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IMMANUEL KANT 

o m  dziejowa doniosłość jego krytycyzmu.

I.

f i l o z o f i a  k 'a n t a  w  s t o  l a t  p o  j e g o  ś m i e r c i .

W roku 1797 Kant, mając lat 73, rozmawiał o filozofii współ
czesnej z młodym poetą, a późniejszym znanym mężem stanu, Fryde
rykiem Staegemanem (ur. 1763 r.). W  rozmowie tej K ant wypowie
dział między innemi następujące pamiętne słowa: „Zjawiłem się ze 
swemi pismami o cały wiek zawcześnie; dopiero za lat sto zrozumieją 
mnie należycie, a wtedy nanowo studyować będą książki moje i po
znają się na ich doniosłości".

Słowa te wywołane zostały niewątpliwie pewnem zniechęce
niem, które zawładnąć musiało sędziwym myślicielem wobec naj
nowszych prądów fiówczesnej lozofii w Niem czech. Pomimo uznania, 
jakie zdobył sobie krytycyzm w szerokich kołach świata uczonego, 
pojawiały się właśnie w tym czasie pierwsze zawiązki owej metafi
zyki idealistycznej, która, wychodząc wprawdzie z filozofii K anta, 
zagrażała jednak niebezpiecznym powrotem do dogmatyzmu, zamiast 
dalej poprowadzić pracę m yśli w kierunku krytycznym .

W łaśnie w tym czasie, Fichte, od r. 1794 profesor filozofii 
w Jenie, wygłaszał z zapałem nową zasadę filozoficzną jaźni, jako pod
staw ę całego swego poglądu na św iat i pociągał za sobą młodzież 
uniwersytecką. Schelling, mając zaledwie lat 20, wydał w r. 1795 
pierwszą swą pracę filozoficzną w duchu F ichtego, a w następnym  
roku ogłosił „Listy o dogmatyzmie i krytycyzmie" w których w y
stępuje otwarcie przeciw Kantowi.
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Taki zwrot najmłodszej generacyi m yślicieli tern bardziej mu
sia ł zniechęcić mędrca królewieckiego, że przecież ten sam F ichte  
przed sześciu laty  przyjechał umyślnie do niego z W arszawy, aby 
poznać go osobiście i złożyć mu do oceny rękopis pracy p. t. „K ry
tyka w szelkiego objawienia", napisanej w duchu filozofii K anta '). 
Gdy praca ta w następnym roku wyszła na widok publiczny, bez na
zwiska i przedmowy autora, wskutek podstępnej kalkulacyi nakład
cy, żeby książka uchodziła za pracę samego Kanta, świat naukowy 
w samej rzeczy sądził, że on jest jej autorem, tak się zbliżała do za
sad jego filozofii. Tej też okoliczności zawdzięczał Fichte głównie 
swe powołanie na katedrę filozofii do Jeny, gdyż po odsłonięciu ano
nima, okazało się, że on to napisał dzieło, które uznano za pracę naj
głośniejszego w swoim czasie myśliciela.

Tymczasem, krótko potem, bo z rozpoczęciem wykładów w J e 
nie, F ich te  ogłaszał prace, w których filozofię, jako naukę nauki 
( W issenschaftslehre), rozwijał w kierunku metafizycznym subiekty
wnego idealizmu, odstępującego zasadniczo od krytycyzmu Kanta. 
W prawdzie sam Fichte powoływał się na K anta i dowodził, że w imię 
jeg o  zasad uznać należy jaźń za jedyną podstawę filozofii. K ant zaś 
już począwszy od r. 1798 otwarcie występował przeciw Fichtemu  
i wykazywał zasadniczą różnicę swego krytycyzmu z „nauką nauki11 
Fichtego. W e wspomnianej rozmowie ze Staegemanem niew ątpli
w ie miał na oku ten, tak popularny naówczas zwrot do idealistycznej 
metafizyki, przewidywał jej dalszy rozwój i wypowiedział powyższe 
słowa, pełne ducha proroczego o należytem zrozumieniu jego filozofii 
dopiero po upływie całego wieku.

Bó też w samej rzeczy potrzeba było całego wieku od w ygło
szenia owych słów przez Kanta, aby módz powiedzieć, że zrozumiano 
należycie jego krytycyzm , że wyprowadzono z niego ostateczne w y
niki i że wyniki te zastosowano wszechstronnie zarówno do spccyal- 
nych zagadnień filozofii, jak i do badań naukowych wogóle. Świad
czy o tern wymownie dzisiejszy stan filozofii i naukowości, ujawniają
cy  wyraźny wpływ krytycyzmu Kanta na najrozliczniejsze kierunki

!) J. G. Fichte, starszy, ur. 17G2 r. W r. 1791 był on w W arsza
wie, jako pedagog, w domu lir. Platerów, a będąc z powołania teologiem , w y
g ło sił też d. 23 -go  czerwca t. r. kazanie w kościele ewangielickim. Od 
d. 13-go lipca do 18-go sierpnia napisał pracę p. t. „ Versuch einer Kritik 
aller Offenbarung". Pracę tę krótko potem, w drodze powrotnej do N ie
miec przedstawił w Królewcu Kantowi, który ją  korzystnie ocenił i do druku 
polecił.
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,myśli badawczej. Zdajmy sobie tedy przedewszystkiem sprawę z tego 
stanu rzeczy w celu faktycznego zaznaczenia, czem jest filozofia 
K anta dzisiaj, w sto lat po jego śmierci. Takie zaś aktualne dane 
Tbędę. najlepszą, zachętą do bliższego zapoznania się z zasadami filo
zofii Kanta, oraz z doniosłością jego krytycyzmu dla życia umysłowe
go wieku ubiegłego.

*

*  * •

Oryentując się myślą w chaosie najrozmaitszych kierunków 
filozoficznych i naukowych naszego czasu, z trudnością odnalezionoby 
taki, któryby nie wchłonął w siebie zasad krytycyzmu Kanta i nie 
uksztatował się przy ich udziale. Naturalnie wyłączam tu kierun; 
ki, które opierają się z góry na wierze w pewne dogmata religijne 
i wskutek tego nie mają charakteru niezawisłej samodzielności, gdyż 
je st to konieczny warunek, conditio sine qua non, filozofii w różnicy 
od teologii. ■'

Czy rozpatrzymy współczesny pozytywizm i naturalizm, rozwi
ja jący  się na tle wyników przyrodoznawstwa, lub też spokrewnione 
z niemi szkoły tak zwanej filozofii naukowej i empiryokrytycyzmu; 
czy zwrócimy się do idealizmu filozofii imanentnej lub do kierunków; 
wznawiających metafizykę Fichtego, H egla  lub Herbaria; czy w re
szc ie  śledzić będziemy współczesne formy pesymizmu, sceptycyzmu  
lub bezwzględnego indywidualizmu, nie mówiąc już o nowokantyzmie 

,j jego  odcieniach — wszędzie zasady filozofii Kanta stanowią bądź 
ostateczną podstawę, bądź punkt wyjścia dla samodzielnej pracy my
ś li i wywierają wyraźny w pływ na ukształtowanie się poglądów na 
św iat i życie.

J eże li w tym chaosie szkół nie ma żadnej bezwzględnie górują
cej nad innemi; jeżeli nie można powiedzieć, że ta lub owa filozofia 
je s t  panującą w chwili obecnej; to jednak z drugiej strony, odszukując 
wspólności duchowej, łączącej w szystkie te kierunki ze sobą i nada
jącej im pewne jednolite piętno, jako wynik tak zwanego ducha czasu, 
uznać musimy, że takim wspólnym rysem jest krytycyzm , spokre
wniony w ten lub inny sposób z filozofią Kanta. Udowodnienie t a 
kiego stanu rzeczy nie wymaga zbyt szerokich wywodów. Pobieżny  
przegląd wspomnianych szkół i kierunków w ystarczy do przekonania
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się o takiem panowaniu filozofii Kanta nad umysłami współczesnemi,. 
w sto lat po jeg o  śmierci.

Zacznijmy od p o z y t y w i z m u  i n a t  u r a 1 i z m u, t. j. od kie
runków, które przed niedawnym czasem górowały nad innemi, dzięki 
nowszym postępom wiedzy przyrodniczej. Otóż kierunki te właśnie 
przy pomocy czynników, zaczerpanych z krytycyzmu Kanta, w yzw o
liły  się w ostatniej dobie swego rozwoju z objęć materyalizmur 
z którym się poprzednio łączyły i przybrały zupełnie odmienny cha
rakter.

Już pierwotny pozytywizm Comte’a przyswoił sobie pogląd 
K anta na wzajemny do siebie stosunek zjawiska i istoty rzeczy, dowo
dząc, że ta wraz z metafizyką nie jest dostępną dla umysłu ludzkiego- 
i że wiedza ograniczoną jest do badania zjawisk i ich wzajemnego 
do siebie stosunku. A le Comte usunął ze swej filozofii pozytywnej 
w szelką logikę, czyli teoryę poznania, w ięc pozostawał w zakresie  
dogmatyzmu, pomimo owych czynników sceptycznych. Nowsi zaś 
zw olennicy pozytywizmu zrozumieli, że ograniczenie wiedzy do ba
dania samych tylko zjawisk, domaga się krytycznego uzasadnienia,, 
a przedewszystkiem rozbioru samego pojęcia zjawiska. A  że takim  
rozbiorem zajmował się właśnie Kant, w ięc do niego należało po
wrócić, aby odnaleźć odpowiednie krytyczne i naukowe podstawy dla 
pozytywizmu.

W skutek takiego zwrotu do Kanta pozytywizm jednak przestał 
być pozytywizmem w historycznem znaczeniu tego kierunku, bo 
opierając się na teoryi poznania, pojętej tak lub inaczej w duchu 
Kanta, dochodził do uznania samodzielności filozofii i jej przedmiotu 
badania, podczas gdy pierwotny pozytywizm sprowadzał całą filozo
fię jedynie do encyklopedycznego zestawienia wyników nauk spe- 
cyalnych.

Taką łączność pozytywizmu z krytycyzmem zaznaczają we 
Francy i szczególniej Hip. Taiue i Th. Ribot, w Niem czech E. Laas, 
A loizy Riehl, Fr. Jodl i inni, w A n glii zaś J . St. M ill, Fr. Harrison, 
R. Congreve, choć ci ostatni najmniej odstępowali od prawowiernego 
Comte’owskiego pozytywizmu.

N ow szy naturalizm, uznający przyrodę fizyczną za jedyny  
przedmiot wiedzy ludzkiej, łączy się w ostatnich czasach zazwyczaj 
z pozytywizmem, który sam w swym ogólnym poglądzie na św iat 
przyjmuje charakter naturalistyczny. Badania atoli przyrodnicze, 
szczególniej na polu fizyologii zmysłów, oraz empirycznej i ekspery
mentalnej psychologii, podkopały m ateryalistyczuy podkład nowo
czesnego naturalizmu i nadały mu odcień transcendentalnego, t. j. 
teoryo-poznawczego idealizmu w duchu Kanta. Wspomniane bowiem
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fcadania przyrodnicze wykazywały jasno, że ostateczną podstawą 
wszelkich wyobrażeń, poglądów i pojęć człow ieka jest jego podmioto
wa organizacya, a zatem to, co Kant nazywał apryorycznym czynni
kiem wiedzy ludzkiej.

W edług tego poglądu, rzeczywistość dostępną jest dla nas tylko  
w  granicach i formach tej naszej podmiotowej organizacyi, a więc 
cały świat zjawiskowy, to, co my mianem przyrody, a w szczególno
ści zjawiska przyrody oznaczamy, jest w gruncie rzeczy wytworem  
naszej podmiotowej działalności, a nie rzeczyw istością przedmiotową, 
istn iejącą po za nami, niezależnie od nas. Przyroda z tego stanowi
sk a  jest w łaściw ie tylko naszą ideą, jej prawa — tylko prawami na
szej działalności umysłowej; co więcej je st ona właściwie tylko w y 
r a ż ę  m, przy którego pomocy jednoczymy syntetycznie całą roz
maitość i mnogość naszych podmiotowych wrażeń. Skąd te wrażenia 
pochodzą, co jest ich przedmiotową przyczyną, tego nigdy nie zba
damy, bo wszelkie badanie opiera się już na danych podmiotowych  
wrażeniach i pozostaje w ich obrębie. W ięc pogodzić się musimy z tą 
niewiadomością, a uznać subjektywność wszelkich naszych poglądów  
na, świat i życie.

W takiem pojęciu przyrody i jej zjawisk, niema już ani śladu 
materyalizmu; tu przeciwnie, naturalizm pod wpływem krytycyzmu  
K anta, przybrał charakter nawskroś idealistyczny. Prawda, że wsku
tek swej tradycyi historycznej naturalizm ten zawsze jeszcze czer
p ie swą terminologię i formalizm naukowy z przyrodoznawstwa fizy
cznego; to też ma jeszcze pozór materyalizmu; ale gdy tylko zdaje 
sobie krytyczną sprawę z własnych swych podstaw i z wyników ści
słych badań przyrodniczych, zawsze zwraca się do powyższego sta
nowiska, które K ant nazwał transcendentalnym idealizmem.

W szyscy prawie bez wyjątku pierwszorzędni przyrodnicy osta
tnich czasów, począwszy od Rob. Mayera, Helmholtza, Kirchoffa, 
Du - Bois - Reymonda, H enryka H ertza, Klaudyusza Bernarda, T. 
H uxleya i wielu innych, zajmują to właśnie stanowisko. W  Chwili 
obecnej rozwijają ten kierunek szczególniej znakomici m yśliciele  
5 przyrodnicy: Ernest Mach i W. Ostwald.

Na stanowisku bardziej realistycznego naturalizmu stoją wpra
w dzie tacy pierwszorzędni przedstawiciele współczesnej filozofii, jak  
W undt, Fouillee i Spencer. A le  i oni przejęli od Kanta ów dualizm  
poznawczy, który przeciwstawia dostępny dla nas św iat zjawiskowy  
światu nadzjawiskowemu, leżącemu za obrębem naszego badania. 
Nadto duch krytyczny, ujawniający się w większej lub mniejszej 
mierze u tych m yślicieli, czerpie swe zasoby głównie z Kanta i jest  
spadkiem po nim. Tu wymienić też należy takich filozofów niemie-
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ckich, francuskich i angielskich, jak Fr. Schultze i F. Erhardt, J . L a-  
chelier i E. Boutroux, W . K. Clifford i G. J. Romanes, którzy, wyr 
chodząc z krytyki poznania Kanta, rozwijają następnie swe metafi
zyczne poglądy na przyrodę i jej ewolucyę.
- W blizkim związku z powyższemi kierunkami myśli pozostaję- 
głośną dziś wśród młodszej generacyi szkoła tak zwanego e mp i -  
r y o - k r y t y c y z m u  R. Avenariusa. Już sama nazwa przypomina 
krytycyzm Kanta. Avenarius miał też na oku przyswojenie sobie 
jego analitycznej metody badania i dotarcia do pierwotnych współ
czynników wiedzy ludzkiej. A  chociaż w rozwoju swych poglądów  
obchodzi transcendentalny idealizm Kanta i usiłuje nadać doświad
czeniu, empiryi, charakter realny, określając jej stosunek, jako 
współczynnika „otoczenia (Umgebnug)" do centralnego systematic 
nerw owego, co go zbliża do zw ykłego naturalizmu — to jednak cały  
pochód jego poszukiwań pozostaje przeważnie w zakresie wytworów  
podmiotowych owego systematu C (centralnego) i wzoruje się na 
analitycznym formalizmie Kanta. Bezpośredni tedy wpływ tego  
m yśliciela na Avenariusa i jego zwolenników, nie podlega w ątpli
wości.

Niektórym autorom tego kierunku, oraz spokrewnionym z nim,, 
podobało się nadać swej filozofii tytuł n a u k o w e j  w przeciwsta
wieniu do wszelkiej filozofii, która się nie godzi z ich poglądem na 
naukowość. Sam Avenarius w tym duchu założył w r. 1877 „Kwar
talnik naukowej filozofii (Yierteljahrsschrift fur wissenscliaftliche 
Philosophie)“, a dziś głównymi filarami tego pisma są wspomnieni 
autorzy: A . Riehl i E. Mach. Jasną jednak jest rzeczą, że ta preten- 
syonalna nazwa, podobnie jak nazwa p o z y t y w i z m u ,  nie chara
kteryzuje wcale odnośnych kierunków myśli filozoficznej. Pretensyę  
bowiem do naukowości ma każdy badacz i filozof i to często nie mniej 
uzasadnioną, choćby się nie godził z Avenariusem, jak np. w swoim cza
sie U lrici i inni. Podobnież każdy ma na oku pozytywne, t. j. faktyczne 
i ścisłe dane dla uzasadnienia swych poglądów, oraz pozytywne, t. j. 
tw ierdzące i dodatnie wywody ze swych badań. W ięc są to nazwy 
ogólne, odnoszące się do każdego naukowo wyrobionego myśliciela,, 
których nikt niema prawa monopolizować. To też nazwy te już 
dzisiaj tak spowszedniały, że wcale uchodzić nie mogą za znamienne 
dla tego lub owego kierunku filozoficznego. A le i w tej swojej sze
rokiej nieokreślności nazwy te odnoszą się zawsze do kierunków, 
które znajdują się dzisiaj pod wyraźnym wpływem krytycyzmu: 
Kanta.

D la tej samej przyczyny nazwa filozofii k r y t y c z n e j  stała  
się dzisiaj powszechną i nie może być zastosowaną wyłącznie d»
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ścisłych kantystów. Każdy współczesny m yśliciel, bez względu na 
specyalny kierunek, w którym rozwija swe poglądy, uznaje, że kry
tyka czynności poznawczej wchodzi koniecznie w skład w szelkiej 
wogóle filozofii, więc też domaga się, aby uznano jego krytycyzm; 
Tern właśnie różni się filozofia chwili obecnej od filozofii poprzednich, 
po-kantowskich okresów, czy to metafizycznego idealizmu, czy też  
materyalizmu. I  w tern właśnie uwydatnia się najwyraźniej wpływ  
Kanta na myśl współczesną. Jego  krytycyzm poznawczy stał się  
udziałem wszystkich poważniejszych m yślicieli ostatniej doby.

Znamiennym rysem specyalnie kaniowskiego krytycyzmu jest 
subjektywizm, dowodzący niemożności poznania niezależnej od nas 
przedmiotowości, rzeczy samej w sobie. Subjektywizm ten znajduje 
swe poparcie w jednostronnem pojęciu wyników nowszych badań na 
polu fizyologicznej psychologii zmysłów. To też nie dziw, że ta  
strona filozofii K anta znalazła w nowszych czasach swych zwolenni
ków, podobnie jak poprzednio, zaraz po K ancie, F ich te rozwinął 
jednostronnie ten czynnik. A le  podczas gdy Fichte pow oływał się  
na krytykę poznania Kanta, a sam wprost przeszedł na pole meta
fizyki podmiotowego idealizmu—to przeciwnie współcześni zwolennicy  
subjektywizmu mają swoją własną krytykę poznania, która wpra
wdzie opiera się na wynikach Kanta, ale korzysta zarazem ze wspo
mnianych badań fizyologicznej psychologii i dąży do pewnej samo
dzielności. Ten kierunek reprezentuje w chwili obecnej szkoła, noszą
ca nazwę f i l o z o f i i  i m a n e n t n e j ,  czyli w e w n ę t r z n e j .

Konsekwentny rozwój tego subjektywnego kierunku doprowa
dza do tak zwanego s o l i p s y z m u .  Jeżeli bowiem wiedza jest dla 
nas dostępną jedynie w formie wrażeń i myśli, nie dających zgoła  
żadnego pojęcia o przedmiotowości po za nami istniejącej, — to 
uznać muszę, że i samo to pojęcie przedmiotowości i w szystkie  
jego  składniki, wraz z pojęciem innych istot rozumnych, innych lu
dzi, nie jest także niczem innem, jeno m o j em  pojęciem, subjekty- 
wną i d e ą .  A z  tego wynika, że w gruncie rzeczy j a tylko istn ie
ję , ze swemi stanami i wytworami umysłowemi, a zresztą nic więcej, 
cobym mógł uznać za byt przedmiotowy, ode mnie niezależny.

Nietrudno spostrzedz, że taki ostateczny wynik subjektywizmu, 
na seryo wygłaszany, miałby charakter obłąkania umysłowego. To 
też filozofowie, rozwijający w tym kierunku swe poglądy pod nazwą 
filozofii imanentnej, wymijają naturalnie konsekwentny solipsyzm, 
ale się z konieczności logicznej do niego bardzo zbliżają. Jedni 
wśród tych filozofów, jak W . Schuppe, A . L eclair i inni, na wzór tó 
Fichtego, to B erk eley’a dochodzą do pojęcia ogólnej abstrakcyjnej
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Jaźni, lub wielości jaźni, jako jedynej formy realnego bytu; inni zaś> 
jak  R. Schubert-Soldern, M. Kauffman, założyciel „Przeglądu filozo
fii imanentnej (Zeitschrift fur immanente Philosophic)", od r. 1895* 
oraz M. K eibel, uznają wprawdzie w zupełności solipsyzm ze stano
wiska teoretycznego, lecz w imię życiowej praktyki ograniczają jego  
konsekwencye. W  czem także ulegają w gruncie rzeczy wpływom  
K anta, dla którego również w zględy praktyczne, życiowe przeciw
staw iały się zasadniczo negacyjnym wynikom teoretycznej krytyki 
poznania.

Za pośrednictwem Kanta zbliżają się do subiektywizmu F iclite-  
go w bardziej metafizycznem urobieniu tacy autorzy filozoficzni, jak  
Pr. Harms, R. Eucken, J . Bergmann i inni. Zwolennicy współcześni 
idealizmu H egla, jak A nglicy i Amerykanie: H . Stil ling, W . P . H ar
ris, F . H. Bradley, J . W atson, J . Sterett i inni oraz Francuz G. K oel 
opierają się również na krytycyzm ie Kanta. Z nim łączy się też 
liczna dotąd szkoła Herbarta, który pomimo swej leibnicowskiej 
metafizyki, całą swą logikę, a po części i etykę zawdzięcza Kantowi. 
Zależność filozofii Schopenhauera, określającego świat jako „wolę 
i wyobrażenie" i wogóle pesymizmu pod wieloma względami od kry
tycyzmu Kanta jest powszechnie znaną. Zaznaczyli ją nauowo Ed. 
Hartmann i jego zwolennicy. A chociaż Hartmann przeciwstawia 
transcendentalnemu idealizmowi Kanta swój transcendentalny rea
lizm, to jednak w gruncie rzeczy ujemne wyniki krytyki czystego  
rozumu posłużyły i dla niego za punkt wyjścia do wysunięcia na 
pierwszy plan podmiotowych dążności jednostki i do przyjęcia tych  
dążności za podstawę do pesymistycznej oceny całego świata. Nawet 
bezwzględny indywidualizm Fr. N ietzschego, jego teoretyczny i e ty 
czny sceptycyzm, doprowadzający do usprawiedliwienia brutalnej 
samowoli, tkwi zasadniczo w subjektywizmie Kanta, oraz w owych 
ujemnych wynikach jego krytycyzmu. Bez nich nigdyby zapewne 
nie był wystąpił na widownię naszego czasu.

Tak tedy powyższy pobieżny przegląd wykazuje, że nawet takie 
kierunki, które nie mogą być nazwane kantowskiemi w ścisłem zna
czeniu, bo nieraz w szczegółowem rozwoju swych poglądów bardzo 
mało mają z nim wspólnego, znajdują się jednak wyraźnie pod w pły
wem rozlicznych czynników jego krytycyzmu. Duch tego krytycyzmu  
przenika nawskroś myśl współczesną i jest wynikiem owego głęb sze
go studyum dzieł Kanta, przepowiedzianego przez niego samego 
przed stu przeszło laty. Najdobitniej jednak świadczą o ziszczeniu  
się tej przepowiedni liczne prace nowo-kantystów w ścisłem znacze
niu, oraz pamiątkowe obchody setnej rocznicy śmierci filozofa we 
wszystkich nieomal uniwersytetach świata.
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Naw oływ anie do gruntownego studyum Kanta i powrotu do 
niego w yszło z grona m yślicieli tak zwanej szkoły i d e a l n e g o  
r e a l i z m u ,  kierunku, opartego na krytyce jednostronnych w y
tworów zarówno bezwzględnego idealizmu H egla, jak i późniejszego 
materyalizmu. K rytyka ta przekonała przedstawicieli tego kierun
ku, Ch. W eissego, ,T. W . Kich tego młodszego, U lricego, Trendelen- 
bnrga, Fechnera, Lotzego, Ed. Zellera, Ueberwega i wielu innych  
o koniecznej potrzebie ponownego rozbioru wzajemnego do siebie 
stosunku podmiotu i przedmiotu poznania, co właśnie stanowi zasa
dniczą, treść filozofii K anta. To też już w r. 1847 W eisse żąda, aby 
się filozofia nanowo „oryentowała" na krytycyzmie Kanta. M yśl tę 
podjął następnie Kuno Fischer, pisząc w r. 1860 obszerny rozdział 
o Kancie do swej „H istoryi nowszej filozofii", a Ed. Zeller w ykazy
wał w dwa lata później wysoką doniosłość teoryi poznania, biorącej 
K anta za punkt wyjścia i podjął z całą stanowczością głośne dotąd 
hasło powrotu do Kanta (Zuriick zu Kant)!

Od tego czasu występuje K ant znowu na pierwszy plan w roz
woju myśli filozoficznej. Ograniczono wedle możności konstruk
cyjną pracę nad wytworzeniem ogólnego poglądu na świat i życie, — 
co charakteryzowało poprzednie okresy idealizmu i materyalizmu, — 
a zabrano się natomiast do ponownego rozbioru ostatecznych zasad 
"wiedzy ludzkiej. K rytyka poznania przestała być środkiem pomo
cniczym do osiągnięcia wiedzy, a stała się natomiast dla wielu jedy
ną i wyłączną treścią filozofii. Na tle tej w yłączności i w związku  
z subjektywizmem Kanta rozwinął się n o w o - k a n t y z m ,  na 
którego czele stanął A lb. Lange, znakomity autor „Historyi i kryty
ki materyalizmu", wydanej w r. 1866.

Lange w żądaniach swoich co do studyum K anta poszedł dalej, 
niż jego poprzednicy; domaga się on wprost, aby badano systemat 
K anta z tą samą gruntownością, jaką poświęcono dotąd tylko A ry 
stotelesow i. Sam zaś starał się wyciągnąć ostateczne wyniki z po
znawczego dualizmu Kanta. Między badaniem zjawisk i dyalekty- 
czną złudą (transcendentalną analityką i transcendentalną dyalektyką  
Kanta) nie ma, według Langego, żadnej zgoła wspólności. Jak  
K ant, sprowadza on naukę do empirycznego rozbioru zjaw iski w zaje
mnego ich do siebie stosunku; ale przy tern nie potępia bezwzględnie 
złudy dyalektycznej, lecz dowodzi, iż żyw otne potrzeby umysłu 
ludzkiego przekraczają o w iele ścisłe wyniki nauki empirycznej. 
D la  zaspokojenia tych potrzeb uznaje on w duchu kantowskiej kry
tyki praktycznego rozumu całą doniosłość owej złudy i nadaje jej 
pierwszorzędne miejsce w życiu umysłowem człowieka pod nazwą
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poezyi metafizycznej, twórczości myślowej z punktu widzenia ideału  
(G-edankendichtung, Standpunkt des Ideals). Etyka i sztuka rozwi
jają się w tym właśnie kierunku ideału i różnią się przez to zasadni
czo od ścisłego badania nauki i jej wyników.

Oto zasadnicze tło nowokantyzmu, uwydatnione w różnych od
cieniach przez innych przedstawicieli tego kierunku, jak w N iem 
czech: H. Vaihinger, H. Cohen, J . V olkelt, W . Windelbaud, Er. 
Paulsen-,1 we Eraucyi: Ch. Renouvier, Er. Pillon; w A nglii: T. EL 
Green, Max Muller, Ed. Caird i inni. U nas reprezentuje ten k ie
runek z wielkim zasobem zarówno wiedzy przyrodniczej, jak i polotu 
etycznego, W ł. M. K ozłowski.

N ie dziw, że wskutek zaznaczonego nastroju krytycznego umy
słów, dzieła żadnego wśród m yślicieli całego świata nie doznały 
w ostatnich czasach tak drobiazgowego rozbioru, jak właśnie dzieła 
Kanta, i to uietylko w jego ojczyźnie, ale i wśród innych narodów.

Prócz wydania kompletu dzieł Kanta jeszcze w pierwszej poło
w ie zeszłego wieku przez K. Rosenkranza i G. Hartensteina, w yszły  
już w drugiej połowie dzieła te w porządku chronologicznym, w y- 
u«:;e także przez H artensteina, oraz wydanie w układzie systema
tycznym z dodaniem licznych przypisów przez J . H. Kirchmana,. 
nadto liczne wydania pojedynczych dzieł Kanta, szczególniej „Kry
tyki czystego rozumu", W  tej zaś chwili Akademia nauk w B er li
nie, dla upamiętnienia setnej rocznicy śmierci filozofa, sporządza 
nowe, zbiorowe wydanie wszystkich jego pism, wraz z jego listami 
i pozostałem! po nim notatkami z dodaniem wyczerpujących obja
śnień i komentarzy. Będzie to wydanie, jakiego dotąd pod w zglę
dem sumiennej i wyczerpującej gruntowności żaden z nowoczesnych 
m yślicieli się niedoczekał. Do tego dodać należy liczne przekłady 
dzieł Kanta, a znowu szczególniej jego „Krytyki czystego rozumu11 
na w szystkie języki świata cywilizowanego, nawet na łaciński. I  my 
przyłączamy się w tej chwili do tego chóru wydawniczego ogłosze
niem z zapomogi Kasy M ianowskiego wybornego przekładu „K rytyk i11 
przez Piotra Chmielowskiego, jako tomu „Biblioteki filozoficznej", 
w której wydano poprzednio „Prolegomena" K anta w przekładzie 
R. Piątkowskiego.

Bibliografia prac, dotyczących Kanta, obejmowałaby dziś tysiące  
numerów, nawet gdyby ją chciano ograniczyć do ostatnich kilkunastu  
lat. Prace te mają za przedmiot nietylko życie i filozofię Kanta, 
lecz zajmują się nadto często obszernym monograficznym rozbiorem  
odnośnych kwestyj specyalnych, przyczem w ytw orzyły się liczne  
spory o w łaściwe rozumienie nietylko zasadniczych podstaw jego* 
krytycyzmu, ale i pojedynczych ustępów jego dzieł, oraz wprowa-
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dzouych przez niego terminów filozoficznych. W ytw orzyła s ię  
nawet wskutek tego osobna gałąź tego rodzaju badań, nazwana filo
logią kantowską, poświęcona rozbiorowi pojedynczych jego zdań 
i wyrażeń z tą samą subtelnością, często nawet z przesadną dro- 
biazgowością, z jaką dotąd traktowano jedynie pisma starożytnych  
autorów. Stało się tedy w zupełności zadość powyższemu żądaniu 
Langego, co do study urn Kanta. Dość powiedzieć pod tym w zg lę
dem, że na komentarz „K rytyki czystego rozumu" przez H . Yaihin- 
gera, obejmujący dotąd jedynie Przedmowy, W stęp i E stetykę tran
scendentalną (razem tylko stronic 92 na całość 681 stronic przekładu 
P . Chmielowskiego) składają się dwa wielkie tomy ścisłego druku, 
przeszło 500 stronnic każdy. Tenże profesor, Vaihinger, wydaje 
od r. 1897 specyalne czasopismo poświęcone w yłącznie badaniom nad 
Kantem p. t. „Kantstudien", a od 12:go lutego r. b., t. j. od setnej 
rocznicy śmierci Kanta, funkcyouuje Towarzystwo Kantowskie, do 
którego przyłączyli się liczni uczeni z całego świata w celu popiera
nia specyalnych badań nad jego życiem, pracami i filozofią.

Wobec tak powszechnego zajęcia, jakie budzi mędrzec kró
lew iecki jeszcze dzisiaj, w sto lat po swojej śmierci, godzi się, aby 
i u nas szersze koła wykształconej publiczności przypomniały sobie 
zasadnicze podstawy jego krytycyzmu w celu zdania sobie sprawy 
z jego dziejowej doniosłości dla rozwoju nietylko filozofii, lecz  
i wogóle życia umysłowego ostatnich czasów.

i ' ' .

II.

ROZWÓJ UMYSŁOWY I FILOZOFIA KANTA.

Biografia K anta była przedmiotem wyczerpujących badań oraz 
licznego szeregu prac specyalnych. . To też nie zamierzam powtarzać 
tu za temi pracami jego życiorysu Pragnę natomiast przy po-

Powołuję się zresztą na swój artykuł o Kancie w „Wielkiej Ency- 
klopedyi Ilustrowanej “ (T. 34, r. 1903), gdzie też podane są owe szczegółowe 
prace o Kancie. Tam również uwzględnioną została literatura polska, pozo
stająca w związku z Kantem i jego filozofią. Najprzystępniejszą pracą 
o Kancie dla naszych czytelników jest przekład J. Wł. Dawida książki Fr. 
Paulscna p.'t. „I. Kant i jego nauka". Warszawa, 1902.
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mocy tych danych wniknąć w jego rozwój umysłowy w celu dokła
dnego zrozumienia ostatecznego rozwoju filozofii krytycznej w iel
kiego myśliciela.

Kant urodził się w K rólewcu d. 22 kwietnia 1724 r. i w prze
ciągu ośm dziesięcioletniego żywota nie opuścił ani razu swej 
prowincyi rodzinnej Prus Wschodnich. Nadto pobyt na prowincyi, 
prócz czasu nauczycielstw a prywatnego (od 1746 do 1755), stanowił 
później rzadką tylko i zazwyczaj krótką przerwę jego pobytu w mu
fach Królewca. Okoliczność ta, jak z jednej strony świadczy o na
stroju kontemplacyjnym, zamkniętym w sobie tego myśliciela, tak  
z drugiej niezawodnie przyczyniła się do tern większego skupienia 
się  myśli jego w samej sobie.

Zbyt w ielki napływ wrażeń zewnętrznych, jakiemu my, szcze
gólniej w nowszych czasach, podlegamy wskutek nadzwyczajnych  
postępów techniki, rozprasza działalność umysłową i utrudnia coraz 
bardziej spokojną refleksyę. D ziś słyszym y, co się wczoraj na dru
gim końcu świata działo, a sami w kilka lub kilkanaście godzin odby
wamy podróże, na które dawniej potrzeba było tyleż dni lub często 
nawet tygodni. W śród tego mnóstwa wrażeń, myśl przechodzi szybko 
od jednego do drugiego, na żadnem nie zatrzymuje się dłużej, w ża
dne nie wnika głębiej. W ięc też nie przy wy kamy należycie do re
fleksyjnej kontemplacyi i rozwagi, która możliwą jest tylko przy 
odpowieduiem ograniczeniu pola wrażliwości i dłuższem ześrodkowa- 
niu uwagi na szczupłej liczbie przedmiotów z sobą związanych. Ż y
cie spokojne wśród otoczenia jednostajnego bez rażących zmian 
czyni umysł pochopniejszym do refleksyi, zachęca do wniknięcia w sa
mego siebie i zdania sobie sprawy ze swego stosunku do świata  
i życia. Tak tedy już te zewnętrzne warunki przyczyniały się do 
zwrócenia się myśli Kanta ku samej sobie, do refleksyjnej analizy 
treści naszego umysłu.

Z tą czysto zewnętrzną stroną żywota Kanta łączy ły  się w tym  
samym kierunku i głębsze warunki jego rozwoju umysłowego. Jako 
syn małomieszczańskiej rodziny, a przytem wychowany w zasadach 
religijnego pietyzmu, przywykał wcześnie nienadawać zbyt wielkiego  
znaczenia względom światowym, a dbać przedewszystkiem o swoje 
życie duchowe. W  młodych latach pod wpływem pobożnej matki 
przejmował się głęboko tym pietyzmem, który domagał się serde
cznego związku jednostki ze Zbawicielem świata w celu praktyczne
go udowodnienia miłości ku Niemu w życiu.

Szkołę średnią, gimnazyum, zwane Collegium Fridricianum, 
przebywał K ant pod opieką głównego przedstawiciela tego kierunku 
xv Królewcu, prof. Fr. Alb. Schultzego. N a jego wykłady teo logi
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czne uczęszczał też następnie chętnie, gdy wstąpił do uniwersytetu, 
choć się zapisał na fakultet filozoficzny. O pietyzmie wyrażał 
się zawsze i w późniejszym wieku z prawdziwem uznaniem, jako
0 kierunku, dla którego szczerość i prawda uczucia religijnego była 
na pierwszym planie ponad spory dogmatyczne i czczy formalizm.

Subjektywizm kantowskiej filozofii, dopełniany bogatym zaso
bem poczucia etycznego, pozostaje niewątpliwie w związku ducho
wym z temi religijnem i czynnikami jego rozwoju umysłowego. Bo 
też w samej rzeczy, ograniczenie całej działalności poznawczej do 
apriorycznej treści umysłu przedstawia się z tego stanowiska, jako 
przeniesienie subjektywizmu religijnego na pole filozoficzne, po
znawcze; rygoryzm zaś etyczny Kanta, z bezwzględnym rozkazem, 
czyli kategorycznym imperatywem spełniania obowiązku dla obo
wiązku, wyraża w formie filozoficznej życiowe tendencye owego pie
tyzmu. Tak tedy okazuje się, że istnieje głęboka analogia pomiędzy 
ostatecznemi wynikami krytycyzmu Kanta, a owym nastrojem, za
szczepionym w umysł młodociany przez pietyzm, a podniecam m 
przez zewnętrzne warunki rozwoju umysłowego.

Do takich zewnętrznych warunków, popierających działalność 
refleksyjną umysłu, należy zaliczyć i tę okoliczność, że K ant nie 
wstąpił w związki małżeńskie, lecz prowadził żywot dość odosobnio
ny, samotny. N ie był wprawdzie mizantropem, nie lekcew ażył ko
biet; przeciwnie, mówi o nich z uznaniem i podnosi dobre strony ich 
charakteru; nadto lubi towarzystwo dobrych, szczerych przyjaciół. 
A le to wszystko zamyka się w ramkach skromnych, nie wyciąga  
m yśliciela zbytnio z głębin ducha na powierzchnię życia, nie rozry
wa go i nie rozstrzeliwa. W ięc i pod tym względem subjektywizm  
jego nie znajdował zapory.

P rzy powyższych warunkach rozwoju byłby jednak K ant wsku
tek  swoich wysokich zdolności umysłowych popadł w jednostronny 
mistycyzm, gdyby na ostateczne ukształtowanie się jego filozofi nie 
było wpłynęło i wiele innych czynników, prócz pietyzmu. Studya 
uniwersyteckie od r. 1740 rozszerzyły jego widnokrąg daleko po 
za dziedzinę podmiotowych poruszeń uczucia religijnego. Za przej
ście zaś do skrzętniejszego zajęcia się światem przedmiotowym po
służyła mu matematyka, którą studyował gruntownie i z zam iłowa
niem. J est ona z jednej strony całkowicie wytworem umysłu ludz
kiego, a jednak z drugiej strony w swych zastosowaniach, szczegól
niej na polu kosmologii i astronomii, zmusza do przejścia na pole 
przedmiotowe faktycznych objawów przyrody. Tą drogą poszedł
1 Kant, zajmując się coraz bardziej matematycznemi podstawami 
przyrodoznawstwa, mianowicie matematyczną kosmologią i fizyką.
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Świadczą o tem pierwsze jego prace: „O prawdziwej mierze sit żyL 
wotnych" (1744), „O ogniu" (1753), broniąca teoryi wibracyjnej 
św iatła i ciepła, „O trzęsieniach ziemi" (1755), wreszcie rzecz w iel
ce doniosła „O teoryi nieba" (1755), będąca zarysem mechanicznego 
powstania budowy świata według zasad Newtona. W  tym też okre
sie zbliżał się K ant do naturalistycznych poglądów, szczególniej Lu- 
krecyusza, od których dopiero w dalszym rozwoju odstąpił na ko
rzyść monadologii Leibniza i metafizyki Chrystyana W olffa. Podo
bnież i uniwersyteckie wykłady K anta w charakterze docenta, po
cząwszy od r. 1753, dotyczyły przedewszystkiem matematyki i fizyki, 
następnie dopełnione zostały wykładami mineralogii, geografii, an
tropologii, a wreszcie objęły i logikę, m etafizykę, etykę i naturalną 
teologię.

Szeroki ten zakres wiedzy przedmiotowej zaszczepił w umyśle 
Kanta świadomośćo wielkiej doniosłości doświadczenia, oraz badań nad 
światem zjawiskowym dla rozwoju poznania ludzkiego, a przez to 
stanowił przeciwwagę w stosunku do pierwotnego intuicyjnego na
stroju umysłu. W  tym też kierunku oddziaływały na K anta nastę
pnie pisma Kousseau’a, oraz empiryzm angielskich filozofów z Hume’m 
na czele. , '

Sceptycyzm tego ostatniego filozofa, rozwinięty na tle sensu- 
alistycznym, zmusił atoli Kanta nanowo do podjęcia pracy refleksyj
nej. Hunie podkopał wprawdzie w świadomości K anta cały dogma
ty z m naukowy, nie wyłączając dogmatyzmu matematyki i przyrodo
znawstwa, a przedewszystkiem dogmatyzm owoczesnej metafizyki. 
A le  wskutek tego sceptycyzmu, zagadnienie, dotyczące ostatecznych  
podstaw zarówno teoretycznego poznania świata, jak i praktycznej 
działalności człowieka, etyki, występowało znowu na pierwszy plan 
i domagało się rozwiązania. Ten. zwrot w rozwoju Kanta zaznacza
ją  takie prace jak: „O optymizmie (1759), „O figurach sylogizmu" 
(1762), „O zasadach naturalnej teologii" (1763), „O pięknie i wznio
słości" (1764), „Marzenia jasnowidzącego, objaśnione przez marzenia 
metafizyki (1764), „O zasadniczej podstawie różnych wymiarów prze-1 
strzeni" (1768) i inne. Coraz bardziej w ywiązuje się w świadomości 
rozwijającego się myśliciela przeciwstawność między podmiotem 
a przedmiotem poznania, między umysłem a światem zewnętrznym, 
między teoretycznem poznaniem a zasadami praktycznej, życiowej 
działalności. Przeciwstawność ta zaś naprowadza go z konieczności 
na szereg dalszych badań, dotyczących wzajemnego do siebie stosun
ku tych zasadniczych współczynników wiedzy ludzkiej.

Pod naciskiem powyższych zagadnień rozwija się coraz bar
dziej samodzielny krytycyzm  Kanta, poddający wszechstronnemu
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rozbiorowi zarówno dogmatyzm, jak sceptycyzm  poprzedniej doby. 
Za pierwszy zawiązek tego krytycyzmu uznać należy rozprawę 
» 0  formie i zasadach świata zmysłowego i um ysłow ego“. Napisał 
ją  Kant w r. 1770 z powodu nominacyi na. profesora logiki i metafi
zyki. Tu już napotykamy ów charakterystyczny dla jego filozofii 
-dualizm poznawczy, który obok apriorycznej treści umysłu uznaje 
wysoką doniosłość doświadczenia, jako czynności, mającej nietylko  
św iat zjawiskowy za przedmiot, lecz stwarzającej go i przypisującej 
mu swe prawa. W tej to pracy Kant po raz pierwszy dowodzi, że 
przestrzeń i czas nie są rzeczywistością po za nami, lecz są tylko  
formami naszego poglądu na świat zm ysłowy. Tu też odróżnia wy 
raźnie poznanie zjawisk tego świata w owych formach przestrzeni 
i czasu od poznania umysłowego (intelligibel), opartego na działaniu  
rozumu, a mającego za przedmiot już nie zjawiska, lecz rzeczy, ja- 
kiemi są, wskutek wewnętrznego związku czystych pojęć rozumu ze 
światem nadzmysłowym, boskim. Poznanie zmysłowe przyjmuje tu 
charakter podmiotowy i fenomenalny, zależny w zupełności od form 
naszego zm ysłowego poglądu na świat. Poznanie natomiast umy
słow e, racyonalne przedstawia się tu jako poznanie przedmiotowe; 
realne, wnikające w ukrytą, pozazjawiskową istotę rzeczy. Pierwsze  
uwydatnia się w matematyce, będącej niezbędną podstawą poznania 
świata zjawiskowego w formach przestrzeni i czasu. Drugie zaś, 
t. j. poznanie umysłowe, znajduje swój wyraz w metafizyce, którą 
oprzeć należy na czystych pojęciach rozumu, gdyż w nich ujawnia 
się  treść świata umysłowego.

Powyższa przeciwstawność wytwarza zasadniczy punkt wyjścia 
dla dalszej pracy myśli Kanta i wogóle dla jego rozwoju umysłowego 
w kierunku krytycznym. Między wspomnianą rozprawą, zaznacza
jącą po. raz pierwszy zawiązki samodzielnej filozofii Kanta, a jej 
wszechstronnym rozwojem na polu poznania teoretycznego w naj- 
znakomitszem jego dziele, t. j. w „K rytyce czystego rozumu," w y
danej w r. 1781, leży dziesięcioletni okres najgłębszej pracy myśli 
Kanta, której wynikiem było owo dzieło. N ie możemy obecnie 
przedstawiać szczegółowo postępu tej pracy, dziś już wszechstronnie 
wyjaśnionego przez badaczów. Daje o nim jasne pojęcie P iotr  
Chmielowski we W stępie do wspomnianego przekładu tego dzieła na 
nasz język. W  miejsce powtórzenia tutaj genezy „K rytyki czyste
go rozumu", zdamy sprawę z jej treści w ogólnych zarysach, podno
sząc mianowicie zmianę, jakiej w tern dziele uległ pierwotny dualizm 
poznawczy Kanta.

W e W stępie do „K rytyki czystego rozumu" wyjaśnia K ant 
przedewszystkiem  bardziej szczegółowo wspomniany dualizm, wyka-
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żując na czem polega różnica między poznaniem c z y  s t e m,  opar tern 
wyłącznie na rozumie, a poznaniem empirycznem, wypływającenr 
z doświadczenia. Przyznaje on, że władza poznania pobudzana 
wprawdzie zostaje do działania jedynie przez doświadczenie, że za
tem od niego rozpoczyna się cale poznanie nasze; ale z drugiej stro
ny dowodzi, że pomimo to poznanie nasze nie wypływa całkowicie 
z doświadczenia. Doświadczenie jest czynnością umysłu; umysł zaś 
w swem działaniu podlega właściwym sobie formom i prawom, we
dług których uświadamia sobie wrażenia, wywoływane przez świat 
przedmiotowy. Ztąd pochodzi, że na poznanie nasze składają się dwa 
różne zupełnie czynniki, a mianowicie: czynniki właściwe samemu 
umysłowi, które Kant nazywa czystemi lub też czynnikami a priori; 
następnie czynniki empiryczne, a posteriori. Badanie tych czynni
ków oraz wzajemnego ich do siebie stosunku, K ant nazywa t r a n s -  
c e n d e n t a l n e m ,  gdyż przekracza bezpośrednio dane doświad
czenia, mając na celu wyjaśnienie jego ostatecznych podstaw. To 
badanie stanowi przedmiot osobnej nauki, nazwanej K r y t y k ą ,  
a mającej charakter Propedeutyki, czyli Wstępu przygotowawczego 
do metafizyki, jako właściwego systematu filozofii. Ten ostatni 
oprzeć się winien całkowicie na wynikach krytyki. W yniki te przed
stawiają się Kantowi w sposób następujący:

Co do poznania świata zjawiskowego przy pomocy zmysłów  
i doświadczenia, „Krytyka czystego rozumu" rozwija tylko szczegóło
wo i dopełnia zdanie, wygłoszone już we wspomnianej rozprawie, 
że przestrzeń i czas są formami w szelkiego naszego poglądu na św iat 
zmysłowy. Kant tę pierwszą część swej krytyki nazywa t r a n s c e n 
d e n t a l n ą  e s t e t y k ą ,  mając na oku dosłowne znaczenie tego  
ostatniego terminu, od greckiego wyrazu a i s t e s i s ,  oznaczającego 
wrażenie zmysłowe. Chodzi tu o wykazanie apriorycznych, czysto 
rozumowych czynników naszej zmysłowej wrażliwości, jakiemi w ła
śnie są przestrzeń i czas.

Powyższe zdanie o formach naszego poglądu na rzeczy napro
wadza krytyka na dalsze wyniki, znajdujące swój wyraz w bliższem  
określeniu samego pojęcia z j a w i s k a ,  które ma znaczenie zasadni
cze dla całego krytycyzmu Kanta. Podczas gdy naiwny realizm  
naszego zw ykłego poglądu zmysłowego uznaje przedmiotowość zja
wiska w tej formie, w jakiej się nam przedstawia, t. j. sądzi, że rze
czy są takiemi, jakiemi się nam w zjawisku wydają, Kant natom iast 
dowodzi, że zjawisko nie odtwarza treści przedmiotowej, lecz jest 
samo wynikiem modyfikacyi, jakiej podlega działanie przedmiotowe 
na zm ysły wskutek apriorycznych, czyli czystych form i praw nasze
go umysłu. Doświadczenie tedy, jako czynność, zwrócona ku dzia-
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laniu świata przedmiotowego na nas, nie ujawnia treści tego świata, 
lecz doprowadza jedynie do wytworzenia w naszym umyśle nowej- 
treści, t. j. zjawiska, jako przeróbki treści przedmiotowej oraz do
znanych od niej wrażeń według owych form i praw samego umysłu, 
W  tym to duchu mówi Kant, że świat zjawiskowy, przyroda, jest 
wytworem naszego rozumu, wynikiem urobienia danych empiry
cznych według jego wymagań, ale bynajmniej nie jest czemś od nas 
niezależnem, czemś, leżącem za obrębem naszej umysłowej działal
ności.

Zdawałoby się, że taki pogląd zasługuje ze wszech miar na mia
no subjektywizmu, że z tego stanowiska niema dla nas wogóle ża
dnej przedmiotowości, żadnego świata prawdziwie objektywnego, 
gdyż wszystko, co się nam takim wydaje, jest w gruncie rzeczy w y
tworem działalności umysłu, jedynie naszem wyobrażeniem, poję
ciem, a więc ma charakter nawskroś podmiotowy. Kant jednak nie 
uznaje tej konsekwencyi. Przeciwnie, sam broni pojęcia przedmio
towości i krytykuje subjektywizm B erkeley’s, dowodząc, że podczas, 
gdy dla tego m yśliciela wszystko się staje złudą, to przeciwnie po
w yższy pogląd doprowadza do ścisłego odróżnienia przedmiotowego 
bytu od złudy. Co wypływa z koniecznej i nieodzownej, powszech
nie uznanej działalności naszego umysłu, urabiającej w doświadcze
niu treść empiryczną w edług swych form i praw, to jest dla nas 
przedmiotowem i przeciwstawia się wszelkim podmiotowym złudom, 
sprzecznym z temi czynnikami naszej umysłowej działalności.

Niezajmiemy się na tein miejscu krytycznym rozbiorem takiego  
zwrotu Kanta od podmiotowych zasad do przedmiotowych wyników. 
Zaznaczymy tylko, że z tego stanowiska należy z konieczności roz
różnić podwójną przedmiotowość: raz przedmiotowość od naszego  
umysłu niezależną, którą Kant nazywa r z e c z ą  s a m ą  w s o b i e  
(das D ing an sich), lub też często' oznacza terminem t r a n s c e n 
d e n t n e j  (w różnicy od terminu transcendentalny, dotyczącego  
badań teoryo-poznawczych); a powtóre, przedmiotowość dla naszego 
umysłu i w jego tylko zakresie, nie mającą nic wspólnego z bytem  
po za nami istniejącym , z rzeczą w sobie. Pytanie tylko, czy ta  
ostatnia forma przedmiotowości zasługuje w istocie na tę nazwę, czy 
nie je st tylko terminem, mającym ułatwić wyzwolenie się z objęć 
solipsyzmu, będącego, jak widzieliśmy konsekwentnym wypływem  
subjektywizmu.

Najważniejsza zmiana w rozwoju filozofii Kanta podczas owego 
okresu, poprzedzającego wydanie „K rytyki czystego rozumu", a uja
wniona w tern dziele, dotyczy poglądu na poznanie umysłowe, czysto

2
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racyonalue. W  rozprawie z r. 1770 poznanie to, jak widzieliśmy, 
przedstawiało się Kantowi jako poznanie prawdziwie przedmiotowe, 
wnikające w istotę rzeczy przy pomocy czystych pojęć rozumu, bę
dących w duchu idealizmu Platona, wiernym wyrazem świata nad- 
zm ysłowego, boskiego. Stosując atoli wyniki transcendentalnej 
estetyki i do poznania rozumowego, do transcendentalnej logiki, jako 
drugiej części „Krytyki", K ant ścieśnił znacznie zakres prawdziwie 
przedmiotowego poznania i na tern polu. Cały dalszy rozwój jego  
krytycyzmu z włączeniem „K rytyki praktycznego rozumu" z r. 1788, 
oraz „K rytyki w ładzy sądzenia" z r. 1790, jako też dodatkowych 
pism: „Uzasadnienie metafizyki obyczajów," 1785 i „Religia w grani
cach samego rozumu", 1793, dokonywa się w kierunku subjektywi- 
zmu i sprowadza w końcu przedmiotowość, dostępną dla umysłu 
ludzkiego, do takiego minimum, że jej poznanie teoretyczne staje się, 
prawie niemożliwem. To też sceptycyzm  byłby w samej rzeczy od
niósł zupełne zw ycięstw o nad krytycyzmem, gdyby Kanta od tego  
losu nie uratowało poczucie etyczne, jako czynnik wyrywający 
z objęć sceptycznych przynajmniej w formie wiary moralnej w szyst
kie te prawdy, które okazują się niezbędnemi dla praktycznego  
urzeczywistnienia wymagań etycznych. Zaznaczmy główne momen
ta tego ostatniego wyniku zarówno rozwoju umysłowego Kanta, jak  
i jego filozofii krytycznej.

Odszukując apryoryczne formy poznania umysłowego, Kant 
odróżnia czynności r o z s ą d k u ,  jako władzy prawideł, skupiają
cych rozstrzelone dane doświadczenia, a stanowiących przedmiot 
transcendentalnej analityki, od czynności r o z u m u ,  jako władzy 
zasad naczelnych, czyli pryncypiów, wprowadzających syntetyczną  
jednię do prawideł rozsądkowych. Ich rozbiorem zajmuje się tran
scendentalna dyalektyka. Są to dwa główne działy transcendentalnej 
logiki.

Działalność rozsądku dokonywa się według apryorycznych 
form, czyli czystych pojęć ogólnych, nazwanych k a t  e g  o r y a m i. 
K ant w ylicza ich cztery z szeregiem  poddziałów: i l o ś ć ,  j a k o ś ć ,  
s t o s u n e k  i s p o s ó b .  W szelk ie dane empiryczne rozpatrujemy 
ze stanowiska tych kategoryj i według nich określamy prawa świata 
zjaw iskow ego. Prawa te nie dają żadnego zgoła pojęcia o istotnym  
stanie rzeczy, lecz są tylko wytworami naszej umysłowej działalno
ści, jednoczącej dane empiryczne w pewną uporządkowaną całość 
według owych kategoryj. Dochodzimy tedy wprawdzie do ogólnego 
poglądu na św iat i wzajemny do siebie stosunek jego zjawisk, ale 
pogląd ten jest całkowicie wytworem naszego umysłu i nic nie orze
ka o istocie przyrody i świata. Jakim jest św iat sam w sobie, tego
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żadną, miarą poznać nie możemy, gdyż jego poznanie zależy w zupeł
ności od owych form naszego umysłu.

Jeszcze mniej zadawalającemi są, według Kanta, wyniki dzia
łalności rozumu, dopełniającego wytwory rozsądku najwyższemi 
ideami. Podczas gdy rozsądek zadawala się względnością ludzkiego 
poznania i nie pragnie mieć świata innym, aniżeli mu się wydaje, to 
rozum usiłuje dopełnić tę względność poznaniem bezwzględnem przy 
pomocy idej. Do nich zalicza Kant trzy zasadnicze idee: duszy, jako 
substancja; ś w i a t a ,  jako nieskończonego szeregu przyczynowego, 
i  B o g a ,  jako najrealniejszej istoty, skupiającej w sobie bezw zglę
dną doskonałość.

Sprowadzając cały materyał empiryczny do tych idej w celu 
zjednoczenia wyników wiedzy i ich ostatecznego wyjaśnienia, rozum 
-przekracza zakres dostępnego dla nas i wogóle możliwego doświad
czenia i wznosi się w dziedzinę myśli, mającą charakter złudy dya- 
lektyczuej. Dogmatyczna metafizyka opierała, według Kanta, cały 
swój systemat na tej złudzie. A le krytyka demaskuje ją i wykazuje, 
że idee te pozbawione są wszelkiego poznawczego znaczenia, a mogą 
mieć dla człowieka odpowiednią doniosłość jedynie na polu prakty
cznej działalności, jako wymagalniki moralne. Ze stanowiska zaś ści
śle teoretycznego idee te zawierają w sobie, według Kanta, tak rażą
ce sprzeczności, że o ich przedmiotowej prawdzie, nawet w zazna- 
czonem powyżej czysto podmiotowem znaczeniu przedmiotowości, 
m owy być nie może.

I  tak, idea d u s z y ,  jako substancyi, jest psychologicznym pa- 
ralogizmem (błędem logicznym), wynikającym z zastosowania kate- 
goryi substancyi do zjawiska świadomości, jako jedni syntetycznej 
zjawisk psychicznych. Przez taką jednak czynność rozumową zja
wisko świadomości nie przestaje być zjawiskiem tylko, a mniemanie, 
jakoby ono mogło się stać substancyą, jest złudą, bez krytycznej 
podstawy. Idea zaś ś w i a t  a, oparta na kategoryi przyczynowości, 
doprowadza przy krytycznym rozbiorze do szeregu antynomij 
(sprzeczności zasadniczych), których żadną miarą rozwiązać nie mo
żna na korzyść jednej lub drugiej strony. Czy świat ma początek  
w czasie i je st ograniczonym w przestrzeni lub nie; czy się składa 
z niepodzielnych pierwotnych czynników, lub nie; czy wszystko 
w przyrodzie dokonywa się według praw koniecznych, lub też wsku
tek wolności; czy należy do świata jakieś konieczne jestestwo, jako 
jego przyczyna, czy też nie ma wcale takiego jestestw a,—to w szyst
ko są zdania, które mają tyleż argumentów pro, ile  contra; w ięc  
z tych antynomij nie ma wyjścia dla rozumu ludzkiego. Z teorety

cznego  punktu widzenia trzeba się wyrzec wszelkiej odpowiedzi na
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powyższe pytania i ograniczyć uznaniem niemożności wyjścia po za 
zakres doświadczenia i apryorycznej treści umysłu, porządkującej 
to doświadczenie. W reszcie idea B o g a ,  jako jestestw a konie
cznego wszeckjestestw , jako bezwzględnej syntetycznej jedni 
wszystkich warunków możliwości rzeczy wogóle, ma wpraw dzie, 
według Kanta, charakter i d e a ł u  czystego rozumu, ale pomimo to 
ze stanowiska poznawczego jest tak samo złudą dyalektyczną, jak  
i poprzednie idee. W szelkie dowody istnienia Boga, podawane przez 
racyonalną teologię, okazują się nie wystarczającemi i nie mogą 
przezwyciężyć poważnych wątpliwości co do realności tej idei. W ięc 
i tutaj marzyć nie można o bezwzględnej wiedzy.

Tak tedy widzimy, że wyniki „K rytyki czystego rozumu" sta
wiają Kanta tuż nad przepaścią sceptycyzmu. N ic tu nie pomaga 
dowodzenie, że mamy przynajmniej względną wiedzę świata zjaw i
skowego w granicach „możliwego" doświadczenia, skoro i ta w zglę
dna wiedza nie może się obejść bez pojęcia św iata, przyrody, będą
cego ostatecznie tylko wytworem złudy dyalektyczuej bez istotnie  
przedmiotowej doniosłości. A le tu właśnie ratują Kantu, jak już 
wspomnieliśmy, owe od lat młodzieńczych rozwijające się a po
tężne czynniki poczucia religijno-moralnego, których przytłumić nie 
zdołała najsurowsza analiza w duchu negacyjnym. „Krytyka pra
ktycznego rozumu" Kanta wzniosła nowy, wspaniały gmach na roz- 
walinack rozumu teoretycznego. Z tego to stanowiska powiedział 
bardzo trafnie jeden z nowo-kantystów, H . Vaihiuger: „Prawdziwy 
krytycyzm nie daje żadnych pozytywnych, ostatecznych odpowiedzi, 
których człow iek mógłby się trzymać. On niszczy tylko. Odbudo
wanie zaś ruin pozostawia etyce, ze stanowiska i d e a ł u “.

I  w samej rzeczy odbudował K ant swoją filozofię w duchu ety 
cznym. A  chociaż sam uznać musi, że fundamenta tej nowej budowy 
nie mają teoretycznej wytrzym ałości lub, jak dziś się mówi, nie są 
„naukowemi" — to jednak są one w jego rozumieniu daleko pewniej
sze i trwalsze, niż wszelkie fundamenta teoretyczne, bo się opierają 
na pierwszeństwie (prymacie) rozumu praktycznego i wypływają  
z owego poczucia moralnego, które łączy człow ieka bezpośrednio 
z istotą wszechrzeczy, z owym bytem prawdziwie przedmiotowym, 
leżącym według krytyki czystego rozumu po za naszą pojętnością. 
N ie pojmujemy go, nie możemy wytworzyć sobie o nim jasnego poję
cia, ale go odczuwamy i ulegamy jego potężnemu działaniu w naszem  
poczuciu etycznem.

Wśród zagadnień, jakie niepokoją umysł ludzki, zagadnienie 
wiedzy nie jest, według Kanta ani jedynem, ani najwyższem. Kozum 
nie tylko pyta: co możemy wiedzieć? lecz zadaje sobie również py
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tania: co powinniśmy robić? i czego możemy się spodziewać? Odpo
wiedź na te ostatnie pytania daje „K rytyka praktycznego rozumu14. 
Ma ona wogóle ten sam układ, co i „K rytyka czystego rozumu" teo
retycznego i posiłkuje się tą samą, analityczną metodą badania, ale 
doprowadzą do innych zupełnie wyników. Najważniejsze z tych  
wyników dają się sprowadzić do następujących zdań.

Św iat pozazjawiskowy „rzeczy samej w sobie" niś jest wprawdzie 
dostępny dla wiedzy ludzkiej, ale on wkracza w zakres zjawiskowego 
świata człowieka przy pomocy jego poczucia moralnego. Poczucie 
to, narzucając się świadomości ludzkiej w sposób konieczny, i po
wszechny, staje się stanowczym, bezwzględnym rozkazem, kategory
cznym imperatywem. Rozkaz ten dotyczy działania człowieka i znaj
duje swój wyraz w zasadniczem prawie czystego praktycznego rozumu, 
które brzmi: „Działaj tak, aby reguła twej woli mogła służyć zarazem  
za zasadę dla powszechnego prawodawstwa." Prawo to obowiązuje 
wszędzie i zawsze każdego rozumnego człowieka i nadto uwydatnia 
prawdziwą samodzielność, czyli autonomię rozumnej woli w przeci
wstawieniu do wszelkiej samowoli, która nie kieruje się w działaniu  
rozumem i jego wymaganiami, lecz ulega postronnym, przypadkowym  
motywom o charakterze egoistycznym. Rozum wykazuje swą wyż
szość ponad wszelki egoizm żądaniem działania z poszanowania dla 
prawa moralnego. Poczucie konieczności takiego działania K ant 
nazywa o b o w i ą z k i e m ,  i na tern pojęciu opiera całą swoją etykę. 
Spełnienie obowiązku dla obowiązku, bez wszelkich względów po
stronnych, bez wszelkich widoków nagrody, lub obawy złych na
stępstw, oto istota postępowania moralnego, według Kanta. W szelkie  
działanie, nie oparte na poczuciu obowiązku, odstępuje od wymagań 
rozumu, jaku powszechnego i koniecznego prawodawcy we wszelkich  
sprawach ludzkich.

Oto odpowiedź na pytanie: co powinniśmy robić? stanowiąca 
główną treść analityki praktycznego rozumu. Jej dopełnieniem i na 
tern polu jest dyalektyka, badająca doniosłość najwyższych idej 
praktycznego rozumu. Tu otrzymujemy odpowiedź na pytanie: cze
go możemy się spodziewać?

Skoro mamy działać w imię obowiązku jedynie dla niego bez 
•wszelkich względów postronnych, to mogło by się zdawać, że pytanie: 
■czego możemy się spodziewać spełniając obowiązek, jest zbytecznem, 
lub nawet nie dozwolonym. Kant to dobrze pojmuje, a dążąc do od
powiedzi na to pytanie bynajmniej nie odstępuje od powyższych w y
magań etycznych. Rozum jednak posiada, według niego, ideę n a j 
w y ż s z e g o  d o b r a ,  jako ostatecznego przedmiotu, celu postępowania
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e t y c z n e g o .  I d e a  t a  ł ą c z y  s i ę  ś c i ś l e  z poczuciem m o- 
ralnem i potrzebuje również bliższego wyjaśnienia.

W tej idei najwyższego dobra dopatruje się K ant zasadniczej: 
antynomii, wewnętrznej sprzeczności. Idea ta rozumowo domaga się  
bezwzględnego zjednoczenia swych składowycli czynników, jakiem! 
są: c n o t a  i s z c z ę ś l i w o ś ć .  W  imię swego poczucia moralnego 
rozum żąda, aby człowiek cnotliwy był zarazem szczęśliwym. Cnota 
nie powinna mieć złych następstw, a więc nie powinna sprowadzać 
złego, nieszczęścia dla cnotliwego człowieka, spełniającego su
miennie swój obowiązek. Tymczasem faktycznie, w rzeczyw istości 
niema żadnego związku przyczynowego między spełnianiem prawa 
moralnego i szczęśliwością. Św iat zm ysłowy, życie realne rozchodzą 
się z temi żądaniami rozumu na każdym kroku. W ywołuje to nasze 
oburzenie swoją niesprawiedliwością, nieuznającą owego związku 
między cnotą i szczęśliwością. A jednak dla faktycznego złego, ro
zum nie może odstąpić od swych bezwzględnych wymagań moralnych. 
Przeciwnie, on obstaje przy nich, choćby rzeczyw istość zmysłowa 
ciągle na nowo kłam mu zadawała.

A le, jak tu rozwiązać tę rażącą sprzeczność, tę antynomię mię
dzy rozumem i rzeczywistością? Niema, według Kanta, innego wyj
ścia, tylko stanąć bezwzględnie po stronie poczucia moralnego i przy
jąć ową łączność cnoty i szczęśliwości za konieczny wymagalnik, za  
postulat rozumu praktycznego, a ponieważ ta łączność nie daje się  
urzeczywistnić w tym zmysłowym świecie, w ięc uznać należy, że bę
dzie urzeczywistnioną w świecie wyższszym, nadzmysłowym. Praw 
dy tego postulatu dowieść nie podobna teoretycznie, ale ponieważ się 
bez niego obejść nie możemy, więc musi on stanowić treść naszej wia
ry moralnej, równie pewnej, nieodzownej, kategorycznej, jak samo 
poczucie moralne.

Ten postulat o zjednoczeniu cnoty i szczęśliwości doprowadza, 
według Kanta, do uznania zarazem i wszelkich warunków, jakie oka
zują się niezbędnemi dla jego urzeczywistnienia. Warunkami ta- 
kiemi zaś są: 1) w o l n o ś ć  wo l i ,  bez której niebyłoby w ogóle mo
ralności, więc i cnoty; 2) n i e ś m i e r t e l n o ś ć  d u s z y ,  która jedynie 
umożliwia urzeczywistnienie prawa moralnego oraz jedni cnoty 
i szczęśliwości; wreszcie 3) i s t n i e n i e  B o g a ,  wszechmogącego i do
skonałego, jako niezbędnego warunku faktycznego urzeczywistnienia  
w św iecie nadzmysłowym owych wymagań najwyższego dobra, t. j. 
łączności cnoty i szczęśliwości.

Tak więc, rozum praktyczny, poczucie moralne, zwraca w filo
zofii Kanta człow iekow i to wszystko, co mu rozum teoretyczny ode
brał. N ie możemy poznać świata wyższego, nadzmysłowego; w ątpienie
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jest tu zupełnie uprawnionem-, ale poczucie moralne wprowadza nas 
w ten świat bezpośrednio i odsłania nam jego treść przynajmniej 
w formie wiary moralnej.

Prócz rozbioru zasad rozumowych poznania i działania, K ant 
zaj^ł się wreszcie i rozbiorem zasad sądu estetycznego i twórczości 
artystycznej. K rytycyzm  jego i pod tym względem miał wpływ do
niosły na dalszy rozwój życia umysłowego, więc choć w kilku słowach  
dotkniemy jego odnośnych poglądów na tern polu. Stanowią one 
treść „K rytyki władzy sądzenia,“ która rozpada się na dwie główne 
części” na krytykę e s t e t y c z n e j  i krytykę t e l e o l o g i c z n e j  
(od te los—cel) władzy sądzenia.

W  zakresie estetycznej władzy sądzenia zwraca K ant głównie 
uwagę na p i ę k n o ś ć ,  w z n i o s ł o ś ć  i s z t u k ę .  Pięknem na
zywa to, co budzi konieczne i powszechne zadowolenie swoją czy
stą formą celowości, niezależnie od wszelkich szczegółowych celów, 
a więc zadowolenie bezinteresowne. W zniosłość zaś łączy się z ideą 
nieskończoności i wywołuje bezpośrednie upodobanie swoją wyższą  
celowością, przekraczającą zwykłe dążności zmysłowe. Co się wresz
cie tyczy sztuki, to K ant wykazuje, że jest ona objawem swobodnej 
twórczości, wydającej przedmioty, które budzą zadowolenie estetyczne  
w zaznaczonym duchu. Na swobodę i wolność twórczości artystycznej 
kładzie Kant największy nacisk. Jak przyroda tworzy sama z siebie, 
tak i artysta prawdziwy wydaje swe utwory bez wszelkiego przymu
su i bez wszelkich względów na reguły, jemu skądkolwiek narzucone. 
Jego utwór wydaje się tak prostym, naturalnym, jak gdyby był utwo
rem samej przyrody. To też geniusz artystyczny nie może być krę
powany żadnemi zewnętrznemi regułami, gdyż jest on prawodawcą 
w tej dziedzinie. On sam wytwarza reguły i prawa artystyczne i sam 
się do nich stosuje wedle własnej potrzeby. W szelka robota, doko
nywaj ąca się według obcych reguł lub wzorująca się na obcych w zo
rach, nie jest dziełem sztuki pięknej i nigdy się nie wzniesie na w yży
ny prawdziwie artystycznej twórczości.

Dopełnieniem rozbioru estetycznej władzy sądzenia jest rozbiór 
władzy sądzenia teleologicznej, mającej za przedmiot rozbiór pojęcia 
celowości i jej znaczenia dla życia umysłowego. W szelk ie działanie 
samodzielne, wszelka twórczość, mówi Kant, łączą się dla rozumu ludz
kiego z pojęciem celowości. Zmuszeni jesteśm y uznać jej działanie 
we wszystkich tych wypadkach, gdy związek między skutkiem i przy
czyną staje się dla nas zrozumiałym jedynie na podstawie przypu
szczenia, że skutek był myślowo przewidywanym. Tak pojętej celo
wości przeciwstawia się działanie według praw mechanicznych, gdzie  
skutek następuje po przyczynie sam przez się, bezpośrednio, bez do
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boru środków pomocniczych, ani przewidywanych następstw dzia
łania.

Porównywając ze sobą. te dwa przeciwległe sposoby łączenia  
skutków z przyczynami, K ant dochodzi do przekonania, że lubo nie 
możemy bezpośrednio uznać twórczości przyrody za wynik celowego 
działania, gdyż w takim razie musielibyśmy przypuścić, że w przyro
dzie działają istoty do nas podobne, zdolne do przewidywania skutków 
swego działania,—to jednak i tutaj świat nadzmysłowy wkracza w na
szą dziedzinę ujawniając w ustroju organizmów czynniki celowe. 
Jak te czynniki celowe jednoczą się w samej istocie przyrody z me
chanizmem zw ykłego jej działania, tego zbadać nie możemy, gdyż isto
ta  rzeczy w ogóle, jak widzieliśmy, leży za obrębem naszych pod
miotowych form myślenia. W ięc zmuszeni jesteśm y posiłkować się  
obydwiema temi zasadami związków przyczynowych, mechanizmem 
i  celowością, przyznając jednak, że zasady te nie mają znaczenia 
k o n s t y t u c y j n e g o ,  t. j. niedotyczą samej treści rozbieranych 
przedmiotów, lecz są tylko zasadami k i e r o w n i c z e  mi  (regula- 
cyjnemi), przybliżającemu nas do zrozumienia tych przedmiotów jedy
nie ze stanowiska formalnego. Póki można, trzymajmy się w bada
niach naszych zasad mechanizmu; ale pomimo to nie mamy prawa 
twierdzić, ani, że wszelki wytwór przyrody powstać może jedynie na 
podstawie praw mechanicznych, ani też, że niektóre tego rodzaju wy
twory nie mogą powstać na podstawie samych tych praw.

Z tern wszystkiem  okazuje się jednak, według Kanta, że wiele 
utworów przyrody, jak wreszcie i samą przyrodę, jako całość, pojąć 
możemy tylko w związku z pewną celowością. A to zbliża nas do 
uznania zależności wszechświata od rozumowo i celowo działającej 
Istoty. N ie jest to wprawdzie żaden dowód istnienia B oga,—Kant 
zastrzega się przeciwko temu wyraźnie; ale wśród wszystkich dowo
dów, jest to najpoważniejszy, a ta okoliczność potwierdza z nowego 
punktu widzenia zaznaczone powyżej wymaganie poczucia moral
nego. K rytyka teleologicznej władzy sądzenia formuje w każdym 
razie drogę racyonalnej teologii, wprawdzie nie jako nauce, jako te
oretycznemu poznaniu Boga, ale jako dziedzinie, podlegającej dal
szemu wyjaśnieniu ze stanowiska wiary moralnej.

Oto najważniejsze momenta rozwoju umysłowego i filozofii 
Kanta. W  nich ześrodkowywa się całkowicie wpływ tego m yśliciela  
na późniejsze pokolenia aż po chwilę obecną. Temu w pływowi, 
ujawniającemu dziejową doniosłość krytycyzmu Kanta, poświęcimy 
ostatni rozdział niniejszej rozprawy.
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III.

DZIEJOWA DONIOSŁOŚĆ KRYTYCYZMU KANTA.

Doniosłość ogólnych poglądów na św iat i życie dla dziejowego 
rozwoju narodów, nie może podlegać wątpliwości. Niech mówią, co 
chcą przedstawiciele tak zwanej materyalistycznej teoryi dziejów
0 w pływie ekonomicznych i materyalistycznyeh czynników na życie 
narodów, ostatecznie i oni przyznać muszą, że te czynniki nie dzia
łają wprost, bezpośrednio, same przez się, lecz przyjmują ściśle okre
śloną formę dopiero w świadomości ludzkiej, jako motywa prakty
cznej działalności. W ięc nawet najbardziej zewnętrzne warunki 
bytu ulegają przemianie psychicznej i stają się czynnikami dziejo
wego rozwoju człowieka tylko o tyle, o ile się wyrównały z całko
w itą treścią świadomości i do niej się przystosowały.

Treść zaś świadomości jest nawskroś wytworem umysłu i jego  
praw, urabiających wszelkie bodźce zewnętrzne na swój ład. Jeden
1 ten sam czynnik ekonomiczny, materyalny, działając jako bodziec, 
zmienia swój charakter i pociąga za sobą inne zupełnie skutki, stoso
wnie do treści, górującej w danej świadomości, a więc stosownie do 
poprzednio urobionych i przez nawykniecie utrwalonych poglądów na 
św iat i życie. W pływ na te ogólne, panujące w świadomości poglądy, 
ma daleko większą doniosłość dziejową, aniżeli w szelkie szczegółowe 
czynniki ekonomiczne lub materyalne. Te ostatnie modyfikują tylko  
stopniowo i bardzo powoli zasadniczą treść ogólnych poglądów na 
św iat i życie, ściśle związanych z nastrojem umysłu i ze stopniem jego  
rozwoju. Stąd to dzieje ludzkie, pomimo wszelkiej zależności od ze 
wnętrznych warunków bytu, są przedewszystkiem skutkiem owych  
kierowniczych poglądów ogólnych, owych zasadniczych celów ludz
kiej działalności. Ich zmiana ujawnia się bezpośrednio zmianą w k ie
runku postępu dziejowego.

Zdając sobie sprawę z wydatnego charakteru rozlicznych po
glądów na św iat i życie, nie trudno spostrzedz, że przedstawiają się  
nam w trzech głównych formach. Raz, jako pogląd naturalny, ży 
ciow y, narzucający się świadomości bezpośrednio i dla tego też po
w szechny i jednakowy u w szystkich ludzi. Takim jest nasz zw ykły, 
codzienny, zmysłowy pogląd na świat. Powtóre, poglądy ogólne 
urobione pod wpływem poczucia religijnego, zależne zatem od wiary
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w pewne tradycyjne dogmata. W reszcie, poglądy, mające charakter  
filozoficzny, jako wyniki samodzielnej pracy myśli i krytycznego roz
bioru odnośnych danych. My tutaj mamy do czynienia tylko z tą 
ostatnią formą. Przedstawia ona jednak najwyższy w ykw it poznaw
czego rozwoju człowieka i wywiera wpływ potężny na poprzednie 
formy. W prawdzie, poglądu naturalnego naszych zmysłów żadna 
filozofia zmienić nie może, ale ona wyjaśnia dane tego poglądu przy 
pomocy swoich samodzielnych czynników i przez to dopełnia go swoją 
treścią. Co do poglądów tradycyjnych różnych religij, to i te w samej 
rzeczy tylko z wielką trudnością ulegają dziejowej zmianie pod w pły
wem filozofii. A le pomimo to, okazuje się, że wraz z postępem życia  
umysłowego wiara religijna narodów ulega bardzo poważnym zmia
nom wskutek wyników samodzielnego badania filozoficznego. W y 
niki te, jednając sobie zwolenników, modyfikują tradycyjne wierzenia  
w szerszych warstwach społeczeństwa; nadto sama teologia urabia 
zwykle swą treść pod wpływem pewnych poglądów filozoficznych. 
W ięc nie jest to żadna przesada, gdy mówimy o dziejowej doniosłości 
tego lub owego systematu filozofii, a w danym razie krytycyzmu  
Kanta. Doniosłość tego ostatniego ujawnia się wyraźnie w calem  
życiu umysłowem narodów kulturalnych zeszłego wieku.

K ant sam porównał reformę, jaką pragnął przeprowadzić na 
polu filozofii, z przewrotem, dokonanym przez Kopernika w zakresie 
astronomii. Jak on w miejsce ruchu gwiazd około widza przypusz
czał ruch widza około gwiazd i na tej podstawie doszedł do lepszego 
wyjaśnienia biegu ciał niebieskich; tak Kant dowodzi, że nie św iat 
przedmiotowy stanowi treść naszego poznania, lecz my sami, gdyż 
świat ten my przetwarzamy według form naszego umysłu. Proces 
poznania z tego stanowiska wydawał mu się jaśniejszym. Poznanie 
jest naszem działaniem, ruchem naszego umysłu około przedmiotów, 
które same w sobie są stałe, niezmienne, ale dla tego też i niedostępne 
dla nas ćo do swej istotnej treści. Przeniesienie tedy ruchu poznaw
czego ze świata przedmiotowego do samego podmiotu i ześrodkowa- 
nie w nim całego bogactwa treści poznawczej —oto czyn kopernikow
ski K anta na polu filozofii.

Możnaby wprawdzie powiedzieć, że przewrót filozoficzny K anta  
był właściwie dalszym ciągiem astronomicznego przewrotu K oper
nika, ale nie można zaprzeczyć, że szczegółowe przeprowadzenie tego  
przewrotu na polu pozuawczem, jest w zupełności dziełem Kanta. 
Jak w zakresie astronomii od czasów Kopernika nikomu już na myśl’ 
nie przychodzi zaprzeczać ruchowi ziemi, przeciwnie, wszelkie bada
nia biegu gwiazd opierają się na uznaniu tego ruchu; tak ud czasów  
K anta działalność poznawcza samego podmiotu stała się konieczną
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podstawą, wszelkich dalszych dociekań filozoficznych, a w ięc i w szel
kich przedmiotowych poglądów na świat i życie. Od siebie pącząć 
należy, a że, według wyrażenia H egla, z własnej skóry wyskoczyć 
niepodobna, przeto wszelki pogląd na przedmiotowość powiązać na
leży z tą naszą podmiotową działalnością i wyjaśnić z jej punktu w i
dzenia. Gdy do czasów Kanta, główny kierunek m yśli ludzkiej był 
odśrodkowym i pociągał za sobą w yjście człowieka z siebie, rozstrze
lenie się jego uwagi na nieskończoną mnogość szczegółowych przed
miotów, to po Kancie ruch myśli ludzkiej dokonywa się głównie 
w kierunku wprost przeciwnym, dośrodkowym, skłania człowieka do 
poznawczego zagłębienia się w samym sobie i zatrzymuje uwagę 
przedewszystkiem na potrzebach i dążnościach wewnętrznych samego 
m yślącego podmiotu. J es t  to przewrót tak radykalny, że się uwy
datnić musiał potężnie w całym dalszym rozwoju życia um ysłowego, 
nawet w zakresie takich dziedzin, które nie mają wprost charakteru 
filozoficznego. Przekonywa o tern pobieżny nawet przegląd g łó 
wnych momentów tegó rozwoju w przeciągu wieku, ubiegłego od 
śmierci Kanta.

D ziałalność Kanta przypada na drugą połowę X V III  w., który 
z pewnem zadowoleniem nazywał się wiekiem o ś w i a t y .  W szędzie  
w owym czasie mówiono o oświacie i w jej imieniu miano na oku po
wszechne uprzystępnienie wyników nauki,zwalczenie zabobonów i prze
sądów, a na polu społecznem ograniczenie samowoli możnych i uprzy
jemnienie życia jak najszerszym warstwom społeczeństwa. W tym  
duchu czynni byli w A nglii tak zwani „woluomyślni" autorzy 
(freethinkers), jak Toland, Collins, M. Tindal, Hume, następnie filozo
fowie zdrowego rozsądku z T. Reidem na czele, wreszcie filozofowie 
moralności, jak Shaftersbury, Mandeville, Chesterfield i inni. Za ich  
przykładem, szczególniej zaś za przykładem pierwszych, poszli fran
cuscy encyklopedyści pod kierownictwem Diderota, d’Alemberta, 
V oltaire’a, Rousseau’a, Holbacha, Lamettrie’go, oraz racyoualiści 
niemieccy: Lessing, Reimarus, Mojżesz Mendelsohn, Garve, H erder 
i wielu innych.

K ant stoi w pośrodku tego wielkiego ruchu i jako umysł prze
ważnie refleksyjny, zdaje sobie jasną sprawę z istoty i doniosłości 
tego ruchu. W  osobnej rozprawie p. t.: „Co to jest oświata?11 wypo
wiedział w r. 1784 swój pogląd na objaw umysłowy, oznaczony tern 
mianem. A le uczynił to w sposób, wykazujący jego wyższość ponad 
najświetniejsze umysły swego czasu i zaznaczył zarazem nowe wy
tyczne cele dla dalszego rozwoju życia umysłowego, cele, które 
w przeciągu całego wieku nie doczekały się pełnego urzeczyw istnie
nia i dla tego dotąd nie utraciły swej dziejowej doniosłości.
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Oświatą nazywa Kant wyjście ze stanu maloletności, spowodo
wanego własną winą, nie wskutek braku rozumu, lecz wskutek braku 
stanowczości i odwagi w kierowaniu się własnem zdaniem bez obcej 
pomocy. Określenie to różni się zasadniczo od poglądu, jakim się 
posiłkowali najgenialniejsi nawet przedstawiciele wieku oświaty. 
D la nich oświata sprowadzała się do zwalczenia ciemnoty mas przy 
pomocy popularyzowania dobytków wiedzy, oraz do rozpowszechnie
nia kulturalnych warunków życia. W  tym kierunku wiek X V I I I  
przedstawia niewątpliwie postęp wielki. Postęp ten atoli miał tylko 
znaczenie ujemne, negacyjne, t. j. usunął tylko w pewnej części prze
szkody, stojące na zawadzie rozwojowi dodatnich czynników życia  
umysłowego, lecz sam nie ożywiał tych czynników, nie podnosił ducha 
na wyżyny, nie zaszczepiał w niego energii do nowych zdobyczy, ani 
na polu yied zy , ani w zakresie życia społecznego. To też, podko
pawszy tradycyjny dogmatyzm religii, nauki i polityki, wiek X V III  
doprowadził narody ostatecznie do ruiny. Niedowiarstwo obejmo
wało w imię oświaty nie tylko religię, lecz i naukę oraz zasady 
ustroju społecznego, a płytka popularyzacya wiedzy, pozbawionej 
zachęty do samodzielnego badania, nie mogła zastąpić braku poważnej 
pracy myśli. W dziedzinie życia społecznego idea oświeconego de
spotyzmu, reprezentowana głównie przez Fryderyka II, okazała się 
również niewystarczającą i padła wkrótce ofiarą to reakcyi pruskiej, 
to francuskiej rewolucyi.

Charakterystycznym rysem wieku oświaty było wprawdzie 
współczucie dla niższych warstw narodu, pewien nawet sentym en
talny humanizm. A le humanizm ten łączył się z uczuciem wyniosłości 
zarówno wyżej uzdolnionych umysłów, jak i wogóle warstw w yż
szych. Zniżano się łaskawie do maluczkich, oświecano ich i uprzy
jemniano im życie, ale nie myślano o tern, aby ich podnieść do własnej 
wysokości, wyzwolić z upokorzenia zaszczepieniem w nich nowych 
samodzielnych czynników życia umysłowego. A takie właśnie w y 
zwolenie każdej wogóle istoty rozumnej, przy pomocy jej własnych, 
w niej działających czynników, oto ideał oświaty prawdziwej według  
Kanta, ściśle złączony z jego filozofią. N ie idzie mu o samą wiedzę 
z zewnątrz zaczerpaną, lecz o samodzielną działalność rozumu, będącą 
źródłem wszelkiej w iedzy prawdziwej. W  życiu zaś społecznem nie 
ma na oku sielankowej zuiewieściałości, epikureizmu, w najrozliczniej - 
szych jego formach, jakie panowały w wieku X V III , lecz domaga się  
energii rozumowej, odważnego posiłkowania się rozumem w celu sta
nowczego urzeczywistnienia jego wymagań bez względu na małodu
szny eudemouizm.
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W skutek takiego poglądu na oświatę, K ant nie unosi się już 
sentymentalnem współczuciem dla ciemnych, nieoświeconych, lecz 
powołuje ich przed trybunał rozumu i obwinia otwarcie, iż są ciemny
mi, nieoświeconymi tylko dla tego, że nie słuchają głosu własnego 
rozumu i nie mają odwagi kierowania się własnem zdaniem bez obcej 
pomocy. Są małoletnimi, ale nie dla braku lat, ani dla braku rozumu, 
lecz dla braku energii moralnej w spełnianiu obowiązku, w ynikają
cego z posiadania rozumu.

Jak we własnem życiu K ant nie przyjmował od nikogo żadnej 
pomocy i pomimo nieraz bardzo ciężkich warunków materyalnycli 
mógł w starości powiedzieć, że nigdy od nikogo nic nie przyjmował, 
od nikogo ani grosza nawet nigdy nie pożyczył, tak też wymaga bez
względnie samopomocy ze strony każdego rozumnego człowieka. 
Autonomia moralna, będąca zasadą jego etyki, przenika zarazem jego  
zasady poznawcze i artystyczne, cały jego pogląd na świat i życie. 
Każdy człowiek ma obowiązek być samodzielną, rozumną istotą, po
siłkować się należycie swoim rozumem i urzeczywistnić jego wyma
gania bez oglądania się na innych. Gdy to wszyscy czynić będą, 
wtedy oświata prawdziwa stanie się udziałem narodów, a ich życie 
dosięgnie możliwej dla człowieka doskonałości.

Czy nie należy przyznać, że to są właśnie hasła, które charakte
ryzują wiek X IX  w różnicy od X V III?  hasła, które wypisane są na 
sztandarach wszystkich wydatnych umysłów ostatniej doby, bez 
względu na pole ich działania? Czy największe zdobycze wieku 
X I X  w dziedzinie nauki, sztuki i życia społecznego nie są przede- 
wszystkiem wynikiem owej autonomii rozumowej zarówno geniuszów, 
jak i prostaczków, aż do najprostszego robotnika? owej sąmodziel- 
ności, która o własnych siłach, bez względu na tradycyjne formuły, 
dążyła do najwyższych celów prawdy, piękna i dobra? Twórczość 
nowoczesna miała zawsze i wszędzie na myśli urzeczywistnienie tych  
właśnie celów, które K ant sformułował zarówno w owej rozprawie 
o oświacie, jak i w zasadach swego krytycyzmu. Dopiero dzięki tym  
zasadom, filozofia i nauka nabrały nowej energii do samodzielnych 
dociekań i ścisłych badań. Twórczość artystyczna, w poczuciu pra
wodawczej potęgi geniuszu, wznosiła się na wyżyny niebotyczne, 
a życie społeczne rozwijało się w kierunku coraz pełniejszego w y
zwolenia działających w niem sił!..

Przez powyższe uwagi nie chcę powiedzieć, jakoby cały ruch 
um ysłowy ubiegłego wieku rozpoczął się od owej rozprawy Kanta 
o oświacie, lub wogóle od ukazania się jego pism krytycznych. W a
runki rozwoju dziejowego narodów bardzo są skomplikowane, więc 
ich też nigdy sprowadzić nie można do jednego jakiego, choćby nawet
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bardzo wydatnego czynnika. A le bez względu na bezpośredni wpływ, 
jaki wywarła filozofia Kanta na dalszy przebieg życia umysłowego, 
temu zaprzeczyć nie można, że on to pierwszy doprowadził do jasnej 
świadomości współczynniki nowego dziejowego okresu w życiu naro
dów i już w ostatnich dziesiątkach X V I I I  wieku nadał im wyraz, 
który aż do tej chwili nie stracił na swej doniosłości i sile. Cała zaś 
dalsza praca myśli X I X  wieku, o ile miała na oku uświadomienie 
swych dążności w zakresie filozofii, nauki, sztuki, życia społecznego; 
co więcej, cały dalszy rozwój umysłowy, o ile zależał od takiego  
uświadomienia swych dążności, łączy się jak najściślej z wytycznemi 
ideami Kanta i dokonywa się w ich kierunku.

W iek X IX , w swym dziejowym postępie, daje się sprowadzić do 
trzech wydatnych znamion, jakiemi są: r o m a n t y z m ,  n a t u r a 
l i z m  i k r y t y c y z m .  A każde z tych znamion nadaje cechę 
charakterystyczną nie tylko objawom, obejmowanym zazwyczaj tern i 
nazwami, lecz i wszystkim innym, gdyż określało ducha, który prze
nikał umysły danej epoki. Nadto, każdy z tych odrębnych kierun
ków życia umysłowego, pozostawał w zależności od owych w yty
cznych celów prawdziwego postępu, które K ant sformułował we 
wspomnianej rozprawie z r. 1781.

Romantyzm nie oznacza tylko ruchu na polu poezyi niemieckiej, 
angielskiej, francuskiej, albo naszej w początkach wieku X I X , ale 
charakteryzuje zarazem dążności na polu filozofii, począwszy od Ficli- 
tego i Schellinga. W  życiu zaś dziejowem tego czasu, czyż ideały 
wojenne Napoleona nie były nawskroś romantycznemi? a obrona na
rodów przeciwko uciskowi obcych potęg, czyż nie miała tegoż chara
kteru? Bo cóż stanowiło istotę ruchu romantycznego przeciwko 
przestarzałym tradycyom na wszystkich polach życia, jeżeli nie 
ocknienie się narodów z owej małoletuości, którą K ant za ich winę 
poczytywał, a z której każdy wyjść może tylko przy pomocy własnego 
rozumu, na podstawie własnego energicznego czynu? H asło samo
dzielności, autonomii, tak jasno i stanowczo wygłoszone przez Kanta, 
oto ducli romantyczny, który przenikał tak poetów, jak i m yślicieli, 
mężów stanu i bohaterów owej epoki.

Duch ten w ostatniej dobie, za naszych dni, na nowo ożywia 
twórczość artystyczną. A choć separatyzm arystokratyczny, w yno
szący zarozumiałych nad-ludzi ponad resztę tak zwanego „tłumu", 
zawsze jeszcze się odzywa tu i owdzie, jako odgłos oświaty X V III  
wieku—to jednak o panowaniu takiego separatyzmu, choćby w for
mie oligarchii geniuszów, mowy już być nie może na początkach 
wieku X X I
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Krytycyzm Kanta ujawnił raz na zawsze całą samoistność i po
tę g ę  powszechnego rozumu ludzkiego. Ten powszechny rozum ludzki, 
dzięki krytycyzmowi Kanta, objął ostatecznie panowanie nad świa
tem zewnętrznym. Poprzednia epoka była jeszcze niewolnicą tego 
świata, ona ulegała mniej lub więcej ślepo zewnętrznym warunkom 
bytu, faktycznie danym, i posiłkowała się wychwalanym rozumem 

jedynie, aby poznać te warunki i mądrze się do nich przystosować. 
Nowa zaś epoka, inaugurowana przez Kanta, przejęła się coraz g łę 
biej poczuciem twórczej potęgi rozumu, jego obowiązkiem ukształto
wania życia, całego nawet świata, według swych własnych wymagań. 
N ie dziw, że takie poczucie wyrabiało z ludzi tytanów i wywoływało  
utw ory i czyny prawdziwie wielkie, które dotąd podziwiamy. B yły  
to pierwsze porywy młodzieńczego uświadomienia godności rozumu.

A le  K ant sam nie miał na oku takich porywów. Jego myśl się
gała dalej, zmierzała do męskiej dojrzałości rozumu. To też zasób 
jego myśli nie wyczerpał się najświetniejszemi objawami romantyzmu 
na polu twórczości artystycznej, filozofii i życia społecznego, lecz 
wykazywał zarazem potrzebę sumiennego, ściśle naukowego badania, 
szczególniej świata zjawiskowego przy pomocy doświadczenia. Dzięki 
Kantowi, przyrodoznawstwo uświadomiło sobie jasno swoje zadania 
i  swoją metodę. W ykształcony na Newtonie i matematycznej kosmo
logii, on to sformułował ściśle zasady przyrodniczego objaśnienia 
zjawisk i położył fundamenta dla nowoczesnych badań w tym kierun
ku. W idzieliśm y już, że pierwszorzędni przyrodnicy X I X  wieku 
opierali się na metodologicznych wywodach Kanta i posiłkowali się  
wynikami jego krytycyzmu. Cały tedy okres n a t u r a l i z m u ,
0 ile przedstawia postęp prawdziwy, w porównaniu z naturalizmem  
X V III  wieku, o ile zaznacza zwrot do poważnych badań naukowych^ 
doprowadzając do niebywałych odkryć i wynalazków, przekształca
jących z gruntu zewnętrzne warunki bytu ludzkiego, pozostaje w ści
słym związku z pracą myśli Kanta i zawdzięcza jemu w znacznej 
części swe powodzenie.

Z drugiej atoli strony, zwrot do przyrody w duchu nowoczesne
go naturalizmu, zawierał w sobie wielkie niebezpieczeństwo dla dal
szego rozwoju życia umysłowego. W  imię postępów przyrodoznaw
stwa, materyalizm wznowił w połowie X IX  wieku tradycye X V I I I
1 zagrażał ponownem sprowadzeniem poglądu na świat i życie do nie
rozumnych, bezmyślnych czynników. W szystko miało być wytworem  
materyi i sił fizycznych, a człow iek igraszką tych sił, bez wszelkiej 
samodzielności i swobody. Naigrawano się z wyżyn, do jakich ducli 
ludzki się wznosił, i odmówiono jego twórczości istotnego znaczenia. 
I  znowu mówiono tylko o przystosowaniu się do zewnętrznych w a-
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runków bytu. Samodzielna twórczość umysłowa zaczęła słabnąć 
w sposób przestraszający. Cały dorobek rozumu ludzkiego, wyniki 
tysiącoletniej pracy myśli, oddano ua pastwę ślepych sił przyrody.

A le tu właśnie znowu krytycyzm Kanta wzniósł tamy, ocalające 
ten dobytek od zagłady. W idzieliśm y już, że wskutek wznowienia 
krytycyzmu, przyrodoznawstwo wyzwoliło się z objęć m ateryalisty- 
cznej metafizyki i pozostawało w granicach ścisłej naukowości. Od 
materyalizmu zaś życiowego, od szukania zadowolenia i szczęścia  
jedynie w zewnętrznych warunkach bytu, wybawia umysły głębsze 
idealizm etyczny Kanta, ze swoim kategorycznym rozkazem, uznają
cym bezwzględność poczucia moralnego, niezależnie od wszelkich  
teoretycznych wątpliwości. W ięc pomimo materyalistycznej nawał
nicy, złączonej z okresem naturalizmu przyrodoznawstwa, pozostały 
niezachwiane zasadnicze podstawy dalszego postępu: uznanie samo
istnej godności rozumu ludzkiego, oraz poszanowanie dla wymagań 
poczucia moralnego. Poznanie przyrody oparto na krytyce rozumu 
i na wypływających z niej zasadach matematycznych, a przytem za- 

' razem nie zaniedbywano głębszych potrzeb ducha, lecz dbano i o ich 
możliwie pełne zaspokojenie. A  jedno i drugie robiono w duchu owych 
słów, które Kant wypowiedział pod koniec „Krytyki praktycznego 
rozumu", a które zamieszczono na jego grobowcu w tumie królewie
ckim: „Dwie są rzeczy, które napełniają umysł ludzki coraz nowym 
i coraz większym podziwem i poszanowaniem, im częściej i trwalej 
niemi się zajmuje: niebo gw iaździste nademną i prawo moralne we 
innie!"

Wśród tej pracy analitycznej, dokonywanej dotąd na wszystkich  
polach życia umysłowego pod wpływem krytycyzmu, nie należy atoli 
zapominać, że Kant sam wyprzedził myślą swoją dalszy postęp poza 
najpełniejszy rozwój krytycyzmu. K rytyka, jak widzieliśmy, jest 
w jego oczach tylko propedeutyką dla przyszłego systematu filozofii, 
a w ięc i dla przyszłego ustroju stosunków życiowych, o ile  one 
ukształtować się winny według wymagań rozumu. Tej przyszłości 
nie mamy prawa się wyrzec, bo jej się rozum nigdy nie wyrzeknie. 
Przeciwnie, po porywach romantycznych, po naukowem wyjaśnieniu  
ogólnych pojęć bytu przedmiotowego, wreszcie i po krytycyzm ie, 
rozpatrującym dany stan rzeczy, oraz wzajemny do siebie stosunek  
podmiotu i przedmiotu poznania, następuje zawsze w rozwoju życia  
umyslpwego dojrzała praca nad jednolitym poglądem na świat i twór- 
czem przekształceniem warunków bytu w jego duchu. Takiej pracy 
żąda sam Kant, więc się jej nawet i prawowierni K antyści wyrzec nie 
powinni, jak to niestety dziś jeszcze po większej części się dzieje. 
Nadto filozofia Kanta zawiera w sobie tyle czynników, które się do-
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hiagają dopełnienia i wyrównania, że sama wskazuje cele dla przy
szłej pracy na polu myśli.

Najważniejszem zadaniem przyszłości, wypływaj ącem bezpośre
dnio z krytycyzmu Kanta, jest przezwyciężenie jego dualizmu po
znawczego. Jak w pierwszych zawiązkach nowoczesnej filozofii, 
postęp polegał na przezwyciężeniu metafizycznego dualizmu K arte- 
zyusza między duchem i materyą, tak obecnie tylko ostateczne w y
równanie przeciwstawności między podmiotem i przedmiotem pozna
nia zbliżyć nas może o nowy krok do rozwiązania najwyższych zaga
dnień wiedzy. K ant wykazał jasno różne źródła poznania, określił 
aprioryczne czynniki zmysłowego poglądu na świat, oraz rozsądku 
i rozumu, ale kw estyi o stosunku tych czynników do świata przed
miotowego ostatecznie nie rozwiązał. Przestrzeń i czas, kategorye 
i idee są, według niego, formami naszej umysłowej działalności. Temu 
też w samej rzeczy nigdy nie będzie można zaprzeczyć, choćby się 
nawet okazała potrzeba dopełnienia lub zmiany jego szczegółowego  
poglądu na te czy uniki poznania. Umysł, działając, posiłkuje się bez
pośrednio pewnemi formami i prawami jemu właściwemi. Form i praw 
tych nie może dopiero przejmować skądinąd przy pomocy doświad
czenia, bo samo przejmowanie jakiejkolwiek treści, więc i samo d o
świadczenie, wypływa już z owych form i praw umysłu i dokonywa 
się według nich. Z tego faktu jednak wyprowadził Kant wniosek, 
będący podstawą jego dualizmu poznawczego, że skoro owe formy są 
aprioryczne, właściwe samemu umysłowi, p r z e t o  nie mają chara
kteru przedmiotowego, i nie mogą nam dać pojęcia o istocie rzeczy, 
wogóle o tern, czem sami umysłowo nie jesteśmy. A taki właśnie 
wniosek nie jest wcale uprawniony, bo współczynniki naszej organi- 
zacyi umysłowej m o g ą  stanowić zarazem i treść niezależnego od 
nas przedmiotowego bytu,- jeżeli je tylko należycie określimy. 
A  wtedy nie będzie wcale owego antagonizmu między podmiotem 
i przedmiotem, który K ant bierze za punkt wyjścia dla swych do
ciekań.

Z faktu dowiedzionego przez Kopernika, że ziemia obraca się 
około słońca, nie wynika bynajmniej, że słońce nie podlega również 
ruchowi i wogóle tym samym prawom powszechnym świata fizycznego 
jak i ziemia. Jeżeli tedy umysł nasz jest częścią składową lub obja
wem ogólnego bytu, o czem wątpić nie możemy, łącząc bezpośrednio 
nasz byt z bytem powszechnym; natenczas nic naturalniejszego nad to, 
że jego treść zasadnicza uwydatnia się zarazem i w treści naszej 
organizacyi umysłowej i jej działalności. Organizacya ta nie jest 
czemś oderwanem od pozostałego bytu, czemś bezwzględnie samoistnem, 
lecz pozostaje w sposób nieulegający wątpliwości w łączności we-

3
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wnętrznej z bytem wogóle. Synteza tu jest tedy (lana fakty
cznie, realnie, idzie tylko o jej myślowe ujęcie i zrozumienie. W  ka
żdym razie sprawa ta domaga się ponownego, wszechstronnego roz
bioru, którego usunąć nie można dogmatyzowaniem dualizmu Kanta. 
Tu odsłania się przed nami cały szereg nowych zadań, dopełniają
cych jego krytycyzm, tu prowadzi dalsza droga postępu w celu  
ostatecznego rozwiązania zagadki wiedzy ludzkiej.

N ie mniejszą ma doniosłość dualizm Kanta z punktu widzenia 
wzajemnego do siebie stosunku teoretycznego i praktycznego rozumu. 
Kant dowodzi zasadniczej sprzeczności między dostępnem dla nas 
poznaniem, a wymaganiami poczucia moralnego, jako podstawy na
szej życiowej działalności. Jeżeli jednak poczucie moralne, jak przy
znaje Kant, jest objawem transcendentalnej istoty bytu w naszej 
świadomości, to przecież objaw taki ma co najmniej takie same fakty
czne znaczenie dla naszej teoretycznej wiedzy, jak objawy świata  
zewnętrznego, z których korzysta nasza wiedza, biorąc je za podsta
wę dla swych naukowych wywodów. Co więcej, fakt poczucia mo
ralnego, „stanowiska ideału", powinien mieć dla kantystów, jako fakt, 
większe znaczenie poznawcze, niż wszystkie fakta świata zm ysło
wego, gdyż jest bezpośredniejszym wynikiem bytu transcendental
nego, i jako taki, przybliża nas bardziej do prawdy przedmiotowej, 
niż nasz podmiotowy pogląd na byt zewnętrzny. W ięc albo należy 
wogóle zaprzeczyć doniosłości poczucia moralnego, wogóle idealizmu 
umysłu ludzkiego, na co by się K ant nigdy nie zgodził i co też sprze
ciwiałoby się danym dziejowego rozwoju ludzkości; albo też należy 
posiłkować się niem, jako faktem, dla naszego teoretycznego poglądu 
na świat. Dualizm Kanta w tym względzie również nie jest uzasa
dniony, domaga się tedy także krytycznej rew izyi. A  rewizya ta  
naprowadza na szereg nowych badań i zagadnień, które zaznaczają 
dalszy pochód myśli w kierunku coraz pełniejszego wyłączenia wszel
kich sprzeczności z naszych poglądów na św iat i życie.

Dopiero gdy myślicielom uda się przezwyciężyć te sprzeczności 
Kanta i jego dualizm poznawczy zastąpić harmonijnym, syntetycznym  
monizmem, dopiero wtedy krytyka spełni w zupełności owo propedeu- 
tyczne zadanie, o którem mówił sam Kant. A le też dopiero wtedy 
rozpocznie się na dobre dojrzała praca konstrukcyjna umysłu ludz
kiego nad wzniesieniem świątyni prawdy. A za nią pójdą świątynie 
piękna i dobrał

Oto dalekie perspektywy na przyszłość, łączące się bezpośre
dnio z imieniem Kanta w sto lat po jego śmierci. W  miejsce dotych
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czasowych nawoływań powrotu do Kanta, nadeszła pora do w ygło
szenia hasła nowego: „Naprzód wraz z Kantem!"

Niech o tern nie zapomina młode pokolenie dojrzewających my
ślicieli, bo tu odsłania się nowe pole do rzetelnej pracy, do zasiewu  
i żniwa, w miejsce jałow ego przeżuwania dobytków przeszłości!

H enryk S truve.



A gdy w głąb duszy wnikniemy...’1
P O W IE ŚĆ  W SPÓ ŁC ZESN A .

X X X III .

— Ta dziewczyna już kilka razy tu była! — mówi pokojowa, 
pomagając Ance układać rzeczy.

Anka obróciła właśnie obraz, przedstawiający Piotruśkę, i poko
jowa prymitywną swą artystyczną naturą odrazu poznała, iż to jest 
„ta dziewczyna".

Na dworze szare, dżdżyste przedpołudnie letnie, nagle zimne 
i prawie jesienne.

Anka pakuje rzeczy machinalnie. Czuje, iż po wczorajszej sce
nie dłużej tu być nie może, nie powinna. A przecież nie wie, gdzie ma 
iść na razie, gdzie się podziać. Cała jej energia życiowa prysła, zg i
nęła pod wpływem dni ostatnich. Zatraciła również w sobie swą zdol
ność do samej analizy, która pozwalała jej oryentować się w trudno
ściach życia. Potęga faktów spada na nią, jak stado drapieżnego pta
ctwa. N ie umie sobie poradzić. N ie wie, co począć.

Zbiera jednak swoje ubogie rzeczy i postanawia opuścić willę. 
Przechyla się przez okno, aby spojrzeć raz jeszcze na grzędy narcy
zów, rozmodlone w ciszy. Pod drzewami widzi chodzącego niespo
kojnie Jana. Depcze żwir alei i patrzy w jej okno. Spotkał się z jej 
wzrokiem. W ita ją  smutnym, gorączkowym uśmiechem. W idocznie 
spędził noc bezsenną. W  jego wzroku jest dziwny jakiś wyraz. Anka

') Patrz zeszyt wrześniowy, str. 433; — październikowy, str. 16; — 
listopadowy, str. 240;—grudniowy str. 464 (1903);—styczniowy, str. 37; — 
lutowy, str. 226; — marcowy, str. 455; — kwietniowy, str. 39; — majowy, 
str. 221; — czerwcowy, str. 474.
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cofa się w głąb pokoju. Rzecz dziwna — zaczyna lękać się spotkania 
ze StalewskimL

— Dlaczego pomiędzy nami zaszła jakaś zmiana!—m yśli—dla
czego, zamiast spokoju, ulgi, w chwili zbliżenia się coś w nas się 
szarpie, niemal boli.

Rzeczy są spakowane. Obrazy złożone, jak stos ofiarny.
— Tak będzie najlepiej! — myśli Anka.
K ładzie szybko kapelusz i zwraca się do pokojowej.
— Pójdę za mieszkaniem! — mówi — po południu przyjadę po 

rzeczy!..
— Czy panienka nie wróci na obiad?
To proste zapytanie przejmuje Ankę nagłym przestrachem.
Przypomina sobie wczorajszy wieczór, to wrażenie przepaści, 

w którą zapadła, i aż drżenie przebiega jej ciało.
— Nie!., nie!.. — mówi trwożnie, wybiegając z pokoju.
Na dole spotyka Stalewskiego.
Skinęła głową i biegnie do furtki.
Lecz 011 podąża za nią szybko i zatrzymuje ją przy kracie.
— Dokąd pani idzie? — pyta zmienionym głosem.
— Ja?..
— Ja  pani powiem. Pani chce się od nas wyprowadzić? Co?..
*— Tak!..
Za rękę ją pochwycił.
— Niech pani tego nie robi! niech pani tego nie robi!
Poddał pod jej spojrzenie swoją twarz, na której noc bezsenna 

jeszcze jedna w szeregu) położyła swą szarą, postarzałą pieczęć...
— Niech pani tego nie robi!
— Muszę!..
I nagle z ust jego wybiegło zdanie fatalne, biedne, n ieszczę

śliwe...
— O n a  p a n i ą  p r z e p r o s i ! . .
Jakież to było marne, jakie smutne, jakie płaskie! Rozdzwoniło 

się, jakoby powiedzenie szewca, interweniującego pomiędzy swą żo
ną i kochanką.

A  przecież ono musiało być wypowiedziane mimo protestu, jaki 
się rozkrzyczał w chwili rzucenia tych słów w przestworze.

Subtelność duszy Anki wyczuła całą nędzę tego „przeprosze
nia". Inaczej ludzie nie umieli pomiędzy sobą załatw iać buntów i pro
testów, jakiemi nagle się roztrącili na życiowej ścieżce. I  Anka w tej 
chwili współczuła ogromnie nędzy Jana, który musiał zwrócić się do
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tego „załatw ienia11, aby wymódz na niej pozostanie pod tym dachem, 
którego, bądź co bądź, żal jej było opuszczać.

W ięc z całą łagodnością ogarnęła go smutnem spojrzeniem  
swych oczu przejasnych.

— Ja tu nie mogę zostać! — powtórzyła z wielką melancholią. 
Do nóg jej przytuliły się grzędy narcyzów i błękitnych nieza-

budek. I  na te kwiaty spojrzała łagodnie z miłością pożegnania.
— Ja  tu nie mogę pozostać!..
Za furtkę ujęła ręką, którą wysunęła z dłoni Jana.
— Cóż się ze mną stanie? — posłyszała ciche pytanie.
A  w tern pytaniu m ieściły się całe zbudzone światy.
N ie odpowiedziała nic. O tworzyła furtkę i wyszła na drogę. 

L ecz w duszy uniosła te św iaty i rozjaśniać się w niej zaczęła przy
czyna niepokoju, która nią szarpała.

W  w illi tymczasem ku drzwiom pracowni skradała się Stalew- 
ska. Odziana w kaftanik biały i narzucony pled, szła cicho, jak kot. 
Zwolna nacisnęła klamkę, drzwi ustąpiły. W idziała przez okno Jana 
rozmawiającego z Anką. Ona do pracowni szła. Chciała zobaczyć, co 
się dzieje z nowym obrazem męża.

Bo ona znała D zieło, widziała je  raz szybko, gdy, wspiąwszy 
się przez balustradę, zajrzała do wnętrza pracowni. B yło wtedy zale
dwie podmalowane, ale ta linia kobieca tak silnie i potężnie, a mimo 
to w pełni sentymentu łącząca się z równią przesmutną, utkwiła jej 
w pamięci. N ie zrozumiała, o co chodziło. N ie czuła zupełnie w ła
śnie owej poezyi linii i całej potęgi cudownej ścisłości, w jakiej D zie
ło zostało stworzone. Ona widziała ogromne płótno i przypuszczała, 
że z tego może coś być.

— Tylko czemu takie czarne, takie szare!.. Jak karawan! Tego 
nikt nie kupi. N iechby ta kobieta miała choć maki we włosach i ro
sły  zboża... Rozjaśni to znakomicie — muszę mu poradzić.

Lecz do porady nie przyszło. Stalewski zamykał pracownię, 
unikał rozmowy. Stalewska, rada z wyjazdu Anki, postanowiła ową 
„poradę" odłożyć na czas swego własnego powrotu ze wsi od matki.

— Zapytam go wtedy, kto mu pozował — myślała, kręcąc g ło 
wą — prawdopodobnie jednak miał fotografię jaką, albo dawne stu- 
dyum i zużył. Choć to dziwne, że draperyi nie było na podyum, nawet 
na manekinie... Chyba, że codzień na nowo drapował.



A GDY W  GL.-jB D U S Z Y  W N I K N I E M Y . . . 39

Tak przywykła do twórczości męża „z natury", iż snuła rozmai
te kombinacye techniczne według dawnego szablonu.

Pokojowa doniosła jej, że Ąnka kazała pakować rzeczy.
Szczere uczucie radości przejęło Stalewską.
— No... dzięki Bogu! — pomyślała — wszystko jeszcze nie stra

cone. N iecli ta waryatka tylko stąd się wyniesie, a ja  odzyskam nad 
Janem moją dawną władzę. Z tego wielkiego płótniska zrobi się je 
szcze coś możliwego i wpakuje na zakupno do rozlosowania. Już mo
ja w tern głowa. A  powoli Jan powróci do dawnego trybu życia. 
Chodzi teraz o to, aby nie zmarnować tego, co przez te parę dni, po
rwany jakimś bezrozumnym szałem, w samotności klecił.

Jak kot skrada się Stalewska ku pracowni.
I  gdy przekonała się, że drzwi niezamknięte, doznała uczucia 

tryumfu.
— No... dzięki Bogu! zobaczę i ocalę!
Wchodzi, lecz zdumiona zatrzymuje się na środku pracowni.
Z wielkiego „płótniska" ani śladu.
Tylko stalugi ogromne stoją, w yciągnięte na środek. Tu i owdzie 

walają się nieoczyszczone palety. W misce mokną pędzle. Cała praco
wnia pełna pyłu, prochu, meble porozstawiane, zw iędłe bukiety po
wypadały z wazonów.

—  Co on z tern zrobił? co on z tern zrobił? — myśli, łamiąc ręce, 
Stalewska.

I nagle wypada z pracowni.
W sieni spotyka się z mężem.
— Byłam w pracowni... — mówi urywanym głosem — sądziłam, 

że zastanę tam arcydzieło. A tu pustka!.. W ięc n i c  nje robiłeś 
przez te dnie, które tutaj spędzałeś zamknięty?..

Stalewski nic nie odpowiada.
Na kołkach wieszadeł szuka swego kapelusza. W idocznie chce 

wyjść z domu. To przyprowadza Stalewską do ostatniej rozpaczy.
— W ięc nic nie masz na sprzedaż? — pyta, zastępując mu z de- 

terminacyą drogę.
— Nie maml — odpowiada cicho Stalew ski, który, znalazłszy  

kapelusz, szuka teraz wyjścia.
— A...
Stalewska chce zapytać o to duże płótno, szare i smutne, ujrza

ne przez okno, lecz wstydzi się przyznać, iż usunięta z pracowni, pod
glądała, jak służąca, przez okno.

— No... więc cóż będzie?
Stalewski unika spojrzenia w jej twarz natrętną.
— Z czem?



40 A  GDY W  G Ł Ą B  D U S Z Y  W N I K N I E M Y . .

• -  Z ratą. za willę!
— N ie zapłacimy.
Płom ienie biją na twarz kobiety.
— Jak? co?., może jeszcze mamy stracić to, co włożyliśmy?
— Może.
— Człowieku! zastanów się!.. Ciebie coś opętało! A dzieci na

sze? Chcesz z nich porobić żebraków?
— Pójdą o własnych siłach...
— Nie! nie!., tego już nadto!..
Chciała złością zionąć w stronę Anki, chciała zawołać, iż zaka

zuje tej dziewczynie pokazywać się tutaj więcej, skoro wpływ jej, 
który przeczuwa, wnosi taką destrukcyę w tak pracowicie zlepioną 
przez nią sytuacyę. Lecz jakiś instynkt ostrzegają, iż nie należy już 
poruszać wprost tej kwestyi, która może się stać rzeczą, decydującą 
w rzeczach głównych. W  mgnieniu oka postanawia sama tę sprawę 
rozwiązać.

— Powiem jej, żeby się trzymała zdaleka od niego, zagrożę...— 
myśli, cofając się z miną zdetronizowanej królowej do swoich pokoi.

Zamykają się pomiędzy nimi drzwi tak, jak wczoraj wieczorem, 
i każde z nich już z uczuciem ulgi myśli, że pozostało samo!

Około gmachu wystawy przesuwa się Anka zamyślona, smutna. 
N ie obliczała drogi. Szła  do Zakładu, do ojca, i natknęła się nagle 
na rozwichrzoną gromadkę „młodych", strzegących obecnie gmachu, 
w którym za godzin kilkanaście nastąpi otwarcie W ystaw y ich dzieł.

— Zagrodzka!., jak się macie?,.
Z fantazyą opadają ją „szalone Julki" z „Sieci" K isielew skiego. 

W  pelerynach, beretach są komiczne i rozgorączkowane.
Jedna z nich, której brawura polega na używaniu sprośnych 

wyrazów i nazywaniu rzeczy po nazwisku, uderza Ankę po ra
mieniu:

— Serwus Madonna! Ależ byczą macie wystawę! niech was pies 
całuje. W szystko g...uziki przy was...

Anka płonie cała. Przyjmuje podane dłonie. Chce jednak uciec 
jak najprędzej.

— Tak? Cieszę się, że wam się podoba.
— Chodźcież do sal. Zobaczycie! Dali wam honorowe miejsce. 

Środek waterklozetu!.. Po Malczewskim. Jak Boga kocham.
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— Tem lepiej.
— No, chodźcie!
— N ie mogę, śpieszę się.
— GL.uzik! Popijemy trochę później...
— Nie! nie! idę do ojca... do chorego ojca.
— Stary poczeka, a wy przecie musicie zobaczyć swoje Dzieło... 

Jazda, bo porwiemy za giczały i jazda na salę.
Anka energicznie oswobadza się od „Julek". Zanim przyzwały 

na pomoc kolegów, już jest daleko. D ziw ne przejmuje ją uczucie na 
myśl, że ma stanąć przed Dziełem Stalewskiego. N ie dla tego, iż 
w tej chwili pozornie stroi się w cudze pióra, lecz dla tego, że...

I tu się urywa możność jej wyczucia, o co właściwie jej chodzi, 
co paraliżuje po prostu jej wolę w tym kierunku. Czy lęka się, że ta 
cała jej siła, jaką zużyła celem zbudzenia głębin duszy Jana, nie by
ła dostateczna, i czy teraz ona, Anka, nie będzie odpowiadała za ten 
brak, za to niedociągnięcie duchowe, które się ujawni w dziele a r 
tysty?

Ludzie już mówią o niem, że jest „bycze", ale to niczego nie do
wodzi. Ona sama musi temu dziełu spojrzeć w oczy i pozostać z niem 
sam na sam. Ozem drgnie jej dusza? Ozem?

Z tem usposobieniem wchodzi na próg Zakładu. Machinalnie 
omija pokój odźwiernego, kieruje się na kurytarz, na który wychodzą
drzwi od pokoju jej ojca.

Niema nikogo. Cisza zupełna. W ielka, bezbrzeżna cisza. S ły 
chać św iergot wróbli w ogródku zakładowym. Anka dochodzi do
drzwi pokoju ojca.

Puka — z wewnątrz dolatuje cichy jęk.
Otwiera drzwi i wchodzi.
Przez zapuszczoną storę płyną cienkie strugi słoneczne na z ie

mię, na sprzęty rzadkie i pod ściany przysunięte. Zagrodzki leży  
w łóżku pod kołdrą. J est blady jak kreda, a na tej bladości jakaś zie
mista szarość nadaje mu tę cechę ludzi, „ziemią przysypanych". Usta  
ma jednak spalone gorączką, oczy błyszczące patrzą na wchodzącą 
Ankę.

Dziewczyna zatrzymuje się przy drzwiach. N ie wie, czy może 
się zbliżyć. Chory może dostać napadu szału. Może rzucić się na nią, 
zadusić.

— Wo...dy!.. — jęczy Zagrodzki.
Anka instynktownie szuka wzrokiem szklanki. Znajduje blasza

ny garnuszek w ysoko, na piecu. Po krześle zdejmuje... W ody nigdzie  
niema, ale na kurytarzu są krany. Anka wybiega, napełnia garnu
szek, wracając pociska guzik dzwonka i zbliża się do ojca.
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— W  o...dy!..
Anka delikatnie podnosi biedną, wymęczoną głowę i podaje cho

remu wodę. Zagrodzki przełyka z trudnością kilka kropel i opada na 
poduszki. Anka zapomina o niebezpieczeństwie, o napadach szału, 
widzi tylko nędzę i ból. Chce poprawić ojca, podsunąć go wyżej. Lecz 
zaledwie go dotknęła, chory z jękiem nieludzkim drżeć cały zaczyna. 
Na ustach jego pojawia się krwawa piana.

Anka, przerażona, cofa się i blednie, jak chusta.
— Co ci jest, ojcze? — pyta zmartwiałym z przestrachu głosem.
On nic nie odpowiada, tylko drży i jęczy cicho, jak małe dzie

cko chore, które skarży się jeno takim jękiem przestrasznym.
Drzwi otwierają się, pokazuje się w nich głowa posługacza.
— Pani dzwoniła?., a czego?..
— Pan chory! Proszę zawołać doktora.
— Pan doktor był rano. Jak  będzie czas na lekarstwo, to ja  

podam.
— Pan krwią pluje.
— Musiał se język przykąsić. Oni to potrafią!
Zbliża się wolno i ciężko w stronę łóżka.
Chory umilkł zupełnie.
N ic jednak nie zdoła opisać wyrazu przestrachu, jakim przyo

blekła się jego twarz zbolała.
— N iech pani odejdzie, bo może pani zrobić co złego!.. — upo

mina ją  grubijańsko posługacz.
Porywa ze stołu serwetkę i zabiera się do otarcia śliny krwa

wej z ust Zagrodzkiego.
Ankę przeraża myśl, że ta ręka straszna, brutalna, płatna, ma 

zbliżyć się do jej ojca w takiej ciężkiej chwili.
— Ja to zrobię! — mówi, uprzedzając ruch posługacza i lekko, 

delikatnie przesuwa swą chustkę po ustach szaleńca.
— Idźcie po doktora!.. — rozkazuje stanowczo.
W  tej bowiem chwili powzięła zamiar nie oddalania się od, ojca 

i pielęgnowania go, choćby narażając się na najgorsze niebezpie
czeństwo.

Posługacz wychodzi, zamykając drzwi z łoskotem.
Anka pochyla się ku ojcu,
— Czy poznajesz mnie, ojcze?
D w ie szklane tafle oczu ma przed sobą. Poza niemi pustka. 

Dom myśli opuszczony. Może tam w głębi coś pracuje.
— Czy poznajesz mnie, ojcze?..
N agle ręka jedna chorego dźwiga się i oto zaczyna drżąc za

kreślać powoli jeden gest.
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I był to ów jeden gest, przesmutny, szary gest, gdy w staw ał smu
tny św it ponad tragiczny siew...

Anka cofnęła się, jakby ugodzona w serce.
Poznała swój gest siewcy, rozrzucającego w próżnię ziarna 

życia.
— Przestań, ojcze! męczysz się... przestań!
Lecz on wciąż tą ręką wyschłą, drżącą, brudną i biedną zakre

śla półkole marnotrawcy, który rozrzuca swą własną duszę na ugór 
próżności i ułud. Męczy się, krople potu mu występują na czóło. M ę
czy siebie i córkę, która stoi przed nim pobladła i przejęta chłodem.

W oddali ktoś się zaśmiał, ale cicho, lękliw ie. Poszedł ten 
śmiech wzdłuż ścian kury tarza, zastukał lekko po drzwiach cel i roz
płynął się w oddali.

A  był to nie śmiech ludzki, lecz jakby struny się rwały na 
przedziwnej wioli, którą duchy z łoskotem rzucały w przestrzeń ni to 
bezużyteczną im zabawkę.

.R w ały się struny i lękliw ie zajękły, niby radośnie, że tracą 
mus oddźwięku, a ile  w radości tej było żalu, na to nie starczy 
w ludzkiej mowie słów, jeno starczy w ludzkiej duszy takich samych 
pękających strun...

Drzwi otwarły się zwolna, jakby niechętnie.
W sunął się doktor.
D ziś nie miał widocznie ochoty do wyrzucania ze siebie przeko

nań o konieczności dojrzałości politycznej. W szedł z brwiami zmar- 
szczonemi, udając wielkie zaaferowanie.

— W łaśnie miałem pisać do pani — w yrzekł, podając Ance rę
kę — ojciec pani coś nam słabuje.

— Ojciec jest bardzo chory. Oto krew, która mu z ust płynie.
Twarz lekarza pociemniała, gdy spojrzał na chustkę Anki, po

znaczoną krwawemi plamami.
— Tak... tak... — wyrzekł szybko — ojciec pani uległ wczoraj 

przykremu wypadkowi. Po odejściu pani dostał ataku bardzo silnego, 
upadł... i o kant stołu... złamał sobie żebro...

Twarz Anki zmieniła się tak bardzo, że lekarz nie mógł znieść 
wyrazu, który się na tej twarzy odmalował.

— W szak prawda?., tak było?.. — zapytał, zwracając się do po
sługacza.

Ten człowiek wsunął się za lekarzem i teraz stał przywarty do 
szarego tła  ściany, rosły, silny, straszny, jakby zdeterminowany na 
najgorsze, co człowiek w bezprawiu popełnić jest w stanie.
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— Tak było proszę pana dyrektora... o! tu pan Zagrodzki upadł,
0 ten kant złamał sobie jedno ziobro, my go chcieli podnieść, on znów 
się cisnął o stołek i złamał drugie ziobro...

— W idzi pani, tak było...
N ie patrzą na siebie lekarz i posługacz, mówią, błądząc oczyma 

po ścianach, jakby lękali się spotkać oczami w pół drogi.
Lecz Anka wyczuwa kłamstwo, wyczuwa, że ci ludzie pokrywa

ją się wzajemnie, że jeden z nich uczynił krzywdę, a drugi, dla wła
snego interesu, kryje tę krzywdę, kłamiąc strwożony i niepewny.

W zrok Anki od tych ludzi zwraca się ku ojcu. Obejmuje tego  
w pół trupa, tak srodze zdręczonego losem mu przeznaczonym. Jego  
milczenie, jego wzrok szklany ma w sobie tragiczność tak ogromną, 
że ludzkie serce pomieścić jej nie może.

Lekarz czuje, co się w myśli Anki przewija. Podejrzenie i prze
czucie zbrodni. Chce uspokoić ją, uśpić niejako.

— Rano było konsylium... W ezwałem kilku kolegów. Badaliśmy 
go sumiennie. Na razie niema niebezpieczeństwa. Komplikacye je 
dnak nie są wykluczone... Zapalenie płuc... A le proszę! niech pani b ę
dzie spokojna, my czuwamy. Moi ludzie doskonale obchodzą się z cho
rymi, jak z własaemi dziećmi. Ja  za nich odpowiadam.

Nabierał powoli pewności siebie. Lęk widoczny Anki przed 
sformułowaniem zarzutu strasznego, przejmującego grozą, dodawał 
mu odwagi.

— A  zresztą... jeśli pani nie ma do nas zaufania, to może pani 
ojca zabierze. Ja  się temu nie sprzeciwiam, choć uprzedzić muszę, iż 
w obecnym stanie poruszenie i przenoszenie chorego jest zabójcze... 
Lepiej w ięc, że pozostanie tutaj... pod naszą opieką...

W idoczne było, iż sam nie wie, co począć z chorym. Lęka się 
wydać go z Zakładu, gdyż skonstatowanoby fakt złamania żeber
1 staranoby się dociec przyczyny, lęka się także śmierci pacyenta 
w Zakładzie w skutek owego złamania. W  równej bezradności stoi 
i Anka. Niepewność co do przyczyn katastrofy z jednej strony sk ła
n iają  do wydarcia ojca z tej mordowni, myśl zaś, że, przenosząc go, 
zabić go może, przejmuje ją dreszczem.

Opuściła ręce i z oczu jej płyną dwie strugi łez. Szare światło  
dnia srebrzy te łzy, które, gorące, na suknię cieką i palą, jak krew, 
z pod serca dobyta.

— Raz jeszcze proszę nie obawiać się. My czynimy wszystko  
dla dobra naszych pacyentów... my...

A  Anka przez owe strugi łez spogląda w źrenice lekarza.
J est to jedna tylko chwila, jedna z takich chwil, w których  

przegląda się całą tajnię duszy człowieka.
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Słowa mrą na uśtach doktora, czuje, że jest bez tajemnicy na 
chwilę jedną, że ta płacząca kobieta w i d z i  g o  takim, jakim jest
w rzeczywistości.

— Pan jedno pozwoli! — mówi Anka — ja tu zostanę przy
ojcu...

— W e dnie tak, lecz w nocy to niemożliwe. Gdy nadejdzie chwi
la stanowcza, wtedy zrobię wyjątek.

— Chwila stanowcza?
— No... powinna być pani na wszystko przygotowana. Ja nie 

wiem nic. A le... mogą zajść komplikacye...
— Ciszej, na miłość Boga! On słyszy!
Lekarz ramionami wzruszył.
— Słyszy... ale nie pojmuje. Niech pani spojrzy!.. Ciągle jeden  

gest...
— Tak... i to właśnie... Ja sądzę... ja wiem, on wykonywa go 

z całą świadomością, on czuje.
— Cp znowu, ręką po prostu kreśli półkola... rzuca coś w prze

strzeń... sieje...
— Tak... tak... rzuca coś, sieje! Niech pan mi wierzy... to z g łę 

bi, z duszy, z jej głębi ten gest, ta myśl...
Lekarz kurtuazyjnie przyświadczył.
— Może... w szaleństwie właśnie ujawnia się to, co w głębi 

duszy drzemało.
Z niewysłowionym bólem Anka spojrzała na ojca.
— I to najstraszniejsze, że... że...
Potarła ręką czoło. Lekarz przez grzeczność badał.
— Ż e co?
—  Że to ja wywołałam tę głąb... ja... sama wskazałam mu tym ge

stem nicość jego życia... ja...
Lekarz przyglądał się jej uważnie.
— Pani jest strasznie zdenerwowana. Należy się uspokoić, tr o 

chę bromu.
— N ie, nic, ja tu zostanę do wieczora, potem przyjdę raniutko. 

I proszę o jedno.
Zawahała się.
W zrok jej z trwogą pobiegł w kierunku, gdzie stał posługacz.
— Proszę o innego dozorcę do pielęgnowania.
— Owszem... owszem... — zgodził się pośpiesznie lekarz. — 

Marcin i tak miał odjechać dziś na wieś na czas jakiś. Dam pani in
nego posługacza, doskonałego człowieka, który obchodzi się z chory
mi, jak z własnemidziećmi.
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Marciu spojrzał raz jeszcze w stronę Anki i czarne jego oczy 
zam igotały dziwnie z pod brwi ściągniętych.

Stał chwileczkę, jakby sią wahał nie wiedząc, co począć ze so
bą, wreszcie wysunął się za drzwi.

I  pozostało po nim tylko wrażenie, iż przeszła tędy straszna 
zbrodnia, że przeznaczenie położyło tu swą pieczęć krwawą ręką tego 
człowieka, ręką, wiecznie w ygiętą, jakby gotową do podnoszenia 
wielkich ciężarów i ciskania ich o ziemię.

X X X IV .

Od obiadu powstali oboje nie jedząc nic, zacięci w fatalnem, 
upartem milczeniu.

A przecież jakaś nitka kompromisu w iła się pomiędzy nimi — 
kompromisu, w którym oboje mogli zatracić godność własną, dla pe
wnych koniecznych im celów.

Stalewska, namyśliwszy się, postanowiła zmienić system postę
powania. P rzyjęła  to jako fakt, że mąż jej „wziął na kieł" i na jakiś 
czas „sfiksował na punkcie artyzmu". Zastanowiwszy się głębiej, 
przyszła do przekonania, że jest to faza przejściowa, która musi mi
nąć, i że trzeba to wszystko rozumnie i umiejętnie przeczekać.

Skoro się tylko dobrze i z dobrego punktu zabierze do rzeczy, 
wszystko powróci do dawnego stanu.

— Trzeba jednak, ażebym odzyskała nad nim mój wpływ — my
ślała, siedząc przed toaletką — wpływ moralny i fizyczny, inaczej 
nie dojdę do niczego.

Ta kobieta umiała z nadzwyczajną zręcznością zawracać z miej
sca bez użycia bata. I  teraz nakreśliła plan postępowania, który  
mógł ją  doprowadzić do celu.

Przedewszystkiem  postanowiła pozbyć się A nki i wiadomość, 
że Anka kazała pakować rzeczy, napełniła ją  radością. Należało je 
dnak pozbyć się Anki „ d o b r z e "  i grzecznie. N ie wiadomo, na co 
się jeszcze Anka w życiu przydać mogła, a potem Stalewska czuła, iż 
wypędzając Ankę niejako z domu, traci moralnie w oczach męża 
i pozwala Ance zająć wyższe stanowisko.

— W ykażę mu powoli nicość jej wpływu. P rzecież podczas 
owego f l i r t u  z tą głupią dziewczyną nie namalował nic porządne
go. Gdyby rzeczyw iście sama była genialną, natchnęłaby go czemś
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mogącem zaimponować ludziom. Przy mnie to, co tworzył, miało 
uznanie i zrobiło go sławnym, a więc...

Z największą, starannością ubrała się, uczesała, upudrowała.
— Przez ażurowe koronki do duszy — myślała, śmiejąc się do 

swej postaci, odbitej w lustrze, która nadzwyczaj lubieżnie zaróżo
wiała paskami ciała biały muślin delikatnej, wykoroukowanej sukni.

Obiad przeszedł w milczeniu. Puste miejsce Anki widocznie 
smutno oddziaływało na Stalewskiego. Na stole pojawiły się kw iaty. 
Śliczny mak różowy, pełny, świeżo zerwany, w obramieniu kłosów. 
Stalewski patrzał na nich, na puste krzesło i chmura smutku mu 
powlekała rysy.

Raz jeden tylko zdziwiony spojrzał na żonę, gdy ta zapytała  
pokojówki:

— Czy panienka na obiad nie przyjdzie?
— N ic nie mówiła! brzmiała odpowiedź.
— Schowajcie obiad dla panienki i niech będzie ciepły, gdy pa

nienka wróci.
W  myśli brzmiało tam: panienka nic tu jeść nie będzie... i pój

dzie stąd precz sama... już ja w tern jestem... ja!..
Gdy powstano od stołu, Stalewska zwraca się ku mężowi:
— Może kawę wypijemy w ogródku?
Mówi tak, jak matka, która, wygniewawszy się na syna za ja 

kieś złe postąpienie, uprzejmie go do łaski przywraca. Umiejętnie 
przygotowała sobie grunt zatroszczeniem się o „panienkę". J est do
skonałą znawczynią mężczyzn. W ie, że on pochwyci skwapliwie tę 
sposobność, aby jej dobre usposobienie dla „panienki" nadal 
utrzymać.

— Dobrze! — odpowiada istotnie Stalew ski i kieruje się do 
ogródka.

Za chwilę siedzą w altance. Ona ładnymi gestami ślicznie w y
tresowanej gospodyni domu nalewa kawę do maluchnych ślicznych  
filiżanek z „krajowego fajansu". On zapalił cygaro i patrzy na deli
katne kielichy powoi, które się zamykają kolejno senne i w y
czerpane.

— Zapomniałam ci powiedzieć — mówi Stalewska — że dzieci 
kazały cię ucałować i upieścić. Zostawiłam je  zdrowe, w esołe i ura
dowane z pobytu na prawdziwej wsi, Luluś obiecał napisać w imieniu 
całej gromadki. Będą ładne kulfoniki, ale niedługo Luluś lepiej bę
dzie pisał od nas obojga!..

Umyślnie rzuca imię najstarszego chłopaczka, którego Stalew 
ski kocha najwięcej. Przytem , mówiąc o dzieciach, Stalewska doku
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mentuje bardzo umiejętnie silny i nierozerwalny węzeł, jaki ich 
dwoje łączyć powinien.

— Luluś — ciągnie dalej — objawił nagle na wsi nadzwyczaj
ną zdolność do rysunków. W ęglem  na ścianie w piekarni narysował 
nader udatnie krowę i pexvne nierogate zwierzę. N ie mogłam wyjść 
z podziwu... Coś nadzwyczajnego!

Kłam ie i czuje, że Stalexvski nie wierzy temu kłamstwu. Zaczy
na xvięc z innej nuty.

— A  ja... muszę cię przeprosić! — móxvi, składając ręce i przy
bierając wyraz, z jakim pozowała mu do szeregu św iętych panien 
i męczennic. — Przeprosić za... moje zdenerxvoxvanie... Tak! tak!., ro
zumiem xvybornie, iż każdy artysta musi mieć chwile wyczerpania, 
znużenia, i że wtedy musi odpocząć!

Stalewski spojrzał na nią wyniośle,
— M ylisz się... nie jestem wyczerpany. Przeciwnie.
— Tak!., tak!., pośpieszyła Stalewska — może źle się wyrazi

łam. Słowem potrzebujesz, aby cię pozostawić w bezczynności dla te 
go, abyś nabrał silniejszego oddechu, ażebyś mógł z tern większą 
mocą pracować.

— Źle mówisz... pracować... Naucz się raz nie traktować mnie, 
jak rzemieślnika.

— W ięc jakże mam mówić? Tworzyć? malować? komponować?.. 
Sama nie wiem.

Oczy jej m igotały.
Zapanowała jednak nad sobą.
— Powiedz... — xvyrzekła z przymileniem — czy źle wyczuwam  

stan twej duszy?
Nie odpowiedział jej nic, tak szarpnęło nim to zapytanie sztu

czne, wymuszone, wymęczone niemile.
— Bo wierz mi, Janie!.. — brzmiał znów głos grzechotki—nikt 

cię tak nie zna i nie odczuwa, jak ja! Prawda? Powiedz sam. P o 
wiedz!.. Tyle arcydzieł przeżyliśmy razem. W szystkie one są mi 
drogie... i musisz przyznać, żo coś tam xv nich jest ze mnie... No... no.. 
przyznaj!

Położyła mu rękę na ramieniu i dyszała cała blizko masą różo- 
xvego ciała, błękitem oczu, złotem ślicznie ufryzowanych włosów.

— I stworzymy jeszcze nie jedno!.. — ciągnie dalej uspokajają
co. Twoje rozdrażnienie przeminie... Ja  już urządzę tak, że o b s t a -  
1 u n k i , które mogłeś mieć obecnie, nie miną cię. Uproszę, a ludzie 
poczekają. K to wie, może na\\ret dadzą zadatki, w ten sposób wyplą- 
czemy się z kłopotu.
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Porwał się z miejsca i zaczął krążyć po altanie.
To słowo „zadatek" podziałało na nie go, jak uderzenie szpicruty. 

Ta kobieta chciała go poprostu zaprzedać znów w niewolę straszną 
i upokarzającą.

— N ie pozwalam ci brać zadatków! —  zawołał wreszcie, stając 
przed nią.

— D la czego? W szak brałam nieraz...
— Tak! ale teraz, to, co zrobię, mogłoby się nie podobać...
Jej oczy zamigotały, jak u wilczycy.
— Ocli! — roześmiała się sztucznie — jaki ty jesteś zniechęco

ny. W ątpisz w siebie?
— W łaśnie, że zaczynam ufać.
— A  mówisz, że mogą nie przyjąć twojej roboty, że może się 

niepodobać?
Chciał jej wytłómaczyć, chciał jej wyjaśnić, że właśnie dla te

go, iż dzieło jego może nie znaleźć uznania o g ó ł u ,  może on, 
twórca, odzyskać wiarę, iż może stworzyć prawdziwe Piękno, lecz 
gdy spojrzał w bezdenną a przewrotną i sprytną głupotę jej b łęki
tnych oczów, uczuł, że powinien milczeć.

Bo słowa jego odbiłyby się jak powiew wiosennego wiatru, peł
nego woni ciepłych pól i łąk, o ścianę nagiej skały, sterczącej jedna
ko, czy w zimowe chłody, czy wtedy, gdy na zagonach szmaragd tra
wy czarująco jaśnieć zaczyna...

Ku drodze wzrok posłał, skąd spodziewał się nadejścia Anki.
Wymadlał ją  ku sobie z oddali i myślą odtwarzał smukłość 

prześliczną jej sylw etki, chód jej hieratyczny, sposób noszenia dro
bnej, małej główki. W  tej chwili tęsknił za nią samą, za Anką, nie za 
jej słowem, nie za jej wpływem...

Ciało o różowym połysku, przeświecające przez koronki, prze
stawało mieć swą dawną moc magiczną. Rozsnuwał się inny czar...

Stalewski wciąż na drogę patrzył.
Stalewska odczuła ten wzrok. K obieta odtrącana zaczęła  

w niej grać obrażoną dumą. Ogarnęła jednak rozpacznem spojrzeniem  
tę śliczną w illę, wdzięczącą się przechodniom, ogród — tę dumę 
i możność imponowania innym—całe swe „stanowisko" dotychczaso
we i oceniła, że warto poświęcić nie jedno. Rozmyślała, jak rozpocząć 
rozmowę, gdy wtem przed furtką zjawił się chłopieć, roznoszący 
dzienniki. Pomiędzy sztachety wsunął jeden z numer z w dziennika, 
który miał pod pachą i pobiegł dalej.

Stalewski podszedł i dziennik wziął w rękę. W idoczne było, iż, 
p yta jąc  go, chce zabić czas, lub odgrodzić się od żony. N agle twarz 
jego zm ieniła się. Szczególny wyraz zmieszania i radości rozjaśnił

4
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jego piękne rysy. W patrywał się uparcie w krotkę, notatkę, zajmują
cą niewiele miejsca w kronice miejscowej. Stalewska, uważnie ś le 
dząca męża, podchwyciła tę zmianę jego twarzy. Powstała, zbliżyła  
się ku niemu i przez jego ramię czytać zaczęła:

— W y s t a w a  m ł o d y c h  wre od przygotowań. 
Jutro ma nastąpić uroczyste otwarcie. Byliśm y w możno
ści przebiedz sale, w których młodzi artyści rozlokowuję 
swe dzieła. Pomiędzy wieloma śmiesznemi i pretensyo- 
nalnemi płodami, z których niejedne potrącają o demen- 
cyę, jest parę nadzwyczaj śmiałych, silnych i wspaniałych  
dzieł. N ie będziemy niedyskretni, gdy powiemy, że królu
je potęgą wielkiej młodości i tym porywem skrzydeł sło
necznych dzieło panny Zagrodzkiej. To maj, to wiosna, to 
siła niemal żywiołowa i tylko na taki rozmach mogła zdo
być się nieopatrzna młodość, sądząca, iż się nigdy nie w y
czerpie... Podziwiać należy i głąb dzieła, które...

Stalewska usta aż do krwi przygryzła.
— Napisała sobie sama reklamę — szepnęła wreszcie - -  uprze

dza publiczność jeszcze przed otwarciem wystawy. Szkaradna rekla- 
miarkal

Umilkła i chciała powrócić na dawne miejsce, lecz oto, spoj
rzawszy na męża, dostrzegła, iż oczy jego przysłoniła jakby mgła 
wilgotna.

— Mogła dodać, że jest twoją uczennicą... — szepnęła, jakby 
zbita z tropu, bo czuła, że dzieje się tu jakaś rzecz niezwyczajna, 
piękna po nad wszystko, że Jan w tej chwili czuje coś więcej nad 
zw ykłe zadowolenie nauczyciela, którego uczeń tryumf odnosi.

I  to stało się dla niej niezrozumiałe, dręczące i przykre, bo nie 
wiedziała, nie rozumiała przyczyny. W stała i cicho odeszła w głąb  
willi, pozostawiając męża, wpatrzonego przez łzy  w kronikarską 
wzmiankę.

— Dzieje się coś! — myślała — czyżby pomiędzy nimi zaszły  
rzeczy tak daleko...
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Nadszedł wieczór.
Anka nie powracała.
Stalew ski siedział ciągle w altanie, wpatrzony w drogę, która 

z jasno blond powoli zmieniała się w szarą, coraz ciemniejszą w stę
gę. Ta marna wzmianka, napisana stylem reporterskim, byłaby spra
wiła mu szaloną radość, przyznając mu siłę, moc, twórczość młodzień
czą, gdyby stało się to w innych okolicznościach. To, do czego dążył 
co niedawno żarło go i gryzło niepewnością, a teraz nagle wykwitło  
przed nim kwiatem szczęścia, mogło dać mu pełną radość już tylko 
w połączeniu z obecnością Anki, obecnością nietylko duchową, ale 
i fizyczną, która dla niego stawała się treścią jego życia.

Tęsknota, niepokój, mąciły mu blask niespodziewanej radości.
.Tej nie było!..
Stanął u celu, przekonał się, że jest nim siła twórczości nieza

leżnej, głębszej, która ma w sobie nawet nieopatrzność młodości. Ż y 
cie jego sponiewierane, życie niewolnika, wprzęgniętego w chomonto 
pajaca „uznanego" artysty, stawało nagle nie u progu św iątyni, lecz 
w samym jej wnętrzu, u białych ołtarzy, a przecież...

Jej nie było!
„ Szła noc, szła wielka, ciemna, lekka i ciepła, jedna z tych nocy, 

które prześnił na jawie o niej, wiedząc, że tam, niedaleko, je st ta, 
która mu istnienie miłosiernie w yciągniętą dłonią lepszem i przyjaź- 
niejszem czyni.

Szła noc, jedna z tych, które złączyły  ich oczy i tajnie ich dusz, 
brylantami tkaną nicią wielkich, przeczystych milczeń.

Szła noc ciemna, a która jasną jest od prawd i piękna, rozsnute
go z dusz ludzkich w cieniu, wydających jak kwiaty najpiękniejsze 
sWą treść chmurą woni, ku gwiazdom na szafirze rozpiętym.

I  ogarnął go nagle smutek przeogromny, taki smutek, który dła
wi zwycięzców, gdy staną u szczytu i spojrzą dokoła siebie, a pozna
ją, że są s a m i .

Bo jej nie było.
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Nad ranem Stalewska, która przeleżała całą. noc bezsennie, doj
rzała, iż Jan porwał się wcześnie z łóżka i odziewa się z pośpiechem.

Nie zapytała go, gdzie idzie, usiadła na łóżku i zadzwoniła na 
pokojową.

W ydała rozkaz przyśpieszenia śniadania i sama wstawać za
częła.

— Słuchaj 1 — wyrzekła uprzejmym tonem do Jana — nie wiem, 
jak postąpić z panną Zagrodzką. Chciałam, żeby u nas nadal pozo
stała. Jednak...

Odwrócił się ku niej pytająco.
— Jednak po tern, co się stało... — ciągnęła dalej, nakładając 

flanelowy peniuar, nie mogę kompromitować domu jej obecnością.
— Dlaczego?.. — gorączkowo zapytał.
Widoczne było, iż rozjaśnił się nadzieją utrzymania Anki pod 

swoim dachem.
— D latego... — podjęła znów Stalewska — że ta panna prowa

dzi się fatalnie. N ie nocowała w domu. Gdzie była?..
— Przedwczorajsze twoje zachowanie się wypędziło ją po 

prostu.
— 0!.. 0 !.. co znowu! Miała wrócić. Mówiła do pokojówki, że 

wróci. To zupełnie co innego. Ona pewnie oblewała powodzenie sw e
go obrazu z tą bandą błaznów i błaźnic... M usieli się bawić do bia
łego dnia po swojemu... A le to w porządnym domu jest niemożliwe, 
i dla tego sądzę, że nie będziesz mi miał za złe, gdy, pomimo litości 
nad nią, będę zmuszona poprosić ją, by...

Szerokim gestem wskazała przestwór, który ukazywał się poza 
oknami, z których w łaśnie okiennice opadły.

Stalewski blady, zmieniony, szybko ku żonie postąpił.
— Sądzę, że się mylisz! — w yrzekł — Anka nie potrafi zapo

mnieć się do tego stopnia.
— Ach! mój drogi, wszak ta panna jest młodą, wolną, ma uspo

sobienie cygańskie i...
— Nie, nie. Tu zaszło co innego. Ojciec je st ch ory ..
— N ie nocowała przecież w szpitalu...
— K to wie. Pójdę się dowiedzieć. Pójdę po nią.
Z gardła Stalewskiej chciał się dobyć krzyk: „nie idź! zakazuję 

ci.- lecz jeszcze nie chciała stawiać w szystkiego na jedną kartę.
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— Czyń, co chcesz! — wyrzekła głucho. — Pamiętaj jednak, co 
jesteś winien mnie, jako żonie i matce twoich dzieci.

Spojrzał na nią przeciągle i nic nie zdoła opisać i zanalizować 
tego spojrzenia, które zawarło w siebie tragiczną treść jego życia.

Na korytarzu szpitalnym do ściany przytulił się Jan.
Stoi i czeka na Ankę, o której wie, iż od rana jest już przy

ojcu.
Od ranal
Lecz gdzie była przez całą noc! Czy Stalewska miała słuszność? 

Czy wtedy, gdy on, strawiony żarem, czekał, aby rozległ się jej lekki 
chód na żwirze ogrodu, ona w taką noc ciepłą, czarowną, z bandą 
wyrostków trawiła czas i siły  duchowe? To byłoby potworne, to by
łoby straszne, a przecież kto wie, czy tak nie było! Podejrzenie gad 
straszny. Niezna nawet słowa: niemożliwość. Ogarnia i umożliwia 
wszystko...

Ciche otwarcie drzwi i Jan widzi, jak ku niemu idzie w reszcie 
Anka blada, przezroczysta prawie. Idzie swym ślicznym chodem, 
który fale sukni jej roztacza po dywanie, wyściełającym  kurytarz. 
Zbliża się i czerń głęboką oczów utkwiła w jego twarzy, a on ma 
ochotę ryknąć płaczem z holu, upaść przed nią, do kolan jej się tulić, 
taka mu w tej chwili nadzwyczaj potrzebna i konieczna do życia. 
Stanęła już przy nim, nie mówi nic, nie pyta, tylko patrzy.

— Byłem niespokojny o panią... słyszy Stalewski swój głos 
i nie wie nawet, czy to w łaściw ie on mówi, tak cały zm ienił się we 
wzrok i nim chłonie tęsknotę swoją.

— N ic mi się nie stało — odpowiada Anka — jestem  przy ojcu. 
Nocowałam w hotelu.

Patrzy na nią badawczo.
— Dlaczego nie wróciłaś do domu?
Ona, zdziwiona, mierzy go wejrzeniem.
— Do jakiego domu? J a  przecież nie mam domu.
— Do mego!..
— Pana dom nie jest moim domem.
Sposępniał, pot mu, występować zaczął na czoło olbrzymiemi 

kroplami.
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— Tak, prawda...
Z wysiłkiem teraz mówić zaczął:
— W szystko się układa... dawny stan rzeczy może powrócić... 

N ic panią, więcej nie spotka... nic... Proszę... wróć pani do nas:
Anka czuła, jakby jakiś opar niezdrowego mokradła wznosił się 

ku niej powoli.
— O tern nie może być teraz mowy. Ojciec chory...
— Czy w nocy czuwać masz przy ojcu?
Rzucił jej to pytanie prawie brutalnie. Ona cofać się zaczynała 

w głąb siebie niepewna i jakby zziębnięta.
— Nie... ale... willa wasza daleko... Muszę być na zawołanie le 

karzy... ojcu może się nagle pogorszyć.
— To wybieg!..
Teraz już nacierał formalnie na nią aż drżący ze wzruszenia, 

które nim wstrząsało.
— W ybiegi
Anka otwarła szeroko czyste swe i przecudne źrenice i wpa

trzyła się w twarz mężczyzny.
— D lacżego Pan t a k  do mnie mówi? — spytała wreszcie 

nizkim, zmienionym głosem.
Opamiętał się i złożył ręce jak do pacierza.
— Nie... nie... Ja  już t a k  mówić nie będę. Tylko... Anko .. po

słuchaj. Nie można, nie należy zostawiać mnie teraz samego. Co po
cznę, sam nie wiem. Zbłądzić mogę. Jeszcze jestem niepewny...

Anka przymknęła oczy. Ten człow iek zwracał się do niej znów 
po siłę, jak do życiodajnego źródła. Czy była w stanie mu teraz do
dać otuchy i mocy?

— Teraz... nic dla pana uczynićbym nie mogła.
Podchwycił jej słowa.
— Teraz... a w ięc ja  zaczekam, aż przyjdzie dobra i odpowiednia 

chwila. A le twoja obecność wystarcza, twoja droga obecność... s ły 
szysz, Anko?..

G łos jego  był tak pełen czegoś niezwykłego, jak pełen ciepła 
je st dzień skwarny lipcowy. Gorącą falą opłynął ten głos całe ciało 
Anki i rozwibrował jej nerwy nieznanym jej dreszczem.

Przerażona, cofnęła się i przytuliła ręce do ust, jak dziecko, 
gdy widzi przed sobą otchłań zawrotną.

On wyczuł tę jej trwogę i z tą intuicyą, którą posiada każdy, 
opanowany namiętnością, człowiek, bez przewrotnej chęci uczynił na 
miejscu rodzaj zwrotu, dość szczęśliw ie pomyślanego.

— Anko! twoja obecność duchowa, twoje czyste, dobre tchnie
nie, które ku mnie płynie, jak promienie słońca, i moją zbiedzoną du
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szę w przebogate piękno stroi... I patrz... patrz... oto twoje dzieło! 
Tyś przemożnym twym wpływem sprawiła, że we mnie ocknęła się 
druga młodość i bije dziś już niepowstrzymanym prądem w zwyż... 
Patrz!., czytaj!..

Febrycznie w y j#  dziennik ze wzmianką, o D ziele i pokazał go 
Ance.

— Czytaj!
W zięła w rękę gazetę i szybko przebiegła wzrokiem. Na bladą 

jej twarzyczkę wypłynął czarujący uśmiech radości i tryumfu. W y
raz nieufności znikł. W yciągnęła ręce ku Janowi i była znów tą 
Anką z dni walk jego i smutków, która, oparta o okno pracowni 
przed masą szafiru i gwiazd, w głąb jego duszy melodyą srebrną 
swego głosu wnikała, i o zardzewiałe kraty, poza któremi u wiązł 
smutny duch jego, łopotem rozchwianych swych skrzydeł biła...

— Jak dobrze!., jak to dobrze!.. — wymówiła wreszcie, gazetę  
mu oddając.

— Anko!., powrócisz?.. Widzisz, co przy tobie mogę, bez ciebie 
zginę.

— Nie! nie! Jesteś pan* już dość silny. Pójdziesz teraz sam.
— Anko! ja  wiem, co mówię. Zginę!
Bal się patrzeć jej w oczy, aby nie w yczytała w jego oczach 

coś więcej, niż chciał, aby wiedziała.
— Zginę wtedy, gdy wreszcie ocknąłem się i znalazłem swą 

drogę... Anko!.. Wrócisz?
Przypomniała sobie Narbutta i jego słowa, wyrzeczone tam, 

w redakcyi-
— A  gdy wnikniesz w głąb tych dusz, co dalej z niemi zrobisz? 
M ilczała chwilę, wreszcie z całą prostotą zwróciła się ku

Janowi.
— Wrócę! — wyrzekła cicho i serdecznie.

Nie wróciła jednak, bo stan Zagrodzkiego pogarszał się ciągle. 
Żebra złamane wbiły się w płuca, wywołując zapalenie. Anka upro
siła lekarza, że pozwolił jej zająć mały pokoik przy celi odźwierne
go. Tam, nie rozbierając się, na sofie trawiła długie, bezsenne go
dziny. Bankiem b iegła do ojca. Napisała do Jana kartkę, zawiada
miając go, że nie może przyjść, gdyż stan jej ojca przechodzi okres
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bardzo niebezpieczny. K ilkakrotnie Jan zjawiał się w szpitalu, lecz  
Anka nie opuszczała pokoju ojca ani na chwilę. Zostawiał tylko duże 
pęki kwiecia, które Anka kazała zanosić doktorowi, pragnąc go ująć 
czemkolwiek. W Zakładzie panowała w skutek choroby Zagrodzkie- 
go pewna kousternacya i Anka czuła, że wszyscy odnoszą się do niej, 
jak winowajcy wobec pokrzywdzonego. Opieka lekarska była do 
przesady staranna i nieszczęśliw y starzec konał, jak książę udzielny.

B yło to powolne gaśnięcie lampy życiowej o pękniętych kryszta
łowych ścianach. Tragiczna maska twarzy przybierała chwilami już 
wyraz marmurowej statuy, którą zm yły deszcze i w którą w aliły  pio
runy, a grad siekł bez litości najmniejszej.

Szklane oczy, na wpół otwarte, wlepione w jeden punkt, zacią
gały się powoli bielmem, i tylko czasem coś zam igotało, jakby utajo
na pod powieką łza.

I  ciągle ta ręka, z wysiłkiem siejąca fikcyjne ziarno z monoto
nią straszną, nieubłaganą, bezustanną.

Anka znalazła raz u odźwiernego bilet w izytow y Stalewskiej. 
Żona Jana z nadzwyczajną umiejętnością życiowej równowagi, zrozu
miała, iż, czyniąc ten krok, zyska sobie znakomitą przewagę nad mę
żem. Zarzuciła w ięc wstawki koronkowe i powabne szlafroki, nato
miast rozwinęła swe dyplomatyczne zdolności wytresowanej w szko
le życia, a dziwnie przebiegłej kobiety. Z łożywszy bilet, udała się 
prosto do jednej z redakcyj, w której pleśń roztaczała się nietylko na mu- 
racli odwiecznego lokalu, lecz głównie i wybitnie na mózgach sta
łych współpracowników. W  tym przybytku nieprzewietrzanym, 
w którym „lufcik na Europę" był zabity gwoździami, a wszystko, co 
trąciło „nowością", przyjmowane było groźnym pomrukiem kołtunów, 
rozlubowanych w polityce miejscowej i bombach piwa, pani Stalew - 
ska miała wielu przyjaciół i zwolenników. Z szumem i brzękiem z a 
nurzyła się strojna dama w cuchnącą sionkę i znikła w niej na czas 
jakiś. Gdy wyszła, miała minę rozradowaną i tryumfującą. Umyślnie 
przeszła około gmachu W ystaw y, gdzie rano właśnie dokonało się 
otwarcie W ystaw y Młodych. Chwilę zawahała się. Chciała wejść, 
lecz na wschodach dostrzegła Narbutta. Stał, patrząc w ziemię, b la
dy był i zmieniony. Choć nie miał miny brutalnego pogromcy, Stale- 
wska postanowiła unikać z nim spotkania.

— Przyjdę jutro... po artykuliku, który im podwatowałam swo
im wpływem — pomyślała z jadowitym uśmiechem — poznają, co mo
że żona Pajaca... zerzedną im minyl

Mimowoli obejrzała się raz jeszcze na śmieszny gmach, podo
bny do przygodnych pawilonów jakiejś miasteczkowej W ystaw y po
wszechnej. Uczyniła to bezwiednie i sama zirytow ała się na siebie za
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ten brak taktu. Pocieszyła się, iż Narbutt patrzył ciągle w ziemię 
i nie widział jej. Doznała wrażenia, jakby przechodziła kuło otwar
tego grobu... Zionęło mogiłą.

— Ten ma minę samobójcy! — pomyślała z niesmakiem.
D la niej samobójstwo było szczytem złego wychowania i braku 

taktu.

Po południu Zagrodzkiemu nagle zrobiło się lepiej. Lekarze 
w iedzieli doskonale, iż jest to zwodnicze i chwilowe polepszenie, w y
zyskali je jednak na swoją korzyść, aby Ankę od łoża ojca oddalić.

— Niech pani się przejdzie... niebezpieczeństwo minęło, należy 
dla pani zmienić choć na chwilę tok myśli. Inaczej, wyczerpana, czu
wać pani nie będzie mogła.

Anka czuje sama, iż siły  ją  opuszczają. Przytem jest w kłopo
tach finansowych. Drobiazgowość życia rzuca się na nią z zajadło
ścią hydry i dławi ją. Musi starać się choćby o chwilową pożyczkę, 
zanim z majątkiem ojcowskim zrobi się jakiś ład i porządek. Na ra
zie jest bez pieniędzy. Zbiera w szystek zmysł, mogący ją oryentować 
w takiej chwili. Powtarza sobie, iż walka z przeznaczeniem jest ko
nieczną tragicznością życia. Do walki tej staje nieuzbrojona, staje 
jednak pomimo wszystkiego.

Pozostaw ia przy ojcu. dawno znaną z dobrej strony służącą, któ
rą odnalazła w zaułkach przedszpitalnych, i sama wychodzi w ruch, 
gwar, wir, smutny i ciężki do zniesienia.

Idzie wśród ludzi prawie martwa, kierując się ku ulicy, przy 
której mieszka jeden z adwokatów, trochę jej znanych. Chce za
sięgnąć rady, zanim list, wysiany do opiekuna, przyniesie jakąś od
powiedź.

K oło tramwajów, jak stado os drobnych, krążą mali kolporterzy 
pism codziennych. Migają płatkami szaremi w słońcu. Cienie drzew  
plantowych, z pod których biją silne zapachy kwiatów, przepełniają
cych kosze klombów, dają chwilowy przytułek tej obdartej gromadce. 
Gdy pojawi się nowa postać, z cieni lekkich rozbiega się nagle ćma 
szarych m otyli, o skrzydłach białych płacht, pokrytych paciorkami 
druku. Cienkie głosiki wywołują sensacye dnia:

— W ystawa młodych!.. Pornografia tryumfująca!.. Bezczelne 
chłystki!.. N aga dusza!..
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O uszy Auki obiło się tyłku: W ystawa młodych! Kupuje jeden 
numer i chroni się z uim do budki tramwajowej, czekając na nadej
ście właściwego wozu. Blaszany domek jest pusty. Anka, sama j e 
dna, opiera się o ścianę, bo znużenie jej jest w ielkie, i teraz dopiero 
czuje, jak bardzo jest wyczerpaną.

Z myślą o Janie otwiera dziennik. Szuka artykułu z uczuciem 
dużego spokoju. Z tej strony przynajmniej już jest pewną, że zw y
ciężyła fatalność potęgi zewnętrznej. Cokolwiek Jan mówi, już w nim 
zbudzona Prawda nie zagaśnie nigdy. Znajduje sprawozdanie z W y
stawy. K ie spodziewa się wyczerpującej i rozumnej oceny. Czyta je 
dynie dla tego, iż wie, że Jan czytać te słowa będzie, a w duszy jego  
nie powstała jeszcze ta wielka doskonałość, która każe mu tworzyć 
dzieła bez względu na to, co ,. ludzie powiedzą".

— To przyjdzie! — myśli Anka — przyjść musi, i tak stał się 
cud! Ten cud musi powoli wypromienić ze siebie wszystko najdosko
nalsze i zabić choćby najdrobniejszą szpetotę poprzednią. Lecz już 
same tytuły sprawozdania zastanawiają Ankę.

— P o r n o g r a f i a  t r y u m f u j ą c a . . .  B e z c z e l n e  
c b ł y s t k i . . .  N a g a  d u s z a . . .

Co znaczy? dla czego?..
Zapomniała, że z e m s t a  jest słodką sensacyą. A rtykuł ów 

jest krótki, lekceważący, napisany tonem, jakby rozgniewany silnie 
za przerwanie mu poobiedniej drzemki nauczyciel, porwawszy dyscy
plinę, siekł zacięcie napraw o i lewo! Anka nie poznaje tonu „sta
rych". Zawsze przybierali sposób wyrażania się wyższych istot, po
błażliw ie wzruszających ramionami na szaleństwa dzieci. Lecz za
czynali widocznie wychodzić z równowagi. Rzucali brzydkiemi s ło 
wy, jakby garściami błota. Odrzucali w łaściwie i sądzili, że są w sw o -  
jem prawie.

Zaczynało się robić duszno, strasznie, i Piękno otulało się 
w skrzydła, które wicher namiętności rozpętanych rozwiewał i zła
maniem groził.

Ankę przeszedł dreszcz.
Czyta ten stek wzgardliwych słów i prawie rozumieć nie może. 

Zapomniała o poprzednich wycieczkach Narbuttów i innych. W idzi, 
że ktoś, siedząc za biurkiem, drżał z nienawiści i jadu. To, co było 
w duszach młodych pozbierane ze słońca, oblepiał śliną węża, gotują
cego się do strawienia czarująco ubarwionego ptaka. Zapowiedział 
cały szereg takich artykułów. Ten był tylko wstępem.
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— Czas już, aby nastąpiła reakcya przeciw tej zu
chwałej bandzie, która włazi pokrzywionemi angielską  
chorobą nogami do świątyń, gdzie do tej chwili kw itła  
sztuka czysta, wychowana na tradycyach wielkich na
szych mistrzów i w kulcie ich swojskie ciepło w łonie ma
jąca. Garstka niedorostków i panien na wydaniu, nie ma
jących poczucia godności niew ieściej, rozpycha łokciami 
szeregi artystów wielkiej miary, stanowiących czoło 
społeczeństwa. Dość wejść na ową W ystaw ę młodych, aby 
mieć pojęcie, do jakiej bezczelności dochodzą dzieci, pu
szczone samopas. Znaliśmy tych panów i te panie z ich po- 
jedyńczycli dzieł, i to znaliśmy bardzo mało. Raz dla tego, 
że są oni wielkimi przeważnie w chwalbie i mowie, a nie 
w pracy — a po wtóre, przyznajemy, że nie interesowali
śmy się niemi, mając coś pożyteczniejszego dla społeczeń
stwa do załatwienia. Obecnie, gdy zjawili się całą bandą, 
należy się im odprawa. Śmieszne bazgroty, pretensyonalne 
mazanki bez żadnego poczucia estetycznego smaku, urąga
jące przyjętym przez ogół zasadom piękna, pocliwytane 
naleciałości zgniłego zachodu, same gnijące odpadki fran
cuskich nowa tors tw, podlane sosem bezczelnej pornografii— 
oto wynik owego m ł o d e g o ,  rozwrzeszczonego niemo
wlęctwa, rozwieszającego za sztandar podejrzanej czysto
ści pieluszkę. W ystarczy tylko wymienić taki autoportret 
jednej t  panien, biorących udział w W ystawie, aby zrozu
mieć, jak daleko zajść może aberacya umysłowa tej bandy 
krzykaczy i samochwalców. N ik t chyba w dziedzinie sztu
ki, a przynajmniej żadna kobieta, nie zaszła do podobnych 
granic wyzucia się z własnej godności. Przysłonięcie gazą 
tej nagiej duszy podnosi tylko lubieżność wyuzdaną tego  
„dzieła sztuki", kwalifikującego się do budy jarmarcznej, 
a nie do świątyni, w której przywykliśmy widzieć czyste, 
wielkie i piękne dzieła...

Anka złożyła dziennik i rzuciła go w kąt budki.
— N ie będę dalej czytać, jestem i tak zbolała, dla czego dobro

wolnie mam jeszcze gorzknieć i dręczyć się złością ludzką.
Przyszedł jej na myśl Jan.
On jednak musi cierpieć... musi trawić się tam, wątpić w siebie 

i we mnie. K to wie, sam mówił, że słaby jest i niepewny, może żałuje...
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Postanawia pójść dziś, choćby na chwilę, do willi.
— Zobaczę go, podtrzymani, podniosę na duchu — myśli. — 

Tak uczynić powinnam.
W siada w tramwaj i przejeżdżając koło W ystaw y widzi, że ze 

wschodów gmachu schodzi szybko Stalewska. Ubrana prześlicznie, 
jak pawica roztacza fałdy swej sukni i kapelusz, utkany z m gieł tę 
czowych, usianych bławatami. N ie ma jednak zwykłej pewności sie
bie. Idzie szybko, nierówno. Daje znaki przejeżdżającej dorożce. 
W skakuje w nią, mówi coś.

Tramwaj przejeżdża i Anka traci żonę Jana z oczów.

W  gabinecie adwokata, wśród odurzającej woni naftaliny 
którą w głębi apartamentu nasycają futra pani adwokatoxvej, siedzi 
Anka przed uśmiechniętym grzecznie „mecenasem", który z całą 
gorliwością postanawia zająć się wydobyciem jej z kłopotów. Jakieś 
dziwne drgnienia przebiegają jego twarz, ozdobioną wspaniałą bro
dą. Patrzy na Ankę z lubością konesera. Ślizga się wejrzeniem po 
jej postaci, rozbiera ją widocznie myślą. W reszcie uśmiecha się 
i mówi:

— Byłem na wystawie młodych... Zachwycałem się panią...
— A... mojem dziełem?..
— Tak!., a raczej panią. To wspaniałe. Śmiałe, jak na nasz par- 

tykularz, ale zachwycające. Wróciłem rozmarzony! Powinna się 
pani przygotować na straszne napaści. A le są i tacy, którzy panią 
bronią. 0!.. „Kuryer", „Gazeta codzienna", „Myśl", „Iskra" — 
wszystkie hymny na cześć pani głoszą. Czytała pani?

— Nie!
— To szkoda! Niech pani przeczyta. N ic dziwnego. Ujarzmiła 

u as pani. Podbiła... druga Fryne... Trudno!..
Przysuwał się, spoglądając ostrożnie na drzwi, z poza których 

płynął zapach naftaliny.
— Druga Fryne!..
Od piersi dziewczęcych wzdłuż bioder osunął się wzrokiem ku 

stopom Anki, jak wąż.
Dziewczyna, zmieszana, w stała i kierować się ku drzwiom za

częła. Pan z piękną brodą, poszedł w ślad za nią.
Zachodzące słońce kładło pomiędzy niemi śliczne złote plamy, 

drżące jak jesienne liście.
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— Nasze panie się krzywią,! — w yrzekł już przy porty erze 
adwokat — spotkałem przed pani obrazem panią Stalewsjcą, która aż 
była zmieniona z oburzenia. Próbowałem z nią rozmawiać. N ic mi nie 
odpowiadała. Powinna jednak się cieszyć. Przed pani obrazem był 
tłok. A potem widziałem, że miała w ręku wszystkie dzienniki, 
w których są hymny pochwalne na cześć pani... W szak pani jest jego 
uczennicą?

— Tak... — rzuciła z wysiłkiem Anka, która nie pojmuje, dla 
czego przejęła ją jakaś szalona trwoga.

Żegna się i wychodzi.
Czas jakiś błąka się po odludnych ulicach, nie wiedząc, co się 

z nią dzieje. Zdaje się jej, że spadła na nią jakaś katastrofa, że coś 
się stanie, co ją zgniecie moralnie. Przypomina sobie, że Jan tam 
gryzie się słowami krytyki, gdyż właściwością smutną artystów jest 
wybierać na pokarm godzin samotnych tylko zarzuty i obelgi kryty
ki, a nie przyjazne, lub wielbiące wyrazy.

— Pójdę! — myśli, jakby tęsknotą przejęta do tych ścian c i
chych, w których tyle przeżyła ze swą własną duszą i z jym człow ie
kiem, garnącym się ku niej w swej niemocy i bolu spętanego ar
tysty.

Na moście zapalają już szereg św iateł, a te żółte punkty blade 
są i dziwne tworzą kontrasty z nadzwyczaj silnym jeszcze szafirem  
nieba, na który wystąpiła złota tarcza księżyca.

Chwilę Anka jest pochłonięta tern niezwykle pięknem ułoże
niem się barw ilin ij . Odżywa w niej malarka, zbierająca wszędzie 
piękno, w jakiejkolwiek się przejawia formie. Lecz nagłe targnięcie 
nerwów, które budzi brutalnie istotę ludzką, pogrążoną w odmęcie 
smutnych dla niej faktów życiowych, a pragnącą choć na chw;ilę prze
nieść się w inne kręgi, przywołuje ją do rzeczywistości.

Idzie mostem i wyczuwa drżenie żelaza, w którem drga, jakby 
echo drżeń, płynących warstwami ziemi od miasta. Idąc myśli, że nie 
powinna wracać pomiędzy Stalewskich: że tak każe jej właściwy 
konwenans życiowy. Lecz silniejsza wola popycha ją naprzód. W ie, 
że cokolwiek postanowi, pójdzie przecież i nic ją  nie ocali od tego, co 
się ma stać, co się stanie z nieubłaganą konsekwencyą.

Gdy otwiera furtkę, i wzrok jej pada na śnieg narcyzów i turkus 
niezabudek, smutek jej zwiększa się jeszcze. Cicha dusza przyrody, 
tragiczna dusza rzeczy martwych, witają ją  u progu melancholią ga
snących przyjaźni. Przechodzi wśród grzęd kwiatów lekko, jak cień. 
M iłośnie ku niej się chylą pod jej stopy drobne. Czuje, że w tern po
witaniu jest i pożegnanie. Motylem oczy jej przelatują ponad wyro
słe pieści wie turkusy, koraliny i śniegowe biele. Zabiera ich czar ży
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wej kadzielnicy, sadzonej kosztownymi kamieniami, i rozpaclinionej 
o zachodzie słońca...

Idzie prosto ku pracowni Jana. S łyszy głos Stalewskiej. Jest 
pewna, że mówi o niej, tak glos ten owinął ją nagle przykrym, bole
snym prądem. Do ogrodu wpadają słoAva Stalewskiej, lecz Anka nie 
zatrzymuje się, nie waha. Przeciwnie, przyśpiesza kroku. N aciska  
klamkę i staje w pracowni.

Na sofie, ponad którą Narcyz na tle zieleni gobelinowej miło
śnie patrzy w strumień, siedzi Jan z głową opuszczoną, z twarzą, 
ukrytą w dłoniach.

Anka nie widzi twarzy Jana, lecz widzi te dwie ręce wpite 
z rozpaczą w srebro włosów, i odczuwa całą tragedyę tego ruchu, 
w którym skamieniał ból zdręczouego człowieka.

Na podłodze, na dywanach, o czarownych, delikatnych dese
niach wschodnich, porozrzucane szkice. W  pierwszej chwili Anka nie 
dostrzega, co one przedstawiają. W idzi tylko, że jest ich dużo, nie
które spore i prawie wykończone, niektóre mglisto rozwiane i jakby 
we śnie tworzone.

Pomiędzy nimi, depcząc je brutalnie nogą, Stalewska pło
mienna, drżąca, sina prawie z napływu krwi do twarzy.

Na odgłos otwierających się drzwi, Stalewska chwilę milknie, 
lecz, dojrzawszy Ankę, jej twarz przybiera wyraz nieokreślonej za
ciekłości.

— Proszę... proszę... — woła — w samą porę przybywa bratnia 
dusza.

I prawie z pięściami rzuca się ku Ance.
— Ty... ty... złodziejko!., oszustko!., tył., wielka, wielka... cudzą 

pracą... bezczelna... bezczelna!..
Jan zdaje się nie wiedzieć o przybyciu Anki. N ie widzi nic, nie 

słyszy...
— Czy myślisz, że ja  nie widziałam, jak on malował to obrazi- 

sko, na którem dziś jest twój podpis?.. 0 !.. patrz! patrz! tu są szkice!., 
znalazłam je, wróciwszy do domu wcześniej, niż ten pan przyszedł 
z ogrodu. Pochował je starannie, a miał co chować! Hańba! hańba!.. 
Naga mu pozowałaś! Naga! bezczelna!., tu, pod moim dachem, o kilka  
kroków ode mnie...

Kopnęła nogą kilka szkiców. Anka stała bezradna, nad wszelki 
wyraz smutna i zrezygnowana. To jej milczenie podnieciło tylko 
gniew Stalewskiej.

— Ach, podli! podli!., on i ta uczciwa panna, którą z litości pod 
mój dach przyjęłam — zionęła znowu — znaleźli się, dobrali. Duchy 
twórcze!.. Wielkie dzieła!.. Nocami pracował, mnie, jako modela, nie
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chciał. Z duszy miał tworzyć, a tu... z nagiej bezwstydnicy, A  potem 
za te usługi wynagrodził ją... wynagrodził tem, że s w o j ą  pracę 
j ej podarował wtedy, gdy ma żonę, dzieci, obowiązki!.. Podły!..

Z kieszeni płaszcza wyciągnęła kilka dzienników i rzuciła 
w stronę Jana.

— Masz... czytaj... czytaj, jak wychwalają dzieło panny Za- 
grodzkiej!.. jej dzieło!..

Nagle zwróciła się ku Ance z tryumfującym śmiechem.
— A le przeczytajcie sobie i to, co piszą o Fryne... o nagiej du

szy... o autoportrecie bezwstydnej panny!.. I  wiedzcie, że to ja  wam 
to zrobiłam! Ja wczoraj moim wpływem urządziłam ten artykuł... 
Ach!., gdybym wiedziała wczoraj, że to właśnie ten jest obraz, była
bym was inaczej ubrała... wy... wy...

I  z przepełnionego śliną gardła cisnęła:
— Pajac i nierządnica!
Nagle powstał Jan i szedł ku żonie straszny, blady, zmieniony. 

Anka przeraziła się jego wyglądu i czuła, że padnie teraz słowo 
wielkiej wagi, słowo nieodwołalne, jak uderzenie katowskiego 
miecza.

I wymienił Jan to słowo krótkie, fatalne:
— Precz!..
Chwilę zapanowało milczenie i z niego ozwał się głos Sta

le wski ej:
— I  tak miałam iść! Odjeżdżam do matki! Gdy przyjdziesz do 

rozumu, będziesz wiedział, gdzie mnie i dzieci znaleźć... Jeżeli zaś 
spodlejesz do reszty, mniejsza z tern!..

Skierowała się ku drzwiom wyniosła i bezwiednie majestatyczna  
Przestawała panować, bo chwila, którą przeżywała, zbyt wielką była 
w jej życiu. Stanąwszy u progu, błysnęła raz jeszcze rozpalonemi 
oczyma.

— A willa będzie do mnie należeć... to jest do mnie i do mych 
dzieci! Proszę o tem pamiętać. Choćby się ta panna tu rozsiadła 
przyjdzie czas, kiedy ja tu wrócę!..

Podniosła gobelin i znikła.
Za chwilę słychać było, jak schodziła po schodkach, otwierała  

furtkę i wychodziła z ogrodu. N ie zabierając nic, pozostawała nieja
ko prawną władczynią domu, a może miała zamiar przysłania kogoś 
zaufanego, by rzeczy jej usunął.

Gdy kroki jej na żwirze ucichły, Jan wyprostował się i wy
ciągnął ręce.
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— Nareszcie!.. — wyrzekł z szalonem uczuciem. — Nareszcie! 
— powtórzył, a na jego zmęczoną twarz wystąpił wyraz pewnego 
spoczynku.

I równocześnie ku Ance się zwrócił. Ręce jego zakreśliły luk 
i wyciągnęły się ku niej. W ykonał ruch, jakby chciał do kolan 
jej przypaść, lecz ona zatrzymała go wejrzeniem i ku leżącym na 
ziemi szkicom się pochyliła. Od kilku chwil bowiem Yvzrok jej padł 
na te szkice i ogarnął je przestrachem i zgrozą. Anka widziała na 
nich naszkicowaną ową postać wyniosłą i smukłą tak, jak na obrazie, 
który Jan jej pamiętnej nocy ukazał, lecz postać ta była naga i zale
dwie owiana czarnym, leciuchnym łachmanem przejrzystej dra- 
peryi.

Co więcej, postać ta, lubieżnie naga, miała jej rysy, jej kształty  
wyczute, odgadnięte widocznie w chwilach zmysłowych pożądań, k tó
re musiały szarpać istotą tego człowieka z tak wielką siłą, że wywo
ła ły  dokładną w izyę jej c i a ł a . . .  w formie drażniącej i nikczemnej.

Teraz Anka zrozumiała słowa artykułu: „bezprzykładna w dzie
jach malarstwa zuchwałość, zanik wstydu, Fryne, naga dusza...“. Jan 
w chwilach namiętności ku niej, przetwarzał ową postać, nadawał jej 
zwolna rysy Anki, potem jej kształty, drżącą ręką rozszarpywał dra- 
peryą, czynił ją coraz więcej przezroczą, różowił ciałem, aż stworzył 
ją  całą tak, jak widział on — widział, brutalnie od żądzy bezprzy- 
tomny.

Anka jeden ze szkiców ujęła w rękę.
— Czy taką jestem tam na sali?., tam, wśród ludzi?., na obrazie?..
— Och! stokroć piękniejszą! Jesteś sobą, Anko, taką, jaką cio 

widziałem w snach moich...
Szkic wypadł z ręki Anki.
Ona sama osunęła się na kolana i klęczała tak wśród porozrzu

canych na ziemi swych postaci zszarganych, smutnych, odartych 
z majestatu duchowego Piękna.

On dostrzegł jej smutek.
— Anko!.. — zaczął cichym głosem — Anko! czy masz żal do 

mnie?..
M ilczała.
— Czy uraziłem twój wstyd, nadając memu dziełu twą postać?.. 

Może masz słuszność. A le, Anko, ja to uczyniłem bezwiednie. Tak to 
na mnie przyszło... ty  stawałaś przede mną cała... niepodzielna... 
Musiałem!

M ilczała ciągle. Pomiędzy nimi zasłały się już cienie nocy. Obo
je  zapadali w otchłań swych przeznaczeń i czuli, że to jeszcze, co 
mówią, co robią, to jakaś tylko zdawkowa konieczność, którą w y
pełnić muszą.



A GDY W  GŁĄB DUSZY W N IK NIEM Y . 65

— Anko, czy masz żal do mnie?
Ocknęła się.
— Tak! — odparła twardo.
Cofnął się zdziwiony.
— Sądziłem cię silniejszą, inną... nie wiedziałem, iż na dnie twej 

natury jest podkład niewyzwolonej pruderyi...
— To nie to...
— W ięc co?., więc co?..
Podniosła na niego swe w ielkie, przeczyste oczy i patrzyła 

chwilę. Cień zalegał pracownię, oni jednak w idzieli się doskonale, 
tak znali swoje twarze i swoje źrenice.

— N ie dla tego mam żal, że mnie ludzie t a k ą  widzą, lecz żeś 
t y  m n i e  t a k ą  w i d z i a ł .

— W niknęłaś mi t a k ą  w głąb duszy...
— Ja  wniknęłam ci t a k ą  w głąb duszy?..
Przeniknęła go spojrzeniem tak uduchowionem, iż zadrżał pod 

jego kryształową siłą i nagle zrozumiał, że widział ją głównie oczami 
zmysłów, i że nie głąb duszy w ytw orzył jej obraz fatalny i czarów 
jeno zmysłowych pełen.

I znów zapadło głębokie milczenie.
Oboje czuli, że stało się to nieuniknione, że nic sobie nie mają 

do powiedzenia, bo zasadnicza podstawa ich poprzedniego porozumie
nia rozbiegła się zupełnie.

N ie była Anka dla Jana dobrym duchem—lecz pięknem ciałem.
Nie krysztalna lampa jej słodyczy i piękna wewnętrznego pło

nęła dla niego w oddali, to raczej różowy blask jej ciała jutrzenką 
pożądań w noce letn ie rozjaśniał mu drogę.

I oboje uczuli się obcymi dla siebie.
Ona przez jego pożądanie.
On — przez to, że ją pożądał.
Gdy w stała wreszcie z klęczek, odkładając cicho trzymane 

w rękach szkice, czuła, iż jest wolna i że ten człowiek zatrzymywać 
jej nie będzie.

On czuł to samo. Bo ten twór nagi, piękny, działający na jego
zmysły, był tak daleki od tej Anki, którą miał w tej chwili przed so- 
hą, tak karlał i szpetniał mimo swej potężnej piękności, że Jan od
czuł przeogromną nieśmiałość, trwogę, lęk, i zrozumiał, że ku tej A n 
ce obecnej nie może się zbliżyć i pragnąć jej obecności.

A  mimo to przeszył mu serce ból straszny na myśl, że ona odej
dzie i że nie zobaczy jej więcej.

Lecz nic nie zrobił, aby ją  zatrzymać. 5
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Gdy wysunęła się cicho z pracowni, jak cień jasny i lekki, zda
wało mu się, że uleciała dusza jego.

I  chwilę było mu tak, jakby umierał.
A  potem, powoli, razem z boleni, przyszło jakieś jakby uczucie 

ulgi, że wreszcie pozostanie takim, jakim jest w rzeczywistości.
W arstwa zmysłowa, erotyczna, była w nim tak silnie pielęgno

wana, tak rozbudzana staraniem Stalewskiej, że jak zwierz tryumfu
jący owijać go zaczęła.

N ie przyznał się do tego przed sobą, nie zdołałby określić swego 
stanu, a przecież było w nim to, kiełkowało, łudziło go pozorami rze
czyw istego życia.

I  gdy padł na sofę z oczyma łez pełnemi, samotny w tym domu 
niedawno jeszcze roześmianym i bielejącym wśród kwiatów, nie w ie
dział, za czem najwięcej tęskni i dla czego mu jest tak okropnie.

X X X V I.

— Proszę W ielmożnej Pani...
Za rękaw, za suknię ciągnie Piotruśka powracającą ku miastu 

Ankę.
— A... to tyl
— No... ja. Przychodzę pani podziękować. Ładnie mnie pani 

ubrała.
Ton, jakim kochanka W ierciaka mówi do Anki, jest już całym  

światem. Żal, gniew, nienawiść aż zieją z tego ochrypłego głosu. Pod 
latarnią mostu głow a jej tragicznie wysuwa się z pod podartego łach
mana. Czuć od niej wódkę.

Anka patrzy na nią z trwogą.
— Co się stało?...
— Co się stało? pani wiedzieć powinna, kiedy pani taka mądra... 

To się stało, że... że już nie siedzę z W ierdakiem!..
Ostatnie słowa w jęk prawie przeszły.
Anka jednak pomimo wszystkiego nie rozumie znaczenia tego

jęku.
— Tern lepiej dla ciebie.
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Ręka brudna Piotruśki targa odzienie Anki.
— Tern lepiej?.. — krzyczy dziewczyna — a pani wie, że ja  te

raz przez niego mało nie zdechnę z żalu? Pókim mu się bić dawała, 
póty my siedzieli razem i kochaliśmy się... A  jakem przez pani durne 
gadanie mu się postawiła, to wziął uciekać z domu i nalazł sobie ta
ką, co ją wali, jak w bęben... ale ją kocha i do niej się sprowadził!.. 
A ja przez niego, to jak przez ręki... Z żałości to mało nie zdechnę...

Odgarnęła z czoła pasma nieczesanych włosów.
— I to bez panią, bez panią!.. — powtarzała z wściekłością, 

a zęby jej błyskały, jak u młodej wilczycy.
Anka już ochłonęła.
Oparła się o parapet mostu i patrzyła na Piotruśkę smutnemi 

oczyma.
— Moja biedna Piotrusiu — wyrzekła cichym głosem — zda

wało mi się, że przecież masz duszę, że nie trzeba jej marnować w ta
kiej poniewierce.

— Moją duszę nie bolało, jak mnie W ierdak zwalił. A  moja du
sza to właśnie był W ierdak! Czego się pani pomiędzy nas wtrąciła?,.

Zionęła wódką w twarz Ance.
— Ty pijesz?
— A  ino. Cóż to mi nie wolno? Muszę się czem zalać, żeby za 

tym drabem oczu nie wypłakać. P iję i z żołnierzami hulam. I to bez 
panią!., bez panią!..

Zadławiło ją łkanie.
Kułakami uderzyła się po twarzy i nagle zawyła z bólu.
— PiotruśkaL
Lecz ona nie odpowiedziała nic, jeno porwała się nagle i pole

ciała w głąb mostu jak szalona, unosząc ze sobą swą straszną roz
pacz i ból.

Anka pozostała sama.
Na moście snuli się rzadcy przechodnie. Światła, daleko rozsu

nięte, mgławo oświetlały przestrzeń. Rzeka pod mostem senna i leni
wa, snuła się ze szmerem korowodu ogromnych płazów, wlokących  
si§ procesyą. W  oddali ginęły brzegi, jak ramiona jakiejś mistycznej
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potwory, znużonej od więzienia w szystkich objawów niezależności 
ludzkiego istnienia.

Anka, oparta o parapet, stała nieruchoma, czując w sobie n ieja
ko bankructwo tego, do czego dążyła.

W niknęła w głąb duszy istot, które los ku niej gnał i z jej losem 
splątał.

Kie chciała przejść koło nich obojętnie tak, jak przechodzą inni, 
troszczący się jedynie o powierzchowną warstwę tych, którzy obok 
nich żyją i życiem tern się dławią.

Słowa Narbutta wskazały jej cel, dla którego dusze wyższe, 
doskonalsze, przenikają w głąb innych dusz.

N ie chciała zabierać z nich tylko św iateł i linij, i syntezą ich 
karmić swoje artystyczne żądze.

' Chciała dźwignąć je z otchłani, urównoważyć, dać im choć cień 
pięknego spokoju i zrozumienia prawdy takiej, jaka dla niej prawdą 
nieskalaną byłal

A  przecież rozpadło się wszystko w gruzy.
W niknęła w duszę ojca, i ten w agonii powtarzał jej gest lekko

myślnego siewcy, a kto wiedzieć mógł, jak strasznie cierpiał, uze
wnętrzniając tym gestem stan swej zmarnowanej duszy?

W niknęła w duszę Piotruśki i rzuciła ją  na pastwę tęsknoty za 
tern, có było jej hańbą i najwyższą radością, i treścią jej życia.

W niknęła w duszę Jana...
Tam, w oddali, czerniała masa w illi, smutna i żałobna. Samotny, 

z rozbudzonem pragnieniem zmysłowej twórczości, zmieszanej tragi
cznie z porywami ducha — ten człow iek pozostał sam, i targa się, 
i  cierpi...

W ięc wszędzie bankructwo?.. W szędzie?..
D la czego?..

Anka zakryła twarz rękami. N ie chce widzieć nic, nie chce s ły 
szeć szmeru wody, odgłosów, płynących z miasta.

Ona teraz wnika w głąb swej duszy. I  chce zrozumieć, dla czego 
się tak stało? D la czego bankructwo towarzyszyło jej stale w tein, co 
powinno było właśnie przynieść najcudniejsze kw iaty w ogrodzie jej 
życia?

I przez długą chwilę odcięta od zewnętrznego świata, bada sie
bie z całą surowością sędziego. B ez egoizmu przecież, z miłością naj
wyższą, z całym zasobem siły, jakie miała na swój wyłączny użytek,
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szła z wyeiągniętemi rękami ku tym duszom, rozjaśniając blaskiem  
swego ducha ich głębię...

Blaskiem swego ducha?..
Czy nie to właśnie było przyczyną zła?
K to wie!.. :
Czy nie dla tego stało się owe złe i nieuniknione, że Anka 

przyszła do ich ciemni ze s w o j ą  l a m p ą ,  i chciała, aby oni roz
jaśnili się j e j  wewnętrznem światłem?

Czy nie powinna była raczej zbadać, jakie to światło ich własne 
uśpione w głębi być może? i czy nie powinna była, zgasiwszy blask 
własny, starać się rozniecić ich światło osobiste?

A  wtedy zrozumiałaby, że każda dusza ludzka, to cały świat oso
bny, ogromny, tragiczny, ogromnie anielski i ogromnie ludzki.

A le osobny, odrębny, własny...

I  przez to, że ośw ietlała w ich głębi tylko te zakątki, które 
u niej samej jasno płonęły, wydobyła z nich to, co stanowiło ich zło, 
ich ból, ich nędzę w przeciwstawieniu do jej blasku.

Natomiast to lepsze, kto wie, może to najlepsze i najdawniejsze 
w ich istocie, pozostało w cieniu.

Bo Anka zapomniała, że każda najnędzniejsza dusza ma w so
bie jeszcze cały skarbiec bezcenny klejnotów dobra i piękna, które 
czekają chwili wyzwolenia, aby zajaśnieć łuną przepychu cnót 
i spokoju.

A  na to potrzeba nie starań i siły , lecz często jednej chwili, je 
dnego milczenia, jednego westchnienia, jednego potrącenia skrzy
dłami anielskości duchowej.

A  wtedy nie będzie bankructwa...

Z ciężkiem westchnieniem ocknęła się Anka z tego obrachunku 
od którego omdlały jej siły wewnętrzne.
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Twarz jej blada, zmęczona, zabłysła chwilę bladością, opłatka 
w mdłem św ietle latarni mostowych.

Ręce opadły wzdłuż ciała, jak skrzydła zasmuconego Anioła.
I  zwolna, sennie, zaczęła Anka iść ku brylantami św iateł przety

kanemu miastu...

G a b r y e l a  Z a p o l s k a .

K O N I E C .



MARZENIA SENNE.

I.

Odrzucenie pierwiastków nadnaturalnych, mistycznych było 
punktem zwrotnym w nauce o marzeniach sennych. Jałow e spekula- 
cye filozofów ustępują powoli miejsca dążnościom do wytłómaczenia 
tych zjawisk na podstawie fizyologicznej, ściśle naukowej. 
W ostatnich czasach zarysowuje się nawet chęć wyodrębnienia pod 
nazwą onirologji oddzielnej gałęzi wiedzy, poświęconej szczegółow e
mu rozbiorowi licznych zagadnień, które problemat o marzeniach 
sennych nasuwa umysłom lekarzy i psychologów. Dążność ta w swem 
urzeczywistnieniu praktycznem napotyka olbrzymie trudności.

Przedewszystkiem  trzeba poddać surowej krytyce mnóstwu spo
strzeżeń, przyjmowanych dogmatycznie, na wiarę i powtarzanych 
w każdem niemal dziele, traktuj ącem o marzeniach sennych, po wtóre 
trzeba zgromadzić odpowiedni materyał faktyczny, wolny od wszel
kich uprzedzeń lub z góry powziętych założeń. Koniecznym zaś tego  
warunkiem jest udoskonalenie strony metodycznej badań, przestrze
ganie ścisłej obserwacyi zjawisk, posługiwanie się w jakn aj szerszym  
zakresie metodą doświadczalną. Natychm iast jednak rodzi się w ąt
pliwość, czy wobec trudności technicznych, — badanie marzeń sen
nych doczeka się kiedykolwiek ujęcia w system naukowy, oparty na 
pewnych i niewzruszonych podstawach, czy usiłowania badaczów 
w świeżo wytkniętym kierunku nie spotkają trudnej do zwalczenia 
przeszkody w samej organizacji człowieka. Przypomnijmy sobie na 
chwilę owe smutne horoskopy, stawiane przez Kanta psychologii, 
jako nauce niemal wyłącznie na samoobserwacyi opartej. N iew ątpli
wie jest ona bezpośredniem źródłem wiadomości naszych o świecie 
zjawisk duchowych, przyznać jednak trzeba, że stosowana jako meto
da badania psychologicznego, nie może nam zapewnić zupełnej ścisło
ści. Stany świadomości nie są zjawiskami stałemi, na których przez 
czas dłuższy mogłaby być ześrodkowaną uwaga obserwującego siebie 
osobnika. Cechuje je ulotność i zmienność, z których ostatnia jest 
nawet zasadniczym warunkiem życia świadomości. Chcąc poznać bliżej
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pewne zjawisko duchowe, musimy je zw ykle odtwarzać w pamięci, 
we wspomnieniu przywracać na nowo do życia. W obec innych po
łączeń myślowych, innych warunków istnienia, zjawisko odtworzone 
zatraca częściowo charakter pierwotny, nabywa cech nowych, kształ
tuje się w zmienionej postaci. Nadto, jak zauważył Kant, sama chęć 
obserwowania siebie zmienia bieg wyobrażeń i myśli, które zamierzy
liśmy badać. Jeżeli więc samoobserwacya w zwykłych warunkach 
życia duchowego nie daje rękojmi ścisłości, to tern bardziej spodzie
wać się tego możemy przy zastosowaniu jej do marzeń sennych, jako 
przedmiotu badania. Swoją ulotnością i nieuchwytnością przewyż
szają one wszystkie inne stany duchowe. Przyczyna tkwi w luźnem 
powiązaniu wyobrażeń sennych i w małej ich łączności z treścią na
szego życia świadomego. Nici, które łączą te dwa różne światy du
chowe, najczęściej rwą się i niezawsze dają się nawiązać. Stąd też 
większość snów naszych ginie bez śladu w sferze zapomnienia. Tylko 
niewielka ich cząstka pozostaje w pamięci, jako blade odbicie świata 
marzeń sennych. Brak wielu ogniw powoduje w całości obrazu pew
ne luki, które zapełniamy sztucznie wytworami zwykłej świadomości. 
K olejny porządek wyobrażeń sennych, ich wzajemna zależność, bę
dąca wytworem tajemniczej logiki sennego umysłu, ginie często w tych 
okruszynach wspomnienia lub ulega spaczeniu. Zapewne, że w da
nym wypadku wśród różnych osobników zachodzić mogą znaczne róż
nice indywidualne, że podczas gdy jedni zachowują o snach tylko nie
wyraźne, mgliste poczucie, pozbawione określonej treści, inni nato
miast posiadają zdolność dokładniejszego ich odtwarzania. N ie zmie
nia to jednak postaci rzeczy, ponieważ w najwierniejszem nawet 
przypomnieniu marzenia sennego zacierają się cechy swoiste, jemu 
jedynie właściwe, a wkradają się bezwiednie, mimo woli naszej pier
wiastki obce, z odmiennego czerpane źródła. Innemi słowy, zupełnie 
ścisłe i wszechstronne poznanie świata marzeń sennych znajduje prze
szkodę w naszej organizacyi duchowej, która nakreśliła dość wyraź
ną granicę pomiędzy stanem snu i czuwania, czyniąc nas niezdolnymi 
do obserwowania siebie w przebiegu snów. Jasuem jest przeto, że 
„onirologja" nie może zdobyć podstawy tak pewnej, jaką posiadają 
nauki przyrodnicze i pod Względem ścisłości swych twierdzeń nie do
równa nawet psychologii.

Ograniczenie to jednak bynajmniej nie zamyka jej w granicach 
spekulatywnych teoryj. Samoobserwacya bowiem, aczkolwiek nie
zupełna i niedoskonała, dać może zbliżone do prawdy pojęcie o ogól
nym charakterze, formie i treści marzenia sennego, w wielu zaś przy
padkach przez odtworzenie krótszego lub dłuższego łańcucha obra- 
ów wskazać nam może, w jaki sposób łączą się one w pewną zaokrą
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gloną całość. N ie dając poznania bezwzględnie ścisłego, samoobser- 
wacya ujawnia wiele szczególnych i znamiennych rysów, właściwych  
wytworom wyobraźni sennej i odróżniających je  od zjawisk ducho
wych podczas stanu czuwania. Na dalszym planie zarysowują się 
nowe zagadnienia, ważne nietylko dla psycliologów-teoretyków, lecz 
i dla lekarzy. Zagadnienia te mają za przedmiot zależność marzeń 
sennych od czynników fizycznych, wieku, inteligencyi, pracy umy
słowej, wzruszeń i naodwrót, określenie wpływu marzeń sennych na 
życie duchowe człowieka, znaczenie ich w powstawaniu i przebiegu 
chorób nerwowych i umysłowych.

Sprostać takiemu zadaniu nie jest rzeczą łatwą. N ależy roz
szerzyć zakres badań na ludzi najrozmaitszego wieku, stanu, zdro
wia, inteligencyi, dokonywać spostrzeżeń w przytułkach, domach po
prawczych, więzieniach, klinikach, szpitalach, — objąć niemi różne 
warstwy społeczne, aby dokładniej ocenić wpływ wielorakich czynni
ków, normujących życie duchowe jednostki. Z drugiej zaś strony, 
powstaje konieczność udoskonalenia samoobserwacyi, dokonywania 
jej w warunkach dogodniejszych, więcej sprzyjających naukowemu 
badaniu. Pierwsza próba poważniejsza w tym kierunku podjętą zo
stała przez Maury’go. Autor w pierwszym rozdziale swego dzieła,1) 
cieszącego się ogólnem niema] uznaniem, omawia szczegółowo meto
dę, którą posługiwał się w badaniu własnych marzeń sennych. Uda
jąc się na spoczynek, Maury notował skrzętnie wszystkie okoliczności, 
które poprzedzały wystąpienie snu. Druga osoba miała polecone 
czuwać, śledzić wyraz twarzy i ruchy śpiącego, wreszcie budzić go 
w określonych odstępach czasu. Maury, zbudzony nagle, zachowy
wał w pamięci żywy obraz marzenia sennego, którego szczegóły zapi
sywał zaraz do dziennika. Na podstawie licznego materyału, zebra
nego w ten sposób, Maury przekonał się o istnieniu ścisłego związku  
pomiędzy marzeniami sennemi i okolicznościami, które zaszły przed 
snem. Najmniejsza zmiana w ustalonym trybie życia, w przyzwy
czajeniach odbijała się żywem echem w treści i charakterze marzeń.

W ątpię jednak, czy metoda Maury’go znajdzie kiedykolwiek  
szersze zastosowanie w praktyce. J est onaniezaprzeczeuie pewniej
szą od innych, ale niestety nader uciążliwą. Najpierw niewiele osób 
ulega marzeniom sennym tak łatwo, jak Maury, u którego zmrużenie 
powiek wywołuje szereg barwnych i plastycznych obrazów. Nadto, 
nie trzeba zapominać, że stały zamiar obserwowania snów własnych  
stwarza szczególną atmosferę, która wskutek niewyjaśnionego mecha
nizmu sprzyja powstawaniu marzeń i nie może być bezwzględnie mia-

*) Alfred Maury. Le sumiueil et les roves. IV edit. Paris 1878 str. 2.
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rodajną dla zwykłych warunków. W reszcie spostrzeżenia, otrzyma
ne tą drogą,, posiadać będą charakter jednostkowy, trudno bowiem 
liczyć na rozpowszechnienie tej metody wśród ludzi, osobiście spra
wą snu niezainteresuwanych.

Szersze zastosowanie może mieć następująca metoda, oparta na 
pokrewnej zasadzie. Badacz osobiście czuwa przy śpiącym, notuje 
wszystkie okoliczności, które zwracają na siebie uwagę bądź w za
chowaniu się osobnika, podlegającego badaniu, bądź w oddziaływa
niu przypadkowych podniet zewnętrznych, następnie budzi co pewien 
czas śpiącego i wypytuje się, jaka była treść marzeń. W  innem miej
scu wzmiankowałem już o prowadzonych w ten sposób badaniach 
Vaschide'a. Metoda ta była również stosowaną przez Marję Calkins 
i S. Sanctis’a, który zebrał w iele ciekawych spostrzeżeń, dotyczą
cych marzeń sennych przestępców, więźniów, prostytutek, obłąkanych, 
ludzi nerwowych i zdrowych.

Zasługuje również na wzmiankę sposób zbierania materyału 
faktycznego przy pomocy kwestyouaryuszów, wypełnianych szere
giem odpowiednich pytań i przesyłanych ludziom różnego wieku, sta
nu i płci. Pytania uwzględniają najrozmaitsze strony naszego za
gadnienia, a więc częstość marzeń sennych, ich wyrazistość, żywość 
treść, zabarwienie uczuciowe, związek z najważniejszemi wydarzenia
mi dnia. Na podstawie udzielonych odpowiedzi powstały prace sta
tystyczne Marji Manasein, H eerwagen’a, Jastrow’a, Child’a, Sanctis’a. 
Prace te posiadają wartość względną. Samoobserwacya dla osób, 
nie nawykłych do rozważania własnych stanów wewnętrznych, jest 
rzeczą niezmiernie trudną. Mimo najlepszych chęci, łatwo stać się 
ofiarą złudzenia. Nadto niewielka cząstka snów, które po przespanej 
nocy zachowujemy w pamięci, nie może służyć za miarę ich bezwzględ
nej częstości i za podstawę podziałów statystycznych. D latego też 
Forel i), omawiając badania H eerwagen’a, nie przypisuje im poważ
niejszego znaczenia. Przyznać jednak trzeba, że jestto jedyny spo
sób zebrania większej liczby spostrzeżeń, należy je tylko poddawać 
ocenie krytycznej i sprawdzeniu drogą innych sposobów badania.

Metoda doświadczalna znaną już była dawniejszym autorom, 
którzy stosowali ją dorywczo, przygodnie. W  pracy Kadestock’a -) 
znajdujemy kilka odpowiednich przykładów, zaczerpniętych z dzieł 
Scherner’a, Abercrombie’go, Nudow’a. W  nowszych czasach syste
matyczne badania w tym kierunku podjęli Vaschide, Sanctis i psy

') Dr. August Forel. Der Hypnotismus und die suggestive Psycliotho- 
rapie. IV Aiifl. Stuttgart. 1002. str. ó8.

3) Paul Radestock. Schlaf und Traum. Leipzig 1870. str. 113.
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cholog norweski Hourly Void. Badacz umyślnie poddaje śpiącego 
działaniu pewnych podniet, które nie przerywając snu, wywierają 
wpływ niezaprzeczony na charakter i kierunek marzeń. Podrażnie
nie zewnętrzne zazwyczaj w postaci alegorycznie zmienionej wnika 
do umysłu śpiącego i staje się punktem wyjścia nowych wyobrażeń, 
skojarzeń. W  ten sposób oddziaływać można na w szystkie narządy 
zmysłowe. Sanctis np. kładł pod poduszkę śpiącemu zegarek lub 
szeptał mu do ucha rozmaite wyrazy 1). W rażenia, stąd odbierane 
wraz z ich zabarwieniem uczuciowem wplatały się, jako poszczególne 
ogniwa, w łańcuch wyobrażeń sennych i określały dalszy ich kieru
nek. Ton uczuciowy, towarzyszący wrażeniu, w doświadczeniach 
tych często przekształcał się w odpowiednie uczucie moralne. P o 
szukiwania Hourly V old’a a), profesora uniwersytetu w Chrystyauii 
dotyczyły roli, przypadającej w powstawaniu snów wrażeniom doty
kowym, mięśniowym i wzrokowym.

Zakres metody doświadczalnej rozszerzyć można i na stan czu
wania. W  tym celu bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek 
osobnika, podlegającego badaniu, wywołujemy w jego umyśle przy
kre lub przyjemne stany uczuciowe, zwracamy jego uwagę na pewne 
wyobrażenia i następnie poszukujemy tych pierwiastków w treści ma
rzeń sennych. Zdaniem Vold’a istnieje ścisły związek pomiędzy wra
żeniami wzrokowemi, odebranemi podczas dnia i obrazami, które wy
stępują w snach najbliższej nocy. Barwy, widziane bezpośrednio 
przed snem, zwłaszcza biała i czarna, odtwarzane są bez zmiany lub 
zjawiają się w barwach dopełniających. Przy pomocy metody do
świadczalnej można wreszcie określić wpływ środków chemicznych, 
jako to santoniny, atropiny, opium.

W szystkie wymienione powyżej sposoby badania objąć możemy 
nazwą ogólną metody podmiotowej, ponieważ odwołują się one bezpo
średnio do dokonywanej w rozmaitych warunkach samoobserwacyi. 
Oprócz tego istnieje jeszcze sposób przedmiotowego badania snów. 
Wiadomo, że każde wzruszenie umysłu ujawnia się nazewnątrz 
w określonym wyrazie twarzy, układzie rąk, położeniu tułowia. Naj- 
szczegółowszy opis nie zdoła wyczerpać tego nieskończenie w ielkie
go zasobu środków, jakimi rozporządza twarz ludzka dla wyrażenia 
najsubtelniejszych odcieni uczuć naszych i wzruszeń. Uczucie i jego

i) Prof. Sante de Santis. Die Tr&umc. Halle. 1001. str. 220. 
a) J. Hourly Void. Experiences sur les roves et en particulier sur ceux 

d’origine musculaire et op'tique. Referat w „Revuo pliisolophiqne" 1800. Nr. 11. 
str. 512.
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wyraz zewnętrzny to całość organiczna, z dwóch różnych pierwiast
ków złożona. Usprawiediiwionem jest przeto mniemanie, że pewne 
zmiany, spostrzegane u śpiących w wyrazie twarzy i układzie człon
ków, mogą służyć za oznakę zewnętrzną marzenia sennego i odzwier
ciedlać poniekąd jego ogólną barwę uczuciową. Jeżeli np. na twarzy 
śpiącego maluje się przestrach lub trwoga, możemy przypuszczać, że 
jest on ofiarą snów przykrych i przerażających. Przeciwnie, wyraz 
zadowolenia, radości lub śmiechu świadczy o śnie przyjemnym, weso
łym. Jeżeli w takiej chwili zbudzimy śpiącego, to przekonamy się, 
że nasze przypuszczenia były najzupełniej słuszne. W ażną również 
wskazówką mogą być wypowiadane przez śpiących szeptem lub pół
głosem pojedyncze wyrazy lub zdania.

Tak więc metoda przedmiotowa, polegająca na ścisłej obserwa- 
cyi wszelkich objawów ruchowych u śpiącego, pozwala wnosić o ma
rzeniu sennem wówczas, kiedy posiada ono wybitnie zaznaczoną bar
wę wzruszeniową. Rzecz prosta, metoda przedmiotowa stosowaną 
bywa w tych tylko przypadkach, w których łączoną jest możność sa- 
moobserwacyi. Należą więc tutaj badania zwierząt, dzieci i tych obłą
kanych, którzy nie odczuwają już żadnej różnicy pomiędzy światem  
rzeczywistym i urojeniami własnego umysłu.

Streszczając nasze uwagi przychodzimy do przekonania, że 
wszystkie opisane powyżej metody nie zapewniają badaniom zupełnej 
ścisłości i że stosowanie praktyczne połączone jest z dużemi trudno
ściami. Od badacza wymagają drobiazgowej i wytrwałej pracy, od 
osobnika, podlegającego badaniu, — szczerości, dobrej woli, nieraz 
poświęcenia.

II.

Jakkolwiek niepodobna określić, na jakim szczeblu rozwoju filo
genetycznego ukazują się marzenia senne po raz pierwszy, to jednak  
wiele względów upoważnia nas do mniemania, że nie stanowią one 
wyłącznej właściwości duchowej człowieka. Teoretycznie początek  
marzeń sennych odnieść można do chwili, kiedy sfera duchowa tak  
w życiu osobniczem, jak i rodowem, nabywa zdolności odtwarzania 
wrażenia i łączenia ich w określone związki bez udziału odpowied
nich bodźców zewnętrznych. Zdolność ta, która stanowi podstawę 
wyobraźni odtwórczej, wspólną je st człowiekowi i zwierzętom. Pom
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ńąc w ięc o analogii, jaka zachodzi pomiędzy snem człowieka i zw ie
rząt, mamy prawo przypuszczać, że i one ulegają marzeniom tylko 
mniej złożonym, ujawniającym niższy poziom duchowy. Przypusz
czenie to, wysnute teoretycznie, zdaje się potwierdzać spostrzeżenia, 
zebrane przy pomocy metody przedmiotowej. Przypomnijmy sobie 
ruchy, wykonywane przez śpiące zw ierzęta głową, łapami, tułowiem, 
owo szczerzenie zębów, stroszenie uszów, znane każdemu skomlenie 
lub szczekanie psów, cichy, pozbawiony melodyi śpiew ptaków. N aj
częściej objawy te są odtworzeniem ruchów i dźwięków, które służą 
zwierzęciu na jawie do wyrażenia pożądań lub uczuć. Środki i spo
soby, w jakie natura wyposażyła pod tym względem zwierzęta są na
der rozmaite i liczne. W  myśl tego, co powiedziano wyżej o trwa
łym związku uczucia i jego wyrazu, możemy przynajmniej niektóre 
z objawów ruchowych, spostrzeganych u zw ierząt śpiących, uważać 
za oznakę zewnętrzną marzeń sennych, które posiadają mniej lub w ię
cej wyraźną barwę wzruszeniową.

Badania zwierząt w tym kierunku są jeszcze skąpe i niedość 
ścisłe. Ze względu na łatwość obserwacyi, największa ilość spo
strzeżeń dotyczy koni i psów, które podobno dosyć często ulegają  
marzeniom. Jeden z doświadczonych obserwatorów życia zwierząt 
opowiadał Sanctis’owi, że z zachowania się śpiących psów m yśliw
skich wyczytać można, czy marzą o pościgu za zającem, czy lisem. 
B yć może, fakt ten nie zasługuje na wiarę. Przytaczając go jednak, 
chciałem zaznaczyć, że oko doświadczone w zachowaniu się zw ierzę
cia podczas snu może dostrzedz liczne stopniowania i odcienie, odpo
wiadające całej gamie uczuć, które giną w spostrzeganiu powierz- 
chownem, przygodnem.

Przekroczyłbym znacznie zakres faktów, gdybym kusił się
0 bliższą charakterystykę snów zwierząt. Różnica pomiędzy nimi
1 marzeniami człowieka jest niewątpliwie znaczną, lecz nie zasadni
czą. Zdaniem Surbled’a różnica polega na tern, że sny zwierząt 
posiadają charakter wyłącznie zmysłowy, podczas gdy marzenia sen
ne człowieka wskazują porządek wyższy, — duchowo czuciowy (psy- 
chosensoriel). Prawdopodobnem jest również, że zw ierzęta nie zda
ją sobie sprawy z istotnego znaczenia snów i nie odróżniają ich wcale 
od rzeczyw istych wydarzeń. Cecha ta wspólną jest także ludom 
pierwotnym, dzieciom i chorym w pewnych postaciach obłędu.

W yobraźnia odtwórcza, która, jak wiemy, jest zasadniczym wa
runkiem powstawania marzeń sennych, zaczyna ujawniać swą czyu-

Dr. Surbled, Le reve, II edit. Paris. 1898 str. 23.
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ność już w pierwszych tygodniach życia ludzkiego. Dziecko cztero
tygodniowe poznaje zdajeka pierś matki i objawia wyraz pożądania. 
Mając trzy miesiące z radością ku matce wyciąga rączki. Perez !) 
mówi, że raptowne wzdrygania, krzyki, płacz, uśmiech, ruchy, mające 
na celu jakby schwycenie jakiego przedmiotu, które zauważyć można 
u śpiącego trzechmiesięcznego dziecka, są odtworzeniem ruchów, któ
re wykonywa na jawie pod wpływem radości, bojaźni, bólu, pożąda
nia. Marya Manasein -), spostrzegała, że śpiące dzieci sześciomie
sięczne śmieją się na głos. O ile av powstawaniu tych zjawisk nie 
współdziałają czynniki natury odruchowej, mamy tu zapewne przed 
sobą zaczątek marzeń sennych, których świat zamyka się w ograui- 
czonem kole nielicznych doświadczeń życiowych. Pamięć snów i zda- 
Avauie sobie z nich sprawy są nabytkiem znacznie późniejszym, który 
wymaga już pewnego rozwoju umysłu i ukazuje się dopiero około 
piątego roku życia. Poczynając od tego wieku, można otrzymać od 
dziecka wskazówki o treści i charakterze marzeń oraz zastosować, do 
badań którąkolwiek z metod podmiotowych, na samoobserwacyi 
opartych.

Pozw olę sobie przytoczyć rezultat spostrzeżeń Sanctis’a doty
czących 65 dzieci w okresie pomiędzy 6  i 13 rokiem życia. Częstość 
snów, do których dzieci zdrOAve duchowo okazują dosyć znaczną 
skłonność, znajduje się w stosunku prostym do wieku, do poziomu in- 
tćligencyi, do temperamentu, wzruszeń i licznych czynników choro
bowych. Pod wpływem wzruszeń dzieci, nawet najmniej skłonne do 
marzeń, zaczynają śnić więcej, niż zwykle. Treść snów znajduje się 
w bardzo ścisłym związku z wydarzeniami, które na jawie budzą naj
większe zainteresowanie się i uwagę dzieci. Pierwsze sny są zazwy
czaj bezpośrednią kopią życia codziennego. Przeważają w nich obra
zy Avzrokowe.

Charakterystyczną cechą marzeń sennych dzieci jest przykra 
barwa wzruszeniowa, przyjmująca zw ykle postać obawy lub strachu. 
Stwierdzono ją  u połowy dzieci, poddanych badaniu. Pamięć snów 
jest bardzo niedokładną, wszelkie szczegóły  ulegają we wspomnieniu 
zatarciu. W  wielu razach z całości obrazu sennego zachowuje się 
w pamięci tylko jego strona uczuciowa, pozbawiona zupełnie pier
wiastków wyobrażeniowych. W ówczas, jako ślad marzenia sennego,

2) Bernard Perez. Psychologia dziecka. Tłom. Dzierżanowskiej. War
szawa. 1890 Str. 193.

2) M. M. Manaseina. Son kak tret’ żiźni czełowicka. Moskwa. 1892. 
str. 228.
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pozostaje w umyśle dziecka poczucie czegoś przyjemnego lub prze
ciwnie, przykrego, strasznego. Oddziaływanie snów na umysł i za
chowanie się dziecka podczas stanu czuwania jest krótkotrwałe, prze
lotne. D zieci, zbudzone ze snu z wyrazem przerażenia i trwogi, 
wkrótce odzyskują zupełną równowagę umysłu. Tylko u osobników, 
usposobionych do chorób nerwowych, zauważyć można trwające dłu
żej przygnębienie duchowe. U niektórych dzieci występuje t. zw. 
sen stereotypowy, który polega na powtarzaniu się w krótszych lub 
dłuższych odstępach czasu jednakowego marzenia sennego, o zabar
wieniu najczęściej przykrem. W  jednem z moich spostrzeżeń przy
kry sen stereotypowy prześladował co kilka nocy w ciągu niespełna 
trzech lat, chłopczyka, nie okazującego zresztą żadnych skłonności 
chorobowych.

W  ogóle można powiedzieć, że marzenia senne dzieci zbliżone są 
więcej do objawów duchowych na jawie, posiadają większą spójnię 
logiczną, są dostępniejsze dla zrozumienia i wytłumaczenia, niż nie
zwykle splątane i złożone sny ludzi dorosłych. Zdaniem Freud’a ’), 
którego stanowisko w sprawie omawianej jest nader oryginalne, lecz 
zarazem stronne, marzenia senne dzieci są w łaściw ie spełnieniem po
żądań i pragnień, które podczas dnia ożywiają ich umysł, lecz nie mo
gą doczekać się urzeczywistnienia.

Rzecz jasna, że rozwój, któremu z wiekiem ulegają w szystkie 
władze duchowe człowieka, nie może ostać się bez wpływu na dzia
łalność świadomości uśpionej. W pływ ten jednak nie jest równo
znaczny z rozwojem, pojmowanym w znaczeniu stopniowego i syste
matycznego doskonalenia się tej szczególnej czynności duchowej. 
Marzenia senne, jako wytwory niecelowe, pozbawione jednolitości 
i łączności, w wysokim stopniu przypadkowe, nie mogą się rozwijać 
współmiernie z innymi objawami naszego ducha, nie mogą się kształ
cić, doskonalić. Gdyby wyrazem doskonałości marzeń sennych mia
ło być logiczne powiązanie składających je wyobrażeń, to moglibyśmy 
nawet przyjąć, że u ludzi dorosłych zamiast rozwoju następuje pod 
tym względem cofanie się wstecz. W powstawaniu snów u dzieci 
czynną jest głównie wyobraźnia odtwórcza, w wieku zaś starszym  
przeważa działalność wyobraźni wytwórczej, dziwnie wynaturzonej, 
spaczonej. Sny ludzi dorosłych tylko w wypadkach wyjątkowych

i) Dr. Sigm. Freud. Ober den Traum. Grcnzfragcn des Nerven und 
Seelcnlebens. Wiesbaden. 1901. Str. 310.
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odzwierciedlają wiernie życie rzeczywiste. Surowy materyał, który 
one stąd czerpią, jak zobaczymy później, ulega głębokiej przeróbce 
W  nowem powiązaniu obrazów ginie najczęściej wszelka spójnia lo
giczna, a natomiast wzrasta różnica, która zachodzi pomiędzy czyn
nością umysłu we śnie i na jawie. W  miarę wzrostu inteligiencyi 
różnica ta  stale się powiększa. Człowiek dorosły, w pełni rozwoju 
władz duchowych, ulegając marzeniom sennym, zstępuje w pewnym 
stopniu na niższy szczebel ewolucyi indywidualnej. M yśl wyzwala  
się z więzów, które krępują jej bieg samorzutny a które w ytw orzyły  
się stopniowo wskutek praktyki życiowej. M yślenie symboliczne, 
będące jedną z najważniejszych zdobyczy ewolucyi duchowej, ustę
puje miejsca myśleniu obrazowemu, właściwemu dzieciom i ludom, 
które posiadają niewykształconą mowę wyrazową *).

W  pływ rozwoju intelektualnego ujawnia się najwięcej w treści 
marzeń sennych, która zwykle przystosowuje się do ogólnego pozio
mu umysłu. Dziecko kilkoletnie nie będzie np. śniło o zagadnie
niach życia lub bytu, które dla jego umysłowości są zupełnie obce. 
W skutek zwiększającego się z dniem każdym zasobu doświadczeń, 
rozszerza się sfera naszego poznania, a wraz z tem rośnie materyał, 
którym rozporządzać może wyobraźnia senna. Każde wrażenie, każ
da myśl, która zdołała kiedykolwiek przebiedz przez naszą świado
mość, stać się może przy sprzyjających warunkach pierwiastkiem  
składowym marzenia sennego. Dla tego też marzenia senne ludzi 
wykształconych, posiadających szersze widnokręgi umysłowe, wska
zują większe zróżniczkowanie i bogactwo treści, aniżeli sny dzieci 
i ludu prostego, którego życie duchowe zamknięte jest w znacznie 
węższych granicach.

Z badań Maryi Manasein wynika, że istnieje prócz tego pewna 
odpowiedniość pomiędzy stopniem wykształcenia i łącznością snów 
z życiem bieżącem. Im stopień oświaty jest niższy, tem łączność ta 
zaznaczona jest silniej. Tak np. marzenia senne ludzi niew ykształ
conych, pracujących fizycznie w 80# odtwarzają pożądania, troski 
i zajęcia dnia. Na wyższych stopniach rozwoju tylko 15# marzeń 
sennych czerpie swą treść z wydarzeń najbliższych. Obliczenia te, 
oparte na badaniu 37 osób i wykazujące znaczne przeciwieństwo po
między treścią snów inteligentnego człowieka i życiem codzienuem,

!) W ładysław Biegański. Zasady lngiki ogólnej. Warszawa. 1903, 
sir. 33.
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luulzą pewną wątpliwość. Jeżeli przez łączność słów z życiem rozu- 
mie autorka ścisłe i wierne odtwarzanie stosunków rzeczywistych, 
to przyznać trzeba, że w pełni rozwoju duchowego sny takie należą 
do zjawisk niewątpliwie rzadkich. Trudno jednak zaprzeczyć, że 
u ludzi wykształconych poszczególne wypadki najświeższej daty 
wplatają się bardzo często, jako pojedyncze ogniwa, w całość marze- 
uia sennego, tylko dzięki zmienionej postaci i fantastycznemu powią
zaniu wyobrażeń, zatracają właściwe im znaczenie i łatwiej giną  
z przed oczów badacza. Prace statystyczne innych autorów zazna
czają wogóle blizki zw iązek snów naszych z wydarzeniami życia  
codziennego. C alk ins1) np. na ogólną liczbę 375 snów, szczegółowo, 
zanotowanych, związku tego wykryć nie zdołała zaledwie w 11%. Na. 
mocy własnego doświadczenia powiedzieć mogę, że natężona praca 
umysłowa, czyniąc sen lekkim, powierzchownym, zwiększa częstość 
snów i usposabia do odtwarzania w nich wydarzeń najbliższych. 
W czasie egzaminów śniły mi się najczęściej okoliczności, które zwra
cały moją uwagę podczas dni ostatnich. Fakt ten potwierdzają ba
dania Vaschide’a, który odnalazł, że związek marzeń sennych z ży
ciem rzeczywistem  zależy od stopnia głębokości snu. Im sen je st  
lżejszy, tern łatw iej staje się oddźwiękiem wypadków, które zajmowa
ły  nas w czasie dnia lub bezpośrednio przed snem.

Rozwój umysłowy wpływa nie tylko na treść marzeń sennych, 
ale również i na ich częstość. Pani Manasein podaje, że wśród ludzi, 
pracujących na pulu umysłowem, liczba nocy wolnych od snów waha 
się w ciągu miesiąca od 3 do 10. Wśród warstwy pracującej fizycz
nie, liczba ta wzrasta od 8  do 25.

Częstość marzeń sennych jest prócz tego wynikiem oddziaływa
nia wielu różnorodnych czynników. N ie pozbawioną znaczenia jest  
pewna skłonność osobnicza do snów, zależna być może, od nieznanych  
nam bliżej własności mózgu. Jedni, jak np. Maury, śnią zawsze, inni 
znacznie rzadziej, niektórzy zaś zaczynają śnić dopiero pod wpływem  
gorączki, zaburzeń organicznych lub niezwykłych wydarzeń. ,W celu 
uwydatnienia zachodzącej pod tym względem między ludźmi różnicy, 
pozwolę sobie przytoczyć tablicę, obejmującą badania statystyczne  
H eerw agena2) i Sauctis’a.

!) Cyt. w dziele Sanctis’a.
a) Friedrich Heerwagen. Statisthsche Untersuelmngen tlber Tr&uine 

und Schlaf. Philosophisęhe Studien V, 1888. Badania te zostały wykonane 
pod kierunkiem znanego psychiatry Kriipelin’a.

6
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I l e e r w a g e n  S a n c t i s
Liczba Pro Liczba Pro-

osób cent osób cent
Każdej nocy śni . . .  . . . .  99 24 40 18
Często ....................... . . .  133 33 70 32
Rzadko „ . . . . . . .  153 38 90 41
N igdy ........................ . . .  15 3,5 20 0
Odpowiedź nieokreślona . . . . 6 1,5 — —

Ogólna liczba odpowiedzi . . . .  406 — 220 - -

Z powyższego zestawienia widzimy, że wyniki badań Heerwageua  
i Sanctisa są niemal jednakowe i różnią się głównie co do liczby osób, 
nie ulegających wcale marzeniom sennym.

Ze stanowiska teoretycznego przyznać jednak musimy, że obli
czenia powyższe posiadają wartość względną i nie odzwierciedlają 
wiernie istotnego stanu rzeczy. W ielu  ludzi rozmawia we śnie, p ła
cze, śpiewa, słowem okazuje w szelkie czynności intelektualne, a mi
mo to po przebudzeniu się nie zachowuje o tern najmniejszego wspom
nienia. Jeszcze jaskrawiej zjawisko to występuje w stanie t. zw. 
somnambulizmu, w którym śpiący wstają z łóżka, chodzą, uskutecz
niają czynności podczas dnia rozpoczęte, a zbudziwszy się ze snu, nic 
sobie nie mogą przypomnieć. Zdarza się często, że marzenia senne 
ostatniej nocy, których istnienia początkowo wcale nie przypuszcza
liśmy, wyłaniają się w umyśle dopiero po pewnym czasie, pod w pły
wem przypadkowych skojarzeń. W obec tego rodzi 'się wątpliwość, 
czy świadectwo samoobserwacyi, stosowanej w zwykłych warunkach, 
może stanowić podstawę dla szerszych uogólnień o częstości snów, 
czy wogóle istnieją ludzie, których umysł podczas snu znajduje się 
w stanie bezwzględnego spoczynku. Forel odpowiada przecząco 
i skłania się raczej ku mniemaniu, że we śnie wszyscy ludzie ulegają 
marzeniom, że są one objawem, tkwiącym niejako w organizacyi du
chowej każdego człowieka. W obec szybkiego zapominania snów, 
pogląd ten nie jest pozbawiony słuszności. W idzimy więc, że ze sta
nowiska teoretycznego pojęcie częstości snów niema podstawy ściśle 
naukowej i jest poniekąd równoznaczne ze zdolnością przechowywa
nia ich i odtwarzania w pamięci. W  praktyce jednak, zwłaszcza gdy 
chodzi o wykazanie różnic, spostrzeganych pomiędzy ludźmi lub 
o określenie wpływu różnorodnych czynników, którym człowiek  
w życiu codziennem ulega, ten punkt widzenia zastosować się nie da. 
Musimy rozważać fakty i zjawiska w tern św ietle , w jakim je  spo-
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■strzegą nasz umysł. W  nauce o marzeniach sennych krokami bada
cza nie mogą kierować zjawiska, których istnienie jest prawdopodob
n e  i które wybiegają, zupełnie po za granice dostępnego dla umysłu 
poznania.

Mówiąc o wpływie pracy umysłowej, nadmieniliśmy, że sen po
wierzchowny sprzyja powstawaniu marzeń. W tym punkcie obser- 
Wacya codzienna godzi się z badaniami ścisłemi. Oddawna bowiem 

•stwierdzono, że marzenia najobficiej napływają do umysłu zaraz po 
zaśnięciu lub w godzinach rannych. Prócz tego zauważono, że w tych  
okresach snu odznaczają się one szczególną wyrazistością i żywością. 
Calkins np. utrzymuje, że wyrazistość obrazów sennych występuje 
tiaj jaskrawi ej po godzinie czwartej rano. Jeżeli teraz uprzytomnimy 
sobie krzywą K ohlsclititter a, wyobrażającą zachowanie się głęboko
ści snu w różnych godzinach nocy, zauważymy łatwo, że umysł śpią
cego ujawnia czynność najwięcej natężoną w tym czasie, który odpo
wiada okresom snu powierzchownego.

W  miarę, jak sen staje się głębszym, marzenia senne występują 
rzadziej, tracą wyrazistość i żywość i dlatego, być może, łatwiej zni 
kają z pamięci. Czy okres snu najgłębszego jest zupełnem zaw iesze
niem objawów duchowych, — odpowiedzieć trudno. Powołując się 
na przesłanki metafizycznej natury lub też ze względów teoretycz
nych, wielu autorów przypuszcza, że mózg ludzki nigdy nie przestaje 
■być czynnym, że marzenia są nieodłącznym towarzyszem snu. Szer
sze uzasadnienie tego mniemania spotykamy w dziele prof. Ser- 
gućyeifa, który oświadcza, że właściwie niema snu bez marzeń. 
W  kołach psychologów i lekarzy przeważa jednak pogląd, że marze
nia są tylko współobjawem snu powierzchownego, podczas gdy sen 
najgłębszy jest stanem bezwzględnej nieświadomości i zupełnego spo
czynku umysłu. W  ostatnich czasach próbowano sprawę tę rozwią
zać na drodze ścisłego badania. Yaschide budził śpiących w najroz
m aitszych godzinach nocy, określając każdorazowo głębokość snu 
przy pomocy metody Kohlschutter’a. Postępując w ten sposób, Ya
schide stw ierdził obecność marzeń sennych u wszystkich badanych 
przez niego osobników, nawet w okresie snu najgłębszego. W do
stępnej dla mnie literaturze nie znalazłem jednak potwierdzenia fak
sów , przez Yaschide’a podanych, i sądzę, że ostateczne rozwiązanie 
■tej kw estyi wymagać będzie licznych jeszcze doświadczeń i badań.

M arzenia snu powierzchownego nie tylko są częste, żywe i w y
raziste, ale, jak już nadmieniłem, posiadają dosyć ścisły  związek

i)  Sergueyeff. Physiologic de la veille et du sommeil. Paris 1890.
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z najbliższemi wydarzeniami życia codziennego. Sen lekki, często  
przerywany jest niejako dalszym ciągiem czynności umysłowej, roz
poczętej na jawie. W  miarę wzrastania głębokości snu zwiększa się 
rozdźwięk pomiędzy treścią snów i życiem bieżącem. Sen głębszy  
przenosi nas myślą w przeszłość oddawna minioną, wskrzesza wypad
ki z okresu dzieciństwa, odtwarza sceny, zapomniane na jawie lub; 
głęboko w pamięci ukryte. B unge1) opowiada, że w młodym wieku  
namiętnie lubił polowanie, od lat jednak 20  sport ten zupełnie zarzu
cił. Obserwując własne marzenia, stwierdził on szczególnie pokrze
piający wpływ tych nocy, w których wyobraźnia roztaczała przed 
jego wzrokiem obrazy z dawnego życia m yśliwskiego. Oczywista, że 
wskrzeszenie dawnych obrazów pamięci było tylko współobjawem  
zwiększonej głębokości snu, która jedynie zapewnić może ustrojowi 
należyte wytchnienie. Fakt ten zwrócił również uwagę Vascbide’a.. 
i P ilez ’a.

W idzimy zatem, że odpowiednio do większej lub mniejszej g łę 
bokości snu świadomość śpiącego okazuje pewne wahania i zmiany. 
Okoliczność ta może być jednym z czynników, warunkujących różni
ce indywidualne, spostrzegane w życiu codziennem. Jakkolwiek bo
wiem krzywa głębokości snu w różnych jego okresach u wszystkich, 
wykazuje jednakowe wzniesienia i spadki, to jednak absolutna w y
sokość krzywej jest wielkością zmienną. Jedni okazują większą, 
skłonność do snu powierzchownego, inni — do głębszego. Zjawisko- 
to, mające niewątpliwie odpowiedni podkład fizyologiczny, znajduje 
się zapewne w związku z niektóremi właściwościami marzeń sennych- 
wśród obojga płci. W iększość autorów przyznaje, że kobiety śpią. 
czujniej od mężczyzn i łatwiej ulegają marzeniom. Heerwagen obli
czył, że wśród kobiet śni każdej nocy lub bardzo często 73%, wśród 
mężczyzn tylko 48%. Podług identycznych niemal obliczeń Sanctis’a,. 
do kategoryi osób, które rzadko ulegają marzeniom, należy 50% męż
czyzn, a kobiet zaledwie 12%. Prócz tego, sny tych ostatnich posia
dają silniej zaznaczoną barwę uczuciową, są więcej żywe i wyraziste, 
utrwalają się dokładniej w pamięci.

Jaki okres życia ludzkiego sprzyja najwięcej powstawaniu ma
rzeń sennych — jestto kwestya dotychczas sporna. Na podstawie 
obserwacyi dorywczej jedni sądzą, że życie snów rozkwita najbujniej 
w latach dziecięcych, inni znowu — że w wieku młodocianym lub 
nawet dojrzałym. Zdaniem Heerwagena rozkwit ten przypada na

I) Prof. GL von Bunge. Lelirbueh der Physiologic des Mcnschen.. 
Bd. I. Leipzig 1901. str. 249.
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'Okres pomiędzy 20 i 25 rokiem życia. Później działalność duchowa 
podczas snu zaczyna stopniowo słabnąć. (I ludzi starych marzenia 
senne występują rzadko i szybko znikają z pamięci. Ich barwa uczu
ciowa blada, łączność z życiem rzeczywistem nieznaczna, treść uboga, 
złożona przeważnie z dawnych obrazów pamięci. Upadek władz 
umysłowych i utrata pamięci, które oczekują okres zgrzybiałości, pro
wadzą wreszcie do zaniku marzeń.

III.

Życie świadomości ulega we śnie głębokiemu przeistoczeniu, 
które pod pewnemi względami zbliża je do zboczeń umysłu. Mimo 
braku odpowiednich bodźców zewnętrznych, w wyobraźni śpiącego 
przesuwa się, jak w kalejdoskopie, długie pasmo obrazów niezmiernie 
żywych, wyrazistych, przybierających wszelkie pozory rzeczyw iste
go istnienia. Istoty  wyśnione ukazują się w kształtach cielesnych, 
zajmują określone położenie w przestrzeni, poruszają się, mówią, sło
wem objawiają wszystkie właściwości, które umysł ludzki ujmuje 
w bezpośredniem spostrzeganiu zmysłowem. W  ten sposób obrazy 
senne odpowiadają najzupełniej stanom patologicznym umysłu, noszą
cym nazwę omamów, urojeń lub halucynacyj. W obec uśpienia na
rządów zm ysłowych funkcya spostrzegania ulega również spaczeniu. 
Podrażnienia silniejsze, np. ból, światło jaskrawe przerywają sen 
i przywracają śpiącemu samowiedzę, podniety słabsze, biorące począ
tek bądź w otoczeniu zewnętrznem, bądź też w oddziaływaniu narzą
dów wewnętrznych, nie budzą odpowiednich równoważników psychicz
nych, lecz dopływają do umysłu w postaci alegorycznie zmienionej, 
jak o  t. zw. złudzenia, iluzye.

D rugą cechą charakterystyczną świadomości śpiącego, wyciska
ją cą  swe piętno na wszystkich jej objawach, jest przypadkowe, po
wierzchowne, fantastyczne powiązanie wyobrażeń sennych. Jakkol
wiek łączą się one na podstawie tych samych praw kojarzenia, które 
rządzą życiem duchowem na jawie, to jednak brak czynnej zasady 
kierowniczej, brak krytyki i skupienia uwagi, nadaje połączeniu temu 
charakter nadzwyczaj luźny i dziwaczny. Obrazy snują się kolejno 
po sobie na mocy podobieństwa i styczności, bez czynnego udziału 
umysłu, który jest podstawą logicznego myślenia i polega na porów
nywaniu kojarzących się wyobrażeń, uświadomieniu stosunku, jaki



8 6 M A H Z E N I A  S E N N E .

między niemi zachodzi. Na jawie każdy objaw świadomy ty s ią ce#  
niewidzialnych nici splata się z całokształtem życia duchowego. K aż
dej chwili możemy zestawić go z doświadczeniem poprzedniem lub' 
obecnem i krytycznie ocenić. We śnie nici te ulegają zerwaniu. P o 
szczególne wyobrażenie przedstawia zjawisko odosobnione, odcięte- 
niejako od związanej z niem organicznie całości. W  barwnym potoku 
marzeń myśl biegnie naprzód bez określonego celu, przeskakuje 
z przedmiotu na przedmiot, na żadnym nie zatrzymuje się dłużej, b łą
ka się i na manowce zbacza. A ponieważ każde wyobrażenie senne 
odnoszone bywa do świata zewnętrznego, więc i wzajemne ich połą
czenie, tworząc dłuższe lub krótsze łańcuchy obrazów, przyjmuje po
zory akcyi rzeczywistej, najczęściej nieprawdopodobnej, fantastycz
nej, nie liczącej się z zasadniczymi warunkami czasu i przestrzeni. 
Marząc, pokonywamy łatwo najtrudniejsze do zwalczenia przeszkody, 
w ciągu kilku sekund przebywamy wielomilowe obszary, latamy po 
powietrzu bez skrzydeł, rozmawiamy z osobami, które dawno pomar
ły, robimy świetne odkrycia naukowe, mówimy wszystkimi językam i, 
które istnieją na ziemi. Brak krytyki powoduje nadto niezwykłą  
łatwowierność. Największe nieprawdopodobieństwo wydaje się nie- 
tylko możliwem, ale również bardzo uaturalnem i zrozumiałem. Tym
czasem owe pomysły genialne, owe utwory poetyckie, które rzekomo- 
świadczyły o szczególnem uzdolnieniu umysłu i chwilowo budziły 
uczucie zadowolenia, okazują się po przebudzeniu stekiem bezsensu 
i bredni. Niejednokrotnie są to tylko skojarzenia wyrazów istnieją
cych lub świeżo ukutych, oparte na luźuem podobieństwie dźwięko- 
wem i nawet pozbawione treści. W skutek przyćmienia samowiedzy, 
poczucie własnego ja nie zachowuje charakteru ciągłego i jednolite
go i w dłuższym szeregu obrazów może się zmieniać i przybierać roz
maite postacie. Stąd znaczne przeciwieństwo pomiędzy rzeczywistym  
charakterem człowieka i wartością etyczną czynów, dokonywanych 
we śnie. Radestock przytacza kilka przykładów t. zw rozdwojenia 
osobowości, polegającego na tern, że własne uczucia i myśli przypisu
jemy innym osobom wyśnionym. Prowadząc np. ożywiony spór 
z przeciwnikiem, który zdumiewa nas bystrością rozumowania i traf
nością sądu, zapominamy, że cała ta argumentacya je st jedynie w y
tworem własnego naszego umysłu. Rozdwojenie osobowości jeszcze 
jaskrawiej uwydatnia się w tych razach, kiedy śniąc o własnej śmierci, 
nie przestajemy być dalej świadkami wydarzeń życipwych lub nawet 
czynny bierzemy w nich udział.

Szybka zmiana obrazów, z których każdy w swem istnieniu  
przelotnem skupia, że tak powiem, cały zasób energii psychicznej,, 
oraz powierzchowne, przypadkowe ich połączenie — oto najważniej



M A R Z E N I A  S E N N E . 87

sza cecha czynności umysłowej we śnie. W  związku z tem znajduje się 
również niezmiernie zaw iły i chaotyczny układ marzeń. Czasami two
rzą one tak zagmatwaną tkaninę myśli, że wszelka próba odnalezienia 
w nich wątku lubwytłóm aczenia, nasuwa olbrzymie trudności. Odbie
ramy wówczas wrażenie, że jakaś siła tajemnicza spętała naszą isto 
tę duchową i narzuciła nam myśli, które nie mają podstawy w do
świadczeniu poprzedniem i zdają się być zupełnie obcemi. Zjawisko 
to zaznaczone jest silniej u kobiet, aniżeli u mężczyzn. B liższa jed
nak analiza wykrywa często owe utajone drogi asocyacyjne, za po
średnictwem których marzenia senne splatają się z calem życiem du
ch o wem człow ieka1). Pomijając bowiem oddziaływanie podniet zmy
słowych i narządów wewnętrznych, jedynem źródłem, z którego 
umysł czerpie do snów materyał, jest pamięć. Pojęcie to jest nad
zwyczaj szerokie. Przedewszystkim  obejmuje ono niezmierzony ob
szar wyobrażeń i pojęć, nabytych w doświadczeniu indywidualnem  
człowieka i przechowywanych w jego umyśle w stanie utajonym. 
Zgodnie z porządkiem zjawisk rzeczywistych i prawami naszego umy
słu, całokształt doświadczenia ująć można w pewne kategorye i zw iąz
ki, składające się z połączonych ze sobą dynamicznie wyobrażeń i po
jęć. Każde wyobrażenie stanowi cząstkę odrębnej i złożonej całości. 
Z nazwiskiem Sokratesa natychmiast łączy się w moim umyśle ogół 
wyobrażeń, dotyczących jego osoby, narodowości, szczegółów życia) 
działalności filozoficznej itd. Otóż wzajemne odgraniczenie różnych 
zakresów doświadczenia, będące podstawą pamięci, jest zarazem wa
runkiem prawidłowej i harmonijnej czynności umysłu. Przeciw nie  
sen, rozluźniając utrwalone w umyśle skojarzenia, staje się w pew
nym stopniu zaburzeniem dynamicznem pamięci. K orzystając z przy-

]) W tym celu użyteczną być może metoda psychologicznego badania 
snów, podana przez S. Freud’a w wyżej cytowanej pracy p. t. Ober den 
Trau 111. Całość marzenia sennego rozkładamy na pojedyncze ogniwa, z za
chowaniem porządku, jaki się utrwalił w pamięci. Następnie staramy się 
zauważyć i zanotować wszystkie wyobrażenia i myśli, które samorzutnie, bez 
żadnej refleksyi wyłaniają się w umyśle pod wpływem każdego z kolei ogniwa. 
XV ten sposób każde ogniwo snu staje się punktem wyjścia krótszego lub dłuż> 
szego łańcucha wyobrażeń, które odtwarzają najrozmaitsze fakty i zjawiska, 
wchodzące w zakres doświadczenia jednostki. Zebrany przy końcu analizy 
materyał (latenter Trauminlialt) znajduje się w bardzo ścisłym  związku z tre
ścią marzenia sennego i odsłania nam jego charakter zagadkowy. Początkowo 
Freud stosował powyższą metodę w badaniu objawów patologicznych umysłu, 
znanych pod nazwą idei niedorzecznych i natrętnych.
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padkowego podobieństwa pomiędzy odrębuemi skupieniami wyobra
żeń, zespala on w jedną akcyę różnolite pierwiastki, pochodzące z roz
maitych zakresów doświadczenia. W  tym wypadku umysł śpiącego 
ujawnia jednocześnie czynność analityczną i syntetyczną. Najpierw  
rozkłada pojedyńcze skupienia na części, a następnie z poszczegól
nych pierwiastków tworzy nowe kombiuacye i związki, zgoła odmien
ne od wzorów realnych. W e śnie zdarza się często, że w w ydarze
nie z dnia ubiegłego wplatają się i zmieniają jego charakter pewne 
wyobrażenia, zaczerpnięte z zakresu wiadomości historycznych lub 
literackich. Marząc, możemy w towarzystw ie Kanibala odbywać 
podróż po Szwajcaryi lub też we własnem mieszkaniu rozprawiać 
z Sokratesem o nieśmiertelności duszy. Nawet pojedyńcze wyobra
żenia przybierają często postać mieszaną, złożoną z różnolitych czę
ści. B lizką nam osobę wyobrażamy sobie nieraz w kształtach cieles
nych, zapożyczonych od obcej osoby i przypisujemy jej właściwości 
duchowe, zaczerpnięte np. z świeżo przeczytanej powieści.

W idzimy zatem, że umysł śpiącego charakteryzuje zdolność two
rzenia nowych układów i form z materyału, otrzymanego poprzednio 
za pośrednictwem narządów zmysłowych. Zdolność ta, zwana wyo
braźnią wytwórczą, stanowi zarazem podstawę twórczości artystycz
nej. W  pewnych przeto przypadkach z chaosu widziadeł i urojeń 
sennych może wyłonić się jakaś forma niezwykła lub pomysł szczegól
ny, który później w dziele artysty przyobleka się w kształty realne. 
Prawdopodobnem jest nawet, że marzenia senne dały początek wyo
brażeniom naszym o smokach, centaurach, dyablach i innych posta
ciach symbolicznych. Do dziś dnia przechowały się wizerunki dya- 
błów, którzy ukazywali się w czasie snu zakonnicom średniowiecznych 
klasztorów.

Pow yższą charakterystykę marzeń trudno pogodzić ze spotyka- 
nem u wielu autorów mniemaniem, że we śnie działalność umysłu 
wskazywać może wyższy, niż na jawie, stopień doskonałości. W  pra
cy  np. Dawida czytamy, że „we śnie wzrasta niekiedy dzielność w yż
szych władz psychicznych, wyobrażeń, twórczego rozumu"!). Za do
wód służą zwykle przykłady Burdacha, Condorceta, Condillaca, 
.Goethego, Lafontaine’a, V oltaire’a i wielu innych wybitnych myśli
c ie li i poetów, którzy podobno we śnie ulegali natchnieniu i marząc, 
rozwiązywali zaw iłe zagadnienia filozoficzne. Mniemanie to jest nie
wątpliw ie spuścizną po dawnej teoryi symbolistów, którzy sądzili, że 
duch ludzki wskutek zerwania łączności ze światem zmysłowym,

*) J. W ł. Dawid. Szkice psychologiczne. Warszawa. 1890. Str. 172.
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"wznosi się we śnie na najwyższy stopień doskonałości. Rzecz jasna, 
ż e  pogląd ten niema zgoła żadnej podstawy faktycznej. Przeciwnie, 
Wiemy nawet, że niezbędnym warunkiem snu jest zahamowanie uwa
gi i wyższych władz ducha, które jedynie stanowić mogą o wartości 
naszej pracy myślowej. W spółudział tych czynników byłby poniekąd 
zaprzeczeniem snu. Powtóre fakty pomienione, aczkolwiek spotyka
my je dosyć często w pracach naukowych, nie są o tyle pewne, ażeby 
można było opierać na nich poważniejsze wnioski. Przypominają one 
znaną powszechnie bajkę o Newtonie i jabłku, której jednak nikt na 
sery o nie bierze. N ie mam bynajmniej zamiaru przeczyć, że w pew
nych razach idea, zrodzona z samorzutnego i przypadkowego skoja
rzenia wyobrażeń sennych, po przebudzeniu się śpiącego może istotnie 
zwrócić jego uwagę i poruszyć umysł w kierunku przez marzenie 
wytkniętym. Pragnę tylko zaznaczyć, że wobec braku krytyki i lo
gicznego myślenia, uzasadnienie tej idei i szersze jej rozwinięcie jest 
absolutnie niemożliwe w przebiegu samego marzenia. Gdybyśmy 
•mogli odnotować w szystkie szczegóły rozumowania śpiącćgo, zauwa
żylibyśm y niewątpliwie liczne braki i niedokładności, które podczas 
snu nie raziły go wcale. Szczegóły te szybko znikają z pamięci. 
U siłując zaś przypomnieć sobie całość marzenia sennego, osobnik 
ten wtłacza w nie wytwory myślowe, zaczerpnięte ze stanu czuwania, 
mimo woli uzupełnia je i poprawia i w dobrej wierze uważa to w szyst
ko za rezultat pracy umysłowej we śnie.

Przypuśćmy nawet, że pewna osoba, długo i uapróżno łamiąca 
sobie głow ę nad rozwiązaniem jakiejś kw estyi naukowej, kładzie się 
spać i po pewnym czasie budzi się z jasno sformułowaną odpowiedzią. 
Zjawisko to bynajmniej nie świadczy o doskonalszej we śnie czynno
śc i umysłu. Analogiczne fakty, spostrzegane również na jawie tłó- 
maczą się na drodze fizyologicznej, jako następstwo utajonej pracy 
mózgu, odbywającej się bez udziału naszej świadomości. Marzenia 
senne nie grają w tym wypadku żadnej roli lub grają tylko uboczną, 
polegającą na uświadomieniu utajonej pracy komórek mózgowych, 
wprawionych w ruch jeszcze w stanie czuwania.

Inne oświetlenie interesującej nas sprawy znajdujemy w pracy 
jednego z wybitniejszych neurologów współczesnych, L oew enfelda1). 
Pragnąc wyjaśnić zagadkowe zjawisko t. zw. somnambulizmu, autor 
utożsamia je w pewnym stopniu z marzeniem snu głębokiego. Jak  
wiadomo, jestto zaburzenie czynnościowe, występujące w przebiegu

i) L. Loewenfeld. Somiiambulismus and Spiritismus. Wiesbaden. 1900. 
Str. 3 — 11.
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snu zw ykłego i polegające na wykonywaniu różnych czynności złożo
nych, które w warunkach normalnych wykonywane są tylko podczas 
stanu czuwania. Mamy więc tutaj do czynienia ze snem patologicz
nym, który uzewnętrznia się w postaci ruchów skoordynowanych, po
zornie przystosowanych do celu. Somnambulik po kilku godzinach; 
snu spokojnego zaczyna okazywać pewien niepokój, porusza się w łóż
ku, mówi półgłosem, podnosi się, wreszcie wstaje, chodzi po pokoju, 
prowadzi dalej czynności podczas dnia rozpoczęte, pisze, — w końcu 
powraca do łóżka i zasypia snem zwykłym. Nazajutrz całe to zajście 
ginie zupełnie z pamięci, rzadziej pozostawia ono wspomnienie nieo
kreślone i mgliste. W przypadku, cytowanym przez Abercrombie’go, 
pewien zdolny adwokat w stanie somnambulicznym napisał trudną 
rozprawę sądową. K ilka lat temu Renterghem ogłosił przypadek, 
w którym lekarz podczas snu somnambulicznego dokonał z powodze
niem ciężkiej operacyi położniczej. Lafontaine podobno we.śnie na
pisał bajkę „Les deux pigeons", Condillac zaś doprowadzał nieraz do 
końca rozdziały „Cours d’etudes", rozpoczęte wieczorem. W iele jed
nak zebranych w literaturze spostrzeżeń pochodzi ze źródeł wątpliwej 
wartości i nie zasługuje na wiarę.

Żeby wyjaśnić to tajemnicze zjawisko, Loewenfeld wypowiada 
przypuszczenie, że pomiędzy marzeniami snu głębokiego i powierz
chownego zachodzi wybitna różnica. Podczas gdy te ostatnie, zgod
nie ze skreśloną przez nas charakterystyką, są niedorzeczne i odbie
gają daleko od zwykłego typu myślenia, to przeciwnie, — pierwsze 
tworzą ograniczone, ściśle umiejscowione skupienia wyobrażeń, po
wiązanych logicznie, celowo. A zaiem podczas snu głębokiego świa
domość nie zmienia swego charakteru, tylko zwęża się i skupia w nie- 
wielkiem kole wyobrażeń. W  tym zakresie zwężonym ujawnia ona 
w szystkie cechy, właściwe czynności duchowej na jawie. Otóż ten. 
„częściowy stan czuwania" (ein partielles W achsein1), występujący 
wśród snu głębokiego i uzewnętrzniający się w postaci złożonych 
i skoordynowanych ruchów, jest właśnie stanem somnambulizmu.

W  tłómaczeniu Loewenfelda zaciera się niemal zupełnie granica 
pomiędzy snem normalnym i patologicznym. A  jednak sam autor

') Termin ten został zapożyczony od Vogta, który uzasadnia go na 
podstawie swojej teoryi neurodynamicznej. Jako dalszą konsekwencyę, Yogt 
uznaje możliwość „snu częściowego" przy ogóluem czuwaniu (ein partielles 
Schlafen im allgemeinen Wachzustand). Oscar Vogt, Zur Kenntniss des W e- 
sens und der psychologischen Bedeutung des Ilypnotismus. Zeitschrift fur 
Hypnotismus 1895— 1896. . ;
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twierdzi, że zboczenie to powstaje wyłącznie na tle  dziedzicznego lub. 
nabytego usposobienia do chorób nerwowych. Bardzo często w w ie
ku młodym jest ono zwiastunem hysteryi. I  zapewne, każdy się zgo
dzi, że istnieje olbrzymia różnica pomiędzy bezwładnością człowieka^ 
w głębokim śnie pogrążonego, a zachowaniem się somnambulika, któ
ry w uśpieniu niezwykłem, rozwiązuje przy biurku jakieś matematycz
ne zadanie. D latego też utożsamianie stanów somnambulicznych ze 
zwykłemi marzeniami sennemi nie wydaje nam się słusznem, jakkol
wiek musimy przyznać, że między temi sprawami istnieją pewne rysy  
wspólne i różne przejścia stopniowe. Następnie podstawą całej tej 
teoryi jest uznawanie różnicy pomiędzy marzeniami snu głębokiego  
i powierzchownego, która ma dotyczeć logicznego powiązania składa
jących je wyobrażeń. Przypuszczenie to bynajmniej nie jest oparte 
na faktach pozytywnych, doświadczalnie stwierdzonych. N ie znamy 
ani jednego faktu, któryby usprawiedliwiał mniemanie, że nasza dzia
łalność duchowa w powierzchownym śnie ulega większemu upośledze
niu, aniżeli w głębokim. Przypuszczenie to, wysnute z badań nad 
somuambulizmem, zostało niesłusznie rozciągnięte na marzenia snu 
normalnego. W rzeczywistości zachodzi raczej stosunek odwrotny 
i, o ile może być mowa o logicznem powiązaniu wyobrażeń sennych, 
spostrzegamy je  częściej podczas snu lekkiego. Czasami, w miarę 
budzenia się samowiedzy i nawiązywania bliższych ze światem ze
wnętrznym stosunków rodzi się nawet słaby odcień krytyki. P rzez  
świadomość przepływają wówczas dwa prądy, z których jeden odpo
wiada marzeniu, drugi zaś zdaje się mówić, że to wszystko jest snem 
i urojeniem.

W  warunkach prawidłowych główną częścią składową marzeń 
sennych są obrazy wzrokowe. Stanowią one tło, na którem układają 
się wyobrażenia, otrzymane za pośrednictwem innych narządów zmy
słowych. Podług obliczeń Maryi Manaseiu są one przeważającym  
pierwiastkiem 85% wszystkich marzeń sennych. Potwierdzają to rów- 
wnież badania W eed'a i Hallam’a 1), którzy na ogólną liczbę 381 snów 
zauważyli przewagę obrazów wzrokowych w 84,5%. W  czasach daw
niejszych okoliczność tę tłumaczono sobie ścisłym związkiem marzeń 
z objawami lialucynacyjnymi wzroku, występującymi u wszystkich  
prawie ludzi w chwili zasypiania. Są to t. zw. halucynacye „hypna- 
gogiczne", o których istnieniu każdy z własnego doświadczenia może 
się łatwo przekonać i które szczegółowo zbadał i opisał Maury. 
Źródłem tych zjawisk św ietlnych mają być podrażnienia fizyologicz-

’) Cyt. w dziele Sanetis’a str. 221.
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ne siatkówki, powstające pod wpływem krążenia krwi, rozszerzenia 
naczyń wewnętrznych, zmiany św iatła i t .  p. W  nowszych jednak 
czasach stwierdzono, że tylko w rzadkich wypadkach widzenia senne 
czerpią stąd materyał. Ludzie, dotknięci ślepotą wskutek zniszczenia 
obwodowych części narządu ocznego, miewają w snach obrazy wzro
kowe datujące z czasów, które poprzedzały wystąpienie kalectwa. 
Manaseina opisuje dwa przypadki, w których obrazy wzro
kowe ukazywały się jeszcze po 52 i 54 latach istnienia ślepoty. Zu
pełny ich brak spostrzegany był tylko u tych osób, które utraciły  
wzrok przed piątym rokiem życia. W idzimy więc, że obrazy wzro
kowe występować mogą nawet w tych przypadkach, w których obwo
dowe zniszczenie narządu ocznego uniemożliwia powstawanie halucy- 
nacyj „hypnagogicznych". Przewaga tych obrazów w marzeniach 
sennych jest wynikiem niezmiernie ważnej roli, jaką zmysł wzroku 
gra w poznaniu otaczającego świata i w kształtowaniu się życia umy
słowego człowieka.

Jak łatw o przewidzieć, drugie z kolei miejsce zajmują sny, skła
dające się przeważnie z obrazów słuchowych. Podług statystyki 
W eed’a wynoszą one 67,7¾. Najczęściej mamy tutaj mieszaninę pier
wiastków słuchowych z wzrokowymi. W yłączna obecność pierwszych  
je st zjawiskiem bardzo rządkiem (3,5¾) i zdarza się tylko u ludzi o sil
nie rozwiniętej wyobraźni słuchowej. Dalej idą sny z przeważającym  
udziałem zmysłu dotykowego i mięśniowego ( 10,8¾). Odtwarzanie 
"wrażeń węchowych i smakowych, wobec słabej ich treści intelektual
nej, przez długi czas uważane było w nauce za rzecz niemożliwą. 
Słynny fizyolog Ludwig sądził, że spostrzegana u pewnych osobników 
zdolność odtwarzania tych wrażeń, ściśle biorąc, je st wynikiem po
drażnienia błony śluzowej nosa i jamy ustnej drobniutkiemi cząstecz
kami odpowiednich substancyj. K w estja ta zwróciła wreszcie uwagę 
Ribot’a, który rozwiązał ją  w znaczeniu dodatniem i wykazał, że 1 2¾ 
osób, przez niego badanych, posiadało zdolność dowolnego i jaknajdo- 
kładniejszego odtwarzania wrażeń smaku i węchu1). To też wbrew  
twierdzeniu dawnych autorów (np. Radestock’a), udział tych pier
w iastków w marzeniach sennych nie budzi więcej żadnych wątpli
wości. Podług obliczeń • pani Manasein ukazują się one w połączeniu 
z obrazami wzrokowymi i słuchowymi w 5¾ snów, podług zaś W eed’a 
obrazy smakowe występują w 6,3¾. węchowe — w 6,9¾.

') Tli. Ribot. Reeherchcs sur la memoir6 affective. Revue philosohiquo. 
1894, II. 376.
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Domiśszka pierwiastków uczuciowych przykrych lub przyjem
nych, będąca niezaprzeczenie jedną z najciekawszych stron zagadnie
nia o marzeniach sennych, w warunkach prawidłowych zależy ściśle  
od ogólnej wrażliwości uczuciowej człowieka. Natury zimne, n ie
wrażliwe, niezdolne do głębszego przejmowania się wypadkami życia, 
rzadko ulegają marzeniom i prócz tego posiadają sny obojętne lub. 
bardzo słabo zabarwione pierwiastkami uczucia. Zjawisko to w ystę
puje daleko częściej u mężczyzn, aniżeli u kobiet. Tutaj zaliczyć  
można również większość prostytutek i przestępców, należących do 
typu ludzi zwyrodniałych. Obraz dokonanej zbrodni odtwarzany 
bywa w ich marzeniach sennych bardzo rzadko i zazwyczaj bez żadnej 
domieszki uczucia. N a wyższych stopniach zbroduiczości uczucia 
i marzenia senne zdają się zupełnie wygasać. Przeczy to rozpowszech
nionemu mniemaniu o udręczeniach i katuszach moralnych, którym  
mają podlegać zbrodniarze wskutek wyrzutów sumienia. Przeciwnie, 
nawet sen ich je st spokojny, głęboki.

W innej kategoryi przypadków umysł objawia skłonność do wy
łącznego odtwarzania uczuć pewnego rodzaju i tych mianowicie, któ
re pod względem jakościowym najwięcej odpowiadają ogólnemu uspo
sobieniu danego osobnika. N aw et we śnie jedni widzą św iat w bar
wach posępnych i ciemnych, podczas gdy w umyśle innych budzi on 
uczucia przyjemne, wesołe. Jedni ze szczególnem upodobaniem od
dają w snach pierwszeństwo uczuciom religijnym, drudzy — erotycz
nym, inni wreszcie, i zdarza się to stosunkowo bardzo często, stają się 
ofiarą wzruszeń przykrych, np. strachu, obawy, obezwładniającego 
poczucia niemocy. W ogóle odpowiednio do indywidualnej organi- 
zacyi uczuciowej, możemy tutaj spostrzegać rozmaite odcienie. W i- 
nienem jednak dodać, że przewaga przykrych pierwiastków wzrusze
niowych jest nieraz objawem czasowym, powstającym wskutek nie
prawidłowej czynności narządów wewnętrznych, jako to zaburzeń 
w krążeniu krwi, oddychaniu, trawieniu. W tych razach uczucie 
przykre, mające źródło w zboczeniu chorobowem pewnego narządu, 
traci znamiona fizyczne, przekształca się we wzruszenie moralne i za
barwia odpowiednio intelektualną część marzenia sennego.

Określenie związku pomiędzy wzruszeniami, dozuawanemi na 
jawie i zabarwieniem snów zyskało w czasach ostatnich nowe oświe
tlenie, dzięki badaniom Sanctis'a, który temu przedmiotowi poświę
cił szczególną uwagę. Wśród ludzi zdrowych, poddanych badaniu, 
ścisłą zależność w tym w zględzie stwierdzono zaledwie u 33,5% męż
czyzn i 60% kobiet. Natom iast spostrzegano ją nader często u ludzi, 
dotkniętych hysteryą i neurastenią. W  dalszym ciągu badania te w y
kazały, że odtwarzanie, uczuć zależne jest przedewszystkiem od ich
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rodzaju, natężenia i czasu trwania. W zruszenia, które na jaw ie w y
buchają gwałtownie i powodują silne wstrząśnienie całej istoty w e
wnętrznej człowieka, bywają odtwarzane o w iele rzadziej, aniżeli te  
stany uczuciowe, które oddziaływują stale i posiadają słabsze natęże
nie. P ierwsze zaczynają ukazywać się we śnie dopiero po dłuższym  
czasie, nieraz po kilku miesiącach. Jako stałe prawidło, Sanctis spo
strzegał, że śmierć drogiej nam osoby, powodująca gwałtowne uczu
cie rozpaczy, sprowadza noce spokojne, pozbawione marzeń, podczas 
gdy choroba jej, oraz troski i kłopoty dnia ustawicznie odźwierciadla- 
ły  się we śnie. Prawda, że w razie silnego wzruszenia występuje 
dosyć często bezsenność. Skoro jednak uda się ją przezwyciężyć, to 
sen spokojny lub przerywany marzeniami treści obojętnej, zapewnia 
skołatanemu nieszczęściem umysłowi prawdziwe wytchnienie. Bolesne 
wspomnienie odradza się we śnie dopiero po upływie dłuższego czasu, 
i zwykle, już po osiągnięciu równowagi moralnej. Radów podaje, że 
skazani na karę śmierci zbrodniarze śpią zupełnie spokojnie podczas 
nocy, która poprzedza bezpośrednio wykonanie wyroku. Na podsta
wie tych i wielu innych spostrzeżeń życiowych, możemy powiedzieć, 
że po silnych wstrząśnieniach moralnych występuje pewne przeci
wieństwo pomiędzy życiem uczuciowem we śnie i na jawie. Śniąc, 
unikamy przedewszystkiem odtwarzania tych wzruszeń, które pod
czas czuwania w stopniu najsilniejszym burzą równowagę du
chową. Natomiast głęboko zakorzenione uczucia, trw ałe namięt
ności odradzają się łatwiej i u niektórych osobników nawiązują 
niekiedy rodzaj ciągłości pomiędzy życiem uczuciowem snów 
i stanu czuwania. N ależą tutaj takie stany uczuciowe, jak miłość, 
zazdrość, bojaźń, wstyd, nienawiść, pałanie zemstą itp. Najczęściej 
marzymy o tern, czego się najwięcej boimy lub najsilniej pragniemy.

Zabarwienie uczuciowe marzeń sennych nosi często ten sam cha
rakter fantastyczny, który zauważyliśmy we wzajemnem powiązaniu 
składających je wyobrażeń. Uwydatnia się to w rażącej nieraz nie
zgodności pomiędzy treścią snu i jego stroną uczuciową. Wobec sy- 
tnacyi poważnych, tragicznych, które powinny do głębi przejmować 
całą naszą istotę wewnętrzną, zachowujemy niezgodną, z naszym cha
rakterem obojętność i spokój. I  przeciwnie, jakiś fakt drobny, mało- 
znaczący może przyprawić nas o trwogę i boleść. Zjawisko to od
da wna zwracało uwagę badaczów i było uważane za następstwo braku 
krytyki i logicznego myślenia. N ie oceniając należycie sytuacyi wy
śnionej, doznajemy uczuć sprzecznych z jej treścią. Sanctis jednak  
w tern tłómaczeniu posuwa się dalej i sądzi, że we śnie sfera uczucio
wa staje się poniekąd samodzielną, niezależną od pierwiastków inte
lektualnych, z którymi łączyć się] zw ykła podczas stanu czuwania.
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Biorąc za punkt wyjścia jakiekolwiek wydarzenie życiowe, umysł 
śpiącego wyodrębnia pierwiastki intelektualne od uczuciowych i w ma
rzeniu sennem odtwarza jedne niezależnie od drugich. Tak np. z przy
krego wypadku, który spotkał nas w ciągu dnia, może się odrodzić we 
śnie wyłącznie jego strona uczuciowa, pozbawiona określonych mo
tywów. Uczucie to jednak wytyka ogólny kierunek snu i tworzy 
zasadnicze tło, które zabarwia w sposób przykry w szystkie wyobra
żenia, przebiegające wówczas przez umysł śpiącego. I  mimo ciągłej 
zmiany wyobrażeń sennych, zachowuje ono swój jednostajny koloryt. 
•Czasami spostrzegamy zjawisko odwrotne. Śniąc np. o jakiemś n ie
szczęściu, możemy odtworzyć jego szczegóły w postaci plastycznych 
obrazów, zapominamy tylko o wzruszeniu, które ono wznieciło na ja 
wie. Ból fizyczny, powstający wskutek cierpienia pewnego narządu, 
oddziela się we śnie od swego organicznego podłoża i, łącząc się z in
nymi pierwiastkami intelektualnymi, przeistacza się w uczucie moral
ne. M łodzieniec zakochany, którego sny ożywia uczucie miłości, mo
że obrać za przedmiot swego pożądania każdą osobę wyśnioną, bez 
-względu na jej płeć lub wiek. Widzimy więc, że podczas snu uczucie 
•osiąga pewien stopień niezależności i jako samoistna jednostka psy
chiczna wstępować może w przypadkowe i fantastyczne połączenia z 
intelektualną częścią marzenia sennego.

IV.

W  powstawaniu marzeń sennych pewien udział mogą brać wra
żenia zmysłowe, mające źródło w otoczeniu śpiącego i w narządach 
ustroju. W ywierają one wpływ zarówno na treść, jak i na zabarwie
nie uczuciowe marzeń. W rażenie, otrzymane zzewnątrz, dopływa do 
umysłu nie w swojej rzeczyw istej postaci, jak to widzimy na jawie, 
lecz przeistacza się i zmienia w swej treści. Staje się onó jedynie 
pobudką, która na mocy kojarzenia wprowadza w ruch całe szeregi 
wyobrażeń, przechowywanych w pamięci i znajdujących się w jakim
kolwiek związku z wrażeniem pierwotnem. W ytw ory, powstające 
w ten sposób, nazywamy iluzyami czyli złudzeniami.

N iektórzy jednak badacze sądzą, że podczas snu oddziaływanie 
podniet zmysłowych nie wygasa zupełnie, że do umysłu śpiącego sta
le- dopływają słabe wrażenia dotykowe, mięśniowe, organiczne, pomi

ja ją c  już działanie przypadkowych bodźców słuchowych lub św ietl-
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nycli. Konsekwentnie więc zrodzić się mogło przypuszczenie, że- 
w szystkie marzenia senne mają, punkt wyjścia w tych wrażeniach^ 
zmysłowych. Pogląd ten, rozmaicie formułowany, znajdujemy w dzie
łach W eygandt’a W u n d fa 2), T issie’g o 3),G iesslęr’a 4) i wielu innych.. 
Jako dowód, podawane są liczne przykłady snów, z których większość 
powtarza się stereotypowo w każdem niemal dziele, traktującem o ma
rzeniach sennych. Pozw olę sobie przytoczyć kilka przykładów, za
pożyczonych od W undfa. „Niewygodne położenie śpiącego wywołu
je  wyobrażenie uciążliwej pracy, mocowania się lub wdrapywania na. 
wysoką górę. Lekki ból międzyżebrowy odczuwany bywa, jako cios 
zadany sztyletem przez wroga, lub ukąszenie przez psa wściekłego^  
Utrudnione oddychanie powoduje sen o bardzo przykrem zabarwieniu 
uczuciowem, w którym jakiś olbrzymi ciężar przytłacza nam piersi. 
Zsunięcie się nogi z brzegu łóżka wydaje się śpiącemu, jako spadanie 
z niebotycznej wieży. Rytm iczne ruchy oddechowe przypominają 
latanie w powietrzu i poruszanie skrzydłami". Dalej, jak mówi Wundt^ 
mają tutaj grać ważną rolę podmiotowe pobudzenia siatkówki, które 
w warunkach fizyologicznych ukazują się w postaci niezliczonych  
punkcików świetlnych w ciemnem polu widzenia. W wyobraźni śpią
cego przeistaczają się one w gromady ptaków, roje owadów, stada 
ryb, pola kwiatów jaskrawych i t. p. Ustawiczne poruszanie się tego  
pyłu św ietlnego tłómaczy, dlaczego wywołane przezeń obrazy senne 
ukazują się w ruchomej postaci. Podmiotowe wrażenia świetlne mo
gą przyjmować w wyobraźni śpiącego najrozmaitsze kształty, zależ
nie od charakteru współistniejących wrażeń ustrojowych. W tych  
razach, kiedy nic nie zakłóca spokoju narządów zmysłowych, możemy 
napawać się widokiem różnobarwnych kwiatów lub owadów. Jeżeli 
jednak przypadkowo będzie tutaj współdziałało jakiekolwiek przykre 
wrażenie dotykowe, łatwo stać się możemy ofiarą napaści jakichś 
wstrętnych robaków, jaszczurek, które nam pełzają po ciele. Nud
ności zostają czasami uprzedmiotowione w postaci wstrętnego zw ie
rzęcia, które wyciąga paszczę otwartą w kierunku śpiącego. Częste 
sny, w których poszukujemy bezowocnie zaginionego przedmiotu lub 
z trwogą zdajemy egzamin, powstają wskutek pewnych zaburzeń

’) W.  Weygandt. Entstehung der Tr&ume. Diss. Leipzig 1893.
2) Prof. Willi. Wundt. [Grundzilge der physiologisehen Psychologie. 

IV Aufl. II Bd.. 1893. Str. 536.
») Le Dr. Ph. Tissie. Les Be A es. II edit. Paris 1898. Str. 14 i 183.
4) Dr. Carl M. Giessler. Die physiologisehen Beziehungen der Traum- 

Yorgiinge. Halle. 1896. Str. 1 — 3.
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W ustroju, np. niewygodnej pozycyi, utrudnionego oddechu, bicia ser
ca i t. p.

Z zestawienia tych przykładów widzimy, że Wundt jest zwolen
nikiem teoryi,obwodowego pochodzenia snów, podług której wraże
nia zmysłowe i ustrojowe określają, zarówno treść, jak i zabarwienie 
uczuciowe każdego marzenia. T issie w kilku miejscach swej pracy 
również wypowiada zdanie, że każdy sen ma punkt wyjścia w jakiemś 
początkowem wrażeniu. G iessler rozwija szerzej tę teoryę i uzasad
nia ją na podstawie ściśle fizyologicznej. Jego zdaniem, energia uta
jona, gromadząca się podczas snu w układzie nerwowym, przechodzi 
w stan czynny pod wpływem pobudzeń, które powstają w narządach 
zmysłowych i wewnętrznych. W yzw alają one w ośrodkach mózgo
wych energię ruchu, która z powodu zahamowania uwagi, rozprasza 
się chaotycznie w rozmaitych kierunkach i wprowadza w drganie 
różnorodne ośrodki. Praca tą ujawnia się w postaci złudzeń czyli 
snów.

Skreślone powyżej te or je W undt’a, Tissie'go, G iessler a są o tyle  
ponętne, że zdają się przelewać wiele światła na tajemniczą sprawę 
pochodzenia snów. Zachodzi jednak pytanie, czy posiadają one do
stateczne uzasadnienie naukowe i czy tłómaczą w sposób zadawalają
cy w szystkie zjawiska, w dziedzinie snów spostrzegane. Gdyby każ
de marzenie senne miało być tylko iluzyą, byłoby wprost dziwnem 
i niezrozumiałem, dlaczego główną częścią składową snów są obrazy 
wzrokowe. W iemy bowiem, że funkcya zmysłu wzrokowego ulega 
we śnie prawie zupełnemu zawieszeniu z powodu braku św iatła  
i zamknięcia oczów. Oddziaływanie zewnętrzne zdarza się wpraw
dzie, lecz o w iele rzadziej, aniżeli w sferze innych narządów zm ysło
wych. T issiś np. opisuje dwa przypadki, w których światło lampki 
nocnej, zwrócone na śpiących, wywołało w umyśle jednego obraz po
żaru, w umyśle zaś drugiego obraz błyskawicy i burzy. Wundt tę  
kw estyę pomija milczeniem i prawdopodobnie dla tego przypisuje tak 
ważną rolę podmiotowym pobudzeniom siatkówki. Przeistaczanie się  
jednak tych wrażeń świetlnych w wyobrażenia senne jest pomysłem 
hypotetycznym, nie opartym na faktach. Przecież, jak już nadmie
niłem wyżej, obrazy wzrokowe mogą ukazywać się we śnie nawet 
tym osobom, u których obwodowa część narządu ocznego wraz z ner
wem uległa całkowitemu zniszczeniu. W ogóle sądzimy, że podmio
towe wrażenia świetlne nie tłómaczą ani powstawania obrazów wzro
kowych, ani tern bardziej ich kształtu lub ruchu.

Niektórzy badacze utrzymują, że podczas snu umysł okazuje 
szczególną skłonność do ujmowania w formie wzrokowej wszystkich  
.wrażeń odbieranych za pośrednictwem innych narządów zmysłowych.

7
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U  H ourly Y old’a znajdujemy ciekawy przykład, który ma świadczyć 
o przeobrażaniu się wrażeń mięśniowych w iluzye wzroku. Void 
utrzymuje, że pewne ułożenie kończyn dolnych lub górnych na mocy 
najdrobniejszego podobieństwa może przeistoczyć się w umyśle śpią
cego w obraz zw ierzęcia lub jakiejś potwornej istoty. Tłómaczenie 
to jest najzupełniej dowolne. Wątpimy bardzo, czy wyobraźnia sen
na, mimo niezwykłej fantastyczności, byłaby zdolna do ujęcia jak ie
gokolwiek podobieństwa pomiędzy nogą, zgiętą w kolanie, i wyśnio
nym potworem.

Uwagi powyższe dadzą się również zastosować do narządu słu
chu, smaku, powonienia. N ie ulega wątpliwości, że w pewnych ra
zach wrażenia stąd odbierane mogą się wplatać w przebieg marzenia 
sennego i oddziaływać na jego treść i uczucie. W  spostrzeżeniach  
Sanctis’a zapach kwiatów, up. fijołków, heliotropu budził w wyobraźni 
-dzieci sny o przyjemnem zabarwieniu uczuciowem. Na tej podstawie 
Corning obmyślił metodę leczniczą, która może być stosowana przy 
pewnych nerwicach. Czynnikiem leczniczym jest tutaj muzyka, któ
ra przygrywa śpiącemu i budzi w jego umyśle przyjemne uczucia. 
Zauważyć jednak trzeba, że oddziaływanie bodźców słuchowych, w ę
chowych i smakowych zdarza się względnie rzadko i poważniejszej 
roli w życiu snów grać nie może. O wiele większe znaczenie posiada
ją, według teoryi skreślonej, wrażenia dotykowe, mięśniowe i ustro
jowe. Podobno słynny filozof K artezyusz pod wpływem ukąszenia 
komara śnił o pojedynku, w którym został śmiertelnie zraniony. 
W  przykładzie Wundta niewygodna pozycya przenosi nas myślą 
w czasy dawno ubiegłe, sadowi na ław ie szkolnej i każe się trząść ze 
strachu przed mającym się odbyć egzaminem. W  obydwóch tych  
przykładach widzimy, że związek pomiędzy snem i wrażeniem oparty 
je s t  tylko na luźuem podobieństwie pierwiastków uczuciowych. Tym 
czasem treść intelektualna, składająca się z obrazów szkoły, nauczy
ciela, kolegów, pytań im zadawanych, i ich odpowiedzi, — wszystko 
to zostało wysnute z wyobraźni śpiącego i nie było wcale określone 
przez wrażenie pierwotne. N iew ątpliw ie człowiek, posiadający inny 
skład duchowy, w tej samej pozycyi śnić będzie o innym przedmiocie. 
W ogóle każdy z nas śni na swój własny sposób, zależnie od wpływu  
różnorodnych czynników, których część omówiliśmy poprzednio.

Rozpatrując w powstawaniu snów udział wrażeń mięśniowych  
nie zapominajmy o jednej jeszcze właściwości marzeń, spostrzeganej 
dosyć często w obserwacja codziennej. A mianowicie, w wielu ra
zach marzenia senne same przez się mogą powodować przystosowane 
do ich treści słabe oddziaływania ruchowe. Śniąc np. o walce zacie
kłej z urojonym wrogiem, możemy zbudzić się z silnie zaciśniętemi
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pięściami. Byłoby jednak błędem ten objaw ruchowy uważać za 
przyczynę snu. Tymczasem odnosimy wrażenie, że w niektórych  
przykładach, opisywanych przez autorów, stosunek przyczyny do 
skutku uległ odwróceniu.

Co się tyczy wrażeń ustrojowych, to przy normalnej czynności 
narządów wewnętrznych udział tych pierwiastków w powstawaniu 
marzeń wydaje się nam niepewnym, wątpliwym. N ie podzielamy zda
nia, spotykanego u wielu autorów, że we śnie z powodu zawieszenia  
funkcyinarządów zmysłowych, wrażenia odbierane z wewnątrz, uświa
damiają się lepiej i żywiej, aniżeli podczas stanu czuwania. Samo- 
obserwacya bowiem nic nam w tym względzie nie mówi. Natomiast 
zgadzamy się najzupełniej, że wszelkie zboczenia chorobowe a zarówno 
czynnościowe, jak organiczne, zarówno przewlekłe, jak ostre, odbija
ją się żywem echem w treści i zabarwieniu uczuciowem snów, Inaczej 
kształtują się sny człowieka przy cierpieniach serca, inaczej przy liy- 
steryi i neurastenii, inaczej wreszcie przy przelotnej niestrawności 
żołądka. Streszczając nasze wywody, uważamy za stosowne jeszcze 
raz nadmienić, że nie odrzucamy bezwzględnie wpływu wrażeń zmy
słowych i organicznych na kształtowanie się snów, chcemy tylko za
znaczyć, że rola ta w warunkach normalnych, jest nieznaczna, drugo
rzędna. W  większości snów mimo najgorliwszych usiłowań nie zdoła
my wykryć pierwiastków, z tego źródła czerpanych. Zgadzamy się 
poniekąd z Surbled’em, który twierdzi, że jedyną mistrzynią snu jest 
wyobraźnia śpiącego, ona go tworzy, organizuje i prowadzi według 
swojej woli.

D r . K a r o l  R o z e n f e l d .



DRAMAT I OPERA.

I.

Przedstawienie w teatrze Letnim baśni dramatycznej p. M ieczy
sława H ertza p. t. „Ananke", było właściwie najważniejszym wypad
kiem w okresie trzech ubiegłych m iesięcy repertuarowych. Premierio- 
odbyła się wprawdzie na scenie teatru W ielkiego; ale z tych najsto
sowniejszych dla siebie ram, dramat p. H ertza raz tylko jeden kórzy- 
stał z racyi benefis u p. Żelazowskiego; nazaiutrz zaraz przeniesiono 
go do ogrodu Saskiego, co do pewnego stopnia o losach jego roz
strzygnęło. Dzieło poetyckie i publiczność „świętojańska", literatura 
i widzowie „wyścigowi" — samo to zestawienie już wystarcza 
i  świadczy, jak dalece „reżyserya główna" nie potrafi oryeutować 
się w momentach psychologicznych kampanii repertuarowej, jak nie 
zdaje sobie z tego sprawy, kiedy, gdzie, w jakich warunkach w ytw a
rza się odpowiednia dla utworu atmosfera, najlepiej powodzeniu jego  
sprzyjająca. Tej atmosfery niema i być nie może w maju w teatrze 
Letnim; z góry więc można było przewidzieć, że „Ananke" niedługo 
zagości na repertuarze dramatycznym. Tak się też stało — stało się 
zresztą nie z tej jednej tylko przyczyny. Zanim jednak o innych po
wodach niepowodzenia wspomnimy, wypadnie przyjrzeć się samemu 
dziełu, ze jwszech miar zasługującemu na baczniejszą uwagę, którą 
też zwróciło na siebie przed rokiem, przy rozpatrywaniu plonu kon
kursu imienia Sienkiewicza. Spierano się wtedy o wartość samego 
rodzaju literackiego, nazwanego „baśnią dramatyczną", o autenty
czność form jego klasycznych; rozprawiano nad stosunkiem w nim 
motywów realnych do fantastyczno-poetycznych; krytykowano my
ślową treść jego symbolów; ale na jedno zgodzono się jednomyślnie: 
że autor ma niepospolity talent.

Treść dramatu nie będzie nowością dla czytelników „Bibliote
ki". Wiemy, że „Ananke" przenosi widza do świata staro-greckiego, 
gdzie między niebem a ziemią rozegrywa się tragedya przeznaczeń-
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ludzkości. Rozpoczyna ją rodzaj paktu człowieka, targanego zw ątpie
niem, z bóstwem, zstępującem gniewnie z Olimpu na jego rozpaczliwe 
wołania i na klątw y bluźniercze, ciskane tajemnicy, która przed 
ludzkiem okiem kryje „cud istnienia". W yprzedzając wieki, myśl ba
dawcza zdaje się skarżyć faustowem: 1 eicler ciuch Theologie\ przez usta 
kapłana Zeusa, szukającego w swej hieratycznej mądrości odpowiedzi 
na pytanie prześladowcze: „jaki jest cel życia i praprzyczyna?". J e 
den tylko Zeus mógłby piorunowym błyskiem swego majestatu roz- 
świecić ciemności w jego duszy; lecz Gromowładny milczy i dopiero 
wzruszony duchowemi katuszami swego sługi, przebacza mu bunt, bo 
własna niemoc zmusza go do wyznania: „że sam o tern nic nie wie". 
Stworzył wprawdzie ten piękny świat, ale „płodził to za cudzem 
przykazaniem" — rozkazywał mu zaś „bóg, co bogiem rządzi" — 
Ananke. I  on, Zeus, władca na niebiosach, uczuł nad sobą te niew i
dzialne rządy Fatalności, urągającej jego potędze; i on, za zdradnym 
jej podszeptem zapragnąwszy mieć kogoś, kto w ielkie dzieło i moc 
stwórcy będzie sław ił, urobił z marmuru cudnych kształtów człow ie

ka i własuem ożyw ił go tchnieniem.

Posiadał on wspaniałą, silną dusze,
Co żywy zdrój przewiclkicli myśli kryła
1 wzniosłych czuć bijącem biegła źródłem.

A le wtedy Ananke obudziła w łonie bóstwa zazdrosny lęk. 
^Jakże to? Przecież ten twór, to prawie równy jemu wielkością bóg 
— bo duch w nim nieśmiertelny? W ięc zniszczył Zeus swoje dzieło 
i z błota ulepiwszy bałwana, tchnął weń myśl; lecz w tern brudnem 
siedlisku skaziła się myśl jego i nic już nie zetrze zmazy z duszy czło
wieka, w której tkwić będzie wiecznie pierwiastek błota; nic go nie 
zbliży do tych prawzorów piękna, niebacznie boską zdruzgotanych 
ręką. Napróżno teraz korowodem Muz otacza Zeus ziemskie swoje 
dzieci; porwał je  wir poziomych namiętności, owładnął szał żądz dzi
kich i sam bóg zw ątpił o ich poprawie.

W ierzy w nią przecież człowiek, w ierzy Filandros w wy szla
chetnienie swego ludu. Podejmie więc to w ielkie dzieło, przed niczem 
się nie cofnie, byleby moc boska w nieuniknionych krzepiła go pró
bach. Staje tedy przymierze. Zeus dał swemu słudze nieśmiertelność; 
niech jednak wie Filandros, co go czeka, jeżeli zachwieje się w w ie
rze. N ajlżejszy cień zwątpienia będzie dlań wyrokiem śmierci. Umrze
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wśród zrodzonych z jego ducha dzieci, jak on „szalonych myślą, tę
pienia z ła—a one złorzeczyć będą ojcu, który im ten obłęd przekazał.

I kiedy śmierć na twarz im bladość rzuci,
Z spienionych warg przez ból bezsilny, wściekły,
Wynijdzie syk, co będzie dla cię klątwą.

To, co następuje dalej, je st stopniowem iszczeniem się słów zeu- 
sowych, przeprowadzonych w akcyi od przestrogi, przez groźbę do 
katastrofy. I  tu czas położył swoje piętno. To nie „prolog w niebio
sach “, gdzie duch przeczenia rozpvatvia się z Panem, który z boskim  
mówi mu spokojem:

E s irrt der Mensch, solang'er strebt

i dodaje w przeświadczeniu swej wszechmocy:

Ein guter Mensch in seinetn dunlceln I)range 
1st sieli des rcchten Weges wohl bewnsst.

Tu zwątpienie idzie z wyżyn, gdzie widać już „zmierzch bo
gów", a tragedya człowieka nie dźwiga się z dołu do góry, z cieniów  
nocy XValpurgi do św iatłości heleńskich ideałów Piękna, lecz spada 
z góry na dół z obezwładnionego Olimpu greckiego w sam ogień, 
orgii na Blocksbergu, gdzie namiętności szalony odprawiają sabat. 
Temu pesymistycznemu nastrojowi przypisać wypadnie powściągli
wość poety w rysunku i kolorycie tła  tragedyi. Sama dekoracya 
H ellady prawie podrzędną odgrywa tam rolę, i Piękno, jako w ykła
dnik życia greckiego, nie występuje na pierwsze plany. Życie objawia 
się tam raczej w rozkładowych swoich instynktach, w chuciach 
z któremi walka Filandrosa stanowi właściwą treść tragedyi.

Tę walkę w symbolicznem Biopolis prowadzi przebóstwiony 
człowiek nieznaną w starożytnym grodzie bronią — przebaczeniem. 
Pokonawszy smoka, który miastu groził zagładą, wstępuje Filandros, 
jako zbawca ludu, na tron, opróżniony po zgonie króla, poległego  
w spotkaniu z potworem, i sprawia, z berłem już w ręku, sądy nad 
skazanymi na śmierć winowajcami. Wyrok śmierci zaw isł nad mło
dziutką heterą Lagną, o rozpustę przez starców oskarżoną, i nad cze
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ladnikiem rzeźnickim, Kakistosem, który w gajach Afrodyty zam ę
czył poświęcone gołębie. Piękna, jak kwiat róży, dziewczyna nie ro
zumie, za co tak sroga ma ją spotkać kara. W yrósłszy na swobodzie, 
wśród łąk i pól, czciła tylko Afrodytę, marząc o niej we śnie i na 
jawie:

Aż w jasną, noc, gwiaździstą, pełną blasku,
Srebrzącą fali skraje białą pianą,
Zstąpiła do innie z głębin morskiej toni,
Chyliła się nade mną. Woń rozkoszna,
Bijąca od niej, owiała mię całą,
Ustami warg mych tknąwszy, wyszeptała:
Kapłanką bądź mi pośród synów ziemi,
Boś piękna jak ja sama i czcisz miłość...

I Lagne usłuchała bogini. Kochała wszystkich, którzy miłości 
chcieli; uczyła żyć rozkoszą, szałem — a dziś wyrok krwawy wydają 
na nią zgrzybialce, [w których żyłach niema już kropelki krwi go
rętszej.

Kakistos nie broni się. W idział już śmierć we wszelkich odmia
nach; czuł dreszcz rozkoszy pod ciepłem spływającej mu po ciele 
krwi zabijanych zwierząt, patrzał z lubością na konanie męczonych
własną ręką niewinnych ptasząt, — nie ulęknie się w ięc tego, co go
czeka.

Tłum Biopolisu, wpatrzony w nowego władcę, śledzi na je 
go obliczu wrażenie zeznań winowajców. Z twarzy króla nic w y
czytać nie może; ale przecież występni potępili się sami— czyż o losie  
ich wątpić można? A ż gromem na wszystkich spada wyrok Filandro- 
sa. N ietylko przebaczył, ale Lagnę pojmie za żonę, a K akistosa  
giermkiem swoim uczyni. Dokąd wiodą te szczeble idealne, po k tó\ 
rych silną stopą, jak mu się zdaje, stąpa wysłannik Zeusa? Filandros 
pewny jest, że prowadzi na szczyty, a stary kapłan świątyni w B io- 
polisie ostrzega go, że się w otchłań zagłębiają. N ie wierzy mu F i
landros i pewny jest, że kiedyś zbierze plon swoich w ysiłków . W ięc 
słowa: „Kapłanie, milcz! — Przebaczam", — nie zejdą z ust jego, na
wet wtedy, gdy ci dwoje, którzy mu wszystko zawdzięczają, zdra
dą i zbrodnią odpowiedzą na jego przebaczenie; nawet kiedy  
ten lud, który on od zagłady ocalił, wzburzy się przeciwko swemu 
zbawcy.
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Oto Lagne, oczyszczona niby macierzyństwem, wzdycha za 
„przeszłości czarem" i sama przed własną spowiada się tęsknotą:

Gdy noc w swe ciemne skrzydła dzień otula 
Pod oknem, zda się, słyszę szept gorący,
I dziki śmiech wabiących mię satyrów.

A  gdy Kakistos, przeklinając również nałożone nań pęta moral
ne, rw ie się z tej „kaźni" ku „swobodzie jasnej", hetera pluje ze 
w ściekłością w domowy ogień i oboje w namiętnym uścisku, w oczach 
Filandrosa, uzmysławiają straszny splot rozpusty i okrucieństwa, któ
ry kłębi się gdzieś na samem dnie natury ludzkiej. A le  Filandros w i
dzi w tern „Zeusa znak", nakazuje więc milczenie skrwawionemu ser
cu męża, nie przeczuwając, że na ojca wkrótce przyjdzie kolej. Synek  
jego, Elpis, zawadza Kakistosowi na drodze do tronu, dokąd wydoby
ty  z rzeźni giermek po trupach dojść ma nadzieję.

Trzeba więc tylko, żeby znikło królewskie dziecię; trzeba, żeby je  
własna matka zamordowała. Walka wewnętrzna w sercu Lagny trwa 
krótko; w kobiecie, dotkniętej pocałunkiem bogini miłości, kapłanka 
A frodyty zw yciężyła matkę. Elpis ginie z ręki oszalałej hetery na 
znak, dany pochodnią przez Kakistosa w rynku, gdzie Filandros 
przed chwilą roznamiętnił przeciw sobie mieszczaństwo, zapowie
dziawszy zniesienie niewolnictwa. Ani jednej kropli piołunu nie za
braknie w czarze goryczy, z której pił już mąż i ojciec, a dokończy 
obywatel, występujący na czele zbrojnych hufców do boju z na
jeźdźcą. I tam spotka się po raz ostatni z tym, którego wydźwignął 
z nicości. Na czele barbarzyńców, szturmujących już do bram grodu, 
stoi — K akistos. „I za co ty się mścisz?" — pyta go z rozpaczą F i 
landros. — „Za co się mszczę?" — odpowiada mu z nienawiścią 
zdrajca:

Ty o to śmiesz mię pytać?
Gnębiłeś mię przez lata swą wyższością;
Niepomny win, miast karać, przebaczałeś,
Dobrocią swą mc jasne chwile trułeś,
Szlachetność twa do zbrodni mię przywiodła!

P rzepełn iła  się miara. „O wielki Zeu, zwątpiłem!" — woła po
konany bohater przebaczenia i pada nieżywy, śmiercią płacąc prze
grany z bogiem zakład.
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W ygryw a ten zakład — pessymizm, pessymizm zupełny, z któ
rego treści trzeba sobie jednak zdać sprawę, żeby we właściwem  
oświetleniu spojrzeć na tę posępną syntezę dziejów ludzkości. N ie  
jest to obniżenie ideału, który wyobraża Filandros, ani przysłoniona 
złudną szatą „powagi i ciszy greck iej“ apoteoza instynktów, wcielo
nych w Lagnę i Kakistosa. Bohater „Ananke" nie odkrył też ani na
wet nie szukał „trzeciego królestwa", zwiastowanego przez mistyka 
Maximusa w „Cezarze i Galilejczyku" Ibsena, gdzie ma nastąpić po
jednanie między helleńskim kultem życia, a odtrącającą jego uciechy 
chrześcijańską etyką; poeta nie zdaje się nawet uznawać ibsenow- 
skiej historyozofii, według której „zadaniem ludzkości jest powrót do 
natury przez ducha". Natura ludzka przedstawia mu się widocznie 
w postaci „bałwana z błota", a duch, jak owo wino w nieczystym  
dzbanie, w yzbył się, zdaniem jego, wszelkiej szlachetności i mocy. 
Autor stoi wyraźnie po stronie Zeusa, co jednak nie znaczy bynaj
mniej, żeby występował przeciwko Filandrosowi. Tylko poeta nie 
w ierzy w człowieka. Trzebaż mu proces wytaczać o tę niewiarę, sko
ro, ogarnąwszy głębią badawczej myśli i wysokim wzlotem poetyckim  
szerokie widnokręgi dziejowe, ujął ręką artysty w symboliczną 
syntezę cały tragizm odwiecznej zagadki bytu i stw orzył rzecz 
piękną?

Z przyjęcia, gorzej niż obojętnego, jakie spotkało „Ananke"’ 
możuaby wnosić, że taki właśnie proces wytoczono p. M ieczysławowi 
H ertzowi, że wyrok w nim zapadł przede wszy stkiem na zrozpaczo
nego pessymistę. N iestety, przypuszczenie to, o tyle dla publiczności 
pochlebne, że stawiałoby ją na stanowisku krytycznej świadomości 
wobec odtrąconej myśli — jest tylko złudzeniem. Powiedzmy bez 
ogródki — nie zrozumiano owej „baśni dramatycznej"; nie zrozumia
ła jej ta sama publiczność, która tak stanowczo odporną zajęła posta
wę wobec pessymizmu Stanisława Przybyszewskiego. Czarnowidztwo 
autora „Złotego runa", ubrane w tużurek i w suknię z trenem, prze
mówiło odrazu językiem  tezy społecznej i obudziło czujność instynktu  
zachowawczego; ale oderwane od życia realnego, przeniesione w sfe
rę pessymizmu filozoficznego, spotkało się z tępą obojętnością. P rzy 
byszewski gniewał wielu widzów; p. M ieczysław H ertz większość ich 
nudził. W yznaję, że wolę te u gniew, choćbym go nawet nie podzielał, 
aniżeli tę nudę, która tak smutnie świadczy o znudzonych. Stała się 
ona plagą wszędzie, gdzie występuje na scenie jakaś idea, gdzie bodaj 
na gruncie dnia powszedniego wykwita kw iat poezyi. „Szopką" na
zyw a się wtedy każda wycieczka wyobraźni w św iat fantazyi; „nu- 
dnem" jest w szystko, co zguuśniałą myśl z wygodnego kwietyzmu
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wyrywa. Naturalizm niby umarł, ale upiór jego pokutuje, — rzecz 
dziwna — wśród tych nawet, którzy z nim za życia walczyli. W ięc  
zamiast wmyśleć się wraz z poetą w sfinksową tajemnicę istnienia  
człow ieka na ziemi; zamiast wczuć się w ból odwiecznego rozdarcia 
istoty ludzkiej, którego dreszcze w przebiegu swoim wskroś wieków  
tworzą historyę, szukano w akcyi — codziennej „logiki wypadków", 
w bohaterach—przeciętnej „konsekwencyi psychologicznej", w bajce 
— „zajmujących sytuacyi życiowych". I co najosobliwsza, dopomagała 
tu publiczności do pewnego stopnia — krytyka, dając jej bałamutne 
tłómaczenia symbolów, w których poeta zawarł swoją ideę. Oczyw i
ście, że widz, zasuggestyonowany komentarzem, jakoby Lagne i K a- 
kistos w cielali jedynie fizyologiczne zboczenia wynaturzonych chuci, 
nie mógł w tych postaciach widzieć uosobienia odwiecznie z sobą sko
jarzonych instynktów rozkoszy i dzikości, występujących nawet 
w religiach zaginionych światów; tern mniej mógł sobie uprzytomnić 
w trojgu bohaterach przeznaczenia, syntezę całkow itego człow ie
ka i poddać się tragizmowi walki, jaką w tym człowieku toczy prze- 
bóstwiona dusza z żywiołowemi siłami przyrody. „A może to był 
Bóg" — mówi z trwożliwą niepewnością stary kapłan świątyni w B io -  
polisie, patrząc na konanie Filandrosa — i w tych pełnych lęku sło
wach odzywa się cały beznadziejny patos filozofii, wątpiącej, żeby na
wet bóstwo mogło odnieść zwycięstwo nad zwierzęciem, zaczaj one m 
w ciemnościach natury ludzkiej. Jakże w tym końcowym akordzie 
boleśnie drgają pessymistyczne dyssonanse; ale jak wśród nich czysto  
brzmi nuta tęsknoty do ideału, ukrytego gdzieś wysoko, za chmurami, 
przesłaniającemi niedostępny majestat Zeusa.

Akord przebrzmiał bez echa; słuszność jednak nakazuje dodać, 
że w teatrze zrobiono wszystko, żeby ani jeden jego ton nie doszedł 
ze sceny do widowni. Wspominałem w swoim czasie o reprodukcyi 
w  Rozmaitościach „Śniegu" Przybyszewskiego, jako o testimonium 
pau perita tis , które sama sobie „reżyserya główna11 wydała; pozostaje 
mi więc tylko dodać, że przedstawienie „Ananke" było ostateczną na 
tern świadectwie pieczęcią. Nieudolność i niedbalstwo dalej posunąć 
się nie mogą. Jako ramy i tło — Grecya Offenbacha z kostiumami 
i rekwizytami teatru prowincyonalnego; a w tych ramach i na tern 
t le —padające na chybił trafił słowa, szkicowane po omacku gesty, ja 
kaś niefortunna maskarada poprzebieranych za symbole aktorów, któ
rzy nie wiedzą, co ze swoim strojem począć i których maskę wykrzy
wia grymas lekceważenia dla „literatury". Nazwiska zamilczę; przykro 
byłoby wymieniać je, skoro należą do najwybitniejszych artystów  
naszego dramatu; zamilczę tern bardziej, że ostatecznie organizacye
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■artystyczne aktorów podlegają tym samym prawom, co wszelkie  
w naturze ustroje; talenty ich wzbogacają się, lub ubożeją, stosownie 
do atmosfery, w której się rozwijały; w pewnych stosunkach rosną im 
skrzydła do lotu, w innych, jako zgoła niepotrzebne, nikną zupełnie 
i nie widać ich nawet w stanie szczątkowym. Taki zanik skrzydeł w y
padło, niestety, stwierdzić w ostatnich czasach u naszych artystów: 
po ziemi chodzą doskonale, gdzieś wyżej szybować nie umieją; — 
oduczyli się w kojcu reżyserskim, gdzie ich specyalnym karmiono re
pertuarem. Gdy zaś przypadkiem kojec się otworzył, gdy trafem zna
leźli się w szerszych przestworach, kiedy powiało na nich tchnienie 
ożywcze z legendowych krain, z dziejowej dali, z wyżyn poezyi, —  
było już widocznie zapóźno, prawo przystosowania zrobiło swoje, 
z małemi wyjątkami wyglądali tak, jak gdyby im pilno było do 
kojca.

„W ięc jakąż w tern wszystkiem — zagadnie ktoś zapewne — od
grywa rolę „reżyser głów ny“; wszak właśnie dla tego dano mu na
zwę „głów nego“, ażeby on był tym, który ostatecznie powołuje na 
scenie do życia przedstawiony utwór, wlew a weń duszę, zmysłem ma
larskim pogłębia horyzonty poetyczne, czuciem literackiem odtwarza 
nastroje, artystom pomaga podążać za natchnieniem poety, — słowem  
wykończa dzieło sztuki ostatniem dotknięciem artysty?".

W idzieliśm y wszyscy to dotknięcie na przedstawieniu „Anan- 
ke“. Reżyser główny tchnął istotnie duszę w piękny utwór p. H ertza  
— duszę operetki.

ir .

Gdyby miarą wyższej wartości utworu miało być, jak głoszą  
w yniośle moderniści — jego niepowodzenie, w takim razie p. Bogdan  
Ronikier znalazłby się istotnie w dobrem towarzystwie, bo mógłby 
nawet z pewną dozą słuszności twierdzić, że i on nie został zrozumia
ny — tylko że z gruntu odmienne zaszło tu nieporozumienie. Można, 
dajmy na to, wahać się w wykładzie symbolów, jeżeli poeta, tworząc je^ 
więcej dbał o treść ideową, niż o plastykę; ale nie można, stąpając pń 
twardym niby gruncie rzeczywistości, obracając się wśród stosunków  
prostych, codziennych, pozostawiać za sobą pytania: dokąd-że to wła
ściwie dąży autor i o co mu chodzi?
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Prawda, że p. Ronikier wybrał znów sferę, w której dramaturg 
'Czuje się dziś najswobodniejszym, bo wolno mu z psychologię obcho
dzić się bez wszelkiej ceremonii — wybrał dziedziuę literatury i sztu
ki, gdzie dusza bohatera wije się w nieznanych dla zw ykłego śmier
telnika katuszach. W ięc jeszcze jedna „tragedya twórcy11? Tak, je 
szcze jedna, z nieuniknionym męczennikiem twórczości, którego, na
turalnie, krzepi w cierpieniach Muza, a nawet opiekuję się nim dwie 
Muzy. Jedna z nich—to mężatka, pielęgnujęca, jak się zdaj e,ponr Ze óom 
motif, bez żadnej szkody dla wyrozumiałego męża, a z niepojętą dla wi
dza troskliwościę, zupełną impotencyę literacką dziennikarza, które
mu dyktuje gotowe krytyki; druga — to pełna temperamentu, niepo
dległa dziewczyna, usiłująca wyrwać go z salonowej cieplarni do 
twórczego w każdym kierunku życia. Dramatycznym motywem sztu
ki jest walka między temi dwiema kobietami, zakończona tryumfem  
B eatryczy nad Fornariną. Dla czego ta właśnie zw yciężyła, a nie 
tamta? Czy konieczność tego zw ycięstw a tkwiła w charakterach je 
dnej i drugiej, czy też w duszy samego bohatera; a przedewszystkiem, 
co to za jedni ci zw ycięzcy i zw yciężeni i czy sytuacya, w której się  
szamocą, jest rzeczywiście tragedyą poety, czy też zwykłym trójką
tem małżeńskim?

Takich pytań nie zadawano sobie ośm lat temu, kiedy p. Roni
kier wystaw ił pierwszy swój utwór p. t.: „Nieszczęśliwi". Uderzyła 
wtedy wszystkich od podniesienia zasłony, z pierwszych nieledwie 
słów początkowych scen, moc rzeczy odczutej i pomyślanej ze zdu
miewającą dojrzałością, jaką daje tylko talent. F igury stanęły odrazu 
silną nogą na pewnym gruncie, sytuacya zarysowała się jasno i wyra
źnie; nikt nie mówił nic zbytecznego i nie powiedział słowa niepotrze
bnego aż do końca sztuki, która zdawała się nie mieć w sobie warun
ków do rozwoju akcyi, a przecież potęgowała z każdą sceną dramaty
czne w widzach zainteresowanie. Teraz inaczej. Teraz chodzą po sce
nie w niewyraźnych celach niewyraźni ludzie, mają do siebie wzaje
mnie niewyraźne pretensye i niewyraźnych doznają zawodów. Sama 
sztuka nosi tytuł „Zawód", nazwa jednak nikomu nie wyjaśnia, kto 
w łaściw ie na kim się zawiódł? Owa mężatka, odgrywająca przy swo
im protegowanym rolę platonicznej F geryi, najmniej chyba mogła 
mieć co do niego złudzeń, a zatem najmniej doznała rozczarowań. L i
terat, pozbawiony już uie siły  twórczej, ale po prostu samodzielności 
myśli, krytyk, któremu trzeba suggestyonować krytyki, — toż to 
szczyt niedołęstwa, o inną zaś kompensatę nie chodziło widocznie 
kobiecie, zawsze śmiało w oczy mężowi patrzącej. A  panna z tempe
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ramentem? Ta z początku przedstawiła się pokaźnie. W pierwszym  
akcie przekorna pensjonarka, w drugim i trzecim materyał na „nową 
kobietę", wyci9.gajij.ca, ręce do życia, nie skrępowanego żadnemi w ię
zami społecznemi, zdawała się zapowiadać „duszę" moderne, w której 
domniemany poeta czerpać będzie siły twórcze. Tymczasem w ostat
nim akcie „dusza" pamięta bardzo o swojem ciele, okiem trzeźwem, 
sceptycznem, prawie znudzonem, patrzy zarówno na mężczyznę, zban
krutowanego fizycznie, jak i na pisarza, tak już zupełnie przez cho
robę obezwładnionego, że nawet zarobić nic na dalszy pobyt w N izzy  
nie potrafi. A tu, „na Jasnym brzegu", w rajskich światłach, barwach 
i woniach, wszystko wokoło nich drga rozkoszą i użyciem, tylko 011 
niezdolny jest zdobyć się na najskromniejszą pieszczotę. W ięc to jest 
„zawód"? Może. A le w takim razie skąd ta namiętność w zapasach 
z rywalką, przybywającą na Rivierę po resztki suchotnika cielesnego  
i duchowego? i kogo one sobie w łaściw ie wydzierają wzajemnie? czy  
poetę, nieistniejącego ani dla tej, która była jego suflerem, ani dla 
tamtej, która przekonała się, co wart bez suflera- czy też kochanka, 
którym dla jednej nie był, a dla drugiej podobno już nie jest? A może 
to on doznał zawodu, spotkawszy tylko mertresę tam, gdzie spodzie
wał się znaleźć Muzę!

N ie chciałbym korzystać z okazyi do łatw ego kalamburu, jaką 
nastręcza przez naturalne skojarzenie myśli tytuł sztuki p. Ronikie- 
ra-, ale trudno istotnie powstrzymać się od uwagi, że zawiedzioną 
jest tu najwięcej publiczność, ta zw łaszcza, która pamięta, jak obie
cująco w ystąpił przed laty  autor „Nieszczęśliwych". Obietnice nie 
spełniły się — dodajmy j e s z c z e ,  niepodobna bowiem przypuścić, 
aby jedynym końcem takiego początku miał być nieodwołalny „za
wód". Tymczasem zaznaczamy, że dobra gra artystów utrzymała sztu
kę na afiszu przez kilka przedstawień i że obok pani Ludowej, sz la 
chetnie traktującej rolę bezinteresownej opiekunki, obok p. ^ o s tr o 
wskiego, który dużo zrobił, nastroiwszy widzów miłosiernie dla lite
rackiego eunucha, pani Trapszo-Chodowieeka św ietnie przedstawiła 
bohaterkę niewieściego buntu. W yraz sarkazmu w fizyognomii, 
w gestulacyi wybuchy siły , szukającej sobie ujścia na zewnątrz, c ię
tość dyalogu, namiętny nastrój w momentach erotycznych — w szyst
ko złożyło się na plastyczną całość, która byłaby doskonałą, gdyby 
nie zbyteczne ostatnich scen przedramatyzowanie.

Jedno wreszcie powodzenie stwierdzić wypadnie wśród szeregu  
klęsk, jakich doznał repertuar oryginalny w minionym kwartale: 
udała się względnie „Tęcza" p. Stefana K rzyw oszewskiego. Podkre-
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ślam wyraz „względnie", nie może tu bowiem być mowy o jakimś 
•długotrwałym sukcesie literackim, lub choćby tylko kasowym. Powo-» 
dzenie było średnie, umiarkowane, dyskretne i zupełnie ustosunkowa
ne do rodzaju i wartości utworu. Pan K rzyw oszew ski jest bardzo 
zręcznym dziennikarzem, a dziennikarstwo jego najłatwiej, najchętniej 
przybiera formy lekko-dramatyczne. Gdy zaś dodamy, że teatr jego  
mieni się też błyskotliwym  felietonizmem, łatw o pojmiemy, d laczego  
sztuki p. Krzywoszewskiego trafiają, do gustu publiczności, dla któ
rej odcinek jest dziś ostatniem słowem literatury i sztuki. Jako kore
spondent zagraniczny naszych gazet, lubi autor „Tęczy" ujmować 
swoje spostrzeżenia w ożywiony, często dowcipny dyalog; na sce
nie znów przemawia do widza tym eleganckim sceptycyzmem, 
który wygląda, jak gdyby pod osłoną światowego „dobrego tonu" 
ukryć chciał bezwzględność obserwacyi życiowej. Między pesymG 
zmem i optymizmem usiłuje p. K rzyw oszewski przerzucić ku wygo
dzie publiczności most „złotego środka" i „Tęcza" jest właśnie takim 
siedmiobarwnym mostem.

Szkoda, że na ciemnym brzegu spotkał się p. Krzywoszewski, 
przypadkiem oczywiście, z p. Feldmanem, choć w praktycznym sen
sie nie wiele mu to zaszkodziło; kto wie nawet czy zestawienia, bo
daj mniej dla niego korzystne, nie oddały autorowi podobnej przy
sługi, jak polemika dziennikarska z powodu „Małych dusz". Rozpra
wiano nad analogiami i różnicami, — mówiono o „Tęczy", a sztuka 
teatralna, w przeciwstawieniu do żony Cezara, zawsze na tern w y
grywa.

Temat „Tęczy" i „Cienia" prawie ten sam: tu i tam cień prze
szłości staje na drodze do szczęścia młodej dziewczyny, która, od
dawszy się w upojeniu wielką miłością ukochanemu człowiekowi, 
a przebolawszy potem strasznie chwilę szału, ma wyjść za mąż. T y l
ko cieniem u p. Feldmanna je st wspomnienie zmarłego tragicznie ko
chanka, a p. K rzywoszewski daje mu żywe kształty uwodziciela, po
wracającego po śmierci żony do uwiedzionej, w nadziei przebłagania 
jej za kłamstwo, za podstępne swego małżeństwa ukrywanie. Różnią 
się też zasadniczo bohaterki w poglądach na swoje czyny. Heroina  
p. Feldmanna, jak wiadomo czytelnikom „Biblioteki", w śmierci szu
ka wyjścia z tragicznej sytuacyi; bohaterka p. K rzywoszewskiego  
wychodzi z niej po stopniach ołtarza. Która z nich ma słuszność? 
Zdaje się, że absolutnej racyi, ze względu na psychologię jednej 
i drugiej, nie można przyznać żadnej; sądzę jednak, że w krytycznym  
momencie życia bohaterki p. K rzywoszewskiego katastrofa właśnie 
byłaby zrozumialsza, aniżeli zwrot kompromisowy. Natura to bowiem
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bez kompiycacyj, stojąca szczerze, po prostu, bez zastrzeżeń, ua 
gruncie etycznym, i na zapytanie: „czym ja naprawdę winna?", znaj
dująca w sumieniu raczej gotowe, kategoryczne twierdzenie, aniżeli 
okoliczności łagodzące, które w duszy heroiny p. Feldmana zdają się 
usuwać pojęcie błędu, a zatem powinny były obudzić wątpliwość co 
do samej ekspiacyi. A le p. K rzyw oszewski, jak gdyby przeczuwając, 
że jego „Tęcza" znajdzie się na jednym afiszu z „obrazkiem w słoń
cu" p. Tatarkiewicza, toruje drogę towarzyszowi zapowiedzią pogo
dy, co mu o tyle łatw iej przychodzi, że znalazł bardzo poczciwego, 
bardzo w swym lekkim komizmie sympatycznego konkurenta dla 
skruszonej bohaterki. Że zaś znakomicie grał tego pociesznego aman
ta pan Frenkel, więc nawet przy energicznym, prawie suro
wym charakterze, jaki nadała heroinie pani Siemaszkowa, można 
w teatrze, w ciągu wieczoru, godzić się na takie tęczowe roz
wiązanie dramatu, zw łaszcza że felietonow y nastrój tej drama- 
tyczności nie staje temu na przeszkodzie, a doskonała gra pani 
Trapszo-Chodowieckiej i pana Nowickiego podtrzymuje w felietonie 
życie sceniczne.

Teatralnej „Tęczy" p. K rzyw oszewskiego odpowiada w zupeł
ności teatralne „słońce" p. Tatarkiewicza, i gdyby ktoś chciał oprzeć 
na tej literackiej m eteorologii jakieś kierunkowe symptomaty, m ógł
by do niewesołych przyjść wniosków. Słońce, którego poeta nie może 
znaleźć u siebie i musi po nie w skórze prowausalskiego felibra w ę
drować aż do Francyi! — doprawdy, to wygląda prawie jak symbol. 
N ie bierzmy tego jednak zbytecznie na seryo. W szak ta „Msza majo
wa", w ukwieconej różami wiosce, to nabożeństwo wiosenne, z pstrą 

•ciżbą, tłoczącą się do kościółka; te modły z towarzyszeniem organów, 
przy których dźwięku śliczne dziewczę, wraz z zabłąkanym w te 
strony „przechodniem" Coppe’go, modlą się po swojemu w św iąty
niach młodych serc, pod wyzłoconem słonecznie sklepieniem niebios, 
— wszakże to także felieton, tylko wierszem. Dodajmy ładnym  
wierszem, do którego zresztą przyzwyczaił widzów autor „K ró
lowej bajki" i „W  sieciach satyra", i który jeszcze dźwięczniej 
•brzmi w poetycznej dykcyi pani Trapszo - K rywultowej i pana 
Rolanda.
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Tak się przedstawia w upłynionej ćwierci roku bilans polskiej 
literatury. A  zagraniczna? N ie było jej w łaściw ie — i gdyby nie ta
kie przygodne okazye, jak benefisy, lub gościnne występy artystów, 
zapomnielibyśmy, że poza nami coś tam ludzie tworzę na szerokim  
świecie. D zięki jubileuszowi p. M ieczysława Frenkla, poznaliśmy 
sztukę Oktawiusza Mir beau: „Interes przedewszystkiem " {Les affui- 
res sont les affaires)-, przyjazd aktora sceny lwowskiej, p. Kazimierza 
Kamińskiego zelektryzow ał trochę zm artwiały repertuar, w którym 
zjaw ił się wznowiony „Gabryel Borkmau" Ibsena i nieznany nam 
dotąd „Margrabia de Priola" H enryka Lavedana.

Oktawiusz Mirbeau zdobył sobie w cięgu swojej hałaśliwej 
działalności literackiej dwa tytuły do rozgłosu: „odkrył" Maeter- 
lincka i napisał „Dziennik pokojówki". Możnaby się nad tern zam y
ślić: w jaki sposób autor „Dziennika pokojówki" doszedł do „odkry- 
bia" Maeterlincka, gdyby się nie pamiętało wirtuoza pornografów, 
Armanda Sylvestre, który tworzył „mistyczne" dramaty. W Paryżu 
wszystkie drogi prowadzę do... reklamy, Oktawiusz Mirbeau, w roli 
komisanta, obwożącego swój wyrób nawet po Niem czech, dowiódł, 
że się na tern zna, i dał we własnej osobie najwymowniejszą może 
illustracyę, zarówno aforyzmu „interes interesem", jak bohatera naj
nowocześniejszej tezy. Indywidualność wrzaskliwa, natrętna, nie co
fająca się przed niczem, byle tylko epater le bourgeois i bodaj chwilo
wo zapanować na widowni — powiedzmy właściwiej na rynku litera
ckim — przedstawia się w niejednym rysie jako Izydor Lechat lite 
ratury.

Któż to jest ten Izydor Lechat?
Francuzi, wzywający tak często bez zająknienia różnych imion 

nadaremnie, wspomnieli B alzac’a i jego arcytwór M ercadet’a. Jest  
w tern porównaniu ty le  właśnie racyi, ile jej miał Oktawiusz M ir
beau, wymawiając jednym tchem nazwiska M aeterlincka i Szekspira. 
Epicki faiseur z „Komedyi ludzkiej", typ, wcielający w sobie cały  
jeden czynnik społeczny, symbol, wypełniony najsubtelniejszę psy
chologią sfery, figura, prawie posągowa, opromieniona „poezyą inte
resów" — i ten szkic gruby, rzucony brutalną ręką z taką przesadą, 
że chwilami do karykatury się zbliża! Można-ż podobne zestawienie 
brać na seryo; można-ż posunąć je tak daleko, żeby w Izydorze L e-
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chat widzieć Mercadeta „większego, wywyższonego prądami obecnej; 
doby? „Usiłowałem tę „większość", to „wywyższenie" odnaleźć tam, 
gdzie się takie różnice najnaturalniej zaakcentować powinny: we 
wzmożonej komplikacyi duszy bohatera. Pół wieku dla nikogo na 
darmo nie przemija i aferzysta musi, jak każdy z nas, gromadzić 
w  sobie osady przepływających czasów. Napróżno jednak szukałem  
nowych psychologicznych odcieni; pokazuje się z'różnych poglądów  
krytycznych, że Izydora Lechata dźwigać ma ponad Mercadeta. 
— siła.

Istotnie, siły  odmówić mu nie można, trzeba tylko dodać, że ma. 
ona w szystkie cechy charakterystyczne chwili bieżącej: dużo krzy
czy, szeroko gestykuluje i w iele mówi o sobie. Jestto  ten gatunek  
siły, który w nowoczesnej polemice wysuwa z pośród głośnych fra- 
zasów mocną pięść; a Lecliat wygląda tak właśnie, jakby polemizo
wał osobiście z samem życiem, jak gdyby mu ustawicznie groził kuła
kiem, i pod tą grozą robił z niem interesy. Inteligencya, geniusz aferzy
sty? O tern wszystkiem słyszym y tylko naokoło, a słysząc domyślamy 
się, że Lecliat ma być zapewne rodzajem megalomana, który w swoich  
przedsiębiorstwach nietylko widzi sposób zaokrąglenia fortuny, ale 
odczuwa rozkosz energii twórczej, podniecającej mózg jego i nerwy 
gorączką działalności, skierowanej na w szystkie strony, potęgowanej 
coraz nowemi kombinacyami. Jedyną prawdziwą jego namiętnością 
są interesy;'przez nie i dla nich tylko żyje, one mu są tak potrzebne, 
jak powietrze, którem oddycha; one kierują każdym jego krokiem, 
nawet wtedy, zwłaszcza wtedy, gdy, opancerzony artykułami kode
ksu karnego, okrada łatwowiernych, morduje bezbronnych w samo- 
trzaskacli spekulacyjnych. Tak zapewne było przed odsłonięciem  
kurtyny; bo w chwili podniesienia zasłony, jedynym dostępnym dla 
nas dowodem geniuszu Izydora Lecliat jest jakieś szachrajstwo 
z dwoma „przemysłowcami", tak widocznie naiwnymi, że nie miał się  
doprawdy bohater z czem popisywać. I nie tu właściw ie wypadł 
punkt ciężkości sztuki, lecz w stosunku aferzysty do jego otoczenia. 
Podobnie jak w szyscy monomani, Lecliat uważa swoich za narzędzia, 
i nic się nie oryentnje w ich duszach indywidualnych. Gdyby nawet 
chciał o nich dbać, to czyż ma czas na obserwacyę, która nic nie 
przynosi, a pochłonięty interesami, mógłże dostrzedz, że jego żona, 
poczciwa mieszczanka, dusi się w wielkich apartamentach zamko
wych, gdzie historyczne osobistości zdają się wołać do niej ze sw o
ich ram złoconych: „idź sobie stąd!., nie z naszej jesteś rasyp; mógł
że zobaczyć w ukochanym synu bezdusznego hulakę, zajętego tylko 
grą i kokotami, „palacza" samochodowego, wyczerpanego przedwcze-
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i  nie obłędem kilom etru; mógłże wyśledzić w mózgu córki, zamyślonej 
i  w sobie zamkniętej rozczyn buntu przeciw wszystkiemu, co jest 
Życiem Lecliata; zauważyć w całej jej istocie odruchy pogardy 
i odrazy dla ojcowskich spekulacyj, bogactw i sposobów, jakiemi je  
zdobył?

W ięc tu dopiero tkwi dramat- ale dla tego właśnie nie Balzac 
jest jego ojcem duchowym, lecz po prostu Oktawiusz F euillet, i to 
jeszcze wypadnie może przeprosić twórcę „Montjoye" za to postawie
nie na jednym poziomie „Interesu przedewszystkiem" z dramatem, 
gdzie człow iek występuje z takim artyzmem w całej pełni swej boga
te j psychologii. Pamiętają wszyscy bukiecik ńjołków, składany przez 
•córkę w gabinecie ojca, który jednym rozmachem bezwzględnej woli 
zburzył ognisko domowe. Z tych kwiatków, symbolizujących miłość, 
nie pozostało dziś ani śladu, zdeptała je nienawiść, owa przemożna 
„siła", wciskająca się przez literaturę do życia. Germana Lechat n ie
naw idzi ojca za w szystkie nędze swej sztucznej egzystencyi, za 
wstyd, jaki wdychać musi z otaczającej ją atmosfery. I ona stanie na 
przeszkodzie w kombinacyach, mających ziścić marzenia jego ambicyi. 
Lechat postanowił oddawna przyłączyć do dóbr swoich sąsiedni ma
jątek  margrabiego Porcelleta. Sposobność nastręcza mu się sama; 
zrujnowany arystokrata przyszedł prosić bez skutku o nową pożycz
kę, i już ma odejść z kwitkiem, kiedy sąsiad aferzysta wskazuje sw e
mu dłużnikowi najdogodniejszą drogę do wyjścia z rozpaczliwej sy- 
tuacyi. Lechat ma córkę, margrabia ma syna, zw iązek młodych umo
rzy wszelkie w ierzytelności między starymi i stworzy z dwóch posia
dłości wspaniałe dla dzieci dominium. Rozmowa parweuiusza z arys
tokratą — to, jakby powiedział Sarcey — la scene a faire. Tylko że ją 
ty le  razy już robiono! tyle razy staw ały z sobą oko w oko dwie wro
g ie  sobie epoki, jedna zamarła na zawsze, druga żywotniejsza niż 
kiedykolwiek i coraz pewniejsza przyszłości! Mirbeau nie cofnął się 
jednak przed powtórzeniem; zagrał w nim polemista, zbrojny w argu
menty równie dla obu stron silne, których mu własne życie dostar
czyło. Ten ciężki a krewki prowincyonalista, przez jakiś czas pod- 
prefekt, a potem, gdy go z urzędu usunięto, wróg mieszczaństwa i du
chowieństwa; ten obrońca żołnierzy, a następnie nieprzyjaciel armii; 
ten nawrócony mieszczanin, którego mus opłacania podatków przero
bił na anarchistę; ten legitymuj ący się literaturą arystokrata, podszyty 
aptekarzem Homais — wie dobrze, kiedy, gdzie, w jakiej skórze, co 
trzeba powiedzieć. W ięc mu się udała rozmowa Lecliata z margrabią 
Porcelletem , doprowadzona w końcu do pożądanego wyniku: markiz 
prosi o rękę Germany Lechat dla swego syna. Odmowa Germany, spa



U RA M  AT I  O P E R A . 115

dająca na całą rodzinę, jak piorun z jasnego nieba, nie dziwi nikogo 
wśród publiczności; od pierwszej sceny pierwszego aktu panna L e
chat nie wygląda na kobietę, zdolną do handlarskich spółek; czuć 
w niej burzę; drga w jej duszy nuta protestu, a na tej nucie Mirbeau 
gra z lubością; protest dzisiejszy przeciwko sympatyom wczorajszym  
— to przecież cala jego literaturą. Niespodzianką dla widza jest do
piero motyw odmowy, wyznanie: „mam kochanka", ciśnięte w twarz 
rodzicom i obcemu człow iekow i, chociaż właściw ie siurpryzą nie po
winno być dla nikogo, kto czytał „ Dziennik pokojówki". Obserwacya 
służby, podglądającej państwa przez dziurkę od klucza, musiała prze
cie i tu znaleźć swoje zastosowanie i jedno tylko zdumiewać może 
w  całej tej brzydocie: solidarność krytyki z tą psychologią pokojó
wek. W szak wybitny recenzent, p. P aw eł F ia t, z całą powagą tw ier
dzi, że oddanie się G ermany młodemu chemikowi, Lucyanowi Garraud, 
jest nietyle aktem miłości, ile raczej jedyną formą buntu, na jaki zdo
być się może natura rewolucyjna w myśli i w uczuciu przeciwko 
wszystkiemu, co w niej naokoło budzi obrzydzenie.

A  logika tej „silnej", „efektownej" sytuacyi? Oto nadchodzi ta
ki moment, kiedy Izydor Lechat, „oszust, złodziej", jak go własna 
córka w równie „silnej" scenie nazwała, prawie zaczyna mieć racyę. 
Młoda dziewczyna, uchodząca za czystą, zostaje potajemnie kochan
ką człowieka, którego jej ojciec z nędzy wydźwignął, a protegowany 
ojca kradnie mu przez wdzięczność honor córki. „Ładnie w ygląda ten 
świat, który mojemu przeciwstawiacie", — może powiedzieć aferzy
sta, —  „z jakiemiż to cnotami przystąpiliście ze mną do walki?". 
I  pod jednym tylko względem omyliłby się Izydor Lechat w tej swo
jej apostrofie. Tu niema żadnych zestawień, tu niema walczących ze 
sobą odrębnych światów, tu niema właściwie ani cnót, ani grzechów  

7— tu jest „przedmiotowość", nie ta wielka, artystyczna, uprawniająca 
wobec sztuki w szelkie objawy życia, tylko ów tani i łatw y objektyr 

'wizm anarchisty, patrzącego na wszystko około siebie pod kątem ni
welującego protestu. To też najzabawniejszą z wielu preteusyi Okta- 
wiusza Mirbeau jest pretensya do powagi satyryka. Co za złudze- 

mie! Satyra nie istn ieje bez ścisłej obserwacyi i bez rozważnej psy
chologii, a do zdobycia powagi nie wystarczają głośne tyrady i roz
wichrzone ruchy: potrzeba imponującej stałości zasad i zupełnego od
dania się ideom jasnym, niewzruszonym.

W szystko to nie znaczy bynajmniej, żeby „Interes przede- 
wszystkiem" był sztuką bez wartości... teatralnej. Owszem, — sceni
cznie rzecz ta o ty le  jest wdzięczna do grania, że ma role, ma 
zwłaszcza jedną rolę bohatera tytułowego, która, znalazłszy wybór*
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nego przedstawiciela w p. M ieczysław ie Frenklu, zapewniła powo
dzenie utworowi Oktawiusza Mirbeau. B yło  to również powodzenie- 
artysty, obchodzącego w wieczór premierowy dwudziestopięciolecie 
wiernej służby prawdziwej sztuce. Wybór roli wypadł szczęśliw ie, 
przedstawił bowiem w całej pełni talent, który, rozwijając się w kie
runku nowoczesnych poglądów na życie, odzwierciedlonych w litera
turze, wzbogaca się tonami tragikomizmu. Czysty, wyosobniony z ży
cia komizm rzadko się dziś na scenie odzywa, do śmiechu wciska się 
melancholia, smutek, często cierpienie, i komik współczesny nie może 
obywać się bez tych nut minorowych. Frenkiel, uderzając w te stru
ny z wielkim artyzmem, wydobywał z nich w „Pięknej ogrodniczce", 
w „Skowronku", w „Dramacie Kaliny", śliczne akordy. Symfonię ca
łą wygrał w „Cyrano de Bergerac", symfonię, wzruszającą do głębi 
poetyczną harmonią humoru i holu. Na przeciwnym biegunie stojący 
Izydor Lechat zajmuje niemniej oryginalnym splotem różnobrzmią- 
cych motywów, Humor aferzysty cierpki, ostry, niekiedy, zjadliwy * 
ma przytem jakąś groźną jowialność, z której widz, śmiejąc się, u czuwa 
chwilami przebiegające po ciele mrowie. Pozornie, śmieszności 
Lechata, małpującego szlachtę, przedrzeźniającego maniery arysto- 
kracyi, pyszniącego się tern, że „ośmiu godzin potrzeba do obejścia, 
naokoło jego majątków", wyglądają na zw ykłe przywary dorobkie
wicza; ale Frenkiel taką im nadaje fizyognomię, że z pod dobrodusz- 
ności parweuiusza wysuwają się pazury drapieżnika, a pazury są 
straszne, gdy je Lechat prawdziwy, sans phrase, w stanowczej chwili 
pokaże. Ten rodzaj grozy wydobyty z komizmu, je s t  tern artysty- 
czniejszym momentem w grze, rozumnie we wszystkich szczegółach  
obmyślanej, że Frenkiel, troskliw szy od samego autora, akcentuje 
w niej, gdzie potrzeba, czysto ludzkie pierwiastki. P łacz aferzysty  
na wiadomość o śmierci syna trafia szczerością do każdego słuchacza. 
J est w nim coś więcej prócz fizycznego odruchu, jest ból człowieka, 
który coś jednak w życiu ukochał. Jakże w chwilę potem imponująco 
wygląda ten mocarz, napół sparaliżowany, z obwiśniętą nieruchomo 
ręką, piorunujący spojrzeniem obu oszustów, pewnych, że podeszli 
oszusta; jaka rzeczywista siła myśli bije od tego obezwładnionego, 
cieleśnie apoplektyka!
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IV.

Innego megalomana przedstawił, występując u nas, p. Kamiński. 
N azyw a się „Jan Gabryel Borkman", i choć artysta lwowski nie od 
tej sztuki rozpoczął swoją gościnę na tutejszej scenie, to przecież 
z  „wieku i urzędu" należy się chyba Ibsenowi pierwszeństwo przed 
panami Brieux, Lavedanem i... Kaweckim, zwłaszcza, że piszący te 
słowa dłużny jest czytelnikowi „Biblioteki" uzupełnienie charaktery
styki sędziwego poety, podanej przed laty  na tern miejscu w szkicu  
„Skandynawizm w literaturze".

„Jan Gabryel Borkman" jest w szeregu ostatnich sztuk Ibsena 
jakby .ogniwem pewnego cyklu, któryby „trylogią starości" nazwać 
można. Od „Budowniczego Solnessa" począwszy, aż do „epilogu dra
matycznego", pod tajemniczo brzmiącym tytułem: „Gdy zbudzimy się  
nieżywymi" przebiega przez te trzy utwory jakiś dreszcz starczy  
w którym czuć zawody intelektualne, gniewy antyspołeczne i melan
cholie erotyczne. Pod wpływem tego dreszczu oblicza się Ibsen czy 
też jego rzecznik z przeszłością, tej zaś gotowe następstwa kombinu
ją  się zazwyczaj w naszych oczach w jedynej, rozstrzygającej a za
kończonej katastrofą sytuacyi. Do obrachunku wzywa Ideentrdger 
czy też poeta nie siebie samego — jego doskonale rozwinięte j a, stoi 
ponad sprawami sumienia — lecz życie, które powinno mu było dać 
wszelkie „radości" a zw ykle czegoś tam nie domierzyło, i społeczeń
stwo, którego żadnych węzłów nie uznawał, ale które za dłużnika 
swego uważa. Obrachunek nie może obyć się bez kobiety, ona to 
bowiem wciela dla poety i radości życia i nakazy społeczne i wszelkie 
do życia żale, ona też występuje jako ananlce, likwidujące mniej lub 
więcej tragicznie te pretensye schorzałego indywidualizmu.

Rola kobiety w dramatach Ibsena, należących do tej literatury  
obrachunkowej, zmieniła się do niepoznania. Nora, ty le  zawdzięcza
jąca  swemu mistrzowi, przybiera teraz odmienną postać oskarżycielki, 
zarzucającej mu że nie dotrzymał swoich wspaniałych przyrzeczeń. 
Prawda że obiecywał w iele, bardzo w iele. N a wikingowym statku, 
płynąc po falach, wzburzonych podmuchem romantyzmu ku wyśnionej 
krainie przyszłości, przyrzekł towarzyszącej mu odważnie kobiecie— 
królestwo. Teraz jemu, staremu, dawny cel zdobywczej podróży ma
jaczy już tylko, jak piękna z baśni kraina, a ona, wiecznie młoda, 
•dan Ewig Wtibliche nie przestaje dopominać się o obiecane czary.
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Popatrzmy tylko na H ildę W angel, jak całą wolę wytęża kit 
ziszczeniu się królestwa, zamkniętego dla niej w tajemniczem słowie- 
„niemożliwe", posłuchajmy jak  tłomaczy budowniczemu Solnessowi, 
żeby nie budował już ani kościołów dla Boga, ani domów dla lmlzi,. 
tylko dla niej „zamki na lodzie", jak go dopóty przekonywa że „powi
nien mieć siłę wspięcia się tak wysoko jak  sam budował" dopóki pod
starzały mistrz nie runął ze wzniesionej przez siebie wieży. P rzyj
rzyjmy się teraz bohaterce „epilogu dramatycznego". Idealnie pięk
na, służyła rzeźbiarzowi za model „Zmartwychwstania", przedstawio
nego w postaci czystej kobiety. Oddawała mu piękność swoją bez 
obsłon i zastrzeżeń; ale duch jego czynił zastrzeżenia. A rtysta  nie- 
dotknął nigdy materjaluie rzeczywistości; człowiek nie dotknął nigdy  
kobiety zmysłami, lękając się o czystość swego dzieła. A  kobieta, 
treścią swoją z naturą zespolona, znienawidziwszy twórcę za jego dla 
natury obojętność, opuściła artystę, który jej był także królestwo na 
szczytach obiecał, i nie mogąc już odnaleźć pierwotnej do życia drogi 
wpadła w obłędne przywidzenie że jest nieżywa. K iedy zaś powtór
nie po latach się spotykają, jest już zapóźno. On, zmartwiały w atmo
sferze powszedniości, pozuje na zmarnowanego artystę; ona rzuca mu 
w twarz niemoc jego w pogardliwem słowie: „poeto!", co znaczy  
mniej więcej: „stary dzieciaku bez siły  i woli! Zamordowałeś mi naj-r 
przód duszę modelując moje ciało, teraz w miękkiej skrusze i pokusie 
mordujesz sam siebie!"

Coś podobnego słyszym y z ust kobiety, którą niegdyś kochał 
Jan Gabryel Borkman.

— Jesteś zabójcą, mówi E lla  Rentheim do Borkmana, popełni
łeś grzech śmiertelny — zamordowałeś we mnie miłość. Grzech to  
niedarowany, zabić zdolność kochania w ludzkiej istocie.

Przetłomaczoue na zw ykły język znaczy to że Borkman porzucił 
niegdyś E llę , prawie z nim zaręczoną, odstąpiwszy ją rozkochanemu 
w młodej dziewczynie rywalowi, którego pomocy potrzebował do 
swoich finansowo-społecznych planów.

Obrachunek jak widzimy odbywa się we w szystkich trzech dra
matach między tym samym w gruncie rzeczy bohaterem, a bohaterką 
podwójnego typu. On jest owym powtarzającym się w całej twórczo
ści Ibsena żeglarzem, który w połowie drogi utknąwszy na mieliźnie 
i stojąc u steru nieruchomego okrętu, wśród cicho zapadającej nocy 
zstąpił w głąb swej duszy i przekonał się, że szaloną przedsięwziął 
wyprawę, bo nie stworzony jest na króla ziemi obiecanej, bo niema 
w sobie słonecznej natury zw ycięzcy, bo miejsce jego w nowem zamr 
czysku nie na blankach, lecz pod sklepieniami piwniczncmi, bo dolą  
jego jest dźwigać jak belka, nie powiewać jak chorągiew. Ona, gdy
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ma na imię Hilda, Regina w yszła ze szkoły N ietzschego i wyrzuca 
kochankowi, społecznikowi lub artyście, że „sumienie, jego bardzo sła 
bowite, delikatnie zbudowane, żadnego nie zniesie uderzenia i nigdy  
całkow itego ciężaru nie podźwignie"; a kiedy nazywa się E lla  jest  
pełną, słodkiej kobiecości, wyobrazicielką „etyki niewolników". Sta- 
rość jego zaostrza z nią zatarg jątrzącemi przypomnieniami w szy st
kiego co być mogło w niepowrotnej dobie a nie było, i potęguje koli- 
zyę do dramatycznego napięcia-, ale dramat to zawsze jeden, tragedya  
woli między mężczyzną słabym, zastanawiającym się, chwiejnym, 
a kobietą silną, która, bądź idzie za uczuciami, za nieprzepartemi in 
stynktami z bezwzględnością żywiołu, pochłaniającego wszystko po 
drodze, bądź też „moralność stada" mu przypomina.

Jedna z takich nierównych par, Jan Gabryel Borkman i E lla  
Rentheim najbliżej stoi ludzkich uczuć, skoro więc można o niej mó
wić niekoniecznie jak o Apokalipsie, spróbujmy powiedzieć co między 
tymi ludźmi zaszło i jakie roszczą do siebie pretensye.

Jan Gabryel Borkman był ambitny a niewiele miał skrupułów. 
Pragnął wielkiej fortuny, z myślą zapanowania pieniędzmi nad św ia
tem, przebudowania społeczeństwa od podstaw i zapewnienia w szyst
kim ludziom szczęścia. P ierwszym  szczeblem do tej wymarzonej 
wielkości miało być dyrektorstwo banku; że zaś nominacya zależała  
od potężnego finansisty, który kochał namiętnie narzeczoną Borkma- 
na, więc przyszły dyrektor zerw ał bez wahania małżeństwo z E llą  
i ożenił się z jej siostrą Gunhildą. Spełniona ofiara zwraca się jed 
nak przeciwko niemu, E lla bowiem odpycha miłość finansisty, który 
wpływowi Borkmauna przypisuje jej opór, a posiada broń przeciwko 
swemu rywalowi. D yrektor banku, marząc w rozpędzie interesów
0 urzeczywistnieniu swej chimery, naruszył powierzone sobie depozy
ty, z czego zwierzyw szy się przed finansistą sam mu ułatwił zemstę. 
Zbrojny w kompromitujące listy powiernik zdradza przyjaciela
1 oddaje go w ręce sprawiedliwości. W róciwszy do siebie po pięciu  
latach więzienia, Borkman znajduje w domu nieubłaganą żonę, która 
nie może mu darować hańby, ciążącej na nazwisku Borkmanów. Ż y
ją tak we dwoje pod jednym dachem, ona na dole, on na pierwszem  
piętrze, samotny, zdziczały, mierząc ustawicznie niespokojnym kro
kiem swój gabinet, gdzie oczekuje ciągłe tych, co, ukorzywszy się 
przed jego geniuszem, przyjdą zaklinać go aby stanął napowrót ną 
czele banku i spełnił rozpoczęte dzieło odrodzenia ludzkości przez do
brobyt.

Ośm lat upłynęło.
Przez ten czas wyrósł na młodzieńca Erhard Borkman, syn Ga

bryela i Gunhildy. Do lat piętnastu wychowywała go ciotka Ella,
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której mienie ocaliło od ruiny szwagra. Ona to ofiarowała w jednym  
ze swoich domów przytułek Gunhildzie po uwięzieniu jej męża a na
stępnie Borkmanowi, gdy go wypuszczono na wolność. Kiedy chło
piec skończył piętnasty rok, Gunhilda upomniała się o swego syna, 
marząc o przygotowaniu go do missyi odwetowej. Na jego to młode 
barki pragnęłaby włożyć zadanie podźwignięcia z upadku czci i for
tuny Borkmanów. Sztuka rozpoczyna się, mając za sobą cały szereg  
faktów już dokonanych, o których wzmianki i wyjaśnienia trzeba do
piero, jak zwykle u Ibsena, wyławiać z dyałogu, w miarę rozwijającej 
się akcyi.

W idzimy więc Borkmaua, rodzaj społecznego wizyonera, dum
nego, zgorzkniałego w odosobnieniu; Gunhiłdę, kobietę oschłą, despo
tyczną, zaw ziętą na męża za zmarnowane szczęście, za splamiony ho
nor rodziny, wyniosłą względem siostry, która nie przestała kochać 
Borkmaua; widzimy Ellę uosobienie tkliwości, poświęcenia, ubóstwia
jącą zawsze swego szwagra mimo jego manię, i żałującą z całego  
serca odebranego jej Erharda. W szystk ie te charaktery, przy całej 
egzotycznośei, występują coraz wydatniej w akcyi jasnej, prostej, tak  
prostej w swojej szarzyźuie, że niewiadomo właściwie dla czego się na 
to wszystko patrzy, dla czego się tego wszystkiego słucha w tak pod
nieconym nastroju. Catulle Mendes dał na to niegdyś dowcipną odpo
wiedź, charakteryzując bowiem przez porównanie talent Ibsena w ma
lowaniu małomieszczańskich środowisk, nazwał go „dzikim Henrykiem  
Mounier."

Jest istotnie coś dzikiego w fizyognomii najbardziej oswojonych 
filistrów skandynawskich; jest coś niepokojącego w najspokojniej
szych z tej sfery figurach. Powie tam ktoś rzecz zwykłą, powszednią, 
a ma przytem minę, jak gdyby blędnem okiem patrzył w najgłębsze 
życia tajniki; spełni ktoś czyn zupełnie pospolity, a daje przytem do 
zrozumienia, że to się stało z pobudek nie dla każdego dostępnych; 
żadne słowo, żaden gest tych ludzi nie ma tego samego, co u in
nych i gdzieindziej, znaczenia; nic tam nie ginie; wszystko, nie w y
łączając odgłosu kroków na wyższem piętrze i dolatującego z góry 
echa cmentarnej muzyki, przenika nasze „dzienne sprawy “ grozą uta
jonych katastrof. Poezya, — mówią jedni; filozofia, — przekonywają 
drudzy; mistyka — twierdzą inni. To, czy owo, — nie ulega w ątpli
wości, że ci, którzy w tern nie widzą roboty, których to nie nuży, zo
stają pod wrażeniem nawet wtedy, gdy le sublime iouche u?t ridicule. 
B o cała prawie sztuka obraca się około kłótni dwóch kobiet, w ydzie
rających sobie wzajemnie Erharda. E lla pragnie mu przy sobie życie 
uprzyjemnić; Gunhilda chciałaby go zmusić do zrehabilitowania oj
cowskiego imienia; a ten Erhard jest sobie po prostu brzydkim mło
kosem, który dał się złowić na wędkę dojrzałych wdzięków separatki,
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Tuwnie bogatej, jak... swobodnej. Scena, w której, postawiony między 
■dwiema matkami, mówi bez ceremonii do jednej: „nudziłbym się za 
bardzo u ciebie", a do drugiej: „u ciebie byłbym nieszczęśliwym", by
łaby przykrą, gdyby jej w sposób, zgoła dla autora niespodziewany, 
nie łagodziła... śmieszność.

Z zupełną natomiast intencyą, figura, w założeniu śm iesz
na, wzrusza widza do głębi, jakkolwiek, a może dla tego właśnie  
że należy do postaci epizodycznych, które u Ibsena mają zw ykle nad
zwyczajną żywotność. Obok tragicznego maniaka, trawionego jeszcze  
gorączką niewyśnionycli snów o wielkości, i jak w szyscy maniacy, 
rozprawiającego bez końca, zamiast działać, postawił Ibsen łagodne
go illuminata, Foldala, zostającego ciągle pod urokiem Borkmana, mi
mo ruinę, o którą go przyprawił krach bankierski. Foldal żyje z pen- 
syjki skromnego jakiegoś urzędu i pociesza się po swoich stratach pie
niężnych, pisząc tragedye. I on też marzy o sław ie i jest jedyną isto 
tą, z którą Borkman obcował w ciągu swego ośmioletniego pustelni- 
ctwa, bo ten poczciwiec słuchał jego majaczeń, obietnic i wróżb ułu
dnych, może dla tego, że Foldal także śni z otwartemi oczyma, w ierzy  
również w swój geniusz poetycki. A le gdy chce przeczytać scenę ze 
swej sztuki, Borkman przerywa mu z niecierpliwością:

— Co znaczy scena teatralna, kiedy idzie o zbawienie ludz
kości!

Foldal kiwa z powątpiewaniem głową:
— A le bo widzisz, — odpowiada przyjacielowi, — jeżeli chcesz 

wrócić do interesów, musisz naprzód wyjednać wyrok rehabilita
cyjny.

— Czy uważasz to za niemożliwe?
— Niema do tego wystarczających motywów...
— Ludzie wyjątkowi nie potrzebują wystarczających mo

tywów .
Foldal ze smutkiem odpiera, że prawo nie zna ludzi w yjąt

kow ych.
— N ie jesteś poetą, — mówi mu gniewnie Borkman.
On nie jest poetą! Cios ugodził w samo serce.
— Dopóki w ierzyłeś we mnie, —  zwraca się do Borkmana—i ja  

miałem wiarę w ciebie.
— W ięc okłamywaliśmy się wzajemnie, — odpowiada szorstko 

Borkman.
— Może, ale w gruncie rzeczy czyż taką nie je st przyjaźń?
— Tak, tak, umieć okłamywać, na tern polega przyjaźń.
K to potrafi stworzyć taką scenę, kto umie później dać drugi jej 

waryaut, prawdziwy klejnot, ten je st pisarzem niezwykłej miary.
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Ostatni akt sztuki wysoki ma polot.
Borkman pierwszy raz od ośmiu lat wychodzi ze swej w ilczej

jamy.
— Muszę — rzecze nieprzytomnie do E lli — obejrzeć moje skar

by, w łonie góry ukryte.
I  idzie wskroś śnieżnej zawiei, z wierną towarzyszką, ponure 

snując majaki, aż lodowata dłoń śmierci miażdży mu serce w tej wędrów
ce. Gunhilda nieżywego już znajduje męża, wtedy siostry podają sobie 
ręce ponad trupem człowieka, którego obie, każda po swojemu, ko
chały...

Tak wygląda Jan Gabryel Borkman.
A  symbol? Gdzież, w czem, jaki je st symbol? Mamyż w ierzyć  

Braudesowi, który, stworzywszy symbolicznego Ibsena, naśmiewa się 
teraz z tych, co w każdym przecinku, w każdym domyślniku w ie
trzyli tajemnice? On, który się przecie na tern zna, oświadcza, że dra
maty Ibsena są po prostu sztukami realistycznemi, w których tyle  
właśnie jest symbolu, ile  np. w „Zięciu pana P oirieru.

W ięc z nas zażartowano?
Boję się bardzo, czy tak nie jest; lękam się tern bardziej, że 

w ostatnim utworze, w „epilogu dramatycznym “, który ma 
być tragedyą twórczości Ibsena, bohater zjadliwie natrząsa się 
z „filistrów s z tu k i\  D la nich to, dla dogodzenia ich realistycznym  
zachciankom, on, mistrz, fałszow ał swoje artystyczne ideały, za co 
oni odpłacili mu podsuwaniem dziełom jego intencyj, których nigdy  
nie miały. W ięc się mistrz zemścił, nadając wizerunkom ludzkim, przy 
uderzającem podobieństwie, zw ierzęce fizyognomie. Z rzeźbionych por
tretów, zdumiewająco trafionych, wyzierają głow y końskie, ośle łby, 
psie czaszki, świńskie ryje i brutalne wołowe konterfekty.

Po tern ostrzeżeniu nie kwapmy się tak bardzo pomnażać me- 
nażeryę.

Zanim spróbuję w kilku słowach scharakteryzować psychologię, 
na jakiej p. Kamiński oparł własne pojęcie postaci Borkmana, wspo
mnę jeszcze o nowej sztuce, w której artysta lwowski zaświadczył
0 wielostronności swego talentu. W zmianka jest tern potrzebniejszą, 
że „Margrabia de Priola" wcielony został do tutejszego repertuaru 
dramatu i komedyi jedynie dzięki występom p. Kamińskiego.

„Margrabia de Priola" ma w twórczości H enrykaLavedana sta
nowić objaw zwrotu ku sile i powadze. Publiczność i krytyka spo
dziewają się teraz, że autor „K sięcia Aurec", który był dotąd punk
tem kulminacyjnym jego powodzeń, przestanie się powtarzać; że ta
len t jego, jałow iejący widocznie i ugrzęzły na mieliźnie dźwignie się
1 z całą energią wypłynie na fale szerokiej literatury. Może. N ie tru
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dno nawet byłoby zgodzić się na to, że „Priola" jest początkiem ta
kiego zwrotu, chociaż, gdyby wartość tego utworu miała być ocenia
na jedynie przez porównanie z tern, co go poprzedziło, autor „Mar
grabiego" nie w ieleby na tern zyskał. W znieść się ponad bezustanne 
popularyzowanie na scenie romansu „światowego"; stworzyć coś ż y 
wotniejszego od powtarzającej się ciągle karykatury banalności, 
przemówić językiem solidniejszym od owej kwiutensencyi dowcipu 
paryskiego, który, jak złośliw ie zauważył Ernest Charles, tern się 
odznacza, że w nim najlepiej smakują na prowincyi; — do tego, zdaje 
się, nie potrzeba było osobliwego w ysiłku . N ależy jednak być spra- 
sprawiedliwym. „M argrabiadePriola" jest wysiłkiem niewątpliwym, 
próbą istotną literackiej metamorfozy.

Już sam temat wymagał odwagi niepośledniej. Stworzyć now e
go Don Juana... jakie nęcące zadanie! — a od tego bohatera w pro
stej linii ma pochodzić Priola, który sam się w tym duchu charakte
ryzuje w rozmowie z Piotrem Morain, swoim synem naturalnym, w y
chowanym tajemnie przez ojca na spadkobiercę jego mądrości życio
wej. Ta zaś, filozofia w wykładzie osobliwszego ojca dla nauki mło
dzieńca, nieświadomego swego pochodzenia, tak mniej więcej brzmi: 
„Jedyną racyę bytu na tym św iecie ma zadowolenie instynktów; mo
ralność, cnota, wstyd nie istnieją, a że największą rozkosz człow ieko
wi rasowemu daje miłość, ku wzruszeniom przeto miłosnym dążyć po
winny w szystkie jego wewnętrzne moce. Zresztą, ponieważ niema tak  
subtelnego wstydu, któregoby nie pokonało dobrze prowadzone oblę
żenie; niema kobiety, któraby się nie poddała naglącym oświadcze
niom zręcznego uwodziciela, więc wszystkie kobiety, jakie napotka 
w swem otoczeniu mężczyzna, „który wie", do niego należą. B yle ty l
ko ręce wyciągnął, a brunetka czy blondynka, okrągła czy wysmu
kla, namiętna czy zimna, — każda padnie w jego objęcia".

W prowadzenie w czyn tej teoryi margrabiego, ku zbudowaniu 
jego domniemanego następcy, stanowi akcyę sztuki, a czyny są illu- 
stracyą aforyzmu: kobieta jest jak cień; gonisz ją — ucieka od ciebie; 
uciekasz od niej — goni za tobą. Pani de Yalleroy bawi się, żartu
je, igra, ale ulegnie. Priola jest o tern przekonany; nie idzie mu jed 
nak o faktyczne następstwo ujarzmienia, bo dla nowoczesnego Duli 
Juana największą rozkoszą jest pościg, natarcie i opór. Kobieta prze
staje być pożądaną w chwili, kiedy się oddaje. W ierny zatem swej za
sadzie, margrabia odegra z panią de Y alleroy scenę, pełną niebezpie
cznych, ryzykownych zwrotów, w której, doprowadziwszy pokonaną 
do zaofiarowania się w wymownem spojrzeniu, odtrąci ofiarę prawie 
w momencie psychologicznym. Co innego z panią Lechesne. Jestto  
żona margrabiego, po rozwodzie z nim zaślubiona z uczonym, trochę
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zapędzonym w lata. Spotkanie z Priolą, którego kochała, rozbudza 
dawne uczucie, zdradzające się pomięszaniem, a margrabia nie byłby  
Don Juanem, gdyby w tych właśnie warunkach nie ułaknął owocu 
zakazanego. Tkliwe słowa, wskrzeszające obrazy rozkosznej przeszło
ści, rozpoczną dzieło uwodzenia; uwieńczyć je ma list miłosny, wydo
byty przez Priolę w obecności P iotra Morain’a ze stosu koresponden
c j i  z żoną, w którym dzisiejsza pani Lechesne, a ówczesna margrabi
na de Priola zaprzysięga mężowi wieczną miłość. A le tu młody poto
mek Don Juanów nie okazuje się godnym swoich przodków: oburzony 
Moraiu ciska P rioli w twarz całą nikczemność jego postępku, w y
wołując wybuch gniewu zawiedzionego wychowawcy — i to jest po
czątek katastrofy. Przyśpieszy ją traf, podsuwający Morainowi por
tret jego matki, znaleziony w szufladzie z listami miłosnemi, których 
uporządkowanie powierzył Priola synowi w celach „pedagogicznych". 
Gdy w dodatku nie powiódł się margrabiemu plan usidlenia pani L e 
chesne, uratowanej dowcipnym fortelem przez przyjaciółkę, dawniej 
już dostrzegającą niebezpieczeństwo; kiedy P iotr Morain pokazuje 
margrabiemu fotografię swej matki,—Don Juan czuje chwiejący się pod 
stopami grunt,

— Mógłbym cię wyzwać i zabić, — mówi doń mściciel, — a leja  
czegoś więcej pragnę. Oznajmiam ci śmierć powolną, straszliw ą, za
powiadam zaczajony paraliż, następstwo rozpustnego życia, rozkład, 
który zrobi z ciebie łachman ludzki, w ątły  i bezwładny, zanim cię 
zniszczy do szczętu.

I  przepowiednia sprawdza się wkrótce pod uderzeniem nieubła
ganej choroby, zostawiającej margrabiemu zaledwie dość czasu do 
odsłonięcia Morainowi tajemnicy jego urodzenia.

— N ie żyje? — pytają obecni.
— Żywy nieboszczyk, — objaśnia lekarz. — A  to gorsze od 

śmierci, bo to może potrwać dwadzieścia lat.
— K tóż go będzie doglądał?
— Ja, — odpowiada Morain — i na to słowo zapada zasłona.
Z dwóch Don Juanów klasycznych: francuskiego, padającego 

z bluźnierstwem na ustach, i hiszpańskiego, ukorzonego w skrusze, 
i pokucie, wybrał Henryk Lavedan typ M olierowski, jako bliższy za
pewne „nowożytnej duszy". Czy jednak ta blizkość wydobywa się 
plastycznie na scenie, czy postać, która nęciła wyobraźnię tylu poe
tów i artystów odwiecznie w niej drgającą prawdą, żyje istotnie we 
współczesnych nam ramach głębszem życiem swoich prawzorów, 
i czy nie występuje tu natrętnie kw esty a dekoracyi i kostiumu, tak 
ważna w optyce teatralnej? W szystkie te wątpliwości akcentować 
lub osłabiać może gra aktora—tej więc przedewszystkiem przyjrzeć się
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wypadnie. Ale przedtem warto rzucić okiem na galeryę typów, które 
artysta lwowski w cielił podczas swej gościny na tutejszej scenie.

L iterat Kalina, sędzia śledczy Mouzon, wizyoner Borkman, roz
pustnik Priola,—jaka rozmaitość wizerunków psychologicznych, jakie  
różnice w plastyce zewnętrznej, jakie odrębności w fizyognomii du
szy ludzkiej!

A jednak je st coś, co w grze p. Kamińskiego nadaje w iększości 
tych figur jakieś cechy wspólne, co w odtwarzaniu ich jednocześnie 
zdaje się uwydatniać poglądy artysty na sztukę aktorską i człowieka  
na życie. Mimo nowożytny widocznie kierunek swych studyów, w y
dobywających z pod dotykalnej warstwy realizmu głębsze pokłady 
duszy, p. Kamiński nie należy do tej grupy „najmłodszych" aktorów, 
którzy, naśladując rzeźbiarzów „modernes", dają na scenie szkice, 
traktowane „wielkiemi płaszczyznami". A rtysta  lwowski bardzo dba 
o pełność kształtów, wykończa drobiazgowo rysunek, wygładza kon
tury i wypukłości i lubi, żeby figura, którą wyrzeźbił, ze wszystkich  
stron mogła być obejrzaną. W ięc maska, obmyślana w każdym szcze
góle, ma nam odrazu otwierać skrytości charakteru; więc dykeya ze 
wszystldem i swemi przerwami, pauzami, domyślnikami i prawie natu- 
ralistycznemi zająkuieniami, uderza doskonałością modulacyj głoso
wych i plastyczną dosadnością każdej niemal wymówionej zgło-ki; 
więc gestykulaeya, trzymana na ogół w liniach, bardzo powściągliwie 
kreślonych, akcentuje jednak z pewnym naciskiem w ruchach cha
rakterystycznych drgnienia temperamentu, uczucia, namiętności, n ie
mal że błyski myśli. K tóż w znamiennych podrzuceniach głowy K ali
ny, w bezwiednem układaniu się jego figury, w płynności mowy, w y
lewającej odrazu wchłonięty materyał książkowy, nie pozna literac
kiej pozy na orlę spętane w więzach powszedniości? K to nie dostrze
że w starannie wyczesanej, łysawej głowie, w misternie w ypielęgno
wanej brodzie sędziego Mouzon, w jego głosie zimnym, bezdźwięcz
nym, w dykcyi suchej, jak referat biurowy, w gestach nerwowych, 
niecierpliwych, typu, mającego u Francuzów specyalną nazwę un 
arriviste , karyerowicza, który w przerwach między jednym a drugim  
wyścigiem  o awans, nurza się w pospolitych uciechach życiowych na 
zimno, bez temperamentu, z system atycznością zm ysłowego mieszczu
cha? A  Borkman? Czyż to nie wspaniałe wcielenie w postawie, cho
dzie, ruchach i mo wie monomana wielkości, czy nie znakomite upostacio
wanie zewnętrzne lwa, zamkniętego w klatce, z ruchami, rozkołysa- 
nemi od ciągłego przemierzania ciasnoty swego dobrowolnego zam
knięcia, ze sztucznym w słowach patosem, rozsnuwającym w paroksy- 
zmach gorączkowe wizye? Studyum prawie patologiczne -  bo ten
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lew wygląda chwilami, jak gdyby miał już początki rozmiękczenia 
mózgu... I  tak coraz wyżej, aż do Prioli, który ze swoją wygoloną twa
rzą rzymskiego dekadeuta, z wytworną całej postaci dystynkcją, 
z akcentami subtelnego sarkazmu we frazesach swej amoralnej filozofii, 
je st niewątpliwie najświetniejszą p. Kamińskiego kreacyą. To nie 
beau tenebreux z doby romantyzmu, działający na kobiety taje
mniczym czarem przeczuwanej fatalności; to dzisiejszy zde
chlak w wielkim stylu, bohater rozkładu, dusza gnijąca, która 
na uczcie życia smakuje jak skruszała „po pańsku" zwierzyna, 
Ten właśnie smak nęci znieprawione kobiece natury, i ta „dzi- 
siejszość" nowoczesnego rozpustnika, przeprowadzona w grze p. K a
mińskiego z nadzwyczajnym artyzmem, czyni wskrzeszonego Don  
Juana aktualnością, obywającą się be% trykot, płaszcza hiszpań
skiego i szpady przy boku.

A  teraz jeden szczegół.

K iedy literat K alina podnosi co chwila głowę, zwracając ją  
przytem charakterystycznie, jak gdyby sam przed sobą w lustrze po
zował; kiedy sędzia Mouzon, przed wejściem żony Etschepara, ukrad
kiem w lusterku się przegląda; kiedy Bor km an, usłyszawszy pukanie, 
pod wpływem swej idee fixe: że społeczeństwo przychodzi złożyć 
hołd jego wielkości, poprawia też przed zwierciadłem w łosy i brodę,— 
wszyscy trzej wyglądają tak, jak gdyby p. Kamiński z iutencyą 
w grze swojej wydobywał z każdego... kabotyna. Intencya uspra
wiedliwiona w różnym stopniu we wszystkich trzech postaciach; ale 
właśnie umiejętność zachowania tych stopni i  przystosowania do nich 
techniki aktorskiej wkracza już w dziedzinę filozofii życiowej artysty, 
■zwłaszcza gdy margrabia de Priola, w którym niema ani jednej żyłki 
kabotyna, najsilniej w interpretacji p. Kamińskiego drga prawdą ży
ciow ą. Znaczyłoby to w języku praktycznej mądrości, że szczerymi, 
wolnymi od aktorstwa w życiu mogą być tacy tylko jak Priola ludzie i że 
•oni to dają artyście najwdzięczniejszy do odtwarzaniamateryał. Poglą
dy artysty na życie nie podlegają dyskussyi i interesować mogą zawsze 
ilekroć w nich twórczość jego szczerze się wypowiada. Pod tym 
względem równouprawnione są wszystkie, czego byliśmy świadkami 

-w ciągu występów p. Kamińskiego. XV jednej z piękniejszych scen 
w „Gabryelu Borkmanie", stoją obok siebie dwaj niewątpliwie najlepsi 
dziś artyści sceny polskiej: p. Kamiński i p. Frenkiel, a jeżeli pierwszy  
z  nich zdaje się reprezentować takie zapatrywania na życie i sztukę 
o jakich wspomniałem wyżej, to drugi w roli Foldala, owego ode
pchniętego przez Borkmana poczciwiny, z przedziwnym artyzmem
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przypomina publiczności zdanie pewnego znakomitego rzeźbiarza: że 
tiajpiękniejszem, choć może najtrudniejszem dziełem sztuki jest... 
dobry człowiek.

Zdarza się często, że niepowodzenie dzieła wywołuje żywe, na
miętne niekiedy rozprawy. Obrona utworu występować zwykła  
W takim razie jako najistotniejszy moment dyskusyi, prostującej sądy 
krytyczne, które bywają czasem niekrytycznemi. Trafia się także 
wprost przeciwna sytuacya: powstają protesty przeciwko powodzeniu, 
popierane motywami o zepsutym smaku publiczności, niezdolnej od
różnić tandety od prawdziwego dzieła, kuglarskiej zręczności od twór
czego natchnienia. A le cóż powiedzieć o wypadku w którym niemal 
formułowano pretensye do słuchaczów o to że słuchali z przyjemno
ścią cudnej muzyki i że dwadzieścia kilka razy tłumnie po to przyszli 
do teatru?

Taki wypadek zaszedł z operą (>. Oreficego p. t. „Chopin". 
W siadłszy na w ielkiego konia „zasady", krzywiono się tu i owdzie 
w  krytyce na ten szereg pełnych przedstawień... nie brakowało nawet 
"apostrof o... profanacyi.

O co tu w łaściw ie chodziło i w imię jakich zasad występowano 
w tej sprawie — jeżeli to wogóle sprawą nazwać można?

Zdolny muzyk, wioch, p. Orefice, dobrał sobie ziomka, librecistę, 
który wysnuł z życia Chopina treść do opery, skombinowanej przez 
kompozytora w yłącznie z tematów Chopina, o czem p. Orefice, z gó
ry jaknajlojalniej uprzedził publiczność. L ibretto niema w sobie 
oczyw iście nic biograficznego; zarówno bohater jak otaczające go po 
stacie, są raczej symbolami, u żytem i do wyrażenia stanów duszy g e 
nialnego poety tonów a jego własna muzyka wypełnia te symbole, 
w sposób, świadczący najprzód o głębokim kulcie w łoskiego kompozy
tora dla Chopina, a powtóre o doskonałem wczuciu się w duchową 
treść jego dzieł. Zdawałoby się że nic nie może być prostszego nad 
•taką psychologię kompozytora i jego utworu; tymczasem ta właśnie 
-psychologia została najsilniej zakwestyonowana „Jakiem prawem 
-p. Orefice przystosow ywał samowolnie do pewnych sytuacyi swego 
.dramatu takie a nie inne motywa; jaką drogą doszedł włoski kompo
zytor do wniosku, że melodye zapożyczone z użytych przezeń nok
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turnów, ballad, scherzów, preludyów, a nawet etiud, mogą odpowiadać 
uczuciom które im kazał wyrażać; co go upoważniło do przypuszczeń,, 
że usposobienie w jakiem Chopin wydobywał ze swej duszy te melo
dy e odpowiadało właśnie nastrojom, wytworzonym przez librecistę?" 
Takie pytania stawiano w formie zarzutów p. Oreficemu, uie zwraca
jąc na to uwagi, że dla każdego słuchacza czy krytyka, który nie jest  
doktrynerem odpowiada na nie sam — Chopin.

Odpowiada również pytaniem: „A skądże wiecie wy, tak sko
rzy do zarzutów, co, kiedy, jak i dla czego ja tworzyłem i czy to, na 
czem wy budujecie wasze domysły i głosy, prawdziwszem jest od do
mniemań w łoskiego komentatora? Muzyka jest mową suggestyi, któ
ra ma swoje kojarzenie uczuć, podobne do kojarzenia myśli, i w ytw a
rza w duszach indywidualne światy. Macie wy wasze, pozwólcie 
jemu mieć swoje, zw łaszcza jeżeli tu"chodzi o przetłomaczenie mojej 
duszy na mój język."

In a  to istotnie trudno coś rozsądnego odpowiedzieć; bo przecież 
to nie p. Orefice mówi o Chopinie, tylko Chopin sam się wypowiada, 
a spór o wybór tematów jest po prostu dziecinny. Tam, gdzie w dro
bnym mazurku, w króciutkim walcu płynie fala najgłębszego liryzmu; 
gdzie w kilkunastotaktowem preludyum zamyka się cały poemat, 
a polonez zawrzeć może rozpaczliwy dramat; gdzie z etiudy w ydzie
ra się okrzyk tragiczny,—tam tylko ćiasny pedantyzm gatunkować mo
że uczucia według form muzycznych, jak gdyby tu szło o nokturny 
Fielda, o fantazye Kalkbrennera, albo o Gradus ad Parnassum Cle- 
mentiego.

Uczucia te zresztą redukują się w samem życiu Chopina do paru ty 
powych, i te właśnie wypełniają cztery obrazy libretta, dla nich w yłącz
nie szukał p. Orefice odpowiedników muzycznych w całej twórczości 
Chopina. N ie było mu trudno znaleźć i dać im doskonałą ekspresyę 
w śpiewie i pełen życia koloryt w orkiestrze. P ierw szy obraz—to na de- 
koracyjnem tle Żelazowej W oli wpływy ziemi rodzinnej i młodocianego 
uczucia na geniusz, wyrywający się do lotu: więc pieśń ludowa jako na
strój zasadniczy, a wśród niej pierwszy śpiew miłosny, czysty, prawie 
dziecinny, jak owa kołysanka, z której snuje się jego melodya. 
W  drugim — Nohant, George Sand i cała. głębia namiętności, którą 
w źródle samem zatruwa nieuleczalna tęsknota. Trzeci obraz przenosi 
nas na Majorkę, na widownię walk wewnętrznych, szarpiących duszę 
mistrza z gwałtownością burzy, rozpętanej nad ziemią i nad człow ie
kiem. W reszcie w czwartym —Paryż i śmierć z ostatnią pociechą w uści
sku dziewczęcia, które było pierwszą jego miłością i które mu z sobą
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przyniosło wizyę utraconego raju. W szystko to w konturach i bar
wach, w jakie muzyka ująć może bole i radości ludzkie; więc czas 
i miejsce rozpływ a się w atmosferze dźwięków; bohaterowie są melo
dyjną ekspresyą uosobionych uczuć; życie brzmi, drga, rozegrane j a 
kąś bezimienną symfonią — a duszą, z której narodziła się ta sym fo
nia, jest — Chopin.

Tego Chopina słucha z zachwytem publiczność, i to właśnie ma
ją jej za z łe  — bo powinna go słuchać tylko na fortepianie. W  inter- 
pretacyi fortepianowej wolno wirtuozowi puszczać cugle fantazyi —  
nazywa się to wtedy indywidualnem pojmowaniem mistrza; ale 
nie wolno dobremu muzykowi przedstawić Chopina w muzyce 
Chopina. W tedy bowiem dzieje się profanacya.,. Zabawnie to w y
gląda!

I  tak się też wydało publiczności, która, wchłaniając mimo 
wszystko poezyę z najczystszej krynicy, potrafiła oddać każdemu, co 
mu się należało. P. Orefice, popisujący się na koncercie z własnemi 
kompozyeyami, nie wywarł na niej wrażenia, ale wdzięczna by
ła p. Oreficemu, jako tłomaczowi, za jego  operową transkrypcyę 
z Chopina, która słuchaczom prawdziwą rozkosz sprawiła.

Powodzenie „Chopina1* miało, jak wszyscy pamiętają, zdecydo
wać w sferach teatralnych o dalszych losach opery polskiej; jeżeli 
tak, —■ to wyborni wykonawcy utworu p. Oreficego, panie Zboińska 
i Lucówna, pp. Leliw a i G-rąbczewski, będą mogli słusznie pochlubić 
się, że talenty ich szczęśliw ie na te losy wpłynęły.

W . B o g u s ł a w s k i .



SŁOWACKIEGO „BEATRYX CEN O ".

i .

Mało zapewne znaną jest rzeczą, że Słowacki napisał w łaściw ie  
’dwie tragedye pod tym tytułem: jedną w języku francuskim, a drugą 
(później) w polskim. Pierwsza z nicłi u legła zatracie, ale nie zupeł
nej, gdyż zachowały się z niej fragmenty, które wydał jeszcze w r. 
1870 prof. G asztow tt w Paryżu. Dziw ną jest rzeczą, że urywki te nie 
zw róciły dotąd bliższej uwagi nikogo z tych, którzy o „Beatryx  
Cenci" Słowackiego pisali ’); są one bowiem pierwszorzędnej wagi 
dla bliższego wniknięcia w genezę naszej polskiej tragedyi; dają nam 
pierwszy punkt oparcia, z którego wychodząc, postaramy się 
dokładniej oznaczyć czas powstania tej tragedyi, oraz wpływ y ze
wnętrzne, które złożyły  się na jej genezę.

Tragedya francuska powstała, jak słusznie twierdzi prof. Ma
łecki, w r. 1832 w Paryżu. W  liście z d. 9 listopada 1832 r., donosi 
poeta matce,"eż w tym miesiącu był sześć razy na tragedyach francu
skich... dla poznania się lepiej z Francuzami teraźniejszymi i grą 
aktorek. „Albowiem — pisze dalej — pod sekretem powiem Ci, Ma-

*) H o e s i c k: „Beatryx Cenci", czyli o rzekomym wpływie Schelley’a 
na Słow ackiego, „Ateneum", 1 8 9 2 ,1.

P o r ę b o w i c z :  Jeszcze o „Beatryx Cenci" Słow ackiego" ,“ „Ate
neum". 1896, II,

P i n i :  Kilka słów w sprawie wpływu Schelley’a na Słowackiego 
„Beatryx Cenci", „Ateneum", 1897, II.

Fragmenty „Beatryx Cenci" wydał dr B i e g e l e i s e n ,  „Tygodnik 
ilustrowany", 1893, AsJti 204 — 206.

Fragmenty francuskie wydał prof. G a s z t o w t t :  „Oeuvres comple
tes de Jules Słowacki", 1 .1, Paris, 1870.
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®<), że p i s z ę  t r a g e d y ę  d l a  j e d n e g o  z t u t e j s z y c h  
- t e a t r ó w .  N i e  w i e m  j e d n a k ,  c z y  mi  ja,  p r z y j m ą  
i  c z y  z e c h c ą  z a p ł a c i ć " .  Do tych słów dodaje prof. M ałecki 
-następującą notatkę: „Między papierami po śmierci poety, przez ro
dzinę jego przywiezionymi do kraju, rzeczyw iście znaleziono dwa 
m ałe urywki z francuskiego dramatu, pisanego jego ręką, a popra
wianego gdzieniegdzie innem pismem, zapewne przez jakiego rodo
witego Francuza. U r y w k i  t e  s ą  z k o ń c a  s z t u k i :  j e d e n  
z c z w a r t e g o ,  d r u g i  z p i ą t e g o  a k t u " .  Rzeczone uryw
ki, które się w ydały wydawcy „zbyt mało znaczące, aby je zamie
szczać w zbiorze pism pośmiertnych Słowackiego", udzielił prof. 
M ałecki prof. G-asztowttowi '), który, uważając je za j e d e n  
fragm ent9), ogłosił to w roku 1870, jako I, II, I I I  i IV -tą scenę 
aktu Y -go.

Po bliższem wglądnięciu w wydrukowane urywki, widzimy, iż 
,prof. Małecki był bliższy prawdy, twierdząc, że są to d w a  fra
gmenty, nie jeden. Sam prof. G-asztowtt zaznacza, że przed końcem 
sceny, którą nazwał II-gą, istnieje w iększa luka w rękopisie :i). Co 
więcej, druga część (po tej luce) zupełnie nie zgadza się z pierwszą. 

■Gdy bowiem w pierwszym fragmencie Beatryx i jej rodzina znajdują 
■się już w więzieniu, w drugim Giani nie wie jeszcze nic o zbrodni, 
którą popełniła jego ukochana. W idać z tego, że nietylko mamy tu 
■do czynienia z dwoma fragmentami, a nie jednym (jak już tw ierdził 
prof. Małecki), ale co więcej, fragment 2-gi (wydany jako koniec sc. 
II, sc. III  i początek IY -ej) pochodzi z początku tragedyi, mianowi
cie (jak się później przez porównanie z tragedyą polską przekonamy) 
mniej więcej z aktu Ii-go; natomiast fragment 1-szy (wydany ja 
ko sc. I  i II) jest rzeczyw iście urywkiem z aktu V. To zmienia zu
pełnie znaczenie zachowanych urywków, gdyż w ten sposób, gdy je 
den z nich pochodzi z początku, a drugi z końca sztuki, dają nam one 
możność odtworzenia w przybliżeniu planu całej tragedyi francuskiej, 
a tern samem pozwalają porównać ten plan pierwotny z naszą trage
dyą polską.

Fragm ent 2-gi przedstawia nam (jak się z akcyi łatwo domyśleć) 
mieszkanie rodziny Cencich. J est to wieczór 4). B eatryx rozmawia

i) L. c., zob. notę do str. 16.
-) U» fragment de tragedie, str. 16; ce fragment du dramę inedit, 

str. 435.
■’) II existe en cet endroit une lacune dans le manuscrit, str. 438.
4) Giano wchodząc mówi: „Bonsoir".
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z bratem swym, Thomasem, a nad nimi zawisła duszna atmosfera speł
nionej zbrodni, morderstwa ojca. Puka ktoś. Tliomaso idzie otworzyć,, 
wyciągając sztylet; dopiero siostra zwraca jego uwagę: „Nie wyjmuj 
przecież zawsze sztyletu, gdy drzwi otw ierasz“. W chodzi Giauo. 
Z rozmowy, która się zawiązuje, dowiadujemy się, że Qian o Giani ko
chał Beatryczę i kochał ją oddawna, j e s z c z e  z a  ż y c i a  j e j  
o j c a 1). Będąc jednak artystą i utrzymując się jedynie z malarstwa, 
nie śmiał prosić o rękę bogatej patrycyuszki rzymskiej. Dopiero nie
spodziewana protekcya wysokiego dygnitarza Kościoła, wydobyła je 
go i j e g o  b r a t a  z nędzy, i obecnie w sław ił się w całym Rzymie 
obrazem, w którym przedstawił swą kochankę jako Jephte (sic), 
uwieńczoną kwiatami. Sama B eatryx była mu wzajemną i za życia 
ojca przysięgała mu, że będzie tylko do niego należeć s), dopiero od 
śmierci ojca nigdy już tej obietnicy nie ponowiła.

Obecnie Giano prosi Thomasa, jako głow y rodziny, o rękę jego  
siostry. Oświadczenie to wywołuje ogromue wrażenie na B eatryczyr 
która pragnie z nim rozmówić się sam na sam. Następna scena miała 
zawierać rozmowę między kochankami; już jednak na trzeciem zda
niu zachowany fragment się urywa. Jaką miała być treść owej roz
mowy, łatw o odgadnąć, skoro tylko porównamy nasz fragment z pol
ską tragedyą, mianowicie z zakończeniem aktu II. W  fragmencie za
powiada Beatryx, że ma swemu kochankowi opowiedzieć ważne rze
czy; (j’ai des choses graves ń te dire) tak samo w pierwszym rzucie 
zakończenia aktu I i-g o  mówi Beatryx: „Chodź, powiem ci straszną 
historyę". N iew ątpliw ie zatem, w fragmencie francuskim, podobnie 
jak w tragedyi polskiej, następowało teraz wyznanie strasznej zbro
dni, przyznanie się do zabójstwa ojca.

Fragm ent I szy (wydany jako scena I i  I I  aktu V -go) przedstawia 
nam ponure w ięzienie, w którem zamknięci są: B eatryx, matka jej, 
Lukrezzia Cenci i bracia, Tliomaso i Azzo. Stróż więzienia oznajmia, 
że ksiądz czeka w celi na uwięzionych, a zarazem opowiada, że Ojciec 
św. miał już podpisać na nich wyrok ułaskawienia, ale, dowiedziawszy 
się, ż e  n o w a  z b r o d n i a ,  t a k  s a m o  s t r a s z n a ,  z o s t a 
ł a  p o p e ł n i o n a 3), przedarł papier i nie chce już nic o tern s ły 
szeć. Zbrodni tej nie chce dozorca wymienić, mówiąc, iż człowiek,.

*) „Encore du vivant de votre pere“. W polskiej tragedyi kochanko
wie widzą się po raz pierwszy na pogrzebie ojca.

2) „Vous m’avez jure alors de n’appartenir qu’ń moi.
*) Qu’un autre crime aiissi terrible avait etś commis.

I . iRuO  (*
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* a k s a m o  n i e s z c z ę ś l i w y ,  j a k  o n i 1) (niewątpliw ie Giano 
Giani) zabronił mu o tern mówić. Następuje scena pożegnania. Dozorca 
zatrzymuje odchodzącą B eatryczę, i wzruszony jej losem, chce jej dać 
flakonik z trucizną, jeżeli nie dla niej, to może dla kogoś, n a d  k t ó 
r y m  o n a  s i ę  u l i t u j e 2); mówi, że Beatryx nie może się już 
niczego spodziewać; stary kardynał jest jeszcze u papieża, lecz  
w s t a w i a  s i ę  o l o s  k o g o ś  i n n e g o ’). B eatryx przyjmuje 
machinalnie flakonik. Odźwierny, wychodząc, spotyka Giana, który 
pyta się go tylko, czy B eatryx n i e  w i e  o n i c z e m.4). N ie 
wątpliwie następowała teraz dalej rozmowa w w ięzieniu między. 
B eatryczą a Gianim, jak widzimy z 2 -ej sceny aktu Y -go polskiej 
tragedyi, w której podłożona jest ta sama sytuacya z tą małą zmianą, 
że miejsce odźwiernego zajmuje słodka Dolorida.

Jakiż je s t  zatem stosunek polskiej tragedyi do owych fragmen
tów francuskich? Prof. M ałecki wyraził opinię, że „osnowa polskiego  
dramatu z u p e ł n i e  o d s t ę p u j e  od pomysłu, wedle którego, 
o ile wnosić można z fragmentów, rzecz ta była przeprowadzona 
w sztuce francuskiej “ 5). W  św ietle przytoczonych szczegółów zdanie 
to okazuje się nie ścisłe, widzimy przeciwnie, że pomysł pierwotny, 
odbudowany z zachowanych urywków, odpowiada prawie zupełnie 
późniejszemu, z którego powstała tragedya polska.

W  tragedyi francuskiej, tak samo, jak w polskiej, źródłem tra
gicznego konfliktu jest miłość Giana do Beatryczy, splamionej krwią 
ojca. W  obu Giaui nie wie z początku o tej strasznej zbrodni i do
wiaduje się o niej z ust samej Beatryczy. Tak samo, jak w tragedyi 
polskiej, tak i we fragmentach, Giani i jego brat. są dziećmi niepra- 
Yiemi wysokiego dostojnika Kościoła. W  obu utworach, po wtrąceniu  
■całej rodziny Cencich do więzienia, zabija Giani swego brata, a ta  
nowa zbrodnia uniemożliwia ułaskawienie B eatryczy przez papieża; 
w obu również Giani dostaje się do więzienia, a ów wysoki dostojnik  
(Orsini) wstawia się gorąco do papieża za losem swego syna.

Jedyna rzecz zasadnicza, która różni oba opracowania, francu
skie i polskie, to założenie całej tragedyi, nawiązanie w ęzła trag i
cznego, z którego snują się dalsze wypadki. We fragmentach Giani 
kocha B eatryczę jeszcze przed spełnieniem  przez nią zbrodni; miłość

1) U n malheureux comme vous.
2) Dont vous aurez pitie.
3) II intercede pour un autre que vous.
4) Elie ne sait rien:
6) J. Słowacki, wyd. 3-cie, t. I, str. 195 i 196, nota 3.
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ta je st wzajemną, i B eatryx przysięga swemu kochankowi, że będzie 
tylko do niego należała. Dopiero zbrodnia rozdziela ich w chwili, gdy 
już byli blizcy dopięcia zamierzonego celu, i staje się przyczyną dal
szych tragicznych wypadków. Natom iast w tragedy! polskiej nici 
akcyi przesunięte są ze świata realnego w zaświat. Tajemnicze 
wiedźmy pojawiają się przed G-ianim i pokazują mu ściętą głow ę  
B eatryczy. Na ten widok miłość jego wybucha płomieniem, nosząc 
w sobie już w samym zarodku cały tragizm fatalności, z nią związa
nej. Odtąd fatum, uosobione w trzech wiedźmach, zawisło nad całą 
akcyą, ono popycha Giana do morderstwa własnego brata (zresztą  
niczem innem nieuzasadnionego), które uniemożliwia ułaskawienie 
B eatryczy, a tern samem powoduje śmierć samobójczą Giana. Fatum  
tryumfuje, pokonane dopiero w ostatniej chwili przez obraz N aj
świętszej Panny.

Później zastanowimy się, jakim wpływom przypisać należy to  
wprowadzenie metafizyki w ziemskie czyny. Obecnie idzie nam tylko  
o stwierdzenie faktu, że temat polskiej tragedy! je st ten sam, co 
francuskiej, że zmiana polega jedynie na uchwyceniu tego tematu 
z innej artystycznej strony, na pogłębieniu motywów akcyi i przypi
saniu im metafizycznego znaczenia, ale że sama akcya, realny bieg  
wypadków, działające postaci, a nawet główniejsze sytuacye, pozostały  
niezm ienione,tak, jak zrodziły się w umyśle poety w trakcie tworze
nia tragedyi francuskiej, t. j. w r. 1832 w Paryżu.

Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwesty! ma dla nas znaczenie,, 
skoro zechcemy zbadać, jakie było źródło właściw ego pomysłu trage
dyi, skąd czerpał Słowacki faktyczne dane do przeprowadzenia akcyi. 
Dotychczasowe w szystkie badania, w tym kierunku podejmowane, by
ły tylko ciągle przypuszczeniami bez tej realnej podstawy, jaką zy 
skujemy przez ustalenie daty powstania pomysłu. Rok 1832, przyjęty 
jako granica, do której skrystalizował się ten pomysł, każe z góry 
odrzucić przypuszczenia prof. Porębowicza o wpływie sztuki pp. 
Beraud et Bouilly, p. t.: „Guido R eni“, D e Custiu’a: „Beatrix Oenei % 
oraz o w pływie Kroniki Stendhal’a. W  ten sam sposób usuwamy 
w szystkie, tak liczne przypuszczenia o wpływie Schelley’a na genezę  
tej tragedyi, gdyż w tym czasie jeszcze o Schelley’u nie było nic s ły 
chać w Europie.

Jedynem źródłem faktycznem utworu Słow ackiego je st opowia
danie, nie poparte żadnemi dokumentami, w wielu miejscach (jak 
nowsze badania dowiodły) błędne, lub niedokładne, podawane 
w różnych zbiorach ciekawych history! i wypadków. Przytaczam y
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tutaj w streszczeniu tekst owej historyi tak, jak ona była znaną za 
czasów Słow ackiego *).

„Francisco Cenci był jednym z najgorszych ludzi, jakich zna hi- 
storya. Chciwość, skąpstwo i występne żądze składały się na jego  
charakter. Z pierwszej żony miał on pięciu synów i dwie córki, z któ
rymi się obchodził z nieludzkiem okrucieństwem. Gniewu jego nie 
mogła złagodzić nawet druga jego żona, Lukrecya, kobieta wielkiej 
piękności i cnoty. Tymczasem zbrodniarz ten poczuł występną żądzę 
ku swej córce B eatryczy, odznaczającej się wielkim wdziękiem  
i pięknością. Rozdrażniony oporem, zaczął znęcać się w sposób po
tworny nad żoną i córką. Wówczas, za namową Giacoma, najstarsze
go syna, i Guerry, kochanka B eatryczy, postanowiono go zabić. 
Guerra wynajął do tego czynu dwóch bandytów 2). W  oznaczonej po
rze, w nocy, gdy Francisco Cenci zasnął po silnej dawce opium, obie 
kobiety zaprowadziły morderców do sypialni, oczekując w sąsiednim  
pokoju wyniku czynu. Po chwili obaj bandyci wracają, oświadczając, 
że nie mogą zabić bezbronnego. W ówczas B eatrycze, oburzona, w yry
wa im z rąk narzędzia śmierci i sama chce dokonać czynu, czem za
wstydzeni złoczyńcy powracają do sypialni i spełniają straszne mor
derstwo. Trupa wyrzucają kobiety na podwórze. O świcie zaczyna ca
ła rodzina lamentować nad nieszczęśliwym  wypadkiem, któremu uległ 
ich ojciec, gdyż upadłjakoby z ganku i zabił się na miejscu. Sąsiedzi 
uw ierzyli płaczom, a ciało nieszczęśliwego zostało uroczyście po
grzebane.

„Tymczasem jeden z dwóch bandytów dostał się przypadkowo 
w ręce sprawiedliwości i wyznał całą prawdę. W ówczas matka i cór
ka zostają uwięzione, a razem z niemi dwaj bracia, Giacomo i mło
dziutki Bernardo. W  pierwszem przesłuchaniu przeczą w szyscy sta
nowczo zarzucanej im zbrodni i bronią się w sposób, przekonywający 
sędziów. Gdy jednak Guerra, którego także chciano uwięzić, uciekł, 
a równocześnie, gdy dostał się w ręce sądu bandyta, którego Guerra 
namawiał do zabicia drugiego mordercy, by ten także nie wydał taje
mnicy, wówczas sąd postanawia wziąć oskarżonych na tortury. G ia
como i Lukrecya wyznali zaraz wszystko, a pod ich wpływem i Bea-

') Charles Diguet: „Les grandes am oureuses11 (B. Cenci).
Franz Griiffcr: Cabinett histoiischer Trauergemalde und Sclireckens- 

scenen, Wien, 1813 (Beatrix Cenci Vatermorderin).
*) M oże Słow acki m yślał także przedstawić scenę układów z bandy

tami, gdyż w przekreślonej scenie w rękopisie maluje obóz bandytów w da
wnym grobowcu w Kampani i Giana, który przychodzi do nich.
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tricze, która teraz chce całą, wiuę przyjąć na siebie. Papież skazuje 
wszystkich na śmierć, ale na prośby sławnego prawnika, Farinaccia, 
skłania się już do zamiany kary. W  tej chwili jednak rozchodzi się 
wiadomość o nowej zbrodni w Rzymie, której dopuścił się niejaki 
Paolo Santa Croce na swojej matce. Papież, oburzony, podpisuje w y
rok śmierci. Stracenie odbywa się na placu około mostu św. Anioła. 
B eatricze, jej matka i brat giną na rusztowaniu; z całej rodziny po
zostaje tylko nieletni Bernardo".

Istniało jeszcze drugie opowiadanie tej historyi *), które znów 
wspomina o jakimś Mario Guerra „monsignore"; ten Guerra jest to
warzyszem młodych Cencich; kocha on Beatriczę i myśli się z nią 
ożenić.

Z pierwszego porównania tej historyi z fabułą naszej tragedyi 
widać, że Słowacki przejął całą treść historyczną i kolejne następstwo 
poszczególnych faktów. Równocześnie jednak przeprowadził poeta 
kilka zmian: usunął zupełnie postaci bandytów, a zbrodnię kazał 
spełnić samej B eatryczy. Następnie, połączył Słowacki postać ko
chanka Beatryczy, „Guido Guerra", z wspomnianym w drugiem opo
wiadaniu „Monsignore Mario Guerra", i uczynił ich braćmi, z któ
rych pierwszego nazwał „Giano Giani", a drugiego Monsignor P ie 
tro. Podanie o portrecie B eatryczy, który miał wykonać zakochany 
w niej malarz, Guido Reni, przejął również Słowacki, przypisując ten 
talent malarski księdzu P ietro 8). W reszcie zbrodnię, której się do
puszczono w tym czasie w Rzymie i która uniemożliwiła uwolnienie 
Beatryczy, połączył poeta przyczynowo z jej sprawą. Oto zmiany, 
przeprowadzone w historycznej fabule wypadku.

W  tragedyi Słow ackiego znajdujemy jednak cały szereg scen 
i obrazów, których źródła nie należy szukać w historyi tragedyi, ale 
w tragedyach Szekspira. Na kwestyę tę zw rócił pierwszy uwagę B eł-  
cikowski; dokładniej zajął się nią p. Hiisick 3). Ponieważ jednak nie 
wyczerpano szczegółów i tylko na ogólne podobieństwa zwrócono

O Zob. „Revue cles deux mondes", 1837, t. XI i Bartoletti: „France
sco Cenci e la sua famiglia", 1879. Dokumenty te były ogłaszane za czasów 
pobytu Słowackiego w Paryżu w dziennikach (por. Porębowicz).

2) Znany ten obraz nie przedstawia właściwie B. Cenci, jak udowo
dniono w nowszych czasach: zob. H. del Epinoy „La familie de B. Cenci": 
Revue des Quest, hist. XXVII. „Psychologiczne przypuszczenie" p. Hósicka 
o wpływie tego portretu na genezę tragedyi, oparte jest na zbyt kruchych 
podstawach.

ł)  „Ateneum", 1892,1. 7 :
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uwagę, nie wahamy się poddać jej jeszcze raz szczegółowej i grunto
wnej analizie, której cel w dalszym ciągu naszej pracy stanie się 
widoczny.

Na polską tragedyę Słowackiego w płynęły zwłaszcza dwie tra- 
gedye Szekspira: „Makbet" i „Romeo i Julia". P. Hósick zw rócił 
uwagę, że trzy wiedźmy, które (w tragedyi Słowackiego), zjaw iwszy  
się na wezwanie matki, trzymają odtąd nici akcyi, są przejęte 
z „Makbeta11. Postaram y się wykazać, że nietylko sam ten pomysł, ale 
nawet obrazy, towarzyszące zjawieniu czarownic, są wzorowane na 
Szekspirze.

W  scenie 3-ej aktu I-go  „Makbeta" widzimy trzy wiedźmy, któ
re opowiadają sobie nawzajem swoje czyny. W reszcie trzecia  
z  nich woła:

Trąba brzmi, puzon dmie:
Makbet, Makbet zbliża się.

Wchodzą Banko i Makbet, a pierwszy z nich, ujrzawszy trzy  
wiedźmy, mówi:

Któż są
Te tam postacie wywiędłe i szpetne

W ówczas M ak iet odzywa się:

Jeśli możecie, mówcie — któ jesteście?

Cały ten obraz znajdujemy w 8-ej scenie I-go  aktu „Beatryx  
Cenci". I  tam rozmawiają trzy wiedźmy, pełne dzikiej radości, aż 
w reszcie trzecia z nich woła:

Cicho mów — cicho mów!
S łyszysz, idzie człowiek nasz,
Cyt, cyt, cyt - -  pokażmy twarz.

W chodzą Giani i Cesario, a pierwszy z nich mówi:

Ccsario patrzaj —  tam, przy obelisku 
Czy widzisz? jakieś trzy straszydła czarne,
Z bladymi stoją pochodniami,
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a potem zwraca się do czarownic, wołając:

Mówcie do mnie:

Podobnie scena pierwsza aktu IV -go „Beatryx Cenci", wzoro
wana je st na scenie aktu IV -go „Makbeta11.

U  Szekspira Makbet zaklina tajemnicze trzy czarownice, by od
pow iedziały na jego pytania:

Odpowiedzcie mi, odpowiedzcie na to,
O co was pytam.

"Wówczas słyszy głos:

Makbecie! Makbet! lękaj się Makdufa,
Lękaj się tana Fifu — przyjm tę przestrogę.

Gdy zjawisko owo znika, woła za niem Makbet napróżno:

Jeszcze słowo!

U  Słow ackiego Giani woła:

Widma — do mnie.
Błagam was, mówcie! mówcie! ja  was błagam.

W ówczas odzywa się głos:

Od brata twego ją  broń, broń od brata.

Giani chce się dowiedzieć więcej i zrozpaczony woła:

O mary, widzę, źe mnie opuszczacie,
U ległe władzy silniejszej zniknienia,
Niż moja władza zaklęć. Jeszcze słowo!

Jeszcze jeden obraz z tragedyi Słow ackiego wzorowany jest na 
„Makbecie", mianowicie scena (10 i 11 aktu I-go), gdy Tomaso w no
cy budzi swym krzykiem mieszkańców, wołając:
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Ratunku! w bramę stukajcie do Cencich,
Tu Cenci leży skrwawiony — mój ojciec!
Stukajcie w bramę do Cencich —  ratunku!
Obudźcie moją matkę —  o morderstwo!

N a to pojawia się matka Cenci, mówiąc:

Słyszę głos mego syna i lamenty,
Ze snu się zrywam...

W ówczas jeden z mieszczan, bojąc się wrażenia, jakie na nią w y
wrze straszna wiadomość, woła:

Zabitego źonal 
l O, nie puszczajcie kobiet!

Tak samo u Szekspira w 3-ej scenie I i-g o  aktu Makduf oznajmia 
Wśród ciemnej nocy zamordowanie króla:

Ilolal Wstawajcie! Przybywajcie! Bijcie 
W  dzwony na alarm. Mord! piekielna zdrada!
Banko! Donalbein! Malkolm! Przybywajcie!
Otrząście z siebie sen, tę maskę śmierci,
B y śmierć prawdziwą ujrzeć. Przybywajcie 
Co tchu!..

W ówczas wchodzi Lady Makbet i mówi:

Co się  stało,
Że tak złowrogiej trąby odgłos wszystkich  
W domu rozbudza? D la  Boga, Makdufie,
Mów, co się stało!

N a to Makduf z równem uczuciem, jak mieszczanin Słow ackie
go, jej odpowiada:

O, szlachetna Pani,
N ie wam to słyszeć, cobym mógł powiedzieć;
Wiadomość tego rodzaju trafiwszy  
N iew ieście ucho, zabiłaby.
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Niejednokrotnie zrobiono już uwagę, że para kochanków— Giaui 
i Beatryx, przypominają, zupełnie Bomea i Julię, że postać ojca 
Anzelma wzorowana na ojcn Laurentym Szekspira, że nawet walka 
dwóch rodów, Colonny i Orsinich, ma swe źródło w walce, którą wio
dą Monteki i Kapnięty. Podobieństwo to sięga jeszcze dalej i w owej 
tragedy! Szekspira znajdujemy znów wzory całych obrazów: [„Bea
tryx  Cen ci".

Oto widzimy u Szekspira (akt II, sc. I) spotkanie zwolenników  
dwu wrogich rodów. Tybalt, zoczyw szy Bomea, mówi do niego:

Romeo, nienawiść 
Moja do ciebie nie może się zdobyć 
Na lepszy wyraz, jak  ten: jesteś podły.

Borneo jednak, widząc w Tybalcie krewnego Ju lii, nie chce 
z nim walki i odpowiada spokojnie:

Tybalcie, powód do kochania ciebie,
Jaki mam, tłumi gniew, słusznie wzburzony 
Taką przemową...
Sprzyjam ci, owszem, bardziej, niźeś zdolny 
Pom yśleć o tern, nie znając powodu.

W ówczas przyjaciel Bomea, Merkucio, zdumiony jego ustępstwem, 
dobywa szpady, w alczy z Tybaltem i pada raniony śmiertelnie. W i
dząc jego śmierć, Borneo odzyskuje cały hart ducha i z bronią w rę
ku rzuca się na Tybalta.

Czyż nie ten sam obraz widzimy u Słowackiego w scenie (4ej, 
aktu I-go), gdy Tomaso spostrzega Gianiego na pogrzebie i woła:

Zabiwszy trupa, przyszedłeś na pogrzeb? 
Przepowiedziałem, że się w tłumie kryje 
Jakiś z Orsinich — szpieg, albo zabójca.

Giani, tak samo, jak Borneo, dowiedziawszy się, że wróg jest  
krewnym jego ukochanej, odmawia walki:

Do pochwy włóż twoje żelazo,
Bo ja  nie będę nigdy twoim wrogiem.
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W ówczas Cesario, przyjaciel Gianiego, woła.

Oszalał! Giani, co słyszę? — oszalali 
Cenci, ja także jestem  na usługi 
Twojej wściekłości — ja  także z Orsinicli.

W  walce między uim a Tomasem, pierwszy jest śm iertelnie ra
niony. Giani widząc śmierć przyjaciela, dobywa szpady i wyzywa To
masa do walki, którą przerywa dopiero zjawienie się Beatryx.

N ie będziemy się zastanawiali nad podobićństwem sceny 
w ogrodzie ojca Anzelma (10-ta, akt I) ze scenami w celi ojca Lau- 
rentegó; zwrócimy tylko uwagę, że podobieństwo to występuje 
jeszcze wyraźniej, jeżeli uwzględnimy fragment „Beatryx Cenci11, 
(wydany po raz pierwszy przez d-ra B iegeleisena) :), w którym G ia
ni i B eatryx mają wziąć ślub w kaplicy S tella Matutina, przed 
uprzywilejowanym w tym celu księdzem.

Scena w lochach kościelnych (5-ta, aktu III-g o ) je st również 
wzorowana na Szekspirze. I  tam (akt T, sc. 3) Ju lia  leży w trumnie 
w grobowcu, w którym spoczywają zwłoki zabitego Tybalt a; budzi 
się na wejście ojca Laurentego, który, słysząc w dali hałas, pragnie 
ją  jak najrychlej uprowadzić z tego miejsca:

Pójdź, zaprowadzać 
Do manasteru świętych sióstr zakonnych,
N ie zwłócz, nie pytaj, bo warta nadchodzi.

Lecz Julia, przekonawszy się o śmierci Romea, sprzeciwia s ię  
jego woli, i w chwili, gdy wchodzi do grobowca warta, przebija s ię  
sztyletem , padając martwa na ciało swego kochanka.

TJ Słowackiego Beatryx budzi się w lochach kościelnych, przy
prowadzona tam przez cień zabitego ojca. W  tej chwili wchodzi 
Anselmo, za którym postępują inkwizytor i zbiry. Ojciec Anselmo  
pragnie ratować nieszczęśliwą i nakłania ją, by skryła się za trumny, 
lecz Beatryx, uprzytomniwszy sobie, źe jest opuszczoną przez ko-

i) „Tygodnik ilustrowany", 1893.
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■chanka, sądzi, że tylko „milczący grób" do jego serca przemówi, 
i wydaje się dobrowolnie w ręce sprawiedliwości.

W reszcie, aby już wyczerpać cały wpływ tej tragedy! Szekspi
ra na Słowackiego, należy zauważyć, że pomysł napoju, wywołujące
go sen, podobny do śmierci, przejęty jest również z „Romea i Julii". 
Tam ojciec Laurenty daje Ju lii flaszeczkę, mówiąc, że po wypiciu  
zawartego w niej napoju:

Każdy twój członek pozbawiony władzy,
Zdrętwieje, zstęgnie, zziębnie jak u trupa.
I w tym pozornym stanie nagłej śmierci 
Zostawać będziesz czterdzieści dwie godzin;
Wtedy się ockniesz, jak ze snu błogiego.

U Słowackiego tę samą rolę spełnia względem Gianiego ojciec 
Anselmo, który pociesza jeszcze przed śmiercią Beatryczę, że jej 
kochanek nie umrze:

I oto zaraz mu dadzą w napoju 
Usypiający napój Penitenci 
I do mej celi zaniosą śpiącego.

Z zestawienia tych wszystkich rem iniscencyi przekonywamy 
się, że są one czemś nowem, czemś, czego w pierwotnem (francu- 
skiem) obrobieniu „Beatryx Conci" nie było. Tam w ęzły  akcyi były  
zawiązane w sposób naturalny, nie jak później, przez trzy czarowni
ce. Tam spotkanie między kochankami było w mieszkaniu B eatryczy, 
nie jak później — w celi pustelnika. Tam niema jeszcze wzmianki 
o zaw iści i walce dwu rodów ł). Brak tam również motywu z usypia
jącym napojem, a Giani zapewne ginie, zażywszy truciznę 3). Skoro 
zatem Szekspir jest źródłem tych wszystkich zmian w pierwotnym

i) Możemy to napewno twierdzić z opowiadania Giana, któryby  
o tern wspomniał.

3) Na to naprowadza szczegół, że dozorca daje Beatryczy flakonik  
z trucizną, który ma być jeże li nie dla niej, to dla kogoś, nad kim ona się 
ulituje.
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pomyśle, to niewątpliwie jego tragedye były tym czynnikiem ze
wnętrznym, który pobudził Słowackiego do podjęcia dawniej stw o
rzonego i zarzuconego pomysłu. Szekspir napełnił głow ę poety no- 
wemi obrazami, które, rzucone na dawniej już utkane tło, stw orzyły  
polską „Beatryx Cenci“.

Ten szczegół, bardzo ważny do zrozumienia genezy naszej tra- 
gedyi, prowadzi nas bezpośrednio do kw estyi dalszej, do oznaczenia 
czasu, w którym ta tragedya powstała.

Dotychczas, w ślad za prof. Małeckim, wszyscy, którzy o tym  
utworze pisali, przyjmowali jako datę powstania r. 1840. Jako pod
stawa do takiego przypuszczenia, posłużyła prof. Małeckiemu karta, 
która się znalazła między papierami Słowackiego z napisem jego rę
ki: „Tragedya B eatryx Cenci — napisana 1840 roku"-, a następnie 
notatka w „Tygodniku Poznańskim" (18 maja 1840 r.), donosząca 
(mylnie), że się dramat Słow ackiego pod tym właśnie tytułem druku
je  w Paryżu. Obie jednak wiadomości nie przesądzają faktu, że w y
mieniona tragedya mogła być tylko w y k o ń c z o n ą ,  ostatecznie  
przerobioną w Paryżu, że jednak właściwa jej geneza przypada na 
czasy wcześniejsze. W szak tak samo tragedya „Mazepa" została  
ostatecznie n a p i s a n a  w r. 1840, choć (jak staraliśmy się udowo
dnić) 1) powstała niemal w całości już w r. 1834, w czasie pobytu poe
ty  w Szwajcaryi.

Ważną podstawę do rozstrzygnięcia tej kw estyi daje rękopis 
tragedyi) który znajduje się w posiadaniu prof. M ałeckiego *). Bęko- 
pis ów składa się z siedmiu arkuszów dwu-kartkowych papieru listo 
wego w dużym formacie (mniejsze 4-o), z których ostatni składa się 
tylko z jednej kartki (druga oddarta); na rogu po lewej ręce znak  
wodny, korona i litery: BA T H . Na pierwszej stronie w dwu kolu
mnach dwie sceny, obie z napisem scena V II  3), oraz, niewątpliwie 
później dodany, spis osób 4). N a drugiej stronie zaczyna się właściwie, 
tragedya, pisana ręką Słowackiego, czystem i wyraźnem, choć dro- 
bnem pismem, tyłku miejscami kreślona: Na ostatniej stronie w dru
giej kolumnie, która pozostała wolna po skończeniu tragedyi, znaj

„Biblioteka Warszawska", 1903.
3) Łaskawości czcigodnego twórcy najlepszego do dziś dzieła o Sło

wackim, zawdzięczam możność korzystania z tego rękopisu, za co na tern 
miejscu ośmielam się złożyć Mu należne podziękowanie.

*) Wydane przez d-ra Biegeleisena.
') Podany również przez d-ra Biegeleisena.



144 S Ł O W A C K I E G O  „ B E A T K Y X  C E N C l " .

dujemy rzut końcowej sceny z „Lilii Wenedy" ')• Forma zewnętrzna  
rękopisu dowodzi, że mamy tu do czynienia nie z pierwszym rzutem  
tragedyi, ale z odpisem, poprawianym miejscami. Na szczegół ten 
zwrócił moją uwagę prof. M ałecki, który powołał się zw łaszcza na 
to, iż przy pierwszym rzucie Słowacki nie miał nigdy zwyczaju w y
pisywać imion mówiących osób, lecz jedynie kreską zaznaczać zaczy
nające się nowe przemówienie-, w naszym zaś rękopisie imiona wszę
dzie najdokładniej zaznaczone. Dalej — na 25 stronic pisma, 15 jest  
prawie bez żadnych poprawek, 8 z małemi przekreślauiami i zmiana
mi, a tylko ‘2 wyraźniej pokreślone i pozmieniane. W szystkie owe 
zmiany są dwojakiego rodzaju; albo w czasie pisania wyraz, kilka  
słów, lub cały ustęp jest przekreślony i zaraz bezpośrednio w dal
szym ciągu zastąpiony czemś innem, lub już napisany ustęp jest zao
patrzony bądź z boku, bądź między liniami, odpowieduym waryan- 
tem; kilka jest wreszcie ustępów, zupełnie wykreślonych. Te w szyst
kie szczegóły dowodzą, że poeta, pisząc ów manuskrypt, miał przed 
sobą pierwszy rzut tragedyi, który kopiował nie machinalnie jednak, 
ale w sposób twórczy, zmieniając równocześnie z przepisywaniem  
nieodpowiedne wyrazy, wprowadzając miejscami nowe zwroty, lub 
wreszcie tworząc nowe waryanty (jak np: owo bardzo szczęśliw e za
kończenie aktu I-go 3), dopisane po przekreśleniu pierwotnego, 
w kierunku pionowym na wolnem miejscu dwiema kolumnami, lub  
zakończenie aktu V-go, napisane między liniami) *). Ta cała praca, 
to ostateczne wykończenie tragedyi, przypada niewątpliwie na rok 
1840 (jak tego dowodzą owe urywki z „Lilii W euedy", pisane na 
ostatniej stronie). Na jaki jednak czas przypada właściwa geneza na
szej tragedyi, kiedy powstała ona w umyśle poety i po raz pierwszy 
została przelana na papier—oto kwestya, nad którą chcemy się tu bli
żej zastanowić.

Stwierdzenie wpływu Szekspira dostarcza nam ważnych w tym 
kierunku argumentów. Kiedyż bowiem wpływ ten działał na S ło
wackiego najsilniej? Oto w okresie szwajcarskim i włoskim; później, 
od czasu podróży wschodniej, Dante i Byron królują w jego umyśle.

*) Ta ostatnia strona została odtworzona w wydaniu lwowskiem poe- 
zyi Słowackiego, t. III.

a) Zmiana, zaznaczona w wydaniu prof. Małeckiego.
3) Pierwotnie końcowe słowa Giana brzmiały: „Widzisz, zniknęły — 

bądź zdrów,... już mi ciemno, Bądź zdrów, mój ojcze". Później zaś: „Wi
dzisz, zniknęły... Patrz, ja na tej szybie Najświętszą Pannę sam namalowa
łem. A teraz zbita. . tu tęcza blasków — ol tu, pod sercem tu już!..".
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A le  i w tym 'okresie największego wpływu Szekspira, są pewne fazy, 
i gdy zrazu zachwycał go przedewszystkiem „Hamlet", jako najbar
dziej spokrewniony z bajrunowskimi bohaterami, gdy później „Mak
bet", „Lir", oraz „Sen nocy letniej" zapalają jego fantazyę („Balla
dyna"), ostatnie stadyum stanowi wpływ „Romea i Julii". Pod w pły
wem tej tragedyi powstała np. prześliczna scena poematu „W Szwaj- 
caryi", przedstawiająca ślub kochanków w domku pustelnika. Na tej 
podstawie możemy póstawić przypuszczenie, że „Beatryx Cenci% 
napisana pod wpływem „Makbeta" i „Romea i Julii", powstała 
w czasie, niezbyt odległym  od chwil powstania „Balladyny" (1834) 
i „ W Szwajcaryi" (1 8 3 5 )').

I oto właśnie jest taki okres w życiu Słowackiego, następujący 
bezpośrednio po szwajcarskim, mianowicie czas pobytu poety w Sor
rento (lip iec 1836 r.), do którego nie umiano dotąd odnieść żadnego 
z dzieł Słowackiego. "Wiemy bowiem, że Słowacki tworzył w tym 
czasie; prof. M ałecki rzucił przypuszczenie, że tym utworem, który 
wówczas został napisany, był poemat „W acław". Tymczasem poemat 
ten powstał (jak staraliśmy się udowodnić) 3) nie w Sorrento, ale 
znacznie wcześniej, mianowicie w G enewie, w pierwszej połowie 
1833 r. (przed „Kordyanem"). W obec tego stajemy znów przed kwe- 
styą, które też z uzieł Słowackiego w tym czasie zostało napisane? L ist 
poety, opisujący pobyt w Sorrento, potwierdza przypuszczenie, że 
dziełem tern była właśnie tragedya „Beatryx Cenci".

„Przepędziłem miesiąc cały w Sorrento" — pisze poeta 3). —  
Całe dnie przepędzałem z sobą samym i z Szekspirem... Ż ycie moje 
wiejskie w Sorrento przypomniało mi dnie samotne, przepędzone 
w Veytoux, nad brzegiem jeziora; i to podobieństwo dwóch chwil 
błędnego życia milem mi było. Pisałem trochę, myślałem, czasem się 
modliłem, kiedy w blizkim kościółku grający organ dochodził do mo
jej cichej celi. Czasem, jak w obrazach włoskich, lub flamandzkich, 
słuchałem, oparty na murze, grającej na gitarze dziewczyny. B y ła  to 
młoda moja gospodyni, która mi ciągle dawała serenady... I  tak prze
szedł mi cały miesiąc życia bez żadnej rozmaitości".

Ta „cicha cela" poety, te wspomnienia z Veytoux, gdzie tw orzył 
poemat „W Szwajcaryi" i idealną parę kochanków, ta młoda dziew czy
na włoska, wyprawiająca poecie serenady—czyż nie każe to wszystko

i) Zob. mój artykuł w „Bibliotece Warszawskiej 1901. Datę t@ 
można uważać jako pewną.

a) „Pamiętnik literacki", 1903.
*) Neapol, 3 sierpnia 1836 r. 16
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myśleć o miłości G-iana do B eatryczy, o ojcu Anzelm ie i jego celi 
klasztornej, o młodej Doloridzie, która na harfie gra Giauiemu pio
sneczkę? A  dalej ta charakterystyczna wzmianka: „dnie przepędza
łem z sobą i z Szekspirem", czyż nie ttómaczy ogromnego wpływu tego 
pisarza na naszą tragedyę?

A le jest jeszcze jeden szczegół w samej tragedyi, który w naj
większym stopniu to przypuszczenie nasze popiera. Oto włoski kolo
r y t całego utworu, włoskie zw roty w języku, drobne szczegóły, które 
tylko przy bezpośredniej styczności z życiem włoskiem, podpadają 
pod uwagę.

Gdy ojciec Anselmo mówi np. do Giana: „Sam nie uważaj, że 
słońce — idź, przejdź się!" !) — czujemy gorący dzień włoski, w któ
rym za dnia przy słońcu nikt nie opuszcza domu, dopiero przy chło
dzie wieczornym. W  innej znów rozmowie ojciec Anselmo rzuca 
charakterystyczną uwagę, znaną dobrze we W łoszech:

Spokojny ranek, lecz będzie gorąco,
Bo już bukszpany pachną mocno a).

Obywatel, opowiadający na ulicy drugiemu o popełnionej zbro
dni, zaprasza go na butelkę kianti 3). Na grobach na cmentarzu sto
ją cyprysy 4). Gdy B eatryx mówi do Doloridy: „Nie drżyj, nie m ie
szaj się ł a d n a ! "  — mimowoli przychodzi nam na myśl nazwanie 
„bella", tak często stosowane we włoskiem do młodej dziewczyny. 
Tak samo Dolorida odpowiada jej: „Bądź zdrowa — młoda, piękna 
moja pani!". Ojciec Anselmo, oznajmiając chwilę stracenia kochan
kom, używa charakterystycznego włoskiego zwrotu: „Przyszła go
dzina". W reszcie, w języku pełno zwrotów i słów włoskich, lub tylko 
nieco spolszczonych, np.: addio, Signora, kianti, Monsignore, avoca
to, perBacco, quatro, parricidio, Santo Padre, bajocco; delator, justy- 
cya, gracya, apelcyny, strega.

Już te szczegóły wskazują na bezpośrednie zetknięcie z W łocha
mi i przejęcie się językiem  i zwrotami włoskimi; cóż dopiero mówić

ł) Str. 36.

3) Str. 51.

') Str. 41.

4) Str. 58.
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0 znakomitej scenie ludowej, która odbywa się na placu Ponte 
S an t’ A ngelo, jakby żywcem pochwyconej z życia ludu włoskiego. 
Ten tłum, czekający na widowisko, uwijająca się między nim traste- 
Werina ze swemi pomarańczami, żebracy, którym penitenci rozdają 
pieniądze— to wszystko mógł stworzyć tylko autor, który sam widział 
podobne sceny we W łoszech.

Lecz może te w szystkie szczegóły, rzucone przez poetę, to tylko 
wspomnienia dawniej doznanych wrażeń włoskich, które wówczas, 
w r. 1840, w Paryżu, odnowiły się w jego pamięci? Tu powołamy się 
na tę szczególną właściwość Słowackiego, natychmiastowego reago
wania na otaczającą go naturę, przystosowywania myśli własnych
1 uczuć do krajobrazu, na który patrzał. W  Szwajcaryi powstał poe
mat „W Szwajcaryi", Wschód wydał „Ojca zadżumionych", Ziemia 
■św. stw orzyła „Anhellego", F lorencya „Dantyszka"; czyż nie upra
wnia nas to do przypuszczenia, że tak samo widok Rzymu, a następnie 
Neapol i Sorrento zrodziły bezpośrednio „Beatryx Cenci"?

Te w szystkie podane szczegóły, które z jednej strony potwierdza
ją, że omawiana tragedya powstała w Sorrento w lecie 1836 r., dowo
dzą jeszcze, że drugim obok Szekspira czynnikiem, który w płynął na 
genezę tego utworu, było bezpośrednie zetknięcie z przyrodą i kultu
rą włoską. Gdy Szekspir rozpalał im aginacyę poety, budził szereg  
scen i obrazów, całe otoczenie, cała przyroda rzucała na nią swój 
własny miejscowy refleks. W takich warunkach rzucony dawniej po
mysł, rzucony bez głębszej myśli, może w chęci wyrobienia się w sty 
lu francuskim, lub, co prawdopodobniejsze, celem zasilenia kasy  
autorskiej — teraz zmartwychwstał; na szarem tle pierwotnem poja
w iły się pełne potęgi i grozy sceny, szablonowy dotąd koloryt włoski 
zajaśniał barwami, czerpanemi już z rzeczywistości, i w ten sposób 
powstała owa pełna okropności i poezyi tragedya, w której namiętność 
i  idealna miłość, okrucieństwo i szlachetność, fatalizm i rozpaczue 
w ysiłki woli, złożyły  się na całość, oblaną gorącem powietrzem w ło
skiem, skąpaną w włoskiem słońcu, dającą bezpośrednie genialne od
czucie charakteru i natury włoskiej.

Później, podczas powtórnego pobytu Słowackiego w Paryżu, 
w czasie, gdy poeta starał się zamknąć prace z dłuższego okresu, gdy 
przygotował do druku „Trzy poematy" i „Anhellego", gdy wykończył 
ostatecznie „Mazepę", wówczas i „Beatryx Cenci" ujrzała na nowo 
światło dzienne. Na obudzenie powtórnego interesu do tej tragedyi 
wpłynął przedewszystkiem jeden fakt z życia Słowackiego. Oto poe
ta  zakochał się; majestatyczna postać p. Bobrowej zapełniła jego sśr-
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ce i fantazyę. W ówczas tu zapewne rzeczywiste uczucie przywiódł »• 
mu na myśl poprzednie, przeżyte raz w fantazyi i wyrażone w pło
miennych strofach Giana; prawdziwe męki miłości skierowały na no
wo myśl jego na historyę dwojga kochanków, i oto Słowacki przepi
suje rzut pierwszy, równocześnie zmienia i przerabia, wygładza  
i wzmacnia, nadaje swemu utworowi ostateczną formę. K to wie, czy 
w tern wszystkiem  nie kierowała nim jakaś myśl praktyczna, cel ego 
istyczny, by tragedyą tą zjednać uczucie p. Bobrowej, bo oto w n ie
dawno wydanych listach Słowackiego do N iedźw iedzkiego ’) znajdu
jemy taką krótką, ale bardzo charakterystyczną wzmiankę: „Avant- 
hier je  lui (t. j. Bobrowej) ai lu ma Beatrix C...(enci) et la commotion 
electrique qu’elle en a ressentie ne peut se comparer qu’a celle qu’on 
reęoit en se baignant d’une torpede... E lle a trouve la passion sn- 
pćrieurement bien peinte; il est vrai, qu’en lisant je trouvais des in
flexions de voix qui faisaient vibrer toutes les cordes de son ame...“.

N ie znamy powodu, dla którego tragedya, wykończona niemal, 
zupełnie, nie została przez poetę wydana drukiem. Że nosił się z ta
kim zamiarem, żeozamierzouem wydaniu wspominał znajomym i czy
tał im może ten utwór, dowodzi notatka, umieszczona w „Tygodniku 
literackim" *), podana przez „jednego z najszanowniejszych kore
spondentów" tego pisma: „Słowacki wydrukował nową tragedyę 
„Beatryx Cenci“. Trudno wyobrazić sobie większego steku zbrodni, 
pominąwszy tę dążność, która dziś i samym Francuzom obrzydła. 
Cóż Polak ma wspólnego z Włochami?..".

Notatka ta była fałszywą, gdyż tragedya Słow ackiego pozosta
ła  w rękopisie do czasu, gdy wydobył ją na światło dzienne prof. Ma
łecki. Dowodzi ona jednak, że gdyby nawet utwór ten został wydany 
nie wywarłby zapewne wrażenia, lub raczej wywarłby wrażenie 
ujemne.

To uprzedzenie do utworu Słow ackiego panuje aż do dzisiaj. 
Gdy w r. 1872 „Beatryx Cenci“ była wystawiona na scenie krako
wskiej, pisał z tego powodu Szujski *): „Beatryx w całości swojej 
jest jakby strasznym snem, trapiącym wyobraźnię człowieka przeci
wieństwami najwyższego piękna i najwyższej grozy. W zruszenia 
litości dla ofiar tej kabały szatańskiej mieć nie możesz; wrażenia za-

r) „Biblioteka Warszawska", 1893, t. I.
*) Poznań, 1840, 18 maja.
3) „Tygodnik ilustrowany", 1872, I, str. 229.
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pier aj ą ci oddech. Z upadającym Grianim czujesz się zdeptanym potę
gą straszną, w której niema najwyższej myśli chrześcijańskiej, miło
sierdzia Bożego. N ikt ci też w sztuce nie powie słowa spokojnego, 
szczytnego, jakiem zw ykle Szekspir najkrwawsze swoje kończy tra- 
gedye; ojciec Anselmo wyda ci się głupim i niezgrabnym moralistą, 
a kurtyna zapada, jakby szeleszcząc słowa Miltona: „Bottomless 
perdition... “.

Że uprzedzenie to nie jest zupełnie słuszne, że „Beatryx C enci“ 
nie ustępuje innym tragedyom Słow ackiego, że czasem celuje między 
niemi dramatycznym zakrojem i subtelnym obrazem psychologicznych  
kolizyi, postaramy się wykazać w naszej pracy.

II.

Czy krytyka naukowa zdoła uzasadnić, na czem polega wraże
nie, jakie wywołuje dzieło sztuki, czy w ogóle takie uzasadnienie jest 
potrzebne, czy nie lepiej zostawić każdemu wolność odczuwania i ro
zumienia — oto pytania, które cisną się na myśl, gdy przystępujemy 
do psychologiczno-estetycznego rozbioru naszej tragedyi. Tak często 
w ostatnich czasach podnoszono zarzuty przeciw t. zw. krytyce nau
kowej, tak często odmawiano jej prawa i podstaw do wydawania ja 
kichkolwiek sądów, że mimowoli nasuwa się wątpliwość, iż może 
w istocie tylko określenie wrażenia, jakie na nas pewne dzieło w y 
wiera, jest możliwe, że może właśnie taka subjektywna krytyka je st  
właściw ą krytyką naukową.

A  jednak, czyż to subjektywne wrażenie nie wymaga jakiego  
regulatora, czyż nie wymaga (jeśli ma przedstawić jakąkolw iek war
tość dla drugich), jako koniecznego warunku, rzeczyw istego zrozu
mienia i głębokiego wniknięcia w dany utwór? I  czy nie będzie to 
może właśnie zadaniem krytyki naukowej, aby to zrozumienie uła
twić, aby nagromadzić szereg środków pomocniczych, wskazówek  
i sądów, które pozwolą rzeczywiście w myśl poety wniknąć, intencye  
jego zrozumieć, plan całości i artyzm szczegółów przeniknąć. A  po 
takiem wyjaśnieniu, czyż jeszcze określenie wrażenia jest potrzebne? 
Sądzimy, że nie; a przynajmniej, że po za tą granicą kończy się już
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rola krytyki naukowej. Uświadamiać i w yjaśniać—oto jedyne jej za
danie, jedyny cel i warunek istnienia ').

Poprzednio zbadaliśmy genezę tragedyi Słowackiego, obecnie 
stoimy przed nią, jako dziełem ukończonem, jako całością artysty
czną. Całość to niezwykła. Dawne teorye, które każą pytać o cel głó
wny dzieła, o naczelną linię akcyi, okazują się tu bezużyteczne. To,, 
co u każdego dawnego tragedyopisarza byłoby rzeczą główną, to, co 
u Shelleya np. jest punktem kulminacyjnym, zabójstwo ojca, — przesu
nięte tutaj na sam początek sztuki, uiemal poza ramy akcyi, przedsta
wione w pierwszym akcie krótko, jako fakt. A ni długiej walki mo
ralnej, ani nawet bliższego uzasadnienia tego czynu nie widzimy.

O cóż więc idzie? może o tragedyę duszy, wypływającą z wyrzu
tów sumienia, o straszną walkę jednostki zbrodniczej z sobą i św ia
tem, z prawem boskiem i ludzkiem?

Nie! W alka ta jest, ale w stanie potencyalnym, jako fatum, 
wiszące nad czynami; a przed naszemi oczyma rozgrywa się sielanka 
między Gianim i Beatryczą, sielanka pełna czaru, uderzającej woni, 
blasku południowego, namiętności i idealizmu. Jakto! więc ta okropna 
zabójczyni ojca nie doznaje wyrzutów sumienia, walki wewnętrznej, 
po czynie, który spełniła, może myśl ową i owe uczucie odwrócić od 
obrazów strasznej zbrodni i zdolną być do nowego życia?

W ytłóm aczenie tego faktu znajdujemy w charakterze B eatry- 
czy, w rysach, jakie jej poeta nadał, w zamiarze, z jakim postać tę 
odtworzył.

B eatryx, stojąc przed sobą, w ten sposób siebie i czyn swój cha
rakteryzuje:

Na miejscu gdzie krew moją rozlejecie,
Postawcie ołtarz białemu wstydowi 
I z alabastru posąg przezroczysty,
A szyję jego krwią oczerwieniwszy,

') Kwestya ,,krytyki naukowej", poruszona przez Emila Hcnnequin’a. 
w pracy p. t. „La critique scientifique" (tłumaczenie polskie Fr. Rawity Gawroń
skiego) wywołała żywą dyskusyę. U nas pisali o tern: Przewóski: „Krytyka nau
kowa dziełsztuki", („Ateneum", 1892, I) i dr M. E. Trepka: „Krytyka i krytycy  
literaccy we Francyi" („Ateneum", 1891,1). Por. recenzyę Brunetióre'a: „L ’evo- 
lution des genres" przez E. Porębowicza („Biblioteka Warszawska", 189 2 , 
1), oraz artykuł o Lemaitrze („Biblioteka Warszawska", 1896, I).
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Zakryjcie perły, albo lilijanii;
A będzie to Bóg nowy, — w nowym Rzymie!..
1 to jest całą obroną — Hzymianki.

Podobnie, przy ostatniem pożegnaniu z kochankiem, mówi ona:

Pamiętaj o mnie — jako  o Ezym iance
N ieskazite ln ej, straszn ej, nieszczęśliw ej!

Oto klucz do zrozumienia charakteru Beatryczy! Rzymianka 
dumna, nieugięta, ceniąca cześć swą nad życie, a w obronie tej czci 
gotowa na wszystko, pełna świadomości swych czynów i poczucia od
powiedzialności za nie, nie dająca się powodować nikomu i nie dbają
ca o opinię świata, tylko o opinię tego, któremu sama swe serce od
dała. Typ, jakby ze stali odlany, u którego niema miejsca na walkę 
wewnętrzną, na starcie sprzecznych dążeń i uczuć; jest tylko walka 
zew nętrzna z ludźmi, ze światem i z tą siłą  obcą, tajemniczą a stra
szną, wolą Boga, czy szatanów, słowem fatum, które wreszcie zw y
cięża.

A  jednak nie poskąpił Słowacki temu typowi pewnych rysów  
prawdziwie ludzkich, jakby dla stwierdzenia, że ta jednolitość jest  
dopiero zdobyta wysiłkiem  woli, natężeniem wszystkich władz 
ducha.

Jak szczerym, jak z głębi serca idącym jest jej okrzyk, gdy, 
wydarta z hańbiących ją objęć ojca, na słowa matki: „Chodź tu!11 —  
woła, drżąca cała ze strachu: „Matko! ja nieszczęsna!". Ta sama Bea- 
tryx, tak słaba i szukająca jeszcze podpory, w chwili wspólnie posta
nowionego czynu okazuje się jedyną z rodziny, zdolną bez wahania 
go wypełnić; gdy Tomaso stchórzył, gdy szty let upuścił na ziemię 
dokonywa morderstwa ojca. Odtąd niepewności i wahania się kończą; 
jakaś siła straszna bije z jej słów, gdy, wychodząc z pokoju zabitego, 
mówi: „Jestem spokojną". W  tej chwili spełniła się poprzednia prośba 
matki, zaniesiona do tajemniczych potęg nieziemskich, by z dzieci jej 
zrobiły Rzymian. Za chwilę, gdy pojawi się na placu przed trupem, 
będzie już „cicha", „z surowymi na ustach uśmiechy", jak posąg prze
szłości, na którego twarzy to, co obecne, nie zostawia śladu", jak  
„sprawiedliwość, ważąca trupią krew na swojej szali", „krwawa 
i przerażająca", „straszniejsza, niż piekło" i „bez nadziei".
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Teraz już nie żałuje zbrodni, którą z całą świadomością i po
czuciem odpowiedzialności spełniła, jako czyn konieczny, nakazany 
obroną własnej godności i czystości. Jeżeli cierpi, jeżeli ucieka 
wreszcie z domu krwi i kłamstwa, to nie dla tego, że brzydzi się 
pierwszą, lecz, że nie może znieść drugiego, tej konieczności ukry
wania się i zasłaniania, którą pociąga za sobą zbrodnia. P ietro Negri 
zna dokładnie charakter B eatryczy, gdy mówi do Tomasa:

. Uważaj,
Ona się brzydzi nie krwią, — lecz przymusem  
I fałszywością.

D la tego to przy odnalezieniu trupa zabitego, gdy matka udaje 
łzy i rozpacz, Beatryx stoi „nieporuszoua i ku ziemi trzymając 
oczy"; dla tego także, gdy idzie z matką skrycie prać skrwawione 
rzeczy, gdy matka każe jej stać przy bramie i krzyczeć, gdyby kto 
nadszedł, woła z oburzeniem: „Bojaźń ohydna!"*. D la tego wreszcie 
miary tego, co znieść może, dopełnia drobny fakt, iż matka każe jej 
wypraną bieliznę zawiesić dla wyschnięcia na krzyżu. W ówczas B ea
tryx ze słowami: „Zgroza! dom szalonych!.. Matko, nie szukaj cór
ki!..“ — otwiera bramę i ucieka na ulicę.

W szystkie te szczegóły, drobne i ledwo uchwytne, zostały uwy
datnione z mistrzowstwem wielkiego artysty i w ielk iego psy
chologa.

I właśnie w takiej chwili, w takich warunkach rodzi się miłość.
Od chwili spotkania z Grianim, Beatryx poznaje od pierwszego 

wejrzenia, że była „przeczuciami dawno rozkochana w nim jednym", 
że „jemu broniła wierności". — „Słuchaj!" — mówi w pierwszej roz
mowie do Diana:

Nie iviem, kto ty  jesteśl 
Ale przez twoje ręce pragnę skonać!
Ale przez twoje ręce być zabitą,
A przez twe oczy, tak smutne — płakaną,
A przez twe serce czyste przebaczoną...

Jej calem pragnieniem, niemal warunkiem dalszego istnienia  
staje się to, żeby on nazwał ją „czystą i niewinną":
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Zapisz to w sercu — mówi do Pietra —
Co jego oczy czarne odpowiedzą,
Bo to mi będzie sądem, karą, śmiercią.

Scena, w której Beatryx zeznaje swemu kochankowi spełnioną, 
zbrodnię, należy do najpiękniejszych w twórczości Słowackiego.

Bardzo subtelny, niemal dziwny powód tej rozmowy; ona chce 
przekonać G-iana, że jej , kochać nie można". Stówa te kobiece zakry
wają naturalnie pragnienie gorące zaprzeczenia ze strony kochanka 
i skrytą nadzieję, że tak będzie, że on nie potępi.

Stawia więc odrazu wszystko na jedną kartę, zrzucając straszną 
tajemnicę swej duszy, zajęta równocześnie gorączkowem „czytaniem  
duszy" na bladej twarzy kochanka. Słowa jej padają prędko, jak- 
gdyby spieszno jej było zbyć się ciężaru sumienia, słowa krótkie, ja 
sne, bez tłómaczenia, uniewinniania się, przerażające w św ietle na
gich faktów: „Ceuci zabity — ja zabiłam ojca; — splamioną byłam — 
hall". To końcowe „hal", to oddech duszy, która wyznała wszystko  
i stoi przed tajemnicą wyroku, od którego jej cały los zalęży. I  teraz 
znów cała nasza wytężona uwaga przenosi się na Giana, którego 
krótki poprzedni wykrzyk: „K sięże Anselmol" był głosem człowieka, 
stojącego nad przepaścią, mającego jasną świadomość, że w nią ru
nie, a broniącego się jeszcze instynktownie przed upadkiem. Teraz 
z kochanka, pełnego wiary i siły, przemawia człowiek, któremu na
raz zmrożono serce, wyrwano wszystko:

Padre Anselmol 
Weź ty umarłą! — ja  pójdę po trumny 
Po dwie — po jedną tylko... lecz szeroką!

B oleść i miłość, bezlitosny wyrok i bezgraniczne współczucie, 
potępienie i litość, brzmią razem w tym tragicznym wykrzyku roz
dartego serca ludzkiego.

Sprawa, którą w ytoczyła Beatryx, skończyła się jej przegraną; 
jej ukryta nadzieja stracona; ten, którego wybrała za najwyższego  
sędziego, od którego los swój cały uczyniła zależnym, potępił. Po  
okresie ogromnej gorączki i podniecenia, następuje zupełne odrę
tw ienie. W  nocy jednak męczą ją teraz dopiero wyrzuty sumienia, 
upersonifikówane w postaci zmarłego ojca; straszniejsza, niż lady



154 S Ł O W A C K I E G O  „ B E A T R Y X  C E N C I * .

Makbet w swym śnie hypnotycznym budzi się w lochach obok trumny 
zabitego. W tej chwili rodzi się postanowienie oddania się w ręce  
sprawiedliwości i pragnienie śmierci:

Drżałam, należąc do niego; — lecz teraz 
Jestem własnością ludu i aktorką.
On wydarł ze mnie więcej, niż ogniste 
W ydrą tortury, niż ta blada mara,
Która mnie tutaj prowadziła...

Dopiero w więzieniu dostaje B eatryx list od swego kochanka 
z zapewnieniem jego miłości.

I tu następuje załamanie w jej uczuciach. Ta miłość wielka i po
tężna, to wzajemne uczucie człowieka, pod którego sąd się poddała^ 
oczyszcza ją i podnosi we własnych oczach. „Ja się czuję czystą" — 
mówi B eatryx w więzieniu do Giana. — „Splamioną miłość oczyściła  
ze wszelkiej zm azy1*. Lecz „miłość przyszła późno"; Beatryx czy
nem swym okupiła swą czystość, lecz zabiła swe szczęście. Oto 
tragedya jej duszy.

Pod wpływem tego uczucia ta Rzyinianka harda i nieugięta^ 
która nie cofa się poprzednio przed zbrodnią w obronie sw ego w sty
du i honoru, u której nawet miłość objawia się zrazu „bladą hardo- 
ścią", ta „dumna dziewczyna" przeradza się w inną istotę; jej twar
de, ostre kontury załamują się w miękkie rysy; łzy pojawiają się  
w jej oczach. W  rozmowie ostatniej z Gianim sama dziwi się niezna
nej dotąd czułości i miękkości, która jej serce ogarnia:

Bądź spokojny!
Zaklinam ciebie — dziwnie rozczulona;
Bo nic myślałam nawet, żem ja  zdolna 
Tak miękko i tak łzawo mówić z tobą,
Lecz ta godzina jest bez drugiej dla mnie,
I ty nareszcie znikniesz mi z przed oczu...
I Bóg mnie weźmie... o! tak rozpłakaną...

N a ostatnią chwilę życia zachowany jest jej jeszcze cios naj
cięższy, wiadomość, że ten, któremu oddała swe serce i duszę, ma być 
razem z nią ścięty na rusztowaniu. W chwili tej czuje’Beatryx, że



S Ł O W A C K I E G O  „ B E A T R Y X  C E N C l“ . 155

stała się nieświadomie przyczyną, nowej zbrodni i śmierci kochanka. 
To też gdy Giani niemal z radością woła:

O Beatryx! — ja! — idziemy razem!

jej żal głęboki objawia się tą cichą skargą:

I nie przeczułam, że on zabił Pietra,
O! jak okropne nas związały losy!
O! jak mi będzie strasznie skonać...

Mimo to kochankowi nie daje odczuć tego żalu, pełna miłości 
i słodyczy, pocieszona w końcu nowiną, że chociaż sama zginie, G ia- 
ni napojem usypiającym zostanie uratowany od stracenia. Jej śmierć 
jest pełną ekspiacyą jej winy. Widzimy ją zdała, idącą na rusztowa
nie J a k  królowa". „Rozpłakała się, gdy kat uciął włosy", — a z nią 
„lud zaczął płakać, jak małe dziecko".

Odwieczny temat, który Rzym tylu autorom nasunął już na 
m yśl, — przejście od idei pogańskich do chrześcijańskich, odrodze
nie przez miłość — został w tym typie Rzymianki w nowem ukazany 
św ietle. Problemat ogólnoludzki uchwycony został ze strony psycho
logii jednostki, odmalowany na tle  uczuć osobistych i miłości 
ludzkiej *).

Jakże słabym wobec tego typu bohaterskiego wydaje się Giani. 
Ten, którego miłość Beatryczy uczyniła nad nią panem i władcą, sam, 
najbardziej potrzebuje podpory, pomocy, oparcia. Jest on o ty le  
miękki i wrażliwy, o ile ona energiczna i narzucająca swą wolę, o ty 
le ulegający, o ile ona stanowcza-, słowem, pozbawiony punktu opar
cia we własnem „ja", typ z galeryi Hamletów, H orsztyńskich i P o ła 
nieckich, głębszy może od tych wszystkich uczuciem, a jeszcze słab
szy wolą.

Jego miłość ma charakter podobny, jak uczucie, wyrażone 
w „Szwajcaryi". N ie znał jeszcze B eatryczy, nigdy z nią nie rozma
wiał, a już zakochał się w niej na wieki. Że podobnie, jak w „Szwaj
caryi", czynnikiem głównym było tu działanie kolorów, zestaw ienie

a) Por. „Beatryx Cenci“ z „Irydyonem" Krasińskiego.
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harw, słowem wpływ malarski (usymbolizowany zresztą doskonale 
w szczególe, że Giani naprzód ma widzenie obrazowe ukochanej, któ
re przelewa na płótno, a później dopiero odkrywa rzeczywistość, od
powiadającą temu widzeniu) dowodzi krótka wzmianka Gianiego  
o  Beatryczy:

Pomyślał o niej Bóg, gdy tworzył słońce,
I z myśli światła ją  stworzył — a ona 
D a la  początek tęczom i kolorom,
Które ze słońca duszy mają duszę.

M iłość ta budzi się przez oczy, za któremi dopiero idzie serce. 
'Co w ięcej, znajdujemy tu nawet myśl jakiegoś oddziaływania duszy 
jednej na drugą za pośrednictwem oczu. G iani, gdy widzi po raz 
pierwszy Beatryczę, woła do Cesaria:

O patrz 1 pomyślałem —
I w myśli tylko stworzone pytanie 
Posłałem do niej oczyma i na to 
Odpowiedziała mi schyleniem głowy,
Choć w inną stronę zapatrzona, jakby  
Oczu ją  moich głos  doleciał i już 
Zmusił miłośnie uciec.

Uczucie to ma charakter marzenia sennego, przy którem dusza 
traci pamięć o materyi:

Jestem jak człowiek, który we śnie lata  
I czuje, że mu nie stanie błękitu,
Albo odwagi.

Pod wpływem tego uczucia staje się Giani jeszcze bardziej nie
zdolny do życia, jeszcze bardziej potrzebujący opieki, oparcia.

To oparcie zew nętrzne znajdował on zrazu w owym przyjacielu  
Cesariu; po jego śmierci pragnie go jeszcze raz obudzić z martwych, 
„uczynić żywym dla siebie". N ie znajdując u żywych podpory, szuka
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jej u tajemniczych potęg, u duchów ciemnych, których obecność czuje 
koło siebie;

Jestem gotowy prawie wam się cały 
Oddać i waszym radom się powierzyć.
Byleście były ze mną aż do końca 
I nie rzuciły z samym sobą.

Odtąd nabiera siły  wielkiej człowieka, popychanego obcą, w yż
szą władzą do czynu. Zabójstwo brata, przyznanie się wobec sądu do 
zbrodni, dostanie się do więzienia, wszystko to z przerażającą szyb
kością rozgrywa się przed naszemi oczyma, spełniane w tern uniesie
niu szaleńca, widzącego tylko cel swych pragnień i ślepo na przebój, 
do niego dążącego:

Taka walka musi się skończyć przegraną, a zwalony gmach ma
rzeń przywala swemi ruinami bohatera.

Niema może w całej twórczości Słow ackiego piękniejszej kar
ty, głębiej pomyślanego i odczutego pomysłu i tragiczniejszej sytua- 
cyi, jak ta scena ostatnia naszej tragedyi, poświęcona już samemu 
Gianiemu. To uczucie człowieka, którego po całej walce strasznej, 
zostawiono samego, odartego z tego, co było treścią, istotą jego ży
cia, zdającego sobie jasno sprawę, że tak ma już... musi już na za
wsze zostać, to uczucie wstrząsa do głębi i budzi głęboką litość.

Beatryx przeceniała jego siły, gdy powierzyła mu do wychowa
nia małego Aza; jego automatyczne ruchy i jakby mechaniczne odpo
wiedzi są dowodem, że wszystko już w tej duszy zagasło. A  naraz do 
tego mózgu dostaje się myśl, rzucona nieopatrznie przez ojca A n zel
ma, myśl straszna, która nagle z całą przerażającą jasnością w nim 
się uświadamia, że to on właśnie, on sam stał się sprawcą śmierci 
Beatryczy.

W  takiej chwili śmierć jest wybawieniem, jest aniołem jasnym, 
przynoszącym ciszę i spokój. Giani ginie z imieniem Panny N ajśw ięt
szej na ustach; furye, zjawiające się w ostatniej chwili, nikną przed 
tą świętością.

Któż to są jednak te trzy tajemnicze postaci, te trzy wiedźmy, 
czarownice, czyli raczej furye, jak je poeta stale (w rękopisie swej 
tragedyi) oznaćza. Giani nazywa je „matkami rozpaczy“, — Lucrecia  
Cenci wspomina, że były „Eumenidami nazwane przed wieki".
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Że Słowacki myślał rzeczywiście o furyach (Eumenidach) ze 
starożytnej tragedyi, z wężami u głow y i pochodnią, w ręku, a nie 
o czarownicach, dowodzi kilka charakterystycznych szczegółów.

Jedna z tych fu ryj mówi: „Żegnajmy w ę ż a m i  dom1*, — 
a w innem znów miejscu: „W  ę ż a m i sądową zamiotłyśmy
kuryę“.

Gdy się zjawiają po raz pierwszy matce, woła ona:

Okropne!., czy to wasz głos, czy gw izdanie  
W aszych warkoczy słyszę, okropnice?
Od was śmiertelny chłód na twarz mi wieje,
Pochodnie icasze cuchną...

Tomaso zaś opisując je mówi.

Włos każda miała ruchomy i jakby
Nie zależący od poruszeń ciała, a w rękach
Niosły pochodnie.

J eżśli jednak „furye" w tragedyi greckiej były przede wszyst- 
kiem mścicielkami wszelkich czynów, przeciwnych porządkowi natu
ry, były niejako personiflkacyą wyrzutów sumienia, to Słow acki na
d a ł im prócz tego rolę inną, rolę „duchów ciemnych", które pobudza
ją  do wszystkiego złego, do zbrodni, a potem męczą następstwami 
złego czynu. Skutkiem połączenia w ich osobie tych dwu funkcyj, 
karania za zbrodnie i inieyatyw y do złego, rola ich w tragedyi nie
proporcjonalnie wzrosła, tak, że zdają się niemal trzymać w swych  
rękach nici akcyi. Brandes w yraził się z tego powodu o całej trage
dyi, iż Słowacki „zepsuł ją, zastępując psychologię ludzką nieskoń
czonym tańcem czarownic" ’).

Słowacki był jednak zbyt wielkim i genialnym psychologiem, 
aby utracić z przed oczu rzecz najbardziej konkretną, duszę ludzką. 
Co za znakomity typ ta Lucrecia Cenci, pełna krwi południowej, dy
sząca zemstą, przywiązana namiętnie do dzieci a równocześnie kieru
jąca  niemi despotycznie, przesądna i zabobonna, wzywająca równo-

i) Odczyty o literaturze XIX wieku.
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■cześnie duchów z piekła na pomoc, a potem ślubująca Chrystusowi, 
że oczy da sobie wydrzeć, jeżeli ją z więzienia uratuje; ta W łoszka 
typowa, która przy zwłokach męża lamentuje za wszystkich, która 
później przed sądem wypiera się całej w iny i miota obelgi i przekleń
stw a na donosiciela, na sędziów, na Orsinich, a wreszcie mdleje na 
widok strasznego obrazu. Podobnie, jak później G-winona w „Lilii 
W enedzie", przedstawia ona pierwiastek siły  i zaciętości, wyrobiony 
straszną walką życiow ą i ten sam pierwiastek stara się przelać w swe 
dzieci: „Zróbcie z nich Rzymian" — błaga tajemnicze potęgi.

W ier nem odbiciem jej charakteru, jakby z tego samego spiżu 
odlany jest jej syn Tomaso x), żołnierz wyćwiczony w wojsku Colon- 
ny, szorstki i stanowczy, wrażliwy na honor, przywiązany ślepo do 
matki, gotów bronić czci swej siostry. W  chwili stanowczej zawahał 
się przed morderstwem ojca, ale później z całą siłą namiętności i nie
nawiści broni siebie i rodzinę od udowodnienia im tej zbrodni. Rys 
to wspólny mu z matką; oboje nie mają żadnego skrupułu, by zwalić 
winę mordu na nienawistną im rodzinę Orsinich, oboje znoszą nawet 
tortury, by ukryć straszną tajemnicę; w tej sile panowania nad sobą 
i obrony siebie jest jakieś pierwotne bohaterstwo i Tomaso, wracając 
z  tortur, opowiada z dumą: „Język pokąsałem z bolu, ale głowa moja 
do mnie należy... Targano mnie i kości moje krzyczały w ciele o po
moc; ale moja dusza zagłuszyła wołanie kości i wrzask podły cieles
nych władz, zbuntowanych przeciwko językowi — łkającemu...". Co 
za potęga bije z tej postaci, gdy w obliczu sądu lży Orsiniego. J e 
żeli Słowackiemu szło o to, by uosobić w nim rzymskie pierwiastki 
-charakteru, hart, siłę  i nienawiść, to w tej scenie udało mu się to naj
lepiej.

A  obok niego mały Azo; w duszy tego dziecka odbija się cała 
tragedya, która się okuło niego rozgrywa. Azo jest jeszcze dzieckiem, 
a już matka wyrabia w nim „rzymskie" cechy charakteru; gdy skarży 
się, że jest sennym, woła: „Tu psiątko, przy nogach, na kamieniu...". 
W przyszłości widzieć w niem chce mściciela:

Niechaj przekleństwa moje rosną z tobą
I rosną w tobie!., i rośnij na zemstę.

') Należy zaznaczyć, że u Słowackiego (w rękopisie) Lucrecia Cenci 
jest matką swych dzieci, nie macochą (jak np. u Shelley’a). W opisie osób, po
danym przez prof. Małeckiego, zaszła pod tym względem zmiana.
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B łogosław iąc zaś swe dzieci po raz ostatni, woła do Aza:

A ja  do ciebie będę przychodziła
We śnie... i uczyć będę rzeczy strasznych,
0 których wiedzieć trzeba człowiekowi
Krwią oblanemu matczyną w dzieciństwie.
Furye! oddaję wam dziecko w opiekę!

Z drugiej strony, Beatryx, odrodzona i uszlachetniona przez mi
łość, przelewa część swego uczucia na dziecko; pragnie, by po jej 
śmierci znalazło w Gianim opiekuna, starszego brata, by znalazło 
u niego litość i miłość.

Słuchaj, Giani,
Ty weźmiesz mego małego braciszka
1 będziesz kochał — co? będziesz go kochał?

Gdy zatem pierwsza chce w dziecku zbudzić hart, zaprawić je 
do walki i zemsty, druga pragnie je w idzieć na drodze miłości i prze
baczenia.

Jest jeszcze jedna postać, która występuje na początku i to na 
chwilę, ale koło której obraca się tok akcyi: to ojciec Cenci. Zbyt 
potworny, by mógł wzbudzać jakiś interes widza, zbyt oddany jednej, 
cielesnej żądzy, by był zdolny do jakiejś walki wewnętrznej i tragi
cznego szamotania duszy, — samem swojem krótkiem zjawieniem  
zdaje się zanieczyszczać scenę, a kilku słowami, pełnemi cynizmu, żą
dzy i nizkiej złości z powodu przeszkód, wzbudza uczucie nie grozy, 
lecz pogardy i wstrętu.

Kilku zaledwie rysami został scharakteryzowany Padre A nsel- 
mo; ale jak plastycznie! Ten staruszek, myślący bardziej o swym  
ogródku i cebulkach, zakopanych w ziemi, niż otaczających go oso
bach, nie zdolny do głębszego odczucia i przejęcia się tragedyą serc 
ludzkich, "gotowy zawsze sobie wytłómaczyć, że „wszystko najlepiej 
Bóg wielki układa", — a jednak taki dobry, taki poczciwy, tak goto
wy do wszelkich usług i poświęceń, by zrobić innym dobrze, posuwa-
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jący się nawet w końcu do podstępu, by uratować swego kochanego 
wychowanka, mimowoli jedna sobie naszą sympatyę. Gdy przy koń
cu tragedyi skarży się staruszek:

Niewdzięczni są ludzie 
I to im powiem na ostatnim sądzie.
Ja  go kochałem jak-mojego syna:
Tyle nadziei moich leży w grobie...

to zapomina się o jego komicznych nieco uwagach, o jego n iew czes- 
nem moralizowaniu, którem powoduje śmierć Giana, a czuje się tylko  
dla niego serdeczne współczucie i litość.

Postać P ietra Negri porównywano z Szekspirowskim .Tago- 
nem; zupełnie jednak niesłusznie. Niema w nim nic z wielkości, ani 
tragizmu. Ciasne serce, pełne egoizmu, nizkie i poziome uczucia; je 
dynym jego celem jest użycie, motywem działania korzyść własna, 
lub obawa przed karą. U łatwia on zabicie ojca, aby w ten sposób zdo
być dla siebie Beatryczę; gdy wraca ona z pogrzebu, chce ją  mową, 
lub miodem zniew olić „do tajemniczych słodyczy"; zostaje wreszcie 
delatorem, aby ocalić siebie od zguby, gdy widzi, że zbrodnia w yj
dzie na jaw. Charakter jego określa krótko i dobitnie Beatryx:

Widać, że garb twój był tylko tłómokiem,
W którym nosiłeś podłość.

Równocześnie jednak obdarza go poeta umysłem bystrym, prze
biegłością i sprytem, a przede wszy stkiem talentem malarskim. 
Pod względem psychologicznym jest to w ięc przeciwieństwo ojca 
Anselma.

P ietro N egri (według rękopisu Słowackiego) jest księdzem; 
szczegół nietylko odrażający, ale nieprawdopodobny, jeżeli zważy
my, że jest on od urodzenia garbaty J). B liższe szczegóły co do jego

]) Dla tego też prof. Małecki w wydaniu tej tragedyi starał się ile mo
żności ten szczegół zatrzeć, zmieniając np, słowa ,,księże" na „Piętro", lub 
np. zdanie: „ja, który chodzę w habicie i boso", na: „ja, który chodzę ubogo 
i boso" i t. p. 11
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stosunków rodzinnych są, niejasne. J est on bratem Giana, jak wspo
mina w rozmowie z Orsinim x); obaj zaś są dziećmi nieprawemi Orsi- 
niego. Giani, zabijając swego brata, wspomina o jednym jego stra
sznym czynie, o którym jednak niema więcej żadnej wzmianki 
w  tragedyi:

Matki na pomoc wołasz?.. Tyś ją  zabił!..
Zbójco, na pomoc wołasz matki? ha! ha!
Czy w y słyszycie furye? Ten morderca
Woła na pomoc tu — zamordowanych
I mnie tu robi sprawiedliwym...

Obok tych głównych postaci tragedyi wije się jeszcze tłum róż
nobarwny innych, często jednym rysem genialnym naszkicowanych, 
scharakteryzowanych jednem słowem, jednem powiedzeniem.

Orsini i Don Lucenzio, przedstawiciele bezwzględnej sprawie
dliwości i majestatu sędziowskiego; obaj grają niejako podwójną rolę; 
jedną w todze urzędowej, drugą zw ykłą codziennego człowieka, gdy  
np. Orsini po wyjściu świadków skarży się, że każdy dzień sądu spro
wadza mu bezsenność i wydatek na doktora, — a Lucenzio, gdy roz
mawia poufale z odźwiernym.

A  dalej B arygiel, dozorca więzienia, i jego córka Dolorida, t y 
powa dziewczyna włoska, piękna i dobra, jak promień jasnego słońca, 
rzucony na ponure tło  więzienne. Ody się dowiaduje, że Beatryx ma 
zginąć wieczorem, mówi z przejęciem:

Gdybym była, Pani,
Panną Najświętszą, nie zaszłoby słońce...

Potem, już po niewczasie, chce na czele ludu wybłagać łaskę 
u papieża, uważając, że ucięcie włosów jest już dostateczną karą za 
wszystko. Jedna z tych postaci, których tajemnicę tworzenia po-

ł) Str. 48. Rozmowa ta przypada według rękopisu na scenę 2-gą aktu 
IV'-go. Nawiasem powiedziawszy, akt ten zaczyna się rozmową trzech furyj, 
która w wydaniu została opuszczoną, zapewne ze względu na zbyt częste po
wtarzanie się.
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siadł sam Słowacki; rysami przypomina L ilię W enedę, jak tamta, p el
to a prostoty i niewymownego czaru.

Znakomite postaci mieszczan i sceny z życia zbiorowego w ypeł
n ia ją  ramy tego obrazu, tworzą tło rzymskie, niezrównane w swym  
realizmie i prawdzie. Patrząc na nie, rozumiemy, dla czego poeta 
akcyę, przedstawioną przez wszystkie źródła i innych pisarzy w po
nurym zamku P etrella , przeniósł do Rzymu. To tło wiecznego miasta 

■i życia w niem wrzącego, nadaje dopiero obrazowi w łaściwy charak
ter, jego odrębny południowy koloryt.

Rozbiór powyższy okazuje nam tragedyę Słowackiego w nowem 
- zupełnie św ietle. W idzimy, że właściwa historyczna fabuła jest tylko 
podkładem, na którym wyraził Słowacki to, o co mu głównie chodzi
ło, konflikt psychologiczny. Tragedya Słowackiego jest mimo innych  
! pozorów nowoczesnym dramatem psychologicznym; spotykamy tu to, 
'to  cechuje dramat nowożytny, przeniesienie ciężaru sztuki z faktów  
'tia uczucie, z kulis teatralnych do duszy działających osób.

Nowoczesność tej tragedyi polega jednak nietylko na zewnętrz
nych cechach, ale na samej naturze tragicznego konfliktu, który chy
ba w najnowszych czasach dopiero może być rzeczywiście zrozumia
ny i odczuty. Bo oto stoją przed nami dwa typy, jakby w yjęte z ga
lery! modernistycznych utworów, typ kobiety o charakterze męzkim, 
woli niezłomnej, rozumie panującym nad czynami, uczuciach uświa

domionych, typ „hardej i dumnej dziew czyny4 i typ mężczyzny o ner
wach kobiecych, przeczulonego, potrzebującego oparcia i podpory 
w życiu, podległego halucynacyom i kierującego się przeczuciami. 
I  nietylko on zyskuje w miłości do niej — rzecz naturalna — w szyst
ko, niemal raeyę swego istnienia, ale także ona, znękana walką we
wnętrzną, wstrząśnięta do głębi wypadkami życia, znajduje w nim 
oparcie moralne, przytułek dla duszy, drżącej z bólu i ze zmę- 
-ozenia.

M iłość wyrosła na gruncie pessymizmu, wynikła z braku siły  do 
życia i złamana przez nieszczęście, nosi w sobie nieubłagany tra
gizm. I  oto widzimy, jak pod osłoną faktu historycznego w yraził 
Słow acki,ideę konieczną, a więc powszechną i ogólną. Bo wszystko 
jedno, czy (jak mówi historya) Beatryx została ściętą, czy Giani (jak 
chce poeta) zabił się szkłem połkniętem. Fakta są tu tylko zrealizo
waniem, uplastycznieniem idei; istota tragedyi polega na tern, że tak 
ty ć  m u s i a ł o ,  że nieszczęście, tragedya, śmierć, jest nieubłaganą 
koniecznością dla obu typów, wynikłą z ich duszy, ich uczuć i cha
rakteru, a na odwrót poczucie tego, ta niemal pewność nieszczęścia
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koniecznym znów warunkiem miłości. I oto konflikt już nie history
cznie, ale psychologicznie prawdziwy, więc nie włożony w ten jeden  
fakt, przekazany nam przez historyę, ale odczuty i zrozumiany sub 
specie aeternitatis.

Lecz konieczność psychologiczna została u Słowackiego w znacz
nej części zastąpiona przez konieczność metafizyczną; nici czynów  
zostały przeciągnięte w zaświat i włożone w ręce tajemniczych po
staci, furyj, czy duchów ciemnych. Nad całą akcyą zawisła straszna,, 
zaświatowa potęga, w której, jak się słusznie w yraził Szujski, — 
„niema najwyższej myśli chrześcijańskiej, miłosierdzia Bożego".

Że nie stało się to mimowoli, ale z myślą i intencyą poety, do
wodzą ostatnie słowa ojca Anzelma:

Jest to okropna nauka i krwawa,
Ale na całe życie pozostanie —
Tak kto bez Boga, lecz z ciemnymi duchy 
Chce porządkować świat, często go łamie 
Bóg, tak jak ciebie, i myli go w drodze.

W ięc fatum nieubłagane, mszczące się bezlitośnie za błąd 
ducha.

Wprawdzie przy samym końcu, przy śmierci Giana, furye, któ
re przyszły po jego ducha, znikają przed wyższą potęgą M atki 
Boskiej, ale ta siła  cudowna tak słaba jest na ziemi, jak owo cudo
wne zjawienie w L ilii W enedzie, które tylko po to ukazuje się nad 
stosem W enedów, by dać poznać, że to jest „krew Bogu najmilejsza"- 
N a ziemi, w św iecie realnym tryumfuje zło, nieożywione nawet żad
ną głębszą myślą, tylko chęcią wyrządzenia jak najwięcej krzywdy 
i nieszczęść.

Fatalizm i pessymizm, dwie zasadnicze struny duszy Słow ackie
go, odezwały się i w tern dziele wyraźnym i donośnym dźwiękiem, 
budząc nastrój przygnębienia i grozy.

Mimowoli nasuwa się w reszcie porównanie tragedyi Słowackie
go z utworem Shelley’a pod tym samym tytułem '). Najpierw nale-

°) Zob. Ferd. Hosick: „B. Cenci, czyli o rzekomym wpływie Shelley’a na 
Słowackiego*'. „Ateneum", 1892, I. — Pini: „Kilka słów w sprawie wpływu 
Shelley’a na tragedyę Słowackiego: B. Cenci". „Ateneum", 1897, II. — Wiła 
Zyndram-Kościałkowska: „Dwie Beatrycze, Słowackiego i Shelley’a". „Tygo-
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ży zaznaczyć, iż nie ulega wątpliwości, że Słowacki nie znał utworu 
S helley’a, że zatem nie może być mowy o jakimkolwiek wpływie je 
dnego utworu na drugi- zewnętrzne zaś podobieństwa tłumaczą się 
tem, iż obaj poeci korzystali z tych samych źródeł. Z porównania obu 
utworów, angielskiego i polskiego, musimy dojść do wniosków nader 
korzystnych dla Słowackiego. Podczas gdy tragedya S helley’a pisana 
jest jeszcze według starych wzorów klasycznych, gdy bohaterowie 
i sama bohaterka wygłaszają długie tyrady tym głosem patetycznym, 
znanym jeszcze z tragedyi W ebstera — utwór Słow ackiego nosi 
piętno nowożytne, modernistyczne; w technice, w typach, w sposobie 
ujęcia tematu, wszędzie olbrzymia różnica, która mogłaby nasunąć 
przypuszczenie, że przynajmniej jakie pół wieku oddziela chwile po
wstania obu utworów, gdy w rzeczyw istości tylko przedział niewielu  
dat między nimi istnieje '). „Nowożytność" Słow ackiego nie wymaga 
innych dowodów na swoje stwierdzenie, prócz tego jednego, jakim  
je s t  jego „Beatryx Cenci".

D r K a z i m i e r z  J a r e c k i .

dnik Illustrowany“ , 1896, II, Drobniejsze prace, dotyczące tego tematu, w y
mienione są w rozprawie p. Hósicka.

i) Tragedya Shelley’a powstała w r. 1820. Słowackiego utwór powstał 
w c a ł o ś c i  w czasie jego pobytu we W łoszech, t. j .  przed r. 1838. (P. 
Meyet posiada dowód, że nawet rękopis, zawierający drugie obrobie
nie naszej tragedyi, który ja odnosiłem do czasów paryskich, powstał we Flo- 
rencyi, po powrocie poety ze Wschodu. Tak w ięcj hypoteza, postawio
na w pierwszej części mej pracy, zyskuje zupełne uzasadnienie).
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ADOLF SKAŁKOWSKI. Jan Henryk Dąbrowski. Część pierwsza. N »  
schyłku dni Rzeczypospolitej (1 7 5 5 — 1796). M o- 
nografje w zakresie dziejów nowożytnych. Wydawca- 
Szymon Askenazy. Tom IV.

Tom IV  monografij poprzedził prof. A skenazy, zarówno, jak i po
przednie, treściwą i pouczającą przedmową, w której zwrócił przede- 
wszystkiem uwagę na tych, co o życiu i czynach Dąbrowskiego daw
niej pisali. Na pier wszem miejscu został wymieniony Leonard  
Chodźko i jego pięknie odczute, ale słabo wykonane dzieło francuzkie 
o legionach włoskich. Następnie w pół wieku po śmierci Dąbrow
skiego, napisał o nim także w języku francuskim generał K ołaczkow 
ski. W spomnienie powyższe wydane niedawno w języku polskim,, 
nacechowane jest serdecznym pietyzmem, lecz oprócz paru ciekaw
szych szczegółów, nie przedstawia większej wartości. Jeśli do tego- 
dodamy ułamki wydawnicze Raczyńskiego Edwarda i K raszew skie
go trochę drobnostek okolicznościowych, to zdaje się będzie już 
w szystko. Oczywiście, jak na naukę polską i na Dąbrowskiego za. 
mało, prawie nic. Jeszcze za K sięstw a W arszawskiego ofiarował 
Dąbrowski Towarzystwu Przyjaciół Nauk rzecz swoją o legionach  
a krótko przed śmiercią przekazał temuż Towarzystwu, wszystką po
zostałość przedmiotową i pisemną swej długoletniej służby publicz
nej. M yśl ofiarodawcy była prosta i jasna. Darował on naczelnej, 
instytucyi naukowej polskiej dzieje swoje własne, związane nieroz- 
dzielnie z najnowszemi dziejami kraju, a nie chował niczego pod kor
cem, bo niczego chować nie miał potrzeby. M yśl Dąbrowskiego po
ją ł należycie Staszic, gdy na posiedzeniu w r. 1819 podniósł z naci
skiem potrzebę zbierania troskliw ego przez Towarzystwo wszelkich  
wiadomości do dziejów Narodu, szczególniej z czasów ostatnich. Za
ję ło  się też Towarzystwo sprawą opracowania czynów Dąbrowskiego, 
lecz powierzono zadanie człowiekowi, który zawiódł zaufanie Towa
rzystwa i kraju.
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Tymczasem historyografia polska nie w ypłaciła  się ze swego dłu
gu względem generała Dąbrowskiego i dlatego to autor niniejszej 
pracy, założył sobie wypełnić tę posługę, w pewnej przynajmniej, 
obecnie wykonalnej mierze. W  części pierwszej życiorysu przed
stawia nam autor, skromniejszą i mniej znaną połowę życia i trudów  
Dąbrowskiego, zawierającą już przecie w szystkie przesłanki faktycz
ne i psychiczne, skąd wyrosnąć miała druga połowa. W  tej części 
oglądamy Dąbrowskiego w dzieciństwie, w niejednolitem środowisku 
rodzinnem, czysto polskiem i katolickiem po mieczu, na poły niem iec- 
kiem i protestanckiem po kądzieli. Istn iały z macierzystej strony 
niebezpieczne rozdźwięki polityczne, szczególniej niebezpieczne 
w ówczesnej zamąconej dobie. A le  za to był zdrowy grunt swoj
ski od strony ojcowskiej, była naogół w domu szlachetna atmo
sfera moralna, a stąd podatność do zupełnej assym ilacyi obcych p rzy
mieszek. D zięki takim czynnikom uratowany został Dąbrowski dla 
przyszłości swojej i kraju, choć nieletnim chłopcem wywieziony do 
Saksonii, tam na obczyźnie wyrastał na młodzieńca i męża. M ógł on 
jeszcze ciągle wydawać się na poły Niemcem i nigdy naw et nie na
uczy się swobodnie wysławiać po polsku, ale z tej obcej a wysokiej 
kultury wybierał odraza, to co najzdrowsze i wszechludzkim idealiz
mem się karmił.

Technicznej wiedzy militarnej szukał Dąbrowski wszędzie, czy 
to kiedy zapraszał się na rewję wrocławską do starego Fryderyka, 
czy to kiedy później czynił starania o assystowanie armii rosyjskiej 
w kampanii tureckiej, a najwięcej mógł się nauczyć w szkole nie
mieckiej, najbliższej tradycyi Fryderycyańskich. A le jeśli nauczycie
lem techniki militarnej był mu wielki cypik-prusak, to wzorem cno
ty  wojskowej pozostał znakomity i szlachetny francuz, Tureniusz, 
którego nawet w drobnostkach, bo w maści koni dobieranych pod 
wierzch, rad był naśladować. Na pierwsze też hasło podane w kraju 
pośpieszył oddać się na służbę, B plitej, na służbę całkowitą, dozgon
ną, na całe ćwierćwiecze, jakie mu jeszcze pozostało do przeżycia. 
P ierw szy okres życia Dąbrowskiego, kończący się razem z końcem  
Rzeczypospolitej był przedmiotem badań autora. N ajw iększa trud
ność w wykonaniu powyższego zadania polegała na tern, że bezpośred
nie najobfitsze i najważniejsze materyały źródłowe do biografii D ą
browskiego, troskliw ie gromadzone za życia przez samego generała, 
nie są na razie do odszukania. Cała spuścizna pisemna po generale, 
ze zbiorów po Towarzystwie Przyjaciół Nauk zniknęła i po dziś dzień  
nie wiadomo, co się z nią stało. Staranne poszukiwania podjęte przez 
autora, we wszystkich niemal znaczniejszych archiwach w G alicyi, 
W Poznańskiem, po części w K rólestw ie, oraz w niektórych zbiorach
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polskich za granicą., pozostały bez rezultatu. Dało się jedynie stw ier
dzić, że niektóre ułamki poszukiwanej całości, wyłaniają się w róż
nych miejscach. Tak np. ważny list do K niaziewicza był w pacz
ce dokumentów, wydobytej z suchej studni, w Kaliszu przez ko
zaków.

W  braku zatraconego kompletnego materyału trzeba było z róż
nych końców zbierać materyał skąpy i rozrzucony, poddawać go tern 
ostrożniejszej rew izyi i wysnuwać z niego urywający się w każdej chwi
li źródłowy wątek chronologiczny, osobisty i rzeczowy. W ywiązując 
się z tego zadania, autor przeprowadził możliwie wyczerpujące po
szukiwania w Poznaniu, Gnieźnie, Szrodzie, Rydzynie, Koszutach, 
Nawrze, W innogórze i Gdańsku. Następnie w Paryżu przeszukał autor 
tam tejsze archiwa: historiques et administrativos du ministere de 
la guerre, des affaires etrangeres et nationales, oraz bibliotekę pol
ską, do której w eszły niektóre przyczynki z archiwum di R isorgi- 
mento w Medyolanie. Dalej zw iedził autor muzeum w Raperswylu  
i Haiiptstaatsarchiv w Dreźnie, muzeum Ossolińskich, Dzieduszye- 
kich i Baworowskiego we Lwowie, archiwum Czartoryskich, oraz 
biblioteki Jagiellońską i Akademii Umiejętności w Krakowie, 
wreszcie korzystał z rękopisów biblioteki uniwersyteckiej, oraz K ra
sińskich i Zamoyskich w W arszawie, do czego dołączone zostały  
niektóre przyczynki z tutejszych rządowych archiwów akt dawnych 
i sztabu głównego. Kończy prof. Askenazy tern, że oceni każdy rze
czoznawca wiele trudu w łożył autor w swoje poszukiwania, a wiele  
krytyki w ich spożytkowanie naukowe. Oceni zarazem każdy czy
telnik, w iele w tę pracę w łożył autor serca dla swego bohatera i dla 
sprawy przez niego wyobrażanej, oraz w iele głębokiego szacunku dla 
prawdy. N ie masz tu apologii biograficznej, ale narracya prosta 
prawdy się doszukująca i tym sposobem najlepiej przysługująca po
staci Dąbrowskiego, który bez apologii obyć się może, a krytykę 
najściślejszą wytrzyma. W końcu autor w Przypiskach ogłosił nie
które ważne dokumeuta, które zasługiw ały na wyróżnienie.

W ywód rodzinny Dąbrowskiego przedstawił autor bardzo szcze
gółowo i zajmująco. Dziad generała Jan Dąbrowski był chorążym cho
rągwi królewskiej pod Wiedniem i brał udział we w szystkich póź
niejszych wyprawach Jana III. Ojciec Jana, Michał, w ciężkich dniach 
oblężenia Gdańska, musiał strój pazia zmienić na mundur kadeta  
pułku, a po skończeniu oblężenia wstąpił do kirasierów saskich i zo
sta ł tym sposobem żołnierzem Augusta III . W Polsce przebywał 
bardzo krótko, a syna Jana Henryka wziął do siebie, kiedy miał lat 
11. Jan H enryk w krwi po matce miał anglosaską zaciętość i kal
wińską surowość w pojęciu obowiązków. Krwi obcej w jego żyłach
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płynęło wiele. Pradziad Alan i prababka MieróWna, byli to emi
granci ze Szkoeyi, a dziad Lettow związany był z Niemcami, jakby 
% drugą ojczyzną. Jedenastoletni Henryk oddany został głównie 
dla wyuczenia się języka niem ieckiego do szkoły w Kamentz w gór
nych Łużycach, a kierownictwo nad jego wykształceniem objął puł
kownik Lestock, który sam miał syna w równym wieku. Nauka je 
go w Saksonii trwała lat cztery i już w r. 1770 oddał go ojciec do 
pułku. W służbie.saskiej u legł jednak Dąbrowski wcześnie przy
gnębieniu, jakie ogarnęło wojskowych tego kraju, na widok niemocy 
finansowej i w ślad idącej niemożności wszelkich w iększych reform. 
W  służbie saskiej zapomniał też Jan H enryk języka polskiego. B liz -  
kość sióstr pozwoliła mu zachować w pamięci dużo słów polskich i za
chować żywe wspomnienie kraju. Około r. 1775 stosunki w wojsku 
«askiem zaczęły się zmieniać na lepsze. Zaprowadzono nowy regula
min, przeglądy i manewry wojsk. Dąbrowski jakby odżył. W r. 
1778 odbył on nawet kampanię, zwaną później „Kartoflaną11, w której 
pisze: regiment nasz zwiódł kilka małych potyczek. Miałem chęć 
odznaczenia się, lecz ani wiadomości, ani dostatecznej okazyi do te 
g o .—Wojna ta nie była jednak bez znaczenia. Pod wpływem bo
wiem zapoznania się z urządzeniami fryderyańskiemi przeprowadzo
no wiele ulepszeń w armii saskiej. Dla Dąbrowskiego zaś owa nie- 
krwawa kam pan ja nabierała tern większej wagi, że była to jego je 
dyna praktyka wojenna aż do roku 1794.

W  r. 1780 ożenił się Dąbrowski z panną Rackel, wesołą, bardzo 
skromnych obyczajów i wychowaną do życia domowego i gospodar
stwa. Przeniesienie się do gwardyi i stały pobyt w D reźnie, miały 
wpływ stanowczy na dalsze koleje życia Dąbrowskiego. W ysoka  
kultura miasta pełnego zbiorów i pamiątek, zetknięcie się z dworem, 
opiekującym się tak troskliw ie dziełami sztuki, oddziaływały silnie 
na Dąbrowskiego. Oddziaływała również na niego współczesna lite 
ratura niemiecka i francuzka, ostatnia jednak niewątpliwie znacznie 
później. Na wykształcenie militarne Dąbrowskiego wpłynął znacz
nie pułkownik Bellegarde, wnuk w nieprawej linii A ugusta II . 
W rozmowach z nim poznał Dąbrowski nieumiejętność swoją i za
zdrościł kolegom, którzy o książkach wojskowych rozmawiając na 
wszystko dostateczną mogli dawać odpowiedź, albo stosowne w swo- 
jenj miejscu czynić zapytania. Obudziła się wtedy w Dąbrowskim  
żywa chęć pracy nad sobą, nad zdobyciem wiedzy teoretycznej woj
skowej, a czując potrzebę mentora udał się do rotmistrza Bluchera, 
oficera, którego Bellegarde najwięcej cenił, z nim często o dziełach  
wojskowych rozmawiał. Za przykładem Bluchera, zaczął Dąbrow
ski uczęszczać na lekcye matematyki, inżyuieryi, rysunków topogra-
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licznych i artyleryi. K orzystał z biblioteki, jaką w każdym pułku? 
urządzał hr. Bellegarde, a wkrótce pomyślał o założeniu w łasnej. 
Rychło w ykształcenie jego wojskowe szerokie ogarnęło kręgi. Grun
towną była jego znajomość historyi sztuki wojennej i znał życie wo
dzów sławnych nawet w szczegółach drobnych. W  tym też czasie 
położył podstawy do swego zbioru map i planów, który uzupełniał 
przy każdej sposobności. Zgodnie z zasadami fry dery ciańskiemi^ 
które i poprzednio Tureniusz wyznawał; uważał Dąbrowski przezor
ność, nieufność, podejrzliwość i sztukę tajenia istotnych zamiarów, za 
cnoty kardynalne każdego wodza. Podług tych zasad należało ra
czej zrzec- się korzystnego przedsięwzięcia aniżeli narazić się na nie
bezpieczeństwo nieregularnego dostarczania żywności swemu wojsku, 

W  1790 r. poczęto w W arszawie starania o pozyskanie Dąbrow
skiego. K siąże J ó ze f Czartoryski, poseł Rzeczypospolitej na dwo
rze saskim, nie przestawał namawiać Dąbrowskiego, aby rzucił gw ar- 
dye saskie. Pamiętano też o nim na dworze, a Stanisław August 
przywiązywał wiele do pozyskania jego osoby i czynił osobiście sta
rania u elektora saskiego o pozwolenie przejścia w służbę ojczyzny  
własnej. Dąbrowski namyślał się długo i wahał długo, ale przemogła 
sprawa ojczysta. Dopiero d. 14 lipca 1792 r. wpisany został D ą
browski do brygady W ielkopolskiej w randze brygadyera. Korpus 
ten jednakże, tworzący rezerwę, nie miał już udziału w kampanii. 
Po przystąpieniu króla do Targowicy, Dąbrowski razem z brygadą 
otrzymał rozkaz cofnięcia się z pod W arszawy do W ielkopolski. 
Rok pierwszy upłynął mu w Polsce na pracy organizacyjnej. Z w łasz
cza brygada, która nie przeszła krótkiej wojny 1792 r. wymagała 
znacznego nakładu pracy i doświadczonego kierownictwa. W  sierp
niu, 1791 r. lustrował ją  pisarz połowy Rzewuski z sercem napełnio- 
nem żalem. Co do porządku, to brygada w tej mierze żadnego ukła
du nie miała, a co do dyscypliny, to ta była jej obca. Z lustrowa
nych czterech szwadronów, żaden ani wystąpić podług przepisu, ani 
uszykować się do parady, ni do boju, ani nawet do maszerowania nie 
potrafił. Przytem oficerowie elementarnych wiadomości nie m ieli 
i nawet komenderować nie potrafili. B y szewski nie miał żadnych 
kwalifikacyj na wysoki swój urząd, a Madaliński wyniesiony w czasie 
obrad sejmowych z porucznika na dowódcę brygady, miał za sobą 
24 lat służby, ale służby polskiej, w której się nie mógł nic nauczyć- 
dla kompletnego niedostatku służby wojskowej. Pod biegłą ręką D ą
browskiego najgorsi nawet oficerowie zmieniali się w pożytecznych,, 
a przynajmniej w znośnych. W  pracy zaś tej czysto wojskowej n ie  
dał się Dąbrowski powstrzymać przez postępy Targowicy i jej rządu  
w kraju.
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Dąbrowski, jako żołnierz nie pochwalał taktyki stronnictwa 
konstytncyi 3 Maja, które ograniczając się na protestacyi, kraj opu
ściło. N ie należał on do tej liczby oficerów, mających sposób do utrzy
mania życia, którzy się podali do dymisyi, lecz należał do tej reszty,, 
która była zmuszona poddać się okolicznościom. W tedy to rozpo
wszechniono wieść, że Prusacy mają zamiar otoczyć W ielkopolskądy- 
wizyę i zmusić ją do wejścia w pruską służbę i jeden Dąbrowski sta
rał się swoje otoczenie bezradne i sparaliżowane poczuciem bezsil
ności, natchnąć śmiałą prawie zuchwałą inicyatywą. Opracował on 
plan, podług którego należało przenieść dywizyę całą pod W arsza
wę, zająć arsenał, iść potem przeciw Prusakom i zaczepić ich. Plan  
powyższy, zawcześnie wyjawiony Stanisławowi A ugustowi, nie zy
skał jego aprobaty i musiał być zaniechanym. B yszew ski po jego  
wykryciu odebrał rozkaz udania się w Sandomierskie, gdzie musiał 
rozlokować swą jazdę ponad Pilicą aż do Koniecpola. Gdy B yszew 
ski lękał się rozbrojenia swego oddziału, Dąbrowski radził mu od
mienną dyslokacyę wojska, jaką łącznie z W odzickim opracował, 
a która dwie dywizye wojska tak zbliżała do siebie, że m ogły w c ią 
gu dni trzech zająć i okopać obóz projektowany. Byszew ski usłu
chał tej rady, ale w W arszawie dorozumiano się od razu niebezpiecz
nej ewentualności, ukrytej w tej nowej dyslokacyi. Ożarowski też. 
przesłał niezwłocznie By szewski emu i W odzickiemu rozkaz, aby 
zajęli z wojskiem natychmiast dawne pozycye.

Dąbrowski nie miał zresztą żadnego udziału w pracach przygo
towawczych do wojny w 1794 r. Zw ątpił on w możność dalszej walki 
na ziemiach Polski, wobec zgodnego współdziałania dworu berlińskiego  
i petersburskiego. Plan jego polegał na tern, aby.o ile można zmniejszyć 
dotychczasowe złe dyslokacyę i skutkiem tego planu znalazł się w  sze
regach Targowicy. Konfederacya ta jednak rozwiązała się 27 lip ca,, 
ustępując miejsca Kadzie nieustającej i sprawa redukcyi wojska w y
szła na plan pierwszy. Dąbrowski pragnął klęskę powyższą przez 
szereg oszczędności uczynić jaknajmniejszą i zachować siły  najlepsze. 
Przez ówczesną komisyę wojskową starał się przeprowadzić kontra
bandą, nie jedną myśl użyteczną, ale coraz bardziej uwydatnia się  
próżność jego zabiegów i rola jego stawała się raczej rolą grabarza, 
aniżeli reformatora armii polskiej. Rada N ieustająca nakazała też 
niezwłocznie redukcyę armii przyprowadzić do skutku i oznaczyła, 
termin ukończenia takowej na 15 marca 1794 r. Ruszyła się pierw
sza brygada M adalińskiego, który ustanowił sąd wojenny na podej
rzanych oficerów i zdaje się, że mocą tego sądu skazał Dąbrowskiego 
ua infamię i śmierć. W yrok zapadł zaocznie, bez przesłuchania 
oskarżonego, ale dla Dąbrowskiego nie miał żadnych ważniejszych
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następstw. Dopiero po ruszeniu się W arszawy, Dąbrowski zdecydo
wał się ostatecznie złączyć swoją szczupłą komendę z resztą w alczą
cego wojska. Przedewszystkiem  musiał on stanąć przed wydziałem  
wojskowym rady zastępczej, jako zdrajca na śmierć skazany, ale 
śmiałe przemówienie do tłumu uratowało mu na razie zagrożone ży
cie. Rezolucyą departamentu wojskowego, któremu przewodniczył, 
został Dąbrowski uznany za niewinnego i tym sposobem honor i oby
watelstwo Dąbrowskiego ocalały.

Z początku polecono Dąbrowskiemu strzeżenie P ilicy, gdzie 
objął komendę po Haumanie. W  sierpniu spotykamy go w obozie 
pod Czerniakowem, skąd wykonał dwa w ielkie rekonesanse przeciw
ko stanowiskom zajętym przez wojska rosyjskie. W krótce jednak  
Kościuszko przeniósł go do obrony Marymontu i Powązek, gdyż tam 
w ażyły się losy W arszawy i całej kampanii. N a tych pozycyach sto
c z y ł on kilka uporczywych walk z Prusakami, które w obozie Prus
kim zrodziły zwątpienie, czy całe oblężenie przyda się na cokolwiek. 
W  początkach września wysłanym został Dąbrowski z korpusem po
mocniczym do W ielkopolski. N ie był to oddział zbyt pokaźny, bo 
składał się zaledwie z 3100 ludzi i jakość tego żołnierza była bardzo 
różnolita, a jazda była nierównie lepsza od piechoty. W ciągu mar
szu oddział wzrósł do 8,000 ludzi, ale s/4 składu tego oddziału trzeba 
b )ło  uczyć elementarnych wiadomości służby poi owej P rzy pier- 
wszem większem starciu, pod Łabiszynem^ jeszcze niektóre szwa
drony Dąbrowskiego nie umiały dotrzymać placu i cofnęły się przed 
natarciem huzarów pruskich. Sam Dąbrowski znajdował się w nie
bezpieczeństwie, ale zw ycięstwo znajdowało się już po jego stronie. 
Pud sam koniec kampanii ten sam korpus bez płaszczów i butów, bez 
namiotów, wystawiony na zawieruchy i chłody zbliżającej się zimy, 
zatrzyma najdłużej spoistość wewnętrzną i zdolność bojową. Będzie  
to najpierwszy korpus całej armii.

K iedy oddział posiłkowy Dąbrowskiego posunął się do "Wielko
polski i opuścił linię Bzury, żądał naczelnik, aby specyalny korpus został 
posłany ku Sochaczewa, któryby utrzymywał w miejscu wojska prus
kie i tyłu jego oddziałowi brać nie dozwolił. Pozycye wojska polskie
go nad Bzurą zostały mimo to stracone. W ojska pruskie wyparły księ
cia Poniatowskiego z Kamionny i zatrzaśnięto wrota, przez które 
wszedł Dąbrowski do W ielkopolski. Polacy też z boleścią, a prusa
cy  z zadowoleniem uważali ów śmiało rzucony korpus za enfant 
perdu. Dąbrowski tymczasem posuwał się nieustannie w głąb W iel
kopolski; z tym rodzajem wojsk nie mógł on marzyć o wojnie w w iel
kim stylu, ograniczał się raczej do partyzantki, ale prowadził ją tak, 
że wszystkie drobne akcye wiążą się z sobą i zmierzają do wspólnego
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celu. Przytem zdolność tajenia swych zamiarów, tak, cenioną przez 
Fryderyka II, że domagał się jej przedewszystkiem od swoich gene
rałów, rozwijał Dąbrowski z zupełnem powodzeniem od pierwszych  
chwil aż do schyłku wyprawy W ielkopolskiej. W  końcu, w krytycz
nym momencie swej wyprawy, utrzymywał Dąbrowski tak długo na
czelnego wodza armii pruskiej (Schwerina) w niepewności, którą dro
gę obierze z powrotem, że spokojnie z całym taborem mógł się prze
prawiać pod M ietrzewicami i po drugiej stronie Bzury zająć obronną 
pozycyę.

Gały przebieg wyprawy W ielkopolskiej został przez autora 
opisany szczegółowo i krytycznie, z należytem wyzyskaniem da
wniejszych i nowych prac niemieckich, które tej kampanii poświęcone- 
mi zostały. Przedewszystkiem autor wytknął z całą gruntownością 
szereg błędów, jakie popełniła główna komenda pruska, a następnie 
przedstawił wyraźnie niezmordowaną czujność Dąbrowskiego i zręcz
ne maskowanie swych zamiarów, które stale wprowadzało w błąd nie
przyjaciela. Oprócz tego zanotowano skrzętnie najdrobniejszą po
tyczkę i niepominięto tych ciężkich chwil Dąbrowskiego, kiedy Ma- 
daliński chciał się z swoją komendą odłączyć od niego i zaszczepić 
nieposłuszeństwo w jego oddziale. Myśl stworzenia siły zbrojnej 
polskiej, po za granicami kraju, dla prowadzenia dalej pod opieką 
Francyi dzieła 1794 r., była własnością Dąbrowskiego. Legiony mia
ły  być protestem przeciwko państwowej zagładzie i podstawą do 
działalności na przyszłość.

Monografia Skałkowskiego, do której dołączono nie tylko pis
ma Dąbrowskiego, ale i liczne przypisy i źródła, jest pierwszą w yczer
pującą i pełną biografią generała Jana Henryka Dąbrowskiego. 
Autor przedstawił nam go na bogatem tle ówczesnych pojęć o woj
skowości i odtworzył wybornie psychologiczny proces przeistaczania 
się różnolitych pierwiastków narodowych, jaki się odbyt w duszy 
młodzieńca. A le autor nie poprzestał na tern. Skreślił on nam nie- 
tylko wyczerpująco całą działalność Dąbrowskiego, w 1794 r. ale 
i wpływ tej kampanii na dojrzenie i ustalenie się jego obyw atelskie
go ducha. Wśród olbrzymiej klęski, zapowiadającej niechybną za
gładę, Dąbrowski ani na chwilę nie zwątpił, ani na chwilę nie poddał 
się rozpaczy, a przedewszystkiem ani na chwilę nie pogrążył się 
w bezczynność i apatyę. Niczem niezachwiana wiara w przyszłość 
nadała też postaci Dąbrowskiego, jakby żyw iołową czy mesya- 
niczną siłę, którą autor zrozumiał, odczuł i wybornie odtworzył.

A B .
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^Pamiętniki majora S. T. Kierzkowskiego. Warszawa, 1904.

W  postaci Kierzkowskiego spotykamy typowego niższego ofice
ra, który nie sili się na opisywanie rzeczy w ielkich i rozległych, ale 
pozostaje zawsze w szczupłem i ciasnem kole tego, co sam doświad
czył, lub co na własne widział oczy. Owa bezpretensyonalność, tak 
rzadka u niższego oficera, budzi do pamiętnika w ielkie zaufanie, i je 
żeli jakiś drobny opis wywołuje w czytelniku pewną wątpliwość, 
to się przypisuje tej okoliczności, że K ierzkowski dopiero w lat 
trzydzieści po ukończonym zawodzie wojskowym zaczął spisywać swe 
pamiętniki. Wspomnienia Kierzkowskiego są z tego względu intere
suj ącemi, że opisują nietylko kampanie republikańskie i na
poleońskie, wspominają nietylko San-Domingo i Hiszpanię, ale po
święcają uwagę kampaniom polsko-rosyjskim z 1792 i 1794 r., które 
w zbyt wielu pamiętnikarzy nie obfitują.

Kierzkowski zawiadamia nas, że się urodził w domu uczciwym  
szlacheckim, ale ubogim, przyczem dodaje: ojciec mój lubił gości, 
a bardziej jeszcze karty, więc łacno z tego można poznać takową 
stratę. Dziwna przygoda skłoniła Kierzkowskiego do wstąpienia do 
wojska. W r. 1771, kiedy K ierzkowski mógł zaledwie przy pomocy 
mamki siedzieć na poduszce, zaszła w wiosce Smuszewie, pod K roto
szynem, potyczka konfederatów barskich z nieprzyjacielem. Zabłąka
na kula trafiła w poduszkę, na której malec siedział, a ten 
w yciągał spokojnie pierze z poduszki i niemi się obsypywał. Od tego 
czasu zaczęto K ierzkowskiemu prognostyko w ać, że będzie wojsko
wym dla tego, że był tak wcześnie w ogniu i kule go mijały. W  roku 
1787 Kierzkowski wstąpił do wojska polskiego. Pułk jego wymasze- 
rował na Ukrainę, dla uspokojenia buntów, tam wszczętych, i wtedy 
K ierzkowski zaczął pierwszy raz utyskiwać na trudy wojenne, albo
wiem marsze wśród wielkich upałów trwały od wschodu do zacho
du słońca. Szlachta pod wód wzbraniała się dawać, wojsko nienawidzo
ne było od obywateli, zdawało się, że było obcem, a nie polskiem, 
szlachta nawet żadnych rekrutów do wojska nie dawała i sama była 
wolna od służby wojskowej. B yły tylko w użyciu gwałtowne wer
bunki do wojska, z których często wynikały bitw y i porywanie się na 
wojsko.

W  r. 179 L pułk K ierzkowskiego wyruszył pod Bracław. Tam się 
zebrało kawaleryi i piechoty 12,000, prócz artyleryi. Obóz był pod 
rozbitemi namiotami przepysznie urządzony, tak, że zdawał się prze-
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pysznem miastem. Na lustracyę tego obozu zjechał wielki hetman, 
O giński. Po odbytej lustracyi rozkazał hetman wojsku zrobić różne 
ntanewra, podczas których znajdowało się dwóch generałów rosyj
skich z armii Potemkinowskiej, stojącej na W ołoszczyźnie. W  czasie 
manewrów wojsko występowało w największej paradzie, a generało
wie rosyjscy zastanawiali się nad manewrami wojska polskiego, które 
'polegały na tern, że książę Józef atakował obóz, a Kościuszko bronił 
go uporczywie. Manewry trwały, dopóki zimna nie zaczęły dokuczać, 
i  wtedy regiment Kierzkowskiego cofnął się do Tarnopola.

Kampanię 1792 roku odbył Kierzkowski. pod komendą generała 
Puparta. Bez żadnego oporu wojska opuszczały najbogatsze, żyzne 
prowincye. Na grobli Boruszkowieckiej znajdował się Kierzkowski po 
raz pierwszy w ogniu. Opisuje on też ową niezbyt fortunną potyczkę 
■dla wojsk polskich dosyć żywo i obrazowo. W ojska rosyjskie 
pod groblą Boruszkowiecką pragnęły odciąć i zniszczyć całą awan
gardę polską. Pomiędzy lasami i jeziorami — pisze Kierzkowski — 
nie można było widzieć nieprzyjaciela, który ku grobli zabiegał 

3  swoję artyleryą. Uformowaliśmy czworoboki i niedaleko od grobli 
zaczęła się bitwa. Artyleryą nasza dawała ognia do jegrów pieszych, 
którzy krzewiną podeszli do naszych, na kroków 40, i dużo nam lu lz i 
ubili. Broniliśmy się, sądząc, że nas będą sukursować nasi, ale dare- 
uina nadzieja. Straciw szy połowę ludzi, reszta nas przypadkowym  
sposobem, z podpułkownikiem Grochowskim po nad jeziorem, krzewi
ną, trzęsawiskami, uchodziliśmy z rąk niewoli, lub śmierci. Tak ubie
gliśm y z pół mili drogi do jednego młyna. Przeprawili nas młynar- 
czylcowie, bo mosty nasi pozrzucali z rozkazu księcia Józefa. P rzy 
byliśmy do Połonnego, połowy batalionu brakowało. Z całej tej 
aryergardy, 2,000 ludzi wynoszącej, zaledwie tysiąc pozostało. Ta 
■nieszczęśliwa aryergarda była dla mnie bardzo przykra. Po utraceniu 
wszystkich mych rzeczy, w jednej koszuli pozostałem, a ponieważ nie 
ty łe m  jeszcze oficerem, więc mi się dała uczuć bieda nie do zn iesie
nia. Kierzkowski opisuje również bitwę pod Zieleńcem, a potem pod 
Dubienką, ale w tych opisach nie może krytycznie objąć całego po
bojowiska, i tylko darzy nas szczegółami podrzędniejszego znaczenia.

W  opisie kampanii 1794 r. skreślił K ierzkowski żywo i szczegó
łowo bitwę pod Szczekocinami, w której otrzymał trzy cięcia szablą 
w  głowę od kirasyerów rosyjskich. Zaczęła się batalia — jak pisze 
K ierzkowski — o godz. 11-ej zrana i trwała do godz. 4 po poł. Czter
naście tysięcy wojska polskiego walczyło przeciwko 30,000 Prusa
ków i 6 tys. Kosyan. Polacy mieli 27 armat, a nieprzyjacielskich ar
m at było sześć razy tyle. Kanonada nieprzyjacielska zrobiła wielkie 
wrażenie. K osynierzy, wystaw ieni na kule i kartacze, zaczęli ucho-
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dzie z naszego regimentu, gdzie się zrobiła luka pomiędzy dworni, 
naszymi batalionami. Z powodu tego generał Grochowski wpadł po
między pierzchających, zwracał ich napo wrót, lecz od kuli armatniej 
poległ na placu, a w tern kawalerya rosyjska wpadła między dwa na
sze bataliony, otoczyła nasz czworobok naokoło, ale nie mogła go za
raz rozbić. Dopiero kiedy z drugiej naszej linii nie mogli już nas w i
dzieć z pomiędzy kawałeryi nieprzyjacielskiej, dali nasi z armat kar- 
taczami ognia, i nasze czworoboki zostały uszkodzone od własnych  
armat, ponieważ kartaczami tak, jakby półtoracznym wozem, przeje
chał przez kawaleryę i przez nasz czworobok, to nas zgubiło, gdyż 
od naszych wiele swoich ubitych było, reszta rannych i do niewoli 
zabranych. Jazda polska ruszyła do ataku na lewe skrzydło rosyj
skie, ale kozacy, ukryci w boru, wypadli na ty ł naszej jazdy, która 
się galopem napowrót cofnęła. Stratę armii polskiej w bitwie pod 
Szczekocinami oblicza Kierzkowski na (5,000 ludzi. W ziętych nas do 
niewoli — pisze on — strzegła warta rosyjska. Przy samym trakcie 
wielkim, na malej łączce, przy moście, zatrzymali nas razem z dwie
ma naszemi armatami i dwoma, naszego regimentu, sztandarami, zlo- 
żonemi na armatach.

Około nas — pisze dalej w zięty do niewoli, ranny K ierzkowski 
— przechodziła wielka liczba rannych Prusaków i Rosyan, oprócz 
co na wozach mocno ranionych dużo w ieźli. Zdawało się, że cala 
ich armia raniona była. W tem bieży jedna żołnierka pruska z pła
czem, narzekając, że mąż jej zginął. Spostrzegła naszych niewolni
ków, podniosła kamień na drodze i rzuciła w złości na nas, lecz nie 
trafiła żadnego. Oficer rosyjski od naszej warty spostrzegł to, po
b iegł do niej szybko, kopnął ją nogą tak, że baba się na ziemię prze
wróciła. Ledwo się to stało, wpada pomiędzy nas na koniu huzar pru
ski w zielonym mundurze, bez myca na głowie, a medal na piersiach. 
Widać było starego, zasłużonego żołnierza, wąsiska obwisłe, pijany,.za
ledwie mógł na koniu usiedzieć. Dobytym pal aszem zaczął rąbać naszych 
niewolników. Oficer rosyjski, rozgniewany już na żołnierkę, nie 
zważając na medal, uchwycił huzara z tyłu za harcap, ściągnął z ko
nia i pałaszem dobrze okładał, wołając: „wot tiebie, ty plennych cho- 
czesz rubat’ “. W  dodatku jeszcze go aresztował. Już się zbliżył w ie
czór, król pruski, powracając z pola bitwy, spostrzegł nas niewolni
ków, armaty i sztandary. Zatrzymał się i zapytał, przez kogo my za
brani byli. Generał Igelstrom był przy boku króla, widział oficera od 
swoich przy nas na warcie, przybył do niego i zapytał się, przez ko
go my zabrani. Odpowiedział oficer: „nasi wziali w pleń". Igelstrom  
powrócił do króla z raportem, a król pojechał do pałacu starościny  
Olbromskiej.



P I Ś M I E N N I C T W O . 177

Następnie opisuje Kierzkowski smutną, swoją dolę w niewoli 
u Prusaków, którym się ostatecznie dostał w udziale. Opis ten rzuca 
ponure św iatło na ówczesne stosunki sanitarne wojenne. K ierzkowski 
razem z innymi rannymi pozostawał bez opatrunku aż do trzeciego  
dnia. Nareszcie przyszli pruscy lekarze, ale i ci tak powierzchownie 
opatrywali rannych, że dopiero polskiemu lekarzowi, który przybył 
na czwarty dzień, zawdzięcza Kierzkowski swoje ocalenie. W zmoc
niwszy się na siłach, K ierzkowski uciekł z niewoli pruskiej i doznał 
od włościan zwłaszcza, niezmiernie dużo współczucia i pomocy. Po 
wielu kłopotach dostał się nareszcie do W arszawy i tam go opatry
wano jeszcze przez czas jakiś w lazarecie. W iele go razy wyzdrowio- 
nego spotkał Kościuszko, zawsze się pytał, czy mu się rany nie odna
wiają, a do oficerów św ity mówił: „Widać, że nie uciekał z placu bi
twy, bo ma z przodu rany, a kto uciekał, to z tyłu".

W roku 1800 w stąpił K ierzkowski w służbę Rzeczypospolitej 
francuskiej. Przebyw ając w Toskanii, nie otrzym ywali oficerowie 
polscy żadnego żołdu, ani nawet żadnej racyi żywności, tylko żołn ie
rzom udzielono żywności. Trwało to prawie cały kwartał. Rząd 
francuski nic o Polaków nie dbał. Oddaleni od własnego kraju, wśród 
nieprzyjaciół, przywiedzeni oni byli do rozpaczy. W ielu też sobie 
odebrało życie z tego powodu, jeden np. zastrzelił się, jeden brzy
twą gardło poderżnął, a jeden z pierwszego piętra wyskoczył. Z P a 
ryża przyszła propozycya, żeby Polacy w stąpili w służbę Etru- 
ryi, ale odrzucili oni te propozycye i chcieli pozostać w służbie R ze
czypospolitej francuskiej, ponieważ sztandary z kolorami narodowymi 
mieli sobie od niej ofiarowane. Z legionami polskiemi wyruszył, a ra
czej popłynął K ierzkowski na San-Domingo. W  ową niebezpieczną 
podróż wybrał się on z młodą małżonką. D la  nas — pisze K ierzko
wski — San-Domingo było przeklęte, gdzie nam grób Napoleon 
W przeciągu sześciu miesięcy wykopał. Niebo mu wypłaciło wet za 
Wet, i jemu na wyspie grób wykopano. Gdy podpłynęliśmy pod San- 
Domingo, ujrzeliśmy owe okropne góry, nasze przyszłe groby. Isto 
tnie z dwóch brygad polskich ocalało kilkunastu oficerów, a może 150 
żołnierzy i podoficerów. Odpływając do Europy z portu Cap Francci 
cieszył się K ierzkowski, że nareszcie odbiją od tej przeklętej wyspy, 
aż tu znowu na otwarłem morzu schwyciła ich w parę dni potem 
okropna burza. K ierzkowski ujął w objęcia swoją małżonkę i czekał 
śmierci, a wszyscy, co tylko mieli na okręcie do wypicia, wypili. 
Ocalenie przyszło w ostatecznej chwili, ale zastało tylko próżne bu
telki, które nie pozwoliły oblać radośnie szczęśliw ego zdarzenia.

W  roku 1806 w stąpił'K ierzkow ski napowrót do wojska francu
skiego i dostał się pod komendę marszałka Lannes. Korpus Y -ty

12
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przeznaczony był później do Hiszpanii, i brał udział w zdobywaniu Sa- 
ragossy. B itw ę pod Albuera z W ellingtonem  opisuje K ierzkowski 
dokładniej i przytacza kilka szczegółów o zachowaniu się ułanów K o
nopki. W  chwili, kiedy artylerya angielska zadawała ciosy kawale- 
ryi francuskiej, a piechota angielska uderzała odważnie z bagnetem  
w ręku na piechotę francuską, lewe skrzydło francuskie poczęło się 
cofać, a prawe nacierać na Anglików. W  tern — pisze K ierzkow ski— 
posłał mnie generał Latour-Maubourg do Konopki, którego nie było 
przy pułku, tylko K ostanecki, ażeby jeden szwadron ułanów kłusem 
uderzył na ty ł piechoty angielskiej. K ostanecki, szef szwadronu, 
uderzył na piechotę, zabrał cały batalion i sztandar, tudzież cztery  
armaty. Anglicy w ysłali szwadron huzarów na ułanów polskich, ale 
ci nie śmieli uderzyć, widząc świeży szwadron ułanów, pomykający 
się naprzód. Kanonada coraz się powiększała, kula armatnia przele
ciała memu koniowi przez brzuch z ukosa, zerw ała strzemię, i dosta
łem mocnej kontuzyi nogi. Ułany polskie znosiły w każdem natarciu 
kawaleryę angielską, z powodu, że angielskie konie bały się chorą
giewek przy lancach i w tył się umykały, a z tyłu żgali Polacy ucie
kających. Bardzo się A nglicy uskarżali na polskich ułanów, którzy 
swych dzid nie żałowali na Anglików.

W  bitwie pod Albuerą miał K ierzkowski zdarzenie nie bardzo 
przyjemne. Zmęczony upałem, gdy się napił wody z poblizkiej strugi, 
spostrzegł pod brzegiem gałęziam i przykrytego trupa, mającego 
w boku ranę od ręcznej broni, lub też od bagnetu. Zaraz go porwały 
wymioty, zachorował mocno i był przymuszony udać się na kuracyę 
do Sevilli. Przez cztery lata pobytu w H iszpanii, K ierzkowski zw ie
dził w szystkie prowincye wraz z miastami głównemi i znalazł je oka
załe, przepełnione ogrodami i pięknemi kościołami. Hiszpania—jego  
zdaniem—jest to kraj bogaty, wszystko ma niemal lepsze od innych, 
ale żyć w nim Hiszpanie nie umieją. W ina po wszystkich prowin
cjach  dużo. Pomarańcz, cytryn, kakao moc obfita. Bydła mają dużo 
dzikiego, które w górach się chowa, krów do doju bardzo mało. Świń 
mało widać i te są gołe, nie mają na sobie szczecin. Owiec prześli
czny mają gatunek, na lato pędzą je w góry, a na zimę spędzają 
z gór. Ptactw a dzikiego na zimę zlatuje się pełno, po polach stada
mi chodzi, rzeki nigdy nie zamarzają. Kuchnia H iszpanów nie naj - 
lepsza i trudnią się nią tylko kobiety. Czekolady dużo używają, pra
wie nią żyją, często dwadzieścia razy na dzień gotują i z ciastami, lub 
grzankami jedzą.

Z H iszpanii podążył Kierzkowski w ślady wielkiej armii. Spó
źnił się jednak widocznie, bo pod Augustowem spotkał Napoleona, 
wracającego z Rosyi. W krótce do Augustowa przybyli jeszcze gene-
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rałowie ranni i książę Józef. K ierzkowski pobiegł do rannego gene
rała Paszkowskiego, który mu opowiedział, że cała armia prawie wy- 
marzła i mało co powraca. K ierzkowski pośpieszył do Elbląga, gdzie 
miała być kwatera króla Murata, i w tern miejscu spotkali mnóstwo 
przemarzłych Francuzów bez nosów, bez uszu, bez palców. Ubiór ich 
był osobliwszy, jedni jak pasterze z poprze wiązy wanemi do szyi skó
rami owczemi niewyprawnemi, drudzy w ornatach, jak księża, inni 
poprzywiązywali sobie kobiece spódnice pod szyję, pokryli pod nie 
ręce, tak, że ich widać nie było. Zdawało się, że to podczas karnawa
łu maski. Francuzi przybyli zgłodniali, ale mieli pieniądze, kazali so
bie dużo dawać jeść i pić, i z tego wielu poumierało. W  kampanii 
1813 r. K ierzkowski brał udział, a w r. 1814 został w zięty  do niewoli 
pod Fere Champenoise. Czworobok piechoty, obskoczony przez 
massę jazdy nieprzyjacielskiej, bronił się od 10 rano do 4 po południu, 
dopiero jak nadeszła gwardya rosyjska i z 50 armat biło do czworo
boku, oddział generała Amey, w którym znajdował się K ierzkowski, 
poddał się cesarzowi Aleksandrowi I-mu.

Pam iętnik K ierzkow skiego posiada pewną wartość, zw łaszcza  
do kampanii 1792 i 1794 r. Nosi on typowy charakter wspomnień niż
szego oficera, pozbawionego twórczej fantazyi i opisującego z zami
łowaniem i z dokładnością to, na co sam patrzył i czego sam do
świadczył. Pamiętniki K ierzkow skiego były już dawniej drukowa- 
nemi, ale sta ły  się bibliograficzną rzadkością, i wydawcy mieli słu 
szność, uprzystępniwszy i przypomniawszy je naszemu społeczeństwu.

A. R.

&WIATŁOMIR: Ciemnota Galicyi. Lwów 1903.

Parę m iesięcy temu ukazała się książka p. Światłom ira p. n.: 
«Ciemnota Galicyi". Prasa postępowa warszawska powitała rzecz 
tę pochwałami, nieodpowiadającemi wcale jej wartości. Już to bo
wiem znaną jest prasa rzeczona ze złego poinformowania o stosun
kach galicyjskich i z niechęci do G alicyi.

P . Światłom ir twierdzi, że „wolny postęp szkolnictwa galicyj
skiego je st wynikiem trzech przyczyn: nieprzychylnego stanowiska 
sejmu wobec oświaty ludowej, wadliwego urządzenia rady szkolnej, 
ducha naszej naczelnej władzy szkolnej. „W szystkie te trzy przy
czyny dadzą się  jednak sprowadzić do jednej: nieprzychylnego sta-
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uowiska partyi rządzącej względem oświaty ludowej"... Stąd aplauz 
dla p. Światłomira.

K siążka ta zawiera tyle błędów, iż sprostowanie ich wymaga
łoby napisania innej. W  krytyce swojej zatrzymam się tylko nad 
wykazaniem niektórych jedynie błędów p. Światłomira.

Najpierw, co do części historycznej. Autor twierdzi, że rząd 
austryacki nie tylko zachęcał szlachtę i księży do zakładania szkół, 
lecz nadto czuwał (?), aby szkoły nie św ieciły  pustkami. Rozporządze
niem z dnia 20 października 1781 r. nakazano nie przyjmować dzieci 
bez świadectwa szkolnego do służby ani do rzemiosła. Co do uposa
żenia szkół ustaliła się zasada, że utrzymanie szkół jest obowiąz
kiem gromad i dominiów (str. 2). Otóż rozporządzenie powyższe było 
jednym z tych licznych patentów okresu t. z w. oświeconego absolu
tyzmu, które nie miały żadnego zastosowania praktycznego, gdyż nie 
odpowiadały warunkom objektywnym.

Z relacyi naczelników okręgów i radców gubernialnych od 1785 
do 1789 r. (t. z w. Kreisbereisungen) złożonych po lustracyi odpo
wiednich okręgów, widać, że w każdym ze zbadanych 18 okręgów  
Głalicyi, było po kilka zaledwię szkół. Uczące się dzieci stanowiły  
tak nieznaczny odsetek, że nieprzyjmowauie do usług lub rzem iosła  
dzieci, nie umiejących czytać, wykluczone było przez stosunki 
faktyczne.

Rząd nie łoży ł nic na szkoły elementarne po wsiach, nie pomna
żał ich na gruntach kameralnych, gdzie nań padały bezpośrednio 
obowiązki, leżące na dominiach. W ielu przedstawicieli biurokracyi 
austryackiej typu Józefińskiego, w idziało w szkołach pożądany czyn
nik germanizacyjny. Udzielano nauczycielom nagrody za postępy 
uczniów w języku niemieckim i radca gubern. Korthum, znany autor 
odpowiedzi na zażalenia szlachty galicyjskiej z 1790 r. proponował 
w r. 1786, aby w szkołach ludowych uczono relig ii w języku niem iec
kim. Wobec germanizacyjnych tendencyj rządu austryackiego  
w szkolnictw ie krajowem, niemożliwością było współdziałanie społe
czeństwa polskiego w tej dziedzinie.

Autor, opierając się na danych statystycznych z 1846—1857 r. 
tw ierdzi ironicznie, iż „tak gorąco krzątano się u nas około zakłada
nia szkół ludowych, że liczba ich w końcu zm niejszyła się o 90“. 
Zapomina widocznie, iż był to okres reakcyi społecznej i politycznej, 
odwrotnej fali germaniznm i centralizmu; najlepsi w yginęli w walce 
1846 i 1848 r. lub siedzieli po więzieniach, społeczeństwo polskie 
pozbawione było możności jakijeś akcyi zbiorowej na szerszą skalę 
w G alicyi, nawet dawnych postulatowych sejmów, zwoływ anych na 
parę dni w dowolnych odstępach czasu, od r. 1848 nie zwoływano już
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więcej. „Gdy po nadaniu konstytucji— pisze autor— Sejm galicyjski 
objął w r. 18(11 opiekę nad potrzebami kraju, spodziewano się, iż jed 
nym z głównych punktów programu będzie podniesienie sprawy 
szkolnej. Oczekiwania zawiodły. Dopiero d. 31 stycznia 1863 roku 
prof, d-r ,T. D ietl zabiera w sejmie po raz pierwszy glos w sprawie 
szkolnictwa krajowego, domagając się utworzenia kom isji eduka
cyjnej krajowej. D wuletnie milczenie było odpowiedzią na to żą
danie" (str. 6).

Otóż p. Światłomir ignoruje lub przez ignorancję przeoczą fakt, 
iż Sejm w 1861 r. obradował w szystkiego dni 10, że ukonstytuowanie 
się Sejmu, sprawa językow a w G alicji, kwestya obsyłania lub nie- 
obsylania parlamentu, kwestya konstytucji austryackiej i stosunek  
G alicji do Austryi — musiały w ypełnić krótką kadencję sejmową, 
w której jednak znaleziono czas, aby się upomnieć o fundusz eduka
cyjny G alic ji. W obec nawału spraw, które wyłoniły się na pierw
szym Sejmie w 1861 roku, Sejm zwrócił się do cesarza z prośbą o po
nowne zwołanie go we wrześniu 1861 r. Prośby tej nie uwzględniono, 
trudno więc czynić zarzuty, iż Sejm nie załatw ił tych lub owych 
spraw. P. Światłomir bardzo łatw o mógł znaleźć przyczyny, dla
czego to „milczenie dwuletnie było odpowiedzią na żądanie posła 
Dietla". Dnia 31 stycznia 1863 r. Sejm został zamknięty na długo, 
zebrał się dopiero w listopadzie 1865 r. Każde zwrócenie uwagi, że 
budżet szkolny winien odpowiadać budżetowi krajowemu, każde żą
danie przystosowania szkół do potrzeb kraju, do potrzeb tych stanów, 
które dają główny koutyngens wy Chowańców tej lub owej kategoryi 
szkół — podchwytuje autor jako objawy w stecznictw a, niechęci do 
oświaty.

Stąd wśród „wsteczników" figuruje Zyblikiewicz, którego 
hasła: „Szkoła w każdej wsi, chociażby w chacie wiejskiej" nie 
uwzględnia autor, podsuwając mu tylko chęć obniżenia poziomu 
szkolnictwa krajowego. W obec tego jednak, iż do dziś dnia środki, 
któremi rozporządza Sejm galicyjski, nie zezwalają na założenie do
statecznej liczby szkół dla wszystkich dzieci galicyjskich, wobec 
tego, iż typ ośmioklasowej szkoły ludowej galicyjskiej urobiony w e
dług szablonu austryackiego, w olbrzymiej liczbie wypadków nie dał 
się zrealizować w G alicji, wobec tego, że znaczna cyfra szkół nie 
posiada dostatecznej liczby klas i procent takich szkół niepełnych 
odpowiada w powiatach poszczególnych szczeblowi ich rozwoju eko
nomicznego — wyzwolenie szkolnictwa galicyjskiego z pod szablono
wej rutyny, szkołę wolną, nickrępującą in icja tyw y prywatnej, nale
żałoby uważać za objaw bardzo pożądany dla G alicji. Tylko przy
jęcie tej zasady jedynie umożliwiłoby w wielu wJPudkach wykonanie
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uchwały sejmowej z 1873 r. (zamilczał o niej p. Światłomir), iż 
w każdej gminie, w której jest 40 dzieci, obowiązanych do nauki 
szkolnej, ma być założona publiczna szkoła ludowa.

Czy kurs szkoły ludowej trwać będzie 2, 3 czy 8 lat, jest rzeczą 
mniejszej wagi, byle dała fundament dalszego kształcenia się ludu 
galicyjskiego, co powinny wziąć na siebie różne towarzystwa oświa
towe, wykłady i wydawnictwa popularne. D zisiejsza szkoła ludowa 
nie wyklucza recydyw y analfabetyzmu. Pochodzi to stąd, iż przez 
czas długi brakowało nam odpowiedniej samopomocy społecznej 
w akcyi oświatowej w G alicyi, przedewszystkiem jednak przypisać 
to należy naszej strukturze gospodarczej, nie wywołującej znacznego 
zapotrzebowania na znajomość czytania, pisania i rachunków w ma
sach chłopskich. Trudno też uważać za objaw wstecznictw a jak to 
czyni p. Światłomir, iż Sejm i W ydział krajowy pragnęli uzależnić 
szkolnictwo bezpośrednio od W ydziału krajowego.

B yły  to tylko objawy zdrowego instynktu kraju. Powołując do 
życia krajową Radę szkolną, chciano mieć krajowe ministeryum  
oświaty, niezależne od wiedeńskiego. N ie przecząc bynajmniej, iż 
Rady szkolne krajowe, a między niemi i galicyjska, podlegają mini
steryum, posłowie polscy uzyskać pragnęli, by ministeryum to nie 
było bliżej określonem w ustawie, ,,a przeto dla G alicyi będzie niem 
ministerstwo czyli kanclerstwo galicyjskie, o którego utworzenie 
gorliw ie się starali — pisze p. Bobrzyński w rozprawie „Statut Rady 
szkolnej krajowej galicyjskiej".

W  pierwszych latach swego istnienia dążyła władza szkolna 
krajowa do wyemancypowania się z pod zależności ministeryum. B y ł 
to okres, w którym iustytucya ta cieszyła się największą powagą 
w kraju. Centraliści niemieccy zdołali jednak zmniejszyć wpływ  
i zniweczyć samodzielność tej instytucyi. Rozporządzeniem z 1875 r. 
odjęto Radzie szkolnej prawo uominacyi nauczycieli i dyrektorów  
szkół średnich. P oseł Romano wicz, zapominając o rozporządzeniu 
tern, mówił w Sejmie w 1882 r., że od r. 1875 Rada szkolna przestała 
być tą instytucyą autonomiczną, jaką wyobrażaliśmy ją sobie kiedy 
powstała, i jest tylko departamentem szkolnym namiestnictwa.

Degradacya Rady szkolnej była umotywowana skargami prasy 
polskiej na tę instytucyę. Nieokreśloność położenia instytucyi ga li
cyjskich, jako przez pół autonomicznych, przez pół organów centrali
stycznych, ich łatwa odwolalność, mogąca być umotywowana przez 
naszą krytykę instytucyi owych, musi prowadzić do ich wykoślawie
nia. Dążność więc do przeniesienia sfery ich działalności na insty- 
tucye całkowicie autonomiczne, uważać musimy za bardzo ważną dla 
rozwoju naszego.
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Ocenianie różnych objawów politycznych może być bezwarun
kowo rzeczą, sporną, ale są fakty, zaprzeczyć się nie dające, a do
niosłe dla danej dziedziny. Do faktów takich zaliczyć należy tenden
cyjnie pominiętą uchwałę z 1873 r. wspomnianą powyżej, dalej pomi
niętą uchwałę sejmową z 1874 r. o przyspieszenie wykonania uchwały 
uprzedniej, oraz pominiętą uchwałę sejmową z 1894 r., mocą której 
Sejm nałożył na obszary dworskie podatek szkolny, obowiązujący 
dotąd wyłącznie gminy wiejskie.

P. Światłomir, zarzucając niechęć względem oświaty Sejmowi 
galicyjskiemu opiera się na tern, że Sejm zaczął od r. 1873 dopiero 
wyznaczać fundusz szkolny. Ignoruje fakt przytaczany w cytowa
nej przez się rozprawie p. Dobrzyńskiego o statucie Rady Szkolnej. 
Projekty ustaw o zakładaniu i utrzymaniu i o stosunkach prawnych 
nauczycieli, opracowane zostały przez Radę Szkolną; gdy rząd 
z aprobatą ich zw lekał, przedłożyli je sejmowi posłowie Pietruski 
i Czerkawski, a sejm uchwalił je, uwzględniając poprawki, których 
rząd w ciągu rozpraw się domagał.

U chw ały Sejmu otrzymały saukcye z dnia 2 maja i 25 czerwca 
1873 r., a Rada Szkolna w 5 lat po swojem powstaniu uzyskała w nich 
dopiero w szystkie warunki działania na najważniejszem polu szkół 
ludowych (Dobrzyński: Statut Rady Szkolnej str. ‘61). Widzimy tu 
objaw t. zw. obstrukcyi biurokratycznej, zw ykłego u biurokratów  
ministeryalnych wiedeńskich zwlekania z załatwieniem projektów  
władz galicyjskich.

W pierwszych latach autonomii np. w 1865/6 roku cały budżet 
kraju wynosił zaledwie 806,457 złr. Trudno było podnieść znacznie 
budżet krajowy przez dodatki do podatków, gdyż indemnizacya w y
magała 51 ct. od każdego florena podatków stałych wraz z dodat
kiem 7g. S iły  podatkowe kraju były tak słabe, iż cent dodatku 
do podatków stałych przynosił 59,010 złr., gdy w r. 1888/9 jeden cent 
dodatków do podatków wynosił już 103,500 złr., dochodzi zaś obecnie 
do 130,000 złr. U kolebki autonomii galicyjskiej sta ły  głody, nawie
dzające U alicyę co lat parę, klęski elementarne, które w roku 
uprzednim nawiedziły ciężko różne strony kraju, obudziły już wó
wczas obawy częściowej nędzy. Ze strony c. k. rządu przedsięwzięto 
środki zaradcze, ażeby zapobiedz głodowi w stronach zagrożonych. 
W tym celu rozdawano między cierpiących niedostatek ze.środków  

państwa i kraju, jako zapomogi, zaliczki, ograniczone jednakże do naj
ściślejszych potrzeb. Załagodzenie ciosów zadanych gospodarstwu  
krajowemu, musiano pozostawić urodzajom lat przyszłych.

N iestety, po tym zgubnym roku następował znów nieurodzaj... 
„W przybliżeniu podane doniesienia władz rządowych nie pozosta



184 P I Ś M I E N N I C T W O .

wiają żadnej wątpliwości, że z przyszłą wiosną głód zagraża w roz
maitych stronach kraju i że nie będzie dostatecznej ilości zboża na 
zasiew y wiosenne", czytamy np. w allegacie sejmowym z roku 1864/5.

W  Sejmie od r. 1873 w ciągu lat kilku poruszano sprawę zubo
żenia kraju. Finansista p. Swiatłom ir wyrzeka, czemu to sejm pod
niósł dyety poselskie z 3 złr. do 5 złr. w pierwszych latach autonomii, 
czemu podnosił płace funkcyonaryuszom i członkom W ydziału krajo
wego, zamiast użyć tych pieniędzy na szkolnictwo.

Funkcya szkolnictwa jest bardzo szacowną funkcyą, ale bez 
powołania odpowiednich sił do Sejmu i W ydziału krajowego, kraj nie 
może spełniać w szystkich swych funkcyi samorządu. Interesy samo
rządu wymagają aby funkcyonaryusze nie byli mniej zdolni i wykwa
lifikowani od funkcyonaryuszy organów państwowych, stąd muszą nie 
być gorzej płatni od tych ostatnich.

D la autonomisty autoramentu p. Światłom ira kw estye autono
miczne G ałicyi rozwiązywać się dają bardzo łatwo: zwiększyć liczbę 
szkół, podwoić liczbę nauczycieli, podnieść pensyę nauczycielom lu
dowym, a produkcya krajowa podniesie się w kilkakroć, dobrobyt 
zapanuje.

P . Swiatłomir, jako odkrycie statystyczne wypisuje z „Hand- 
bucliu" statystyki austryackiej, iż w Galicyi jest znacznie mniejsza 
wytwórczość każdego zboża z hektaru niż w Czechach, na Śłązku 
i na Morawach wykrzykując, iż kraj rolniczy jest właśnie pod w zglę
dem rolnictwa bardziej zacofany od krajów przemysłowych. A leż  — 
wszak to objaw ogólny i zwykły, iż kraj nie posiadający przemysłu, 
nie posiadający przeto rynków wewnętrznych na warzywa i nabiał, 
stać będzie znacznie niżej od kraju przemysłowego, no, — lecz na to 
nie poradzą żadne szkoły.

Następnie, figurują u p. Światłomira porównania statystyczne  
w wielu względach między Galicyą a A ustryą uiższą, której przeszło 
*/4 ludności stanowi W iedeń, porównanie do przemysłowych Czech, 
Śląska. W szystkie te porównania mówią tylko, iż dzisiaj w ieś jest 
pod każdym względem bardziej zacofana od miasta, że kraje o prze
ważającej ludności przemysłowej, są bogatsze niż kraj o przeważającej 
ludności rolniczej.

Jaką metodą statystyczną posługuje się autor, zilustrujemy kilku 
przykładami.

Mówi on: „W szystkie gorzelnie w państwie naszem (!) wypro
dukowały 1,514,029 hl. z czego na gorzelnie galicyjskie przypadło 
617,220 hl. Autor przytacza to, jako dowód pijaństwa G alicyi, robiąc 
błąd a la p. Feldmana, który z produkcyi tego lub innego wyrobu 
w kraju, robi wnioski o konsumcyi.
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Znaczną ilość spirytusu produkujemy na eksport. Śmiesznem  
je st u autora zestawianie liczby szynkowni z liczbą szkół w Galicy i, 
gdyż w Szwajcaryi znacznie jest więcej szynkowni niż szkół, liczba 
zaś szynków galicyjskich nie wynosi nawet 18¾ całej A ustryi. P o 
równanie wydatków na szkoły Czech i G alicyi, bez uwzględnienia 
różnicy budżetu krajów tych, nie wytrzymuje krytyki.

W łaściw ie napisaćby trzeba tom cały, aby sprostować fałsze 
i błędy naukowe książeczki p. Światłomira.

Unikając cyfr, które są dlań niedogodne, p. Światłomir nie daje 
nam zestawienia budżetów sejmowych, a wykazałyby one jak szczu
płym jest ów budżet i jak znacznym stal się wydatek na szkoły, gdy 
przestaliśmy ponosić wydatki na indemnizacyę. N ie zestawia autor 
cyfry dzieci, uczących się dziś i na początku ery konstytucyjnej.

Posiadając szerszy samorząd z zakresu szkolnictwa ludowego 
niż z zakresu polityki ekonomicznej, w ładze krajowe usiłowały w ie
lokrotnie dźwigać nasz rozwój ekonomiczny drogą szkolnictwa. 
Smutne rezultaty szkół przemysłowych wykazały, iż wybrano mało 
skuteczną drogę.

Różne dziedziny życia społecznego znajdują się w zależności 
funkcyonalnej pomiędzy sobg, rozrost jednych niemożliwy jest bez 
odpowiedniego rozrostu innych. Bez powołania do życia bardziej 
intensywnego rozwoju ekonomicznego, bez wytworzenia prawnopoli
tycznych warunków rozwoju, niema i nie może być szybkiego i po
myślnego postępu oświaty Galicyi.

Postępów jednak w dziedzinie tej negować niepodobna. W roku 
1869 było 163,911 uczniów w szkołach galicyjskiej, w 1902 r. jest już 
840,407, jak to sam p. Światłomir podaje. J es t  to postęp względnie 
do naszych warunków ekonomicznych bardzo znaczny. W prawdzie 
25'98% dzieci w wieku szkolnym nie korzysta z nauczania ani w szko
łach publicznych, ani w prywatnych, ale stoją temu na zawadzie: 
szczupły budżet Sejmu i brak odpowiedniej finansowej kompetencyi 
jego, a skrępowanie w wyborze systemu finansowego — uniemożliwia 
wydatki zbyt wielkie na oświatę.

Są jednak zarzuty, czynione przez p. Światłomira władzom 
szkolnym krajowym, z któremi solidaryzować się musimy — miano
wicie szablon i formalizm biurokratyczny, zabijające wszelką inicya- 
tywę i samodzielność nauczyciela. A le  jest to niemoc biurokratyczna 
z Austryi rodem, przez Austryę nas zarażająca. Następnie zaś — 
austryackość naszych podręczników szkolnych. Czarno-żółty kierunek 
szkół galicyjskich w yw oływ ał już wielokrotnie skargi w Sejmie na
wet wśród posłów, których o brak sympatyi dla Austryi posądzić nie
podobna. Przyczyna leży tu w nieokreśloności położenia Bady Szkol
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nej i jej wrzekomej autonomiczności, czerpiącej siły  swe w zaufaniu 
rządu centralnego przedewszystkiem.

Rada jest na to jedyna — zamiana rzekomej autonomii na 
prawno-państwowy samorząd kraju.

W ł a d y s ł a w  S t u d n i c k i .

IGNACY MATUSZEWSKI. Twórczość i twórcy, studya i szkice estetycz- 
no-literackie. Cele sztuki.— Psychologia krytyki.— 
Mickiewicz w literaturze wszechświatowej — Wznio
słość u S łowackiego— Fantastyczność u Prusa— Sie
roszewski— Iteymont— Żeromski — W eyssenhoff— 
Daniłowski— Berent— Witkiewicz— Rozprawy i roz
prawki (Polemika i estetyka— Sława— Don Kiszot 
i Robinson—Bajki indyjskie)—Notatki artystyczne 
(Lenartowicz —  Kamieński — Botticelli — Moreau), 
Warszawa, nakład Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. 
Gebethner i Spółka, 1904, r. str. 370, cena rb. 2.

M atuszewski jest krytykiem i z urodzenia i z przygotowania li
terackiego. R ozległa erudycya w dziedzinie estetyki i teoryi sztuki, 
a także literatury powszechnej, bystra przenikliwość pięknoznawcza, 
szeroki umysł syntetyczny, samodzielność umysłowa, która pozwala 
mu widzieć piękno wszędzie, gdzie ono jest, bez względu na wszelkie 
uprzedzenia i namiętności partyjne, trzeźwość i logiczność myśli— oto 
warunki, które uczyniły z niego krytyka. To też należy on do naj
bardziej cenionych i najbardziej popularnych krytyków literackich  
z pośród młodszego pokolenia, a dzieła jego, jak: „Swoi i obcy" 
„Dyabeł w poezyi", „Słowacki i nowa sztuka" doznały wielkiego po
wodzenia, niektóre doczekały się powtórnej edycyi, co dla dzieł kry
tyczno-literackich jest wielką rzadkością.

W szystkie te cechy dodatnie, któremi zalecały się dawniejsze 
prace M atuszewskiego, znamionują i najnowsze jego dzieło, p. t. 
„Twórczość i twórcy". N ie jest to, właściwie mówiąc, jednolite 
dzieło, lecz zbiór różnych artykułów, studyów i notatek, drukowa
nych różnymi czasy w prasie peryodycznej, wygłoszonych w kształ
cie odczytów i konferencyi, a więc wywołanych nieraz potrzebą chwi
li bieżącej.

N ie można jednak powiedzieć, aby wartość tych rzeczy ograniczała 
się na aktualności. Przeciwnie. Sądy i zdania, wypowiedziane przez 
M atuszewskiego, są zawsze nacechowane głęboką znajomością przed
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miotu i głębszem jeszcze odczuciem wartości estetycznej dzieła, podda
nego rozbiorowi; nie mają one więc wartości tylko przemijającej, spra- 
wozdawczo-dziennikarskiej, ale przyczyniają się do lepszego wyrozu
mienia przepaścistych nieraz głębi dzieł literatury i jako takie, mają 
doniosłość trwalszą nad przemijającą dzisiejszość. I dlatego z praw
dziwą przyjemnością widzimy zgromadzone w jednej książce te stu- 
dya i szkice, przedtem rozrzucone po czasopismach; jest to bowiem 
pożądane uprzystępnienie rzeczy, do których nieraz zajrzeć, na które 
nieraz powołać się wypadnie.

Autor podzielił artykuły i prace, zamieszczone w niniejszym to
mie, na kilka grup („Powieściopisarze i powieści", „Rozprawy i roz
prawki", „Plastycy-poeci), dodawszy jeszcze kilka oddzielnych dłuż
szych rozpraw („Cele sztuki", „Artyści i krytycy", „Stanowisko Mic
kiewicza w literaturze wszechświatowej", „W zniosłość u Słow ackie
go", „Stanisław W itkiewicz i krytyka subjektywna“.) Tak przed
stawia się cały zasób „Twórczości i tw órców"; jak możemy wniosko
wać z samych tytułów, obszerny on i różnorodny, dotyczy psycholo
gii twórczości i estetyki, literatury powszechnej i polskiej, romantyz
mu i dzisiejszej doby.

Celem bliższego rozejrzenia się w zawartym tu bogatym mate- 
ryale, podzielimy go na dwie główne, a nierówne części: pierwszą mo
żemy nazwać teoretyczną, drugą — praktyczną; w pierwszej autor w y
powiada swoje zapatrywania w dziedzinie teoryi sztuki i teoryi kry
tyki, w drugiej—stosuje swoje zasady estetyczno-literackie do auto
rów i dzieł różnych czasów, różnych krajów i obozów.

Do pierwszej grupy zaliczyć można dwa utwory: „Cele sztuki, 
studyum estetyczne" i „Artyści i krytycy, przyczynek do psychologii 
krytyki".

W pierwszym z nich Matuszewski jasno i logicznie wyprowa
dza z powszechnie uznanych podstaw wniosek, że sztuka jest sama 
sobie celem, że musi iść po własnej drodze, nie wkraczając na obce 
dla niej dziedziny moralności i dziennikarstwa. Słowem, jest to pro
paganda hasła „sztuka dla sztuki", taki sprofanowanego dziś przez 
ludzi, którzy wymawiają je, nie rozumiejąc zgoła jego wewnętrznej 
treści.

Trzeźwy i umiarkowany umysł nie pozwala jednak M atuszew
skiemu dojść w tej propagandzie do krańcowości takich np., jakie 
w ygłaszał niedawno Miriam w programowych artykułach „Chimery." 
Naturalnie, nie zarzeka się on, jak t. zw. moderniści, ideowości w sztu
ce, bo „moralność, polityka, history a i życie społeczne" równie dob
rze, jak  i stany psychiczne, mogą być źródłem nastroju poetyckiego.
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„Artysta może przesycić swój utwór ideami—mówi dalej,—ale idee 
te muszą być jego wlasnemi dziećmi, nie bękartami tendency! i aktu
alności; muszą lśnić promieniami wiecznego światła, nie ogniem ben
galskim efemerycznych haseł partyjny cli" (str. 29).

Matuszewski, idąc wzorem najnowszych estetyków i teoretyków  
twórczości artystycznej, wyznacza sztuce nader doniosłe zadanie syn 
tetyzowania zjawisk natury, zjawisk, które nauka bada analitycznie, 
syntetyzowania nie przedmiotowego, co jest celem filozofii, lecz na- 
wskroś przeduchowionego. Na zasadzie też zestawienia nauki i sztu
ki, dochodzi on do określenia istoty i zadań tej ostatniej. „Sztuka 
i nauka—powtarza za Helm holtzem —są to dwie dziedziny, różniące 
się bardzo zewnętrznymi stosunkami i metodą roboty; poza tern jed 
nak, muszę wyznać, że jestem  szczerze przekonany o głębokiem po
winowactwie w e w n ę t r z n e m sztuki i nauki. I  sztuka także wy
głasza prawdy, p r a w d y  p s y c h o l o g i c z n e ,  chociaż w innej 
zupełnie, formie, a mianowicie w formie z m y s ł o w y c h  z j a w i s k ,  
nie p o j ę ć  o d e r w a n y c h  (str. 19).

Ten punkt widzenia, nawskroś nowoczesny, jedynie prawdziwy, 
a zarazem pojednawczy, powinien położyć kres gorszącym niesnaskom  
pomiędzy zwolennikami kultu „sztuki dla sztuki" i sztuki tendencyj
nej. Słusznie też rozprawa ta została położona na czele książki, sta
nowi ona bowiem punkt wyjścia dla dalszych study ów.

W ychodząc więc z założenia, że sztuka jest syntezą natury, Ma
tuszewski w następnem studyum, p. t. „A rtyści i krytycy", przyczy
nek do psychologii krytyki" wnioskuje, że celem krytyki jest uchwy
cenie tej wewnętrznej muzyki w dziełach sztuki, muzyki, która jest 
właśnie syntezą, i uprzystępnienie zagadek twórczości i sztuki szer
szemu ogółowi. W yznacza więc krytyce wysokie i niezależne 
stanowisko w dziedzinie sztuki, mówiąc, że „krytyk istnieje i pracu
je  nie d l  a artystów i poetów, lecz o b o k  artystów i poetów, jako 
przedstawicie] odrębnego odłamu twórczości" (str. 71); a gdzieindziej 
stwierdza, „że krytyka artystyczno-literacka prócz odpowiedniego 
przygotowania i wykształcenia, wymaga specyalnych i wrodzonych 
zdolności, że w ięc stanowi s a m o i s t n ą  dziedzinę działalności 
duchowej, r ó w n o u p r a w n i o n ą  z innemi". (str. 09).

Równie głębokie i trafne jest w tej rozprawie rozróżnienie kry
tyki artystów i krytyki zawodowej. W  pierwszej autor widzi dużo 
stron dodatnich, przyznaje jej w iele zasług, zwłaszcza na polu tech
niki artystycznej, ale zarzuca jej jednostronność i sekciarstwo, uster
ki nieuniknione, nawet przy najlepszych chęciach.

Do drugiej grupy studyów, zamieszczonych w tomie „Twórczość 
i twórcy" zaliczym y w szystkie pozostałe. W szystkie one są zaato-
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so wanien) metod krytycznych, wyłożonych w powyższych pracach: 
analityczno-syntetycznej i porównawczej. Z dłuższych położymy na 
pierwszem miejscu rzecz p, t. „Stanowisko M ickiewicza w literatu
rze wszechświatowej". Autor określa tu warunki, które pozwalają 
uważać jakiś utwór literacki za wiekopomny, ustawia pewien szereg  
kategoryi utworów poetyckich, a wreszcie wyznacza M ickiewiczowi 
nader poozestne stanowisko w szeregu wielkich geniuszów ludzkości 
Matuszewski używa tu ulubionej metody porównawczej, wykazując 
przytem wielką erudycyę, która nawet poniekąd przytłacza przed
miot: część, poświęcona M ickiewiczowi, jest tu znacznie mniejsza od 
pierwszej, przy got owa wczo-porównawczej.

Rozprawka p. t. „W zniosłość u Słowackiego" je st jakby jednym  
rozdziałem z pracy o „Słowackim i nowej sztuce"; autor traktuje tu
0 wzniosłości wogóle ze stanowiska estetyczne-psychołogicznego, 
a potem stosuje wyciągnięte stąd wnioski do poezyi Słowackiego, na 
której piętno wzniosłości kładzie się tak wyrazistym i rysami.

Wymienimy wreszcie z dłuższych rozpraw rzecz o „Stanisławie 
W itkiewiczu i krytyce subjektywnej", gdzie Matuszewski wywalcza  
prawa należne krytyce subjektywnej, której już w jednym ze szkiców  
w książce „Swoi i obcy" poświęcił kilka kart wymownych; szkic 
ten więc można zaliczyć do programowych, obok „Celów sztuki"
1 „Artystów i krytyków".

Inne rzeczy, zamknięte w niniejszym tomie, to już drobne szki
ce, sylwetki i przyczynki; w każdym wszakże z tych drobiazgów znaj
dziemy jakieś spostrzeżenie trafne i niezmiernie ciekawe, pewien rys 
postaci duchowej jakiego póety czy powieściopisarza, przedtem nie- 
dostrzeżony; słowem, rzeczy to, mimo niewielkich rozmiarów, godne 
uwagi i interesujące.

W dziale „Powieściopisarzy i powieści" czytamy następujące 
szkice i przyczynki: „Fantastyczność u Prusa", która doskonale pod
chwytuje tę dość mało znaną i mało wydatną stronę twórczości auto
ra „Placówki"; „Ewolucya powieści egzotycznej i W acław Siero
szewski" stoi znów na gruncie porównawczym, wyznaczając naszemu 
Sirce zaszczytne stanowisko w szeregu autorów powieści egzotycz
nych, jak De Foe, Kipling, Loti, van Rees, Multatuli; studyum to pod 
względem budowy i współmieruości oddzielnych części o w iele wyżej 
stojące od powyżej scharakteryzowanej rzeczy o Mickiewiczu; szkic 
p. t. „W ładysław Reymont (ewolucya talentu)" kreśli znów dzieje 
twórczości autora „Fermentów" od „Komedyantki" aż do „Chłopów" 
w sposób trafny i umiejętny; rzecz o „Stefanie Żeromskim"—nie ma
luje ew olucyi talentu autora „Popiołów", lecz ogranicza się na rozbio
rze jednego z najcelniejszych jego dzieł, „Ludzi bezdomnych," w k tó -
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rym jednak Matuszewski trafnie charakteryzuje główne rysy w y
tyczne twórczości Żeromskiego; dopełniają, tego cyklu szkice o Józe
fie Weyssenhofie, Gustawie Daniłowskim i W acławie Berencie.

Inny znowu cykl został poświęcony artystom, których twór
czość stoi na pograniczu między sztukami plastycznemi, (rzeźbą i ma
larstwem) a poezyą. Mamy tu więc szkic biograficzny o Teofilu  
Lenartowiczu oraz sylw etki Antoniego Kamieńskiego, Botticelego, 
Gustawa Moreau.

W reszcie—kilka „Rozpraw i rozprawek" pomniejszej wagi o róż
nej treści, jak: „Miara estetyczna w polemice", kilka rozprawek, 
zgrupowanych pod wspólnym tytułem „Sława" („Sława a reklama", 
„Sława u obcych", „Psychologia pomników"), dalej studyum porów
nawcze „Don Kichot i Robinson", wreszcie rzecz o „Duchu bajek in 
dyjskich."

Oto bogata treść ostatniej pracy Matuszewskiego. W powyż
szym jej zarysie trzymaliśmy się w granicach ściśle sprawozdaw
czych, nie wdając się w krytykę poszczególnych punktów, twierdzeń  
i spostrzeżeń. Zresztą, zastrzeżenia nasze mogłyby tyczyć się tylko od
dzielnych szczegółów i myśli drugorzędnych. W ogóle zaś piszemy się 
najzupełniej na wywody autora, który w dziejach naszej dzisiejszej 
krytyki literackiej dużą odgrywa rolę, jako człow iek, który wnosi 
do zatęchłej atmosfery naszych przyjacielskich wzmianek i koteryj- 
nych wycieczek, nowe podstawy krytyczne: psychologii twórczości 
i metody porównawczej.

H enryk G alle.



KRONIKA MIESIĘCZNA.

Młody, ruchliwy publicysta, p. Stefan Górski, wydał świeżo 
książkę p. n. Ł ó d ź  w s p ó ł c z e s n a .  Książka ta, ze względu, że 
jest pierwszą u nas od czasów F latta  (1853) monografią miasta, będą
cego głównem siedliskiem przemysłu i handlu polskiego, zasługuje na 
bliższą uwagę.

„Przez lat w iele — pisze autor we wstępie - -  jako Kolumbowie, 
Łódź odkrywali dziennikarze. Łamy pism przepełniały się artykuła
mi o „nowo-odnalezionemu mieście, by za lat kilka zapomnieć o od
kryciu i dać pole wynalazczości dla innego publicysty. A ż nadszedł 
czas przerwania ciągu tych dziwnych, stale powtarzających się obraz
ków. Nadszedł czas, że społeczeństwo zainteresowało się własnem  
miastem chociaż tyle, że pamięta o jego istnieniu, a w uroczystych  
chwilach bilansów ekonomicznych kraju lubi się szczycić swojem 
wielkiem ogniskiem przemysłowem. D ziw ny zbieg okoliczności nie 
pociąga jednak ogółu społeczeństwa do bliższego poznania tego, iście 
po amerykańsku wyrosłego na gruncie ziemi naszej, miasta. Z ust, 
do ust podają się sprzeczne z rzeczyw istością opinie o Łodzi, zakra
dając się nieraz do poważnych skąd inąd podręczników geografii kra
jowej. Można też śmiało powiedzieć, że suma wiadomości ogółu spo
łeczeństw a o Łodzi da się streścić w kilku, stale powtarzających się  
ogólnikach: miasto posiada jedną tylko, bardzo długą ulicę, szczyci 
się sławą przemysłu, bogactw, kradzieży i rozbojów.

Brak jakiejkolwiek nowszej pracy książkowej o Łodzi — mówi 
dalej p. Górski — skłonił mnie do napisania szkiców niniejszych, 
w których „starałem się ująć całokształt przejawów życia i pracy 
w mieście, gdzie odmienne warunki i charakter zajęć stw orzyły cie
kawe środowisko nowoczesne, dalekie od tradycyi naszych grodów 
dawnych. “

„Przewodnią ideą pracy mojej było wystaw ić stosunki w św ietle  
prawdy i bezstronności."
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„Łódź—czytamy w inuem miejscu—znajduje się w chwili nie
zmiernie dla nas ważnego przełomu: pierwiastek swojski bierze w niej 
górę nad opozycją niemiecką, ten pierwiastek wymaga jednak ciąg łe
go zasilania, aby rósł dalej i potężniał J est to dalekim nieziszczo- 
nym zapewne, moim ideałem autorskim, aby przez książkę tę zwrócić 
uwagę czytelników polskich na potrzebę im igracji do Łodzi i jej 
miast okolicznych. W iele pracy, w iele trudów leży jeszcze przed 
społecznemi potrzebami miasta, ale w pierwszym rzędzie potrzeba: 
aby nasze krajowe siły  fachowe garnęły się do zdobywania stanowisk  
przemysłowych w Łodzi. J est tam jeszcze dużo niewyzyskanego pola 
do pracy i kapitałów polskich—kryje się tam wielka przyszłość dla tych 
ogromnych sum naszych potentatów pieniężnych, które, miast leżeć 
nieprodukcyjnie w bankach i listach, winny by raczej zdobywać sobie 
coraz więcej placówek polskich w wielkim przemyśle łódzkim.u

Zaznaczywszy w ten sposób swoje stanowisko zasadnicze, p. Gór
ski przechodzi w następstwie do kolejnego rozbioru najznamienniej- 
szycli objawów życia łódzkiego, grupując materyał w szeregu poszcze
gólnych rozdziałów, które noszą takie tytuły: I  Miasto. II. S p o łe
czeństwo łódzkie. III . Życie towarzyskie. IV. Etyka, moralność 
oświata i szkolnictwo. V. Nauka, literatura i sztuka. VI. Filantro
pia i towarzystwa społeczne. V II. Przemysł i handel. V III. Fabry
ki. IX . Towarzystwa współdzielcze. X . H ygiena i zdrowotność. 
X I. Rodzina miast — czyli miasta okoliczne Łodzi.

Podział ten jest bardzo dobry i ułatwia czytelnikowi objecie ca
łokształtu życia łódzkiego, szkoda tylko, że autor, który posiada n ie
wątpliwy talent publicystyczny, umiejętnie patrzy w ruchliwą i zmien
ną falę zjawisk społecznych i obyczajowych i potrafi wyławiać ztam- 
tąd fakty najcharakterystyczniejsze — nie trzymał się ściśle dróg, 
dla poważnego publicysty najwłaściwszych, ale dał zupełną przewagę 
feljetonowemu sposobowi pisania, wskutek czego książka jego zyska 
może na poczytności, ale straciła na pogłębieniu i nie zajmie w na
szej publicystyce tego miejsca, jakieby jej słusznie przypaść 
mogło.

Mimo to wszakże, p. Górskiemu należy się szczere uznanie za 
to, że pojechał do Łodzi, że ją studjował, że zebrał sporo ciekawego 
materyału obserwacyjnego, tudzież sporo faktów i cyfr, zaczerpnię
tych z właściwych źródeł, że to wszystko rozsegregował, uporządko
wał i wyzyskał, słowem za to, że napisał swoją „Łódź współczesną", 
która powinna dać początek całemu szeregow i książek i broszur, po
święconych baczniejszemu zbadaniu życia prowincji.
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P. Górski tę właśnie potrzebę zrozumiał, i ciężący oddawna na 
publicystyce polskiej obowiązek zaznajomienia szerszego ogółu z eko
nomicznym i społecznym stanem kraju, odczuł bardzo silnie.

„W arto, — powiada on między innemi w zakończeniu swej pra
cy — aby środowiska rejonu łódzkiego z ludnością z górą 100.000 zna
lazły nareszcie szersze zainteresowanie. W arto, aby prasa, poza w y
syłaniem niekiedy swych przedstawicieli na większe uroczystości 
w tych miastach, poza wygłaszaniem pięknych i składnych toastów  
na wieczornicach, po skończonych przedstawieniach amatorskich, za
ję ła  się szerzej temi ogniskami życia. Warto, abyśmy nie zapominali,, 
że Zgierz, Pabianice, Zduńska W ola, Konstantynów... leżą w obrębie 
Król. Polskiego, że w ogólnych obrachunkach ekonomicznego rozwo
ju kraju lubimy się szczycić ich istnieniem, ich wzrastającą produk- 
cyą, ale w praktyce życiowej lekceważymy ich byt, ich istnienie.

„W chwili wyrastania wielkich haseł uprzemysłowienia kraju 
oczy wszystkich obywateli społeczeństwa powinny być z napręże
niem zwrócone w stronę istniejących na ziemi naszej ognisk wytwór
czości rodzimej. Winno się obserwować ich życie, współdziałać im 
w rozkwicie, a w rozwoju przemysłu upatrywać wzrost dobrobytu 
i poprawę stosunków ekonomicznych. Ostatnio tymczasem mogliśmy 
spostrzedz, że uwaga całego społeczeństwa bardziej zwracana była  
w kierunku jednej, niedużej fabryki ołówków, czy piór stalowych niż 
rozrostu ogółu środowisk przemysłowych kraju. Podobnie jedno
stronny p r o w i n c j o n a l i z m  e k o n o m i c z n y  krzywdę wyrzą
dza ogółowi. Uświadomione gospodarczo społeczeństwo powinno 
zrozumieć, że rozwój kraju polega nie na egzystencyi jednej czy 
dwóch fabryk, ale na jego wielostronnej dźwigni przem ysłow ej.u

W szystko to jest niewątpliwie i słuszne i prawdziwe.
Zobaczmy teraz, co autor, który tak jasną zdaje sobie sprawę 

z zadań publicystyki, mówi o Łodzi.
Naturalnie, nie będziemy tu streszczali w szystkich jego w yw o

dów i wniosków gdyż zaprowadziłoby to nas zbyt daleko, a nie pisze
my sprawozdania z książki ani jej krytyki — tylko sygnalizujemy 
pojawienie się ciekawej i godnej przeczytania pracy. Z tego w zglę
du wybierzemy tylko te rzeczy, które mogą najbardziej zaintereso
wać czytelnika i zachęcić go do poznania całości.

A  więc przedewszystkiem niektóre uwagi o „społeczeństwie 
łódzkiem".

„Gdyby zapytać o właściwą narodowość ogół mieszkańców Ło
d z i— mówi p. G órsk i— jest rzeczą pewną, że znaczny procent nie 
umiałby powiedzieć, do jakiego społeczeństwa ma się zaliczyć. W  ży
ciu potocznem sami nazywają się „Lodzermenschami" i to najzupełniej

13
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im wystarcza. W  takich warunkach o dokładnej statystyce narodo
wościowej mowy być nie może."

Mimo to — jak dowiadujemy się dalej — proces asymilacyjuy 
posuwa się powoli naprzód.

Łódź jest dzisiaj w poważnej fazie przejściowej. Obok warstw  
„chwiejących się" liczy ona całe zastępy bardzo odpornych na asy
milację, a nawet przenikniętych ideą germanizacyi — prusaków.

A teraz niespodzianka:
„Lekceważony — pisze p. Górski — i mało dostrzegany przez 

prasę naszą objaw — to zatracenie (!) w Łodzi języka ojczystego  
przez rdzennych polaków. Być może, że są to zabytki dawnych, lep
szych dla niemczyzny czasów, faktem jest jednak, że ludzie, częściej 
mający styczność że sferami robotniczemi, spotykają się nieraz z jed
nostkami o nazwisku i pochodzeniu polskiem, z któremi dziś rozmówić 
się można — j e d y n i e  p o  n i e m i e c k u !

Prawdopodobnie są to skutki mieszanych małżeństw, w każdym 
razie — musimy sobie powiedzieć, że nie są to objawy pocieszające — 
ju ż choćby z tego względu, ze tego rodzaju jednostki mogą żyć w pol
skiem mieście i, znając własne pochodzenie, nie zapragnąć nauczenia 
•się mowy ojczystej.

Bogata w różnorodność kombinacyi Łódź ma jednak nietylko 
zniemczałych polaków, ale i germanizujących się żydów. J est to 
przeważnie kategorya ludzi, sprzeniewierzająca się tradycyom reli
gijnym i narodowym żydów. Nazwisko niepolskie odstręcza ich od 
asym ilacyi z nami, gdy potęga siły  niemieckiej imponuje i przyciąga  
ich do siebie. Ludzie ci, przeważnie bez silniejszych zalet ducho
wych, mówią wyłącznie po niemiecku, czytają pisma germańskie i po
zują na „wyższych" od swych współwyznawców.

Żydzi wogóle odgrywają w Łodzi rolę potężną i stanowią 
część jej mieszkańców.

Idea syonistyczna zyskała tam jedną z najbardziej wpływowych  
placówek w państwie.

Polacy w handlu i przemyśle łódzkim zajmują stanowiska prze
ważnie podrzędniejsze. Przypuszczać należy, że w przyszłości sto 
sunki te znacznie się zmienią. Bądź co bądź i obecna, choć zbyt 
skromna ilościowo kolonja polska, nabiera w mieście przemysłowem  
wiele żywotności i inicyatyw y. Przygląda się i wdraża w bieg tych  
form życia, przez które zachód przeszedł oddawna. My dzisiaj za
czynamy dopiero wkraczać w poważną erę u p r z e m y s ł ó w  i a- 
11 i a się. Polacy nabierają w Łodzi zmysłu przedsiębiorczego, od
radzają się ze szlachetczyzny, wydostają się ze sfer przesądów i dziw
nych niekiedy konwenansów życiowych. Od łodzian bije życie i ener-
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tgia, bije zapał do wywalczenia niezależnych stanowisk. Wyrabiają, 
w sobie pracowitość i rzutkość. Słowem, Łódź stworzyła wielką,, 
nową, szkołę życia, z której jednostki o trwałych podstawach i w yro
bionym światopoglądzie wyjdą mężne i zwycięskie. N owy zwrot 
wśród młodzieży rzucania się ną drogę handlową i techniczną po
zwala rokować, że na gruncie łódzkim m ł o d z i  znajdą podatne 
pole do wyrobienia się i nabrania tej rutyny na nowej drodze, jakiej 
ogółowi społeczeństwa brak przez zbyt długie zasklepianie się w tra

dycyjnych  przesądach. Nowa generacja przyniesie nadto do stosun
ków miejscowych wiele pierwiastku intellektualnego, którego niedo
statek dziś silnie odczuwać się daje. Odbija się to niewątpliwie i na 
poziomie etycznym łodzian, o których p. Górski tak mówi:

„Łódź rosła szybko, składała się z najróżnorodniejszych warstw  
i narodowości, nie stworzyła więc kultury ani przemysłowej, ani han
dlowej, ani towarzyskiej — jestto zbiorowisko ludzi, żyjących jedną 
myślą — interesu, zbiorowisko, nie przebierające w środkach przy 
nagromadzaniu bogactw.

W  Łodzi wyrodziła się niezwykła pobłażliwość opinii publicz
nej — a można powiedzieć, że właściwa, zdrowa, racjonalna opinia 
społeczna w mieście tern nie istnieje. Sędzia kryminalny i policja 
strzegli moralności — opinja publiczna nie miała wpływu, bo jej fak
tycznie nie było.

Złapany w biały dzień na gorącym uczynku podpalacz własnej 
fabryki nie przewiązał sromotnie oczu, nie unikał przejrzystego  
wzroku sądu opinii, lecz szedł wśród ludzi i obcował z nimi, nie czu
jąc się splamionym na życie całe. Podpalenie fabryki, ubezpieczonej 
wysoko w kilku towarzystwach, uważał za równie dobrą tranzakcyę, 
jak pomyślną sprzedaż domu, którego chce się pozbyć. K tóż spraw
dzi, ilu ludzi zrobiło w ielkie majątki na pożarach, kto dojdzie, ile po
żarów było istotnie „z niewiadomej przyczyny"? K iedy złe czasy 
dla przemysłowców łódzkich nastały — straże ogniowe były ciągle 
czynne, a na stronach mówiono: „oto komuś potrzeba pieniędzy..."

K rym inalistyka ma obszerne pole do zbierania materyałów dla 
przyszłej historyi etyki i moralności w Łodzi. Z ust do ust przecho
dzą do potomności opowiadania o drogach szybkiego dorabiania się 
niektórych ludzi. Sądy wykrywały nieraz sprytne fałszowania ksiąg  
handlowych przez całe lata. Są firmy, które co kilka lat, świadomie 
ogłaszają upadłość itd. Niedarmo więc Łódź. cieszy się „złą marką" 
nawet na rynkach niemieckich, a na naszej ziemi, jak twierdzi p. Gór
ski, jest ona „stolicą oszustwa i nadużyć". Naturalnie —  nie trzeba 
tego zbyt uogólniać, w Łodzi są bowiem i firmy solidne i ludzie uczci
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wi, acz nie oni nadają ogólny ton melodyi życia fabryczno-handlo- 
wego.

A  teraz odwróćmy kartę i przejdźmy do obrazów jaśniejszych.
Jedną z cnót łodzian — mówi p. Górski w rozdziale o F i l a n 

t r o p i i  i t o w a r z y s t  w a c li s p o ł e c z n y c li, —jest w iel
ka ich ofiarność na cele otarcia łez niedoli ogólnoludzkiej.

Praca filantropijna w Łodzi ogniskuje się w dwóch towarzy
stwach dobroczynności: chrześciańskiem i żydowskiem: W ydatki 
tych dwóch iustytucyi w r. 1902 sięgały  196209 rb. Tow. Dobr. 
chrześciańskie liczy członków 2093, opłacających rocznie 16485 rb. 
Towarzystwo ma wielką za sobą zasługę przez założenie szpitala dla 
umysłowo chorych w Kochanówce. Nadto towarzystwo utrzymuje 
Dom starców i kalek, przytułek położniczy, przytułek noclegowy,, 
sześć herbaciarni i trzy ochronki dla dzieci.

Bardzo pomyślnie rozwijają się w Łodzi kolonje letnie, a i dal
sze prace na polu filantropii obiecują piękne owoce. Oto są obecnie 
w projekcie: Dom zarobkowy, Tow. przeciwżebracze i żłobek dla 
sierot.

Również żywotne i ruchliwe jest młodsze znacznie Tow. dobr. 
żydowskie, cieszące się w mieście uznaniem i sympatyą.

Pozatem niektórzy przemysłowcy utrzymują dla dzieci swych  
robotników własne ochronki, a przy jednym z zakładów fabrycznych  
istnieje nawet specyalny gmach dla inwalidów, byłych pracowników 
firmy.

W szystko to świadczy o pewnem społecznem wyrobieniu miesz
kańców Łodzi, aczkolwiek, sięgając głębiej w pobudki łożenia pienię
dzy na cele filantropijne — można zdaniem autora, niekiedy odnaleźć 
przyczyny mniej wzniosłe i mniej idealne. Niejednokrotnie miano
wicie ofiary wywoływane bywają potrzebą własnych interesów, lub 
odpowiednio składających się okoliczności. N ie można tego powie
dzieć o wszystkich, ale nie wolno nie uchylić rąbka prawdy.

Pomijam tu najobficiej reprezentowane w książce uwagi o ży
ciu ekonomicznem, obrotach handlowych i przemysłowych Łodzi, o jej 
d o r o b k a c h  materyalnych, są to bowiem rzeczy lepiej nam zna
ne, niż ogólne strony charakteru jej mieszkańców, które zarysowują 
się mniej lub więcej wyraźnie w streszczeniu powyższem. Nie mo
gąc jednak dłużej zajmowąć uwagi czytelnika książką p. Górskiego 
dla braku miejsca na to — radbym odesłać go bezpośrednio do źródła 
tj. do samej książki. Sądzę, że powinna się ona znaleźć w ręku każ
dego, kto interesuje się głębiej własnem społeczeństwem i dla kogo 
rozwój tego społeczeństwa nie jest obojętny. W  Łodzi rozwój ten 
odbywa się w zupełnie innych ramach niż w W arszawie, ma on swój
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specyaluy, odrębny, typowy charakter, który godzi się poznać bliżej, 
to miasto bowiem, stanowiące wielkie środowisko kulturalne, w yw ie
ra i wywierać będzie szeroki wpływ na całą okolicę i odgrywa po
ważną rolę w różnolitym procesie przekształcania się naszego kraju 
rolniczego w przemysłowy. Tymczasem zaś — p. Górski ma racyę — 
my Łodzi nie znamy zupełnie...

*

*  *

W ydawnictwa naukowe Akademii umiejętności nie mają u nas 
zbytu. Publiczność wie o nich mało, lub zgoła nic nie wie, prasa co
dzienna i tygodniowa pomija je  milczeniem, lub poprzestaje na su
chych wzmiankach bibliograficznych, krytycy wolą pisać o powieś
ciach i o poezyach, niż o jakimś zapomnianym, dawnym pisarzu X V I  
lub X V II wieku, a księgarze? o tych nawet nie mówmy. Chowają 
oni wydawnictwa Akademii po kątach, jeżeli idzie o firmy pierwszo
rzędne, a nie mają ich wcale na składzie, jeżeli mowa o drugorzęd
nych. Co im potem? Jeżeli raz na lat kilka zdarzy się ktoś, kto za
żąda takiego wydawnictwa—no, to mu się sprowadzi i koniec. A le  
po co balast niepotrzebny mieć na półkach?

Tak jest oddawna i Akademia, jako firma nakładowa, znikąd 
niema poparcia. N ie jest to objaw pocieszający. N ie dojrzeliśmy 
je szcze  widocznie do zrozumienia tego obowiązku, jaki spada na całe 
społeczeństwo wówczas, kiedy trzeba poprzeć usiłowania nauki. 
Umiemy tylko biadać nad tern, że nauka polska nie może się należy
cie rozwijać, że życie umysłowe bije u nas coraz słabszem tętnem, że 
jałow ieje i upada. N aturalnie—bo nic a nic nie współdziałamy jego  
rozwojowi, najzupełniej będąc obojętni na losy nauki, bo nie podaje
my jej ręki, nie gromadzimy dla niej środków materyalnych,nie stwa
rzamy potrzebnych do pracy naukowej warsztatów. Myślimy obec
nie o uprzemysłowieniu kraju—mówią na to ludzie z sumieniem.

Bardzo pięknie, ale jedno drugiemu nic a nic nie przeszkadza. 
Zresztą nauka potrzebna jest i du postępu techniki, bez niej, bez 
wielkich wynalazków przemysł byłby ciągle jeszcze w kolebce. Ona 
dopiero wyzw oliła go z powijaków i uczyniła potężną dźwignią do
brobytu narodów i państw. I anglicy, i francuzi i niemcy mają prze
cież przemysł, ale mają też i naukę, która dzięki środkom, zdobywa
nym przez pierwszy, kwitnie i rozwija się tam bardzo pomyślnie. M o
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glibyśm y więc i my te dwie rzeczy traktować współrzędnie. M ogli
byśmy— tylko nie chcemy, całą pracę i całą odpowiedzialność w tym  
kierunku zwalając na barki jednostek, które ofiarowały się na trudną 
i nieopłatną służbę pod sztandarami nauki. „Niech k a p ł a n i  o tern 
myślą" powiedzieliśmy sobie i nie odczuwamy żadnych z tego powo
du wyrzutów. A  tymczasem zapadamy w bagno. Przestajemy się 
interesować u aj ważniejszemi zagadnieniami wiedzy, nic a nic nie w ie
my o jej postępach, żyjemy coraz powierzchowniej, coraz płyciej, 
oddając się pracy na chleb, na zdobycie majątku i na użycie tanieli 
niewybrednych, a poziomych rozkoszy. Gmach P r a w d y  i P i ę k 
n a  stoi przed nami, ale--zam knięty na siedem pieczęci, których 
zerwanie wcale nas nie pociąga, bo straciliśm y wszelką ciekawość do 
tego, co mieści się wewnątrz.

Stan taki jest niewymownie smutny i grozi nam poważną klęską 
na przyszłość—klęską wykreślenia z ,listy ludów, pracujących na 
rzecz cyw ilizacyi. Musimy się z tego odrętwiania ocknąć, mu
simy przejrzeć.

Nawoływania do tego odzywają się już z rozmaitych stron, a oto 
świeżo właśnie, na ostatniem dorocznem posiedzeniu publicznem Aka
demii Umiejętności w Krakowie, sprawę tę poruszył hr. St. Tarnow
ski, wspominając o zawiązaniu „Towarzystwa popierania prac i w y
dawnictw Akademii."

„Słowo" tak streszcza to znamienne przemówienie:
„W ostatniej chwili Akademia otrzymała wiadomość—mówit 

lir. Tarnowski—że z prywatnej i bardzo poważnej inieyatywy w yszła  
myśl zawiązania „Towarzystwa popierania prac i wydawnictw A ka
demii". Podobno nawet zgłosiła  się już znaczniejsza liczba człon
ków, których dotychczasowe wniesione składki mają wynosić 40,000  
koron. Objaw to bardzo pocieszający. „Nigdy nie można dość pa
miętać o tern, że Krakowska Akademia Umiejętności daleką jest 
pod względem uposażenia od podobnych instytucyi zagranicą i że 
wszelkie jej zadania wytwarzają wielkie potrzeby materyalue, które 
zaspokajać wedle sił, choćby z wysiłkiem, jest pierwszorzędnym pol- 
lskim obowiązkiem społecznym.

„Nie można też zapominać, że istota badań naukowych ujmuje 
ten obowiązek w szczególne warunki. Ciągłe ewolucye, jakim podle
ga wiedza, zwracają jej prąd ku coraz nowym strefom i każą szukać 
coraz nowych zdobyczy. Niejedna gałąź zamiera chwilowo z bie
giem la t na korzyść innych, ważniejszych w danym momencie, a świa
dectwo tej prawdzie daje niejeden dar, złożony na specyalue badania 
w pewnym zakresie, dziś unieruchomiony, wraz z posunięciem się pun
ktu ciężkości na inne dziedziny. Prawdziwą i najpewniejszą też ko
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rzyść wróży nauce ta przedewszystkiem ofiarność, te fundacye, lega
ty i zapisy, które nie są, ściśnione i ograniczone zbyt szczegółowem i 
warunkami, lecz tworząc dość szerokie ramy, pozostawiają rozstrzyg
nięcie areopagowi wiedzy polskiej.

„ O f i a r n o ś ć  j e s t  o b o w i ą z k i e m  i w y r a z e m  
w d z i ę c z n o ś c i  s p o ł e c z n e j .  Apelując w tym duchu do opi
nii właśnie dzisiaj, gdy polska nauka przyjmuje od ogółu hołd praco
witej zasługi—t. j. na posiedzeniu dorocznem—jesteśm y niezawodnie 
wyrazem uczuć wszystkich, których jednoczy wdzięczność za to, co 
dotychczas zdziałano i zapobiegliwa dla przyszłości piecza o polską 
wiedzę, sztukę i kulturę."

Do słów powyższych komentarza pisać nie trzeba. Co najw y
żej można tylko jeszcze raz powtórzyć pierwsze zdanie ostatniego  
ustępu: O f i a r n o ś ć  j e s t  o b o w i ą z k i e m  i w y r a z e m  w d z i ę c z 
n o ś c i  s p o ł e c z n e j .

*

*  *

Powracamy do sprawy, którą już na tern miejscu poruszaliśmy 
niejednokrotnie, a która wszakże, dzięki obojętności na nią ogółu, nie 
może się doczekać pomyślnego załatwienia. Sprawą tą jest opieka 
nad pamiątkami historycznemi, których kraj nasz nie posiada zbyt 
wiele, a które mimo to, ciągle stopniowo ulegają zniszczeniu. Tak 
up. dzieje się z dawnemi portretami po kościołach, gdzie niema żad
nej opieki nad tern, co wymaga pieczy, staranności a nadewszystko 
poszanowania. Bo proszę tylko posłuchać:

„Ze znanych mi kościołów—pisze ks. A l. W iszniew ski w „Ga
zecie W arszawskiej" —w jednym znajdowały się dwa starożytne por
trety fundatorów świątyni, ale pozwolono je zabrać jakiemuś ama
torowi. W  drugim—było ich kilkanaście, przeważnie osób histo
rycznych. Przy restauracyi kościoła wyrzucano je na poddasze; na
stępnie zaniedbano, a ponieważ były malowane po większej części 
na cynie, ktoś ze służby kościelnej sprzedał je potajemnie na funty.

Takiemu wandalizmowi możnaby w ten sposób zapobiedz, aby 
w spisie inwentarza, zwanym funcli instructi, portrety, będące w owym 
kościele, szczegółowo wymienić i tym sposobem nie dopuszczać do 
niszczenia zabytków przeszłości.



200 K RON IK A  M IE SIĘCZN A .

Zaznaczając dalej ze smutkiem, że archiwa i biblioteki kościel
ne, w których nieraz zawierają się rzeczy bardzo cenne, również są 
w zaniedbaniu, autor tak się skarży:

„To nieocenienie i niedoszacowanie pamiątek przeszłości po
chodzi stąd, że mamy wielu ludzi w społeczeństwie straconych dla 
myślenia, którzy życie, naukę, literaturę, sztukę, o ile to wszystko 
pojmują, uważają za środek do zaspokojenia codziennych potrzeb, 
którzy nie rozumieją, że po za tern są też pewne idee, którym służyć 
n a leży /

W  dalszym ciągu artykułu ks. W iszniewski zwraca uwagę re- 
dakcyi naszych pism obrazkowych na liczny zbiór godnych repro- 
dukcyi i opisu portretów, znajdujących się w klasztorze 0 0 .  Kapu
cynów w Nowem mieście nad Pilicą. Między iunemi są tam por
trety: O. Marka, karmelity, biskupa Szymańskiego, O. Proko
pa i t. d.

Czy takie „utrwalenie" tych portretów wystarczy jednak? Czy 
za lat kilka lub kilkanaście nie ulegną one temu samemu losowi, co 
portrety z pomiecionych wyżej dwóch kościołów?

Jest  to bardzo prawdopodobne i dlatego, wracając do tej kwe- 
styi, przypominamy jednocześnie o potrzebie założenia u nas towa
rzystwa, opiekującego się zabytkami sztuki kościelnej. Projekt ta
kiego towarzystwa podał przed dwoma laty, o ile nas pamięć nie my
li p. Borawski, znany artysta malarz, mieszkający w Petersburgu. 
Wówczas to w Tyg. illustrou anym pojawił się artykuł, omawia
jący nawet szczegóły tego projektu, skończyło się jednak wszystko 
na słowach.

Tymczasem towarzystwo takie jest naprawdę rzeczą pilną i do
niosłą. Inicyatywa do jego założenia wyjść powinna z łona ducho
wieństwa, które najbardziej powołane jest do rozciągnięcia w tym 
kierunku opieki nad kościołami. Przypuszczam jednak, acz nie jes
tem tego pewien, że duchowieństwo, jako stan, nie może się we włas- 
nem gronie stowarzyszać. I w tym wypadku jednak ciąży na niem 
obowiązek zajęcia się tą sprawę, co zresztą zalecone jest przez wotu 
proprio Ojca Świętego, który zwrócił był uwagę na zaniedbanie sztu
ki kościelnej i uiszczenie jej zabytków, zalecając gorąco duchowień
stwu katolickiemu całego świata pieczę nad pamiątkami i pomnikami 
kultury chrześcijańskiej. W  tym celu uznał za potrzebne postawie
nie w  seminaryach duchownych wykładów hi story i sztuki i jej zabyt- 
tków na właściwym poziomie tak, aby księża, obejmujący w następ
stwie probostwa, wiedzieli, jak i na co patrzeć należy. Wobec tego 
w przyszłości stosunki zmienią się niewątpliwie. Dziś wszakże jest  
jeszcze cały zastęp duchowieństwa prowiucyonalnego, które, niestety,
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zupełnie mimo woli i w najlepszych intencjach, dbając tylko o schlud
ny wygląd domu Bożego—popełnia ciężkiś grzechy przeciw sztuce 
i estetyce. Należałoby więc corychlej pouczyć ich, choćby w najpo
pularniejszy sposób, o tern, jak trzeba zachowywać się wobec starych 
obrazów, rzeźb, fresków i t. d. Dobrzeby zatem było, aby tak dos
konały znawca sztuki kościelnej, jak ks. Brykczyński, zechciał w y
dać w tym celu odpowiednią broszurę, która powinna dojść rąk każ
dego proboszcza, a nadto oświecić także i t. zw. „kollatorów", jako 
również powołanych do opieki nad kościołami. W  krótkich, zwięz
łych słowach w broszurze takiej możnaby wyłuszczyć ogólny pogląd 
na sztukę kościelną i podać szereg wskazówek, niezbędnych do oceny 
jej tworów, do określenia wartości, epoki, stylów i t. d., nadto zaś pod
kreślić obowiązek zwracania się w ważniejszych albo wątpliwych  
wypadkach do specjalistów.

*

*  *

W  ostatnich latach pojawiło się u nas kilka wydawnictw, które 
rozwinęły sztandar „Wielkiej i prawej sztuki".

Zenon Przesmycki (Miriam) stworzył „Chimerę", p. Napoleon 
Hirszband (Cezary Jellenta) przekształcił „Ateneum", księgarnia 
Altenberga we Lwowie zaczęła wydawać „Sztukę polską".

W  roku bieżącym do tych wydawnictw przybyło jeszcze jeuno, 
nowe, na którego czele stanęli pp. Antoni Potocki, jako redaktor 
i Władysław G-ranzow, jako kierownik artystyczny.

Wychodzi ono w Paryżu i nosi w nagłówku wiele mówiący 
tytuł „Sztuka". Zobaczmy, jak to nowe pismo zadania swoje 
pojmuje.

Przystępując do wydawnictwa—mówią redaktorowie—pragnie
my zająć dotychczas 11 i e z aj ę t e u nas stanowisko.

„Podobnie, jak sztuka polska w ciągu ostatnich lat kilkudzie
sięciu spotężniała, rozkrzewiła się bujnie i wszechstronnie i stała się 
samodzielną w życiu naszem potęgą —podobnie pragniemy, by pismo 
nasze podjęło s a m o d z i e l n e  wśród całego piśmiennictwa polskie
go zadanie.

Pragniemy niepodzielnie, wiernie i wytrwale służyć „Sztuce" 
(a  więc tak samo, jak „Chimera" ). Pragniemy podać jak najgodniej
sze jej odbicie, pragniemy towarzyszyć wszystkim jej wzlotom i w y
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siłkom, pragniemy rozważać w miarę sił jej wiekuistą treść w nie
ustającej nigdy przemianie kształtu— pragniemy, słowem, być dla. 
wszystkich czytelnym komentarzem wielkiego dramatu twórczego  
duszy ludzkiej —Sztuki.

Zajmując w ten sposób n o w e  w piśmiennictwie naszem stano
wisko, rozumiemy całą odpowiedzialność jego. K o ś c i ó ł  chcemy 
budować nie k a p 1 i c z k ę. Pragniemy dać obraz sztuki samej w jej, 
nieraz sprzecznych pozornie zdobyczach, nie zaś nasze na nią 
poglądy.

Przewodniczyć nam będzie nie moda lub wzgląd na schlebianie 
czyimkolwiekbądź gustom, lecz jedynie szacunek dla wielkiej i samo
istnej pracy twórczej tych, którzy sztukę tworzą, chociażby byli sa
motni i zapoznani. Miara czci dla pracy jest najmniej zawodną i tę 
jedynie obieramy sobie w rozpoznawaniu wartości nieprzebranych 
dziś skarbów Sztuki.

Tak rozumiemy swój obowiązek, lecz również zdajemy sobie 
sprawę z wielkiego przywileju, którym Sztuka tych, co służyć jej 
pragną, po królewsku obdarza. Otwiera ona każdemu, kto ją uko
chał, skarbiec swój, skarbiec nieprzemijającej wartości, gdzie trzeba 
tylko wejść, by stać się współdziedzicem.

My zaś za szczególniejszy swój przywilej wśród pism całego  
świata sztuce poświęconych, uważamy to, że p r z y n o s i m y  j e j  
d a r y  s z t u k i  p o l s k i e j .  Wśród tylu dorobków twórczych po
rachowanych i ocenionych—dorobek nowy, pełen sił żywotnych, pe
łen dobrej wróżby na przyszłość, a z dniem każdym potężniejszy,, 
wszechstronniejszy, a bardziej samoistny.

Nam przypadnie w udziale ten polski plon twórczy porachować 
i zestawić z dorobkiem sztuki współczesnej na Zachodzie.

Pozbieramy polskie kłosy w złoty snop pod zasiewy przy
szłości.

I to jest najdroższy nasz przywilej, zupełna racya bytu i cel."
Ani słowa—powiedziane to jest pięknie—i daj Boże redakcyi 

wytrwać w przedsięwzięciu i spełnić zapowiedziane zadanie.
Dalej czytamy jeszcze w sprawie środków i dróg, któremi 

Sztuki dążyć będzie do osiągnięcia swych celów, następujące wy
jaśnienie:

Pismo nasze dla względów natury wydawniczej wychodzić bę
dzie przez rok bieżący w Paryżu. Pozwoli to nam wypełnić pierw
szy, a zasadniczy punkt programu, a mianowicie postawić w piśmie 
sztukę reprodukcyjną na poziomie, osiągniętym dziś na zachodzie.*1 
Liczne grono polskich artystów będzie pracowało nad tern.
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A le —program pisma nie ogranicza się bynajmniej sztuką, plas
tyczną: Pragniemy również—mówią redaktorowie— dać wyraz kry
tycznej lub twórczej pracy u nas w zakresie p o e»z y i lub m u z y-  
k i. Będziemy chcieli utrzymać w piśmie ten sam związek zażyły  
między wszystkiemi dziedzinami twórczości, który istnieje w życiu. 
Związek to nieformalny, lecz tern istotniejszy. Podobnież w piśmie 
naszem nie obiecujemy niezmiennych rubryk ze wszystkich naraz 
dziedzin Sztuki, lecz pamiętać będziemy o każdej i w każdej podawać 
to, co najżywotniej, najsilniej wyrazi się w danej chwili. Zadaniem 
naszem będzie również gromadzenie prac z zakresu h i s  t o r y  i 
s z t u k i  swojej i obcej, z dziedziny e s t e t y k i  i k r y t y k i  
estetycznej. Będziemy pragnęli roztrząsuąć i rozważyć wszelkie  
zagadnienie, z twórczością związane, dodamy wreszcie s p r a w o z 
d a n i a  z ż y c i a  e s t e t y c z n e g o  u n a s  i z a g r a n i c ą ,  
z wystaw, konkursów, wydawnictw artystycznych i t. p. Podejmie
my w miarę potrzeby i sił s p e c y a l n e  w y d a w n i c t w o  a r 
t y s t y c z n e ,  oraz zorganizujemy szereg konkursów a t r t y s t y c z -  
n y  o h i l i t e r a c k i c h .

Widzimy z tego, że obietnice redakcyi są wielostronne i że czę
ściowe choćby ich spełnienienie— może już w naszym ruchu arty
stycznym odegrać rolę poważną. Widzimy też, że program „Sztu
ki", w stosunku do programu „Chimery" i „Ateneum", z któremi 
przychodzi ona niejako współzawodniczyć, jest znacznie szerszy  
i więcej pogłębiony, nadto zaś „Sztuka" wiąże się ściślej niż tamte 
dwa pisma z ogólnym ruchem na polu naszych wysiłków i dążeń kul
turalnych. Z tego też względu może ona liczyć na powodzenie, na
turalnie, jeżeli dotrzyma swych zobowiązań i nie zniechęci się napot- 
kanemi przeszkodami, o które u nas na tej drodze tak łatwo.

*

*  *

Rozwój Warszawy, jako wielkiego miasta, zatrzymały dwie nie
zdecydowane i wlokące się latami sprawy: sprawa budowy trzeciego  
mostu i sprawa dworca centralnego. I  oto pierwsza z nich nareszcie 
doczekała się pomyślnego załatwienia.

W  chwili, kiedy piszemy te słowa, nadeszła z Petersburga wia
domość, że władze rządowe zatwierdziły ostatecznie projekt budowy
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trzeciego mostu przez Wisłę, według oferty Towarzystwa francuzkie- 
go „Batignolles".

Był wprawdzie na widoku drugi projekt, wykonany przez inż. 
Marszewskiego i mający przez długi czas szanse zwycięztwa, ale 
w ostatniej chwili przechylono się na stronę francuzką.

Dla czego? W  to nie wchodzimy. Oczywiście musiały być ja 
kieś powody ku temu, które zapewne w czasie właściwym zostaną 
bliżej magistratowi wyjaśnione. Na razie ważniejszą ponadto rzeczą 
je s t  pewność, że most w najbliższej przyszłości powstanie.

Staje się to w chwili jaknajbardziej do tego odpowiedniej. Prze
silenie ekonomiczne, wywołane przez wypadki wojenne, przesilenie, 
o którego pierwszych objawach w Warszawie i Łodzi pisaliśmy już 
w kronice poprzedniej, przybiera charakter coraz groźniejszy. Licz
ba fabryk, ograniczających produkcyę wzrasta, ilość robotników, po
zbawionych chleba zwiększa się z dniem każdym Nędza rośnie prze
rażająco szybko i dziś ludzi potrzebujących jakiejkolwiek pracy liczyć 
już można na tysiące. O pracę tymczasem trudno. Niema jej. I  oto 
przed wyobraźnią każdego zarysowują się tłumy głodne i wynędznia
łe, pogrążone w niedoli, na którą nie pomoże żadna filantropia. J a ł 
mużna społeczna, rzucana nawet nojobficiej, najszczodrzej przez kla
sy zamożniejsze, nie podoła tym potrzebom, które się wyłaniają. Mo
że ona otrzeć trochę łez, chwilowo podeprzeć upadających, ale nie 
powstrzyma ich od upadku, od stoczenia się w otchłań, rozwartą pod 
nimi. Uczynić to może tylko choćby mierny, ale trwały zarobek, 
praca, dająca równowagę duszy i przynosząca w wyniku swoim zaspo
kojenie potrzeb ciała. O tę pracę też należy się starać i wytężać 
wszystkie siły w kierunku stworzenia jej dla potrzebujących.

I dla tego budowa trzeciego mostu, jako przedsięwzięcie, które 
będzie wymagało licznych rąk roboczych, jest bardzo pożądana.

Cała Warszawa powitała ją z radością, spodziewa się bowiem, 
że, uwzględniając ciężkie położenie ubogiej ludności miasta, magistrat 
w umowie swojej z Towarzystwem francuzkiem położy nacisk na to, 
aby roboty przygotowawcze rozpoczęte były natychmiast i jeszcze  
w ciągu letnich miesięcy roku bieżącego zatrudniły jaknajwiększą 
ilość ludzi. Czy się nie łudzimy?

Miejmy nadzieję, że władze miejskie zdają sobie dokładnie spra
wę z tego wyjątkowego położenia i rozumieją obowiązek, który na 
nich ciąży.

Obok tego powinny one rozwinąć również usilne starania o to, 
aby roboty żelazne, których tyle będzie wymagała budowa mostu, 
wykonane były w kraju.

Dzienniki doniosły już, że najważniejsze z tych robót powierzo
ne będą fabrykom francuskim, a materyały już gotowe nadchodzić
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mają do Warszawy drogą wodną — z Francyi morzem do Gdańska, 
a z Gdańska Wisłą. Jeżeli t.o jest prawda, to, aczkolwiek ze w zglę
dów ekonomicznych ta kalkalucya dla przedsiębiorców budowy może 
być korzystną, jednak n a m wyrządza ona straszną krzywdę. A  po
nieważ umowy nie są jeszcze zawarte, zamówienia niepoczynione, 
więc magistrat ma jeszcze sposobność do postawienia swych żądań, 
w tym kierunku.

Jednocześnie byłoby rzeczą pożądaną, aby bez zwłoki przystą
pić do robót regulacyjnych na Saskiej Kępie i na Powiślu. Trzeci 
most stanowi chwilę przełomową w dziejach rozwoju jednej i drugie
go. Na Kępie trzeba będzie przeciąć ulice, zabrukować je, przygo
tować pod przyszłą dzielnicę nowej Warszawy, która niewątpliwie 
przerzuci się tam z całą siłą z nastaniem pomyślniejszych konjunktur 
przemysłowych i handlowych. Miasto, przewidując to, powinno wbrew 
swojej metodzie dotychczasowej, która polegała na zaprowadzaniu 
bruków, trotuarów, wodociągów i oświetlenia ex post, t. j. dopiero 
wówczas, gdy dana ulica zabudowała się już całkowicie — obrać 
obecnie metodę amerykańską, t. j. zawczasu poczynić te ulepszenia. 
Zapewniłoby to pracę tysiącom ludzi i dopomogłoby skutecznie ubo
gim warstwom do przetrwania ciężkiego roku, a nadto przyczyniłoby  
się znakomicie do szybkiego rozwoju miasta, co już leży bezpośrednio 
w interesie magistratu.

Bacznego rozejrzenia się w tern wszystkiem i skrupulatnego 
określenia tego, co jest możliwe do wykonania, a co nie jest — wy
maga chwila obecna. Sądzimy też, że dołożone będą wszelkie stara- 

, nia do tego, aby w miarę środków rozporządzalnych, przystąpić do. 
jaknajwiększej ilości robót — przy moście, na Kępie i na Powiślu.

Dnia 10 czerwca r. b. zmarł w majątku swoim na Litwie ś. p.. 
Stanisław hr. Puttkamer, ziemianin, znany w szerokich kołach z umy
słu światłego i obywatelskich dążności.

Zmarły był synem ś. p. Wawrzyńca Puttkamera i Maryli z We- 
reszczaków, której postać należy do poezyi polskiej i wiąże się tak 
ściśle z geniuszem Mickiewicza.
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— Z AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W  KRAKOWIE.
Posiedzenie Komisji do badania historyi sztuki w Polsce, odbyło się dn. 

28 kwietnia b. r. pod przewodnictwem prof. M. S o k o ł o w s k i e g o .
P.  T o m k o w i e *  przełożył naprzód komunikat o „Resztach pałacu 

i pomnika Lubomirskich w Dąbrowie". Referent, podniósłszy monumentalność 
i wspaniałość licznych rezydencyj Lubomirskich, zwrócił uwagę na jeden 
z mało znanych pałaców tego rodu, na pałac w Dąbrowie. Sądząc z resztek 
i wiadomości, jakie referent o budowie tej zebrał, była ona jednak dawniej 
bardzo okazałą. Powiatowe dziś miasteczko Dąbrowa należało w początku 
XVII wieku do Ligenzów. Przez małżeństwo Jerzego Lubomirskiego, marszał
ka W. Koron, z Ligenziauką, Dąbrowa przeszła w dom Lubomirskich. W roku 
1697, Michał Kazimierz Lubomirski powiększył i przebudował dawny budy
nek, zamieniając go na pańską rezydencję. W roku 1780, Dąbrowa, wysta
wiona na licytację, przeszła w ręce Stojowskich. Pałac stał jeszcze wówczas, 
w całości. Zniszczonym został w czasie rzezi roku 1846, a pożar z roku 1847  
dokonał reszty. Dzisiaj jedynym  śladem dawnej, wspaniałej budowy jest baro
kowa brama wjazdowa, dekorowana panoplijami i herbem Szreniawa.

Sekretarz odczytał następnie [sprawozdanie z posiedzenia [g  r o n a 
l w o w s k i e g o  K o m i s j i ,  odbytegó w dniu 26 lutego bieżącego roku. 
Prof, dr Ludwik E i n k e l  okazał cztery berła Uniwersytetu lwowskiego, 
znalezione przed niedawnym czasem w lokalu sekretaryatu uniwersyteckiego. 
Z aktów archiwum uniwersyteckiego okazuje się, że w yszły one z pracowni 
pasamonika lwowskiego, Stolza w roku 1817, zamówione za 85 fl., wedle ry
sunku mechanika uńiwersytcekiegO, Jilrgensa, na uroczystość ponownego 
otwarcia uniwersytetu; dawniejsze bowiem berła srebrne, które uniwersytet 
lwowski otrzymał od pierwszego swego rektora, X. Betańskicgo, zostały przez 
rząd w roku 1809 zabrane i stopione w mennicy państwowej.

Dr Aleksander C z o ł o w s k i ,  w komunikacie pod tytułem: „O zamku 
w Laszkach, murowanych pod Chyrowem", część druga, opisał znajdującą się 
am dawniej galeryę obrazów, według inwentarza, z własnego zbioru Tękopi-
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sów. Główną ozdobą dawnego, wspaniałego zamku Mniszchów w Laszkach 
murowanych, była wielka liczba obrazów. Wymienia je  pojedynczo inwentarz 
zamku, spisany w roku 1748. Obrazów tych było razem 1104 sztuk; przeważa
ły w nich sceny treści religijnej, następnie portrety, których było 260, dalej 
sz ły  obrazy treści mitologicznej, historycznej i „martwe natury". Cześć po
wyższej gal ery i przeniesiono około roku 1775 do Wiśniowca, reszta pozostała 
w zamku laszeckim i dzieliła smutne jego losy za dziedzictwa Zerbonich, któ
rzy, rozbierając zamek do fundamentów, na wsze strony sprzedawali pozostałe 
w nim pamiątki.

Trzecim referatem, przełożonym na posiedzeniu grona lwowskiego z 26 
lutego bieżącego roku był komunikat prof. Jana Bołoz A n t o n i e w i c z a  
u obrazie, znajdującym się w posiadaniu Arcybiskupstwa ormiańskiego we 
Lwowie, a przedstawiającym ,Św. Rodzinę z osobami fundatorów, Ormian, 
z roku 1612. Obraz malowany olejno na drzewie, jest kopią Sw. Rodziny 
Andrea del Sarto z gal ery i Barberini w Rzymie, miernego pędzla. Najciekaw
szą ze wszystkiego jest dolna część obrazu — fundatorowie. Klęczą tu w jed
nym rzędzie trzy modlące się osoby, dwóch mężczyzn i kobieta, ubrani 
w mieszczańskie stroje XVII wieku. Po typach poznaje się odrazu Ormian. 
Równem jest, że te postacie, zupełnie portretowo traktowane, domalowano już 
później, równocześnie % odmalowaniem obrazu, dokonanem w roku 1612, którą 
to datę podaje napis, w prawym, dolnym rogu umieszczony.

P. Zygmunt H e n d e I referował z kolei „0  zamku w Rzemieniu". 
Zamek, ze wszystkich stron oblany wodą, leżał na płaszczyźnie, otoczony wa
łami i fosami. Dzielił się na dwie części: gospodarską i obronną, połączone 
z lądem mostami. W ieża, to jest część obronna, stanowiąca właściwy zamek, 
składała się w piwnicach, na parterze i na pierwszem piętrze z trzech, na dru- 
giem piętrze z dwóch ubikacyi. Stare wejście, którego górna część pochodzi 
z roku 1625, zachowało się do dziś dnia. W piwnicy przez cały mur środkowy 
przechodzi przcsklepiuny kanał, o zagadkowem znaczeniu. W piwnicy również 
znalazł referent pierwotne żelazne drzwi zamku z herbami: Leliwa, Dębno, Po
mian i z jakimś nieznanym bliżej herbem. Referent illustrował swój wykład  
zdjęciami fotograficznymi, oraz rysunkami, wśród których zwracał uwago plan 
rckonstrukeyi zamku.

Przewodniczący odczytał następnie komunikat p. Klemensa B ą k  o w 
a k i e g o  „O autorze hełmu wieży Maryackiej w Krakowie". Dr Bąkowski 
postawił mianowicie hypoteze, ze za autora hełmu wspomnianej wieży uważać 
należy niemal na pewno Wita Stwosza, nie podobna bowiem przypuścić, aby 
rajcy miejscy, za których staraniem wzniesiono w roku 1478 ołowiem pokry
ty dzisiejszy szczyt wieży, jak o tern świadczy współczesny dokument, znale
ziony w gałce wieży przy sposobności jej restauracyi w roku 1843, nie mieli 
zasięgnąć pod tym względem rad Stwosza, pracującego od roku 1477 do 1489  
nad wielkim ołtarzem kościoła Maryaekiego.



2 0 8 W IA D O M O Ś C I  N A U K O W E ,  LITEI1ACKIE  1 B l t i l . lO G U A F IC Z N E .

Prof. P i e k o s i ń s k i przełożył wreszcie odpisy trzech kwitów z .ar
chiwum p. Stanisława Rusieckiego w Warszawie, wystawionych przez dwóch 
rzeźbiarzy włoskich, oraz kilku puszkarzy, w Polsce w XVI wieku pracują
cych. Z pierwszego dowiadujemy się, iż Jan Marya Pado vano jeszcze w roku 
1572 był czynnym w Krakowie, drugi, z r. 1595, stwierdza, że autorem „ka
plicy i grobu" Stefana Batorego w katedrze wawelskiej był Santi Gucie, co 
zresztą jest wiadome, trzeci wreszcie, z roku 1561, mówi o czterech puszka- 
rzaeli z Kamieńca Podolskiego.

— Posiedzenie W y d z i a ł u  Hi  s t o r y  ę z n  o - F i l o z o f  i c z u e -  
g  o odbyło się w poniedziałek dnia 20 czerwca bieżącego roku o godzinie 6-ej 
wieczorem. Sekretarz Wydziału przedstawił referaty: 1) D-ra Stanisława 
Z a k r z e w s k i e g o ;  2) D-ra Franciszka B u j a k a :  Nazwy miej
scowe, jako podstawa history! osiedlenia w Polsce. Potem odbyło sio 
posiedzenie administracyjne, na którem prof. C z e r n i a k  przedstawił plan 
wydawnictwa aktów do history! Unii Polski z Litwą.

— Akademia Umiejętności w Krakowie ogłasza niniejszem k o n k u r s  
i m.  C z e r w i ń s k i e g o  na napisanie „History i  sztuki w Polsce“. Wa
runki konkursu są następujące:

1. Historya sztuki w Polsce ma uwzględnić wszystkie ziemie dawnej 
Polski, łącznie z Litwą i Rusią;

2) powinna objąć czas od przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę, aż 
pod koniec stylu empire;

3) ma być syntezą dotychczasowych badań nś, tein polu; samodzielnych 
rezultatów się nie wymaga, są jednak pożądane;

4 )  układ i rozmiary dzieła pozostawia się autorowi;
5) fotografij ani rysunków autor nie jest obowiązanym dołączyć do rę

kopisu;
6) do konkursu dopuszczone mogą być prace zbiorowe, ewentualnie 

przez kilku autorów wykonane, jednakże jednolitej redakcyi;
7) termin konkursu upływa z dniem 31 grudnia 1906 roku.
Prace konkursowe należy nadsyłać do Akademii Umiejętności bezimien

nie, pod godłem obranem przez autora, z dołączeniem koperty opieczętowanej, 
a opatrzonej tern samem godłem. Według § 18 Regulaminu Akademii, wypła
ta wszelkich nagród konkursowych następuje dopiero po ogłoszeniu drukiem 
pracy nagrodzonej. Nagroda konkursu imienia Czerwińskiego wynosi rubli 
t y s i ą c  (1,000).

NOWE KSIĄŻKI:
— Piśmiennictwo historyczne wzbogaciło się materyałem źródłowym  

pierwszorzędnej wartości. Nakładem lir. Maurycego Ordynata Zamoyskiego 
wyszedł z druku tom pierwszy „ A  r c h i w u  m J a n a  Z a m o y s k i e g o "  
(1553 — 1579). Na wydawnictwo to czekaliśmy z upragnieniem oddawna; 
jest ono owocem obrad Iii-go  zjazdu historyków polskich (r. 1900), na którym
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dr W. S o b i e s k i  w ystąpił z wnioskiem wydania korespondencyi wielkiego 
kanclerza i hetmana koronnego. Wniosek ten, poparty energicznie przez prof. 
Tadeusza K o r z o n a ,  stał się dziś rzeczywistością dzięki hr. Ordynatowi 
Zamoyskiemu, który postanowił własnym funduszem pokryć wszystkie, nie
małe koszty wydawnictwa. Dr Sobieski przystąpił z wielką energią do przy
gotowania olbrzymiego materyału. Przygotował on s i e d m  t y s i ę c y  
listów do druku, z których zaledwie 1/ 10 była dotychczas znaną. Wydawca od
był w latach 1901 — 1902 liczne podróże archiwalne i zebrał w kraju i za 
granicą 1,500 listów, nieobjętych zbiorami Ordynacyi Zamoyskiej. W tomie 
p i e r w s z y  ni zamieścił 430 listów, co dowodzi, na jak wielkie rozmiary 
zakreślone jest całe wydawnictwo. Zanim pióro kompetentne zda czytelnikom  
Biblioteki Warszawskiej sprawę z naukowej wartości tej pomnikowej publi- 
kaeyi, zaznaczamy tu pokrótce, że na czele tomu znajdujemy uwagi o życio
rysie i portrecie Jana Zamoyskiego, następnie nieznaną a bardzo cenną bio
grafię współczesną Hetmana: „Elogium Joannis Zamoscii", następnie Spis 
c h r o n o l o g i c z n  y listów i aktów, objętych tomem pierwszym, spis 
a l f a b e t y c z n y  osób, które utrzymywały korespondencyę z Zamoyskim, 
wreszcie na końcu sporego tomu „Spis osób i miejscowości". Pod względem  
druku i papieru tom ten przynosi zaszczyt tłoczni warszawskiej P. Laskauera. 
W spaniała heliograwura portretu Zamoyskiego, odszukanego we Florencyi 
przez prof. T. Korzona, wykonana u Kopińskiego, upiększa wydawnictwo, które 
niewątpliwie stanie się ozdobą każdej naszej poważnej biblioteki, tak publi
cznej, jak prywatnej.

— „ Ż y c i e  p ł c i o w e  z e  s t a n o w i s k a  d z i e j ó w  r o z w o -  
j u “ . Odczyt prof. H e i m a ,  wygłoszony dla młodzieży męskiej. Spolszczył 
H. R.— Łódź. Tow. Nakł. Postęp. MCMIV (Rychliński i Wegner).

Spolszczeniem broszurki prof. Heima dobrze zasłużył się ogółowi nasze
mu p. H. R. Wobec szerzącej się coraz bardziej i w Warszawie, i na prowin- 
cyi rozpusty i idącej w ślad za nią degcneracyi fizycznej i moralnej, głos po
ważny i naukowy prof. Heima (z Zurychu) powinien wywrzeć wpływ zba
wienny. Wśród szwajcarskiej młodzieży uniwersyteckiej utworzyło się stowa
rzyszenie dla walki z rozpustą. Towarzystwo to pod n. „Ethos" wydało i roz
szerza odczyt prof Heima. Oto mały ustęp z wykładu prof. Heima, mogący 
dać pojęcie o celu i doniosłości sprawy: „Kłamstwem jest to, że za naszych 
czasów niema ludzi, wstępujących w związki małżeńskie czystymi. Takich 
młodzieńców jest o wiele więcej, niż to zwykle przypuszczają, lecz wielu nie 
ma odwagi przyznać się do swojej czystości, ukrywając swą cnotliwość. Po
zwólcie waszemu sumieniu, a nie pierwszemu lepszemu rozpustnikowi, być 
waszym sędzią; nie wstydźcie się czystości. Dajcie energiczną odprawę tym, 
którzy narażają na śmieszność młodych ludzi, zachowujących do ślubu czy
stość duszy i ciała. Zjednoczcie się silniej, ażeby cnota stawała się potęgą 
wzrastającą. 14
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„Zdanie, że wstrzemięźliwość płciowa jest szkodliwa, jest niczem innem, 
jak bajka, wymyślona przez tych, którzy wyuzdanie swe chcą podnieść do 
stopnia cnoty" (str. 21).

Ponieważ odczyt ten wygłosił nie kaznodzieja-moralista, ale profesor 
Wydziału przyrodniczego w Zurychu, wiec może wykład jego trafi do przeko
nania nawet tych, którzy na argumenty moralne nie „naukowe", byli
dotychczas głusi.

—  Z wydawnictwa M. A r c t a: „ K sią żk i d la  w szystk ich", ukazały 
się następujące tomiki:

a) Krótki rys Fizyki. III. Nauka u cieple. Napisał Stan. B o u f f a 1 1 
(15 kop.). IV. Nauka o świetle (15 kop.).

b) K. M a r t i n i :  Wulkany. Dr M e u n i  e r :  Trzęsienie zie
mi (15 kop.).

c) C y d :  Poemat średniowieczny hiszpański, opracował prozą Kazi
mierz Król (25 kop.).

d) M. O f f  m a ń s k i: Przyczynek do życiorysu Ad. Asnyka (15 kp.).
e) O s t e r l o f f :  Zarys historyczny literatury niemieckiej. Część

czwarta. Szkoła romantyczna. Młode Niemcy (20 kop.).
f) M. B e r n s t e i n :  Zwyrodnienie w świetle nauki współczesnej.
g) J. D o h m :  Z dziejów ruchu kobiecego. Streściła M. Glotzówna 

(25 kop.).
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powieść współczesna.

i .

Kttryer, którym P aw eł Naborowski, po wielu latach oddalenia, 
jechał na Litwę, nie zatrzymał się w Zgorzelinie, na stacyi, gdzie 
czekały konie, lecz pomknął dalej, pomimo zniecierpliwionych gestów  
Pawła. Nie łatwo było wybrnąć z tych nieprzewidzianych kłopotów; 
przedewszystkiem należało uzbroić się w cierpliwość, potem, już 
w zbroi cierpliwości, wysiąść o kilka stacyj dalej, nudzić się wiele 
godzin, czekać i wracać do Zgorzelina pociągiem miejscowym.

Tak rozsierdzonemu podróżnemu doradził z uśmiechem, słodkim 
jak miód, nadskakujący konduktor I-ej klasy, i tak też uczynił Paweł,  
burcząc złorzeczenia pod adresem kolei, rozkładów jazdy i całej, B o
gu ducha winnej, Litwy. Nie lubił bowiem, gdy mu coś krzyżowało  
projekty... Oddawna był oznaczony dzień wyjazdu z Warszawy, od- 
dawna była wysłana depesza do Naborowa z żądaniem koni na taką 
to godzinę, na taki to pociąg, oddawna każda najdrobniejsza rzecz 
przewidziana... Tymczasem...

Należało uzbroić się w cierpliwość — i Paweł zabawiał się roz
glądaniem ludzi, przedmiotów, okolicy. Postrzeganie, na początku 
roztargnione, stawało się coraz uważniejszem, coraz to bardziej ba- 
dawczem. Przecież droga, w którą się wybrał, nie była obojętną, tu
rysto wską wycieczką,lecz pierwszym czynem doniosłego przedsięwzię
cia, wstępem do nowej epoki życia. Trwały w Pawle zamiary powa
żne. Tutaj miał żyć, pracować, budować... W  dzienniku dziesiątki 
kart, zapisanych duźern, wyraź nem pismem, tłómaczyły genezę pro
jektu, w tece spoczywały arkusze, pokreślone cyframi, notatkami, pla
nami. Nie można było z większą sumiennością, z bardziej żartką ener-

15
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g ią  przystępować do trudu i dla tego Paweł pełen był najlepszych 
myśli. Poniekąd należała mu się ta szczypta rozweselającego optymi
zmu po gorzkich zawodach, po oszołomiającem runięciu z wysokiej, 
a kleconej mozolnie szczebel po szczeblu, drabinie rojeń, po dniach 
zniechęcenia. Pamiętał jeszcze te chwile... Teraz w cichej i nudnej po
czekalni wynurzały się znowu przed nim znane, przeżuwane, badane 
po wielokroć, cierpkie. Dolegały  za każdem dotknięciem, niby Włosie
nica, bolały, chociaż oddawna najwyższą pogardą obrzucił winowaj
ców swojego upadku, chociaż szedł już inną drogą i w przeciwnym 
kierunku. Ale każde upokorzenie jest niby kalectwo, które, choć nie 
'obezwładnia, zostawia ślady na zawsze...

Pamiętał te chwile... Możeby wolał o nich zapomnieć, odwrócić 
się od nich na dobre — ale nie zdołał. Jeszcze i teraz pełgało w ser
cu jego mściwe oburzenie, jeszcze i teraz grymas zgryźliwy znaczył 
s ię  na jego twarzy.

Jak cios spadła na niego tamta wiadomość...
Od najwcześniejszych dni był mólem książkowym, pracownikiem 

■cudownem uczonem dzieckiem. Matka, sąsiedzi, krewni rokowali mu 
wielką przyszłość, podziwiali jego pamięć i wiedzę, bili oklaski na 
popisach. Potem w Warszawie był pierwszym uczniem bez zarzutu, 
bez skazy, potem na uniwersytecie lipskim, w bibliotece paryskiej 
i muzeum londyńskiem trawił godziny, dnie, lata na szperaniu, ślę
czeniu, gromadzeniu wiedzy. Nie znał wytchnienia, rozrywek  
i uciech, jak mnich, jak więzień, jak pustelnik, przebywał w nauce, 
w rozprawie swojej... Ładnie wywdzięczono mu się... Ciągle czuł ko
lące dotknięcie Włosienicy wspomnień...

Pew ny powodzenia, zjechał do Krakowa, w celach habilita- 
cyi, i spotkał się z odmową, z szydrstwem, z ubliżającem lekce
ważeniem. Niektóre pisma po prostu pastwiły się nad jego książką... 
Nazwiska autorów tych krytyk, tytuły i numery pism wyryły  
się w głębi serca, jak gdyby wypalone rozżarzonym drutem... 
W zdrygnął się... Tymczasem rozległo się dzwonienie, zwiastu
jące pociąg i zjawił się tragarz, który zaniósł Pawłowi tłomoki do 
wagonu I i-e j  klasy, gdyż pierwszej w tym miejscowym pociągu zu
pełnie nie było. Ruszyli. W  przedziale gwarzyło kilku ziemian ogo
rzałych i zagorzałych, w granatowych czapkach, kilku żydów czyta
ło gazetę, jakaś blada, wątła pani w binoklach troszczyła się około 
niemowlęcia... Pusto było i brudno...

Tor biegł przez równiny piasczyste, jednostajne, smutne pod 
zadżdżonem niebem. Zarośla nikłych sosenek, ubogie wsie, ubogie 
zboża na długich i wązkich zagonach.
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— Kultury i światłej opieki potrzeba tutaj — rozmyślał Paweł  
-— kultury i opieki... ogrom roboty...

I piluo mu było do Naborowa. Przepat.rywał w pamięci spis za
dań i projektów, które wylęgły  się podczas dumań warszawskich po 
porażce, miałby ochotę zacierać ręce... Kto wie? Może na pożytek  
wyszło jemu i społeczeństwu niepowodzenie naukowe? Zżymał się 
wówczas, wyklinał i cierpiał — a może? W  każdym razie ma oto dro
gę przed sobą, i cel. W  jakiejś chwili rzucił okiem na dwu podró
żnych sąsiadów, z których jeden milczał, a drugi z zapałem o czemś 
rozprawiał. Nie wyglądali na ziemian i rozmowa nie była ziemiańską. 
Pawłowi wciskały się w uszy pojedyńcze wyrazy i zdania, wielce 
charakterystyczne i zaciekawiające, gdyż o takich rzeczach ludzie 
zwykle nie gawędzą w wagonach. Nie przysłuchywał się wszakże 
przez delikatność, a także dla tego, że wogóle mało miał interesu dla 
bliźnich, tylko głos owego mównego podróżnego począł coś przypo
minać, wzbudzać jakieś echa odlegle, potrącać o zakurzone warstwy 
przeszłości... Coś dawnego i dobrze znanego... Znowu od niechcenia 
spojrzał w tamtą stronę raz i drugi, i nagle, uderzony błyskawicznem  
przypomnieniem, odwrócił się pośpiesznie do okna. Nie lubił spotykać 
kolegów i już od dawna, ile razy zetknął się z którymkolwiek, 
unikat każdego najstaranniej dla tej prostej przyczyny, iż taki kole
ga szkolny był chodzącem zapytaniem: cóżeś osiągnął w życiu ty, 
który byłeś pierwszym uczniem, któryś tyle obiecywał? On zaś do
tychczas nie osiągnął nic... B y ł  tylko wciąż jeszcze w drodze...

Bardzo gorliwie tedy przyglądał się teraz przez ociekające szy
by ckliwym zasłonom drobnego deszczu, które bielały hen, tam, na 
tle lasów, wątłym niwom, mokrym dachom pomalowanych na żółto 
chat budniczych — i wyczekiwał niecierpliwie Zgorzelina.

A ż naraz ktoś dotknął jego ramienia.
— Pawełek...
— Przepraszam... nie wiem... z kim mam przyjemność — udawał 

Paw eł.
— Stefan Modrzeć, „Stefek Modry, ale nie Mądry", nie pamię

tasz? — dziwił się tamten.
— Ach tak... rzeczywiście... dopiero teraz...
— Kawał czasu! Musiałem się odmienić, jeżeliś mnie nie poznał. 

A  ja od pierwszego wejrzenia — z ożywieniem, z radością mówił S te
fan. — Ledwo rzuciłem okiem, zaraz stanąłeś przede mną niezwycię
żony prymusie, chlubo gimnazyum.

— Mieszkasz w tych stronach? — zapytał Paweł, żeby skiero
wać rozmowę na inny temat.
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— Tak, od kilku lat...
I Stefan z własnej ochoty jął opowiadać byłemu koledze szcze*- 

rze i serdecznie, tak, jak gdyby nie rozstawali się nigdy, że s tudyo-  
wał rolnictwo, że pracuje na tein polu naukowo, dążąc do katedry 
uniwersyteckiej w Krakowie, że dla clileba objął posadę rządcy 
w olbrzymich dobrach pp. Opolskich, że z zajęcia swego jest zupełnie 
zadowolony, że wszystkich kolegów gimnazyalnych stracił z oczuitd.

Paweł patrzał Stefanowi w twarz tak, jakby patrzał w obraz 
kilku lat przeszłości, w tę piękną, kobieco piękną niegdyś twarz 
szkolnego Adonisa, która teraz już stała się męzką, a nic nie straciła  
z dawnego czaru: te same były cudnie świecące, a przedziwnie czyste 
oczy, te same miękkie, faliste, złote włosy, te same rysy jak z grec
kiej rzeźby — i słuchał obojętnie, powtarzając sobie w duchu, że go 
nic już nie wiąże z tym człowiekiem, w którym kochały się trzy pen- 
sye warszawskie, który go zawsze nudził wyłudzaniem pieniędzy na 
rozmaite cele... Przecież i wówczas mało między nimi było wspól
nego. Pieniądze dawał jedynie dla odczepuego, na żadne wie
czorki nie chodził — pracował. A tamten? W wytartym szynelu, 
w czapce wyblakłej, w grubem, stukającem obuwiu, łatał po 
mieście, zawsze goły  i zawsze zdyszany, zawsze przejęty ja
ką pilną sprawą, albo pilną potrzebą. Tak, ale on jeden, ten popular
ny ulubieniec panien i młodzieży — wspominał Paweł — nie zerwał 
z nim stosunków, gdy po jednem z wielu zajść cała klasa wytykała  
go palcami... Namawiał, prosił, przekonywał, rozpłakał się nawet po 
jakiejś ognistej przemowie, ale nie przestał go odwiedzać, i Paweł 
był mu za to tamtego czasu wdzięczny.

— A  ty? — pytał teraz, skończywszy wynurzenia — wiem i s ły 
szałem, żeś poszedł wyłącznie drogą naukową.

— Tak... próbowałem — z kwaśnym grymasem odparł Paweł — 
ale mi się znudziło.

— Szkoda. Niezmordowany, niezrównany z ciebie pracownik. 
Mógłbyś dojść na szczyty... Znudziło ci się!.. Alboż nauka może 
znudzić?!!.

Paweł wydął wargi.
— Życie, czyn, działalność społeczna — rzekł wymijająco.
— Tak, tak... rozumie się — żywo podchwycił Stefan — to rzecz 

temperamentu. Więc na wieś, na zagon. Masz duże dobra w tych  
stronach. Wiem, przejeżdżałem. Wyprawiłeś dzierżawcę, objąłeś na 
siebie.

— Postanowiłem obudzić w tych stronach pewien ruch.
— Doskonale, ślicznie, pięknie! Chciałbym uścisnąć ciebie za to, 

coś powiedział. Grdybyż więcej było...
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— Wielkich właścicieli ziemskich — niespodzianie wtrącił tam- 
teii milczący podróży. - ' A  i

— Ty-zawsze swoje — zaśmiał się Stefan. — Panowie się nie 
znają? Marcin Turowski, kolega z uniwersytetu — hrabia Paweł Na-  
borowski, kolega z gimnazyum.

Marcin obojętnie podał rękę Pawłowi, wstał, ziewnął, przeciągnął 
się i, nie powiedziawszy nic, wyszedł.

-—  Kto to taki? — spytał Paweł, zgorszony tern zachowa
niem się.

— Nie słyszałeś o nim? Figurował nawet w gazetach! — zdziwił 
się Stefan.

— Nie. Byłem długi czas za granicą, nie czytałem gazet.
— To rozbitek, a jeśli chcesz, wódz.i. ogromna głowa, ale czło

wiek chory. Siedzi teraz przymusowo przy boku matki, która trzyma 
go-w klubach. Trudno przypuszczać w nim chorobę, prawda? Taki ko
los... A  jednak... Będzie twoim sąsiadem.

— Bardzo mi przyjemnie — mruknął Paweł.
— Z Pepłowa, gdzie mieszkam — ciągnął dalej Stefan — także 

bl-izko doNaborowa. Pamiętaj o tern. Będę ci służył radą i pomocą na 
każde zawołanie. Z ciebie chyba rolnik nie tęgi, co?

— Na rolnictwie nie znam się — powoli, dokładnie, sucho tłóma- 
czył Paweł — ale to rzecz drugorzędna. Każdy ekonom potrafi mnie 
zastąpić, tern bardziej, że nietyle mi zależy na dochodach, ile na speł
nieniu pewnych zadań...

Urwał w tern miejscu, zmieszany uważnym i jakby drwiącym 
wzrokiem Marcina, który już wrócił, ale przemógł siebie i po chwili 
mówił dalej głośno, spokojnie i jeszcze dobitniej.

— Zadania są rozległe i ważne, a zaniedbywanie ich grozi rui
ną. Badałem stosunki ekonomiczne na Zachodzie i doszedłem do wnio
sku, iż tylko umiejętna praca na wsi może powstrzymać szkodliwy 
wzrost pewnych kierunków...

— Pan wie, jak się nazywa ten konik, na którym pan jeździ? — 
nagle odezwał się Turowski.

Paw eł drgnął i tłumiąc gniew, zapytał cierpliwie:
- — Nie rozumiem pana...

A le  tamten zwiesił apatycznie swoją ponurą głowę i gwizdał. 
Zapanowało milczenie ciężkie i przykre, któremu położył kres Stefan 
jakąś rozprawą na temat emigracyi ziemian do miast, złego stanu go
spodarstw i postępów parcelacyi. Tak dojechali do Zgorzelina, gdzie, 
jak należało się spodziewać, koni Pawiowych już nie było.

Skwaszońy i zakłopotany, opadnięty przez woźniców, stał Paweł  
ma bruku podwórza stacyjnego, wybierając najbardziej wzbudzającą
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zaufanie z lichych szkap żydowskich, gdy zbliżył się do niego Stefan;, 
zawsze uprzejmy i przyjacielski, i zaproponował mu swoje konie, na
mawiając zarazem na wspólny nocleg w niezbyt odległych Musinow- 
cach, wiosce Marcina.

— Masz do wyboru — mówił -  albo całonocną przeprawę, albo 
nasze „miłe“ towarzystwo. Jutro o świcie wyjedziemy i zboczę trochę,, 
żeby wyrzucić ciebie w Naborowie. Namyślaj się.

— W Musinowcach nie znajdzie pan wielkich wygód — dodał 
Marcin tonem dość chłodnym — ale nie zazdroszczę panu i jazdy 
w bryce.

Paweł wahał się. Nie uśmiechała mu się podróż po nocy w trzę- 
skiej drabinie, ale i gościna u człowieka, który od pierwszej chwili; 
obudził w nim odrazę, miała swoje złe strony. Wreszcie przystał.

Siedli tedy wszyscy trzej razem — Stefan jako gospodarz na 
koźle — do eleganckiego powozu Opolskich i ruszyli. Rozmowa nie- 
kleiła się. Marcin Turowski palił papierosa po papierosie, pozie wał 
i nudził się widocznie. Zaledwo raczył odpowiadać na urzędowe, 
konwencyonalne, grzeczne zapytania Pawła, który poczuwał 
się do obowiązków światowych względem sąsiada. Wkrótce za
milkli zupełnie. Jechali szybko. Pod kołami „szarabanu", pod kopyta
mi koni chlupotało błoto, pryskające lepkiemi gruzłami na fartuch 
i skrzydła, ale deszcz już ustał. Miękkie, bezbarwne, ciepłe, jakby 
rozmokłe niebiosa spoczywały nizko nad wonną, dymiącą oparami z ie
mią; wysokie, jeszcze zielone zboża, przez które wiła się droga, koiły 
się o tej godzinie przedwieczornej, kołysząc się niedostrzegalnie, tak 
sennie, iż nie strząsały nawet kropel deszczu z kłosów. Słodkie zadu
manie, głęboka, na wieki zda się niezmącona zaduma spoglądała od 
ziemi w toń nieba; cisza zmierzchu, tajemniczo wsłuchana w samą sie
bie, rozpościerała coraz to szerzej swoje milczące skrzydła... Zrzadka 
odzywała się w życie przepiórka, derkacz wołał z dalekiej łąki nieu- 
kojonem nagleniem, czasem niespodzianie wzbijał się skowronek 
i rzucał z góry młodociane, wiosenne, dziwne wśród zamyślenia świa
ta nuty, które długo goniły pędzący powóz.

Stefan zdjął kapelusz i wchłaniał duszą, która się zbudziła, jak 
budzi się śpiący człowiek od księżycowego po czole muśnięcia, piękno 
widoku.

— To jest pieśń — roił — te łąki, te zboża, tamten kędzierzawy 
tłum brzóz, te mgły, snujące się białemi widmami z pomiędzy konarów» 
nieskończenie szczęsna pieśń lata, pieśń ciszy i szczęścia.,. Tam, 
w gaju, mrok ściele spodem swoje gęste kobierce, od wierzchołka do 
wierzchołka idzie opowieść, trwożna opowieść; z drżących, wonnych,, 
lipkich liści spływają krople i szemrzą.
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Chciało mu się iść w te tajemnicze gąszcze i słuchać... Czego 
słuchać?.. Już poczynały odzywać się w sercu pragnienia niewypo
wiedziane, beztreściwy żal i tęsknica znana, odwieczna, tęsknota czło
wieczego serca... Zagadał do woźnicy.

Tymczasem Paw eł biadał nad złym stanem dróg i zapisywał so
bie w pamięci potrzebę zajęcia się także i tą kwestyą.

— Niema kultury przy złych drogach — rozumował — marno
wanie czasu, koni, uprzęgu, trudność dowozu... drożyzna... Ogrom 
roboty...

— Jakie to wszystko marne! — usłyszał nagle.
— Co takiego?
— Życie i wszystko!., marne!.. — powtórzył Marcin z jakiemś 

przejmującem obrzydzeniem.

II.

W Musinowcach, przy stole herbatuim, Paw eł począł żałować, 
iż nie pojechał wprost do siebie chociażby marną szkapą i nieznośną 
drabiną, chociażby stępa po błocie, gospodarz bowiem był coraz mniej 
uprzejmym, zapadał coraz to głębiej w milczący, zły humor, a gospo
dyni nie pokazała się zupełnie. To wszystko raziło Pawia, nawykłego 
bądź co bądź do pewnych niezbędnych form najpospolitszej przynaj
mniej przyzwoitości. Marcin Turowski nie zagadał do niego ani razu, 
nie podsunął mu nawet talerza z chlebem, sam zajadał z wilczym ape
tytem, a gościa przestał jakby spostrzegać. Jeśli  odzywał się, to pół
gębkiem i wyłącznie do Stefana, który, mimo najgorliwszych usiło
wań, nie potrafił ożywić tego, poniekąd niezwyczajnego posiedzenia. 
Chwile płynęły wolno, niby mętne wody leniwej rzeki. Samowar sy
czał, muchy brzęczącem mrowiem uwijały się nad zastawą, z podwó
rza, przez otwarte okno, wpełzał wilgotny mrok. Pokój był nizki, 
nie duży, ubogi i niechlujny, o belkowanym pułapie, z nędznemi sprzę
tami, i Pawłowi przypominały się jakieś dawne chwile, najprzykrzej
sze, spędzane w karczmie na popasach, przy syczącym samowarze 
i wśród much.

— Daleko stąd do Naborowa? — spytał Stefana.
— Cztery mile.
— Blizko — rzekł chytrze w nadziei, iż mu gospodarz ofiaruje 

konie — możeby jakiego konika...
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— Pan chciałby wyrwać się s t ą d — jakoś dziwnie przemówił 
Marcin — ale nie puszczę... Muszę nacieszyć się rzadkim gościem.

I  spojrzał Pawłowi w oczy. Po chwili dodał:
— Koni stajennych nie posiadamy, tylko fornalskie, a moja ro

dzicielka...
Urwał, wstał, wyprostował swoją olbrzymią postać i ją ł  chodzić 

•po. pokoju, po skrzypiących, uginających się, niemalowanych tarci
cach podłogi.

— Jutro o świcie będziesz już w domu — rzekł Stefan. — Wy- 
jedziemy wcześnie i pojedziemy szparko, bo i mnie pilno... Od czego 
zamierzasz zacząć — zapytał — działalność w Nieborowie?

— Od podźwignięcia gospodarstw włościańskich, bo to jest obo- 
wiązek n aj pierwszy i wielkiej wagi. Bogactwo kraju mierzy się nie 
kwitnącym stanem latyfundyów, ale dobrobytem drobnych jednostek  
ekonomicznych — powoli, starannie dobierając wyrazów, tłómaczył 
Paweł.

— Trudne masz zadanie przed sobą, ale nie będę zniechęcać cie
bie... przy dobrej woli... pani Anna Opolska dokazała niemało.

— Wydaje mi się — ciągnął dalej Paweł — że ziemianie tutej
si za mało dotychczas zdają sobie sprawy z obowiązków swoich, jako 
klasy przodowniczej. Każdy większy właściciel jest odpowiedzialny 
przed społeczeństwem za tych włościan, z którymi sam sąsiaduje, któ
rzy niegdyś byli jego poddanymi...

Marcin Turowski przerwał wędrówkę i stając za krzesłem Pa
wła, rżekł poważnie:

■ ~  Należy żałować, że minęły czasy poddaństwa, czasy, gdy  
szlachcic w swoim majątku był dobrym ojcem, dobrym opiekunem... 
Gdyby wszyscy w owej epoce żywili tak pobożne uczucia, jak pan 
hrabia, byłby istny raj.

— Nie mówiłem tego! — zaperzył się Paweł.
—  Ale ja mówię...
Turowski zaśmiał się, przechadzał się chwilę, potem usiadł na 

wprost gościa. Mierzył go upartem wejrzeniem.
Było milczenie.
— Ile pan ma ziemi? — zapytał.
— Cztery tysiące dziesięcin.
Znowu było milczenie.
Marcin ciągle patrzał w gościa.
— Pan przyjdzie do chłopa — zaczął — powie mu: powinieneś 

mnie kochać, słuchać i szanować, będziesz do mnie chodził na robotę 
od wschodu do zachodu, będziesz kósił i żął, orał moje cztery tysiące  
dziesięcin, jestem twoim panem i opiekunem. Nieprawdaż?..
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— To już moja rzecz — sucho i niecierpliwie odparł Paweł.
- A le  Turowski mówił jeszcze:

— Chłop w tych stronach ma trzy, pięć, osiem dziesięcin. Umiera, 
panie hrabio, i dzieli te trzy, pięć, osiem dziesięciu między synów... 
Czy pan uwzględnia tę okoliczność, panie hrabio?

— Już widzę i wiem — obruszył się Paweł — że pan, jakkol
wiek nie zaznacza tego wyraźnie, piastuje przekonania skrajne, wy
wrotowe... Ja  właśnie, ja przedewszystkiem... zbadawszy cale niebez
pieczeństwo... — plątał się.

— Wywrotowe... niebezpieczeństwo... już zaraz przewrót i niebez
pieczeństwo... panu muszą wciąż śnić się rzeczy straszne...

Turowski śmiał się szyderczo.
— Marcinie! — hamował go Stefan.
Ten zaś drwił ze złośliwem amatorstwem, cedząc zjadliwie w y

razy przez zęby.
— Okropne sny o wytrąconem przodownictwie, o zdruzgotanych 

filarach... Zapytałem tylko pana o ilość ziemi, a pan zaraz: rewolucya!.. 
Ja.tylko przez pustą ciekawość, ja.tylko tak, żeby wiedzieć, o ile szano
wne są podstawy, na których wspiera się przodownictwo pana hra
biego, jak mocny jest slup, który podtrzymuje ambonę...

W tej chwili wpadła do pokoju pani Turowska, zdyszana, z g ło 
śnym krzykiem:

— Witam panów, witam — wołała od progu, odpinając fartuch. 
— Wielka to dla mnie radość, wielki honor dla moich nizkich pro
gów... Marcysiu, czy aby goście mieli co jeść?... panowie wybaczą... 
ubóstwo... na przysmaki mnie nie stać.

Zapaliła lampę, nalała sobie lekkiej herbaty i usadowiła się ko
ło Pawła, którego tytuł uczynił na niej niemałe wrażenie. Zapytywa
ła go o rozległość jego.obszarów ziemskich, o ilość krów, o włóki la 
su, o urodzaje, a skoro Paweł zaspokoił jei ciekawość szeregiem do
kładnych cyfr, zdumienie zawistne odmalowało się na jej tłustej, ni
by oładka na oleju, i zgrzanej twarzy.

— To pan hrabia bogaty, bardzo bogaty! - -  mówiła, śledząc j e 
dnocześnie z niepokojem ruchy Stefana, który sięgał po ser — w ta
kim majątku warto gospodarować. A  u nas — westchnęła z nieskoń
czoną żałością — zgryzoty i trwoga, zgryzoty we dnie, w nocy trwo
ga!.. Tak, proszę pana, nie inaczej! Jeden papieros w stodole, jeden 
grad — i już po nas...

Chciwie i żwawo pila swoją lekką herbatę, zagryzając suchym 
clilebem razowym i zawodziła:

— Pan hrabia wszystko wytrzyma, a my nie. Tak, proszę pana. 
Ziemia marna i tyle co na patelni! Saski ogród, panie hrabio, i już.
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Dziad kulawy wszystko w godzinę dokoła obejdzie. A  podatki, a ase-  
kuracya, a parobkom płać, a gości przyjmuj...

Paweł był jak na holenderskiem kazaniu, ale słuchał uważnie  
i cierpliwie, odwracając mimowoli wzrok od nad wszelki wyraz odra
żającej postaci gospodyni otyłej, rozlanej, przyodzianej w jakiś nie
zw ykły bez kołnierza kaftan, dzięki czemu występowała cała szyja 
i żyrne podgardle; a najbardziej raziła go jej ręka, wciąż porusza
jąca się na stole, brudna, zczerniała, pulchna, o krótkich palcach 
i nadkąsanych paznokciach.

— Nigdybym tej biedy na barki nie wzięła — opowiadała Tu
rowska — gdyby nie ostatnia wola Konstantego, stryja Marcysia, 
który nam ten folwark testamentem przekazał i żądał, abyśmy się tu 
przenieśli. Żyłam, jak u Pana Boga za piecem, panie hrabio, we w ła
snej kamienicy na ulicy Boleść. Lokatorowie zawsze płacą — 
i w deszcz, i w grad, niema dobrych lat i złych lat, same dobre lata!..

Uniosła się na chwilę z krzesła, wyjrzała na podwórze, potem 
krzyczała dalej:

— Ot i z roboty wrócili, zaraz wołać będą: „broszy, broszy!1*... 
Skąd ja wezmę tych „broszy"? A jak kradną, jak kradną! — wymówi
ła z jakimś akcentem niewymownym — chodzę i strzegę, jak piesv 
w nocy się zrywam, nie dojem. Kradną, wciąż kradną... Gdyby mnie 
nie było, jużby i kamień na kamieniu...

Urwała i znowu wyjrzała przez okno.
— Marcysiu — zwróciła się nagle do s^na — żydzi przyjeżdżali 

o konia. Może namyślisz się?.. Marcyś ma konia — tłómaczyła Pa
włowi — pod wierzch za trzysta rubli. Ogromne bydlę... próżniak, 
a owsa żre za trzech... pan hrabia wie, co taki koń kosztuje! Marcy
siu, dają już 310 rubli... — nalegała na syna.

Ten oddawa już stał we drzwiach, odwrócony do towarzystwa  
plecami.

— Nie sprzedam — mruknął.
— Nie?! — zerwała się matka—a czem ja podatki zepchnę i ro

bociznę? B ył owies, taki piękny, jak złoto, kupcy po rękach całowali,, 
byleby sprzedać po rublu za pud, wszystko poszło... Jeszcze ty poża- 
łujeszl — wrzasnęła.

Marcin wyprostował swoją olbrzymią postać i uderzywszy  
pięścią po oddrzwiach, huknął:

— Powiedziałem, że nie sprzedam!..
— W oły odprzęgają od pługów, tęgie wołyl — odezwał się S te 

fan, przerywając scenę.
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— Już odprzęgająl.. idę, lecę... jeszcze oborę z dymem puszczy 
beze mnie... przepraszam panów — zawołała Turowska i wybiegła  
lekko i żwawo, mimo tuszy.

Pokój zaległa cisza, kojąca po hałaśliwym niepokoju, wyw oła
nym obecnością gospodyni.

Marcin ciągle jeszcze stał u drzwi, ogromny, ciężki, już znowu 
zgarbiony, znękany.

— Może pójdziemy stąd? — cicho zaproponował Stefan.
— Dobrze, owszem... — zgodził się tamten. — Ty będziesz spał 

ze mną, a wy — zwrócił się do Pawła — może w salonie na kana
pie... przepraszam...

— Dziękuję, wszędzie doskonale mi będzie, bardzo p r z y j e m n y  

pokój — grzecznie mówił Paweł w tak zwanym salonie.
— I kanapy niema... można ustawić dwa fotele — mruknął go

spodarz.
— Ależ tak... niech pan nie przyczynia sobie kłopotu... byleby 

dach nad głową...
Dach wprawdzie był nad głową, poza tern nie wiele więcej. J a 

kiś stół pośrodku, kilka foteli, kilka wyplatanych krzeseł pod ścianą, 
duża, miejska lampa, kilka fotografij po dwóch stronach lustra i za
duch od niepamiętnych czasów nieprzewietrzanego pokoju.

— Ładuiem wyszedł! — myślał Paweł, borykając się nadaremnie 
z oknem, zabiłem widocznie na głucho — ani wody, ani pościeli, ani. 
świecy!..

Ale poduszkę i kołdrę po chwili przyniósł sam gospodarz ze S te 
fanem, który w dodatku dźwigał walizę Pawła.

— Poduszkę zdobyłem, o świecę trochę trudniej, wody przynie
sie dziewka jutro rano — apatycznie wyliczał Turowski. — Feci quod' 
l>o(ui... pan będzie pamiętał ten nocleg.

— O świcie zastukam do ciebie, dobranoc -  żegnał się Stefan 
—- mam nadzieję...

— Chodźmy, Stefanie — pociągnął go Marcin, któremu wido
cznie było pilno.

P aw eł w tej ciemnej i dusznej samotności zaczął od tego, iż w y
próbował moc foteli, powąchał kołdrę i poduszkę, z ciekawością wy
badał jakiś widmowy szereg czarnych karzełków o białych kaptu
rach, którzy patrzyli na niego z pod pieca. B y ły  to ogromne słoje  
szklane, mocno z wierzchu obwiązane płótnem, koło nich na przeście
radle suszyły się krupy, nieco dalej, na rozpostartych gazetach, posie
kane na cienkie płatki, więdły grzyby, rozpowiadając zawiesistą wo
nią długie, przedśmiertne historye o mrocznym borze, o wilgotnym  
mchu i zbutwiałej sosuie, spoczywającej wedle miejsca, w którem
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wyrosły. Za to wyplatane krzesła pod ścianą, lustro, fotografie nie 
mówiły nic, obumarłe oddawna. Niegdyś, niegdyś,przed laty, w War
szawie, w wielkiem mieście, wiodły żywot urozmaicony i wesoły—ter 
raz było to zagrobowe istnienie istot, pozbawionych nieśmiertel
ności...

Paw eł usadowił się w jednym z dwu foteli, splótł dłonie, 
przymknął powieki i pasował się z zawiłem uczuciem, które go roz
pierało, a które składało się ze wściekłej złości, z boleści, z nienawi
ści. Głęboko nienawidził w tej chwili gospodarza tego domu za to, 
co mu mówił i za ten nocleg, który mu zgotował; głęboko także bolał 
nad samym sobą: Tam, w walizie, leżał cenny nesseser podróżny 
z flaszkami, ze szczotkami, z proszkami, do których używania przy
wykł, jak do codziennego obiadu; były pantofle, książka i inne dro
biazgi, bez których nie umiał się obchodzić... Nie kładł się do snu, nie 
przewietrzywszy pokoju, oraz bez spełnienia szeregu czynności, tak  
niezbędnych, jak sam sen, a tak jednostajnie tych samych i tak uświę
conych wieloletnią tradycyą, iż stanowiły niby części jakiego  
obrządku, czy kultu... Pasował się z sobą. Drażniły go i ciemności, 
i stęchły zaduch, i woń grzybów, i krzyki pani Turowskiej, które 
wpadały z podwórza przez szczelnie zabite okna, niby odgłos bębna. 
Słyszał chwilami ciche, szybkie cykanie własnego zegarka, sze
leściły w gazetach myszy... Rozdrażnienie, jakby rój uprzykrzo
nych owadów, snuło się po calem jego jestestwie. Dla uspokojenia po
czął wytężać myśl nad planem i treścią odczytu, który miał przygoto
wać w najbliższej przyszłości na pierwsze posiedzenie miejscowego 
Towarzystwa rolniczego. A le i to nie pomogło. Pryskały łańcuchy 
rozumowań i wciąż wciskał się między nie jakiś zjadliwy wyraz z za
czepnej walki Turowskiego... Paw eł nie mógł sobie darować, iż nie 
dał mu należytej odprawy, że mordercze argumenty, trafne pociski 
znajdowały się dopiero teraz, po niewczasie, „na schodach1*. W ięc  
zaprzysięgał Turowskiemu pomstę. B y ł dotknięty do żywego w miło
ści własnej tonem napastnika i w sercu swoich wierzeń ukrytą treścią 
jego szyderstw... Po długich zapasach, po długiem, jałowem zniechę
ceniu do wszystkiego, zbudował sobie wreszcie mocną, życiodajną 
wiarę, w służbie tej wiary przybył aż tu, i kopnięto mu ją — na sa
mym wstępie. Dodawało mu to wszakże tylko ducha. Należał do ludzi 
upartych, zaciekłych, niezłomnie oddanych przewodniej idei. Przez  
pierwsze dwadzieścia lat życia służył nauce, a gdy zła wola, jak  
przypuszczał, zepchnęła go z tej drogi, przecierpiał całą głębią i ża
rem ambicyi, ale odnalazł nowy trud i poszedł wytrwale w inną stro
nę, bo próżni ani w sobie, ani dokoła siebie nie znosił, bo życia poza 
pracowitem zdobywaniem, poza dążeniem do jasno określonego celu,
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nie mógł sobie wyobrazić... Pierwej była nauka, sucha nauka, nie 
twórcza i nie rozgrzana miłością wiedzy, nauka, zamknięta w ciasnej 
specyalności, niby jaka zatęchła cela więzienna, czy spiżarnia nało
gowego skąpca, teraz — praca społeczna i ziemiańska, działalność 
wielkiego właściciela ziemskiego, wykreślona podług wyrozumowa? 
nych, urobionych na podstawie teoryi formuł. Nie bał się żadnych 
walk i żadnego przeczenia, bo nie umiał wątpić, ale gniewała go opo- 
zycya i budził się w nim nieposkromiony zapał nawracania w wypad
ku opozycyi. Gdyby znał rozkład domu i nie wstydził się ekscentry- 
czności, poszedłby natychmiast do Turowskiego z orężem, wydobytym 
z pochwy a wytoczonym na ostro przez te godziny samotnych roz
trząsali. Zmagał się już z nie jednym przeciwnikiem w Krakowie  
podczas krótkiej epoki, w której przerzucił się do polityki, a raczej 
do poznawania obcych mu zupełnie stosunków krajowych, potem 
w Warszawie, gdzie utworzył się i dojrzał w nim obecny całokształt 
przekonań, i wychodził z tych potyczek niepokonany.

— Ludzie szkodliwi, niedowarzeni, ludzie zaprzeczyciele i za
przańcy są wszędzie — rozważał, odzyskując równowagę — ale tern 
użyteczniejszą i donioślejszą jest działalność rozsądna, wytrawna, 
świadoma celów i środków .. Zobaczymy!..

Wstał i zbliżył się do okna. Mimo ciemności dojrzał jakąś twarz, 
przylepioną do szyby. Spotkały się spojrzenia, i pani Turowska — po
znał ją po tuszy — cofnęła się.

Zimny strach, niewiadomo dla czego, ogarnął Pawła. I  wciąż 
musię wydawało przez całą noc, że stamtąd, od okna, patrzą na niego 
czujne, niespokojne, niedobre oczy ludzkie.

Tymczasem dwaj przyjaciele, przekroczywszy jakieś kurytarze, 
niechlujne i śmierdzące, znaleźli się w mieszkaniu Marcina. Był to 
pokój równie bezładny, jak cały dom, ale urządzony po miejsku, 
z wyściełanemi meblami, z otomaną, z umywalnią, z szafami, komodą 
i biurkiem.

— Możeby Naborowskiego przenieść na tę otomanę, na moje 
miejsce — spytał Stefan — on nie przywykł...

Marcin machnął ręką.
— Nic mu się nie stanie. Nie znoszę takich nadętych, przeję

tych, namaszczonych burżujów!
— Gościnność — szepnął Stefan.
— Ty zawsze ze swoją staropolską cnotą. Siadaj i nie nudź.
Turowski pozapalał świece, przyniósł butelkę wina, wydobytą

z tłómoka, szklanki, poczem rozparł się w fotelu przy biurku.
— Skąd ty go znasz? — odezwał się po chwili, mozoląc się nad 

korkiem, który nie chciał wyleźć z szyjki.
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— Z gimnazyum. Dziwny typ! B ył pierwszym uczniem, kowa
lem, żył jak anachoreta, stroniąc od kolegów, rozrywek, od w szyst
kiego, cośmy wówczas kochali pokryjomu. — Stefan zamyślił się, 
wspominając te dawne czasy. — Ja  byłem społecznikiem, nawracałem 
go, pracowałem nad nim...

— Ładny ananas — trywialnie mruknął Marciu. — Jak on mó
wił o przodownictwie! I to uparta bestya! Można świat wywrócić do 
góry nogami, on do ostatka będzie twierdził swoje... Pij!..

Stefan wziął w obronę Pawła, kładąc nacisk na dobrą wolę 
i umiłowanie społeczne, na cenność każdego odśrodkowego dążenia 
ducha, każdego, wyniesionego ponad egoizm jednostki, zamiaru.

— To dziwny człowiek — mówił, krążąc po pokoju wśród stosu 
ksiąg, wznoszących się od podłogi, roztrącając sprzęty, ożywiony fa
lą odległych wspomnień — może niemiły, ale niepospolity. Pamiętam 
go... Blady, zawsze w książkach, zawsze milczący i zimny. Sierota od 
najwcześniejszych lat, bez przyjaciół, bez blizkiego serca. Odwiedza
łem go. Mieszkał skromnie, pomimo że miał duże pieniądze. Na co on 
je obracał, nie wiem, ale mnie nie odmawiał nigdy na zapomogi... 
Przesiedziałem u niego raz całą noc, gdy chodziło o jakieś zbiorowe  
wystąpienie, i przekonywałem — nie uległ. Za to czuwał nade mną 
w chorobie. Dawne czasy!..

Marcin oddawna przestał słuchać opowiadań przyjaciela. P ił  
wino ze szklanki i wpatrywał się w płomienie świec.

— Zamknij okiennice, Stefanie — rzekł posępnie — bo matka 
jakby zajrzała... a i o drzwiach nie zapomnij...

Nastała długa cisza. Stefan brał w ramiona i pieścił, i gwarzył  
z gościem najdroższym, z marą szczęśliwych lat odległej młodości, 
która wionęła ku niemu na widok Pawła, — Marcin patrzał w płomie
nie świec. Światło ich stawało się coraz weselsze,m, coraz bardziej ja- 
skrawern; przed zadumanym wzrokiem roztwierały się jasne prze
strzenie, gwarne i tłumne, buchnęło gorące przypomnienie życia.

— Książka, co to jest książka? — nagle zaczął Turowski, tonąc 
oczami w przestrzeni. — Numer w katalogu, wzmianka w bibliogra
fii, dwie, trzy recenzye, garść piasku, którą się ciska w oczy przeci
wnikowi... Książka — to praca próżniaków, zabawa dla znudzonych 
i sytych, a senna nuda dla głodnych...

Stefan nie zaprzeczał, wiedząc, iż to do niczego nie doprowadzi. 
Odsunął tylko nieznacznie butelkę i patrzał uważnie, cierpliwie, ze 
smutkiem w twarz przyjaciela, na którą wybijały się okrągłe, krwa
we wypieki. „Taki człowiek — myślał z żalem zawziętym do kogoś 
nieokreślonego — taki człowiek!.."

Turowski chodził dużemi krokami po pokoju.
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— Duszno! — szepnął potem i, podszedłszy do okna, rozdarł 
drewniane okiennice na dwie połowy i pchnął okno.

Na dworze było już ciemno, ale od zabudowań gospodarczych 
dochodziło echo jakichś swarów.

— Co to jest? — spytał Stefan.
— To matka z robotnikiem wyprawia hece. Urywa im pod byle  

jakim pozorem zapłatę. Dziw ię się, że jej jeszcze nie wyłupili...
Nienawiść zabrzmiała w jego głosie. W esoły zapał opadł w nim 

tak nagle, jak przyszedł. Wrócił do biurka, osunął się na fotel, po
chylił głowę. Na Wysokiem czole wystąpiły bruzdy; srebrne włosy 
gęsto świeciły z pomiędzy czarnej jego czupryny.

Stefan liczył te bruzdy, liczył srebrne nici włosów i smutek 
przyczołgał się do jego serca. Alboż to jest ten sam Marcin, ten sam, 
co niegdyś, ten olbrzym potężny i wesoły, w którym przelewała się 
młodość, który szalał za swoją Idą, który wywracał światy i budo
wał, huczał z trybuny, wskazywał świty?.. Marcin! Różnili się w po
glądach, ale lubili się... odbyli raz wycieczkę w Tatry we troje: on, 
Marcin i Ida. Marcin brał ją na ręce i niósł jak dziecko na szczyt... 
Marcin, dawny Marcin...

— O czem tak myślisz, Stefanie? — zagadnął Turowski.
— Tak... nic...
I  znowu było milczenie.
— A  gdybym wrócił — zaczął Marcin zcicha — nie wiem, czy- 

bym potrafił... nie wiem... jakieś jady gromadzą się we mnie.
— Potrafisz... — uspakajająco odparł Stefan.
Turowski zwrócił ku niemu wzrok. Ociężale dźwignęły się po

wieki i wyjrzały z pod nich oczy duże, ciemne, niewymownie znęka
ne. Stefan powiódł sobie dłonią po czole.

— Przypuszczasz — powoli mówił Marcin — przypuszczasz...
K rzywy uśmiech poruszył mu wargi.
— Przypuszczasz — powtórzył — pocieszasz, krzepisz... W y  

wszyscy macie dobre serce... Litujesz się nade mną, Stefanie, pra
wda? Litujesz się...

Stefan spuścił oczy.
— W ięc powiedz, co ja mam robić teraz? — pytał — co robić 

teraz, żeby żyć? co? Wiesz, że ja nie mogę kłamać, oszukiwać siebie... 
Ubrać się w burkę ziemianina, chodzić z ekonomskim kańczugiem, 
liczyć kopy... Powiedz, doradź...

— Nie przekonam ciebie... — cicho bronił się Stefan.
Turowski stał pośrodku pokoju ogromny, potężny, cały w pło

mieniach i mówił. Jak  roztopione, wrzące złoto, lały mu się z ust
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słowa, jasność, szła od oblicza jego, jak huragan szalała mu w piersi 
siła...

Stefan słuchał bez tchu, porwany mimo całą sprzeczność, cały 
różność zapatrywań. I wydawało mu się, że śni, że widzi niepojęte 
światy, rzeczy olbrzymie, że sam jest wielki i możny, że płonie przed 
nim słońce. Ustała w nim rozważna i badawcza praca myśli, wierzył 
i czuł... Turowski oddawna zamilkł wyczerpany, a on długo jeszcze 
był niby opętany, oczarowany, czy zmożony... Sen urywał się i opa
dał, jak mgła, a on żałował, że się urywa ..

— Późno już... — pospolitym, znużonym głosem odezwał się 
Marcin — idźmy spać... Ty na otomanie.

I rozbierał się leniwie.
— Myślisz może, że ja wierzę w to wszystko, com bajał—zgrzy

tnął — że mi o to chodzi! Gadanie!.. Marcin Turowski chce być 
szczęśliwym—rozumiesz?;. Marcinowi Turowskiemu jest źle, a trzeba, 
żeby było mu dobrze — rozumiesz?..

Próbował śmiać się.
— Daj butelkę — poprosił — schowałeś? Daj butelkę i wypijmy 

zdrowie naszych niewiast.
— Nie mam żadnej.
— J akto?..
I  Marcin wbił wzrok w Stefana.
— Dawno widziałeś Skibowskich? — zapytał głucho.
— Niedawno. Stary bardzo ciebie lubi.
— A ona?
Stefan milczał.
— Wiem — mruknął Turowski. — Ale ja nie ustąpię i postawię 

na swojem... Wezmę ją...
Energia znowu błysnęła mu w oczach.
— Powoli, Marcinie, długą drogą, nic gwałtownego, Marcinie— 

doradzał Stefan.
— Ha, ha — wybuchnął tamten — więc mam jeździć w konku

ry, posyłać swaty, rzucić się do nóg rodzicielom...
Urwał. Opanowało go widzenie. Tkwił tam, za jasnością świec, 

wpółzmierzchu, obraz jej twarzy bladej, cichej, trwożnej... Chciało mu 
się w tej chwili uklęknąć przed nią, całować jej wątłe dłonie, prosić... 
Ona jedna wywierała na niego ten urok, iż stawał się prawie pokor
nym. Była  dla niego niby smuga słoneczna, która w pewnej godzinie 
przez krótką chwilę igra na wilgotnym, spleśniałym murze celi 
więziennej. Myślał o niej i marzył w blasku prawie młodzieńczym, 
z uciechą niemal dziecinną, tak, jak gdyby nie kosztował nigdy tru
jących cierpień życia, jak gdyby był jeszcze młodym i szczęśliwym;.
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marzył nieraz, iż pójdą, razem rozpoczynać życie w św iat wolnych  
i silnych ludzi, marzył, jak gdyby nie był znużonym i złamanym 
człowiekiem...

Długo Marcin tak, jak  stał, koło biurka, bez surduta i kamizelki, 
tonął w dziwnej zadumie. Potem, nie mówiąc już nic, rozebrał się 
spiesznie, położył się i zdmuchnął świece.

Stefan, podłożywszy wałek pod głowę i jakieś palto, zmówił co
dzienny, krótki pacierz (czynił to przez pamięć matki) i usiłował za
snąć, ale pochwycił go szybki nurt myśli. Spotkanie z Pawłem, Mar
cin, jego wybuchy, wspomnienia z gimnazyum i z uniwersytetu — to 
wszystko snuło z głębin jego pasmo po paśmie — i sen odbiegał. 
Wspomnienia... N iby odbicia w przeczystej wodzie, niby szmer boru 
pod błękitami, niby echo pieśni dziewiczej w górach — były te wspo
mnienia... Słuchał, spoglądał i tęsknił... Gonitwy na podwórzu gimna- 
zyalnem, wyjazdy do domu, miłujące troski matki, jakiś kulig w dzwo
niących saniach za miasto, tańce i pierwsza radość kochania, drogie 
książki, koledzy, wesoły brak „floty11, całonocne spory na temat wol
nej woli i przebudowy, galerya w teatrze, wieczorki, społecznikow
ska krzątanina, uniwersytet, wykłady, inne twarze, bardziej wyraźne 
i bardziej pamiętne, inne prace, te same cele i plany, tylko bardziej 
męskie, ten sam ból miłujący, ból, ale nie surowy, bo ufny, bo pełny 
oczekiwania i wiary...

Spojrzenie ducha pieściło te obrazy świetlane, a już takie dawne, 
i nie chciało oderwać się od nich, ale jednocześnie podnosiło się pyta
nie nieodzowne i natarczywe, sędziowskie pytanie, które, niby nagłe 
błyśnięcie złodziejskiej latarki, obejmowało teraźniejszość, obejmowa
ło życie...

Niepokój ogarnął Stefana. Powszednie dnie mijały szybko, pra
cowite, ruchliwe, trzeźwe-, nie miał czasu badać, zestawiać, rozważać 
— teraz bał się wyroku potępiającego. I  nie dopuścił do tego, ażeby 
zabrzmiał w nim donośnie, pośpiesznie, w yliczał przed sobą obowiąz
ki, ciężary, kłopoty, przymusy, usprawiedliwiał siebie. Jeżeli obniżył 
się lot, jeżeli nie uskutecznił niezłomnych postanowień młodości, spę
tał skrzydła marzeń — to winny temu warunki. N ie każdy może... 
praca na chleb... Ich rojenia krakowskie b yły  na podobieństwo obło
ków, z których żaden nie dotknął nigdy ziemi... praca na chleb, brat- 
sierota, któremu trzeba dać wykształcenie... Zresztą, wedle możności, 
w miarę sił — nie ustaje. Dźw iga rolnictwo na Litw ie, pracuje nauko
wo... Administracya u Opolskich pochłania mu zbyt w iele czasu, bo 
może zanadto gorączkowo... Pani Anna Opolska, niepospolita kobie
ta... Tak, zanadto gorączkowo przejmuje się pracą miejscową... rze
czą drugorzędną... D ziś jest u Opolskich, jutro może już nie być...

16
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Nie warto!.. Było mu coraz niewyraźnie] na sercu. Zawołała tęskno
ta, jak wówczas, gdy patrzał w słodką ciszę zmroków wieczornych- 
w senną toń zielonych zbóż... Życie przechodzi, człowiek czeka... Mo
że jutro, może pojutrze przyjdzie to coś, na co czeka... Bo nie samą 
pracą, nie samą pracą...

— Stefanie, zamknij okno — kapryśnie odezwał się Turowski — 
skrzypią zawiasy.

— Dobrze, zaraz.
N iebiosa już bielały.

III .

Pierw sze dnie upłynęły Paw łow i w Naborowie na rozpakowy
waniu rzeczy i urządzaniu mieszkania, na najmowaniu służby, na spo
rządzaniu spisu przedmiotów niezbędnych, których to przedmiotów  
„na razie“ nie okazało się w domu i tym podobnych zajęciach. N ie  
były to dnie arcyprzyjemne. W  pokojach — dom był drewniany i nie 
duży — zamieszkiwanych od niepamiętnych lat przez dzierżawców, 
unosił się zapach, trudny do określenia, złożony jakby z wyziewów  
kapusty i mleczywa, kucharz gotował źle, lokaj nie znał jeszcze jego  
nałogów, od świtu do zachodu słońca dokuczały natrętne muchy, 
w ścianach, pod obiciem, gnieździły się owady, bardziej natrętne, niż 
muchy.

A le, mimo to, uporawszy się z tern wszystkiem o tyle o ile, 
Paw eł zabrał się do pracy. Z ołówkiem i notatnikiem objeżdżał 
pola i bory, lustrował obory i stodoły, zapisywał, uczył się nazw i ter
minów, w ertował dokumenty, ślęczał nad mapami, naradzał się 
z rządcą, jegomościem łysym, w binoklach, który miał ładną szwa- 
gierkę (spotykał ją wszędzie, dokądbądź skierował swe kroki). Oka
zało się, że majątek był w stanie na prawdę opłakanym. Urodzaje za
powiadały się najgorzej, budowle waliły się, w dziedzinie prawno- 
własnościowej panował kompletny chaos. Ta ostatnia okoliczność naj
bardziej rzuciła mu się w oczy. Bo rzeczywiście, nie mogło być go 
rzej, niż było. Chłopi z okolicznych wiosek rządzili się prawem kadu
ka i przywłaszczali grunta, oraz łąki, gospodarowali w lasach, cie
miężyli majątek zmyślouemi słnżebnośeiami. Obszar gruntów dwor
skich szczupła! niemal z rokiem każdym. N ie mogło tak być nadal 
i należało odraz u przedsięwziąć energiczne środki... Paweł wydał od
powiednie dyspozycye...
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Potem przyszła niespodzianka z innej strony. Zwiedził mianowi
cie chaty służby folwarcznej, szczegółowo i system atycznie, od 
pierwszego czworaku do ostatniego — i wziął się za głow ę. N apa
trzył się tam i dowiedział się rzeczy, o których mu się nie śniło. Po 
prostu nie miał pojęcia, że ludzie mogą tak żyć, to je st tak odżywiać 
się — bez mięsa rok okrągły, bez mleka pół roku, bez „okrasy" przez 
trzy serye postów, ściśle przestrzeganych, tak spać na jednem łóżku, 
tak mieszkać, tak hodować dzieci. W ypadało chyba zburzyć do cna 
te, na poły rozwalone, zczerniałe od starości, nizkie, ciemne w e
wnątrz, ciasne i cuchnące siedziby, gdzie na przestrzeni 5 X 6  arszyn  
w zaduchu, upale i swądzie, m ieściły się, jakby robactwo w spróchnia
łej kłodzie, rodziny z pięciorgiem dzieci, z dogorywającymi dziadami, 
z trzech, czterech nieraz złożone pokoleń. Izby były podobne do sie
bie jak siostry, jak żebraczki; wszędzie u mętnych szybek konał ja 
kiś kwiat w wazonie, wszędzie na zgniłej podłodze baw iły się dzieci 
z prosiętami, wszędzie w kołysce, uwiązanej do pułapu, kw iliło nie
mowlę, wszędzie pod ścianą to samo jedyne łóżko piętrzyło stos po
duszek, w kolorowych z perkalu powłoczkach...

Program nie przewidywał takiej nędzy i Paw eł, jakkolw iek nie 
uznawał „sentymentalizmu" społecznego i w szystkie zagadnienia 
społeczne uważał za łatw e do rozwiązania i już rozwiązane w swoim 
Programie, doświadczył na chwilę niepokoju i nawet pewnego umę
czenia wewnętrznego... W pamięci tkw ił obraz nieznośny tych ohy
dnych jam niedoli i trapił go podczas obiadu i kolacyi, trapił, gdy 
kładł się do łóżka, przypomnieniem, które było niby cuchnący w y
ziew... Tern pośpieszniej przeto wypadało zabrać się do gruntownej 
naprawy tych stosunków, która to naprawa nie przedstawiała nad
zwyczajnych trudności. W ystarczało przywołać rządcę i zapowiedzieć 
mu, ażeby przystąpił natychmiast do wznoszenia nowych czworaków, 
podług planu i szczegółowych wskazówek samego dziedzica, w ystar
czało podnieść pensyę wszystkim fornalom żonatym a nie bezdziet
nym (takich chyba nie było). ' :

Padł rozkaz i Pawła przepełniło m iłe, smakowite poczucie, p ły
nące ze świadomości władzy, jeśli nie wszechmocnej, to w każdym 
razie bardzo możnej, bardzo wielmożnej, poczucie, z którem zawierał 
dopiero znajomość, które prostowało mu postać, dodawało głosowi j e 
go brzmień stanowczych. Tak samo uśmiech nieznany przedtem swa
w olił na jego martwem obliczu, gdy z konia patrzał na pola swoje, 
ginące aż hen pod widnokręgiem w mgle oddalenia... Mieszczuch, 
skromny „lokator", przeciętny właściciel trzech, czterech pokoi, 
szary przechodzień uliczny, powoli ustępował w nim miejsca komuś 
nowemu, istocie, drzemiącej w nim dotychczas, związanej odwieczne-
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mi, dziedzicznemi instynktami z tradycją minionych pokoleń... Pełen  
energii, zadowolenia i tego smakowitego poczucia władzy przecha
dzał się Paw eł, po zepchnięciu z serca kw estyi mieszkaniowej, na po
dwórzu koło ruiny byłego pałacu. W łaśnie pługi wracały z pola. Szły  
tedy w oły ogromne, ciężkie, dostojne, znużone, ciągnąc narzędzia, za 
niemi fornale bosi i tylko w bieliźnie — tak się wydało Paw łow i — 
o twarzach miedzianych, ponurych i jakby złych. K łaniali się w szy
scy nizko, ale z tym samym wyrazem, w którym malowała się ponura, 
gniewna zawziętość. Zdziwiło to Pawła. W szakże w igilią nakazał 
rządcy obwieścić podwyższenie zasług! Czyżby nie umieli być w dzię
czni? Tak. Minęli wszyscy, dziewięciu, czy dziesięciu, i żaden nie zb li
ży ł się do niego z podziękowaniem!.. B y li to widocznie ludzie na naj
niższym poziomie człowieczeństwa, ludzie zaniedbani i zdemoralizo
wani, bo od la t wielu pozbawieni opieki i władzy nad sobą... Stracili 
poczucie granicy z jednej strony, z drugiej — odwykli od myśli, iż 
ktoś nad nimi czuwa... Pokolenia urosły w uieuszanowaniu pana... 
Czasu potrzeba nie małego... I  z rozdrażnieniem zwróciła się myśl 
Pawłowa do stryjecznego dziada, Alfreda, po którym odziedziczył 
Naborów, któremu przypisywał wszystkie złe owoce, obficie rosnące 
na wyniszczunem drzewie Naborowskiego klucza. B ył to dziwak naj
szkodliwszego gatunku. W łaściciel wielkiej fortuny nie wyjrzał ni
gdy w świat ze swego wiejskiego ustronia, nie ożenił się, zerwał 
w szystkie stosunki towarzyskie, nie szukał tego, co dają pieniądze, 
to jest uciech i znaczenia. I  wiódł żywot pustelnika-anachorety, ubie
rając się podobno w chłopskie siermięgi, poszcząc przez wszystkie  
dnie roku, nielubiany od sąsiadów i duchowieństwa, patrząc ze swego  
drewnianego domku (P aw eł mieszkał w nim teraz), jak pochyla się do 
ruiny świetny, słynący z artystycznego wykończenia wewnętrznego, 
pałac przodków, patrząc, jak uwłaszczeni przez niego chłopi tępią 
lasy, koszą najlepsze łąki, zabierają ziemię... Pozw alał na wszysto, 
zapewne uśmiechnięty tak samo łagodnie i dobrodusznie, jak na por
trecie, nie wszczął nigdy procesu, nikogo nigdy nie wybatożył i nie 
oddalił. B y ł próżniakiem. N ie mięszał się do spraw majątkowych, ani 
do spraw publicznych. Zimą czytał, układał kabaty, uczył się czegoś 
na głos, chodząc po pokojach — tak w ieściła tradycja — latem  
w łóczył się po polach, zbierał kw iaty i zioła do zielnika, bawił się 
z dziećmi wioskowemi, z dziećmi dworskiemi. D zieci podobno lubił 
nadzwyczajnie... D la czego nie ożenił się?..

— Niedołężny, szkodliwy człowiek! — zżymał się Paw eł. — 
I nie było w nim nawet dobroci, a tylko bierność, apatya, może 
niesłychane lenistwo. Prawdziwie dobry człow iek działa — on sie
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dział z założonemi rękami; dobroć jest twórczą — on był niszczycie
lem. W iele wody upłynie, zanim odrobię to, co on zepsuł.

Rozdrażnienie Paw ła wzrastało. Osoba dziada przypominała mu 
się tu, ■ dawała się uczuć na każdym kroku — i nie mógł znieść por
tretu, z którego spoglądała ku niemu jego pełna, rumiana, ogolona, 
dobroduszna twarz w okularach. Dwie epoki, dwa pokolenia, dwa 
kontrasty spotykały się, stawały naprzeciw siebie, miały zmierzyć 
się... Tamten z portretu uśmiechał się dobrodusznie—i łagodnie, z nie- 
skończonem pobłażaniem patrzał na tego, jak gdyby wszystko w ie
dział, wszystko przewidywał... Uśmiechał się...

A le P aw eł nie miał odwagi kazać sprzątnąć gdzieś na strych  
wizerunek tego, któremu zawdzięczał lwią część swego funduszu; 
i znosił ten uśmiech. Za to w działaniu pewny był wygranej. P rzy 
puszczał, iż za parę tygodni, za parę miesięcy najdalej, wszystko 
w Naborowie ułoży się w mechanizm, znakomicie zorganizowany, 
pójdzie podług nowego porządku i mówić będzie o nowym właścicielu. 
Tam, gdzie stare pokolenie wykazało całą swoją poetyczną n iezdat
ność i bezradność, tam młode odciśnie piętno rozumu i dojrzałości 
społecznej...

O rozumie i dojrzałości społecznej Paw eł nasłuchał się niemało 
na rautach męzkich w W arszawie, dokąd przybył z Krakowa w chwili, 
gdy jeszcze szukał drogi i celów — i nauka nie poszła w las. Przede- 
wszystkiem zaniechał myśli zajmowania się polityką opozycyjną 
w Krakowie, do czego przez cliwiłę pod wpływem rozdrażnienia do 
ludzi po porażce naukowej miał skłonność, powtóre w roli właśnie 
zwiastuna dojrzałego rozumu wybrał się na L itw ę. Jechał przejęty 
swojem posłannictwem, przejęty godnością ziemianina, jako przedsta
wiciela klasy przodowniczej, jako urodzonego ojca ojczyzny, namasz
czony wszystkiem i olejami ze wszystkich „naczyń poważnych4—i oto 
jakby przez ironię życia miał teraz do czynienia z następstwami dzia
łalności człowieka, który przed laty dobrowolnie, jakby na złość je 
mu, unicestw ił piedestał, który nie uznawał władzy, powagi i obo
wiązków, który nie w ierzył w przodownictwo...

— Przekonam ciebie, przekonam — raźnie powtarzał Paw eł, 
idąc ku domowi, bo już czyniła się noc.

K siężyc błyszczał pomiędzy blademi gwiazdami i ogromny cień 
ruiny kładł się na trawie, cień posępny i ciężki. Z okiennych dziur 
pałacu wyzierał mrok przepastny, straszny, tajemniczy...
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Nazajutrz w niedzielę ku wieczorowi, Paweł, objęty wciąż ener
gią czynu, wybrał się na wieś. Prow adziła tam droga, która niegdyś 
była cienistą, szumiącą, płaczącą aleją brzozową, a teraz stała się 
wydmą, zarośniętą trawą. Tylko z rzadka, w wielkiej odległości je 
dna od drugiej, pochylała się brzoza i chwiała nad młodym dziedzi
cem długie, szeleszczące, kapiące skargami, jak łzami, gałęzie. D z ie
dzic szedł powoli, i tu także złorzecząc dziadowi, który mógł dopuścić 
do zniszczenia tak pięknej, pamiątkowej alei. A  nawet lubił przecha
dzać się tędy. I przypomniała mu się anegdota, niekoniecznie praw
dziwa, ale prawdopodobna i charakterystyczna o tern, jak chłopi, 
którym pan Alfred wymawiał zrąbanie brzozy, na swoje wytłóma- 
czenie przytaczali, iż wywrócona przez wiatr, przegradzała drogę.

— Jakże? — dziwił się Pan A lfred — przecież pnie sterczą 
prosto...

A le milkł, przekonany argumentem, że pnie wyprostowały się 
same po odpiłowaniu „komla“...

— Albo bezbrzeżna naiwność — gniewał się Paw eł, któremu 
nietyle chodziło o estetykę, ile  o zasadę — albo karygodna, niedaro- 
wana słabość. Chłop przecież mógł brać z lasu, ponieważ nikt mu te 
go nie bronił, ale wolał tu, bo bliżej... I to ma być d o b r y  p a n ? !

N a końcu świętej pamięci alei stał krzyż nowy, pomalowany na 
czerwono, dwuramienny, otoczony sztachetami, znacząc początek 
gruntów włościańskich.

Od drogi, pod prostym kątem, rozchodziły się zagony wązkie 
i długie, niby wstążki, bardziej przypominając bujne miedze, niż po
la. Żyto rosło na nich wątłe, rzadkie, wiatr się po niem przelewał 
i zdawało się, że lada chwila złamane legnie pokotem. Potem takiemiż 
samemi zagonami ciągnęły się jarzyny: nizki i blady owies i coś cie
mniejszego, zapewne jęczmień, który z trudnością wydobywał się 
z pod leżącej na nim warstwy suchego nawozu. Dalej już były c ie 
mne szmaty karto tli, malutkie działki ogrodów — i stały pierwsze 
chaty.

U wejścia do wsi biała, czarnemi literami zapisana tablica g ło 
siła, iż w ieś nazywa się Naborowszczyzna,iż chat w niej 37, mężczyzn 
157 i kobiet 17«. Paw eł sumę dwóch ostatnich cyfr podzielił przez 37,
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i otrzymawszy w ilorazie 9, ruszył dalej wązką, porzniętą ściekami 
deszczowemi drogą.

Nad całą wioską, nad polami, nad łąką, która zieleniała z tamtej 
strony zabudowań, unosiła się cisza niezmącona, cisza spoczynku nie
dzielnego. Tu i owdzie po podwórku sennie przechadzał się bezczyn
ny gospodarz, za niektóremi oknami, które w szystkie były na głucho 
zamknięte, poruszało się po kilka głów kobiecych — zresztą nigdzie 
życia żadnego, jak gdybyś wymiótł.

A wieś była duża, długa, równym sznurem wzdłuż traktu zabu
dowana, zabudowana jednostajnie, według jednego planu, jednego, 
tradycyą uświęconego, wzoru. Każda chata patrzała w ulicę dwu ma- 
łemi z mętnych szyb oknami, każda miała sień z boku, sień z dasz
kiem, wspartym na dwóch słupach, każda — wrota od ulicy — także 
z daszkiem na dwu słupach. Na niewielkiem podwórzu odpoczywały 
Wóz i narzędzia gospodarcze obok domowych statków, jako to: kubeł 
z wodą, „koromysła", dzieże, niecki, ceberek. Do chaty z boku przy
tykała budowla licha zwykle, na pierwszy rzut oka bez określonego 
przeznaczenia, zapewne stajnia, albo chlew, za nią odgrodzone pło
tem ciągnęło się większe, albo mniejsze gumnisko, niekoszone, z dużą 
stodołą, pod starą, nizką, o długim okapie strzechą z ogromną machi
ną na przeciwległym  końcu, która, jak potem sobie przypomniał P a 
weł, służyła do suszenia snopów i nazywała się przeplotem. Zdarzał 
się ogródek, w łaściw ie jaka jedna grzęda, zasiana kwiatem pod sa
mem oknem na wązkiej smudze, dzielącej izbę od drogi, nie wszędzie, 
ale nierzadko drzewa wiśniowe z nad plota w ystaw iały swoje krza
czaste gąszcze na pył gościńca.

Paweł chw ytał znane, pospolite szczegóły życia w iejskiego  
okiem ciekawem, badawczem i trochę egzotycznem, tłumiąc ze spodu 
z najdalszych warstw dobywające się uczucia, zakurzone, spłow iałe, 
tak zapomniane, że prawie obce... które mu zawadzały w robocie.

Żółte nastnrcye i jakieś inne czerwone kwiaty w yw lekały z pa
mięci jego jakieś obrazy, wspomnienia jakichś niedziel dalekich, dzie
cięcych, jakichś twarzy wiejskich, odpustów w kościele... Gdzie to 
było?.. K iedy to było?.. Wiązie jarzębin zeszłorocznych, które zw isa
ły  z otworów w „szczytach" każdej z chat, trącały w nim inne nuty, 
w yw oływ ały inne obrazy... obraz jesienny jakiejś łąki zielonej, gład
kiej jakiejś rzeki, w której przeglądały się jarzębiny... gdzie to było?., 
kiedy to było?..

Przystanął na chwilę i oparty o płot, a wpatrzony w jed.no 
z podwórek, przez jedną chwilę doznał dziwnego wstrząśnienia, i zdało 
mu się, iż wraca na jakieś dalekie szlaki, że jakaś fala odniosła go 
wstecz ku brzegom piastowym, iż przemawia do niego baśń prze
szłości...
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— W ieś zabudowana najfatalniej pod względem bezpieczeństwa  
od pożaru — przywołał siebie do porządku.

— Czego panicz szuka? — jednocześnie po białoruski! zagadnął 
go chłop, którego nie spostrzegł, a który przed chwilą wyszedł był 
z chaty, kwartą zaczerpnął wody z kubła i pił.

Teraz zbliżał się do niego. B ył to starzec nieco zgarbiony, ale 
mocny jeszcze, kościsty, o twarzy okrągłej, brunatnej, niepomarszczo- 
nej, pokrytej na brodzie, na policzkach szorstkim mchem białego, 
niezgolonego zarostu. B ył bez czapki, tylko w koszuli zgrzebnej 
i zgrzebnych spodniach, przewiązanych taśmą kolorową, wpuszczo
nych w zniszczone, zrudziałe, długie buty. Na piersi, widnej z pod 
rozchełstanej koszuli, ogorzałej zarówno jak twarz, św iecił krzyżyk  
mosiężny, szeroki, płaski i w ytarty.

Patrzał na Paw ła małemi, błękitnemi oczami.
— Musi zdaleka? — zapytał, podnosząc twardą, zakrzepłą dłoń 

do ust dla stłumienia głośnej czkawki.
— N ie, nie zdaleka. Z Naborowa.
— Z Naborowa? — apatycznie powtórzył chłop.
— Jesteście gospodarzem tutaj?
— Tak, gospodarzem.
— Ile też ziemi macie? — podtrzymywał rwącą się rozmowę 

P aw eł.
— Wiadomo ile! połowa—jakby trochę gniewnie zbył go starzec.
— A le dobra ziemia? co?
— Ziemia „błaha". Posiejesz, nie urodzi, nic nie posiejesz, nic 

nie będzie — machnął ręką.
— Bo w idzicie, ja nie pytam wcale przez próżną ciekawość — 

rzekł z pewnem namaszczeniem, usiłując wejść w swoją rolę Paweł. 
Jestem  właścicielem Naborowa...

— Nasz pan! — zawołał chłop z nizkim ukłonem, w jednej 
chwili przeistaczając się. — Nareszcie taki doczekali pana swego. 
Ja  zawsze mówił, że pan przyjedzie, że pana doczekamy.

Paw eł rósł.
— Otóż przyjechałem tu — odezwał się — żeby was wielu rze

czy nauczyć...
M ałe, niebieskie oczy chłopa utkwiły w twarzy Pawia.
— Jesteśm y sąsiadami — kazał ten w dalszym ciągu — i chciał

bym żyć z wami w zgodzie. Jeśli wy będziecie postępować należycie, 
dobrze wam będzie... Dam wam pomoc i radę...

— My do pana zawsze na robotę chodzim — zatrzepał starzec— 
czy deszcz, czy pogoda. Trzeba kosić, idziem kosić; trzeba ząć, baby
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idą żąć. My „zawsiody" pierwsi. I  szkody nijakiej nie robim, proszę 
komisara zapytać.

— To bardzo dobrze... Bardzo mnie to cieszy... A le granic i w ła 
sności cudzej nie szanujecie, i to źle! — stanowczo przemówił Paw eł.

— Nie, panoczku, my szkody nijakiej...
— Nieprawda, to nieprawda. Trzeba prawdę mówić. Robiliście 

źle, bo wam może nie broniono. A teraz ja zabronię. Co moje, to mo
je; co wasze, to wasze...

— Prawda, panoczku.
— A dla czegoście cudzą ziemię zaorali?.. D la czego na moje 

łąki bydło puszczacie?..
— Tak z „daunych" lat było...
— A le tego już nie będzie... słyszysz?,. I  proszę to innym zapo

wiedzieć... Co moje, to moje; co wasze, to wasze. K rzyw dy waszej nie 
chcę, lecz swego bronić będę. Wara!.. — ostro i nawet gniewnie tłu
maczył pan.

— Prawda, panoczku — echowo potwierdził chłop.
Stał ze spuszczoną głową, z twarzą niewyraźną.
P aw ła rozbroiła jego pokora.
— Zaprowadźcie mnie do swojej chałupy — poprosił uprzejmie, 

zadowolony z odniesionego zwycięstwa. — Chcę zobaczyć, jak też 
mieszkacie...

— Proszę pana — schylił się stary — wielki nam honor pan zro
bi. Tylko że u nas, wiadomo, brud i prostota...

W głosie jego brzmiały nuty szczerości.
Zgięty we dwoje, P aw eł z ganeczka wszedł w sionki ciemne, 

wybrukowane dużemi kamieniami, i stamtąd przez równie nizkie 
drzwi do izby. Uderzyło weń na wstępie powietrze zadymione i par
ne, w którem unosiły się zapachy przeróżne. Nad wszystkiem  góro
wał zapach smażonej słoniny.

— Niech będzie pochwalony... — rzekł, przypomniawszy sobie 
tradycyjną formułę.

— Na wieki wieków — odpowiedziały głosy kobiece.
Usadzono go na ławie koło stołu, które to obydwa sprzęty go 

spodyni troskliwie starła czystym ręcznikiem. Siedział i rozglądał 
się trochę onieśmielony, nie wiedząc co mówić i do kogo, a że w szy
scy stali koło drzwi i wlepili w niego oczy, wyglądało to tak, jak gdy
by pan spełniał jakiś obrządek, coś celebrował.

Zgromadzenie, tamto u drzwi, składało się ze starca, który go 
wprowadził, z gospodyni, dość młodej jeszcze kobiety, w stanie od
miennym, z jakiejś baby, chyba stuletniej, o twarzy po prostu pożar
tej przez zmarszczki, z młodej kobiety, pełnej, bez stanika, z dzie-
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okiem na ręku, które musiała karmić przed chwilą, z dwu tęgich, bez- 
wąsych chłopców, z których jeden miał lakierowane buty, nadzwy
czajnie szerokie czarne spodnie i olbrzymią srebrną dewizkę na ka
mizelce, papierosa w zębach i pozę bardzo pewną siebie.

— Odpoczywacie po pracy — nareszcie odezwał się pan. — N ie 
dziela, to najlepszy dzień w tygodniu.

— A tak, panie — ze swadą i bardzo poprawnie po rosyjsku od
powiedział chłopiec z dewizką. — Jak człow iek popracuje, to musi 
mieć odpoczynek. Tylko ża jaka tu niedziela na wsi. Nie umieją ludzie 
bawić się. XV mieście co innego...

— Nie zbieracie się tu na tańce? co?
— Zbierają się na ta ń ce— prawił wciąż ten sam, zaciągając 

ię dymem i spluwając przez zęby — ale co to za „gulanje**. Nowych  
tańców żadnych nie umieją. Skaczą, niby polana. A jak pokazać 
i uczyć, jeszcze się gniewają.

— W szyscy mieszkacie w tej ch acie?- zmienił rozmowę Paw eł.
— A wszyscy, panoczku.
— I to już cala wasza rodzina?
— Jeden syn przy koniach, dziewczęta u Mikody zbierają się, 

najstarszy syn Jazep z miasta nie wrócił — tłómaczył starzec.
— Trochę ciasno.
— Wiadomo ciasno — żywo wmięszała się gospodyni — ale cóż 

robić. Biedota! Niema gdzie pomieścić się, niema za co nowej posta
wić. „Stara1* na zarobek nie chodzi, sama raz na tydzień pójdę, bo 
w domu robota zawsze jest, dziewczęta pójdą, nie zawsze oddadzą —  
teraźniejszym światem.

— Jeśli wam drzewa potrzeba na chatę, przyjdźcie do mnie, dam 
wam, ile potrzeba.

— Dziękujemy panu — ukłonili się w szyscy.
— A le nam i w tej dobrze — dodał stary. — Nową chatę posta

wić, drew więcej wyjdzie. Jedna chata — jeden gospodarz, jedna 
głowa; dwie chaty — dwie głowy.

— Dam wam i drew.
— Dziękujemy panu — znowu ukłonili się wszyscy.
— K iedy pan dobry — zaczęła gospodyni — ośmielę się jeszcze  

o łaskę poprosić. Niech pan zlituje się — całowała go po rękach — 
drzewo wydać każe na krzyż, jedną sztukę, ot „chwojkę" byłe jaką. 
Syna ja pochowała „letoś** trzy dni chorował, „chelszer** przyjeżdżał, 
lekarstwo dawała, lukrecyę i „szpikaudar", siny zrobił się na wieczór, 
język wysunął i umarł — gadała, ocierając sobie łzy.

— Dobrze, dobrze—prędko odparł Paw eł, wstając i podchodząc 
do kołyski, jak zw ykle uwiązanej do pułapu.
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— I  to wasze? — spytał.
— A nasze, panoczku... czwarty roczek idzie — trajkotała ko

bieta, sadowiąc dziecko — synek, ale ot słabiutki.
Dziecko było blade, jak papier. Ciemnemi oczami patrzało przed 

siebie tym szklistym , apatycznym, znużonym wzrokiem, który mają 
dzieci chore. N ie rozwarł sinych, zaciśniętych warg, w przezroczystej 
piąstce ściskał zaśliniony kawał chleba razowego.

— Ot i wrzody jakiścieś są na głowie — mówiła matka, zsuwa
jąc brudny czepek z włosów i ukazując strupy, gęsto rozsiadłe pomię
dzy rzadkim, jasnym zarostem.

— Anemiczne — zawyrokował Paw eł — trzeba dawać dużo 
mleka, robić słone kąpiele.

— Gdzie u nas mleko, panoczku!
— Jakto, przecież krowę macie?
— Krówki są, ale to zapuszczone, to z cielęciem, to karmić nie 

ma czem...
— To posyłajcie po mleko do mojej obory.
Matka schyliła się do rąk. W szyscy obecni spojrzeli po sobie 

porozumiewawczo.
— Tylko to jedno dziecko wam zostało?
— A jedno, panoczku. Tamten synek, co to krzyża niema, „le- 

to ś“ pomarł, dwie dziewczynki dawniej. N ie hodują się moje dzieci.
— Leczyć trzeba, doktora sprowadzać, dobrze odżywiać.
— Chelszer trzy razy przyjeżdżał — z głębokiem przekonaniem  

przemówiła kobieta.
— F elczer nie pomoże. Doktór więcej umie. Na to nie można 

żałować pieniędzy. Życie dziecka ważniejsze — sentencyonalriie zau
ważył pan.

— N ie mało tego jest — wtrącił gospodarz.
Na chwilę zapadł" milczenie.
— A wasze zdrowe? — zwrócił się Paw eł do młodej kobiety 

o pełnej, obnażonej piersi, z niemowlęciem na ręku.
Matka uśmiechnęła się radośnie, zapłoniła się, uk izała szereg  

przedziwnie pięknych zębów.
— D zięki Bogu, zdrowe tymczasem.
Niemowlę w czepeczku, drobne, badało Pawła uporczywem spoj

rzeniem, wreszcie poczęło kwilić.
— Cichoż, cichoż — uspakajała matka, kołysząc na ręku.
— Chłopiec, czy dziewczynka?
— Chłopczyk.
— Także blady.
— U nas innych niema — znowu zagadała gospodyni. — N ie  

pańskie dziecko, nie w rozkoszy hodowane. Matka na robotę chodzi’
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w porę nie nakarmi. Dziecko płacze głodne, popłacze i zaśnie... 
A mak nie urodził...

— Jakto mak? — przerwał Paweł — cóż to ma mak do dziecka?
— Jak mak jest, wygotujem główki, dziecko wypije i śpi cały  

dzień spokojnie.
— Ależ to trucizna — oburzył się — szkodliwa trucizna... 

ogłupia. N ie wolno tego robić.
Chłopi uśmiechali się pobłażliwie.
— Oni wszyscy tak wyhodowali się — rzekł stary, wskazując 

synów — i dziękować Bogu nie głupi.
M łody z dewizką zaśmiał się głośno z uciechy.
Paw eł oglądał chatę wścibskiem spojrzeniem, chcąc sobie 

wszystko utrwalić w pamięci i zabierał się do odejścia.
— A co tam w garnku macie na dzisiaj? Mięso? — spytał, spo

strzegłszy  w zimnem piecowisku kilka garnków.
— Oho, mięso! — łakomie i jakby z tęsknotą odparli.
— Do widzenia, panoczku, dziękujemy... — żegnali go, gdy 

pchnął drzwi.
A le on jakby coś sobie przypomniał nagle, zwrócił się jeszcze  

i rzekł:
— Obiecałem wam mleko, obiecałem drzewo na chatę, obieca

łem drwa — mówił donośnie — doktora umówię, żeby do was jeździł 
bezpłatnie, bez broszy, rozumiecie? Dam wszystko, czego tylko po
trzebować będziecie. W idzicie, złego wam nie chcę, pomagać chcę, 
nauczyć. A le i wy nie powinniście mnie krzywdzić. Zabraliście mi 
ziemi szmat niemały, zabraliście łąk sporo, szkody wyrządzacie 
w lesie. Przysłałem  do was „komisarza", żeby was do dobrowolnego 
ustąpienia namówił. N ie chcecie. Czemu nie chcecie? Co? Podam was 
do sądu, będzie proces, wygram, karę zapłacicie. I  nie będę wam po
magał! Rozumiecie? Powiedzcież wszystkim: kto ustąpi, kto granicę 
uszanuje, kto szkody nie zrobi, dla tego będę dobry; kto po dawnemu 
postąpi — krzyknął — temu nie daruję!..

Izbę za leg ło  m ilczenia
— Do widzenia, panoczku... — odezwał się za nim tylko jeden  

głos kobiecy.
Na niebie dogasały łuny i cichy nurt nocy już zagarniał ziemię, 

gdy Paw eł, podniecony i głodny, pośpiesznie powracał do domu. B ył 
nadzwyczajnie rad z siebie, jeszcze więcej z dnia ubiegłego. N ie spo
dziewał się, że pójdzie mu tak łatwo, że w ieś tak zaraz na samym  
wstępie otworzy mu swoje drzwi, przez które będzie mógł wlewać, i le  
tylko zechce, św iatła, zdrowia i szczęścia.

Tak, św iatło, zdrowie i szczęście, w łaściw ie tylko pierwsze 
i drugie, bo szczęście znajdzie się samo... I eo tu je st tak trudnego
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w pracy społecznej? gdzie tu ten węzeł, niemożliwy do rozwikłania, 
o którym czytał w pewnych wydawnictwach. Trzeba tylko stać na 
gruncie racyonalnego postępu, na gruncie normalnym trzeźwego poj
mowania życia, obowiązków i zadań, na gruncie o ś w i e c o n e g o  
k o n s e r w a t y z m u .

Oświecony konserwatyzm — powtórzył, rad z terminu, któ
ry mu nasunął się po raz pierwszy — oświecony konserwatyzm, 
równie dobroczynny w powolnym pochodzie idei, jak niegdyś do
broczynnym był w rozwoju form państwowych oświecony absolu
tyzm. To oni sami, ci frazeolodzy, ci ludzie mrzonek i sztucznych  
doktryn w ikłają kwestyę, tworzą przeszkody, budzą hałas i trwogę. 
W szystko jest łatwe i proste, przynajmniej względnie łatwe i proste...

Oto nasamprzód — w ylicza ł — bezpłatna pomoc lekarska, po
tem drzewo na nowe cliaty, potem sztuczne nawozy. Ody ziemia le 
piej rodzić zacznie, będzie więcej pieniędzy, więcej paszy dla krów, 
więcej mleka . Hm... może by podnieść płacę podzienną? .. W ówczas 
matki będą m ogły zostać w domu... Trzeba także obmyślić dla nich 
jakieś rozrywki na niedziele, z czasem w chatach powinny być sa
mowary, lampy...

M ijały go niekiedy drabiny jednokonne, w których siedział roz
walony, z czapką na bakier chłop pijany i senny, obok baby, która 
powoziła-, spotykał pieszego przechodnia z butami przez plecy, stą 
pającego sprężyście i cicho bosą stopą, albo frunęło koło niego stado 
spłoszonych dziewcząt, przebiegających ulicę z chychotem, z sze les
tem nakrochmalonych spódnic; za niemi w te pędy sypali chłopcy, 
z wrzawą i śmiechem, z tupotem grubych butów. P ieśń  wybiegła  
w czyste powietrze, jak ptak, i ucichła, niby ptak, który zaw isł na 
skrzydłach i znieruchomiał. „Chadzili mazureczki..." — doleciały go 
pierwsze wyrazy. W yrostek przygalopował oklep na koniu bez uz- 
deczki, wzbijając obłoki kurzawy, szemrały gałęzie wiśniowe...

Za wsią marzyła pogodna cisza wieczoru letniego, płonęła pur
pura zórz, niby krwawy płacz tęsknoty, krwawy płacz ziemi, s ła ły  
się rozłogi pól daleko, daleko, widne i wyraźne aź do horyzontu.

A le Paw eł, obojętny na piękno, głodny, zajęty myślami, przy
śp ieszył kroku.

*  *

(D. e. n.). K a z i m i e r z  Z d z i e c h o w s k i .



Rząd czy nierząd.
(RZUT O K A N A  STO SU N K I P O Z N A Ń SK IE ).

Trzy lata temu, w mroźny wieczór styczniow y, wracałem z po
siedzenia w towarzystw ie d-ra Tomasza Drobnika, najwybitniejszego  
może człowieka, jakiego wydał w ostatnich czasach poznański ruch 
ludowy. Szliśmy powoli, gdyż dr Tomasz, jak go ogólnie w Poznaniu  
nazywano, dla cierpienia, które wkrótce miało go zabrać z pośród nas, 
nie mógł przyśpieszać kroku.

Lecz tern żwawiej toczyła się rozmowa. Znakomity lekarz, ce
niony nietylko jako chirurg, ale także jako człow iek i m yśliciel, przez 
w szystkie koła społeczne i w szystkie stronnictwa, i przedstawiający 
poniekąd w swej osobie ideę łączności w organicznej pracy wszystkich  
czynników narodowych, rozwijał przede mną szerokie poglądy na za
kres naszych spraw publicystycznych.

Mówiliśmy o przeciwieństwach stronniczych w obrębie ziem pol
skich pod panowaniem pruskiem.

—Przeciwieństw a te — twierdził dr Tomasz — nie są u nas niczem  
innem, jak  tylko nieuniknionem ścieraniem się prądów społeczno-na- 
rodowych. W łaściw ej walki stronniczej niema u nas dla tego, że brak 
nam stronnictw w prawdziwem tego słowa znaczeniu. Stronnictwo po
lityczne, według zrozumienia ogólno-europejskiego, jest ściśle okre
śloną i w swej istocie jednolitą organizacyą w ogólnem życiu polity- 
cznem narodu. Posiada stałe kierownictwo ze służącymi mu organami 
wykonawczymi, własną prasą i szeregiem ludzi na stanowiskach  
w szystkich stopni, od wysokich do najniższych w życiu obywatelskiem  
kraju, choćby te stanowiska nie były urzędowemi.

A  przedewszystkiem — i to je st rzecz zasadnicza w definicyi 
stronnictwa — organizacya ta wynika z poczucia spójni wewnętrznej, 
a nie z przypadkowego złączenia się różnych żywiołów i osobistości
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pod wpływem przejściowych zdarzeń zewnętrznych. W  stronnict wie 
wskutek owej spójni wewnętrznej wyrabia się stały, jednolity pogląd 
na sprawy publiczne, powstaje zasadniczy program polityczny. A le  
równocześnie spoistość tej organizacyi czyni z niej armię zdolną do 
wszelkich taktycznych zwrotów, do śmiałego impulsu naprzód, ostroż
nego cofania się, do posunięć w lewo i w prawo, stosownie do potrze
by chwili, a także do karnego odwrotu po doznanej porażce, by do
czekać lepszej chwili do nowego działania.

N ie mogę nazwać stronnictwem zejścia się wspólnego kilku lu
dzi pod wpływem zewnętrznego zdarzenia, z którego dla społeczeń
stwa obiecują sobie odnieść korzyść. Ze zmianą tej konjunktury po
litycznej rozpada się ich grupa, niezdolna dla braku własnej organi
zacyi od góry do dołu, na wszystkich szczeblach społecznych prze
trwać tę zmianę w położeniu ogólno-politycznem i do niej zastosować 
się w swej taktyce. Stronnictwem nie mogę również nazwać złącze
nia się niemniej okolicznościowego czynników przeciwnych, niezado
wolonych z niepowodzenia politycznego owej grupy, w czysto nega
tywnym proteście przeciwko jej działalności. Gdy w pierwszym w y
padku mamy do czynienia z indywidualnym wysiłkiem kilku ludzi, 
stwierdzamy w drugim prąd odruchowy. Ani jedno, ani drugie nie 
jest akcyą zorganizowanego stronnictwa politycznego.

—To znaczy — przerwałem — że pan ani grupie t. z. exugodow- 
ców, ani ich przeciwnikom nie przyznajesz kwalifikacyi rzeczyw i
stych stronnictw.

—Tak jest — odparł dr. Drobnik — bez względu na rzeczową oce
nę działalności politycznej obu stron, nie mogę im tej kwalifikacyi 
przyznać. I  w tern właśnie, że u nas niema prawdziwej organizacyi 
politycznej, w świadomości tego stanu rzeczy, tkwi klucz do zrozu
mienia zagadki naszych zachodnio-polskich stosunków politycznych.

U nas walczą z sobą prądy społeczne na tle zdarzeń politycz
nych. Z demokratyzacyą społeczeństwa, będącą skutkiem podnosze
nia się poziomu oświaty w warstwach najszerszych a równocześnie 
upadku ekonomicznego większości szlachty, zaczyna się punkt cięż
kości w życiu narodowem przenosić częściowo z rąk tych czynników, 
w których do niedawna niemal wyłącznie spoczywał, do tych żyw io
łów z ludu, które najżywiej domagają się udziału i głosu w sprawach 
publicznych. Po części dzieje się to ze zgodną wolą obu stron, po 
części zaś objawiają się pewne przeciwieństwa, mianowicie tam, gdzie 
sprawa społeczna zabarwia się polityką. I wtedy widzimy objaw sui 
generis, różniący nas zasadniczo od narodów zachodnich.

Tam wszędzie właściwym podkładem rozterki wewnętrznej są 
sprawy społeczne i dopiero ich przymieszka dodaje niebezpieczne
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ostrości sprawom politycznym. U nas przeciwnie. Sprawa przeo
brażania się społecznego naszych stosunków zachodnio-polskich, sama 
przez się nie tylko nie wywołuje przeciwieństw wewnętrzno-narodo- 
wych, ale nawet staje się polem do objawiania wprost uczuć bra- 
terskości międzystanowej. Żaden szlachcic u nas nie ubolewa nad 
dążeniem klas szerszych do emancypacyi w życiu obywatelskiem, 
a nawzajem nie łatwo można spotkać się w obozie ludowym z zasad
niczo dla szlachty nieprzychylnemi objawami.

Tak dzieje się, o ile polityka nie wprowadza w ten stan rzeczy 
fermentu zawiści i zamieszania. Zawiści, bo ścierają się wtedy nie
chęci prywatne na polu publicznemu zamieszania, bo znamiona rozra
chunku społecznego, jasno określone i rzeczowo traktowane, wtedy  
zanikają, a powstają nowe ugrupowania się na zasadzie wzajemnej 
negacyi i krytyki. Przeciwieństwa te nie podlegają stałym normom, 
lecz jak fale morskie rozmaitymi pędzone wiatrami wciąż zmienne są 
w swoim składzie i w swych kierunkach.

Przeciw ieństw a pomiędzy stale zorgauizowanemi stronnictwa
mi o wiadomym i trwałym składzie i określonych postulatach poli
tycznych, byłyby dla ogólnego spokoju i zgodności narodowej o wiele  
mniej niekorzystne, jak obecny stan rzeczy. Pew ne siebie i nieza
leżne od podmuchu chwili organizacye mogą się wprawdzie nawzajem 
w danym razie ostrzej ścierać, ale też mogą wzajemnie łączyć się  
w poszczególnych sprawach, mogą się wzajemnie układać. Słowem  
jest w takim razić nieco więcej porządku i stałości w biegu spraw 
publicznych, o ile  one od nas zależą. Czemużby wreszcie w tak nie- 
licznem stosunkowo społeczeństwie, jak nasze zachodnio-polskie, 
w takiem współzawodnictwie zorganizowanych stronnictw nie miało 
zwyciężyć i zapanować na czas dłuższy lub krótszy nad sytuacyą, to 
z pomiędzy nich, które najwięcej ma siły żywotnej? A  wtedy m ieli
byśmy, zdaniem mojem, przed sobą po prostu idealny stan rzeczy pod 
względem organizacyi narodowo-politycznej. W tedy możnaby mó
wić o taktyce politycznej mądrej, to znaczy umiejącej dostroić się do 
potrzeb chwili. W tedy wytw arzałyby się programy polityczne praw
dziwe t. j. na dalszą metę i nie popadłoby w zapomnienie stare łaciń
skie przysłowie quidquid agis, prudenter agas et respice finem.—

To rzekłszy zam yślił się chwilę, poczem dodał:
—N ależę duszą i sercem do ruchu ludowego i w nim widzę najlep

szy  zadatek naszej przyszłości. To też ponad wszystko pragnąłbym, 
by z jego jaknajżywszym współudziałem powstała stała organizacya 
polityczna. A le gdybym widział, że inne czynniki posiadają więcej 
sprawności politycznej, gdybym wiedział, że ludzie dawnego autora
mentu potrafią zapanować na pewien przeciąg czasu nad wewnętrzną
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sytuacją, u nas, wytw orzyć sobie program i walczyć o jego urzeczy
wistnienie, oparci na solidarności stronniczej, karności i silnych pod
stawach w społeczeństwie, w takim razie z całego serca przyklasnął- 
bym ich przedsięwzięciu.

I  znów przystanął i spojrzał w dal, jakby odległe widział ho
ryzonty.

— Tak, panie kochany, czego nam najbardziej dziś potrzeba w po
lityce, to ładu, porządku, organizacji i karności. A nie widzę jej, nie 
widzę prawie zupełnie ludzi, którzyby nawet tę potrzebę odczuwali. 
U  nas każdy chciałby przewodzić, a nikt nie rozumie, że przywódz
two to rezultat pracy organizacyjnej, że organizację trzeba sobie 
zbudować, starannie, cegiełka do cegiełki, że ona nie powstaje z dnia 
na dzień pod wpływem jakiegoś podmuchu zewnętrznego. Polityków  
polskich z czasów Capriviego, t. z. ugodowców, wyklęto niemal w kra
ju, gdy ich polityka zawiodła. A  ja  wcale nie o ich mowy i ich 
grzeczności wobec rządu ich winuję, choć się z nimi osobiście nie zga
dzam. N ie, Panie, główną ich winą było, że przemawiali w imię spo
łeczeństwa, a nie potrafili zabezpieczyć sobie tyłów, nie mieli popar
cia silnej organizacji politycznej w kraju.

Era Capriviego zastała nas nieprzygotowanych. O rganizacji 
żadnej nie było. Gdy przez chwilę młody cesarz zdawał się zrywać 
z tradycjami Bismarkowskiemi i rozpoczynać nową erę polityki pol
skiej, wtedy stanęła grupa ochotników, by wyzyskać dla dobra kraju 
in ten cje monarsze. W iatr przyjazny nam przez chwilę okazał się  
jednak marcowym wietrzykiem, inne prądy silniejsze zw yciężyły  
w Berlinie, a jeszcze przed zupełnym zwrotem aury, odezwał się dru
gi wiatr przeciwny z kraju, objawił się brak podstaw w narodzie, 
owej grupy wysuniętej na czoło. I  grupa ta nie mogła już uczynić 
tego, co byłoby uczyniło każde zorganizowane stronnictwo, nie mo
gła, nie zmieniając swego składu, zmienić swej taktyki. Upadła, roz
biła się i okazała taką niemoc, taki brak żywotności, jaki jej ze stro
ny wrogich nam żywiołów niemieckich zawsze przepowiadano. P oli- 
tykowała nieszczęśliw ie na zewnątrz, ale jeszcze nieopatrzniej na 
wewnątrz. N ie posiadała tego, co Rzymianie tak cenili u swych mę
żów stanu — artem regendi, sztuki rządzenia. I  w tern, zdaniem mo- 
jem, główna jej wina. Bo po niepowodzeniach berlińskich miała 
przed sobą drugie ważniejsze zadanie utrzymania pogotowia poli
tycznego w kraju. A  tego drugiego zadania jeszcze bardziej nie 
była w możności spełnić, jak  owego pierwszego. I  tak stało się, że 
choć dzięki Bogu uchronieni jesteśm y od anarchii społecznej, zapa
nowała nadal i rozkwitła jeszcze bujniej anarchia polityczna.

17
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— W szystkie te uwagi są, bardzo ciekawe — przerwałem mó
wiącemu coraz żywiej panu Tomaszowi — lecz pragnąłbym usłyszeć 
od pana, jak pan pojmujesz organizacyę polityczną w zastosowaniu 
do naszych stosunków, a w szczególności do tego, co zdaniem pana, 
było zadaniem ówczesnego stronnictwa t. z. ugodowców. Przecież  
grupa tych osób, które ową politykę reprezentowały, cieszyła się po
parciem części prasy,nawet ludowej, rządziła Kołem polskiem, a w 
kraju posiadała sympatye bardzo licznych czynników, dopóki cieszy
ła  się, choćby pozorem powodzenia, dopóki rząd choć trochę zdawał 
się wkraczać na tory polityki pojednawczej wobec Polaków. —

— Prawda — brzmiała odpowiedź—uznania i poparcia w kraju 
nie brakowało przez pewien czas grupie t. z. ugodowców, ale uznanie 
chwilowe, poparcie okolicznościowe nie stanowi jeszcze podstawy tej 
lub owej polityki w kraju. Po pierwsze dlatego, że jest warunkowem  
i zależy w yłącznie od powodzenia, a powtóre dlatego, że jest ono naj
częściej więcej pozornem niż rzeczy wistem. Consensus communis 
może być czynnikiem w argumentacyi teologicznej, w polityce ma 
nader małe znaczenie. K tokolw iek zada sobie pracę przypatrzeć się  
z blizka historyi owych czasów, ten z łatw ością spostrzeże wśród po
zornego uznania wyłaniające się zewsząd niechęci osobiste a prócz 
nich także przeciwieństwa zasadnicze. Jedność w K ole ograniczała 
się na zasadzie solidarności zewnętrznej. Jednolitości wewnętrznej, 
spójni istotnej nie było. Ba! nawet pomiędzy członkami K oła, zbliżo
nymi do siebie jednozgodnością większej części zapatrywań politycz
nych, objawiły się największe niechęci, a dzieje naszej reprezentacyi 
parlamentarnej świadczą o antagonizmach większych pomiędzy ów
czesnymi członkami prawicy parlamentarnej, niż pomiędzy nimi 
wspólnie a lew icą K oła. Ówczesny moralny przewodnik K oła opie
rał się niemal w yłącznie na swoim osobistym stosunku do monarchy 
i miara tego stosunku, była zarazem miarą jego wpływu w Kole.

M ówiłeś pan dalej o poparciu w prasie. I  ono było więcej po- 
zoruem niż rzeczywistem . Po pierwsze, cały szereg pism ludowych 
ani chwili nie oświadczył się za ówczesną polityką K oła, po drugie 
najpoważniejsze z postępowych pism ludowych: „Orędownik", który 
zrazu zachowywał się przychylniej, w ystąpił po pierwszych niepowo
dzeniach grupy ugodowej, najwybitniej przeciw jej kierunkowi poli
tycznemu. Jak dalece zaś sfery grupujące się około dwóch wielkich  
pism były w swojem zdaniu co do popierania grupy ugodowej podzie
lone, dowodzi choćby fakt, że jedno z tych pism, pomimo, iż skład je 
go akcyonaryuszów prawie wcale nie był się zmienił, co prawda 
w lat kilka po upadku polityki ugodowej, stanowczej poddało kryty-
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■ce wstecz działalność grupy ugodowej. Jeżeli więc prasa t. z. w iel
ka nie stała przez pewien czas w opozycyi do grupy ugodowej, to 
działo się to bynajmniej nie na podstawie jednolitości zapatrywań  
swych akoyonaryuszów, lecz dzięki impulsowi chwilowemu, wrażeniu 
przejściowemu, wywołanemu znów głównie przez wiarę w osobiste sta
nowisko kierownika grupy ugodowej do monarchy, przez wiarę dalej 
"w niezmienność zapatrywań na sprawę polską ze strony cesarza, 
a wreszcie przez naturalny objaw u uciśnionych, że każda zmiana 
'Wywołuje u nich nadzieję polepszenia się położenia.

Zawsze tu odgrywała główną rolę kw estya chwilowego powo
dzenia ugodowców, a nie mogło ani chwili być mowy o organizacyi 
politycznej, mogącej, jak łódź dobrze zbudowana, stawiać w zamętach  
polityki czoła falom, pchanym w tę lub ową stronę przez zmienną 
% natury rzeczy aurę. A  stosunki wyborcze, skład komitetów w y
borczy chi Tam dopiero okazał się po pierwszych niepowodzeniach 
‘brak wszelkiej organizacyi stronniczej. Niebawem ujrzeliśmy g łó 
wnego przedstawiciela grupy ugodowej p. Józefa Kościelskiego, skła
dającego dobrowolnie, a może i przezornie swój mandat, a jego przy
jaciół politycznych w części zupełnie, w części zaś bardzo zachw ia
nych na swych posterunkach poselskich. Grupa ugodowa, jako stała 
grupa polityczna, zniknęła z upadkiem swych pierwszych nadziei, 
rozprysnęła się jak bańka mydlana.

A  po jej upadku przedstawiało nasze społeczeństwo obraz naj
zupełniejszej anarchii politycznej, która w życiu praktycznem przy
brała wśród warstw wyższych postać łagodniejszą apatyi politycznej. 
Powtarzam politycznej, bo pod względem społeczno-ekonomicznym  
równocześnie rozwijał się u nas w sposób nader pocieszający instynkt 
energii samozachowawczej. R ozwijał się nawet tak dalece, że szcze
gólniej wśród inteligieucyi krajowej i szlachty, mniej niż warstwy  
ludowe w walce ekonomicznej odpornej, zapanowało dość ogólnie 
zdanie, że polityką zajmować się wogóle nie warto i że każda siła jej 
poświęcona jest straconą. Zbytecznem jest chyba udowadniać, że 
wobec niemożliwości skasowania zupełnie życia politycznego, zanie
chania wyborów, stłumienia politycznych aspiracyj jednostek i poli
tycznych prądów wśród ogółu, teorya abstynencyi politycznej jest 
równie zgubna, jak kierunek przeciwny, rozpolitykowania mas, uczy
nienia z polityki niejako rozrywki codziennej szerokich warstw. 
Zwykłym nawet objawem w życiu politycznem narodów jest równo
czesne zjawianie się obu tych pozornie sobie przeciwnych, w istocie 
zaś wzajemnie się warunkujących kierunków. W  stosunku zaś do 
rządu i wogóle do warunków zewnętrznych zapominać nie wolno, że 
prosty system negacyi, konieczny nieraz chwilowo, wystarczyć nie,
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może wobec wszelkich ewentualności politycznych, że prędzej czy póź
niej nadejść może chwila, w której konieczną, się okaże affirmacya. 
A  wtedy dopiero poznamy, jak dalece jesteśm y do niej niezdolni i n ie
przygotowani, jak bardzo brak nam stałej i silnej organizacyi poli
tycznej, o własnym programie, a opartej na uczuciu swej trwałości, 
siły  i pewnej niezależności.

Tu znów czułem się zniewolonym przerwać dr. Drobnikowi.. 
W łaśnie bowiem w tych czasach, w których toczyła się nasza rozmo
wa, wystąpiła była na widownię grupa nowa, t. z. szlachty postępo
wej, która, sympatycznie przyjęta przez całą opinię postępową w kra
ju, posiadająca od niedawna własny organ, „Kuryera Poznańskiego", 
wybitne firmy na swem czele z pomiędzy większych w łaścicieli ziem
skich i blizką mająca styczność z prasą postępową ludową, zdawała 
się zapowiadać‘nową erę polityczną, obiecywać wprowadzenie nieco 
życia a zarazem ładu i porządku w chaosie naszych aspiracyj, słowem  
zdawała się tworzyć właśnie to, nad czego brakiem tak ubolewał mój, 
towarzysz: organizację polityczną, silną, o własnych podstawach. 
W szystko też zdawało się rokować jej powodzenie, a do najżarliw
szych jej przyjaciół należał właśnie dr. Tomasz.

Zapytałem więc krótko. — A  stronnictwo „Kuryera Poznańskie
go", panie doktorze?

— W iedziałem, że pan mnie o to zagadniesz — brzmiała odpo
wiedź. — I zaprawdę szczerze pragnąłbym mylić się w moim pessy- 
mizmie, gdy spoglądam na tę grupę polityczną. Posiada ona bowiem  
na pozór w szystkie dane, by opanować położenie i stworzyć podstawy 
organizacyi politycznej. Grupa szlachty (a wśród niej kilka osób, 
posiadających dość znaczne kompleksy ziemi) złączyła się wokoło du
żego pisma, bez zastrzeżeń na jego usługach będącego. Zachowaw
cza z urodzenia, tradycyi i majątku zawarła sojusz czynny z prasą 
postępową i grupami postępowemi w kraju. A  że, jak już powiedzia
łem, nie kw estye społeczne, lecz głównie polityczne stanowią u nas 
jądro wszelkich sporów publicznych, to też sojusz ten na tle wzajem
nej harmonii politycznej nie zawiera w sobie zarodków rozkładu.

Mamy tu zatem przed sobą znakomite pole do stałej organizacyi 
politycznej, ale organizacyi jakiejkolw iek dotąd dopatrzeć się nie 
mogę. Co prawda, nie było jeszcze na to czasu. Sojusz ten jest 
zbyt świeży, by mógł wydać stałe i trwałe owoce. N ie dlatego też , 
że ich dotąd nie wydał, daję folgę mojemu pessymizmowi, ale dlate
go, że nauczony doświadczeniem, obawiam się, iż cała ta akcya nie 
wyjdzie poza ramy wzajemnego zbliżenia się. Obawiam się, że to-
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ruch przejściowy a nie zewnętrzny objaw wewnętrznego programu 
organizacyjnego, któryby w swych następstwach prowadził do ure
gulowania naszych stosunków politycznych, do powstania stałego po
litycznego gmachu. W szystkie zaś te moje obawy mają swe źródło 
w przekonaniu o braku poczucia organizacyjnego w działających po
lityczn ie jednostkach i grupach. Organizacya, to robota poważna 
•i żmudna, wymagająca systematycznej pracy w tym kierunku. A  zro
zumienia, że właśnie tego rodzaju praca jest nam potrzebna, niestety  
•nie widzę. Dotąd wszystko oparte na wzajemnych sympatyacli, 
w części też na wzajemnych antypatyach. To ciągle system pospoli
tego ruszenia i partyzantki, a nie regularnej armii.

Dr. Tomasz przystanął, gdyż byliśmy u kresu naszej drogi. Zda
wał się widocznie zmęczonym. To też pomimo, iż chętnie byłbym da
lej prowadził zajmującą dyskusyę, postanowiłem dalszy jej ciąg od
łożyć do innej sposobności. Żegnając się z moim towarzyszem zapy
tałem go jednak je szcz e .— W ięc gdy pan tak mało masz zaufania 
w powodzenie grupy szlachty postępowej, dla czegóż pan jesteś tak  
gorącym jej zwolennikiem.

—Bo dążenia jej, choć nie zawierają w sobie znamion akcyi orga
nizacyjnej, uważam skądinąd jako pożyteczne pod względem społecz
nym. W każdym razie są one objawem zdrowej ewolucyi w uaszem 
życiu publicznem. A  może istnienie ich zwiastuje nam wystąpienie 
na arenę publiczną nowego czynnika, nowych sił na polu politycz- 
nem, dotąd drzemiących lub występujących głównie pod postacią ne- 
gacyi.

— Pan masz na myśli ludowców?
— Tak panie, nasz ruch ludowy, autonomiczny, krajowy, zło

żony z własnych, jawnych i znanych czynników, działający na pod
stawie zasad demokratycznych, ale również na podstawie legalnej.

—  W  nim zatem upatrujesz pan nareszcie materyał do organi- 
zacyi politycznej?

Dr. Drobnik westchnął i odrzekł powoli i uroczyście: — Poru
szyliśm y w naszej rozmowie rzeczy głębsze niż formacye polityczne. 
Dotknęliśm y samego rdzenia naszego charakteru narodowego. Czy 
długoletnie trwanie nienormalnego stanu, w którym znajdują się  
dzielnice polskie pod panowaniem pruskiem, nie stępiło w nas do 
reszty i tak już dość obcego nam poczucia organizacyi na polu poli- 
tycznem? Czy Yvielki w ysiłek na polu obrony ekonomicznej nie 
sprowadził istotnego zaniku na innych polach,—oto zagadnienie, któ
re rozwiąże dopiero przyszłość. Bo potrzeba organizacyi politycznej
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jest tak istotną, tak również w przyszłości okaże się rzeczywistą, ż@ 
zrozumienie jej w końcu będzie musiało narzucić się ludziom m yślą
cym. Tylko czy wówczas nie będzie już zapóźno, czy zaniedbanie 
pola politycznego nie sprawi, iż w najważniejszych chwilach okaże 
się ono zarośnięte chwastem? Bo gdzie rola nie uprawiona, tam 
chwasty rosną prędko. Polityki uśmiercić nie można. Rozwijać się 
ona będzie dalej i stawiać przed nami coraz to nowe zagadnienia 
i obowiązki. Rozwijać się będzie na zewnątrz wobec obcych i na 
wewnątrz we własnem społeczeństwie. A  gdzie brak organizacyi 
zdrowej, tam wyrastają organizacye niezdrowe, chorobliwe, dzieci 
apatyi i rozpaczy. W tedy zaś cały owoc pracy organizacyjnej na 
innych polach, cały wynik długoletniego samowychowania na polu 
ekonomicznem może obrócić się w niwecz, pójść na marne, jak tego  
już w naszych własnych dziejach porozbiorowych widzieliśm y stra
szne przykłady. A  nie łudźmy się ufnością, że czasy takich możli
wości minęły. Choć dziś rzeczywiście teorya pronunciamentów 
mniej znajduje zwolenników niż dawniej, to jednak przy zupełnym  
braku organizacyi politycznej, w najróżnorodniejszej postaci duch 
ich może się znowu ujawnić. M ateryał do takich objawów rośnie  
w cichości, a potem lada podmuch zewnętrzny, pierwsza lepsza spo
sobność w ystarczy, by wywołać zgubne w swych następstwach obja
wy. Zgubne, choćby obejmowały tylko nieliczne czynniki w społe
czeństwie, gdy z łatwością niechęć odpowiedzialność za nie zwalić 
może na ogół. Pamiętajmy też, że nierząd wewnętrzny nie tylko ob
jawiać się może w zgubnym czynie. Jego szkodliwości otwartem  
jest zawsze szersze pole udaremnienia zdrowego czynu politycznego, 
uniemożliwienia affirmacyi politycznej, gdy do niej w zmiennym bie
gu spraw światowych nadarza się sposobność.

N a polu politycznem wybór mamy tylko pomiędzy dwiema da- 
nemi: organizacyą lub anarchią. Trzeciej danej niema. Lecz że
gnam już pana, gdyż rzeczywiście czuję się bardzo znużonym.

Taka była ostatnia zapewne rozmowa polityczna dzielnego i za 
służonego obywatela wielkopolskiego. W  kilka dni później wiado
mość o jego nagłym zgonie rozeszła się po kraju, budząc wszędzie  
żal szczery i serdeczny. Tym zaś, którzy go bliżej znali i nieraz 
z nim o sprawach publicznych rozmawiali, dalszy tych spraw prze
bieg coraz żywiej uprzytomnia głębokość i trafność zapatrywań  
przedwcześnie zgasłego pracownika. D ziś w lat trzy po jego śmier
ci rzut oka na stosunki w ziemiach polskich pod panowaniem pruskiem 
okazuje wierne sprawdzenie się jego poglądów na przyszłość. Sojusz 
szlachty postępowej z ludowcami okazał się być objawem ewolucyi
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politycznej, poważnym krokiem naprzód dla politycznego ruchu ludo
wego, z którym dziś liczą się i na który dziś powołują się, każdy na 
swój sposób, w szystkie odcienia polityczne wśród warstw wyższych. 
A le organizacyi politycznej sojusz ten nie wydał żadnej. Jedyny  
widomy objaw spójni, wokoło którego grupowała się szlachta postę
powa— „Kuryer Poznański" przestał być jej organem wskutek zmian 
stanu posiadania zaszłych w łonie jej akcyonaryuszy, a wybory osta
tnie, w których kilku przedstawicieli grupy Kuryerowej uzyskało 
z pomocą ruchu ludowego mandaty, wysunęły kilka osobistości na 
arenę parlamentarną, lecz przysporzyły tylko kilka jednostek nasze
mu życiu publicznemu. Grupa polityczna szlachty postępowej, jako 
taka, przestała istnieć, rozwiała się tak samo, jak w swoim czasie 
krótkotrwałe zejście się exugodowców. I jednych i drugich epigoni 
kolegują teraz w pruskich i niemieckich ciałach ustawodawczych  
i pracują w nich razem z towarzyszami swymi najnowszego autora
mentu, postępowcami ludowymi. N a tych ostatnich spoczywa obec
nie brzemię ogólnego oczekiwania, czy stworzą nowe rzeczy na polu 
politycznem. Oczekiwanie to objawia się w rozmaity sposób.

Ludzie starszego autoramentu, sympatyami swemi związani 
z dawną grupą ugodową, a posiadający wpływ w obu większych po
znańskich organach, biorą jako miarę porównawczą działalność ze
wnętrzną ugodowców i z nie tajoną ironią odzywają się do ludowców; 
krytykowaliście tamtych, teraz na was kolej. Pokażcie, że nam 
w Berlinie więcej od nich wywalczycie, pokażcie, że więcej od nich 
posiadacie zdolności, więcej kulturalnie wysoko stojących osobników, 
pokażcie, że wasze zapatrywania i działalność waszych przyjaciół po
litycznych w kraju lepszym będą uwieńczone wynikiem, niż tamtych 
prace i starania. Na to znów odpowiadają organa ludowe: nie dajcie 
się zbić z tropu, tą ironią nieżyczliwą. W  Berlinie nic lepszego nie 
dokażecie, jak wasi poprzednicy, bo tam dziś niczego wogóle doko
nać nie można. A le zachowacie przynajmniej naszą reprezeutacyę 
parlamentarną od nieudanych prób, ograniczycie się na nieustannym  
proteście, nie narażając się na cofanie się po bezskutecznych i niepo
trzebnych wysuwaniach się naprzód. Punkt ciężkości waszej dzia
łalności przenosicie na teren krajowy, na łączenie w jedno akcyi po
litycznej w szystkich naszych dzielnic pod panowaniem pruskiem, 
prócz tego zaś przedstawiacie w oczach ogółu ideę samowiedzy poli
tycznej w naszym ludzie, jesteście przedstawicielami samoistności 
duchowej warstw szerszych, a w jej imię, czy w Berlinie czy w kraju 
występując, torujecie drogę nowej erze, erze polityki prawdziwie lu
dowej.
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Tak przemawiają, obie strony do nowych wybrańców ludowych. 
I  jak najczęściej bywa w rozhoworach ludzkich: obie mają potrosza 
słuszność. Z pewnością, że pomiędzy przedstawicielami dawnej grupy 
ugodowej widzimy większą ilość osobników kulturalnie wybitnych, 
niż pomiędzy ludowcami. Że wymienimy tylko samego dowódzcę owej 
grupy, Józefa K ościelskiego, którego szerokość poglądów i zdolność 
obejmowania nowych horyzontów wobec zmian na terenie ogólno-po- 
litycznym ujawniła się tak wybitnie niedawno jeszcze, gdy ten przed
staw iciel najskrajniejszej u nas prawicy rozwinął w znanym inter- 
wiewie z korespondentem „Kraju11 o kwestyi, z którern ze stronnictw  
niemieckich taktyczny sojusz Polaków byłby dla nas najkorzystniej
szym, poglądy tak postępowe i wolnomyślne, że nawet postępowcom  
zdały się zbyt śmiałe. Z pewnością z drugiej strony przewyższają lu
dowcy swych poprzedników silniejszem oparciem się o duch kraju 
i większem zrozumieniem procesu ewolucyi wewnętrznej, którego sa
mi są objawem.

A le jak niegdyś ugodowcy i jak po nich szlachta postępowa, tak  
obecnie nowowschodząca na horyzoncie naszym grupa postępowych 
ludowców, o którą opierają się także osobniki z pomiędzy szlachty  
postępowej, nie objawia zmysłu do organizacyi politycznej stałej 
i trwałej. Zadowolona pierwszymi sukcesami wyborczymi, przynoszą
cymi jej wątpliwą większość w Kole parł. berlińskiem, zaniedbała za
raz następnie najpierwszej czynności organizacyjnej: zapewnienia sobie 
większości w komitetach wyborczych powiatowych. W ybory do komi
tetów  wypadły tak chaotycznie, tak niejednolicie, że niemal spra
wniej, choć tak bardzo niesprawnie, działałaibyła w tej mierze niegdyś 
grupa ugodowa. Obecny skład komitetów powiatowych jest, tak różuoli- 
ty, że nawet wytrawny znawca tutejszych stosunków nie łatwo po
trafi zdać z niego sprawę. Są komitety, liczące kilku członków, a in
ne kilkadziesiąt, jak np. olbrzymi komitet powiatu Gostyńskiego, 
liczący członków aż siedmdziesięciu. A  dopiero sam skład tych tak 
nierównych instytucyil Jedne są zupełnie w rękach postępowców, in
ne niemal zupełnie obsadzone żywiołam i zachowawczemi, największa  
zaś ilość z pomiędzy nich nie przedstawia dotąd wogóle określonej 
barwy politycznej, gdy wśród wzajemnego braku organizacyi wpływ  
energiczniejszych jednostek to w tę, to w tamtą stronę każdej chwili 
przechylić może szalę większości. A  pamiętajmy, że według swego za- 
ożenia, choć najczęściej nie według swej działalności, komitet w y

borczy ma ingerencyę niemal we wszystkich objawach politycznego 
życia w powiecie, on zajmować się winien wyborami wszelkiego ro
dzaju, od magistratów miejskich i sejmu prowincynalnego uojwielkich
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•ciał ustawodawczych w monarchii i w cesarstwie. On posiada możność 
i  obowiązek wnikania we w szystkie szczegóły życia publicznego 
w powiecie, nawet te, w których charakter społeczny przeważa nad 
politycznym.

I taką to instytucyę sobie zapewnić zaniedbali wzorem swych 
poprzedników innych obozów, obecni ludowcy. W ynikiem również te
go braku zmysłu organizacyjnego były przeprowadzone w tym samym 
czasie wybory do K oła delegatów, którego zadaniem jest zatwierdzać 
lub odrzucać kandydatury poselskie, postawione przez powiaty.

Podczas gdy w poprzedniem kole delegatów, będącem zabytkiem  
z czasów, gdy wpływ żywiołów konserwatywnych był silniejszy, niż 
obecnie, zw yciężyły  przeważnie kandydatury postępowe, przedstawia 
obecne Koło delegatów większą ilość żywiołów, nienależącycli do po
stępowców ludowych, tak, iż powiedzieć można, że obecne Koło dele
gatów w swoim składzie stanowi kontrast do K oła poselskiego, 
w kt.órem większość jest postępowa N ie jestże to dosadną ilustracyą  
zamieszania politycznego, które u nas panuje? A gdybyż przynajmniej 
to Koło delegatów stanowiło jakiś stały czynnik w rękach czynników  
zachowawczych-, ale to, co poprzednio powiedzieliśmy o chaotycznym  
składzie komitetów powiatowych, wystarcza, by ujawnić brak w szel
kich stałych podstaw dla samego K oła delegatów, do czego przyczy
nia się jeszcze fakt, iż barwa polityczna zastępców delegatów w zna
cznej części nieodpowiada przekonaniom delegatów samych. W ynika  
stąd, że jak w komitetach, tak i w K ole delegatów , reprezentującem  
nie komitety, lecz walne zebrania powiatowe, przypadek najróżnoro
dniejsze może zgotować niespodzianki.

N ie mniejszy chaos, jak nasza mechanika wyborcza, przedsta- 
winją nasze stosunki prasowe. W iększość Koła poselskiego nie posia
da wogóle własnego większego organu. Oba w ielkie dzienniki po
znańskie są obecnie wyrazem opinii mniejszości Koła parlamentarne
go. 1 w tej mierze ani śladu jakiejś akcyi organizacyjnej ze strony 
•żywiołów postępowych, a niemniej i w prasie postępowej ludowej.

To, co powiedzieliśmy, wystarcza, by wykazać, że postępowcy 
ludowi, którzy byli dotąd ludźmi przyszłości, a stali się teraz ludźmi 
obecnej doby, pod względem organizacji politycznej na te same 
wkraczają tory, na których kroczyli ich poprzednicy z innych grup 
politycznych, ł  choć młodym należy się kredyt nadziei na przyszłość, 
to jednak dziś już wolno wyrazić obawę, iż tak samo, jak wśród tam 
tych, i wśród nich nie znajdzie się dość spójni wewnętrznej do regulo
wania naszych stosunków wewnętrzna politycznych, zapewnienia kra
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jowi ła d u -i porządku politycznego, tak niezbędnego szczególniej 
w ciężkiem położeniu, w którem się ono znajduje. W olno się obawiaćr 
że spójni tej będzie zbyt mało, by mogła oprzeć się rozter
kom wewnętrznym i wytw orzyć sobie program działania, n iety lkone
gatywnego protestu wobec rządu, ale zdolny także do objęcia możli
wości pozytywnej akcyi na przyszłość tak wobec obcych, jak we w ła
snym kraju wobec prądów, któreby zniweczyć mogły autonomiczny 
charakter naszej polityki zachodnio-polskiej i przenieść jej dyrekty
wę poza granice dzielnic polskich pod panowaniem pruskiem.

Niedawno temu, ktoś dowcipny powiedział, że u nas pod w zglę
dem politycznym zorganizowana jest tylko anarchia. W  słowach tych  
tkwi więcej, niż gryząca ironia. Tkwi głęboka prawda. Anarchia po
lityczna jest u nas rzeczywiście w pewnym stopniu zorganizowana. 
Społeczeństwo nasze tak się do niej przyzwyczaiło, pod nieustannym  
naciskiem zewnątrz przybrała ona w jego oczach tak niewinną postać 
różnorodności w mniej lub więcej głośnym tonie protestu, że choć 
często słyszeć można narzekanie na jej istnienie, jednak w szystkie 
grupy polityczne stale i system atycznie przyczyniają się do jej trwa
nia. Stwierdza to objaw stały. W szystkie prądy polityczne rozwijają 
u nas pewną dozę energii, dopóki się wzbijają, dopóki sprawa polega 
na podkopywaniu prądu przeciwnego, a górującego chwilowo w kra
ju. Potem, osiągnąwszy względną przewagę, zapominają zupełnie 
o uzbrojeniu dopiero co zdobytego posterunku, okazują jak naj
większą słabość, gdy znów inne prądy próbują im go odebrać, a do
piero gdy im go odebrały, na nowo wyciągają z arsenału nie zużytą  
w swoim czasie broń i protestują przeciw swoim następcom.

Taką jest historya byłej reakcyi na tle zachowawczem. Przed  
laty trzydziestu kilku rozpoczęła ona skuteczną walkę przeciw panu
jącemu wówczas liberalizmowi starej daty. Liberalizm ten, pozba
wiony systematycznej organizacji politycznej, równie bez oporu 
upadł, jak po upadku z dziwną wytrwałością, pomimo tak niekorzyst
nych dla siebie czasów walki kulturalnej, upierał się przez szereg  
lat przy bezpłodnej krytyce swych konserwatywnych następców, któ
rzy znów przeszli podobne jemu koleje.

Zaledwie bowiem z przeciwnikiem swoim wewnętrznym ostate
cznie się uporali i dyrektywę polityczną objęli, znaleźli się sami 
w położeniu oblężonych, którzy bronić się nie chcą i nie umieją. Z a 
chowawcy upadli tak samo, jak ich liberalni poprzednicy, a dziś, gdy 
po epizodzie politycznym szlachty postępowej kierunek spraw publi
cznych coraz bardziej zaczyna podlegać wpływowi postępowców lu -
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dowjcli, zużywają zachowawcy po niewczasie w sporadycznych co 
prawda i luźnych, ale dość licznych objawach niechęci przeciw no
wym prądom spory zasób energii, której im w swoim czasie zabrakło 
do zorganizowania własnego gmachu politycznego. Dziś słyszym y  
często z ich strony zdanie, że byle się zabrać na dobre do ukrócenia 
zabiegów ludowcowych w powiatach, można będzie w znacznej części 
odzyskać dawną przewagę, szczególniej mobilizując zachowawczą, 
a dotąd niewyprowadzoną na front gwardyę ludu wiejskiego. Zapo
minają przytem, że z chwilą, gdy oparci na czynniku tym nową roz
poczną działalność, rozpocznie się, jak to już zapowiedziały pisma lu 
dowe, do usposobienia włościan zastosowana kontragitacya ludowców  
i że w tej ostatniej rezerwie zachowawców, tak przez prasę, jak  
przez wracające do kraju tak liczne wychodźtwo, jak wreszcie przez 
sam fakt, że w większej części wiosek włościanin nasz prawie zupeł- 
pie pozbawiony jest styczności z zachowawczymi czynnikami in teli- 
gencyi polskiej, grunt pod tę kontragitacyę jest już przygotowany. 
Nie darmo czytaliśm y już w prasie ludowej hasło: Punkt ciężkości 
postępowego ruchu ludowego musi się teraz przenieść na wieś. — 
A znający tutejsze stosunki wie dobrze, iż nawet wśród tych czynni
ków inteligeucyi na wsi, które zachowawcy, jako z natury rzeczy 
i z urzędu sobie sprzymierzone uważają, skrajnie postępowe poglądy 
dość licznych liczą wyznawców.

Słowem, post factum zabierają się ex-ugodowcy do rzeczy, któ
ra dziś nosi na sobie znamię opozycyi wewnętrznej, gdy przed laty  
kilkunastu była koniecznem wzmacnianiem własnego kierującego sta
nowiska i w dodatku była łatwą. Opozycyi, która znów tylko potrafi 
być opozycyą, a nie wzniesie się, jak to przypuszczać z doświadczenia 
należy, do pozytywnego czynu, do orgauizacyi politycznej kraju. P o 
przednie zaś uwagi nad działalnością obecnych ludowo-postępowyoh 
naszych polityków, nie pozwalają żyw ić nadziei, by ich grupa poli
tyczna nareszcie krajowi przyniosła to, czego jej inne grupy i prądy 
nie przyniosły: organizacyę, ład i porządek w polityce.

W  ten sposób kw itnie u nas i trwa organizacya anarchii polity
cznej. W  społeczeństwie naszem stało się objawem już naturalnym, 
odruchowym, tacite uznanym przez wszystkich, że żaden prąd, żadne 
przewodnictwo polityczne, nie może nabrać pewnej stałości, że 
w każdej kategoryi posterunków i czynników politycznych chwilowo 
górujący dzieli się wpływem z resztkami poprzedniego, a niebawem  
ze zwiastunami najnowszego, dzieli się zaś w tym stopniu, że nie mo
że nic pozytywnego zdziałać, że nie wychodzi nigdy ze stanu obrony 
przeciw dawnym, lub nowym współzawodnikom. I  ustępuje z pola, nie
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jak w społeczeństwach zachodnio-europejskich po rzeczy wistem skry
stalizowaniu się swoich zasad w politycznym programie i czynie, po 
spełnieniu swego zadania, lecz, jak owoc niedojrzały, spada z drze
wa, zanim mógł wydać nasienie.

Tak ginie u nas zarodek każdej politycznej pracy, marnieję, 
bezpłodnie indywidualne zdolności polityczne, pozbawione wzmocnie
nia i opieki organizacyi, w której mogłyby rozwijać się i działać. 
Marnotrawi się w społeczeństwie bogaty zasób ducha obyw atelskie
go, dobrej woli i zapału do spraw publicznych, który wciąż do no
wych zrywa się dążeń i jak S yzyf swą skałę wciąż mozolnie pcha 
w górę, by ją zawsze widzieć staczającą się w dół, zanim dosięgła  
przeznaczonego sobie szczytu. A ż wreszcie w społeczeństwie, wy- 
czerpauem tylu wysiłkami bez wyniku, powstają objawy chorobliwe, 
wzrasta newroza polityczna, jedna rodzajem, choć różna postacią. 
Newroza apatyi politycznej i zniechęcania się u jednych, czczego 
rozpolitykowania się u drugich. A  wtedy nie tylko, że społeczeń
stwo niezdolnem się staje do wykorzystania nadarzających się oko
liczności dodatnich, ale także grunt w niem przygotowany jest pod 
wszelkie niezdrowe zarodki. Lepszy zły  rząd niż nierząd, lepsze 
współzawodnictwo zorganizowanych niż ogólna niejasność i bezgło
wie, a stanowczo lepsze jest ze stanowiska jakiej kol wiekbądź grupy 
politycznej, zapanowanie na dłuższy czas zupełne choćby stronnictwa 
przeciwnego, byle ono było zorganizowane regularnie, stale na pod
stawach jawnych, legalnych, miejscowych, byle posiadało dzięki swej 
organizacyi możność regulowania naszych stosunków politycznych.

Q u a e s t o r .



Okres lodowy w dziejach ziemi.
i .

Od chwili obecnej odwrócić pragnę uwagę czytelnika do ubie
głej epoki dziejów ziemi, do czasów dawnych.

Do bardzo dawnych czasów, zapewne, jeżeli sięgam y do nich 
wzrokiem krótkowidza, kresami historyi rodu ludzkiego ograniczo
nym, ale do czasów świeżych zupełnie, gdy przykładamy do nich ska
lę rozległą., obejmującą cały obszar istnienia planety naszej, okres bo
wiem lodowy stanowi ustęp nowożytnych już, najnowszych jej dzie
jów. Jak historyk bieg dziejów powszechnych rodu ludzkiego ujął 
w trzy w ielkie działy, charakterem ogólnym między sobą wyodręb
nione, tak też geolog, rozpatrując pokłady, tworzące skorupę ziem
ską, a zw łaszcza zestawiając zaw arte w nich skamieniałości, szczątki 
roślin i zwierząt, niegdyś na ziemi istniejących, wyróżnił trzy kate- 
gorye, trzy grupy warstw skalnych: gromadę pierwotną, wtórną 
i trzeciorzędową, odpowiadające tyluż wielkim okresom w rozwoju  
skorupy ziemskiej, jej starożytności, jej średniowieczu i jej czasom 
nowożytnym. Z biegiem czasów przeinaczało się oblicze ziemi; susza 
i woda zm ieniały wielokrotnie swe położenie; w miejsce gór startych  
i spłukanych powstawały w innych miejscach nowe wyniosłości; 
św iat roślinny i zwierzęcy rozwijał się stopniowo i przybierał formy, 
coraz bardziej do dzisiejszych zbliżone. W trzeciorzędowym wreszcie  
okresie rozwoju ziemi powierzchnia jej zyskuje zwolna charakter 
swój obecny, w rozkładzie mórz i lądów odnajdujemy zarysy teraź
niejsze, pasma górskie wzbijają się w kierunkach, które dotąd zacho
wały; dawne paprocie i widłaki olbrzymie ustępują miejsca palmom 
i  drzewom liściastym , giną doszczętnie olbrzymie jaszczury, których  
szczątki dały źródło baśniom o smokach dziwacznych, przodownictwo 
stanowczo do zw ierząt ssących przechodzi.

Co się na powierzchni ziemi po okresie trzeciorzędowym utw o
rzyło, warstwy, które później przybyły, wszelkie zmiany dalsze,
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wszystko to należy do najnowszych już dziejów ziemi, składa się na 
bieżący okres czwartorzędowy. Ostatni ten i najświeższy szereg  
ogniw geologicznych obejmujemy mianem napływów, lub utworów  
•dyluwialnych, zatem potopowych; w nazwie tej dostrzegamy zabytek  
•czasów, gdy wierzchnie pokłady skorupy ziemskiej, rodzajne war
stw y gruntu, uważano za wytwór w ielkiego potopu biblijnego, a znaj
dowane w ziemi szczątki skamieniałe zw ierząt za dowód tak po
wszechnego zalewu poczytywano. Od tych napływów odróżniają się 
zresztą jeszcze napływy nowsze, dopływy, utwory aluwialne, a św ie 
ża ta doba geologiczna schodzi się już z biegiem właściwej historyi 
-rodu ludzkiego, na źródłach piśmiennych opartej. Podział ten wszak
że nie ma tu już dla nas znaczenia, okres bowiem lodowy w dziejach  
ziemi przypada na sam początek epoki napływów dawnych, znamio
nuje przejście od czasów trzeciorzędowych do okresu czwarto
rzędowego.

Że w przeszłości ziemi istniała epoka tak powszechnego zlodo
wacenia, jest to rzecz znana w ogólności; nie tak dobrze jednak wia
domo, jaką drogą zdobyć zdołano świadomość tego objawu osobliwego 
czasów minionych i jak starano go się wyjaśnić. Nie będzie może zby- 
tecznem rzecz tę bliżej rozpatrzeć, tern bardziej, że w ostatnich latach  
wynurzyły się niektóre nowe poglądy i nowe badania przybyły.

II.

Mówimy o okresie lodowym; jaśniejsza zapewne byłaby nazwa 
okresu lodnikowego, zlodowacenie bowiem ówczesne ziemi polegało  
na nadmiernem rozprzestrzenieniu Iodników.

Gleczery nazwano po polsku lodnikami, lub lodowcami; ponieważ 
wszakże dwa wyrazy na oznaczenie jednej i tej samej rzeczy są zby- 
tecznem, a często kłopotliwem bogactwem języka, iść możemy za ra
dą tych, którzy dla gleczerów zachowują jedynie nazwę Iodników, 
a przez lodowce rozumieją góry lodowe, unoszące się na morzach bie
gunowych. W  nazwie Iodników wybitniej może wyraża się odrębność 
od lodu zwykłego.

Różnica Iodników od zw ykłego naszego lodu zimowego zależy od 
.rozmaitego ich pochodzenia. Lód rzek naszych i jezior powstaje przez 
bezpośrednie zakrzepnięcie wody, gdy lodnik jest następstwem powol
nego przeobrażania śniegu. Lodniki zatem rodzić się mogą w dziedzi
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nach wiecznego śniegu, w obszarach, przypadających powyżej grani
cy śnieżnej.

Te pola śnieżne, opierające się palącym promieniom słonecznym  
śród skwarnego lata, w najgorętszych nawet okolicach ziemi, wyda
wały się tak zagadkowe, że potrzeba było dla nich aż żar słoneczny  
przytłumić i w X V III  jeszcze wieku wyobrażano sobie, że promienie 
słoneczne, zimne same przez się, wzniecają ciepło dopiero w zetknię
ciu z powierzchnią ziemi. D ziś zagadkę wiecznego śniegu prościej 
tłumaczymy. Ochronę daje mu własna jego barwa biała, która się po
chłanianiu promieni słonecznych opiera. Na powierzchni ziemi śniegi 
topnieją, skoro otacza je powietrze, rozgrzane przez zetknięcie  
% ogrzewającą się zwolna na wiosnę powierzchnią ziemi-, w górze 
wszakże powietrze wciąż chłodne pozostaje, przezroczyste bowiem  
dla promieni słonecznych nie zatrzymuje ich zgoła, przedzieraniu się 
ich  tamy nie stawia.

Gdy odkrycia geograficzne rozprzestrzeniły znajomość dalszych  
części świata, poznano, że granica śnieżna wznosi się coraz wyżej 
w miarę, jak zbliżamy się do okolic równikowych, a P iotr Bouguer 
podczas słynnej podróży peruwiańskiej, którą wraz z towarzyszami 
z akademii nauk w Paryżu przedsięwziął w r. 1735 dla zmierzenia sto
pnia południka tuż przy równiku, sądził, że granicę tę w ykrył w w y
sokości, gdzie średnia temperatura roczna nie wznosi sią ponad zero. 
Prostemu jednak twierdzeniu temu zaprzeczył Saussure, pierwszy ba
dacz alpejski, gdy dostrzegł, że wpływ doniosły wywierają tu i różne 
inne okoliczności, jak natura gruntu, kierunki wiatrów panujących, 
rozkład cienia. Rozmaitość tych przyczyn rozpoznał lepiej Aleksander 
Humboldt w krajach zwrotnikowych Am eryki Południowej, ale teraz 
dopiero, gdy pomiary dokładne sięgnęły i do gór dalekich, wiemy, jak  
znaczne różnice w położeniu linii śnieżnej zachodzić mogą pod jedna
ką szerokością geograficzną, w miejscach nawet niezbyt między sobą 
oddalonych. Gdy w Norwegii zachodniej granica śnieżna obniża się 
do wysokości tylko 1,360 metrów nad poziomem morza, wzbija się 
pod tąż samą szerokością w Syberyi aż do 3,230 metrów.

Gromadzenie się tedy śniegów wiekuistych nie wymaga bynaj
mniej zbyt wysokich stopni zimna, niezbędnym natomiast ich warun
kiem są obfite opady atmosferyczne, które z kolei zależą od ilości pa- 
iry wodnej w powietrzu i od rozprowadzających je wiatrów. N a połu
dniowych stokach Himalajów, pomimo cieplejszego ich położenia, gra
nica śnieżna przypada o 800 metrów niżej, aniżeli na chłodniejszej, 
północnej ich stronie, gdyż prądy powietrzne znoszą im sowicie z za
toki Bengalskiej parę wodną, która się u gór tych w opad śnieżny za
gęszcza. W ysokość zatem, gdzie w danej okolicy panuje średnia tern-
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peratura roczna 0°, nie oznacza bynajmniej granicy śnieżnej; w stre
fach równikowych, posiadających opady nader obfite, dolna granica, 
śniegu wiecznego schodzi aż do izoterm y 1,5", w Alpach natomiast, 
gdzie chłodniejsze wody okoliczne nie zasilają powietrza tak wielką 
ilością pary, śniegi stateczne utrzymują się dopiero powyżej linii, 
która obejmuje średnią temperaturę roczną — 4°C.

Utrzymywaniu wielkich zbiorowisk śniegu sprzyja także i sama 
budowa gór, gdy przedstawiają im dogodne schroniska w postaci za
głębień, kotlin nieckowatych. Temu zapewne przypisać należy, że lo- 
dników nie znajdujemy w Tatrach, posiadających turnie prostopa
dłe i trzon, licznemi przecięty szczerbami, z których wiatry bez prze
szkody zdmuchują zebrany śnieg i porywają go wysoko w górę, zasy
pując nim potem wąwozy i doliny. W licznych jednak pasmach gór
skich rozpościerają się lodniki, w mniejszem lub większem rozprze
strzenieniu, a typową ich zwłaszcza dziedziną są Alpy, w Szwajcaryi 
szczególniej. Lodniki alpejskie i stąd jeszcze zyskały ważne znacze
nie, że dokoła nich rozsiadł się naród, który umiłowanie ziemi ojczy
stej nietylko okazał w obronie jego niepodległości przeciw potężnym  
najeźdźcom, ale ujawnił ją także w gorliwej pieczołowitości około 
poznania i zbadania przyrody swego kraju. Szwajcarom też głównie 
znajomość lodników zawdzięczamy.

Lodniki, jak już powiedzieliśmy, powstają z przeobrażenia śn ie
gu. Śnieg, padający na górach w znacznej wysokości, jest suchy, syp
ki i proszkowaty, jaki u nas nastręcza się tylko podczas bardzo mroź
nych dni zimowych. Śnieżny pył taki, wzajem stłoczony, tając 
i marznąc kolejno, przechodzi w masę grudkowatą, złożoną z ziarn 
słabo spojonych, tak już różną od zwykłych płatków śnieżnych, że 
w Alpach niemieckich zyskała osobną nazwę firnu. Przy takiej zmia
nie stopniowej zachodzi też znaczne zagęszczenie, gdy bowiem, jak  
się o tern przekonał Richthofen, jeden metr sześcienny płatków śnie
żnych waży tylko 85 kilogramów, takaż sama objętość śniegu grud
kowatego ma już ciężar 500 — 600 kilogramów. Im starszym śnieg się 
staje, tern bardziej wzmaga się jego gęstość, ziarna spajają się ściślej, 
zaokrąglone z początku ziarna przybierają postać wielościenną, 
a wreszcie powstaje lód zbity, którego metr sześcienny waży 90u — 
1,000 kilogramów, dorównywa zatem ciężarowi wody, chociaż zawie
ra jeszcze obficie pęcherzyki powietrzne, a stąd wydaje się białym. 
J est to już lód lodnikowy, który wszakże z czasem, coraz bardziej 
przez osiadające na nim warstwy przytłaczany, okazuje oznaki coraz 
większej zbitości, staje się błękitnym, prawie przezroczystym, na po-
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%6r jednorodnym zupełnie, chociaż i nadal zachowuje pierwo-

swą budowę ziarnistą, która występuje wyraźnie, gdy lód zo
staje zabarwiony niebieskiemi, lub fioletowemi roztworami anili- 
uowemi.

Gdy zbiorowisko śniegu, z którego się lodnik rodzi, mieści się 
w ochronnej kotlinie zagłębionej, powstaje lodnik w łaściw y, czyli 
lodnik rzędu pierwszego, który rozpościera się ku dołowi w dolinach, 
Przystosowując się do nich postacią swą i wymiarami; w braku za
głębień takich płyty lodowe rozkładają się na płaskich, choćby spa
dzistych stokach gór, tworząc lodniki rzędu drugiego, które wszakże 
nie schodzą daleko i kończą się najczęściej już w niewielkiem odda
leniu, poniżej granicy śnieżnej.

Zachowując byt trwały, lodniki przedstawiają się jako część 
składowa skorupy ziemskiej, tworzą pewną skałę odrębną, a podobień
stwo do istotnej formacyi geologicznej utrzymuje jej u warstwowanie, 
spowodowane kolejnym spadkiem śniegu w różnych czasach. W a r
stwy coroczne wyróżniają się postępującą wciąż zbitością lodu, a roz
graniczenie ich wybitniej jeszcze wskazują osiadające w ciągu lata 
na powierzchni śniegu powłoki mułu i piasku. W wyższych obszarach 
alpejskich usypuje się przecięciowo w ciągu roku pokład śniegu na 
jakie pięć metrów wysoki, a chociaż następnie ulega stłoczeniu do 
grubości kilku cali zaledwie, to jednak góry m usiałyby od tego przy
bytku lodowego wciąż narastać, gdyby nadmiar śniegu nie doznawał 
zarazem ubytku przez ciągłe stapianie i odpływ pochodzącej stąd 
Wody, na takie zaś częściowe tajanie lodnika różne wpływają przy
czyny. N a powierzchni topi się od napływającego z dolin powietrza 
cieplejszego, do czego przyczynia się też skraplanie zawartej w niem 
pary wodnej, przyczem oswobadza się utajone jej ciepłó; działają da
lej i deszcze cieplejsze, które przedzierają się do wnętrza lodników, 
dokąd zresztą w pewnej mierze przenikają i promienie słoneczne. 
Część pewna lodu, przez powolne ulatnianie na powierzchni, prze
chodzi bezpośrednio w parę, gdy znów na dnie swojem nadtapia się 
lodnik przez zetknięcie ze skalistem  podłożem, dokąd ciepło napływa  
przez przewodnictwo od dolin rozgrzanych. W  coraz niższych czę
ściach lodnika topienie dokonywa się coraz energiczniej, a najsilniej 
zachodzi na dolnym jego krańcu. Zależnie od okoliczności, różne lodniki 
ponoszą przez topienie ubytek rozmaity; niektóre lodniki alpejskie 
tracą na dolnym końcu G do 8 metrów rocznie.

Lodnik każdy wciąż się zasila świeżym przybytkiem śniegu  
i wciąż ponosi ubytek przez nad taplanie. Gdyby oba te działania po
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zostawały w równowadze, lodriik zachowywałby objętośćstateczuą. Tak 
wszakże rzadko się dzieje; najczęściej lodnik w ciągu pewnego czasu 
narasta, potem znowu zanika, posuwa się i cofa naprzemian, a to za
leżnie od panujących w pewnym okresie stosunków meteorologicznych, 
od temperatury i obfitości opadów.

Straty, jakie lodnik na dolnym swym krańcu ponosi, wynagra
dzają części, wciąż z góry się nasuwające, cały bowiem w bezustan
nym utrzymuje się ruchu. Górale i wędrowcy alpejscy wiedzieli o tern 
oddawna., przedmioty bowiem wysoko w górze na lodniku pozostawio
ne, znajdowali następnie w dolinach, jakby prądem rzeki zniesione. 
Zestawienie to ruchu lodników po zboćzacli górskich z biegiem wody 
rzecznej nie jest bynajmniej pozorne, podobieństwo sięga aż do 
szczegółów najdrobniejszych. Jak rzeka, zapełnia lodnik łożysko swe 
dokładnie, rozszerza się, gdy ściany doliny rozsuwają się między so
bą, zwęża się w ciasnych wąwozach, dno swe kształtuje zupełnie w e
dług formy podłoża, a nawet, tak samo, jak rzeka, sunie prędzej na 
powierzchni, aniżeli na dnie, prędzej w pośrodku, aniżeli po brze
gach. Kamyki na powierzchni w prostej linii poprzecznie ułożone, 
w miarę jak niżej schodzą, układają się w linię krzywą, wypukłością 
ku dołowi zwróconą.

Loduiki zatem, są to istne prądy lodowe i ulegają tymże samym 
prawom, według których płyną prądy rzeczne, szybkością tylko n ie
słychanie im ustępują. Przy pomocy drobiazgowych przyrządów  
mierniczych śledzono starannie przesuwanie się sygnałów, osadzo
nych w lodnikach w różnej ich wysokości, a drogą tą poznano, że 
szybkość lodników, na ich powierzchni i w linii środkowej, wynosi na 
dobę od 2 do 125 centymetrów, niektóre tylko lodniki grenlandzkie 
posuwają się znacznie prędzej, o kilka, lub kilkanaście metrów 
w ciągu doby. Przecięciowo zatem szybkość środkowej linii lodników, 
przynajmniej w Alpach i w Norwegii, gdzie pomiary te prowadzono, 
wynosi 40 do 100 metrów rocznie, co mniej w ięcej odpowiada szyb
kości, z jaką posuwa się koniec małej wskazówki zegarka; bystre 
rzeki toczą swe wody sto tysięcy razy prędzej.
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III.

Ruch ten lodników jest to ich osobliwość, najbardziej zdumie
wająca, narzuca bowiem istną zagadkę, w jaki sposób ciało stałe p ły
nie jak  woda, a przynajmniej jak smoła, lub inne ciało półpłynne. 
Gdy zaczęto się nad tern zastanawiać, chciano posuwanie się g lecze- 
rów wyjaśnić znaną własnością wody, że powiększa swą objętość, 
gdy w lód krzepnie; rozpościeranie się zatem lodnika miało być na
stępstwem rozszerzania się wody, marznącej w jego szczelinach. Teo- 
rya ta wszakże jest błędną już z tego względu, że ruch lodnika 
wzmaga się z temperaturą, jest żyw szy w lecie i za dnia, aniżeli 
W zimie i w nocy, najsłabszy zatem w porach, które zamrażaniu wody 
najsilniej sprzyjają. Obecnie,.gdy własności lodu lepiej poznano, ruch 
lodników przypisuje się pewnej, właściwej mu plastyczności, do
świadczenia bowiem wykazały, że pod znacznym naciskiem lód w y 
dłuża się i zgina; w lodnikach ciśnienie to sprowadza własny ich c ię 
żar, pod działaniem zatem siły  ciężkości przesuwają się po słabo na
w et pochylonych stokach. Zapewne, plastyczność lodu przypada mu 
w słabej tylko mierze, ale zrywanie jego ciągłości przy przesuwaniu 
powstrzymuje inna jego własność, regelacya, czyli przymarzanie, 
wskutek niej bowiem rozluźnione i rozkruszone cząstki tak szybko 
i ściśle się ze sobą spajają, że lód utłaczać możemy w formach i na
dawać mu postać dowolną; dokonywa się zaś to najłatwiej w tempe
raturze, blizkiej punktu topliwości, jaka właśnie w lodnikach zw ykle 
panuje, popękane zatem jego części, skoro przy zsuwaniu ze sobą się 
stykają, szybko znowu w jednolitą łączą się całość.

Ruch zresztą lodników, jest to objaw zawiły, składają się nań 
i inne jeszcze względy. Ponieważ lód przy topieniu objętość swą 
zmniejsza, idzie za tern bezpośrednio, że pod obciążeniem topi się ła
twiej; w głębszych zatem warstwach, gdzie lodnik doznaje ogromne
go ciśnienia, ulega częściowemu stapianiu już w temperaturze od zera 
niższej, woda ztąd pochodząca zostaje wyciśnięta, tworzy się zatem 
obszar pusty, dokąd zsuwać się mogą wyżej położone części lodnika. 
Z kolei woda usunięta ruguje z lodnika obficie w nim rozrzucone pę
cherze powietrza, sama zajmuje ich miejsce, a przechodząc pod mniej
sze ciśnienia w warstwach wyższych, znowu krzepnie i w lód się za- 
tnienia, posiada bowiem temperaturę, od zera niższą.
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Chociaż w ten sposób potrafimy zdać sobie sprawę z przyczyn, 
utrzymujących ruch lodników, akta w tej kw estyi bynajmniej nie są 
zamknięte-, owa zw łaszcza plastyczność lodu jest przedmiotem nieu- 
kończonych jeszcze dochodzeń. Eksperymentatorowie dawniejsi pro
wadzili swe doświadczenia po większej części przez zginanie prętów  
lodowych, w tym zaś razie objawy są zbyt zawiłe, by wpływ ciśnień 
na wydłużanie lodu dokładnie dał się ująć. Po raz pierwszy dopiero 
poddał lód wyciąganiu przez obciążanie turysta angielski Main 1887 r. 
w szwajcarskiej wiosce St. Moritz, następnej zaś zimy rozpoczętą 
przez niego pracę podjęli dwaj inni anglicy, Mc Connel i Kidd, 
a rozpatrując lód rozmaitego pochodzenia, wykryli, że różne pręty lo
dowe nie zachowują się jednakowo-, lód jednorodny, w całej swej ma
sie jednolity, okazał się sztywnym zupełnie, lód natomiast różnoro
dny, złożony z ziarn, czyli oddzielnych brył krystalicznych, wydłuża 
się pod obciążeniem, jest zatem plastyczny. W edług tego przyjąć na
leżało, że kryształy lodowe są same przez się sztywne, a pozorna 
plastyczność lodu zależy tylko od przesuwania się oddzielnych kry
ształów. Późniejsze jednak doświadczenia Mc Connela i M iggego, 
w r. 1890 — 1895, przekonały, że i same kryształy lodowe nie są zu
pełnie sztyw ne, dają się bowiem wyginać, ale w tym tylko razie, gdy 
obciążenie działa w kierunku głównej osi kryształu-, lód pozostaje 
przy tern przejrzystym i zachowuje zgięcie swe trwale, ale może być 
wyprostowany, gdy obciążenie działa nań w kierunku przeciwnym. Co 
się zaś tyczy pojedyńczego kryształu, daje się też odnieść do zbioro
wiska ziarn krystalicznych, gdy osie ich w jednym kierunku przypa
dają, wtedy bowiem zrastają się w jedno większe ziarno jednolite. 
W  lodnikach, zwłaszcza w wierzchnich ich częściach, ziarna lodowe 
zwracają swe osie krystaliczne bezładnie w różne strony, zwolna je 
dnak pod ciśnieniem w lodniku panującem skręcają się tak, że główne 
ich osie krystaliczne układają się w kierunku tego ciśnienia, co rze
czyw iście potwierdziły dawniejsze już spostrzeżenia, w takim zaś ra
zie łatwo zrastać się mogą w w ielkie ziarna jednolite, w których pla
styczność ujawnia się, jak w przytoczonem doświadczeniu. W  takim 
zaś razie i ściany kryształów zajmują położenia rów noległe do po
wierzchni, do których lód jest naciskany, a oddzielne warstwy lodni- 
ka przesuwają się jedne po drugich, ześlizgując się, i nie tracąc swej 
łączności, jakby się to działo ze stosem kartek papieru, spojonych 
klejem niewysychającym.

Doświadczenia te i poglądy, jak widzimy, wybiegają już daleko 
poza właściwą kwestyę ruchu lodników i usprawiedliwiają nadzieję, 
przez Helmholtza niegdyś wyrażoną, że lód, posiadający znaną i do 
obserwacyi łatwo dostępną budowę, dostarczyć może wskazówek do
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rozpoznania wielu trudnych zagadnień, tyczących się własności mate- 
ryi. Jak znaczny wszakże udział w ruchu gleczerów na karb plasty
czności lodu przypada, tego dziś jeszcze stanowczo powiedzieć nie 
można, a Eryk Drygalski, który podczas swej podróży do Grenlandyi 
1891 — 1893 r. dobrze poznał lodniki tameczne, sądzi nawet, że 
wszelkie ich ruchy pochodzą wyłącznie od ciągłej zmiany stanu sku
pienia lodu, zatem od jego topienia się pod ciśnieniem i od przymarza- 
nia następnego. Może zresztą do rozjaśnienia istniejących dotąd 
wątpliwości przyczynią się podjęte w tym celu przez stowarzyszenia  
alpejskie wiercenia lodników tyrolskich.

W  każdym razie plastyczność ta, czy ciągliwość lodu, nie jest 
dość znaczna, by opierać się mogła nagłym wstrząśnieniom, na jakie lod- 
uik jest narażony, lub zbyt pośpiesznym jego ruchom, skąd powstają 
szczeliny poprzeczne, lub podłużne, których w żadnym nie brak lod- 
niku. Szczeliny poprzeczne tworzą się zwłaszcza, gdy lodnik zsuwa 
się po tarasowałem zagięciu podłoża; gdy spadek bardzo jest stromy, 
potok lodowy ulega zupełnemu skruszeniu i bryły lodowe opadają 
istną kaskadą. Po brzegach rozwijają się szczeliny w następstwie 
niejednakiej szybkości różnych części loduika; ponieważ pas środko
wy posuwa się prędzej, aniżeli oba brzegi, następują przerwy, roz
szerzające się ku brzegom i przebiegające ukośnie. Każda taka szcze
lina brzeżna obraca się wraz z posuwaniem lodnika i wreszcie zamy
ka się znowu zwolna. Szczeliny podłużne otwierają się, gdy lodnik  
z ciasnego wąwozu przedostaje się do doliny rozszerzonej, gdzie bar
dziej rozpościerać się musi, ale rozdziera się także nieraz, gdy prze
ciska się przez zwężenia, wzbudzone bowiem stąd nadmierne ciśnienie 
wytłacza w górę jego części

Przez szczeliny te spływa woda, z nadtapiania lodu pochodząca, 
która wszakże żłobi też własne swoje koryta na powierzchni, a Czę
sto też strumień taki toruje sobie drogę w głąb lodnika i ruchem w i
rowym otwiera sobie szyb pionowy, zwany w Alpach młynem lodni- 
kowym; takie otwory pionowe schodzą niekiedy bardzo głęboko i wi
jąc się niżej w postać rury skręconej, docierają aż do podłoża, po któ- 
rem woda dalej spływa, wydostając się wreszcie na dolnym końcu lod
nika przez otwór rozszerzony, czyli przez „wrota lodnikowe". W yry
wający się strumień unosi wodę mętną, obficie obładowaną zawieszo- 
nemi w niej drobnemu okruchami skalnemi, a białawą barwę zacho
wują i jeziora, wodą lodników zasilane. Gdzie się ten mętny strumień 
z uwięzi lodowej oswobadza, jest to już dolny kraniec lodnika, który 
przypada w różnej wysokości, tam mianowicie, gdzie utrata, jaką 
lodnik przez topienie ponosi, równoważy się z przybytkiem śniegu 
w górnej strefie, skąd bierze początek. Zależy to, oczywiście, od po
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łożenia geograficznego-, w Am eryce zwrotnikowej urywają się lodni- 
ki już w wysokości 4,000, lub 5,000 metrów, w okolicach biegunowych 
schodzą aż do poziomu morza.

IV.

Dotąd przedstawiał się nam gleczer jako bierny utwór przyro
dy, prawom jej ogólnym podległy, należy nam poznać go w czynnej 
jego roli, przyjrzeć się jego robocie geologicznej, która, wespół z in
nymi czynnikami, przyczynia się do powolnego przeobrażania oblicza 
ziemi.

Przedewszystkiem  więc nastręcza się nam jego praca przewozo
wa, jest środkiem transportu geologicznego; sprowadzając z gór nad
miar śniegu w doliny, przenosi lodnik zarazem gromadzące się na nim 
nieustannie odłamy i okruchy skalne, wytw ory ciągłej zagłady gór, 
nieustannej ich walki z niezmordowanymi napastnikami. W znosząc 
wysoko dumne swe szczyty, są góry bez obrony wystawione na ciągłe 
ataki atmosfery, na chwiejność temperatury, na mrozy i upały, na de
szcze i suszę, na działania chemiczne jej gazów, a pod naporem 
wszystkich tych wpływów kruszą się i rozpadają na swej powierzch
ni, ulegają wietrzeniu, odrywają się od nich wielkie głazy i kamyki 
drobne, a wszystkie te szczątki skalne spadają na lodniki i staczają 
się wraz z niemi zwolna ku dołowi, tworząc po obu ich bokach długie  
pasmo rumowisk, moreny boczne, dla których nazwę polską zwałów  
bocznych obmyślono. Pomiędzy obu temi pasmami pozostaje swobo
dna i uiezasypana część środkowa lodnika, gdy wszakże je st wazki, 
cała jego powierzchnia pokryta jest gruzem.

Jeżeli dwa lodniki zbiegają się we wspólny prąd lodowy, scho
dzące się dwie ich moreny boczne tworzą morenę środkową, która na 
długiej jeszcze drodze zaznacza granicę obu dopływów prądu g łów 
nego. G leczery złożone posiadają często kilka równolegle przebiega
jących moren, a z ich połączenia wytwarzają się niekiedy potężne 
zwały rumowisk, w kierunku podłużnym przebiegające. Drobne ciała  
barw ciemnych, jak piasek, kamyki, liście, rozgrzewają się szybko 
pod działaniem promieni słonecznych i przyśpieszają topienie pokry
tego niemi lodu, g łazy jednak większe i grube warstwy gruzu, cho
ciaż same rozgrzewają się na swej powierzchni, nie przeprowadzają 
wszakże szybko ciepła aż do pokładu lodowego, okrywają go przeto
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jakby osłoną i topienie jego opóźniają; gdy więc morena środkowa 
znaczny osiąga rozwój, zakryty nią pas lodnika sięga znacznie w y
żej, aniżeli oba boki, wznosząc się ponad niemi na kilkanaście niekie
dy metrów.

Stąd też wyrastają często na loduikacli utwory osobliwe, zwane 
stołami lodnikowemi, złożone z olbrzymiej płyty kamiennej, wspar
tej na wysokim trzonie lodowym, który pod jej osłoną uchronił się 
od stopienia, gdy lód okolny zwolna stajał. Trzon ten lodowy niknie 
wszakże stopniowo, szybciej po stronie słonecznej, aniżeli po stronie 
od słońca odwróconej, płyta zatem pochyla się i wreszcie spada, by 
następnie znów na nowym trzonie wzbijać się w górę.

Zasób rumowisk, w morenach nagromadzony, wzmaga się na ca
łej drodze lodnika i wraz z nim zbiega ku dołowi, a gdzie lodnik kres 
swój znajduje, składa tam wszystek swój transport, który tu pozosta
je, jako morena krańcowa, czyli czołowa, w wał łukowaty zw ykle  
usypana. Często wszakże przerywa ją  strumień, z lodnika spływający, 
skąd po obu stronach roztaczają się pola, zasłane gruzem, który się 
miesza z piaskiem i mułem, ze strumienia lodnikowego opada
jącym. ’

N ietylko wszakże na powierzchni lodników utrzymują się zw a
ły rumowisk, znaczna ich część przedostaje się przez szczeliny aż na 
podłoże skalne, gdzie napotyka okruchy skał, które już poprzednio 
na spodzie leżały, i wraz z niemi tworzy morenę podstawową, czyli 
zwał denny. Morena ta, zawarta między dnem lodnika a jego podło
żem skalnem, składa się z cienkiej warstwy mokrego mułu i piasku, 
w którą wtłoczone są niezliczone kamyki, stoczone i porysowane. R y
sami temi na kamykach ukazuje się nam lodnik w nowym swym cha
rakterze pracownika geologicznego; nie jest już tylko woźnicą, któ
ry ma sprawę transportu załatwiać, ale staje się i szlifierzem  za
razem.

Ukazuje się to wyraźnie po usunięciu warstwy mułu; podłoże 
skaliste występuje wtedy wygładzone, wypolerowane, pokryte kresa
mi prostolinijnemi, jakby je dłuto wyryło. Lód sam bezpośrednio, 
ugniatając się wedle formy podłoża i ześlizgując się po niem, skały  
nie ściera i nie wygładza, ale działa jak szlifierz, który do polerowa
nia kamieni i metali posługuje się proszkiem szlifierskim. Tym mate- 
ryałem szlifierskim jest tu pokład żwiru i mułu, który lodnik, jak rę 
ka szlifierza, do skały naciska i po niej przesuwa. Stąd wyrzynają się 
na skale rysy w kierunku ruchu lodnika, ponieważ wszakże lodnik 
w swej drodze ulega też i pewnym odchyleniom bocznym, rysy te 
krzyżują się i przecinają pod różnemi kątami. Toż samo wszakże 
dzieje się pomiędzy lodnikiem a bocznemi ścianami doliny, tam bo
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wiem również dostaje się gruz skalny, a pod naciskiem prasy, nieu
stannie działającej, ulega zmiażdżeniu; ziarna, silniej się opierające, 
zaokrąglają się jak żwir rzeczny, ale przy tern również pokrywają się  
krzyżującemi się rysami.

Całe to wreszcie zbiorowisko kamyków stoczonych, żwiru, piasku 
i mułu, schodzi ku dolnemu krańcowi lodnika i tam się łączy z jego  
moreną czołową; gdyby więc lodnik statecznie urywał się w jednem  
miejscu, gromadziłby się tu coraz w yższy wał rumowisk. W iemy już 
jednak, że różne lata i różne okresy niejednakowo rozwojowi lodni- 
ków sprzyjają, kraniec lodnika posuwa się i cofa, a wraz z tern i krań
cowa jego morena rozmaite koleje przechodzi. Gdy lodnik obniża się 
bardziej, spycha swą morenę krańcową, pokryw ają i dalej rozpoście
ra. Skrajna granica moreny zaznacza kres najdalszy, do którego k ie
dykolwiek gleczer się posunął. Gdy lodnik się cofa, obnaża swej pra
cy wyniki; morena denna występuje ze wszystkiem i swemi cechami, 
podłoże skalne ukazuje się wygłane dzoi ukształtowane w charakte
rystyczne garby zaokrąglone, a śród rozdrobnionego mułu lodniko- 
wego rozrzucone są głazy różnej wielkości, tworząc zbiorowisko od
łamków wszystkich tych skał, między któremi lodnik drogę swą to
czył; często kamienie te przeniesione są daleko od miejsca swego po
chodzenia, i mają wtedy nazwę głazów narzutowych.

W  łożyskach dawnych lodników napotykają się też często g łę 
bokie wydrążenia kuliste, wyżłobione niewątpliwie działaniem poto
ków i strumieni lodnikowych. Gdy woda ruchem wirowym we wspo
mnianych wyżej młynach lodnikowych schodzi w głąb lodnika i do 
podłoża jego dociera, wprawia też w obrót pochwycone kamienie 
i przy ich pomocy wierci dalej otwór w skale, którego ściana w ygła
dza się również dokładnie, jak i powierzchnia samych głazów toczo
nych; wyżłobienia takie, czyli „kotły olbrzymów“, mają niekiedy zna
czne wymiary, a w nazwie ich wybija się może pozostałość dawnych 
wierzeń ludowych. ‘W  r. 1872 odkryto podobne zagłębienia w Lucer
nie, od wieków zasypane rumowiskami moren i późniejszemi war
stwam i gruntu rodzajnego; odkopano i oczyszczono starannie te za
bytki wieków, dawno ubiegłych, a geolog szwajcarski, Heim, dodał 
tam urządzenia sztuczne, odtwarzające wiernie pełną działalność lod
ników. Najw iększy z tych kotłów w „ogrodzie lodnikowym" Lucerny, 
który dobrze jest znany licznym podróżnikom po Szwajcaryi, ma g łę 
bokości 91 metra przy średnicy 8 metrów; jest to w ogólności naj
w iększe wśród znanych tego rodzaju zagłębień.

Ścierając proch przy wygładzaniu skał, lub ścinając ostre kra
wędzi kamyków toczonych, wywierają także lodniki pewną działal
ność erozyjną. Zapewne, gdy drobną ilość usuwanego przy tern mate-
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ryału zestawim y z potęgą erozyjną wód bieżących, które utorowały 
sobie drogę przez skały najtwardsze, rezultat ilościow y tej roboty 
lodników wydaje się nikłym zupełnie, przeczy jednak temu obfitość 
mułu i drobnego piasku, unoszonego przez strumienie lodnikowe 
i składanego w morenach krańcowych; jeżeli zaś lodniki dzisiejsze  
są to tylko karły w porównaniu z loduikami epok ubiegłych, to i ro
bota erozyjna tych lodników dawnych musiała być w odpowiednim 
stosunku rozleglejsza.

Rezultatem tej działalności jest może obfitość jezior, jaką znaj
dujemy w wielu obszarach, gdzie niegdyś lodniki były bardzo roz
przestrzenione, jak w Alpach południowych, w Bawaryi, Skandyna
wii, lub na pomorzu Baltyckiem . J est to jednak kwestya sporna jesz
cze. Gdy niektórzy badacze uważają jeziora te za wyłączne dzieła 
erozyi lodnikowej, sądzą inni, że istn iały one już poprzednio, zanim 
w okolicach tych rozprzestrzeniły się lodniki, a pokrycie lodowe 
uchroniło jedynie te zbiorniki wody od zagłady przez zasypanie osa
dami późniejszemu Podobnież dziać się musiało i z fiordami skandy- 
nawskiemi, które utorować sobie mógł niegdyś spadek wód rzecz
nych, a potem głębiej i szerzej w yżłobiły lodniki. W  każdym razie 
obfitość jezior i fiordów pozostaje niewątpliwie w ścisłej łączności 
z rozwojem lodników i zaliczoną być może do świadectw dawnego 
zlodowacenia tych okolic.

V.

Za dni naszych lodniki zajmują ograniczone tylko, mało dla nas 
dostępne obszary, usunęły się wysoko w góry lub daleko w okolice 
biegunowe, ale są to skąpe zaledwie pozostałości zlodowacenia, jakie 
objęło niegdyś rozległe na ziemi przestrzenie. Olbrzymie gleczery, 
które tłoczyły  powierzchnię ziemi ustąpiły dawno, ale ślady swego 
istnienia pozostawiły dosyć wyraźne, by je odczytać zdołało bystre 
oko geologa. G łazy narzutowe, kamienie stoczone i porysowane, 
skały wygładzone, rozproszone szczątki dawnych moren, skupienie 
jezior, wszystkie te dowody działalności lodników, którą poznaliśmy 
wyżej, składają się na dostateczne i przekonywające świadectwo daw
nego ich rozprzestrzenienia, a badaczowi dziejów ziemi pozwalają, 
odtworzyć obraz tej epoki minionej.
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Pierw sze wskazówki tego „okresu lodow ego“, któremu ziemia 
uległa, ujawniły się w Szwajcaryi, tej dziś jeszcze klasycznej ojczy
źnie gleczerów. W  r. 1821, mianowicie, dopatrzył się inżynier Yenetz, 
że poza obecnemi morenami lodników alpejskich istnieją, też podobne 
utwory, zdała od nich rozrzucone, zkąd wywnioskował, że lodniki, 
dziś urywające się wysoko na zboczach gór, schodziły niegdyś niżej 
i rozpościerały się szerzej. Też same pomysły powziął w r. 1834 Jan 
Charpentier, górnik z Freiberga, gdy zobaczył skały wygładzone 
w kantonie W allis, a gdy w kilka lat później Ludwik Agassiz, po dłu
gich i wytrw ałych badaniach, ogłosił wyborne swe studya nad lodni- 
kami, wywołał tern powszechne zajęcie i zyskał uznanie dla całej 
nauki o okresie lodowym. Dalsze badania przeprowadził A gassiz na 
wyspach W ielkiej Brytanii, gdzie również wykryto głazy narzutowe 
i wygładzone zaokrąglenia na skałach, szczególniej zaś niewątpliwe 
dowody dawnego zlodowacenia dały mu pokłady gliny, zapełnionej 
mnóstwem porysowanych kamyków stoczonych; a jak następnie do
kładniej jeszcze rozpoznał Martins, warstwy takiej gliny, żwirem  
przejętej, utworzyć się m usiały ze startych pod lodem rumowisk, 
tworzą zatem morenę denną dawnych lodników.

Odkrycia te dały podnietę do badań w różnych okolicach, wszę
dzie zajęto się gorliwem wyszukiwaniem śladów dawnego zlodowace
nia, poznano je we wszystkich niemal krajach europejskich, zarówno 
jak na lądzie północno amerykańskim. Uławicone nawet pokłady 
żwiru i piasku, które uważano dawniej za osady wodne, okazały się 
szczątkami moren, które potem przez fale wodne przeniesione zostały  
i przesypane.

Z natury i rozkładu rumowisk, z biegu rysów na skałach i na 
głazach stoczonych,‘zdołano wykryć drogi, jakiemi dążyły dawne 
prądy lodowe. Ze szczytów alpejskich zbiegało pięć w ielkich lodni
ków, które pokryły wokoło kraj cały, aż do równin lombardzkich, do 
Renu i do Dunaju. W  Niemczech południowych wykryto siedem po
tężnych lodników, które rozpostarły się z różnych szczytów alpejskich, 
krzyżując się z inuemi jeszcze potokami lodu, pochodzącemi z D zik ie
go Alpu i z Czarnego Lasu.

I równina, którą teraz zamieszkujemy, rozległa nizina półuocno- 
europejska czyli niemiecko-sarmacka przedstawia niemniej liczne 
i nie mniej wyraźne ślady okresu lodowego. Przedewszystkiem  zwró
ciła tu uwagę niezmierna obfitość głazów narzutowych czyli kamieni 
erratycznych, rozrzuconych na powierzchni, które rolnik z takim mo
zołem usuwał z niw swoich i które dały materyał na dawny bruk 
W arszawy i wielu innych miast polskich. Co znaczą te bryły różnej 
wielkości i niejednakiej barwy, kątowate i zaokrąglone, odłamki skał
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złożenia krystalicznego, granity i gnejsy, tak odrębne od gruntu, na 
którym są rozsiane, obce widocznie pochodzeniem? Zkąd przebywa
ją i jaka je tu siła przeniosła? N ie trzeba, zaiste, być geologiem  
albo zamiłowanym obserwatorem przyrody, by pytanie to żywo za
ciekawić mogło. Gdy przypomnimy sobie, że tego rodzaju okruchy 
skalne rozproszone są także w obszarach gleczerów alpejskich, ana
logia łatwo nasuwa domysł, że transport głazów narzutowych równin 
naszych dokonał się także za pośrednictwem lodów. N ie przybyły  
tu wszakże z Alp; według ich składu, ich natury mineralogicznej, 
wnieść można było, że w zięły  początek w Skandynawii i sąsiadują
cych z nią wyspach; nie z południa, ale z północy do nas się dostały.

N ie wyobrażano sobie jednak, by działo się tu tak samo jak  
w Alpach, by loduiki rozpostrzeć się mogły po obszarach tak w iel
kich i tak dalekich od północnego swego źródła, a według teoryi 
L yella  z r. 1835, która do ostatnich czasów powszechne miała uzna
nie, przewóz tych rumowisk w inny tłomaczono sposób. Cała Euro
pa północna, południowo-wschodnia część A nglii, Holandya, Dani ja, 
Niem cy północne, Polska, aż do Rosyi południowej, rozległy ten ob
szar lądu dzisiejszego, miał być pokryty płytkiem morzem, po którern 
płynęły, prę dem północno-południowym unoszone ogromne odłamy 
północnych lodników skandynawskich, góry lodowe, obładowane gru
zem ze skał tamecznych oderwanym i startym. Gdy zwolna lodow
ce te tajały i wody swe z morzem mięszały, obciążający je  ładunek 
na dno morskie opadał. Dno to wszakże wznosiło się zwolna, jak to 
i teraz jeszcze dzieje się z wybrzeżami Szwecyi, morze ustępowało, 
a gdy w reszcie dno morskie stało się lądem, po którym dziś stąpamy, 
wynurzyły się też na jego powierzchnię w długim biegu czasów zato
pione głazy.

Prosta ta teorya nie była jednak bez trudności; podejrzenie bu
dziły zwłaszcza warstwy gliny, przepełnione kamykami wygładzone- 
mi i porysowanemi, w znacznej części pochodzenia skandynawskiego. 
Jeżeli miały to być osady morskie, uderzał w nich brak skamieniało
ści, szczątków zwierząt morskich, muszel zwłaszcza, w które tak prze
cież obfitują warstwy złożone przez morze. L yell odpierał ten za
rzut, odwołując się do warunków niekorzystnych, jakie dla rozwoju 
życia przedstawiać musiało morze krą lodową tak niesłychanie prze
pełnione. Jednakże już w r. 1864 wykazał O. Torell pochodzenie 
lodnikowe tej gliny, gruzem stoczonym przejętej; nie jestto bynaj
mniej osad rozrzucony przez nieprzeliczone lodowce, ale morena den
na lodników, które się rozpościerały ze Skandynawii daleko na połud
nie, do linii biegnącej przez Calais, Kraków, Lwów i dalej na wschód 
aż do obszarów rzecznych morza Czarnego. W szędzie na tej rozle
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głej przestrzeni występują, ślady wyraźnej działalności lodników, 
wszędzie napotykają się cechy moreny niewątpliwej. Pogląd ten, po
party pracami Creduera, Pencka i innych badaczy, zyska! rychło po
wszechne uznanie i usunął poprzednią hypotezę gór lodowych, a jeżeli 
jeszcze pozostawała wątpliwość, czy całe obszary lądowe mogły być 
tak potężną powłoką lodową pokryte, to bliższe poznanie Grenlandyi 
ukazało nam kraj, dziś jeszcze w podobnych warunkach pozostający, 
bo zapełniony pokładem lodu wysokości 2000—8000 metrów. Gdy Nor- 
denskjóld przedarł się 1883 r. daleko w głąb tej ziemi zlodowaciałej, 
a Frithjof Nansen przekroczył nawet ten olbrzymi pokład lodu tak 
wysoko sięgający, że gdzieniegdzie zaledwie wyzierają z niego od
dzielne szczyty górskie, „nunatakry11 Eskimosów, wtedy utrwaliło  
się przekonanie, że również na rozległych obszarach Europy, A zy i 
i Ameryki północnej rozpościerać się mogła podobnaż powłoka lodo
wa. Ślady takiego zlodowacenia, lubo w mniejszych rozmiarach, do
strzeżono zresztą i na lądach południowych.

W obec tej teoryi lodnikowej upada hypoteza morza, które 
w okresie lodowym zalewać miało Europę północną; dzisiejsze nasze 
niziny już w owym czasie musiały być lądem stałym. Owszem, je 
żeli po nich rozpościerał się prąd lodowy, zbiegający z gór Skandy
nawii, musiało istnieć połączenie lądowe, miejsce zaś Bałtyku i mo
rza Północnego zajmować musiał wtedy ląd stały, chyba, że dzisiej
sze te morza były dosyć zmarznięte i zakrzepłe, by po ich powierzch
ni sunąć mogły prądy lodowe, zbiegające daleko na południe.

Staranne badania rozkładu głazów narzutowych i całej w ogól
ności dawnej moreny doprowadziły nawet do wniosku, że rozróżnić 
należy dwa odrębne peryody rozwoju lodników, przedzielone okre
sem pośrednim, interglacjalnym, od lodów wolnym. Podczas zlodo
wacenia pierwszego, w dawniejszym okresie lodowym, prąd lodniko- 
wy miał kierunek wprost z północy na południe, w okresie później
szym loduiki napływały bardziej od wschodu, a przytem i obszar za
ję ły  mniejszy. Granica drugiego zlodowacenia nie dosięga już K ra
kowa, ale przebiega w ogólności równolegle do granicy lodników  
okresu poprzedniego. Drugie zlodowacenie wydaje się słabszem, 
a pewne wskazówki świadczą, że niektóre wyniosłości, poprzednio 
lodem zasnute, sterczały wtedy ponad powłoką lodową, jak dzisiejsze 
nunatakry grenlandzkie.

W yróżnienie wszakże takie dwóch okresów lodowych tyczy się  
głównie niziny niemiecko-sarmackiej; geolog N ikitin  wykryć zdołał 
w Rosyi europejskiej ślady jednej tylko moreny lodnikowej, nie sądzi 
zatem, by tam dwukrotne zlodowacenie miejsce mieć mogło; Geikie 
natomiast, na podstawie swych badań w A nglii i Szkocyi, skłania się
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ilo wyróżnienia w okresie lodowym aż pięciu epok odrębnych. Są to 
zapewne wzmożone objawy podobnego posuwania się i cofania, 
jakie i dzisiejsze lodniki w mniejszych rozmiarach kolejno przed
stawiają.

VI.

Już w r. 1841 wykazał Charpentier, że rozległe zlodowacenie 
Europy nastąpiło dopiero po wyniesieniu gór Alpejskich, a wszelkie 
badania późniejsze słuszność wniosku tego potwierdziły. Ponieważ 
zaś Alpy, jak zresztą wogóle najwynioślejsze szczyty i najznaczniej
sze góry naszej bryły ziemskiej, powstały dopiero w trzeciorzędo
wym okresie geologicznym , epoka tego zlodowacenia przeto, jak to 
zaznaczyliśmy już wyżej, przypada na najnowsze czasy geologiczne, 
na okres dyluwialny; jestto okres bieżący dziejów ziemi, jakby nieu- 
kończony, świat bowiem organiczny w ciągu tego czasu istotnemu nie 
uległ jeszcze przeobrażeniu.

Oziębienie, klimatu wybijające się tak wyraźnie w nadmiernym 
rozroście lodników, okazuje się niemniej jasno w zmianie ówczesnej 
fauny i flory europejskiej, jak to poznajemy ze szczątków przechowa
nych w torfowiskach, w warstwach gliny, w wapiennych osadach wód 
lądowych, a zwłaszcza w jaskiniach, które z czasu tego przetrwały. 
N a równinach rosła brzoza karłowata i wierzba podbiegunowa; reni
fer żerował u stóp Alp i Pirenejów, z dalekiej północy przywędrował 
tu mamut czyli słoń włosem gęstym i wełnistym pokryty; dziś już 
wymarłe niedźwiedzie i hieny jaskiniowe przewyższały wielkością 
i siłą dzisiejszych swych potomków; w obfitej ilości zamieszkiwał E u
ropę środkową wielki łoś, który przetrwał do naszych czasów, oraz 
tur, który najdłużej utrzymał się na Mazowszu, istniał tu bowiem 
jeszcze, w wieku piętnastym.

Człowiek był już świadkiem okresu lodowego; przekonywają 
o tern kości jego znajdowane w jaskiniach, które wydzierał zapewne 
władającym niemi poprzednio zwierzętom drapieżnym; był prawdo
podobnie najbliżej spokrewniony z dzisiejszymi Eskimosami, Lapoń
czykami j Samojedami, a narzędzia swe i oręż wyrabiał z kamienia 
łupanego. W  dziejach rozwoju człow ieka pierwotnego, przedhisto
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rycznego, czas ten ma nazwę okresu paleolitycznego; schodzi się, jak  
widzimy, z geologicznym okresem dyluwialnym, z okresem napływów  
dawnych.

K iedyż więc działo się to wszystko, jakiż odstęp czasu dzieli 
nas od tej epoki zamierzchłej, jak się wyraża w skali chronologicznej 
lat i stuleci?

Na pytanie to odpowiedzieć może geologia ze slabem zaledwie 
przybliżeniem; chronologia ścisła jest ciężkim dla niej szkopułem, nie 
posiada chronometrów, któreby dozwalały mierzyć dokładnie długość 
jej okresów niesłychanych, obejmujących całe setki tysiącoleci.

W  r. 1828 pisał M ickiewicz do doktora Siemiaszki, „przedsiębio
rącego podróż naukową do A zyi w przedmiocie historyi naturalnej

I stań się biografem naszego planety;
Niecli cię nie trwoży żmudne latopismo świata,
Z warstw ziemi, jak ze zmarszczków, policzysz jej lata.

Pół stulecia jednak minęło, zanim geologia podjęła badania 
chronologiczne według rady poety, dla oznaczenia bowiem długości 
swych okresów, rozpatruje rzeczywiście warstwy ziemi, obliczając 
bądź przeciąg czasu, potrzebny do utworzenia pewnego pokładu, bądź 
szereg lat, konieczny do jego zniszczenia. Tych też metod użyto, by 
ocenić czas, jaki upłynął, odkąd minęło ostatnie zlodowacenie ziemi, 
a do obliczeń podobnych nastręczyły znowu sposobno ść obsei wacye 
dokonane w Szwajcaryi.

Przebiegając przez jezioro Genewskie, składa na dnie jego Ro
dan znaczną ilość mułu, który sprowadza ze źródeł swoich, wypływa
jących z lodnika w Alpach berneńskich. W  okresie dyluwialnym lod- 
nik ten schodził na niziny, rzeka powstała dopiero po cofnięciu się 
jego w góry. Forel obliczył tedy ilość mułu, jaka od tego czasu spo
częła na dnie jeziora, i z otrzymaną w ten sposób liczbą zestaw ił ilość 
mułu, jaką teraz Rodan corocznie tam znosi, a rachunek wykazał, że 
nagromadzenie zebranych dotąd w kotlinie jeziora osadów rzecznych 
wymagało 12,000 lat. W  takiż sam sposób skorzystał Heim z jeziora  
Czterech Kantonów. W pływ ające tam rzeki Reuss i Muota składa
nym przez siebie mułem i żwirem budują deltę, rozciągającą się aż do 
wielkiej moreny, która przetrwała w kotlinie Gersauskiej jeziora od 
czasów dyluwialnych; ponieważ rozległość tej delty jest znana, a ilość
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materyału, doprowadzanego corocznie przez rzeki, dała się dokładnie 
oznaczyć, miał stąd Heim dane dostateczne do obliczeń, z których w y
padło, że na usypanie całej delty w dzisiejszych jej wymiarach łożyły  
rzeki 16,000 lat. Podobnież obliczył Steck, że wiek delty, która dzieli 
jeziora Than i Brienz, wynosi 20,000 lat, rzeka zaś Aar, na usypanie 
napływów, które składa, wdzierając się do drugiego z tych jezior, po
trzebowała 14 do 15,000 lat.

Od liczb, taką drogą wysnutych, nie można zapewne żądać ści
słości zbyt wielkiej, są wszakże dostatecznie między sobą zgodne, by 
je z pewnem zaufaniem przyjąć. Można w ięc podzielić pogląd Heima, 
że od czasu ustąpienia olbrzymich lodników, które okres lodowy 
znamionowały, upłynęło co najmniej 10,000, a co najwyżej 50,000 lat. 

W każdym razie od epoki tej nie dzielą nas setki tysięcy, ale dzie- . 
siątki tysięcy Jat tylko.

Słabiej ugruntowaną wydaje się podstawa, na której oparł ra
chunki swoje geolog amerykański, Warren Upham, chcąc oznaczyć 
trwanie samego okresu lodowego. O cenił mianowicie, że lodnik 
Muir w górach A laszki, skutkiem erozyi, którą wywiera na swe pod
łoże, ściera z niego w ciągu stulecia warstwę grubości 1,75 metra. J e 
żeli lodnikom dyluwialnym Ameryki północnej przyznamy grubość 
dzisiejszych lodników grenlandzkich, wynoszącą 3,200 metrów, i w y
miary ich, oraz ich działalność zestawimy z wielkością i pracą przy
toczonego lodnika Alaszki, rachunek prowadzi do wniosku, że prze
bieg czasu w ielkiego zlodowacenia ziemi w okresie dyluwialnym w y
nosić mógł 10 do 20,000 lat. W  porównaniu z długotrwałością po
przednich peryodów geologicznych, jest to czas nader krótki, chwilo
wy zaledwie ustęp dziejów ziemi, ale wypływa to i stąd także, że 
w ciągu okresu dyluwialnego św iat organiczny uległ nieznacznym  
zaledwie zmianom, nie zdążył przebyć przeinaczeń tak rozległych, ja 
kie wyczytujemy ze skamieniałości napotykanych w starych pokła
dach ziemi.

VII.

Tak osobliwe rozprzestrzenienie się lodów na powierzchni ziemi, 
tak znaczne obniżenie temperatury, oziębienie się klimatu, wszystko 
to uderza nas jako nagła przerwa w statecznej dotąd ciągłości
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rozwoju ziemi, z przyczyn wszakże, które zmianę taką spowo
dowały, sprawy zdać sobie dokładnie nie umiemy. Czy było to zja
wisko wyjątkowe tylko, jednorazowe, jakby przypadkowe, czy  
jest to raczej objaw peryodyczny, powtarzający się w pe
wnych odstępach czasu, czy działały  tu w pływ y ziemskie jedy
nie, czy raczej przyczyny dopatrywać należy w słońcu, lub też 
w położeniu ziemi względem tej gwiazdy dziennej, tego nie wiemy 
stanowczo.

Ci, co szukali ziemskich jedynie źródeł okresu lodowego, odwo
ływ ali się do przypuszczalnie znaczniejszej wysokości gór w owej 
epoce, jak Charpentier, do większej obfitości pary wodnej w powie
trzu, do odmiennego, niż obecnie, rozkładu mórz i lądów, jak L yell, 
do innego kierunku prądu zatokowego, czyli golfstromu, który teraz 
wpływ tak dobroczynny na klim at Europy wywiera. W szystkie te je 
dnak poglądy nie dają się dostatecznie uzasadnić, a jeżeli zważymy, 
że objawy oziębienia klimatu w okresie dyluwialnym nie ograniczają 
się do naszej tylko części świata, ale ślady ich nastręczają się na ca
łej ziemi, wydaje się rzeczą bardziej prawdopodobną, że działały tu 
przyczyny ogólniejsze. Przyjmowano więc, że w pewnej epoce nastą
piło obniżenie promieniowania słonecznego, może wskutek obfitego 
rozwoju plam na powierzchni słońca, ale jest to domysł, dowolny zu
pełnie, któremu brak jakiegokolwiek poparcia, podobnie jak przy
puszczeniu, że ziemia, wraz z całym układem słonecznym, przesuwać 
się mogła przez zimniejsze obszary wszechświata. Daleko lepiej na
tom iast uzasadnioną jest inna teorya, która odwołuje się do wielkich  
okresów astronomicznych, wskazana najpierw przez J. Herschla w r. 
1830, a następnie rozwinięta i udoskonalona przez Adhemara, Crolla 
i Pencka.

Okresy, o których tu mowa, tyczą się zmienności mimośrodu 
drogi ziemskiej, oraz obiegu jej punktu przysłonecznego. W  punkcie 
przysłonecznym swej drogi, czyli po prostu najbliżej słońca, znajduje 
się obecnie ziemia w tym czasie, gdy na półkuli północnej panuje z i
ma, a na południowej lato; po tej zaś części swej drogi, która przy
pada bliżej słońca, ziemia bieży prędzej, aniżeli po części, bardziej od 
słońca oddalonej; wypada stąd zatem, że półrocze zimowe dla półkuli 
północnej trwa nieco krócej, aniżeli letnie, gdy dla półkuli południo
wej stosunek je st wręcz przeciwny. K orzystne to wszakże położenie 
półkuli północnej nie jest niezmienne, punkt bowiem przysłoneczny 
przesuwa się po ekliptyce, i na jej obieżenie potrzebuje około 21,000 
lat; po upływie zatem połowy tego okresu, za la t 10,500, półkula po
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łudniowa doznawać będzie przyjaźniejszych warunków -klimaty
cznych, a po dalszych 10,500 leciech korzyść ta przejdzie znowu na 
rzecz półkuli północnej.

Sama nadto postać drogi ziemskiej ulega powolnemu przeinacze
niu w ciągu długich okresów, staje się silniej wydłużoną, lub też bar
dziej kołową; obecnie je st elipsą, n iew iele tylko od okręgu koła od
stępującą i w ciągu jakich 24,000 la t zbliżać się będzie jeszcze bar
dziej do postaci kołowej, poczem znów zmiana dokonywać się będzie 
w kierunku przeciwnym. Ponieważ słońce mieści się w jednem z ognisk  
elipsy, odległość tedy punktu przysłouecznego i odsłonecznego drogi 
ziemskiej od słońca nie jest stateczna; gdy obecnie na półkuli północ
nej jest półrocze letnie o sześć dni dłuższe, aniżeli zimowe, a na pół
kuli południowej o tyleż dni krótsze, zachodzić mogą przypadki, gdy 
różnica ta aż 30 dni dosięga. W epokach zatem tak wielkiej e lip ty -  
czności drogi ziemskiej pomiędzy półkulą północną a południową w y
stępują różnice klimatyczne daleko wybitniejsze, aniżeli je dostrze
gamy obecnie przy kołowej prawie postaci drogi ziemskiej. Półkula,, 
na której tak długie zimy panują, przedstawia warunki, sprzyjające 
rozwojowi loduików tak dalece, że wytw arzać się tam mogą istne  
okresy lodowe. Po następnym przebiegu tego długiego peryodu, po
dobne warunki powtarzają się dla półkuli drugiej.

W edług tej zatem teoryi astronomicznej, okres lodowy nie obej
mował całej naraz ziemi, ale przypadał naprzemian na półkuli półno
cnej i południowej, nie był zjawiskiem przypadkowem, jednokrotnem, 
ale każda półkula przechodzić już musiała cały szereg podobnych 
okresów lodowych. Dostrzeżono też rzeczyw iście pewne ślady podo
bnych objawów w najdawniejszych nawet formacyach skorupy ziem
skiej, chociaż dowody te nie mogą oczyw iście być dosyć przekony
wające.

W  ten sposób znajdujemy wyjaśnienie peryodycznych zmian 
klimatu; nie idzie jednak zatem, by każdy powrót okresu zim długo
trwałych sprowadzać miał niezbędnie tak potężny rozwój lodów, do 
tego bowiem potrzeba odpowiedniego zbiegu czynników m eteorologi
cznych i orograficznych, jak to miało miejsce podczas okresu dylu- 
wialnego, Jakkolw iek przyczyna powtarza się peryodyczuie, mówi 
Penck, to jednakże objawy okresu lodowego niekoniecznie w state
cznych odstępach czasu ujawniać się musżą.

Najnowszą wreszcie teoryę okresu lodowego wysnuli w 1902 r. 
podróżnicy P. i F . Sarasin, z objawów, spowodowanych przez wybuch 
.wulkanu Krakatau 2d sierpnia 1883 r. Straszliw y ten wybuch wyrzu

19
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cił taką moc cząstek wody i pyłu, że powstałe stąd obłoki w okoli
cach zwrotnikowych zakrywały zupełnie słońce rano i wieczorem, 
a nawet osłabiały promienie słońca, wysoko w południe wzniesionego. 
B y ł, rozproszony w górnych warstwach atmosfery, przez lat kilka 
wywoływ ał pamiętne objawy łun zmierzchowych, które czerwienią pło
mienistą oblewały niebo wieczorne. Forster przekonał się, że te 
obłoki przytłum iały istotnie promienie słoneczne, zmniejszały 
ich działalność cieplikową i świetlną, pył zaś, rozrzucony w po
w ietrzu , sprzyjał rozwijaniu się chmur i powstawaniu opadów 
wodnych.

Skoro zaś już krótkotrwały wybuch jednego tylko wulkanu 
sprowadzić mógł tak wyraźne zakłócenie warunków meteorologi
cznych w ciągu lat kilku, to zapewne długa działalność wulkaniczna 
w czasach pliocenicznych i pleistenicznych, czyli na rozdrożu okresu 
trzeciorzędowego i czwartorzędowego, o której świadczą liczne do 
strzeżenia geologiczne, wywołać musiała objawy podobne w mierze 
daleko znaczniejszej. Liczne owych czasów wulkany otoczyły zape
wne ziemię powłoką niesłychanej ilości materyałów wybuchowych, 
popiołu, pary wodnej i gazów, a idące za tern, choćby nieznaczne ob
niżenie temperatury średniej, oraz wzmożenie się wilgotności i opa
dów, wystarczyć może do wyjaśnienia silnego rozwoju lodników i ich 
rozpostarcia się w dolinach. Ślady ogólnego zlodowacenia ziemi napo
tkano także i w formacyi permskiej, ale wykryto tam również dowo 
dy rozległych trzęsień i potężnych wybuchów wulkanicznych w tejże 
samej epoce, obie więc te kategorye objawów wspierają się nawzajem 
i  upoważniają do wniosku ogólnego, że okresom ogniowym ziemi 
towarzyszą okresy lodowe, jako następstwa ich konieczne.

W idzim y z tego, że w kw estyi okresu lodowego na nadmiar ra
czej, aniżeli na brak wyjaśnień, uskarżać się możemy; teoryi wszakże 
stanowczej i bezspornej dotąd nie posiadamy.

W  toku całego zresztą opowiadania naszego w iele jeszcze in
nych napotkaliśmy wątpliwości i niepewności. Obawiam się, bym nie 
usłyszał zarzutu, że rozwijłeam tu rzeczy, których dobrze nie znamy. 
C zytelnicy „Biblioteki Warszawskiej" wybaczą mi zapewne. Wiedzą 
przecież dobrze, jak często i jak bardzo różnią się historycy w ocenie 
zdarzeń, zgoła niedawnych, chociaż opierają się na zeznaniach tych
że samych świadków naocznych i na jednakich dowodach urzędo
wych. O ileż większe trudności nastręczać się muszą przy rozważaniu 
dawnych, tak bardzo już zamierzchłych dziejów ziemi, gdy jedynie  
kamyk stoczony, lub odłam skamieniałości zwierzęcej, zamiast świa-
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■dectw piśmiennych, dawać mogą, podstawę do wysnuwania wniosków. 
Historykowi ziemi moc wnioskowania daje znajomość niezłomnych 
praw przyrody, a im coraz głębiej i lepiej te prawa rozumieć będzie
my, tern też rzetelniej spisać się dadzą dzieje planety, która jest sie
dliskiem naszem.

S t a n is ł a w  K ram sztyk .



TRTIGEDYył ARTYSTY.
(R Y SZ A R D  W A G N E R  I JE G O  ID E A Ł  A R T Y ST Y C Z N Y .)

W iek X I X  odznaczał się szezególneji bogactwem traw iących  
dusze ludzkie nieziszczonych lub zgoła nieziszczalnycli pragnień.

Odziedziczył on po swym poprzedniku ty le  jasnych nadziei i ty
le  ciemnych zawodów! Nadzieje braterstwa, szczęścia powszechnego  
rozw iały się w wichrach rewolucyi, potonęły we krwi walk bratobój
czych; ale pozostały po nich odradzające się wciąż pragnienia jak ie
goś wyższego bytu, jakiegoś ideału życiowego, który nieraz tak 
blizkim się wydawał, a tak dalekim, tak nieuchwytnym zawsze 
się okazywał.

Im dalszy wszakże był on od rzeczywistości, tern bliższym zda
w ał się duszom ludzkim w idealnym św iecie pragnienia.

Stąd zapewne tak wyjątkowy w naszej epoce rozkwit muzyki. 
W szakże w tonach swych wyraża ona najżywiej i najbardziej bezpo
średnio nieuświadomione w pojęciu i w słowach, nie dające się wypo
wiedzieć porywy uczuć i pragnień ludzkich, wyraża je szczególną  
mocą w natchnieniach genialnych twórców ubiegłego stulecia, przy 
współudziale tych olbrzymich środków wykonawczych, jakie osiągnę
ła w rozwijającej się coraz bardziej za dni naszych technice instru- 
mentacyjnej i wirtuozowskiej.

W edle Schopenhauera muzyka jest odbiciem nie zjawisk życia,, 
jak inne sztuki, lecz samej jego istoty wewnętrznej, pojętej, jako 
m etafizyczna jego zasada, woli do życia. N ie biorąc nawet tego po
glądu w ścisłem znaczeniu, nie dającem się utrzymać poza obrębem 
szopenhauerowskiej filozofii, możemy jednak uznać w nim wiele 
prawdy głębokiej. Jeśli nie jest muzyka ujawnieniem jakiejś w y
marzonej przez filozofa pesymizmu metafizycznej woli do życia, t»  
niew ątpliw ie w nowoczesnym swym rozwoju słusznie może być po
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czytyw ana za wyraz woli ujawniającej się w calem życiu uczucio- 
Wem ludzi naszej epoki.

Jak człowiek, poruszony wewnętrznie, często nie słowem, lecz  
krzykiem wyraża wrzącą w nim burzę uczuć, tak współczesna ludz
kość europejska, wstrząśnięta gwałtownym pędem zdarzeń dziejo
wych, nie zaw sze w słowie poetyckiem całkowicie wypowiedzieć się  
mogła; nieraz wprost z serca krzyk nagły jej się w yryw ał, a uniesio
n y  na wyżyny genialnych natchnień twórczych, na kryształy tonów  
tam się zam ieniał i spadał na poziomy cudowną, w ielogłosową kaskadą 
muzyki. A le nie same tylko słyszeliśm y w niej harmonie. A ż nad
to często potężne rozdźwięki uderzały nasze uszy. Skarżyli się 
1 skarżą się na nie ludzie współcześni—Cóż to jednakpomoże? W szak
że rozdźwięki owe brzmią w sercach ludzkich odgłosami tylu prag
nień zawiedzionych, tylu  żalów i tęsknot. Jakżeż nie miały się ode
zwać w najbardziej bezpośredniej ich mowie: w muzyce nowo
czesnej?

W szelako z natury swej do harmonii ona wciąż dąży, w niej 
wszystkie swe dysonanse rozwiązuje, stając się niejako zwiastunką 
tej najwyższej harmonii duchowej, w której w szystkie rozdźwięki 
życia ujście swe ostatecznie znaleść mają. N ajw iększy muzyk w ie
ku Beethoven, takie zadanie w całej swej twórczości miał na widoku
1 na schyłku życia genialnie je rozwiązał w zakończeniu ostatniej 
swej symfonii. Pełen okropnych rozdźwięków krzyk pragnień i bó
lów wieku staje się tam harmonijnym krzykiem radości powszechnej, 
towarzyszącej zbrataniu się całego człowieczeństwa.'

Uścisk bratni wam miliony,
Pocałunek wszemu światu.

Pod tern hasłem natchniony śpiewak ideału humanitarnego z na
iwną wiarą i nadziemską nieomal mocą geniuszu wyśpiewał pieśni zi
szczonych pragnień, spełnionych snów ludzkości.

A le, n iestety, pragnienia te i sny, tylko w szlachetnej duszy jego  
się z iściły , tylko we wzniosłych tonach jego muzyki brzmiały realnie. 
Rzeczywistość z jakąż bezwzględnością im zaprzeczyła! Oto dzisiaj 
w ojczyźnie Beethovena, która tymczasem stała się ojczyzną Bismar- 
ka i hakatystów, rozbrzmiewają nieraz w doskonale artystycznem  
Wykonaniu wzniosie akordy dziewiątej symfonii, morzem najcudniej
szych harmonii rozlewa się w jej zakończeniu radosna pieśń miłości 
Wszechludzkiej. A le w jakim że potwornym rozdźwięku pozostają
2  nią dusze jej słuchaczów, pełnych nienawiści dla w szystkich ludzi,
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co innym niż oni mówią, językiem i najdroższych skarbów swego du
cha wzbraniają się oddać na ofiarę ich molochowi państwowemu.

Oto na jaki koniec przyszło opiewanemu przez germańskich  
wieszczów słowa i tonu humanitarnemu ideałow i wieku. Służy on 
dziś za uciechę i rozrywkę spruszczałym filistrom , którzy w rzeczy
wistości swego życia tyle się o niego troszczą, co o śnieg zeszłorocz
ny. Co za dziw, że głos jego coraz rzadziej słychać w najnowszej] 
sztuce germańskiej, a jeśli się odezwie, to dźwięczy nie harmonij
nym hymnem radości, lecz posępną pieśnią tragicznych rozdźwięków  
życia.

Bezpośrednio po h e r o i c z n e j  muzyce Beethovena następu
je  t r a g i c z n a  muzyka i poezya W agnera. Twórca „Pierścienia 
Nibelunga“ nie w samych tylko tonach w yraził pragnienia wieku- 
Potrzebował on na to bogatszych i różnorodniejszych środków w yra
zowych, a przedewszystkiem  słowa poetyckiego. I  w tym w zględzie  
zresztą był on następcą śpiewaka hymnu radości. Beethoven n ie  
mógł też wypowiedzieć się zupełnie w tonach. Godnem jest uw agi, 
jak w ostatniej części symfonii dziewiątej mowa muzyczna stopniowo 
w mowę słowną przechodzi: tony wyraźnie dążą do zespolenia się ze 
słowami i w ścisłym z nimi związku pełne swe rozwinięcie i najw yż
sze spotęgowanie swej mocy wyrażonej osiągają. Podejmując raz 
jeszcze porównanie, możemy powiedzieć, że w ielki muzyk, jako rzecz
nik najistotniejszych pragnień ludzkości nowoczesnej, podobny jest  
człow iekow i, który zrazu z nadmiaru wzruszenia tylko krzykiem swe 
uczucia zdolny je st wyrazić, ale, uświadamiając sobie stopniowo swe 
stany wewnętrzne, w słowie nareszcie wypowiadać je  poczyna.

Zwrot zapoczątkowany przez Beethovena na schyłku jego zawodu 
twórczego, rozw inięty został wszechstronnie i zupełnie aż do najdal
szych swych wyników w całej twórczości W agnera. Mówiąc o ostat
nim utworze swego w ielk iego poprzednika, zowie go W agner ostat
nią symfonią, jaką wogóle stworzono, w zakończeniu jej widzi pierw
szy zaczątek nowego, w yższego rodzaju sztuki, mającej powstać z po
łączenia muzyki symfonicznej ze słowem poetyckim i akcyą drama
tyczną. Beethovena porównywa do Kolumba. Jak ten odkrył nowy 
świat ziemski w przekonaniu, że innymi drogami do starych ludów  
dopłynął—i twórca symfonii IX -e j, nie domyślając się tego, odkrył 
nowy św iat sztuki, w której odtąd dusza ludzka pełny i wszechstron
ny ma znajdować wyraz.

Na razie nie chodzi nam o to, czy i o ile słuszne były  te wróżby 
o przyszłości sztuki. Obecny coraz bujniejszy rozkwit samoistnej 
symfonii, zdaje się im zaprzeczać. Pewną jest wszakże rzeczą, że by
ły  one nader wybitnym wyrazem artystycznej wiary W agnera, która.
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ożywiała w szystkie jego na polu sztuki dążenia, stanowiące w swej, 
podniosłej treści główny tytuł jego wielkości, a w swym nieziszczal- 
nym idealizmie, głów ny.czynnik jego tragedyi życiowej.

II.

W jednem ze swych pism teoretycznych przytacza W agner po
danie ludowe o potężnym olbrzymie, którego w niem owlęctwie obda
rzyły wróżki najcenniejszymi, jakie człow iek może posiadać darami 
ciała i duszy. Jedna z nich dać mu chciała „nigdy nie zadowolonego, 
wiecznie nowości żądnego ducha". Strwożony o przyszły spokój d zie
cięcia ojciec jego, król W iking, wróżkę z gniewem ofuknął. Odeszła 
urażona, swój dar ze sobą unosząc, a dziecię wyrosło na olbrzyma
0 nadludzkiej mocy i wiedzy, ale o woli niedołężnej, do czynu samo
dzielnego niezdolnej.

.W szystk im  nam, dodaje W agner, Norny do kolebki przynoszą 
ten dar wzgardzony: ducha wiecznie nowości żądnego; ale w obec
nym naszym św iecie wychowy wuj ącym i wychowawczym, ten ty lk o  
mógł go sobie przyswoić, kto przypadkiem nie otrzymał wychowania. 
Zabezpieczona przed gniewną odprawą ojca, zmarłego u mej kolebki 
zakradła się może do niej, tak często odpędzana przez ludzi, Norna
1 obdarzyła mię owym darem niebezpiecznym, który nigdy mię już 
nie opuścił i wśród anarchii zupełnej, życie same i sztukę wychowaw
cami mymi uczynił." ')

Istotn ie nie opuścił go nigdy, żył w nim, nurtował i burzył s ię  
wciąż ten duch potężny, a niespokojny, co nowych dróg wciąż szuka, 
ku nowym dąży kresom. Jestto  pono ten sam duch, który w mło
dzieńczej pieśni Mickiewicza:

Po nad marne wzlatał światy 
W rajską dziedzinę ułudy,
Kędy zapał tworzy cudy.

i) Eine Mittheilung an meine Freunde Gesamm. Schriften (Lipsk 1888  
tom 4, str. 251.
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Nowości potrząsa kwiatem  
I obleka nadzieją w złote malowidła.
Ułuda zapałów młodzieńczych!...

Jakże często staje się ona tragedyą dążeń wieku dojrzałego. 
Dobrze tym, co tylko chwilowo w uniesieniach młodości poili swe du
sze blaskiem nowych ideałów, a potem nie w iele się o nie troszcząc 
w spokojnem zadowoleniu używali tego, co im stara rzeczywistość 
dawała. Inna dola tych, którzy otrzymali dar „nigdy niezadowolo
nego, wiecznie nowości żądnego ducha." Tacy ujrzany w snach mło
dości nowy ideał siłą męzkiej woli na nową rzeczywistość usiło
w ali zamienić. A  ile w tym celu trudów ponieśli, ile  walk staczać 
musieli!

N ie mało ich stoczył Ryszard. W agner, a choć nie jedno odniósł 
zw ycięstwo, nigdy zupełnego zadowolenia nie zaznał, i choć na
przód wciąż po drodze swej kroczył, zaw sze daleko przed sobą w i
dział niedościgły swój ideał. Ą dążyć do niego wciąż musiał po 
przez wszelkie trudy i walki, bo w nim odczuwał i z biegiem czasu 
coraz wyraźniej sobie uświadamiał istotne swe zadanie życiowe, do 
którego spełnienia przez swą naturę duchową, przez cały jej ustrój 
w ew nętrzny z nieprzepartą siłą czuł się powołany. Objawem tego  
powołania była twórczość artystyczna genialnie potężna a w yjątko
wo, bezprzykładnie pono w dziejach sztuki wielostronna,

W  początkowym jej rozwoju występował W agner na przemian, 
jako poeta lub jako muzyk dramatyczny: pisał dramaty czysto lite 
rackie, lub układał muzykę wedle wzorów operowych. Wszelako ani 
w tej, ani w tamtej nie znalazł zadowolenia naturalnej swej dążności 
twórczej. Znalazł je dopiero w zespoleniu słowa poetyckiego z to 
nem muzycznym i rozwijającą się na tle odpowiedniego obrazowania 
grą sceniczną. Stąd wysnuł ideał jedynej i jednolitej sztuki przy
szłości, ideał dramatu, mającego być doskonałem zlaniem się w szyst
kich sztuk pięknych, zupełnem urzeczywistnieniem, za pomocą różno
rodnych ich środków, wewnętrznego widzenia i wewnętrznych poru
szeń duszy artystycznej.

A le czy ten ideał istotn ie nowym był w dziejach sztuki obja
wem? Czy w dążności doń koniecznie nowe drogi trzeba było toro
wać? A  może należało poprostu kroczyć oddawna utorowaną dra- 
matyczno-muzyczną drogą opery? Tak sądził z razu W agner. N ie  
tylko jako muzyk, lecz i jako poeta próbował wypowiedzieć się ca ł
kowicie w pierwszem znaczniejszem swym dziele, w operze p. t. „Co
la Rienzi", w której chciał oddać ówczesny swój zapał dla idei w cie
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lonej w osobie i w czynach słynnego trybuna włoskiego. A le tutaj 
okazała się dowodnie prawda przypowieści o nieodpowiedniości na
czyń starych dla nowego wina. Owóż stare to było, przestarzałe 
mocno naczynie, ta forma operowa. B yła  to jedna z form sztuki, któ
re w epoce odrodzenia powstały z naśladownictwa wzorów staro- 
greckich. Utworzona rzekomo na wzór tragedyi atyckiej, a w isto 
cie rzeczy nic z nią nie mająca wspólnego, stanowiła ona najbardziej 
pono typowy objaw dawnego pseudoklasycyzmu. Na jego glebie 
wzrosła i zakwitła w cieplarnianej atmosferze salonów, nie zginęła  
Wszakże wraz z innemi jego wytworami xv wielkim przewrocie arty
stycznym, jaki równocześnie prawie z przewrotem politycznym  doko
nał się na polu dramaturgii przy zbiegu dwóch ostatnich stuleci. 
Ocalała dzięki poparciu naszej publiczności wielkom iejskiej, która 
wobec sztuki zajęła uprzywilejowane stanowisko dawnego tow arzyst
wa dworsko-arystokratyczuego, i nie posiadając ani cienia jego gustu  
estetycznego, nie ustępuje mu wcale w żądzy zm ysłowego używania, 
tak obfitą znajdującego strawę w wukalno-baletowo-dekoracyjnych  
efektach opery nowoczesnej.

Czy w pośród tych efektów mogło się znaleść miejsce dla g łęb
szej treści natchnienia twórczego? Zapewne, w poszczególnych ka
wałkach operowych dusza artysty przemawia nieraz z ogromną silą  
i prawdą bezpośrednią. A le  czy całość dzieła operowego może być 
odbiciem pełni jej życia wewnętrznego, imitujących w niej pragnień  
i  dążności xvieku?

III.

Pragnienia takie wyrażały się w wielu arcydziełach poezyi 
i muzyki współczesnej, ale operoxvy zespół, a raczej zlepek obu tych  
sztuk, niema w sobie ani dość poxvagi, ani dość jednolitości, aby mógł 
stać się odbiciem z głębi duszy wynikających, a zatem nieskończenie 
poxvażnych i jednolitych wewnętrznie dążeń txvórczych. Cóż wobec 
tego począć miał artysta ożywiony ogromną potęgą takich dążeń, 
a skutkiem właściwej mu organizacyi wewnętrznej, dla wypowiedze
nia się potrzebujący nieodzownie tonu słowa i gry dramatycznej? 
Nastręcza się też pytanie, czem był w łaściw ie tak dziwnie wielostron
ny artysta: muzykiem, poetą czy dramaturgiem? Jaki rodzaj uzdol
nień twórczych najbardziej xv nim przemagal?
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Ogół zna przedewszystkiem W agnera, jako znakomitego muzy- 
zyka. Ci, co zagłębiali się w jego dzieła i badali je krytycznie, na
der wysoko podnoszą, poetycki jego geniusz, który on sam na pierw - 
szem staw iał miejscu. Dodać trzeba, że strona dram atyczno-sce- 
niczna tak wielkie w jego twórczości posiadała znaczenie, iż poza 
obrębem sceny nic zgoła ważniejszego nie utworzył. W tedy nawet, 
gdy zerwawszy ostatecznie ze sztuką operową, zupełnie ujrzał się od 
sfer teatralnych odosobnionym, ani mu do głow y nie przyszło zam y
kać się w dziedzinie czystej muzyki lub literatury,—pisał dramaty 
muzyczne, na których wystaw ienie teatralne żadnych nie miał w i
doków.

Przeciw nicy W agnera, nie chcący uznać ani jego muzyki, ani 
poezyi, nie mogący jednak odmówić mu jakiejś niezwykłej mocy g e
niuszu, poszukiwali jej poza obrębem obu tych sztuk. Nordau w i
dzi w nim m ateryał na w ielkiego malarza, H anslick nazwał go naj
genialniejszym  z reżyserów, a N ietzsche w dobie swego antywa- 
gner nyskiego zacietrzewienia, uznaje go przede wszystkiem za 
aktora.

W e wszystkich tych określeniach jest pewna miara prawdy. 
Istotnie W agner skupiał w swym geniuszu różnorodne nie tylko  
twórcze, lecz i wykonawcze uzdolnienia artystyczne. W dążeniu do 
pełnego ich rozwinięcia i zespolenia, zaw ierał się ideał sztuki w a
gnerowskiej. Wyobraźmy sobie artystę, który tworzy i wykonywa 
swe dzieło, nietylko w słow ie poetyckiem, lecz i w tonie muzycznym, 
pojętym jako pełne rozw inięcie intonacyi mowy, a także w tow arzy
szących im objawach kształtu, ruchu, gestu, gry mimicznej, wreszcie 
w obrazowem ich tle scenicznem. Dodajmy, że ten artysta ma być 
zarazem organizatorem i kierownikiem odtwarzającego dzieło przed
stawienia teatralnego, a przytem jest nietylko uzdolnionym w tych 
różnych rodzajach sztuki zawodowcem, lecz także człowiekiem, któ
ry żyje pełnem życiem swej epoki, przejęty jest naj istotniej- 
szemi jej dążeniami i ma do powiedzenia społeczeństwu w iele rzeczy  
ważnych, głębokich i żywotnych. Czy taki artysta w uajwyższem  
spotęgowaniu wszystkich tych różnorodnych swych uzdolnień, me 
był ideałem geniuszu sztuki?

Ten ideał miał W agner na widoku w całym swym rozwoju a r 
tystycznym . Niesłusznem  byłoby jednak twierdzić, że sam siebie 
za istotne jego w cielenie poczytywał. Owszem, wyraźnie przeciw  
takiemu przypuszczeniu protestuje. W idział w owym ideale naj
wyższe zadanie sztuki, ostateczny kres, ku któremu ona wciąż dąży 
i w przyszłości zbliżyć się powinna. W takiem znaczeniu mówił i pi
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sał o „dziele sztuki przyszłości" (Kunstwerk der Zukunft), uwa
żając własne swe utwory jedynie za próby na drodze doń wiodącej.

Przyznać trzeba, że ten umiłowany jego ideał artystyczny, choć 
był niezmiernie wysoki, w danych warunkach nie dościgły, może być 
poczytywany za nader prosty i z samej natury sztuki wysnuty. 
Wszak chodziło tu o twórczość artystyczną w najpierwotniejszej jej 
postaci, w postaci, w jakiej wyobrażał ją ów przez pół podaniowy 
Tespis, ojciec tragedyi greckiej, zarazem twórca i wykonawca swych  
dzieł. Owo pierwotne skupienie środków sztuki miało się łączyć  
w ideale wagnerowskim z najwyższem ich udoskonaleniem, jakie na 
szczycie swego rozwoju mogły osiągnąć,— jednem słowem, sztuka 
miała powrócić do swej zasadniczej pierwotnej jedności, wzbogaco
nej nieskończoną różnorodnością sił i środków, zdobytych przez w yż
szą kulturę.

Godnem jest uwagi, że podobny ideał sztuki stanowił poniekąd 
naturalny kres rozwoju wielkiej poezyi X I X  wieku w jej wszech
stronnych dążeniach twórczych. Zarysowuje się on we wstępie do 
Fausta Goethego— („Vorspiel auf dem Theater"), a dobitniej jeszcze 
Występuje w teoretycznym poglądzie Mickiewicza, na istotę dramatu 
rozwiniętym w wykładach literatury słowiańskiej: „Dramat, mówi 
Mickiewicz, jest najsilniejszą realizacyą poezyi sposobami sztuki. 
W szystkie rodzaje sztuki muszą przychodzić w pomoc poezyi, żeby 
Wystąpiła na widowisko przed publicznością." ')

Wyobrażana przez obu tych genialnych wieszczów wielka po- 
ezya europejska w przeciwieństwie do swej pseudo-klasycznej po
przedniczki, dążyła do odbicia, w swych natchnieniach twórczych ca
łej pełni życia, do uzewnętrznienia w nich całej wewnętrznej treści 
duszy. Jako środkiem wyrazowym posługiwała się li tylko słowem  
rytmicznem, ale czyż w słowie miała się zawierać cała jej treść istot
na? Nie...—Zawierała się ona przedewszystkiem w kształtach i obra
zach, przez słowa w wyobraźni czytelnika wywołanych, w porusze
niach i nastrojach uczuciowych przez nie obudzonych. Tam, gdzie 
niema prawdziwej poezyi, t. j. prawdziwej twórczości—jak np. u po- 
etów-retorów z epoki pseudo-klasycznej, poza sztuką słowną nic 
zgoła nie widzimy, ani nie czujemy. Tam, gdzie natchnienie poetyc
kie najwyższą moc osiąga, słowo jest  tylko symbolem wewnętrznego  
Czucia i widzenia.

Te idealne stany duszy nie symbolicznie tylko, lecz realnie w io 
nie muzycznym i w obrazie dramatycznym uzewnętrznić:— oto było

’)  L ekcya 23, rok 1843.
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zadanie, jakie sobie stawiał Wagner. Chodziło tu nie o fakt 
jeden, który wedle wyrażenia Boileau „w jednym dniu i w jednem 
miejscu spełniony", stanowił przedmiot dramatu pseudo-klasyczne- 
go, ani o szereg faktów zewnętrznych, mniej lub więcej realistycznie 
w naszych współczesnych dramatach odtwarzanych, ani tern mniej 
o efektowne przez muzykę uświetnione widowisko operowe. Zada
nie było głębsze i rozleglejsze nierównie, polegało na uzewnętrznie
niu w słowie i w tonie, w grze scenicznej i w obrazie dramatycznym 
takiej pełni wewnętrznego życia duszy, jaka dotąd rozwijała się 
tylko w wyobraźni czytelnika, w idealnych dramatach wielkich  
wieszczów nowoczesnych—w Fauście, w Dziadach, w Manfredzie, 
w Nieboskiej, w Kordyanie. Jednem słowem chodziło tu o zespole
nie wszystkich środków artystycznych dla odtworzenia w jednolitem 
dziele sztuki najistotniejszych idei i dążeń epoki, skupionych w ge
nialnej duszy artysty i całą jej treść wypełniających.

Czy tak pojęty ideał sztuki nie wydaje się naturalnym kresem 
jej rozwoju, jak on się ujawnił głównie w poezyi, a po części i w mu
zyce nowoczesnej? A le  czy może on na prawdę być urzeczywistnio
n y—czy nie jest to tylko marzeniem idealnem, któremu nigdy nie są
dzono stać się faktem spełnionym?

IV.

Ktokolwiek jesteś, powiedz mi, w co wierzysz, mówi Krasiński 
w „Nieboskiej."

Czy ten, co w nic nie wierzy, może być k i m ś  w znaczeniu, 
w jakiem len wyraz bierze nasz poeta? Sądzę, że ściśle biorąc tylko 
c z e m ś być może—jakimś bezdusznym czynnikiem bytu codzienne
go, jakiemś kółkiem maszyny społecznej, które dzięki temu tylko się 
porusza, że maszyna jest w ruchu. W szelki samoistny, nie maszyno
wy, ale prawdziwie ludzki ruch z ducha pochodzi, a duch wiarą żyje, 
wiarą w cel, do którego dąży i w drogę doń wiodącą.

Taką wiarą stał Wagner, jako k t o ś ,  znaczący nie tylko  
w swej sferze społecznej i zawodowej, lecz także w sferze dążeń 
ogólno-ludzkich, rozszerzających się na cały obszar naszego bytu.

1) E i un jour, en un lieu, un seul fait accompli ( l’art poet).
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Wagner jako człowiek był zawsze artystę,, ale Wagner jako 
artysta nigdy nie przestawał być człowiekiem. Sztuka była jedynym  
celem jego życia, lecz i odwrotnie życie było jedynym celem jego,
sztuki. ■

Przysłowie niemieckie mówi ironicznie o dobrych ludziach, bę
dących lichymi muzykantami. Czy nie możnaby odwrócić tej ironii 
1 powiedzieć coś o dobrych muzykantach, którzy-lichymi są ludź
mi?— małoż takich na świecie? Napotkać ich można we wszystkich 
dziedzinach bytu ludzkiego. Pełni chwały w obrębie swego zawodu, 
poza tern najpospolitsze miernoty.

Tutaj chodzi nam wyłącznie o dziedzinę sztuki. Owóż nie
w ą tp l iw ie  zawdzięcza ona wiele dzielnym zawodowcom. Ale co im 
Zawdzięcza życie? I  czy istotnie to co sztuka od nich otrzymuje, 
tak wielką posiada wartość? Odpowiedź na to pytanie dotyczy za
sadniczego stosunku sztuki do życia, stosunku, z którego wynikały 
Wszelkie artystyczne i życiowe dążenia Ryszarda Wagnera, a także 
wewnętrzna tych dążeń tragedya.

Oczywiście nie odrazu ta tragedya jasno się zarysowuje w życiu 
artysty. Młodzieńcze jego lata, to jakby prolog akcyi tragicznej. 
Główne jej motywy występują wtedy nie w organicznej jedności 
czynu, lecz w oderwanych porywach pragnień i zapałów.

■> ' j
Dalej, z posad bryło świata!
Nowymi cię pchniemy tory.

Oto ich hasło, wiekuiste, hasło młodości! Jakże często prze- 
bvzmiewa ono bez echa w dalszem życiu człowieka. Wagner na
leżał (do tych ludzi, dla których „młodość bywa rzeźbiarką, co wy
kuwa żywot cały", a górne, jej hasła pobudkami bojowemi, przez 
trudy i klęski, wciąż do nowej prowadzącęmi walki. Przedmiotem 
tej walki był ideał artystyczny równoznaczny dla. śmiałego bojo
wnika sztuki przyszłości, naprzód z .ideałem humanitarnym, a na
stępnie z religijnym ideałem ludzkości.

Te dwie jego postaci wy kwitły z różnych epok życia artysty, 
odpowiadających dwom wielkim prądom duchowym X I X  wieku. 
Pierwszy prąd, czysto humanitarny, dziś już prawie do przeszłości 
ńależy, drugi, niosący ze sobą, nie wiedzieć, jeszcze, odrodzenie, 
Czy tylko przemijające wstrząśpienie religijne Europy — dzisiaj 
Zdaje się dążyć do zupełnego rozwoju. Wagner w ostatnim okresie 
swej twórczości, był jednym z jego zwiastunów.
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W młodzieńczym i męskim okresie swych dążeń, przyszły 
twórca Parsifala zupełnie był mu obcy, poniekąd nawet wrogi. 
Wzrastał on i rozwijał się w epoce rewolucyjnych zapędów, które 
w pierwszej połowie ubiegłego stulecia pod starem i hasłami huma
nitaryzmu osiemnastowiecznego walczyły zaciekle z tylokrotnie nad 
nim tryumfującą i dążącą do zupełnego pognębienia go reakcyą.

Wiadomo, jakie skutki wynikły ze wszystkich rewolucyjno-hu- 
manitarnych dążeń wieku, na czyją korzyść one się obróciły. W y
łącznie prawie na korzyść kapitalistycznego mieszczaństwa nowo
czesnego, które silne swą pracą i zabiegliwością, wsparte na potę
żnym, bezprzykładnym w dziejach, rozwoju przemysłu i handlu, sku
piło w swych rękach wszystkie zdobycze najnowszego rozwoju po
litycznego i społecznego i użyło ich ku pomnożeniu materyalnej swej 
kultury, oraz zmysłowego w niej i przez nią używania. Wolność 
stała się przedewszystkiem wolnością bezgranicznego wszelkiemi 
środkami bogacenia się. Równość stała się zrównaniem między ludźmi 
określonem sumą posiadanych pieniędzy, wreszcie braterstwo wy
raziło się w braterskim związku wszystkich posiadających w obronie 
praw swego posiadania.

Z  Francyi i z jej ogniska Paryża wynikały wszystkie dążenia 
rewolucyjne epoki — tam też w monarchii Ludwika Filipa, chytrego 
i obrotnego króla handlarzy, zwycięski w walkach społecznych ka
pitalizm mieszczański osiągnął najwyższą potęgę i wszystkie siły 
życia wprzągł do tryumfalnego swego wozu, wszystkie kwiaty ż y 
cia do upiększenia go użył. Oczywiście sztuka pomiędzy temi upię
kszeniami naj pierwsze zajęła miejsce i na samym szczycie rydwanu 
kultury kapitalistycznej jaśniała blaskiem, który świetność swą brał 
głównie od roztaczających się dokoła promieni złotego cielca.

W takiej to epoce do stolicy Francyi i stolicy Europy kultu
ralnej przybył biedny, nieznany nikomu muzyk niemiecki i pełen 
wiary w swe zdolności, w swą sztukę i w humanitarny ideał wieku, 
marzył o tryumfach' pod jego hasłem podnoszonych na niwie arty
stycznej. Jakże się zawiódł w tych marzeniach! Społeczeństwo ów
czesne umiało cenić i nagradzać hojnie dobrych muzykantów, ale 
żeby muzykant chciał być zarazem dzielnym człowiekiem, żyjącym 
całą pełnią szczero-ludzkich dążeń i szczero-ludzkićh ideałów — to 
wydawać się musiało niesłychanem uroszczeniem, naruszającem usta
lony porządek rzeczy, którego istotnym ideałem był i jest wzorowo 
luukcyonujący mechanizm społeczny o mnóstwie ludzi — kółek obra
cających się we właściwych sobie sferach. Muzykant niech umie
jętnie przygrywa spragnionym przyjemnego używania uszom ludzki nr
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poeta czy filozof niech sobie prawi o ideałach humanitarnych, pod 
warunkiem, żeby sam w nie nie wierzył i od innych wiary nie w y
magał.

Niektórzy przeciwnicy Wagnera utrzymywali, że wymyślił on 
sobie dla tego jakąś sztukę przyszłości, ponieważ w sztuce tera
źniejszości nie osiągnął spodziewanego powodzenia. Jest  to zdanie 
zupełnie dowolne i bezpodstawne. Dość wniknąć nieco głębiej w na
turę psychiczną artysty-reformatora, aby zrozumieć, jak dalece jego 
ideał samorodnie powstał i rozwinął się. Jednym z warunków jego  
rozwoju i uświadomienia w duszy artysty było przeciwieństwo, w ja 
kiem na gruncie paryskim znalazł się z rzeczywistością sztuki ówcze
snej. Gdzież tu mówić o wyższych, ogólno-ludzkich celach i zada
niach owej sztuki, wysługującej się arcypoziomym pragnieniom uży
wania? Jeśli  Wagner marzył o jakichś w niej tryumfach, jeśliby  
nawet świadomie chciał się przystosować do jej wymagań, to nigdy 
nie zdołałby do tego nakłonić swej natury artystycznej. Zdolności 
średnie mogą czynić podobne ustępstwa, dla zdolności genialnych są 
one zupełnie niemożliwe. Genialność ich stanowi odrębną samoistną 
potęgę, która ma własne swe drogi rozwoju i na obce drogi wprowa
dzić się nie da.

Któż zaprzeczy, że twórczość Wagnera z takiej właśnie wyni
kała potęgi? Jej dalszy rozwój, jakaż to wymowna ilustracya psy
chologii geniuszu! Jeden główny zasadniczy rys zaznaczyliśmy  
W niej wyżej: dążność do możliwie najzupełniejszego, najbardziej 
plastycznego wypowiedzenia się w sztuce. Z wyjątkowo wszech
stronnych uzdolnień artysty, wynikał szczególny jego do sztuki sto
sunek. Inni twórcy, tylko w pewnej sferze swego jestestwa, żyją 
Wrażeniami artystycznemi, Wagner żył niemi całą pełnią swych władz 
zmysłowych i duchowych, to też w sztuce ujrzał najzupełniejszy i naj
wyższy objaw życia, a powodowany złudzeniem osobistych wrażeń 
to znaczenie jej dla siebie na cały ogół ludzki rozciągał.

Takie pojmowanie istoty sztuki nigdy zapewne nie znalazłoby 
powszechnego uznania, a tern mniej mogło je znalezć w epoce, w któ
rej, ulegając wpływom mechanicznej i mechanizującej wszystko  
dokoła siebie kultury, traciła ona coraz bardziej charakter organi
cznej, żywej całości i stawała się składową częścią bezdusznej ma
szyny społecznej. Czyż z takim jej stanem mógł się pogodzić artysta, 
Pragnący w niej wypowiedzieć całą swą duszę, cńłą pełnię szczero- 
ludzkiego jej życia? Oczywiście, nie chcę tu utrzymywać, aby W a
gner jedynym w swej epoce był twórcą, ożywionym podobnemi dąże
niami; był on wszakże jedynym, który dla wypowiedzenia się w sztu
ce, potrzebował różnorodnych jej środków w publicznem przedsta
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wieniu teatralnem dających się tylko urzeczywistnić, a zatem bezpo
średnio był zależny od warunków publicznego życia, sztuki.

Nie mówiąc o poetach, którzy zawsze na osobności „sobie śpie
wać mogą, nie komu", i inni artyści urzeczywistniać mogą swe idee 
twórcze, bez względu na tó, jakie uznanie znajdą dzieła z nich po
wstałe. A le  artysta-dramaturg jedynie w realnem przedstawieniu 
scenicznym znajduje pełne odbicie swych widzeń wewnętrznych; 
cóż ma począć, jeśli nie chce ich przystosować do upodobań publiczno
ści, lecz je snuje z istotnej treści swego życia duchowego, z najgłęb
szych, najbardziej nieodzownych jego poruszeń wewnętrznych? Pu
bliczność szuka w teatrze zabawy, rozrywki, świetnego widowiska,, 
silnych podrażnień lub wstrząśuień nerwowych—co ją obchodzi dusza 
artysty? Nie ducha ludzkiego, maszyn ludzkich jej potrzeba. Po cóż 
więc ten duch w sztuce ma pokutować? A jeśli już koniecznie w niej. 
być musi, niech sobie siedzi gdzieś w głębi, ale na jaw publiczny, na 
widownię realną niech nie występuje, bo zamęt tylko sprawia i psuje 
przyjemność spokojnego używania.

Naraz zjawia się artysta, który tę szczero-ludzką treść ducho
wą, tolerowaną tylko w najbardziej oderwanych postaciach sztuki, 
pragnął uzewnętrznić w jak najrealniejszych jej objawach, z jak naj
większą możliwie siłą uzmysłowienia artystycznego. Co za dziw, że 
w zupełnem ujrzał się osamotnieniu i poczytany został za marzyciela^ 
który sztukę na fałszywe chce sprowadzić tory?

Poczucie tego osamotnienia znalazło potężny wyraz tragiczny  
w pierwszem, zupełnie samoistnem dziele Wagnera, w „Holendrze 
latającym". Blady, ponury żeglarz, przez złe moce po przestworach 
morskich wodzony, a cichej spragniony przystani, jest uosobieniem 
doli samego artysty, pragnącego daremnie znaleźć przystań dla swej 
sztuki na stałym lądzie rzeczywistości życiowej. Tylko kochające 
wiernie serce kobiece wybawić może Holendra od wiecznego tu- 
łactwa — tylko szczero-ludzkie współczucie dla dążeń twórczych 
z pełni jego człowieczeństwa wysnutych, może być wybawieniem 
artysty od grożącej mu doli tułaczej, może być trwałą przystanią dla 
jego ideału sztuki. W szystkie główne postacie kobiece Wagnera  
wyobrażają symbolicznie współczujące serce ludzkie, w którem dla 
swego ideału artystycznego jedyne widział on wybawienie. Daremnie 
go szukał w początkach swego zawodu. Holender znalazł wprawdzie 
kochającą wiernie kobietę, ale czuwające nad nim złe moce nie do
zwalają mu połączyć się z nią w rzeczywistości życiowej. Tylko 
przez śmierć jej ofiarną w spokoju pozgonuym wybawienie osiąga.
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Czyż i artysta nie znajdzie nigdy rzeczywistego w tern życiu  
ziszczenia swych pragnień serdecznych? Czyż owo upragnione prze
zeń współczujące serce ludzkie zawsze będzie tylko marą wyobraźni, 
rozwiewającą się przy każdem zetknięciu ze światem rzeczywistym?

Pytaniem tern rozpoczyna się pierwszy akt jego tragedy! ży
ciowej.

V

„Holendra latającego“ utworzył Wagner wśród smutnych dni 
paryskich. Tragiczny akord kończący to dzieło jest odgłosem bole
snych rozczarowań, doznanych w stolicy kultury, na widowni sztuki 
wszechświatowej. A le poszukując na niej współczucia dla swego  
ideału, czy nie popełnił artysta zasadniczego błędu? Czyż można je  
było znaleźć wśród tego kosmopolitycznego salonu Europy, w którym 
dla wszelkich ideałów ludzkich nie brakło słów miłych, uprzejmych 
i wzniosłych, lecz o szczere słowo z serca płynące, trudno było  
bardzo.

„W Paryżu—mówi W agner—poczułem się patryotą niemieckim. 
Uczucie braku ojczyzny; tęsknotę we mnie ku niej wzbudziło. A le  
patryotyzm mój wolny był od wszelkiego zabarwienia politycznego. 
Polityczne Niemcy ówczesne, jako przeciwstawienie politycznej 
Prancyi, wcale mnie nie pociągały. Patryotyczna moja tęsknota 
zwracała się nie ku temu, co dawno znane i co ma być odzyskane, 
lecz raczej ku temu, co nowe, nieznane, a co pozostaje do zdobycia, 
i czego tu w Paryżu nigdy zdobyćbym nie mógł. Była  to tęsknota 
niego Holendra do kobiety zbawczej, będącej dla mnie symbolem ele
mentu swojskiego, ojczystego, duchowo pokrewnego, który dotąd mi 
nieznany, przeczuwany był tylko w wyobraźni, jako urzeczywistnie
nie tego, co rozumiałem przez pojęcie ojczyzny* ')•

Jednem słowem, powziął' Wagner nadzieję, że jego pragnienia 
życiowo-artystyczne, tak srodze zawiedzione w międzynarodowej 
sferze paryskiej, w swojskiej, ojczystej dziedzinie, prędzej cel swój 
zdołają osiągnąć. Może roślina czysto-ludzkiej sztuki, na gruncie 
kosmopolityzmu współczesnego nie znajdująca warunków dla swego

!) Eine Mittheilung an meine Frende. 26
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irozwoju,—na gruncie narodowym wzrośnie i zakwitnie, czerpiąc swe 
soki odżywcze z tych źródeł dziedzicznego życia plemiennego, które 
są początkiem istotnym wszelkich prądów kultury ludzkiej.

Do przytoczonego wyżej ustępu swoich wspomnień, dodaje W a 
gner następującą melancholijną uwagę: „Jak w Paryżu zostałem z a 
wiedziony i w Niemczech zawiedziony być miałem. Mój Holender 
nowego świata nie odkrył. Kochająca kobieta, którą znalazł, tylko 
•ginąc z nim razem wybawić go mogła".

Na razie wszakże powodzenie zdawało się uśmiechać do artysty. 
Otrzymał stanowisko dyrektora orkiestry w teatrze drezdeńskim. 
Opera „Rienzi" entuzyastycznie niemal w Dreźnie została przyjęta. 
Niebawem jednak przekonał się Wagner, że istotną przyczyną owego 
powodzenia było to właśnie, co wtedy już w młodzieńczem swem 
dziele uznał za obce sobie, z zewnątrz zaczerpnięte, z istotną swą na
turą niezgodne. „W „Rienzim" — mówi artysta— patrzyłem jeszcze  
na przedmiot przez okulary operowe". Owóż właśnie te okulary ope
rowe, dostrzeżone przez nie i po mistrzowsku rozwinięte efekty mu
zykalno-wokalno-sceniczne, zjednały mu chwilową wziętość. Nale
żało tylko dalej w tym samym tworzyć duchu, aby ją sobie nadal za
pewnić, aby nowym zostać Meyerbeerem, berło muzyki dramatycznej 
w ręce swe uchwycić, a razem z tern, sławę, dochody, bogactwa- 
Postąpiłby tak zapewne każdy średni lub nawet wybitny talent, 
przez artystyczne prądy swej epoki unoszony; nie mógł tak postąpić 
prawdziwy geniusz twórczy, od którego nowy prąd sztuki miał wziąć 
swój początek.

W  tej epoce właśnie odrzucił Wagner stanowczo okulary ope
rowe, spojrzał na życie otaczające i w głąb własnej duszy przyro
dzonym wzrokiem swego geniuszu. Ujrzał teraz widzenia poetyckie, 
które nie mogły być artystycznie uzewnętrznione w żadnej z istn ie
jących form sztuki, a najmniej w tej, jaką opera współczesna dawała. 
Potrzebowały one nowej formy, odpowiadającej bogactwem i w ie lo 
stronnością swych środków wyrazowych, wyjątkowo, jak wiemy, bo
gatej i wielostronnej naturze poety. Forma ta zarysowuje się coraz 
jaśniej i stanowczej w następujących po „Holeudrże latającym" utwo
rach Wagnera. Zrazu pozostałości operowe wyraźnie się dają jesz
cze w nich dostrzedz, ale w niczem nie wpływają na ukształtowanie 
treści dramatycznej, która się wysnuwa z wątku samorodnych na
tchnień i stopniowo wyrabia sobie nowe postacie zewnętrzne, coraz 
lepiej odpowiadające jej naturze istotnej.

Głównem źródłem tych natchnień humanitarny ideał wieku, zja
wiający się poecie w obrazie jakiejś pełni szczero-ludzkiego życia 
w danych warunkach bytu kulturalnego niemożliwej do osiągnięcia,
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a jednak przez ducha uaszej kultury tak gorąco upragnionej. Jak  
wiemy, Wagner nietylko dążył do najzupełniejszego, jak najbardziej 
plastycznego wypowiedzenia tych pragnień zapomocą wszelkich środ
ków sztuki, ale przekonany też był, że takie doskonałe ich wypowie
dzenie jest  warunkiem rzeczywistego ich spełnienia, czyli humani
tarny ideał wieku utożsamiał niemal ze swym ideałem artystycznym. 
Im bardziej jednak poeta wnikał w warunki istniejącej rzeczywistości 
życiowej, tern jaśniej widział niezmierną jej odległość od owych 
dwóch przez siebie umiłowanych ideałów. Stąd tragedya jego dążeń 
znajdująca odbicie przedmiotowe w całym szeregu przepotężnych 
dzieł dramatycznych.

W  „Tannhauserze" objawia się ona w sprzeciwieństwie dwóch 
światów, dwóch wykluczających się wzajemnie postaci bytu. Z jednej 
strony płonąca jaskrawą czerwienią zmysłowości, brzmiąca odgłosem 
żądz wyuzdanych, podziemna grota Wenery—z drugiej strony zielona 
dolina wartburska, owiana świeżem tchnieniem wiosny, napełniona 
tysiącznemi głosami życia ludzkiego i przyrody. Tannhauser siłą 
pragnień wewnętrznych,wyrywa się z objęć demonicznej bogini, ucie
ka z jej podziemnego państwa czarów — na ziemi jak człowiek chce 
:żyć, na owej zielonej dolinie życia oddychać świeżą atmosferą szczero
ści ludzkiego bytu. Miłość niewinnej dziewicy zbawieniem mu będzie. 
A le  nie w ziemskiej dziedzinie, nie w pełni szczęścia ziemskiego 
osiągnąć je zdoła. Przeciwieństwo demonizmu zmysłowości, którym 

•całe jestestwo jego jest przejęte i nieludzko ascetycznego potępienia, 
jakie nań spada, tragicznym brzmi w dramacie rozdźwiękiem. Miłość 
ofiarna Elżbiety rozwiązuje ten rozdźwięk harmonijnie w pozaziem
skiej dziedzinie. Jak Holender i Tannhauser w śmierci tylko wyba
wienie znajduje i z ideałem swych pragnień się łączy.

Poeta dokładnie nam wyjaśnił genezę swego dramatu i rozwi
niętej w nim kolizyi sprzecznych żywiołów. Sam we własnem życiu 
ją odczuwał, we własnej swej tragodyi życiowej. Cała otaczająca go 
rzeczywistość bytu kulturalnego w swej bezduszności i w swym wy

rafinowanym materyalizmie, przedstawiała mu się jako istna grota 
Wenery. Wabiła go urokiem powodzenia zewnętrznego i zmysło
wego w niem używania. Wszelako, chcąc je osiągnąć, wyrzec się 
musiał swych ideałów i dążności artystycznych, przystosować się 
i zniżyć do poziomów wprost im przeciwnych wymagań. Jako czło
wiek i jako artysta uczynić tego nie mógł.

„Odwróciłem się—mówi—ze wstrętem od rzeczywistości życio
wej, odtrącony od niej siłą dochodzącej do samopoznania ludzko-arty- 
stycznej mojej natury. Ujawniła się ona teraz we mnie w zwrocie 
do jakiegoś wyższego, szlachetniejszego żywiołu, który w przeci
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wieństwie do jedynie mi znanych objawów używania zm ysłow ego1 
w życiu i w sztuce, przedstawił mi się jako bezwzględnie czysty, dzie
wiczy, niedostępny i niepochwytny w swej istocie. Czemże innenu 
mogła być dla mnie ta tęsknota, najszlachetniejsze uczucie jakiego' 
doznawać byłem zdolny, jeśli nie pragnieniem wyzwolenia się z tera
źniejszości, zamarcia niejako w nieskończonej nadziemskiej ekstazie  
miłosnej, która przez śmierć tylko staje się nam dostępna. A le  czyż. 
w istocie rzeczy to pragnienie nie było tęsknotą, za miłością, prawdzi
wą, za miłością rzeczywistą, z pełni zmysłowego bytu wykwitającą,, 
która na wstrętnym mi realnym gruncie zmysłowości współczesnej, 
żadną miarą zaspokojona być nie mogła. Jakże głupio wydała mi się 
wysilająca się w swem niedołęstwie na bystrość, krytyka, gdy memu 
Tannhauserowi jakąś specyficznie chrześcijańską, bezsilnie wniebo
wziętą wmawiała tendencyę. Twór swego własnego niedołęstwa wi
działa w tworze, którego pojąć nie była zdolna" ').

Jasnem jest, że W agner ma tu na myśli nie osobistą miłość dla, 
kobiety, lecz miłość dla swego ideału artystycznego, w pełni zmysło
wej jego rzeczywistości. Kobieta, jako przedstawicielka uczuciowej, 
strony społeczeństwa, jest dlań zawsze symbolem tego szczerego 
w sercach ludzkich współczucia, bez którego nie widział możliwości 
urzeczywistnienia swych dążeń na polu sztuki. W  danej chwili to 
urzeczywistnienie wydało mu się nieodzownie zależnem od doskonałej, 
harmonii zmysłowo-duehowej w zakresie czysto ziemskiego bytu. 
Brzmiało mu ono w duszy harmonijną pieśnią życia, w której czło
wieczeństwo ma wyśpiewać całą pełń najistotniejszych swych pra
gnień i dążności. Pieśń tragicznym kończyła się rozdźwiękiem, bo 
podobne rozdźwięki mąciły wciąż rzeczywistość ziemską, z której 
została wysnuta. A le  czy nie słychać w niej głosów pozaziemskiej 
harmonii? Pewnem jest, że w Tannhauserze motyw hymnu chrze
ścijańskiego góruje ponad wszystkiemi odgłosami życia.

Widzieliśmy, w jakim ostrym tonie wypierał się artysta chrze
ścijańskiej tendency! swego dramatu. Słusznie mógł się jej wypierać,, 
jeśli ma ona oznaczać świadomą dążność myślową, przewodniczącą 
tworzeniu. A le  kiedyż prawdziwy artysta taką teudencyą się powo
dował? W danym razie tembardziej musiała ona być obcą autorowi 
Taunhausera, że przypisywany jej kierunek chrześcijański, sprze
czny był z jego ówczesnemi przekonaniami, zwracającemi się owszem 
ku antyclirześcijańskiemu humanitarnemu ideałowi wieku. A le  może -

l) Eine >Iit. au Meine Freu.
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'Wynikające z tego zwrotu, świadome refleksyjne dążności pozosta
w ały  w pewnem przeciwieństwie z bezwiednym prądem natchnienia, 

<2 którego twórczość artysty brała swój początek.
W dalszym jej rozwoju znajdziemy odpowiedź na to pytanie.

VI.

„W moim „Tannhauserze"—mówi W agner—podpisałem sobie 
W yrok śmierci".

Słowa te świadczą, że czasowo przynajmniej zwątpił on o możno
ści zdobycia sobie szerszego uznania dla swego ideału artystycznego. 
Miał do tego aż nadto powodów. Chwilowe powodzenie, jakie mu 

-zjednał Rienzi, przyćmione już zostało przez wystawionego w D re
źnie Holendra. O powodzeniu Tannhausera, w którym stanowczej 
jeszcze aniżeli w dziele poprzedniem, zrywał z tradycyą operową 
w danej epoce, ani mowy być nie mogło. A jednak szedł dalej po 
swej drodze.

Bezpośrednio po Tannhauserze opracował poetycki tekst „Mi
strzów śpiewaków", do którego muzykę w późniejszym znacznie cza
sie wykończył. A key a tego utworu, na komicznych kontrastach 
•osnuta, a jednak pełna głębokiej powagi życiowej, zawierająca miej
scami wiele rzewnej tęsknoty i podniosłego nastroju, ukazuje nam 
przeciwieństwo pomiędzy bezduszną rutyną poetycką pedantycznych  
«mistrzów" a samoroduem natchnieniem młodego poety, znajdującego 
zrozumienie i odczucie jedynie u przedstawiciela ludowej twórczości, 
Hansa Sachsa. Ta ostatnia postać, jedna z najgłębszych i najbardziej 
pociągających kreacyi Wagnera, uosabia poniekąd swojską tradycyę, 
z ducha ludowego wysnutą, na której opierał się wielki muzyk-dra- 

maturg, zwalczając w dążeniu do swego ideału artystycznego bezdu
szną rutynę sztuki współczesnej.

Wszelako ten uśmiech łagodnej, zadumanej rzewnie ironii, któ
ra unosi się ponad osuo.wą „Mistrzów śpiewaków" przemijające tylko 
pojawił się w twórczości Wagnera. W „Lohengrinie" odzywa się 

■znów zasadniczy, tragiczny jej motyw, odzywa się z mniejszą może 
■aniżeli w Tannhauserze" siłą wybuchową, ale w podnioślejszym tonie 
•i w głębszym nastroju. Jest  to tragedya wysokiego posłannictwa, 
■które na poziomach życia daremnie szuka zrozumienia dla czysto 
'ludzkiej swej istoty.
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Lohengrin zstępuje z wyżyn nadziemskich, jako wysłannik św. 
Grala, pomoc nadludzką, niewinnemu cierpieniu niosący. Pozostaje 
na padole ziemskim, pociągany siłą szczero-ludzkń-j miłości, uchodzić 
zaś musi, skoro przez nieufność umiłowanej istoty, zmuszony jest do- 
wyjawienia tajemnicy swego wzniosłego powołania. Chce on być ko
chany jak człowiek, nie czczony jak pół-bóg. Po ujawnieniu swej 
nadludzkiej godności, powracać musi z sercem rozdartem do cudownej 
świątnicy, gdzie, pędząc żywot pełen chwały, w promienach ideału 
boskiego, tęsknić będzie bezmierną tęsknotą za bytem człowieka ko
chającego i kochanego.

Taunhauser z płonącej czerwienią gorączkową jaskini zmysło
wości wyrywa się ku zielonej dolinie, kwitnącej pełnią szczero ludz
kiego życia. —Lohengrin z utęsknieniem na nią spogląda z rozbłękit- 
nionych świętością eterycznych wyżyn. Jest  ona tedy wspólnym ce
lem pragnień z najwyższych szczytów i z najniższych otchłani bytu  
płynących, a te i tamte nie czem inuem są, jak odbiciem pragnień 
i tęsknot samego poety, zwróconych ku ideałowi humanitarnemu, któ
ry zawsze jednoznaczny mu był z ideałem artystycznym, z pełnem 
wyrażeniem w sztuce najwyższych dążeń życia ludzkiego na ziemi.

Podobnie, jak ów rycerz Grala i artysta w poczuciu swego 
wzniosłego posłannictwa zstępuje z idealnych stref sztuki na pozio
my realne, zstępuje nie jako półbóg, lecz jako człowiek i ludzkiego 
dla swych dążeń pragnie współczucia. A tymczasem cóż znajduje?— 
Podziw niekiedy, częściej ciekawość pustą, a najczęściej nieufną lub. 
niechętną krytykę.

Siedzą tam już gotowi do patrzenia,
Radzi dziwić się i bawić od niechcenia,

mówi w prologu do Fausta dyrektor teatru o nowoczesnej publicz
ności teatralnej. Od czasów Goethego nic ona pono pod tym w zglę
dem nie zmieniła się. I  dziś przedewszystkiem dziwów nowych po
żąda, bawić się chce, podziwiać od niechcenia, a krytykować za
wsze rada.

Czyż nie z a wiele wymaga artysta, gdy się tern nie zadawalać 
B yć może za wiele w stosunku do tego co w rzeczywistości otrzymać 
może, ale nie za wiele pono w stosunku do tego, czego z mocy swej 
natury wewnętrznej żądać ma prawo. Czyż człowiek z miłością 
zwracający się do ludzi niema prawa wzajemnych żądać uczuć.
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Owóż czemże w istocie swej powinien być artysta, jeżeli n iecz łow ie
kiem, który jak Słowacki „serce swe zwolna rwie na kawały, zamie
nia w piorun i w twarz ludziom ciska".

Prawda, nie często padają w sztuce takie pioruny serca, częściej, 
buchają w niej ognie sztuczne na podziw i uciechę gawiedzi. To też  
dziwnem się wydaje, gdy prawdziwy, wielki artysta, jak autor „Lo- 
hengrina", serce własne w swej sztuce ludziom dając, od serc ich też 
żąda zapłaty. Wzamian za to podobnie, jak wysłannik Grala, py
tany jest tylko nieufnie: skąd przybywa, jakie miano nosi, jakie do
wody swego posłannictwa okazać może?

A le powie kto: jakiem prawem domaga się ślepego zaufania 
i wszelką krytykę od siebie odtrąca? Owóż nie takie są żądania ar
tysty. Mówi 011 tylko do swych słuchaczy:— chciejcie z dobrą wolą 
i sercem otwarłem przyjąć to, co z serca wam daję. niech „przyjem
ność krytyki nie pozbawia was przyjemności odczuwania rzeczy pięk
nych i)- odczujcie, umiłujcie najprzód, a potem krytykujcie, ile  
chcecie.

Że taka była istotna myśl Wagnera, dowodem pogląd jego na 
charakter E lzy i na stosunek jej do Lohengrine. Zarysowuje się 
w tym poglądzie zaznaczone już powyżej symboliczne znaczenie ko
biecości, jako wyobrazicielki uczuciowej strony człowieczeństwa, do 
której zwraca się artysta.

Elza nie ma wiary zupełnej w Lokengrina; owładnięta zazdro
ścią stawia mu wzbronione pytanie o imie i pochodzenie, a przez to 
gubi się sama; na zawsze traci ukochanego. A le  zapytuje poeta: 
czyż niemiała prawa tak postąpić? Czyż bezwiednym instynktem  
serca wiedziona nie musiała pragnąć całkowitego posiadania ukocha
nego wraz z jego przeszłością i z jego tajemnicą? On nie mógł pozo
stać przy niej ze swą ujawnioną aureolą świętości, ona w swem ko- 
biecem uczuciu nie mogła nie żądać zupełnego ujawnienia całej jego  
istoty. Na tern polega tragizm tego stosunku, w którym W agner  
przedstawia symbolicznie własny swój, jako artysty, stosunek do 
współczujących mu serc ludzkich.

Elza to dla niego duch ludu. Buch ludu mówi przez nią do 
artysty: Jeżeli jako człowiek chcesz być zrozumiany, odczuty i umi
łowany, dajże mi się przez swą sztukę poznać w zupełności swego  
człowieczeństwa. Czegóż mi się zjawiasz, jako niepojęty mi, tajem
nicą osłoniony wysłannik ideału artystycznego?

1) Le plaisir de la critique nous 6te cclui d'etre viveijient touches de 
tres belles choses (Le Bruyere).
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Tutaj właśnie tkwi tragizm położenia. Artysta  nie może uka
zać się ludowi w takiej sztuce jaka jedynie jego prawdziwe człowie
czeństwo mogłaby ujawnić. Gdyby chciał przemawiać temi środka
mi i sposobami sztuki, które mu rzeczywistość dawała, kłamał by sa
memu sobie, kuglarzem byłby i obłudnikiem, nie człowiekiem, mó
wiącym z pełni i prawdy serca. A więc mimowoli wyrzec się mu
siał obcowania z ludem przez sztukę. Jak Lohengrin z sercem roz- 
dartem musiał powracać na samotne wyżyny swego ideału, którego 
strzedz, jako największej świętości ziemskiej, za istotne miał sobie 
powołanie.

Czy na zawsze sądzono mu pozostać w tej samotności? Czy 
wiecznie sam jeden w idealnym świecie pragnień miał się napawać 
blaskiem swego ideału artystycznego, bez możności i bez nadziei 
rozjaśnienia nim realnych obszarów sztuki?

Pytanie to na podstawie przebytych doświadczeń tylko w nie
pożądany dla siebie sposób mógł rozstrzygnąć. A le intuicya geniu
szu lepszą w nim budziła otuchę. Tworząc postać Elzy, zdolnej nje- 
tylko podziwiać, lecz i miłować bezgranicznie wysłannika ideału, 
uprzytomnił sobie nieznaną mu dotąd siłę zbiorową, siłę ducha ludo
wego, który, bezwiednym popędem serca wiedziony, chce obcować 
z artystą nie jak ze sztukmistrzem, mającym go bawić i dziwić, lecz 
jak z człowiekiem, znanym i kochanym, środkami sztuki przez miłość 
doń mówiącym.

Ale gdzież jest ten duch ludu, ku któremu z takiem utęsknie
niem z eterycznych wyżyn swego ideału zwracał się artysta? Czy 
istnieje on w jakichś realnych objawach życia, czy t j lk o  w idealuem 
pragnieniu zwiastuna sztuki przyszłości? W agner wierzył głęboko, 
że gdzieś w głębi życia współczesnego, po za rozpościerającą się na 
jego powierzchni publicznością, która w sztuce zabawy, przyjemno
ści i dziwowiska szuka, ukrywa się" lud prawdziwy, t. j. złączona 
wspólnością najistotniejszych, czysto ludzkich swych pragnień zbio
rowość społeczna, która ku sztuce nie nerwami tylko i chęcią pospo
litego używania, lecz sercem i duszą się wyrywa, miłością swą ją  
ogarnia i miłości wzajemnej żąda.

Czy ten lud będzie mógł kiedykolwiek wystąpić jawnie i real
nie w dziedzinie publicznego życia sztuki i wyprzeć panującą w niej 
dotąd niemal wyłącznie armię używaczy, snobów i dyletantów arty
stycznych?—było to zagadnienie, od którego zależała przyszłość 
ideału Wagnerowskiego i całej twórczości z niego wykwitającej.



T R A G E D Y  .4 A R T Y S T Y . 301

VII.

„Duch ludowy zjawiający mi się w postaci Elzy, zupełnym re- 
wolucyonistą mię uczynił1*. Wyjaśnieniem tych słów poety są naj
bliższe fakty jego życia.

Wiemy, że początkowo chciał on sztukę swą oprzeć na istnieją
cych stosunkach artystycznych. Tak dalece nie dostrzegał zasadni
czego ich ze swemi dążeniami przeciwieństwa, że w głównej stolicy 
ówczesnego artyzmu, w Paryżu, spodziewał się znaleźć odpowiednie 
dla siebie pola działania. Stopniowo jednak przekonał się, że nie- 
tylko w Paryżu, ale i we własnej swej ojczyźnie, w warunkach współ
czesnej kultury artystycznej u ogółu, zrozumienia i odczucia swych 
dążeń nie znajdzie. Trzebaby na to zupełnego jej przeobrażenia. 
Ale była ona tak ściśle związana z ogólnemi warunkami współcze
snego życia kulturalnego, źe tylko przy jakimś bardzo wielkim, sięga
jącym do głębi przewrocie, mogłaby się istotnie przeobrazić. W yni
kiem tego przewrotu byłoby wystąpienie na jaw ukrytej dotąd 
w głębi bytu społecznego potęgi ducha ludowego, która jak we wszel
kich dziedzinach kultury, i w  artystycznej jej dziedzinie sprowadziła
by nareszcie upragnione zmiany.

Bieg zdarzeń zdawał się usprawiedliwiać nadzieje poety. Nad
szedł rok 1848. „Brzemienny wypadkami, nadzieją promienny“, zda
wał się on rozpoczynać nową erę w życiu ludów europejskich. Całe 
Niemcy zawrzały ruchem rewolucyjnym. I Drezno nie pozostało mu 
obce. Wagner czynny w nim wziął udział i —przemawiał do ludu, 
utrzymywał stosunki z głównymi jego przywódzeami. Wkrótce j e 
dnak rozwiały się piękne nadzieje. Wojsko pruskie zajęło Drezno; 
nastąpiła reakcya i srogie prześladowaniarewolucyonistów. Wagner  
uznany za jednego z nich, w ucieczce musiał szukać ocalenia przed 
więzieniem, lub może śmiercią. Ścigany listami gończemi znalazł 
schronienie na ziemi szwajcarskiej, gdzie przez lat 10  jako wygnaniec 
polityczny przebywał. W tej epoce, pozbawiony wszelkiej możności 
praktycznego na polu sztuki działania, ogłosił główne swe pisma, 
w których teoretycznie rozwijał i uzasadniał swe reformatorskie dą
żenia artystyczne.

Wszelako twórczy jego geniusz ani na chwilę nie uległ zastojo
wi i ujawnił się w szeregu dzieł dramatyczno muzycznych, które sta
nowczo zrywały z wszelką rutyną operową i jako zjawiska w sztuce
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zupełnie nowe dla współczesnej publiczności całkiem niezrozumiale 
pozbawione były wszelkich widoków nietylko na powodzenie, lecz  
i na przedstawienie sceniczne. Tak jednak głęboko wierzył śmiały 
reformator w swój ideał artystyczny, że nigdy nie zwątpił o zwy
cięstwie w walce, jaką zań toczył z obojętnością ogółu i z nieprzyjaź- 
nią licznych przeciwników. Jakoż istotnie dane mu było tryumfo
wać na schyłku życia. Dzięki poparciu zastępu swych wielbicieli 
i króla bawarskiego Ludwika, a głównie dzięki własnej energii i w y
trwałości, bezprzykładnem pono w dziejach sztuki sposobem założył 
w Bayreuth odrębną dla swych utworów scenę, która jak wiadomo, 
do dziś dnia jest. czynna i znacznem cieszy się powodzeniem. Ale ta 
realizacya ideału, jak znacznemi z górnych jego wymagań okupiona 
została ustępstwami, jakiem przystosowaniem do wprost im przeciw
nych poziomych warunków istniejącej rzeczywistości! Czy wobec 
tego owo zwycięstwo bojownika sztuki przyszłości nie wygląda na 
klęskę prawie najsmutniejszą ze wszystkich klęsk, bo z tryumfu w y
nikającą?

Odpowiedź na to pytanie sama przez się, jak sądzę, nastręczy 
się z rozpatrzenia następnego okresu dążeń i twórczości arty- 
sty-refonnatpra.

Stanowi ten okres jakby drugi akt tragedy i Wagnerowskiej, 
teraz podobnie jak poprzednio znajdującej odbicie w podmiotowej 
stronie dzieł mistrza, mówiąc ściślej, w stanach i nastrojach ducho
wych, będących istotnem źródłem twórczych jego natchnień.

Tragizm ich wewnętrzny tern silniej teraz występuje, iż opiera 
się nie na bezwiednie tylko odczuwanem, lecz na wyrozumowanem 
świadomie pessymizmie poety. W tej porze zapoznał on się z filo
zofią pessymistyczną Schopenhauera.

Niesłusznem byłoby twierdzić, że w niej zaczerpnął swe idee. 
Mamy dowody, iż żywił je  oddawna, na długo przed poznaniem dok
tryny szopenhauerowskiej, ale niewątpliwie w tej doktrynie znalazł 
teoretyczne ich uzasadnienie, wskutek czego mógł je zupełniej sobie 
teraz uprzytomnić z całym ogółem tragicznych ich wyników. Stąd 
dzieła jego z ostatniego okresu odznaczają się szczególnie głębokim 
podkładem filozoficznym, który nie wyłącza z nich wcale bezpośre
dniej, żywiołowej siły natchnienia twórczego.

Pesymizm Wagnerowski jest to czarna noc przestworza k o
smicznego, na tle której zjawia nam się świetlany obraz wszechświa
ta. Twórczość mistrza, niby światło słoneczne, przenika na wskroś 
mroczną bezdeń i na firmamencie naszej strefy artystycznej tka wzo
rzyste pasmo blasków, barw, kształtów i zjawisk. A le  czarne tło-
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kosmiczne nieraz z po za nich przeziera. Czy przeziera mrokiem ni-  
cości, czy też ciemną zagadką niezgłębionej tajemnicy?

Rzut oka na ostatnie dzieło poety pozwoli nam może rozstrzy
gnąć to pytanie w myśl drugiego przypuszczenia.

Z tej tajemniczej dziedziny nocy wszechświatowej płynie prze
dziwna pieśń miłości Try stan a i Tsoldy, miłości i śmierci zarazem. Co 
znaczy to zestawienie, ten akord tragiczny, dźwięczący wielu słu
chaczom odgłosem rozszalałej chorobliwie namiętności zmysłowej? 
Kochankowie przez bezwiedny popęd swych serc zbliżeni, a przez lo
sy rozdzieleni, zamiast napoju śmiertelnego, który tajne ich pragnie
nia na wieki miał stłumić, wypili napój miłosny, wyzwalający w na
miętnej żądzy całą potęgę uczucia. A le różne przyczyny jednakie  
często wywołują skutki. Miłość bezwzględna, jako istotny cud życia, 
przez napój cudowny w dramacie usymbolizowana, z warunkami rze
czywistości życiowej nie daje się pogodzić, więc może tylko w poza 
życiowem „państwie nocy świata" prawowita jest jej dziedzina? 
Rrzeznaczeniem jej: „tęsknić i umierać —  nie z tęsknoty umierać, 
lecz w śmierci jeszcze żyć tęsknotą".

Czyż na tern ma polegać apoteoza wyuzdanej zmysłowości, za 
co niektórzy poczytują „Trystana i Isoldę"? Zachodzi tu nieporozu
mienie, których tak wiele w sądach o Wagnerze, nieporozumienie, 
wynikające z niedostatecznego zagłębienia się w idee twórcze jedne
go z najgłębszych twórców nowożytnych. U Wagnera istotnie zmy
słowość duże ma znaczenie: huczy nieraz i szaleje w jego muzyce nie- 
tylko w „Trystanie") odgrywa często poważną rolę w akcyi jego dra
matów, wspomniana jest  nawet wielokrotnie w jego pismach teorety
cznych. A le  czyż ma być równoznaczna z wyuzdaniem zmysłów, z po
spolitemu ich roznamiętnieniem?

Owóż tu zachodzi właśnie ogromne zamieszanie pojęć. O ile nie 
jesteśmy doktrynerami materyalizmu, czy sensualizmu, odgraniczamy 
ściśle świat zmysłowy od świata duchowego. Nic nadto słuszniejszego. 
A le  jakże objawia się faktycznie to rozgraniczenie? Oto wysła
wiamy w teoryi wszelką duchowość, a w praktyce żyjemy sobie 
najpospolitszem używaniem zmysłów, systematycznie uporządkowa
nemu w sławetnym cechu filistrów, a mniej lub więcej wyuzdanem po
za jego obrębem.

W agner był jednym z tych, którzy najlepiej odczuli i rozpo
znali tę wielką obłudę naszej kultury chrześcijańskiej z imienia, a po
gańskiej z ducha. W swym uzmysłowionym, zrealizowanym ideale 
artystycznym, chciał przeciwstawić jej prawdę kultury: opartej na 
doskonałej harmonii i równouprawnieniu zupełnemu duchowych i zmy
słowych czynników życia, czyli prawdę życia czysto ludzkiego, obja
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wiającego się już tu na ziemi nietylko teoretycznie, lecz także prak
tycznie , zmysłowo w całej swej godności wysokiej i treści pod
niosłej.

Słyszeliśmy jednak w „Tannhauserze“ i w „Lohengrinie“ naj
piękniejsze harmonie nie w zgodnych chórach żywiołów ziemskich,

• lecz raczej w tryumfujących nad niemi hymnach żywi< łu nadziem
skiego. Ozy nie te same żywioły ziemskie odzywają się z większą 
jeszcze mocą w miłosnym dwuśpiewie Trystana i Isoldy? A  cóż stąd 
wynika? Tragiczny akord miłości i śmierci, najtragiczniejsza może 
pieśń szałów miłosnych, jaką uszy nasze słyszały. — Huczy w niej 

'rozszalała zmysłowość, ale huczy nie orgią wyuzdaną używania, lecz 
rozpacznym krzykiem pożądań, rwących się ku jakiejś nieziszczal- 
nej harmonii zmysłowo-ducltowego bytu ziemskiego. Daremne po
rywy! Tu na ziemi krzyk taki nie znajdzie odgłosu; ale echem 
potężnem rozlega się w mrocznych bezdniach nocy wszechświatowej 
i  rozpływa się w nich cudowną harmonią przedśmiertnej pieśńj 
Isoldy.

Czyż to ma być apoteoza wyuzdanej zmysłowości? Czy nie j e s .  
to raczej tragiczne zaprzeczenie jej wzlotów ku ziemskiej apoteozie? 
Nieodzownym stąd wynikiem musiało być albo zaprzeczenie samej 
istoty bytu ziemskiego z wymarzonym przez poetę ideałem zmysłowo- 

■ duchowej jego harmonii lub stwierdzenie w niem żywiołu nadziem
skiego, w którym kres i cel jego najwyższy się zawierał.

Dla Wagnera dylemat ten był nietylko zagadnieniem oderwanej 
■myśli twórczej, wysnutej z przedmiotowego odczucia zewnętrznych 
zjawisk życiowych. Było to zagadnienie własnej jego duszy, wła
snego, czysto osobistego życia. Pamiętajmy, że artysta nierozdzielnie 
w nim z człowiekiem był złączony. Jak Goethe mógłby on powie
dzieć: „twórczość moja to szczera, powszechna spowiedź mego życia.“ 
Wszystko to, co czują jego główni bohaterowie, on sam czuł i prze
żył we własnem swem jestestwie. Te potęgi żywiołowe, które 
w nich burzą się i szaleją i w jego wrzały piersi. Stąd ich prawda 
niezrównana i wiecznotrwałe ich w sztuce znaczenie. Bo te tylko 
twory wiecznie w sztuce żyją, które nie z głowy artysty, nie z myśli 
oderwanej, lecz z całej pełni jego życia wewnętrznego się zrodziły, 
w  których krew jego duszy krąży, ból jego duszy się skarży, radość 
jego duszy się weseli. Im więcej w jestestwie artysty skupia się 
żywiołowych sił bytu ludzkiego, im większy ma on dar zupełnego 
'uprzytomnienia ich w sztuce, tern wyższy objawia się w nim geniusz 
sztuki.

Wagner był może najdoskonalszym typem takiego geniuszu- 
wyrosłym z gleby naszego życia współczesnego. Potężne przeciwień
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stwa życiowe, które do dziś dnia tak okropnie nas niepokoją, nie tylko 
odczul on, przemyślał i odtworzył w swej sztuce, lecz i przeżył we 
własnem swem jestestwie, a przedewszystkiem to główne najgłębiej 
w nas tkwiące przeciwieństwo wygórowanej bezmiernie zmysłowości 
i Wysokich pragnień duchowych. Twórca „Tannhausera“ i „Trista
na”, aby z taką mocą wyrazić zmysłowe szały natury ludzkiej, mu
siał je odczuwać, jak żaden może z ludzi współczesnych. A le  twórca, 
-Lohengrina", który nam ukazał człowieczeństwo z takiem rozbłę- 
kitnieniem nadziemskości, jakiem promienieje ono w muzycznej glorii, 
Grala Św„, musiał być zdolny do odczuwania najwyższych pragnień, 
duchowych naszej epoki, które pomimo wszelkich tłumiących je wro
gich potęg zmateryalizowanej kultury, żyją w nas jako wiekuiste n ie
zniszczalne dziedzictwo ducha chrześcijańskiego.

A między tymi krańcami, jakie bogactwo stanów duszy w naj
rozmaitszych ich postaciach i odcieniach! Wszystko to skupić i od
tworzyć w sztuce tak rozległej, jednolitej i doskonałej, jakiej świat 
dotąd nie widział, stworzyć sztukę nową, nieznaną dawnym wiekom,., 
będącą najwyższą zdobyczą wszechludzkiego artyzmu — oto była 
dążność Wagnera z poczucia mocy genialnej zrodzona, a w swym 
rozwoju przez napełniającą go bezmierną dumę człowieczeństwa no
wożytnego podsycana.

Zaślepione olhrzymiemi zdobyczami swej kultury, jakże wiele 
ono takich dumnych dążeń podejmowało,— jakże często z własnego 
tylko ludzkiego jestestwa, z chwilowych swych pragnień i porywów, 
niezależnie od przeszłości i od wpływów nadziemskich, chciało ono- 
Wysnuwać dzieła nowe a bezmierne, które postać ziemi miały prze
tworzyć i człowieka niemal bogiem jej uczynić.

A ż oto w chwili, gdy ludzkość nowoczesna zdawała się już 
zbliżać do szczytu swego rozwoju kulturalnego i gdy z wyniosłych 
jego wyżyn spojrzała na swe dzieła — cóż ujrzała? — Olbrzymie dzieła, 
i ład wspaniały w dziedzinie materyi — rozpaczliwą niemoc i zamęt 
straszliwy w dziedzinie ducha. Wtedy z jakichś przepastnych głębin 
uświadomionych dusz ludzkich podniosła się ciemna, gorzka fala pe
symizmu, tak ogromna i rozległa, jakiej nie widziano od czasów 
Buddy i przedwiekowych mędrców aryjskich. XV dziedzinie sztuki fala 
ta najwspanialej roztoczyła się w nąjwiększem i najtragiczniejszem, 
z dzieł Wagnera.
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Wcześniej znacznie poczęta w pomyśle, a po części w wykonaniu, 
ale po „Tristanie i Isoldzie“ dopiero ostatecznie wykończona, olbrzy
mia tetralogia „Pierścienia Nibelunga", jest głównym, artystycznie 
przepotężnym, a filozoficznie przegłębokim wyrazem pesymistycznej 
myśli swego twórcy.

Można nazwać to dzieło wielkim dramatem kosmicznym, stre
szczającym w sobie zasadniczą tragikę świata. Ciemne głębie nocy 
wszechświatowej, odbrzmiewające w „Tristanie" echem ziemskiej pieśni 
miłości, widomie tu niejako występują przed nami w całej wzniosłej 
swej grozie. Na ponurem ich tle przesuwają się obrazy życia, to j a 
sne i promienne, to mroczne i posępne, brzmiące pieśnią miłości, 
krzykiem nienawiści, jękiem bólu — aż wszystkie zachodzą w cień 
wiekuisty, milkną w wiekuistej ciszy niebytu.

Nie wdając się tu w rozpatrywanie przedmiotowej treści czte
rech dramatów („Złota Renu", „Walkiryi", „Zygfryda" i „Zmierz
chu bogów") tetralogii, mając na względzie—podobnie, jak i przy 
poprzednich utworach— li tylko podmiotową ich stronę, musimy 
w niej przedewszystkiem rozróżnić dwa główne, przeciwstawne sobie 
i uzupełniające się nawzajem czynniki. Pochodzą one z dwóch róż
nych okresów rozwoju duchowego, stanowiącego podmiotową trage-  
dyę artysty, a znajdują ujście w końcowym jej akordzie, brzmiącym 
cudną harmonią ideału nadziemskiego, w której rozpływają się i toną _ 
wszystkie rozdźwięki ziemskiego bytu.

Jeszcze w młodzieńczych swych latach, w epoce, w której nie
złomnie wierzył w ziemski, duchowo-zmysłnwy ideał człowieczeń
stwa, przez swe badania podań staro-germańskich doprowadzony zo
stał Wagner do epoki mytycznej, w której zajaśniała mu bohaterska 
postać Zygfryda, jako poetyckie wcielenie takiego ideału w całej 
pierwotnej jego świeżości. Ten Zygfryd wydał się poecie idealnym 
typem czystego człowieczeństwa, nie skażonego przez wpływy zw y
rodniałej kultury, a zarazem był on mu niejako uosobioną możliwością 
przyszłego odrodzenia, zakwitającego swobodną pełnią wszystkich  
zasadniczych, istotnych objawów natury ludzkiej.

W  późniejszych latach, jako przeciwieństwo tej jasnej mło
dzieńczej wiary w ziemski ideał człowieczeństwa, zjawiło się zro
dzone z doświadczeń życiowych i myśli refleksyjnej, pesymistyczne
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0 nim zwątpienie. Już w pieśni miłosnej „Tristana! Izoldy" s łyszeli
śmy jego odgłosy. Wynikający zeń motyw tragiczny, rozwinięty do 
•ostatecznych swych granic, rozszerzony po najdalsze kresy bytu, 
ukazał się wyobraźni poety w „boskiej niedoli", władcy bogów i lu
dzi, Wotana. Wotan, to człowieczeństwo w absolutnym swym obja
wie, w najwyższej swej mocy i najzupełniejszej swej wiedzy—to 
uosobienie metafizycznej idei człowieczeństwa, poczętej samoistnie 
w myśli poety, a rozwiniętej pod wpływem filozofii Schopenhauera.

„Pierścień Nibelunga", to przedewszystkiem tragedya Wotana, 
tragedya męskiej myśli poety. Zygfryd, ideał młodzieńczych jego  
marzeń, jest tylko najjaśniejszym promieniem, rozświetlającym w y
snuty z idei pesymistycznej mroczny obraz życia. Unosi się owa 
uosobiona w Wotanie myśl poetycka ponad obszarami życia, jako 
twórcza i porządkująca jego potęga, ale w najwyższem upojeniu swej 
mocy bezsilną się uczuwa wobec demonicznych żywiołów świata.

Powstają one z otchłani wyrocznych losów, z mroków pierwot
nego chaosu, z poziomu żądz nizkich i pragnień samolubnych. N a j
niższe z nich, najwyższą stają się potęgą. W głębi fal Renu, złoto  
zaklęte cudownym blaskiem jaśnieje. Igrając w jego promieniach 
strzegą je urocze Rusałki, uosobienie niewinnego wdzięku przyrody 
Potworny Karzeł-Nibelung porywa ich skarb, pierścień z niego cza
rodziejski wykuwa, a wyrzekając się miłości, potęgą niezmierną zdo
bywa. Odtąd złowrogi talizman wszędzie żądze chciwe wzbudza. 
Przemocą lub podstępem wydzierają go sobie karły, olbrzymy, ludzie
1 bogowie. A nad światem całym niechybna wisi zagłada:—w po
żarze powszechnym ma spłonąć, zapaść w wiekuisty „Zmierzch 
bogów."

Daremnie władcza myśl Wotana odwrócić chce losy wyroczne, 
daremnie Nibelungom pierścień wydziera, olbrzymów poskramia, 
z rodu ludzkiego zastępy bohaterów wzbudza. Wszystko wikła się 
i plącze w coraz straszliwszym zamęcie żądz i namiętności. Wreszcie 
myśl Wotana w najwyższem swem uświadomieniu poznaje drogę wy
bawienia. Jest  nią: dobrowolna rezygnacya, samowiedne zaprzecze
nie własnej woli do życia. A le gdzieś w głębi bezwiednych pragnień 
wotanowych nowa budzi się nadzieja. Jeśli  myśl świadoma we wła
snej zapada się niemocy, może czyn samorzutny, może wiedząca intu- 
icya serca zdołają przezwyciężyć losy złowrogie. Zygfryd, młodzień
czy ideał poety, z pragnienia wotanowego teraz ponownie zrodzony, 
występuje na widownię w pełni swej naiwnie wspaniałej i potężnej 
natury szczeroludzkiej. Obok niego staje Brunhilda, bogini, w ko
bietę kochającą przemieniona, uosobienie najtajniejszych porywów 
wotanowego serca. Może w tym związku samorzutnego czynu mę-
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skiego z uczuciovvem pierwiastkiem wieczno-kobiecym zawiera się  ̂
zbawcza siła świata?...

Próżne nadzieje! Zygfryd oszołomiony czarodziejskim ułudy  
światowej napojem, zapomina o Brunhildzie, zdradza ją, bezwiednie 
i najstraszniejsze zadaje cierpienia. Miłość w żądzę zemsty się za
mienia. Ońarą jej pada młodzieńczy bohater. Przy zwłokach jego 
Brunhilda z głębi swej intuicyjnej wiedzy serca wypowiada najwyż
szą tajemnicę bytu. Ułuda jest  jego istotą, miłość jedyną warto
ścią, zagłada ostatecznem wybawieniem. „Wiekuiste wrota stawania 
się, na zawsze się zamykają." —Pożar Walhalli płonie łuną ognistą.. 
Giną bogowie i ludzie. Noc wszechświatowa w mrokach swych świa
ty  pochłania.

Taka jest myśl zasadnicza najtragiczniejszego dramatu W agne
ra. Zawiera on wszystkie główne czynniki twórczości poety: od: 
najbujniejszych złudzeń młodzieńczych, aż do najgłębszych rozczaro
wań wieku dojrzałego. Są to przedewszystkiem rozczarowania ar
tysty  reformatora, który do ideału swego tak wytrwale dążył, tyle  
zań przewalczył i przecierpiał i w nadziejach z nim związanych ty
lokrotnie został zawiedziony. Przez pryzmat tego ideału na świat 
patrząc współczesny, dostrzegł W agner i odczuł głęboko wewnętrz
ną jego marność duchową, szczycącą się tak bardzo wielkością ma- 
teryalnych swych zdobyczy:—odczuł ją w jej nienasyconej żądzy 
złota i używania, w jej pragnieniu władzy,potęgi i zewnętrznego zna
czenia, oraz w wynikającej stąd „bezmiłości" (Lieblosigkeit, jak  
sam się wyrażał) wzajemnej pomiędzy ludźmi, którzy, jak na szyder
stwo, chrześcijanami się zwali.

Czy wśród podobnych warunków mógł być urzeczywistniony 
jego ideał artystyczny, dający się pomyśleć w realnym swym objawie 
jedynie na gruncie życiowym szczero ludzkimi pragnieniami i miło
ścią szczero-ludzką przesiąkniętym. Było to pono taką samą niemo
żliwością, jak niemożliwy był trwały byt uosobionego w bohaterskiej 
postaci Zygfryda, młodzieńczego ideału poety, wśród świata owład
niętego przeklętą mocą pierścienia Nibelunga.

A czyż nie włada on przepotężnie w tym naszym świecie w spół
czesnym, w którym przyszło żyć i działać wielkiemu artyście? Co 
za dziw, że w tym my tycznym jego podobieństwie najtragiczniejszej 
swej tragedyi, z taką bezwzględnością mu zaprzeczył, taką ponurą 
i taką wzniosłą zaśpiewał mu pieśń zagłady! Ale czyż i artystyczny  
ideał poety miał zatonąć w tej zagładzie powszechnej, w tragicznem  
zaprzeczeniu wotanowem woli do życia?

Wstępujemy tu w ostatni okres życia i dążeń Wagnera, niejaka 
w trzeci akt jego tragedyi życiowej.
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IX .

Na domu Wagnera w Beyrouth widnieje następujący napis na 
żaden język dokładnie przetłómaczyć się nie dający:

„Wo mein Walinen Friede fand,
Wahnfried sei mir diess Ilaus genannt.

Czy te dziwne słowa stosują się do całego życia mistrza, czy 
też wyłącznie do jego dążeń artystycznych?

Być może, iż to pytanie zbyteczne jest  zgoła. Wszakże W a g 
ner zawsze i wszędzie przedewszystkiem był artystą. Dążność do 
urzeczywistnienia umiłowanego ideału sztuki całe życie mu za
pełniała. W Bayreuth założył stolicę swej sztuki, tam i cel życia  
swego znalazł. Czy znalazł też swój ideał życiowy i artystyczny  
zarazem?—czy znalazł go w bayreuckim teatrze? Pisma jego dowo
dnie świadczą, jak daleko tu było do ideału „sztuki przyszłości." 
Cóż więc znaczy uspokojenie ułudy? Może ułuda zawierała się w nad
miernej wybujałości ideału, uspokojenie w przystosowaniu go do re 
alnych poziomów?—a może ułudą były same owe poziomy, wśród 
których sądzono było żyć i działać artyście, a ideał był jedyną praw
dziwą rzeczywistością, która, niby tęcza przymierza i pokoju, widnia
ła na wyżynach ponad ułud nem morzem zjawisk?

Wagner, jako artysta i twórca, nigdy owej tęczy ideału z oczu 
nie tracił i grę jej promieni, na falach życia odbitą, w dziełach swych 
utrwalał. Wagner, jako artysta-reformator, nietylko w tworach 
swych, lecz i w czynie realnym tęczowe blaski ideału na poziomach 
życia zapragnął utrwalić. Ale tutaj okazało się, jak rozległe, nie
przebyte przestrzenie oddzielają wyżyny od poziomów, jak daleka 
jest, wcielona w teatrze bayreuckim teraźniejszość sztuki wagnerow
skiej od wykwitającego w marzeniach artysty ideału przyszłości.

>) Nie przekład, lecz zbliżone znaczenie tego dwuwiersza, możnaby tak 
Wyrazić:

Ułudne me dążenia pokój tu znalazły,
Pokojem ułudy niech dom ten się zwie. 21
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W  zakończeniu rozprawy jego o przyszłem dziele sztuki (das 
Kunstwerk der Zukunft) znajdujemy dość szczegółowo rozwinięty 
obraz takiego dzieła. Nie z natchnień indywidualnych, tern mniej 
z żądzy sławy, rozgłosu, popisu, lub zysku, ma ono powstać, lecz 
z miłości szczero-ludzkiej, pojętej jako łącznik uczuciowy, skupiają
cy grono artystów, którzy w zjednoczeniu swych różnorodnych 
uzdolnień, zbiorowemi siłami tworzyć mają i wykonywać zarazem 
utworzone dzieło.

A  któż do tego grona należeć będzie, kto będzie artystą przy
szłości? Wagner odpowiada: każdy człowiek, który, przez szczere  
umiłowanie, najsilniej zdoła odczuć daną treść życiową i ujawniające  
się w niej dążenia ludzi-bohaterów. Umiłowanie to wzbudzi w nim 
geniusz twórczy, a odbite sympatycznem echem w gronie współczu
jących z nim towarzyszy, pobudzi ich do współdziałania, przez które, 
wspólnie z natchnionym przez miłość twórcą, nietylko odtworzą ar
tystycznie, ale także przeżyją moralnie czyny swych bohaterów, 
wzniosą się duchowo na te wyżyny życia, na których czyny owe, 
realnie dopełnioneby być mogły. W  podobny sposób—mówi Wagner  
— w pierwotnych przeddziejowych epokach sama sztuka powstała. 
N ie artyści zawodowi ją stworzyli, lecz z łona ludu wykwitła, z na
tchnień ludzi, którzy w danej chwili najsilniej pragnienia, dążności 
i zjawiska życiowe odczuli. Jaki był jej początek, taki ma być jej 
rozkwit pełny w artystycznych dziełach przyszłości.

A le ta przyszłość daleko była niezmiernie — zupełna przemia
na istniejących stosunków życiowych stanowiła nieodzowny jej wa
runek. Pojmował to doskonale i niejednokrotnie zaznaczył zwiastun 
przyszłego dzieła sztuki. A le jako człowiek, pełen energii czynnej, 
choć uznawał nieziszczalność swego ideału artystycznego, usiłował 
wcielić go choćby nie w zupełny i niedoskonały kształt realny. Osta
tecznym tej chęci wynikiem był teatr w Bayreuth, otwarty w r. 1876 
przedstawieniem „ Pierścienia Nibelunga". Stworzony dla tak nie
zwykłego dzieła, jest  ten teatr instytucyą artystyczną, istotnie bar
dzo niezwykłą, ale jak daleką nietylko od ideału artystycznego sw e
go założyciela, lecz nawet od bardzo realnych jego pragnień!

Nie sposób tu szerzej nad nim się rozwodzić. Na innem miejscu 
starałem się scharakteryzować go pokrótce ‘); tutaj zaznaczę tylko 
ogromną różnicę pomiędzy l u d e m ,  który W agner chciał w nim 
zgromadzić, a p u b l i c z n o ś c i ą ,  która się w nim zbiera. Przez

ł ) Z przeszłości i z teraźniejszości. Warszawa, 1904. Artykuł: Teatr 
w Bayreuth i jego znaczenie.
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lud rozumiał on (w uderzającej, bo bezwiednej zgodności z Mickie
wiczem) nie niższy stan społeczny, lecz zbiorowisko ludzi, niezależnie 
°d swego stanu złączonych wspólnością najistotniejszych potrzeb du
szy i serca, w danym razie ku sztuce zwróconych. Czemże wobec te 
go będzie publiczność, jeśli nie zbiorowiskiem ludzi, duchowo zupeł
nie sobie obcych, pociąganych tylko chęcią wspólnego używania, 
wspólnej zabawy i uciechy, a często wspólnej, przez modę nakazywa
nej, nudy. Mowa tu, oczywiście, o bezdusznej masie nowoczesnej pu
bliczności, nie o znajdujących się wśród niej jednostkach, które peł
ne ducha być mogą. Owa masa bezduszna gromadzi się tłumnie 
wszędzie, gdzie znajdzie coś przyjemnego, ciekawego, niezwykłego, 
lub modnego w danej chwili. Teatr bayreucki odpowiada tym wszyst
kim warunkom, nie dziw, że ją silnie pociąga—pociąga mianowicie 
uprzywilejowane warstwy, których stępiona przez ciągłe używanie 
Wrażliwość, coraz to nowych i coraz osobliwszych potrzebuje po
budzeń.

Jak  dalece podobna publiczność, zapełniająca przeważnie teatr 
wagnerowski, różna jest od tej, o której marzył jego założyciel, do
do w odem przyjęta przezeń i długi czas żarliwie broniona zasada, że 
teatr ów ma być zupełnie bezpłatny i nikomu żadnych zysków niema  
przynosić. Wagner pragnął utrzymać go ze środków, dostarczonych 
przez ludzi możnych, powodowanych zamiłowaniem do sztuki i w y
nikającą stąd chęcią udostępnienia jej wszystkim, zdolnym ją odczuć 
w takiemże samem serdecznem umiłowaniu. N ie bogactwo, nie posia
dane środki pieniężne, lecz gorące i wysokie pragnienie sztuki, miało 
otwierać wstęp do bayreucki ej jej świątyni, której podstawą, nietyl- 
ko moralną, lecz i materyalną, miał być kult ideału artystycznego,  
łączący serca ludzkie w szczerem i głębokiem dlań uczuciu.

Cóż się stało z temi pragnieniami artysty? Zmuszony konie
cznością, wyrzec się ich musiał w znacznej części, a po śmierci jego  
nic z nich nie pozostało. Tak zwani „patronowie“ teatru bayreuckie- 
go, którzy do kosztów jego założenia częściowo przynajmniej się 
przyłożyli, więcej pono różnemi względami osobistej, politycznej, czy 
finansowej natury, aniżeli szczerą miłością sztuki, byli powodowani. 
Zresztą związek ich rozchwiał się niebawem, a teatr wagnerowski, 
sam sobie pozostawiony, tylko dzięki znacznym dochodom z przed
stawień, bardzo drogo przez widzów opłacanych, do dziś dnia mógł 
się utrzymać.

Jakkolwiek jednak we względzie finansowym na tej samej, co 
inne teatry współczesne, oparty podstawie, artystycznym swym cha
rakterem znacznie się od nich różni, i choć daleki od ideału swego  
założyciela, w swem urządzeniu wewnętrznem, oraz w warunkach
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i w nastroju swych widowisk zachował liczne ślady tych wysokich 
pragnień i zamiarów, które go do bytu powołały. Zresztą Wagner  
w ostatnich latach życia przez znamienite arcydzieło, kres jego  
twórczości stanowiące, podniósł duchowo i uświęcił niejako swą sce
nę, zbliżył ją istotnie do znaczenia prawdziwej świątyni sztuki, od 
którego tak dalekie są zw ykłe nasze teatry, bardzo niesłusznie tern 
wzniosłem mianem zaszczycane.

X.

Tetrologię „Pierścienia Nihelunga" nazwał Wagner „uroczy
stością sceniczną11 (Biilmenfestspiel), a przedstawionego w Beyrouth  
w sześć lat po niej po raz pierwszy (i ostatni za życia autora, zmarłe
go w następnym roku) „Parsivala11 wyróżnił poważniej jeszcze 
brzmiącą nazwą: „uświęcającej uroczystości scenicznej “ (Biihnen- 
weihfestspiel). Nadto prawo przedstawienia tego ostatniego swego 
dzieła pozostawił wyłącznie teatrowi Bayreuckiemu, tak, iż do dziś 
dnia, poza jego obrębem, nigdzie w Europie nie może ono być przed
stawione.

Zarówno ta nazwa, jak i to postanowienie, mające zabezpieczyć 
dramat od profanacyi zwykłych przedstawień operowych, świadczą 
wymownie o wyjątkowo podniosłem znaczeniu, jakie poeta mu przy
pisywał. Jakoż usprawiedliwione jest ono przez treść przedmiotową 
tego utworu, a jeszcze więcej przez ujawniający się w niej podmio
towy nastrój samego twórcy.

Jeden z najzawziętszych przeciwników Wagnera, płytko i pła
sko myślący krytyk wiedeński, Hanslick usiłował wmówić swym 
czytelnikom, że Parsival, to zwykła „opera czarodziejska", wyróż
niająca się tylko nieco odrębnym stylem. Jestto jeden z tych niepo- 
jęcie ograniczonych sądów o twórczości Wagnera, które tylko 
uprzedzeniem, lub zupełnem niepojmowaniem istotnej jej natury w y
jaśnić się dadzą.

Widzieliśmy, że, począwszy od „Holendra latającego", twór
czość Wagnera, choć operowemi zrazu posługiwała się formami, nie 
z operowych wynikała źródeł, źródłem jej było zawsze szczere na
tchnienie poetyckie, z duszy twórczej z żywiołową siłą tryskające, 
całą pełnią czysto ludzkiego jej życia. Zaznaczyliśmy wyżej, że ro
ślina sztuki Wagnera wprost z gleby jego życiowej wyrosła. Z bie-
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giem czasu coraz głębiej zapuszczała ona swe korzenie w duszę ar
tysty. Z najistotniejszej jej treści czerpała swe soki żywotne i za
kwitała przedziwnym kwieciem jej natchnień.

Okazuje to szczególnie religijno-ckrześcijańska strona twór
czości artysty. Można na niej stwierdzić prawdę starego aforyzmu: 
unimu n a tu ra lite r  Christiana. Pomimo swych doktryn antychrześcijań- 
skicli, z atmosfory umysłowej danej epoki poczerpniętych, twórca  
„Tannhausera" i „Loheugrina“ z chrześcijaństwa wysnuł wiele naj
wznioślejszych swych natchnień. Czyż pokutnicza pieśń pielgrzymów, 
modlitwa Elżbiety, zwycięski nad orgią zmysłową hymn religijny,  
*iie dźwięczą w „Tannhauserze" odgłosem duszy prawdziwie, choć 
bezwiednie może, chrześcijańskiej? A  czyż nie w chrześcijańskiej du
szy mogła tylko powstać zjawiająca się nam w muzycznym wstępie 
<lo „Lohengrina11 promienna wizy a chóru anielskiego, znoszącego na 
ziemię w cudownem naczyniu Grala święty symbol wiary i łaski?

Te nadziemskie głosy i widzenia przybywały naprzód do duszy 
twórczej artysty z dalekich, dalekich światów nieznanego ideału, pro
mienne blaskiem jego nadziemskim. A le  niebawem zgasły i roz
wiały się one w pomroku życia ogarniającym duszę artysty cieniami 
pesymistycznego zwątpienia. Nie miały one wszakże pochłonąć 
W sobie natchnień twórczych artysty. Z najtajniejszych i^h głębin, 
z szopenhauerowskiej litości dla udręczonej męką bytu Woli zabłysło 
mu na nowo światło dawnego ideału. A le teraz nie tylko ujrzał 
w jego promieniach unoszone na falach nadziemskich harmonii cu
downe widzenie anielskie, lecz także podążył za niem po przez ziem
skie góry i doliny i wraz ze swym Parsiyalem zaszedł do cudownego 
grodu Ś-go Grala, gdzie w przelanej za ludzkość, grzeszną świętej  
krwi Zbawiciela ujrzał istotne źródło najjaśniejszych blasków 
swej własnej duszy i wszelkich blasków duchowych, jaśniejących na 
ziemi. “

Ale tę świętość najwyższą w mistycznym symbolu Grala 
ukrytą, piastują ręce grzechem skalane, cierpieniem z niego zrodzo- 
nem drżące. K to ją wyzwoli z rąk niegodnych i moc cudotwórczą 
jej przywróci? — Kto znękane ogromem niedoli człowieczeństwo 
z cierpień grzechowyeh uleczy?

„Przez litość świadom prostak niewinny.11 ’)

!)  Durch Mitleid wissend der reine Thor.
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Współczująca mękom ludzkim litość da mu poznać źródło ich 
istotne w drgającej nienasyconą żądzą zmysłowości, niewinność 
duszy pozwoli mu oprzeć się najsilniejszym urokom grzesznych po
żądań.

I oto ostateczna myśl, stojącego już nad grobem poety głosi 
nam w zakończeniu Parisvala.

Zbawienia cud n ajw yższy,1)
Zbawcy wyzwolenie.

Czemże było całe życie Wagnera, jeżeli nie ciągłą a zawsze bez 
skuteczną walką o wyzwolenie ideału z rąk niegodnych? -idea łu  
sztuki, który był dlań streszczeniem i symbolem najwyższych dążeń 
życiowych. Wzrokiem swego geniuszu dojrzał poeta jaśniejący na 
wyżynach płomień tego ideału, ale skąd sił zaczerpnąć, aby go po
chwycić i nieść wytrwale po mrocznych drogach ludzkości? Źródło 
tych sil widział zrazu w niezwalczonej przez żadne moce ziemskie 
i niebieskie żywiołowej potędze człowieczeństwa. „Ten co strachu 
się nie nauczył" (der das Furchten nicht gelernt), Zygfryd, smoka 
strzegącego skarbów złotowładczych pogromca, najzupełniejszem jest  
jej wcieleniem. Ale Zygfryd pada ofiarą ułudy życia, W ięc jest  
potęga wyższa nad potęgę żywiołowego człowieczeństwa. Któż tę 
zdoła przezwyciężyć?

Z najwyższej kopuły świątyni Grala cudowne, nadziemskie 
głosy odpowiadają na to pytanie:

Przez litość świadom prostak niewinny.
Czekajcie go— on jest wybrany.

Miłość współczująca, z niepokalaną czystością duszy złączona, 
z nadziemskiej bożej miłości moc swą biorąca:—oto jedyna potęga 
zdolna przezwyciężyć omamienia ziemskiej ułudy. Ona tylko może 
zapłonąć pełnym blaskiem najwyższego ideału życiowego, którym 
mgły i mroki ułudy życiowej rozproszy i obudzi nowe żywototwórcze 
siły w glebie naszego bytu, tak okropnie wyjałowionej przez jedno
stronną, zmateryalizowaną kulturę.

A gdzież pełne tego ideału ujawnienie? Wagner bez wahania 
odpowiada: w sztuce, oczywiście w idealnej „sztuce przyszłości," któ-

*) Hóchsten Heiles Wunder 
Erlósung dem Erlóser!



TRAGEDYA A R T Y S T Y . 3 1 5

rą, jak wiemy, utożsamiał zawsze z ideałem życiowym ludzkości, a na 
schyłku dni swoich i z religijnym jej ideałem.

Sztuka przyszłości ma być przedewszystkiem religijna. Grłów- 
nem jej zadaniem będzie uprzytomnianie ludziom najwyższych prawd 
wiary w obrazach możliwie najsilniej i najwszechstronniej na całe 
ich jestestwo oddziaływających. A le  ma ona być wedle Wagnera  
nie tylko estetycznym wyrazem i odbiciem życia religijnego, lecz tak
że zupełnym i jedynym pono jego objawem. Sceniczne odtworzenia 
jej dzieł dokonywać się mające, jak wiemy, przy zespoleniu wszel
kich środków artystycznych w najwyższem ich spotęgowaniu, mają 
być uroczystościami o religijnym charakterze, jak to w danej „Parsi- 
valowi“ nazwie (Biihnenweihfestspiel) zostało zaznaczone.”

Jednem słowem sztuka, jako przyszła religia ludzkości:— oto 
ideał artystyczny Wagnera u szczytu swego rozwoju. „Nie myślcie, 
dodaje wszakże artysta, że chcę tworzyć nową religię; stoję niezłom
nie przy chrześcijaństwie, ale wierzę, że tylko przez sztukę odrodzić 
się ono może w sercach ludzkich.

Odrodzenie idei chrześcijańskiej, a w niej odrodzenie natury 
ludzkiej zepsutej i zwyrodniałej pod wpływem obecnej kultury—oto 
jest najwyższy ideał życiowy mistrza bayreuckiego, zespolony prze
zeń jak najściślej, niemal utożsamiony z artystycznym jego ideałem.

X I.

W pierwszym okresie swych dążeń reformatorskich wierzył Wagner 
niezłomnie, że oba te ideały mogą się urzeczywistnić, a przynajmniej 
zbliżyć do urzeczywistnienia na grunćie istniejącej kultury, na dro
dze antyclirześcijańskiego jej rozwoju, w pełnym rozkwicie człowie
czeństwa, wyzwolonego z wszelkiej religijnej i dziejowej tradycyi. 
Pragnienia wieku odczuwał w rewolucyjnej ich postaci, w odziedzi
czonym po stuleciu X V I I I  złudnem wyobrażeniu o przyrodzonej do
skonałości natury ludzkiej, o przyszłem doskonaleni jej szczęściu, 
które ona w nieustannym postępie z pewnością osiągnie na ziemi, je- 
źli tylko wyrzecze się wszelkich „pozaziemskich urojeń".

W ieleż to trzeba było- rozczarowań, wielu wstrząśuień i wielu 
ofiar, zanim te złudzenia ostatecznie się rozwiały! Co za dziw, że 
rozkw itający duchowo za czasów przemożnego jeszcze ich panowania
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(w pierwszej połowie ubiegłego wieku), genialny artysta przejął się 
niemi i na nich zrazu oparł swój ideał sztuki przyszłości? A le dążąc 
doń w dziedzinie sztuki teraźniejszości, poznał niebawem, jak ułu
dne były w szelkie, rzekomo wyższe, w niej pragnienia, ku jak niz- 
kim i płaskim poziomom najpospolitszego używania zwracał się isto 
tny jej rozwój. A czyż kierunek tego rozwoju nie był odbiciem głów 
nych prądów życia współczesnego, które gwałtow ną kaskadą rewo
lucyjną spadały z wyżyn idealnego humanitaryzmu na bardzo ja ło 
we lub zgoła błotniste niziny bytu.

W agner był jednym z tych, którzy najgłębiej odczuli wynika
jące stąd zawody i rozczarowania. Odczuł je jako artysta w swem 
dążeniu do niedościgłego wśród danych warunków ideału sztuki—od
czuł je jako człow iek, który przez sztukę chciał żyć całą pełnią 
szczeroludzkiego życia. Tej pełni w otaczającej rzeczywistości nie 
znajdował, nie miał nawet możności wypowiedzenia swych pragnień 
i porywów ku wyższemu ideałowi zwróconych. Jest to jeden z naj
wydatniejszych rysów owej tragedyi tragika, która nas tu zajmuje.

Są artyści, którym, przy ogromnem bogactwie natchnienia zby
wa na zewnętrznej mocy twórczej. Twórca „Pierścienia Nibelunga" 
nie należał z pewnością do ich liczby. W szelako i on nie posiadał do
syć owej mocy, aby nią w ypełnić bezmiernie rozległy , cały obszar 
sztuki, ogarniający zakres, na jaki rozciągał się jego ideał artysty
czny. A le być może, że sam ów ideał w tern, co zawierał nieziszczal- 
uego i utopijnego w sobie, był wynikiem krańcowych zapędów arty
sty w jego  dążeniu do rozszerzenia zbyt ciasnych dlań granic sztuki 
współczesnej. Dążność W agnera do stworzenia jednolitego dramatu 
poetyczuo-muzycznego nie była, jak wiemy, wynikiem doktryny 
oderwanej, lecz rzeczyw istej potrzeby wewnętrznej, potrzeby geniu
szu twórczego, który tak był ukształtowany, że swe natchnienia i w i
dzenia poetyckie jedynie w oży wionem przez muzykę i zrealizowa- 
nem na scenie obrazowaniu dramatycznem należycie mógł uze
wnętrznić.

Aby cel ten osiągnąć, aby wypowiedzieć się w sztuce całkowi
cie, musiał artysta wytworzyć nową jej postać. Na to potrzebował 
nieodzownie poparcia i uznania szerszego ogółu. A le  ogół współ
czesny o nowej sztuce wcale słyszeć nie chciał, potrzeby jej nie ro
zumiał, ani nie odczuwał. Dramat muzyczny pojmował jedynie (i do 
dziś dnia przeważnie pojmuje) w formie opery, t. j. w formie, któ
ra z prawdziwem jednolitem natchnieniem twórczem nic zgoła nie
ma wspólnego.
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Panowanie przemożne za dni naszych takiego absurdu arty
stycznego, takiego pasorzy ta sztuki, jak opera, wymownie świ. dczy, że 
przesycone materyal i styczny kulturą, społeczeństwo nowoczesne nie 
troszczy się wcale o pełne, realne objawy ducha w sztuce, artystyczną, 
w niej komunię dusz ludzkich. Toleruje ona te objawy w poezyi, 
w muzyce i w innych sztukach oddzielnie wziętych, toleruje je  tem 
Więcej, im zawierające je  dzieło sztuki utrzymuje się na bardziej 
idealnych, jednostkom tylko dostępnych, wyżynach—skoro ma ono 
jednak przemawiać do szerokiego ogółu w pełnej realizacyi gry sce
nicznej i przedstawienia teatralnego, powinno mieć na względzie je 
den główny cel, będący w ogóle istotnym celem całego naszego życia 
kulturalnego: pospolite, bezduszne używanie zmysłowe.

Społeczeństwo nasze mówi jak Tannhauser W agnerowski, po
zostający pod czarem demonicznej zmysłowości: „Czcić Boga we 
wzniosłej, niedostępnej dali, wzrok uwielbienia pełen ku niebu gw iaź
dzistemu zwracać, ale co sercu i zmysłom jest blizkie, ku używania 
uciesze niech służy".

Czyż nie podobne jest usposobienie ogółu współczesnego? Pójdź
my z nim do teoryi, do abstrakcyi, do natchnień poetów, do marzeń 
idealistów, do pomysłów m yślicieli—w szystko co w zniosłe w nich, 
chętne u niego znajdzie uznanie. A le  sprobójmy jedną z tych myśli, 
jedno z tych marzeń w cielić w realną pieśń życia. „W net cala dru
żyna rozpierzchnie się, unosząc zadziwione słuchy". Cóż pozostaje? 
«Zerwać struny i w B etę cisnąć bardon głuchy".

W agner w swej sztuce taką pieśń życia chciał zaśpiewać. Co 
za dziw, że nie znalazł posłuchu? A jednak bardonu w B etę cisnąć 
nie chciał. Z uporem człow ieka wielkiej wiary i energicznego czynu 
działał i w alczył w sprawie swego ideału. I oto nastąpiło nieo
dzowne rozdwojenie w jego  działalności. Pełen samorodnych na
tchnień artysta-tw órca staw ał się nieraz refoim atorem -teoretykiem , 
który w oderwanych prozaicznych wywodach usiłował uzasadnić ra- 
cyonalnie swój ideał artystyczny i wyjaśnić drogi swych dążeń. Jako 
śpiewak natchnionej, pieśni życia „nieme miewał harfy i słuchaczów  
głuchych"—jako rozumujący teoretyk sztuki miał przed sobą pole dzia
łania zupełnie obce naturze swego geniuszu.

Dość wczytać się nieco w pisma W agnera, powstałe przeważnie 
za czasów przymusowej jego w dziedzinie sztuki bezczynności, aby 
spostrzedz, jak obco i nieswojsko było mu na tem polu teoryi, z ja 
kim trudem, z jaką męką, rozwijał swe myśli w oderwanych rozumo
waniach. Sam o tem wyraźnie mówi, ale widać też to z ciężkiego, 
Wymęczonego stylu jego pism prozaicznych, z ich budowy bez
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kształtnej, a przedewszystkiem z dziwacznych, paradoksalnych, czę
sto zgoła niemożliwych doktryn, jakie w nich wyłożone zostały.

Tam, gdzie odzywa się w nich wymowny głos skargi na zawody 
w dążeniach artystycznych doznane, gdzie pada grom potępienia lub 
wybuch szyderstwa na różne podłości i podlostki sztuki współczesnej, 
W agner-pisarz godnym się okazuje W agnera-poety i artysty — ale 
tam, gdzie chodzi o teorye racyonalne i pozytywne doktryny, jakież 
przeciwieństwo mocy i słabości, iutuicyą geniuszu odczutej prawdy 
życia i wyrozumowanych o niej przywidzeń.

X II .

Rzut oka na dzieła artysty dał nam poznać tę prawdę w ogól
nym przynajmniej zarysie—zbytecznem byłoby rozwodzić się nad to- 
warzyszącemi jej przywidzeniami doktrynerskiemi. W yżej zresztą  
wspomniałem najważniejsze z nich. Obecnie należy jeszcze zazna
czyć pokrótce związek ich z przeszkodami, jakie w swym rozwoju 
napotykała twórczość poety. Dola jego tragiczna sprawiła, żo to co 
chciał i wewnętrznie mógł wyrazić w żywych tworach natchnienia, 
z powodu niemożności zewnętrznej, musiał wypowiadać w oderwa
nych płodach rozumowania. Jakże musiał się błąkać w tej dziedzi
nie, w której geniusz twórczy nie mógł mu być przewodnikiem.

Powie kto może, że W agner nigdy przecie tworzyć nie przesta
wał, zawsze więc miał możność wypowiedzenia się w dziełach sztuki. 
Tak—ale wspomnijmy, w jakich tworzył warunkach, jak w ciągu lat 
wielu, żadnych prawie nie miał widoków na realne, sceniczne dzieł 
swych wykonanie, lub też musiał je  widzieć wykonane w warunkach 
wprost sobie nienawistnych, lub zgoła do przyjęcia niemożliwych. 
Trzeba było tej wiary, jaką on miał w swój ideał artystyczny, aby 
wobec tego nie zwątpić i nie zrozpaczyć o swem zadaniu życiowem.

W iara cuda tworzy, niekiedy płodzi cudactwa. Cudem wiary 
Wagnera było w ytrw ałe jego w tak nieprzyjaznych warunkach, two
rzenie— cudacznemi jej płodami były pewne doktryny mistrza, które 
miały się stać uzupełnieniem tego, co w dziełach jego artystycznych  
dopowiedziane nie było, co w czynach jego reformatorskich nie zo
stało spełnione.

Czy w ywarły one wpływ jaki na twórczość artysty? Trudno 
się go dopatrzeć. Geniusz W aSnera rozw ijał się samorodnie, od
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wpływu idei oderwanych niezawiśle. A le to pewna, że twórczość 
jego na jego doktryny oddziałała potężnie, a po części i na uwarun
kowane przez nie reformatorskie na polu sztuki dążności. Doktryny 
owe w istocie swej były to nie racyonalne, z idei ogólnych czy też 
z doświadczenia wyprowadzone teorye estetyczne, lecz marzenia 
o jakiejś niemożliwej sztuce przyszłości, z niemożliwych całkiem w a
runków przyszłego bytu społecznego mającej wykwitnąć.

Jak dziwnie nam majaczy w tych mgłach marzycielskich g e
nialna indywidualność mistrza. A rtysta  z człowiekiem jak najsilniej 
byli w niej zespoleni: To była jej siła i wielkość, ale stąd też w y
nikła jednostronność powstałych pod jej wpływem doktryn. Sku
piając w swej sztuce najistotniejszą treść życia, chciał W agner od
wrotnie rozciągnąć sztukę na cały ogół zjawisk życiowych. Skutkiem  
tych dążności, było utożsamienie ideału artystycznego, najprzód z hu
manitarnym, a następnie z religijnym ideałem naszej epoki, czyli 
ostatecznie sztuka, jako religia przyszłości, skupiająca w sobie całą 
najistotniejszą treść idei chrześcijańskiej, w niej niosąca odrodzenie 
- zbawienie zwyrodniałemu za dni naszych człowieczeństwu.

W  tej ostatniej swej doktrynie, którą z wielką żarliwością gło
sił na schyłku swego życia, wielki, pełen głębokiego poczucia prawdy 
życiowej, jedyny w mocy i wszechstronności swego geniuszu poeta- 
artysta naszych czasów, występuje już nie tylko jako marzycielski 
reformator sztuki, lecz niby jakiś prorok i apostoł, zwiastun przy
szłych dróg ludzkości, jeden z tak licznych za dni naszych fa łszy
wych jej proroków, niepowołanych artystów.

Jakże charakterystycznem jest dla obecnej epoki, że ten, który 
nie znalazł ani uznania, ani poparcia szerszego w głębokiej i potężnej 
prawdzie swej sztuki, pozyskał licznych zwolenników, w ielbicieli, 
nawet wyznawców, skoro w ystąpił ze swemi fałszywem i proroctwami 
ze swem doktrynerskiem, nie powołanem apostolstwem. Tłumy „zwa- 
ryowanych wagnerzystów" zgromadziły się dokoła mistrza, odpra
wiały pobożne pielgrzym ki do bayreuckiej jego świątyni, z nabożeń
stwem uczestniczyły w odbywanych tam ku jego czci „uroczysto
ściach scenicznych", czciły  go też w różnych mniejszych kościółkach, 
w tak zwanych „związkach wagnerowskich", gdzie rozpamiętywano 
pobożnie nauki mistrza, zagłębiano się w jego dzieła, dopatrując się 
w nich niebywałych objawień, pobudzano się nawzajem w kulcie dla 
nowego bożyszcza. Pojaw iło się nawet coś w rodzaju ew angelii w a
gnerowskiej („W agner-Encyklopedie" Glasenapa), w której, jako w y
raz najwyższej wszechludzkiej mądrości wyciąg nauki mistrza został 
zawarty, a on sam wprost „Zbawcy" (der Erlóser) miano otrzymał.
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Do tych sfanatyzowanych wyznawców wagneryanizmu, przyłą
czył się niebawem nie mniej od nich liczny zastęp dyletanckich sno
bów, którzy w nowej religii szukali tego, co zawsze głównem jest ich 
pożądaniem: nowych wrażeń, dla pobudzania stępiałych swych ner
wów, nowej karmi dla swej nienasyconej żądzy używania, nowej pa
stw y dla wygórowanej ponad wszystko swej próżności. Jedni i drudzy 
przyczynili się niewątpliw ie do rozpowszechnienia dzieł artysty, do 
pociągnięcia ku nim owej bezdusznej masy. nowożytnej publiczności, 
tak nie wrażliwej na wszystko, co nie karmi i kieszeni nie napełnia. 
A le czy ci zwolennicy i wyznawcy sztuki W agnerowskiej, w ybry
kami swego snobizmu, lub swego sekciarstwa nie zaciemnili jej istoty  
nie obniżyli prawdziwego jej znaczenia?

Twierdząca odpowiedź na to pytanie sama rzuca się w oczy.
W szelako sam mistrz jak się zapatrywał na ten ruch przez sie

bie wzbudzony? N ie podobna rozstrzygać o wewnętrznych tajnikach 
myśli ludzkiej i serca ludzkiego, tak głębokiej myśli, tak ogromnego 
serca. Są pewne oznaki, które pozwalają przypuszczać, że mistrz 
przybierał niekiedy istotnie postawę zbawcy, przyjmował chętnie 
dymy kadzideł, które mu jako bóstwu ofiarowano, a które i najtęższą 
głow ę ludzką mogą niekiedy zawrócić. Są inne oznaki, świadczące, 
że.jednak w gruncie rzeczy, poza obrębem chwilowych może odurzeń, 
krytycznie i dość trzeźwo na cały ten kult się zapatrywał, a może 
brał go tylko jako nieodzowny środek, częściowego choćby urzeczy
wistnienia swych dążeń artystycznych? Faktem jest, że protestował 
przeciw nazwie W agneryanizmu, używanej dla oznaczenia kierunku 
jego sztuki, żądał, aby ten kierunek zwany był raczej od imienia 
Bayreutha, jako miejsca, gdzie znalazł po raz pierwszy zupełniejszy 
swój wyraz. W reszcie, na rok czy dwa przed śmiercią, a zatem już 
u szczytu sławy, wśród najgęstszych dymów kadzidlanych, wyraźnie 
oświadczył, że wszelkie te oznaki zupełnie niezadowolonym go po
zostawiły i).

Jeśli z tych i z innych podobnych oznak można wnosić o we- 
wnętrznem jego usposobieniu, wobec otaczającego go kultu—jeśli 
można wnosić, że jasno widział i oceniał w łaściw ie całą tego kultu 
fałszyw ość i niedorzeczność — to czyż w owem samopoznaniu we- 
wnętrznem nie tkw ił rys głębokiej tragiki jego dążeń?— czyż ta k lę
ska w najwyższym tryumfie, nie jest jednym z najpotężniejszych mo
tywów tragedyi życiowej wielkiego artysty?

') „Ittiigion und Kunst11. Gesammtschrif. 10.251.
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Niezadowolony z życia zstępował on do grobu, pełen aż nadto 
realnych i uzasadnionych przekonań o teraźniejszem zwyrodnieniu, 
a bardzo marzycielskich i bezzasadnych nadziei na przyszłe odro
dzenie. Po życiu pełnem walk, cierpień i zawodów, ustępował ze 
świata może ze zwątpieniem o ich celu i wartości, może z przeświad
czeniem o ułudzie i znikomości wszelkich w tym św iecie dążeń 
ludzkich...

A le  jak z każdej prawdziwej tragedyi, i z tej tragedyi życiowej 
artysty, w ykw ita nieśmiertelny, wznoszący się ponad ułudną i zni
komą doczesność wiekuisty • kwiat pragnień duchowych społeczeń
stwa. W  dziełach W agnera przewspaniałemi zajaśniał on barwami 
i skupił w sobie w iele najżywotniejszej treści współczesnych dążeń 
duchowych.

Pragnienia wieku, które w epoce poprzedniej z taką mocą za
brzmiały w heroicznych tonach ostatniej symfonii Beetliovena, 
w odmiennych tragicznych tonach odezwały się ponownie w całej 
twórczości W agnera i przemówiły do nas odgłosem całej tragedyi 
życiowej w ielkiego artysty i w ielkiego człowieka.

Słyszeliśm y w nich krzyki pożądań ziemskich i żądz namię
tnych, wrzawę walki i dążeń czynu dzielnego, skargę bolesną myśli 
wątpiącej, westchnienie pesym istyczne woli niebytu — aż ponad ca
łym tym rozgwarem głosów ziemskich, zabrzmiał w ostatniem dziele 
artysty głos wiary w nadziemski ideał ludzkości i nadziei odrodzenia 
jej przez współczującą miłość chrześcijańską. W agner, jako rzekomy 
prorok czy apostoł, sam może się łudził i przez innych był łudzony 
powołaniem zbawcy—W agner, jako artysta, przez potęgę i prawdę 
wyrażonych w swej twórczości szczero-ludzkich pragnień i dążeń du
chowych, był niewątpliwie jednym z tych, co najwięcej uczynili dla 
sprawy przyszłego wyzwolenia człowieczeństwa.

W a l e r y  G o s t o m s k i .



Położenie międzynarodowe
STOLICY APOSTOLSKIEJ.

I.

Jedną, z najciekawszych kwestyj prawa międzynarodowego jest 
obecne położenie międzynarodowe Stolicy Apostolskiej.

Czy ma i jakie ma prawa międzynarodowe pozbawiona swych 
posiadłości Głowa Kościoła K atolickiego i jeżeli je  ma, to dlaczego?— 
te i w iele temu podobnych kwestyj rozstrzygają uczeni i publicyści 
w swych pracach.

Zadaniem niniejszej pracy będzie również rozpatrzenie tych  
wszystkich kwestyj, lecz rozpatrzenie objektywne, akademickie, przy 
którem kierować się będziemy li tylko teoryą prawa międzynarodo
wego.

Ponieważ zadaniem naszem jest dogmatyczne opracowanie inte
resującej nas kwestyi, nie dotykając wcale dziejów Państwa K ościel
nego, zatrzymamy się tylko krótko na history! ruchu rewolucyjnego 
w wieku X I X , gdyż je st on ściśle związany z upadkiem państwa ko
ścielnego.

Państwo Kościelne, czyli tak zwane dziedzictwo św. Piotra, po
zostało nienaruszone w swych granicach aż do rewolucyi francuskiej, 
w ciągu której zostało wcielone do posiadłości rzeczypospolitej fran
cuskiej. Dopiero K ongres W iedeński przywrócił papieżom ich po
siadłości w dawnych granicach, z pewnemi jednak okrojeniami na 
rzecz A ustryi. Odnośne postanowienia znajdują się w art. 103 aktu, 
zamykającego kongres W iedeński.

Rządy francuskie zostaw iły w Państwie Kościelnem, jak rów
nież i w innych prowincyach włoskich, zasiew ziarna rewolucyjnego, 
który trafił na podatną glebę, ludność bowiem nie była zadowolona 
ze swych rządów. D ługo tłumione wybuchły wreszcie rewolucye
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wojskowe w roku 1820 — 21 w Neapolu, Sycylii, Sardynii i Medyola- 
uie. Zostały jednak stłumione, poczem ustał we W łoszech wszelki 
ruch polityczny.

W  Państwie Kościelnem ze wstąpieniem na tron papieża Leona 
X II  zaczęła się znów reakcya, absolutystyczna, z całą zwłaszcza suro
wością zostało nakazane prześladowanie węglarzy.

Nowy ruch rewolucyjny rozpoczął się przy końcu roku 1830 
w państwach, w których do tej pory panował względny spokój, a któ- 
re miały słabe rządy, t. j. w Parmie, M odeniei Państwie Kościelnem.

a wzór temu ruchowi służyła rewolucya francuska: żądano konsty- 
tucyi, gwardyi narodowej i wolności druku.

K om itet emigrantów włoskich przygotował powstanie w Pań
stwie Kościelnem, chcąc skorzystać z bezkrólewia po śmierci Piusa  
V III w r. 1830. Chciano ogłosić królem Rzymu Hieronima Boua- 
partego albo też którego z synów Eugeujusza Beauharnais. W ybuch
ło powstanie w miastach Romauii, Umbryi w Marchii i żadnego pra
wie nie spotkało oporu. Posłow ie, zebrani w Bolonii, ogłosili „zu
pełne uwolnienie z pod władzy świeckiej Papieża i unję kompletną 
pod jednym rządem", wydali manifest przeciwko rządom papieskim 
i utworzyli rząd centralny, który się składał z prezesa i siedmiu mi
nistrów. Rewolucya włoska spodziewała się pomocy Erancyi, ówcze
sny jej król Ludwik Filip , jednak nie chciał wojny. Austryacy po
śpieszyli z pomocą Państwu Kościelnemu i zajęli Romanję. W obec 
tego przewódcy rewolucyi poddali się.

Posłow ie mocarstw obcych wręczyli Papieżowi memoran
dum, w którem wskazali mu najpotrzebniejsze reformy. Jeden  
z punktów jego mówił o potrzebie dopuszczania do urzędów admini- 
nistracyjnych i sędziowskich i osób świeckich, jak również i o utwo
rzeniu pewnej autonomii; Grzegorz X V I kazał przygotować projekt 
reform, który częściowo stosował się do idei, wyrażonych w memo
randum. Polepszenie jednak stosunków nie nastąpiło.

Po śmierci G rzegorza X V I w r. 1846 wybrano na tron Piotro- 
wy kardynała Mas tai, który był źle widziany przez Austryę. Ta 
okoliczność, jak również i dotychczasowa jego opinia, dobrze usposo
biły ku niemu liberałów włoskich. Zaraz po wstąpieniu na tron roz
począł on pewne reformy liberalne, z których za najważniejszą nale
ży uważać utworzenie w kwietniu 1857 r. rady stanu, złożonej z lu
dzi świeckich, mianowanych przez rząd na dwa lata po dwóch z każ
dej prowincyi. W marcu roku następnego został ogłoszony „Tym
czasowy statut doczesnego rządu Państwa Kościelnego". M iały być 
dwie rady: rada panów, złożona z mianowanych przez Papieża człon
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ków i druga rada, złożona z wybieralnych posłów. W ładza jednak 
prawodawcza pozostała przy Kolegium kardynalskiem.

W  roku 1848 wybuchła w Rzymie znów rewolucya, została ogło
szona rzeczpospolita, Papież musiał zbiedz do Gaety. Stamtąd wró
cił pod osłoną wojsk francuskich, które przywróciły dawny stan rze
czy. Paliatywnym środkiem rozwiązania kw estyi włoskiej było utwo
rzenie na zasadzie traktatu preliminarnego w Villafranca federacyi 
państw włoskich pod prezydyum Papieża.

W  roku 1860 utracił Papież dwie trzecie części swych posiadło
ści. Armja Garibaldiego wkroczyła do Państwa Kościelnego i za
częła tam wojnę z wojskami papieskiemi. Garibaldi zajął szybko 
Marchię i Umbryę i po swojem zw ycięstw ie przeprowadził w tych pro- 
wincyach głosowanie powszechne, którego rezultat wypadł na korzyść 
przyłączenia do W łoch. Mieszkańcy Romanii ogłosili również przy
łączenie swego kraju.

Po fakcie tym rząd włoski znalazł się w fałszywem położeniu: 
z jednej strony nie mógł on zachęcać ruchu rewolucyjnego nie chcąc 
zrywać z Papieżem, Głową Kościoła katolickiego i z obawy przed 
Europą, z drugiej zaś — potępić go nie mógł z obawy przed opinią 
Włoch. Pomimo takiego zachowania się króla, Cavour oświadczył 
w izbie w roku 1861, że „Rzym musi być stolicą Włoch. Bez R zy
mu, jako stolicy, W łochy nie mogą ostatecznie być zjednoczone1*. 
Dodał jednak, że potrzebne są dwa warunki: utrzymanie władzy du
chownej Papieża i zgoda Francyi.

Po tych wypadkach zaczął się okres wyczekiwania i głuchych  
intryg. Stronnictwo katolickie nie chciało się pogodzić z myślą w y
właszczenia Papieża, stronnictwo zaś narodowe nie chciało wyrzec 
się Rzymu. Rozstrzygać to miały mocarstwa obce, zw łaszcza zaś 
Francya.

Garibaldi w r. 1864 próbował jeszcze raz takiej samej wyprawy, 
jak w r. 1860, lecz bez rezultatu, — fakt ten jednak wywołał inter- 
wencyę Napoleona I I I  na korzyść Papieża. 15 września tegoż roku 
zawarł on z królem włoskim konwencyę. Wiochy zobowiązały się 
do nieuapadania na terytoryum Papieskie i do obrony go przed każ
dą napaścią. Francya natomiast obiecała cofnąć swą załogę.

Po raz trzeci napada Garibaldi w r. 1867 na Rzym. Pomimo 
próśb Włoch, aby im pozostawiona była obrona Papieża, posłał mu 
Napoleon na pomoc armję, która wespół z Papieską rozbiła garibald- 
czyków w bitwie pod Mentaną. Załoga francuska pozostała w Rzymie.

W obec tego zajęcie Rzymu wbrew woli Francyi, było niemoż- 
liwem.
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Jedynym  możliwym środkiem rozwiązania tej kwestyi, było na
kłonienie Piusa IX  do dobrowolnego oddania Rzymu. Cavour nie 
tracił nadziei, że uda mu się tego dopiąć, gdy przedstawi, jakie korzy
ści odniesie z tego nowego stanu rzeczy Kościół katolicki.

W ysłany do Rzymu w grudniu r. 1860 senator Diomede Panto- 
leoni wręczył kardynałowi Santucci’emu memoryał, zawierający wa
runki przyłączenia Rzymu do Włoch; pierwsza część jego zawierała: 
«warunki niezależności duchownej Papieża przy wykonywaniu jego  
władzy duchownej nad światem katolickim."

Główne punkty tego memoryału są następujące:
Papież, jakkolwiek nie ma terytorym, jest uważany za władcę 

udzielnego. J est on osobiście nietykalny i nie podlega żadnej jurys- 
dykcyi. Z tych samych przywilejów korzysta i konklawe. W  celu 
zabezpieczenia potrzeb materyalnych Stolicy Apostolskiej zostanie 
jej przyznana wolna od wszelkich podatków własność ziemska. P a
pieżowi zostaje pozostawione prawo przyjmowania i w ysyłania po
słów. Postanowienia te miały być uważane, jako rezultat dwustron
nego traktatu.

W  pierwszych dniach stycznia roku następnego kardynał San- 
tucci zakomunikował treść tego memoryału Piusowi IX . Zrobiło to 
Wielkie wrażenie na nim i wezwał kardynała sekretarza stanu Auto- 
Uellego. Ten ostatni wystąpił energicznie przeciwko takim pertrak--  
tacyom i odpowiedział na wszystkie przedstawienia Santucci’ego, żet 
zanim się wkroczy na tę drogę, należałoby pierwej zwolnić w szyst
kich kardynałów od przysięgi, którą składają wstępując do Kolegium  
św., że wszelkiem i siłami będą się starali niedopuścić do zmniejszenia 
dziedzictwa Piotrowego.

W szystk ie usiłowania następców Cavoura dojścia do jakiegoś  
Porozumienia z Kuryą, skończyły się również na niczem.

Wspomniana wyżej konwencya wrześniowa z r. 1864 zawiera  
zobowiązanie się Włoch do zachowania całości Państwa K ościelnego  
^zamian za obietnicę Napoleona wyprowadzenia załogi francuskiej. 
Po ostatnim napadzie Garibaldiego została ona w Rzymie. T o te ż ,  
f?dy po wybuchnięciu wojny z Niemcami odwołano ją  2 -go sierpnia 
roku 1870, rząd francuski zaznaczył, że wobec tego zaczyna 
2nów obowiązywać konwencya wrześniowa. W łoski minister spraw 
zewnętrznych zawiadomił depeszą z d. 4 sierpnia posła w Paryżu, iż 
rząd włoski uważa tę konwencyę za obowiązującą dla siebie. Nie 
Przeszkodziło to jednak temuż rządowi w kilka tygodni potem zająć 
Pzymu.

22
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Tłómaczono się tern, iż rząd musiał ustąpić wobec powszechnego 
żądania narodu, jak jeden z posłów w yraził się: „qu’on avait ete force 
d’occuper Rome pour empecher les solutions demagogiques. 1 P rzy 
czyniła się do tego bezwątpienia i ta okoliczność, ze Europa całą uwa
gę miała zwróconą na wojnę francusko-niemiecką.

20 września Rzym został zajęty i wraz z nim upadło tysiąc lat 
.istniejące państwo K ościelne.

Czy zajęcie Rzymu było koniecznem dla Włoch?
Na pytanie to nawet niektórzy włoscy politycy, których o brak 

zmysłu politycznego i patryotyzmu oskarżyć nie można, odpowiadają 
przecząco. Jeżeli państwo K ościelne było potrzebne do zjednocze
nia W łoch i tern usprawiedliwić można jego zajęcie, to Rzym przy
najmniej powinien był być pozostawiony w posiadaniu Papieży. W ów 
czas Głowa K ościoła katolickiego nie miałby rezydencyi w mieście, 
gdzie są inne, wrogie mu władze, — a i W łochy nie byłyby w tein 
drażliwem położeniu, w jakiem je postawiło wobec całego świata ka
tolickiego, zajęcie Rzymu.

18 października r. 1870 włoski minister spraw zewnętrznych ro
zesła ł okólnik, w którym powtarzał obietnice, dane co do gwarancyi 
niezależności Ojca Świętego. W ysokie jego stanowisko nie powinno 
być dotknięte, jego charakter, jako panującego, jego pierwszeństwo 
przed innymi władcami katolickimi, jego przywileje i lista cyw ilna  
powinny w zupełności być zagwarantowane.

K ardynał sekretarz stanu odpowiedział w okólnej nocie z d. 8 
listopada tegoż roku, że obietnice powyższe, zrobione w depeszy z 18 
października, mają charakter ustępstwa, że oparta na nich władza 
nie może być samodzielna, gdyż zależy od dobrej woli tych, którzy 
je  gwarantują, podczas gdy Głowa K ościoła katolickiego potrzebuje 
mieć władzę samodzielną, aby wykonywanie jego  wysokiego posłan
nictwa duchownego nie uległo przerwie. D latego też, pomimo w szel
kich gwaraucyj, jakie chcą dać tej władzy, ta ostatnia pozostanie zaw
sze ułudną, jeżeli będzie podlegała jakiemu udzielnemu władcy św iec
kiemu. W  tej samej nocie nazywa kardynał A n ton elli. zajęcie R zy 
mu: „une oeuvre de destruction du catholicisme, la nćgatiou du prin
cipe de l'autoritó supreme du Pontife et de la liberte de 1'Eglise."
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II.

Po zajęciu Rzymu Papież znalazł się w bardzo drażliwem i nie- 
pewnem położeniu. Mocarstwa katolickie powinny były pomyśleć 
o urządzeniu jakiegoś modus vivendi dla pozbawionej swych pos a- 
■dłości Orłowy Kościoła.

W danym razie najlepszą gwarancyą niezależności Papieża b y ł
b y  traktat międzynarodowy, byłby on w każdym razie lepszą rękoj
mią, niż jednostronne prawo, wydane przez W łochy. Lecz, z drugiej 
strony, w razie zawarcia takiego traktatu, mocarstwa, któreby go 
{podpisały, w zięłyby na siebie odpowiedzialność za jego wykonanie. 
Następnie, podpisanie takiego traktatu przez mocarstwa, byłoby po
niekąd ich san key ą dla bezprawnego czynu Włoch, do tego żaś Stolica  
Apostolska dopuścić nie mogła.

W obec tego traktat międzynarodowy był niedogodny, a ponie
waż Europa zachowywała się wyczekująco, nie pozostało Włochom  
nic innego, tylko uregulować tę kwestyę przez wydanie jednostron
nego prawa. Prawo takie zostało wniesione do parlamentu W łoskie
go 30 grudnia r. 1870 i ostatecznie przyjęte przezeń 13 maja roku na
stępnego.

Celem tego prawa, znanego pod mianem prawa gwarancyjnego 
było określenie położenia Papieża we W łoszech i stosunku władz 
włoskich do niego. O położeniu osobistem Ojca Świętego mówią 
artykuły początkowe.

Osoba Papieża jest św ięta i nietykalna, wszelkie zamachy zbrod
nicze, przeciwko niej skierowane, są karane z takąż samą surowością- 
jak analogiczne przestępstwa przeciwko osobie króla. Rząd okazuje 
Papieżowi w granicach królestwa honory takie, jakie mu okazują in
ni katoliccy monarchowie; przy spotkaniu się z królem ma on pierw
szeństwo przed tym ostatnim. Papież może zachować swą dotych
czasową straż i gwardyę w pałacach. Do rezydencyi Papieża władze 
włoskie nie mają dostępu bez jego pozwolenia.

Jak zauważył Głaeffcken1) obecnie położenie Ojca Św iętego pod 
Wzglądem niezależności i nieodpowiedzialności jest nawet lep

1) Die vOlkerrechtliche Stellung des Papstes str. 174 w Holtzendortfa 
nHandbuck des Volkerrechts“.
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sze, niż było poprzednio, jest nawet lepsze, niż innych monarchów.. 
Poprzednio bowiem mógł on, jak teraz w szyscy monarchowie, podle
gać represaliom ze strony innych monarchów przy jakimkolwiek spo
rze z nimi. Obecnie zaś jest to niemożliwe. Papież nie potrzebuje 
eię obawiać żadnej napaści fizycznej.

Przyznana Papieżowi w art. 7 prawa gwarancyjnego eksteryto- 
ryalność, rozciąga się nie tylko na jego pałace, lecz i na każde miej
sce, gdzieby on choć chwilowo się zatrzymał. W jakiemkolwiek miej
scu królestwa zatrzyma się, wszędzie znajduje się nietylko pod ochro
ną przywileju nietykalności osobistej, lecz i miejsce, gdzie on przeby
wa, jest niedostępne dla wykonania jakiejkolwiek funkcyi przez: 
urzędnika państwowego. Zupełna ta eksterytoryalność jest koniecz
na dla niezależnego wykonywania przez Papieża wysokiego jego po
słannictwa. Mieć on ją musi, bo gdyby jej nie miał, że pominiemy tu. 
inne w zględy, byłby w gorszem położeniu, niż uwierzytelnieni przy: 
nim przedstawiciele Państw obcych.

W szystkie te postanowienia dotyczące położenia osobistego P a 
pieża, są rozciągnięte i na konklawe, zbierające się po jego śmierci, 
jak również i na sobór powszechny. Członkowie obydwóch tych 
zgromadzeń są wolni od wszelkiej odpowiedzialności karnej i cyw il
nej. Rząd obowiązuje się również ochraniać obadwa te zgromadze
nia od wszelkich zamachów na nie z zewnątrz.

Również wolni są od wszelkiej odpowiedzialności przed władza
mi włoskiemi i wszyscy zamieszkujący w Rzymie urzędnicy Papiescy  
przez cały czas pełnienia przez nich powierzonych im urzędów. Nie 
mogą oni być pociągani do odpowiedzialności sądowej lub do śledz
twa (art. 10). W ażne bardzo, następnie, są postanowienia, dotyczące 
obcych poddanych, będących urzędnikami Kury i: są im przyznane 
w szystkie te prawa, z których korzystają obywatele włoscy. W razie 
więc, gdy tacy cudzoziemcy zawinili coś wobec swojego rządu i schro
nili się w Rzymie, rząd włoski nie może ich wydać. Niema on prawa, 
dalej, zabronić im pobytu we Włoszech, dopóki mają posadę duchow
ną w Kuryi.

W szystkie zakłady naukowe duchowne w Rzymie i w sześciu  
podmiejskich dyecezyach są pod wyłączną władzą Papieża, wyłą
czone z pod nadzoru ze strony włoskich władz szkolnych.

Korespondeucya Papieża jest nietykalna. Ma on prawo utrzy
mywania w W atykanie lub innym pałacu biura pocztowego i telegra
ficznego, które mają obsługiwać urzędnicy papiescy. Urząd ten pocz
towy może w ysyłać swoje posyłki bezpośrednio do zagranicznych  
miejsc wymiany korespoudeucyi lub oddawać poczcie włoskiej. 
W  obydwóch razach przesyłki watykańskie są wolne od opłaty. To
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samo dotyczy i telegramów: są one wolne od opłaty i w urzędach te 
legraficznych włoskich maję, pierwszeństwo na równi z rzędowymi 
przed innymi.

Do tej pory istnieje w W atykanie tylko biuro telegraficzne, po
syłki zaś pocztowe sę oddawane poczcie w łoskiej1). W edług naszego 
zdania, w celu zamanifestowania odrębności Watykanu należałoby 
urzędzić i biuro pocztowe, które powinno się bezpośrednio komuniko
wać z pocztami zagrauiczuemi. Watykan powinien przystępie z tę  
swoję pocztę i telegrafem do międzynarodowego zwięzku pocztowego 
i telegraficznego, jako samodzielny jego członek.

Artykuł 4 i 5 prawa gwarancyjnego zawieraję postanowienia 
odnośnie do dotacyi Stolicy Apostolskiej. Po wcieleniu do W łoch  
Państwa K ościelnego suma, będęca w dotychczasowym jego budżecie 
pod rubrykami: „święte Apostolskie pałace, święte kolegium, kongre- 
gacye kościelne, sekretaryat stanu, reprezentacya dyplomatyczna 
zagranicę1* w ilości 3,225,000 franków, została wniesiona do wielkiej 
księgi długów państwowych, jako w ieczysta renta na imię Stolicy  
Apostolskiej. Renta ta jest wolnę od podatku dochodowego (jak 
również sę wolne od wszelkich podatków znaj duj ęce się w posiadaniu 
Papieży pałace: W atykański, Laterański i willa Castel-Gaudolfo).

Co do tej dotacyi panuje mylne przekonanie wśród niektórych 
Publicystów. M yślę oni, źe jest to lista  cywilna Papieża, wypłacana 
mu przez skarb włoski. Tak jednak nie jest. Suma to, która figuro
wała w budżecie państwa kościelnego, oboiężała je na korzyść kościo
ła katolickiego, stanowiła pewne zobowięzanie jego względem te 
go ostatniego. W łochy, wcielajęc Państwo K ościelne, przejęły 
i wszystkie jego zobowięzania, — a więc i zobowięzanie względem  
K ościoła K atolickiego. D latego też słusznie bardzo suma ta jest  
uważana jako dług państwa. Poczętkowo miała ona być rentę w ie- 
«zystę, nie podlegajęcę przedawnieniu, później jednak postanowienie 
to zostało zmodyfikowane dla powodów następujęcych. Jak wiadomo 
Papież nie przyjęł tej dotacyi. Po śmierci Piusa I X  spadkobiercy 
jego, rodzina hrabiów Mastai, wy stępi li z procesem przeciwko skar
bowi włoskiemu o oddanie im nieodebranej przez zmarłego Papieża  
renty. Sprawa ta cięgnęła się dość długo i wreszcie najwyższy sęd 
kasacyjny orzekł, że renta należy się nie osobie Papieża, lecz każdo
razowej Głowie K ościoła K atolickiego, wobec czego spadkobiercy 
pretensyi do niej mieć nie mogę. Wkrótce zostało wydane uzupeł-

i)  Rostworowski. La situation internat, du Saint Siege. (Annales de 
1’Ecolc librę des sciences politicoes 1892).
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nieme paragrafu odnośnego w tym sensie, że nie odebrana w przecią
gu lat trzech renta przechodzi na własność skarbu włoskiego

Ważne, wreszcie, bardzo są postanowienia § 11, zapewniające 
uwierzytelnionym przy Stolicy  Apostolskiej posłom państw obcych  
eksterytoryaluość i inne przywileje, z których korzystają w szyscy  
agenci dyplomatyczni. O tern będzie, obszerniej mowa niżej.

Jakie jest znaczenie prawne prawa gwarancyjnego?
Jestto  jednostronne prawo włoskie. Tern więc różni się ono 

od projektu Cavoura, z r. 1861, że tam identyczne postanowienia mia
ły  być wydane, jako rezultat umowy pomiędzy Stolicą Apostolską 
a rządem włoskim i miały być ratyfikowane przez państwa katolickie. 
Prawo z 13 Maja 1871 roku nie zostało ani ratyfikowane przez mocar
stwa, ani też tern mniej przyjęte i zaakceptowane przez Papieża. N ie  
uznajijc obecnego rządu włoskiego nie mógł on uznać i jego prawa.

Jako akt jednostronny rządu włoskiego, może prawo gwarancyj
ne w każdej chwili zostać uchylone. Lecz tylko w teoryi może rząd 
włoski go uchylić, gdyż w razie, gdyby to rzeczywiście uczynił,, 
w szystkie mocarstwa katolickie, które swem milczeniem jakoby go 
akceptowały, mogłyby, opierając się na powyżej wspomnianym okól
niku ministra Visconti Venosty z d. 18 października r. 1870, wystąpić 
z żądaniem, aby obecny system gwarancyi praw i przyw ilejów papie
ża został zmieniony na inny, który by się im wydał wystarczającym. 
Dopóki jednak prawo gwarancyjne je st stosowane, mocarstwa nie 
mają legalnego powodu do podobnego wystąpienia.

III .

Kola międzynarodowa Papieży rozpoczyna się dopiero po upad
ku państwa Rzym skiego. Dopóki bowiem ono istniało, biskup rzym
ski, który pomiędzy innymi biskupami był uważany, jako primus inter 
pares, prawnie był poddanym cesarza.

Na arenę międzynarodową występują Papieże znacznie później. 
Za ważny moment dziejowy można uważać chwilę, gdy Stefan II  w e
zwał Pipin’a przeciwko longobardom i następnie ukoronował go, jako  
króla, w St-D enis. Następnie, Karol W ielki, wznawiając dawny ty 
tuł cesarza, prosił Papieża o ukoronowanie.

Za pierwszych cesarzy istn iała jednak pewna zależność od nich  
Papiestwa, a przynajmniej w yw ierali oni pewien wpływ na wybór
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Papieży, dopiero G-rze.gorz V II  zaczął długą walkę o prymat papie
stwa, walkę, która zakończyła się świetnem zwycięstwem  tego ostat
niego i wysunęła je, jako potęgę światową. Przedewszystkiem , da
wała Papiestwu przewagę ta okoliczność, że wyprowadzało ono swą  
władzę od Boga. poprzednio Papieże nazywali siebie zastępcami św. 
Piotra. Iuocenty III zamienia tę nazwę na nazwę „Następcy św. 
Piotra, Namiestnika Jezusa Chrystusa na ziemi."

W obec tego więc, aby skutecznie wykonywać swe funkcye nie  
mógł Papież podlegać prawom żadnego Państwa i stał wyżej od mo
narchów. N ikt nie mógł być wykluczony z pod tej władzy, która zo
stała na niego przeniesiona przez Boga. „Jeżeli Chrystus dał im wła
dzę otwierania i zamykania K rólestwa N iebieskiego, musiał dać im 
i władzę kierowania sprawami K rólestw  ziemskich. “ W edług ówczes
nych pojęć Papież miał nietylko prawo karania władz świeckich, lecz 
wogóle do niego należała władza najwyższa.

Do władzy tej mieli pretensyę najwięksi Papieże wieków śred
nich. Inocenty I I I  wyjaśnia: „Quantum est dignior anima corpore, 
tantum dignius est Viam sacerdotium quam sit regnum.“ Grzegorz I X  
pisze w r. 1236 do Fryderyka II: „ut si cuti principis Apostolorum v i
carius in toto orbe sacerdotii et "animarum regebat, sic in universo 
niundo rerum obtineret et corporum principatum et existimans illum  
terrena debere sub habena institiae regere cui Dominum noverat in 
terris coelestium regimen comisisse."

Znaczenie to polityczne władzy Papieża w wiekach średnich by
ło bardzo doniosłe. Najw iększe narody wówczas były podzielone na 
liczne gminy książece i miejskie, faktycznie niezależne. K ościół ty l
ko był wówczas związkiem, który łączył te samodzielne jednostki 
feudalne, gdyż był on przedstawicielem potęgi duchownej praw 
boskich i praw ludzkich pod panowaniem brutalnej siły. Papiestwo  
wreszcie reprezentowało oświatę: wraz ze światłem wiary i oświata 
spływała na Europę z Rzymu, gdzie znalazła ona przytułek na począt
kach wieków średnich.

D zięki tej okoliczności, jak również i dzięki boskiemu pocho
dzeniu jego władzy, Papież w wiekach średnich występuje zawsze ja 
ko zwierzchnik monarchów. On nadaje im tytuły, on ich karci i ka
rze, występuje jako ostatnia iustancya w sporach pomiędzy nimi. Ta 
moralna przewaga Papieża w stosunkach międzynarodowych zaczęła  
upadać od reformacyi. Osobiste międzynarodowe położenie Papieża  
rozpatrywać tu będziemy w dwóch epokach: przed rokiem 1870 i po 
wypadkach roku 1870.

Przed wcieleniem do W łoch Państwa K ościelnego Papież był 
monarchą i, jako taki, korzystał ze wszelkich praw i przywilejów
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głów  ukoronowanych. Po nadto miał 011 pewne przywileje, jemu ty l
ko służące; a mianowicie: był on uważany, jako pierwszy pomiędzy 
innymi monarchami, inni monarchowie całowali go w rękę i t. d.

Czy z tych przywilejów korzystał Papież, jako Głowa Państwa 
Kościelnego?

Nie. Prawa te zostały mu przyznane, jako widomej Głowie 
Kościoła katolickiego, następcy św. Piotra. Znaczy to, że w tych  
prawach międzynarodowych Papieża wysuwają się na pierwszy plan 
prawa, z których korzystał on, jako Głowa K ościoła K atolickiego  
i w tym charakterze* jako s u w e r e n  d u c h o w n y .

Co właściwie oznacza termin suwerenizm i czy może on być za
stosowany do władzy duchownej Papieża?

Udajmy się do jednego z najlepszych znawców teoryi prawa pu
blicznego, profesora Jellinka, i weźmy od niego określenie tego poję
cia, jakie on daje w ostatniem swem dziele: „Das Recht des modern en 
Staat.es. “:

„Suwerenizm wyłącza wszelką podległość lub ograniczenie pań
stwa przez inną jakąkolwiek władzę. Władza suwerenna nie ma nad 
sobą żadnej innej władzy: jest ona niezależną i najwyższą władzą."

Jeżeli w tych zdaniach zamiast słowa: państwo postawimy słowo- 
kościół, to określenie to w zupełności da się zastosować do K ościoła  
K atolickiego i najwyższego jego organu władzy — Papieża. Papież 
je st niezależny: nie zależy on od żadnej władzy duchownej ani św iec
kiej, nawet po wcieleniu do W łoch Państwa Kościelnego nie został 
on poddanym włoskim. Osób z taką niezależnością, jak Papież, jest 
niewiele, gdyż nawet monarchowie są pod pewnym względem zależni 
od swej władzy duchownej, są jej duchownymi poddanymi (z w yjąt
kiem monarchów państw protestanckich). W ładza Papieża jest n ie
zależna: żadne siły  fizyczne ani duchowne wpływać na nią nie mogą. 
W ładza Papieża jest najwyższą władzą w K ościele katolickim. 
W ładza ta Papieża nie ogranicza się terytoryalnemi granicami 
państw, jak to jest z władzami duchownemi kościołów wschodnich 
i protestanckich.

W ładza więc duchowna Papieża ma wszystkie cechy suwereniz- 
mu; dlatego też nazwiemy ją suwereiiizmem duchownym. Papież 
w K ościele katolickim jest takim samym suwerenem, jak cesarz 
austryacki lub król włoski w swojem państwie. Bezwątpienia inny 
zupełnie je st charakter ich władzy, ale dlatego też ci ostatni są su- 
werenami w całem tego słowa znaczeniu. Papieża zaś nazywamy su
werenem duchownym.
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W  literaturze naukowej niektórzy, jak naprzykład Bonfils1) 
uznają, papieża za suwerena. Bonfils nazywa ten suwereuizm spe- 
cyalnym. Papież, twierdzi on, je st suwerenem tak jak i monarcho
wie, tylko, że ci ostatni są nimi, jako przedstawiciele swoich państw, 
Papież zaś jest nim osobiście.

Zdania naszego nie obali ta okoliczność, że w wielu państwach 
władza Papieża jest ograniczona, jeżeli przyjmiemy pod uwagę, że 
‘Ograniczenia te wypływają z umowy, z konkordatów, zawartych przez 
poszczególne rządy z Kuryą, — są to więc dobrowolne samoograni- 
czenia.

Pojęcie suwerenizmu nie jest nierozerwalnie związane z poję
ciem o państwie, jak to dowodzi Jellinek  w powyżej cytowanem dzie
le. D latego też niewidzimy niemożliwości zastosowania go do 
władzy Papieża.

Z tego widać, iż z większości swych praw międzynarodowych 
korzystali Papieże nie jako monarchowie państwa K ościelnego, lecz, 
jako władcy duchowni.

Jakież pod tym względem przyniosły zmiany wypadki ro
ku 1870?

Bardzo niewielkie. Pozbawienie władzy świeckiej pociągnęło 
za sobą dla Papieży pozbawienie tych tylko praw, które są ściśle 
związane z władzą terytoryaluą, jako to: prawa zawierania traktatów  
handlowych, traktatów przyjaźni i t .  p.

Ciekawy jest bardzo stosunek Papieża do rządu włoskiego, spo
wodowany przez wypadki roku 1870.

M ożliwy jest dwojaki stosunek do państwa osobników, zam iesz
kałych na terytoryum jego: stosunek poddaństwa stałego lub czaso
wego i stosunek suwerenizmu.

Czy Papież je st poddanym włoskim?
Pozbawieni swych posiadłości monarchowie, jeżeli pozostają na 

■swem dawnem terytoryum państwowem, stają się poddanymi państwa, 
które w łączyło kraj ich do swoich posiadłości. W ięc, gdyby Papież 
był suwerenem tylko, jako monarcha Państwa Kościelnego, to, po je 
go zaborze, musiałby stać się poddanym włoskim, o ile chciałby po
zostać na włoskiem terytoryum. Tymczasem, widzimy, że po zajęciu  
Rzymu, rząd włoski zapewnia Papieżowi w szelkie prawa udzielnego 
Władcy. Znaczy to więc, że prawa te w ypływały nie tylko z położę- 
hiu Papieża, jako monarchy św ieckiego, ale też z położenia jego, ja
ko Głowy Kościoła K atolickiego. Prawa zaś, wypływające z tego

') „Manuel du droit internat. publ.“, str. 189 i nast.



334 P O Ł O Ż E N I E  M I Ę D Z Y N A R O D O W E  S T O L I C Y  A P O S T O L S K I E J .

ostatniego źródła nie zostały w niczem naruszone przez wypadki 
roku 1870.

Rząd włoski kilkakrotnie kładł nacisk na to położenie między
narodowe osoby Papieża. Tak, prezes ministrów Lauza dnia 2 lute
go 187! roku mówił w parlamencie: .M in is tery urn uważa Papieża za  
osobę, do której nie może w żaden sposób być zastosowane postano
wienie jakiegokolw iek prawa naszego wewnętrznego, za istotę mię
dzynarodową, która nie powinna być zależna od jakiegokolwiek pań
stwa, a zatem nie może podlegać żadnej juryzdykcyi."

W  jakimże w ięc stosunku znajduje się ta osoba międzynarodo
wa do Włoch? Stosunek ten jest anormalny, nie spotykany w dzie
jach stosunków międzynarodowych. W edług naszego zdania jest to 
zawieszenie broni, a przynajmniej położenie do tego bardzo podobne. 
W r. 1870 W łochy zajęły Państwo K ościelne, traktat jednak pokojo
wy nie został zawarty, dlatego też położenie obecne można uważać 
za zawieszenie broni. Podobny bardzo stosunek jest pomiędzy księ
stwem Lichtenstein a Prusami. K sięstew ko to walczyło z Prusami 
w r. 1806 po stronie A ustryi, ponieważ jednak Prusy nie zawarły 
z niem traktatu pokojowego, uważa się ono w stosunku do Prus za 
stronę, prowa lżącą wojnę.

Rząd włoski uważa Papieża za czasowo bawiącego na teryto- 
ryum włoskiem obcego monarchę. F ikcyę tę jednak rozbija odrazu 
okoliczność, że Ojciec Św ięty ma swą stałą rezydencyę we W łoszech.

Prawodawstwo włoskie otacza osobę Papieża taką samą ochro
ną, jak i osobę króla: w szystkie zamachy zbrodnicze, skierowane prze
ciwko Papieżowi, są karane z taką samą surowością, jak i zamachy na 
osobę tego ostatniego. Tak jest w teoryi, lecz, niestety nie 
w praktyce.

Przedewszystkiem , osoba Papieża nie je st dostatecznie ochra
niana przez włoskie prawodawstwo prasowe i kodeks karny od napa
ści w prasie. W reszcie, tegoż samego dowodzi smutny fakt sprofano
wania pogrzebu Piusa IX . W inowajcy byli wówczas karani za zw y
czajną awanturę uliczną przez sąd policyjny i nie wszyscy nawet 
skazani na tę karę.

Okolicznością, która niedawno zwróciła oczy prawników na po
łożenie międzynarodowe Papieża, była sprawa testamentu margrabiny 
P lessis-B eliiśre, która umierając, zrobiła jedynym swym spadkobier
cą Papieża, zasiadającego na stolicy Piotrowej w chwili jej śmierci- 
Przez swą decyzyę z d. 21 lutego 1833 r. sąd apelacyjny w Douai 
uchylił wyrok sądu pierwszej instancyi i nie uznał za możliwe za
tw ierdzić tego testamentu, gdyż nie można go uważać, jako uczyniony 
na korzyść jednego z obcych monarchów, lecz, — jako zapis na ko
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rzyść Głowy K ościoła Katolickiego, który we Francyi nie może mieć 
swej własności.

Interpretacya ta wyw oła w nauce ożywioną krytykę i większość 
Uczonych była wręcz przeciwnego zdania. Przytoczym y tu argumen- 
tacyę P ille t’a1). Ten dowodzi, iż różnica pomiędzy Papieżem jako 
nionarchą a Głową Kościoła K atolickiego, na której opierał swą de- 
cyzyę sąd francuski, jest bardzo nieznaczna. Jeżeli Papież jest mo
narchą, to władza jego zwierzchnicza jest, tylko duchowną, gdyż od 
r- 1870 utracił on wszelką władzę świecką, choć i przeciwne zdanie 
uia kilku obrońców w nauce. Państwo duchowne, mające na czele  
Papieża i K ościół K atolicki są jednem i tern samem. Lecz, czy P a 
pież jest panującym rzeczywistym , inaczej mówiąc, czy K ościół K a
tolicki to państwo duchowne, czy jest osobą prawną? — Na to pyta
nie P ille t uważa za konieczne odpowiedzieć twierdząco. Tegoż zda
nia są  i inni uczeni: Pasquale, Fiore, Michaux, Imbart i wielu innych.

K ościele Katolickim, dowodzi P illet, są trzy cechy, konieczne dla 
osobnika międzynarodowego' jest on różny od państw innych pod 
względem charakteru swego posłannictwa, jest organizowany i jest  
niezależny.

Praktyka dyplomatyczna zgadza się z tym poglądem. Francya  
również nie przestała nigdy uważać Papieża za panującego, jak to 
Zaznaczył prezes ministrów Duclerc w izbie deputowanych 20  lutego  
1882  roku.

Najważniejsze prawa międzynarodowe Papieża — to prawo 
wysyłania i przyjmowania posłów (t. zw. prawo poselskie czynne 
i bierne) oraz prawo zawierania konkordatów.

Poważnym dowodem na korzyść twierdzenia, że Papież ma pra
wa, z których korzystają udzielni władcy tylko, t. j., iż jest on osob
nikiem prawa międzynarodowego, je st ta okoliczność, że zostało mu 
Przyznane prawo przyjmowania i wysyłania posłów.

Dawniej prawo to nie było wyłącznym przywilejem monarchów: 
W ysyłały i przyjmowały posłów stany, oddzielnie od posłów królew
skich. Obecnie jednak tylko głow y państw mogą korzystać z tego  
Prawa. Zostaje ono odebrane zdetronizowanym monarchom przez 
władzę, która wstąpiła na ich miejsce. D laczegóż więc rząd włoski 
nie odebrał tego prawa Papieżowi po zaborze Państwa Kościelnego?

*) „Żurnał micżdunarodnawo i gosudarstwien. prawa." za 1897 rok, 
!*■ 95 str.
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Dlatego mianowicie, że suwerenowe prawa Papieża w ypływ ały  
nie tylko z jego władzy św ieckiej, że na suwerenizm jego składało się 
oprócz tej ostatniej jeszcze coś, co po pozbawieniu Papieża tej w ła
dzy zachowało mu suwerenowe jego prawa.

Jak rząd włoski, który nietylko pozwala Papieżowi przyjmować 
posłów, lecz i zapewnia w szystkie przynależne im przywileje, tak 
i państwa, które w ysyłają posłów do Papieża i przyjmują ich od n ie
go, akceptują ten jego charakter międzynarodowy.

Charakterystyczuem i ciekawem bardzo z punktu widzenia pra
wa międzynarodowego jest położenie uwierzytelnionych przy Stolicy  
Apostolskiej przedstawicieli mocarstw obcych. Prawo Papieża przyj
mowania posłów jest ważniejszem, niż prawo wysyłania ich, gdyż te
go ostatniego W łochy nie mogą zabronić Papieżowi, o ile mocarstwa 
zgodzą się ich przyjmować. Rząd włoski pod względem nietykalno
ści i eksterytoryalności posłów przy W atykanie uważa na równi 
z uwierzytelnionymi przy królu przedstawicielami mocarstw obcych. 
W obec tego wyniku ciekawe bardzo położenie posłów przy W atyka
nie: podwójna ich eksterytoryalność wobec W łoch i wobec Papieża-

Stosunek ich do W łoch przedstawia się w sposób następujący:
Przedewszystkiem  muszą posłowie, aby korzystać z zagwaran

towanych im przez § 11 prawa gwarancyjnego przywilejów nietykal
ności, wylegitym ować się przed rządem włoskim, że są przedstawicie
lami obcego mocarstwa przy Stolicy Apostolskiej i że Papież przyjął 
ich, jako takich. Rząd włoski niema prawa do żadnej nad ich osoba
mi kontroli. Prawnie je st nawet to, że rząd jaki zamianuje w łosk ie
go obywatela swym przedstawicielem przy W atykanie. W razie  
gdyby który z posłów nadużył swych przywilejów nietykalności 
i  eksterytoryalności wobec Włoch, minister spraw zewnętrznych mo
że zażądać jego odwołania lub t. p.

W  literaturze naukowej spotykamy zdanie, że Papież tylko d zię
ki włoskiemu rządowi może przyjmować posłów, gdyż tylko ten ostat
ni może zapewnić im przynależną nietykalność. Zdanie to jednak nie 
je st słuszne, gdyż, dając posłom rezydencyę w W atykanie, mógłby 
Papież uczynić ich również eksterytoryalnym i wobec Włoch.

Papież w ysyła posłów trojakich kategoryj; do pierwszej należą: 
legati (delegati, ablegati i vicarii apostolici), do drugiej — nuncyusze 
i do trzeciej — internuncyusze. Dawna teorya rzymska, w edług któ
rej posłowie Papieża powinni byli być wikaryuszami, delegowanymi 
przez juryzdykcyę papieską, agentami, zobowiązanymi do utrzymania 
narodów w posłuszeństwie prawom Stolicy Apostolskiej, była bardzo 
gorąco zwalczana przez narody, rządy i kler. Ostatni odgłos tej 
teoryi ozwał się w nocie podsekretarza stanu Jego  Świętobliwości
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2 dnia 13 kwietnia 1885 roku do nuncjusza apostolskiego w Madrycie. 
W  nocie tej podsekretarz stanu wyraża zdanie, iż nuncjusz nie pow i
nien znać innych granic dla swej działalności, jak tę, która mu jest  
wskazana przez Ojca Św iętego, — następnie, iż m isja  jego nie jest  
czysto dyplomatyczna, gdyż wykonywa on funkcje juryzdykcyjne.

N uncjusze są to stali przedstawiciele Stolicy Apostolskiej 
w państwach K atolickich — nie są kardynałami. Mają oni przy
znane sobie przez regulamin, opracowany na K ongresie W iedeń
skim, pewne przywileje przed innymi ambasadorami, są dzieka
nami ciała dyplomatycznego, bez względu na czas ich przybycia 
(zwykle dziekanem ciała dyplomatycznego jest ambasador, najdaw
niej uwierzytelniony przy danym rządzie;. Są oni w ysyłani do tych  
tylko państw, które mają uwierzytelnionych przy W atykanie amba
sadorów, t. j. agentów dyplomatycznych pierwszej rangi.

Obowiązki nuncjuszów są następujące:
1. B aczyć na to, aby stosunki, ustanowione w danem państwie 

przez konkordaty, prawo zwyczajowe i kanoniczne, nie zostały zmie
nione.

2. Zdawać sprawozdania we wszystkich kwestyach, które mo
że podnieść rząd lub Stolica Apostolska.

3. Starać się przez przedstawienia, czynione rządowi, nie do
puszczać do zarządzenia przezeń środków, które mogą szkodzić inte
resom Stolicy Apostolskiej lub religii.

4. Zawiadamiać Stolicę Apostolską o przebiegu spraw, które 
są im polecone.

Takież są obowiązki i internuncyuszów, stałych przedstawicieli 
Stolicy Apostolskiej drugiej rangi. W ątpliwem jest czy korzystają 
oni z przywileju pierwszeństwa pomiędzy agentami dyplomatyczny
mi. W iększość uczonych rozstrzyga tę kw estyę na ich niekorzyść. 
W  praktyce dyplomatycznej było raz z tego powodu zajście, zdaje 
się, w Limie.

Przytoczyć tu muszę zdanie południowo-amerykańskiego uczo
nego Calvo, jakkolwiek bezzasadne i nie potwierdzone przez innych 
autorów, że nuncjusze są przedstawicielami osoby Papieża, internun- 
cyusze zaś — przedstawicielami Watykanu.

Oprócz tych stałych przedstawicieli w ysyła Papież do monar
chów poselstwa nadzwyczajne z powinszowaniem lub kondolencyą.

Przedstawicielom Stolicy Apostolskiej są zagwarantowane przez 
rząd włoski również wszystkie przywileje agentów dyplomatycznych,

Jakież są te przywileje?
Ma się rozumieć, nie takie, jakie mają we W łoszech w łoscy  

agenci dyplomatyczni, gdyż ci w czasie swego tam pobytu żadnych
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przywilejów nie posiadają, są uważani na równi z innymi obywatela
mi kraju. A zatem prawo gwarancyjne, mówiąc, iż agenci dyploma
tyczni Stolicy Apostolskiej mają takie same przywileje, jak i inni 
posłowie, miało na względzie nie posłów włoskich, lecz posłów mo
carstw innych, czasowo bawiących na włoskiem terytoryum. Tak 
więc nuncyusz, wyjeżdżający z Rzymu na miejsce swego przeznacze
nia, przez cały czas, kiedy się znajduje we W łoszech, je st uważany 
tak samo, jak, naprzykład, poseł francuski przejeżdżający przez W ło
chy do Konstantynopola. Pod tym więc względem Stolica Apo
stolska jest uważana, jak obce mocarstwo.

Może tu wyniknąć kwesty a teoretyczna, mająca znaczenie prak
tyczne.

Wyobraźmy sobie, że prałat, włoski poddany, spełniw szy prze
stępstwo, za które powinienby odpowiadać przed sądem, zostaje mia
nowany nuncyuszem. Jak wobec tego ma się zachować rząd włoski? 
Czy może, (korzystając z przejazdu jego przez włoskie tery tory m) 
zmusić go do stawienia się przed sądem? Gaeffken1) (contra H oltzen- 
dortf) jest zdania, że kwestya podobna nie może powstać, gdyż poseł 
zaczyna korzystać z przywilejów, przysługujących jego stanowi, do
piero z chwilą, gdy, jako taki zostaje przyjęty przez monarchę, przy 
którym ma być uwierzytelniony.

Daną kwestyę praktyczną można rozwiązać w zależności od te
go, jak rozwiążemy kw estyę teoretyczną: od jakiej chwili rozpoczy
na się misya dyplomatyczna posła, czy od chwili zamianowania, czy  
też od chwili przyjęcia go? Martens przychyla się do ostatniego zda
nia2), Bluntschli do pierwszego. W  praktyce dyplomatycznej jest 
również przyjęty pogląd pierwszy.

W  literaturze naukowej zostało przez kilku uczonych (H oltzen- 
dorffa, Espersona) wypowiedziane zdanie, że po upadku władzy św iec
kiej Papieża, przedstawiciele jego nie powinni korzystać z pierwszeń
stw a przed innymi agentami dyplomatycznymi. N ie jestto jednak  
słuszne: nnucyuszom dane były te przywileje nie ze względu na to, 
że byli przedstawicielami monarchy Państwa K ościelnego, lecz  
dla tego, że reprezentowali Głowę K ościoła K atolickiego, tak sa
mo, jak i Papież nie ze względu na swoje posiadłości korzystał z przy
wileju pierwszeństwa pomiędzy monarchami.

Niektórzy twierdzą również, żepo pozbawieniu go władzy św iec
kiej, Papież nie ma prawa rozdawania tytułów i orderów. Żadne

') Cytowane dzieło atr. 186.
2) Prawo międzynarodowe (w jeżyku ros.) II atr. 37—38.
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jednak państwo przeciwko temu nie zaprotestowało i po roku 1870 
zatwierdzają tytu ły  i ordery, udzielone przez Papieża, jak i zatw ier
dzały przed tern. J est to jeszcze jeden dowód na korzyść tw ier
dzenia, że Papież pozostał suwerenem, gdyż zw ykle tylko udzielni 
władcy mogą rozdawać takie odznaczenia.

Pozbawiony władzy świeckiej utracił Papież prawo zawierania 
traktatów międzynarodowych ściśle związanych z posiadaniem w ła
dzy terytoryalnej, jak to: traktatów politycznych, handlowych i t. p., 
które poprzednio zawierał jako głowa państwa K ościelnego. Do 
takich jednak nie należą konkordaty.

W  dawnej nauce uważano konkordaty nie jako traktaty, gdyż 
te ostatnie mogą powstać tylko na gruncie równości zupełnej. 
Było dwie teorye objaśniające istotę konkordatu: K ościół i jego  
przedstawiciele wypracowali teoryę przywileju — konkordat jest 
przywilejem, danym państwu przez Papieża, obrońcy zaś wszechpotę- 
gi państwa wypracowali teoryę legalną, konkordat je st prawem, w y- 
danem przez państwo za zgodą K uryi rzymskiej.

Początek konkordatów, czyli traktatów, zawieranych przez rzą
dy świeckie ze Stolicą Apostolską w sprawach religijnych, sięga cza
sów bardzo odległych. Pierw szy był zawarty w r. 1122 pomiędzy 
Henrykiem V  a Kalikstem I I  w W ormacyi (W orms). Pod względem  
prawum yuważane są narówni z konkordatami umowy, zawarte ze 
Stolicą A postolską przez rządy na podstawie bulli papieskiej.

Takie konkordaty lub umowy są z natury swojej prawdziwemi 
traktatami prawa publicznego. Twierdzenie, że konkordat nie jest 
traktatem, bo staje się obowiązującym dopiero przez wydanie odpo
wiedniego prawa wewnętrznego, jest bezpodstawnem. W szak w szyst
kie traktaty międzynarodowe dopiero wówczas obowiązują obywateli 
państwa, gdy są urzędownie opublikowane przez odnośną władzę.

Trafne bardzo określenie istoty konkordatów znajdujemy u Ros
tworowskiego w powyżej cytowanej pracy. Jeżeli władza państwo
wa, mówi on tam, zawiera ugodę z Głową K ościoła, w celu uniknięcia 
walk i sporów z powodu kompetencyi i praw wzajemnych, prawa 
stron obydwóch są dokładnie określone przez umowę — ta ostatnia 
nosi nazwę konkordatu. Konsekwencye tego faktu są bardzo ważne: 
stan faktyczny zostaje zamieniony na stan prawny. Konkordaty nie 
tworzą prawa, lecz uznają je. Przez to zyskują obydwie strony: 
Bapież, zawierając traktat z głową państwa, zyskuje to, iż prawa j e 
go, które poprzednio opierały się tylko na teoryi, zostają oparte na 
brawie wewnętrznem państwa; — z drugiej strony — głowa państwa 
zyskuje dla praw swoich placet Papieża. Zawarcie traktatu daje 
pierwszemu podporę materyaluą, ostatniemu moralną.
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W e współczesnej literaturze naukowej panują dwa wręcz prze
ciwne. poglądy co do znaczenia międzynarodowego konkordatów. 
Jedni (Schulte-Dove, Richter, Meyer, W alter, Bornagius, H effter) 
uznają konkordaty za międzynarodowe traktaty; inni — zaś nie uzna
ją. Główny argument, jaki zwolennicy tego ostatniego poglądu 
przytaczają je st ten, że traktaty międzynarodowe mogą być zaw iera
ne jedynie pomiędzy potęgami suwerennemi, udzielnymi władcami. 
Martens l ) rozstrzyga tę kwestyę w sposób następujący: konkordaty 
są aktami ugody pomiędzy dwoma osobnikami międzynarodowymi,, 
z których jednym jest państwo, a drugim—Kościół K atolicki w oso
bie jego G łow y nieomylnej — Papieża. Charakter międzynarodowy 
konkordatów, mówi on, nie podlega wątpliwości.

D alej, uczony ten rozpatruje kwestyę, o ile zawarcie konkorda
tu jest zgoduem z suprematem terytoryalnym państwa. W edług re
guły, prawa i obowiązki, zarówno stałych, jak i czasowych poddanych, 
wszystkich wyznań są ustanowione tylko przez państwo, bez w szel
kiego udziału władz postronnych. Papież tembardziej nie powinien  
się mieszać, gdyż jest on tylko Głowa K ościoła i, jako taki, może 
mieć pretensyę do tych tylko praw na cudzem terytoryum, które mu 
dają ustawy miejscowe. Dowodzenie to jednak nie jest słuszne. 
W prawdzie wszyscy poddani podlegają w ładzy monarchy, lecz ten 
ostatni może część praw swych zwierzcliniczych, — jak w danym ra
zie zw ierzchnicze prawa kościelne na swojem^tery tory um,—odstąpić 
Papieżowi; nie byłoby to niezgodnem z istotą suwerenizmu.

Znany uczony, Bluntschli, wypowiedział zdanie, iż odpowiedzial
ność za niewykonanie konkordatów powinna spadać na rząd włoski. 
Powtarza to za nim Martens. Uczeni ci popełniają błąd zasadniczy. 
Rząd włoski nie ma prawa mieszania się do spraw kościelnych i żad
nego wpływu na nie wywierać nie może.

Ze swej strony zewnętrznej konkordaty mają wygląd traktatów  
międzynarodowych: są one zawierane z temi samemi solenuościami, 
redagowane w tej samej formie i przechodzą przez w szystkie formal
ności, uświęcone dla innych traktatów — od początku rokowań 
aż do zamiany ratyfikacyi. Konkordat staje się obowiązującym dla 
obydwóch stron od dnia ratyfikacyi, dla kleru zaś od dnia promulga- 
cyi. Zmiana ustroju politycznego państwa nie niw eczy siły  obowią
zującej konkordatu ipso facto, lecz może spowodować modyfikacye 
które są odpowiedniejsze do nowej formy politycznej państwa. Zmia
ny te powinny jednak nastąpić za zobopólną zgodą. Konkordat prze

') Cytowane dzieło II str. 117.
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staje obowiązywać w części państwa, która zostaje od niego oderwa- 
na i przyłączona do innego. Tak, przestał również obowiązywać kon
kordat, zawarty w r. 1801 pomiędzy Francyą a Stolicą Apostolską, 
w A lzacyi i Lotaryngii, jak to trzeba było wytłóm aczyć rządowi nie
mieckiemu z racyi mianowania biskupa Strassburskiego w r. 1890'). 
Mianowicie, rząd niemiecki przyw łaszczył sobie prawa, dane w tym  
konkordacie głow ie państwa francuskiego. Zatarg ten został roz- 
rozstrzygnięty w powyżej przytoczonym sensie.

IV.

Przedewszystkiem  rozstrzygnąć tu musimy kwestyę, jaki jest 
stosunek prawny W łoch do byłego Państwa Kościelnego.

20 września 1870 r. kapitulował Rzym, a w kilka dni później 
został wydany manifest o wcielenie jego wraz z resztą Państwa K o
ścielnego do królestwa W łoskiego. Czy przyłączenie tych prowin- 
cyj odbyło się prawnie, t. j .  według wymagań prawa międzynarodo
wego? -  Nie.

D la ważności przeniesienia prawa własności na zdobyte prowin- 
cye potrzebna jest pomiędzy innemi i zgoda umawiających się mo
carstw, wyrażona w traktacie pokojowym. Ten ostatni legalizuje  
taktyczne przejście prawa własności. W danym razie temu ostatnie
mu wymaganiu nie stało się zadość.

Tu możnaby podnieść poważny zarzut przeciwko temu, co ty l
ko co powiedziałem, mianowicie, że nigdy przy wcieleniu całego pań
stwa do drugiego nie zostają zawierane traktaty z monarchą detroni- 
Zowanym, a to dlatego, że detronizowany monarcha z chwilą, kiedy 
Posiadłości jego zostały zabrane, przestaje być osobnikiem prawa mię
dzynarodowego. Papież zaś pomimo wcielenia do W łoch posiadłości 
Jego, pozostał nadal suwerenem, osobnikiem prawa międzynaro
dowego. W ola więc jego, wyrażona w traktacie pokojowym, 
Powinna była ulegalizować fakt przejścia państwa jego pod panowa- 

króla W łoskiego. Bez tego stosunek W łoch do byłego Państw a  
Kościelnego opiera się nie na prawie własności, lecz tylko na fakcie 
Posiadania, jest posiadaniem (possesio). W ym aganego uprawnienia 
faktowi temu nie daje głosowanie powszechne, zarządzone przez wło- 
ski rząd. „Zajęcie Rzymu było wolą całego narodu, uświęconą po-

') Rostworowski. Cytowane dzieło str. 136.
2 3
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wszechnem głosowaniem 1, pisze Y isconti-Yenosta w swym okólniku. 
Naród rzymski nie mógł w danym razie decydować o losie swojego 
kraju, nie miał bowiem prawa do tego, ponieważ suwerenizm na
leżał do Papieża, i jego tylko wola powinna była być uważana za de
cydującą.

Z międzynarodowego punktu widzenia jest W atykan ekstery- 
toryalną rezydeucyą Głowy Kościoła K atolickiego. Przyczem  
eksterytoryalność oznacza tu zupełne wyłączenie z pod działania 
praw włoskich, w danym razie jest ona rozciąglejsza niż w zastoso
waniu do domów ambasad. Te ostatnie są eksterytoryalne, o ile 
w nich mieszka dany ambasador, z zasady nie są wolne od podatków, 
co wskazuje na podległość ich państwu. (Zwykle w zwolnianiu do
mów ambasad państwa trzymają się zasady wzajemności). W atykan  
zaś nawet i pod tym względem nie jest zależny od W łoch, tak iż wo
bec takiej jego zupełnej odrębności i niezależności, stanowi on jakby 
obce państwo wśród włoskich posiadłości, u bram jego, jak na grani
cy obcego państwa, kończy się działalność wszelkich władz włoskich.

Praktyka dyplomatyczna uważa również W atykan nie za tery- 
toryum włoskie, czego dowodem może być ta okoliczność, że, gdy któ
ry z monarchów obcych, goszczących w K wirynale, jedzie odwiedzić  
Papieża, flaga jego na zamku królewskim zostaje opuszczona na znak, 
że przestał on być gościem państwa włoskiego, udając się na obce te- 
rytoryum.

W atykan nie jest państwem w literalnem tego słowa znaczeniu, 
jakkolw iek i ta teorya ma swoich zwolenników, braknie mu bowiem 
jednego z najważniejszych elementów państwa — ludności. Za lud
ność w prawno państwowem znaczeniu tego słowa nie można u w a ż a ć  
dworu i urzędników papieskich, gdyż stosunek poddaństwa łączy ich 
z innem państwem.

Położenia W atykanu nie można porównać z żadnem znanem 
w teoryi prawa międzynarodowego zjawiskiem- nie wchodzi on bo
wiem do składu Państwa włoskiego, wpośród którego tery tory urn 
znajduje się, a nie je st też samodzielnem państwem; jestto zjawisko 
sui generis, nie dające się porównać z żadnem ze znanych. W  danym 
razie, sądzę, możnaby zastosować podaną przez Jellinka teoryę 
o fragmentach państw.

Prawo gwarancyjne zastrzega, jak już to zaznaczyłem, zupełną 
eksterytoryalność W atykanu, która je st konieczną dlatego, aby P a 
pież mógł niezależnie wykonywać funkcye swojego wysokiego posłan
nictwa. Jednak już w roku 1888 włoska rada państwa orzekła, że 
prawo gwarancyjne nie rozumie eksterytoryalności w tak szerokiem
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znaczeniu i należy wymagać, aby wszystkie spisywane w W atykanie 
akty były poświadczane przez notaryuszów królewskich i był opłaca
my wymagany przez prawo stempel. Rozporządzenie to zmienia 
•stotnie znaczenie prawa gwarancyjnego i w danym razie spraw
dziło się to, co Pius I X  mówił o rządzie włoskim, że on „prawą ręką 
daje otwarcie, aby to samo lewą wiarołomnie odebrać. “

W myśl tego rozporządzenia, zapewne, władze włoskie zażąda
ły, aby po śmierci Ojca Świętego Leona X I I I  u rzymskich władz mu
nicypalnych był sporządzony jego akt śmierci. W ym aganie to jest  
Pogwałceniem nie tylko postanowień prawa gwarancyjnego, ale też 
i zasad prawa międzynarodowego. Jak z prawa gwarancyjnego, bo
wiem, tak i z wielu wynurzeń rządu włoskiego, widać iż Papież nie 
Podlega prawom włoskim. „Essere esente da qualimque autorita 
0 giurisdizioue dello 8 ta to “, — mówił prezes ministrów Lanza w par
lamencie dnia $) grudnia 1870 roku. W ymaganie więc spełnienia jed- 
nego przepisu prawnego, jak w danym razie co do aktu stanu cyw il
nego, jest niczem innem, jak bezprawnym gwałtem.

Pod względem swych praw osobistych jest Papież uważany na 
równi z królem, nikomuby jednak nie przyszło do głow y żądać, aby 
rodzina króla szła do syndyka spisywać akt o jego śmierci. W szelkie  
akty stanu cywilnego monarchów i ich rodzin prowadzą ministrowie 
dworu, w danym więc razie akt śmierci Papieża powinien był być spi- 
sany przez odpowiedni urząd — kardynała kamerlinga.

W ażną jest bardzo, następnie, kw estya sądów w W atykanie.
W marcu roku 1879 niejaki Martinucci, budowniczy pałaców  

Papieskich, dostał dymisyę. Uważając się za pokrzywdzonego tern, 
zażądał on od papieskiego maiordomusa Monsignora Theodoliniego 
15218 lirów wynagrodzenia za to, że był instruktorem watykań
skiej straży ogniowej i, następnie, od kardynała sekretarza stanu Ja- 
cobiniego 17875 lirów za roboty, które wykonał dla conclave. P o 
nieważ obydwaj ci urzędnicy papiescy żądania jego nie spełnili, 
zwrócił się on w roku 1882 do rzymskiego sądu cywilnego. Ten 
ostatni dla braku dowodów powództwo jego uchylił, zadecydował jed
nak jednocześnie, że ponieważ po zajęciu Rzymu Papież został po
zbawiony swej w ładzy świeckiej, nie ma on już juryzdykcyi w spra
wach świeckich, wypływających jak z prawa cywilnego tak i z pu
blicznego. Obecnie sądy cywilne są kompetentne do rozpatrywania 
Powództw, przeciwko niemu skierowanych.

Argum entacya ta je st zupełnie błędna z punktu widzenia prawa 
międzynarodowego, państwowego i cywilnego.

Z punktu widzenia prawa międzynarodowego, gdyż osoba Papie
ża je st uważana, jako będąca na równych prawach z innymi mon ar-
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chami. Do przywilejów zaś tych ostatnich należy: że nie mogą 
być pociągani przez sądy nietylko swojego państwa lecz i każdego 
innego. D latego też sąd paryski uznał się za niekompetentny roz
patrywać powództwo Lemaitre’a przeciwko cesarzowi austryackiemu 
Franciszkowi Józefowi o sumę, należącą mu się za ordery, zamówione 
przez cesarza Maksymiljaua.

Jest pogwałceniem prawa państwowego, — gdyż prawo z dnia 13 
maja gwarantuje zupełną eksterytoryalność Papieży, a więc i zupeł
ne wyłączenie ich z pod kom petencji wszystkich władz włoskich.

Jest też i absurdem z punktu widzenia prawa cywilnego, gdyż 
sąd przyjmując powództwo, skierowane przeciwko osobie Papieża, 
czy też przeciwko jego zarządowi pałacowemu, wie, że wyrok, jaki
kolwiek zapadnie, nie będzie mógł być wykonany, działalność bowiem  
wszystkich władz włoskich, a więc i wykonywającycli wyroki sądo
we, kończy się u bram W atykanu. Przy tern zauważyć należy, że 
wykonanie wyroku przeciwko Papieżowi jest niemożliwe, nawet wów
czas gdy ma się wykonać poza obrębem W atykanu, naprzykład, 
gdyby dla wykonania wyroku było dostateczne przepisać jakąś sumę, 
deponowaną w banku, z jednego rachunku na drugi.

Z powodu sprawy Martinucci’ego utworzył Leon X I I I  przez 
Mo tu proprio z dnia 25 maja 1882 roku w W atykanie dwie komisye 
sądowe z prałatów, do których powinni się zwracać w pierwszej i dru
giej instancyi wszyscy, mający jakąkolwiek pretensyę do zarządu pa
łacowego Papieskiego. Jeżeli obie te instancye nie zgodzą się, 
tworzą one w połączeniu sąd trzeciej instancyi pod prezydencyą G e
neralnego Audytora.

Utw orzenie sądów Papieskich wywołało w literaturze naukowej 
w iele bardzo sporów. Jedni, naprzykład Bonghi, twierdzą, że P a 
pież miał prawo to uczynić, inni (Brusa) są przeciwnego zdania.

N ie ulega wątpliwości, że wobec zupełnej niezależności K ościo
ła, Papież ma prawo i powinien był utworzyć instytucyę sądową, 
któraby rozpatrywała skargi i pretensye nie tylko osób obcych w zglę
dem Kuryi, lecz też i wzajemne spory majątkowe poszczególnych  
kongregacyj. Trudno bowiem wymagać, aby dwie kongregacye zwra
cały się o rozstrzygnięcie wzajemnych sporów do sądów włoskich.

Na zakończenie słów kilka o znaczeniu władzy terytoryalnej dla 
Papieża. M iała ona duże bardzo znaczenie przy wyrabianiu się mię
dzynarodowego położenia jego i niemniejsze dla całego Kościoła K a
tolickiego. D zięki swej władzy terytoryalnej stanął Papież w sze
regu monarchów Europy, a jako człowiek, mający przy tern jeszcze
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i władzę świecką, i przewyższający innych współczesnych monarchów 
pod względem umysłowym, wkrótce zajął pomiędzy nimi najpierwsze 
miejsce. Będąc Głową K ościoła i udzielnym władcą, mógł Papież zu
pełnie samodzielnie rządzić Kościołem  Katolickim, wszelkie miesza
nie się władzy postronnej do spraw kościelnych było czynem, ściąga
jącym na nią kary. W skutek tego to właśnie wyrobiła się w K ościele  
katolickim władza silniejsza i bardziej niezależna od państwa, niż 
w innych kościołach.

N ie można jednak być stronnym i zamykać oczu na dwie słabe 
strony w ładzy świeckiej Papieży w takiej formie, jaką on a była przed 
nokiem 1870. Przedewszystkiem , z punktu widzenia teoryi prawa 
Państwowego, państwo nie powinno służyć celom, znajdującym się po 
za niem. Celem zaś Państwa K ościelnego było dostarczanie środków  
materyalnych dla zarządu K ościoła. Gdyby Państwo K ościelne obec
nie było przywrócone, to przy konstytucyjnej formie jego rządu, w y
nikłaby pewna okoliczność, w ielce uchybiająca Papieżowi. M iano
wicie, każdy wydatek jego, nieograniczonego władcy duchownego 
wielu milionów katolików, musiałby być roztrząsany przez reprezen- 
tacyę narodową. Maleńkie państwo K ościelne nie mogło dostarczyć 
Wszystkich potrzebnych dla Kościoła środków materyalnych, dlatego 
też dług jego państwowy powiększał się z przeraźliwą szybkością 
i ostatniemi czasy wzrósł do olbrzymiej stosunkowo sumy.

Druga słaba strona, która się okazała w skutkach — to zitalja- 
nizowanie się K ościoła K atolickiego. N ic dziwnego, że na Papieży, 
którzy byli zarazem monarchami państwa włoskiego, wybierano Wło
chów, nic też dziwnego, że ci na najbliższych doradców powoływali 
swych rodaków, tak iż w rezultacie okazało się, że zarząd powszech
nego K ościoła K atolickiego znalazł się w rękach jednego, stosunko
wo niewielkiego narodu. Dopiero ostatniemi czasy Stolica A postol
ska zaczęła na tę przewagę włochów zwracać uwagę, i po śmierci 
Leona X III  kardynałowie innych narodowości stanowili prawie poło
wę K olegium  świętego.

Czyliż w ięc wobec tego, co powiedzieliśmy wyżej, władza świecka 
Papieży nie jest pożądana?

N ie tylko jest ona pożądana, ale i nader potrzebna i konieczna 
nie tylko dla bardziej wyraźnego położenia międzynarodowego Ojca 
świętego, ale i dla dobra całego Kościoła.

Tylko bowiem wtedy, gdy Papież będzie znów udzielnym wład
cą, będzie pewnem jego międzynarodowe położenie, które jest ko- 
niecznem dla niego, jako dla głowy instytucyi międzynarodowej, 
jaką jest powszechny Kościół K atolicki. W reszcie, tylko wtedy nie
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będzie on narażony na te w szystkie przykrości, które pomimo najso- 
lenniejszych gwarancyj, spotykają go i które są poniekąd nieunik
nione, gdy nad tern terytoryum, gdzie się znajduje rezydencya Papie
ża, jest inna, obca, a może nawet i wroga władza państwowa. K w estya  
ta pozostaje otwartą raną od lat już przeszło trzydziestu, bolesną nie 
tylko dla całego świata katolickiego, ale i dla Włoch, w których inte
resie jest jaknajszybsze jej zabliźnienie. K iedy to nastąpi? — prze
widzieć teraz jeszcze nie można.

Lecz, gdyby nawet państwo K ościelne zostało przywrócone, to 
i wtedy nie należałoby składać na jego barki budżetu całego K ościo
ła Katolickiego. Powinien on być rozłożony na w szystkie państwa 
katolickie, te zaś ostatnie m ogłyby ustanowić specyalny podatek od 
swoich poddanych tego wyznania. J est to bowiem bardzo słuszne, 
aby K atolicy całego świata składali się na utrzymanie centralnych  
władz swojego kościoła, tak samo, jak składają się na utrzymanie 
władz parafialnych i dyecezyalnych.

V.

„Veto" pod względem prawnym jest to prawo, należące do nie
których narodów, wskazania przez kardynała protektora tego lub in 
nego członka Kolegium Św iętego, któregoby rząd ich nie życzył so
bie widzieć na tronie Piotrowym. Przyczem „veto" musi być wypo
wiedziane, zanim większość głosów dokona wyboru Papieża.

N ietylko pochodzenie, lecz i podstawa tego prawa jest bardzo 
nieokreślona. Oprzeć gu na dokumencie jakimś pisanym nie można. 
Niema żadnej bulli papieskiej, ani też innego żadnego dokumentu, 
któryby je  ustanawiał. Ustanawianie przepisów i instrukcyj wyboru 
Papieży należy do Papieża, a w żadnej z tych instrukcyj dla przyszłe
go .conclave" nieznajdujemy jakiejkolwiek sankcyi dla tego prawa, 
lecz przeciwnie, zawierają one wszystkie groźby kar najsurowszych  
za wszelkie wdawanie się władzy świeckiej do wyborów, zwłaszcza  
za korzystanie z tego prawa .veto", zwanego „ius exclusionis" (pra
wo w yłączania). Słowem, niema ani śladu jakiegokolwiek aktu, z któ
regoby to prawo wypływać mogło.

Jedni uważają to „ius exclusionis" za pozostałość prawa cesa
rzy, — hypoteza to jest jednak niesłuszna, cesarstwo bowiem upadło,
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Dle zostawiwszy spadkobierców. Inni znów wyprowadzają, prawo 
»veto“ z obowiązku króla nie dopuścić do wybrania Papieża, który 
byłby wrogo usposobiony przeciwko jego państwu. Lecz w takim 
razie należałoby „ius exclusionis" przyznać wszystkim państwom ka
tolickim, a nie tym tylko, które do tego roszczą sobie pretensyę. 
Niektórzy, wreszcie, uważają „ius exclusionis1', jako prawo patrona
tu. I to jest jednak niesłuszne: nie można bowiem porównywać pa
piestwa z beneficyami kościelnemi, a gdyby nawet ta k i było, to jaka 
jest podstawa prawna do tego, aby tylko niektóre Państwa K ato lic
kie mogły korzystać z tego przywileju?

Powszechnie przyznają go A ustryi, Hiszpanii i Francyi, nie
którzy dołączają do tych państw uprzywilejowanych jeszcze Portu- 
galję i byłe królestwo Neapolitańskie. N ie było jednak wypadku, 
aby które z tych dwóch ostatnich państw kiedy korzystało z prawa 
„veto",

Aby zrozumieć istotę „ius exclusionis" należy wniknąć głębiej 
w stosunki, jakie były wówczas, gdy ono się wyrabiało. Ówczesne 
Państwa K atolickie walczyły pomiędzy sobą, a nawet i częstokroć 
tworzyły się, przy pomocy papiestwa, za to znów monarchowie tych  
państw wyświadczali pewne usługi temu ostatniemu. Ponieważ P a 
pieże wdawali się do spraw ich politycznych, zwłaszcza zaś do praw- 
uości dziedziczenia tronów, to i państwa przyznały sobie pewne prą- 
tva względem papiestwa.

Formy, w jakich prawo „veto" było wykonywane są najróżniej
sze, zm ieniały się one stosownie do zmian w regulaminie wyboru P a
pieży. Czasami wypowiadali „veto" posłowie, czasami kardy nałowie- 
Protektorzy, czasami znów starano się nie dopuścić do wyboru niemi
łego kandydata za pomocą gróźb i intryg. Lecz w każdym razie, 
Powtarzamy, początku tego prawa nie należy szukać ani w aktach 
Prawodawczych Papieży, ani nawet w tradycyach historycznych.

Zauważyć jednak należy, że „veto" nie zawsze było uwzględ
niane.

U w zględnienie go zależało od kombinacyi par ty i w samem „con
clave" od osoby monarchy, który je  zakłada, od wpływu kardynałów, 
będących po jego stronie. Kardynał Caraffa, wchodząc na conclave, 
2 którego miał wyjść, jako Papież P aw eł IV , dumnie odpowiedział 
Posłowi hiszpańskiemu: „Jeżeli B óg chce, abym został Papieżem, to 
cesarz nie będzie mógł temu przeszkodzić. Jeżeli mam zostać P a 
pieżem, tembardziej będę zadowolony z mojego wyboru, pomimo ce
sarskiego „veto", gdyż będzie to dowodem, że wybór mój jest dziełem  
Jednego tylko Boga".
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Twierdzić nie można, że „veto" więcej było skierowywane prze
ciwko monarsze świeckiemu, niż przeciwko Głowie K ościoła.

Nie bez wpływu na prawo „veto" pozostały zmiany polityczne 
w państwach, które z niego korzystały. Absolutnej monarchii niema 
już w żadnem z nich, we Francyi je st rzeczpospolita. W raz z trady- 
cyą historyczną została zerwana i niezmienność, związana z rządami 
jednej osoby. Trudno przypuszczać, aby prawo „veto" mogło być 
wykonane przez konstytucyjnego ministra, podległego kontroli parla
mentu. Z tego właśnie i z innych jeszcze względów to prawo traci 
obecnie swą hypotetyczną podstawę, którą miało w przeszłości. J e 
żeli nawet dawnymi czasy nikt nie śmiał twierdzić, że wybór kardy
nała, na którego padło „veto" pomimo tego pozostaje prawnym, to 
teraz tembardziej żadne państwo nie może nie uznać Papieża dlatego 
powodu. A  zresztą, teraz wszakże nie można wypowiedzieć wojny ta
kiemu Papieżowi, prawo to w ięc nie ma sankcyi, jest więc nie pra
wem lecz przywilejem. Takie też było zapatrywanie się na tę kwe- 
styę mocarstw zainteresowanych przed „conclave", które się zebrało 
po śmierci Piusa IX . Jak widać z ogłoszonych później dokumentów 
dyplomatycznych, nie były one nawet pewne, czy wobec zmian, które 
zaszły, mogą korzystać z tego przywileju. Austryacki minister 
Andrassy nie mógł nic odpowiedzieć na zapytanie jednego z człon
ków delegacyi węgierskiej w kwestyi zastosowania prawa „veto."

Na zakończenie słów kilka o zastosowywaniu prawa „veto" 
w wieku X IX .

N a conclave w roku 1823 Francya poleciła kardynałom Cler
mont i de la Fare, aby oni założyli „veto" przeciwko wyborowi kar
dynała D ella  Genga, — pomimo tego został on wybrany. W r. 1831 
H i szpan ja w yłączyła kardynała Giustinani. XV roku 1846 Austrya  
poleciła kardynałowi Gaysruckowi założyć protest przeciwko wybo
rowi kardynała Mas tai, przybył on jednak zapóźno i tenże kardynał 
M astai został wybrany, jako Pius IX . Tylko wybór Leona X I I I  
odbywał się bez w szelkiego obcego wpływu, mocarstwa zadowolniły  
się platonicznemi jedynie życzeniami, aby „conclave" wybrało poko
jowo usposobionego Papieża. W reszcie, zajście podczas ostatniego 
„conclave" z „veto" A ustryi jest powszechnie znane.

Ojciec św ię ty  Pius X  wziął się, jak wiadomo, energicznie do 
położenia tamy nadużyciom, na jakie państwa sobie pozwalały na 
podstawie tego hypotetycznego prawa. Nałożenie jednak ekskomu
niki na kardynała, któryby ośmielił się zakomunikować św. kole- 
gjum protest swojego państwa, jest środkiem nie zupełnie w ystar
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czającym. Należałoby zarządzić jakieś środki przeciwko monar
chom, którzy na podstawie tego niedającego się znikąd wyprowa
dzić prawa chcą wywierać wpływ na tę najważniejszą czynność 
Kolegjum Świętego. Oprócz tych środków religijnych należałoby  
się porozumieć w tej kw estyi i na drodze dyplomatycznej z odnośne- 
Bii rządami.

S t e f a n  Z e m b r z u s k i .



Tobie jedynej, co mi w życia męce,

Jaśniejesz gwiazdą, nadziemskiej krainy, 

Z niedoścignionej marzenia wyżyny  

Z tęsknotą ku mnie w yciągając ręce —

Bijące z Ciebie moje pieśni św ięcę ..

Tobie jedynćj.

Jako wietrzyka wiew — nadbrzeżne trzciny, 

Tyś kołysała we mnie sny dziecięce,

Co echem dzwonią w każdej mej piosence...

Tobie jedynćj.

D ziś — gdy snów, w ducha zapadłych głębiny, 

Kłamanym szczęścia blaskiem już nie znęcę —

Za dni mych wiosnę, oby się w podzięce

Z iśc iły  — zawsze czystej i .bez winy —

Tobie jedyaójl
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*

*  »

Słoneczna pani, co twych czarów przędzę

Snujesz tajemnie w ludzkich serc otchłani, 

Przed którą, kornie chylą się poddani,

W królów purpurze i kmiecej sierm iędze — 

Chciej na żywota mego wejrzeć nędzę,

Słoneczna pani!

Ja, com ci istność moją złożył w dani, 

Życiem i pieśnią służąc Twej potędze,

W  dali od chwały Twojej dni dziś pędzę,

Słoneczna pani!

Niechaj znów żyję i umieram dla niej 

I niech serdecznej tobie krwi nie szczędzę... 

Spraw, niech w żywota mego szarej księdze 

Tłem będzie blask Twój, co koi i rani, 

Słoneczna pani!

*

*  '  *

Czekałem długie miesiące,

Trawiony bólem i szałem,

Za szczęścia tęskniąc udziałem, 

K tórego niczem nie zmącę...

N& jego promienne gońce

Czekałem.
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B y spadło rosy kryształem  

N a serca nasze łaknące,

Gdzie żądz jarzyło się słońce — 

Czekałem.

Bym znów  na łonie Twem białem 

Po beznadziejnej rozłące 

Skronie ochłodził palące,

Twój zaw sze duszą i ciałem — 

Czekałem.

Tak mi się zdaje, kiedy w Twe źrenice

Patrzę, że w koło wonne szumią gaje...

Że w blaskach słońca srebrzą się ruczaje... 

Że cichną we mnie smutku nawałnice —

K iedy się wpatrzę w jasne Twoje lice,

Tak mi się zdaje...

Że w mojej duszy wiosna zmartwychwstaje, 

Że nowych złudzeń tryskają krynice,

Ż 6 znów uczuwam za szczęściem tęsknicę —

Tak mi się zdaje!
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Że wonczas Tobie w milczeniu zeznaję 

Słoneczną głębi serca tajemnicę,

Którą głód duszy rozmarzonej sycę...

Że nowe życia czeka mnie rozstaje — 

Tak mi się zdaje.

W  Twoim uścisku, co jak bluszcz oplata... 

Przy źrenic Twoich opalowych błysku, 

Daj mi zapomnieć o błędnem kolisku  

Smutków, zawodów — daj niepamięć świata.. 

I  niech jedyna będzie mi zapłata

W Twoim uścisku.

Oto już staję na stromem urwisku, 

K ędy się bytu wyłamuje krata...

Przede mną jeszcze tylko jedna czata —

W  Twoim uścisku!

Po nędznem, chmurnem żywota igrzysku, 

Dopóki w piersi serce mi kołata,

Fasność ostatnich dni mojego lata

N iech znajdę, jako tułacz przy ognisku — 

W Twoim uśeiskul
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A kacye kwitną... wonieje kwiat Mały, 

K ryjąc się w liści zieleń aksamitną 

I aromatem poi noc błękitną!..

W krąg trybularze wiosny rozgorzały...

D la jej królewskiej, niespożytej chwały

Akacye kwitną.

I oto rwie się duch w krainę szczytną: 

Młodzieńczej w iary dzwonią mu hejnały... 

Żądz nieziszczonych unoszą go sza ły  —

Akacye kwitną.

I zapomina, że niedługo zgrzytną  

Posępne wichrów jesiennych cliórały,

I że zatrute porażą go strzały,

N a przeznaczenia pastwę nienasytną — 

A kacye kwitną.

Pustka żywota, co szare przędziwo

ż  rozwianych marzeń i snów zgasłych mota, 

Nim w pleśń mogilną i w kałużę błota 

Spragnioną słońca strąci duszę żywą —

Złudnych jej św iateł rozpala łuczywo

Pustka żywota.
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K iedy blask lubych źrenic zamigota, 

Dusza nadzieją poi się zwodliwą,

Że bujne życia gotuje ci żniwo

Pustka żywota...

Jeszcze cię splotów pieści fala złota, 

Jeszcze cię w uścisk garnie szczęście - dziwo — 

A  już przyszłości marą przeraźliwą,

Przesłania tobie jasne życia wrota 

Pustka żywota.

W ł a d y s ł a w  N a w r o c k i.



ROZMAITOŚCI.

A R M I A  Z B A W I E N I A  W S Z W A J C A R Y I .

Środkiem bulwaru, ciągnącego się nad błękitnemi wodami L e
mami, przy którym, wśród zacisznej zieleni parków, wznoszą się sze
regi wspaniałych hotelów i zalotnych w illi—idzie Armia Zbawienia. 
Pod kamienną balustradą tarasów wychylają się pod barwnemi para
solkami delikatne, napiętnowane rozmarzeniem i ledwie uchwytnym, 
subtelnym kwasem światowego przesytu, twarze angielskich ladies. 
Z wyrazem filisterskiego zaciekawienia i wesołej ironii tłumy śledzą tę 
gromadę kobiet i mężczyzn w grubem obuwiu, bez rękawiczek  
(o schocking!), w prostych, ciemno-błękitnych mundurach, idącą kro
kiem żołnierskim, pod chłostą sarkastycznych spojrzeń i komentarzy 
tychże tłumów, na podbój świata w imię Chrystusa!

Rajskie ptaki, goszczące w przelocie wśród kosmopolitycznych 
gniazd plutokracyi europejskiej, omdlewają z nudy przy kryształo
wym szmerze wodotrysków, w towarzystwie białych pudli i niemych 
posągów, patrzących w dal martwą źrenicą, i mają w oczach głód du
chowy, otchłań próżni, której nie zdoła zapełnić ani idealne piękno 
alpejskiej natury, ani upajające tony ukrytej w gąszczu magnolii 
i laurusów orkiestry, ani wyrafinowany wykwint otoczenia, ani, tern 
bardziej, ciągle zmieniająca się panorama wrażeń w pogoni za zaba
wą i niezw ykłością nastroju.

To, czego one szukają napróżno, przejeżdżając wszerz i wzdłuż 
kontynent, czego im brak, mimo rozpieszczenia ciała, obfitości mamo
ny i ciągłej, bezustannej zmiany zewnętrznych podniet, posiadają 
„tamci śmieszni fanatycy4, dobrowolni żołnierze jedynej na kuli 
ziemskiej armii, która walczy bez rozlewu krwi i bez narzędzi śmier
cionośnych. nie sprowadza łez, rzezi i niedoli, która wypowiada wojnę 
zażartą, nieubłaganą, jednemu tylko wrogowi ludzkości — szatanowi, 
jako absolutowi zła, kryjącemu się za parawanem rozpusty, kradzie
ży, pijaństwa, kłamstwa i bezczynności, która wreszcie, rozporządza
jąc milionami, żyje w mierności, graniczącej z ubóstwem, a zarazem
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w ciągłej, radosnej ekstazie duszy, unoszonej na skrzydłach m istycy
zmu ku niebiosom, z wiarą, że jej hetmani sam Duch Św ięty.

— Szczytne złudzenie serc prostych, a wierzących ! — odpowie 
ua ostatnie słowa sceptyczny czytelnik. Tak, złudzenie, ale dające 
szczęście, które jest już istotną prawdą i rzeczywistością psychiczną, 
pomimo subjektywnych różnic w pojmowaniu i odczuwaniu go.

Przyjrzyjmy się jednak zblizka Armii Zbawienia.
Gzem właściwie są ci ludzie, których niektórzy witają z szacun

kiem, inni z lekceważącym uśmiechem, których jedni uważają za apo
stołów odradzającego się w coraz nowych kształtach chrześcijaństwa, 
inni za dotkniętych religijnym obłędem maniaków — jaki cel przy
świeca ich niestrudzonej, niezrażającej się żadnemi trudnościami dzia
łalności — jaka idea porusza te tysiączne wojska, walczące pod sztan
darem Zbawiciela w dziewiczych lasach Ameryki, w lodowych pusty
niach Islandyi, pod tropikalnym niebem Afryki, wśród pierwotnych  
wiosek Zulusów i Kafrów, w głębi Indyi, dziesiątkowanych przez głód  
i dżumę, wśród Lapończyków, Singalezów i Hotentotów?

Są oni prawdziwym Kościołem wojującym, a raczej atakującym  
z całą pasyą młodej, nieprzeżytej jeszcze iustytucyi misyonarskiej. 
Hasłem ich dwa wyrazy symboliczne: krew i płomień, czyli odkupie
nie przez ofiarę i chrzest Ducha Św., co w zastosowaniu do życia mo
żna przetłómaczyć na: poświęcenie i apostolstwo. W edług nich ideał 
chrześcijaństwa wskazuje nam, abyśmy żyli nietylko dla własnego  
zbawienia, lecz i dla zbawienia innych. „Jak Bóg posłał Chrystusa, 
tak Chrystus nas posyła" — mówią Salutyści. Jeżeli dotąd objawienie 
i męka je g o  nie uwolniły świata od grzechu i nie dały mu szczęścia, 
wina to samej ludzkości, dla zupełnego jej wyzwolenia bowiem po
trzeba, aby dwie potęgi, Bóg i człowiek, zawarły spółkę i działały  
razem. Opatrzność nie da nam darmo królestwa Bożego, musimy na 
nie zapracować. Natura sama daje nam przykład takiego współdzia
łania niebiańskich i ziemskich sił. Rolnik zasiewa, przyroda pozwala 
wzrosnąć i dojrzeć ziarnu, żniwo jest rezultatem dwócli zjednoczo
nych czynników: pracy człowieka i błogosławieństwa nieba. Jak zbo- 
że nie da plonu bez pomocy ludzkiej, mimo przyrodzonych warunków, 
korzystnych dla jego wzrostu, tak i miłość Chrystusowa nie ogarnie 
świata i nie odrodzi go, jeżeli człowiek sam czynnie nie będzie jej 
krzewił. N ależy więc porzucić wygodne, bierne, egoistyczne stanowi
sko chrześcijanina, zadowolonego z pewności własnego zbawienia, 
i bojować ze złem, pracując dla zbawienia innych. R eligia bez po
święcenia jest pustym frazesem. Kto czuje się przeniknięty Duchem 
Świętym, kto posiada świadomość rzeczy niewidzialnych, uadzmysło- 
wych, tak silną i żywą, jak spraw doczesnych ziemskich, niechaj ży
cie poświęci nawracaniu bliźnich. Nauka Chrystusa spłynęła dotąd 
l>o ludzkości, jak fala po opoce granitowej. Pod skorupą pozornego 
chrześcijaństwa gnieździ się wstrętny, samolubny kult szatana. Powa
ga urzędowych kościołów straciła już swą moc i swoje wpływy. K a
płani wyświęceni nie znajdują już w głębi swych dusz cudownych na
tchnień pierwszych apostołów. D latego tłumy pod strzelistem i ostro- 
łukami gotyckich sklepieni, przy podniosłem brzmieniu organów

24
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i przepięknych, artystycznie wykonanych śpiewach, pozostają oboję
tne i zimne. Jeżeli raz, w niedzielę, odezwie się w nich na chwilę ci
chy g los sumienia, nazajutrz milknie, zgłuszony sprawami dni powsze
dnich, kłócącemi się ze słowem Ewangelii. Po złożeniu czołobitnego 
pokłonu abstrakcyjnej teoryi, stają się przez cały tydzień niewolni
kami świata.

Tym sposobem chrystyanizm nie wchodzi w życie, ludzkość w y
znaje go ustami, lecz nie stwierdza czyueml".

W idzimy z tego wyznania wiary, że celem Armii Zbawienia jest 
nietylko orać te niziny społeczne, których duch chrześcijański nie 
przeniknął w zupełności, lecz również czynić z odrodzonych i nawró
conych chrześcijan bojowników Bożych, starających się z kolei spro
wadzić do stóp krzyża inne zbłąkane, lub nieoświecone jeszcze pro
mieniami wiary dusze.

Zebrania publiczne, tłumne i hałaśliw e pochody przez najgęściej 
zaludnione dzielnice wielkich miast, możność zabierania głosu i prze
wodniczenia licznym zgromadzeniom, prawo występowania w roli ka
znodziei, ile razy kto czuje w sobie moc Ducha Św., podróże, manife- 
stacye, cała ta ruchliwa, energiczna propaganda, nie wyłączając 
otwartego pola do coraz wyższych stopni, czysto zresztą idealnych  
rang i dostojeństw w Armii, sprowadza do jej szeregów natury czyn
ne, ogniste, przedsiębiorcze, obdarzone bujną wyobraźnią i par excel
lence uczuciowe, które znajdują tu upust dla swych aspiracyi, a nad
to istoty mistyczne, wrażliwe, skłonne do ekstazy, których życie 
świeckie nie nęci i nie zadawalnia. W dziedzinie uczuć religijnych  
psychologia wyróżnia dwa typy, które nadają im pod względem psy
chicznym i socyaluym wręcz odmienne zabarwienie: indywidualisty
czny, kontemplacyjny, ascetyczny, dochodzący wskutek system aty
cznego odrywania się od życia zewnętrznego do ekstazy, zachwyce
nia, doskonałego kwietyznni, w którym wszelka treść umysłowa ni
knie, czucia organiczne nawet giną, a pozostaje tylko świadomość zu
pełnego połączenia się z Bogiem, zidentyfikowania z Jego osobą i—typ 
społeczny, czynny, energiczny, którego główną cechą jest fanatyzm, 
wewnętrzna potrzeba oddziaływania na innych w duchu swych po
glądów.

Pierw szy rodzaj wydał ascetów, mistyków, wizyonerów, 
świętych anachoretów, usuwających się dobrowolnie od świata w za
cisze puszcz, lub klasztorów — drugi w yłonił z siebie reformatorów  
i założycieli sekt, proroków i fanatycznych apostołów, tworzących no
we gminy religijne, żądnych władzy nad duszami bliźnich dla urato
wania ich od wiecznego potępienia.

Podział ten nie wyklucza bynajmniej możliwości połączenia się  
obu rodzajów uczuciowości w jednym osobistym, który kolejno to uni
ka ludzi i szuka samotności, to znów odczuwa potrzebę nawracania 
innych i dzielenia się z ogółem prawdami, objawionemi mu przez Opa- 
trzuość w chwilach wyjątkowej łaski. Tak żyi św. Franciszek z A ssy- 
żu, poetyczny kochanek ubóstwa, który, zm ęczywszy się wędrówką po 
W łoszech, wracał z radością na łono natury, hodował synogarlice,
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pieścił się z kwiatami i pisał hymn do słońca, po pewnym czasie zaś 
szedł znów kazać między lud.

Chociaż każda religia posiada obok czynnika indywidualnego  
w wysokim stopniu i .społeczny charakter, dostrzegamy u jednostek, dla 
których ona staje się główną, sprężyną życia, widoczną przewagę bądź 
jednego, bądź drugiego żywiołu.

Jeżeli mistyk, wyrzekając się wszelkiej łączności ze swem oto
czeniem,. wyzwala się przez stosowną dyscyplinę duchową z jarzma 
■uczuć rodzinnych, patryotycznych, a w końcu nawet i ludzkich, i sta-, 
je się samobójcą własnej osobowości, fanatyk, przeciwnie, czuje w so
bie niezwyciężoną chęć walczenia i narzucania społeczeństwu swych  
ideałów, z konieczności więc musi się doń przystosowywać, przycżem  
•uczucia, wypływające ze związków pokrewieństwa, przenosi na da
ne zgromadzenie religijne, które uważa, z chwilą wstąpienia do nie
go, za istotną swoją rodzinę. Salutyści należą bezwątpieuia do typu 
ostatniego. Sama ich nazwa,jako ciała zbiorowego i organizacya w oj
skowa, wskazują wyraźnie charakter stowarzyszenia. W szystko, co 
trąci egoizmem, szczęście osobiste, interes materyalny, ustępuje na 
stronę wobec jedynego celu, jedynej idei — walki na zabój z grze
chem, wojny o zbawienie ludzkości.

N ie czekając na zbliżenie się nieprzyjaciela, rozpoczynają pierw
si kroki czynne, idą sami naprzeciw szatanowi. Niestrudzeni, niezra- 
żeni żadnemi przeszkodami, głusi na wymysły, przekleństwa, pot w a
rze i obelgi, zapuszczają się w ciemne zaułki wielkich miast, gdzie 
gnieździ się zbrodnia i rozpusta, wyczekują przed bramami więzień, 
ofiarowując wychodzącym na wolność delikwentom pracę i przytułek, 
'krążą w nocy kolo domów publicznych, gotowi przyjąć pod swój dach 
■pokutujące M agdaleny, zgarniają z ulicy pijaków, wnikają do wnę
trza kawiarń, teatrów, restauracyj, domów gry, pukają do obcych 
drzwi z pozdrowieniem ewaugielicznem na ustach i stosem dzienników  
pod pachą, nie gardzą żadną godziwą reklamą i żadnym uczciwym  
środkiem, mogącym wywołać pożądane wrażenie, wchodzą w ciżbę, 
oblegającą banki, giełdy, sale koncertowe, hotele i dworce kolei, na
trętni i cierpliwi aż do heroizmu, poświęcając własną godność, ambi- 
cyę, wygodę i zdrowie, namawiają, śpiewają, zapraszają na wieczorne 
zebrania, straszą jednych wiecznem piekłem, drugim obiecują zbawie
nie w imię Chrystusa.

Rozmaite są drogi, po których ludzie dochodzą do zaciągnięcia  
się pod purpurowo-złoto-błękitną chorągiew Armii Zbawienia. Młoda 
dziewczyna, szczęśliwa, trzpiotowata, wesoła jak ptak, żyje bez tro
ski, bawi się, pracuje, odwiedza przyjaciół, wyręcza matkę, uczy 
młodsze rodzeństwo, uczęszcza na bale i wieczorynki. N agle czuje, że 
jej to wszystko nie wystarcza, że jej czegoś brak, dostrzega w sobie 
i naokoło siebie pustkę przeraźliwą, zaczyna ją nurtować ostra tę
sknota za czemś wyższem, idealni°jszem, z przerażeniem myśli, że 
młodość jej przeminie, starość nadejdzie, a z nią nieubłagany koniec, 
związany z niepokojącym znakiem zapytania. I  dusza jej zaczyna 
trwożyć się i lękać, nie ma już spokoju. Swoboda jej i dziecinna ra
dość pierzchają, jak złudzenie. W tedy raz, przypadkiem, idąc ulicą,



360 R O Z M A IT O Ś C I .

widzi przed drzwiami domu taki sam kwiat, rozkw itły czarem młodo
ści, jak oua, dziewczynę, w wojskowym mundurze Salutystki, stojąc# 
na od wach u sali, w której odbywa się zgromadzenie, Powodowana, 
ciekawością, słyszy pienia błagalne o zesłanie Ducha Św., słowa pro
ste, niewyszukane, nieskomplikowane i szczere, jak jej własna dusza, 
nabrzmiałe płomienną egzaltacyą, przykład innych porywa ją, fala 
łez  z.ilewa jej serce, czuje się grzeszną, płochą, lekkomyślną, złą, 
ogarniają  skrucha, żal, rozrzewnienie, jakiś głos wewnętrzny szepce 
jej: „oto twoje przeznaczenie, oto twoje szczęście, wyrzecz się św ia
ta, a będziesz zbawiona! Bóg wstąpi do twej duszy i pozwoli ci zba
wiać innych". Jednocześnie ogarnia ją radość wielka, jasna, nieziem
ska. W szystkie zagadki życia stają się zrozumiałe i przejrzyste, jak  
kryształ. Czuje się olśnioną, zwyciężoną, przesiąkniętą nieznaną do
tąd mocą, wie już, że żadna siła nie zmieni jej postanowienia, że po
rzuci rodzinę, przyjaciół, kraj nawet, by pójść za głosem w szechw ła
dnego imperatiwu. W domu musi stoczyć ciężką walkę z rodzicami,, 
którzy opierają się wstąpieniu jej do Armii, grożą jej, perswadują,, 
błagają ją bezskutecznie. Cierpi razem z niemi, znosi wszelkie przy
krości, lecz nie daje się ugiąć, czuje się wyższą od nich, głębszą, pa
trzy na nich ze współczuciem i jednocześnie z pewną dozą pobłażliwej 
litości, z jaką spoglądamy na istoty niższe psychicznie, ktńre tiie są 
zdolne nas zrozumieć. Przed ich rozpaczą i własną słabością kryje się 
szaniec słów Chrystusowych: „Bom przyszedł, abym rozerwanie uczy
nił między synem a ojcem jego i między córką a matką jej — kto mi
łuje ojca albo matkę uademnie, nie jest mnie godzien". W końcu w y
trwałość jej i upór łamią wolę rodziców. „Niech idzie, gdzie chce — 
niech szuka szczęścia po swojemu". Zaczynają przyzwyczajać się do 
myśli, że ich córka jest histeryczką, waryatką, istotą nieszczęśliwą, 
straconą dla nich i dla świata. I dziewczę, wyrywając się z objęć ma
tki, płaczącej nad nią, jak nad umarłą, opuszcza dom rodzicielski i je- 
dzie do szkoły wojskowej Salutystów, gdzie przejdzie cały szereg  
ćwiczeń fizycznych i umysłowych, zanim wstąpi do Armii, jako czyn
ny jej członek, zanim stanie się żołnierzem wojującym.

Przykład inny:
Miody robotnik, przyjaciel Ravachola, krwawego anarchisty 

z Saint-Et.ienne, przed którym" w swoim czasie cały Paryż drżał ze 
strachu, przekonany, że tylko zupełne wywrócenie dotychczasowego 
porządku społecznego może zapoczątkować nową erę sprawiedliwo
ści i równouprawnienia w szystkich wobec trybunału szczęścia, mając 
wolny wieczór, wstępuje dla rozrywki do sali codziennych zebrań 
Armii Zbawienia, tak, jak się idzie do cyrku, cafe-chantant, lub in 
nej teatralnej budy. Przysłuchuj;jc się śpiewom, przemowom, głośnym  
spowiedziom Salutystów, spostrzega ze zdumieniem, że ludzie ci, choć 
tak różni ideowo od anarchistów, zgadzają się z niemi na jednym  
punkcie, mianowicie, pragną tak samo reformy, zmiany, odrodzenia 
ludzkości, z tą różnicą, że gdy pierwsi dążą do swej wymarzonej w ol
ności przez rewolucyę, terroryzm, zniszczenie i zbrodnię, tamci chcą 
rozsadzić skamieniałe formy egoizmu, siłą wybuchową miłości, Ewan- 
gielią  Chrystusową, dobrowolną ofiarą możnych na rzecz maluczkich.
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ubogich i wydziedziczonych, przejęciem się tak zakonem Bożym, aby 
przestał być martwą, suchą mumią, z którą nikt się, pomimo pozornej 
bzci, na seryo nie liczy, lecz żywą, odmładzającą świat krynicą, z któ
rej narody czerpać winny żywotne soki do zajmowania coraz w yż
szych stopni na drodze ewolucyi moralnej. W róciwszy do domu, bie
rze pierwszy raz w życiu Pismo św. do ręki.'N owe światło zalewa je 
go umysł. Staje przed nim jawna i widna, jak świt, prawda, źe nigdy 
haniebne, lub niegodziwe środki, nie zawiodą do godziwego i św ięte
go celu, że nie przez bratobójstwo i hajdamacką rzeź, ale przez dobrą 
wolę, nieskończone miłosierdzie i wyrzeczenie się samolubstwa zajdzie 
ludzkość do powszechnego szczęścia, że sprawiedliwa myśl złych spo
sobów nie szuka, a złe drzewo zdrowych owoców nie wyda.

I  wkrótce ten sam robotnik, który przedtem przebiegał ulice 
i  zaułki Paryża z dziennikiem anarchicznym „Le rćvoltś“, niecącym  
wśród pracujących mas niezadowolenie, chęć zemsty i buntu, teraz, 
zaciągnąwszy się do Armii Zbawienia, staje się kolporterem Ewan
g e lii ,  spopularyzowanej w niezliczonych jej wydawnictwach.

Uważam za rzecz konieczną, dla oryentacyi czytelnika, rzucić 
pobieżny szkic history! powstania i rozwoju Armii, oraz nakreślić 
w kilku rysach duchową sylwetkę jej założyciela, do dziś dnia żyjące
go, generała W illiama Bootha.

Urodzony w A nglii w 1829 r., z wyznania należał do anglikań
skiej sekty W eslejanów. W  wieku dziecięcym okazywał już zdolności 
do przyszłego powołania. Będąc szesnastoletnim chłopcem, przema
w iał często, z porywającym zapałem, w duchu religijnym do ulicznego 
tłumu. Po skończeniu study ów uniwersyteckich został pastorem. K a
zania jego cieszyły się powodzeniem i ściągały liczną publiczność; 
ograniczony zakres działania jednak nie zadawałniał jego wzbierają
cej energii i poirzeby wpływania na szerszy ogół. Już w r. 1861 
Booth porzucił stanowisko pastora i oddał się na własną rękę apo
stolstwu, tworząc t. z w. „Misyę Chrześcijańską". W r. 1865, znalazł
szy się przypadkiem we wschodniej dzielnicy Londynu, przeraził się 
widokiem moralnego zdziczenia olbrzymiej części ludności, pogrążo
nej w zupełnej niewiedzy prawd religijnych. Widząc, jak mało urzę
dowe kościoły starają się zmienić istniejący stan rzeczy, uczuł gorą
ce współczucie, a zarazem pragnienie wyrwania tych zaniedbanych 
przez współczesną cyw iluacyę Paryasów z otchłani zepsucia i nędzy. 
W tedy zabłysła mu myśl zreformowania Misyi Chrześcijańskiej i na
dania jej organizacyi świeckiej, wojskowej, któraby, przełamując 
bierną obojętność tłumu i rozgrzewając jego wyobraźnię, zdołała 
wciągnąć go czynnie do religijnej akcyi.

Trzeba przyznać, że jeżeli nie z zupełną świadomością, to intui
cyjnie okazał się Booth niezwykle zręcznym i przenikliwym psycho
logiem. Od tegoż samego roku rozpoczyna się też działalność Armii 
Zbawienia.

W celu zabezpieczenia się przed napaściami przeciwników, mo
gących mu zarzucić, że żyje kosztem drugich i że cała sprawa jest  
tylko pod pokrywką religii, sprytnie zamaskowaną spekulacyą finan
sową, zobowiązał się w akcie, przedłożonym izbom parlamentu
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angielskiego, że ani on, ani jego następcy, nie będę mieli prawa uży
wać dochodów Armii na osobiste potrzeby. Żotia jego, miśtres Boothr 
dopomagała mu dzielnie w pokonywaniu pierwszych trudności, oka
zując w chwilach przełomowych, gdy trzeba, było wyjść ze starych' 
kolei, opuścić wydeptane ścieżki, lub wyrzec się chwiejnych przyja
ció ł—niezwykłą siłę charakteru. Najstarsza ich córka, pomimo nader 
wątłego zdrowia, zaczęła już w czternastym roku przemawiać publi
cznie, a w szesnastym przewodniczyła w B elg ii zgromadzeniom, skła
dającym się z dwu do trzech tysięcy osób.

N ie znajdując w A nglii przeszkód ze strony rządu, Armia roz
wijała się pomyślnie, powiększając się zaciągami coraz świeżych re
krutów, i wkrótce, idąc za głosem ambicyi, oraz fanatycznej wiary 
w swoje ogólno ludzkie posłannictwo, rozlała się, jak wielka fala, naj
pierw na kolonie angielskie we wszystkich częściach ziemi, a potem 
na stary, przecywilizowany, sceptyczny kontynent.

A le tu nie wszędzie doznała gościnnego przyjęcia.
Ze sprawozdań o pierwszych jej krokach na helweckim gruncie 

wnoszę, że w niektórych kantonach szczególnie, walka jej z niechętnie 
usposobionym względem wszelkiej propagandy religijnej ludem, była 
istotnie ciężka i krwawa, przypominająca niekiedy męczeńskie dzieje 
pierwszych apostołów. Trudno zaiste uwierzyć, jak dalece rząd szw aj
carski, odznaczający się wogóle tolerancyą dla najbardziej nawet 
przewrotowych społecznych i politycznych stronnictw, okazał się 
wobec Armii Zbawienia arbitralnym; trudno też opisać w kilku sło 
wach, ile wycierpiała ona w ciągu pierwszych lat, wskutek niespra
wiedliwości rozjątrzonego ludu i brutalnego postępowania miejsco
wych władz. Niektórzy tłómaczą to wrogie stanowisko Szwajcaryi- 
antagonizmem rasowym, zaostrzonym instynktem samozachowawczym, 
broniącym interesów ekonomicznych kraju. W r. 1882 Szwajcarya 
ujrzała się nagle zalana całą falangą Anglików, którzy, oprócz swej. 
niemiłej, narodowej odrębności, wnosili groźbę opodatkowania ludno
ści na rzecz, podług niej mało produkcyjną O ile  A nglik-turysta, zo
stawiający swoje złote funty, zamienione na franki, w kapach hote
lów, restauracyi i pensyonatów, był pożądanym gościem, o tyle  
Anglik-m isyonarz, zbierający składki na cele religijne, stawał s ię  
niebezpiecznym intruzem i wyzyskiwaczem, którego starano się 
wszelkiemi środkami pozbyć jak najprędzej. Zresztą, pamiętano je 
szcze z tradycyi i złowrogie rządy Jezuitów, ich podziemne podkopy
wanie się pod źródła wszelkiej władzy i większość opanowały: strach 
i nienawiść ku przybyszom. Naród szwajcarski, w ywalczywszy sobie- 
kosztem tylu poświęceń wewnętrzną wolność, zląkł się jarzma re lig ij
nego fanatyzmu. Dekret, wydany w mieście Neuchatel przeciw Salu- 
tystom, orzekał, że utworzyli zakon religijny, szkodliwy dla intere
sów państwa; dekret z Zurychu twierdził, że nie są wcale misyouarza- 
mi, lecz nędznymi komedyantami z tak zepsutym smakiem artystycznym  
iż dla tego samego rząd powinien odmówić im swobody uprawiania 
swej sztuki; kanton Appenzelski w końcu podał za przyczynę swego- 
ostracyzmu przekonanie, że Armia Zbawienia nie ma żadnego związku, 
z religią i je st jedynie towarzystwem zwykłych przedsiębiorców,, w y
zyskujących naiwny lud w celu osobistego zbogacenia się.
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Tłum, widząc niecliętną postawę rządu, rozbestwił się i urządził 
iście zwierzęcą nagankę na Salutystów. Napadano ich na ulicy,' ob
rzucano kamieniami, bito, przewracano na ziemię, kopano nogami., Po- 
licya, z rozkazu władz, zamykała posterunki, nakładała wysokie ka
ry, wtrącała do wódzców do więzienia, razem z ostatniemi wyrzutkami 
społeczeństwa. W Bazylei żandarmi wchodzą do sali zebrań, przewra
cają porucznika Dewalda, biją go tak długo, aż traci przytomność, 
i zbroczonego krwią odstawiają do więzienia. W G enew ie’pułkowni
ka Clibborna sadzają na ławie oskarżonych ze złodziejem i prosty
tutką. Podobnych faktów przytoczyć można mnóstwo.

Usiłując dać bezstronny, czysto przedmiotowy obraz rozgryw a
jącej się wtedy walki, nie mogę powstrzymać się jednak od przypu
szczenia, że organa policyjne nieraz nadużywały swej władzy i do
puszczały się. pod wpływem osobistej zajadłości, czynów samowol
nych, jak z drugiej strony znów zdarzały się wypadki, iż żandarmi 
dziękowali za służbę i podawali się do dymisyi, mówiąc: „nie znajdu
jemy winy w tych ludziach, nie chcemy ich prześladować".

Salutyści okazują w krytycznych momentach wysoki hart ducha; 
prawdziwie apostolską gotowość do wszelkich ofiar, a przy tern nie
zmienną, spokojną, żelazną wytrwałość. N ie mogąc urządzać zebrań 
jawnie, zgromadzają się potajemnie w piwnicach, lasach, na podda
szach, w nocy, lub o brzasku dnia, i wyczekują pomyślniejszej 
chwili.

Po kilkunastu latach w nastroju opinii następuje przesilenie; 
temperatura namiętności, doszedłszy do stopnia wrzenia, nagle opada; 
wśród mniej radykalnej, bardziej konserwatywnej części narodu, od
zywają się coraz częściej głosy, biorące w obronę prześladowanych.

M iejscowe duchowieństwo protestanckie, nieprzyjazne z początku 
Armii, zaczyna przyznawać jej pewną użyteczność, konstatując co
dziennie, iż w iele zwyrodniałych osobników, z któremi ani rząd, ani 
kościół, nie mogły sobie dać rady, po wstąpieniu do Armii Zbawienia 
staje się pracowitymi i uczciwymi obywatelami, że Salutyści dają 
z siebie przykład trzeźwości i czystości obyczajów. K ilka jednostek  
wybitnych wśród ciała administracyjnego ujmuje się za nimi, D a
wna, wpływowa, arystokratyczna korporacya studencka Zofingów w y
raża w dzienniku genewskim otwarcie swe oburzenie z powodu gw ał
cenia przez sąd praw konstytucyi, gwarantującej, każdemu wolność 
sumienia. XV" końcu, po ośmioletniej prawie kampanii, Armia, licząca  
już w swoich szeregach wielu członków ludności miejscowej, zdoby
wa w Szwajcaryi, jako stowarzyszenie religijne, zupełne obywatel
stwo. Po licznych procesach, w których Salutyści przed trybunałami 
różnych kantonów wytrwale bronili swej sprawy, N ajw yższa Rada 
Związkowa w r. 1890 przyznaje im zupełną swobodę propagandy na 
mocy werdyktu prezydenta Ruchonneta, orzekającego, że Armia nie 
grozi całości, ani bezpieczeństwu państwa, nie miesza się do spraw 
politycznych, ani wogóle doczesnych, nie rywalizuje z inuemi wyzna
niami, że działa w duchu chrześcijańskim, krzewiąc miłosierdzie, pra
wość i uczucie solidarności, że zatem rząd nie ma żadnej przyczyny 
prześladować jej, wyłączać z pod praw konstytucyi.
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W ywalczywszy sobie swobodę działania,. Armia zabrała się ze 
zdwojoną, gorliwością do apostołowania, i dziś liczy już w Szwajcar}! 
190 silnych placówek, w których rocznie odbywa się około 35,000 ze 
brań, pod kierunkiem 284 oficerów. W ciągu 1902-go roku brało 
udział w zgromadzeniach Salutystów blizko 1,300,000 osób, z nich 
4,295 „nawróconych“ weszło w skład Armii. Do głównych jei pozycyi 
należy: Genewa, gdzie otworzyła dwa przytułki noclegowe; Lozanna, 
Neuchatel, Zurich i Bazylea. W  ostatnich dwóch miastach utrzymuje 
domy poprawcze dla upadł.; cli kobiet.

W e Francyi Armia Zbawienia nie doznawała od rządu rzeczy- 
pospolitej, ani od ludności prześladowań, lecz napotkała rzecz gorszą 
od nienawiści, szyderstwa i wrogiego roznamiętnienia — zupełną 
obojętność.

„Najgorszymi naszymi nieprzyjaciółmi — pisze miss Booth, 
córka generała, w swoim Pamiętniku — nie jest niewiara, lecz zimny, 
cyniczny sceptycyzm. N ie wiadomo, jak przemawiać do tych dusz 
zblazowanych, trupich, których niczem wzruszyć, ani zainteresować 
nie można.

K to wie, do jakiego stopnia śmieszność zabija we Francyi, ten 
zrozumie, przez jakie próby ogniowe musiała przejść Armia, dostar
czająca swym teatralnym rodzajem reklamowania się wdzięcznego 
materyału dla bulwarowych dowcipnisiów i ulicznych gawroszów.

Z początku, istotnie, na widok hałaśliwych pochodów, pąso
wych, jak krew, kamizelek mężczyzn, wielkich, archaicznych kapelu
szy kobiet, chorągwi, muzykantów, doboszów i gitarzystek, ludność 
paryska pokładała się ze śmiechu, drwiąc w żywe oczy, jak banda źle 
wychowanych dzieci z gromady waryatów; wkrótce jednak, otrza
skawszy się ze stroną zewnętrzną, która tern samem przestała budzić 
ciekawość, zaczęto badać głębiej to dziwaczne zjawisko. I wtedy, jak  
każda nowość, i Armia Zbawienia przez pewien czas stała się „mo
dną" w stolicy Francyi. Przed salą na Boulevard des Capacities, 
w której miss Booth w ciągu trzech lat miewała niedzielne konteren - 
cye, czekał długi sznur karet, należących do najwybitniejszych osobi
stości ze świata literackiego i politycznego Paryża. N iekiedy też 
wkraczały z ulicy bandy dekoltowanych kobiet w towarzystw ie na 
wpół pijanych protektorów, lub hordy rozczochranych anarchistów, 
którzy, wygrażając pięściami, w yli nieludzkim głosem: „Niech żyje ko
muna!.. Precz z religią... nie damy się oszukać... nie wierzymy 
w C hrystusa!./.

Ciekawem jest istotnie, jak sobie radzili wtedy Salutyści, by 
opanować burzliwy żywioł. Na piekielny wrzask publiki odpowiadali 
chóralnym śpiewem, a gdy to nie pomagało, odważna miss Booth, pia
stująca stopień kapitana w okręgu Paryża, wchodziła w środek roz- 
namiętnione j ciżby, wstępowała na krzesło i uspokajała ją  następują
ce mi słowy:

„Nie macie prawa potępiać nas, nie poznawszy przedtem. Przy
szliśmy, aby żyć razem z wami i dać wam przykład, jak żyć należy. 
Obserwujcie nas, poznajcie, i wtedy dopiero sądźcie nas. Czy mam 
słuszność?".
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Odpowiedziano jei: „Tak, bezwątpienia".
A  ona, korzystając z chwilowej ciszy, zaczynała mówić:
„W y, którzy czerpaliście u wszystkich źródeł, piliście ze w szyst

kich czar, zryliście grunt we wszelkich kierunkach jak krety, napró- 
żno szukając szczęścia i prawdy, wy, którzy buntujecie się przeciw  
swemu przeznaczeniu i upadacie pud znojem życia, nie wiedząc za co, 
ani dla jakiego celu cierpicie, wy wszyscy, których gnębi nędza, ka
lectwo, głód i strach przed śmiercią — chodźcie do W ielkiego P ocie
szyciela i W ielkiego Męczennika, który skonał za was na krzyżu! 
On was uzdrowi, wesprze, odrodzi i wyzwoli. W szystkie system aty, 
teorye filozoficzne, czcze rytuały i formy zawiodły ludzkość fi'nie da
ły jej spokoju — jedynie osobiste obcowanie z Chrystusem za pośre
dnictwem Ducha Św. może ją zbawić i uczynić z niej świątynię nad
ziemskich cudów. Lecz, aby być godnym tej najwyższej łaski i stać się 
naczyniem, uświęconem tchem Parakleta, trzeba mieć wiarę, nie tę z i
mną, bierną, ślimaczą, bez woli i zapału, lecz tę wiarę, która budzi nas 
do walki ze złem, uzbraja męstwem bohaterów i czyni z nas żołnierzy  
Bożych, gotowych umrzeć, jak On, za zbawienie świata".

Słowa te, chociaż na razie nie nawracały nikogo, wzruszały 
wielu, wprawiając wszystkich w podziwu Charaktery słabe, umysły 
chwiejne, trawione wątpieniem, które nie śmieją nic twierdzić, nie 
umieją niczego, nawet własnego sceptycyzmu uzasadnić, może pierw
szy raz w życiu znalazły się wobec siły zagadkowej, której nie rozu
miały, a która im nieświadomie imponowała, bo miała odwagę w coś 
wierzyć, coś uznawać za niewzruszoną prawdę i głośno bronić sw o
ich ideałów.

Do tych, którzy nie przychodzili na zebrania, Salutyści szli sa
mi. Oddziały, złożone z dwóch, trzech osób, obchodziły kawiarnie, 
szynki, garkuchnie, śpiewając, wygłaszając kazania, sprzedając bro
szury i pisma.

Wiara, że im Bóg pomaga i towarzyszy, obdarza ich szaloną 
odwagą.

W swej marszrucie po mieście przenikali tam, gdzie policy a bez 
rewolweru bala się zapuszczać. Szesnastoletnie dziewczęta wchodziły 
do jaskiń rozpusty ze słowem modlitwy na ustach i wychodziły, jak  
L ilia  AVeneda z jamy wężowej, czyste, nietknięte, opancerzone w ła 
sną niewinnością. Zdarzyło się raz, iż dwie młode Salutystki, które 
w zapale apostolskim odważyły się wejść do jednego z najgorzej re
nomowanych tm gel-tanglów paryskich, zamknięto na klucz i nie 
chciano wypuścić. Objąwszy spokojnym wzrokiem towarzystwo, zło
żone z szumowin półświatka i przeczuwając, że.u nikogo nie znajdą 
pomocy, uklękły nagle na środku sali, w której tańczono kankana, 
i zaczęły się głośno modlić. Skutek był taki, że im otworzono natych
miast drzwi.

Podczas antraktu krążą w przedsionku i na schodach AVielkiej 
Opery, wystawione na urągowisko, tłuste żarty i bezwstydne propo- 
zycye starych rozpustników, rzucając w strojny, rozbawiony tłum, 
jak  posępne „memento mori", słowa: „przygotowujcie się do śmierci, 
dziś jeszcze czas, jutro może być zapóźno!" Niejedna młoda bankieró-
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wua lub lekkomyślna aktoreczka, na okrzyk ten drży i obraca s ię  
z przerażeniem w ich stronę, lecz, ujrzawszy mizerny, niemodny 
kostium, przypominający suknię zgrzybiałej babuleńki i kapelusz 
„A leluja", wyglądający jak wywrócony szkopek od mleka, uśmiecha 
się z politowaniem i przyśpiesza.kroku. Pomimo to, ostrzeżenia Salin  
tystk i, dźwięczące proroczą siłą, tkwią, jak drobny, lecz ostry cierń: 
w sercu śpieszącej na zabawę kobiety. Coś ją cały dzień dręczy, nie- 
pokoi, przeszkadza — śmiech jej brzmi fałszyw ie, żarty się nie kleją, 
widowisko nudzi Z poza malowanych kulis wychyla się ku niej szy
derczo wykrzywiona głowa kościotrupa. W powietrzu czuje zapach5 
topiących się gromnic. W śpiewie słyszy brzmienia pogrzebowego 
marszu. \V głębi lóż, w fałdach adamaszkowych portyer widzi zacza
jone, nielitościwe widmo śmiercil Nareszcie o północy wraca do domu,' 
i tu, w ciszy i samotności zbytkownej sypialni, wstrząsana dreszczem 
trwogi, zgina kolana, jąkając słowa zapomnianej dawno modlitwy. y

Częściej jednak, niż wnętrza gmachów, poświęconych rozkoszy 
Salutystka odwiedza ciasne izby poddaszów i w ilgotne piwnice sutc- 
ryu. Obraz okropnej nędzy, jaki bije w oczy na samymi, progu, 
paraliżuje jej usta, nie zdolne wyszeptać zw ykłego powitania. Na 
brudnym barłogu leży chora kobieta — przy wygasłym piecu kurczą 
się blade, obdarte, zgłodniałe dzieci — z każdego kąta w yziera stra-> 
szna, za serce chwytająca niedola. Milcząc, zabiera się do roboty. Za
miata podłogę, myje i czesze dzieci, rozpala ogień, przynosi z miasta 
potrzebne wiktuały. Chora patrzy na nią z początku z niedowierza
niem i zdumieniem, potem dziękuje ze łzami w oczach, w końcu prosi 
o odwiedzenie jej dnia następnego.

Podobną taktyką zdobywa Armia Zbawienianietylko we Francyi, 
lecz wszędzie, gdzie się zjawia, wpływ i znaczenie.

Od 1881 r. założyła w "22 departamentach 102 posterunków, 
z których naigłówm ejsze znajdują się w Paryżu, Lyonie, M arsylii, 
Bordeaux i Tuluzie. W agitacyi posługuje się wszystkiemi najnowsze- 
mi wynalazkami współczesnej cyw ilizacji, w ysyła np. swych oficerów 
ze stosami dzienników i broszur, lub całe orkiestry wojskowe na 
wielkie, prowincyonalne jarmarki własnemi samochodami, które, po
zwalając przebiedz w prędkim czasie dalekie przestrzenie, nie krępu
ją zarazem swobody jej ruchów.

Od dziesięciu lat otrzymała Armia wszystkie prawa i przyw ile
je konstytucyjne rz»czypospolitej francuskiej, żaden Saluty.sta nie 
był nigdy uwięziony z powodu propagandy religijnej we Francy i.

Co się tyczy innych państw Europy, Armia Zbawienia zakorzeJ 
niła się w B elgii, Danii, H olandji, W łoszech, Hiszpanii, N orw egii, 
Szwecyi, Finlandyi, Islandyi i Niemczech.

Armia składa sią z prostych żołnierzy, których jest najwięcej, 
a nadto z oficerów, poruczników, kapralów, sierżantów, kapitanów, 
pułkowników, majorów, jednem słowem, z całej drabiny wojskowych 
dygnitarzy, na szczycie której, jak słońce na wierzchołku piramidy, 
stoi generał i twórca Armii — W illiam Booth. Żołnierze rekrutują 
się przeix ażnie z niższych sfer, żj ją na wolnej stopie, w kółkach roę 
dzianych, oddając się zawodowej pracy, i tylko w chwilach, pozosta
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jących im od zwykłych zajęć, zajmują się propagandą, nie otrzymując 
za to żadnego wynagrodzenia. Jeżeli żołnierz objawi chęć awansowa
nia i złoży odpowiednie dowody energii, Armia w ysyła go do jednej; 
z t. z w. -„szkół w ojskow ych', gdzie nauka dzieli się na dwie katego- 
rye:- ćwiczenia duchowe, polegające naczytaniu  Biblii, abnegacyi 
wszelkich światowych rozrywek i pobożnem rozmyślaniu i — ćwicze
nia praktyczne, przygotowujące do wojny czynnej, do których zalicza  
się sprzedaż dzienników, gimnastyka, muzyka, śpiew, prowadzenie 
buchalteryi, zakładanie posterunków, organizowanie zebrań i t. d.

W regulaminie, obowiązującym oficerów Armii, general Booth  
mówi: „Jeżeli od żołnierza wymaga się tylko obok nieposzlakowanej 
uczciwości, gorącej wiary, to oficer powinien być „nadzmysłowym", 
„boskim", tj. właściwie „nad człowiekiem!" (tylko nie według pojęcia 
Nietzschego). D la tego też każdy Salutysta, z chwilą uzyskania sto
pnia oficera, musi wyrzec się zupełnie poprzedniego stanowiska, jakie
kolwiek przedstawiałoby ono korzyści osobiste, dla oddania się całą 
duszą apostolstwu i przechodzi jednocześnie na żołd Armii.

Oficerowie kierują zebraniami, odwiedzają żołnierzy, rozsiewa
ją wydawnictwa, pisują artykuły i sprawozdania do pism, pielęgnują 
chorych, zajmują się stroną ekonomiczną sprawy, jak: wynajęciem sal, 
rozlepianiem ogłoszeń, staraniem się o środki dla zapłacenia komorne
go, redagowaniem tygodniowych raportów do głównych dywizyk  
Niidto obowiązani są obserwować pilnie życie codzienne swego oto
czenia, badać naturę ludzką i warunki społeczne, wśród których 
przebywają, ćw iczyć pamięć, bystrość sądu, wymowę, przyzwyczajać 
się do porządku i systematyczności w wypełnianiu swych obowiązków, 
w kdńcu — nabywać wiadomości naukowe, ogólnie kształcące, w myśl 
zasady, z którą Armia musi się liczyć: „W iedza to potęga".

Pewna ilość żołnierzy, z oficerami na czele, tworzy korpus wojen
ny, kilka korpusów składa dywizyę, parę dywizyi łączy się w okręg 
i może zajmować nie jeden kraj, lub prowincyę. Rachunki Armii pro
wadzone są z największą skrupulatnością. Co rok wydaje zarząd pu
bliczne sprawozdanie o stanie bilansu. W każdej chwili osoby, intere
sujące się jej działalnością, jako też sami ofiarodawcy, mogą skontro
lować jej aktywa i pasywa. Armia nigdy nie ma kapitałów leżących. 
Posiadając fundusze, rzuca się na nowe podboje, zagarnia coraz 
większe terytorya, wciela do swych szeregów coraz świeże siły, za
wsze w ruchu i w walce. Utrzymuje się ze składek żołnierzy, ofiar 
i zapisów przyjaciół i zwolenników Armii (wśród których znajdujemy 
takie imiona, jak księcia Tife, wnuka królowej W iktoryi, lordów: 
A irlie i Scarborough, pani Gladstone, żony ministra), z dochodów, 
wpływających ze sprzedaży broszur, miesięczników i dzienników, 
oraz z subwencyj, udzielanych przez niektóre rządy. Pieniądze, tym  
sposobem zdobyte, idą na cele agitacyi, utrzymanie sal, oficerów, 
szkół wojskowych i wielu instytucyi filantropijnych.

D la dania w łaściwego pojęcia o sile i zakresie pracy społecznej 
Armii, pozwolę sobie na obciążenie tego przygodnego szkicu nie
wielkim balastem statystyki:
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Ilość krajów i kolonii, w których walczy Armia Zbawienia . . 4 7
„ języków, w których ogłasza zbawienie  ................................ 31
„ języków, w których wydaje swoje wydawnictwa . . .1 7
„ posterunków we wszystkich częściach z i e mi . . . .  7,368
„ oficerów A r m i i ......................................................................15,380
„ podoficerów i m u zy k a n tó w ............................................... 6<>,000
„ zebrań w lokalach — t y g o d n io w o ............................... 36,800 .
„ zebrań pod otwartem niebem — tygodniowo . . . 30,000
„ przeciętna osób, biorących udział w zebraniach—ty 

godniowo  ....................................................... 4,860,006
„ m ie s ię c z n ik ó w ........................................................................................10
„ ty g o d n ik ó w ...............................................................................................38
„ wydawanych tygodniowo numerów dzienników . . 782,739
„ og dna egzemplarzy wszystkich przeglądów, książek,

dzienników i wydawnictw Armii od r. 1891 . 51,000,000
„ przytułków noclegowych i tanich kuchni . . . .  157
„ domów poprawczych dla k o b ie t ........................................................ 111
„ przytułków dla więźniów, wychodzących po odsie

dzeniu k a r y  13
,, fabryki warsztatów, zajmujących rocznie około 10,700

mężczyzn i k o b i e t ................................................................. 29
„ kolonii r o ln y c h ..........................................................................................16
„ składów żywności dla n ajb ied n iejszych ...........................................6 8
„ domów dla p o d rzu tk ó w .......................................................................... 33
„ przytułków dla s łu g ....................................................................................4
„ s z p i t a l i .........................................................................................................59
„ szkół w o j s k o w y c h ..................................................................................79

Rząd Szwajcaryi, uznając szczególną użyteczność przytułków  
dla więźniów, wypuszcza ich obecnie przed terminem na wolność, j e 
żeli Armia złoży poręczenie moralne i weźmie ich pod swoją opiekę.

Zdaje mi się, że nie nadużyję cierpliwości czytelnika, jeżeli na 
zakończenie podzielę się z nim osobistem wrażeniem, odniesionem  
z zetknięcia się z Armią Zbawienia w Szwajcaryi.

W zeszłym roku, bawiąc w Vevey, nad Lemanem, zwró
ciłam uwagę na rozlepione w mieście afisze, zapraszające publiczność 
na nadzwyczajne zebranie Salutystów, mające się odbyć pod przewo
dnictwem dwóch świeżo przybyłych z Indyi adjutantów. O naznaczo
nej godzinie udałam się wieczorem do specyalnie wynajętego przez 
Armię budynku, w którym zastałam już kilkanaście osób, przeważnie 
kobiet, zajmujących estradę, oddzieloną od reszty sali drewnianemi 
słupkami. Wnętrze, poświęcone zwykle kultowi Bachusa, naprędce 
uporządkowane, i upstrzone trójkolorowemi chorągiewkami, w yw oły
wało uśmiech politowania na usta obojętnego widza. Ani festony z ie
leni, ubrane ordynarnemi lampionami, ani otwory, wybite w szybach, 
zalepione gdzieniegdzie brudnemi szmatami starych gazet, ani tern 
bardziej żółte, proste, wytarte mocno przez długie użycie ławki, nie 
mogły wzbudzać nastroju religijnego, a tern mniej obiecywać nowych 
dreszczów subtelniejszym duszom. Gdyby nie tablice z wyjątkami z Pi
sma św., rzucające się w oczy wprost wejścia, sala posiadałaby raczej
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charakter jarmarcznej szopy, nie miejsca, poświęconego nawracaniu 
tłumów.

Przyjrzaw szy się otaczającej „naturze m a r tw e jsk ie r o w a ła m  
z ciekawością wzrok na Salutystów, zgrupowanych pod wodzą kapi
tana na przodzie małej scenki. Przede wszystkiem ów kapitan, które
go rangę piastowała młoda, wysmukła dziewczyna, przykuł moje 
spojrzenie.

Miała duże, błyszczące inteligencyą, promienne oczy, grzbiet 
nosa prosty i cienki, subtelne usta, małe, długie, arystokratyczne rę
ce o ienkieh paluszkach, twarz bladą, zamgloną cieniem lekkiej me
lancholii i coś dziwnie pociągającego, pełnego szlachetności, co ją 
wyróżniało odraza wśród innych kobiet. N aw et surowy, o barbarzyń
skim kroju ubiór, kryjący wdzięczne wypukłości niewieścich k szta ł
tów, nie zdołał stłumić wrodzonego wdzięku i gibkości dziewiczego 
ciała — nawet fatalny kształt czarnego kapelusza o dużych, spuszczo
nych na czoło skrzydłach, przypominający kaptury patentowanych  
dewotek, nie psuł cudownej linii wytwornego owalu. Stała, oparta
0 filar estrady, zapatrzona w czarne tło otwartych na ulicę drzwi, 
przez które napływała różnorodna, zwabiona nadzieją sensacyjnego 
widowiska, publika. Na estradzie z białych, surowych desek, w ni
kłem św ietle czterech kopcących kinkietów, wygladała, jak w ykwint
ny storczyk, wsadzony w prostą, glinianą, wyszczerbioną skorupę. 
Dowiedziałam się potem, że była to księżniczka Uchtomska, Rosyan- 
ka z pochodzenia, urodzona jednak i wychowana na bruku paryskim, 
która, wraz z matką, pod wpływem angielskiej nauczycielki, wstąpiła, 
do Armii Zbawienia.

W chodzący tłum milknął na progu, jakby w przedsionku kościo
ła, trochę onieśmielony i niepewny, jak ma się zachować, lecz wkrót
ce, objąwszy krytycznym wzrokiem więcej, niż skromne urządzenie 
sali, obdrapane ściany, śmieszną dekoracyę sceny, a przedewszyst- 
kiem kompromitujące łaty papierowe w oknach, zaczął się ożywiać, 
wychodzić ze sztucznej powagi, szeptać i uśmiechać się, wskazując 
palcami zawieszony nad estradą obraz z napisem: „Dzień dzisiejszy  
jest dniem zbawienia".

Wkrótce, na dany przez kapitana znak, w szyscy Salutyści za
czynają przy dźwiękach gitary śpiewać hymn, przypominający mar,sza 
wojskowego, w którem imię: Jezus powtarza się w każdej strofce, jak 
hasło żołnierskie. 1 w ich postawach jest coś bojowego! F igury pro
stują się, głowy, odrzucone w tył, przybierają pozę wyzywającą, źre
nice błyszczą ogniem walki, nozdrza poruszają się. dłonie, nie znajdu
jąc szpady u boku, uderzają o siebie w takt zamaszystym gestem. 
Niektóre kobiety potrząsają tamburynami. Melodya jest bardzo pro
sta, o rytmie energicznym, silnie akcentowanym; słowa do niej są ró
wnież łatwe, płynne, powtarzające często jedną i tę samą myśl, jedno
1 to samo wezwanie.

N agle śpiew cichnie, wszyscy klękają, schylając się prawie ku 
ziemi i przymykają oczy. Porucznik Armii, również tym razem kobie
ta, zaczyna improwizowaną głośno modlitwę, którą inni powtarzają 
szeptem. Prosi Boga o błogosławieństwo i osobisty udział przez D u
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cha Św iętego w dzisiejszem zgromadzeniu, o siłę do. walki i dar 
przenikania cudzych dusz. W  drżącym, wycieniowauym wzruszeniem  
glosie, czuć głęboką wiarę. Modły błagalne porucznika przerywają 
niekiedy namiętne westchnienia, li\b zduszone, jakby gwałtem w y
dzierające się z przepełnionej piersi, okrzyki reszty Salutystów: Amen!
0 tak! Boże! o Chryste! Wspólna modlitwa trwa krótko, lecz jest ża r
liwa i szczera, wypływająca z na.jwewuętrzuiejszych pokładów duszy!

Niebawem na estradę wchodzą misyonarze, przybyli z Indyi —  
kobieta i mężczyzna, w oryginalnych szatach Wschodu. Od pasa do 
kostek owinięci w lekką, miękką tkaninę koloru pomarańczowego, 
która na plecach pnie się w górę i zwiesza od przodu przez lewe ra
mię, poruszają się z trudnością. Mają na sobie jaskrawe, czerwone, 
jedwabne kaftany, na głowach noszą fałdziste zawoje. Twarze typo
wo anglo-saksońskie, przypominają mi uderzająco fizyognomie sąsia
dów przy t  ible d'hote hotelowym. A leż tak, bezwątpienia — mówię 
sobie w duchu — wszak to taż sama para Anglików, których widzę 
codziennie vis d vis przy stole, tylko w obecnym stroju mają urok 
czegoś egzotycznego, a zarazem, że tak powiem, operowego, w yglą
dają jak żywe reminiscencye z jakiejś, dawno widzianej, fantasty
cznej „feerie". Teatralne wrażenie potęguje się i dochodzi do szczy 
tu, gdy adjutant Dennet, po krótkim wstępie, w którym stara się 
przenieść wyobraźnię obecnych w środowisko życiowe Indusów, za
czyna śpiewać w języku Tamil (jednym z narzeczy południowych 
Indyi), pieśń Salutystów rasy brunatnej, podłożoną pod monotonną
1 nieco dziką melodyę krajowców. Śpiew przypomina żydowski maju- 
fes. Po chwili, chcąc wiernie oddać zwyczaj ludów pierwotnych, 
u których rytm muzyki kojarzy się nieodzownie z rytmem tanecznym, 
adjutant Armii Zbawienia decyduje się na efekt ryzykowny, puszcza 
się na estradzie w pląsy z żywością, na jaką mu szczupłość miejsca 
i spódnica, krępująca ruchy nóg, pozwalają. Taniec jest równie prymi
tyw ny i jednostajny, jak melodya K laszcząc w ręce i zginając się 
w pasie na czterech równoległych punktach, zakreśla miarowym, 
chociaż dość żywym krokiem, idealne koło.

Publiczność bawi się doskonale, tu i owdzie wybuchają krótkie, 
stłumione śmiechy. Komika wzmaga się, gdy Salutysta wraz z żoną 
siada po turecku na ziemi i z położonych przed nim dużych liści ka
pusty, je palcami gotowany ryż, a następnie z iście kuglarską zrę
cznością wlewa do ust wodę, nie dotykając, obyczajem Indusów, usta
mi brzegu szklanki. W rażenie jest za grube—cała sala trzęsie się już 
ze słabo hamowanej w esołości—za plecami słyszę uwagi: „Comedie— 
comediens—farceursl". Pomimo to nikt nie wychodzi, wszyscy czekają 
końca. Sam adjutant miarkuje, że przeciągnął strunę, i pragnąc jedy
nie zainteresować publiczność sprawą misyonarstwa w Indyach, zni
szczył nastrój swemi błazeńskiemi sztuczkami. Sztywnieje więc nieco, 
pręży z wyrazem powagi swą majestatyczną postać i zaczyna malo
wać obraz Indusów, nieszczęśliwych, ciemnych, przesądnych, fizycznie 
gnębionych przez głód i dżumę, duchowo ogłupianych przez fakirów, 
żyjących w ciągłym strachu, z jednej strony przed klęskami przyrody, 
z  drugiej—przed mściwością pogańskich bożków. Lud jest podejrzli
wy i nieufny—mówi —uprzedzony wrogo do Anglików, dla Salutystów
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jednak, walczących pod znakiem Zbawiciela, niema przeszkód nie
zwyciężonych. Pierwszym celem, jaki sobie stawiamy po przybyciu do 
kolonii, jest pozyskanie sympatyi tamtejszych mieszkańców. D latego  
przyjmujemy ich zwyczaje i ubiór, żyjemy na wzór krajowców w nę
dznych chatach, chodzimy boso i ży wimy się przeważnie pokarmami 
roślinnemi. N ie łatwa to sprawa przełamać instynktową nieufność ra
sową, schwycić ich za serce, przekonać o przyjaznych zamiarach, 
wpoić w nich wiarę w jedynego Boga, lecz gdy raz Indus porzuci swą 
zabobonną religię i przejdzie na łono chrześcijaństwa, niema przykła
du, aby je  zdradził. Mimo ciężkich prześladowań współplemieńców, 
zagrażających nie tylko mieniu, ale niekiedy i życiu jego, pozostaje 
wiernym nowo przyjętej wierze. D zięki temu, posiadamy na obszarze 
całego półwyspu indyjskiego, między morzem Arabskiem a zatoką 
Bengalską, w iele silnych placówek, z których główne mieszczą się: 
w Bombaju, Madrasie, Kalkucie, na wyspie Cejlon, na Północy, 
w Pendżabie i na Południu około przylądka Komorin.

N ie poprzestając na akcyi religijnej, Armia łączy ze słowem  
czyn i wkracza w dziedzinę filantropii, zakładając w Indyach żłobki 
dla opuszczonych niemowląt, domy wychowawcze dla sierot i szpita
le. Podczas ostatnich klęsk głodowych dostarczała tygodniowo żywno
ści około 25,000 Indusom i zaopiekowała się 000 dziećmi, porzuconemi 
przez rodziców w stanie, blizkim śmierci.

Opowiadanie adjutanta jest zw ięzłe i lakoniczne. Po nim zabie
ra głos mistress Dennet, w ciągu dziewięciu lat wierna towarzyszka 
i współpracowniczka jego w Indyach. Ta jednak nie poprzestaje je 
dynie, jak jej mąż, na objektywnem przedstawieniu działalności Armii 
Zbawienia i scharakteryzowaniu umysłowego i uczuciowego nastroju 
rasy indyjskiej przy zetknięciu się z kulturą chrześcijańską. Mówiąc
0 gorącej wierze i sile charakteru Indusów, zaczyna się dobierać po
woli do serc i sumień europejskiej publiczności. Po odmalowaniu całej 
grozy niebezpieczeństw, jakie zagrażają każdemu nowonawróconemu 
mieszkańcowi Indyi, robi nagły zwrot i uderza obces na zgroma
dzenie.

„I między wami—woła — pomimo przylepionej do was sztucznej 
etykiety chrześcijaństwa, znajdą się zatwardziali poganie — i wy 
składacie, jak tamci, codzienne ofiary ziemskim bałwanom: mamonie, 
alkoholowi, próżności, obłudzie i rozpuście — i wy potrzebujecie zba
wienia przez wiarę w Chrystusa, przez codzienne, żywe z nim obco
wanie! Módlcie się o chrzest Ducha Św., gdyż tylko przy jezo pomocy 
wstąpi w was prawdziwa, zapładniająca miłość bliźniego, chęć ofiary
1 pewność własnego zbawienia po śmierci. Tu wszelkie środki docze
sne nic pomódz wam nie zdołają, tu trzeba siły  nadzmysłowej, która- 
by na was spłynęła, jak niebiańska rosa, zdjęła wam z oczu kataraktę 
ślepoty i pozwoliła zrozumieć prawdy wiekuiste.

„Oto ławka penitentów, przybliżcie się! W yznajcie swoje winy, 
zrzućcie z ramion ciężar grzechów waszych. W szak wiecie, że Chry
stus mówi: „W ięcej radości będzie w niebie z jednego nawróconego 
grzesznika, niżeli z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych", 
i  „choćby sumienie wasze było czerwone jako krew, uczynię je jako
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śnieg białe". Nawróćcie się, a będziecie zbawieni! A niołow ie cieszyć  
się będą, z waszego upamiętania. Pom yślcie o tamtych braciach 
w  Indyach — pomimo strasznych prześladowań i mąk, nie odstępują 
krzyża. Wam, prócz szyderstwa ludzi płytkich, lub zepsutych, nic 
więcej nie grozi. Czyż będziecie się jeszcze dłużej drożyć i targować 
ze Zbawicielem o swoją duszę? On żąda tak mało, a daje w zamian tak 
w iele, bo wieczne, nieskończone szczęście! Teraz jeszcze pora, ale 
gdy śmierć was zaskoczy, będzie już zapóźno! Pojednajcie się dziś 
z Chrystusem. Aniołowie radować się będą z waszego nawróce
nia. Przybliżcie się do ławki penitentów, przybliżcie się do ławki 
pokuty!".

Ostatnie zdania, powtarzające się wciąż, jako stały leitmotiv, 
i wygłaszane przez misyonarkę z kwilącą rzewnością, zaczynają 
w końca nużyć i piłować nerwy do tego stopnia, że zniecierpliwiony 
do ostatnich granic słuchacz ma ochotę machnąć ręką i powiedzieć: 
A dajże mi już raz, mościa pani, spokój z nawróceniem, ławką pokuty 
i radością Aniołów w niebie! M istress Dennet w istocie zapomina 
czasem, że ma przed sobą nie dzikich Indusów, o naiwności dzieci, 
lecz ludzi o pewnem wyrobieniu umysłowem, którym imię ani ideały  
Chrystusa nie są już obce. N ie posiada zupełnie praktycznej intuicyi 
i nie liczy się z psychologią duszy ludzkiej, która tern silniej opiera 
się naciskowi czyjejś woli, im ona bezwzględniej stara się jej narzu
cić. Prośby jej też nie wywierają spodziewanego skutku. N ikt się nie 
odzywa, nie występuje z tłumu, nie zbliża się do estrady, z której, po 
kilkakrotnem jeszcze powtórzeniu swego zw ykłego refrain’u, schodzi 
zdetonowana i pomieszana nieco Salutystka.

W sali powstaje ruch i szemranie. Połowa słuchaczów opus cza 
szybko zebranie, nie zostając nawet na wspólny śpiew i modlitwę. Co 
do mnie, trwam cierpliwie do końca, wychodzę jednak pod wpływem  
przykrego rozczarowania i pełna pesymistycznych reheksyi.

A  więc to jest owa zwycięska, potężna Armia generała Bootha, 
która liczy  setki tysięcy wiernych i pragnie cały świat opanować! 
A  więc to są jej sposoby zdobywania dusz, jej metody nawracania lu
dzi! Jakież one śmieszne, niezręczne, trywialne! — myślę i zaczynam  
jednocześnie analizować na chłodno strategiczną taktykę Salutystów. 
Co fałszywych kroków i rażących, wprost nie do darowania, błędów  
w dzisiejszej kampanii, np. ten wokalno-choreograficzny występ adju- 
tanta, albo ta gwałtowna szarża, z jaką żona jego natarła na audyto- 
ryum! Ci ludzie nie wyglądają ani na naczynia Ducha Św., ani nawet 
na uprzywilejowane duchowo pod jakimkolwiek względem istoty! Ro
bota ich jest gruba i może działać tylko na bardzo proste i bardzo 
nierozwinięte natury, których porywa to właśnie, co mnie odstręcza, 
mianowicie: teatralność, brawura, natręctwo, dochodzące do tyranii. 
Jakże każda idea przy wcielaniu się w czyn psuje się i przesadza —  
wzdycham z pewną melancholią i przypominam sobie pewnego znajo
mego artystę, głośno chwalącego się bogactwem i oryginalnością 
swych pomysłów, które po urodzeniu okazywały się poronionemi 
i bezkształtuemi potworkami.
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Po chwili jednak cofam się na stanowisko samokrytyki.
A  może to ja sama popełniani błąd, wyrokując o wrażeniu po- 

wszechnem na podstawie czysto osobistej reakcyi, z punktu odczuwa
nia wyrafinowanej i do pewnego stopnia przeczulonej estetycznie je 
dnostki. Prawda, że nikt z obecnych nie wstąpił tego wieczoru do 
Armii Zbawienia — prawda, że w sali odzywały się drwiny, żarty  
i śmiechy, kto wie jednak, czy niektóre słowa nie zaryły się głębiej 
w serca słuchaczy, czy w pewnym momencie ich życia nie zaważą na 
szali uczynków i nie zabiorą głosu decydującego, czy nie zapadły 
w dusze, jak owe nasiona, potrzebujące dłuższego czasu, zanim po
czną kiełkować.

Czuję, że nie mam prawa wypowiadać jeszcze stanowczego sądu
0 Salutystach i postanawiam iść nazajutrz, na ich bardziej „inti
me" zebranie, na którem już agitacya nie gra pierwszorzędnej 
roli. Znajomość z adjutantami Dennet, zawarta w hotelu, ułatwia mi 
wstęp.

Sala tym razem robi wrażenie przyzwoitsze: szyby wprawione, 
podłoga wymyta, brak kolorowych, jaskrawych lampionów i swędzą
cych kinkietów. Po zwykłej modlitwie i chóralnym śpiewie występu
je porucznik z zapytaniem, czy ktokolwiek ze zgromadzonych nie 
pragnie złożyć świadectwa osobistego obcowania z Duchem Sw. W te
dy pierwsza podnosi się misyonarka z Indyi. Rzadko kto doznał 
w życiu swojem tylu dowodów łaski Jego, co ona. Pierw szy raz obja
w ił się jej w chwili przełomowej, gdy upadała pod ciężarem rozpaczy
1 zwątpienia. N ie miała wówczas tak silnej pewności swego zbawie
nia, jak dziś; nie posiadała tego szóstego zmysłu, przez który niebo 
i jego tajemnice stoją otworem przed wierzącymi; nie wzniosła się  
była jeszcze na poziom tak wysokiego udoskonalenia, aby pojęcie: 
wieczność, nieśmiertelność duszy, Bóg, stało się dla jej umysłu ró
wnie realną rzeczywistością, jak sprawy życia ziemskiego. Zawsze, 
myśląc o nich, gubiła się w mgle, ciemności i próżni. Przez długi czas 
niepokoiła się tern i martwiła, napróżno szukając ukojenia w modli
twie, aż w końcu ta walka wyczerpała ją  do dna. Popadła w stan tę
pej rezygnacyi i martwej, jałowej a paty i. Pew nego razu znajdowała 
się sama w postawie kluczącej, o zmierzchu, w pokoju. K ryjąc twarz 
w splecionych dłoniach, m yślała z przejmującym smutkiem: „Daremne, 
daremne twoje wysiłki! Trzeba się wyrzec nadziei tego szczęścia, 
które jest udziałem tylko wybranych. Niegodną jesteś, aby cię Duch  
Św ięty oświecił". W tedy nagle usłyszała w sobie głos wewnętrzny, 
jasny i silny, jak Boskie objawienie: „Ukochałem was na wieczność 
całą i tą miłością pociągam was ku sobie". (Dowiedziała się potem, 
iż zdanie to znajduje się w Starym Testamencie). B yła to, jakby 
zapowiedź wyższej łaski, zapewnienie, że Bóg kocha ją i o niej pa
mięta.

Niebawem jednak dawny pesymizm opanował jej duszę i zaczął 
szeptać jej do ucha z szyderczym chichotem: „Nie łudź się, jesteś  
ofiarą podrażnionej wyobraźni. Czy]iż Bóg zechciałby z tobą, nę
dznym prochem, rozmawiać bezpośrednio, czyliż jesteś tego warta?

2 5
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Szczęście twoje przeminie jak sen, gdyż jest tylko wytworem w ła
snej twej wyobraźni-1.

A le  Duch Św. nie opuścił jej więcej i po krótkiej przerwie prze
mówił znów do niej słowami E w angelii św. Jana: „1 wy teraz smutek 
macie, ale zasię ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a rado
ści tej nikt wam nie odejmie".

Zarazem została nagle duchem przeniesioną, zdała od miejsca, 
czasu i warunków, wśród których żyła. Ekstaza wyrwała ją z ram te 
raźniejszości, cofnęła o dwa tysiące lat wstecz i rzuciła do stóp krzy
ża, na którym konało skrwawione ciało Zbawiciela. Czuła w sobie, 
jak  św. Teresa, je g o  ból i rany, dreszcze przedśmiertne jego człon
ków i całą głębię jego nadludzkiej męki.

Słuchając z zajęciem opowiadania misyonarki, przypominam so
bie przepiękny wiersz Zygmunta K rasińskiego, który staje się, jakby  
poetycznym komentarzem do jej spowiedzi:

W iduję w celi tej krzyż Twój męczenny 
I na tym drzewie oglądam Twe ciało.

Zrazu ja  klęczę w milczeniu — a cała 
Drgająca ciałem od mąk Twego ciała —
Kolcują w skroniach mi kolce Twych skroni,
Rwą mnie w mych dłoniach żelezca Tw ych dłoni,
W boku mnie szarpie boku Twego rana —
I choć tam w dole, takiem z Tobą zlana,
Żem z Tobą w górze tam ukrzyżowana!

To zjednoczenie się całkowite wyobraźni Salutystki z istotą  
Chrystusa przejęło ją niezłomuem przekonaniem, że przez Najwyższą  
Ofiarę na Golgocie odkupioną jest na wieki. Cudowna lekkość i że się 
tak wyrażę, skrzydlatość duszy, oswobodzonej z więzów grzechu, 
podrywają ją  nad ziemię i przenikają namiętną tęsknotą za zupełnem  
wyzwoleniem.

I znów brzmią mi w uszach czarowne, ascetycznem tchnieniem  
owiane strofy Zygmunta:

Przed życiem  czuję —■ nie przed śmiercią —  trwogę,
Bo takie św iaty widzę tam przed sobą,
Źe mi ten ziem ski grobową żałobą,
I tern umieram — źe umrzeć nie mogę!

Byłaby chętnie wtedy rozstała się ze światem i wstąpiła do 
oczekującego ją nieba, lecz ten sam Duch Św., który pośredniczył 
między nią a Bogiem, nakazał jej pozostać na tym padole, wyrzec się
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■słodkiej, lecz biernej kontemplacji, pracować dla szczęścia innych  
i  — wstąpić do Armii Zbawienia. Odtąd ona wie, że jest tylko pokor- 
nem, uległem narzędziem Opatrzności,: która posłała ją do lud yi 
i « nawracała przez nią pogan, że sama przez się nic nie potrafi i nic 
nie znaczy, a z jej pomocą dopiero zdobywa natchnienie, którem za
raża inne dusze. , :

W yznanie adjutantki kończy się. Przez chwilę panuje głębokie  
milczenie, wszyscy siedzą jak zahypnotyzowąni. Prąd mistyczny 
przelatuje przez salę. Teraz już nie potrzeba zachęty kapitana. P ra
wdziwa epidemia ogarnia zgromadzenie. Podnoszą się głosy Saluty- 
stów, gorące, rozpłomienione zapałem, zdyszane, sławiące Pana, lub 
świadczące, że Chrystus dnia tego wstąpił do ich serca. Młoda kobie
ta wstaje i mówi: „ilekroć chciałam coś zrobić o własnych silach, me 
prosząc Boga o pomoc, tyle razy spotykał mnie zawód, gdy jednak 
zwróciłam się do N iego i rzekłam: Poddaję się woli Twojej, a niech 
się stanie nie jako ja chcę, ale jako Ty... zawsze wszystko w życiu  
obracało się ku mojemu dobru".

To samo oświadcza młoda dziewczyna o miłej, dziecięcej twarzy, 
zarumieniona, jak jutrzenka.

W  powietrzu czuć ekstazę, twarze promienieją, oczy wznoszą 
się z wyrazem duchowego zachwytu, wszyscy pod wpływem zbioro
wego impulsu rzucają się na kolana i pod powalą biednej, nędznej sali 
wybiega z ust kilkudziesięciu hymn porywającej jak huragan potęgą, 
uczucia wiaryl

Ten zgodny wybuch przepełnionych wzruszeniem piersi staje się  
niejako kanałem, który odprowadza nadmiar nerwowego naprężenia 
i przyczynia się do powrotu psychicznej równowagi.

Na estradę wchodzi teraz młody brunet o ognistych oczach 
i rozpoczyna drugą część programu każdego zebrania, która po
lega na zdobywaniu nowych żołnierzy wśród napływowej publi
czności.

— Jesteśmy światłem świata, solą ziemi — mówi z emfazą — po
chodniami, rozgorzałemi Duchem Św. Spójrzcie, jaka radość maluje 
się na naszych twarzach. Tak szczęśliwym czuje się każdy Salutysta, 
prawdziwy rycerz Boży, „bez trwogi i skazy". My jedni żyjemy tak, 
jak nakazuje Ewangelia, w mierności i ciągłej ofierze dla bliźnich, 
uważając sobie za zasługę cierpienie i ubóstwo — my jedni, przejęci 
duchem prawdziwie demokratycznym, zbliżamy się do roboczego ludu, 
do proletaryatu, który najwięcej potrzebuje moralnej opieki, przyj
mujemy jego skromny tryb życia, staramy się pozyskać go dla idea
łów religijnych i pracujemy tym sposobem nad złagodzeniem gro
źnych antagonizmów klasowych — my jedni, jak bracia, zwracamy 
się do pijaków, złodziei, morderców, prostytutek, jednem słowem do 
"wszystkich jednostek, których społeczeństwo wyrzekło się, jak dzieci 
wyrodnych, by ich wprowadzić na drogę cnoty. Z tego źródła płynie 
też zwycięska siła naszego apostolstwa, pochodzą nasze duchowe 
dry urn fy na całej ziemi.
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Tu podchodzi do barczystego mężczyzny o energicznym profilur
— Obywatelu X ., przestań się wahać, przełam twoją, nieśmia

łość, zbliż się ku nam. W szak mówiłeś wczoraj, żeś gotów wstąpić do 
Armii. No, dalej — odwagi.

W ezwany wstępuje na podwyższenie.
— Tak. moi przyjaciele — mówi do zebranych z uśmiechem, 

upojenia. Długo się namyślałem, lecz w tej chwili czuję się du 
mnym, że mogę jawnie zostać żołnierzem Chrystusa. W ierzcie mi, 
On jeden tylko jest nam w stanie dać prawdziwe, czyste i trwale 
szczęście.

Na zakończenie odbywa się publiczny akt uświęcenia dzieci, 
który zastępuje w ogólności kościelny chrzest u Salutystów- Dw ie  
małe dziewczynki przechodzą kolejno z rąk ojców w ramiona kapita
na, który, wypowiedziawszy nad nimi uroczyste błogosławieństwo, 
tłómaczy następnie rodzicom połączone z ich wychowaniem obowiązki. 
N a zasadzie tej ceremonii, dzieci są już przyjęte do Armii i uważają 
się de facto za przyszłych jej żołnierzy.

Zaczynam już teraz powoli przenikać tajemnicę uroku, który 
rzuca najzuchwalsze i najwięcej niesforne osobniki w objęcia A rm ii 
Zbawienia. Tu po prostu działa w wysokim stopniu nerwowa zaraza 
egzaltacyi, która się szerzy jak płomień i porywa dusze wykolejone, 
niezdolne wznieść się samodzielnie do wyższego, bardziej idealnego  
światopoglądu, znękane cierpieniem, lub upadające pod poczuciem 
własnej niedoskonałości moralnej. Przytem śpiew z silnie akcentowa
nym rytmem, żywe ruchy, częste powtarzanie jednych i tych samychi 
słów i zwrotów, bezwiednie, lub celowo, zmierzają do zahypnotyzo- 
wania poniekąd myśli i stworzenia jednorodnego podkładu uczuciowe
go. Dodawszy do tego zaraźliwość ekstazy religijnej, która udziela się 
z równą szybkością, jak zaraza fizyczna, zrozumiemy łatwo powo
dzenie Armii Zbawienia, działającej głównie na nerwy, uczucia 
i wyobraźnię.

Chociaż Salutyści zaw zięcie bronią się przed posądzeniem ich
0 charakter sekciarski, są oni bezwątpieniajedną z najżywotniejszych
1 najwięcej niezależnych sekt, wyrosłych z puia protestantyzmu, któ
re do urzędowego chrześcijaństwa wpadają od czasu do czasu, jak  
młodzieńcze dopływy, odnawiające jego organizm świeżemi so
kami. Niezależność swoją stwierdzają wyraźnie zupelnem w ye
mancypowaniem się z pod w ładzy kleru i obrzędowości oficyalnych  
kościołów.

W  Armii panuje żelazna subordynacya. Żołnierze powinni słu
chać ślepo swych wodzów, nie rozumując nad znaczeniem otrzyma
nych rozkazów, z wiarą, że wszystko, cokolwiek oni postanowią, po
chodzi z natchnienia Ducha Św., który niemi powoduje. Obok pogar
dy dla przyjemności światowych, a więc widowisk teatralnych, tańca, 
gry w karty, wyrzekają się użycia alkoholu i tytuniu.

Małżeństwo jest dozwolone, nie powinno jednak mieć na celu 
jedynie osobistego szczęścia, lecz tak w tym razie, jak we wszystkich
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innych — korzyść i rozwój Armii. Dlatego też wszelkie kroki w tym  
względzie są, ściśle kontrolowane przez dowódzców. Salutysta, pra
gnący wejść w związek małżeński, musi, przed rozpoczęciem starań, 
zapytać się o radę swego najbliższego zwierzchnika. Jeżeli osoba, 
z którą pragnie się połączyć, jest obojętną, lub wrogo usposobioną 
dla sprawy, zarząd może odmówić swego przyzwolenia.

Opierając się na przekonaniu, że każdy z nich może bez
pośrednio obcować z Bogiem, obchodzą się doskonale bez ducho
wieństwa.

Nie zabraniamy nikomu — twierdzą — chodzić do kościoła, lub 
spełniać obowiązki swego wyznania, lecz ten, kto do nas wstąpi, nie 
ma już zwykle na to czasu i znajduje w naszych zebraniach zupełne 
zaspokojenie swych duchowych potrzeb.

Śluby, po załatwieniu formalności cywilnych, daje kapitan od
powiedniego pułku. Pogrzeby ich są oryginalnemi w swoim rodzaju 
manifesfacyami. Salutyści, pracujący całe życie nad zbawieniem  
swojem i cudzem, nie mają prawa smucić się, gdy jednego z nich Bóg  
powoła do swej chwały. Za trumną przyjaciela, lub krewnego, idą, 
jak na wesele, w swych pensowych jersejach, powiewając trójkoloro- 
wemi sztandarami, śpiewając hymny tryumfalne przy akompaniamen
cie dętych instrumentów. N ikt nie nosi żałoby, każdy wstrzymuje się 
od widocznych oznak przygnębienia. Rozpacz, według ich mniemania, 
byłaby tylko niewłaściwą i nieprzyzwoitą krytyką Opatrzności, bez 
woli której wszak nic na św iecie się nie dzieje. W szystko, cokolwiek  
Ona nam zsyła, zmierza ku naszemu dobru, niema więc powodu 
martwić się.

Salutysta-apostoł nie walczy z nikim bronią rozumowania i gar
dzi wszelkiemi arkanami dyalektyki. To, Co mówi, nie jest pod w zglę
dem treści niczem nadzwyczajnem, sprawia jednak olbrzymie wraże
nie ogniem wewnętrznego przekonania, z jakim jest wypowiedziane. 
I  właśnie ta nieco naiwna prostota, bez sztucznego krasomówstwa, 
trafia najpewniej do serc ludzi o słabo rozwiniętym krytycyzmie 
i chwiejnej, mało zrównoważonej uczuciowości.

D la tego samego powodu jednak, Armia nie dosięże nigdy w yż
szych, inteligentniejszych warstw społeczeństwa, gdyż środki działa
nia jej są zanadto pierwotne, za mało subtelne, za ubogie. Będzie ona 
miała tylko powodzenie u ludu, dla którego głównie stworzoną zosta
ła, i tern samem spełni w zupełności zadanie swoje.

W ielu nazywa Salutystów, na podstawie ich osobistych św ia
dectw o stosunkach z Duchem Św. i częstych stanów ekstazy — hi
sterykami. Odpierając ten zbyt powierzchowny zarzut, wnoszę je 
dnakże, iż w łonie tak licznej sekty, jak w każdem większem zbioro
wisku ludzkiem, znajdzie się bez wątpienia w iele osobników o choro
bliwym stanie nerwów, biorących podszepty autosuggestyi za wpływ  
siły  nadzmysłowej, że opinii tej jednak nie należy rozciągać na 
w szystkich Salutystów, których imponująca pod względem rozmia
rów praca na polu filantropii wykazuje, iż, nie buja!ąc wciąż my
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ślą- w sferach nadziemskich, umieją sobie doskonale radzić z pra- 
ktycznemi trudnościami życia. W  każdym zaś razie Armia Zbawienia 
przedstawia ciekawy materyał dla współczesnej psychologii, która 
zajmuje się coraz częściej bezstronnem badaniem uczuć religijnych, 
a zarazem zbiorowemi ruchami skomplikowanej i jednocześnie żyw io
łowej duszy tłumu.

A n n a  L i m p h e c h t ó w n a  ( O r s y d ).



PIŚMIENNICTWO.

HENRYK BRANDT: Pamiętniki oficera polskiego (1 8 0 8 — 1812), z przed
mową prof Szymona Askenazego.

V ’ . , !

W  roku 1878 ukazały się w przekładzie polskim wspomnienia 
Brandta, dotyczące Hiszpanii i Rosyi, t. j. kampanii z 1812 r. Pa
miętnik powyższy wyczerpanym został i należy dziś do rzadkości 
bibliograficznych, słusznie więc wydawnictwo dzieł wyborowych  
obdarzyło nas nowym przekładem z niemieckiego, odkładając na 
przyszłość wydanie reszty pamiętników, obejmującej erę od 1812 do 
1857 r. Prof. Askenazy w treściwej oraz interesującej przedmowie 
zwraca uwagę na oryginalną postać Brandta, który był przyjacielem  
późniejszego feldmarszałka Moltkego. Brandt — pisze prof. A sk e
nazy — nie posiadał w sobie materyału, aby został Fiszerem. P rzy
szedł za późno, z rodziny czysto niemieckiej, bez żadnych tradycyj 
polskich. Mimo to wszystko był już na najlepszej drodze, aby zo
stać dobrym Polakiem. Brandt przedewszystkiem był żołnierzem  
odważnym, roztropnym, przeniknionym uczuciem obowiązku i hono
ru, lecz poczuciem zanadto zawodowem, zanadto był przytem zw ią
zany z kulturą niemiecką, aby polska mogła w nim przeważyć. N ie
podobna też mu robić poważnego zarzutu, z powodu jego późniejsze
go powrotu do niemieckości. Można tylko z ubolewaniem stw ier
dzić, że wyrobienie wojskowe, jakie służbie polskiej zawdzięczał, 
zostało później, skutkiem zbiegu okoliczności, zwrócone wprost prze
ciw sprawie polskiej.

Brandt urodził się w r. 1779 w byłych Prusach Królewskich. 
Traktat w T ylży uczynił go poddanym K sięstw a W arszawskiego. 
Po Jen ie próbował zachować charakter żołnierza pruskiego, ale 
Blticher odrzucił jego prośbę szorstko, a Schill łagodnie i Brandt 
ujrzał się niespodzianie w pułku leg ii nadwiślańskiej. Do Hiszpanii 
przybył Brandt w chwili, kiedy Napoleon rozpoczynał sławną kam
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panię zimową w r. 1808/9, mającą powetować ciężkie niepowodzenia 
z lata t. roku. Pamiętnik jego z tej kampanii odznacza się Wyso
kiem! zaletami. J est wiarogodnym pod względem samej treści, 
a  sympatycznym pod względem nastroju. Postępowanie żołnierza 
polskiego bierze Brandt w obronę i to nietylko w boju, ale i podczas 
pokoju. Hiszpanie, doznawszy dobroduszności żołnierza polskiego, 
odzywali się: que hiena genie los Polacos, w szeregach polskich nie 
zapominano, że wojna przeciw Hiszpanom jest złą, niesprawiedliwą 
i  że dla Polaków jest ona bolesną i nieuniknioną koniecznością. Opis 
kampanii 1812 r., zdaniem prof. Askenazego, jest z rozlicznych  
względów nauczający i oświeca dobitnie błędy nietylko Napoleona, 
ale i kwatery głównej rosyjskiej. Szczegóły, dotyczące zatargu  
między Napoleonem a księciem Józefem, wymagałyby sprostowania 
w św ietle innych znanych przyczynków bezpośrednich, a zwłaszcza  
nie wydanej korespondencji Poniatowskiego. Początek tego zatargu 
należałoby w łaściwie odnieść dalej wstecz, aż do odrzucenia pier
wotnego planu kampanii podolskiej, przedstawionego przez księcia 
Józefa w Paryżu latem 1811 r., zaś wedle naocznego świade
ctwa Sołtyka, porozumienie nastąpiło jeszcze przed wzięciem Smo
leńska.

"VV pamiętnikach Brandta znajduje się krytyka pamiętników  
Sucheta, Marmunta, w rzeczywistości jednak opierają się one na 
obszernych dziennikach, spisywanych w czasie marszów (Marschbe- 
merkungen), a więc prawie współcześnie z opisywanemi wypadkami. 
Na podstawie tego materyału redagował następnie Brandt z wielką  
starannością, poprawiał i przerabiał swoje relacye, które tym sposo
bem zyskały znakomicie na wartości źródłowej. Brandt odbył kam
panię w r. 1813 w korpusie Poniatowskiego i raniony pod Lipskiem  
dostał się do niewoli. W  r. 1815, zalecony przez Ohłopickiego, wstą
pił do V II pułku liniowego armii Królestwa Polskiego, lecz wkrótce 
namyślił się i wziął dymisyę. Mogła wpłynąć na to okoliczność, że 
folwark ojcowski pod Strzelnem przy demarkacyi odszedł do 
K sięstw a Poznańskiego, a może to było w związku z akcyą 
dyżącą do uformowania wojsk autoramentu polskiego w armii 
pruskiej. W roku 1817 wstąpił Brandt do X I  pułku piechoty  
pruskiej w stopniu kapitana; w r. 1828 przeszedł na profesora do 
szkoły wojskowej w Berlinie, skąd w r. 1830 do sztabu generalnego. 
W marcu 1831 r. wyprawiono Brandta z misyą do obozu rosyjskiego, 
t. j. do kwatery Dybicza w Siennicy. Itelacye jego z tego czasu uzu 
pełniają to, co wiadomo z Cauitz-Dallvitza i Gueisenaua. Z w ielką  
surowością odzywa się Brandt o strategii polskiej; wprost nie poznaje 
w dyktatorze swego dawnego Ohłopickiego, ani swych dawnych
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towarzyszów broni w Skrzyneckim, jego doradcach, podkomendnych. 
Brandt stwierdza ten ciekawy fakt, że magazyny praskie w Toruniu, 
Elblągu, Gdańsku i Królewcu prowiantowały starannie armię dzia
łającą rosyjską. Jeszcze jedną misyę miał Brandt w 1831 r. od 
Paskiewicza po wzięciu W arszawy. D otyczyła ona przyjęcia wojsk 
polskich, które przekroczyły granicę pruską. Wiadomo jak fatalną 
okazała się dla tych nieszczęśliwych pruska gościnność. Brandt 
bezpośrednio miał do czynienia z aktem kapitulacyi i z całą tą 
opłakaną sprawą. U siłuje on rehabilitować władze pruskie, a na
w et ogłoszona w tym celu potajemnie bezimienna broszura p. t. „Die 
Pol en in uud urn Elbiug", jego jest pióra. Brandt posunięty w r. 1842 
na pułkownika, w marcu 1848 r. na dowódcę X  brygady piechoty 
w Poznaniu, w tym charakterze pod rozkazami generała Colomba 
uczestniczył w stłumieniu ruchów powstańczych w Poznańskiem. 
Dnia 29 kwietnia tegoż roku zniósł on pod Książem oddział F lorya- 
na Dąbrowskiego, co mu nie przyszło z w ielką trudnością, skoro 
miał około 6,000 regularnego wojska przeciw niespełna 1,000 po
wstańcom. Od r. 1850 był komendantem miasta Poznania, a później 
komendantem X  dywizyi w tymże mieście. Zbliżony do Moltkego, 
żywo popierał sprawę reorgauizacyi armii pruskiej i energicznie 
w tym duchu przemawiał w sejmie pruskim, dokąd kilkakrotnie 
z Poznańskiego był obierany. Umarł w Berlinie w 1868 r. Zostawił 
liczne pisma wojskowe, stawiające go w pierwszym rzędzie współ
czesnych teoretyków wojskowych.

Pamiętnik, albo raczej Dziennik Brandta, jak to słusznie zau
ważył prof. Askenazy, ma dla history! wojskowej niezw ykłe zna
czenie i doniosłość. Fakty, notowane podczas marszu, a zatem na 
śwjeżo, a później porównywane z pamiętnikami wyższych oficerów, 
nadały Pamiętnikowi charakter gruntowności i ścisłości, wyklucza
jący wszelkie fantazyjne pierwiastki. Nadto umysł spostrzegawczy  
i inteligentny Brandta pozwolił mu trafnie scharakteryzować bądź 
to naturę kraju, społeczeństwa, bądź to naturę prowadzonej wojny. 
Stanąwszy na hiszpańskim gruncie, Brandt spostrzegł, że wojna nosi 
w tym wypadku narodowy charakter w wysokim stopniu i że na ka
żdym kroku przyjdzie Francuzom się spotkać z fanatyczną nienawi
ścią. W miastach—pisze on—nigdzie tajemniczych dźwięków gita
ry, głosy pięknych senores, nie dochodziły naszych uszu. D rzw i 
domów, wystaw y sklepnwe pozamykane wszędzie. Mieszkańcy trzy
mali się zdała, rzucając na nas spojrzenia wściekłości. N ie rozu
miem, nic nie wiem, oto jedyne słowa, jakie można było z nich w y
ciągnąć. Zamiast pięknych senores, tylko stare kobiety, przerażająco 
brzydkie, ukazywały się na ulicach.
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Nienawiść, której wojsko francuskie wszędzie doznawało, po* 
tęgowała okrucieństwo wojny. Jak świadczy Brandt, cały kraj od 
Lodosy do Saragossy był spustoszony doszczętnie. Okna, drzwi, 
domowe sprzęty poszły na ogień, pojedynczo stojące domy zostały  
zburzone, a gdzie wojsko stało dłużej, po wyrąbywało oliwne gaje na 
opał. M ieszkańcy po większej części uciekli. W  opustoszałych do
mach żołnierze obozowali na gołej podłodze, a pożywienie było także 
zle i niedostateczne. Cala Hiszpania była jedną zasadzką dla woj
ska francuskiego i dlatego każdy oddział mógł się posuwać tylko  
z największymi ostrożnościami, z przednią oraz tylną strażą i z pa
trolami. Teren górzysty Hiszpanii ze swemi zimnemi nocami i czę- 
stemi oberwaniami się chmur był dla zdrowia legionu nadwiślańskie
go niezbyt odpowiednim. Oprócz tego utrzymanie dyscypliny w tak  
trudnych klimatycznych warunkach nie było tak łatwem zadaniem 
do wykonania. W  marszu do Sixeny spotkało legię naddunajską 
oberwanie się chmury. Małe strumyki zamieniły się w rwące poto
ki i tylko na najwynioślejszych punktach można było znaleźć schró1 
menie. W całej brygadzie zapanował chaos. A rtylerya górska stała 
się niezdatną do użytku, tłu sty , gliniasty grunt tak rozmiękł, że 
z trudnością można było posuwać się naprzód. Na szczęście burza 
nie trwała długo, choć trzeba było pewnego czasu, zanim wszystko  
w brygadzie wróciło do porządku, innym  razem, gdy legia nadwiślań
ska zbliżała się do rzeki Cinca, woda wezbrała tak nagle i w pły
nęła z taką gwałtownością do łożyska, że trzeba było czemprędzej. 
wysadzić na ląd muszkieterów, będących na promie, żeby ich uwol
nić od niebezpieczeństwa, jakie im groziło. Fale bowiem rzeki to
czyły  wielkie głazy, odłamy skał i wyrwane drzewa, liny od promu 
woda potargała, jak szpagat i zalała brzegi z taką gwałtownością, 
że żołnierze dla zabezpieczenia schronić się musieli na sąsiednie 
wzgórza.

Teren falisty sprzyjał prowadzeniu małej wojny przez Hiszpa 
nów. Jak pisze Brandt, rzadko która okolica przedstawia równi 
korzystne warunki do takiej wojny, jak liczne miejscowości H iszpa
nii. Granitowe skały, dziwacznie poszarpane, burzliwe potoki 
głębokie rozpadliny, zarosłe zrzadka dębami i sosnami, przedstawiały 
dogodne pole do zaczepek, napadów i chronienia się w odwrocie. 
Zdążając do Chert, wypadł dywizyi Lavala marsz przez najdzikszą 
i najbardziej górzystą okolicę, a szczególniej niebezpieczne było 
przejście przez wąwóz, gdzie przez 6 godzin szli żołnierze ciasnym  
przesmykiem pomiędzy stromemi skałami, stojącemi w niektórych  
miejscach tak blisko siebie, że pozostawała zaledwie mała i wązka 
szczelina między niemi. W  innych miejscach była droga zawalona
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Wielkiemi głazami, które się stoczyły z góry. Sami żołnierze rozu
mieli niebezpieczeństwo i dziwili się, jak można było pozostawić bez 
obrony takie przejście, w którem garstka odważnych ludzi mogła 
P rzez  kilka dni zatrzymać całą dywizyę. Przedewszystkiem  je 
dnak na tych odważnych ludziach zbywało H iszpanii. Brandt nie 
przyznaje nawet wielkiego męstwa obrońcom Saragossy. Cała Sa
ragossa była bowiem jedną wielką zasadzką, bo każdy dom w niej — 
fortecą do zdobycia. Często zdarzało się, pisze Brandt, że ci, co 
zajmowali jedno piętro, ginęli od strzałów, padających z wyższego 
piętra przez otwory, porobione zawczasu w podłogach. W szystkie  
kąciki i zakamarki w starych domach ułatw iały te mordercze za
sadzki. Trzeba było nadewszystko czuwać nad dachami. Aragoń- 
czycy w swojem kouopnem obuwiu chodzili po nich z taką łatwością  
i tak cicho, jak koty, co im niesłychanie ułatwiało powroty po za 
linie hiszpańskie. B yła  to istotnie wojna partyzancka, prowadzona 
w powietrzu, a jednak ostatecznie Brandt nie w ielkiego .nabrał w yo
brażenia o męztwie Hiszpanów. Korpus oblężniczy nie miał w ięcej 
nad 13,000 ludzi, a Saragossa była dużem, ufortyfikowanem miastem, 
z załogą 30-000 ludzi, a 80 klasztorów stanowiło samoistne twierdze 
do zdobycia. Prawda i to, że Saragossa wytrzym ała 50 dni oblężenia, 
z których 23 dni walczono na ulicach, ale siły  przeważne Hiszpanów  
nie świadczą zaszczytnie o ich osobistej odwadze.

Ponieważ podczas oblężenia przełożeni i podwładni stykali się 
z sobą codziennie, przeto Brandt obserwował pilnie wyższych ofice
rów francuskich i nakreślił udatne sylw etki Lannesa, Junota, Lava- 
la, a później Sucheta. Francuzi, jak świadczy Brandt, przepadali 
za Lannesem, ale Polacy nie mieli dla niego takiej sympatyi, jak dla 
Chłopickiego. Urok, jaki Chłopicki wywierał na nadwiślańskich żoł
nierzy, nie udzielał się oficerom. W zględem nich był Chłopicki su
rowy i nieubłagany na punkcie karności, a często zbyt gwałtowny. 
Zarzucano mu, że miał ulubieńców, dla których był słaby, ale przy
znawali mu wszyscy, że dzielnych, odważnych ludzi umiał ocenić 
według zasług. Jego  wyróżniająca się osobistość, samą powierz
chownością i obejściem, budziła szacunek, jeżeli nie przywiązanie. 
Brandt przedstawia Chłopickiego zawsze na czele szeregu z laseczką  
w ręku, z imponującą żołnierzom pogardą śmierci, a przytem z n ie
zw ykłą przenikliwością i zrozumieniem istoty małej wojny. A le nie- 
tylko dla Chłopickiego ma Brandt prawdziwy podziw i uznanie. 
Opisując bowiem czyny legionu nadwiślańskiego, wystawia jedno 
w ielk ie i szczere świadectwo wytrzym ałości, ludzkości i męztwu 
żołnierza polskiego. Duch legionu nadwiślańskiego ożywiał Brandta
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wtedy i można go było śmiało nazwać jednym z najlepszych oficerów  
polskich.

W  r. 1812 przybył Brandt do wielkiej armii, aby wraz z nią. 
wziąć udział w wyprawie do Rosyi. Nadzwyczaj ważnem i cennem 
je s t  spostrzeżenie jego po przybyciu do K sięstw a W arszawskiego, 
to jest spostrzeżenie owej strasznej nędzy i wyczerpania kraju. 
Gdzie się tylko Brandt zjawił, wszędzie spostrzegł nieszczęścia i nę
dzę. H andel i przemysł były w upadku, rzemiosła w najopłakańszym  
9tanie, ceny zboża niesłychanie nizkie i zaledwie pokrywające ko
szty produkcyi. A le rządowi, pomimo, że dużo pozostawiał do życze
nia, wszyscy sprzyjali. W ielu chwaliło pruskie czasy, ale nikt nie 
pragnął ich powrotu. N ie było już mowy o bajecznych pisaninach, 
któremi pruskie rządy udręczały poddanych, w szyscy chwalili przv- 
jacielskość urzędników i łatwość, z jaką się załatw iały interesy. 
N ikt nie obwiniał rządu o złe czasy, składali to wszyscy na karb 
okoliczności. N ieraz łamałem sobie głow ę — pisze Brandt — co mo
gło wpłynąć na taki sąd i doszedłem w końcu do wniosku, że należy 
to przypisać ciągłemu wtrącaniu się Prusaków do spraw mieszkań
ców, zajadłość, z jaką władze pruskie usiłowały ich uszczęśliwiać 
i nauczać, wyniosłości urzędników i pewnej Borusomanii, chcącej 
wszystko urządzać na modłę „starego kroju". Polski rząd miał zaś 
tę dobrą stronę, że o tyle tylko zajmował się ludźmi, o ile pozwalali 
sobie na jakiś wybryk lub czyn przeciwny prawu, albo też kiedy po
trzebowali jego  pomocy. M ogli wtedy obywatele liczyć na opiekę 
ze strony rządu, któremu, jakkolwiek go będziemy sądzić, trzeba 
przyznać, że miał serce dla poddanych, pomimo, że jego czyny nie 
zawsze były godne pochwały. Brandt odwiedził rodziców i dopiero 
w ich wioseczce nabrał wyobrażenia o wyczerpaniu K sięstw a W ar
szawskiego. Na wstępie przyjęli go rodzice ze łzami, mówiąc: „Le
psze czasy pamiętasz tutaj, mój synu! Dziś jesteś w domu nędzarzy!" 
Nie skończyły się jeszcze powitania, kiedy przyniesiono wiadomość, 
że na jednym z folwarków wojsko zabrało wszystko z pola i ze sto
dół, nie zostawiając nic, czemby można było wyżywić konie. Mogę 
śmiało powiedzieć, że cztery godziny, które przepędziłem w domu ro
dziców, były dla mnie istną męczarnią. Widziałem wszędzie zm artwie
nia i biedę, a choć wszystko to, co się działo, robione były w prawnej 
formie, tern trudniejsze było do zniesienia.

Brandt wybornie skreślił obraz zdemoralizowania wczesnego 
wielkiej armii i wykazał przyczyny oraz skutki owego fatalnego 
rozluźnienia dyscypliny wojennej. Przedewszystkiem  złe drogi 
i jeszcze gorsze warunki klimatyczne wpływały na wytwarzanie się 
coraz większej ilości maruderów, którzy się zbierali w gromadne, roz
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bójnicze kupy. Oto np. jak Brandt opisuje jeden z nocnych biwa
ków, kiedy się znajdował niedaleko od W ilna. „Mocny deszcz padał 
przez całą noc i kiedy się obudziłem rano, leżałem w istnej kałuży. 
D eszcz był tak gwałtowny, że trudno było podtrzymać ogień, obóz 
przedstawiał gliniastą bezdeń, w którą ludzie zapadali się za każdym 
krokiem, położenie nie było ponętne, a brak żywności powiększał 
jeszcze jego czarne strony". Podczas takiego deszczu widział Brandt 
samego cesarza. Rondo z tego małego, dobrze znanego kapelusza 
opadło na dół, woda spływała z niego strumieniami na szary surdut, 
który cesarz miał na sobie. Jechał on na niedużym szpaku, trzymał 
w ręku, jak zw ykle małą badine, od czasu do czasu uderzał nią po 
bucie i przykładał do oczu lunetę, przez którą zapewne niewiele 
mógł zobaczyć. Zaledwie dwa tygodnie upłynęły od przejścia N ie  
mua, a już wyraźne były w armii oznaki rozkładu. Ze wszystkich  
pułków dużo ludzi pozostało w tyle, w każdej kompanii brakowało 
niezawodnie od 15—20 ludzi.

I w kampanii 1812 r. wystawia Brandt wojsku polskiemu świa
dectwo męztwa, karności i wytrzymałości na złe warunki klim aty
czne. Generał Chłopicki jak w H iszpanii, tak i wśród równin Rosyi 
pozostał Brandta ulubieńcem. Oto jak opisuje jego zachowanie się 
przy zdobywaniu lasku pod wsią Krimskoje, kiedy woltyżery kilka
krotnie odparci zostali przez nieprzyjaciela. Generał mocno n ieza
dowolony z odwrotu woltyżerów, stanął sam na czele drugiego bata
lionu i poprowadził żołnierzy znów do ataku. Zdawało się zrazu, że 
ten śmiały manewr zaniepokoił nieprzyjaciela, strzały padały zrzad- 
ka. A le  kiedy zbliżyliśm y się do brzegu lasu na jakie 100 kroków, 
przyjął nas tak gęsty i celny ogień karabinowy, że ponieśliśmy do
tkliw e straty. Pomimo to wpadliśmy do lasu, z którego nieprzyja
ciel ustąpił bez wielkiego oporu. Pomiędzy oficerami było dużo ra
nionych, a wśród nieb na nieszczęście Chłopicki i jego adjutant Mil- 
berg. Generał nie chciał konno prowadzić żołnierzy do ataku 
i otrzymał postrzał w nogę. Za rabunek Moskwy czyni Brandt odpo
wiedzialnymi Francuzów. Zarażali oni swym fatalnym przykładem  
i wojska polskie. Żołnierze polscy zaczęli się wykradać pod różriemi 
pozorami z obozu, a pierwsi rozpoczęli kawalerzyści. W ieczorem  
przy wszystkich ogniskach smarzono, pieczono, gotowano, a wśród 
takiej biesiady musiała zanikać dyscyplina wojskowa. Łupy, zdarte 
z Moskwy, w ytw orzyły mnóstwo ciurów, którzy się wlekli za armią, 
wpływając demoralizująco na szeregowców pod bronią.

I  w pamiętniku Brandta znajdują się ustępy, wzbudzające pe
wne wątpliwości. Do takich należy opis zajść między Napoleonem  
a Poniatowskim . Główny gniew cesarza skierował się wprawdzie



386 P I Ś M I E N N I C T W O .

na szefa sztabu, Fiszera, ale niemiecki historyk bitw y lipskiej, 
Bieibtreu, już słowa gniewne Napoleona, wyrzeczone do Fiszera, 
uważał za zwrócone do Poniatowskiego; tymczasem i jedna i druga 
wersya niema wiele prawdopodobieństwa za sobą; Powtóre, nie do 
usprawiedliwienia jest niechęć, jaką Brandt objawia do Dąbrowskie
go. Jego krytyka bitwy pod Borysowem, a następnie pomawianie 
generałów Bronikowskiego i Dąbrowskiego, że gdyby połączyli swe 
siły, mogliby mieć wojska przeważające nad Lambertem, nie jest 
zgodne, z rzeczywistością. Wiadomo bowiem, że korpus Lamberta 
liczył przeszło 8,000 żołnierzy z przeważną artyleryą, gdy oddział 
generałów polskich dochodził zaledwie do cyfry 3,000. Odwrót w iel
kiej armii wśród zasp śnieżnych i mrozów, odejmujących wszystkim  
energię, skreślony został przez Brapdta po mistrzowsku i bez ża
dnych efektów dramatycznych. W ierne oddanie tego, co sam prze
żył, co sam widział i przecierpiał, będąc ranionym i osłabionym, bu
dzi prawdziwą grozę w czytelniku, wstrząsa nim do głębi przedsta
wieniem tylu cierpień i tak olbrzymiego śnieżnego całuna śmierci. 
Opis katastrofy 1812 r. jest u Brandta daleko więcej przejmującym 
i pouczającym, aniżeli u wszystkich pamiętnikarzy polskich. F a l
kowski (Krasiński) zamieścił wprawdzie dużo interesujących i ja
skrawych szczegółów z tej epoki, ale nie mają one cech tak wyso
kiej wiarogodności, jak u Brandta i zdaje się mimowolnie, że w opi
sach tych rozogniona wyobraźnia zbyt wielką odgrywała rolę. J ak 
kolwiek dalszy ciąg pamiętników Brandta mniejsze może mieć zna
czenie dla naszej historyi, w każdym razie pużądanem byłoby, aby 
i reszta ukazała się w szacie polskiej, choć to już były pamiętniki 
pruskiego oficera.

A. R.

GENERAŁ SZILDER: Panowaniu Cesarza Mikołaja I. Tom II.

N ie było danem autorowi dokończyć i wykończyć obszerną pracę, 
panowaniu Cesarza M ikołaja I poświęconą. Doprowadził on ją za
ledwie do roku 1831, a i to, co zostało wydrukowanem, dowodzi pe
wnego niewykończenia, świadczącego, że autora brakło w ostatecznej 
chwili, źe nie mógł on poczynić niezbędnych uzupełnień i pogłębić 
studyów, z taką pracowitością rozpoczętych. Tom I I  rozpoczyna swą 
historyczną opowieść od opisu uroczystości koronacyjnej Cesarza Mi
kołaja I. Monarsze rosyjskiemu zależało ua tern, aby przy koronacyi
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"W)'Moskwie asystował W. Ks. K onstanty Pawłowicz. Pobudki owego 
życzenia monarszego były jasne i leżały jak na dłoni. Cesarz Mi
kołaj I pragnął, aby szerokie masy narodu przekonały się, że zrze.cz.fi» 
nie się tronu przez W. Ks. Konstantego Paw łow icza było własnowol- 
nem i przez nikogo niewymuszonem postanowieniem i że pomiędzy 
braćmi istniała i istnieje nadal niczem. niezamącoua harmonja i serde
czność braterskich stosunków. Cesarz Mikołaj I, kierując się wy
szukaną delikatnością względem brata, nie chciał mu wypowiedzieć 
bezpośrednio swego utajonego pragnienia, użyto więc w tym wypadku 
zręcznego pośrednictwa ks. Lebeckiego, który się naówczas znajdo
wał w Petersburgu. Ks. Lubecki porozumiał się szybko z ks. Ł o
wicką,. a ta, jako wdzięczna gołębica, potrafiła, jak zaw sze tak i teraz 
zniewolić małżonka do swoich planów. Cesarzewicz w ostatniej 
chwili zjawił się w Moskwie. Cesarz Mikołaj I zw ątpił już w jego 
przybycie i kiedy mu się zameldował, monarcha myśląc że to W . Ks. 
Michał, przetrzymał go nieco z audyencyą. Spostrzegłszy pomyłkę 
Cesarz Mikołaj szczerze się cieszył z przybycia brata, który nawza
jem okazywał monarsze, jawnie i publicznie, wszelkie możliwe dowody 
lojalności i bezwzględnego oddania się. N a koronacyę, która się od
była z w ielką wspaniałością, przysłały w szystkie mocarstwa i pań
stwa nadzwyczajne poselstwa. Jeden tylko wysłannik K arola X  
francuskiego zrobił na Cesarzu rosyjskim pewne wrażenie i doznał od 
niego wyróżniającego przyjęcia. W ysłannikiem tym był marszałek  
Marmont, książę Raguzy. Przedwczesnego owego odstępcę Napo
leona, można było spotkać na dworze wiedeńskim, gdzie opowiadał 
księciu Keichstadt, o jego wielkim ojcu. Marmont był obytym już 
w sferach dyplomatycznych, zręcznym i pięknym oficerem, nic więc 
dziwnego, że potrafił ująć sobie młodego monarchę i zostawić po sobie 
na dworze rosyjskim miłe wspomnienie.

W tymże samym roku Cesarz Mikołaj przebaczył Puszkinowi 
jego młodzieńcze, polityczne wybryki i przyrzekł poecie, że będzie 

.jego cenzorem. Pomimo, że generał Benkendorf pragnął niejedno
krotnie dać uczuć Puszkinowi powagę cenzuralnej władzy, Cesarz 
Mikołaj I okazywał się stale wyrozumiałym na wszelką niepohamo
waną bujność poetyckiej wyobraźni, a nawet nie skąpił Puszkinowi 
pochwał za jego utwór p. t. „Borys Godunow". Pierwszym samo
dzielnym aktem w oli monarszej było usunięcie starego bohatera ro
syjskiego, generała Jermołowa, z posady wielkorządcy Kaukazu 
i dowodzącego armią, konsystująeą w tymże górskim kraju. Jermo- 
łow jeszcze za szturm Pragi otrzymał krzyż Jerzego, później w roku 
1812 zdobył sobie niespożyte zasługi, a w r. 1813 i 1814 stał na czele 
dość licznych armij. Cesarz Aleksander I, cenił nadzwyczajnie prawy
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charakter, niezwykłą, bezinteresowność i niepowszedni talent strate
giczny Jermołowa. Z biegiem czasu wyrobiła się w bohaterze rosyj
skim zbyt wielka pewność siebie, która przejawiała się niejednokro- 
nie w samowolności i odsuwaniu od kontroli w szystkich władz cen
tralnych w Petersburgu. Dopóki ży ł Cesarz Aleksander, który da
rzył Jermołowa pełnem zaufaniem i życzliwością, rósł szereg zaw ist
nych staremu generałowi, ale ci musieli się ukrywać ze swemi planami 
i czekać szczęśliwszego zbiegu okoliczności. Do liczby nieprzychyl
nych Jermołowowi dołączył się nawet W . Ks. Konstanty Paw łow icz. 
W  r. 1821, kiedy Jermołow przybył do W arszawy, doznał od Ce- 
sarzewicza jaknajlepszego przyjęcia i tysiąca drobnostkowych, w y
szukanych grzeczuostek. Przedewszystkiem  pragnął W. K s. K on
stanty Paw łow icz ugościć go mieszkaniem w Belwederze, Jermołow  
stanął w hotelu Następnie Cesarzewicz kazał całemu generalitetow i 
polskiemu zameldo waćsię Jermołowowi w mieszkaniu. Bohater rosyjski 
nie przyjął ich, oświadczając, że nie czyni tego bynajmniej z lekce
ważenia, ale dla tego, że nie chce ich na próżno fatygow ać a poznać 
się z niemi będzie miał sposobność na przeglądach, których mu W  
Ks. Konstanty nie poskąpił. Już owo przekorne postępowanie J er
mołowa nie podobało się Cesarzewiczowi, niechęć tajoną powiększył 
nieprzewidziany zupełnie i mimowolny przypadek. Na jednej z rewij 
za Pragą, Jermołow zaczął opowiadać oficerom polskim szczegóły ze 
szturmu Pragi, w którym się chwalebnie odznaczył. Jakkolw iek Jer
mołow trzymał opowieść swoją w tonie w yłącznie wojskowym, W . K s. 
Konstantemu się zdawało, że postąpił nietaktownie i obraził dotkliwie 
generalitet polski. Uskarżał się też Cesarzewicz na owo znalezienie  
się Jermołowa i nie mógł się powstrzymać od zapytania go, czy wie
0 tern, że ma licznych nieprzyjaciół? Jermołow najspokojniej odpo
wiedział, że rachował się z nimi, gdy ich było dużo, ale obecnie, gdy 
urośli w cały legion, nic sobie z nich nie robi. Podobne zapewnienie 
nie mogło Cesarzewicza uczynić wyrozumialszym, nazyw ał on od 
tego czasu Jermołowa ironicznie prokonsulem G-ruzyi i jedynie zaufa
nie Aleksandra I  do zasłużonego generała, skłaniało W. Ks. Kon
stantego do ukrywania na czas pewien swej niechęci.

Cesarzowi Mikołajowi I nie podobał się sposób prowadzenia 
rządów na Kaukazie przez Jermołowa. Monarcha posłał mu do woj
skowej pomocy generał-adjutanta Paskiewicza, utalentowanego
1 energicznego swego ulubieńca. W krótce wybuchły zatargi z Per- 
syą i Paskiewiczowi udało się na czele wojsk odnieść pewne korzyści 
pod Elizawetpolem . To zdecydowało monarchę do zmiany w zarzą
dzie Kaukazu. Na miejsce Jermołowa został mianowany Paskiewicz, 
a Dybicz przybył z rozkazu cesarskiego do Tyflisu, ażeby zmiany po
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wyższe przeprowadzić spokojnie i zapobiędz wszelkiemu nieposłuszeń
stwu i samowoli ze strony Jermołowa. Stary lew  jednak, jak J er
mołowa nazywa Szilder, przewidział swe zmienne losy i nie czekając 
wydalenia ze służby, napisał list do monarchy, w którym ośmiela się 
zwrócić uwagę, że bez zaufania Cesarza trudno mu na tak ważneni 
stanowisku być pożytecznym i dla tego sądzi, że lepiej by było dla 
ogólnego dobra, gdyby został odwołanym ze swego stanowiska. Gdy 
Dybicz powiadomił go o postanowieniu monarszem, Jermołow okazał 
się uległym i posłusznym, chociaż uwolnienie ze służby następowało 
w bardzo twardych okolicznościach i zwiastowało prawie jawną nie
łaskę cesarską. Dziesięcioletniem u wielkorządcy Kaukazu, Cesarz 
Mikołaj nie wyraził żadnego uznania i pozostawiając kilkanaście ty 
sięcy rubli pensyi, nie wezwał go do dalszej służby i nie powierzył 
mu żadnego stanowiska. Jermołow był zawsze bezinteresownym  
t. j. wielkorządcą czystych rąk, opuścił więc swe wysokie stanowisko, 
będąc tak biednym, jak wtedy, gdy przed dziesięciu laty przyjechał 
do Tyli i su na prostej kibitce. Udał się on bez żadnego sarkania do 
małej wioski należącej do ojca, który żył jeszcze. N iełaska Cesarska 
była dość długa i uporczywa. K iedy U strjałow  przedstawił Cesa
rzowi Mikołajowi I  w rękopisie dzieje panowania jego w Rosyi, mo
narcha wykreślił ustępy podnoszące zasługi Jermołowa, zdobyte w za
rządzie Kaukazem, a na to miejsce wpisał osobiste swe poglądy, które 
dla bezstronnej historyi nie mogły być na długi czas miarodajnemu 
Przyszedł jednak czas złagodnienia gniewu monarszego. Nasamprzód 
podwyższono Jermołowowi pensyę do 30,000 rb., a następnie monarcha 
dał mu poznać, iż życzy sobie, aby na nowo wstąpił do służby pań
stwowej. Gdy Jermołow podał stosowną prośbę, został mianowany 
członkiem Rady Państwa na początek i Cesarz Mikołaj I zdawał się 
być lepiej usposobionym dla wysłużonego wojaka, którego nazwisko 
było chlubnie zapisanem na kartach historyi wojennej Cesarstwa.

K iedy w r. 1828 wybuchła wojna z Turcyą, cesarz Mikołaj I  
pragnął wziąć w niej osobisty udział. Głównodowodzącym zamia
nowany został sędziwy feldmarszałek W ittgensztejn, a do sztabu dano 
mu ulubieńca cesarskiego, generał-adjutanta Dybicza. Cesarz M i
kołaj I wyruszył na plac boju z wielką świtą, wśród której znajdo
wało się dwóch polaków: lir. Potocki, wielki marszałek dworu, i dy
plomata hr. Matuszewicz. Postępowanie monarchy wśród kampanii 
nacechowane było wielką starannością w celu zaspokojenia potrzeb 
żołnierza i odpowiedniego wynagrodzenia swych wojsk za poniesione 
trudy i zaparcie się w boju. Prócz tego monarcha dzielił ze swoją 
armią niewygody i narażał się odważnie na w szystkie niebezpieczeń-

26
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stwa. Mimo to, obecność monarchy wśród wojsk, nie miała dodatniego 
wpływu na przebieg kampanii i przedewszystkiem podkopywała po
wagę głównodowodzącego i jedność naczelnej komendy. Dybicz pe
wny poparcia monarszego nie wiele sobie robił z feldmarszałka W itt-  
gensztejua, narzucał mu plany, które potem krytykował jako złe lub 
nieudatne. Tak się rzecz miała z planem jednoczesnego oblężenia 
W arny i Szumli, który wpłynął na powolny i niekoniecznie fortunny 
przebieg kampanii. Ostatecznie, W arna została szturmem zdobyta, 
ale siły  Turcyi nie zostały złamane i trzeba było prowadzić drugą 
kampanię ażeby zmusić nieprzyjaciela do zawarcia pokoju. W ittgen- 
sztejn otwarcie mówił, że na jednoczesne oblężenie W arny i Szumli 
się nie zgadzał, ale mniemał, że pomysł Dybicza podobał się Cesa
rzowi, więc mu się nie chciał sprzeciwiać. Dybicz znowu jawnie kry
tykował swój własny plan, dając tern do zrozumienia, że powstał on 
w głow ie W ittgensztejna i on mu się nie zdołał sprzeciwić.

Cesarz Mikołaj I  spostrzegł jednak szybko ów niefortunny 
wpływ, jaki wywarła jego obecność na główną komendę i przebieg 
kampanii. Oświadczył on z całą szczerością, że widocznie nie podo
bało się Opatrzności, aby mógł się stać pożytecznym na czele swoich  
wojsk i w przyszłości postanowił trzymać się zdała od naczelnej ko
mendy. W 1829 r. oddano jednak główne dowództwo Dybiczowi 
a szefem sztabu został generał-adjutant Toll. Od samego początku 
przebieg kampanii odbywał się w szybszem tempie i mógł się po
szczycić świetniejszemi rezultatami, aż nareszcie bitwa pod Kulewszą 
wytrąciła Turcyi broń z ręki i zmusiła ją do zawarcia pokoju w Adrja- 
nopolu. W ieść o zwycięstwie doszła Cesarza M ikołaja w obozie 
wojsk polskich pod Powązkami. Monarcha nie posiadał się z radości 
i obdarzył wspaniale zarówno głównodowodzącego, jak i armię. D y 
bicz został feldmarszałkiem, obdarzonym orderem Jerzego I klasy 
i przydomkiem Zabałkańskiego. Paskiewiczowi te same zaszczyty  
przypadły w udziale za świetne ukończenie kampanii w Turcyi azya- 
tyckiej. Tak samo za świetne czyny pod Krywaniem, Karsem, Erze- 
rum, został feldmarszałkiem, ozdobionym orderem Jerzego i przy
domkiem Erywańskiego a prócz tego obaj bohaterowie uposażeni 
zostali przez monarchę znacznemi kwotami pieniężnemi.

Jakkolw iek opis kampanii tureckiej w 1828 i 1829 r. jest bardzo 
interesujący i zawiera dużo cennych i ciekawych szczegółów, jednakże 
za wyczerpujący trudno go uważać i niewątpliwie generał Szilder 
uzupełniłby go, gdyby śmierć nie wytrąciła mu pióra z ręki. W  obra
zie obu tureckich kampanii znać niewykończoność i opowieść intere
sująca i łatw a przeważa nad sądem historyozoficznym. Czytelnik  
z pracy Szildera nie może powziąć żadnego wyobrażenia o naturze
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1 wysokości talentów strategicznych Dybicza i Paskiewicza, ani też 
nie może zoryentować się: czy zwycięstwo pod K ulewszą było zbie
giem szczęśliwych okoliczności, czyli tak nazwanym pomyślnym tra
fem? czy też rezultatem przenikliwych strategicznych kombinacyj, 
zdradzających rzetelny strategiczny talent. W  każdym razie jednak 
1 w tomie drugim pracy Szildera znajduje się dużo cennych szczćgó- 
fdw, które pracy jego zapewniają niepoślednią wartość.

Stosunki polsko-rosyjskie zostały również w tomie drugim 
szczegółowo uwzględnione, ale nie uważałem za stosowne poświę
cać im uwagę, albowiem uczyniłem już to w łamach B iblioteki W ar
szawskiej swego czasu, zdając sprawę z artykułu Szildera p. t. Ce
sarz Mikołaj I i Królestwo Polskie", który był drukowany w „Ru- 
skoj Starinie". Artykuł powyższy był wyjątkiem z drugiego tomu, 
naówczas jeszcze niewydauego, i nad treścią jego krytycznie się za
stanawiałem. Obecnie nie widzę potrzeby powtarzać moich uwag, 
ale uważam za niezbędne zaznaczyć, że ta sama niewykończoność, ce
chująca opisy wyłącznie rosyjskich stosunków, odnosi się i do pol
skiej historyk Nadto Szilder nie zna ważnych źródeł historycznych 
Polskich, a powołuje się na prace namiętne i niehistoryczne jak np. 
książki L isickiego. Opis też rewolucyi 1831 r. w K rólestw ie Pol- 
skiem jest bardzo niedokładnym i nadają mu tylko względną wartość 
wyciągi z korespondencyi Cesarza Mikołaja I  z feldmarszałkami, D y- 
biczem i Paskiewiczem. Jedynie dużo ilustracyj polskich spotykamy 
w tomie drugim. Poprzednio miałem sposobność zauważyć, że general 
Szilder w poprzednich dziełach: Pawłowi I i Aleksandrowi I poświę
conych, oraz w tomie pierwszym panowania Cesarza M ikołaja I, za
mieścił bardzo mało ilustracyj, odnoszących się do polskich stosunków. 
W tomie drugim za to, spotykamy ilustracyj polskich niezaprzeczoną ob
fitość. W yznaję otwarcie, że nie wszystkie mnie zadawalniają. Przede- 
Wszystldem znajdujemy w drugim tomie bitwę pod G-rochowem, W oj
ciecha Kossaka, a podpis pod obrazem zawiadamia, że jest to utwór 
mniej więcej współczesny. O współczesnych obrazach, przedstawia
jących bitwę pod Grochowem, wydawcy nic nie wiedzieli. Za niewia- 
domość o istnieniu tworu Martineta, przedstawiającego odebranie 
olszynki przez Skrzyneckiego, nie możemy mieć do wydawców pre- 
tensyi, ale powinni się byli dowiedzieć o istnieniu w Belwederze war 
szawskim obrazu W illewalda, akademika petersburskiego, przedsta
wiającego szarżę kirasyerów rosyjskich pułku Alberta. Mężni ci 
Wojownicy przedstawieni są w chwili, kiedy przełamali linję cofają
cego się wojska polskiego i wywołali popłoch, zwłaszcza między k o 
synierami. W  pół godziny po owej tryumfalnej szarży zmieniła się 
ich rola. Zmieszani rakietami, ulegli ułanom K ickiego i pokryli cia
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łami swemi pobojowisko. N ie znajdujemy także między ilustracyami 
W illewalda obrazu, przedstawiającego bitwę pod Ostrołęką (B elw e
der) ani w zięcia W oli (Vernet), będącego w Petersburgu. Pominięto 
również obraz Kotzebuego, przedstawiający układy między Paskie- 
wiczem i Krukowieckim, między W olą a W arszawą. Zamieszczono 
jedynie „W zięcie Woli" przez innego malarza rosyjskiego, nie nad
mieniono jednakże nic o tern, że i Vernet poświęcił temu czynowi mili* 
taniemu obraz.

W  tomie drugim nie zamieszczono również żadnego z głów no
dowodzących polskich, ani ze słynniejszych generałów, którzy zginęli 
śmiercią walecznych na pobojowiskach. Spotykamy jednak trzy ka
rykatury K iela, z których dwie przedstawiają wojskowych polskich. 
Pierw sza karykatura przedstawia, o ile  się przynajmniej zdaje, gene
rała Giełguda, z nogami rozstawionemi w sposób zupełnie niemi- 
litarny, na drugiej karykaturze spotykamy generała hr. Haukego, 
ministra wojny, jakby ułomnego czy garbatego, jednem słowem, nie 
przypominającego niczem pięknego oficera francuskiego a później 
marsowego generała polskiego. Trzecia karykatura przedstawia ks. 
Lubeckiego, ministra skarbu. K siążę Lubecki, który z Suworowem  
odbył kampanię włosko-szwajcarską, nie należał nigdy do przystoj
nych oficerów, czy to do imponujących dygnitarzy świeckich. A le  
karykatura obdarzyła go nosem, przypominającym nosorożca 
i w łożyła  mu pod pachę kapelusz, mogący nieomal uchodzić za 
stodołę.

Tom I I  panowania Cesarza Mikołaja, traktuje zarówno sto
sunki rosyjskie jak i polskie z wielką pobieżnością i nie wyczerpująco 
i wątpić należy, czyby autor zgodził się w tej postaci puścić go na 
widok publiczny. Jednem tylko przypomina on poprzednie prace 
generała Szildera t. j. owem nieodstępnem poczuciem sprawiedliwości 
i  brakiem złej woli, które to przymioty i nie wyczerpującemu tomowi 
drugiemu zjednają pewne uznanie w obu literaturach, t. j. w rosyj
skiej i polskiej.

A . B.
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ItALAGNY. Campagne dc 1’Empereur Napoleon en Espagnc (1808 — 1809).

Literatura wojenna francuska nie posiadała dotychczas studyów  
nad kampaniami hiszpańskiemi Napoleona i ten widoczny niedostatek  
postanowił Balagny, zawodowy oficer, wypełnić. W  drugiej połowie 
X IX  wieku, francuscy wojskowi spożytkowali sumiennie archiwa 
narodowe, a przedewszystkiem archiwum ministeryum wojny, i skre
ślili całkowite lub szkicowe obrazy kampanij napoleońskich we W ło 
szech, w Egipcie, w Prusach, w Austryi i w Rosyi. Jedna tylko kam
pania w Hiszpanii czekała na specyalnego historyka zawodowego 
i tego nareszcie znalazła, jakkolwiek tylko w drobnej części, albo
wiem Balagny zbadał i opisał niecałe dwa lata działań wojennych, 
gdy tymczasem kampanie hiszpańskie trw ały od 1807 do 1814 roku 
Autor francuski rozpoczął opowieść historyczną w swem dziele do
piero od 1808 r., t. j. od kapitulacyi pod Baylen, od opuszczenia przez 
króla Józefa Madrytu i cofnięcia się wojsk francuskich nad Ebro. 
K lęska pod Baylen spadła na Napoleona zupełnie niespodziewanie. 
Zwycięstwo Bessieresa pod Medina de Rio Seco, odniesione na krótki 
czas przed katasti ofą Baylenską, zapewniło cesarza o jego absolutnej 
przewadze nad Hiszpanami i pozwoliło mu się łudzić nadzieją, że z tej 
strony nic sławie wojsk jego nie zagraża. W ieść o klęsce odebrał 
w Bordeaux i od razu zrozumiał, że trzeba natychmiast rozwinąć całe 
mistrzowstwo sztuki dyplomatycznej i wojennej, aby zapobiedz fatal
nym konsekwencyom, jakie powyższa katastrofa w ywołać mogła.

O kapitulacyi pod Baylen zawiadomił sam Napoleon Cesarza 
Aleksandra I, a przy tern doniósł mu, że postanowił ewakuować 
Prusy, czego Cesarz Aleksander I gorąco się domagał. Tym czynem  
niby to bezinteresownym, miał Cesarz Aleksander być powstrzyma
nym od zawarcia koalicyi z Prusami, a Austrya i Prusy miały być 
na czas jakiś przynajmniej, ugłaskane, t. j. aż do tej chwili, gdy 
się załatw i z Hiszpanią, ciskając ją zmiażdżoną pod swoje stopy. 
Przedewszystkiem  w ięc do urzeczywistnienia mistrzowskich prze
biegów dyplomatycznych konieczna była wyborna armja, którą do
piero stw orzyć należało i wyprawić do pomocy towarzyszom, czeka
jącym nad rzeką Ebro. Armia pomocnicza, na której czele miał sta
nąć sam Napoleon, została utworzona przeważnie z oddziałów, kon-

T rzy  tomy 1902
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systujących w Niemczech i doprowadzona do liczby 240,000 żoł
nierza. Ponieważ król Józef uskarżał się na brak jednolitości i wyro
bienia poprzednich wojsk francuskich w Hiszpanii, przeto Napoleon 
zwrócił szczególną uwagę najakość żołnierza i oficera w tej nowej in
wazyjnej armii. Stąd też skład oraz organizacya tych nowych wojsk 
została przez autora francuskiego dokładnie i nadzwyczaj szczegó
łowo opisana.

Rzeczpospolita francuska posługiwała się wojskami cudzoziem- 
skiemi i wśród szeregów republikańskich w alczyły legiony: bataw- 
skie, germańskie, allobrodzkie, wandyjskie, helweckie, włoskie, pol
skie, piemonckie i cysalpińskie. Cesarstwo poszło za przykładem 
rzeczypospolitej i wojska cudzoziemskie w alczyły również łącznie 
z armiami napoleońskiemi, ale w podwójnym charakterze: jako woj
ska pozaliniowe (hors ligne) i jako wojska pomocnicze (troupes auxi- 
liaires). W ojska pozaliniowe traktowane były tak samo jak wojska 
francuskie, czyli że pozostawały na żołdzie Francyi, zależały od fran
cuskiego ministra wojny i nosiły barwy francuskie. Na takich pra
wach służyły pułki szwajcarskie i legia nadwiślańska. W ojska po
mocnicze zależały od ministra wojny swego państwa, nie były w ogól
ności ani opłacane, ani utrzymywane przez Francyę, a w dodatku 
zachowywały narodowe barwy. Zgodnie z tern, dywizya polska, po
zostająca pod komendą generała Valence, zachowała swój kostyum  
i barwy narodowe, gdy tymczasem legia nadwiślańska otrzymała 
sztandary trójkolorowe. L egia nadwiślańska, zaliczona do wojsk  
pozaliniowych, utworzona została przez Napoleona w r. 1807 a w r. 
1808 przeszła na żołd Francyi i posłana została do Hiszpanii, jako 
pierwsza legia nadwiślańska. L egia powyższa obejmowała trzy pułki 
piechoty i jeden pułk ułanów. W  Hiszpanii pozostawała legia pod 
naczelnem dowództwem marszałka Moncey i składała się z 7,500 żoł
nierza. W  r. 1809 utworzono drugą legię nadwiślańską i w r. 1810 
wcielono ją do pierwszej, przez co powiększono skład tej ostatniej
0 jeden pułk piechoty. Do wojsk pozaliniowych należeli także szwo
leżerowie, których Napoleon w cielił do cesarskiej gwardyi. Pułk  
powyższy, złożony z 1,000 ludzi, powstał z gwardyi honorowej, utwo
rzonej za przybyciem Napoleona do W ielkopolski. Natychmiast po 
zorganizowaniu, pułk szwoleżerów wysłanym został do Hiszpanii
1 oddany pod naczelne dowództwo marszałka Bessieres. Szwoleżerów  
nie należy utożsamiać z ułanami nadwiślańskimi, chociaż i jedni 
i drudzy pozyskali sobie na pobojowiskach Hiszpanii nieśmiertelną 
sławę.
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W  1808 r. jedna dywizya wojsk K sięstw a warszawskiego, za li
czoną została do wojsk posiłkowych francuskich. Składała się ona 
z trzech pułków piechoty (4, 7 i 9) z kompanii artyleryi i oddziału 
saperów, a dowództwo nad dywizyą powierzono generałowi Yalencei, 
senatorowi. W ojska K sięstwa warszawskiego, po wkroczeniu na te- 
rytoryum Hiszpanii, wcielono do korpusu generała Lefebvre; liczy ły  
one 8,000 żołnierza.

Obraz kampanii 1808 r., której przewodniczył osobiście Napo
leon, przedstawiony został przez autora francuskiego z wzorową ści
słością i dokładnością, oraz z wyzyskaniem źródeł archiwalnych, pa- 
miętniczych i historycznych, zarówno francuskich, jak i angielskich, 
hiszpańskich, oraz polskich. Każdy plan poszczególny, każdy, choć
by drobny, ruch wojenny, odtworzono na tle oryginalnej korespon- 
dencyi sztabu z dowódcami oddziałów, przyczem starano się uwyda
tnić wszelki pomysł strategiczny cesarza. Postaram się tylko w y
kazać to, co Balagny pisze o działalności wojsk polskich, walczących  
w H iszpanii, bądź to pod sztandarami francuskiemi, bądź to pod wła- 
suemi. Pierw szą wzmiankę o polakach znajdujemy w raporcie, jaki 
Hann es złożył cesarzowi o bitwie pod Tudelą. Lannes pomiędzy 
oficerami, którzy się odznaczyli w tym dniu, wymienia ma
jora polskiego Klickdego i pułkownika Kasinouski (K ąsinow ski) 
który atakując wieżę został ranny. Raport nazywa go „brave kom- 
me“, ale nąjważniejszem jest oświadczenie marszałka Lannes, że „en 
general tous les Polonais sont tres bien conduits".

Następnie Balagny daje bardzo szczegółow y opis zdobycia w ą
wozu Somosierry, poprzedziwszy go dokładnem zbadaniem terenu, 
który został przez niego odrysowany z natury i przypomina nam zu
pełnie panoramę „Somosierry" W ojciecha Kossaka. Załatw iw szy się 
z terenem, Balagny przeszedł do krytyki źródeł, wyjaśniających  
zdobycie wąwozu, przyczem ocenił nie tylko źródła pamiętnicze 
i studya historyczne francuskie, ale polskie i rosyjskie, t. j. pracę g e
nerała Puzyrewskiego, atakowi kawałeryi polskiej poświęconą. B a
lagny pominął tym razem dzieło angielskie Napiera, tłómaczone j e 
dnak na francuskie już w roku 1823 przez generała Dumasa. D zieło  
to nosi tytuł: „Histoire de la guerre dans la Pćninsule et dans le 
midi de la France depuis 1’annee 1807, jusqu’a 1’annee 1814". D zieło  
powyższe opisuje zdobycie wąwozu Somosierry dokładniej, aniżeli to 
później Thiers uczynił a więc jest świadectwem, przemawiającem  
jeszcze bardziej przeciwko dobrej wierze tak sławionego historyka 
konsulatu i cesarstwa.

N
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Oceniając doniosłość i dokładność francuskich źródeł, Balagny  
zauważył, że nawet biuletyn armii, opisujący szarżę pod Somo-Sierrą> 
zawiera faktyczne błędy. Wzmianka bowiem, że Montbrun dowodził 
szarżą, nie odpowiada rzeczywistości, albowiem szarżą dowodził K o
zietulski, a Montbruna nie było wcale przy atakującym szwadronie. 
Następnie 13 biuletyn armii zmniejszył liczbę zabitych i rannych 
w szwadronie, który się tego dnia w sław ił i Balagny podaje istotną  
cyfrę wybyłych z tego szwadronu oficerów i żołnierzy. Następnie 
francuski autor daje krytyczną ocenę pamiętników Gonnevilla, Lar- 
reya, Segura i kanoniera francuskiego, a osobno rozbiera dzieło 
Thiersa, prostując jego mylne poglądy. Pamiętniki, zarówno jak  
i Thiers, podały dużo mylnych szczegółów, które po prostu przekrę
ciły i fałszyw ie przeistoczyły całą legendę zdobycia wąwozu Somo- 
Sierry. Gonneville, który wcale nie znajdował się w tej bitwie i tylko 
brał opowieść z drugiej ręki, utrzymywał, że Montbrun nie tylko 
przewodniczył szarży, ale nawet, gdy się szwoleżerowie cofnęli, za
klinał ich, aby atak ponowili i walecznością swoją skłonił ich do roz
paczliwego wysiłku męztwa, który wreszcie przyniósł pożądane 
owoce. Innym pamiętnikarzom zdawało się, że w atakującym szwa
dronie było dużo francuzów, gdy tymczasem wśród szarżujących był 
tylko jeden Segur. Thiers wreszcie dał zupełnie bałamutny opis zdo
bycia wąwozu, mający widocznie na celu przypisanie jeździe francu
skiej chwały dnia tego. Jak mógł historyk tej miary co Thiers, do
puścić się podobnej niedokładności, to pozostanie tern bardziej nie- 
zrozumiałem, że już Napier miał o tej szarży daleko lepsze wiado
mości. W ie on bowiem o tern dobrze, że, gdy piechota francuska nie 
mogła posunąć się naprzód, Napoleon polskim ułanom (lanciers) swej 
gwardyi, rozkazał zdobyć wąwóz, czego też pułk dokazał pod dowódz
twem generała K rasińskiego (t. 2 str. 34). Napier opisuje także n ie
dokładnie przebieg samej szarży, ale przynajmniej nie odbiera chwały 
dnia tego polakom i oświadcza, że: „Les annales de la guerre n’offrent 
rien qui puisse etre compare ń cet exploit, aussi surprenant par la 
gloire dont ilcouvre Tun des deux partis, et par lahonte qu'il deverse 
sur Tautre".

Po ocenieniu źródeł francuskich, autor poświęca uwagę źródłom 
polskim. Polemicznym pismom N iegolew skiego, domagającym się 
swego czasu od Thiersa stosownego zadośćuczynienia, oddaje Balagny 
zupełną słuszność, i przywiązuje więcej wagi do zeznań naocznego 
świadka, którego znaleziono pokrytego ranami wśród dział ostatniej, 
to jest czwartej, bateryi hiszpańskiej, niż do bałamutnych, a nawet 
pozbawionych dobrej wiary, opowieści francuskiego historyka. N a
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stępnie, autor poświęca uwagę dyaryuszowi Bautancourta, pamię
tnikom Chłopickiego, Płaczkow skiego, Chłapowskiego, oraz listom  
Tomasza Łubieńskiego, t. j. tym wszystkim pamiętniczym źródłom 
które uwzględniłem w przedmowie do źródeł historycznych, odnoszą
cych się do pułku lekkokonnego gwardyi Napoleona. Co się tyczy  
opisu przebiegu samej szarży szwoleżerów, to Balagny podzielił zda
nie N iegolew skiego i Bautancourta i wszystkich polskich pamiętni- 
karzy, którzyjednozgodnie utrzymywali, że nie Montbruu, ale K ozie
tulski dowodził szarżą, że francuzów w szarżującym szwadronie 
prócz jednego Segura, nie było, dalej, że szwadron nie cofał się i nie 
powracał do ataku, lecz jedynie gdy koń pod Kozietulskim został za
bity, można było spostrzedz na chwilę w szeregach jeźdźców pewne 
wahanie. B alagny jest tego samego zdania, które już przed nim 
Napier wyraził, że szarża kawałeryi na wąwóz była pomysłem nie 
tylko zbyt ryzykownym, ale i zbytecznym. Piechota francuska 
w przeciągu kilku godzin najwyżej, byłaby dopięła tego samego celu, 
„albowiem chociaż powoli, jednakże nieustannie zdobywała po obu 
stronach wąwozu coraz to więcej terenu. Tego samego zdania był 
też generał Montbruu, który w tym dniu dowodził awangardą kawa- 
leryi. Został on istotnie wysłanym przez cesarza, ażeby na czele 
szwadronu szwoleżerów szarżował na wąwóz. Montbruu, łącznie 
z pułkownikiem Pire, adjutantem Berthiera, udał się na miejsce prze
znaczenia, ale ujrzawszy niweczące działanie artyleryi hiszpańskiej, 
uznał zadanie za niemożliwe do wykonania, powstrzymał więc szwa
dron i przesłał zawiadomienie cesarzowi, że w podobnych warunkach 
szarża jazdy jest niemożliwą. Napoleona, który pragnął jaknajprę- 
dzej złamać opór Hiszpanów, rozgniewała podobna odpowiedź, posłał 
też znajdującego się w pobliżu majora F ilipa Segura, ażeby powtó
rzył rozkaz szwadronowi polskiemu. K ozietulski odebrał rozkaz od 
Segura i on, a nie kto inny, natychmiast stanął na czele szarży na 
wąwóz Somosierry.

Istotnie, zadanie, powierzone szwoleżerom do spełnienia, było  
prawie niemożliwem. Jeżeli cały szwadron nie wyginął, i nie trzeba 
się było odwoływać znowu do pomocy piechoty, to zawdzięczać na
leży małej wartości wojsk hiszpańskich, pozostających pod dowódz
twem San Juan Benito. Wiadomo, że wśród dział czwartej bateryi, 
gdzie leżał N iegolew ski, nie było już ani jednego żołnierza hiszpań
skiego, chociaż nie było także ani jednego zdrowego i przytomnego 
szwoleżera. W ojska hiszpańskie zdemoralizowane, po prostu ucie
k ły , a po drodze zabiły swego niefortunnego wodza. Z tern wszyst- 
kiem, szarża kawaleryi, jako'taka, była jedną z najświetniejszych,
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jakie kiedykolwiek wykonano. Biuletyn 13 armii, powiada o niej: 
„charge brillante s‘il en fut, ou ce regiment c’est convert de gloire et 
a montre qu’il etait digne de faire partie de la Garde Imperiale". 
Napoleon zrozumiał, że temu pułkowi należy się jakieś niezwykłe 
odznaczenie i że na komplemencie biuletynowym oraz na dekoracyach 
skończyć się nie może. Nazajutrz więc po szarży, pułk zgromadzono 
przed Napoleonem, a cesarz zdjąwszy kapelusz, z uprzejmością, na 
jaką potrafił się w chwilach uroczystych zdobyć, rzekł: „Jesteście 
godni być moją starą gwardyą, uznaję was za najwaleczniejszą 
jazdę".

W  pracy Balagny, Somosierra zamyka opis czynów wojennych  
polskich żołnierzy. Autor zamieścił tylko w drugim tomie podobiznę 
obrazu generała Lejeune’a, znajdującego się w W ersalu, a przedsta
wiającego atak szwadronu szwoleżerów na Somosierrę. Obraz L e
jeune’a przedstawia się bardzo interesująco. W środku obrazu Napo
leon wyrzuca jeńcom hiszpańskim złe obchodzenie się z żołnierzami 
francuskiemi, niedaleko cesarza chirurg Yvon opatruje rannego S e
gura. Tuż przed cesarzem saperzy reperują most i zasypują doły, 
porobione rozmyślnie przed mostem. Dalej przed cesarzem widać 
szwoleżerów zanurzających się w obłokach dymu działowego, a za ce
sarzem widać marszałka Bessieres, przybywającego na czele jazdy 
gwardyi. Piechota po obu stronach wąwozu wypiera tyralierów  
hiszpańskich, a całe pobojowisko przesłaniają obłoki dymu działo
wego Obraz Lejeune’a był u nas nieznanym i spotkać się można było 
tylko z kopiami obrazów Bellange, a co najwyżej Suchodolskiego. 
Hiszpańskie źródła archiwalne, pamiętniki i sztuki piękne milczały 
o Somo-Sierze i dla tego w tym wypadku Balagny musiał ją  pominąć, 
choć zwykle w swem dziele uwzględniał dokumenta hiszpańskie i an
gielskie na równi z francuskiemi i polskiemi. Cała praca Balagny  
odznacza się jasnością oraz gruntownością i życzyćby należało, aby 
kampania hiszpańska przez niego doprowadzoną została.

A . R.
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KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER: Na skal nem Podhalu. Warszawa. 1904.

Ukazał się drugi tomik tairzańskicli nowel znanego poety, sta
nowiący dla siebie całość, której lwia część, wysnuta wyłącznie  
z wyobraźni, a tylko końcowe trzy obrazki (dwanaście kartek wobec 
stu, pierwszej części) wzięto z ust Jędrzeja Sulei z K ościelisk. P o 
wiastki należą do rzędu zakopiańskich utworów, które młoda krytyka  
pragnie za wszelką cenę wynieść do wielkości s z k o ł y  w naszej 
literaturze. Łączy je w istocie głównie forma: narzecze góralskie ze 
śwem osobliwszem słownictwem, zawierającem miejscami dziwaczne, 
miejscami jędrne i plastyczne wyrazy, ze swemi „porzekadłami", albo 
też wyrazami podziwu, pytania, lub narzekań, tak częstemi w tern 
narzeczu. Obecny tomik przynosi Tetmajerowi zaszczyt pod w zglę-i 
dem formalnym. Zawiera on cudowne piękności stylu i obrazowania 
wydobyte i artystycznie przeistoczone z legend i podań góralskiego 
ludu, z jego życia, które tętni taką pełnią swobody i beztroski, od
wagi szalonej i zuchwałej, ciągłej brawury i junakieiryi nie udanej 
i nie wyuczonej, lecz naturalnej. Przyroda górska w tych obrazach 
drga taką samą — rzekłbyś — rozigraną i żadnem prawem w karby 
nie ujętą swawolą, tysiącem barw strojna, tysiącem różnych kształ
tów skacząca do oczu.

Jako dzieło sztuki, „Na skal nem Podhalu" niewątpliwie należy 
do zjawisk niepospolitych w najnowszej literaturze. A le  inaczej 
rzecz się ma, jeżeli choć cokolwiek zejdę ze stanowiska czysto for
malnego, jeżeli się zajmę treścią i celowością. Odnawiam tu wpraw
dzie dawny spór w krytyce literackiej: czy godzi się oceniać dzieło 
sztuki nie z formalnego punktu widzenia? A le spór ten trwać będzie 
wiecznie. Muszę zaś to uczynić tern bardziej, ze młoda krytyka ogło
siła to dzieło za arcydzieło właśnie na podstawie formy wyłącznie. 
Tymczasem rozważanie treści napawa duszę czytelnika taką goryczą, 
niesmakiem, nawet gniewem, że nareszcie zalicza on dzieło do rzędu 
artystycznych utworów, pod wpływem Przybyszewskiego napi
sanych.

■ Przypatrzmy się ludziom skalnego Podhala. Oto Bartek Broni
kowski Raubszyc wymyślił sobie dziesięć przykazań. Pierwsze: „Jam 
jest twój las...", drugie... „leśnego zaroś śrutem po kolanak", czwar
te: nie pożądaj ani scygła, ani wilgi... ba, ino to, co się na plecy bie- 
re", szóste: kradnij, ale tak, „coby cię nie hycili" i t. d. Bartek prócz 
tego miał w iele ukutych dla swego złodziejskiego procederu senten-
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cyj, i rosła jego sława, jako mędrca i poety, bo i n n i  s i ę  o d e ń  
u c z y l i  (str. 6). Szczwany ten złodziej zwierzyny ma strzelby, po
chowane w różnych miejscach i drwi z nadzoru. A le leśniczy Dobro
wolski odgadł w nim złodzieja i gnębił. Zem ścił się na nim Bartek  
dziko i okrutnie. Ułowił go w oklepiec na niedźwiedzia, zawlókł do 
w ielkiego mrowiska i pozostawił na noc, że go do rana wilki i mrów
ki do kości ogryzły. N ie jednego już tak Bartek zgładził ze świata, 
ale to wszystko w imię Boże. Przed wyprawą, modlił się, aby mu Bóg 
pozwolił zabić leśnego stróża, i ufał Panu Bogu — ten ohydny dzikus, 
a snu spokojnego nie tracił. Dopiero gdy lasy ciąć zaczęto, popadł 
w obłęd.

Inny, Jakób Zych, syt wieku i życia, umiera. Przed skonem da
wne rozpamiętywa czasy. N ie trzeba było dawniej chrzcić w koście
le, „same baby ukrzcieły z wody i biło". Z dziećmi poczynali sobie 
bez ceremonii. W  ostry mróz „wcion kumoter ciupagę w węgieł 
i s torbom zaw iesił małego na niej. Kim ta zapisali, kim się ta ko
ścielny obu), ksiądz odział: ten jus na w ęgle spał twardy jak senk. 
Zamarz“ (52 str ). Zych w końcu umiera; obecni proponują księdza. 
Odmawia. „Co jo mam z pahołke gadać, kie jo wnet z samym gazdom 
bede gadol".

Innego rodzaju są trzy Capkule, w ielkiej mocy dziewki. Pozbi
jały , kradły, mordowały ludzi, aż raz nocą powadziły się o młodego 
strzelca, okrutnie zabiły go, byle się żadnej nie dostał i uciekły 
z gór.

Takąż jest historya o zbóju i samobójcy Sobku Jaworcarzu, po
dobna o W ałku Sietniaku (kretynie), który, wrzodami okryty, ropiał, 
gnił i śmierdział, to też go pędzili ludzie, jak ohydnego psa.

Są to zatem ludzie nieszczęśliwi, albo dzicy, źli i straszni dla 
kultury w swej dzikości i okrucieństwie.

P oeta podszywa niektórych nastrojem sentymentalnym. Bartek  
lubi, jak  Nebaba, wleźć na wierzchołek drzewa i godzinami marzyć, 
oglądając rozległe widoki, wsłuchując się w szmery i odgłosy kniei; 
zbój Jaworcarz ma swój honor, który wielce ceni, pozując na ryce
rza. Jedna się przez to sympatyę mniej uważnego czytelnika. Jabym  
powiedział, że się w ten sposób usypia kontrolę sumienia, byle nie za
wrzało oburzeniem na takie idealizowanie ohydnej dziczyzny i zw y
rodnienia moralnego. Czy w istocie górale są tacy? Czy nie są to 
obrazy z życia najgłuchszych dzikich plemion Afryki środkowej? 
Jakto? W ięc to u nas, w okolicach Tatr, dokąd kwiat inteligencyi 
corocznie pielgrzymuje, żyją w istocie owe wstrętne Bartki, Zychy 
i Jawor carze? Napróżno młoda krytyka ostrzega, że tak było przed 
stu laty. Zastrzeżenie nie jest w zięte z książki p. Tetmajera. A  jeżeli
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tak jest dziś, tó naprawdę nie dziw, że Niemcy podobno mocno się 
książką ucieszyli: wszakże stw ierdził za Francosem i Sacher-Mazo- 
chem jeszcze raz Polak, jacy to ludzie żyją w tej osławionej Halb- 
Asien...

Tak się przedstawia „Na skalnem Podhalu", jeśli pozwolimy so
bie zastosować do oceny nie wyłącznie artystyczny sprawdzian. A le  
pod względem formalnym dzieło należy do pięknych zjawisk nowsze
go piśmiennictwa, celując świeżością i przepychem barw, siłą i jędrno- 
ścią obrazów, bogatem słownictwem, zaczerpniętem u źródła — w na
rzeczu góralskiem.

A n t o n i  M a z a n o w s k i .



KRONIKA MIESIĘCZNA.

Dużo jest faktów, które świadczą o tern, jak powoli odbywa się 
u nas postęp kulturalny szerokich warstw ludności kraju, a jednym 
z najznamienniejszych takich faktów jest bodaj sprawa szczepienia 
ospy.

Zdawałoby się, że wobec usilnej i wytężonej pracy, którą w tym 
kierunku prowadzi się oddawna, ludność wiejska powinna być już 
należycie uświadomiona co do korzyści, płynących ze szczepienia. 
Grdzietam! Mimo, że szczepienie to jest o b o w i ą z k o w e ,  bardzo 
często mamy jeszcze wypadki uchylania się od niego i niemal co rok 
słyszymy o wybuchającej tam lub owdzie epidemii ospy.

Ta straszna choroba, która na całym Zachodzie straciła już od
dawna swój charakter epidemiczny i jest w fazie zupełnego w ygasa
nia — po naszych wsiach czyni jeszcze spustoszenia, z któremi ogól
na statystyka śmiertelności liczy się bardzo poważnie. Jesteśm y  
pod tym względem ciągle narażeni na niebezpieczeństwo i stale po
zostajemy pod jego grozą.

Oto świeżo właśnie uderzono w dzwon trwogi w powiecie błoń
skim, gub. warszawskiej. Ospa wybuchła tam z niezwykłą siłą, co 
wywołało formalną panikę w całej, gęsto zaludnionej okolicy. Rzu
cono się gromadnie do szczepienia. Bardzo pięknie. N ie łudźmy się 
jednak. Choroba, dzięki zabiegom lekarskim i współdziałaniu władz 
policyjno-sanitarnych zostanie zgnieciona, ludność miejscowa opłacze 
straty poniesione i — o niebezpieczeństwie zapomni. Przyjdzie na 
świat kilkadziesiąt dzieci i nikt nie pomyśli już o konieczności za
szczepienia im ospy zawczasu. Minie lat kilka i choroba znów za
gnieździ się pod dachami kilku domostw, aby ztamtąd rozpocząć swój 
pochód zabójczy. I  w ten sposób nigdy nie pozbędziemy się jej zu
pełnie, nigdy nie zabezpieczymy się przed nią w sposób stanowczy 
i dostateczny, gdyż uczynić to można jedynie przy pomocy s z c z e 
p i e n i a  o c h r o n n e g o ,  bezwarunkowo obowiązującego w szyst
kich i ściśle kontrolowanego.
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Tu zjawia się pytanie: p r z e z  k o g o ?  obecna bowiem kontro
la jest niewystarczająca, tak samo, jak obecna obowiązkowość istn ie
je tylko na papierze. A pytanie to bardzo ważne i od odpowiedzi na 
nie zależy pomyślne załatwienie w przyszłości tej pilnej i niepokoją
cej sprawy.

Na szczęście odpowiedź tę znajdujemy pośrednio w świeżym  
' a ważnym projekcie, postawionym i przyjętym przez Radę W arszaw

skiego Towarzystwa H i gienicznego.
Projekt ten dotyczy utworzenia z członków Towarzystwa — 

O p i e k i  S a n i t a r n e j  m i a s t a .
Zobaczmy, jak projekt ów wygląda bliżej.
Op;eka ta ma być zorganizowaną, na wzór podobnych kurato- 

ryów, istniejących już w niektórych miastach Cesarstwa.
Zadanie jej będzie stanowiło: sporządzanie opisu stanu sanitar

nego obwodów miejskich, nadzór nad stanem sanitarnym miasta 
i współdziałanie z zarządem miasta i z władzami sanitarnemi w spra
wie poprawy warunków hygienicznych miasta.

Opieka, składać się ma z zaproszonych przez Radę Tow. H ygie- 
nicznego członków rzeczywistych Towarzystwa, przeważnie lekarzy, 
techników i wogóle osób należycie wykwalifikowanych co do wyko
nywania zadań opieki.

Działalność członków ograniczy się dla każdego z nich oznaczo
ną częścią miasta, przyczem podział członków według dzielnic i cy r
kułów zatwierdzany będzie przez Radę i komunikowany pp. prezy
dentowi miasta i oberpolicmajstrowi.

Członkowie opieki, czyli t. zw. opiekunowie sanitarni,obowiąza
ni będą zaznajamiać się ze stanem hygienicznym cyrkułów swoich, 
a szczególniej uważać na usterki, mogące wywrzeć wpływ szkodliwy 
na zdrowie mieszkańców, — starać się o odwrócenie niebezpieczeń
stwa drogą perswazyi, przyczem na względzie mieć winni wymagania 
prawa i przepisów obowiązujących, współdziałać z władzami sanitar
nemi w walce z chorobami zakaźnemi i, o ile Rada będzie rozporzą
dzała funduszami na ten cel — czynić wnioski o udzielanie zasiłku, 
w wypadkach, gdy zastosowanie niezbędnych środków hygienicznych, 
będzie niewykonalne dla mieszkańców z powodu ubóstwa.

W razie potrzeby użycia środków przymusowych lub pociągnię
cia winnych do odpowiedzialności sądowej — opiekunowie będą się 
udawali do władzy właściwej z przedstawieniem o potrzebie spisania 
protokółu i użycia środków odpowiednich.

W  szczególności do zakresu działania opiekunów należeć będzie 
nadzór nad stanem hygienicznym placów, ulic, targów, cmentarzy, 
kanałów, podwórzy, nad usuwaniem odpadków i śmieci, nad zakłada-
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mi do przyrządzania i sprzedaży produktów spożywczych i napojów, 
nad stanem hygienicznym warsztatów i zakładów o charakterze pu
blicznym, prócz tego rodzaju zakładów rządowych.

Opiekunowie sanitarni składać będą sprawozdania o swych 
czynnościach Radzie Towarzystwa H ygienicznego, która od czasu do 
czasu odbywać ma posiedzenia dla icli rozpatrzenia i rozważenia 
spraw, podanych do rozstrzygnięcia.

Tak się przedstawia w zarysie projekt opieki sanitarnej nad 
miastem.

Powiedzieliśmy wyżej, że daje nam on pośrednio odpowiedź i na 
obchodzącą nas sprawę szczepięnia ochronnego.

Otóż tę kwestyę wyobrażamy sobie jak następuje.
Jeżeli opieka sanitarna będzie uznana za korzystną dla miasta 

i organizacya jej uzyska odpowiednie zatwierdzenie ze strony władz, 
to nie ulega wątpliwości, że ta sama opieka obywatelska oddałaby 
nieskończenie większe usługi sprawom hygieny na prowincyi.

Miasto wogóle pod względem warunków hygienicznych jest po
stawione lepiej, niż wieś, a nadto ma ludność kulturalniejszą, a więc 
usposobioną chętniej w kierunku poddawania się pewnym przepisom, 
rygorom i obowiązkom. W ieś tymczasem, pozbawiona przodownic
twa sił inteligentnych, rozumiejących potrzeby społeczne i posiadają
cych zdolność inicyatyw y w tym kierunku, .w ieś ciemna, apatyczna, 
oddana na pastwę przesądom i zabobonom, postępuje bardzo powoli 
naprzód i nie zdaje sobie zupełnie sprawy z najpierwszych nawet po
trzeb swoich na polu hygieny. W ytwarza to stosunki wprost opła
kane — że przypomnimy podany na tein miejscu przed rokiem opis 
zeskorupiałego z brudu naskórka rekrutów-włościan z gub. k ie
leckiej.

Z wyłuszczonych powyżej względów obywatelska opieka sani- 
■ tarna na wsi byłaby instytucyą stokroć więcej pożądaną, niż w mie
ście i za jej pośrednictwem dałoby się osiągnąć rezultaty, na jakie 
pozostawiając rzecz normalnemu jej rozwojowi, wypadnie czekać bar
dzo długo.

Bo pomyślmy tylko na jakim gruncie stanąćby mogła odrazu 
taka np. sprawa szczepienia ochronnego, gdyby na każdą gminę 
w kraju istniał jeden tylko opiekun sanitarny, rozumnie i po obywa
telsku spełniający swe zadania? N ie wątpimy, że w ciągu lat kilku 
warunki hygieniczne wsi zmieniłyby się pod tym względem bardzo 
na korzyść.

Zaprowadzenie takiej opieki sanitarnej w i e j s k i e j ,  wydaje  ̂
nam się o ty le  w zasadzie samej możliwe, że w wypadkach epidemii 
groźnych, jak cholera, tworzą się u nas zazwyczaj komitety obywa-
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telsk ie, które rozwijają wówczas bardzo wielostronną i owocną dzia
łalność. Dlaczegóżby więc komitety takie nie m ogły istnieć w swoich  
zawiązkach, w postaci jednego na każdą gminę opiekuna, w czasach 
spokojnych, które, wolne od niebezpieczeństwa bezpośredniego, nie 
zwalniają wszakże od obowiązku pracy profilaktycznej? Sądzi
my, że sprawa ta warta pilniejszej uwagi ze strony Rady Tow. H y -  
gienicznego, które ujawnia ty le  rozumu społecznego w traktowaniu  
naszych niedomagań i braków i którego najpoważniejszem zadaniem  

jest nietyle działać we w szystkich naraz kierunkach, (gdyż jedna in- 
fltytucya ciężarom takim nie podoła), ile właśnie organizować społe
czeństwo do takiego działania drogą budzenia w niem samowiedzy, 
której owocem jest samoobrona.

*

*  *

Jak  wiadomo, rozpoczęta przed kilku laty reforma szkolna, obję
ła  dotychczas tylko pięć niższych klas gimnazyalnych. Obecnie mi- 
nisteryum oświaty postanowiło rozszerzyć ją  i na klasę V I-ą. W tym 
celu ogłoszony został okólnik do kuratorów okręgów naukowych, za
wierający szczegółow y plan nauk według nowego programu dla 
wszystkich sześciu klas.

Ze względu, że sprawa ta w obecnym czasie wakacyjnym może 
i musi interesować rodziców, posyłających dzieci do szkół, podajemy 
poniżej ową tabelę z planem:

K 1 a s y
P r z e d m i o t y I II III I V V VI

1. 2 1. 2 1. 2
G 0 d z i n y-

R eligia . . . . 2 2 2 2 2 2 2 5 2
Język  rosyjski . . 5 5 4 4 4 3 3 5 3

„ łaciński . . — — 5 5 4 5 5 5 5
„ grecki . . — — — — 4 — 6 — 6
„ niemiecki . 5 3 3 3 2 3 3 3 3
„ francuski . — 6 3 4 2 3 3 3 2

M atem atyka. . . 4 4 4 4 4 5 4 4 4
F izyk a . . . . — — — --  -- — — 3 2
H istorya . . . . 2 2 2 3 3 4 3 3 2
Geografia . . . 2 2 2 2 2 2 — — --
H ist, naturalna 2 2 2
Rysunki . . . . 2 2 1
Kaligrafia . . . 2

Ogółem . . 26 26 28 27 27 27 29 28 29
27
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Tabelka ta wymaga kilku wyjaśnień. W e wszystkich gimna- 
zyach plany nauk w pierwszych trzech klasach są jednakowe. Od 
klasy 1 V-ej rozpoczyna się dopiero rozgałęzienie, uwidocznione w ta
beli cyframi arabskiemi 1 i 2. N-rem 1 oznaczone są gimnazya bez 
języka greckiego, a N-rem 2 gimnazya t. zw. klasyczne z obu języka
mi starożytnemi, jak np. IV  gimnazyum w W arszawie.

W  klasach II, I I I  i IV  oraz VI gimnazyów bez języka greckie
go obowiązuje nauka obu języków nowożytnych i od nauki jednego 
z tych języków w kl. V I-ej mogą być uwolnieni tylko ci uczniowie 
którzy uczą się języka greckiego lub w poprzednim roku uczyli się 
tylko jednego języka. W  klasie V-ej tychże gimnazyów obowiązuje 
nauka tylko tego języka, którego uczniowie uczyli się w poprzednim 
roku szkolnym.

Uczniowie, którzy pragną uczyć się po grecku, będą uczęszczali 
na lekcye tego języka w kl. V-ej (5 godzin) i w klasie VI-ej (3 godz.) 
poza przedmiotami, ogólnie obowiązującemi. Uczniowie kl. V I tych  
gimnazyów, w których języka greckiego niema, o ile uczyli się tego 
języka w klasie V-ej, mogą być od niego w kl. VI-ej zwolnieni na ży
czenie rodziców.

Co do klas wyższych V II i V III — to obowiązywać w nich bę
dzie plan z roku 1890. Prawdopodobnie w roku przyszłym reforma 
zostanie rozciągnięta na klasę siódmą, a w następnym i na ósmą. 
Będzie to kousekwentuem przeprowadzeniem planu, uwalniającego 
młodzież od przeciążenia językami starożytnemi, a czy i z jaką ko
rzyścią dla ogólnego jej rozwoju umysłowego — to przyszłość do
piero okaże.

Niepodobna pominąć tu milczeniem faktu, że według słów okól
nika — „plan nauk w szkołach realnych pozostaje bez zmiany". Szko
ły  te tymczasem oddawna już domagają się pewnych zmian a przede- 
wszystkiem usunięcia ich wyłączności i zrównania w prawach wycho- 
wańców tych szkół z wycliowańcami gimnazyów, nie trzeba bowiem 
dowodzić, że niema żadnego słusznego powodu, dla którego „realiści" 
nie mogliby wstępować na uniwersytety, studyować przyrody, medy
cyny, prawa, matematyki itd.

Jeżeli już nie możemy mieć szkoły średniej jednego typu, to 
niech przynajmniej te dwa typy zasadnicze — gimnazyum i szkoła  
realna — dążą do jednego celu i nie wskazują zawcześnie wy Chowań
com swoim specyalnych dróg, nikt bowiem w 10 lub 12 roku życia nie 
może decydować, jaka dziedzina pracy będzie odpowiadała w przy
szłości jego upodobaniom i zdolnościom. W  obecnych zaś warunkach 
rodzice muszą rozstrzygać o tern znacznie wcześniej, niż być powin
no i to wyłącznie według zapatrywań własnych, kierując się upodoba-
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'Diem swojem lub powszechną opinią co do chlebodajności danego 
zawodu.

Przytem  — niejednokrotnie rozstrzyga tu także i prosty przy
padek, przy braku bowiem miejsca w naszych szkołach, oddaje się sy 
nów tam, gdzie się ich uda umieścić i w bardzo wielu wypadkach ro
dzice z musu przestają rozróżniać, czy to jest gimnazyum czy szkoła 
realna, a chodzi im tylko o to, byle to była szkoła i byleby dostać się 
do niej.

Ów „brak miejsca" w naszych szkołach stał się obecnie kwesty ą 
nad wyraz poważną.

W  ciągu ostatnich lat dwudziestu pięciu miasto rozrosło się 
i ludność jego podwoiła się. Dochodzi ona obecnie do poważnej cyfry 
800.000. Liczba gimnazyów tymczasem w ciągu całego tego okresu 
pozostała prawie bez zmiany. Przybyło wprawdzie jedno gimnazyum 
na Pradze — ale jest to gimnazyum speeyalnie obliczone na potrzeby 

■tego przedmieścia, to jedno, a powtóre, jest ono tylko niewielką kro
plą w ogromnem morzu rosnącej z dnia na dzień potrzeby. Wobec 
tego napływ młodzieży do gimnazyów warszawskich jest tak znaczny, 
że muszą one przed większością kandydatów zamykać swoje drzwi, 
a pozostała mniejszość, której uda się tam dostać, uważa to za praw
dziwe szczęście dla siebie.

Podobny stan rzeczy stawia rodziców, zw łaszcza mniej zamoż
nych, w położeniu bardzo ciężkiem i utrudnia im wykształcenie dzie
ci, a istniejące w dość pokaźnej liczbie szkoły prywatne, bynajmniej 
kwesty! nie rozwiązują. Są one tak drogie (wpis roczny wynosi 
od 100 do 150 rb.), że korzystać z nich mogą tylko sfery zamoż

n iejsze .
Taki stan rzeczy wymaga również koniecznej reformy, gdyż 

szkoła, nawet najlepiej zorganizowana, odpowiadająca wszystkim po
trzebom czasu, prowadzona przez wzorowych pedagogów, pozbawio
na niepotrzebnego balastu i idąca w ważnej sprawie wychowania mło
dych pokoleń ręka w rękę z rodzicami — ta szkoła, do której dążą, 
jako do ideału, wszelkie wprowadzane zmiany i ulepszenia — nie 
spełni swoich zadań nigdy, jeżeli będzie szkołą trudno dostępną i je 
żeli dostanie się do niej będzie uważane za los, wygrany na loteryi 

: .życia. A , niestety, tak właśnie je st obecnie.
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Jak zw ykle w czasie miesięcy letnich — rozpoczął się u nas se
zon pożarów.

Niema tygodnia, w którym dzienniki nie doniosłyby o jakiej5 
pogorzeli większej, o klęsce, która spadła na to lub inne miasteczko, 
na tę lub inną wieś. Obok tego zaś niema dnia, w którym nie zda
rzyłoby się kilka pożarów mniejszych. Ogień trawi dobytek ludzki,, 
wtrąca w nędzę liczne rodziny i po ciężkim roku ubiegłym, który 
w wielu okolicach kraju był uporczywą walką z widmem głodu —  
otwiera przed ludnością perspektywę niedoli jeszcze większej, bo już: 
nawet bez dachu nad głową. A le  — do tej niedoli jesteśm y przy
zwyczajeni. To stały haracz, który płacimy ogniowi od lat wielu,, 
niezdolni do koniecznej z nim walki, nie umiejący zorganizować prze
ciw niemu obrony koniecznej, tak, jak nie umiemy zabezpieczyć się 
przed wylewami rzek, zatapiających co roku ogromne przestrzenie- 
pól uprawnych. Smutna niemoc.

Wsi i miasteczka nasze zabudowane są licho. Drzewo i słoma—  
dwa materyały najpalniejsze — oto nasz budulec. Przytem w ielkie 
•kupienie budowli na jednem miejscu, brak drzew przy domach, brak 
studzien i narzędzi ratunkowych znakomicie dopomagają ogniowi do 
szybkiego szerzenia się. Pożar na wsi lub w małem miasteczku  
rzadko też ogranicza się jednym domem, ale z łatwością przerzuca 
się na budynki sąsiednie i ogarnia całe ulice. Dzieje się tak zawsze, 
a świadczą o tern wymownie kroniki pożarów w kraju.

Grdyby kto zadał sobie trud i zebrał statystykę tych pożarów 
z ostatnich lat pięćdziesięciu, to przekonałby się z łatwością, że w ta 
kim okresie spala się przynajmniej połowa osad, miasteczek i wsi, 
znajdujących się w obrębie Królestwa Polskiego, a druga ich połowa 
czeka na swoją kolej w pięćdziesięcioleciu następnem. Tak więc, 
przypuszczalnie, w  ciągu lat stu — spaliliśmy się doszczętnie i zupeł
nie na nowo odbudowali. Naturalnie, w yjątek tu stanowią miasta 
większe, posiadające budynki murowane i straże ogniowe.

Straty, które ponosimy przez to, są bardzo znaczne i o tern do
brze wiemy. Usiłowania tymczasem w kierunku ograniczania tych  
strat — są bardzo słabe. Zapewne, postawiona od pewnego czasu na 
gruncie przymusu sprawa ubezpieczeń, przyczyni się w niemałym
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Stopniu do zmniejszenia tych strat, ale nie usunie ich. Jednocześnie 
•zaś, wobec wysokich stawek ubezpieczeniowych, spowodowanych uiz- 
ką klasą, materyałów budowlanych, łatwopalnych, ubezpieczenia te 
stają się ciężarem zbyt wielkim dla całej masy ubogiej ludności w iej
skiej.

Obrona nasza w tym względzie musi w ięc mieć charakter in
n y  — charakter zapobiegawczy.

Do tego zaś potrzeba dwóch rzeczy — zmiany ustawy budowla
nej i nowej zupełnie ustawy o komasacyi gruntów, co dopomoże do 
rozrzucenia skupionej dziś wsi na szerszej przestrzeni w postaci od
dzielnych osad-kolonij.

I  jedna i druga ustawa uależą wszakże do przyszłości. Krajowi 
tymczasem potrzeba ratunku z dziś na jutro.

Ratunek taki jest możliwy jedynie przy pomocy należycie zor
ganizowanych straży ogniowych ochotniczych.

Przykład tych straży, które już istnieją w rozmaitych miejsco
wościach jest dostatecznie zachęcającym do tego, ażeby ideę ich rozsze
rzyć jaknajbardziej i zaszczepić ją wśród ludności wiejskiej.

D la czego bowiem straże te mają być wyłącznym przywilejem  
miasteczek?

Istnieć mogłyby one i powinny równie dobrze po wsiach i odda
w ałyby tam usługi niemałe.

Straż taką winnaby zorganizować każda gmina w swoim obrę
bie, a przedewszystkiem te gminy, których fundusze pozwoliłyby od- 
razu na zakup potrzebnych narzędzi. Inne niechby stopniowo gro
m adziły na ten cel środki.

Organizacya gminnych straży ochotniczych nie byłaby trudną, 
-w każdej wsi bowiem istnieje doskonały materyał w ludziach, który
mi tylko umiejętnie należy pokierować, a do tego wystarczyłoby  
utrzymanie przez Rząd jednego na każdy powiat instruktora. In 
struktor taki bawiłby kolejno w każdej gminie i pouczał ochotników  
;o tern, jak ratować należy.

Zmieniłoby to odrazu stosunek ludności wiejskiej do pożarów. 
D ziś bowiem, wiadomo, że ludność ta nietylko nie umie ratować, ale 
bardzo często ratować n i e  c h c e .  Przyczyniają się do tego licz
ne, rozpowszechnione jeszcze po naszych wsiach, dawne przesądy i za
bobony. Ciemny lud w niektórych okolicach kraju uważa np., że po
żaru, który powstał od pioruna, gasić nie należy, byłoby to bowiem 
wbrew woli Boskiej. W  takich wypadkach poprzestaje się więc za
zwyczaj na zażegnaniu ognia obrazem świętym, na dzwonkach lore
tańskich, na zapaleniu gromnicy itd,, co wszystko ma w sobie pier
w iastek  niewątpliwej poezyi, ale żadną miarą nie może być uważane
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za walkę z ogniem. Duchowieństwo wiejskie powinno też usilni?  
baczyć na. to, ażeby podobne zapatrywania i poglądy prostować,, 
a rozwijać w ludzie poczucie obowiązku ratowania z ognia nietylko  
swojego, ale i cudzego dobytku, poczucie tego, że z klęską żywiołową 
walczyć powinni wszyscy, bo wszyscy jednakowo są zagrożeni 
przez nią.,

Tą tylko drogą przy pomocy umiejętnego ratowania klęska da 
się na razie ograniczyć.

*

*  *

.Jeżeli Szwajcarya ma swój „przemysł hotelarski", który zape
wnia wielu ludziom nietylko utrzymanie i dostatek, ale nawet duże 
majątki, to u nas doskonale mógłby się rozwinąć odłam tego prze
mysłu w postaci pensyonatów letnich, w tym kierunku bowiem  
w ostatnich latach znaczne powstało zapotrzebowanie.

Pierwotne letnie mieszkania w domach, przypominających sk le
cone na prędce baraki, z wiatrem, świszczącym po pokojach, z zacie
kami na ścianach od deszczu, mieszkania bez mebli, bez żadnych w y
gód, a opłacane drogo, zbyt drogo, jak  na stosunki materyalne na
szego społeczeństwa —  coraz mniej mają zwolenników.

Zapłacić 200, lub 300 rb. za sezon, kupować specyalnie meble na 
lato, lub wieźć z W arszawy umeblowanie porządniejsze po złych dro
gach, cierpieć niewygody, a zwłaszcza przymierać od czasu do czasu 
głodem wobec braku jakiejkolw iek organizacyi w dostarczaniu pro
duktów — to wszystko już się mieszkańcom W arszawy dobrze dało 
we znaki.

Przytem prosty rachunek wskazuje, że jeżeli się posiada rodzi
nę mniej liczną, złożoną dajmy na to z trzech lub czterech osób, to 
daleko korzystniej umieścić ją na pensyonacie za opłatą 45 — 50, lub 
nawet 60 rb. miesięcznie od osoby, niż wynajmować dla niej letnie  
mieszkanie, prowadzić własną kuchnię i samemu troszczyć się 
o wszystko.

A  choćby nawet taki sposób spędzenia lata wypadł nieco drożej — 
to pozbycie się kłopotów gospodarskich przez panią domu i jej wypo
czynek, warte są w zupełności tej skromnej nadwyżki.

D la tego, kiedy to należycie zrozumiano i oceniono, zaczęto 
rozglądać się za odpowiedniemi pomieszczeniami na lato. Okazało się
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jednak, że pomieszczeń takich jest stosunkowo za mało, i żon ie od
powiadają one jeszcze właściwemu swemu celowi.

Zaledwie w ostatnich czasach w kilku miejscowościach powsta
ły pensyonaty prawdziwe. Poza niemi — były to raczej pensyonaty  
improwizowane, urządzane przez ziemian mniej zamożnych w sta
rych dworach wiejskich, dalekie od tych wygód, jakich publiczność 
miejska żąda.

Te początki jednak w ykazały już jak na dłoni, że prowadzenie 
pensyonatów może być procederem zupełnie zyskownym i w budżecie 
dochodowym ziemianina stanowiącym pozycyę nie do pogardzenia. 
Sądzić też można, że w łaściciele średnich posiadłości pomyślą o tern, 
aby tę nową gałąź dochodów należycie wyeksploatować i umiejętnie 
wydobyć z niej ty le, ile  ona dać może.

Naturalnie, potrzeba to uczynić przy pomocy kapitału, który  
w następstwie szczodrze będzie procentował i stopniowo się zamor
tyzuje.

Chcąc jednak mieć należyty dochód z pensyonatu, trzeba go  
odrazu postawić na stopie przyzwoitej, to znaczy na stopie współcze
snych wymagań kulturalnych. Inaczej, po upływie pewnego czasu, 
publiczność zniechęci się do takiego sposobu przepędzania lata tak, 
jak zniechęciła się do dzisiejszych mieszkań letnich, i znów będzie 
szukała wypoczynku za granicą, której największą siłą przyciągającą 
są właśnie owe warunki kulturalne.

Drugim postulatem jest umiarkowanie w cenach, i jeżeli w ła
ściciele pensyonatów zapragną odrazu mieć zbyt. wielkie zyski i po
bierać po cztery, lub pięć rubli dziennie od osoby, jak to się prakty
kuje w niektórych zdrojowiskach krajowych, to nigdy nie będą mieli 
większej klienteli.

Urządzanie pensyonatów, jak to już zaznaczyliśmy, najlepszy  
przedstawia interes dla w łaścicieli ziemskich, którzy w obrębie 
swych posiadłości mają las i wodę bieżącą. Rozporządzają oni grun
tem i mogą na ten cel w ydzielić przestrzeń kilku, lub kilkunastomor- 
gową, bez żadnego uszczerbku dla swoich spraw gospodarskich. Na  
tej przestrzeni powinni wznosić wygodne, przestronne domy z urzą
dzeniem hotelowem, wspólną salą jadalną, czyteln ią i t. d. Dom taki, 
przeznaczony na pomieszczenie 20 — SO osób, byłby zupełnie w ystar
czającym dla jednego przedsiębiorcy. Z powodzeniem również można- 
by stawiać oddzielne domki dla rodzin liczniejszych i urządzać je  
całkowicie, tak, aby przybysze nie potrzebowali wozić z sobą nic, po
nad bieliznę i ubranie. W takim razie w osobnym domu winna się 
mieścić kuchnia i sala jadalna, w której wszyscy schodziliby się  
w godzinach posiłku.
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Podóbne prowadzenie pensjonatów zapewniłoby ich w łaścicie
lom tę jeszcze korzyść, że na miejscu spotrzebowaliby oni na użytek  
kuchni nabiał i wszelkie ogrodowizny, co dałoby pole do rozwoju go
spodarstwa kobiecego na wsi i postawienia go na stopie większej w y
twórczości. Prąd pewien w tym kierunku już się w naszych dworach 
obudził, z łatwością więc da się go w tym celu wyzyskać i do
bra a skrzętna gospodyni wiejska miałaby tu obszerne pole do dzia
łania.

Sprawa pensjonatów przedstawia się zatem ekonomicznie bar
dzo dodatnio, i od naszej dojrzałości w tym względzie zależy, czy po
trafimy ten nowy sposób zarobkowania należycie wyzyskać.

P ensjonaty są bardzo właściwą, bodaj najwłaściwszą formą 
letnich mieszkań i społeczeństwo już zdaje sobie z tego sprawę. Zo
baczymy, czy ocenią to również i przedsiębiorcy?

*

Obowiązek opieki społecznej nad umysłowo i nerwowo chorymi 
nie został u nas jeszcze należycie zrozumiany. Szpital św. Jana B oże
go i szpital Tworkowski — dwa jedyne tego rodzaju zakłady w kra

ju, nie mogą zaspokoić istniejących w tym kierunku potrzeb. Są one 
oddawna przepełnione i, jak w szystkie u nas szpitale, cierpią na 
chroniczny brak miejsca. Przed rokiem powstał wprawdzie jeszcze 
jeden zakład, raczej przytułek dla chorych „spokojnych" w Drewni
e j , ale nie rozwinął się on dotychczas należycie, społeczeństwo bo
wiem nie poparło w stopniu dostatecznym szlachetnych usiłowań ini
cjatorów  tego przedsięwzięcia, którzy z d-rem K. Rychlińskim na 
czele, na własnych niemal barkach dźwigają cały ciężar tej instytu
c j i. Ogół patrzy na nią obojętnie i nie pamięta o jej potrzebach. 
I  wstyd to prawdziwy, że W arszawa, która powinna mieć przynaj
mniej kilka takich zakładów pod swoim bokiem, nie potrafi postawić 
na stopie pożądanej jednej D rew niej.

W  tym względzie moglibyśmy wziąć sobie przykład z Łodzi 
znacznie młodszej i znacznie mniej wyrobionej społecznie. Mimo to 
wszakże ta Łódź, w ciągu niespełna lat kilku, umiała zdobyć się na 
s z p i t a l  dla umysłowo chorych w Kochanówce i uposażyć go do
statecznie.



K RON IK A  M IESIĘCZN A . 413

Podkreślamy wyraz s z p i t a l ,  bo jeżeli prywatnych przytuł
ków dla obłąkanych jest w  Europie Zachodniej ilość dość znaczna, to 
p r y w a t n y  s z p i t a l  dla umysłowo chorych jest rzadkością za
równo w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Kochanówka jest 
więc prawdziwą chlubą Łodzi.

Z tśgo powodu warto poświęcić jej bliższą uwagę.
Mamy właśnie przed sobą świeżo ogłoszoną pracę d-rów J . M a

zurkiewicza i W. Sochackiego, p. t. „Pierwszy rok zakładu dla umy
słowo chorych w Kochanówce".

Praca ta zaznajamia nas przedewszystkiem z historyą zakładu. 
Jest ona krótka i prosta.

W  r. 1896 zbudowało Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo 
Dobroczynności przytułek w Łodzi dla starców i kalek, w dużych 
rozmiarach, na 300 łóżek. W  roku następnym dobudowano przy przy
tułku starców pawilon, który miał służyć jako tymczasowe schroni
sko dla dwudziestu kilku umysłowo chorych. N iedostateczność tego 
pierwszego w czterechsettysięcznem  mieście schroniska dała się 
prędko we znaki, i już urzędowe „Sprawozdanie z działalności Łódz
kiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności" za rok 1808 
wyraźnie stwierdza, że „lokal schroniska dla obłąkanych jest nieod
powiedni, bo jest zaciasny, a co najgłówniejsze, nie odpowiada obec
nemu swemu przeznaczeniu. Pierwotny lokal miał służyć, jako czaso
we schronisko dla obłąkanych, tymczasem siłą rzeczy tymczasowość 
zmieniła się w stan trw ały głównie z tej przyczyny, iż chorzy, na 
miejsca w Tworkach d o c z e k a ć  s i ę  n i e  m o g ą " .

W obec takiego stanu rzeczy, Zarząd Towarzystwa zdecydował 
się rozpatrzeć bliżej myśl zbudowania odpowiednego zakładu poza 
miastem.

Wyznaczona przez Zarząd dla zbadania i przeprowadzenia tego 
projektu specyalna komisya, w zięła się tak energicznie do dzieła, iż 
już w r. 1899 nabyła posiadłość „Kochanówkę", odległą o 8 wiorst od 
Łodzi.

Posiadłość ta składa się z czterdziestomorgowego obszaru ziemi, 
z którego około 9 morgów przypada na grunt orny, około pół morgi 
na łączkę, resztę zaś, około 30 morgów, zajmuje przeważnie lasek so- 
snowo-brzozowy. Cała ta przestrzeń 30-morgowa stanowi ogród, 
przecięty na dwie, mniej więcej równe części, przez dwanaście, wy
ciągniętych w jedną linię, skromnych domków drewnianych, które 
służyły niegdyś Łodzianom, jako „letnie mieszkania".

N ie łatwo było przeistoczyć to wszystko i spożytkować dla Za
kładu.
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Bez żadnej wszakże pomocy zewnętrznej, czerpiąc środki pie
niężne w yłęcznie z K asy Towarzystwa Dobroczynności i ze składek,, 
przezwyciężył Zarząd Towarzystwa i K om itet „Kochanówki" w szel
kie trudności — i powstał Zakład na sto etatowych łóżek, do którego 
już w d. 17 września 1902 r. można było przeprowadzić aż 53 chorych 
z dotychczasowego przytułku.

Szybki napływ dalszych chorych, zupełnie nieproporcyonalny 
do napływu dochodów, powodował ciągły  brak wszystkiego: łóżek, 
mebli, pościeli, naczyń kuchennych, bielizny i t. d. słowem, w szyst
kich urządzeń instalacyjnych. Zdarzało się przytem w nowym szpita
lu, z nowemi urządzeniami, które chwilowo jeszcze zawodziły, że by
wało i chłodno, i ciemno, i wody brakło, i ludzi było niewielu do łata
nia tych braków środkami zastępczemi.

D ziś — piszą sprawozdawcy — z tych licznych potrzeb po
zostały jeszcze dwie tylko: jedną z nich je st kanalizacya, drugą—do
bra woda do picia.

Pomijamy tu szczegółow y opis Zakładu i jego urządzeń, ażeby 
dać krótki chociaż obraz działalności tej nowej a pożytecznej insty- 
tucyi. Wyraża się ona w cyfrach następujących:

W dniu otwarcia „Kochanówki" t. j. 17 września 1902r., jak już 
wspomnieliśmy, przewieziono ze Schroniska przy domu Starców do no
wego zakładu 53 chorych. Przez następne 15 i pół miesięcy t. j. do dnia 
1 Stycznia 1904 przybyło do zakładu jeszcze 145 chorych, tak że 
w okresie sprawozdawczym „Kochanówka" posiadała ogółem 198 
chorych, mianowicie 109 mężczyzn i 89 kobiet.

Ogromna większość tych chorych — 168 — zamieszkiwała przed 
wstąpieniem do Zakładu w Łodzi, 30 zaś chorych przybyło z różnych 
okolic kraju. Z tej ostatniej liczby 5 z W a r s z a w y .

Na ogólną liczbę 198 chorych pozostawało:

na koszt r o d z i n y ..................................................

Łódzkiego Chrz. Tow. Dobrocz. . . 54

* n fa b r y k .................................................. . 22
miasta Ł o d z i....................................... . 18
g m i n .................................................. . 3
Dozoru B ó ż n ic z e g o ......................... . 3 „

Tow. Dobr. w Ozorkowie . . . . 1 n
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W edług z a j ę c i a  dzielą się chorzy w sposób.następujący:

przy rodzinie, ergo bez stałego zajęcia 68 chorych
robotników fabrycznych ........................... 52 „
urzędników  .................................19 „
rzemieślników   21 „
s łu ż ą c y c h .............................................................10 „
n a u czy c ie lek .................................  6 „
kupców  .............................................. 5 „
i n ż y n i e r ó w .............................  . , . . 3
uczniów szkół  ............................. 3 „
obywateli z ie m s k ic h ........................................ 2 „
właściciel f a b r y k i   1 „
właściciel d o m u ....................................................1 „
a d w o k a t ...............................................................1
te c h n ik  1 „
b ezd o m n y ............................................................... 1 „
p r o s ty tu tk a  1 „
n ie w ia d o m o  3 „

razem . . 198 chorych.

W iek chorych określa tablica następująca:

od 15 do 20 lat . 16 chorych
od 20 — 30 lat . 46
od 30 — 40 lat . 75
od 40 — 50 lat . 39 n
od 50 — 60 lat . 12
od 60 — 70 lat . 7
od 70 — 80 lat . . 2
od 80 — 90 lat . 1
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Czas trwania choroby przed wstąpieniem do szpitala przedsta
wia się, jak następuje:

od 3 dni do 1 miesiąca . . 12 chorych
od 1 do 3 miesięcy . . . 26
od 3 do 6 miesięcy . . . 11
od 6 do 12 miesięcy . . . 32
od 1 do 5 lat . . . . . 43
od 5 do 10 l a t . . . . . 35
od 10 do 20 lat . . . . 26
od 20 do 30 lat . . . . 6 »
od 30 do 40 lat . . . . 1
niewiadomo . . . . . 6

Tablica powyższa jest dla naszych stosunków niezmiernie cha
rakterystyczna. Ilość bowiem umysłowo chorych, którzy mogą być 
bez szkody dla siebie i dla innych leczeni albo pielęgnowani w domu, 
jest bardzo mała. Ogromna ich większość wymaga natychmiastowe
go umieszczenia w specyalnym zakładzie, można zatem w znacznem 
przybliżeniu powyższą tablicę uważać za wykaz czasu, w ciągu które
go udało się rodzinie chorego zdobyć dlań nareszcie miejsce w szpi
talu. Na 192 chorych, pomijając 6 z niewiadomym czasem trwania 
choroby — udaje się to 38 czyli 18% w ciągu pierwszych trzech mie
sięcy trwania choroby; 43 czyli 22% — od 3 miesięcy do roku, pozosta
łych 111 chorych, czyli 60% (1) oczekiwać musi swojej kolejki od roku 
do 30 lat i więcej (!). Stosunek ten okaże się jeszcze smutniejszym, 
jeśli z tej rachuby wykreślić pensyonarzy I  i II klasy, mających da
leko łatw iejszy dostęp do zakładu i uwzględnić tylko chorych 
ogólnych.

A  ta smutna statystyka dotyczy tych niewielu jeszcze u nas 
szczęśliwców, którym do szpitala dostać się udało, chociażby z opóź
nieniem niekiedy kilkudziesięcioletniem i którzy stanowią zaledwie 
jakieś 10% ogółu umysłowo chorych, poniewierających się dotąd po 
naszych wsiach i miastach.

N ie dotykamy tu czysto lekarskiej strony sprawozdania, które 
zawiera ciekawy i cenny materyał w podanych faktach i doświad
czeniach.
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Poprzestajemy na przytoczonych powyżej cyfrach, bo wykazują, 
one to właśnie, co odpowiada naszemu założeniu: mamy wielką i pil
ną potrzebę, a nie umiemy chodzić około jej zaspokojenia. Życie 
pełne grozy i smutku, wtrąca w otchłań chorób umysłowych tysiące  
jednostek, które wymagają leczenia i opieki — tymczasem olbrzymia, 
ich większość ani się nie leczy, ani odpowiedniej nie ma nad sobą 
opieki.

Co robić i jak robić — na to niech odpowiedzą starania i zabiegi 
Chrześciańskiego Towarzystwa Dobroczynności w Łodzi, które 
umiało tę kwestyę pomyślnie rozwiązać.

Czy pójdziemy za jego przykładem?

*

*  *

Z grona ziemian polskich ubył jeden z najzdolniejszych i naj
światlejszych rolników — d. 22 lipca r. b. zmarł ś. p. Franciszek  
Górski, właściciel Ceranowa w gub. Siedleckiej.

Dobrze znany nietylko w swojej okolicy, ale i na szerszej are
nie życia obywatelskiego, należał ś. p. Górski do tych nielicznych  
u nas ludzi czynu, którzy umieją wcielać w życie swoje pragnienia, 
a każdej dążności nadają kierunek realny, praktyczny. Działalność 
jego była też owocną. Czy to na zagonie ziemi własnej w Cerano
wie, którą uprawiał z zamiłowaniem, jako wzorowy i postępowy 
gospodarz, czy jako prezes Siedleckiego Towarzystwa rolniczego, 
którego ster wytrawną prowadził ręką, czy wreszcie, jako Radca 
Dyrekcyi Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w W ar
szawie — wszędzie umiał on być pożytecznym i przykładnym obywa
telem. Zdobył też sobie szerokie uznanie i szacunek wśród ziemian 
całego kraju.

W alcząc z uporczywą, ciężką i nieuleczalną chorobą, która za
truła mu ostatnie lata życia, odszedł ś. p. Franciszek Górski z tego  
świata w krasie wieku męzkiego, dobiegłszy zaledwie 45 lat swego 
wieku. Śmierć jego w yw ołała szczery i głęboki żal w szerokich ko
łach społecznych, a boleśnie dotknęła bliższą rodzinę, na czele któ
rej stoi sędziwy Prezes Komitetu Tow. Kred. Ziemskiego, p. Ludwik  
Górski ze Sterdyni.
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— Z AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI W  KRAKOWIE.
Posiedzenie Wydziału Filologicznego odbyło się w poniedziałek, d. 4  

lipca o godz. 6 wieczorem. Na porządku dziennym: 1) dr W. B r u c h n a l -  
s k i: „Ot .  zw. Bogarodzicy, pomniku poezyi polskiej XIV w .“. 2) Prof, dr 
Piotr B i e ń k o w s k i :  „0 szczątkach paru nieznanych grup z epoki hedo
nistycznej “.

— Posiedzenie Wydziału Historyczno-Filozoficznego odbyło się we wto
rek d. 12 lipca o godz. G wieczorem. Porządek dzienny: 1) Prof. K. P o t k a ń- 
s k i: Łokietek i Wielkopolska w latach 1313 — 1314. 2) Sekretarz przed
stawił pracę d-ra Fr. B u j a k a : Nazwy miejscowe, jako podstawa historyi 
osiedlenia w Polsce. 3) Sekretarz przedłożył pracę d-ra Stanisława K ę 
t r z y ń s k i e g o :  Kancelarya Kazimierza Wielkiego, część II. — Na po
siedzeniu administracyj nem omawiano sprawę tematów na konkurs Niem
cewicza.

NOWE KSIĄŻKI:
— „ K r o n i k a  D r o h o j  e w s k i c h " .  Dzieło to, opracowane na 

podstawie badań archiwalnych przez d-ra Jana hr. D r o h o j  o w s k i e g o ,  
wyszło nakładem rodziny, wydane w 200 numerowanych egzemplarzach, jako 
manuskrypt.

Zaznaczamy ukazanie się tego dzieła, niezmiernie cennego pod względem  
historycznym, a odznaczającego się zaszczytnie wśród innych kronik rodzin
nych niezwykłą przedmiotowością i sumiennem opracowaniem olbrzymiego 
materyału archiwalnego, którego sam Sumaryusz, jako część II „Kroniki", 
zajął wielki tom in quarto. Część I dzieła, obejmująca właściwą kronikę, liczy  
270 str. in quarto.

— Wyszedł z druku zeszyt 3-ci tomu VII-go „ H e r b a r z a  P o l 
s k i e g o " ,  wydawanego przez Adama B o n i e c k i e g o ,  zawierający na
zwiska od „Grochowscy" do „Grotowsey".
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REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY I WYDAWCA

ADAM hr. KRASIŃSKI.



KURATORYfl WILEŃSKA.
( 1803- 1823) .

D zieje oświaty na Litwie i Rusi nie są, nam jeszcze dokładnie 
znane.

Mamy wprawdzie osobne dzieła poświęcone history! uniwersyte
tu w ileńskiego1) i liceum krzemienieckiego2), wydrukowano cenny 
materyał do dziejów szkolnictwa na Białej R usi3)—rozpoczął się więc 
ruch na tern polu — ale dalecy jeszcze jesteśm y od upragnionego ce
lu. Z doniosłych skutków domyślamy się raczej w ielkiego znaczenia 
kuratoryi wileńskiej; ale krążymy dotychczas około brzegów przed
sięwzięcia, pełnego najciekawszych szczegółów; — do odtworzenia ca
łego gmachu, stawianego miłującą ręką K sięcia Kuratora, brakło 
zrazu materyałów, bądź ukrytych, bądź rozproszonych. Miejmy na
dzieję, że skoro dziś te materyały są już dostępne, sam urok przed
miotu przynęci licznych pracowników.

Uwidoczni się doniosłość Kuratoryi W ileńskiej dla życia umy
słowego L itw y, Białej Rusi, W ołynia, Podola i Ukrainy, odżyją dzie
je  oświaty na rozległych przestrzeniach ziem litewsko-ruskich, uka
żą się rozmiary tej oświaty, jej pogłębienie i rozlanie się w najdalsze 
zakątki.

Oddawna uwielbieniem i czcią otoczono wspomnienie U niw er
sytetu W ileńskiego i podległych zarządowi jego licznych szkół śred
nich i powiatowych. Do niedawna jeszcze pokazywano sobie sędzi-

i) Józef B i e l i ń s k i .  Uniwersytet Wileński (1579— 1831) Kraków, 
1899— 1900. Trzy duże tomy z lieznemi ilustraeyami.

s) Michał R o l l e .  Ateny Wołyńskie, Lwów 1898.
3) Józefa T w a r d o w s k i e g o  Wizyta Jcneralna szkół i zakładów 

edukacyjnych w Gubernii Mińskiej odbyta w r. 1819. Wydał J. Twardowski 
w Archiwum do Dziejów Liter, i Ośw. Tom X, 305— 631. 28
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wych starców o płomiennym i jasnym wzroku i szeptano za nimi: to 
W ileńczyk, to Krzemieńczanin, to uczeń Śniadeckiego, to Borowskie
go słuchacz, to jeden z ostatnich uczniów wileńskiego uniwersyte
tu... — aż w końcu wymarli.

Gzem dla tego uniwersytetu był jego zwierzchnik narodowy, 
K siąże kurator, wiedzieliśmy i wiemy zaledwie w przybliżeniu. O Ku- 
ratoryi wileńskiej K sięcia Adama mówiono nam jak o jednej z wielu za
sług pełnego trudów żywota-, dziś coraz jaśniej rozumiemy, że była  
ona jego najważniejszem dziełem, że była siejbą cichą, niepozorną, 
niekrzykliwą najzdrowszych ziaren, które okryły zielenią i kwiatem  
nawet pozorne pustkowia i nieużytki. Plon zeszedł bujny i trw ały.

Czuli to współcześni, rozumieją coraz lepiej potomni. A le  po 
za ogólnikowemi hołdami uznania nie mogliśmy dotychczas dostrzedz 
duchowych rysów samego twórcy wiekopomnego dzieła-, nawet najdo
kładniejszy dziś znawca owej epoki dr. J . Bieliński, autor trzytomo- 
wej monografii o Uniwersytecie W ileńskim, przestudiowawszy  
mnóstwo rękopiśmiennych materyałów, wyznał krótko: „Zasługi K się
cia Czartoryskiego, jako Kuratora Okręgu naukowego wileńskiego  
były znakomite — dotychczas należycie nieocenione". Otóż zada
niem niniejszego szkicu będzie próba oświetlenia tak ważnej postaci, 
a to za pomocą nieznanych dotychczas materyałów źródłowych.

Czartoryski może być uważany za głównego twórcę reformy 
szkolnej, której wyrazem był ukaz Aleksandra I-go z d. 24 stycznia  
1803 r. powołujący do życia nowe okręgi naukowe (wydziały). Już 
sam terytoryalny obszar okręgu naukowego wileńskiego, świadczy 
o duchowem, ojcowstwie kuratora. N ie było to dziełem przypad
ku, że U niw ersytet W ileński uznano, jako serce, ożywiające śWem 
tętnem i zasilające krwią swoją tak odległe kresy, jak Kamieniec P o
dolski i W itebski

W  pierwszym swym raporcie do hr. Zawadowskiego, ministra 
oświaty, daje K siąże kurator w r. 1803 tablicę statystyczną podle
głych sobie szkół w guberniach: W ileńskiej, Grodzieńskiej, Miń
skiej, W itebskiej, Mohylowskiej, części K ijowskiej, W ołyńskiej i P o
dolskiej. Olbrzymie te przestrzenie obejmujące 8,355 mil kwadrato
wych, miały w r. 1826 — 10,635,400 mieszkańców (M. Mochnacki). N ie
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mogąc tu wchodzić w szczegóły, powiem krótko, że na tej przestrze- 
■ ni było w r. 1803 szkół zaledwie 70, nauczycieli 349, uczniów 10,140.

Po 17-tu latach kura tory i Adama Czartoryskiego znajdujemy 
„ tam w r. 1820: szkół 430, nauczycieli 983, uczniów 21,174 (dziewcząt 

1098). A  zatem sześć.razy tyle szkół, ile  zastał, a w nich przeszło 
dwa razy tyle uczniów i niemal trzy razy tyle nauczycieli! Cyfry 
tu wymowniejsze od wszelkich pochwał.

Czartoryski mianowany w r. 1803 kuratorem, był wtedy w sa
mym rozkwicie sił męskich, w 32-im roku życia; zrazu przeważnie 
zajęty w ministeryuin spraw zagranicznych, stale musiał przebywać 
w Petersburgu; ubocznie tylko, ale za to—dodajmy—bardzo skutecznie 
dzięki swym osobistym wpływom, działał dla W ilna i jego okręgu 
naukowego. Opuścił Petersburg w r. 1810; czas jakiś podróżował. 
W  r. 1812 zajął znane stanowisko roztropye, nie dając się złudzić 
pozorom potęgi'Napoleońskiej. Po burzy, po uspokojeniu się i usta
leniu spraw politycznych wraca z zamiłowaniem do czynności kura
tora na dobre i na stałe w r. 1816.

Otóż od tej właśnie daty możemy szczegółowo, niemal tydzień  
po tygodniu przypatrywać się pracy organizatorskiej K sięcia kurato
ra, a to dzięki obfitej korespondencyi nięurzędowej i urzędowej z ko
lejnymi rektorami uniwersytetu: Śniadeckim, Malewskim i Twar
dowskim1).

Po tylu latach, które mgłą zasłoniły postać zwierzchnika 
i  opiekuna szkół na Litwie, możemy znowu zbliżyć się do niego, prze
żyć chwilkę w tej podniosłej atmosferze rozumnego i obywatelskiego  
działania. Poznamy Kuratora, jakiego niemiał żaden wówczas kraj w 
Europie, człowieka bystrego i przenikliwego, wychowawcę narodu, 

opiekuna m yśli społecznej i czujnego strażnika, nawołującego w porę 
do pracy, ostrzegającego na lata całe. Poznamy go w stosunku do mło
dzieży i do profesorów, w stosunku do uniwersytetu, sżkół średnich 
i najniższych; poznamy go w dobrej i złej doli.

Zaznaczmy przedewszystkiem, że Czartoryski podjął się czyn- 
~ ności kuratorskich z zupełną świadomością, do czego dąży i z wybor- 

nem przygotowaniem do tego trudnego zadania. Miał plan doskonale 
obmyślany. Jego okręg naukowy miał być żywym organizmem, 
W którym najmniejsze kółeczko szkółki powiatowej było na' swójem 
miejscu; sprężyną poruszającą ten złożony mechanizm kilkuset szkół

!) Korespomleneya ze Śniadeckim dochowała się fragmentarycznie, listy  
-do Malewskiego obejmują przeciąg lat sześciu; koreśpondencyą zaś z Józefem 

Twardowskim wydano niedawno w Rocznikach Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu
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był t. zw. Rząd Uniwersytetu W ileńskiego — ale tym, co ożyw iał 
U niw ersytet był znowu, on sam, kurator. W szystkie promienie tych' 
setek ognisk oświaty, mniejszych i większych, roznieconych od pół
nocnych do południowych granic olbrzymiego okręgu naukowego,, 
m iały się skupiać i przechodzić przez ognisko Kuratora i znowu od 
niego rozbiegać się od kresu do kresu.

Rozpatrując się w ogromnym natłoku rękopiśmiennych staty
stycznych wykazów, projektów, komisyj, programów szkolnych gim - 
nazyalnych i uniwersyteckich, zdumieni jesteśm y niezmordowaną pra
cowitością K sięcia, rozległym  horyzontem jego wiedzy, przenikliwo
ścią sądu.

Uznawszy U niw ersytet W ileński za główną sprężynę w ie lk ie g o  
mechanizmu naukowego, starał się przedewszystkiem Kurator, aby 
profesorowie tw orzyli organizm silny, jednym ożywiony duchem. 
W  tej też myśli pisał do Śniadeckiego:

„Chciej W Pan czuwać nad tern, aby Profesorowie i Członkowie 
Uniw ersytetu oddawali wzajemnie należną sobie sprawiedliwość, aby  
zachowywali w obejściu się jeden dla drugiego tę uprzejmość i ła 
godność w postępowaniu, która tak jest przyzwoita i tak istotnie po
trzebna w każdem społeczeństwie, a tern bardziej w społeczeństwie 
ludzi uczonych, aby przeciwnem temu postępowaniem nikt nie był 
odrażony od pełnienia swoich obowiązków pomimo najlepszych swo
ich chęci i nie tracił ochoty być użytecznym, lecz owszem, aby wszy
scy, czyniąc ofiarę ze wszelkiej osobistości i przy zbawiennej emula- 
cyi zachęcając się nawzajem, zmierzali wspólnie do jednego celu, do
bra i użytku powszechnego"').

Już ten wyjątek mały świadczy o doskonałej znajomości usposo
bień i drażliwości ciała naukowego, które należało i należy do rodza
ju przeczulonych nerwowo: irritabile genus. Cóż dopiero, jeżeli na 
takiem tle nerwowem zaczną dokazywać różnice temperamentów 
i upodobań, płynące z odmiennych narodowych cech. W braku sił 
krajowych, powołanie z samego początku uczonych obcych było po- 
prostu twardą koniecznością-, ale cudzoziemcy ci obok rzetelnej wie
dzy i ogromnej nauki, wnosili z sobą ducha rozmaitego, ambicye w iel
kie, rywalizacye, które nie dawały się nagiąć i zaprządz do zgodne
go pożycia. N ie tu miejsce rozstrząsać niesnaski między profesora
mi, zastanawiać się w czem zawinił taki np. Lobenwein, a w czerni

ł) Z Wilna 19 Lipca 1808 r.
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Groddeck1); wystarczy stwierdzić, że Ks. Kurator miał trosk niemało 
z ciałem prufesorskiem i dążył stale do tego, aby z czasem przyby
szów zastąpić młodemi narodowemi siłami, po których spodziewać się 
miał prawo, że pracować będą zgodnie i gorliwie dla dobra kraju. Tern. 
się tłómaczy znaczny szereg stypendystów, wysyłanych z inicyatywy  
K sięcia za granicę, na naukę; kurator zawczasu dbał o to, by dalszy 
■rozwój Uniwersytetu był już całkiem narodowy, a zarazem zupełnie 
odpowiadający wysokości naukowej zagranicznych uniwersytetów.

Powołani z zagranicy uczeni, dodawszy imionami swymi blasku 
nowemu Uniw ersytetow i, bardzo rychło zaczęli z góry patrzeć na do
morosłych profesorów, uważać się za niezbędnych, a w dalszym toku 
niechętnie znosili kontrolę swej pracowitości; zaproszeni przez kura
tora do robót programowych i przygotowawczych w różnych komi- 
syach, przezeń utworzonych, zaczęli się krzywić na takie jakoby nad
programowe przeciążenie pracą. Czartoryski, który sam nie znał 
granic poświęcenia dla dobra powszechnego, a pracował bez wytchnie
nia — zgorszony był i nieraz oburzony takiem sobkowskiem zapa
trywaniem ludzi, którzy przyświecać mieli młodzieży przykładem bez
interesowności i wyższego, szlachetniejszego zapału. To też kilka
krotnie, w ciągu długoletniego zawodu zwierzchnika, wraca do tej 
sprawy K s. Kurator; bądź-to kiedy wymaga od profesorów większej 
ilości godzin wykładowych w stosunku do wysokiej na owe czasy 
ich peusyi rocznej, bądź kiedy chce unormowania szczebli hierarchicz
nych, zupełnie w duchu dzisiejszych kategoryj na docentów (adjunk- 
tów), ale płatnych, profesorów nadzwyczajnych, a wreszcie zw yczaj
nych. Myślą przewodnią jego było tu: „aby przez stopnie idąc mło
dy człowiek nie natychmiast, lecz dopiero z czasem, przez pracę i za
sługi do katedry dochodził i miał zawsze jakiś cel dalszy do dostą
pienia". (Luty 1829). Oto ustęp dotyczący poruszonej tylko co spra
wy: „Powiada Rada — pisze Kurator do Rektora M alewskiego—że 
Profesorowie używani są do komitetów bez osobnej za to płacy; to 
też  w tych Komitetach, gdzie płacy nie biorą, niewiele jest śladów ich 
roboty. Oprócz tego Ustawa Uniwersytetu między powinności ich  
i to policzyła. Równają się z Profesorami innych uniwersytetów, 
-a zapominają że pensye ich, płacone w srebrze, dwa i trzy razy są

i) Mówi u tem historyk Uniwersytetu dr. Bieliński (w t. III, str. 5:13
i nast.): „powstały zatargi z Grodkiem, który nie mógł tego przenieść na sobie, 
aby Jan Śniadecki śmiał utrzymywać, że katedra history! jest niepotrzebną 
w Uniwersytecie, i na odwrót dziwił się Grodek, jak można za nauki matema
tyczne i naturalne dawać stopnie naukowe".
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w i ę k s z e .  W  żadnej gałęzi służby publicznej niema większych  
pensyj. A wreszcie! cóż za wyrażenie w przedstawieniu od ciała 
uczonego, które przeto i moralności dawać wzór powinno: „We- 
wszystkich innych Uniwersytetach profesorowie n i c  d a r m o  nie 
robią". Piękny przykład do naśladowania i przytaczania! Niewiem  
jeszcze, czy równie prawdziwy? To nas nauczyć powinno, jakiej 
ostrożności potrzeba w posuwaniu na wyższe pensye, kiedy się prze
konywamy, że razem z dostatkiem i taki sposób myślenia przy
chodzi... “

Niebawem potem dał Ks. kurator dosadniejszy wyraz swemu nie
zadowoleniu (15 sierpnia 1819 r.). Uznawał, że sędziwy M alewski 
pracował, ile mu siły  pozwalały, ale o profesorach tak pisał: „ależ in
ni profesorowie, jak mało dbają o użytek publiczny, o sław ę Uniwer
sytetu, o swoją własną. Nie dosyć jest kurs przyjęty wytraktować, 
trzeba jeszcze dbać o ciało, którego się jest członkiem, trzeba pamię
tać, jak ważną część, dobro kraju, Rząd nauczycielom w zupełnej uf
ności powierzył, trzeba uadewszystko pamiętać, że p r z y j d z i e  
p o r a ,  w której człowiek prawy wyrzucać sobie będzie, jeżeli nie był 
ty le  ile  mógł być pożytecznym".

Głębiej w rzecz samą wnika Kurator w liście obszernym z P a
ryża 15 grudnia 1820 r. w odpowiedzi na długi raport Malewskiego- 
z d. 14 października t. r. Oddawszy znowu sprawiedliwość pracowi
tości M alewskiego, wykładał mu swój sposób zapatrywania na obo
wiązki rektora Uniwersytetu:

„Miejsca W M Pana szczególniejszy ten jest obowiązek, abys- 
drugich do pracy zachęcał i przynaglał, kierował w niej i utrzym y
wał. A patia w podwładnych może być także skutkiem, albo małej 
na nich uwagi, albo zbytniego pobłażania, albo braku zachęceń, albo 
zrażenia przez niewymierzanie surowej sprawiedliwości. Talent 
prawdziwy oburza się na potrzebę dworowania, nie ulega jej z po
czątku, ale rzadko się zdarza, aby tę tęgość charakteru zachował dłu
go, kiedy się ujrzy bez promocyi. W tenczas oddaje się lenistw u, 
jako nagrodzie pewnej za doznane znoje w pochlebianiu i skarbieniu, 
sobie łask Mecenasów. Szczere zgłębienie tych przyczyn przy 
W M Pana doświadczeniu, takcie i znajomości ludzi, powinnoby nam 
wskazać sposoby ożywienia u nas zapału do nauk i do dobra publicz
nego. Rozciągnij swoje postrzeżenia także i do szkół niższych. Tam 
także namiętności i niewiadomość szkodzą naszym celom. Nalegaj 
surowo na wypełnianie przepisów; ale nie pozwalaj rozkrzewiać się= 
intrydze. Niech nauczyciel będzie pewny, że dla otrzymania po



KUKATORYA W ILE Ń S K A .' 4 2 7

chwał i nagród Uniwersytetu trzeba jedynie oddać się całkiem sw e
mu przedmiotowi. W tenczas ustaną, te ciggłe swary i kłótnie, co się 
najwięcej rodzą z zaprowadzonego zwyczaju tajemnych raportów  
jednych nauczycieli na drugich. Ocenienie pracy nauczycieli powin
no się jedynie opierać na świadectwie wizytatorów i na postępie ucz
niów, który protokuły surowo robione (na co trzeba, aby były publicz
ne) wykazują. Ten artykuł poprawy w szkołach powiatowych jest 
nader ważny.

Nieprzystojne postępowanie nauczycieli powiatowych zadaje 
nieraz mocny cios kousideracyi Uniwersytetu. Oddaleni od szkół, 
widzicie tylko wypadki ważniejsze, a obywatele zblizka na nie pa
trząc, oburzają się na szczegóły prawdziwie sprośne i sądzą U niw ersy
tet po nauczycielach, jakich wysyła. Chciej także przyjąć za prawi
dło, aby szkoły nowo otwierające się obsadzać nauczycielami już 
w innych doświadczonymi. Tu są większe trudności, szkoła niema 
jeszcze żadnego wzięcia. Pierwiastkowe wprowadzenie porządku, 
same uawct, mechaniczne dopilnowanie powstających dopiero zakła
dów, wymaga więcej doświadczenia i rozsądku po rządcach szkół ta
kich. Dozorcy Międzyboski i K lewański posiadają dosyć nauki, ale 
postrzeżono w nich znaczny brak zimnej rozwagi, godności urzędowi 
odpowiedniej i postępowania przyzwoitego, obok atoli przesadzonych 
wymagań konsyderacyi i akomodacyi. K lewański, jak  mi to brat 
mój powiadał, wpadł raz do zgromadzonych u siebie nauczycieli ze 
szpadą w  ręku i nie wiem, jak się ta scena skończyła. ... Zaczynają 
się znowu jak widzę w Uniw ersytecie niesnaski. P . G-rodeck znowu 
na ich czele..“

Przytoczyłem  umyślnie dłuższy wyjątek z listu kuratora, aby 
dać przykład bezpośredni szczegółow ego wnikania w potrzeby i bra
ki szkolnictwa okręgu wileńskiego. Doskonale on rozumiał, że od pro
jektu do czynu dzieli nas nieraz przepaść len istw a, to też napędzał 
Malewskiego jak mógł do pracy: „Na papierze — pisał mu w sierpniu 
1817 r. — wieleśm y zrobili — lecz w istocie nic jeszcze. Skutki 
i exekucya od W M Pana i kolegów zależą".

Bezwątpienia znaczna część winy zaniedbania się podwładnych  
organów szkolnych tkw iła w starości M alewskiego. Pr żytem  dłuż
sza nieobecność K sięcia w kraju z powodów zdrowia w r. 1820 musia
ła  dezorganizujące oddziałać na Uniwersytet. Przekonał się o tern 
osobiście i naocznie Kurator podczas swego pobytu w W ilnie w mar
cu 1822 r. Nawet obecność Kuratora nie mogła wówczas przyspieszyć 
toku spraw zaległych; aż wreszcie Czartoryskiemu brakło cierpliwości 
i w osobnej odezwie „o przyspieszenie przedstawień" (22 marca 
1822 r. Nr. 128) wezwał Rektora do porządku:
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Do Rektora Imper. W ileńskiego Uniwersytetu.

N ie odbierając względem szkół Mohylewskich, względem opactw  
bazyliańskich, czynności Komitetu Szkolnego i Ekonomicznego; 
względem projektu izb dozorczych, urządzenia kursów w U niwersy
tecie i względem wielu innych ważnych interesów, ani od rządu, ani 
od rady Uniwersytetu tak długo oczekiwanych przedstawień, widzę 
się przymuszonym ponowić tu tylokrotne już moje nalegania i zalecić 
W M Pauu jak najmocniej, abyś mi bez dalszej i najmniejszej zwłoki 
o pomienionych interesach przysłał raporta, złożywszy na zadecydo- 
nie ich sessye nadzwyczajne, gdyby tego potrzeba była.

Dziw ić się mi przychodzi, dlaczego i skąd te nowe zw łoki po
wstają, kiedy w tylu listach swoich zapewniałeś mnie W MPan ustaw- 
nie, że już wszystko gotowe i tylko czekasz na moje przybycie.

A. C z a r t o r y s k i .

Oto w ogólnych zarysach stosunek kuratora do ciała profe
sorskiego. Z dochowanych listów  możnaby wydobyć niejedną cie
kawą opinię kuratora o tym lub owym profesorze. W szakże nie o to 
nam chodzi. Zależy nam raczej na ogól nem wykreśleniu zasad, któ- 
remi się kierował kurator: widzimy, że dbał o dobre imię Uniwersy
tetu, powagę jego naukową i ducha obywatelskiego. Jak trudno by
ło nawet dla niego uniknąć nieporozumień, widać np. ze stosunku do 
L elew ela, który na wiele lat przed r. 1830 już miał widocznie jakieś 
uprzedzenia względem kuratora, skoro tenże musiał je zbijać w osob
nym liście do Rektora Uniwersytetu (listopad 1818 r.):

„Następną pocztą pisać będę doW MPana obszerniej; teraz chcę 
go tylko uspokoić względem p. Lelew ela. Niemam nic przeciw nie
mu i niemiałem. Te same uwagi, które mu zrobiłem w W ilnie w in 
ny go były przekonać, że się po nim spodziewam Profesora, dla Uni
w ersytetu prawdziwie pożytecznego. Jeśliby g o t o  przywiązało do 
Uniwersytetu, podaj go W MPan naadjunkta. Mojem jest życzeniem, 
aby mógł na parę lat pojechać zagranicę. Spodziewam się, że tego 
nie odrzuci. Chciej go W M Pan wyrozumieć, a potem wniesiesz ten 
projekt na Radę Uniwersytetu. Przez czas podróży jego kurs histo
ry! dawałby jaki zastępca"...

Mówiliśmy już, że kurator niezbyt zadowolony ze starszej g e 
neracji profesorów, a głównie z przybyszów, wiele sobie obiecywał 
pociechy z młodszych latorośli, mających się zagranicznemi studyami
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przygotować do objęcia z czasem katedr w uniwersytecie wileńskim. 
I  tu znowu warto przypatrzeć się, jakie miał zapatrywania Czartory
ski na podróże naukowe zagraniczne. Widzimy, że nawet dla L ele
wela uważał podróż za granicę za niezbędną. Młodszych, jak W isz
niewski i Grołucliowski starał się skierować do A nglii. Zależało mu 
bardzo na tern, aby młodzi uczeni przyswajali sobie najnowszą meto
dę naukową, aby zagranicą starali się w specjalności swej odznaczyć, 
zwrócić na się uwagę profesorów zagranicznych i kiedyś w kraju 
utrzymać związek duchowy z Zachodem. Przytem  ciągle zwracał 
baczną uwagę na zadośćuczynienie wszystkim potrzebom naukowym 
Uniwersytetu W ileńskiego. Lękał się zrazu, by Śniadecki nie fawo
ryzował nauk ścisłych ze szkodą t. zw. „humaniorów"; to też zastrze
gał się przeciw jednostronnemu traktowaniu stypendyów zagranicz
nych. W liście do Śniadeckiego z W arszawy 4 listopada 1810 roku 
Wyraźnie to podkreślał: „Co do wysłania młodych ludzi zagranicę o d 
biera zlecenie Uniwersytet i piszę do Ministra: Moje zdanie jest, iż 
nie tylko fizyczne i matematyczne nauki zyskać mogą na podróżach, 
a'le leż koledzy innych wydziałów, jako to H istorya, Filozofia, P ra
wo itd., byle wybory młodych kandydatów szczęśliw ie się udały.

Słuchanie wielkich mistrzów, przypatrzenie się nowym i różnym 
■objektom, obyczajom, zakładom, inny świat, inne zdania i sądzenia 
rozprzestrzeniają umysł i rozum-, zasłonę wąskiego i małego okręgu  
zdejmują z oczu, innego człowieka tworzą, cel nauki wyświecają, do
świadczenie stokroć pomnażają, rozwijają sposobności: tych skutków  
nic zastąpić nie potrafi; i któraż nauka ich nie potrzebuje, aby godnie 
tak jak przystoi w Uniwersytecie, dawaną była?".

W  kilka lat potem, z Paryża, 30 marca 1820 r. wyprawił ważny 
fciekaw y, długi list do Malewskiego, dowodzący, jak nigdzie nie tra
cił z uwagi swej kuratoryi; oto najważniejszy ustęp:

„Smutek mię nieraz prawdziwy ogarniał, widząc jak U niwersy
te t nasz mało tutejszym Instytutom  i uczonym jest znajomy. Zaiste, 
nie jest to wina ostatnich, którzy powszechnie uchodzą za ludzi praw
dziwie dla dobra nauk i postępu oświecenia wylanych, najchętniej 
w  związki uczone wchodzących, byle ich tylko do tego wezwano. Za
klinaj więc starszych profesorów, aby dawne związki z uczonymi za 
granicą wznowić chcieli, a na tych co niedawno do kraju wrócili na
legaj nieustannie, aby porobionych znajomości nietylko nie zaniedby
wali, ale owszem ciągłą z nimi w przedmiotach sobie właściwych  
utrzymując korespondencyą, ziścili oczekiwania kraju, do wydosko
nalenia siebie i nauki, do rozszerzenia jej granic i wpływu, do obe
znania wreszcie innych narodów ze stopniem, na jakim ona u nas zo
staje, ciągle i skutecznie się przyczyniali. To nowym bodźcem dla.
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prawdziwych stanie się talentów, które krzepię się i wzrastają w mia
rę rozpowszechniającego się przed nimi pola użyteczności ich usiło
wań i w miarę pomnożonej liczby do ocenienia prac takich, sędziów; 
to zachęci także i skłoni tutejszych uczonych do zajmowania się sta
ranniej uczniami, których im tu przysyłamy.

Potrzeba takiego dozoru czuć mi się więcej jeszcze dała od cza
su mej podróży. W ypytywałem  o naszych wędrowców często na- 
próżno. Grodziło się jednak, aby wysłani kosztem rządu, a przez to 
samo nad innych wyniesieni, postarali się byli dać poznać swoim nau
czycielom, a nie chowali się w tłumie pospolitych słuchaczów. N ale
ży surowo wymagać nadal od wysłanych, aby przywozili świadectwa, 
profesorów, których kursa słuchali, a i tym, co jeszcze z zagranicy  
nie wrócili, nie zawadzi podobne zrobić polecenie".

Czynności kuratora i rozległy zakres jego ważnych obowiązków  
poznać można tylko z całej urzędowej korespondencyi. Zanim ujrzy 
ona światło dzienne, podajmy przynajmniej j e d e n  taki list urzę
dowy w c a ł o ś c i. Lepiej niż wszelkie streszczenia da on nam po
znać nadzwyczajną pracowitość Kuratora i przenikliwy wzrok jego,, 
obejmujący olbrzymie przestrzenie naukowego okręgu:

„d. 23 (11) listopada 1818 r. z Sieniawy.

B o Rektora Sz. M alewskiego.

Po powrocie moim do W ołosow iec z ostatniej szkół objażdżki, 
wyruszyłem zaraz w dalszą podróż i nie miałem czasu pisać do 
W MPaua, oprócz słów kilka z Krzemieńca o Izbach dozorczych.

W  Gimnazyum W innickiem przez trzy dni z niemałą przyjemno
ścią słuchałem Egzaminów. Stan kwitnący tej szkoły dowodzi, że 
ważnym i potrzebnym jest w Dyrektorze przymiotem: niemordująca 
się czynność. Prawda, że i nauczyciele są dobrze dobrani. Szcze
gólnie P. M iładowski zasługuje na pochwałę. Za lat kilka, które mil 
dodadzą powściągliwości i z doświadczeniem powagi, na bardzo do
brego uformuje się Prefekta, jeśli pracować nie przestanie. W ucz
niach wiele znalazłem emulacyi i zapału do nauki. Dochodziły mnie 
z boku nieprzyjemne wieści o nadużyciach kassowych. Podał także 
nauczyciel Komarnicki (któremu jako kalece, trzeba już dać emery
turę) skargi na architekta, tu przyłączone. Trzeba, żeby Rząd U ni
wersytetu obrócił całą swą czujność na budowy robiące się w szko
łach Podolskich: bo w istocie zdawało mi się postrzegać jakąś niedo
brą ligę między Dyrektorem, Architektem i Przełożonym Szkoły K a-
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m ienieckiej.Na ten koniec ustanówcie w W innicy Komitet Budowni
czy i Gospodarski, przepiszcie mu instrukcyą, warując szczególniej 
kontrolę co do materyałów, których część z ofiar pochodzi. Posłałem  
do Rządu Uniwersytetu interes metra fechtunków, J .P . CasteI; trzeba 
go przywiązać do Gimnazyum W innickiego, dając mu mieszkanie 
i małą nagrodę. Niech Dyrektor zrobi z nim kontrakt i poda go Wam  
do potwierdzenia. X . M aciejowski1) ma szczególny talent do ucze
nia początków — posiada do tego znajomości potrzebne i metodę 
szczęśliwą — rozumiem, że do ułożenia ksiąg elementarnych przydał
by się z korzyścią. Gdyby mu dać jakie w W ilnie beneficyum, pra
cowałby w Komitecie Szkolnym.

Odsyłam WMPanu rozprawę Daniłow icza2). N ie uważając, że 
to jest oryginał, jakie mi przyszły w czasie czytania uwagi, pisałem 
po bokach. Chciej W MPan pokazać one J P -u  Daniłowiczowi; pro
siłbym jednak o przysłanie mi tego egzemplarza napo wrót, skoro so
bie kopią textu zrobicie. Sposób, jakim J P . Daniłowicz myśli swoje 
wyraża, bywa czasem niedokładny, tak, iż rozmaicie słowa jego tłó- 
maczyć można i ztąd część moich uwag zapewne powstała. Może czę
sto jednego z nim byłem zdania, a jednak zdawało mi się, że on coś 
przeciwnego utrzymuje. Życzyć także wypada, aby autor więcej da
wał baczności na Ducha Ogółu, a w podobnych jak ta rozprawa kwe- 
styach — na roztrząsane kodexa, ni etyl ko prawnika, ale prawoznaw
cy, moralisty i polityka starał się patrzeć okiem. Niektóre także 
błędy autora może są skutkiem wiary w Opinię, która przez niejaki 
czas była w Polsce powszechną, a którą nazwaćby można nie tak 
skutkiem rozwagi i doświadczenia, jak raczej uczuciem narodu 
wdzięcznego. W reszcie P. Daniłowicz wart zachęcenia i opieki U ni
wersytetu, zasługuje, aby mu podać sposoby dalszego doskonale
nia się.

Odebrałem od Ołdakowskiego8) list z G ietyngi, który WMMPa- 
nu posyłam (do zwrócenia). Znać w nim człowieka dojrzałego, gorli
wego i bardzo pracowitego; ten pewnie już nie zawiedzie nadziei U ui-

J) Ks. Michał Maciejowski, Rektor szkoły podolskiej. Pisał „O sposo
bie uczenia j . greckiego". W Białymstoku, 1815, 8 -0. Bieliński, II, 682.

*) Zdaje się, że mowa tu o rozprawie Ignacego Daniłowicza, drukowa
nej potem w „Dziejach Dobroczynności" r. 1820 p. t. „Historyczny pogląd na 
zakłady dobroczynne w Dawnej Polsce".

*) Ignacy Ołdakowski (1785— 1821), dr. obojga praw, wysłany r. 1817 
na koszt rządu za granicę, wykładał od września 1819 r. prawo narodów, po
lityczne i przyrodzone. Ob. Bieliński, III, 282.
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wersytetu. Odpisuję mu dzisiejszy, poczty, i W M Pana proszę, abyś 
do niego napisał. Żałuję jak najmocniej, że się wzbrania jechać do 
A n glii. Podróż do tego kraju mam za nieodbicie potrzebną dla po
święcających się naukom moralnym, prawnym i administracyjnym. 
Jedna nie wiadomość języka i niemożność nabycia jej prędko, może go 
exkuzowac. W takim razie musiałbym zezwolić, aby powrócił wprost 
z G-ietyngi do Uniwersytetu na jakiś czas dla doświadczenia się w no
wym (jak mówi) zawodzie, dla zrobienia porządnego zbioru nabytych  
teraz wiadomości i dla przygotowania się na podróż — do A nglii, bo 
bez niej w iele mu brakować będzie. Radbym, żeby i Daniłowicz sw e
go czasu tam pojechał.

Raporta X iędza Bobrowskiego l) także wiele zawierają dowo
dów jego przykładania się. O Podczaszyńskim -), A błam ow iczu3) 
Drzewińskim 4), H erberskim 5), Polińskim *) i Miechowiczu 7), wiele 
je st niemniej nadziei; a tak z jednym tylko biednym nieudało się nam 
Sobolew skim 8). Przyznaję, że go trzeba cofnąć z Paryża, ale nie- 
wiem, czy się godzi wywieść go ztamtąd w połowie kuracyi, kiedy tu 
nieznajdzie może podobnej. Prawda, że 400 franków na miesiąc jest 
za wiele, ale jak z listu P. Pozzo di Borgo okazuje się, medyk Esąue- 
rot obiecywał go w yleczyć przed nowym rokiem; i wreszcie co w pro- 
porcyę 800 rubli, wyznaczonych mu na rok do 400 franków na miesiąc 
nie dostanie, ja zapłacę. Jeżeli zaś wyleczonym być nie może, za
pewne, że przystojniej sprowadzić go zaraz do Wilna, niż w Paryzkim  
szpitalu zostawić. W jego stanie i pociechy wiele skutkować mogą.

') X. Michał Bobrowski, prof, teologii w Uniw. Wileńskim.
*) Karol Podczaszyński (1790— 1869), architekt, objął w r. 1819 ka

tedrę architektury tamże.
3) Ign. Abłamowicz, prof, fizyki w Krzemieńcu.
■*) Feliks Drzewiński, prof, fizyki w Uniw. Wileńskim. Bieliński III 

160— 161.
Wincenty Herberski (1784— 1827) okulista, Biel. III. 193 — 195.

6) Michał Pełka Poliński (1784— 1848) prof, matematyki i mechaniki, 
bibliograf, zbieracz, przechował w części archiwum Kuratoryi i Uniwersytetu  
Wileńskiego, znajdujące się od r. 1902 w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie,

’) Franciszek Miechowicz (1783— 1852) prof, architektury i mechani
ki w Krzemieńcu, tudzież geometry! wykreślnej.

8) Ludwik Sobolewski (1791 — 1830) magister filozofii (1811 r.) poly- 
glotta, adjunkt Uniwersytetu, miał objąć katedrę po Grodku, z powodu choro
by (zdaje się epilepsii), nie przyjął jej. Ob. Bielińskiego t. III, str. 333— 337.
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Napisz więc do jego kolegów, niech mu powiedzą,, że go uniwersytet 
nie opuści, że będzie mial jakąkolwiek pensyą itp.

D zieło M ichelisa *) o akuszeryi, które Uniwersytet uznał nie- 
godnem dedykowania Tronowi, komitet uczony przy Ministeryum ka
zał wydrukować kosztem Uniwersytetu, biorąc za pretext, że w pol
skim języku niemamy dzieł jeszcze w tej nauce. Posyłam W MPanu  
kopię pisma Ministra. Obliguj M ianow skiego2), lub innego z fakul
tetu medycznego profesora, aby mi przysłał rejestr dzieł polskich  
o położnictwie traktujących. N ielicząc dzieła nowego P. Mianow
skiego, mamy podobno kilka innych w tej materyi. Chciałbym komi
tetowi uczonemu wskazać one, aby uwolnić Uniwersytet od niepo
trzebnego na druk kosztu.

Chciej także wypisać mi wszystkie prawne powody, dla których  
niemożna zabronić K u r y e r o w i  L i t e w s k i e m u  drukowania 
w dodatkach pozwów i innych pism prawniczych, żąda bowiem tego  
Minister, jak się W MPan z przyłączonej tu kopii pisma jego  
dowiesz.

Interes Chodakowskiego3) przypominam WMPanu. Chce on. 
mieć l i s t  o d k r y t y ,  polecający go wszelkim władzom i osobom 
prywatnym, któryby mu ułatwił poznanie się z Uczonymi, wejście do 
wszystkich Archiwów i Bibliotek. Proszę WMPana, podług przy
łączającej się tu jego noty kazać napisać wspomniany list we 3-ch j ę 
zykach: Polskim, Buskim (literami Cerkiewnemi, aby je w całej Sło- 
wiańszczyznie przeczytano) i Łacińskim, formą patentu na członka 
honorowego z pieczęcią Uniwersytetu i jeśli można na Pargaminie^ 
Takowy list przez Siebie podpisany prześlij i do mojego podpisu.

Z Żytomierza pisałem do W MPana o Panu Felińskim 4); przewi
działem niejako myśl, którą mi podajesz, bom pisał o nim i do Pana 
Jana Śniadeckiego. Mam nadzieję, że on trudności robić nie będzie, 
a W M Pana proszę, abyś ten interes raczył przyśpieszyć; dobrze, aby 
od nowego roku mógł p. Feliński wejść w urzędowanie. Obawa, aby za. 
nowego Dyrektora nieoduowiły się scyssye dawniejsze, jest płonną, bo

i) Bieliński, II, 350.
a) Mikołaj Mianowski (1783— 1843) dr. medycyny, zrazu prof, flzyolo- 

gii, następnie położnictwa. Biel. III, 255— 261.
3) Zoryan Dołęga Chodakowski, pseudonim Adama Czarnockiego, gło

śnego archeologa Słowiańszczyzny, o którym zaraz więcej Czartoryski nam, 
powie.

4) Feliński Aloizy, znany autor „Barbary Radziwiłówny", dyrektor liceum. 
Krzemienieckiego od września 1819 r.
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P. Feliński człow iek dojrzały i o dobro Gimnazyum gorliwy praw
dziwie, łatwo oceni szkody, jakieby ztąd dla Gimnazyum wynikły, 
a zdaje się niemieć takiej miłości własnej, żeby dla osobistości poświę
cał dobro szkoły.

P . B ieleck i1) wprawdzie fizykę dosyć ozięble w W innicy daje, 
lecz powiada, że wtenczas tylko jej nie lubi, kiedy niema gabinetu, 
a chociaż w W innicy prosił o matematykę, w Krzemieńcu rad przyj
mie fizykę. Możnaby więc H reczynę s) do matematyki, a B ieleck ie
go użyć do fizyki, w której się on już teraz jasno tłumaczy.

Co do Międzyboża, jeżeli W M Pan rozumiesz, że P. Kołpacz- 
kiewicz jest za młody (którego wszakże godzi się na co lepszego 
użyć), to proszę o innego kandydata, bo Zienowicz 3) może dobry na 
nauczyciela, ale boję się go wziąć na Przełożonego, zdał mi się bowiem 
zgryźliw y i śledziennik.

Za Ossolińskim Gubernator bardzo obstaje-, chciałem pisać oń 
do Biskupa, lecz wstrzymam się póki mi nie przyszlesz obiecanego 
objaśnienia4).

Rekomenduję Komitet budowniczy i gospodarski w Winnicy-, 
niech raporta złożą o tern, co się dotąd zrzuciło i postawiło i plany 
tego, co się ma wybudować z anszlagami i co po czym się będzie robić. 
Proszę naglić naszych sztycharzy, aby czemprędzej ryciny dwie 
L. Sapiehy i K oniecpolskiego skończyli. Czekam na nie z niecier
pliwością.

A. X . C z a r t o r y s k i .

A le  rozległy zakres obowiązków kuratora nie wyczerpyw ał 
jeszcze całej jego energii. N ie poprzestawał na żmudnej roli baczne
go opiekuna, dbałego o ścisłe wypełnienie obowiązków tak profeso
rów, jak i uczniów, współdziałał także czynnie i samodzielnie przy 
tworzeniu nowych katedr, i tutaj składał świetne dowody wszech
stronnego, istotnie wiek swój wyprzedzającego, umysłu.

i) Paweł Bielecki, uczeń uniw. wileńskiego, kami. stanu nauczyciel
skiego w oddziale nauk fizyczno-inatematycznyeh. Biel. II, 789.

*) Grzegorz Hreezyna (1796— 1840) prof. geometry! i algebry w Krze
mieńcu, potem prof. Uniw. w Charkowie.

3) Może tu mowa o Stefanie Zicnowiezu, nauczycielu liceum Krzemie
nieckiego, przyrodniku. Biel. I, 153.

4) Dotąd dyktowany list, reszta autograf Księcia Kuratora.
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Ceniąc nadzwyczajnie zasługi naukowe i prawość charakteru 
Śniadeckiego, zdawał sobie równocześnie jasno sprawę, że znakomity 
ten rektor uniwersytetu nie mógł się w yzw olić z pewnych uprzedzeń, 
-co do takich gałęzi naukowych, jak historya i literatura, które lekce
ważył. Czartoryski z ogromnym taktem i wyrozumiałością, przytaku
jąc na pozór zapatrywaniom Śniadeckiego, prostował je i rozszerzał 
dla dobra uniwersytetu i nauki. Lękając się słusznie, aby za przewo
dem Śniadeckiego nauki ścisłe nie w zięły w Wilnie góry i nie przy
tłum iły nauk, „tyczących się li umysłu i gustu1*, w tonie spokojnym, 
ale stanowczym, domagał się jako kurator uwzględnienia swych ży
czeń. Ciekawe są pod tym względem wynurzenia Czartoryskiego 
w liście do Śniadeckiego z d. 3 sierpnia 1809 r.:

Bez wiedzy i upoważnienia Kuratora ogłosił U niw ersytet W i
leński (t. j. w łaściwie Śniadecki) w r. 1809 konkurs, celem obsadze
nia katedry Poezyi i W ymowy. K siążę Kurator dowiedział się dopie
ro z Kuryera Litewskiego o takim konkursie i w liście do Śniadeckie
go, z d. 3 sierpnia t. r. „z żalem*1 wyrażał przekonanie, że w tak  
stylizowanym  konkursie „nie jeden będzie mógł dostrzedz brak g łę 
bokiej znajomości traktowanej materyi, a n i e k i e d y  i l o g i k i * * .  
O stry swój sąd tak dalej uzasadnia Kurator: „Uniwersytet zastrzega 
sobie, aby przyszły Profesor nie w yłuszczał zasad nauki, którą ma 
dawać, twierdząc, że jej zasady są wspólne wszystkim językom**. Zbi
ja  to Czartoryski, a w końcu ironicznie pyta: „Czyż U niw ersytet żą
da, aby jego profesor Poezyi i W ym owy nie kszta łcił uczniów, jak 
tylko na samych Sekretarzów, umiejących listom dać tok gładki?**.

Potknął na razie tak gorzką pigułkę Śniadecki, gdy jednak po 
roku nadeszła dobra praca konkursowa z W ołynia (jak się potem po
kazało, autorem jej był Euzebiusz Słowacki), rektor nie omieszkał 
uwiadomić o tern Kuratora, przyczem nie zaniedbał dodać, że nie naj
gorszy musiał być tekst konkursu, skoro przecie dobrą pracę wywo
łał. Kurator nie uznał takiego argumentu. Cieszył się w liście do 
Śniadeckiego z d. 31 stycznia 1811 r., że U niw ersytet otrzymał do
bre konkursowe studyum i tak dalej pisał: „Jeżeli ono w rzeczy samej 
tak jest porządnie ułożone i pięknie napisane, jak W Pan mówisz, 
d z i w i ć  s i ę  p o t r z e b a ,  że autor onego znalazł sposób zrozu
mienia ogłoszonego programmata, że z g a d n ą ł ,  czego po nim 
chciano i że d o m y ś 1 i ł  się odpowiedzieć na to, o co U niw ersytet 
nie zdawał się wcale zapytywać".

Że kurator istotnie żywo i głęboko przejmował się ważną spra
wą obsadzenia odpowiednią siłą  katedry literatury polskiej w W ilnie, 
widzimy to w kilka lat potem. K iedy po przedwczesnej śmierci Euze
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biusza Słowackiego katedrę znowu obsadzić należało, uważał książę  
wybór Leona Borowskiego za tymczasowe załatwienie sprawy — szu
kał zaś lepszego kandydata, któryby słusznym jego wymaganiom  
sprostał ■). W  liście do M alewskiego (lipiec, 1819 r.) rozwinął wtedy 
obszernie swe zapatrywania, tak trafne i celowi odpowiedne, że chy
ba dziś nawet nietylko nie są przestarzałe, ale owszem, pozostaną na 
długo jeszcze ideałem do urzeczywistnienia.

„Zastanowienie się—pisze kurator — nad ciągłym niedostatkiem  
profesora wymowy w U niw ersytecie, oraz nad zaradzeniem temu nie
dostatkowi, dało mi pilniej rozważać stan literatury naszej. Bacząc 
poziomy jej stopień, jej ruch niepewny i postęp leniwy, śledziłem te 
go przyczyn, nie tych, o których tylko rozprawiać można, lecz owych, 
co wiążąc się z pierwszemi naukami młodych, są pod bezpośrednim  
wpływem czuwających nad Edukacyą. B yt i dążenia polityczne kraju, 
stopień jego znaczenia, rząd wewnętrzny, cyw ilizacya, słowem  
wszystko, co może wpływać na duch narodu, wszystko bez wątpienia 
wpływa najwięcej i na stan literatury; być jednak muszą i są okoli
czności, że tak rzekę literackie, które ze swojej także strony tamują, 
lub przyśpieszają jej postęp. Z tych to ostatnich dwie dostrzegłem, 
które szkodzą literaturze naszej: zaniedbanie literatury starożytnej 
i wyłączne oddanie się francuskiej".

Co się tyczy studyów klasycznych, kurator sądzi, że było ono 
u nas wtedy powierzchowne, kończyło się w liceach i gimnazyach, a l
bo ograniczało się do czytania lichych przekładów. Francuskie utwo
ry, jako kopie oryginału, jako naśladownictwo wzorów pierwotnych  
greckich, lub rzymskich, nie powinny dla nas być wzorem wyłącznym  
do ślepego naśladownictwa. Krótko to zaznaczywszy, tak pisze dalej 
Czartoryski:

„Stosownie do tych postrzeżeń, podam W M Panu dalsze moje 
uwagi względem uformowania profesora wymowy dla W ilna. Im 
większa postrzega się troskliwość Uniwersytetu o kształcenie profe
sorów w rozmaitych gałęziach nauk, tern więcej żałować przychodzi, 
że katedra literatury polskiej od tak dawna zaniechaną zostaje. 
Chciałbym, żebyś W M Pan obrócił całą swoją gorliwość ku temu ce
lowi. Potrzeba, żebyś upatrzył którego z uczniów obiecującej zdatno- 
ści i gorliwości i zajął się kierowaniem jego udoskonalenia, a to sto 
sownie do tego planu:

Literatura grecka i rzymska, której powinien będzie już mieć 
dobre początki, najprzód go ma zająć. Niech ją  gruntownie pojmie,.

ł ) Nowy konkurs podany jest w dziele Bielińskiego, II, 716.



K U K A TO RYA  W I L E Ń S K A . 437

niech się napoi jej duchem, ale, pamiętając zawsze, że nie jej jedynie 
ma się oddawać, że nie komentarze, nie edycye są jego celem, ni też 
pisanie po łacinie, po grecku. Dwie tu prócz tego konieczne nastrę
czają się uwagi:.... n a p r z ó d ,  że Grecy byli pierwsi, którzy czer
pali w niezmąconym jeszcze źródle przyrodzenia, że dzieła ich, bę
dąc wzorem szczerej i nieszukanej prostoty, są najbezpieczniejszym  
przykładem do naśladowania. P o w t ó r e :  że język  i literatura  
grecka daleko mniej jest u nas upowszechniona, jak łacińska".

Zaraz po tych słowach zastrzega się Czartoryski, ze „nie jest  
bynajmniej myślą moją samymi tylko starożytnych ograniczać się 
wzorami". K siążę kurator doskonale to rozumie i wyraźnie zaznacza, 
że ducli czasu wymaga więcej, „kiedy nowa. cyw ilizacya nowy tor 
myślom nadała". To też literatura polska, „tak daleko pozostała za 
innemi", powinna dziejom tych nowszych obcych literatur pilnie się  
przypatrzyć:

„Ledwie puszczającym się w zawód należy zapatrywać się na 
tych, co go ze sławą przebiegli. Dla tego poznanie literatur: włoskiej, 
francuskiej, angielskiej i niemieckiej za konieczny obowiązek przy
szłego profesora literatury polskiej kładę. I le  winne starożytnym, 
ile  samym sobie, jak postępowały, jak cofały się czasem: oto są dla 
niego główne punktu w tern poznawaniu. Istotnym zaś do tego będzie 
obowiązkiem umienie tychże języków, ażeby samemu przez siebie po
znawać, a nie na wiarę drugich wychwalać lub ganić dzieła, o któ
rych sądzić przyjdzie. Chciałbym nawet więcej; chciałbym, żeby lite 
ratura ludów wschodnich obcą mu nie była. N ie stałożby się to 
dla niego ważnym pożytkiem widzieć obraz myśli człowieka, gdzie 
niebo, rząd, obyczaje, cywilizacya, tak są różne od naszych — dla nie
go, który powinien mieć najczystsze wyobrażenie o tern, co i jak  
wpływa na postęp i kierunek literatury".

Czartoryski żąda od takiego przyszłego profesora literatury  
polskiej bystrego syntetycznego umysłu; te studya nad literaturą po
wszechną mają rozszerzyć jego horyzont i wyrobić w nim jasną św ia
domość i delikatne poczucie, w czem widzieć, lub gdzie szukać naro
dowych pierwiastków polskiej literatury, „Ze zlanego w umyśle ogó
łu powszechnej literatury" — mówi Czartoryski — ma ten idealny  
profesor" pojąć wyobrażenie drogi, po której by nasza raźniej postę
powała, żeby, poznawszy skarby obcych narodów i prawdziwą ich 
wartość i środki do nich wiodące, a idąc wzorem ich uprawy, r z u 
c i ć  n a s i o n a  w łaściwych nam plonów, a czego nam niebo nie od
mówiło', złem pielęgnowaniem nie tłumić". 29
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„Przyszły więc nauczyciel, któremu historya narodu naszego, 
jego obyczajów, charakteru, skłonności, dobrze znaną będzie, weźmie 
za n aj pierwszą potrzebę poznanie przez siebie samego pisarz ów na
szych każdego wieku, pilne i p o w t a r z a n e  zastanowienie się nad 
nimi, nad ich duchem, nad ich językiem: jaki postęp zrobili? dla cze
go wyżej nie poszli? jakby nadal poczynać należało? jakie wyobraże
nia względem literatury upowszechniać? — a to wszystko rozważać 
będzie z tą dokładnością, która nie pozwala wyrokować powierzcho
wnie i z tern powątpiewaniem filozoficznem, które, b r o n i ą c  o d  
z a r o z u m i a ł o ś c i ,  uczy oddzielać z przyjętego mniemania, 
co tylko w niem fałszyw ego się pokaże.

„Ominąć tu nie można, że co się tyczy samego języka, wiadomość 
pobratymczych dyalektów, a szczególniej słowiańskiego, czyli cerkie
wnego, ważnym i istotnym stanie się dla niego skarbem. Tam często - 
po radę i wsparcie nie napróżno będzie się mógł w potrzebie uciekać.

„Tak przygotowanego potrzeba będzie w ysłać na zwiedzenie 
obcych krajów, już to, aby, ocierając się o rozmaitość opiuij, nadał 
większą giętkość, większą swobodę i wolniejsze pole władzy m yśle
nia. Podług tych myśli zechcesz W MPan polecić w swoim czasie F a 
kultetowi właściwemu podanie planu szczegółowego ćwiczenia się 
i ułożenia instrukcyi dla przeznaczonego na to miejsce, a razem 
przysłać mi względem tego swoje uwagi. Jeżeli się zgodzisz na zasa
dy, nie pozostanie, jak tylko trafny wybór uczynić: czy to między 
obiecującymi studentami U niwersytetu, czyli też między młodymi 
Literatami, którzy już dali dowody talentu — i podług powyższych  
myśli nadać kierunek pracom wybranego".

Prześliczny ten projekt księcia kuratora powinien był zaraz 
wejść w życie; trudno tu obronić się przykrej myśli, że gdyby na czele 
U niwersytetu sta ł był wówczas człowiek bystrzejszy i młodszy, byłby 
projekt kuratora wziął do serca i starał się o jego spełnienie. N ic tu 
nie uniewinni M alewskiego. W szakże „obiecujących studentów Uni
wersytetu" nie brakowało wówczas w W ilnie — wszakże w tym sa- 
samym miesiącu, kiedy Czartoryski podawał swój znakomity projekt 
katedry literatury polskiej, złożył egzamina magisterskie 21-letni 
kandydat filozofii, który miał wszelkie kwalifikacye takiego właśnie 
profesora literatury polskiej, o jakim marzył Czartoryski: był bo
wiem doskonałym uczniem Gródka i Borowskiego, znał literatury  
obce: włoską, francuską, angielską i niemiecką. Tego ucznia Uniwer
sytetu znał przecie Malewski, bo był on serdecznym druhem jego  
syna Franciszka i gościł często w domu jego, a nazywał s ię -  Adam  
M ickiewicz. "
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Z niemniej szą pieczołowitością, troszczył się kurator o katedrę 
M storyi. Jeszcze w r. 1809, kiedy się słusznie lękał, że Śniadecki ze
chce w Uniwersytecie przewagę dać naukom ścisłym z pokrzywdze
niem t. z w. „humauiorów", w sposób delikatny, ale i stanowczy za
razem, wykazywał Śniadeckiemu doniosłość historyi. Zdaniem znako
mitego przyrodnika, „do tej katedry (historyi) dosyć jest pamięci 
i rozsądku\ N ie przeczy temu Czartoryski „te albowiem dwa przy
mioty uważam za dostateczne dla w s z e l k i c h  nauk...“; ale zaraz 

.potem wykazuje, czem powinna się stać katedra historyi w U ni
wersytecie:

„Prawda, że historyi można się samemu nauczyć; więcej powiem, 
że to dopiero dobrze umiemy, czegośmy się sami nauczyli; lecz zakła
dy Edukacyi publicznej są właśnie na to, ażeby ułatwić nabywanie 
nauki, ażeby można było powziąć łatwo i w porządku te wiadomości, 
którychbyśmy z ciężkością i długo sami dochodzić musieli, ażeby nas 
postawić na prawdziwej drodze i wskazać źródła do nabycia przez 
własną pracę zupełnej i doskonalszej wiadomości w wybranej potem 
od nas nauce.

„Katedra historyi w Uniwersytecie w i ę k s z e  s o b i e  z a 
m i e r z a  cele. H istorya, filozoficznie dawana, jest szkołą w szelkie
go stanu ludzi; w niej bowiem każdy na swoim stopniu znajdzie pra

w id ła , podług których ma działać; je s t  opisaniem postępów rozumu, 
cyw ilizacyi, legislacyi i wszelkich zaprzątnień ludzi we względzie 
ich wpływu na los społeczności, jest, jednem słowem, nauką, która, 
jeżeli będzie w duchu prawdziwym i należytemi stopniami upo- 

'wszechnioną, n a j b a r d z i e j  w k r a j u  m o ż e  u s z l a c h e t 
ni  i ć u c z u c i a  i w u m y s ł a c h  z a s z c z e p i ć  z d r o w e  
< i r o z s ą d n e  s ą d z e n i a  o rzeczach, które najbliżej każdy na- 
<ród dotykają: ważne skutki, których nauki dokładne (exactes) dopiąć 
n i e  m o g ą !  Zalecam więc W Panu, ażebyś n i e  l a d a  j a k i e g o  
profesora do historyi wybierał, ale, owszem, starał się najzdatniej
szego, jeżeli bydź może dostać, równie jak i do innych katedr, i tym 
wyborem, jako ważnym i interesującym nader przedmiotem, za
przątnął się. Talent z rozsądkiem wszędy wartości doda, wszędy 
użytecznym być umie, cóż dopiero w h i s t o r y i ,  gdzie za każdym 
prawie krokiem, potrzebna jest wiadomość dokładna i rozmaita, 
k r y t y k a  p e w n a ,  r o z s ą d e k  w y b o r n y ,  wymowa piękna, 
gdzie w i e l k ą  c z ę ś ć  n a u k i  p r o f e s o r  p o w i n i e n  
z w ł a s n e g o  f u n d u s z u  d o s t a r c z y ć ,  jeśli potrafi się 

uprzejąć ważnością tej nauki i zechce jej dać w łaściw y obwód, duch
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i kierunek? Gdzież się nakoniee nauczyciele szkolni tego nauczą, je 
żeli nie w Uniwersytecie?". (L ist z d. 3 sierpnia 1809 roku).

Dziś zdania takie wydać się mogą komunałami, ale zważmy, że 
pisane były przed stu laty, że skierowane były do R e k t o r a  Uni
wersytetu, do jednego z najświatlejszych w kraju umysłów, a zrozu
miemy dopiero ich potrzebę, doniosłość, konieczność moralną. Szczę
śliwym był, bez wątpienia, Uniwersytet W ileński, mając Śniadeckie
go na czele — szczęśliwszym jeszcze, że nad Śniadeckim stał wszech
stronny Kurator, pozbawiony wszelkiej ciasnoty zapatrywań.

Nie mniejszą pieczą otoczył Czartoryski katedrę filozofii. „Ten, 
co filozofii się poświęci, chciałbym, aby nie był obcy nau
kom m a t e m a t y c z n y m "  (do M alewskiego). Już to zdanie jedno 
dowodzi, jak gruntownych wymagał kurator podstaw naukowych 
i jakie miał wszechstronne o doniosłości nauk filozoficznych w yo
brażenie.

K iedy z czasem cała korespondencya kuratorska ks. Adama 
ujrzy światło dzienne, pokaże się dowodnie, jakim był niezrównanym  
opiekunem oświaty naszej i nauk. N ie wiem, czy była wówczas jaka 
gałęź wiedzy, jakaś katedra nauk ścisłych, lub historycznych, rolni
ctwa, mechaniki, technologii i t. d., i t. d., któraby była pominięta 
w urzędowej działalności kuratora. Samo rejestrowanie tej urzędowej 
czynności, list po liście, zabrałoby zbyt dużo czasu. Z natury rzeczy  
musimy tu poruszyć tylko ogólnie interesujące kwestye, które i dziś: 
nie utraciły bynajmniej znaczenia.

Do takich należy sprawa znanego badacza starożytności s ło 
wiańskich Czarnockiego (Chodakowskiego), której tu, w kilku bodaj 
słowach, dotkniemy, aby zaznaczyć, jak i na tern polu wyprzedził 
Czartoryski współczesne mu horyzonty i sięgał wprost do tego, co 
jest przedmiotem dzisiejszych etnologicznych poszukiwań. Chodako
wski (Czarnocki), ten pierwszy alchemik słowiańszczyzny (słowiań
skiej archeologii), szukał funduszów, potrzebnych do odbycia podróży 
po ziemiach słowiańskich. U niwersytet wileński niezbyt pochopnie 
zgodził się na jego propozycye. Kurator, któremu Czarnocki był 
już z Sieniawy znany i przez księcia jenerała Z. P. zalecony, pragnął 
wykazać potrzebę badań, przedsięwziętych przez Chodakowskiego, 
a zw łaszcza jego podróży po krajach słowiańskich, całkiem nam 
wówczas nieznanych, tak, że Czartoryski wprost pisze do Malewskie
go: „Należałoby podróżników, tak jak w głąb A fryki, na wszystkie 
strony do nieznanych stref Słowiańszczyzny wysyłać". Kurator miał 
przedewszystkiem na «względzie sprawy naukowe, ale doskonale ro -
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"Zumiał, że takie poważne zajęcie się przeszłością Słowiańszczyzny  
może dla nas przynieść także inną korzyść: hegemonię duchową 
w Słowiańszczyźnie. W  sposób ostrożny, ale dość przecie przejrzy
sty, pisze do Malewskiego:

„Prawda, że naród polski jest pokrajany i ubogi. Dla tego też, że 
pokrajany, trzeba, się starać przynajmniej literaturą, wiadomościami, 
wyszukiwaniem wspólnych początków, w połączeniu go utrzymać. P o 
nieważ w tern wszystkiem , co się ściąga do potęgi, musi ustępować 
innym plemionom, nie pozostaje mu szukać p i e r w s z e ń s t w a ,  
ja k  tylko przez zalety umysłowe, i starać się celować w przymiotach 
i naukach. Jednak próżno się będzie piąć do tego rodzaju pierwszeń
stwa, jeżeli naprzód w ł a s n y c h  r z e c z y  nie zgłębi i nie pozna. 
W szystkie plemiona (słowiańskie) wyrzucają nam jakowąś oziębłość 
do słowiańskich początków! Z wielu względów u ż y t e c z n i e  nam 
będzie, w imieniu nauk i wspólnych wyszukiwań, pobratać się z inne- 
mi plemionami; ta gałęź Słowian, która się pośpieszy z pobratymcami 
zaprowadzić naukowe związki, która pierwsza wynajdzie nić ich pier- 
wobytnej jedności i b iegłą się zrobi w ich starodawnościach, zyszcze 
-niezawodnie w ich oczach palmę pierwszeństwa dla własnej literatu
ry i języka, które tym sposobem najdroższym się plonem zbogacą. 
W olno nam Polakom, chcieć wyścignąć drugich w tym zawodzie; na
leży przynajmniej nie dawać się im u p r z e d z i ć ,  a broń Boże, 
ostatnimi zostać. W szakże wyszukiwania względem dawnej Słowiań
szczyzny wówczas dopiero prędsze i pomyślne skutki obiecywać mo
gą, kiedy się w s z ę d z i e  r a z e m  rozpoczną; wstydemby było 
i  wielką szkodą tego plemienia, któreby się w tej wspólnej pracy nie- 
•czynnem i oziębłem okazało" (1818 r.).

Tak to kurator i na zewnątrz pragnął znaczenie Uniwersytetu  
podnieść i wewnątrz jego siłę wzmocnić. Pod tym jednak względem  
pobyt kuratora zdała od Uniwersytetu i ^wzmagające się z wiekiem  
niedołęstwo M alewskiego, sprzyjało niesnaskom wśród profesorów: 
■dziś jeszcze słyszym y bolesne westchnienie Czartoryskiego w tych  
słowach z d. 30 lipca 1821 r.: „Radbym, żeby choć raz drzewo oliwne 
zakw itło  w Uniwersytecie".
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Co się tyczy m ł o d z i e ż y ,  to z natury rzeczy wynikało, że  
kurator nie mógł mieć żywych, ciągłych i bezpośrednich stosunków  
z młodzieżą uniwersytecką. A le że jej moralne i materyalne dobro le
żało mu przedewszystkiem na sercu, widzimy to z licznych ustępów 
korespondencyi z rektorem, gdzie ciągle wypytuje się o uczniów zdol
niejszych, o wyjazd ich za granicę; „wojażerami", jak ich nazywał,, 
ciągle się opiekuje, radby ich widzieć jak najwięcej, po nich w iele, 
najwięcej się spodziewa, dba o nich i stale pamięta. Mamy nawet cie
kawy dowód, że umiał się ująć za krzywdą materyalną: kiedy Jeżo
wski wydał w r. 1822 Horacyusza ody celniejsze z doskonałemi obja
śnieniami, otrzymał od Uniwersytetu zaledwie pożyczkę na druk. K u
rator, wśród licznych innych spraw uniwersyteckich, poruszonych 
w liście do Rektora z d. 21 lutego 1822 r., pamięta o Jeżowskim i pi
sze tak: „Jeżowskiemu pożyczacie tylko 300 rsr. N ależałoby mu dać 
jakąś nagrodę, kiedy pracę jego tak chwalicie i kiedy on zezwolił na 
zniżenie ceny swego Horacyusza".

Podobnież upomni się o M ickiewicza w liście z Sieniawy (26  
stycznia 1823 r.): „talentem, jaki okazał, zasługuje na to, aby go- 
z oka nie spuszczać, i gdy teraz nic więcej dlań uczynić nie można, 
chciałbym przynajmniej, abyś go przeniósł do jakiego gimnazyum, 
gdzieby m n i e j  g o d z i n  zatrudniony w klasach, m i a ł  c z a s -  
sam nad sobą pracować" *).

Gdy stypendysta, Ludwik Sobolewski, dostał w Paryżu choroby 
nerwowej, kurator, jak widzieliśmy, poleca, aby go tam leczono,, 
a sam z własnej szkatuły dodać pragnie brakujące pieniądze.

N ie skończyłbym, gdybym chciał tu zestawiać w szystkie dowo
dy drobiazgowej opieki i czujności kuratora nad ukochanem swem, 
dziełem; rzec można, że, choć oddalony od W ilna, wiedział lepiej, niż. 
ktokolwiek, jakie są niedostatki, braki, potrzeby, i podobny do w iel
kiego mechanika, najmniejszego nie lekcew ażył kółeczka, najmniej
szej śrubki, wiedząc, jak od pozornych drobiazgów nieraz porządny 
obieg dużego koła zależy. Dość powiedzieć, że nawet na to zwracaŁ

*) Korespondencya z J. Twardowskim, 68.
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uwagę, ile dzieł naraz może profesor pożyczyć z biblioteki uniwersy
teckiej.

R ozległy i daleko nośny wzrok jego ducha obejmował szczególną 
pieczołowitością szkoły parafialne, szkółki drobne, elementarne, któ
rymi, jak siecią, coraz gęstszą, pragnął pokryć L itw ę i Ruś całą. 
A gdy najgorętszej sprostał potrzebie, gdy już dziesiątki tysięcy  
chłopców czerpało ze strumyków oświaty, pomyślał Czartoryski 
i o szkółkach żeńskich. W iedział dobrze, czem dla przyszłych narodu 
pokoleń mają się stać Polki, to też wychowanie płci żeńskiej było dla 
niego poważną troską, tern poważniejszą, że bystro oceniał słabe 
strony natury niewieściej. Jak przed kilku wiekami Kromer, tak 
w r. 1820, Czartoryski widział wady narodu naszego i tak je  określał: 
, nieuwaga, brak zastanowienia się, wstręt do c i ą g ł e j  pracy, lek 
kość, powierzchowność, próżność, wielkie o sobie rozumienie, c h ę ć  
o d m i a n y  i nieograniczanie się". Otóż w stosunku do płci żeńskiej 
wady te doskonale zróżniczkował, a znając całą Rzeczpospolitą 
i w szystkie warstwy narodu swego, wybornie ówczesne strony uje
mne umysłowości kobiecej scharakteryzował. Znał juści niejedną T e
limenę po dworach i dworkach:

„ P ł e ć  ż e ń s k a ,  w naszem społeczeństwie posiadająca w iele za
let ma także swoje osobne wady. Próżność, afektacya, przechwycona 
tkliwość, a raczej u d a w a n i e  t k l i w o ś c i ,  kokieterya, lekkość, 
romausowość, małoważenie prawideł przyjętych, brak porządku, roz
rzutność, nicujęta chęć strojów i zabaw, a stąd nieumiarkowanie 
w wydatkach i potrzebach pieniężnych — oto są wady kobiet naszego 
narodu, które już nie w wyższych tylko klasach nieszczęśliw y wpływ  
swój rozpościerają, ale, zszedłszy i do licznych a uboższych klas, tam 
za prawdziwą klęskę winny się poczytać, bo prócz nędznych śmiesz
ności, rodzą w stręt do pracy i porządku, i wyzuwają z prawideł mo
ralności. Edukacya teraźniejsza kobiet puszcza wodze tym niszczącym  
wadom, zamiast je  poskramiać. Takie jest w tej mierze powszechne 
obłąkanie, iż największa część rodziców przekonaną jest, że kiedy 
ich córka umie cokolwiek tańczyć, kiedy brząka na fortepianie, lub 
im przyniesie pobazgrane rysunki, a do tego francuzczyznę kaleczy, 
już została doskonale wychowaną. Ten jest cel edukacyi większej 
liczby pensyj w naszym kraju. Mało tam o tern myślą, aby młodej 
pannie dać poznać jej przeznaczenie, nie mówią nic o jej obowiązkach 
w dalszem życiu, względem rodziców, względem męża, względem  
dzieci...“ ’)•

!) Żmigrodzki, Przewodu, nauk. lit., 1885, ste. 1063.
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Praguieniem ks. Adama było otworzyć w całym okręgu kura
torskim szereg szkółek i szkół dla płci żeńskiej, odpowiednio do tego, 
czego dokonał dla męzkiej.

Zmyślą, o szkółkach wiejskich łączyła się czuła i rozumna troska
0 d o b r o  w ł o ś c i a n .  U niw ersytet W ileński posiadał w zarządzie 
swym liczne majątki i wsie, zapisane na cele oświaty; miał więc do 
czynienia z chłopami, wówczas obarczonymi poddaństwem, z finansa
mi, wynikającymi z tego poddaństwa. (W ykaz beneńcyów podaje B ie
liński, I, 375—379). Otóż jest rzeczą prawdziwie piękną i wzruszają
cą poznać tu szlachetne zapatrywania Kuratora, wybiegające dalej 
poza bezduszny formalizm urzędników uniwersyteckich. L ist z d. 10 
marca 1818 r. jest wymowniejszy od wszelkich pochwał. Zmartwiony 
nad wyraz propozycyą Uniwersytetu w sprawie dóbr beneficyalnych, 
pisze Czartoryski:

„W idzę, że ta rzecz cała zupełnie nie postępuje, ze U niw ersytet 
albo waha się jeszcze nad zasadami mu podanymi, albo też, co mi 
z trudnością przypuścić przychodzi, źe chciałby dłużej jeszcze zosta
wić beneficya w teraźniejszym stanie. Nie przeczę, że w tak ważnym 
przedmiocie nie należy się śpieszyć, ale pewnie nikt nie zarzuciłby 
nam pośpiechu w doprowadzeniu do skutku zamiaru, który od r. 1810 
projektowany, co roku roztrząsany, co roku miał się już wykonać
1 dotąd jeszcze zostaje tylko projektem. N ie wiem także, czy uchwa
lona na sejmikach w W ilnie włościańska komisya przeszkadza nam 
w czemkolwiek. W szak zasady wieczystej dzierżawy na pierwszym  
mają celu ulepszenie bytu włościan, zasłonę ich od niesłusznych  
dworu wymagań, oświecenie odpowiedne stanowi, słowem u w o l 
n i e n i e  o d  p o d d a ń s t w a .  Cóż innego poda wzmiankowana ko- 
misya? Będąż jej myśli liberalniejsze ud naszych? Gdy więc i ten po
wód nie zdaje mi się być dostatecznym, rozumiem, że nie należy od
kładać raz ułożonego zamiaru.... ale przeciwnie, zaraz zadzierżawiać 
na wieczność beneficya i d a ć  p r z y k ł a d  d r u g i m ,  jak  mają 
sobie, postąpić. Ten cel zgodny jest i z przeznaczeniem Uniwersyte
tu, który f a k t a m i  najlepiej nauczy, i g o d n y  j e s t  d u c h a ,  
którym się rządzić za chlubę sobie poczytujecie. B ó j m y  s i ę  
t a k ż e ,  aby niezaszły przeszkody, których dziś domyśleć się nawet 
niepodobna, a które p o m y ś l n o ś ć  U n i w e r s y t e t u  n a  d ł u 
g i  c z a s  o d s u n ą ,  jeżeli teraz nie wykonamy w szystkiego, co 
jest w naszej mocy". — P isał to na lat pięć przed katastrofą.

Takaż dbałość o włościan przebija się w rok potem w liście z d. 
17 marca 1819 r. w sprawie rozdania gruntu włościanom i z d. 26 
marca t. r., gdzie w odpowiedzi na zapytanie i niepewność Rektora,
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■co zrobić z pieniędzmi, pozostałymi wieśniaczych podatków na re
kruta ze wsi Remigoła, kurator musi dopiero tiómaczyć i wyjaśniać, 
że pozostałe 84 ruble należy zwrócić włościanom, J a k o  i c h  
w ł a s n o ś ć * .  A ż dziwno i przykro, że Rektorowi Uniwersytetu  
trzeba taki prosty o b o w i ą z e k  objaśniać, a nie mniej przykrym  
do czytania dziś jest i taki ustęp tegoż listu: „W wielu miejscach spo
sób wybierania podatków skarbowych jest b. niedogodny, częstokroć 
d o w o l n y  i połączony z n i e m a ł y m  dla włościan u c i s k i e m .  
Dobrze byłoby, aby troskliwość Komitetu zwróciła się na ten przed
miot, w celu zapobieżenia mogącym zdarzyć się nadużyciom, aby roz
kład podatków do wybrania z włościan nie zależał od arbitralności 
bądź rządzców dóbr, bądź posesorów, aby nie wybierać w i ę c e j ,  
n i ż  n a l e ż y ,  a jeśli co pozostanie od składki, aby gromadom 
zwracać, z d a j ą c  p r z e d  n i e m i  r a c h u n e k  z u ż y t y c h  
pieniędzy".

Łatwo wyobrazić sobie, jak się musiał Czartoryski ucieszyć, 
gdy go doszła potem wiadomość o dobrym wyniku oczynszowania 
włościan.

W ykroczyłbym jednak z właściwego szkicowi temu zakresu, 
gdybym zastanawiać się chciał nad spotecznemi zapatrywaniami 
księcia Adama Czartoryskiego. Są w korespondencyi jego kurator
skiej takie sprawy, które właściwie nadawałyby się do rozpatrywa
nia tylko w zbiorowej ocenie zasług społecznych księcia Adama; do 
takich należy, obok wspomnianej już włościańskiej, sprawa oświaty 
i szkół żydowskich, znakomicie traktowana w listach do Twardow
skiego. Pomijamy ją tutaj, skoro cała ta przepiękna i ważna kore- 
spondencya jest już ogłoszona drukiem. Powiedzmy tylko, że sprawa 
żydowska jest tak pojęta po ludzku i przedstawiona tak praktycznie, 
że po dziś dzień nic u nas pod tym względem mądrzejszego nie w y
myślono i nie powiedziano.

A tak, nie było w tych latach, rzec można śmiało, żadnej spra- 
_ wy ważniejszej na polu oświaty i wychowania na L itw ie i ziemiach 

ruskich, którąby się szczerze kurator nie zajął. N aw et sprawy du
chowne, które m iały osobnych kościelnych zwierzchników, opierać s ię . 
musiały nieraz o kuratora, zwłaszcza w szkołach, kierowanych przez 
zakonników. Otóż te właśnie szkoły pozostawiały wiele bardzo do ży
czenia. Duchowieństwo zakonne tamtejsze nie cieszyło się poważaniem 
ludności. Szły  skargi na Dominikanów w Nowogródku w r. 1817. P o 
dobnie złą opinią odznaczali się kks. kanonicy lateraneńscy, k iero
wnicy szkoły Słonimskiej. „Nie można mieć gorszej od nich opinii" —
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pisze Czartoryski w jednym z listów  :). N ie brakło zatem troski, k ło
potów wszelakich kuratorowi-, w szystkie znosił z poświęceniem się 
cichem, z wytrwałością, i nadzieją, że praca jego wyda plon, że już 
go wydaje i rokuje najlepsze na przyszłość nadzieje. Jakoż tak było. 
Jakiekolw iek były osobiste wady profesorów, przyznać trzeba, że sa
ma między nimi rywalizacya, odbijająca się niekorzystnie w spra
wach zarządu, zmuszała ich przecie do wielkiej pracowitości i do p il
nego zajęcia się żądną wiedzy i oddaną nauce młodzieżą. R osły nowe 
pokolenia, przejęte gorącem poczuciem obowiązku społecznej służby-

Pow iał duch odrodzenia po kraju całym od Niemna do Dniepru 
i Smotrycza. Z W ilna i Krzemieńca, jak z gór stokorodnycli roz le
w ały się na wsze strony ożywcze strumienie-, padało ciche ziarno 
i wschodziło bujną zielenią. Już kw itły zboża, cieszył wzrok swój 
niemi i już o kłosach gęstych i żniwie myślał gospodarz-kurator, gdy 
wtem złowroga, gradowa burza nadciągnęła.

N ie będziemy tu przypominać pamiętnej w dziejach naszych 
sprawy filareckiej. Sunt lacrimae rerum.

Co się dziać musiało w duszy kuratora, gdy w gmachu ty lole- 
tniej swej pracy ujrzał Nowosilcowa, możemy >ię ledwie domyślać. 
Co do mnie, nie znam boleśniejszej księgi, jak korespundeneya Czar
toryskiego z rektorem, Józefem Twardowskim, w latach, zamykają
cych czynności kuratorskie.

Z chwilą , gdy Czartoryski zrozumiał, że podkopano zupełnie je 
go stanowisko, wpływowe niegdyś w Petersburgu, i że oczekują jego  
dymisyi, wręczyć ją  musiał, widząc, że już się Uniwersytetowi na nic 
przydać nie może.

W ieść o dymisyi Czartoryskiego gromem padła na W ilno, na 
cały okręg naukowy. Domyślano się końca. Twardowski pisał ze smu
tkiem bezgranicznym (28 paźdz. 1823 r.): „Teraz sam jestem wśród 
burzy, grożącej zniszczeniem zakładowi, którego obronić ani mogę, 
ani p o tra fię ...M ach in a ln ie  załatw iał dalej czynności urzędowe, do
nosił o biegu nauk, pomyślnym jeszcze, idącym dawnym, znakomicie 
zorganizowanym rozmachem; lecz w końcu swego raportu ze łzami 
w oczach pisał: „Ale to wszystko nie pobudzi do życia po odejściu 
osoby, która jedna tylko utrzymać mogła i wzniecić duch w całem  
tern ciele. Ja  upadam na duchu, myśląc o przyszłości...“ (str. 184). 
Czartoryski w ręczył Aleksandrowi I  osobiście swą dymisyę w W oło-  
sowcaeh 20 paźdz. 1823 r. w nocie francuskiej.

1) Smutną ilustracją upadku Karmelitów jest przeor ich w roli dennn- 
cyanta. (Tward., 257).
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Ustępował Czartoryski. W  liście z d. 22 paźdz. 1823 r. żegnał 
się z rektorem Twardowskim, a przezeń z Uniwersytetem W ileńskim. 
Jest tam kilka słów prostych, a lepiej, niż wszelkie charakterystyki, 
malujących duszę człowieka; on je stosuje do Twardowskiego, my 
dziś do niego: „Za cóż najprostsze widoki, chęci, samem dobrem ogól
ne m tchnące, najczystsza gorliwość, bezsilnemi muszą pozostać? 
Kończę ten list z uczuciem bolesnem i trudnem do wyrażenia. Nie 
mogę jeszcze wierzyć, aby tak długie i trwałe stosunki miłego obo
wiązku i ciągłego zajęcia, miały już być zerwane; aby zakłady i oso
by, które n i e u s t a n n ą  d o t ą d  m y ś l ą  m o j ą  b y ł y ,  obce- 
mi dla mnie miały zostać i żeby już mi nie wolno było i nie należało 
niemi się trudnić, b r o n i ć  i c h ,  za nimi się wstawiać. Dręczy 
mnie bojaźń przyszłości, a kiedy wstecz rzucę okiem, smucę się także, 
że nie dość i nie dosyć dobrze potrafiłem uczynić. Pozostaje nam 
ulga w prawości sumienia i w przekonaniu, że się zawsze wszystko  
robiło podług sił i poznania, że wola nigdy skażoną nie była, że 
w tych ostatnich trudnych okolicznościach niczegośmy nie opuścili, 
aby ocalić Edukacyą i postawić ją na najświetniejszym stopniu zgo
dnie z dobrem kraju...".

Gdy nadeszło w maju 1824 r. urzędowe uwolnienie Czartory
skiego ze stanowiska, kuratora, rektor Twardowski dał wyraz uczu
ciom całego Uniwersytetu:

„Nie potrafię — pisał — wyrazić, ani opisać, jak wiadomość
0 dymisyi W XM ości, zwłaszcza w tym czasie, wszystkich przeraziła, 
jak gwałtownem uczuciem głębokiego, dojmującego smutku, przejęła 
prawdziwie czułych i wdzięcznych dla osoby W XM ości, który byłeś 
tak długo ojcem, opiekunem i dobroczyńcą tego naszego zakładu,
1 którego pamięć, jakkolwiekbądź nigdy zatartą nie zostanie, 
owszem, z czasem... będzie jeszcze mocniej jaśnieć, bo ją uznawać 
będzie bezstronna sprawiedliwość...".

Im dokładniej wnikać będziemy w zasługi kuratorskie księcia  
Adama, tern lepiej społeczna ich doniosłość, dziś zwłaszcza, się uwy
datni. „Był pedagogiem narodu, kształcił pokolenie przyszłości"—po
wiedział o nim zw ięźle i trafnie p. Michał Żmigrodzki.

Jeśli raz jeszcze rzucimy pożegnania wzrokiem na księcia kura
tora, to, streszczając wrażenia nasze, wyniesione z korespondencyi 
jego nie wydanej, powiemy:

W  stosunku do Uniwersytetu i całego okręgu naukowego roz
wija stałą pieczołowitość, nieznużoną przez lat szeregi. Ma dla dzie
ła swego serce kochającej matki, której żadne dziecko nie jest obo
jętne, lub choćby mni ej kochane: najstarsze, czy najmłodsze, ogarnia 
równie czułym i przenikliwym wzrokiem, wie, czego mu brak, jakich
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starań wymaga, jakie ma zalety, czy wady. Czartoryski szkółką po- 
waitową równie troskliwie się opiekuje, jak Krzemieńcem, lub W il
nem — o nauczycielu, biedującym w zapadłym L itw y zakątku tak 
samo pamięta, jak o gwiazdach Uniwersytetu, jak o emerytach, lub 
na wojaż wyprawionych młodzieńcach — on żyje w Uniw ersytecie, 
a Uniw ersytet w nim.

Tradycyjna dobroć serca była przemagającą ducha jego treścią. 
M ogła się i wtedy, i potem miękkością zbytnią wydawać. Ton przeważny 
listów jego każe przypuszczać, że w stosunku do rektorów i profeso
rów był raczej za uprzejmy, za łagodny, za dobry. Tak szanował cu
dze przekonania, że swoje nieraz z umysłu przyćmiewał, byleby ko
goś nie urazić zbytnią stanowczością.

W  pamięci wdzięcznej społeczeństwa wysuwa się dziś na pierw 
sze miejsce organizatorska praca odrotlziciela ducha i myśli: 
widzimy go w roku 1808, jak egzaminuje w Nowogrodzkiej szkole 
chłopców, wśród nich dziesięcioletniego Adama M ickiewicza, jak się 
przejeżdża po W ołyniu i Podolu, notując skrzętnie pracowitość nau
czycieli i postępy uczniów, jak do Krzemieńca powołać chce z Gdań
ska Mrongowiusza, do Wilna Brodzińskiego, jak w Paryżu, czy 
Lucce, żyje troskliwą myślą o tern, co się dzieje w Słonimie, lub 
Mińsku. W ielki, niezuużony to ogrodnik w naszej winnicy. W idzimy 
to poważne, surowe, suche oblicze, to czoło mądre, zorane myślami 
i troską, te oczy przenikliwe a rzewne, zapatrzone w dal pokoleń, 
i czujemy coraz goręcej tętno tej duszy, wielkiej nietylko „serca 
męką", nietylko „zamiarami", ale i niespożytym wiekowym skutkiem  
— a twierdzimy wraz z poetą, że swoim

Wielkim, cichym, dumnym smutkiem,
Pełną niegdyś darów ręką,
Smętną — wziętą z nieszczęść sławą,
Był szlachcicem ■— i miał prawo...

J ó z e f  K a l l e n b a c h .
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powieść współczesna.

W  domu ku nieopisanemu zdziwieniu swemu zastał gościa. B y ł 
nim rodzony stryj jego M ichał i dosyć bliski sąsiad, którego nie kwa
pił się jednakże odwiedzić, ile że słyszał o nim w W arszawie od K a
mienieckich jako o dziwaku, wielce zbliżonym do ś. p. pana Alfreda.

— N ie Mahomet do góry, to góra do Mahometa! — przywitał go  
serdecznie uściskaj ąc stryj — czekałem na twoją w izytę, niedobry 
człowieku, nie doczekałem się — i jestem.

P aw eł tłómaczył się, mówiąc jak zwykle, gdy był zmieszany, 
przez nos.

— Mniejsza o to — pan Michał pocałował go znowu w oba po
liczki. —  N ie jesteśm y chwalić Boga, koronowanemi głowami, więc 
od łóżm yn a  stronę ceremoniał, ceremonie, konwensanse, usiądźmy 
i pogawędźmy... Ja  jestem gaduła...

Rozejrzał się po pokoju.
— Tylko nie tu — rzekł — w salonie. N ie znoszę salonów, 

oficyalnych stosunków i wizyt, długich surdutów, wysokich kołnie
rzyków... A  ty?

Dziw ne jego oczy spoczęły na Paw le.
— Prowadź mnie tam, gdzie zwykle spędzasz wieczory... D o

brze? Każ zgasić tę lampę — koniecznie.
Paw ła uderzyła wykwintna a prosta serdeczność w obejściu tego  

człowieka, który był okrzyczany za dzikiego, zaśniedziałego odludka. 
A  i powierzchowność stryja wyobrażał sobie zupełnie inaczej. B y ł 
to człowiek szczupły i drobny, nerwowy w ruchach i szybkiej mowie,

I) Patrz zeszyt sierpniowy, str. 213.
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o rysach pięknych i subtelnych. W ysokie, białe czoło pod kruczą, 
rozwichrzoną czupryną, bardzo gładkie, nie umęczone gorzkiemi my
ślami, zdawało się śnić łagodnie w jakiemś nieustającem marzeniu; tak 
samo oczy jego niezwykle jasne, spokojne oczy, marzyły... Ich spoj
rzenie niepokoiło wszakże, sięgało daleko w głąb, trącało o rzeczy  
ukryte i tajemnicze.

— Patrzysz na mnie z ciekawością — zagadał pan Michał, sa
dowiąc się wygodnie w gabinecie Pawła — myślałeś, iż wyglądam  
inaczej. Co? A podobni jesteśmy do siebie, z postawy, z włosów... 
Czy z charakteru także — nie wiem...

Badał Pawła tern dziwnem swojem spojrzeniem i Paw eł niespo
kojnie poruszył się na krześle.

— N ie wiem — powoli, wciąż jakby dumając, mówił p. Michał — 
bo takich ludzi jak ja, chyba niewiele... Są charaktery szczęśliwsze, 
dole bardziej udane, osobniki bardziej użyteczne. Na grobowcu mo
im nikt mi zapewne nie napisze: non omnis moriar.

Jakby chmura przesunęła się przez gładkie jego czoło, ale po 
chwili trzepał znowu:

— Czy wierzysz w istnienie pośmiertne? N ie. Bo wy dzisiaj 
obchodzicie się bez tego. A le ja nie mogę. Dla mnie życie na zie
mi bez przedłużenia zagrobowego w wieczności, taki sam absurd, jak 
odbicie w zwierciadle bez odbijającego się w niem przedmiotu. N ie 
rozumiem. W yobraź sobie, że stoisz przed lustrem i widzisz odbija
jącą się w niem palmę i że ci ktoś wmawia, iż palma nie istnieje w rze
czywistości. Absurd... Tak może mówić człowiek, który ani razu 
nie spojrzał w otchłań... Stryj znowu utkwił w niego wzrok.

Lecz Paw eł nie zaprzeczał. Skryty wogóle i małomówny, po
wolny w myśleniu, z trudnością podążał za szybkim i zmiennym bie
giem myśli pana Michała, zresztą niepokoiły go stryjowe spojrzenia, 
które ustawicznie szukały jego oczu... Paweł nie spotkał dotychczas 
człowieka, któryby tak ciągle, tak uporczywie patrzał w oczy, szu
kał oczu, zaglądał przez oczy... Było to męczące.

— Zawsze jesteś takim milczącym, czy tylko ze mną? — pytał 
p. Michał — Szkoda! Tak cieszyłem  się z góry na ten dzisiejszy  
wieczór. Siedzę na wsi w głuchym zakątku, ale czytam, śledzę, wę
szę i zajmują mnie te nowe prądy. Ty chyba jesteś dzieckiem swo
jej epoki...

— N ie wiem, co stryj pod tern rozumie.
— A le zdarzają się niespodziane dziedziczności — przeskoczył 

p. Michał — bywają powrotne fale. I  jakieby to było dziwne, gdy
byś ty wdał się naprzykład w swego stryjecznego dziada Alfreda..- 
A le  nie! to niemożliwe! Ty chyba po ojcu... A nadzwyczajnie ko
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cham i czczę tego człowieka... Znałem go trochę... Pan Michał za
myślił się.

— Ciekawym za co stryj go ceni? — szyderczo wstrąił Paw eł, 
dotknięty w bolące miejsce.

— Jakto za co? — p. Michał zerwał się z kanapy — chyba nie 
wiesz?! U właszczył włościan, miłował.. On wiedział... on pragnął 
rzeczy nie pojętych... A  potem... nie wiem., w nim była jakaś cisza, 
jakieś światło płynęło od niego...

W ywiązała się ostra sprzeczka, ostra z powodu tonu Pawła, 
który skwapliwie wydobył na wierzch wszystkie niechęci, nagroma
dzone w tym pierwszym tygodniu pobytu w Naborowie, wszystkie ar
gumenty, dowody i wywody, to wszystko, co myślał teraz, co przemy
śla ł w W arszawie, co chciał wypowiedzieć Turowskiemu.

Pan Michał umilkł i słuchał pokornie, jak gdyby pobity na 
głowę.

— W y wszyscy młodzi, jesteście teraz tacy? — zapytał potem.
— Jakto tacy?
Pan Michał nie chciał wyjaśnić swojej myśli i patrzał w podło

gę. B yła  chwila milczenia.
— W ięc ty po ojcu — mówił znowu, podnosząc spokojne oczy 

na bratanka — ta sama stanowczość i wola, ten sam upór...
P aw eł nie lubił przypomnienia ojca—który postawiwszy na kar

tę jakiegoś przedsiębiorstwa połowę funduszu odebrał sobie życie— 
i zmarszczył się.

— Przepraszam — szepnął p. Michał.
Zapadło milczenie, które pierwszy przerwał stryj szeregiem za

pytań o projekty, plany, przeszłość Pawła. P aw eł odpowiadał zrazu 
niechętnie, ale wkrótce ożyw ił się, wszedłszy na temat swego progra
mu, swoich przekonaniowych zdobyczy i odkryć.

— Doszedłem do wniosku, stryju — mówił głośno przechadza
jąc się z rękami w kieszeniach — iż  człowiek, .który ma ziemię, musi 
na niej i dla niej pracować. Ziemia jest warunkiem bogactwa i zdro
wia społeczeństwa. Stwórzmy bogate włościaństwo, a nie będziemy 
się obawiali prądów wywrotowych, oświećmy chłopa — a kraj będzie 
bogaty. To wszystko zaś nastąpi wówczas, gdy my ziemianie uświa
domimy sobie należycie nasze obowiązki. A mnie się wydaje, iż tego 
uświadomienia tutaj brak... Jest towarzystwo rolnicze, jest Lew. 
M ierzejewski...

Pan Michał słuchał pokornie i uważnie, ale z uwagą znudzoną.
— Nigdy nie myślałem — odezwał się, gdy Paweł skończył — 

że przyjeżdżasz tu na długo i z takimi zamiarami. N a wieś zjeż
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dżają zw ykle rozbitki i wyznam szczerze, że nie widzę tu roboty dla. 
człowieka inteligentnego.

— Jakto?
— W plany nie wierzę — niechętnie tłómaczył p. Michał — 

i w obowiązki także. Daruj, ale to frazes. Jakże można jedną ręką 
brać a drugą dawać? Albo brać albo dawać — wszyscy biorą..- 
Stryj Alfred dawał, ale ty go potępiasz...

Paw ła ta uwaga poprostu rozgniewała.
— Przecież i stryj na wsi, od tylu lat — rzekł zjadliwie.
— Tak. Lecz ja osiadłem, tu jako rozbitek.
— I rozbitek nie jest zwolniony od pracy.
Pan M ichał chwilę jakby ze zdumieniem popatrzał na bratanka 

potem wolno wspominał:
— Wy, ludzie dzisiejsi, już nie możecie wyrozumieć naszych ów

czesnych dusz... Bo i trudno... Trzeba przechodzić... Byłem św ie
tnym młodzieńcem, mówiłem biegle wielu językami, obracałem się  
w najwyższem towarzystw ie kilku stolic . Poszedłem drogą dyplo
matyczną... w ierzyliśm y wówczas, jak w Pana Boga, w dyplomacyę. 
W  wolnych chwilach rzeźbiłem... A  gdy przekonałem się, że dyplo
m acja była „smutnem kłamstwem wieku", że moje rzeźbienie, moje 
rzeźbienie... także kłamstwem — nie miałem co począć... A  były  
jeszcze inne przyczyny — dodał ciszej i przymknął powieki.

Pawła opuściła już ochota do dysputy.
— Tak — powiedział bezmyślnie.
— Ciągle przyglądasz mi się badawczo — zwrócił się nagle do 

niego stryj. A ni jednego siwego włosa, prawda? I  myślisz sobie, że 
spoczywałem na różach... Jak  to kłamie, jak to kłamie!...

Teraz Pawłowi wjrmknęło się na usta pytanie niepotrzebne, zgo
ła niesubtelne.

— Czemu stryj skazał siebie na taką samotność — rzekł — ro
dzina i religia, to dwie najważniejsze dźwignie.

Stała się rzecz niespodziana. Pan Michał zmieszał się, i on, 
który wciąż patrzał prosto i śmiało, a tak wyjątkowo uporczywie 
szukał oczu bratanka, wbił swoje w ziemię.

— Jak ty  to dziwnie określiłeś! — odparł nie zaraz — dźwignie! 
Tak może mówić tylko człowiek niewierzący — powiedziałem to ob- 
jektyw nie...

Znowu wywiązała się sprzeczka, w której stryj był stroną na
pastniczą.

— O rzeczy najbardziej subjektywnej, wewnętrznej, osobistej — 
gromił — nie można mówić objektywme. Religia nie jest instytucyą. 
społeczną — to uczucie. Albo się wierzy, albo się nie wierzy... W y
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z»ś chcielibyście utrzymać religię dla klas niższych, bo to wam po
trzebne do waszych rachub, bo uważacie relig ię za bardzo mocne 
więzy... Ja  wierzę, w ierzę gorąco, ale dla siebie i nic mnie nie obcho
dzi wiara albo niewiara reszty ludzkości...

P aw eł niewiadomo dlaczego uśmiechał się ironicznie.
— Stoimy, stryju — zimno zawyrokował wreszcie — na stano* 

wiskach tak odmiennych, że nie możemy się porozumieć.
Pan Michał podszedł do niego, zatrzymał na nim długo sp jrże

nie i, nie mówiąc nic, cofnął się do okna.
— Tak pięknie jest tam — odezwał się niebawem — że dość 

jest popatrzeć, żeby się uciszyć i zaprzestać wszelkich dysput. Pod 
niebem gwiaździstem przychodzą mi zawsze na pamięć miliony poko
leń, których już niema, miliardy tych, którzy spierali się tak samo — 
przeszli i teraz wiedzą już wszystko... A niebo i gwiazdy trwają...

I  dalej oddychał księżycowem milczeniem nocy.
N ie poszedł nawet na wieczerzę, wymawiając się brakiem ape

tytu. Stał ciągle pod oknem i wspominał rzeczy odległe i czasy od
ległe... W  tych pokojach niegdyś dzieckiem siadywał na podłodze 
koło fotelu u nóg stryja Alfreda, potem młodzieńcem spowiadał się 
cichemu starcowi... Z łagodnych ust spadały słowa, które pani ętał, 
które dopiero teraz pojmował...

Zadrasnęły go szydercze, zarozumiałe zarzuty nowego właści
ciela... Tamci dawniejsi byli inni...

Po kolacyi, która poprawiła Pawłowi humor, rozmowa przecią
gnęła się jeszcze długo. Paweł rozpytywał o stosunki, o sąsiadów, 
o dom krewnych Kamienieckich, od których otrzymał już zaprosiny,
0 Lwa Mierzejewskiego, prezesa gubernialnego towarzystw a rolni
czego. Zwłaszcza zaciekawiał go ten ostatni, człowiek wybitny, 
którego imię obiło mu się o uszy i w W arszawie. Dom yślał się w nim 
współwyznawcy i towarzysza broni, widział w nim poniekąd gotowy 
wzór ziemianina, pojmującego należycie swoje stanowisko, znaczenie
1 obowiązki... A  w głębi ambicya marzyła o dorównaniu mu i zastą
pieniu go, o takimże samym rozgłosie i takiej że zaszczytnej roli...

W ięc pytał z zajęciem o wszystko, wyciągał ze stryja, co tylko 
się dało, kładąc szczególny nacisk w pytaniach na stosunek Lwa Mie
rzejewskiego do ludu, gdyż tuszył sobie, iż włościańsko-ludowa stro
na w programie była czemś zgoła nowem i wyłącznie jego własnem, 
była ważnein i zbawiennem odkryciem.

Pan Michał opowiadał i odpowiadał ale bez zapału, wreszcie 
rzekł:

— Rozumiem, że ciebie to wszystko obchodzi, ale złego wybra
łeś informatora, bo ja stoję na boku i przyglądam się — nawet bez

30
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szczególnego interesu... Bo już mówiłem ci, iż mało wierzę... Spo
rządzacie kosztorysy a życie wzniesie niespodzianie inną budowę... 
Jądro przyszłości gdzieindziej...

Paw eł ostygł i zamilkł. W ówczas p. Michał przypomniał, iż pora 
jest późna.

— Zaprowadź mnie tam, gdzie mam się przespać — poprosił — 
i zostaw mnie samego.

— I  nie gniewaj się na mnie Pawełku — dodał, serdecznie uj
mując bratanka za ręce — dysplituję może gwałtownie... Bardzobym 
chciał, żebyś mnie polubił... bardzo bym tego chciał! — może do tego 
przyjdzie z czasem — uśmiechnął się; spokojne i czyste jego oczy 
świeciły przed Pawłem. — Każde serce przyjazne, to jakby smołowe 
polano w kominku życia... Inaczej zimno... Dobranoc...

— Dobranoc...
A le obaj długo jeszcze nie kładli się spać. Paw eł zagłębił się 

w notatki i dziennik, zapisywał uwagi, które mu się nasunęły podczas 
rozmowy ze stryjem, rozpatrywał sprawozdanie robót rolnych, potem 
wyjął z szuflady odczyt, który rósł z dniem każdym a musiał być go 
towy na sierpniowe posiedzenie Towarzystwa Rolniczego. Było to 
drogie jego dziecię z dwu względów: dlatego, iż wypowiadał w nim 
całego siebie i dlatego, iż miał być pierwszem jego wystąpieniem pu- 
bliczuem... I  nie żałował swego trudu. Zajęty we dnie sprawami 
praktycznemi, pracował nieraz do późna. Z mozołem przełamywał 
trudności stylowe, cierpliwie kuł, klecił i w iązał rozwlekłe okresy. 
Biurko uginało się pod tomami słowników, encyklopedyj, dzieł eko
nomicznych, któremi się posiłkował... Tego dnia pisanie szło w yjąt
kowo raźnie. Ogarnięty radością, odłożył na chwilę pióro i wsłuchi
wał się w niebezpieczne szeptanie, w słodkie szeptanie... W idział 
pełną salę, tłumy słuchaczów, słysza ł siebie samego, rzucającego no
we hasła... Oto nazywają go wodzem...

A  jak nie wyobrażał sobie życia bez pracowitego dążenia, 
tak nie mógł rozstać się z wypieszczonem od dzieciństwa przeczuciem  
swego pierwszeństwa i przodownictwa. Tam na drodze naukowej 
zadali mu cios źli ludzie, za to tu rozpocznie się działalność owocna 
i zaszczytna... M arzyłby, gdyby umiał marzyć..

Tymczasem p. Michał słuchał nocy i księżyca... Pod wpływem starć 
z bratankiem, pod wpływem wspomnień, które ogarnęły go w tym dom- 
kit, żałował, że nie odszedł już dawno, że nie odszedł z tym starcem, nie 
odszedł, jak wszyscy... B y ł echem przeszłości, a może przedw czes
nym kochankiem dalekiej przyszłości... N ie mógł znaleść sobie miej-
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sea,: stanowiska, z ł u d z e n i a . . .  A le czy przyjdzie kiedy ta przy
szłość? Z miesięczną, poświatą płynęło ku niemu widzenie, jedyne 
widzenie jego życia — i urwała się w nim praca myśli.

*
.. , : . : •/; ., .

*  *

Następnego dnia Paweł, przechadzając się w upalne popołudnie 
po'ogrodzie, sądził swego stryja surowo, mimo że rozbrojony był jego  
prostotą, dobrocią i serdecznością. — Człowiek jałowy — powtarzał 
sobie — poetyczny marzyciel... Piękne słowa, nie podparte zasada
mi... Jak on się zmieszał, gdym zapytał o rodzinę! (Paw eł wiedział, 
iż  stryj żył w ^karygodnej liaison" — tak nazywano ten stosunek  
w W arszawie, z pewną damą). Tacy ludzie nie mogą nic stw o
rzyć... Jakże mało jest rzetelnych pracowników. Nazywa sam sie
bie... jak on nazywa siebie?... kurantem romantyzmu — tak, i bardzo 
słusznie.

Ogarniała go coraz większa ociężałość. Myśli snuły się coraz le 
ni wsze, nogi odmawiały posłuszeństwa, wszystkie członki ciążyły ku 
spoczynkowi na wysokiej soczystej trawie, w cieniu jakiego drzewa. 
Ogromny zdziczały park omdlewał w skwarze godziny poobiedniej- 
N ajlżejszy powiew nie mącił obumarłej ciszy, wesołość ptaków zgasła, 
wonie ulotniły się z ostatniem tchnieniem umęczonych kwiatów, na
w et cienie schroniły się kędyś daleko, może aż pod ziemią. N a sp ło
w iałych błękitach nieba, niby na spalonym stepie płonęło niemiłosier
ne, ogniste słońce.

Paweł, który już znał trochę zakątki ogrodu, kierował się ku al
tanie lipowej, przeczuwając, iż tam będzie najchłodniej. D la skrócenia 
sobie drogi przerżnął trawnik, nad którym uwijały się motyle, prze
brnął jakieś zarośla, potem przeskoczył rowy — niegdyś zapewne 
sztuczne kanały — wreszcie dotarł.

R zetelnie zasapany runął na ławę, zrzucił kapelusz i przy
mknąwszy powieki oparł głow ę, poprostu walącą mu się z karku, 
o pień. Słodki cień ow iał go dobroczynuem zimnem. Nie chciało 
mu się  myśleć, czuć, a tembardziej iść. A le  po chwili doznał dziw
nego niepokoju, tak jakgdyby ktoś długo, uparcie patrzał na niego. 
Ocknął się.

— Przepraszam panią... Myślałem, że jestem sam jeden — mru
knął gniewnie, prostując się i szukając kapelusza.
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W  drugim końcu altany odpoczywała widocznie tak jak i on, 
szwagierka rządcy, p. Michalina, osoba wcale nie szpetna. Znał ją 
z jakiegoś obiadu u rządcy (przez pierwsze dnie pobytu nie było ku
charza) podczas którego obdarzała go łaskawą uwagą, spotykał na 
przechadzkach w parku, zawsze z pewną przyjemnością i słodkiem jak  
miód przypuszczeniem, iż ona przychodzi tam dla niego, ale dziś był
by ją odesłał do stu dyabłów.

— To ja  panu przeszkadzam...
— W cale nie.
Panna nie zdejmowała z niego wzroku. W  jakiejś chwili spoj

rzenia ich spotkały się. W  oczach jej dużych, półsennych, półomdla- 
łych, do połowy przykrytych powiekami, były: ciekawość natarczywa, 
pytanie, zaczepka.

—  Pan pewno marzył? pewno o kimś... Pan nawet mnie nie za
uważył — mówiła głosem trochę nosowym, akcentem okropnym, prze
ciągając samogłoski, w przedostatniej sylabie.

— W cale nie. Gorąco... — bąknął.
— K ażdy kawaler marzy i żaden do tego się nie przyzna —  

uśmiechnęła się mdłym, głupim uśmiechem, niby z kokieteryą. Spoj
rzenia ich znowu się spotkały. Odchyliła się nieco i z głową wspar
tą o gruby konar lipowy, z wargami wpółotwartemi w uśmiechu, łech
tała go wzrokiem. P ierś jej wzdymała się wolno, jakby z trudnością, 
pod luźnym białym stanikiem. Pawła stopniowo opuszczały znuże
nie i z ły  humor.

— Pani mieszka w Wilnie?
— Niech mi Pan powie lepiej, gdzie mieszka ta, o której pan ma

rzył? Daleko?
Traktowała jego, pana, dziedzica—ona, szwagierka rządcy, jak  

równego sobie a nawet może z lekceważeniem kobiety, pewnej swo
ich czarów; ale jego to bynajmniej nie bodło. Nieśm iały i niedo
świadczony z kobietami, brzydki, tajał w rozkosznem uczuciu zdo
bywcy.

— N ie, blizko — odpowiedział.
— Jakto blizko!? o milę?
— Jeszcze bliżej.
— O wiorstę?...
— Bliżej...
— Jeszcze bliżej?! Niech pan powie, jak daleko.
— Zaraz powiem.
W stał i odmierzył krokami przestrzeń od siebie do niej.
— O sześć kroków — rzekł, stając koło niej.
— Tak blisko — odparła powoli — Nie warto marzyć...
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— Tylko co? — pytał nachylając się.
Odsunęła go ruchem leniwym.
— Nic...
Patrzali sobie w oczy.
— Pan przyjechał na długo?
— Na zawsze pani.
— N a zawsze! Tutaj tak nudno.
— To ja nie jestem zabawny?.
— A może tak, nie wiem — odrzekła, akcentując: wiem — ten

sam głupi, mdły uśmiech przesunął się po jej twarzy.
— Niechże pan siada, bo wygląda tak, jak gdyby pan chciał 

uciekać...
— Zostanę...
Usiadł tuż koło niej, prawie na jej sukni. A le ona cofnęła się 

nieco.
— Pan zawsze taki śmiały? — zapytała.
— N ie rozumiem...
— Pytam, czy pan z każdą tak sobie pozwala.
— Gdy mi się ktoś podoba -  plótł, dziwiąc się sam własnemu

dowcipowi.
— W ięc i z kobietą z arystokracyi?
— N ie wiem...
— Niby pan nie wie... przecież pan arystokrata.
— N ie wiem — powtórzył, istotnie nie znajdując już tematu do 

rozmowy.
Nastąpiło milczenie. Panna Michalina zawarła powieki i zda

wała się zapadać w sen. B iałą ręką kreśliła jakieś wzory na sukni, 
jakieś litery, może jakie znaki...

— Co pani robi w mieście?.. Pani uczy się jeszcze?..
— Skończyłam trzy klasy w „gimnazyi"...
— W ięc pani daje lekcye albo chodzi do biura?
— Jeszcze by też — oburzyła się — Panu zdaje się ,że jak szwa- 

gierka ekonoma, to już koniecznie wyrobnica! Dziękuję za „przy- 
jemnost.." Papo pracuje.

Krew nabiegła jej do policzków, óczy ożyw iły się przez chwilę, 
zerwała kilka liści i starła je między palcami.

— Każdy człow iek coś robi — tłómaczył się Paweł.
— A  panienki w arystokracyi, jakie mają zajęcie?
— A leż dzień jest długi bez zajęcia... — mruknął zmieszany 

Paweł.
— Chodzę na miasto, „do kram" albo do przyjaciółek, czytam.
— Cóż pani czyta?
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— W szystko, co pod ręką. Najlepiej lubię z francuskiego. Pan 
czytał „Złodziejkę m iłość1*?

— Nie.
— Nie? — zdziwiła się -  Pan przecież mówi po francusku!
Znowu zapanowało milczenie...
— I  pani nie nudzi się? — odezwał się po chwili.
— Bardzo nudno. Czasami tak nudno, że aż desperacya! D zie

ci krzyczą, mama w kuchni, papo śpi albo pisze. Ani kulawy pies do 
nas nie zajrzy! Siedzę w salonie i patrzę przez okno. Czasami idzie 
znajomy kawaler, — ukłoni się.. W szystkich kawalerów znam 
-w W ilnie.

Uśmiechnęła się.
— A  pan jeździ po świecie. Pan wesoło bawi się... Dobrze być 

-hrabią i bogatym. G-dybym poszła za mąż, to tylko za bogatego — 
spowiadała się.

Patrzał na jej białe ręce, białe pulchne ramiona, obnażone po
wyżej łokcia.

— Jaka ładna koronka — rzekł cicho, dotykając brzegów  
stanika.

— Niby pan ładniejszych nie widział...
W ciąż rozpatrywał koronkę.
— Pani się nudzi, bo nikt się pani nie podoba — przebiegle 

powiedział jakimś chwiejnym głosem.
— A skąd pan wie?
— Wiem.
— Pan nie zna tego. który mi się podoba.
— To niech pani powie kto — domagał się natarczywie, jak- 

gdyby chodziło o zbawienie.
Ona uśmiechnęła się...
— N ie powiem, nie powiem, nie powiem... powtarzała, uderzając 

go liściem po czole, po oczach po tw arzy.
— Za co pani mnie bije? — i ujął ją za białą, miękką, trochę w il

gotną rękę.
— Ot tak sobie.
— fan i niedobra, pani okrutna, pani niesprawiedliwa — bełko

tał, przysuwając się i biorąc ją w ramiona. N ie broniła się. Pochy
liła  się na niego całym ciężarem, jakby omdlała, czy senna, zwróciła 
ku niemu twarz pobladłą, sama dała mu gorące usta. N agle pchnęła 
go mocno.

— Co to? czemu?... jeszcze — szeptał.
— K to panu pozwolił! — mówiła stanowczo — jak pan śmie, jak  

pan może!
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Paw eł niedoświadczony zmieszał się mocno.
— Proszę mnie przeprosić — zaraz...
— Dobrze, jeżeli pani każe... — zgadzał się.
— Proszę uklęknąć na oba kolana, zdjęć kapelusz i powiedzieć: 

kocham panią! trzy razy.
Paw eł wahał się.
— Proszę zaraz — nalegała energicznie. i
W tedy zdjął kapelusz, ukląkł i trzy razy powtórzył jej o swojej 

miłości.
Jakieś dojmujące zawstydzenie przejęło go na wskroś. A ona 

jęła  się śmiać dziwnym, bolącym śmiechem...
— Zgodził się — wołała — zgodził się. Oto mężczyzna. I jesz

cze arystokrata, hrabia! Innyby mnie kazał uklęknąć przed sobą..- 
Niedołęga!.. Niedołęga!

I tak śmiejąc się wyszła z altany...
— K iedyż znowu, kiedyż jeszcze? — szeptał za nią.
N ie odpowiedziała mu.

IV.

Paweł był jeszcze dwa czy trzy razy w parku i w altanie, żeby 
wytężyć uwagę czy nie usłyszy szelestu kroków— ale napróżno. Zato 
posłaniec w liberyi przywiózł mu ponowne zaproszenie od kuzynki 
Kamienieckiej z Kamieńczyc, dokąd postanowił wybrać się niezwłocz
nie, ile że szanował samego Kamienieckiego, znanego w szerokich ko
łach W arszawy, prezesa kilku instytucyj, członka wielu delegacyj 
dzielnego szermierza „nowych idei", twórcę głośnego aforyzmu poli
tycznego o „zakręcie czy załomie dziejowym"... W  jego to salonie 
dwa razy na miesiąc podczas wielkiego postu w piątki (Kamieniecki 
podobno rozmyślnie wybrał ten dzień, żeby przyzwyczajać łudzi do 
zachowywania postów) odbywały się męskie rauty i tam też Paw eł 
dokonał pocieszającego w rozterce wewnętrznej, przez którą prze
chodził po klęsce krakowskiej, odkrycia, iż jako ziemianin niepotrzeb
nie męczył się nad wynalezieniem dla siebie drogi, że droga leży  
przed nim wyraźna i szczytna, że jako w ielki w łaściciel ziemski po
siada od pierwszego dnia pełnoletuości poważne stanowisko i donio
słe znaczenie w społeczeństwie.
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Teraz, gdy wdział już kompletny rynsztunek ziemiański, tem- 
bardziej uśmiechało mu się spotkanie z takim Kamienieckim. Miał 
już uawet kilka pytań przygotowanych i kilka kwestyj do wspólnego 
rozważenia a gromadził argumenty, gdyż domyślał się pewnych róż
nic... H ilary Kamieniecki chłopomanem nie był, do sprawy w ło
ściańskiej mniejszą przywiązywał wagę — a mówić i spierać się lubił 
bardzo... Tak ujmującego w obejściu człowieka, Paw eł bodaj, że nie 
znał dotychczas, kuzynka Kamieniecka zaś należała do matron, 
tworzących opinię warszawską, i Paweł, który wogóle kobiet bał się 
i  unikał, uważał ją za wzór pod każdym względem doskonały.

Zaproszenie wdzięczyło się do niego czarem niezrównanej, tro
chę może wyszukanej francuzczyzny, subtelnym pochlebstwem, wy
kwintną serdecznością, ale P aw eł mimo najszczerszych zamiarów wi
zytę odwlekał z poranku na poranek. Codziennie pojawiały się prze
szkody. To rządca przychodził dopominać się o plany nowych czwo
raków, to wypadała godzina wypłat (Paw eł płacił osobiście, żeby 
w ten sposób zapoznać się z chłopami i wrazić się im w pamięć), to 
przyjeżdżał z miasta adwokat w sprawie granic, służebności, przy
właszczonych gruntów... Raz nawet niespodzianie wpadł jakiś są
siad oryginał, żeby nagadać mu niegrzeczności z powodu podwyższe
nia płacy podziennej (Paw eł stoczył z nim ostrą utarczkę). K tóre
goś dnia równie niespodzianie „wpadli" na podwórze w dosłownem  
znaczeniu tego wyrazu, konno, już po zachodzie słońca, Stefan i Marciu 
Turowski.

Paw eł przywitał ich dosyć kwaśno, usadowił w salonie i rozpo
czął sztywną „kouwersacyę". A le Stefan był w wybornym humorze. 
Piękny, może jeszcze piękniejszy niż zwykle, w granatowej kurcie 
austryackiej i długich butach, co dodawało mu męskości, gorączkowo 
krążył po pokoju, w yw ijał rózgą i trzepał nią siebie po lakierowanych  
cholewach i gadał za siebie, za gospodarza, za Marcina, który mil
czał, jak zaklęty.

— Przyjechałem dowiedzieć się — mówił — czy miłe masz po
czątki. Jeżeli nie — „pierwsze kotki — za płotki" — pamiętaj o tern 
i nie zrażaj się. Trudności, kłopoty i zgryzoty są, ale i owoc bywa  
obfity.

— Kie masz pojęcia — opowiadał dalej nieproszony — jakich  
cudów dokonała u siebie pani Anna Opolska, jakie rezultaty ma z ma
jątków, jak wysoko stoi gospodarstwo włościańskie dokoła Pepłowal 
Poprostu, mówię ci, jak gdyby coś z bajki! Nazywam to kolonią ide
ałów — ten Pepłów... I śmiały mu się oczy.



P RZEMI ANY. 4 6 1

— N ie wiedziałem, że zajmujesz posadę u Opolskich — obojęt
nie odezwał się Paw eł — Słyszałem  o nich... On niezmiernie bogaty, 
stary i niedołężny...

— Tak — krótko potwierdził Stefan.
— Ona ma być niepospolicie piękna....
— N ie wiem.
— Jakto? — P aw eł uśmiechnął się.
— To niepospolita pod każdym względem kobieta — poważnie 

zakończył Stefan.
Radość przygasła w nim od niewiadomej przyczyny, usiadł na 

fotelu, koło stołu, wziął jakąś książkę, przeglądał...
Sztuczna i nudna rozmowa toczyła się aż do wieczerzy, po któ

rej Stefan odciągnął gospodarza na ganek dla jakiegoś poufnego 
interesu.

— Mam prośbę — zaczął zmieszany, głosem chwiejnym — tro
chę drażliwą... W idzisz... W idzisz — kręcił Pawłowi guzik — po
wołuję się na nasze dawne stosunki... pamiętasz... przychodziłem do 
Ciebie... nie odmawiałeś nigdy — urwał. Otóż i teraz — ciągnął 
dalej już patrząc Pawłowi w oczy — mam pilną potrzebę. Chodzi 
o parę tysięcy. Wiem, że tobie jest łatwo... sam wspominałeś nie
dawno, żeś z oszczędności studenckich uciułał kapitał — uśmiech
nął się.

P aw eł odsunął się o krok od kolegi.
— Chciałbym bardzo — odparł — dziękuję za zaufanie, ale prze

praszam, muszę wiedzieć, na jaki cel, na jaki użytek?
— Dla Marcina, dla Turowskiego — cicho wytłóm aczył Stefan.
— Taaak? — przeciągle, z grymasem mruknął Paw eł — bardzo 

szanuję pana Turowskiego... A le to... nie wystarcza... chciałbym po
znać dokładnie., właśnie... dokładnie, jaki obrót wezmą pieniądze.

-r Nie pytałem — jeszcze ciszej mówił Stefan.—To człowiek  
chory, nieszczęśliwy... Robi tajemnicę, potrzebuje teraz gwałtownie, 
sam niema, a matka mu nieda. Im trudniej o te pieniądze, tern gorę
cej ich pragnie — to nerwowe... zwykłe... N ie mówił mi na co... Mo
że to na jakąś ogólną sprawę...

— Na ogólną? — powtórzył Paweł.
— A le nie, chyba nie!... Domyślam się, że pieści jakieś marze- 

u e... Marzy mu się wyjazd z kimś, nowe życie... kocha... Ja  wiem, 
że z tego nic — tymczasem, ale niechby się cieszył... chory... Ja  
zwrócę za niego.

Paw eł przeszedł się raz i drugi po ganku, zastanawiał się.
— Przykro mi odmówić — mówił przez nos — ale nie mogę. 

Przede wszystkiem i jedynie dlatego, że nie wiem dokładnie, jaki obrót
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weźmie ta suma... pana — wskazał palcem okna salonu — znam mało, 
nie znam prawie, ale mam pewne powody, pewne przypuszczenia — 
szukał wyrazu — że to jest człowiek przekonań biegunowo odmien
nych i najbardziej mi niesympatycznych.

Um ilkł i wydął wargi. Czuł trochę wstydu i żalu z powodu od
prawy, którą dał, czuł uciechę, że zgnębił Turowskiego, a głównie 
gniew  do swego dawnego kolegi o wszystko razem.

— Szkoda — wymknęło się Stefanowi.
A le w tej samej chwili zwrócił się szybko, z trwogą, w stronę 

podwórza.
■ — Jakiś blask, łuna.. — mruczał. Marcinie! — zawołał głośno.

— Co się stało? — leniwie zapytał tamten, wysuwając swoją 
ogromną, posępną głow ę przez okno.

— Konie! — gorączkował się Stefan — pożar w Jaworowie 
u Skibowskich. W  taką suszę wszystko pójdzie. Spieszmy na 
ratunek.

— Na ratunek?... — tak samo apatycznie mruknął Turowski.
A le zaledwie dopadli koni, pognali w cwał przez podwórze mi

mo ruiny byłego pałacu ku bramie.
Paweł patrzał za nimi i w łunę, która rosła.

V .

t i ' “  ' ■ '

Paliło się rzeczywiście w Jaworowie, — i w ogniu tajały, nikły, 
marniały, bogactwo, chluba i pociecha pana Seweryna Skibowskiego. 
N igdzie pożar nie mógł sprawić szkody dotkliwszej i strat bardziej 
niepowetowanych, bo nigdzie w okolicy nie było takiego ładu (w zna
czeniu piękna i porządku). l ’an Seweryn Skibo wski, jakkolw iek ty l
ko dzierżawca K amienieckiego, był pierwszym rolnikiem w powiecie 
Ugodzińskim i ten stan kwitnący pod każdym względem, do którego 
doprowadził Jaworów, kosztował go niemało trudów, pieniędzy i zdro
wia. Potrzeba było lat...

Teraz był to już człow iek, oddawna złamany chorobą, sterany 
życiem, „niedołężny darmozjad", jak sam siebie nazywał. Z pola pra
cy czynnej zszedł oddawna... N ie pozostało mu nic, jak patrzeć i cie
szyć się. Codziennie tedy, latem i zimą — z wyjątkiem dni bardzo 
chłodnych — o tej samej godzinie, t. j. gdy roboty dnia miały się ku 
końcowi, wychodził z domu, oparty na ramieniu najstarszej córki
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Hanki, stawał w tern samem miejscu — śród zabudowań gospodar
czych — i przyglądał się. Mechanizm działał tak samo bez zarzutu, 
jak wówczas, gdy był jeszcze na czele. Patrzył i cieszył się.

Tak samo w dzień nieszczęścia...
B yła  niedziela pogodna, ciepła, czerwcowa. Rumiane słońce 

zapadało za pagórek, staczając się szybko w tej ostatniej chwili za
chodu z czystego nieba. Różowa zorza unosiła się nad horyzontem  
niby kurzawa i słała się na skibach świeżo zoranego pod oziminę L i- 
stajowskiego pola.

— Marnie zorane — pomyślał p. Seweryn, a głośno rzekł do 
Córki.

— Idzie na zmianę. Czuję strzykanie w nodze i wiatr się zry
wa. A deszcz potrzebny, bardzo potrzebny — powtórzył rozgląda
jąc się.

I ucieszył się w swojem troskliwem gospodarskiem sercu, zauwa
żywszy z daleka smutne osłabienie wyniszczonego długotrwałą su
szą owsa, który był siany w samą wielką sobotę.

— W samą wielką sobotę — wspominał — był szary, ciepły dzień 
i pod wieczór popryskało... Na żużlach... powinny być koniczyny.

— Ałboż potrzebny, papo — pytała tymczasem córka z roztar
gnieniem, wsłuchana w szumy, płynące z nad stawu od olsz... powiew 
marszczył gładką toń wody... — zdaje mi się, iż rolnicy latem wzdy
chają tylko do pogody. Pan Seweryn uśmiechnął się — bez wesoło
ści wszakże.

Codziennie rozmawiał z córką, ale to czuł, iż ona jest daleka od 
niego i obca, że taką pozostanie, że rosła w niej dusza niepojęta 
i nieznana... A nie miał z kim dzielić myśli, w kogo przelać myśli 
swoich, tego nawału myśli... Syn jedynak spał oddawna snem w iecz
nym w ogrodzie, śród brzózek, cztery młodsze córki były za małe...

To też despotyczny z natury nie dawał za wygraną i próbował 
przerobić Hankę. Odpowiedział teraz:

— Poetko! Cóżby wyrosło bez deszczu? Deszcz w porę, jest 
jak manna niebieska: karmi, wzmacnia, leczy, nieraz wskrzesza... 
W idzisz tamten owies zastawem ? Spojrzałem nań z daleka i wiem, 
że oddawna niedomaga... Dobry lekarz ze mnie?..

— Prawda, ojcze...
— A  widzisz!..
Pan Skibowski rozglądał się dalej w milczeniu. M yśli ich dwoj

ga szły własnym, odrębnym szlakiem...
— Piękny zachód — odezwał się wreszcie ojciec — jak śmierć 

zacnego człowieka. Chciałbym zgasnąć tak spokojnie!
— Poco papo znowu wspomina o śmiercil
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— Cóż chcesz! Młody może, stary musi.
Bał się śmierci i właśnie dlatego w yw oływ ał w sobie często 

myśl o niej. Jak wszyscy ludzie starzy i cierpiący, teraz u schyłku  
chciałby odsunąć koniec co najdalej. Żal mu było i swoich bliskich 
i tego domu drewnianego o niskich sufitach' w którym ubiegło mu już 
tyle lat, dobrych i złych, i alei lipowej, gotyckim, wysokim zielonym  
korytarzem biegnącej od samego ganku, i gospodarstwa, które w ła 
śnie obecnie u kresu coraz żywszy budziło interes...

— Czemu papo nic nie mówi?
— Ot tak sobie...
A le córka odczuła falę smutku, płynącą przez serce ojca, i pró

bowała go rozerwać.
— Czy gipsowanie pomogło na jęczmień? — spytała.
— N ie słyszałem jeszcze o takim eksperymencie...
— Przecież na wiosnę papo mówił... sama słyszałam.... pamię

tam — tłómaczyła się.
— Sypałem gips na koniczyny — z pewnem zniecierpliwieniem  

odparł p Seweryn.
Rozmowa upadła. Tymczasem z rozmaitych stron wracały sta

da: ogromne, gładko lśniące holendry, stłoczone w płochliwą ciżbę 
owce, konie w obłoku kurzawy, pocieszne cielęta...

Pan Seweryn w ywijał laską to tu, to tam, jakgdyby coś sobie 
samemu wskazywał, gładził swoje śnieżne wąsy i mruczał... Każda 
z tych sztuk—zw łaszcza w oborze—miała swoją historyę. Dohodował 
się ich sam, pamiętał daty urodzenia i ocielenia, pamiętał miłe pach
nące ciepło obór, gdy niegdyś, w zimowe wieczory sam chodził podsu- 
\\ ać świeżo urodzone cielę do macierzyńskiego wymienia... Tak da
wno nigdzie już nie był...

I  wciąż mruczał:
— „W esoła11 i „Pani" chyba niecielne... Krasula marnieje... 

Taka krowa, taka krowa...
Krasula była córką najlepszej dójki, przyszła na św iat wątła 

i drobna i dozorca miał oddać ją rzeźnikowi, ale nie pozwolił — i od- 
chuchano... Krasula przez wdzięczność odpłaciła im stokrotnie — 
a teraz marnieje... Taka krowa, taka krowa... i młoda jeszcze... 
I nikt mu o tern nie mówił... (Sam wczoraj w idział Krasulę i wcale 
nie znalazł, ażeby była chudą).

— W szystko idzie najgorzej! — rzekł głośniej — Niema gospo
darza! — machnął ręką.

— Gospodarstwo, jak człowiek, nie może obejść się bez głow y  
i serca — mówił dalej — głowa jeszcze jest — to niby ja — kieruję 
i rządzę, ale serca niema, tymczasem ono potrzebne na każdym kroku
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ku i w każdej chwili... Trzeba to kochać, wszystko kochać! I zboża 
i łąki i las i krowy i konie i nawet każdy płot. Tobie się wydaje, że 
gospodarstwo — to rubel, to rachunek, to chciwość, a ja ci mówię, że 
gospodarstwo — to miłość... Miłość ziemi, miłość natury, miłość lu
dzi i miłość Boga... Gdybyś raczyła przejąć się tą myślą, możebyś 
patrzała innym okiem...

— Zmęczyłaś się? — po chwili zapytał szorstko, bo miał głos 
twardy, ile razy wydobywał coś z głębi — możemy usięść na ław ie.

— Czyżby Jaworów wyglądał tak — mówił znowu — gdybym  
ja się wziął do niego bez kochania. Wiem, że Kamieniecki każdego 
dnia może mnie stąd wyrzucić, ale ja pracowałem nie dla siebie i nie 
dlatego, czyje to jest, lecz przez miłość ziemi — i dla kraju. Rozu
miesz? — surowym z pod gęstych i ciemnych jeszcze brwi (stanowiło 
to dziwny kontrast z białemi włosami i wąsami) spojrzeniem, trapił 
bladą twarz córki.

— I wszystkim tu jest dobrze — już chełpliw ie ciągnął dalej — 
ludziom, bydlęciu, nam wszystkim...

Ciche westchnienie zamarło na ściśniętych wargach Hanki... 
słuchała.

— Możesz przejść przez cały majątek — nie znajdziesz ani je 
dnej rzeczy nieużytecznej albo zbytecznej, nie znajdziesz, jak mówi 
lud tutaj, „głumu". Jeśli rośnie drzewo, to po to, żeby rzucało cień, 
dawało owoce albo budulec, jeśli łąka — to z wybornem sianem, jeśli 
staw — to rybny...

Rzeczywiście na powierzchni stawu, widnej z tego miejsca — 
Hanka tonęła w niej oczami — pluskały ryby.

— A. co tu było? — wspominał Skibowski — pustki, trzypolów- 
ka, łąki, Boże odpuść, nawozu marnych, ale to zupełnie kiepskich, mor
gów JO... A teraz? Co? Prawda?

— Tak ojcze — szepnęła Hanka, a jednocześnie, pełna zw yczaj
nej w tych wieczornych godzinach tęsknoty zapytałaby go: ,a  życie 
ojcze? a życie?" Boże, jakżeby chciała pójść w te rumiane dale, za 
wzgórze, uciec od tych miejsc tak znanych, pachnących nawozem!..

— Czyś widziała — prawił jeszcze pan Seweryn — żebym trząsł 
się nad groszem, zamykał, odkładał?.. A fornalom tu żle? W idzia
łaś, jak bawią się dzieciaki w ogródkach przy chatach, jak każdy co 
roku zbiera własne jabłka i gruszki, miód z własnego ula? Spróbuj 
oddalić któregokolwiek!

— Biedny Ignacy — mówił ciszej, do siebie — nie chciało mu 
się iść... A le trudno! Jak rygor, to rygor... Trzeba ich trochę prze
siać przez sito, a wówczas jeszcze jedną zaprowadzę reformę... i wsparł 
zadumaną, śnieżną, piękną głowę na lasce.
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Od wschodu szła już uoc. W  stawie niechętnie rzechotały żaby 
i szum płynął stamtąd, od olsz, pełen skarg, niby żalące się wołanie 
duszy jakiejś, jednej jedynej, niespokojnej śród pogodnego ukojenia 
świata.

— Idźmy ojcze — cicho, zdjęta niewytłomaczonym lękiem, ode
zwała się córka — rosa spada.

Powoli, z przystankami — pan Seweryn odpoczywał (codzien
nie odbywał tę drogę i wydawało mu się, iż codzień z większą trud
nością) weszli na stromą wyniosłość, na której stał dom, świecący już 
przez jedno okno lampą.

— Jutro jest Ś -ty  Jan? — zapytał jeszcze Skibowski.
— Tak.
— Cóż, będziesz puszczała wianki?..
— Może dla dzieci...
— A  dla siebie — drażnił ją — zamyślić jakiego pięknego mło

dziana i puścić na wodę...
— E, ojcze — broniła się ze słodyczą.
— Turowski dojeżdża coś trochę za często — rzekł od nie

chcenia.
A le jej twarz zasępiła się i nie powiedziała nic.
Na progu, jak zwykle, jak codziennie, spotkała ich pani K ry

styna, drobna, wątła, nieśmiała, spłowiała (tylko czarne oczy żarzyły 
się) w spłowiałej sukni.

— Czy nie zachłoduo już? Zziąbłeś? Dlaczego tak długo? R ę
ce zimne... Daj, ogrzeję ci — troskliwie uwijała się kolo męża.

— Ujdzie. Poczta już jest?
— Tak.
— Dawaj gazety.
Codziennie powtarzało się to samo i codziennie p. Seweryn mó

wił: „dawaju z akcentem na ostatniej sylabie. Codziennie szedł do 
jadalnego pokoju, gdzie rodzina, lampa, samowar, poczta musiały już 
czekać na niego, siadał w obitym zieloną ceratą fotelu, przeglądał 
listy , jeśli były, i zagłębiał się w pisma. Nikomu, nawet żonie, nie 
wolno było przerywać ciszy. Cztery młodsze córki piły przez ten 
czas, nie czyniąc najlżejszego hałasu, herbatę, żeby módz potem słu
chać uważnie ojca.

Z chmurą nad krzaczastemi, ciemnemi brwiami odłożył dnia te 
go dziennik. Gryzło go coś nieokreślonego.

— Prośba ziemian lubelskich odrzucona — rzekł krótko — 
a Lew M ierzejewski tw ierdził że zdobędą. W ydaje mu się, że jest 
nieomylny.
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t — Jaka to prośba, tatku? — spytała jedna z młodszych córek.
J ą ł jej zrozumiale i cierpliwie tłumaczyć znaczenie reformy, 

-o którą, prosili ziemianie lubelscy.
1 w dnie powszednie i w św ięta cala rodzina przez cały wieczór 

nie opuszczała pokoju jadalnego — dla zaoszczędzenia nafty i dlate
go, żeby ojciec mógł rozciągać nad każdym z osobna i wszystkiemi 
razem opiekę i dozór. Każdy miał swoje zajęcie. Pani K rystyna  
szyła i cerowała bieliznę, w niedzielę pisała listy, Hanka zapełniała 
codzienną rubrykę w dzienniku, kontrolowanym przez ojca, albo po
prawiała ćwiczenia sióstr, dzieci przygotowywały lekcye.

N iedziela była dniem głośnego czytania. A le pan Seweryn nie 
zabierał się jakoś do książki. Dumał, trąc sobie od czasu do czasu 
namarszczone czoło.

— Zdrów jesteś? Może ci co dolega? — niespokojnie zapytała 
pani Krystyna.

— Zdrów jestem...
I  znowu myślał. Niewiadomo dlaczego stawał mu przed pamię

cią syn, który tam śnił śród brzóz, który niegdyś siadywał koło tej 
samej lampy... I  niema go... Zdawało mu się, iż aż tu słyszy szmer 
tamtych brzóz...

. Hanka ogarnięta także zadumą nie mogła i trzech zdań sklecić 
w dzienniku. Znużenie i zniechęcenie wlokły się za nią od samego 
rana w tę pogodną niedzielę... Dnie powszednie mijają szybko, ale 
w święta budzą się tęsknoty i pragnienia... Na klęczkach błagała 
ojca, gdy była młodszą, żeby pozwolił jej iść. N ie puścił... Teraz 
już może zapóźuo... Zwiędła... Ale wciąż jest duszno i nudno... 
Dlaczego? Powinnaby była czuć się szczęśliwą w domu rodziciel
skim... R eligia, uczucia rodzinne, obowiązki... Tylko, że wciąż zry
wają się bunty... Jest świat szeroki i życie, życie...

A le  czy poszłaby już teraz... sama?
Na chwilę twarz jej stanęła w ogniu...
— Hanko! — przywołał ją  do porządku ojciec.
C zytał już od dość dawna, przemógłszy siebie, jakąś gawędę Sy

rokomli i wszyscy — prócz matki — m ieli obowiązek słuchania. Pan 
Seweryn czytał równo, głośno z umiejętnemi modulacyami, trochę 
może zimno tego wieczoru.

— Co to za blaski! — krzyknęła nagle pani K rystyna. A ni ona, 
ani nikt z otaczających krzyku tego przez całe życie nie zapomniał.

Pan Seweryn skoczył na równe nogi i przebiegł szereg ciem
nych pokoi, zanim ktokolwiek mógł go dopędzić. A le na ganku ru
nął na ławę. Zabrakło mu tchu.
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— Hanko, Krzysiu, tam... Ja  nie mogę — szeptał zduszonym, 
urywanym głosem. — Niech wyciągają sikawkę, beczki nalane wodą, 
ludzie znają komendę, wszystko w porządku... Na dachy... Wiatr... 
Wszystko pójdzie z dymem . Jezus Marya! i obora się pali.

I  już nie poruszył się, ani przemówił. — Żona dawała mu jakieś 
krople — wypił — dzieci, kwiląc, tuliły się do jego kolan i całow ały  
po rękach — dawał im ręce do całowania — potem wynoszono rzeczy  
z domu — nie mieszał się do niczego. Szklanym wzrokiem patrzał 
w stronę pożaru.

W czerwonym blasku widać było bezczynne grono ludzi, zawo
dzące kobiety, konie i owce zaganiane w pole (bydło nie dało się już 
uratować), dzieci, Hankę, biegającą bezradnie... jakaś baba niosła 
dwie poduszki... przygalopowało dwu jeźdźców...

Ogień szalał i huczał, rzucał się w potwornych podskokach, sy 
czał, trzeszczały walące się w śmiertelnym przerażeniu budowle, dym 
buchał, jakby krwawy, straszny wodotrysk, iskry leciały w przepast
ne, spokojne niebiosa...

Hanka, zmęczona, nieprzytomna stała koło Marcina Turowskie
go, który zsiadł z konia i przyglądał się w milczeniu.

— Panie — błagała go, jakgdyby to od niego za leż a ło — już 
nic więcej nie pójdzie, już dosyć!? Panie, jakie to straszne! straszne, 
panie, od czego to? za co to? Siedzieliśm y wszyscy w pokoju jadal
nym, papo czytał, jak zwykle w niedzielę... Naraz mama krzy
knęła!...

Przebiegi ją dreszcz i przysunęła się do niego bliżej.
— Okropnie krzyknęła — opowiadała bez tchu — nigdy nie za

pomnę tego krzyku — znowu chwycił ją dreszcz — pobiegłam za pa
pą do salonu... Widno już było, jak w dzień... Papo upadł na ławę.. 
przysłał mnie tu... ale ja nie umiem, nie wiem... N ie wyciągnęli na
rzędzi... Może pan Stefan... Ą jeszcze dziś przed zachodem Papo 
stał ze mną i cieszył się...

Nigdy w życiu nie mówiła do niego tak dużo i tak jak teraz 
z zaufaniem, serdecznie, jakby do kogoś bliskiego.

Chciwie, z rozkoszą tajoną wpatrywał się w jej twarz zdyszaną, 
osłupiałą, przedziwną w jasności ognia, jakby natchnioną, w jej drżą
ce wargi, postępował ku niej i już już mimowoli w yciągał ramiona, 
żeby ją  chwycić...

— Staliśmy tu, może w tym miejscu — wspominała — Papo opo
wiadał — nie pamiętam co — ale cieszył się, chlubił się...

Marcin spojrzał na płonące jeszcze zgliszcza, potem na dom 
mieszkalny na wzgórzu, oblany ruchomą czerwienią łuny, jakby sam
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ruchomy, i uśmiech przelotny, zły  zakw itł na chwilę na jego posęp- 
nem obliczu.

Hanka nieprzytomnemi oczami szukała kogoś w tłumie.

VI.

Stefan zagrzewał bezczynnie stojących chłopów, wydawał roz
kazy, pracował sam z siekierą w ręku, zaprzęgał konie do wozów  
z beczkami, polewał wodą jakieś dachy już tle jące  — wreszcie, gdy 
pożar był umiejscowiony, zostawiwszy Marcina przy Hance Skibow- 
skiej, nie chcąc pokazywać się nikomu z poszkodowanej rodziny, ru
szył do domu. Jechał wolno. Błogiem  zimnem powiało na niego od pól, 
błogosławioną, a zarazem dziwną po upalnym zgiełku śród pożogi wy
dała mu się cisza dokolna. Tak samo, jak w nocy, odzywały się ze 
zbóż przepiórki, a z łąk derkacze; tak samo po zbożach przelewał się 
szelest, na jakimś młynie żaliła się woda... Niezmierny obszar niebios 
św iecił gwiazdami, które migotały zaledwie blade i wątłe: nad borem 
zapalał się rozblask wschodzącego miesiąca... Cicho, w suchym piasku 
gościńca stąpały kopyta konia...

Stefan oddawna już, może od tamtych godzin młodości, nie pa
trzał w gwiazdy. W ieczory schodziły na rachunkach, na pisaniu, po
tem za krzesłem stawał sen i wodził mu dłonią po czole. Spał twardo. 
Niepokoje i burze minęły tak, jak minęły tamte czasy młodości. B y -  
łoż czego żałować?..

A le teraz bezwiednie szukał oczami, które zapomniały znanych 
niegdyś konstelacyj, tak, jak szukał przed laty, gdy trapiły go tę
sknice, gdy mieszkał w nim na stałe rozdźwięk, rozdźwięk dziwny, 
a zawsze żywy, jak gdyby jakaś druga istota, większa niż cele, do 
których śpieszył on, ruchliwy, wiecznie ziaj any społecznik, przerasta
jąca codzienną krzątaninę, codzienny nawał użytecznych zajęć... 
I zdarzało się wówczas, że biegnąc nieraz z jednego zgromadzenia na 
drugie, zwalniał kroku i pytał siebie: „po co?", że nieraz, znużony, 
ochrypły od gadania „organizatorskiego", stawał w jakiejś nocnej 
godzinie pod oknem i czuwał nad śpiącem miastem ze swego czwarte
go piętra — w niewytłómaczonem udręczeniu. Wówczas też poznał 
koustelacye. A le nie było nic dobrego w gwiazdach i w ciemnych nie
biosach. .. Im dłużej błądziły w nich daremnie, zamyślone oczy, tern 
cięższy ucisk kładł się na sercu. Gorąca żądza czynu stygła , pryskał

31
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zwodniczy pozór, w który co rana stroił się każdy poczynający się 
dzień i w  duszy na miejsce ciepłej, powszedniej, dobrej wiary ukazy
wała swoje surowe oblicze jakaś prawda chłodna i mądra, która na
pełniała go drżeniem, mimo, że nie umiał czytać w zimnem jej spoj
rzeniu...

A le oddawna, oddawna już przestał czuwać... W  drodze ze sta- 
cyi do Turowskiego, na otomanie Turowskiego przebiegały po nim 
dreszcze, rodzące niepokój, ale zaledwie wrócił do siebie, do Pepłowa, 
minęło wszystko. N ie miał czasu. W arsztat był olbrzymi, pole do pra
cy  wyznaczone, był urok zgodnego, koleżeńskiego niemal trudu z ko
bietą rozumną, dobrą, niezwykłą... I  dnie mknęły. Objeżdżali razem 
gospodarstwo, przyglądając się łanom i robotom, zachodom słońca, lu
dowym typom i strojom, gawędząc o każdym zagonie i każdym rowie 
(wszystko miało swoją historyę i wszędzie było jakieś wspomnienie), 
zwiedzali szkołę, szpitale i przytułek, naradzali się, robili rachunki 
(te były najzabawniejsze, gdyż każdej wiosny przewidywali olbrzy
mie dochody, z których później wyrastało zero — żartowali). Przez 
trzy lata wytw orzyła się między nimi harmonia, że znali każdy od
cień swoich myśli i każdą najdrobniejszą tkankę uczucia, że z uśmie
chami szczęścia zwiastowali sobie każdą pociechę w pracy, a z naj- 
przewrotniejszą przebiegłością ukrywali jedno przed drugiem kolce. 
Dokoła Stefana wytw orzyła się sieć mocna i gęsta, złożona z uko
chanych zajęć i całe jego życie ześrodkowało się, zamknęło się w je 
dnym, ciasnym obrębie. N aw et poza domem, jeżeli zdarzało mu się 
wyjeżdżać do miasta, myśl jego biegła do Pepłowa, do doświadczal
nych pól, do robót polnych, do stukotu i gwaru szkoły tkactwa, do ja 
kiegoś drobiazgu, o którym wilią mówił z panią Anną, do plantacyi 
wierzby koszykarskiej, do cieląt, z których co roku na wiosnę kilka  
rozlosuwywało się bezpłatnie między wsie... 1 coraz chłodniejsze echo 
odzywało się w sercu jego na odgłos rzeczy, miłowanych niegdyś, co
raz to bardziej roztargnionym stawał się jego czujny społeczny nie
gdyś słuch. P isyw ał jeszcze z obowiązku i urzędu do miesięcznika 
rolniczego, ale rzadko, czytał także trochę z obowiązku, na rozpra
wie, którą rozpoczął z żarem w Krakowie, leżała warstwa kurzu... 
D nie mknęły.

A  teraz, śród milczenia nocy, pod niezgłębionym milczeniem nie
ba, coś się w nim budziło. B łogie orzeźwienie, którego doświadczył, 
skoro tylko dosiadł konia, wyrwawszy się z piekielnej walki z ogniem, 
minęło. Czuł samotność, słyszał nieuchwytny głos nieuchwytnych  
wspomnień, zdawało mu się, żektoś woła na niego po imieniu, że prze
szłość patrzy mu w oczy, że oto znowu z miękkich i mrocznych Zawo
jów  niebieskich wynurza się tamto chłodne i mądre, nieodgadniona
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"Oblicze... N ie widział go od lat... Jak sam smutek w isi to ciemne nie
bo... Obejrzał się. Jeszcze nad Jaworowem drgała łuna — z drugiej 
strony w złocistej jasności wschodził księżyc.

Pod czaszkę, tkw ił ciągle niby zmora splątany, okropny, jaskra
wy, zgiełk liw y obraz nieszczęścia Skibowskich. Nieprzytomne oczy 
biednej dziewczyny szukały go w tłumie, modliły się do niego... Czuł 
ich niewymowne dotknięcie... W estchnął.

Naraz przypomniała mu się obietnica, którą dał zrana pani 
Annie Opolskiej, obietnica ułożenia wykazu wyrobów włościańskich  
w okolicach Pepłowa. Było to potrzebne do jakiejś jesiennej wystawy  
i  wykaz ten przygotował. Miał go nawet w kieszeni, ale nie posłał. 
Marcin Turowski przyjechał na obiad bardziej wzburzony i rozstro
jony niż kiedy, gorączkowo przejęty potrzebą pieniędzy i jakiemś ta- 
jemniczem marzeniem — i wyszło to mu z głowy. P ierw szy raz nie 
spełnił prośby...

Trącił konia nogą i ruszył ostrym galopem. Sadził przez gęste 
•cienie drzew, które rysowały się na piasku, niby przez przeszkody, 
wiorstowe słupy m igały mu w oczach. Im bliżej był dom, tern energi
czniej wypychał konia.

A le było już późno i olbrzymi dwór Pepłowski spał, gdy stanął 
przed gankiem swego t. zw. ogrodowego domku. Zaspany jasnowłosy  
Teodorek, chłopak do usługi, otworzył mu drzwi.

— Pani dwa razy przysyłała po pana — rzekł, przecierając oczy 
i  ziewając.

Stefan obmył tylko ręce i poszedł tak, jak był, w długich butach 
i kurcie jeździeckiej pod pałac. M iał na to pozwolenie. W  pałacu 
św ieciły  jeszcze okna. W biegając na schody werandy spłoszył panią 
Annę, której nie spostrzegł w ciemności. Zerwała się z kamiennego 
stopnia.

— Czekałam na pana — zaczęła z ożywieniem — i na obiecany 
w ykaz. W iedziałam, że pan nie zapomina... — w głosie jej brzmiał 
śmiech.

— Przepraszam — tłómaczył się Stefan — napisałem zaraz, ale 
stało się nieszczęście...

Usiedli na werandzie, na fotelach z wierzby miejscowego wyro
bu. N a stole paliły się świece w  szklanych od wiatru kołpakach.

— Nieszczęście? Co takiegol Jakie? — niespokojnie zapytała 
;pani Anna.

— Pożar w Jaworowie u Skibowskich...
I  Stefan opowiadał wszystko od początku ze szczegółami. Lubił 

opowiadać przed nią, gdyż nikt na świecie nie umiał tak słuchać. P a 
trzała  w niego uważnie swemi rozumnemi, szaremi, bez blasku,
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oczami (tylko w rzadkich chwilach św ieciły  te oczy), zlekka przechy
lając przecudną głowę o przedzielonych przez środek, nasuniętych na 
uszy włosach. N ie przerywała nigdy.

— W ielka niedola — rzekła, gdy skończył. — Pan Skibowski 
tak kochał to wszystko... I Hanka....

N a chwilę przelotnie drasnęła go przenikliwem spojrzeniem, ale 
Stefana twarz była spokojna.

— I pan się zmęczył — mówiła dalej — (ten głos miał dziwne 
brzmienia) — ratując. Może herbaty... Pan g ło d n y .. Zaraz ..

Zadzwoniła. Po chwili, ogolony, uroczysty, niezmącony w swo
jej powadze, lokaj wniósł na tacy srebrne imbryki. Stefan dopiero 
teraz poczuł głód i szalone, męczące pragnienie.

Śledził ruchy jej białej z wielu pierścionkami ręki, która nie opa
lała się nigdy, o długich palcach a szerokiej w dłoni, gdy nalewała da 
cienkiej, małej, kruchej filiżanki mocną herbatę — potem pił chciwie.

— Jak pan musiał być spragniony! Bo to okrutna praca taka 
walka z ogniem!.. Wiem, że pan był duszą ratunku. Zresztą widzę 
to... Pan ma płatki węgla we włosach, na brwi... — zaśmiała się.

Jego  zdziwił ten śmiech trochę... pusty...
— A  tu w nieobecności pana — opowiadała swobodnie, z n ie- 

zwykłem ożywieniem — zaszły zmiany... A le nie przemiany — do
dała przekornie...

Uśmiechnęli się oboje do wspomnienia dosyć odległej dysputy 
na temat zmienności czy też nieruchomości dusz ludzkich.

— Zrobiłam projekt wyjazdu za granicę — i jedziemy jutro.
Stefan drgnął, zbyt głośno odsunął cienką, kruchą filiżankę, ale

nie powiedział nic.
— Zasiedziałam się na wsi — szybko prawiła pani Anna —  

prawda? Od 4 lat nie wyjeżdżałam już nigdzie i okryłam się pleśnią... 
Prawda?... — Patrzała w niego prawie swawolnemi oczami. — O trzy
małam dziś popołudniu list od kuzynki Misi z W arszawy i zaw stydzi
łam się. N ic już nie wiem, wyszłam z obiegu... Oni tam wszyscy  
jadą — cienkim palcem potarła sobie czoło — nie pamiętam nazwy... 
coś nowego i modnego, gdzieś, gdzie nie jest ani ciepło ani zimno, 
a cudownie pięknie... Adaś jest zdrowszy, może odbyć podróż i je 
dziemy.

Stefan sztyw niał i pochmurniał. W ydawało mu się, iż nigdy 
nie widział jej taką światową, rozbawioną i obcą (pani Anna bywała 
taką nieraz przy gościach i po odjeździe światowych gości, ale on nie 
spostrzegał tego, gdyż nie miał jeszcze wówczas żadnych wymagań) 
i drażniło go to nadzwyczajnie w tej chwili, świeżo po ciężkich wra-r, 
żeniach pożaru.
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— Jedziem y jutro — opowiadała pani Anna — bo nigdy odkła
dać nie należy. Kufrów nie biorę, będziemy kupowali wszystko za 
granicą! Takie nagłe projekty mają urok niepospolity... Prawda 
panie?

— Tak pani.
— Misi list jest na dwu ćwiartkach. Ona nie lubi pisać, ale nad

zwyczajne rzeczy dzieją się w świecie. Rozwody, skandale... N ie- 
mirowski w ytoczył proces rodzicom o posag żony, Polek  Lutowski 
spadł z konia na wyścigach... W ie pan, z przyrodniego brata mojej 
Almejry.

Stefana to nudziło. Czuł, że gruby i wysoki mur, nieistniejący 
oddawna, urósł między nimi... Po tamtej stronie był św iat i W ar
szawa, i ona zapewne zaledwie raczy go spostrzegać. W stał i ukło
nił się sztywnie.

— A  wykaz! Znowu pan zapomniał — żartowała.
Położył arkusz na stole.
— Jest... Dobrze... Będę już całe życie pamiętała, iż panu 

zdarzyło się zapomnieć. Dobranoc.
Stefan szedł wolno przez park, jak gdyby dźwigał ciężki głaz. 

Naraz przyszło cierpienie i niepytane rozpostarło nad nim swoją moc 
samowładną; gromadził się mrok. Próbował śmiać się. Nerwy, zmę
czenie po ciężkich wrażeniach dnia, może niedomaganie. I błądząc 
po ogrodzie szukał przyczyny. Pani Anna odjeżdża — powtarzał 
prawie głośno — dobrze... gruby, wysoki mur (może urojony) dobrze...* 
światowość — dobrze...

Ogarniało go zniechęcenie bezgraniczne, obojętne na wszystko  
i odpychało z odrazą ^ażdy w ysiłek  rozsądku, który gwałtem chciał 
toczyć się torem codziennym... W yliczy ł sobie jakieś niezbędne za
jęcia następnego dnia... Przeląkł się. Zatrzym ał się pod drzewem, 
ujął mocną dłonią chropawy konar, m yślał w wykrętnym zamiarze 
zbadania siebie, oszukania siebie. I  długo myśl snuła kłamną przę
dzę, przejęta strachem, szukała wybiegów, w ikłała się podstępnie.

Cierpienie nabrzmiewało i nie przestawało mówić o sobie, dopo
minać się prawdy, którą on wiedział, wiedział może oddawna... N ie  
mógł nie wiedzieć... W ypływ ały  z pamięci chwile, fakty, drobiazgi... 
Tylko dlaczego, dlaczego?...

M ijały godziny. B iały, przedsłoneczny dzień stawał się już na 
świecie.

W ówczas z nagłem postanowieniem spojrzał prawdzie prosto 
w  twarz, chwycił ją w ręce, zmagał się z nią.
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W ogromnem zmęczeniu ducha zawierał powieki. Obok w szyst
kiego, pomimo wszystko był w nim żal... A le  duma zwiodła gn iew -, 
ne brwi.

Ciężki trud czekał go teraz, ciężkie dnie. Każda godzina mia
ła być gorzką, jadowitą.

Powiedział sobie, że tak będzie.
N a pogodnem bez blasku niebie tkw ił obłok w ygasły, martwy, 

pełny jeszcze nocnego uśpienia, drzewo szumiało, jakieś ptaki zawo
dziły, żółty, szpetny kot przeczołgał się przez trawę, wracający z noc
nej obławy.

Stefan zaledwie teraz usłyszał szept gałęzi. Patrzał przenikli- 
wemi źrenicami dokoła, słuchał i duszę jego jęło napełniać przedziw
ne milczące porozumienie, którego nigdy jeszcze nie zaznał, porozu
mienie z da lekiem niebem, z uśpionym obłokiem, z szeleszczącem drze
wem i z tym, co ono szeptało, z tern wszystkiem, z tą ciszą i pogodą 
wiekuistą, z tym spokojem, który trwał w nieskończonościach.

I  nie wiedział, czy to było szczęście czy bezmiar nieszczęścia.

(D. c. n.). K azimierz Z d ziec h o w sk i.



Epoka napoleońska 
w powieści Żeromskiego,

Epoka napoleońska! Te dwa wyrazy staną już za obraz po
etycki. Pamiętamy ją, pod jej żyjemy urokiem. Po dziś dzień, choć 
echa armat z pod W aterloo zginęły  już oddawna, mamy na oczach 
tę cudną, a straszną epokę, „kiedy reszta świata we łzach i krwi to
nęła, gdy ów mąż, bóg wojny, otoczon chmurą pułków, tysiącem d>iał 
zbrojny, w przągłszy w swój rydwan orły złote obok srebrnych, od 
puszcz Libijskich latał do Alpów podniebnych1*...

Wspomnienie tej ery wielkich wysiłków, radosnych zw ycięstw , 
tragicznych rozczarowań—jeszcze nie znikło: oślepia blaskiem chwały 
i bohaterstwa, ogłusza hukiem dział, nęci oko barwnością pułków, 
uniformów, kit, proporczyków. Złożyliśmy tę erę w panteonie dziejo
wym obok najdroższych pamiątek, jako tradycyę świętą, n ie
tykalną...

A  może to wszystko sen płochy, choć złoty? może czcimy nędz
ne bożyszcze i nabożnie sami się oszukujemy? Może „ów mąż" nie 
naczyniem przeznaczeń był, lecz upiornym A tty lą  tylko? może jego  
chwała—to krew, napróżno przelana, i dymy, smutno wznoszące się  
z pogorzelisk? może wreszcie to wszystko, co ojcowie nasi mieli za 
heroizm, świętokradztwem było i płatną zbrodnią?

Po wieszczu, co czcił w Napoleonie „boga wojny", po innym, co 
widział w nim „anioła, co usuwa zawady z drogi Pańskiej, gdyż  
już blizka godzina Pańskiej podróży", przyjdzie inny, nie mniej
szy duchem, i wyrzuci gorzkie słowa potępienia:

On z gwiazdą na czole, a bez gwiazdy w łonie,
Zwycięzca zamętu, by nowy wnieść zamęt,
Krwią ziemię zalewał, nie w  Boga obronie,
Lecz tylko dla sławy, w końcu dla zabawki.
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Przed u i ni szła nadzieja, a za nim szedł lament;
Z tych ogniów ofiarnych co zostało?— Zgliszcze!
Z hekatomb kto zysk miał, kto?— Kruki i kawki!

Jeżeli prawdę, są te wyrazy okrutne, to—gdzież szukać dla nas 
samych tytułu do nieśmiertelności? czy nie pierzchnę nam z przed 
oczu czaro w ne mary Somo-Sierry, Itaszyna i Lipska, a my sami nie 
zejdziemyż do nędznej roli narzędzia zniszczenia? Sprawiedliwości 
dziejowej wszak musi stać się zadość.

Zdaje się, że tak odlegli jesteśm y od tamtej epoki, do zdobyw
ców Saragossy tak mało podobni. Kupczyki z nas i karły przy tam
tych rycerzach-olbrzymach: miast trąbki bojowej posłuszni dźw ię
kom syreny fabrycznej, zamiast szańców i fortów wznosimy potwor
ne cielska przędzalni i browarów, nad księgą główną, nie nad mapa
mi polowemi ślęczymy.

A le to tylko pozory. Tradycya tkwi w nas głęboko, a kult 
Napoleona przechodzi złotogłowiem  przez całą naszą poezyę w. X I X ,  
począwszy od owych ód pseudoklasycznych Koźmiaua, W ężyka  
i Osińskiego, do obrazków Or-O ta i nowel Konopnickiej; a kiedy 
przed dwoma laty laty ukazały się powieści napoleońskie Gąsiorow- 
skiego, wzbudziły powszechny entuzyazm, mimo iż autor bynajmniej 
nie dorósł do wysokości swego zadania.

Smutne więc i groźne pytanie, jaką myśmy odegrali rolę w tej 
tragedy! dziejowej, nie przestaje i dziś jeszcze trwożyć umysłów, 
chociaż z pokolenia szwoleżerów nikt już nie pozostał przy życiu. To 
też możeby i czas już był przystąpić do chłodnego, choć nie pozba
wionego namaszczenia rozstrzygnięcia tej sprawy; tak wnuk, przepa- 
trując zw iotszałe po dziadzie pamiątki, uśmiecha się pobłażliwie, 
ale—nie bez miłości.

Nasza historyografia, choć w iele uczjn iła  na tern polu, ogłosiw szy  
olbrzymie tomy nowych materyałów, rozbierając swe źródła krytycz
nie i fachowo, nie w yrzekła jednak ostatniego wyrazu. Niemasz tu 
jeszcze ustalonych pewników naukowych, bolesnych, ale niewzruszo
nych; znajdujemy się dotąd w stadyum—poszukiwania. Legiony  
polskie w jednych znalazły surowych sędziów i oskarżycieli, w dru
gich—gorących i namiętnych apologetów; wyrazy i pojęcia sprzecz
ne: „bohaterstwo", „kondotyeryzm", „wiekopomna w dziejach woj
skowości szarża", „paskudna Iliada", krzyżują się w powietrzu, jak  
błyski szpad.

A  może, co pozostało skryłem chłodnemu skalpelowi historyka, 
nie ostoi się przed przenikliwą intuicyą poety? N ie czekać tego,
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oczyw iście, od b rząkałow-piosenkarzy, ani gawędziarzy-gadulów. 
A le  talent Żeromskiego stać na rozległe horyzonty dziejowe i śmiałe 
poglądy.

Ostatnia, wielka trzy tom owa powieść autora „Ludzi bezdom
nych" z końca X V III  i początku X I X  wieku, p. t. „Popioły" roztacza 
przed nami olbrzymie tło dziejow e, sięgając obu półkul ziemi 
gdzie tylko stanęła noga legionisty polskiego. A  obraz to zaprawdę 
wielki, różnorodny w swoich szczegółach i objawach, plastyczny  
w wykonaniu, a tak poetyczny w każdem, najlżejszem pociągnięciu 
pendzla.

Zamiarem i celem autora było przedstawić duszę społeczeństwa 
polskiego w te kilkanaście lat najtrwożliwszych, od roku 1797 do 
1812, kiedy każdy miesiąc, niemal każdy dzień, przynosił nowe wieści 
i  nowe zmiany, chciał Żeromski odtworzyć tę duszę, już to bolesną 
i rozpaczliwie załamującą ręce nad głową, już to promienną przez 
wiarę i nadzieję, to znów błądzącą po manowcach myśli i czynu, bądź 
też rzucającą się na ślepo w wir uciech i zapomnienia, jakby na prze
kór krwawiącemu sercu. Temu olbrzymiemu zamiarowi przyszła  
w  pomoc metoda tworzenia, ujawniona już w „Ludziach bezdomnych". 
W  „Popiołach1* niema kompozycyi artystycznej, ujmującej materyał 
po-drzegawczy w surowe klamry nieubłaganej konieczności i logiki 
Wewnętrznej: spotkamy się tu tylko z kom pozy cyą dziej opisarską, 
która dąży do wszechstronnego odmalowania epoki i ludzi w szeregu  
luźnych scen i epizodów, z których każdy stanowi odrębną całostkę 
artystyczną. W ygląda to tak, jak gdyby każda z nich powstawała 
w wyobraźni autora zupełnie odrębnie, jako skończony obraz poetyc
ki, a złączyła je aż nadto widocznemi fastrygami, zwłaszcza na po
czątku każdego niemal rozdziału, nie potrzeba wewnętrzna, piękno- 
twórcza, ale raczej zewnętrzna, przypadkowa, historyczno-obyezajo- 
Wa. Każdy z tych rozdziałów niezbędny jest, a zarazem zupełnie 
zbyteczny: niezbędny dla całokształtu obrazu dziejowego, zbytecz
ny -d la  kompozycyi całości.

Taka metoda ułatwia niezmiernie zadanie odtworzenia wszech
stronnego epoki; to też tło historyczne w „Popiołach" jest tak rozległe  
od rubasznego szeregowca do wykwintnego arystokraty, od szalonej 
uciechą życia młodzieży z „pod Blachy" do konających w opuszczeniu 
samotników, od spłowiałych twarzy elegantów Stanisławowskich do 
inwalidów z pod sztandarów legionowych, pod sierm ięgą żebraczą 
ukrywających resztki uniformu, a po cichych dworkach dziwne 
prawiących powieści, W  jedynej u nas epopei napoleońskiej, w „Panu 
Tadeuszu", akcya, choć ną liczne rozbiega się epizody, ześrodkowuje 
się  najzupełniej, bo zamyka się w obrębie Soplicowa i zaścianka D o
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brzyńskiego, a wszystkie jej osie przecinają się, jak w dyamencie; 
w „Popiołach11 rozbieżna jest, rozpryskuje się na setki kropel, z któ
rych niejedna perłąjest najczystszej wody, w systematyczną wszakże 
budowę sceny się nie układają.

Rzućmy okiem na tę wijącą się tęczowo w stęgę wypadków 
i scen. Co za mnogość barw, św iateł i linii! co za tłok figur różno
rodnych a malowniczych! a wszystko to gra tysiącznymi blaski, mie
ni się w kolorach, jak łuska wężowa, narzuca się wyobraźni z całą 
siłą  plastyki, którą najczęściej osięga się nie zam aszystością kontu
rów i wrzaskliwością barw, śmiele a niedbałą ręką narzucanych, lecz 
subtelną grą delikatnych niezmiernie półcieniów i półtonów.

A  wszystko to, zwłaszcza w pierwszej połowie powieści, mimo 
pozorów wesela i hulaszczej uciechy, tak niezmiernie smutne.

Gdzież szukać myśli Irydyonowej? gdzie spoczęła snem wieko
wym aż do przebudzeń godziny? kędy chodzi i po jakich drogach? 
gdzie źródło wody życia odnajdzie, aby pokrzepić się na dalsze długie 
lata tułaczki?

Niemasz jej. Po rozdrożach poszła, szydząc z samej siebie, po 
opacznych ścieżkach niewiadomości i mroku, rwąc co chwila swą złotą  
przędzę na strzępy, by pracę zaczynać na nowo—bez nadziei jej 
ukończenia. Do skał przylegnie sercem skrwawionem, skały nie od
powiedzą echem; do fali strumienia przywrze, fala przepłynie, jak — 
fala; piorun uchwyci za grzyw ę, piorun rozgrzmi we wszechświatach  
i zmilknie; na manowce zboczy, cuchnącego błota się opije i odurzy— 
na chwilę. Co się stanie z myślą Irydyouową? '

Hej! kulig, ku lig , sandomierski kulig! Sań kilkadziesiąt, ra
dosny głos dzwonków, łoskot janczarów, trzaskanie batów, wrzawa 
okrzyków, bębnów, fujarek, melodya śpiewów i muzyki! Bawią się, 
szaleją starzy i młodzi, śmiech, swawola, strugi wina i miodni Ściany  
rozsunąć na przyjęcie miłych gości, dworek rozszerzyć, a nie, to hu
lać do upadłego pod golem niebem, na klepisku ze śniegu, przy blasku 
pochodni! A  niech się nikt nie odzywa, jak sensat, coś niby 
o Niemcach, którzy wbrew słowom popularnej wówczas piosneczki 
wcale nie pouciekali z Krakowa; zaraz go skarci i  zgłuszy okrzyk  
powszechny:—A  tobyś waść siedział i ciągnął likwor, skoro go masz 
przed nosem. Oto filozof....

I  słusznie. K toby tam chciał mieszać „zarazy do wina"?
Czy w  tym tłumie pstrym a krzykliwym znajdzie się miejsce 

dla myśli Irydyonowej?
Szkoły, warsztat obyczajów, zakład lepszej przyszłości. W i

dzimy, jak dwaj studenci „poetyki" w gimnazyum austryackiem  
w Sandomierzu wbijają sobie, jak ćwieki, w głowy, prawidła prozodyi
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łacińskiej, myśląc o czemś zupełnie innem; poznajemy nawpół zniem
czonych profesorów i hojnie rozdzielającego plagi kalefaktora, niena
wiść wzajemną i trwogę.

A  Akademia krakowska, zostawiona na łasce kilku poczciwych 
zniedołężniałyeh starców i kilku zarozumiałych niedouczków, z w y
kładowym językiem łacińskim i niemieckim, pogrążona w schola- 
stycyzm ie przedpotopowym, cóż dać może dorastającym pokolenie m? 
Oto, że ktoś po jej ukończeniu ledwo czytał i gorzej jeszcze pisał po 
polsku, a doskonale władał niemiecczyzną w mowie i w piśmie.

Gdzie ślady myśli Irydyonowej?
lim y obraz. W wiejskim pałacyku księcia Gintułta śmiech 

w esoły słychać, choć dyskretny, wokoło przepych mebli, bronzów, 
marmurów, kryształów, z każdego kąta wyziera coś, co wabi ku so
bie, „jak kobiecy uśmiech, a nieraz jak pocałunek1*; wesołe grono pa
nienek i młodzieńców uroczo, szczebiocąc zdania francuskie, bawi 
się w wykwintne gry salonowe, a obute w jedwab nóżki bez szelestu  
biegają po puszystych dywanach.

Gdzież myśli tu szukać, wśród kaskad srebrnego śmiechu, pod 
blaskiem św iateł żyrandoli?

Jak w latarni czarnoksięskiej zmieniają się obrazy, jeden  
barwniejszy od drugiego i bardziej—smutny. W arszawa, środowi
sko życia towarzyskiego, druga po Berlinie stolica Prus. W ysoka, 
posępna, przyćmiona sala, od góry do dołu książki, ustawione w kilka  
rzędów po półkach. W wielkim fotelu siedzi książę G intułt z głową, 
wspartą na dłoni. Oto po wszystkich zawodach życiowych stracił 
wiarę w szczęście doczesne i dla siebie, i dla innych i roztapia się du
szą w mistycznych głębiach św. Augustyna. Obok przyjaciel jego  
a powiernik, major de With, tłumionym głosem prowadzi z nim roz
mowę o Mithrasie, Demetrze i misteryach eleuzyjskich, o leathodos 
Persefony...

Czy to jest myśl Irydyonowa, myśl żyw ego, choć uśpionego na. 
długo człowieka, nie z martwych ksiąg wyssana, nie rwąca n ieo
patrznie w szystkie w ięzy ziemskie, by wzlecieć w podniebne sfery  
czystego ducha?

Z  brzękiem i krzykiem nadciąga nowy orszak. Leją się strugi 
szampana, sypią iskry dowcipów, szyderstw, docinków, dukaty gar
ściami przechodzą z rąk do rąk przy kartach, przy pijatyce. D ziw 
na mieszanina pojęć i dążności: nicość moralna umizga się bezwstyd
nie do poczucia honoru, tężyzna opiera się łokciem o wytworność, 
bitna zawadyackość trąca się kielichem z bezrozumem. To towarzystwo  
z p o d  B 1 ac h y, to W arszawa pruska w najlepszych swoich synach.
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Myśl Irydyonowa tutaj nie zagości!
Na jaśnię wypływa inny obraz, całkiem odmienny. Tajemniczy 

dom, półmrok, ludzie w dziwacznych strojach, dziwaczne odprawiają, 
obrzędy, przemawiając językiem magów, wszystko to groźne, ponure, 
a przyjrzawszy się bliżej, śmieszne w swej uroczystości czczej, a po
krywającej tajemniczością pustkę wewnętrzną. Rozlegają się pieśni 
to polskie, to niemieckie, w przemówieniach mieszają się obie mowy. 
Przewodniczy w zgromadzeniu Mistrz K atedry, major de W ith, któ
rego przeznaczeniem było w kilka lat potem zginąć w obronie pru
skiego Gdańska przed najściem wrogich Francuzów. A  po skończo
nych obrządkach zebrani wychylają pierwszy toast za zdrowie „kró
la i pana naszego" Fryderyka Wilhelma. To wolnomularze, to ognisko 
najszlachetniejszych myśli i pożądań.

A le myśl Irydyonowa i tu nie postanie N ie dla niej tu miejsce.
Inny jeszcze obraz. Cichy dworek wiejski u Cedrów. Atm osfe

ra łagodności gołębiej i szczęścia rodzinnego. W okół uśmiechnięte 
twarze ojca, siostry, starych a dobrodusznych służących. Ojciec, sta
ry wytworniś z czasów króla Stanisława, z twarzą subtelną i w ydeli
kaconą, w jedwabnych szatkach, wielbiciel wszelkich dworów i rzą
dów, promienieje zó szczęścia: oto syn przywiózł sobie z W iednia — 
obietnicę klucza szambelańskiego. Salonik, jasno oświetlony, wokoło 
chińskie stoliczki, cacka i.świecidełka, meble esowate, wszystko mięk
kie, wygodne, wytworne. Syn na starym pantaleonie gra stare, a ulu
bione przez cały dom sentymentalne francuskie piosenki, a siostra 
wtóruje mu młodym, pięknym głosem... Przedziwny obraz, jaki tylko  
ręka prawdziwego artysty stworzyć potrafi.

O myśli Irydyonowa, jakżeś od tych ludzi, od tych pokoików, 
tchnących błogością, pogodą i beztroską, daleka!

Znowu inne, cudniejsze jeszcze kształty, i inne, promienuiejsze 
jeszcze barwy nęcą wzrok olśniony. W ielki bal u pani Ołowskiej, 
siostry księcia Gintułta. Potoki światła, szelest jedwabiu, odurzają
cy zapach perfum, muzyka na galeryi, pełno gości, między nimi po
rucznik austryacki w błyszczącym uniformie; pieszczą ucho okrągłe 
tony lansyera, ślizgają się w powietrzu jedwabne dźwięki gawota, 
w które wpadają swawolnie urywane wyznania miłości, naznacza się 
schadzka: to Rafał Olbromski tańczy z panią Ołowską, tą uwielbianą 
niegdyś w Grudnie księżniczką Elżbietą. Za chwilę czeka go prze
prawa przez granicę, może kula austryacka, ale teraz — syci zmysły 
rozkoszą...

Gdzież myśl Irydyonowa? gdzież ślady jej się zatarły?
Nie po wielkich dworach jej szukać, nie w stolicy, pieniącej się  

nadmiarem życia, z którem nie wie, co czynić, ale po dworach i dwor
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kach, po ustroniach i samotniach, gdzie przycupnęła bezsilna i bez
radna, z boleścią, wspominając przeszłość, nic nie umiejąc zrobić dla 
przyszłości. 1 tak w starem pokoleniu, co tyle burz dziejowych wi
działo, więdnie w ukryciu — bez nadziei.

D zika pustelnia pod Łysicą, zapadły kąt w zachodniej Galicy i, 
W yrw nosi miano. Rezyduje tu ,stary szlachcic Nardzewski, wielki 
miłośnik łowów i broni. A oto scena potężna, zaraz na początku po
wieści, scena, co krew ścina w żyłach. Do tych W yrw przyjeżdża 
pewnego zimowego wieczoru Czech zniemczony, Hibl, urzędnik z kie
leckiego „krajzamtu". W yraża się po polsku gładko, choć składnią 
niemiecką, a przyjeżdża obwieścić rozporządzenia urzędowe, mające 
za cel rzucić zarzewie niezgody między dworem a chatą. I  opowia
da, jak di). 17 sierpnia r. 1796 najprzedniejsze obywatelstwo Zachod
niej Galicyi asystowałojna pięknych koniach przy wjeździe do K ra
kowa pana hołdowniczego, księcia Auersperga. A  gdy wjechał, w te
dy począł dzwonić na W awelu wielki, starodawny dzwon Zygmunta. 
A stary Nardzewski, śmiejąc się strasznym śmiechem, strzela na w i
wat do wahadła zegara raz za razem, raz za razem... i zawsze celnie.

A le, pomimo wszystko, trzeba wyznać, gra nie warta świecy. 
Co uczyni Nardzewski, gdy przyjdzie chwila stanowcza? Da się za
bić Austryakom w rozpaczliwym oporze, ale co komu przyjdzie z j e 
go śmierci bohaterskiej, komu przyniesie korzyść jego życie pustel
nicze w Wyrwach? Straszne, bezpłodne wysiłki!

A  ojciec Rafała, stary szlachcic, pamiętający jeszcze dobre cza
sy pijatyk saskich, o manierach wykwintności staroszlacheckiej, go
ścinny aż do samozaparcia, majestatyczny w koutuszu i żupanie, które 
coraz bardziej wychodziły już z mody, żywy posąg tradycyi odwiecz
nej, wcielenie tyranii patrymonialnej, — kat dla całego otoczenia, 
nawet własnych dzieci, co dać może swemu społeczeństwu? Nic! to 
siła  niszczycielska jedynie, ponure widmo dawno pogrzebanej prze
szłości: starszego syna zelżył, gdy ośmielił się być innego zdania, aż 
ten szablę nań wyrwał z pochwy, a potem precz uszedł z domu na 
wieczne czasy; młodszego wypędził za szalony wybryk młodości, 
przepędził — bez pożegnania.

A  ów nieszczęsny syn starszy Piotr, oficer z czasów Stanisła
wowskich, osiadł na ubogiej dzierżawie w W ygnance, własnemi ręka
mi pracując nad karczowaniem i ulepszaniem chudego gruntu. Idea- 
lista-demokrata najczystszej wody, niegdyś w ierzył w powszechny 
postęp narodów i ludzkości ku promiennemu jutru, zawiedziony krwa
wo w swoich najszczytniejszych ideałach smutne dni pędzi na roz
myślaniu przeszłości. Jedna to z najszlachetniejszych postaci „Po
piołów". B ije od niego urok wielkiego rozumu i większego jeszcze
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serca; odczuwa to taki nawet prostak, jak biedny Żyd Uryś, co zaj
muje się karczowaniem jałowca na nieużytkach. A le  człowiek ten 
to już —ruina; w szystkie ostoje jego ducha upadły w gruzy i w proch. 
Siedzi teraz całymi dniami z twarzą bladą, z głow ą wspartą na dłoni, 
a pierwsze z brzegu wstrząśnienie kładzie go trupem pięknym a smut
nym. W ygasające pokolenie twórców konstytucyi majowej, niezdol
ne już teraz do żadnego czynu.

W idzieliśm y i starego Cedrę, wykwintną, choć przyblakłą moc
no powłokę brzydkiego egoizmu najbardziej oportunistyczuego; to 
próchno, co świeci — w nocy tylko, lecz nie grzeje. Z satelitów  ro
dem, gdy stracił słońce swoje, dwór, jego świetność i przepychy, 
nie ma już poco żyć dalej na ziemi. Precz z nim, na stronę, niech 
nie leży głazem na drodze życia nowego.

Jak P iotr Olbromski kryje gołębią czystość swych ideałów pod 
maską melancholii i zniechęcenia, tak inny znów ideolog z tegoż po
kolenia, Szczepan Nekanda-Trepka, stary domownik i rezydent Ce
drów, pozuje na sceptyka i szydercę, choć prozelitą jest najgorliw
szym. Oto, jak go przedstawia K rzysztof Cedro Rafałowi: „Imć pan 
Szczepan Nekanda-Trepka, ci-devant posiadacz wielkiej fortuny, 
którą na polityczne interesa przefacyendował, prawie poseł na sejm, 
wielki peregrynant, wolteryanista, encyklopedyk, tudzież szyderca 
z rzeczy, że się tak w y r a ż ę . . R z ą d z i  mająteczkiem K rzysztofa, 
jak hlozof-dobroczyńca i fizyokrata w jednej osobie, opiekując się 
ludem, jak ojciec, szkołę umyślił fundować, a „w sztuce ekscytow a
nie pejzanów przeciwko zwierzchności gruntowej przeszedł samych 
urzędników krajzamtu"; szydzi z tytułów  galicyjskich i austryackie- 
go szambelaństwa K rzysztofa, szydzi z ukłonów, składanych przez 
arystokracyę galicyjską w salonach dyplomatycznych W iednia, ale 
kocha szczerze i gorąco pracę swą na roli, lud i książki, których ma 
pełny pokój, rozczytuje się w nich namiętnie, nieraz przytaczając to 
księdza Łuskiuę, to jakiś wiersz z K rasickiego. I  wierzy, że tu, w 
Stokłosach, bezpieczny je st i pewny, bo nikt go stąd nie ruszy. „Nie 
tak to łatwo zmiamlać — mówi z całą siłą przekonania —jak się byle 
amtowi wydaje... Mnie tu kto zgładzi, mnie wytępi w Stokłosach? 
A  no, owszem, niechże przychodzi ze swoim planem i zamysłem. 
Chłopów, których ja pracować, żyć, myśleć nauczę..."

- -  Czy wiesz — woła w odpowiedzi na to blady i przerażony 
K rzysztof, który poznał w Wiedniu kulturę austryacką i jej tajne 
a przewrotne sposoby — ci ludzie mogą to sprawić, że ci oto twoi 
chłopi podejdą w nocy pod dom, wywleką cię z łóżka i łeb ci utną to
porem!... Ich polityka tak daleko sięga". A  Trepka śmieje się 
wesoło...
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1 ot,o staje przed nami widomie blade widmo r. 1846, potrząsając 
skrwawioną chustą.

W spaniała to scena, osiągająca silne wrażenia zwykłymi u Że
romskiego środkami, półtonów i niedomówień. A Trepka, któremu 
pod wykrzywioną larwą satyra bije serce gorące ku wszystkiemu, co 
wielkie i szlachetne, wybuchając nieraz płomieniem wzniosłego uczu
cia fnp. w scenie pożegnania z Krzysztofem  i Rafałem), chociaż w y
rasta w oczach naszych na przedstawiciela najszczytniejszych aspi- 
racyj epoki ubiegłej, ów Trepka co zdziałać może dla teraźniejszości? 
On sam czuje, że szczupły jest zakres jego pracy i nędzne owoce: na
wóz on rozrzucał i na chłopów hukał, podczas gdy inni kreślili mapę 
Europy. Co jego trudy wobec tych rzeczy warte?

Takie jest to pokolenie, schodzące w grób, bez wiary i bez na
dziei, rozproszone po cichych zakątkach, jak po sromotnej porażce, 
kryjące po W yrwach, W ygnankach, Stokłosach swój wstyd i upoko
rzenie, a na dnie serca resztki dumy i bohaterstwa. To ludzie bez 
jutra, ojcowie — bezdzietni, apostołowie — bez słuchaczów, co każą 
sobie tylko samym, w samotnym, z własnym duchem rozhoworze. Na 
wymarcie skazani, przejdą bez śladu, bez — popiołu.

A najdoskonalszym ich typem, postacią, na którą w ysiliła się 
ta ł  a przenikliwość duszoznawcza Żeromskiego, je s t—książę Gintułt.

Arystokrata to prawdziwy, ale z tej doby, kiedy arystokracya 
w chwilach wielkiego entuzyazmu rzucała ludowi pod nogi swe przy
wileje-, entuzyasta, przywalony brzemieniem smutku dni teraźniej
szych i dni ubiegłych, co wypaczył swą wzniosłą duszę w bolesnem  
szyderstwie; szyderca, co zapala się do każdej w ielkiej myśli, czynu 
bohaterskiego, z rozkoszą ogląda porządnie usypane szańce i okopy, 
podczas oblężenia Mantui bije się, jak prosty żołnierz, szczodrą ręką 
rzucając dukaty na strawę i lekarstwa dla towarzyszów broni, pracu
jąc przytem za dwudziestu, jak płatny od dnia wyrobnik; legionista, 
co nazajutrz po zdobyciu Mantui łamie szpadę i powraca do W arsza
wy, by w dyskretnej ciszy swej biblioteki toczyć z de W ithem mi
styczne rozprawy o Fortunacie i św. Augustynie, by uczestniczyć 
w tajnych misteryach wolnomularzy; mistyk, który ciągle rwie się 
•do czynnego życia, do wojaczki, choć udaje przed innymi i przed so
bą samym, że go to wszystko nic nie obchodzi, i jeżeli idzie na wojnę, 
to tylko w charakterze amatora postrzegawcy; wojak, który jest zara
zem wykwintem, ekstraktem kultury najwytworniejszej, arystokratą 
w  najlepszem znaczeniu tego wyrazu, którego rażą i gniewają 
nie tylko szorstkie słowa i niezgrabne ruchy, ale, i bardziej jeszcze, 
czułe sceny; wytworniś, co cichy pałac swój w W arszawie zamienił 
na lazaret dla rannych z pod Raszyna. Dziwne, zaiste, nieprawdo-
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podobne pomieszanie pojęć, upodobań, dążności i arystokracyi z rodu, 
kultury i wyższości duchowej i demokratyzmu teoretycznego, nieraz 
wszakże wkraczającego w sferę życia, może w charakterze bezwied
nego odruchu, pańskiego lekceważenia ku niżej urodzonym, gorzej 
odzianym i nieobytym a wielkiej, gorącej miłości bliźniego; strasznej 
samobójczej rezygnacyi a entuzyazmu bohaterskiego; gorzkiego szy
derstwa i apatyi a namiętnej żądzy czynu; wyniosłości wytwornej 
a buty sejmikowej, co na wszelki gw ałt i bezprawie zna jeden tylko  
okrzyk: „Nie pozwalam!“; upodobanie do mistycyzmu i rycerskości 
szlachetnej. J est w nim coś z błędnego rycerza i coś z krzykacza 
szlacheckiego, coś z możnowładcy Rzplitej i coś z ideologa z X V III  
stulecia, coś z Petroniusza i coś ze św. Jana z K ęt, co płaszcz swój 
i obuwie oddał ubogiemu, coś z legionisty i coś z hrabiego Henryka. 
A  przedewszystkiem — hrabiego Henryka. Jakże przypomina on 
bohatera „Nieboskiej Komedyi" w swym arystokratyzmie duchowym, 
w swem umiłowaniu piękna i w swej odrazie ku wszelkiemu wandaliz
mowi i barbarzyństwu! Jak hrabia Henryk z boleścią patrzy na 
ruiny starożytnego tumu gotyckiego, siedliska podniosłych wrażeń 
estetycznych, tak książę G intułt z żalem spogląda na W euecyę, ową 
„perłę Adryatyku", zdeptaną ciężką stopą żołdaka francuskiego, 
a krew w nim się burzy na widok, jak legioniści polscy pracują nad 
windowaniem na okręty przepysznych koni bronzowych Aleksandra 
W ielkiego z placu św. Marka; i takim jest książę G intułt w chwili, 
gdy podczas oblężenia Sandomierza przez Austryaków w r. 1809, 
wzdryga się przed myślą zbombardowania kulami polskiemi odwiecz
nego klasztoru św. Jakóba...

Trudno o postać doskonalszą, bardziej jednolitą, a z tak różno
rodnych kruszców ulaną. Książe Gintułt, zawsze ten sam, a za każ
dym razem inny, dociągnięty w każdym swoim ruchu, w każdem prze
mówieniu, góruje nad całym tłumem figur „Popiołów"; znana metoda 
Żeromskiego kreślenia wielkich rzeczy małymi rysami święci tu 
tryumf znakomity.

A le jakaż jest wartość społeczna takiej postaci? co budować 
można na gruncie tak sypkim, osuwającym się za każdym krokiem? 
na charakterze, w którym wszystko znajdziesz, krom — męskiej sta
łości? na usposobieniu zmiennem, jak barwy zachodu? Zaprawdę — 
niewiele!

A może młode pokolenie będzie tą „arką przymierza" między 
dawnymi i młodszymi laty? może jemu przeznaczono od kolebki w y
grać w ielki hymn na złotej harfie L illi Wendy?

Dążenia i nastrój duchowy młodzieży owoczesnej wcielają się 
w dwie postacie tak różne, chociaż jednoczące się nieraz we współ-.
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nym czynie, dwaj serdeczni przyjaciele-koledzy: są to Rafał 01- 
bromski i K rzysztof Cedro.

R afał — to świetna, choć błędna gwiazda. J est on dziecięciem  
tego pokolenia, co nosi w sobie m głę smutku i rozterki, a od losu już. 
nic się spodziewać nie może i nie ośmiela. W innych warunkach ży
cia byłby dzielnym obywatelem, oddałby krajowi w ielkie przysługi, 
a siły  swe przyrodzone skierował w łożysko dobra powszechnego. 
Teraz podobny jest on do rumaka, co, straciwszy jeźdźca i cugle, pę
dzi pędem szalonym naoślep w przestrzeń bez końca, upaja się w łas
nym biegiem, traci świadomość, dokąd i poco leci, wreszcie o początku 
swej drogi już nie wie. N ie umiejąc zdać sobie sprawy, w którą 
stronę się zwrócić i co począć z niepospolitemi siłami tak ciała, jak  
i ducha, popełnia jeden czyn szalony za drugim, wpada z ostateczno
ści w ostateczność, trwoni na marnostkach życia cenne skarby swej 
duszy. A szkoda! bo człow iek to, godzien lepszych i większych rze
czy nad awanturki miłosne i orgie nocne w świetnej kompanii z p o d 
B l a c h y .  Chociaż złe instynkty przemawiają w nim nieraz aż nad
to wyraźnie, chociaż pierwszy czyn jego w powieści — to kłamstwo, 
chociaż lubieżność, samolubstwo, zazdrość, próżność i inne nędze du
cha często wysuwają z tajnych pokładów jego duszy swe ohydne mac
ki: niepowszedni to charakter i siła nie do pogardzenia. Cechują go 
obok żywiołowej bujności temperamentu wielka rozwaga w chwilach  
przełomowych, obok śmiałości czynu niezw ykły dar panowania nad 
sobą i nad położeniem, obok przedsiębiorczości umiejętność korzysta
nia z chwili, obok zdolności stosowania się do każdych warunków ży
cia silnie rozwinięty zmysł odczuwania wrażeń, obok rozumu prak
tycznego duch organizatorski i pomysłowość, obok wielkiej siły na
miętności ta szczęśliwa orgauizacya pierwotnej natury psychicznej, 
która pozwala mu żyć od przypadku do przypadku, pijąc pełnemi usty 
rozkosz teraźniejszości. Młody m yśliwiec na Łysicy, uczestnik za- 
wadyackiego kuligu, uczeń szkół sandomierskich, organizator kar
kołomnej wyprawy na W isłę, pokrytej gęstą krą, kochanek H ele
ny de W ith, niewolnik pod tyranią rodzica, wygnaniec z domu 
ojców swoich, dworzanin w Grudnie, tajny w ielbiciel księżniczki 
E lżbiety, sekretarz księcia Gintułta, wolnomularz, złoty  młodzieniec 
warszawski, więzień austryacki, żebrak-wędrowiec, lansyer polski 
w K sięstw ie W arszawskiem, uczestnik bitwy pod Raszynem—Rafał 
we wszystkich ułomnościach i we wszystkich zaletach swej bogatej 
i skomplikowanej natury jest niezw ykle interesujący, choć niezawsze 
sympatyczny. Taki to błędna gwiazda, co, wytrącona ze swej orbi
ty, leci w światy nieznane, unoszona siłą własnego pędu, którego nic 
wstrzymać nie zdoła. 32
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Jeżeli Rafał jest wcieleniem rozterki i bezdroża, to K rzysztof 
może uchodzić za uosobienie namiętnej żądzy odnalezienia drogi w ła
ściw ej. K rzysztof to idealista szlachetny, czasem aż do nierozwagi, 
idealista, który nie liczy się z warunkami realnego życia, zawsze 
idzie za pierwszym popędem uczucia i wyobraźni, goniąc złotą jakąś 
a nieuchwytną marę. J est on takim i wiedy, gdy oddaje się słodkie
mu uczuciu miłości rodzinnej, a dla przypodobania się ojcu jedzie do 
W iednia po klucz szambelański; i wtedy też, gdy wraz z Trepką szy
dzi gorzko ze świata, z ludzi i z siebie samego; i wtedy, gdy wraz 
z Rafałem przedziera się przez granicę pod bacznem okiem straży 
■austryackiej dla wstąpienia w szeregi armii Napoleona. % Rafałem  
stanowi on zupełne przeciwieństwo; gdy tamten jest nieraz aż do 
przesytu zimny, tego zawsze pali gorączka czynu; o ile Rafał zawsze 
panuje nad sobą, jest rozważny i przewidujący, o tyle K rzysztof uno
s i się szlachetnie i niebacznie; kiedy Rafał jest inicyatorem, K rzysz
tof, choć w yższy duchem, gorącym wykonawcą i prozelitą gorliwym. 
Autor podkreśla niejednokrotnie sprzeczność tych dwu charakterów  
i  przeciwstawia je  na każdym kroku. Już zaraz w pierwszej wspól
nej scenie, w owej fantastycznej wyprawie na W isłę, uwydatniają się 
różnice: Rafał jest projektodawcą i przewodnikiem, K rzysztof z za
pałem wykonywa jego rozkazy. A potem, ileż to rysów drobnych, 
jakby rzuconych od niechcenia, a tak charakterystycznych: w salonie 
u pani Ołowskiej, oczekując na gospodynią domu, Rafał pieści się 
wspomnieniami swej dawnej ku niej miłości, K rzysztof zaś chwyta 
za leżący na stoliku tomik Rousseau'a i wykrzykuje radośnie a z za
pałem, znajdując u niego też same myśli, które on wymarzył w snach 
bujnej młodości; po przeprawie przez W isłę , K rzysztof wysypuje 
żonie przewoźnika, zabitego kulą austryacką, w szystkie swoje duka
ty, które m iały być zasobem na przyszłość, Rafał zaś gniewa się i sar
ka na taką nieopatrzność; a i sama przeprawa i wstąpienie do wojsk 
napoleońskich dla K rzysztofa jest odruchem serca i zbudzonego uczu
cia, progiem chwały, owocem szczytnego zapału i gorącej miłości; 
dla Rafała to jedna jeszcze awantura, środek wypełnienia jego czcze
go życia, w reszcie konieczność obowiązku; K rzysztofowi przez g ło 
wę nawet nie przejdzie cofnąć się, przez mózg Rafała kilkakrotnie, 
jak  błyskawica, przebiega myśl: I  poco to? nie lepiejże zostać? K rzysz
to f czeka tej chwili i drży z niecierpliwości; Rafał na kilka godzin 
przed przeprawą pędzi urocze sam na sam z panią Ołowską — czyż 
taki człow iek może coś zrobić dla idei?

A  wreszcie w ostatniej scenie raz jeszcze spotykamy ich razem. 
B yło  to latem dwunastego roku; K rzysztof zbiera się na wojnę, przy
jeżdża po Rafała, pełen podniecenia rycerskiego, gorącej chęci sławy
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i  czynów bohaterskich; a Rafał zżyma się, ociąga, przestał już wierzyć 
w cośkolwiek, zresztą — zajął się gospodarstwem, dom buduje... 
wreszcie ulega, ale znowu jest to dlań — ciężki obowiązek, — czyż 
taki człowiek może coś czynić z zapału?

Co innego Krzysztof: idąc na Hiszpanów, wymarzył sobie, że 
stąpa szlakiem Karola W ielkiego, że czeka go aureola bohaterstwa, 
Roncevalles i czyny Rolandowe. I później nawet, gdy zblizka przyj
rzał się rzeczom strasznym, krzepił się mocną wiarą, że Francuzi 
spełniają w Hiszpanii wielką misyę dziejową wniesienia idei nowo
żytnych w ten kraj ciemnoty i zabobonu, mnichów, inkwizycyi i abso
lutyzmu. I  wtedy je st on zaprawdę piękny.

A le najpiękniejszym wydaje się w noc po morderczym szturmie 
Saragossy, kiedy rzuca w dłonie śpiącej dziewczynie hiszpańskiej, 
którą dnia poprzedniego ocalił od gwałtu, kwitnące róże i odchodzi 
■na palcach, by jej nie zbudzić. Rafał nie umiałby nawet pomyśleć coś 
podobnego.

To też Cedrze, nie jego przyjacielowi, przypadło w udziale 
•szczytne zadanie przemówienia w imieniu tragicznych uczuć narodo
wych — do Napoleona. I  ta scena jest ze wszystkich — najwspa
nialsza.

Zachodzi teraz pytanie, jak zachowuje się dusza K rzysztofa, 
tego  szlachetnego idealisty i gorącego wielbiciela Napoleona, wobec 
wojny hiszpańskiej i jej okropności? W iary w Napoleona, jak w idzie
liśm y, nie stracił, jest on z rodu tych, co gotowiby pójść za „cesa
rzem" i na Elbę, i na Świętą Helenę. A le  dusza jego wzniosła wzdry- 
ga się przed ohydną profanacyą kościołów, przed rzezią niewinnych, 
przed pożogą miast i wiosek; i jeżeli K rzysztof zabija wraz z innymi, 
to czyni to, jak automat, bez pamięci, bez świadomości, że krew ludz
ką przelewa. I potem dopiero przychodzi bolesna refleksya.

I  to jest tragedya straszliwa tych dusz w ielkich i szlachetnych, 
tragedya, która przyniosła K rzysztofowi i wszystkim jemu podobnym 
ty le  okrutnych zawodów i cierpień, tragedya wreszcie, której ostatnim  
aktem —  była wyspa św. H eleny. Żeromski swoim zwyczajem nie 
rozwija wszechstronnie tych przejść duchowych K rzysztofa, zazna
cza je  tylko, ale — zaznacza znakomicie.

Rozważanie charakteru Cedry i jego nastroju ducha w Hiszpanii 
doprowadza nas do pytania pierwszorzędnej wagi: o ile  „Popioły" 
są zwierciadłem wieku swojego pod względem historycznym, inaczej 
m ó w ią c ,  jak przedstawia się wyobraźni autora dramat dziejowy epo
ki Napoleońskiej?

W ypadki dziejowe w pierwszej połowie „Popiołów" nie zajmują 
w iele miejsca. Oddzielne tylko epizody i sceny przypominają nam,



488 E P O K A  N A P O L E O Ń S K A .

że stoimy oko w oko z wielkim przełomem historycznym, że oto już  
różowi się św it Napoleona. W  jednej z pierwszych scen w r. 1797 
Rafał czyta ojcu przy migotliwem św ietle łojówki w zeszłorocznej 
„Gazecie K rakow skieju list generała Buonaparte go do Dyrektoryatu  
o bitwie pod Arcole; wiadomość ta atoli przechodzi bez wrażenia: 
a stary zasypia, nie dosłuchawszy do końca, młody rozmyśla nad tern, 
jakby się wyrwać nocą, na umówioną schadzkę z Helena.

W innym epizodzie stary chłop opowiada o żołnierzu Fraukm 
Dylągu, dając obraz drakońskiej dyscypliny austryackiej.

Ku końcowi pierwszego tomu burza dziejowa zbliża się do nas 
coraz bardziej, zbierają się chmury, od Paryża do W arszawy, do 
Rzymu do Berlina przeciągają ostre, złowieszcze wichry. I tu zno
wu przypomina nam się porównanie z „Panem Tadeuszem": i w arcy
dziele Mickiewicza bowiem odgłosy zawieruchy europejskiej w pierw
szej połowie ciche są, jakby bojaźliwe i przytłumione, i dopiero pod 
koniec wzmagają się, zbierają w sile, by wreszcie uderzyć w chmury 
hymnem marsza żołnierskiego.

Oto już jesienią r. 1797 książę G intułt w przejeździe do W łoch  
spotyka w wąwozach Tyrolu legionistów polskich; w W eronie zaś 
staje przed Dąbrowskim, który spowiada się przed nim z tragedyi 
swego życia. W Paryżu G intułt słucha wyznań księcia Sułkowskie
go, a ten z zapałem wykreśla rozległe horyzonty, dokąd zabieżeć ma. 
złocista gwiazda Napoleona.

W reszcie w samym końcu tego tomu pada pierwszy strzał: 
jesteśm y świadkami oblężenia Mantui w r. 1799, w którem książę  
Gintułt bierze udział niechcący, i rozwiązania drugiego legionu pol
skiego przez haniebną zdradę generała francuskiego Foissac-Latoura,. 
scena ta, zwłaszcza ku końcowi, celuje dużą siłą wyrazu.

Potem na długi czas znikają nam z oczu wypadki dziejowe. 
Napoleon, jako pierwszy konsul, pokój Lunewilski, koronacya Napo
leona na cesarza, plany Czartoryskiego, krwiożercza bitwa pod A u- 
sterlitz, pierwsza „wojna polska", Napoleon w W arszawie, Iław a  
Pruska i Frydlaud, pokój Tylżycki, utworzenie K sięstwa W arszaw
skiego, wszystkie te etapy chwały Napoleona, co przekształciły ma
pę Europy, slabem zaledwie echem odzywają się w „Popiołach".

N agle — jakby jasnowidzenie, błyskawica przedziera się przez 
chmury, nawisie nizko nad ziemią, i oświeca mroczne horyzonty. N a
stępuje przełomowa scena w powieści, zarazem jedna z najcelniejszych. 
D o spokojnej wioski, gdzie K rzysztof i Rafał wraz z Trepką bawią 
się rolnictwem i polowaniem, zbliża się żebrak o kuli, w łachmanach, 
ale dumny, chociaż /biedzony. I znowu przypomina się epizod  
z „Pana Tadeusza", który posłużył za oś krystalizacyi tej sceny
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w „Popiołach1*: o owym dziadzie, żebrzącym chleba, co, „jak kamień 
z nieba.“, spadał w zaścianek litewski, wyznawał że był legionistą  
i „dziwniejsze od baśni historye gadał": o jenerale Dąbrowskim, jak  
„rodaków zbiera na lombardzkiem polu", o K niaziewiczu, co „roz
kazy dawał z Kapitolu", o Jabłonowskim, co „zabiegł, aż kędy pieprz 
rośnie", i o „legii Dunaju".

Podobnie u Żeromskiego ów tajemniczy żebrak, który, tjak się  
okazuje, był legionistą i szlachcicem i nosi piękne nazwisko Ojrzyń- 
skiego Saryusza Jelitczyka; przez długą noc dziwne prawi dzieje 
młodzieńcom, z każdem zdaniem rozdmuchując płomienie ich ducha: 
prawi o tern, jak z pod sztandaru austryackiego dezertował na polu 
bitwy do swoich, o ciężkich trudach legionowych, o powrocie z E gip 
tu „najstarszego Bartka" Bonapartego, o oblężeniu Genui, o smut
nych dziejach drugiego legionu, o wstąpieniu na okręty 113 półbry- 
gady w porcie Livorna, o żegludze po wzdętych falach oceanu, o strasz
liwej walce na San-Domingo, o ofiarach żółtej febry i nienawiści 
czarnych buntowników... Co u M ickiewicza jest jednym tylko a w y
mownym obrazem poetyckim, tutaj rozrosło się w całą smutną i w ie l
ką Iliadę i bolesną Odysseę legionów polskich, co wlokły swą tęskno
tę i swoją wierność dla „najstarszego Bartka" „po lądach, morzach, 
piaskach gorących i mrozie", straszną tułaczkę żołnierską za niewi
dzialną gwiazdą promienną, co całym tysiącom z pomiędzy nich ani 
jednym promieniem nigdy nie miała zabłysnąć...

A le tu nie koniec tego obrazu. Trepka, szlachetny wielbiciel 
„praw człowieka" i uczuć humanitarnych, oburza się na czyny leg io 
nistów polskich na San-Domingo; jakto, na skinienie uzurpatora dep
tać wolne ludy, dusić plemiona?... Lecz nie dokończył, bo Ojrzyński 
szorstką, żołnierską, ale szczytną wiarą i entuzyazmem przemocą 
w tłoczył mu wyrazy do gardła: „Zemsta jest moją, mówi Pan. N ic 
waszmość nie wyrokuj! Spojrzyj-no, co się stało... Dwanaście lat my 
przelewali krew w zawrociach świata. Bracia moi co do jednego 
prawie wwalili się w mogiły z głuchą rozpaczą. A  teraz... Bakuskie 
mocarstwo roztrącone, jak kupa zgonin. Dodał ramienia pod Jeną, 
pod Auerstadt — i pruskie państwo roztrącone! Uzurpator! Ten 
sam uzurpator je st panem Berlina i panem Wiednia. N ie wiesz 
waszmość owo zgoła, co mówisz... Niech żyje cesarz! Po stokroć! 
Po tysiąc kroć! Chwała mu wieczna! A  teraz, słyszysz waszmość, 
dopadła mię tu wieść w jednem miasteczku: idzie w Poznańskie, 
w Mazowsze... Do Warszawy! Przez żywy Bóg tak będzie! Armie 
przemierzają równiny moje, gdzie rządził Prusak. Obok nich wsta
ją  ze snu powiaty, miasta, w sie. T teraz dopiero pójdą w bary! Niem 
ca  już tam jednego człowieka uiemasz! Ja tylko jeden jedyny, com
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obszedł świat, czekając na tę chwilę, nie pójdę z nimi. A le nim  
piach mi oczy zasypie — dowiem się reszty. Niech żyje cesarz!"

Ten okrzyk namiętny a wzniosły nie pozostał bez echa: w du
szy Cedry zrodziło się i w oka mgnienia dojrzało, jak pod tchnie
niem fakira, w ielkie postanowienie, które objęło płomieniem i wystu- 
dzoną duszę Rafała; a Trepka, domyśliwszy się całej prawdy z ich 
milczącego porozumienia, zaklął okropnie i wybiegł z izby, trzasnąw
szy drzwiami za sobą.

Od tej c ln y li wypływamy już na szeroką widownię dziejową. 
Cedro i Olbromski po przejściu W isły  spotykają się z oddziałami 
pospolitego ruszenia formacyi poznańskiej i kaliskiej, są obecni na 
wielkim przeglądzie pod Łowiczem w dniu Nowego Roku 1807, tegoż 
roku biorą udział w kampanii na terenie Prus, niegdyś królewskich, 
idą na Bydgoszcz, Toruń, Tczew, gdzie Rafał stoczył jedną z pierw
szych bitw, Gdańsk...

I  dziwnego, a przykrego doznajemy wrażenia: my, co przywy
kliśmy w tradycyi historycznej i literackiej patrzeć na owe czasy, 
jak na żyw y zdrój bohaterstwa i poświęcenia, na każdym kroku spo
tykamy się na kartach „Popiołów" z wręcz przeciwnymi objawami: 
sobkowstwa, lenistwa, skąpstwa na cele ogólne, nawet — dezercyi- 
Żeromski - epik nie podnieca się własnymi obrazami, nie rozpływa 
w blasku i chwale, on, jak bezwzględny, choć smutny w głębi ducha 
dziej opis, nie szczędzi ani jednego cienia na obrazie epoki.

I  takim jest i potem. Jego bohaterowie szaleją i cierpią, pada
ją i wznoszą się, dusze ich to promieniują radością, to rnglą się smut
kiem i zwątpieniem, ale on sam pozostaje do końca — nieznany. I tem  
się tłómaczy to dziwne uczucie, jakiem nas przepełniają „Popioły", 
ten głęboki, sięgający aż do dna duszy liryzm obok najzupełniejszej; 
bezosobowości, to przeduchowienie materyału historycznego obok 
epickiego spokoju, to jakby trwożliwe usuwanie własnej osoby poza 
uczucia, myśli, wrażenia Cedry, Olbromskiego, Trepki i innych. Ż e
romski przenika aż do trzew duszy swoich bohaterów, ale własnemu 
sercu milczeć nakazuje. Jego zadaniem jest skreślić epokę napoleoń
ską pod kątem widzenia ludzi współczesnych, a nie człowieka w ie
ku X X .

Przerzucamy z niecierpliwością kartki trzeciego tomu „Popio
łów", czy z pomiędzy wierszy bodaj nie tryśnie promyk św iatła i nie- 
oświeci tajemniczego oblicza poety. Nowoczesność tej ostatniej po
wieści Żeromskiego polega na tem właśnie, że przy bezdennej głęb i 
psychologicznej autor nic, ale to najzupełniej nic nie mówi od siebie, 
niema w „Popiołach" ani jednego obrazu, ni wiersza jednego, który
by nie przeszedł przez alembik duszy Cedry, Olbromskiego, G intułla.
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Czasy milej gawędy z czytelnikami K raszewskich i Korzeniowskich  
minęły bezpowrotnie!

To też taka powieść musi być z konieczności natury swojej naj
zupełniej beztendencyjna; więcej nawet: nie może ona zamykać w so
bie ni cienia poglądów historycznych autora.

Czasem, zdaje się nam, że już już jesteśm y na tropie. Tak! n ie
zawodnie: czyny wojsk polskich w H iszpanii to kondotyeryzm, rzezie  
bezmyślne i bezcelowe, hańba dziejowa!

Gdzie bohaterstwo, gdzie nimb świetlności wiekopomnej, gdzie 
śmierć waleczna za dobrą sprawę? Poeta nie przedstawił nawet So- 
mo-Sierry, gdzie wojskowa bodaj chwała zabłysnąćby mogła; mamy 
zato straszny obraz profanacyi kościoła, nie oszczędził nam poeta ani 
jednej okropności szturmu Saragossy: rzeź księży i kobiet, gwałcenie 
dziewczyn, taniec nagich zakonnic pod razami kolby i bagneta do 
taktu walenia pogrzebaczem w mosiężne rondle i miednice, tłum wa- 
ryatów ze szpitala obłąkanych, szalejących wśród potoków krwi i ry
ku broni palnej, całe piekło rozpasanych namiętności, zwierzęcych, 
obłędnych, nieprzytomnych z szału, huczących bezmiarem ślepej po
tęgi. Polowanie na gerylasów, męki, zadawane jeńcom celem wydo
bycia z nich wiadomości o oddziałach powstańczych, ruiny i zgliszcza  
dopełniają tego posępnego obrazu. Tak! kapitan W yganowski ma 
słuszność, kiedy wyrzuca ze ściśniętego gardła krzyk człow ieczy, za
prawmy jadem piekielnego sarkazmu, kiedy z rozpaczą w duszy stara 
się o dymisyę, kiedy woła, że wytrzymać dłużej nie może tej służby, 
bo nie chce „przeciw sumieniu, przeciw własnemu pałaszowi służyć'1, 
bo nie „poto do wojska poszedł, żeby hiszpańskich chłopów żywcem  
palić, wsie całe z babami i dziećmi do nogi wytracać, miasta uśmie
rzać ogniem i mieczem11. I n ie  sentymentalizm to, jak mówi zdzi
wiony tern oświadczeniem Cedro, jeno żywiołowy odruch serca ludz
kiego, ludzkiego uczucia...

A le posłuchajmy znów starego wachmistrza Gajkosia. Sprytny 
to chłop i obrotny: i rozmówić się z Hiszpanami potrafi, i przypiec ich  
na gorących węgielkach. Tegoby o gerylasów zapytać! Czy ich ża
łuje? gdzieby zaś!

— A  co mnie Hiszpanie! — powiada — Mało ich to? N aszych  
garsteczka. Gdzie jednego ubędzie, tam ci już dziura na zawsze. 
Czemże to ją  zatkać? Ich kupa zginie, zaraz druga kupa w to miej
sce wyrasta... Zresztą, ony, choć to i chrześcijanie i katoliki prawo
wierne, ale nie może inaczej być, tylko, musi, to są Żydy chrzczone..- 
Skądby zaś tyle tych gerylasów być mogło, żeby się z Żydów nie w y
wodziły?
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N ie pytać Cedry o roztrzyguięcie tycli wielkich zagadek dzie
jow y chi Dusza jego w ciągłej rozterce, w  ciągłej walce z samym so 
bą, w wiecznej niepewności, ze szczytu uniesienia rzucająca się 
w bezdnię apatyi, nie znajdzie w sobie odpowiedzi. Jego dusza zaw
sze jest, jak podczas owej gorączki po otrzymaniu rany w potyczce 
pod Calatayud; biorą się w niej za bary dwaj ludzie, niby on, K rzysz
tof Cedro, i Trepka Szczepan; jeden szepce szyderczo:

— W ięcej znaczy nowy rów, przerżnięty w odwiecznych bajo
rach nad W isłoką, niż wygrana potyczka... Potyczką pod Burviedro, 
pod Calatayud...

Drugi natrząsa się z cicha:
—  W yrzekłeś się bohaterstwa nietylko za siebie, ale za syuy  

i wnuki, odpinasz na zawsze pióra od przyłbicy i miecz rzucasz ry
cerski. Pracy się nędznej poślubiłeś, żeby odkupić pradziady i pra
wnuki...

K tóż rozezna prawdę w tych majaczeniach gorączkowych, od
różni ją od fałszu rozmyślnego i bezwiednej omyłki?

I gdy jużbyśmy chcieli przyznać słuszność kapitanowi W yga- 
nowskiemu i Trepce w widzeniach K rzysztofa, i gdy jużbyśmy się 
zbierali zgromić i potępić Gajkosia za jego nieludzkie okrucieństwo, 
westchnąć nad jego ciemnotą, wpada nam w ucho melodya cud
na, słowa i dźwięki, które zdawua już, od kolebki spoczywały na dnie 
naszej duszy, ale nie umieliśmy ich wypowiedzieć, wyśpiewać... To 
Trepka, rzeczyw isty Trepka mówi, pocieszając starego Cedrę po od
jaździe syna:

— N ie wstrzymywałem go, bom nie mógł. Straciłem wiado
mość rzeczy. N ic już teraz nie wiem... N ic niewierni... Zawiodły 
mię wszystkie lekarstwa, w szystkie nadzieje rozbiły się i oszukały 
duszę. W idziałem spodlenie wszystkich instynktów, powolne znika
nie zmysłu plemiennego bytu. Poczucie hańby zżarło mię całego. 
Wspomnij, jak z pruskich banków brali pieniądze na ziemię, wiedząc, 
że ją  zaprzedają na wieki. Niemiec drwił z nas czynami, instytucya- 
mi, pobudzaniem do rozpusty. Za pięćdziesiąt lat nogiby polskiej 
w tych Prusiech Południowych nie było: ehłopówby zniem czyli szko
łami, kulturą, szlachtę wysadzili z ziemi licytacyam i, miasta zaleli 
przemysłem i handlem. M łodzież złajdaczala, gałgaństwo i głupota 
padły na cały naród, jak morowe powietrze... Trzeba było ratować. 
Honor plemienny za jakąbądź cenę musiał się obudzić... Musiało, co 
lepsze, ocknąć się i rzucić w krwawą kąpiel...

Zapomnijmy, że mówi to Trepka, stary ideolog i eutuzyasta, źle  
ukrywający pod dziurawą maską wiecznie szydzącego satyra, promie
niejące wzniosłością oblicze natchnionego hierofylaksa. Zapomnijmy,
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fco nie słomiany to ogień chwilowego zapału, bo nie złudne to miraże 
optymizmu, ale prawda, prawda jasna, jak słońce, jak krzyż promien
ny św. Eustachego. Fatalne przeznaczenie sprzęgło losy Polaków  
z losami Napoleona, sprzeczne na każdym punkcie dążenia i interesy: 
czego oni pragnęli całą duszą, to dla niego było największem niebez
pieczeństwem, co jego było życzeniem i celem, ich przejmowało smut
kiem i apatyą. Bywają takie fatalizmy dziejowe straszne, nie do 
rozwiązania...

I  nic więc nie zostało z całej tej epopei, prócz marnej chwały 
kilku szarż i tysięcy trupów na wszystkich polach Europy, od Madry
tu do Moskwy? „Adam skonał na pustyni, my nie wrócimy do raju"...

A le nie! I  tu ogniste słowa Trepki wpalają nam się w mózg 
niestartem piętnem. To musiało być! ten huragan, co uniósł z sobą 
ty le  serc szlachetnych, by rzucić je, jak liście zeschłe po wąwozach 
i stepach, ocalił od upodlenia, od nicości, od hańby! N ie na próżno 
więc szarpało się serce ułańskie w Saragossie, nie uapróżuo tyle krwi 
polskiej i hiszpańskiej spłynęło jednym strumieniem, nie napróżno 
smutny szwoleżer polski gniótł stopą pierś wolnego gerylasa! Taki 
„Honor plemienny za jakąbądź cenę musiał się obudzić".

Żałować prawie należy, że te złote zgłoski nie w yszły z ust sa
mego poety; ale jednocześnie pojmujemy jego mękę: ileż kosztować 
go to musiało samozaparcia, by utrzymać na wodzy rwące się uczu
cia i nie wybuchnąć wielkim niebotycznym krzykiem miłości i niedoli.

Postacie historyczne występują na widnokręgu powieściowym, 
jak  meteory, w przelotnych epizodach. A  każda z nich nosi na sobie 
piętno wybitne swej indywidualności, a każdą poznajemy przez pryz
mat wrażeń jednego z bohaterów: Cedry, Olbromskiego lub Gintułta.

Nocą przed walką Kaszyńską do dworku pod Nadarzynem, gdzie 
złożono rannego Itafała, przybywają wodzowie na radę wojenną. W i
dzimy przy drżącym blasku świeczki łojowej ich postacie wyniosłe, 
schylone nad mapą połową, rozważające w skupieniu ducha plan 
śmiertelnej walki, która ma rozegrać się nazajutrz: Sokolnicki o twa
rzy długiej, wygolonej, koloru zrudziałego piaskowca, o zimnych, 
wypukłych oczach, obwieszonych torbami powiek, o zaciśniętych, 
wązkich ustach; książę Józef o twarzy okrągłej, tłustej, ale jeszcze  
pięknej, o ślicznych oczach, aksamitnych i płomiennych, pod szerokie- 
mi lukami brwi, o małym wąsiku, F iszer, wreszcie przypuszczony do 
rady Pelletier nie portrety to, starannie wy cieniowane i wymuskane, 
lecz śmiałe sylw etki, szkice, nakreślone kilku zamaszystymi rzutami.

W  taki sam sposób poeta charakteryzuje Dąbrowskiego. P ierw 
szy raz spotykamy go jesieuią r. 1797 w W eronie, dokąd zabłądził 
książę Giutułt w swojej romantycznej włóczędze. Poznajemy nie
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tylko jego postawę żołnierską, ogromną, twarz i żywe wojackie ru
chy, ale też niezłomną energię, wytrwałość uiepożytą, śmiałość i szyb
kość decyzyi i czynu; a przemawia on z dumą i goryczą, wspominając 
owych nędznych „akuzatorów", którzy go nazywają kondotyerem, 
Niemcem i żadnej hańby darować mu nie chcą — on jednak mimo 
wszystko idzie wciąż naprzód bez wytchnienia, jak mu każe Bóg, ser
ce i konieczność dziejowa.

W  dziesięć lat później, w Nowy Kok 1807 widzimy go znowu na 
przeglądzie wojska pod Łowiczem; cel marzeń i trudów H erkuleso
wych Już zdobył, przyciągnął oto z ziemi włoskiej, witany uniesie
niem radości i szczęścia, w otoczeniu generałów i ądjutautów wjeż
dża między żywe mury szyków, niosą mu „na ponsowej poduszce 
pałasz króla Jana Sobieskiego, przez legiony polskie zdobyty w L o
reto, na w ezgłowiu — buławę hetmana Czarnieckiego". Przemawia 
do „rycerzy" w słowach prostych, żarliwych i wzniosłych zarazem; 
zaczyna się akt przysięgi. Jakże wielki, jakże radosny, jakże maje
statyczny jest Dąbrowski w tej chwili!

A le najbardziej majestatycznym wydaje się Dąbrowski na ra
dzie wojennej po bitwie Kaszyńskiej: umysł wodzów w rozterce, żad
na myśl jasna nie może wyłonić się z tych duchów chwiejnych; ks. 
Józef, Zajączek, F iszer, Sokolnicki, Kamieniecki, każdy inną radę 
podaje, a w szystkie — rozpaczy i rezygnacyi pełne. On jeden nie 
traci serca, on jeden pewny siebie i spokojny wśród rozbieżnych fal 
niechęci wzajemnych i zwątpienia; grubym, chrapliwym, iście żołnier
skim głosem ciska na stół obrad wielką, zbawczą myśl: iść na połud
nie, zagarnąć całą Galicyę, pozostawiając W arszawę w ręku nieprzy
jaciela. A  ogólny okrzyk zapału był mu odpowiedzią. I wierzymy, 
że taki człowiek przy swojej szorstkiej rubaszności mógł porwać nie 
tylko zahartowanego w bojach Sokolniokiego, lecz i wykwintnisia  
w rodzaju ks. Józefa, wierzymy, że taki człowiek mógł pociągać za 
sobą tysiące.

A le jakiż urok musiał mieć ten, za którym nie tysiące już, lecz 
miliony szły w bój na śmierć pewną, ze zwycięskim  okrzykiem na 
ustach? czytelnik  „Popiołów" ciągle zadaje sobie to pytanie i szuka 
rozwiązania na kartach powieści.

Napoleona widzimy w dwu tylko scenach, wypowiada on parę 
jeno słów urywanych, ale olbrzymia jego postać na długo pozostanie 
nam w pamięci. W kreśleniu sylwetki w ielkiego zdobywcy Żerom
ski je st prawdziwym epikiem. Opisywać? kapelusz trójgraniasty? 
kapotę? ręce, założone na piersiach? to takie znane, takie trywialne. 
Zresztą epik opisywać nie może, jak to genialnie zauważył Lessing, 
opisywać rzecz to malarza, nie poety. Jak Homer nie w ylicza wdzię-



E P O K A  N A P O L E O Ń S K A . 495

ków cielesnych H eleny, lecz kreśli wrażenie, jakiego doznają na jej 
widok starcy trojańscy u Scejskiej bramy, tak Żeromski nie nuży czy
telnika drobiazgową charakterystyką Napoleona, ale zato w potęż
nych rysach kreśli to w ielkie wzruszenie, które mąci do dna duszę 
Cedry na widok zw ycięzcy z pod Arcole. Naokół chorzy, ranni, 
umierający uszczęśliwionemi usty jeden miotają krzyk: „W iwat ce
sarz!" A potem ta wielka, wspaniała rozmowa naw pół przytomnego 
od rany K rzysztofa i cesarza i ta, tak krótka, a tak wymowna od
powiedź Napoleona na skargi, żale, prośby błagalne Cedry: „Soit".

I nic więcej, nic z melodramatu, nic z sensacyi, ale każdy wyraz 
wstrząsa do głębi, szarpie ducha żelaznemi szpony, przejmuje dresz
czem zachwytu, trwogi i — uwielbienia.

Baz jeszcze spotykamy Napoleona, w ostatnim rozdziale powie
ści, zatytułowanym: „Słowo honoru". W  połowie sierpnia 1812 r. 
w okolicach Orszy odbywa się przegląd wojsk. Przed cesarzem stoją
cym na urwistym brzegu, przechodzi oddział za oddziałem. Cedro 
nie spuszcza z niego oczu, oczu „skamieniałych z żołnierskiej wierno
ści, oczu przysięgłych"- wielka radość przejaśnia mu duszę: oto ce
sarz dotrzymał mu słowa, danego pod Madrytem... Napoleon spot
kał jego wzrok i — poznał go, a „przelotny, półsmutny uśmiech spły
nął po granitowem obliczu"...

I  tu koniec powieści. A le nie koniec epopei dziejowej. Jakże 
żałować należy, że poeta nie doprowadził jej do ostatniego aktu-, woj
na roku 1812, Lipsk, kongres wiedeński, W aterloo ileżby dostarczyły  
wątku do sytuacyi prawdziwie dramatycznych... N ie jest to zarzut, 
lecz żal...

A le to ostatnie zdanie powieści mówi za wszystko, ów „półsmut
ny uśmiech" Napoleona to wprost — jasnowidzenie: może we mgle 
przyszłości zamajaczyła mu naga, skalista wysepka?

Trudno w tak niewielu wyrazach więcej zamknąć treści. Dzięki 
Żeromskiemu przeniknęliśmy do głębi ducha zwycięzcy z pod Auster- 
litz, poznaliśmy tragedyę człow ieka i tragedyę Cezara.

Tak przedstawia się w „Popiołach" dramat dziejowy. Cóż w ię
cej powiedzieć o tym utworze? czy porównać go z dawniejszymi pło
dami pióra Żeromskiego i wskazać przepaść bezdenną między „Opo- 'Z 
wiadauiami" i „Ludźmi bezdomnymi"? a ostatnim utworem? Udowod
nić potęgę plastyki i realizmu, której w tamtych utworach nie było?

A  może zwrócić uwagę na obrazowość powieści, na artyzm w od 
twarzaniu nie tylko scen życia, co widzieliśmy już powyżej, ale tej 
w obrazach natury? może na dowód przytoczyć takie opisy, jak: po
lowanie na Łysicy zimą, wyprawa nocna Rafała i walka z wilkami,
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nocleg Rafała na drodze do W ygnanki, Tatry, na których tle mi
sternymi wzory maluje się sielanka Rafała i Heleny? może przypom
nieć jeszcze dziesiątki obrazów, rozrzuconych po w szystkich kartach 
„Popiołów", od przepychu południowej przyrody Hiszpanii do ubo
g iej, skąpej w dary życia natury w małourodzajnej W ygnance?

A może wreszcie poddać ścisłemu rozbiorowi środki techniczne, 
którymi się posiłkuje poeta, sty l jego obrazowy, mowę, co lśni się 
i płynie, jak roztopione złoto, mowę, która przestaje już być prozaicz
ną, która jest szczerą poezyą, chociaż bez rytmu i rymów? może w y
brać z powieści w szystkie wyrazy jędrne i niezwykłe, zaczerpnięte 
z bogatej krynicy gwar, wraz z „Popiołami" przechodzące już do 
skarbca narodowego?

Tak, to wszystko możnaby uczynić. A le  t'o są rzeczy mimo swą 
wielkość nieścigłą i niezrównany swój artyzm — drugorzędne.

Najważniejszym bowiem, palącem pytaniem jest: gdzie zgubili
śmy myśl Irydyouową? I teraz wiemy, gdzie jej szukać. W  sercu  
Cedry, na czole Napoleonowem osiadła. I nie rozwiała się, jako dym. 
Bo chociaż ze wszechsławy i wszechputęgi Cezara nic nie zostało, 
choć skojarzenie jego losów z losami narodu polskiego nie było zba
wieniem; jednak cnota i wreszcie „honor plemienny za jakąbądź cenę 
musiały się obudzić!"

I  to jest prawdą, prawdą wiekuistą i uiepożytą!

H e n r y k  G a l l e .



DWA ŚWIADECTWA.
S z k ic  o b y c z a jo w y  i l i t e r a c k i ,

i .

Jedna z najświetniejszych kart dawnych dziejów polskich — to- 
tolerancya wyznaniowa X V I, a po części jeszcze X V I I  stulecia, owe' 
go złotego wieku 1550 — 1620. K iedy namiętności i burze walk reli
gijnych w strząsały Europą, kiedy za sumienia i przekonania prześla
dowano ziomków i obcych, otwierało się w Polsce przytulisko dla. 
wszystkich owych znękanych tułaczy i pielgrzymów; ku niej zwraca
ły  się tęskne spojrzenia wygnańców dla wiary z W łoch i Szwajca- 
ryi, z Francyi i Niemiec. Po wiekach jeszcze nie zapomniano za gra
nicą doznanych niegdyś dobrodziejstw. Gdy za dni naszych w Sienie 
włoskiej wznoszono pomniki obu Socynom, gdy otwierano tam zbór 
socyński i garniono się do niego, hołdowano wymownie dawnej go
ścinności polskiej, dawnej jej swobodzie sumień i przekonań i podno
szono jej w ielkie zasługi. W łaśnie socynjanie, czyli aryanie, mieli, 
najwięcej przyczyn, aby się okazać wdzięcznymi; prześladowano ich 
wszędzie, nienawidzili ich bowiem katolicy i protestanci w zawody^ 
brzydzono się nimi powszechnie i, jako renegatów, najpierw do Tur
ków i Żydów ich odsyłano, potem z ateuszami i epikurejczykami ra
zem mieszano. Oprócz Polski, tylko Siedmiogród przystani spokojnej 
im użyczał. Aryaństwo, to najpiękniejsza karta z dziejów humanitar- 
ności i ludzkości polskiej.

Zakwitło w ięc w Polsce aryaństwo. Posiew  jego był wprawdzie ob
cy, w łoski przeważnie; ale na gruncie słowiańskim przyjął się znakomi
cie. Na czoło umysłów ości narodowej i inteligencyi wysunęła się nieba
wem ta garstka szarej braci, szlacheckiej i m iejskiej, węzłami krwi.
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spowinowacona, wybitnie kulturalna, oświecona ponad warstwy inne; 
zajęła wybitne miejsce w literaturze, w życiu szkolnem i naukowem, 
mimo wszelkiego wyłączania się i odosobniania, wypływającego  
z nauki samej, z kwietyzmu jej i deizmu, wyodrębniającego aryań- 
stwo od innych wyznań. W yodrębnianie to, ów racyonalizm i deizm 
przedwczesny, sprawiły, że gdy się czasy zmieniły, gdy silnie poru
szone uczucia katolickie wezbrały, padło odrazu jego ofiarą to aryań- 
stwo, nękane i niepokojone już dawniej. Czasy rozkwitu i upadku osta
tecznego dzieli więc krótka przestrzeń; w obrębie tylko czterech po
koleń rozegrały się na polskiej ziemi w szelkie przejścia tej „sekty", 
od pierwszego jej zakiełkowania, aż do ostatecznego rozgromu, i dla 
ilustracyi ciekawej kartki z dawnych dziejów, chciałbym przedstawić 
dwa świadectwa, wręcz sobie przeciwne, jedno z epoki najszerszego  
rozwoju i rozgłosu, a drugie z chwili marnych wysiłków ostatnich  
i końcowego zaniku, czy uwiądu.

N ie potrzebuję zapewniać, że nie wdaję się tutaj w żadną pole
mikę, propagandę, czy apoteozę, że nie poruszam kw estyi religijnej, 
czy dogmatycznej; mnie zajmuje sam fakt istnienia aryaństwa pol
skiego i jego wysokiej kultury; chcę więc pokazać, na podstawie ma
ło, albo wcale nieznanych świadectw aryanów, żyjących między sobą, 
nie jako wyznawców odrębnej, znienawidzonej sekty, lecz jako ludzi, 
krwią i polorem umysłowym związanych, lub zbliżonych, w czasie, 
kiedy najszersze zatoczyli kręgi i w czasie, kiedy te kręgi zw ęziły  
się i zeszczuplały ostatecznie, kiedy, wyrugowani z ojczyzny, na 
obczyźnie ją sobie odbudowywali; chcę więc w ystaw ić aryanów  
rakowskich około roku 1620 i tych samych aryanów, t. j. po
tomków ich, w rozproszeniu, na ziemi pruskiej i siedmiogrodzkiej, 
w sto lat później. Przedmiotu nie myślę wyczerpać; nie będę w yliczał 
w szystkich zasług aryańskich na polu naukowem; nie będę śledził 
rozgałęzienia ich familijnego, szczegółów prześladowań i wysiedlań  
coraz nowych: przedstawię tylko czytelnikow i dwa momenty z ich 
dziejów, zdjęcia ich niby migawkowe, i dodam jedynie, co dla zrozu
mienia obrazu niezbędnie potrzebne, szczegóły o ludziach i miejscach, 
nieraz całkiem anegdotyczne, a u nas, którzybyśmy się nimi chlubić 
mogli, całkiem niesłusznie lekceważone i zapomniane.
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II.

Pomijamy pierwsze pokolenie naszego aryaństwa, zawiązki jego  
i dzieje burzliwe, zanim się w gminie rakowskiej, najznakomitszej, 
ustatkowało, uspokoiło, wyklarowało. Nie odrazu przyszło do tego.

„Mędrkowania" włoskie starszego Socyna, G entilisa, Blandraty  
dekarza Jana Zygmunta Zapolji siedmiogrodzkiego), w dalszym ciągu 
Prowany, A lcia ta i innych, podejmowane przez naszych, Piotra z Gonię- 
dza, Grzegorza Pawła, Jana Mączyńskiego, Marcina Kro wieki ego, Mar
cina Czechowica i tylu innych „ministrów" protestanckich wileń
skich i krakowskich, albo też i obcych, jako to Francuza Piotra Stato- 
ryusza, lub Włocha Lizmanina—wyładowały się ostatecznie w w iel
kiej burzy umysłowej i religijnej, zaprzątającej głow y wyznawców i w y- 
znawczyńnowego Kredo. Z Pińczowa, z Mordów podlaskich, a głównie 
z Lublina, dokąd się rychło zgarniono, przynosił każdy dzień nowe 
•odkrycia, odcienia, odmiany; raz rozbudzona myśl pracowała w ytężo
na w tym samym kierunku i dochodziła niebawem do najdalszych 
skrajności, ponieważ nie uznawano żadnego autorytetu, któryby roz
strzygał wątpliwości, ponieważ zdawano się całkiem na natchnienie; 
uniesieni szałem badań i dociekań, rozgorączkowani, zacietrzewieni, 
rozdzielali się ci pierwsi aryanie na grona i gronka, nie godzące się 
między sobą, pomiatające wszelką tradycyą i nauką, idące ślepo za 
natchnieniem rzemieślników i kobiet; była to owa chwila „konfuzyi", 
jak  sami się później przyznawali, gdy gorszyli się i śmieli z nich kato
licy i protestanccy przeciwnicy; sami aryanie nie wiedzieli w końcu, 
zdawało się, w co w ierzyli naprawdę.

Przeciw  temu rozluźnieniu, albo raczej rozbiciu wiar coraz no
wych w zborze „małym" (wobec „większego", kalwińskiego) występo
wali, na razie bez skutku, umiarkowani, Marcin Kro wieki, Stanisław  
Budzyński, a z pomiędzy obcych ów tajemniczy Grek, Jakób Paleo- 
log, o którym do dziś nie wiemy, jak skończył, czy w zaciszu klasz- 
tornem, czy na stosie rzymskim, czy on sam to, czy też jakiś samozwa
niec później się objawiał; w papierach jego, złożonych w kancelaryach 
austryackich, są ciekawe listy Budzyńskiego i innych aryanów pol
skich. Na L itw ie Szymon Budny i W awrzyniec K rzyszkow ski jedne 
krańcowości zwalczali, chociaż sami w inne wpadali.

Na tle  tych szałów niemal i obłędów religijnych odbija się zna
mienna postać młodszego Socyna, który w końcu niemal całym tym
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ruchem zawładnął i jednolite mu wytknął łożysko, dogmatyzując no
we wyznanie, tworząc jego rynsztunek teologiczny, nie obyło się i to- 
bez protestów i uchylań i odstępstw, ale w końcu, poświęcając nie je 
dno, zsolidaryzowaii się Rakowianie z lucławickim mistrzem zupełnie, 
odcinając od spólności niekoruych Budnego, czy Sarnowskiego, zmu
szając do milczenia innych, np. Ozechowica.

Obok zborów, a raczej zborków tylko podgórskich, w Lucław i- 
cacli, Łużnej, Bobkowej i t. d., stojących nielicznymi patronami 
i wiernymi, obok zborów litewskich, niejednolitych, ani długotrwa
łych, zbór lubelski, szczególniej odkąd do pobliskiego, nowego Rako
wa Sienieńskich (kalwinów) się przeniósł, zakwitnął i zasłynął nieba
wem, jako właściwe centrum aryańskie, z najlepszą szkołą, z najcel
niejszymi ministrami, z najliczniejszymi braćmi — chrystyanami. 
dożywali żywota strapionego sędziwi ministrowie i patronowie, Cze
chowic, Niem ojewski i inni; tu zwabiali się najdzielniejsi przybysze 
obcy, np. Niem cy, Smalcius z Gotha, K reliusz i inni; do Rakowa dą
ży li na wypoczynek niby i jakby emeryturę jedni, drudzy stąd 
w świat wyruszali i z nauk zagranicznych znowu tu, niby po b łogo
sławieństwo, czy dla wyświęcenia, wstępowali. Tak stał się ów Ra
ków, na piaskach lubelskich świeżo założony, na początku X V II  w ie
ku, z szkołami, zborami, drukarnią (Sternackiego), właściwem zbiorowi
skiem aryanów. I zachowało się nam dziwnym trafem album rakow- 
skie, w które wpisywali się wszyscy bracia — siostry niema żadnej — 
nawiedzający miasteczko i zbór jego, w latach 1617 do 1619; na pod
stawie tego albumu możemy obliczyć niemal osobiste i umysłowe za
soby Rakowian. I przedstawią się nam one świetnie.

III.

Albumy, to nie wymysł panienek sentymentalnych i romanty
cznych X I X  wieku, lecz rzecz o wiele dawniej, przez młodzież mę
ską szczególniej, w X V I i X V II  wieku, zwłaszcza na uniwersytetach  
za granicą, uprawiana. W iększe zbiory rękopiśmienne posiadają całe 
szafy, zarzucone dawnymi albumami: gość, przejezdny, krewny, kole
ga, zapisywali imię, herb i cytaty z pisma św., lub motto jakieś z au
torów klasycznych, lub dedykacyę osobliwszą na kartach albumo
wych. Szczególniej wielu amatorów na rzecz podobną znajdziemy 
między pedantycznymi Niemcami,
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Album rakowskie, o kturem mowa, założył dla siebie, niedługo 
przed zgonem, aryanin, A n d r z e j  L u b i e n i e c k i ,  w r. 1617. 
On z góry powyznaczał, kto się na kartach tego albumu podpisze 
i wpisze, i w miarę nadpływania osób do Bakowa, w ypełniały sję te  
karty przez całe trzy lata (1617, 1618 i 1619). Rozgromiono później 
aryanów rakowskich, ale album z rąk familii nie wyszło i wnuk A n 
drzeja, znowu Andrzej Lubieniecki, zamierzał je „kontynuować" r. 
1673 w Jankówce pod Krakowem, ostatniem niemal schronisku pol
skich aryanów; lecz wpisów zebrał już bardzo niew iele.

Album to nie wywędrowało za aryanami z kraju; pozostało  
w posiadaniu tych Roliczów Lubienieckich (familii, istniejącej do 
dzisiaj w K rólestw ie), którzy na katolicyzm przeszli. Tego samego 
Andrzeja Jana z Lubieńca Lubienieckiego znamy jako posiadacza 
ciekawego rękopisu (z wierszami religijnej treści, P ieśni pokutnych, 
Nabożnych, Zaciągu Chrystusowego), innego eks-arjana, W acława P o
tockiego. Obie te aryańskie familie podtrzymywały ciągle bliskie sto
sunki sąsiedztwa i pokrewieństwa między sobą, tudzież z Morsztynami 
i W iszowatymi. Z biegiem czasu rozproszyły się książki i rękopisy 
pana Andrzeja Jana; ów rękopis Potockiego dostał się Załuskiemu 
i znajduje się dziś w bibliotece cesarskiej petersburskiej; owo album 
rakowskie dostało się w końcu Czackiemu, a z Porycka, gdzie je Go
łębiowski skatalogował, do biblioteki Czartoryskich (J\l- 1,903), dostała 
się ta książeczka w małej ósemce, licząca stronic 268; kilka z nich 
brakuje.

Ocalała zaś ta książeczka z pogromu aryańskiego w ten sposób, 
że przezorny jej właściciel, pewnie już sam p. Andrzej Jan, wszystko, 
co aryaństwo lub akatolicyzm tylko ujawniać mogło, gęstą  farbą po
wlókł, tak, że tego odczytać nie można, a więc w szelkie wyrazy, jak: 
R a k ó w ,  s y n o d ,  z b ó r ,  p a s t e r z ,  m i n i s t e r  w B o g u ,  
w C h r y s t u s i e  i t. p. zniknęły; tylko przy kilku tekstach, pisa
nych cyrylicą, nie obawiał się p. Andrzej Jan niedyskretnych pod- 
patrywaczy i pozostawił je, jak były.

Dziad więc, Andrzej z Lubieńca Lubieniecki, niegdyś dworzanin 
królów polskich i żołnierz waleczny, później aryanin i minister zboro
wy, założył.to  album w Rakowie 1617 r. P ierw sza tegoż karta, z na
pisem, wydarta; nastr. 92 czytamy napis „kontynuacyi": „Societas 
(towarzystwo) eadem continuatur Racoviae 1618“ (z dopisanem po 
łacinie motto: Chrystyanin jest Chrystyaninowi bliższym, niż obywa
tel obywatelowi i brat bratu); na str. 200 zaczyna się ciąg dalszy 
„tejże Societas" z r. 1619 z motto: bez towarzysza nie miłe żadne po
siadanie i dobra nawet"; na str. 257 wnuk zaczyna nowy ciąg dal
szy, 10 stycznia 1673 r., wpisując takie wiersze: 33
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Ci, co swe tu imiona popodpisowali,

Dla sławy cnót tak wielkich, chociaż cię nie znali; 

I ja , o zacny dziadul imię twoje noszę —

Gdyby jeszcze i cnoty, Boga o to proszę!

Bo, bywszy dworzaninem tu króla ziemskiego, 

Zostałeś wiernym sługa Boga Przedwiecznego.

IV.

. • - > 
Nazwisko A n d r z e j a  L u b i e n i e c k i e g o ,  dziada, znane 

jest dobrze w literaturze. J est on autorem „ Poloneuticliii“, niby 
Szczęścia polskiego, t. j. pamiętnika historycznego z czasów Zygmun
ta III , nie przeznaczonego ówcześnie dla druku. Pamiętnik ten z rę
kopisu w Osolineum (acz ze skróceniami dla ówczesnej austryackiej 
cenzury) wydał dopiero A . Batowski (w Bibliotece Ossolińskich z r. 
1842, a potem i w odbitce, Lwów, 1843). Bardzo to ciekawe dziełko, 
zawiera wiadomości, jakichbyśmy napróżno gdzieindziej szukali, 
i oświetla je w sposób osobliwszy. Szczęścił Bóg Polakom, póki su
mienia wolne były; gdy za przykładem innych narodów dla wiary 
uciążać zaczęli, opuściło ich błogosławieństw o Pańskie: oto kwinte- 
sencya historyozofii naszego autora. N ie będę z niego przytaczał 
urywków, np. ciekawego opisania owej „konfuzyi“ aryańskiej; wspo
mnę o jednym osobliwszym szczególe, którego Batowski nie mógł 
zamieścić, mianowicie o projekcie niby rzezi św. Bartłomieja, jaką za 
króla H enryka w Krakowie urządzić zamierzano. Na sejmie korona
cyjnym — opowiada p. Andrzej — sprzysiężono się na wymordowanie 
protestantów; miano się zebrać w Brogu (zborze ewangelickim) na 
ulicy Świętojańskiej, zacząć zwadę i na odgłos wystrzału rzucić się 
na protestantów; słudzy duchownych polskich, Francuzi, i kilku na
szej młodzieży swywolnej a rezolutnej, należało do spisku. D ow iedział 
się zaś o nimLubieniecki w ten sposób. „Henryk—opowiada—nie umiał 
żadnego języka, prócz francuskiego, i chciał się przynajmniej po w ło
sku wyuczyć, ponieważ wielu Polaków po włosku umiało; w tym celu  
przyw iózł z sobą W łocha jeszcze z Francyi. Ten W łoch stał ze mną 
na jednej gospodzie, a tamże było i czterech Francuzów, ewangeli
ków, co uszli byli do Konstantynopola dla w iary i stamtąd na koro- 
nacyę krakowską przyjechali. W łoch obcował z tymi Francuzami,
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i  -gdy ich o spisku przestrzegł, chcieli ci nagle Kraków opuścić, ku
powali czemprędzej konie i to mnie uderzyło. Jeden z nich, z którym  
miałem największe zaufanie, w ostatniej chwili odkrył mi całą, rzecz 
i radził, żebym z nimi umykał. Po pięciu dniach wolno mi było to 
i. innym opowiedzieć i mieliśmy się na wielkiej baczności, czuw ali
śmy i szpiegowaliśmy, lecz król był na razie czemś innem zajęty, 
a rychło Polskę na zawsze porzucił. Kzecz potwierdzili mi później 
Mikołaj Myszkowski, kanonik krakowski, krewny biskupi, i Gomoliń- 
ski, późniejszy biskup chełmski, gdyśmy bowiem o wiarę się spierali, 
zawołali: nu, wy, heretycy, chwalcie Boga, że król H enryk uciekł, 
gdyby nie to, dawnoby was wykorzeniono

Najobszerniejszy ustę poświęcił Lubieniecki (na karcie 169 
i następnych rękopisu), dwom kaźniom z r. 1611,'Włocha Franka (sy
nowca Piotra Franka, żupnika w ielkiego) w W ilnie i ary an a, Iwana 
Tyszkowicza z B ielska Podlaskiego w W arszawie, które to kaźnie 
wedle niego, niełaskę Boską na Polskę ściągnęły, ale te i inne szcze
góły przedrukował Batowski, w ięc rzeczy nie powtarzam. W artoby 
i nie jedno inne z tego pamiętnika przypomnieć, np. co opowiada 
o zależeniu rycerstw a polskiego za Zygmuntów obu i wielkiej z po
wodu tego reformie trybu wojennego, dokonanej przez Batorego, lub 
szczegóły sejmowe i elekcyjne; lecz odwiodłoby to nas za daleko od 
naszego przedsięwzięcia.

Drukowaliż za to inne rzeczy spółcześnie Lubienieccy — było 
ich pięciu braci: Jędrzej, Stanisław, K rzysztof, P aw eł i Jan, wszyscy  
aryanie — i tak, na razie nie wiem, który z nich wydrukował bro
szurę polemiczną, teologicznej treści, przeciw kalwińskiemu mini
strowi, Janowi Petrycemu. Ten Jan Petrycyus bowiem w broszurze 
p. t.: „Krótka przestroga do braciej zboru ewanielickiego przeciwko 
śmiałości i niewstydliw ości Soceńskiej, a toż A ryańsk iej“ i t .  d. z r. 
1600 „egzaminuje" nieraz „łajania pana Lubienieckiego w szkrypcie 
przeciw Petrycemu" i obiecuje, że „P. Lubieniecki, da Bóg, ogląda 
tę  swoję niewstydliw ość i to, że on i z drugą swą drużyną są tymi 
dyabłami i t. d..„, co ukaże się czasu swego". Lecz tego druku Lu
bienieckiego dotąd nie oglądałem.

Zuam drukowany wiersz Stanisława Lubienieckiego („Anatomia 
wieprza i człowieka, wieprza karanego, człeka łakomego") na czte
rech ćwiartkach, bez wymienienia autora, lecz wiem z odpisu w W i- 
rydarzu Trembeckiego, gdzie się ta „Comparacja łakomce z w ie 
przem karmnym" powtarza, str. 8 — 17, żg to wiersz „Stanisława 
Lubienieckiego"), ale którego, czy dziada, czy innego Stanisława, np. 
słynnego wnuka Stanisława, polihistora i astronoma, otrutego 
'W Hamburgu r. 1675, ojca obu malarzy Lubienieckich, o których mo
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nografię prof. hr. Jerzy M ycielski oddawua przygotowuje? Stanisław  
wnuk pisywał wiersze polskie, ale właśnie tego nie wymienia 
Sandjusz w bibliografii swojej, ani syn (malarz) w biografii ojcowskiej. 

W iersz wcale ciekawy, porównuje, że jak wieprz (a na wieprzach to 
uczono się niegdyś anatomii!) nikomu za życia na nic nie przydatny" 
i dopiero po śmierci każdą jego cząstkę pożytecznie zużyć można, 
c h r z e p t ,  p o l ę d ź w i c e  i t. d., tak samo skąpy (t. j. łakomca) 
nikomu za życia nic nie uczyni dobrego, za to po śmierci wielu  
uszczęśliw ia; następuje opis drastyczny, jak rozgrabiają zbiory jego . 
On za życia tylko , cieką, skarbi, pieczołuje", „zakrzem ieniony" 
w umyśle i sercu „nędzuje, żywąc w tak ciężkim kieracie", na to ty l
ko, aby „umrzeć bogacie". Najpierw okrada go sługa, potem żona. 
której łzy  złoto natychmiast obsusza, potem palą dla niepoznaki jeg o  
testament. Zbierają się wreszcie synowie, dzielą się bronią i t. d., 
a dostaje jej nieraz taki, co nie wie, z której strony się na konia 
wsiada, albo czern się najpierw nabija, kulą czy prochem; takaż sama 
gospodarka po folwarkach; w końcu wszystko pójdzie na marne. T yl
ko ten szczęśliw y, kto się małem zadawala, dobroczynny, w Panu 
ufanie pokłada". Oto próbka poezyi aryańskiej.

Lecz wracamy do pana Jędrzeja i jego albumu, w którym uw ie
cznić się mieli ci w szyscy „niebożątka, sami nic nie mając, jedno su
knie, i koszule, i boty grube, a twarzy smutne... a bez korda" (jak się 
z nich Petrycyus natrząsa). M ieli oni jednak coś więcej: w ykształce
nie w ielkie, większe, niż przeciętnej braci szlacheckiej, i wcale nie
zgorsze środki materyalne. Za dowód tego, gdyby nic innego, właśnie 
nasze album posłużyć może. W idzimy tam, z jaką łatwością rymowali, 
nietylko p. Andrzej, ale i krewni jego, zięć pan Rupniowski i tylu  
a tylu innych, starych i młodych; widzimy, ile  posiadali języków: 
podpisują się rozmaicie aryanie, nietylko po łacinie, po polsku, po rus
ku, litew sku i żmudzku, po czesku, niemiecku i węgiersku, po włosku 
i francusku, ale i po szwedzku i holenderska, po hebrajska i arabska, 
po hiszpańsku i grecku, a zwiedzali wszyscy niemal akademie zagrani
czne, Leodyum przeważnie. I samo to album dowiodłoby wysokości 
ich kultury i kultury ówczesnej polskiej.

Przypatrzm y się więc bliżej tym wszystkim, którzy tu imiona 
swe i sentencye rozmaite, nieraz z Pisma św. wyjęte — lecz senten- 
cye pomijamy — zapisywali, a zacznijmy od gospodarza samego i lo
sów jego życia.
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V.

Strona 241:

Anno Domini 1620 na skończeniu pierwszego miesięca sty
cznia wyprowadziłem się z Rakowa do Lubelskiej ziemie, do p. 
Pawła Lubicnieckiego, brata swego, do Wysokiego, gdziem mie
szkał ad diem 30 augusti i wyjechałem ztamtąd do Stężyczki do 
p. Itupnowskiego, zięcia swego, przymykając się do zamku Krup
skiego, gdy poczęły trwogi następować. Bo skoro się wojska nasze 
z p. Żółkiewskim Wielkim, i z p. Koniecpolskim, Polnym Hetma
nami, do Wołoch ruszyły nieszczęśliwie, zaraz ludzie mądrzy
0 sobie dla trwóg radzić poczęli, trwóg się prędko spodziewając, 

jakoż się nie omylili na tern swem rozumieniu. Potem 5 octobris 
trwogi i zabiegi wielkie nastąpiły i jam się do Krupskiego zamku 
wprowadził, mając z łaski JMP. Orzechowskiego złożenie uczciwe
1 wczesne. A z Rakowam wyjechał, uchodząc wielkich insolencij 
swawolnych ludów kozackich, które tam w  okolicy wszędzie czy
nili, chociażem majętnostkę swoje przedawszy i od gospodarstwa 
się ułacniwszy, w zeszłych leciech i zdrowiu swem tak tam był 
zajechał, że hycli tam był w barzo miłem i świątobliwem towarzy
stwie i pobożnych zabawach i w wielkim wczasie, jakim tam miał, 
dni moje kończył i skończył.

W  Krupskim zamku domieszkałem tego roku 1620 a iż trwo
gi całą niemal zimę nie ustawały, a od wiosny począwszy do pół 
lata tym krajem ciągnęli różni żołnierze z różnych krajów, roz
maitych narodów, a ludzie dosyć rozpustni i swowolni, tedym za 
łaską IMP. Orzechowskiego ten zły czas przemieszkał w Krupem 
w r. 1621 aż do r. 1622 dnia 22 Februarii, skądem wyjechał na 
rezydencyą do Siedlisk do Lubelskiej ziemie do arendy p. Joachi
ma Rupnowskieg'o, którą trzymał od JMP. Suchodolskich, opieku
nów dziatek brata Ich M., zmarłego p. podczaszego chełmskiego.

D alej już ręką. zięcia, Joachima Bupniowskiego:

A pomieszkawszy czas niejaki w Siedliskach w domku swo
im, który dla swego wczasu zbudował przy bytności brata swego 
rodzonego, JMP. Pawła Lubicnieckiego, i przy bytności też mojej, 
zięcia jego, Joachima Bupniowskiego, także przy p. małżonce swo-
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jej i córce swojej, pannie Dorocie, którzy go d o p i a s t o w a l i ,  
ducha Panu oddał d. 6 lutego r. 1623. Pogrzebiony w Suchodo- 
łacli podle p. Piotra Ostrowskiego, szwagra swego, 20 d. tegoż 
księżyca, w tymże roku. A na pamiątkę jego położyłem te 
wiersze:

Dobiegłeś biegu swego, wdzięczny mężu Boży!

A choć się wszystek twój dom z śmierci twojej trwoży,

Iż lat już kilkadziesiąt suknia żałobliwa 

Tak ogólna nie była w nim ani troskliwa:

Żona z dziećmi swoimi po mężu została,

Dopiero glfyś ustąpił, odmiana ta wstała.

Pociechę jednak mamy z życia przedtem twego 

Pobożnego przed Panem i nieodmiennego,

Dla którego długi wiek dał Pan żyć na ziemi.

Przepędziłeś siedmdziesiąt lat i dwie, a z swemi 

Przodkami stosowany przeszedłeś ich wiekiem,

I tydzień bez dnia nad to, choć zchorzałem człekiem,

Ktemu dróg i prac wielą będąc zmordowany,

Któreś czynił dla chwały Pana nad wsze pany.

Jednak takiego wieku Bóg ci doczekać dał,

Iżeś w swej k Niemu clięci zawżdy statecznie stał.

Cóż weźmiesz za nagrodę jeszcze nadto ktemu,

Iżeś tak wiernym zawsze był w służbie swojemu 

Hetmanowi? Korona na twej pewnie głowie 

Nieśmiertelności siądzie, kiedy w swojej mowie 

I do ciebie to rzecze sędzia sprawiedliwy:

Pójdź do wesela mego, mój sługo życzliwy.

My zostawieni, będąc ztąd zjęci żałością,

Że cię niemasz, cieszymy się nieśmiertelnością,

Że się w niej niegdy pewnie i wiecznie ujrzymy,

Jeśli, do swego kresu wiernie dobieżymy. r

Zgasłeś przed okiem swoich przyjaciół życzliw ych  

Dnia szóstego Lutego, którzy twoich żywych  

Obyczajów przykładnych pamięć w sercu noszą —

By stopami szli twemi, Boga o to proszą.
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Gdy słońce rozświeciło cienie czarnonocne,

Wtenczas śmierć zazdrościwa oczy twoje wdzięczne 

Obłokiem zawłóczyła i mowa stanęła 

I ckliwbść, przeszły goniec, tam odmianę wzięła.

Ustawało powolcj tchnienie, aż stanęło,

Przed godzina szesnastą na pół koniec wzięło,

W  rokn tysiąc sześćset a dwudziestym trzecim,

Gdy Luty księżyc okrył ziemię śnieżnym kwieciem.

Szóstego dnia w księżycu rozstałeś się z nami;

Dwudziestegoż do grobu włożony z żalami,

Tych co cię grzebli, których ani burza mroźna 

Od tego nie odwiodła ni zawartka groźna.

Co tobie dziś, nam jutro, a po tym kłopocie 

Odpoczynku czekamy aż w przyszłym  żywocie.

Do tej relacyi i do tych w ierszy dodam tylko, że i dziedzic zam
ku Krupskiego zapisał się na odjezdnem w albumie na str. 244 i 245: 
„Stanislaus Orzechowski de Orzechowiec d. 16 februarii a. 1622 iu 
Krupę ad D ei graciam heres — po łacinie, na znak starej przyjaźni 
ku nieznużopemu, już wysłużonemu ministrowi zborowemu i najwie- 
lebniejszemu przyjacielowi". Wspomnę tu z powodu Krupego (w po
w iecie Krasnostawskim) o grobisku tamtejszem „nieznanego i n ie
świadomego pochodzenia" — wnosząc z nazwy ludowej „grobisko", 
przypuszczać można, że jest grobowcem, wzniesionym dla jakiejś mo
żnej osoby, a prawdopodobnie jednego z Orzechowskich, który nale
żał do wyznania aryańskiego w wieku X V I i X V II" — tak pisze 
o tym pomniku p. Hieronim Łopaciński w „Encyklopedyi Staropol
skiej" Glogera, IV , str. 91 i n., gdzie i rysunek tego „grobiska" (ro
dzaj obelisku) podany. A ryanie chowali się na wolnem polu, nie po 
cmentarzach, jak wiadomo, na górach, po sadach i lud długo o gro
bach aryańskich pamiętał i o nich po dziś dzień opowiada (B ekie- 
szówka pod W ilnem i t. d.).

N ie zadowolili się Lubienieccy wierszami, ułożonemi przez 
Srzeniaw itę Rupniowskiego; później wypisał nowy nagrobek wier
szami, nieznany mi bliżej Mikołaj Lupczowski na str. 252 — 256 albu
mu; i te w iersze jeszcze przytaczam jako próbki poezyi aryańskiej, 
miejscami je jednak skracam; za motto wypisał Lupczowski: „Patiar, 
ut poticer" (niech cierpię, byłem osiągi):
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Tobie to, zacny mężu Boży, jeśli komu 

Służyło, tego zdaniem mym zgoła nikomu 

Nie przypiszę bezpieczniej; tyś dotrzymał tego 

Co te słowa ślubują statecznie wszystkiego.

Bo co jedno bogate i nieoszacowane 

Fortuny skarby mają, czym jedno kochane 

Swe kiedy zdobić może, co tak uganiają 

Ludzie, na co więc sami siebie odważają,

Tośmy my w tobie jednym, pókiś żył, widzieli. 

Komu się w starożytnym zacniej rodzić domu 

Zdarzyło z tak gromad nem pokrewnieniem? Komu 

Taką łaskę mieć oraz u króla wielkiego?

Komu tyle godności i dróg do znacznego 

Urośnienia na świecie...

A tyś to przedsię równie jako ladajakie 

Lekką ceną poważył, liche sprawy jakie 

Fraszka u ciebie łaska, fraszka obietnice 

Królewskie, fraszka były lamenty, tęsknicę 

Powinuycli i przyjaciół, fraszka wszystkie skarby... 

Uderzyłeś o ziemię wszytkiem a samemu 

Podałeś rękę Panu na służbę swojemu.

W szystkie trudy, kłopoty, wszystkie zelżywości, 

Zniewagi, urągania, łajania, lekkości,

I co jedno z swą ordą książę świata tego 

Na utrapienie ludu wymyśla wiernego,

Znieścieś odważył, żebyś z rąk Chrysta Pana 

Odniósł w on dzień koronę swojego hetmana...

A nie jednem z prostych sług, lecz tern, co na Pana 

Sługi; tym, co żołnierze mężne na Hetmana 

Zaciąga, bycieś wolał, świętych zborów jego

Dozorcąś był do śmierci, do skonu swojego.....

W szystko tanio dla Pana, a on ci też takie 

Dał swe błogosławieństwo i na świecie, jakie 

Zabiegłego ciekawca czasem nie potyka,

Choć na to wszystkie siły  i rozumy zmyka.
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 Słuszniem tedy w te książeczki twoje

W pisał te słowa, w których ukochały moje 

Myśli, wolałbym wprawdzie za twego żywota,

Ale mi się do tego nie podały wrota,

Ponieważ sam nie możesz, niech ci, co z biódr Twoich 

W yszli widząc, świadkami będą chęci moich.

V I.

Zatrzymaliśmy się dość długo przy gospodarzu; załatwimy się 
króciej z gośćmi. M iędzy nimi wypada najpierwej dawną szlachtę 
w yliczyć, filary materyalne i moralne aryaństwa polskiego, co naj
dłużej przy niem wytrwali i chwałę jego daleko poza granice polskie 
roznieśli. Tu należą najpierw L u b i e n i e  c c y  sami. W pisują się 
.więc rodzeni bracia p. Jędrzeja: Stanisław, „najmniejszy służka zbo
ru Chrystusowego w Lucławicach na Podgórzu — podwójnie rodzo
nemu bratu i spółbojownikowi"; dalej, K rzysztof, starzec starcu 
(dwa razy w albumie się zapisujący); dalej, Jan (po polsku: „bratu 
swemu rodzonemu i barzo miłemu na niezapomnianie") i Paw eł. P o 
tem idą synowie: Piotr i Marek, „student Rakowski" i bratankowie: 
Andrzej (z francuskiemi motto, np.: „Douce la paine, Laquelle amai- 
ne, Aprśs tourment, Coutentement"; „Mourir pour servir Dieu est 
mille fois revivre"); Jakób; K rzysztof, „dziedzic nie dóbr, lecz, obył 
cnót", student teologii, powróciwszy szczęśliw ie z B elg ii, A nglii, 
Francyi i Niem iec, z nadzwyczaj napuszonym hołdem dla cnót stryjo- 
wych. W arto jednak przytoczyć wiersze starego Andrzeja, poświę
cone swoim „dwiema rodzonym, panu Stanisław ow i i panu K rzysz
tofowi" :

Nikt nie pokaże takich dwu braciej rodzonych,

Dwunastą razem związków tak mocno spojonych.

Ci z jednychże rodziców oba są zrodzeni;

Ci wnet jeden po drugim na świat wypuszczeni;

Ci będąc w jednych szkołach tak się miłowali,

Że jeden za drugiego bijać się dawali.
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Ci z dzieciństwa miłość tak wkorzenioną mieli,

Że się dzielić ojczyzna swa nigdy nie chcieli.

Ci w jednym domu zacnym żony spojmowaJi,

Strzegąc, by kiedy dla żon miłości nie rwali.

Ci świetni tym, że stawszy, choć swych dzieci nie miał,

Młodszego dziatki miasto swych własnych odchował.

Ci gorąco w chorobach sobie usługują,

I nakładów w potrzebach spólnych nie rachują.

Ci, co wiotsza, godziny jednej ręce dali 

Panu Bogu i razem od świata odstali... ’)

Ci do kresu swojego mężnie dobiegają,

Jednakich koron w niebie od Pana czekają.

Szczęśliwym ja  tak patrzał na swoje rodzone,

Taż drogą, którą bieżę, do kresu puszczone.

M iłość braterska była jednak w Polsce tak rzadką. — feniksem  
zwano braci zgodnych — a u aryanów polskich tak częstą (przypo
minam braci aryanów Potockich), że przytoczę jeszcze jeden jej 
przykład, czuły wiersz starego Andrzeja do p. Pawła:

i : ■ • .: . ! '  - i

Nam pamiątkę w domu swym Twoje kożdodzienną,

Mój drogi bracie! bo ty m iłością rzetelną

Dawno się ze mną ścierasz, chociem ja  przodował —

Teraz już pozad bieżę. Bóg to zordynował,

Że, com ja  opiekunem niekiedy był tobie,

Teraz w starości mam cię opiekunem sobie.

A stokroć śmielej niż ja, ty mnie usługujesz,

Widząc, żeć nie odsłużę, starość mą p i a s t u j  e s  z.

A nie mając dość na tym, że w mojej starości 

Na mnie robisz jako syn w mojej majętności,

Ale dzieciom mym więcej niż ja  dogadzając,

Ich potrzeby obmyślasz, mnie w tym uprzedzając.

') Następne sześć wierszy przemazane.
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Za com bohomolcą twym, póki mi tcliu stanie,
A Ty mu za mnie odpłać, Jezu Chryste Panie!

Przechodzimy do innej szlachty, najpierw do najznakomitszego, 
do samego pana rakowskiego, wpisanego na str. 1: „Jacobus Sienien- 
ski a Sienno, Palatini des Podoliae, in Raków per Dei et ad ipsius 
gratiam dominus et haeres" 9 września 1617 r. zostaw ił to na znak 
służby swej i niewymownej miłości sławnemu szlachectwem mężowi, 
„niegdyś najgodniejszemu dworzaninowi Króla JM. Stephana, wtedy 
najdzielniejszemu żołnierzowi jego na Moskwie, teraz w wojsku 
Chrystusowem najznakomitszemu mężowi, dziwnie ukochanemu od 

• ojca mego senatora królewskiego na dworze, od starszego brata me
go w wojsku pod chorągwią tegoż króla, i na dworze bardzo poważa
nemu, stałemu przyjacielowi mojemu, a teraz bratu w Chrystusie". 
Losów aryanina Sienieńskiego nie zamierzam tu opisywać, jak dorę
czał Zygmuntowi III  księgi aryańskie i t. d.; upadku Rakowa swego 
nie przeżył.

N a str. 204 podpisuje się pod motto: „Craigne D ieu pour 
ne rien craindre". Zbygnev a Sienne Sieniensky (w Rakowie 16, 
V, 1619).

Następuje cały szereg M o r s z t y n ó w ,  K rzysztof, starosta 
ńlipowski, z synami: Gabryelem i Sewerynem, Stefanem i Janem. Co 
do Morsztynów, mogę odesłać i do pracy p. Jana Rzepeckiego, dru
kowanej w „Bibliotece W arszawskiej", 1884 r., o Zbigniewie M or
sztynie, żołnierzu i poecie, patryocie i wygnańcu (dla aryaństwa), 
K rzysztof Morsztyn, to ów patryarcha aryański, ojciec dwunastu sy
nów i czterech córek, dziad Andrzeja Morsztyna, poety i podskarbie
go, a pradziad Zbygniewa; szwagier Leliusza Socyna, czynny na sy
nodach i dysputach, próżno na katolicyzm nawracany, starosta filipo- 
wski (i syn starosty filipowskiego, również K rzysztofa, w łaściciela  
Raciborska, skąd się pisali Morsztynowie, Jankówki i t. d.). Jeszcze  
1639 r. ujmuje się przed radą gdańską za ministrem aryańskim, 
Ruazem. Po nich idą Gryfy. O t w i n o w s c y  równie licznie rozro
dzeni. Lecz niema między nimi poetów Erazma, ani W aleryana (tłu
macz Owidyusza i t. d.); są: Józef, Aleksander, Samuel (znany 
oryentalista i tłómacz „Ogrodu różanego" z perskiego, Sadego, 
sekretarz królewski; powpisywał tu, naturalnie, sentencye po 
arabsku, persku i turecku); Ludwik zaś wpisał się w anagramie 
pod tytułem:
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N ajazdy na Podgórza od Lisowczylców.

Otwi-ram serce, Boże miły, Tobie!

Now-iny czekam wdzięcznej, miłej, sobie.
Ski-m Bóg przestaje, święta wola Jego,
Lo-s (!) nie trzeba ni praktyka żadnego.
D-aje komu chce, gdy czego potrzeba,
Wik-ładł kto nań swój ratunek z nieba

— ostatni wiersz pomylony. Przed wszystkim i tymi Otwinowskimi 
wpisał się jednak (str. 8) „Jan Othffinowsky Z Othfinowa stary na- 
milszemu i drogiemu bratu", dopisał zaś p. Andrzej te słowa: „Ten 
staruszek miły i zacny skończył dni swoje d o  p i a s t o w a n y  od 
synów swych uczciwie, i umarł 24 octobris 1618 r. na ręku synów  
swych w Nawodzicach (?)“ i te wiersze:

Dojrzały mój Staruszku, toć śmierć dogadzała,
Żeć twych dorosłych synów dziesięć ukazała,
Prócz zięciów, a w pociechy takeś był bogaty,

Żeś w nich pływając wielu starców przeszedł laty.
Ale co wiotsza, w zborze wiernych Chrystusowych 
Zażyłeś do sytości pociech duchom zdrowych,
A tymi utwierdzony zawarłeś dni swoje:

Teś wziął w drogę, te będą wieczne skarby twoje.

Są z Bębelna Postaw scy, Adam i Jędrzej, są A rciszew scy, .Jan; 
Parysow ie, Samuel i Jan; Moskorzowscy, Jan Teofil, Hieronim (wraz 
z  synem Andrzejem Krystyanem), z bardzo obszernym, trzy strony  
gęstego pisma obejmującym wywodem mofalizującym, z długą prze
mową do wiernego pasterza swej trzody (p. Andrzeja), z prośbami do 
Boga i cytacyami greckiemi, francuskiemi i włoskiemi. Są B ibersztej- 
ni, B łońscy i Kazimirscy, Jan (z sentencyami włoskiemi i hiszpań- 
skiemi), P iotr, Jan W awrzyniec; są Taszyccy z Lusławic, Maciej, 
Janusz (pisze i po węgiersku, Ijuclaviczbol Rakovban) i Cyryl; trzej 
Konarscy, Jakób, Hieronim i Jan młodszy; o krewnym swym, Jakó- 
bie, dopisał p. Andrzej: „ten młodzieniec zacny był w obozie pod 
Chocimem w r. 1621 w rocie Imp. wojewody kijowskiego, a tam po
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niewczasie wojennym, po rozpuszczeniu wojska, do domu jadąc, 
umarł w Złoczowie, na czerwoną biegunkę chorzawszy. J est Stefan  
Niem irycz na znak przyjaźni, „której i posteritati quamdiu su e rstes 
erit cale dotrzymać, chce być obligatus. Zdarz, Boże, abyśmy w szy
scy obdarzeni byli takimi qualitalibus et dotibus animi i zwycięzcami 
zostali świata, ciała i pożądliwości naszych, a zatem się w ono chwa
lebne przyście Pana naszego oglądali. Amen" — więc i aryanie 
przed makaronizmami się nie wstrzymywali, całkiem jak brać szla
checka.

Zatrzymajmy się na chwilkę przy kilku z tych nazwisk, cieszących  
się niegdyś w ielką sławą. Adam Gosławski (z Krasowa) znany po
lemista w łacińskim i w polskim języku; nierównie wyżej stanął 
jednak Pilaw ita, Hieronim Moskorzowski (z Czarkowej), zięć Dudy- 
cza, a raczej „papieżycy Szmigleckiej", wdowy, przeszły na Socynia- 
nizm i najgorętszy tegoż wraz ze synem swoim obrońca, dla niego wer
bujący, ale napróżno, Jakuba angielskiego i landgrafa heskiego. 
Obu Moskorzowskim poświęcił pierwszy nasz historyk literatury (nie 
bibliograf tylko, jak Bentkowski), Józef Ossoliński, dwa obszerne 
szkice, w ięc nie będę wytaczał całej ich sprawy, odsyłając do niego; 
tu wspomnę, że właśnie na przytoczony wyżej skrypt ( Przestrogę) 
kalwina Petrycego, ministra z Jodłówki, odpisał obszernie p. H iero
nim (Odpowiedź i t. d., 1602 r.)—P etrycy zwrócił był swą przestrogę 
przeciw Piotrowi Stoińskiemu(ob. niż.), tłumaczącemu napolskie, łaciń
skie w ezwaniedoprotestantów ozgodę wyznaniową, Socyna. Najpierw  
ucierał się Moskorzowski ze Skargą i z tegoż „Zawstydzeniem nowych 
aryanów" pisząc „Zniesienie zawstydzenia" i t. d.; pracował z Lubie- 
nieckim, Gosławskim, Smalciuszem (zob. niż.) nad przekładami, ka
techizmami, układami, to z menonitami gdańskimi, to z protestanta
mi polskimi — napróżno zresztą; wydawał traktaty Socynowe. S łyn
ny dla wiedzy, szczodrobliwości, Euzebiuszem zwany, trudnił się 
i medycyną i chemią, umarł r. 1625. Syn, Jędrzej Jan, nie rozwinął 
tej czynności literackiej, co ojciec, zato był niestrudzonym obrońcą 
wyznania swego przeciw wszelkim zakusom trybunalskim i sejm o-' 
wym; on słusznie przestrzegał protestantów, że jeżeli dopuszczą do 
prześladowania aryanów, i sami kiedyś toż na siebie ściągną, mimo 
wszelkich praw i przywilejów: zastawiaj dziewięć dziesiątych oka 
jak najstaranniej, gdy jedną dziesiątą przebijesz, całe utracisz. 
Znamy go głównie jako mówcę, weselnego i pogrzebowego. N ajw y
mowniej bronił on wolności wyznania, które nieobchodzi państwa, ty l
ko sumienie. O plotce, jakoby ojciec umarł katolikiem, nie wiedział nic 
Ossoliński, wspominam o niej niżej.
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Stefan Andrzejewicz Niem irycz wreszcie, starosta owrucki, pod
komorzy kijowski, byt głównym promotorem arjaństwa na Ukrainie, 
m iałzażonęarjankę, W ojnarowską (zfamilją tą wkrótce się spotkamy), 
córki powydawał za aryauów Paw ła Sieniutę z Lachowiec i Miko
łaja Lubienieckiego. Słynniejszym jeszcze był syn Jerzy, uczeń Ra
kowski, wyjeżdżający za granicę r. 1631 z Lubienieckim, Suchodol
skim, Czaplicem i innymi aryanami do Holandji (gdzie ich A rcisze
wski do podróży do Ameryki daremnie namawiał), A nglii, Francyi— 
lecz ciekawe losy Jerzego Niemirycza wypadają z ramek naszego 
obrazku, toczą się na Ukrainie, w związku z kozaczyzną.

J est dalej Olbrycht K a r m a n o w s k i ,  którego zbiór wier
szy religijnych i fraszek („drwa") prof. Plebański w Bibliot. W ar
szawskiej 1890 r. ogłosił. Pomylił się wydawca co do wyznania po
ety, który nie był kalwinem, lecz aryauem, jak z dedykacji „panu 
i opiekunowi wielce czcigodnemu" (t. j. Andrz. Lub.) wynika — do 
późniejszej generacji należał też Karmanowski (Jan, syn poety?), 
który się aryaństwa pod grozą edyktu sejmowego 1658 r. wyrzekł- 
Olbrycht pisze naturalnie wiersze polskie, np.

Przyjaźń która się rozrywa,
Nigdy nie była prawdziwa.

Związek chęci nie targany,
Ale ma być rozwiązany.

Są i inni blizcy powinowaci p. Andrzeja Lnbienieckiego: Ś le 
szyńscy z śląskiegoSleszyna, młodsi (Stefan, Zygmunt, K rzysztof) zo- 
wią p. Andrzeja stryjem, zaś p. Kacper, rotmistrz J . Kr. M. podpisu
je  się: „bratu mnie we krwi blizko będącemu". Zygmunt żartuje 
dowcipnie z dwuznaczności łacińskiego tides (wiara i stróny: jeź li j e 
dna wiara, dla czegóż na tyle strón ją opiewamy); młodzieniec umarł 
już w marcu 1618 r. i dopisał mu p. Andrzej te wiersze :

Ni młodość twa, ni rozum, mój synowcze drogi!
Bieżącej śmierci po cię nie wstrąciły nogi.
A ona cię podcięła tak niespodziewanie.
Kto to wie, nie wie, co się z nim do ju tra  stanie.

I przy Suchodolskich uskarża się p. Andrzej na śmierć niespo
dziewaną; podpisało się ich dwu, jeden, Abraham, w Siedliskach 12
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maja 1622 r.: „krewnemu swemu i bratu w C hrystusieu; drugi Paw eł, 
przedtem wojski krasnostawski, a potem podczaszy chełmski; na 
śmierć tegoż w październiku 1621 r. napisał p. Andrzej:

Ani zacność domowa, urzędy wystawne,

Ani uroda, młodość i ćwiczenia sławne,

Ani złota obfitość, przyjacielu miły,
Od śmierci niespodzianej cię nic wybawiły.
Odpoezyń tam w pokoju. A Ty, Jezu Panie,
Daj mu cząstkę w chwalebne sług twych zmartwychwstanie.

A ty  śmierci niezbędna, coś nas rozłączyła,
Będziesz od nas zdeptana, jakbyś niczem była.

Również blizcy krewni p. Andrzeja, to C h r z ą s t o w s c y  
z Brzezia, Stanisław, Benedykt, Stefan i Marek; lecz na czele ich 
kroczy p. Andrzej Chrząstowski, „olim" dworzanin króla Zygmunta 
III , a teraz ziemianin: „mojemu z dawna bardzo miłemu i kochanemu 
przyjacielowi i szwagrowi". Ten p. Andizej Chrząstowski był kalw i
nem, ale zdawna przyciągały go do zborku małego pokora i statek  
aryański, a odpychały wyniosłość i rozwiązłość życia i naganne oby
czaje i podejrzana wiara ministrów kalwińskich. Bardzo ostro o to 
wszystko z nimi się spierał nasz hardy szlachcic; wyrzucał tym miej
skim i wiejskim synkom, że się nieprawnie pod szlachectwo podszy
wają i t. d.: toczyła się ta bardzo gorsząca, ale zarazem bardzo cie
kawa dyskusya i w druku; z licznych broszur i pamfletów, prozą 
i wierszem, którymi się częstowali szlachcic i ministrowie nawzajem, 
odszukałem dotąd tylko jedną najobszerniejszą i najciekawszą: 
„Obrona dyalogu Andrzeja Chrząstowskiego przeciw X iężej M ini
strom ewangelickim dystryktu lubelskiego" itd., r. 1619 (126 str. 
w ćwiartce). Obrona ta rzuca bardzo jaskrawe św iatło i na werydyka- 
szlachcica, i na ministrów, wychodzących jak najgorzej z tych opa
łów; dla history! zborowej dokument to nieoceniony, acz tryskający 
ironią i jadem. N ie kryje się Chrząstowski (który z pisarzem kal
wińskim a ministrem litewskim , Andrzejem Chrząstowskim, znanym 
z polemiki teologicznej z Jezuitam i, nic n iem a wspólnego) z sympa- 
tyami aryańskiemi, nie ku ich dogmatom, lecz ku ich dyscyplinie 
i karności surowej zwróconymi; kto tej karności nie zniesie, jak np. 
Rozwadowski, lub synowie Czechowica, tylko taki od aryanów do 
■ewangelików dla „przestrzeńszego życia" przystaje. Synów swoich
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posyłał ou do szkół rakowskicli, ale później ich do „Eldebergu" w y
prawił. Lecz nie chcę dalej wytaczać bardzo ostrych wycieczek  
Chrząstowskiego przeciw ministrom: nic się mu w nich nie podoba, od 
ich kazań i praktyk nabożnych począwszy, aż do tytułu: ksiądz, nie 
od ksiąg, lecz od książęcia pochodzącego, hardego; wszystko tern na
dobniej u aryanów mu się wydaje; więc przytoczę jeszcze tylko w ier
sze jego, które w albumie aryańskiem umieścił:

Szczęśliwy człowiek, który tak swe lata 

Prowadzi, żc się obyjdzie bez świata 
Złego, a ktemu to jego kochanie 
Położyć w Bogu wszystko swe staranie:
O jednem myśli, jedncgoż pilnuje —
Zbawienia swego; o to się frasuje,
By nie szwankował, i tak czeka końca 
Swego z weselem a Bóg, swych obrońca,
Mając go w ręku, stłuc się nie dopuści 
Takiemu pewnie, bo go z rąk nie spuści.

Z C z a p l i c ó w  Szpanowskich, tak niegdyś na W ołyniu sła
wnych z prawości, podpisało się dwu, Jerzy  i Marcin, ten przypisując 
się „jako ojcowi i dobrodziejowi", dodał dwuwiersz charakterysty
czny dla Czapliców („W ołyń wyższego w cnotę szlachcica nie miał 
nad Czapli ca “ — prawił wiersz współczesny):

Szczyrość a cnota niechaj mnie wspomoże,
Zwłaszcza że dufam Tobie, o mój Boże!

Jak Niem iryczowie na Ukrainie, tak bylijCzaplicowie na W oły
niu filarami aryaństwa; byli i inni aryauie wołyńscy, Chołoniewscy (ta
cy później gorliw i katolicy), Rogozińscy, H ulewicze, M oszyńscy, Su
chodolscy, Czechowicza (o obu patrz niżej), H ojscy, L iniew scy, Iw a
niccy, Sieniutowie i inni, ale Czaplicowie dzierżyli prym. Już dziad1 
ich,!Kadyan Czaplic, prawosławny, byłbardzowolnomyślny i wyszydzał 
wobec księcia Kurbskiego duchowieństwo i bronił „Lutora", i prote
gow ał apostatujących czerńców moskiewskich; jego syn, Teodor, był 
znowu prawosławnym, ale z tegoż czterech synów, obaj starsi, Marciu
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i Jerzy, byli najgorliwszymi aryanami, założyli zbory i szkoły, Mar
cin w swoim Beresku, Jerzy w K isieliuie; tu ministrowa! Twardo
chleb (zob. niżej) lat trzydzieści. W  K isielinie nawet całe miesz
czaństwo było aryańskie, i gdy konstytucya sejmowa Rakowskie 
oficyny, szkoły i zbory zniosła, oparli się wygnańcy rakowscy o K i-  
sielin. Tu ży ł jeszcze stary Jerzy, wraz z synem Aleksandrem, tu
dzież w Beresku obaj synowie Marcina, Andrzej i Aleksander, niby 
nowe zakładali akademie; i zakw itł K isielin jak nigdy, zjeżdżało się 
tu do trzech tysięcy aryanów. Prawosławnych, którzy przyjmowali 
aryaństwo, uwalniali Czaplicowie od wszelkich danin i powinności. N ie  
ścierpiał tego biskup łucki i wraz z proboszczem włodzimirskim za- 
pozwali Czapliców o przechowywanie rakowskich banitów i zaskar
żyli ich na sumę 200,000 złp. Po czterech latach (1644) dopiero w y
szedł wyrok trybunalski, kasujący szkoły i zbory, i zasądzający J e 
rzego na 1,000 dukatów, a gdy Czaplic o wyrok nie dbał, skazano go 
na infamię i na zapłacenie 10,000 dukatów. Przed „ruiną" sądzono 
jeszcze raz Jerzego Czaplica o zerwanie krzyża kamiennego w M oł- 
czanowie, a Aleksandra o bluźnierstwo i o pobicie p. Kozika, bronią
cego krzyża. Aleksander Czaplic wydał swoje córki za Zbigniewa  
M orsztyna i za Błędowskiego, również aryanina (zob. niżej).

Po Czaplicach wymieniamy p. K urosza, co wraz z W iszowatym  
i Iwanickim, Piotra Sieniutę, chcącego już — mimo protestów żony, 
Jadwigi, gorliwej aryanki, Wilamówny z domu —  wrócić do katoli
cyzmu powstrzymał, i Sierzputa, ozdrowiawszy — bo skorzystali D o
minikanie lachowieccy z jego słabości — oddalił zakonnika i dwóch 
ministrów sobie zatrzym ał (między nimi Ciachowskiego, znanego nam 
i z K sięg i Chamów); tu dodajmy, że P iotr Sieniuta, właściciel K oby
lina i Zdunów wielkopolskich, mecenasował Samuelowi Twardow
skiemu, czy nie z aryańskiej familii zrodzonemu, co sama nazwa sta- 
rozakonna potwierdzać się zdaje. Z Twardowskimi, aryanami, spot
kamy się i w albumie jeszcze. Kuroszów zresztą i Karmanowskich 
znajdujemy i między dworzanami Radziwiłłowym i stale. Następują 
L eliw ici K r z e s z o w i e  z Męciny, Abraham i Sobiesław, i obaj 
podpisują się z afektem synowskim. Sobiesław, mąż zacny, umarł 19 
stycznia 1622 r. i napisał jemu p. Andrzej taki nagrobek:

Nad nadzieję,ś bieg skończył, wdzięczny Sobiesławie,
Bo gdyś nalepiej kwitnąć począł w dobrej sławie,
Przedtem u świata będąc na wojnach żołnierzem,
A teraz w domu Bożym przcważym rycerzem,

34
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Któryś i siebie zwalczył i potem nabożnie 
Żyjąc bieg swój odprawił we wszystkiem pobożnie:

Oto cię śmierć łakoma w domu przydybała;
Przerwałać bieg, do swoich cieniów cię porwała.

Aleć przyjdzie Pan Jezus, który już z swej strony 
Śmierć zwyciężył i z naszej (znacznej?) doda nam obrony,
Że ją  zwalczywszy będziem, da Bóg, tryumfować,
A z Panem w chwale Jego na wieki królować. Amen.

Znajdujemy dalej p. Zygmunta Zabawskiego (matka jego, 
aryanka, ułożyła ów modlitewnik, o którym z bibliografii Sandjusza 
wiemy); są, dalej znani nam już Ukraińcy, współherbowni Taszyckich, 
W ojnarowscy, Stefan i Maciej; o Macieju dopisuje p. Andrzej, że 
„zabity je st od Turków w bitwie w W ołoszech przy obozie pod Cho- 
cimem a. d. 1621 die 7 sept.":

Rzekłeś był Panu swemu, być jego żołnierzem,
Z światem, ciałem i dyabłem walczącym rycerzem,
A tyś za światem idąc, nie wojnę duchowną,

Aleś ziemską wziął przed się; tam nagrodę równą 

Z mężobójcami odniósł, od Tureckiej szable —
Toć twych rycerzów koniec, okrutniku dyablel

Obu tych W ojnarowskich poprzedził „Jan W oynarowsky, sta
ry* — dopisał się Lubieniecki i dodał: „Ten szlachetny, zacny i bogo
bojny mąż umarł 12 Junii 1619":

Miałby człowiek stary  
Niż lęże na mary 
Rozrządzać swe rzeczy,
A mieć to na pieczy,
Że ju tro  nie jego,
Iż nic pewniejszego,
Jako śmierć zdradliwa 
Poźrzec go chętliwa.
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Tak gospodarować,

Żeby się gotować 

Jutro ztąd.

Słusznie tw ierdziła tradycja, przechowana w rodzie poety, 
K ornela U j e j s k i e g o ,  że familia ta była niegdyś aryańską, ty l
ko zdaniem mojem, tradycja zbytnio przedłużyła... aryaństwo rodzi
my, bo aż do połowy drugiej X V I I I  wieku, co nieprawdopodobne.

Oto znajdujemy w albumie następujący zapisek:

Ja, Piotr Ujejski, wpisuję, że mam wolą mieszkać w Pąko
wie i z wiernym ludem Bożym umyśliłem chwalić P. Boga na
szego in Septembre 1617.

Dopisał zaś Lubieniecki:

Umarł ten zacny i pobożny szlachcic w wilią god w domu 
swym r. 1618;

i  dodał:
Przestroga Andrzeja Lubienieckiego.l 

Niezawżdy wola nasza do skutku przychodzi,

Bo nam wiele zamysłów przykra śmierć rozwodzi.

I ten człowiek szlachetny nie przyszedł do tego,

Co był zam yślił czynić za żywota swego.

Odwłóczył, aż chytra śmierć kosą go podcięła,

A doma go zdybawszy do swych cieniów wzięła.

Kto jest mądry, czyń dzisia, co Pan Jezus radzi;

'On do portu wdzięcznego sprawy twe wprowadzi.

Kończymy to przydługie wyliczanie szlachty aryańskiej wspo
mnieniem jeszcze kilku familij z wierszami, już nietylko Lubie- 
■nieckiego, lecz i zięcia jego, p. Rupniowskiego i innych.

Jest więc Andrzej i słynny Samuel Przypkowski, dworzanin 
Radziwiłłowski a marszałkujący sejmikom żytomierskim, poeta 

i  uczony, dyplomata i teolog, biograf Socyna (młodszego) i wydawca 
wielu pism polemicznych — podpisał się w Rakowie 9 maja 1619 r. 
(pod tekstem z pisma św.) umarł wygnańcem w Prusiech-, są: Mikołaj
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Bobowski, Andrzej Dębski z Dąbia, P iotr Strzałkowski (z cytatę  
z Kochanowskiego); Hieronim Filipowski z Siekluk; są W  i s z o w a -  
c i z Szumków, Stanisław i Benedykt. Na śmierć ostatniego napi
sał S. R.:

0  śmierci niepożyta, tożeś zazdrośeiwa

1 na ludzi potrzebne w żądzy swojej chciwa.

Przed czasemeś porwała godnego człowieka;

Wyndzieć z ciebie a dojdzie niezwiędłego wieka;

Łazarzowi Wiszowatemu, szwagrowi swemu, napisał p. Joachim  
Rupniowski nagrobek:

Łakomych praktyki 

Śmierć mota i szyki.

Miasto zbogacenia 

Siła zatrudnienia,

Dzieciom zostawują 

Sami w grób wstępują.

Przestań i na male 

Gdy sumnienie w cale.

Rodzina to podlaska, przeniosła się w Krakowskie w X V I I  w., 
stanęła najwyżej między aryanami dopiero w obu następnych poko
leniach, Andrzejem i Benedyktem, pastorami zborowymi, teologami 
polemistami zręcznymi, tułającymi się od dworów Niemiryczowych, 
aż do Amsterdamu, gdzie przez lat trzydzieści z górą dzieła arya- 
nów polskich wydawali, od słynnej, dziesięciotomowej „Biblioteki 
Braci Polskich", aż do bibliografii aryańskiej Sandjusza, do K ate
chizmów rakowskich i t. d. Andrzej W iszowaty, to pierwszy Polak, 
który pisma K artezyusza znał i badał i rozszerzał czy objaśniał 
(w dziewiątym tomie „Biblioteki"); w tak zwanym dziesiątym tomie 
owych olbrzymich foliantów „Biblioteki Braci Polskiej" mieszczą się 
na 906 stronicach, aby i o tern wspomnieć, dzieła S. Przypkow skiego  
(equitis Poloni et consiliarii electoris Brandeburgici); są to wykłady  
listów  apostolskich, apologie aryanów przeciw napaściom pruskim, 
przeciw Komeniuszowi, bratu czeskiemu; przeciw Jezuicie Cicho wiu- 
śzowi, przeciw Jerzemu Niem iryczowi, za Januszem Radziwiłłem, pa-
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negiryk W ładysława IV  przy wstąpieniu na tron i t. d. — rzeczy, 
z  najrozmaitszych czasów i okoliczności wysnute. Uczuwamy dotkli
wie brak monografii o tym, jak i o tylu innych znakomitych arya- 
nach, naczelnych naszej umysłowości ozdób.

Zmarłemu bratu, M ikołajowi Rusieckiemu (jest i jakiś Hektor 
Rusiecki — czy krewny?) następną położył pamiątkę Joachim Rup- 
niowski:

Żywot nasz parze równy, który zazdrościwa 

Śmierć i przed czasem kroci, tak nielutośeiwa 

Nie trąbi nie przed sobą, ale cichym chodem 

Młodych, starych i średnich, takież zacnym rodem 

Na świecie rozkrzewionych, równo i z podłemi 

Pożera swą paszczęką, wikle sidły swemi.

Toć zrobiła Rusiecki, w twoim młodym wieku,

Niemasz pewnych dni, niemasz, nędznemu człowieku!..

Podpisał się niżej i sam Samuel Rupniowski, ów S. R., którego 
w iersze właśnie przytoczyliśmy, i dodał o sobie dwuwiersz.

Nic to, gdy się kto pragnie podobać wielości,

To piękna, kto się kocha w pobożnych miłości.

Ze słynnej aryańskiej rodziny znajdujemy tu Jakóba Niemojow- 
sk iego, przypisującego się „kochanemu szwagrowi"; są trzej Sławiń
scy  ze Sławna, Adam, Jan i Mikołaj; „stary Cikowski, dawny przyja
c ie l  i sługa"; dwaj „prussacy", W ojciech i Stanisław Bieniew scy — 
Bieniewskich spotykam jedn ak i na W ołyniu—dwaj W yżyccy, Stani
sław (przypisuje się szwagrowi) i Piotr; R egulski Sebastyan, Joan
nes Siekirzyński a Siekirno et in Opatowice, zdaje się być szlachcicem, 
nie potomkiem ministra aryańskiego tej nazwy, podszywającego się 
pod szlachectwo. Aleksander Sierakowski do znaczniejszej szlachty  
należał, do drobniejszej Łukasz Zerzewski i Cyriak Łaźniński. Są 
i Plichtowie; przy Macieju dopisał p. Andrzej: „ten zacny szlachcic 
i  pobożności pełny mąż umarł w domu swym, w Kolacinie, w  Ł ęczyc
kiej ziemie 14 octobr. 1618":
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Chociaż Plichtowie możni rycerze bywali,

Przedsię zamachu śmierci nie wytrzymali.

Jau Błędowski — o tej rodzinie aryańskiej już wspomnieliśmy 
wyżej; Jan W ierzbięta z B ielska („szwagrowi i bratu"); Jerzy ze 
Stadnik Stadnicki, brat dyabła łańcuckiego; Marek Zwiartowski 
(„wujowi swemu" wykaligrafował sentencye aryańskiej: Piotr i Jan  
z K róle wic Królewscy; K rzysztof Siracki; Jakób Siedlecki; Jan  
Gorzkowski („krewnemu ciotecznemu"). Mikołaj z R yglic Łyczko (sen
tencye francuskie wypisał, ale francusczyzna jego nie najlepszej pró
by, np.: j ’ay laisse cela pour temoigner 1’amour et affection, que j adis 
j ’avais envers luy (monsieur A. Łub.) i t. d. Samuel i W ojciech Grądz- 
cy („staremu przyjacielowi"); Jan i Decyusz Domaradzcy; Mikołaj. 
(Szeliga) Rostek „najsłodszemu ojcu, teściu i mecenasowi" życzy ży
cia, póki mrówka morze wypije, a żółw cały świat okrąży. W ojciech  
Krasuski, cubicularius króla Zygmunta III .

Jan G liński z Glińska, „dwuch królów JM . polskich nie gdy 
znacznemu dworzaninowi, a teraz w winnicy Pańskiej wiernemu ro
botnikowi" przypisuje cytat z Kochanowskiego („Szczerej rozkoszy 
na św iat nie podano, A le  do każdej żółci przymieszano“), dalej: „N ie
ma świat nic trwałego, Dobryż ten tedy o sobie poradził, K tóry swą
w Bogu nadzieję posadził". Andrzej Lubieniecki dopisał: „ten zacny 
szlachcic i mąż uczony i pobożny umarł w Rakowie 1620 r .“:

Odpoezyń w ręku Pańskich, miły przyjacielu!

Ujrzysz tam w on dzień, da Bóg, z towarzyszów wielu.

Dalej z Bydlina Szczepanowscy, Abram, Jan i Piotr; przy 
Abramie dopisał p. Andrzej: „szlachetny mąż ten umarł w lipcu 1618":

Żal mi cię, żeś nie z nami, mój Abramie drogi,

Aleó dobrze żeś przetrwał przeszłe śmierci trwogi 
A iżeś w Panu zasnął. Jesteś tak szczęśliwy,

Żeó wdzięczny będzie Pański dzień, wielom straszliwy. 

Czekajże mię tam jeszcze w cieniach śmierci, a my 

To więzienie zniszczone da Bóg oglądamy.
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Lecz i Jan umarł niebawem, r. 1621, i dopisał Lubieniecki:

Któżby cię nie żałował, panie Janie miły,

Wspomniawszy jakie cnoty twej młodości były,

Rzadko starca a rzadziej młodzieńca najdziemy,

W  którym twoję stateczność i dobroć widziemy.

Dojrzały owoc z drzewa wcześnie upaść musi,

O dojrzałe młodzieńce tak się też śmierć kusi;

Tyś rano dojrzał, a iżbyś się nie zepsował,

Pan Jezus zjął cię z świata i tak cię zachował.

Tomasz Pisecius a Martowice pisze między innemi sentencyami: 
mądrość zawsze żyje, głupota zawsze żyć poczyna-, Mikołaj Borzęcki; 
Maciej W itowski; Jan i Melchior Borkowie ze Szczeczna; Jan i P iotr  
z Boży Zakrzewscy (Jan nieletni jeszcze); Stanisław  z Odrowążów 
K ietliński. Szereg tych niegłośnych i nieznacznych Aryanów, którzy 
chyba rychło wyznanie rzucili, zamknie nam znakomitszy, do ostat
nich chwil przy aryaństwie trwający ród, W ężyków Widawskich: 
wpisali się do albumu dwaj, Andrzej i W ojciech (Albertus), lecz ten  
ostatni, wysławiając cnoty p. Andrzeja, wpadł w taki ferwor poety
cki, że aż trzy wypisał poezye:

Żyjąc w powadze u króla ziemskiego,

Przeniosłeś warsztat na dwór niebieskiego.

Kie ganięć handlu, bo za to wiecznie żyć 
Masz. Boże, daj mi przy tym litkupie być.
Cny Lubieniecki, toś upatrzył dobrze,
Że bogaty pan sługom płaci szczodrze.
Nic nie zawiedzie, w skarbie mu dostanie,
Zdobycz u niego, łańcuszni dworzanie.
Daj sobie zajrzeć: wypłaciwszy długi 
Chcę torem twym iść, tak wiernego sługi.

ALLUSIO.

Chlubni Grekowie, którzy twym Bijasem 
Przechwalają się jeszcze i tym czasem.
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Ten, gdy mu hostis ojczyzno zwojował,

Co musiał, to rad piechoty wędrował,

Odbiegszy swego. Gdy ludzie mówili,

Musisz już żebrać, ty pewnie po chwili;

Jakoż to? rzecze, nic straciłem swego:

Chodzę z rozumem — nad ten nic mojego. 

Głębszy twój rozum, zacny Lubieniecki: 

Znikome rzeczy, opojony brzeczki 

Niebieskiej cisnął, nie czekając tego,

Byś tego causam od fatum jakiego 

Mieć miał, ezymeś je st  bez wszego wątpienia 

Pochwały większej godny, z uważenia 

Czyniąc, co drugi pewnie ze zlęknienia,

Które zaledwo nie ruszy kamienia.

EXPLICATIO.

Domitor świata, Aleksander Wielki,

Koniowi swemu, na którym on wszelki 

Stos wytrzymywał, bojem ztnidzonemu 

Dał odpoczynek i potem zeszłemu 

Miasto zbudował drugie, jako swemu 

Imieniu jedno, dedykując temu.

Czym one jemu wdzięcznością zasługi 

Nagrodził, po czas ten słynące długi; 

Godniejszyś ty dzięk i wszelkiej nagrody 

Od słuchaczów swych, których wiecznej szkody 

Zbawiłeś przy tym kieinotu drogiego 

Nabawiłeś ich, żywota wiecznego,

Spoczni żołnierzu, bojem spracowany, 

Chrystusów, mężnym bojem, a za rany 

Z szturmów podjęte czekając nagrody 

Gwałtownych, którae za twe wszystkie szkody 

Obficie stanie od pana twojego,

Z którym żyć będziesz bez koszta żadnego.

Tęć pyramidem postawiam z miłości 

I cnotom twoim z uprzejmej wdzięczności.
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J est i jakaś tajemnicza osoba, mianowicie na str. 126 wypisał 
ktoś kilka sentencyj i cytat z pisma po grecku i łacinie „na skrytą, 
pamiątkę, który nie chce, aby imię jego kędykolwiek istniało, prócz 
w księdze żywota. N ie badaj, czytelniku, ktom jest; robakem, nie 
człowiek". „V. P. E. Gr.“. Stanisław Kamodzieński z Grabek wpisał 
czterow iersz ze Zwierciadła Rejowego (k. 164, b) a Klemens Lachow
ski z Moskorzówki przypisał się stryjowi.

V II.

Na tern kończymy spis szlachty aryańskiej rodowitej, przystę
pujemy — opuszczając naturalnie Morsztynów — do szlachty podej
rzanej i z K sięgi Chamów starego Trepki Nekandy dodamy kilka  
uwag do niżej wypisanych osób i rodzin. Najpierw co do S z li c l i 
t y  n g ó w z Bukowca, znanych w X V II  wieku i w dziejach domo
wych i literackich — jest tu ich aż czterech: W espazyan, z dwuwier
szem o szczerości, nam już znanym, widocznie najstarszy między ni
mi („bratu w Panu Chrystusie"):Eliasz, zapewniający,żeotrzym anych  
dobrodziejstw póki życia odwdzięczyć nie potrafi; Jerzy, znany poe
ta  erotyczny, pisze na temat niewdzięczności ludzkiej (zanieś go na 
plecach aż do Rzymu, skoro go nie złożysz u samych wrót łagodnie, 
za nic przeszła twa praca — wiersze łacińskie) i Jonasz, w samych 
hiperbolach ten cud świata i rozkosz przyszłego wieku (p. Andrzeja) 
sławiący, popisujący się, boć młody, sentencyami łacińskiemi, w ło 
skiem! i francuskiemu

Ten to Jonasz właśnie, najsłynniejszy między aryanami później 
teolog, polemista, katecheta; jego to dzieła pali kat w Warszawie; 
z nim wojuje jezuita Cichowiusz w Manes Szlichtiugiani i t. d.; on pi
suje po polsku, lecz głównie po łacinie; na jego to dziełach opierał Ci
chowiusz swe wywody, jakoby Aryanie koniecznie dyabła czcić mu
sieli. Z pism Jonasza, prócz tego, co tom I X  „Biblioteki Braci P o l
skich" daje, nie wiele dotąd się odszukać dało, kilka dzieł, może np. 
Centuria caesa (t. j. zniesienie stu wywodów Cichowiusza przeciw  
aryanom) jemu przypisać należy.

O tych to Szlichtyngach wypisał zgryźliw y Trepka co nastę
puje (na k. 345 oryginalnego rękopisu): Szlichtyng, z Bukowca ja 
kiegoś pisze się, z Pragi rodzic, jest aryanem, wiary tam uczyć
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chciał, a że zmawiano się go zabić, on, zapożyczawszy się tam 11 siła  
rzeczy, uciekł z Pragi około 1610 r. i jest ministrem aryańskim w Ra- 
kowie r. 1632. Aryan bluźnierski jest, pojął był w Rakowie dziewkę 
K reliusza, też ministrowę (nad tern dopisano: „Lubienieckiego arya- 
nina córkę'), miał kilku synów, są też aryanami, miał 1633 r. już  
sześćdziesiąt kilka lat.

Drugi, to C e t y s :  Mikołaj Cetys z Igołomi wpisuje się „me
mu wielce z dawna M. Panu i wielkiemu przyjacielowi" — ród ten 
włoski rychło wygasł, dla tego W acław Potocki, ośmieszając niepe
wnego szlachcica, każe mu się powoływać na pokrewieństwa, „wyli
czając Cetysów, Robolów, Oyngotów". Trepka poucza nas, że 
Buccella, W łoch, ów znany z polemiki literackiej (z Szymonem  
łuckim), lekarz Batorego, a później Zygmunta III , ateusz, zmarły 
1610 r., tak się w Polszczę zbił na pigułkach, że kupił starostwo fili- 
powskie (?) na L itw ie — skonał nagle, bez zostawienia testamentu, 
a że nie miał syna, a pieniądze swe złożył był u siostry w Krakowie, 
ta zaś w yszła była za mieszczanina krakowskiego, Cetysa, rodem 
W łocha, więc zabrał Cetys te dostatki i kupił za nie Igołomią; syno
wie jego (mial dwóch i dwie córki) Igołom ią rychło sprzedali po oj
cu. Mikołaj był strażnikiem u żupnika wielickiego, p. M iłońskiego, 
przestrzegał furmanów, aby z gór u górników nie kupowali soli nie- 
cechowanej; jeszcze r. 1633 nieżonaty. Cetys jest i między uczniami 
akademii altdorfskiej.

Dalej znajdujemy w albumie naszym wpisanego „Albertus 
Chabłuski Czechowic" — syn to znanego ministra aryańskiego Cze- 
chowica, który na razie przy aryaństwie ojcowskiem wytrw ał (inni 
synowie opuścili już „zbór mały"), ale pod szlachectwo fantastyczne 
się podszył. Trepka o „Chabłuskim" żadnym nic nie wie. Tern bar
dziej gorszy się on ze szlachectwa Stoińskiego.

Znany to i zasłużony ród, wiodący swój początek od Francuza, 
Piotra Statoryusza z Tionville, ucznia Bezy, zjawiającego się z G e
newy w Polsce, między kalwinami małopolskimi, r. 1556 sprowadzo
ny do Polski, jako nauczyciel młodzieży za staraniem Lizmanina. 
Piotr Statoryusz był nauczycielem pińczowskim i przykładał się do 
tłómaczenia biblii (brzeskiej j, później aryanem został; znany on ja 
ko autor pierwszej gramatyki polskiej (1568 r., dla cudzoziemców po 
łacinie napisanej). Od niego wywodzi się ród Statoryuszów, nobilito
wanych jako Stoińscy; ale Trepka tego nie uznaje; wedle niego „Sta- 
terius, rodem z Niem iec (I) był ministrem aryańskim w Luslawicach  
pod Zakliczynem, syn jego służył p. Niem ierzycowi, podkomorzemu 
kijowskiemu, 1628 r., nazywał się Stoińskim — trzebaby m ujstaterę  
albo stanie ze trzech kijów przy gościńcu pokazać i wsadzić go na.
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nię"- — tak to uzupełnia Trepka nieraz mylność i niedokładność in- 
formacyj wycieczkami grubiańskiemi.

Całkiem czegoś innego pouczają, nas wiersze p. Andrzeja  
w jego albumie, ciekawe i dla heraldyka, i dla tego je tu powta
rzamy.

Szlachetnym Panom Chrzysztofowi, Piotrowi i Janowi Sto- 
ienskim, ministrom Pana Chryst. i zborów Jego, na ich herb:

We Franeiej kotwica herb dany sławnemu 

Męstwem na morzu w bitwie przodkowi waszemu.

Z którego domu d z i a d  w a s z  tu do Polski przyszedł,

A dla wojen o wiarę z ojczyzny swej wyszedł.

Tu spokojnie dni skończył, ale w synach jego,

Janie z Pawłem, ożyła krew domu własnego,

Bo się między rycerstwo Podolskie udali,

A tam w bitwach z Tatary męstwa pokazali.

Na co świadectwa mając koronnych hetmanów 

I wiela żołnierzow i ukrainnych panów,

Sejmem koronacyej Zygmunta trzeciego 

Indygenami wzięci Królestwa Polskiego.

A Piotr, brat ich rodzony, chociaż nie żelazem  

Sławny, ociec wasz, z niemi toż otrzymał razem.

A jako królowie, zwykli herby pośledniejsze,

Znak łaski swej, na tarcz kłaść, a na hełm dawniejsze,

Tak król dawną kotwicę na hełmie dostawił,

Jej podobny herb nowy na tarczy postawił:

Miecz dobyty, ku ziemi końcem obrócony,

Z boków dwiema strzałami sztucznie obstawiony,

Że kto z prędka zpojrzawszy nie zaraz postrzeże,

Czy to mprska kotwica, czy polskie oręże.

W iec by z pamięci ludziom to nie wypłynęło,

Że was z herbem kotwicą to królestwo wzięło,

Swój świeżo wam herb dany król nazwał kotwicom;

Ten nosząc francuskim jest i polskim szlachcicem.

Niechże się z krwawej sławy nacieszą stryjeczni 

.. W aszy bracia, wy bądźcie w pokorze stateczni.
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Od Boga ogrodzeni, szlachecka wolnością 

Cieszcie się, a zdóbcie ją  szczerą pobożnością,

Herby oba tak swoich przodków uważając,

Ze je  wam Bóg zgotował, was z nich nauczając,

Iż wasz miecz macie w ziemię utknąć a w pokoju 

Strzały wzgórę wystrzelać, zaniechawszy boju.

W ięc jak apostoł dufnośe do morskiej kotwice 

Przyrównał, zapuszczoną do boskiej stolice,

Tak w y wasz herb kotwicę wyniesioną macie 

Znak, iż nadzieje górnie w Bogu pokładacie.

Nawet król i nazwisko przodków waszych dawne 

W Polskie odmienił, aby w Polszczę było sławne,

Stoińskiemi was nazwał, stójcież przed swym Panem 

Z mieczem słowa Bożego, na to wam podanem,

Abyście przebijali serca ludzkie twarde,

Od ludzi odcinając wyniosłości harde.

A Pan nasz Jezus niech wam znacznie błogosławi,

Niech w tym i przyszłym wieku was Bogu wystawi.

Brat i sługa w Panu, Andrzej Lubienieeki.

Podpisali się: Christophorus Stoienski, pastor w H oszczy na 
"Wołyniu; Petrus Stoienski, minister ecclesiae Christi w Czarnogro- 
dzie, województwie kijowskiem, i Johannes Stoienski, minister ecc le 
siae Lublinensis. O tych trzech braciach Stoińskich pełno wzmianek 
po aktach sądowych — w literaturze występują oni za to rzadziej. 
K rzysztof musiał H oszczę opuścić, gdy nowa jej dziedziczka, Regina  
księżna Sołomerecka (siostra Hojskich) H oszczę odzierżała; ażeby he
retycka wiara nad katolicką nie tryumfowała, założyła szkołę i mona
ster prawosławny i oddała pod opiekę Mohiły. To było w r. 1639, 
lecz niebawem umarła i nowy dziedzic Hoszczy, K isiel, napowrót 
aryanów z Krzysztofem Stoińskim wprowadził (r. 1641); pozwał go 
za to przed trybunał p. W ielliorski (r. 1614). Znaleźli się później 
wszyscy trzej Stoińscy (Jan musiał się był dawniej już z Lublina do 
Lachowiec Sienuty przenieść) u Jerzego Niemirycza, ale dalszych ich  
dziejów i dziejów ich patrona tu nie włączamy; srogi dekret warsza

wski z okazyi spalenia ksiąg Szlichtyngowych (1647, infamii i kon
fiskaty dóbr nietylko na autora, ale i na posiadających, lub przecho-
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"wujących te księgi, zniesienie szkół, zborów, drukarni) dotknął i ich  
srodze, lecz właściwą „rumacyę" prowadziły za sobą dopiero wojny 
kozackie.

Stoińskich, którzy byli im solą w oku, nazywali protestanci 
francuzikami i zaprzeczali im szlachectwa, ale aryanie dowodzili im 
jeszcze r. 1625, że żyje stryj naszych panów Stoińskich, ów Jan S to iń -  
ski (syn Piotra, szlachcica francuskiego, inkorporowanego z w szel- 
kiemi prawami szlacheckiemi), wojski i podstarośei halicki, podczas 
w ięzienia pana starościnego surrogator sądów starościńskich halic
kich, deputat na trybunał, poseł sejmowy. Tegoż brat, Piotr (syn 
Piotra a ojciec naszych trzech ministrów, dziedziczących godność oj
cowską, lecz nie jego zasługi literackie), w ystępował często w litera
turze polemicznej spółczesnej, pisząc po polsku, tłómacząc Socyna 
wezwanie do zgody, pisząc te księgi o Synu Bożym i bóstwie Jego  
przeciw Jezuicie, ks. Szmigleckiemu, to Obronę swej sentencyi prze
ciw kalwińskiemu ministrowi, Grzegorzowi z Żarnowca, to Dysputa- 
cyę lubelską opisując; z tych dziel widziałem tylko pierwsze, najob
szerniejsze, szerzące po polsku wywody „złote“ Socynowe, pisane po 
łacinie. Książka to bardzo ciekawa: „Odpowiedź na księgi X  Marci
na Sm igleckiego, w których chciał dowieść przedwiecznego bóstwa 
Christusowego, w iele dziwnych wywodów kutemu zgromadzi wszy u itd., 
przez Piotra Statoriusa, sługę ewangielej Pana Christusowej napisa
na (424 str., 4-o). I on jawnie wyznaje, że nie potępiamy zw ierzch
ności, byle była pobożną, „ale chrystjany co najdalej od świata mieć 
chcielibyśmy"; odrzuca w szystkich ojców Kościoła; o Kredo tw ier
dzi, jakoby powstało w czasach, gdy wiara chrześcijańska już się 
zmniejszała, a filozoficzna nastawała. I on wyznaje za wiarę tylko to, 
co wyraźnie w ew anielji podane do wierzenia — ale w szczegóły do
gmatyczne nie wchodzę. W e współczesnych broszurach mowa nawet 
o córeczce jednego z tych ministrów, Jana. Gdy ją  kalwiński minister, 
Andrzej Herman zagadnął, w jakiego Chrystusa wierzy, w  Stworzy
ciela, czy stworzonego, wywinęła się gładko z tej trudności, odpowia
dając: w Zbawiciela —  poczem minister zamilknął.
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V III.

0 4  Stoińskich przechodzimy do innych ministrów, mieszczan 
i cudzoziemców. Najznakomitszy między ministrami był Niemiec, Gro
ta j czy k, W alenty S m a l c i u s  — i o  nim pisze p. Trepka, jakoby się 
przezwał Okrasińskim, „w Luslawicach czasem nurzał ncznie swe 
conhaereseos", ale za to i jego żacy krakowscy raz w Rudawie nu
rzali. Niemiec ten spolszczał zupełnie i r. 1617 właśnie przeniósł się 
z swoimi do Rakowa, aby tu, po ciężkich pracach i znojach, w pokoju 
żywota dokonał. W pisał się naturalnie do albumu 10 sierp. 1617 roku, 
a p. Joachim Rupniowski „położeł“ mu pamiątkę:

Gdzież duch twój przeraźliwy? kędy wdzięczne słowa?

Gdzie poważna, budowna i nabożna mowa,

Cny Smalcy? Wszytkoe w jedne śmierć godzinę wzięła.

A nas, co cię nie mamy, żałość ciężka zjęła.

Przed ezasemeś ustąpił. Co w tein jest za rada 

Najwyższego? Czy jeszcze karania gromada 

Cięższego ma nastąpić na złe żywe syny,

Iż tych, co w oczach naszych zdali się bez winy,

Bierze Bóg, by widzieli, iż surowej ręki 

Odporni ani ujdą, lecz piekielnej męki 

Jeszcze wyglądać mają. Czyli też w twej sprawie 

Było co gańby godno, coby nie ku sławie 

Prawdy tej należało, którąś obwoływał?

Czyliś dobrego mienia w chciwości nabywał?

Zostały zbiory twoje, śmierć cię rozłączyła  

I z dostatkiem i z dziećmi. Tych rozweseliła,

Którzy mniemają, żeby na tobie wisiała 

Moc wszystka prawdy Bożej, która będzie miała 

Przecie swe promotory, choć ciebie nie stało.

Umie Pan znaleźć sługi i ma ichjniemało.

Tyś szczęśliwy, jcśli^cię Pan'do łaski przyjął,

Choć cię"z pośrodka"źywyclUchwalcówjswoichjwyjął.
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Nam przystoi ostrożnie żyć przed swoim Panem,

By nas miał tu i wiecznie swym ludem kochanym.

Nie wyliczam tu łacińskich prac Smalciusza, między nimi jest 
ciekawy pamiętniczek jego życia, z opisem kilku snów (po polsku) 
i życia zborowego, o Czechowicu i t. d. Mamy i polskie jego pisma, 
-np. Odpis na dwa pasquillusy (kalwińskie; z r. 1619), nicujący dotkli
wie ministrów kalwińskich, jak to raz np. z Zaborowskiego „gorzałka 
okrutnie jechała", jak bronią się oni przeciw dyscyplinie aryańskiej, 
do czegóżhy nas zaprowadziła: od płaszczów do kopieniaków, od cza- 
mar do ferezyj, od żupanów do dołomanów, od trzewików do krzywych 
ciżem, bacz mag i innych krzywych bótów; nie odmienią się ci mini
strowie: taka wrona z wody, jako i do wody. I  tu Smalcius wyznaje, 
że chciano się wyrzec starego Czechowica, nie dla wiary jego, lecz 
dla jego niebraterskich czynów i słów, lecz on się poprawił i zosta
wiliśmy go w pokoju „i w miłości go d o p i a  s t o  w a l i "  (ulubiony 
to u nich wyraz). Smalcius tak spolszczał, że tłómacząc katechizm ra- 
kowski na niemieckie i poświęcając go uniwersytetowi witenberskie- 
mu, wymawiał się, że dla długiego goszczenia między Sarmatami, ję 
zyk niemiecki nastręczał mu już trudności. U niw ersytet oburzył się 
nie na język, lecz na treść i wydał po dziesięciu latach obszerną refu- 
tacyę („W iderlegung des deutschen ariauischen Catechismi" i t. d., 
1619). Licznych jego dzieł (nie. wszystkie, zdaje się, nas doszły) nie 
wymieniamy. Że w Polsce dostatków uzbierał, widzimy z wierszów  
Rupniowskiego, a jezuita Cichowiusz, pijąc do zasobności ministrów- 
plebejuszów, pisze (Pogrom dyabła aryańskiego itd., 1659), że dosyć 
wiadomo w sandomierskiej ziemi, „wielą tysiącow córki swoje Smal
cius w domy szlacheckie wkupił".

Między innymi ministrami znajdujemy Mateusza Twardochleba, 
ministra K isielińskiego (patrz wyżej); Jana O kiełewicza, żmudzkiego 
(por. znanego „Chłopa z Marjampola", Akielewicza, autora gramatyki 
litew skiej, emigranta) — ten wypisuje wiersz z Apokalipsy 3, 21 po 
żmudzku: Kursai piargates, duasin jamui sedeti su manimi ant kresta 
mano i t. d. Dalej dwu Rudnickich, Daniela i starszego, K rzysztofa, 
ten się z wierszami wpisał:

Ważyć zdrowie, majętność, zacne urodzenie,
Na to, żebyś mógł wieczne otrzymać zbawienie,
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Jest, nic ważyć dla czego, mogę rzec bezpiecznie,

Bo to wszystko mniej waży, niżeli żyć wiecznie.

Komu zdrowia i nieba uprzejmie winszuję,

Temu się rad w regestrze drugich podpisuję.

O synu jego tw ierdzi p. Trepka: Jan Rudnicki, syn ks. aryau- 
skiego, z Rudna, wsi królewskiej pod Proszowicami — więc i cni się 
w szlachectwo podszywali.

Inny minister, to Piotr Morzkowski z Morzkowa, więc szlach
cic, przypisuje się: „fautori, patrono et alteri parenti meo “ i t .  d. 
z wielkimi hołdami, ten Morzkowski był właśnie pastorem w R adiow 
cach u Sienuty -Krzysztofa: niegdyś, 1612 r., w yrzucił był właśnie 
Sienuta heretyków z Lacho wiec, ale, powróciwszy z Rzymu, sam 
aryanem został i ary an ów chował: przeor Dominikański w R adiow 
cach powołał r. 1627 M orzkowskiego przed sąd łucki o propagandę 
herezyi. Sienuta później znowu ku katolicyzmowi się przychylał, zo
stawiano go, póki żył, w pokoju, tern bardziej, że zapisał wyraźnie,, 
iż dobra jego przypaść mają Dominikanom, gdyby ich dziedzic here
tykiem został: po śmierci jego dopiero wzniecono burzę o te Dachów
ce. Morzkowski występował i w literaturzo dogmatycznej i pole
micznej.

Dalej Michael G itti chins Venetianus, ecclesiae Novogrodecensis 
minister; trzej Ryniowice (Mikołaj, Paw eł i Jakób) „Zbucineusis* 
(Zbuczyn w województwie Lubelskiem), uzuający*w p. Andrzeju pa
trona i łaskawcę; Andrzej Siedlikowski, sługa kościoła zaporskiego; 
Szymon Pistorius, minister Czarkowski (u Moskorzewskiego); dalej 
z trzech Grotkowskich (Jana, Marcina i Józefa), szlachciców zresztą, 
wydaje się choć jeden ministrem (dalszy ciąg podpisu Janowego za
mazano bowiem starannie), Józef wyznaje: „Jeden Pan, jedna wiara, 
jedno poruszenie, jeden B óg i ociec wszystkich" i t. d. K ilku mini
strów już się nie wpisało w album, chociaż mieli w nim miejsce 
umyślnie zostawione; śmierć przedwczesna przeszkodziła temu. W ięc 
czytamy w albumie między innemi, np. na str. 124:

Tu było miejsce naznaczone wielkiemu mężowi w domu Bo- 
żem, p. Janowi Wolkeliuszowi, Niemcowi (ministrowi słowa boże
go w Szmiglu, przemazane?) w Poznańskiem województwie, ale on 
dla złego zdrowia swego przyjechać do Rakowa na synod nie
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mógł, a w tejże chorobie w Szmiglu w Panu zasnął dnia ostatnie
go augusta a. 1618.

Tym dwiema mężom bożym nie pofolgowała 

Tak wiele śmierć okrutna, że nie poczekała,

By się powpisowali w rejestr braciej moich,

Bo je  gwałtem porwała do otchłani swoich,

O śmierci okrutnico, toć nas masz powoli —

Aleć przyjdzie Pan Jezus, który nas wyzwoli 

Z twoich strasznych szckolow, tohie żądło wyjmie,

Nas do swego triumfu z ciebie wiecznie przyjmie,

Co wierząc, my się ciebie nie barzo boimy,

Uzbrojeni, zw ycięscy, otoć dostoimy.

Przyjdź, kiedyści Pan nasz dopuści.

Str. 125:
Tu było miejsce, zostawione miłemu bratu w P. Chr., P. Er

nestowi Calviusowi, Irlandczykowi... w Łęczyekiem województwie, 
ale ten brat miły i mąż pobożny choro do Rakowa przyjechawszy 
z kwartaną i z szkorbutem, chorobami ciężkiemi i do uleczenia 
trudnemi, ile w tak zemdlonem ciele, w którym przyrodzenie usta
ło a lekarstwo (pomylone!) nie nie pomagało, zmieszkawszy w Ra- 
kowie 12 niedziel, umarł 13 maja 1618.

Str. 193:
Tu miesce było zostawione P. Sebastianowi Chronowskiemu, 

który był starszym sługą u p. Hieronima Philipowskiego, krajeze- 
go kor., starosty stryjskiego, gdy był od króla Stefana posłany 
do Turek na wielki fest, kiedy obrzezowąno cesarskiego syna 
w roku jego piętnastem, który potem cesarzem był nazwany 
Mehmet trzeci. Ten p. Clironowski potem, od świata odstawszy, 
przystał do P. Jezusa i z wielkiej ochoty i zapalczywości do służby 
Bożej począł w domu swem w Bobkowej na Podgórzu słowa Boże
go opowiedaniein sąsiadom swym usługować a potem ministrem 
został i wielkiego zboru odumarł w Bobkowej a. 1622 in Januario.

O tym Chronowskim opowiadał z wielkiem oburzeniem przeciw  
jego bluźnierstwu Jan Petrycy w znanej nam już „Przestrodze" z r. 
1600: „minister Clironowski w domu mym w Chomranicach mówił

35
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przy paniej Tęgoborskiej i p. Andrzeju Rozembarskim, że tak nas 
K rystus śmiercią, swą od grzechów odkupił, jako gdy który pan odku
puje woźnicę od gorzałki mówiąc, dam ci to a to, a przestań tej go
rzałki, i on woźnica dla onej przyczyny poprzestaje gorzałki, aby 
w ziął to, co mu pan obiecał etc. A leć da Bóg na inszem miejscu komu 
uczeńszemu wam te wasze sprosności na oczy wyrzucić i to, czego się 
przycie, licem własnym na was dowieść, boście mądrzy i mądrze stą
pacie, jedno że was przedsię po tętnie prostacy czują".

K s. P etrycy miał wszelką przyczynę obruszać się na to, co „ci 
zofistowie blekocą", ponieważ właśnie z bracią Cliomrańską starali 
się aryanie „wstępek do zgody uczynić11, brać ta przysłała im bowiem 
miejsca z Pisma św. o przedwiecznem bóstwie, ale aryanie dowo
dzili im, że to tam „figuratus loquendi modus". Jezuici dowiedzieli się 
o tern wszystkiem i ks. Szmiglecki ku największemu zdziwieniu P io
tra Statoriusza nie omieszkał z tego skorzystać, chociaż tego wcale 
do druku nie byli podali.

O synu W olkeliuśza zaś, którego p. Andrzej tak sławi, prawi 
np. Trepka: W olkiery zwał się minister aryański, który w K rzelowie, 
dwie mili od Miechowa, u p. Cikowskiego był około r. 1623. Temu dał 
był któryś Aryan córkę, bo to ich konfesya, jeden drugiego zapoma- 
ga. B ył zaś ten W olkiery za ministra indziej, szlachcicem udawał się. 
Czy to nie ten Jerzy W olkier (nieco nieczytelnie podpisany Wolkow?) 
na rozkazanie p. Andrzeja z następuemi wierszami się wpisujący:

Zacne imię Pobożność: kto tej naśladuje,

Tego i Bóg i każdy cnotliwy miłuje,

Ato i ja , ku sobie doznawszy tej chęci,

Wpisałem się w te książki do wiecznej pamięci.

Daj Boże, by z tych książek byliśm y do nieba 

Wpisani, bo nam tego koniecznie potrzeba.

Lepiej jeszcze, niż wymienieni właśnie, znany w literaturze na
szej inny minister, J a n  L i c i n i u s  Namysłowski, Ślązak, które
mu ulegdzś szkoła w Iwiu wielką wziętość zawdzięczała. K asztelan  
wileński, Jan Kiszka, wezwał W awrzyńca K ryszkowskiego, znanego 
aryana litew skiego, towarzysza Budnego od lat dwudziestu, aby 
w Iwiu szkołę urządził; ten powołał do niej krewnego swego, owego 
Ślązaka Liciniusa, r. 1585; w r. 1589 wydał Licinius, w drukarni 
K iszk i w Łosku: „Sententiae ad communem vitae usum", głównie dla 
użytku młodzieży, w trzech językach: łacińskim, polskim i niemiec-
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kim, które w szkole samej swym uczniom przedkładał; polszczyzna je 
go poprawna, ale łacina znakomitsza. Z lw ia  przeniósł się Licinius 
do Nowogródka, gdzie wytrwał aż do zniesienia zboru (1618); tu 
uczyli się u niego np. synowiś Jew łaszew skiego, jak to wiemy z za
pisek ruskich tego szlachcica. Tu powziął on zamiar, za przykładem  
Niemców, wytłómaczyć na język polski wszystkich historyków rzym
skich; Liwiusza, Cezara, Józefa i t. d,; na próbę wydał tłómaczenie 
Busbequiusza: „Drogi Konstantynopolskiej z okrzykiem na wojnę 
.przeciw Turkowi" r. 1597 (w  W ilnie, u Karcana) i poświęcił je M i
kołajowi Paderzewskiemu (czy to nie przodek naszego muzyka, który
by więc również od aryanów pochodził?). Skracał on sobie tą pracą 
nudy drogi zimowej do W ilna i na Żmudź — w ustach aryańskich, 
którego „chrystyjańskie zbroje", od świeckich tak różne, taki „okrzyk 
na wojnę" musiał się dziwnym wydawać, więc objaśnia „panu bratu 
(Paderzewskiem u) w Synu Bożym", że tłóm aczył go nie z radosnego dla 
wojny upodobania. Naturalnie,brał on gorliwy udział w polemice teolo

g icznej, ale dziełek jego, „Anatomii" (z którą Jan Petrycy polemizu
je  w owej Przestrodze) i drugiego „Katalysis, t. j. skaza tarczej księ
dza Grzegorza Żarnowca duchowną niesłusznie nazwanej" (nakładem  
■Grzeg. W ilanta, odpisał na to'zaczepiony Grzegorz z Żarnowca dzieł
kiem: „Apomaxis, albo zniesienie itd. niesłusznej Skazy" i t. d., r. 
1600), nigdzie nie widziałem. W  albumie podpisał się: conservo et 
fratri suo.

W ymienimy teraz resztę, mieszczan i obcych, już jak najkróciej. 
Na czele staną dwaj drukarze. Sebastyan Sternacki, znany typograf 
rakowski; wydrukował dla albumu piękną kartę z łacińską i taką 
-.polską sentencyą:

Żywot ten jest drogą; wszystko podróżni 

Cierpią czasu swego, w nadzieję możni.

Chowajmy się z kłopota 

Do wiecznego żywota.

Daj go, Panie Jezu!

Podobnie z drugiej rodziuy drukarskiej, osiadłej na L itw ie  
w Lubczu nad Niemnem, podpisali się ojciec i syn, ojciec Petrus B la- 
•stus Kmita Polonus:

Zostawując pamiątkę serdecznej mej chęci, 

Proszę pilno, abych był na świeżej pamięci).
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Dalej po litewsku:

ant znoka majłes ir wisokios zyczliwasties kayp ponu brolo 
wardny P. musu J. Chr. didziey maylingamuy atminties pasi-  
rasze etc.

Syn, Jan Daniel:

Podpisał się w tej księdze Rodzic Dobrodziej 

Tudzież i syn jego

Tejże łaski, przyjaźni życzy z serca uprzejmego 

JMP. M a r k o w i  Lubienieekiemu Jako 

Najprawdziwszego szczęścia i wszelkiej radości 

Od P. Boga z wysokości.

W iersz i ortografia kuleją, nieco.

Z Niemców wyróżnia się Jórg Bach, „goldschmit von Lublin,, 
der geburt von Nurnberg nacli dem fleisch, nach dem geist z u Lu
blin" — pan złotnik, podniecony obecnością na synodzie rakowskim, 
puszcza się na teologię np. tego rodzaju, że natura chrześcijańska nie 
grzeszna, ponieważ chrześcijanie są dziećmi Bożemi, a Bóg nie jest 
grzeszny. Obok niego „chirurg, Jakób Kutkowie (umarł w Ra- 
kowie 1621 roku), Jakób Grzegorzow icz, Andreas Rutovius; 
Timotheus Hoffman ze Szmigla, słynnego gniazda aryańskie- 
go od czasów Dudyczowych i papieżycy jego-, Hoffman pisze wedle 
wymowy niemieckiej, wyśmiewanej przez Polaków: t u l  c i s  za
miast: d u l c i s ;  Mikołaj Matzowski; Paw eł Croker, ze znanej fami
lii lubelskiej (o wdowie Krokerowej, aryance, czytamy w broszu
rach polemicznych X V I  wieku), lekarz, jak ojciec, gdy po raz trzeci: 
z Francyi wrócił, z entuzyastycznymi wykrzyknikami na cześć p. 
A ndrzeja—ozdobo Kościoła, wywołańcze świata itp. się wpisał; dwaj 
Czcrnowojscy, Mikołaj i Jan; dwaj W ojdowiusze, W acław i Andreas 
iunior.

Jędrzej N i e c i e c k i  „bratu najmilszemu w Panu na niezapo
mnianie (nazywano to wtedy często „na nezabudesz") napisałem  
w Rakowie 1617": wymieniamy go osobno, ponieważ to jest ów N ice- 
cius, praszczur słynnego N ietzschego i wszystkich „nadludzi", jeżeli 
tradycya Nietzschów, jakoby z różnowierczej „szlachty" polskiej po
chodzili, nie fantazyą tylko — jak ty le  innych fantazyj pseudofilozo- 
fa naszego.

Po litewsku zapisuje się E liasz G intow t „assenai (ja) życzliw as  
tarnas ponu tuju knigu" życzy i t. d. Joannes Asaricus Dantiscanus
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2  samemi sentencjam i o wygnaństwie Clirystusowem i naszem; Piotr  
Teichmann; Samuel Brelius, wstając od obiadu; Józef Domaniewski, 
znany jako poeta: wiersze jego moralizującej treści, parafrazy przy
powieści Salomonowych, Ekscytarz (z bardzo trafnemi myślami, np. 
przeciw nieuszanowaniu pracy ręcznej w Polsce) wyszły roku 1623 
w Lubczu u Km ity. Stanisław Burniewicz, „obywatel miasta keydan- 
skiego", w ziemi żmudzkiej tłómaczy naturalnie na litew skie słowa 
Jan. V I, 40 (Toi ira walia Tewo i t. d.). Po litew sku pisze i A ndrze
ju  s Rakiszka: Io Milistaj i t. d., sen tencję z Pisma św.

Do krajowców zaliczymy i Włocha: Pietro Gucci in Rakovia
0 schritto... al mio grande benefattore, ponieważ znamy i innych Gu- 
czych w kraju, np. Jana Guczego, sługę Pasławskich książąt, piszące
go im i innym panegiryki r. 1636 i 1637. Niemiec, Johannes Lunkwitz; 
Georgius Ertman „swemu od młodości znanemu dobrodziejowi"—pe
wnie przyczyniał się p. Andrzej do kosztów jego wychowania. D a
niel Werner Btittel, t. j. ceklarz, czy nazwisko familijne? niemczyzna 
jego wcale nie osobliwa, albo raczej bardzo osobliwa.

Po rusku piszą: W ojtech Iwan Cebulowicz: „dobrodejowi swomu 
welikomu... dozorcy i pastorowi soborów bożych i P. Isusa Chrysta 
pilnomu i dbalomu" i t. d.; Jędrzej W ujnowski, w iersze polskie i ru
sk ie . np.:

Żywię lepiej po śmierci, kto żył za żywota,

Żywię żywym żywotem zawżdy żywa cnota.

Albo:

Pomoży reczom zaezatym, prowadź jejed o  końca

i t. d.

nakouiec Aleksander Dubnicki: „stroitelewi wernomu stada Christo- 
wa i bratu welikomu wo chramie jego sw ietło prebywajuszczomu, da
1 my posłuszestwujuszcze pouczenija Christowa sego dożdem, daby 
umalenie nasze (małym był zbór Rakowski!) pomnożyło se i prełest 
i tszczesławie człowekow lubożenych uprazniłose Amin".

N ie brak W ęgrów i Słowaków, np. Daniel Lehocky Schlavus 
(Słowak, ale pisze po czesku, Mateusz V II 21). N ie było wtedy 

jeszcze dzisiejszego rozdwojenia między czeskiem a sto wackiem piśmien
nictwem; Demetrius Uugarus Illefalui (I  Timoth. 4, 8 po węgiersku); 
G eorgius Przy wieki Pannonius („dobrodziejowi swemu" czyżby był 
łiajdukiem p. Andrzeja?); Johannes Moszowsky Sclavus, i ten nie pi
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sze z słowacka (Jau III); Stephanas Easorius Makaj Ungarus i Jo-* 
hannes Molu ar Yarsolcius Ungarus (tłómaczą na w ęgierskie zda
nia ewangieliczne). Iyry Zyszkowsky (Pohorzelyczky?) pisze po- 
czesku.

W ięcej Niemców: J o h a n n e s  C r e l l i u s  Francus „fautori1 
suo exim io11, chwaląc jego „eruditio", ależ co mogła znaczyć eru- 
dycya p. Andrzeja wobec takiej pierwszorzędnej siły  i w iedzy i my
śli, jaką się K reliusz wyróżniał. Syn pastora, urodzony r. 1500, 
w Frankonii, przybył r. 1612 z Norymberg!, gdzie się uczył, za l i
stem polecającym do znanego nam już (Jana) Cetysa do Krakowa 
i zaraz dalej do Itakowa wyruszył, gdzie aż do śmierci (r. 1633) po
został, jeden z filarów szkoły rakowskiej, teolog i filozof. D zieła  
jego, prelekcye teologiczne głównie, zapełniają cztery tomy B iblio
teki Braci Polskiej, ale wydawali je i osobno Jonasz Szlichting, Mar
cin Ruar, Piotr Morzkowski, Jan Stoiński (w szyscy nam dobrze zna
ni), toż jego E tykę Arystotelesow ą, wedle normy pisma św. przera
bianą. D zieła jego tłómaczono w zawody na angielskie, francuskie, 
holenderskie (kilkanaście dzieł i wydań) i niemieckie — tylko po pol
sku ich niema. Zwalczał on Hugona Głrotiusa, broniąc przeciw nie
mu Socyna i ręką kata palono obszerne jego dzieło. On jest autorem  
dzieła „Vindiciae pro religionis libertate", domagającego się wolności 
sumienia, chociaż inni je innym autorom przypisywali. Crellius, to
nie wielkość rakowska, lecz europejska. W obec niego ustępują na
turalnie w szyscy inni na daleki plan; polemiści polscy, np. Cichowiusz. 
Jezuita, dobrze o nim wiedzieli.

O Kreliuszu właśnie i Moskorzowskim (Hieronimie) urosły 
plotki, pieszczące ucho katolickie, że obaj, filary aryaóskie, katolika
mi zmarli. P lotk i te szerzył najzawziętszy (po Skardze) pogromca 
„dyabła aryańskiego", jezuita Cichowiusz (miejski synek z Czchowa, 
u nas mylnie ze szlachecka, Cichockim nazywany). W  cytowanymi 
już raz „Pogromie" z r. 1659 (str, 92 i n.) opowiada on, jakoby oj
ciec Szelawski w Sandomierskiem pisał do Cichowiusza list następnej; 
treści: Crellius, mąż wielkiej nauki, wezwał przed swoją śmiercią 
Szelawskiego do siebie dla wysłuchania spowiedzi, przez mieszczan. 
Stanisława W ęglińskiego i M ikołaja Kamieńskiego, ale w sieniach  
stało z 50 aryanów i nie dopuścili Szelawskiego, tak, że ten z daleka, 
przez okno, spowiedzi słuchał i absolucyi udzielił: świadkowie tego, 
mieszczanie rakowscy W ojciech Jeżewski, P iotr Sukiennik, W alen
ty  Krzyczkowic. Że K rellius o tern nie mówił, nie dziw, „bobyście 
byli wszyscy nad nim krakali, apostazyą wymawiali — napatrzyłem



D W A  Ś W I A D E C T W A . 5 3 »

się przy śmierci JW P . Hieronima M oskorzowskiego, gdy przyjął 
chrzest i Ciało Pańskie, jako wiele o to fasołów i wrzasków było aż 
do śmierci, zostawił on żonę i dzieci, ale odmiany swej znaku nie da
jąc dla nieznośnych kłopotów, które byłby ucierpiał, gdyby wyznał 
swój katolicyzm. Szelawski nie żądał dla K relliusa katolickiego po
grzebu, gdyż nie byłby go otrzymał, ale protestował się o to w gro
dzie nowokorczyńskim r. 1G34 ks. dziekan Stanisław Mrożek i wika
ry W ojciech Łyszkowic. Już przed piętnastu laty, mieszkając w San
domierzu, słyszałem to opowiadanie o śmierci Orelliusa, alem milczał
0 tern dotąd a dodaję teraz i inne opowiadania Szelawskiego o was" 
Następują Historyjki o rozmaitych trafach cudownych np. z panną 
służebną Glosławskiego, gdy ją właśnie w zborze, jako nawróconą, pu
blikować chciano, jak ona w srogi kaduk wpadła i t. d. Ciekawsze 
niż te historyjki są inne ustępy z dzieła Cichowiusza, np. „jeśliś Pa- 
ludius abo Pistorius, jeśli Stegman abo K reliusik, j°sli jaki Melander 
abo Misander, jako się śmiesz zwać szlachcicem polskim?" albo uty
skiwania, że sądy nie karzą takich, co prosty lud od wiary staro
żytnej „do samoszataństwa (stary to dowcip, od sekty samosatenów) 
pieniądzmi i namowami zdradliwymi ciągną" i t. d., ale właśnie bo
gatej anegdotycznej treści pism ks. Cichowiusza nie myślimy tu da
lej wyczerpywać. Do Jarosza (Hieronima) M oskorzowskiego wraca 
on raz jeszcze, w broszurze „Obrona zacnych i pobożnych ludzi, któ
rzy zbrzydziwszy się bluźnierstwami sekty aryańskiej do kościoła się 
św. katolickiego udali" i t. d. (1661 r.) zwraca on się przeciw anoni
mowi (Przypkowskiemu czy Wiszowatemu?), co w swoich po Podgó
rzu rozsianych paskwilusach, odpadłych „przedawczykami, zmienni
kami, plewami" nazwał i pyta tryumfująco: nuż czy plewami byli 
u was IM P. Sienieńscy, N iem ierzycowie, Potoccy, Zakrzewscy, S ie 
rakowscy etc., pan Jarosz Mosckorzowski, który przed śmiercią swo
ją  chrzest przyjął, dwa razy Ciało Pańskie przyjmował, i w wierze 
katolickiej ducha swego oddał, chocieście nad nim w iele gdakali 
albo Jan M orsztyn, otficier w wojsku koronnem, który w potrzebie 
wojennej, z w ielkiego niebezpieczeństwa za uczynieniem ślubu porzu
cenia aryaństwa i przyjęcia chrztu św. wybawiony w Lubartowie 
chrzest przyjął, właśnie gdym był w Połonnem i p. K rzysztofa W i- 
szowatego do wyrzeczenia się aryaństwa naprowadzałem, a chocia- 
żem tego nie osiągnął u niego, przynajmniej syna jego nawróciłem
1 t. d. H istoryi innych nawracali nie przytaczam, ponieważ niema 
wzmianki w albumie o tych familiach.

7j innych obcych wymieniamy norymberczyka, Nicolaus Diim- 
lerus „fautori suo"; z K rólew ca, ale w nowej Marchii, nie z pruskie
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go, pochodził Mauritius Wideman; ciekawi są dwaj inni, Johannes 
Francus z Drezna w Misznii, minister M iędzyrzecki, i syn (?) jego, 
H enryk Franke; ojciec przystosował słowa Paw ła św., I I  Tymot. 4 ,7 , 
do Lubienieckiego i prosił o zanoszenie modłów do Chrystusa — tego  
Lubienieckiego, który włożeniem swoich rąk wwiódł go (Franka) 
w św. ministerium i poświęcił swojemi modlitwami; syn zaś, Henryk, 
przytacza dwuwiersz ojca, dla prawdy świętej z ojczyzny w ygna
nego:

Dum patriam fugimus, patriam quoque queri mus, at non

Terrenam, sed quam i ussit adire Deus.

i dodaje od siebie piękne słowa: „Patria est, ubicunque bene est.
A t ibi bene est, ubi est bona conscientia et beata immortalitas. R e
liqua omnia vana sunt. (Uciekając z ojczyzny, ojczyzny szukamy, 
nie ziemskiej, lecz od Boga wskazanej. Ojczyzna jest, gdziekolwiek  
dobrze; ale dobrze, gdzie sumienie dobre i błoga nieśmiertelność — 
wszystko inne próżność).

Dalej dwaj Ślązacy, Salomon i H enryk Paludyusz — ministra 
Paludyusza wymienia konstytucja sejmowa r. 1638, znosząca R a
kowski zbór, i Cichowiusz; Tomasz Gieyzanovius Crapicenus Silesius, 
z Lublina jednak Simon Beyzanovius „M alergesell, meinem insonders 
gunstigen Herm." Dalej Georg Dermochowitz ze Scliweryuu. J a 
cob Coyeth, pisze po niemiecku i szwedzku („Tan Gudth w ill hielpa, 
Kan ingen stielpa"). Daniel Kunaw, po holenderska: „dem liefen  
brodder liebbe dit tot ew ige memory geschrewen in Rackaw". Na- 
koniec Francuzi: Jacques de Claue; Lambertus de Mai che Aurelianus 
wpisuje „najukochańszemu koledze (czyż był ministrem?) i patronowi 
i najgorliwszemu wspieraczowi (promotori) studyów moich" na dowód 
tych studyów wpisuje na czterech stronicach sentencye po łacinie, 
grecku, włosku, hiszpańsku, arabsku, hebrajska, syryjska i or
miańska.
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IX .

Przesunął się przed oczyma naszymi walny zastęp sił aryańskich: 
brak niektórych rodów, wyznwców, ministrów, głównie zaś m iesz
czan, niektórych znakomitych obcych wreszcie, ale kwiat aryaństwa 
niemal w komplecie się staw ił.

P ó ł wieku minęło i znowu zaczynają się wpisywać aryauie do 
tego albumu — ale co za zmiany! Już nie istnieje dla nich ulubiony 
Paków  i dokonywa się, co jeszcze przed 1(519 rokiem się poczęło. 
Najpierw utracili aryanie grunt na Białej P usi i L itw ie, chociaż 
z W ilna właśnie wyruszyli oni niegdyś na zdobycie świata polskiego  
Potem odjęto im Lubelskie, sejmowe konstytucje skasowały Raków, 
szkołę, drukarnię, zbory. Trzymali się dalej Małej Polski, stron pod
górskich głównie, na W ołyniu i Ukrainie Czaplicowie, Sienutowie, Nie 
miryczowie garnęli Stoińskich, Lubienieckich, W iszowatych do siebie. 
K isielin , P oszczą, Iwanice zastępowały Paków. I z W ołynia i z Ukra
iny zmiotła ich ostatecznie nawała kozacka; nie dla wiary, lecz jako 
szlachta ginęli w Starym K onstantynowie i indziej; co ocalało z po
gromu, odstępowało wyznania, jak Niemirycz np., wracający do prawo
sławia i wzywający wszystkich polskich dysydentów w swoje ślady 
(pisał osobno przeciw niemu i tej odezwie jego dawny druh, Samuel 
Przypkowski). Tak zginęli oni na wschodniej połaci.

Na zachodzie zabłysła dla nich gwiazda; pojawiło się, jak sami 
tryumfowali, słońce przed ich wrotami z wkroczeniem Szwedów i Sie- 
dmiogrodzian. Teraz odetchnęli swobodnie; pisarze katoliccy, Ci cli o- 
wiusz i inni, nie mogą się dosyć nażalić i naskarżyć na ich intrygi, 
na wspomaganie Szwedów, nawodzenie ich na rabunek klasztorów  
(np. sądeckiego), święcenie tryumfów szwedzkich, naigrawanie 
z „onegdajszego" króla (Jana Kazimierza) i z pana marszałka (Lu
bomirskiego), wzburzanie ludu prostego przeciw szlachcie, konszach
ty  z wrogami. I rozbudzony fanatyzm domaga się ofiary; konstytucya 
sejmu warszawskiego podcina raz na zawsze ich byt, wymaga od nich 
albo przejścia na katolicyzm, albo wywołuje ich z dóbr i kraju, w  
przeciągu trzech lat, nieco później jeszcze o rok ukróconych. Teraz 

przechodzi aryaustwo najcięższą, ostateczną próbę, ale siła jego mo
ralna wychodzi z niej zwycięsko.

Nie brakło odszczepieńców, liczących może na to, że konstytucye 
w Polsce się pisze, aby ich nie wykonywano, nie biorących na seryo
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własnego wyrzekania się, swej „apostazjej". A le przeważała liczba,, 
tych, co dla wiary zrzekali się dostatków, związków i ojczyzny;, 
co rzucali kraj dla tułaczki niepewnej; co udawali się na Śląsk, do Prus 
do Siedmiogrodu — inni opierali się aż w Holandyi, gdzie już przed
tem pojawiali się wyznawcy, jako uczniowie, a później wydawali dzie
ła  łacińskie, np. ów wielotomowy zbiór B iblioteki Braci Polskich. 
A le  tułaczka była strasznie twarda; i protestanckie kraje bowiem  
w zdrygały się przed „bluźuiercami" i wypowiadano im gościnę, w Ś lą-  
zku i w Prusiech.jTu obronił ich jednakw końcu wielki kurfirszt prze
ciwko własnym pastorom; w Siedmiogrodzie trafiali sami na spół- 
wierców. Straszne klęski materyalne zdziesiątkowały rychło ich 
szeregi, a niebawem groziło zupełne wynarodowienie; młodzież dora
stająca zapominała w obcem otoczeniu mowy ojczystej, przesiąkała 
niemczyzną i węgierszczyzną.

Z tego rozbicia nawy aryańskiej ocalało kilka pamiątek i o nich 
tu jeszcze pokrótce pomówimy: jak odmienne od błogich rakowskich 
przedstawiają one stosunki!

Przez całe lata wieszali się luźni aryanie w ziemi krakowskiej 
i  podgórskiej u dawnych spółwyzuawców, Potockich (żona poety np. 
pozostała przy swem aryaństwie do zgonu), Morsztynów, Lubienie- 
ckich, W iszowatych. Oto świadectwo: w albumie starego Lubienie- 
ckiego zaczynają się w r. 1G73 nowe wpisy aryanów — wnuków. 
I tak wpisuje się 24 lipca 1673 K rzysztof Krell, syn sławnego Jana, 
„in Janko vio Morstin! ano", w album przyjaciela, i dedykuje mu po 
rozmaitych sentencyach olbrzymi napis w stylu nakamiennym. D o 
wiadujemy się z niego licznych szczegółów, więc był p. Andrzej Jan, 
teraźniejszy albumu właściciel, synem Marka Lubienieckiego, którego
śmy wyżej studentem rakowskim poznali, i Barbary Marty z Bębelna 
G-osławskiej, syn wielu łez i próśb, jedyny, gdyż oprócz niego cztery  
córki p. Barbara na świat wydała, z nich Zofję (ulubione u aryanów  
imię, dla tego i „Zofja" W. Potockiego) za Seweryna Morsztyna, 
w łaściciela Jankówki, wydaną, wcześnie zmarłą, w szystkich cnót 
pełną; syn okazał się godnym nazwiska, i wraz z rodzeństwem i matką 
tułając się na obczyźnie, opieki im ojcowskiej użyczał.

W kilka dni później wpisuje się p. Seweryn Morsztyn (znany 
najgorliw szy przyjaciel W . Potockiego), „nietak krewnemu, jak bratu 
najrodzeńszemu i najukochańszemu, dziedzicowi i wszystkich cnót 
i tej książki po dziadku" i częstuje go sentencyami o wązkiej ścieżce 
żyw otaitd., a kończy: „memento novinimi etin  aeternum nonpeccabis". 
Przed nim młodszy Stegmann, Joachim — imię ojca znane w literatu
rze rakowskiej — podobnie się podpisał. W reszcie, na ostatniej 
stronicy albumu, 263, zapisany K rzysztof z A rciszew a A rciszew ski
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syn Olbrachta, 30 grudnia 1673 r. w Jankówce „nie tak przyjacie
lowi, jak bratu najukochańszemu" się przypisał. Oto ślady podgór
skie aryanów rakowskich; „nawrócenie" ich na katolicyzm nie było 
więc ani dorażnem ani szczerem — ustąpili przemocy.

Ciekawą pamiątkę po ary an ach rakowskich w Prusiech posiada 
p. Mathias Bersohn w W arszawie: wydanie amsterdmskie Nowego  
Testamentu, przekładu Teodora Bezy, z r. 1628, oprawione r. 1635 
dla Stanisława Lubienieckiego; w książkę wszyto kajecik z na
stępującymi wpisami (korzystałem z nich dzięki uprzejmości w łaści
ciela i hr. Jerzego M ycielskiego). Niepotrzebujęnadmieuiać, jak w Pru
siech stworzyli sobie ci aryanie niby nową ojczyznę, nowy Bakówek  
itd.; jak się między nimi powtarzają dawne słynne nazwy Lubienie- 
ckich, Morsztynów i Szlichtyngów — ostatni Morsztyn i ostatni 
Szlichting zmarli w X I X  wieku-, bliższe szczegóły o nich można zna- 
leść w dziele znanego miłośnika i znawcy rzeczy prusko-polskich, 
p. aptekarza Jana Sembrzyckiego w K łajpedzie niegdyś, p. t. Die 
poluischen Beformirten und A rianerin  Preussen, K rólewiec 1893 r. 
Czytamy więc w owym zeszyciku:

Anno 1670 die 16 Nov. Nazajutrz po ogłoszeniu per paten
tes litteras, Generalnej W iernych Pańskich rumatiej z kraju ślą
skiego tamże, przededniem w Beku, majętności p. Zaydliea, wyko
nałem dożywotnych ślubów wzajemne sobie poprzysiężenie z JM. 
Panną Eufrozyną z Sierakowa Sierakowską (aetatis eius a. 17, 
meae autem aetatis 27) przes sługę pańskiego P. Krzyst. Spinow- 
skiego, męża wedle serca Bożego. Co się działo we trzy ćwierci 
roku po ześeiu rodzica jey , p. Stanisława Sierakowskiego z w iel
kim żalem moim, niemniey z intrikami i kłótniami mymi wielkimi. 
Co wszystko niech Pan Niebieski dla przodków moich, którzy, po
deptawszy świeckie splendory, sługami się jego stali i kochanka
mi osobliwymi, obróci na cześć i chwałę Imienia Swego Sw.

A. 1671 d. 18 aug Pan Najwyższy szczęśliwie rozwiązał
małżonkę moję, za co niech Mu będzie chwała oddana. Porodziła 
syna Stanisława, imię odziedziczył obudwu dziadów swoich, bodaj 
i cnoty ich z bojaźnią Bożą naśladował, a ży ł na chwałę Boską 
familiaeque decus.

A. 1672 d. 16 nov. Pan Naywyższy pokazał łaskę swoje, dał 
szczęśliwie małżonce mojej córkę, której imię dałem obudwu ba
bek jej, Anna; niechże żyje na chwałę naprzód Imienia Pańskiego, 
a na pociechę nas ubogich rodziców, ozdobę familiey swojey (umar
ła a. 1679).
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A. 1674 d. 25 Maj. Pan N ajw yższy okazał ratunek żonie 
mojej, dał nam syna Stephana. Imię dziedziczy dziada mego a pra
dziada swego, u któregom w kilku leciech tyrocinia iuventutis za
czął deponere, bodayże męża tego Bożego wiary i stateczności do
skonałej aż do końca przykładem męczennika Pańskiego pierw
szego i ten Stephan móy w tak ściśnionym stanie i coraz utra- 
pieńszym zboru Pańskim naśladował ku żywotowi wiecznemu, 
a raczej się nie rodził, niżby miał kiedyżkolwiek udać się za wic
ią inszych do obrzydliwej przed obliczem Boskim apostazicy: te 
są vota nasze rodzicielskie a Pan niech wszystko wywiedzie na 
chwałę Swoię Św.

A. 1678 d. 20 lun. urodził się nam syn Samuel i t. d.
A. 1681 d. 21 mart, urodził się nam syn Bogusław i t. d.

Inną ręką wpisano:

R. 1683, 27 września w wieczór późny urodziła się córka 
posthuma Sophianna, circiter w niedziel 37 po śmierci rodzica swe
go, Jana de Lubieniec Itolicza, który zmarł 10 jan. w niedzielę 
w r. 36 wieku swego, sepultur autem 22 jan. w Kozinowie alias 
w Andreswaldzie w paraphiey Drygalskiey w powiecie johansbor- 
skim, w kroi. pruskim.

R. 1685 25 jan. urodził się z Euphrozyny Sierakowskiej 
revr. Benedicto W iszowaty primo genitus Andr. Johannes, na do
le, gdzie też eiusdem parentes żyli i dokonali; r. 1723 zmówił się 
z piętnastoletnią panną Chrystiną Rosmarowną JP. Kmity (z Mat
ki) ciotki wnuczką; r. 1724 wesele; 1735 w Kolozwarze umarł, 
ostawił dwu synów, Joannes i Andreas; wdowa poszła za mąż za 
p. Pawła Gyergyazego, senatora w Kolozwarze.

Ciotka moja, Zofianna Lubieniecka, poszła za mąż r. 1719... 
ślub dawał minister Samuel Arciszewski.

Paweł de Crell urodził się 1676, 3 lipca w piątek, w nie
dzielę błogosławiny administrował rercr. Trembecki; trzymała do 
błogosławili p. Thomaszowa Kazmierska, siostra Przecława Ta- 
szyckicgo w Rakówku, parafiej rozynskiej,

Ociec moy, Stanisław Lubieniecki, umarł 1743 r. we dwo
rze, pochowany na grohowey górze.

Zbygniew Taszycki, brat matki mojej, urodził się r. 1658.
Siostra, Mariana Taszycka, 1660 urodzona.
Matka moia, Anna Zoiia Taszycka, 1672 — 1756.
Paulus de Crell umarł 1760.
Sophia Anna de Crell, urodzona Lubieniecka, umarła 1762.
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1700 Stanisław Lubieniccki pojął Annę Taszycką w Kozi- 
nowic; urodzili się mu 1701 r. Jan Benedykt, a r. 1705 Samuel, 
ten umarł r. 1791.

Ręką Stanisława Lubienieckiego, pierwotnego właściciela książ
ki, wpisany wiersz polski o przygotowaniu do kościoła, który opu
szczamy. Nadmieniam, że z książkami po Lubienieckicb, z wierszami 
ich ręki, nieraz spotykać się można, i tak np jest w Ossolineum w y
kład Hozeasza proroka 1559 roku z wpisami Stanisława Lubieniec
kiego (prawdopodobnie z pierwszej generacji).

Nakoniec wymieniamy pamiątkę po polskich ary an ach siedmio
grodzkich. Jest to protokół ich „synodów", począwszy od 17 września 
1722 r. do 20 grudnia 1772 r., głównie w Koloszwarze odbywanych 
(w Ossolineum, rękopisów nr. 4343). Odprawiano je  czlery razy do 
roku, w niedzielę przed Bożem Narodzeniem, W ielkanocą (w w ielki 
piątek), w niedzielę przed Zielonemi Świętami, i przed św. Michałem; 
najpierw odprawiano „świętą dyscyplinę" albo „przygotowanie", t. j. 
rugi wzajemne nieprzykładnego żywota, dalej przyjmowano nowych 
braci i siostry do zboru, notowano nieobecnych. Po w ysłu
chaniu kazania zasiadano do tej dyscypliny; odczytywano najpierw  
protokół ostatniej dyscypliny i przystępowano do rugów. Mężczyznę 
notowano najczęściej, że miarę w trunku przebierał, kobiety znowu, 
„od dawnego czasu zawsze się kąsają uszczypłymi słowy, jedna nad 
drugą przewodzi"; młódź była napomniona z strony tańców, „aby się 
ich wystrzegali"; zabraniano tańców nawet na weselach. K to wykra
czał przeciw czemukolwiek, nie przystępował do stołu Pańskiego, 
„póki sumnienie swoje uspokoi". Godzono swarząeych się; kto nie 
usłuchał, „wedle porządku od Pana J. Chrysta przepisanego (M ate
usz X V III , 15— 117) nie ujdzie kary zborowej". Nieraz czytamy: 
żadnego zatrudnienia z łaski Pańskiej nie było (t. j. nie było co ru
gować), tylko bracia się pobudzali do dobrych uczynków i tak skoń
czyło się św ięte przygotowanie", poczem przystępowano do „społecz
ności" (stołu Pańskiego); nieraz jednak rozbijała się „dyscyplina" w 
swarach ogólnych.

Zdarzały się apostazje, do katolicyzmu; przyjmowano jednak  
i nowych członków. Obcy gość musiał się wykazać świadectwem  
ministrowem, powiedzieć, z jakiem przygotowaniem chce zasia
dać do stołu Pańskiego. Nowych przyjmowano z ostrożnością; 
przedstawiano im, że „napotym nie po świecku, ale po chrystjaósku  
mają się sprawować"; nieraz odkładano na dłuższy czas przyjęcie, 
niby wiary, czekano „znaków dobrych na próbie". Nowoprzyjęci nie
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głosują, na dyscyplinie, słuchają tylko uważnie, aż starsi ich do 
głosu dopuszczą; proszą i dziękują ustnie za dopuszczenie do stołu.

Rękopis ów zaczyna się prawie nieczytelnym regestrem braci 
i sióstr; tu i później trafiamy na znane nam nazwiska, Arciszewskich, 
Kmitów, Gejżauowskich, Piseckich, Brodzińskich, Laskowskich, B o
gusławskich; przeważają nazwiska mieszczańskie, na w i c  z , np. 
Sachnowicz, Augustynowicz, Abramowicz, G ładkiewicz, Trochimo- 
wicz, Latyszewic; potem są i węgierskie, A itai, Kismark i. t. d. 
R  1762 wzywa się braci, aby zmuszali młodzież do trzymania się zboru 
polskiego, aby ten miał swe pomnożenie a na przyszłość nasze wdowy 
i sieroty wyżywienie, ale niektórzy bracia odpowiadają, że Język a  
(polskiego) dziatki nie są świadome i dla tego idą do zboru w ęgier
skiego, bo tam rozumieją kazanie węgierskie"'

Trudno bywało i o ministrów; zbór koloszwarski obsługiwał 
Andrzej W iszowaty 1722—1735 (spotkaliśmy się z nim wyżej w Pru- 
siech). Gdy r. 1764 nowy minister, Izak  (imiona starozakonne, Sa
muelów, Tobiaszów, Jonaszów, Eliaszów, i t. d. były  między arya- 
nami ulubione) Sachnowicz „tego naszego malućkiego zboru" doszedł, 
witano go radośnie, dziękowano, że Pan dobrotliwy „wejrzał na ten  
zboreczek osierociały i posłał nam na ratunek sługę swego". Zżółkłe 
i zmurszałe te karty tchną duchem prawdziwej miłości i pokory 
chrześcijańskiej, przezywano się stale „drogim bratem" i t. d.; kobie
ty  były równo niemal uprawnione. A le powoli, nie odświeżany z ojczy
zny, dogorywał ten ostatni polski „zboreczek"; w wieku X I X  odby
wają się wpisy i t. d. tylko w węgierskim  języku.

A . B k u c k n e r .
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( S Z O P K A  —  M Y S T E R I U M ) .

PE R SO N A E : Archanioł Michał. 

Lucyfer.

A R C H A N IO Ł .
Lucyfer 1

L U C Y F E R .
K to woła

W  przestwór przeklęty  

Im ię Św iatłości wydarte,

K to  nieszczęsnego woła i szuka po niebie?..

A R C H A N IO Ł .

Jam ci — Bożego słyszysz Archanioła! 

B łyskaw icą całun z ciebie zdjęty;

W około ciebie 

P ierzch ły  mgławiska —

Niebo otwarte!

W zyw a cię M ichał, A nioł bojowiska....
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L U C Y FE R .

Patrz, jam przed Tobą, Panie jasnolicy, 

Przyszedłem  moim boleni oszalały  

Do Twojej łuną gorejącej chwały;

W yciągam oto te stęsknione dłonie 

I czoło przed Twą mocą nizko kłonię,

Bom przyszedł smutny od progów tęsknicy.

A R C H A N IO Ł .

Na mieczu ręce wsparłem, iżem Panu 

Ślubował życiem służby nieskalane;

W ięc gniew podepcę i słowa rozwiane,

K tóre są rwące, jak wiclir huraganu,

Stłumię, by zm ilkły — Ty znasz moc ramienia, 

K iedy za prawdę Bożego Imienia 

Przeraża burzę i szum oceanu;

Jam przyszedł mówić ci słowa nadziei,

Jam przyszedł wieścić Ci wyroki Boże 

Jako Twe światło zmartwychpowstać może; 

Lecz gniewów Bożych lękaj się zawiei.

Znasz dłoń, kiedy mieczem niszcząca 

Św iętych się wznosi osłoną,

I Bożym szałem szaloną,

Gdy potępione strąca 1

L U C Y F E R .

Tyś piękny, kiedy skrzydła rozpłoną,

Twe skrzydła, Twa Moc błyszcząca,
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Tyś piękny, gdy Ci w skrzydłach szumią, loty...

Nad nami dwoma gwiazd srebrzyste wiry, 

Cisza szeroka niezmąconej nocy,

W  której się niebo iskrzy przez szafiry;

Cisza ogromna, jak toń mej tęsknoty...

Na takiem niebie szafirowej groty  

Błyszczała gwiazda moja po nad drżące, 

Rozsiane niebem niby srebrne żwiry,

A myśmy, siewcy, rzutami szerocy 

B yli tym światom w on dzień siewu złoty.

Patrz, otom przyszedł przed Twoje szumiące, 

Rozwiane skrzydła, A niele przemocy,

Przed Twoje dłonie w przepaść strącające — 

I głowa smutna do nóg Ci się chyli...

Tak nam się spotkać, którzy w św ietle żyli!..

Tyś w idział Piękność, nim jej blask zabrano, 

Co szła smugami nieba promienista,

Najpierwsza gwiazda życia, światłem czysta, 

Jutrzenka jasna, która wstaje rano —

Iżem był piękny, i żem był jedyny,

W iedzący, iże w mem sercu wyniosłem  

Piękność stworzenia moją myślą niosłem, 

Tyżeś mnie strącił za królewskie winy — . 

Jak świt, co bieży pragnący przed noce 

Do dnia złotego, wybiegałem wcześnie, 

Budząc błękity i strzegąc, by we śnie 

Nie przepomniały, jakie żywią moce;
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Tyś,mnie poraził i rzuciłeś w ciemnie, 
Tyżeś dyadem św ietlany zdjął ze mnie.

A R C H A N IO Ł .

Z pychy mi mówisz słowa, co kłamały...

L U C Y F E R .

Z pychy czy z woli — a czy ten, kto stwar 

Czy myśli czemu innemu dać chwały, — 

Na swojem niebie władnie i przeraża, 

W yciąga ręce i drży błękit cały.

Jemu się niebo żarzy w blask ołtarza, 

Chce, by mu słońca światłem promieniały , 

B y mu promienie powtarzały: Boże!..

A jam mu klątwę rzucił przez przestworze 

Po przez noce tęskniące do dni;

Jam Go przeklął za jęk spadłych złomów, 

Gdy je  ciskał — który z męki drwi —

I za rozpacz, co wyje z pogromów,

I za widmo rozpłoniętej krwi;

1 przekląłem z bolesnej otchłani,

P rzez tę walkę, gdzie piękno się rani, 

Przez tę niemoc, co cierpią szatani !

A R C H A N IO Ł.

N ieszczęsny, przecz Duchowi bluźnisz —

I wybawienie późnisz,

Tobie niedola i lęk !

Jedna jest prawda żywota
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Przez gwiazd wielbiące milczenie,

Na drogach mlecznych wstęg,

Przez nieba święte sklepienie 

Jedna tęsknota...

I nic w przepaściach nie ginie; —

W gwiazd srebrnych Bożej rodzinie 

W zgarda twa pada daremną.

Słuchaj — nie pychy — ani zapomnienia 

Pan szuka twego, ani się nie wzruszy 

Przekleństwy, ani duszy nie wyplenia,

Bo słowo jego, które słońca kruszy —

A liści żyw ot wiedzie w pokolenia...

A  tobie górze przez pychy złote żary,

A tobie górze przez myśli straszny krąg,

To, czego pragniesz, będzie z twoich mąk 

Najcięższą — : Oto Pan dziedzictwem kary 

Daje ci władzę i z szerokich pól 

Szafiru, gdzie się gwiazdy roją,

W ybierzesz dzisiaj gwiazdę twoją,

Twój los — twój kres — twój ból.

LU C Y FE R .

Gwiazdę mnie, którym światów pragnął, którym w ciemnie 

Bezkresne patrzał niemy i widziałem  

Jak lęk Jego stworzeniem idzie i po calem  

Niebie przelata?! Jam czuwał daremnie,

Gdy burzył światy, gdy z ziemi księżyce  

Zrywał i martwych gwiazd rzucał śnieżyce 

W  bezdeńl... Jam widział Przemoc. Ty mówisz, że pychę 
Zdeptać mi i nieść w niebo — korne, smutne, ciche
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Serce — Mówisz, żem pyszny, a jakoż się dzieli 

Pycha i W ielkość — czemu są w więzach A nieli?

A RC H A N IO Ł.

Milcz! — nie nosiły cię gromy,

Nie drżały ziemie pod tobą! —

Niemoc dźw igałeś i winę.

Pan przez błękitów ogromy 

Dal Życie — nie dziel żałobą 

N apełnił nieba równinę.

Z miłości Bożej żyw oty,

K tóre się światłem rodziły —

I D łonie Boże spoiły

N ie twarde, przemocne młoty,

Słońca ogromny krąg złoty,

I tchnął mu Stwórca dech siły  —

Oto przed wieki poczęte,

I  poczynanie potężne,

I poczynanie to święte!

Patrz na A nioły orężne,

K lęczące u stóp, nie trwożne,

Serafów zastępy możne,

Cherubów chóry niezmierne,

Potęgi klęczące, wierne...

Do N iego myśli biegną miłujące,

Gwiazdy Mu niebo w pieśń kochania stroją — 

I moje serce bije Mu pod zbroją,

I moje skrzydła lecą Mu szumiące —

I moje oczy — Boże, w prawdę Twoją 

Patrzą, i uszy rozkazania chcące;
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Jeżelim  w więzach — jeno z Praw dy znania 

Jeślim  w niewoli — jeno z miłowania!..

L U C Y F E R .

W przepastnej służbie u przepastnej Prawdy...

I nie powstanie w sercu wiernem zawdy  

I pOniżonem — żadne udręczenie 

N i myśl, że Prawda leci przez Stworzenie 

Jak wichr, co przed się żądze światów żenie...

A R C H A N IO Ł.

I lecąc głosi — głosi M yśl żywota,

Od której w szystkie w ybiegły promienie;

Jedno jej źródło — jedna tarcza złota,

I jedna dusza — i jedno pragnienie,

I  piękno jedno i jedna tęsknota!

LU C Y FE R .

A  życie prawdą wielką się nazywa,

Bo ma chwil bezmiar — prawdę każda znaczy, 

Każda się chwila rozchodzi inaczej 

I  każdy strumień w skręt bolesny spływa:

A le nie będę ci rękami sługi

Czary goryczy niósł — nam czas za długi,

Jarzma Aniołów nie zdejmą godziny;

Tyś mi objawił, iże dla mej winy,

K rólewskiej winy — z gwiazd mi wybrać stroju 

Jedną dla sławy...
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A R C H A N IO Ł.

Na dziedzictwo znoju !

L U C Y FE R .

Gwiazda ma będzie pieśnią, a każdym wyrazem  

Pieśni — stawa! Jam przyszedł innej myśli k’woli, — 

Ty z Twą potęgą siły  — ja z potęgą woli,

Aniele, jacy wielcy bylibyśmy razem!

A le na próżno — myśmy nieugięte Duchy 

I odwróceni pójdziem z mocą nieugiętą —

Amen niech będzie! — Uchwyć mi gwiazdę w łańcuchy! 

W skażę ci bryłę przed wieki poczętą, —

Szukam jej nie w słońcach świata,

Ani w tych ciał odłamie,

Gdzie obcem światłem kłamie

Gwiazda w ystygła , zamarła, zniszczona, —

Ja  żądam życia, gdzie myśl zaszczepiona,

K tóra się rodzi z siebie i przez siebie kona,

W  którem na przedrzeźnianie anielskiemu światu  

Stworzenie z ciała wschodzi i ze krwi szkarłatu,

Gdzie się upojeniem kwiatu

Radować będzie dziecię i starzec przy zgonie —

Daj mi Ziemię, A niele, objąć w moje dłonie 

I sobą napełnić wszędzie...

A R C H A N IO Ł.

Tyś rzekł! Zaprawdę niech się pełnią czasy,

B ierz gwiazdę Ziemi — niechaj twoją będzie —

Górze Pańskiemu przeciwić się słowu —
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L U C Y FER .

Powiedz Mu, powiedz, żem jest piękny znowu, 

Dumny i piękny....

Mojej ziemi krasy 

Niech mnie witają, rozjaśnioną tęczą — ,

Niech mnie witają niezmierzone czasy 

I  harfy życia niech mi chórem dźwięczą —

1 niech mi śpiewa o różanym świcie 

Zbudzona wiosną Ziemia do mnie radal

Gonią się szumem rozwiane w błękicie 

Nad modrem morzem chmur śnieżyste stada,

Na fali złoto słońca się kołysze  

I  skał nadbrzeżnych wielkie, białe cisze,

Stoją wyniosłe nad rozbryzgiem fali,

A  lśniące morze błyszczy się w oddali,

A  lśniące morze marszczy się i płonie 

I złotem światłem w blask uchodzą tonife.... 

Patrz — ludzie jaśni i rozpromienieni 

Schodzą ku wodzie stopniami z kamieni, 

Orszakiem ludzi uwieńczona skała,

Młode, dziewczęce — w kwiaty strojne ciała — 

I chłopcy schodzą tęskniący nad wodę —

Po stopniach głazów schodzą ciała młode!

A  w pianach kipi woda i szumiąca,

Rozbłysła słońcem, o brzeg się roztrąca —

I  w załom spada posiniała — szklista —

I szumi mętem — aż cichnie przejrzysta.....

W  załomie skalnym pluszcze woda w cieniu, 

P ląsa i spływa i wraca w milczeniu —
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Gonią, się pieśni i stopa dziewczęcia  

Dotyka fali i w drżące objęcia 

Nurza się jasna — biorą fletnie młodzi,

Fala się chwieje — pląsa i odchodzi.....

Mów mi, żem piękny — że w mej ziemi cudzie 

Żyć będą jeszcze....

S łyszysz — jadą hucznie —

Na ciężkich koniach, w łunie, jadą ludzie,

W  skrwawionych dłoniach potrząsają włócznie — 

Zwycięzcy ludzie — W  łun rozwianych stronę 

Zwracają ciemne twarze, krwią czerwone; — 

Przeszli i drogi swe czytali z gwiazdy,

A  jeno dym się czołga polem jazdy.....

Patrz jacy silni! —

Słyszysz — wstaje z ziemi, 

Co rozdeptana kopyty końskiemi,

Lud. W stają mury, w których biją młotem 

Ogromne moce spętane niewolą,

Patrz jak się w ogniu iskrzącym mozolą,

Upite trudem i pijaństwem złotem —

A ja im daję to złote pijaństwo 

I  pieśń straszliwą, co się w piersiach tłumi,

Lecz żywą wszędzie.. S łyszysz wichr, jak szumi 

Od chmur idących, kędy moje państwo...

Patrz, jacy słabi!...

Mnie z ich łez wykwita, 

Jak  z poruszonej ziemi, kwiat piękności:

Moją ta rzesza szaleństwem upita,

To pożądliwe mrowisko ludzkości,
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Moją ta gwiazda bujną krwią święcona — 

W yciągam ku niej pragnące ramiona,

Będę ją dźwigał niebem i niósł ku potędze — 

Gwiazdo żywa, ja ciebie w bezmiary rozpędzę, 

B yś szła biczem królewskim gnana w bieg daleki 

Ziemio ty moja, dumną mi będziesz na wieki

1 po przez wieków wiek!.....

Aniele! — przyjmuję ziemię!

A R C H A N IO Ł .

Ty bierzesz kar w ieczysty bieg,

W ięc sług twych wstanie korne plemię — 

Otoczą cię — oplotą,

Za tobą proch całować będzie 

Tłum i korowód igrzysk  wszędzie 

Uświęcisz pieśnią złotą.

Nastaniesz, jako rządca rzeszy,

Straszliwy, aby serca zmódz —

I będziesz -rozkazywał ręką,

I będziesz rządził — niemy wódz,

I będziesz rozkazywał męką,

A le  twa krwawość nie ukoi 

I będą płakać słudzy twoi. —

*

*  *

W ięc idź — rozkazuj złem jednakiem! 

Bierz w twoje dłonie bryłę ziemi —

W ięc idź — rozkazuj twoim szlakiem, 

W ięc idź drogami zawrotnemi



KARA S ZATANA.

Dać hołd miłości i hołd Panu!

W ięc idź — skoro Pan pozwoli,

A  światła, co po nad nami 

Sprawuję, swe drogi wirem,

Św iaty z drżącemi gwiazdami, 

Światła, co płynę powoli,

N iebios bezmiernym szafirem —

Czyn Boży nie z twojej woli!

I mleczne drogi nie twoje,

Ginące na wysokości —

I  św iętych krain podwoje,

Czyn Boży nie z Twojej woli!

Idź, rzędź — idź, przewódź ludzkości, 

Przez szał przepastny i pychę —

Idź, rządź rękami m o enem i —

I patrz, jak życie się ciche 

W zniesie ku Niebu z Twej ziemi — 

Jak się wyzbędzie niewoli,

Jak się rozbudzi poczęta 

Myśl, która sięga do Pana,

W  każde istnienie zaklęta —

I w każdą duszę zesłana —

Idź, patrz jak zerwie twe pęta,

Jak się przez miłość wyzwoli — 

Patrz, jak Stworzenie pamięta,

Że z Bożej powstało woli!... 

« • • • » • • • • * • *

I  wstanie zorza poranna 

N a Twojej ziemi niedoli —

I  wstanie nowy dzień wiosny,

I ziemia pięknem się skłoni 

Ku Panu w hymn nieustanna,
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I kwiaty dadzą swej woni,

I  ptacy szczebiot radosny 

I ludzie jasne Hosanna! —

LU C Y FER .

A niele, ja tej nie lękam się kary,

Dni moje inne, inną wróżbę mów!

Ja dam mej ziemi pić z krysztalnej czary — 

Idź, powiedz Panu — żem jest piękny znów! 

1 że Mu będzie serca większą raną 

Zdobywać to, co dzisiaj mi oddano,

Nad mękę moich roztęsknionycli snów, 

K iedyś mnie strącił w otchłań Archaniele, 

Gdy nad przeklętym zwarły się topiele — 

Idź, powiedz Panu, żem jest w ielk i znów!

J a n  P r z y f i e c k i .



Kamień na kamieniu nie pozostał niuie z tych o człowieku po
jęć, jakie popłacały pośród ogółu naszego w czasach kiedy Onufry 
Kopczyński mógł na czele swej gramatyki napisać często powtarzane 
słowa: „Różnimy się ludzie od zw ierząt rozumem i mową"; czyli, ro
zum i mowę tym ostatnim odjął. U tkwiły one w głow ie młodemu 
chłopcu i były dlań sprawdzianem, rozwiązującym wszelkie pytania 
lub wątpliwości, tak co do kwestyi duszy u zwierząt, jak i co do od
nośnych przeznaczeń. Zadziwiające nieraz objawy psychiczne u pew 
nych gatunków jestestw , z lekkiem sercem tłómaczono sobie wyrazem  
i n s t y n k t ,  w przeciwstawieniu do człowieczego r o z u m  u: wyraz, 
dźwięk, z innych ułożony głosek, frazes, objaśniał wszystko. Aha! to 
instynkt: teraz już wiem!... Tak dobrze wiedział on co jest instynkt, 
jak i co jest rozum-, ale zmiana nazwy dla ówczesnego krytycyzmu 
wystarczała, a katechizm dopełniał reszty.

Pew ności te zm ieniły się nieco od czasu, jak postęp w nauce ana
tomii porównawczej i antropologii coraz bardziej kierował się ku w y
kazaniu, w skutek głębszego zastanawiania się nad szczegółami or
ganizmów, że człowiek w porządku natury nie jest niczem więcej 
jedno takimże organizmem jak inne zwierzęce, tylko że, ze względu  
na doskonalsze w zastosowaniu do warunków życia narządy, tkwi na 
punkcie najwyższym drabiny zoologicznej; że dzięki niektórym z tych 
w łaśnie wydoskonalonych narządów, przymioty niektóre u najwyż
szych nawet zw ierząt znajdujące się zaledwie w zawiązku, w mini
malnej cząsteczce czegoś skonsolidowanego, on posiada w stopniu 
tak wysokim, że wszelkie nawet porównanie z pozostałymi ustrojami 
upada.

Różnica ta na korzyść człowieka zaraz powierzchownie objawia 
się w tern, co doskonale zaobserwował jeszcze pogański poeta, mówiąc 
o Jowiszu, jakoby stwórcy człowieka:
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I’ r o n a <j u e cum spectant animalia caetera terram,
Os homini s uh  I i  m e  dedit, eoelumquo tueri jussit.

Non minima! Chodzić na dwóch nogach, zamiast na czterech; 
głowę trzymać wzniesioną, do góry i ogarniać naraz całe widnokręgi, 
a mieć ją zwieszoną pod nogi i widzieć tylko poziomi Można sobie 
z tej różnicy postaci snuć wnioski symboliczne, bardzo podniosłe; ale 
tu nie o to chodzi. Anatomia i fizyologia wykazałaby nam jak na 
dłoni niezmierne korzyści organiczne tej różnicy, i niezmierne kom- 
plikacye, towarzyszące przejściu ze stanu poziomego kości pacierzo
wej na pionowy. Ba! Gdybyż to małpa miała rozum i raz wspiąw
szy się na dwie łapy, przestała zupełnie chodzić na czterech...

A le  nic z tego. Matka natura napracowała się tyle przez dłu
gie wieki, że.teraz odpoczywa i nawet nie doprowadza do końca tych  
ustrojów, które kiedyś pozostawiła w połowie drogi rozwoju: pocz- 
warki, ryby latające... I  prędzej na wymarcie skazuje jestestw a pier
wotne, których już wreszcie tyle zaprzepaściła w otchłaniach czasu, 
niż dba o dalszy rozwój form utrwalonych.

Stań się! powiedział Bug — i stało się, a raczej stawało się, aż 
się stało. Natura pracowała tyle, aż w ostatnim (szóstym) dniu jej 
pracy powstał człowiek, i jemu się teraz dostała rola gospodarza na 
ziemi. D ługie czasy tyranizowany przez naturę, dzisiaj on ją usiłu
je tyranizować. To co uzbierała i ukryła w łonie ziemi, obraca na 
swój pożytek lub dogodzenie fantazyi; rabuje jej pokłady drzew ska
mieniałych, z kruszców pracowicie przetwarzanych w tajnikach ziem
skich wyrabia dla siebie narzędzia lub ozdoby, zapędza do roboty jej 
żyw ioły, niby jakie niewolnik!: słowem, osiodłał ją, i dalej jeszcze 
pod własne jarzmo podciągnąć zamyśla. Natura zapewne zemścić się 
kiedyś zechce za w szystkie te uzurpacye swojego tworu. Może w y
buchnie raptownym kataklizmem i rzuci wir zniszczenia w sam śro
dek tryumfów człowieka; a może odmówi mu swego macierzyńskiego 
ciepła, i plemię ludzkie, coraz słabiej ogrzewane, zacznie powoli za
mierać. A le nim to nastąpi, dużo jeszcze człowiek krwi napsuje 
naturze.

Zkąd się w człowieku bierze władza, usposabiająca go do tak 
nierównej walki? Oto stąd, że on patrzy wzwyż, czyli, mówiąc bez 
metafory, że dzięki rozwojowi doprowadzonemu u człowieka do pew
nego punktu, umysł jego nie u legł niemocy co do ewolucyi dalszej, ale 
przeciwnie, wyjątkową wśród innych tworów dochował sprężystość: 
sprawiło to jego s u b l i m e  os.
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Po rozważeniu tego wszystkiego, śmielej przystąpić możemy do 
ocenienia różnicy pomiędzy człowiekiem i zwierzętami. Wspólności 
zachodzi tam tak wiele i są tak widoczne, iż niepotrzeba się wysilać  
na ich wskazywanie. Wiadomo dzisiaj każdemu, że zwierzęta dzielą 
z człowiekiem wszystkie właściwości żyjącego organizmu: instynkt 
zachowawczy, rozrodczy, towarzyski, rozum, mowę, itd. W szystko, 
co dotyczy zmysłów, jest nawet u nich silniejszemu umysłowe zato 
zdolności posiadają one w stopniu nieskończenie niższym, tak, iż ple
mię ludzkie najgłupsze, stoi umysłowo jeszcze nieskończenie wyżej od 
najmądrzejszego zwierzęcia. I  tu umysłowość zwierząt nie odpowia
da nawet równomiernie u nich wysokości skali zoologicznej; zdaje się, 
jakgdyby pod tym względem Natura nie trzymała się pewnego pra
widła, ale rządziła się fantazyą. Budowniczowie bez rąk, to, oprócz 
bobra wśród ssaków, przeważnie ptaki i niektóre owady; pośród nich 
zaś pszczoły a przedewszystkiem mrówki, obok zmysłu architekto
nicznego, posiadają w wysokim stopniu zmysł towarzyski. D laczego  
tak jest, dlaczego nikczemny owad ma pod tym względem w yższe  
uzdolnienie od form organizmu szlachetniejszych i doskonalszych? 
Anatomia i fizyologia milczą na to zapytanie.

Zwierzęta więc myślą,, czują, kombinują, porozumiewają się 
z sobą w jednym gatunku, zupełnie tak samo jak ludzie, lubo w niż
szym nierównie stopniu. Jeden ich tylko brak stanowczo i wiekui- 
ście od człowieka odróżnia, jeden, ale starczący za w szystkie cechy: 
brak im zmysłu, instynktu, czy pojęcia n i e s k o ń c z o n o ś c i ,  — 
która jest wyłącznym przymiotem człowieka, znamieniem jego w yż
szości i przyczyną nieszczęścia.

Gdyby człowiek posiadał tylko zm ysły i rozum, widziałby tylko  
rzeczy skończone i z niemi się obliczał, tak, jak to czynią zwierzęta, 
a każdy jego  ruch, krok, każdy jego czyn, byłby tak pewnym, jak  
pewnymi są ruchy i czyny zw ierząt wykonywane instynktowo, jak  
nawet i ludzkie niektóre, gdy niema czasu do namysłu (naprzykład, 
gdy potknięcie się grozi upadkiem, gdy ktoś znienacka wpadnie 
w toń, i t. p.). A le człowiek widzi poza zmysłami i poza rozumem 
(intuitur); widzi jak we mgle, i widokowi opędzić się nie może. Poza  
rzeczami skończonemi, jakie obserwacyi jego nastręcza tizyczność 
świata, pozostaje coś psra za <pvawi, napełniające jego umysłowość, 
i gdzie właśnie spotyka się z nieskończonością. Oko przedstawia mu 
lin ię prostą jakiegoś przedmiotu (sztaba, laska); dla zmysłu długość 
tej linii wystarcza, i rozum zw ierzęcy na tej długości poprzestaje. 
A liści umysł człowieka długość tej linii przeciąga sobie... dokąd? 
jak daleko?... Im dalej posunie w górę czy na dół, tembardziej w i
dzi, że dalej jeszcze ona się wydłuża, precz, precz w nieskończoność.
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Zechce tę linię skracać, zajdzie znowu ten sam fakt, tylko w kierun
ku odwrotnym: nieskończonej małości. Podobny fakt powtórzy się 
i co do czasu. Co większa, zmysły i rozum zmysłowy dają wyobra
żenie przyczyny bezpośredniej, tak samo zwierzętom jak ludziom: 
ogień parzy, lód ziębi, i t. p., a więc unika się tych przyczyn bezpo
średnich, o ile szkodzą; szuka się ich, o ile przynoszą pożytek. A le  
człowiek nie poprzestaje na przyczynie bezpośredniej; upatruje jej 
związku z jakimś innym faktem, dochodzi do pośrednich, szuka przy
czyny wystarczającej, która mu wciąż się oddala, i znajduje natural
nie, tylko w swej wyobraźni, przyczynę pierwszą, ale znowu w odle
głości nieskończonej: absolut. Tak więc otoczony zewsząd skończono- 
ścią, znajduje w sobie samym ciągle wyobrażenia nieskończoności: my
śli sub specie infinitatis, sub specie aeternitatin\ i wpośród tych wzru
szeń umysłu dochodzi do pojęcia Boga, a za tern pojęciem tuż wysuwa 
się fakt, który nazywamy religią.

Stoimy przy tern twierdzeniu, że religia jest owocem tego wro
dzonego człowiekowi zmysłu nieskończoności, który go odróżnia od 
zwierząt; tylko nie powiadamy, jaka religia. Wiadomo, i mało kto 
temu zaprzecza, że religie istnieją wszędzie w ludzkości, że istniały  
zawsze, jak najdalej wzrokiem badacza sięgnąć można w przeszłość: 
my więc tylko tłómaczymy skąd się w zięły i dlaczego istnieć muszą, 
jako wynik natury ludzkiego umysłu. I  nietyle nas w tej chwili ob
chodzą religie same w swym rozwoju historycznym, ile stojąca ponad 
wszystkiem i religiami in  uetu, owa religja in potentia, czyli zdolność 
postrzegania nieskończoności, jako macierz religii, i nietylko re- 
lig ii, — ale bez której to zdolności żadna religia, nawet najohydniej
szego wyraz fetyszyzmu, istniećby nie mogła. I dość jest bacznie 
nadstawić ucho, jak powiada Max Muller (Science of religion) — „aby 
ze wszystkich religij usłyszeć niby westchnienie do świata duchowe
go, niby dążność ku nieskończoności, okrzyk miłości ku Bogu".

Jeżeli więc zgodzimy się na tę zdolność, tak gienerycznie odróż
niającą człowieka i nadającą mu nieporównaną wyższość nad resztą 
stworzeń, jak zmysł nieskończoności, to nie możemy poprzestać na 
prostem poświadczeniu jego istnienia, ale obowiązek niejako mamy 
dobadać się jego działalności i skutków. K ant — jak zauważył Max 
Muller — którego wielkie dzieło, mimo prawie stuletniego istn ien ia , 
jeszcze się nie zestarzało, całe poznanie przypisuje dwom zdolnościom  
ludzkim od siebie niezależnym: z jednej strony stoi intuicya zmysło
wa, z drugiej kategorya, czyli praca rozumu, z której powstaje możli
wość sądów apriorycznych. Przy takim rozdziale funkcyj, odmówił 
on umysłowi zdolności wznoszenia się ponad skończouość czyli po
strzegania Boga. W łasną ręką zamknął on stare wrota, któremi
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człow iek zaglądał w św iat nieskończoności; lecz jakgdyby niezadowo
lony z takiego wyniku, wbrew samemu sobie, w „Krytyce rozumu 
praktycznegou zmuszonym był otworzyć boczną furtkę, którą do jego 
systematu weszło pojęcie obowiązku, a z niem pojęcie Boga. .Testto 
zapewne słaby punkt jego twierdzy filozoficznej, ale niemniej wielki 
m yśliciel ten ubocznie stwierdza niejako istnienie i potęgę zmysłu 
nieskończoności, bez którego mnóstwo faktów ludzkich pozostałoby 
bez wytłumaczenia. Czy dane tego zmysłu mogą być uzasadniane 
z taką samą ścisłością jaką łatwiej jest osiągać w badaniu praw na
tury i wszystkich rzeczy skończonych—inna to rzecz. W  każdym ra
zie badanie to, nawet utrącając coś z powagi naukowej, odzyskiwało
by tę stratę na godności i interesie praktycznym: przemawia ono bo
wiem wprost do duszy i zmysłu moralnego, a przeznaczenia ludzkie 
tłómaczy człowiekowi, który zawsze ma i będzie miał zasadę do uwa
żania siebie za coś wyższego niż cały świat materyalny, dopóki nie 
pozna innej prócz siebie istoty rozumnej, pojmującej swą osobowość 
i mającej poczucie moralności swych czynów.

Instynkt nieskończoności tak często tutaj zespalany z religią, iż 
możnaby się obawiać o utożsamienie jednego z drugiem, coby było 
błędem. A le pojęcia tak się prędko i wielorako subtylizują, że od
powiednie dla ich modyfikacyi wyrazy nadążyć w języku nie mogą. 
Instynkt jestto tylko zdolność, i jako taka mieści w sobie wszystko, 
co z naturą jej zgodne; ale przed puszczeniem jej w ruch, jestto  ty l
ko abstrakcya, i jako abstrakcya mogłaby być suchą, zimną. Religia, 
to jej objaw konkretny, żyjący, którego wykładnikiem cześć, miłość, 
kult, stosujący się do przedmiotu pozazmysłowego, co dostatecznie 
przekonywa, że instynkt nieskończoności uduchowia człowieka.

Przeciw nicy spirytualizmu inaczej tę rzecz rozumieją. Dla nich, 
religia jest objawem czysto psychologicznym (oczywiście w porządku 
fizyologii), który w okresie naiwności społeczeństw, powstaje częścią 
ze strachu, częścią z niemożności wytłumaczenia sobie zjawisk zgoła 
naturalnych: stąd, przy przewlekłości takiego stanu, tworzą się l e - 
giendy, powtarzane bezmyślnie a przez powtarzanie budzące dzie
dzicznie wiarę w swoją prawdziwość; stąd zabobony, przesądy, gusła, 
podnoszone do godności kanonów. A ż przychodzi kiedyś światło nau
ki, wiedzy, i spędza te przywidzenia nocy. N ie będziemy tu z po
glądem tym polemizowali, tembardziej, że on, jeżeli niezawsze 
i niewszędzie, ma za sobą i pewną faktyczną słuszność. Już- 
ciż religia, skoro ma się objawić, musi od czegoś zacząć, a choćby po
czątki jej budowy były nawet tak mizerne, jak te, któreśmy wym ie
nili, niezmiennym pozostaje fakt, że umysł iw  tych początkach zw ra
ca się zaraz do świata zazm ysłow egoi zostającego poza obrębem skoń-
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cżoności ziemskiej, doświadczenia. Niemożna przytem zwalać 
w czambuł wszystkich społeczeństw, ale przy tworzeniu się tak w iel
kiej idei, jaką, jest religia, uwzględniać różnicę ras, stopień spręży
stości umysłowej i temperamentów; a choćbyśmy z pomiędzy nich wy
brali najniższe, jeszcze historya religii pouczy nas, że i tam myślenie 
w tym kierunku odby wa się sub specie aeternitatis, bo wszędzie nie
mal znajdujemy wiarę w życie pozagrobowe przodków, ludzi wydat
niejszych, cześć dla nich, objawianą w składanych im na grobie obia
tach (żywność, koń, zbroja i t. p.), przedmiotach zw ykłego użytku na 
ziemi, tak, jakby składający pewni byli, że przedmioty te wciąż i po 
śmierci będą im przydatne.

Mieć zatem możemy pewność, że powszechna wiara w istoty  
wyższe, panujące nad światem i przeznaczeniami ludzkiemi, w nie
śmiertelność duszy ze wszystkiem i tego stanu wynikłościami, stanowi 
organiczny pierwiastek umysłu ludzkiego,pierwiastek, który nazwa
liśmy pojęciem nieskończności; a co zatem idzie, objawy pierwiastku  
muszą mieć naturę samego pojęcia, to jest, iż nigdy nie mogą w umy
śle dojść do obrazu rzeczywistości. N ic pewniejszego dla mojego umy
słu, że linia otwarta, której widzę cząstkę (prosta, parabola, hyper
bola, cykloida), jest w rzeczywistości nieskończoną, ale niemniej 
pewna że ja  tej rzeczywistości nie widzę i nigdy widzieć nie będę^ 
a wszelako domyślać się mogę, muszę, mam do tego wszelkie prawo 
w moc natury mego umysłu; innemi słowy: początek i  koniec rzeczy  
jest dla mnie pewnością, ale objaw zostaje dla mnie tajemnicą.

Uo serca tej tajemnicy probowano dobijać się środkami dya- 
lekt.yczuemi, podawanymi przez rozum zm ysłowy (praktyczny), usiło
wano mianowicie uzasadnić pierwszą przyczynę bytu, początek świa
ta; ale każdy z trzech systemów do tego celu zastosowanych: a teizm, 
panteizm i teizm, zbankrutował: tajemnica zachowana w łonie n ie 
skończoności pozostała tajemnicą. Nauka w znaczeniu ścisłem, po
wiada głośno: Dajcież wy mi św ięty pokój ze swemi tajemnicami 
i uieskończouościami: ja pilnuję rzeczy skończonych, bo to może mi 
dać rezultat pewny. J est to wymijanie kwestyi, ale zarazem przy
znanie, iż tajemnica istnieje; i w tern nauka godzi się z religją. W obec 
takiej zgody niekwiecisto wyglądają ci, którzy twierdzą że kwestya 
zachodząca w obręb nieskończoności istnieć niepowinna, że zajmowa
nie się nią jest absurdem. W bliższem określeniu tego twierdzenia, 
znaczy ono, że człowiek powinien się wyzbyć instynktu nieskończo
ności, rodzić się bez niego, czyli nie być człowiekiem. Byłoby to zape
wne dogodnem, gdyby być mogło: nie bróździłby nam ten instynkt, 
tylko wtedy człow iek byłby zupełnem zwierzęciem, i o jego moralno
ści nie mogłoby być mowy. 87
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Pomijając jeduak kodeks moralny, towarzyszący każdej religiń  
stanowiący w każdym razie tylko wyrost dodatkowy, każde w ierze
nie określić można jako t e o r j ę  ś w i a t a  p o w z i ę t ą  z g ó r y. 
JDefinicya ta objaśnia, że istnieje jakaś potęga, która, w mniemaniu 
tych co w nią wierzą, zdaje sprawę z otaczających nas faktów. Czy to 
najgrubszy fetyszyzm ,poza każdem zjawiskiem uznający istnienie ja
kiejś oddzielnej osobowości; czy politeizm, gdzie osobowości te zaczynają 
się uogólniać; monoteizm, gdzie uogólnienie to staje się zupełnem; czy 
nawet panteizm, który osobowość uogólnioną utożsamia ze zjaw iska
mi — w szystkie te formy religijne przedstawiają jedną i tę samą hy- 
potezę, która w mniemaniu wierzących tłómaczy istnienie świata. 
Co większa, ów nawet system filozoficzny, poczytywany za zaprze
czenie wszelkiej religii, pozytywny a teizm, podchodzi także pod po
wyższą definicję; utrzymując bowiem że przestrzeń, materja i ruch 
istnieją same przez się, i uznając je za przyczynę wystarczającą  
wszelkiej zjawiskowości, stawia również teorję powziętą zgóry (apri
oryczną), z której, jak mniema, w ywieść się dadzą wszystkie fakty.

W szystkie te zatem teorje utrzymują na dnie dwie rzeczy: po- 
pierwsze, że jest do wytłumaczenia coś; powtóre, że za wytłómacze- 
nie starczy to lub owo; a lubo odmienne wytłómaczenie dają jednego 
i tego samego zagadnienia, rozmaici m yśliciele milcząco zgadzają się 
na to, że zagadnienie owo rozwiązanem być powinno. Zagadnieniem  
tern jest nie co innego, tylko pierwsza przyczyna bytu i świata—czy  
świat miałby ją w sobie samym, czy zewnątrz siebie, i to, pod fał- 
szywem nawet przebraniem, stanowi niezbitą dla logiki prawdę 
wszystkich system atów, boć skutek jest tylko dopełnieniem, a raczej 
inną stroną przyczyny, która go w sobie mieści. Inaczej nieco przed
stawia się rozwiązanie: powstaje ono niejako poza usiłowaniami syste
matów, ale również przepływa w jedność, a tą jednością jest tajemni
ca, której żadne oko przedrzeć nie zdoła. W ierzenia pierwotne, lubo 
opanowane myślą o istnieniu potęg osobowych, przez nikogo n iew i
dzianych, wyobrażały sobie jednak te potęgi w kształtach konkret
nych i pospolitych, ludzi i zwierząt, ukrywając przed przyborem, zgo
ła nietajemniczym, głuchą myśl tajemnicy. Dom ysły politeistyczne 
z okresów późniejszych wyobrażają osobowości kierownicze w for
mach wysoce wyidealizowanych, antropomorficzuych, przebywające 
gdzieś w krainie dalekiej, działające środkami, dla człowieka niedo- 
stępnemi, a komunikujące się z nim za pośrednictwem wieszczów i ró
żnych natchnionych, czyli dla takiego politeisty, już pierwsze 
przyczyny rzeczy zaczynają być mniej zrozumiałe, tajemnica 
uwydatnia się z większym naciskiem. Aż oto monoteizm, przeczący  
wierzeniom, upodobniającym naturę boską do ludzkiej w jej skłonno-
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‘«ciach niższych, ukazuje nam w tym kierunku znakomity postęp, a lu
bo wzniosła ta wiara urzeczywistniała się zrazu dosyć chwiejnie, 
w  ołtarzach wszakże, stawianych „Bogu nieznanemu", w czci Boga, 
którego żadne poszukiwanie wynaleźć nie może, widzimy już jasne 
i wyraźne uznanie niezgłębionej tajemnicy stworzenia. D alszy postęp 
teologii monoteistycznej dochodzi do twierdzeń jeszcze jaskrawszych, 
jak: „Bóg, który mógłby być zrozumianym przez człowieka, nie byłby 
Bogiem"; albo: „Bluźnierstwem jest mniemać, że Bóg wygląda tak, 
jak  my Gro sobie wyobrażamy", i żaden zapewne ze światłej szych  
teologów dzisiejszej epoki wyrzeczeniom tym w duchu nie zaprzeczy. 
Tak więc, podczas gdy wszystkie inne żyw ioły wierzeń religijnych  
kolejno znikają, pozostają nienaruszonymi te dwa: wiara w istnienie 
wszechmocy, tern silniejsza, im bardziej religie się doskonalą, oraz 
niedościgłość tajemnicy tejże wszechmocy, również utrwalająca się 
i wyraźniej występująca w miarę doskonalenia się religii.

I nic dziwnego. Jeżeli przyjmiemy za zasadę, że religia jest 
w życiu uaszem manifestacyą organicznego instynktu nieskończono
ści, to z ową wszechmocą, leżącą na tle każdej religii, jest jak z tyle  
razy wspomnianą linią otw artą:' widzę ją w świadomości mojej, je 
stem więc istnienia jej pewny, ale ani do początku, ani do końca do
prowadzić jej nie mogę, czuję, że to pozostanie na zawsze dla mnie 
tajemnicą. Bez zamniemania zatem, po wywodach powyższych, oświad
czyć możemy, że wiara w jakąś W s z e c h m o c ,  przechodzącą kres 
ludzkiego pojęcia, najbardziej abstrakcyjna ze w szystkiego, co wspól
nie posiadają wszystkie religie — wiara ta, powiedzmy, jest faktem, 
który najniemiłosierniejsza nawet krytyka religijna pozostawić musi, 
i owszem, bardziej go nawet wyświetla. F akt ten nie potrzebuje się 
obawiać najściślejszej logiki, przeciwnie, najsurowsza nawet uznać 
go musi. Tylko niechaj ta wiara wyrzecze się t ł ó m a c z e n i a  
w s z e c h m o c y :  wywody jej rozbiją się o tę samą niemoc, jakaby 
towarzyszyła pozytywnemu określeniu nieskończoności.

Czy przez to religia wyzbywa się gruntu naukowego? B ynaj
mniej. Nauka, ażeby istniała, potrzebuje za podstawę choćby jednego 
faktu, uznanego za prawdziwy. Taki fakt mamy: wszechmoc. Pozw a
lamy nawet ultrasceptykom na zarzut, iż nie jest to fakt pozytywnie 
sprawdzalny, lecz tylko kategorya. Istotnie, ale kategorya nie wy
prowadzona z powietrza, tylko istniejąca w moc konieczności organi
cznej, zatem prawdziwa. Nawzajem, zapytamy: czy l i c z b a ,  to 
fakt pozytywny? W szak nie: to także tylko kategorya; a jednak ona 
to stworzyła naukę przewielką. Powiedziano sobie: jeden a jeden, to 
-dwa; i powstała matematyka. Takiem samem prawem pozwólcie nam 
•powiedzieć: wszechmoc istnieje, a przez dedukcye, podobne do w a
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szych,powstanie moralność, obyczaj, sztuka, poezya, stosownie do- 
przesłanek! rodzaju dedukcyi. N ie będą to dedukcye tak ścisłe i n ie
winne, jak matematyczne, bo matematyka ma jedynie do czynienia 
z abstrakcyą, a religia przeciwnie, chwyta życie za samo gardło: 
więc też przez religię Agamemnon nakaże zarznąć córkę własną na 
objatę bogom, a Eschilos wysnuje z tego dramatyczną trylogię, cud 
nad cudami poezyi. Sędziwy towarzysz Chrystusa odda się na dobro
wolną mękę dla świadectwa prawdzie; Torquem ad a spali sześć tysię
cy heretyków dla ocalenia icli przed ogniem wiecznym. Owóż, skoro 
religia ulega ewolucyi, postępowi, to i nauka tam ma się o co za
czepić.

Sam wreszcie fakt religijności wymaga bliższego wyjaśnienia. 
Niema zapewne dziś człowieka tak płytkiego umysłu, któryby opierał 
się przy tern twierdzeniu, że religie powstały tylko ze strachu przed 
czemś nieznanem, strasznem, a szalbierstwo rzuciło się do wyzysku  
tego usposobienia duszy, aby je jak najdłużej, dla korzyści własnej 
podtrzymać. N ie przeczę, iż żywiołów tych nie brak w religiach, ale 
one nie stanowią fundamentu: inaczej, to przy świetle, rozpraszaj ącem 
pomrok, w którym lęgną się strachy, i szalbierze dowolnie grasować 
mogą, po zwaleniu takiego fundamentu, nie zostałoby nic. Tymczasem  
widzimy co innego: dla serca, tęskniącego do nieskończoności, niema 
przerwy w uczuciu religijnem , zmienia się tylko forma; odrzuca się 
zwietrzałą, wyblakłą, przybiera światlejszą, żywszą, więcej doga
dzającą pożądaniom duszy delikatniejszej. N igdy nie zgodzimy się na 
tę insynuacyę ateuszowską, ażeby pobudki n i/k ie, jak strach, jak ja 
kaś czyjaś rachuba samolubna, polityka obłudna, miały stanowić głó
wne źródło tych wielkich idei religijnych, długotrwałych, przezna
czonych do kojenia dusz, do rządów sumień, i wywierać tak znakomi
ty  wpływ nawet na zarząd społeczeństw. Nie! Szalbierstwo nie ma ta
kiej siły . R eligia podsyca zapał; wiara jedna przenosi góry, a iżby  
innych do tego stopnia poruszyć, trzeba być samemu wzruszonym, 
trzeba wierzyć, ażeby swą wiarę narzucić innym: z a p a ł  więc uwa
żamy za główny żyw ioł religii. A le skąd bierze się ten zapał? % w y
obrażenia o cudzie, a wyobrażenia tego podstawę stanowi znowm 
skłonność umysłu ludzkiego, przechylająca się ku mistycyzmowi, sto
jącemu w przeciwieństwie do rozumu zm ysłowego, ale pozostającemu 
w związku logicznym z instynktem nieskończoności. Niema się w resz
cie nad czem rozwodzić: skłonność ta, mimo niesłychanego postępu 
w rozumieniu praw Natury, dzisiaj jeszcze rozpanowywa się w najle
psze, dając sobie świadectwo w t. z w. duchownictwie. I czyż nie w i
dzimy świeżych przykładów, że niechaj jaki illuminat, nawet niżej 
wykształcony, posiada porywające słowo, zabarwione mistycyzmem»
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A niech się przytem stanie przez niego jakiś fakt, choćby pozornie 
zbaczający nieco od powszednich praw natury, masy idą wnet za tym 
człowiekiem  i gotowe są wytworzyć nową sektę religijną. Małoż tedy  
widzieliśm y w ielkich ludzi, wierzących w swą gwiazdę, t. j. w taje
mnice przeznaczenia, zabraniające sądzenia ich czynów według pra
wideł rozumu pospolitego. Jestżeż na świecie całym jaki argument 
naukowy, któryby człowiekowi genialnemu, w zapale wielkich dzieł 
dokonanych, lub przedsiębranych, przeszkodził uważać się za narzę
dzie jakiejś potęgi nadprzyrodzonej? Czyż sam nawet geniusz wcho
dzi tak gładko i bezwarunkowo w kategoryę zjawisk, przez prosty 
rozum wytłómaczalnych, i czy grzech uważać go za dar nadprzyro
dzony?

I  wogóle obserwacya naukowa, ten superarbiter niezbity, nie jest  
w stanie usunąć zwady między rozumem a wyobraźnią. W eźmy przy
kład tego najwyraźniejszy. N ic bardziej niema ludzkiego, jak modli
twa: wszystkie religie do niej zachęcają, lub ją  wprost nakazują, filo
zofowie mato trzymają o jej skuteczności, a przyrodnicy wprost ru
szają na nią ramionami, jako na rzecz, która w robocie natury nic 
a nic zmienić nie może: pędu nagromadzonych żywiołów burzy nie 
wstrzyma, bakteryi cholerycznych nie pozabija. A le jestże sposób są
dowi przyrodniczemu nadać potwierdzenie doświadczalne, wydziera
jące duszy pobożnej pociechę, zmuszające zrozpaczoną matkę do w y
rzeczenia się modlitwy o ocalenie ukochanego dziecka? Szczęściem, 
smutne to zw ycięstw o rozumu, uzbrojonego dowodem naukowym, jest 
niepodobne; a człowiek, żyjący na łonie natury, ale czujący w .sobie 
pierwiastek i uczucia, nie mające nic wspólnego z siłami i zjawiskami 
św iata zewnętrznego, nie przestanie nigdy wierzyć w coś nadprzyro
dzonego, co ma w jego doli udział, i zawsze będzie usiłował wejść 
w  styczność z istotą, lub istotami nadprzyrodzonemi.

Sposoby ustanowienia tej styczności, oczywiście, będą rozmaite, 
stosow nie do usposobień osobistych i stanu ogólnego umysłów. Chrze
ścijanin dla wymodlenia czegoś nie będzie się uciekał do ofiar krwa
wych, do całopaleń, ale nałoży sobie jakieś umartwienie, rozda hojne 

jałm użny, założy instytucyę pobożną, wybuduje kościół, albo, co naj
ważniejsza, przebaczy winę i uśmierzy gniew przeciw wrogowi. 
I owoż, wychodzi jasna rzecz jak na dłoni, że postęp i oczyszczanie 
idei religijnej, wyrozsądniając coraz bardziej kult wewnętrzny (o ze
wnętrznym jeszcze nie mówimy), coraz go bardziej wyprowadzają 
g pod kontroli empiryzmu i racyonalizmu. Bo jakiż — pytam — może 
zachodzić naturalny związek pomiędzy chorobą drogiej mnie istoty, 
a  odpuszczeniem win mojemu wrogowi? Człowiek brutalny, czczący 
sw ojego penata, lub św iętego jedynie w widokach bezpośredniej i do
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tykalnej korzyści, może się zniechęcić, zgniewać, jeśli za ofiarę nią 
otrzyma zapłaty doraźnej, może odwrócić się od swego obraziska, a l
bo je nawet zniszczyć (jak to się zdarza wśród ludu włoskiego); ale 
w miarę, jak Indzie nabywają o Bóstw ie wyobrażeń szlachetniejszych  
i czystszych, przekonania o Jego dobroci i mądrości, jak upewniają 
się, iż drogi Jego są niemylne i nieprzeniknione, bardzo wtedy tru
dno wierzeniami ich zachwiać pociskom empiryi, dobytym z arsenału 
faktów racyonalnych i zmysłowych. Rozum i nauka nic tu nie mogą. 
Sądy filozoficzne i naukowe człow iek wydaje jedynie na podstawie 
indukcyj, wynikłych z powszechnego porządku natury, ex analogia, 
universali-, własny on umysł ocenia naukowo i filozoficznie, zna on sie
bie w tych tylko częściach, któremi styka sią z innymi tworami, ale 
zbraknie mu wszelkich środków krytyki tam, gdzie zerwane są wszel
kie nici analogii.

Rozum, potężny ten dar, któremu społeczeństwa ucywilizowane- 
zawdzięczają nauki i filozofię, nie wystarcza jednak wszystkim życia 
ludzkiego potrzebom. N ie starczyłby nawet potrzebie najpierwszej,; 
t. j. zachowaniu jednostki i rodzaju, gdyby Bóg, obdarzając człow ie
ka rozumem, nie przydał mu czegoś z tego instynktu, który u zw ie
rząt w sposób niepojęty wytwarza mnóstwo faktów doraźnych a nie
odzownych i iście zadziwiających. N igdybyśm y nie wydobyli s ię  
z ciżby, nie uniknęli tysiąca najrozmaitszych trafunków, gdyby nam 
przyszło obliczać według praw geometryi i mechaniki mnóstwo ru
chów, jakie wykonywamy instynktowo: tak, iż człowiek, mimo podno
szenia się w rozumie, nigdy nie wyzbywa się pomocy instynktu i nie, 
mógłby się bez niego obejść. N ic też dziwnego, że pomimo rozumu,, 
wystarczającego sobie teoretycznie, w praktyce nie może się obejść, 
bez wiary i zapału, równie jak bez instynktu, nie rozumiejąc tak, 
dobrze jednego, jak drugiego, lubo nikt istnienia ich nie przeczy.

N ie rozum wytwarza religię w znaczeniu ścisłem (czyli w roz
różnieniu od teozofii i teodycei), ale wyradza ją skłonność do m isty
cyzmu i zapal. Lecz cóż to jest zapał, ten dziwny stan duszy? skąd  
on się bierze? w jakich występuje warunkach? K tóż z nas w pewnych, 
chwilach wyjątkowych nie poczuł w sobie choćby kilku iskier tego- 
boskiego ognia? N iestety, niema filozofa, filologa, ani lekarza, który
by mógł coś zadawalającego powiedzieć o tym nastroju, nie będącym, 
już stanem normalnym, ani jeszcze chorobliwym: o tym nastroju, kędy 
mieści się i geniusz, niby między zdrowym rozsądkiem a szałem, albo- 
wzniosłość między pięknem a obrzydliwem. Tak jest! Musimy uznać 
istnienie tej osobliwej tajemnicy: to, co podnosi, i to, co najbardziej 
poniża naturę ludzką, stykają się z sobą i niekiedy w słabych oczach 
naszych zdają się mieszać razem. Instynkt zwierzęcy czuwa jeszcze
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w nas, kiedy rozum zasypia; albo działa już wówczas, kiedy rozum 
jeszcze nie w ystąpiłya oprócz rozumu (który jest przewodnikiem pe-. 
wnym, lubo nie zawsze wystarczającym), człowiek obdarzon bywa 
instynktem wyższym (intuicya), z którego rozum nie może zdać so 
bie sprawy zarówno jak i z instynktu zwierzęcego, oba bowiem mie
szczą się poza zakresem, w którym rozum wywiera swą działalność 
porządkującą, i byłoby to bezmyślną uporczywością zaprzeczać taje
mnicom, o które, czy to poniżej, czy powyżej rozumu, bezskutecznie 
rozum ludzki potrąca. Jego rolą jest utrzymanie równej miary pomię
dzy sceptycyzmem, wysuszającym duszę, a mistycyzmem, który ją 
upaja; on to powinien ustanowić, ile odeń zależy, w jakich warunkach 
i okolicznościach sprawność jego ulega pewnemu, chwilowemu zaw ie
szeniu, a zarazem rozważyć, ile wyjątkowość ta może wiązać się z na- 
szemi losami i wchodzić w plany mądrości wyższej.

Trzeba też pamiętać i o tern, że wierzenia religijne wynikają 
nietylk" % usposobienia do cudowności, nietylko z potrzeby kierowni
ctwa nadprzyrodzonego, jaką uczuwa człowiek, nietylko z podbudzeń 
zapału, budzącego się w duszy:,wywiązują się one także z rozumowań 
oderwanych, z roztrząsań filozoficznych, tak, iż wszystkie narody, 
zdolne do filozofowania, wydały u siebie metafizykę, mającą wspólny 
grunt ideowy, na dnie którego spoczywa Bóstwo, pierwsza i jedyna 
przyczyna w szystkiego, co istnieje. Nauki ścisłe tern się nie zadawal- 
niają, ba! nawet ignorują i zgoła lekceważą metafizykę, poszukującą. 
Boga, nie bacząc, że metody ich, działające na gruncie skończoności 
i doczesności (contingens), mogą dogadzać wyjątkom, jednostkom, ale 
dalekie są od zadowolenia dusz ogółu, tęskniących za nieskończono
ścią. i nigdy z tej choroby nieuleczalnych. Jestto  ze strony nauk ści
słych bałwochwalstwo mel od. Można jednak być czcicielem doświadczal- 
ności, a pozwolić żyć metodzie dyalektycznej, która może wprawdzie 
z drogi swej schodzić na manowce i ,  raz zszedłszy, do celu nie trafić, 
ale nigdy nie wychodzi z punktu, któryby nazwać można absurdem. 
Zwycięstwa, odnoszone na polu empiryi, dowodzą tylko większej ła 
twości badań, a owoce tych zw ycięstw , dogadzające jedynie materyal- 
nym warunkom życia, nie są znowu tak cenne, aby walczącym wolno 
było pomiatać usiłowaniami, dobijającemi się do wrót uszczęśliw ienia  
nieskończonego. N aw et tak wielka i żywiołowa kw estya nauki, jak  
wywód obrotu ziemi koło słońca, stanowi tylko dla mnie zadowolenie 
ciekawości umysłu i nic więcej, jeśli ona ani w całości, ani w części 
nie zadowoli nieustannie wibrujących we mnie pytań: a co ja jestem  
na tej ziemi, co to jest moje życie i dla czego ono, jakie je st moje 
przeznaczenie, czy ja mam jakie prawa i podlegam jakim obowiąz
kom, czy to, co nazywam moralnością, jest tylko fikcyą umysłu, alboli-
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ma wartość samą w sobie i od czego wartość ta zależy; czy ja z mo
ją  myślą, uczuciem, troską, boleścią, radością, jestem tylko marnym 
przypadkiem oderwanym, czy też łączę się z jakąś całością w sposób 
rozumowy, i co to jest ta całość? Na to pytanie, stanowiące rdzeń ży
cia mojego, nie znajdę odpowiedzi w metodach, odsłaniających mi 
wszystkie cuda mechaniki i biologii. O tern wiedzą dobrze wszyscy  
uczeni pozytywni, każą mi jednak poprzestawać na tern, co w niczem  
zgoła pytań tych nie rozwiązuje, a co gorsza, każą mi się ich wyrzec, 
jakby to zależało ode mnie.

Tak sobie rozumuje człow iek przeciętny, i nic też dziwnego, że 
w nauce znajdując głuchych na to, co go najbardziej trapi i interesuje, 
nadstawia uszy tam, gdzie zasłyszy glos odpowiadający serdecznym  
duszy jego wołaniom. W tedy zrywa się wszystko co w nim jest, ta
jemniczego, harmonia nastroju budzi się w nim, wstaje zapał. Zdaje 
mu się, że ma do czynienia z czemś nadprzyrodzonym, cudownem, 
i przez pryzmat cudowności spogląda na zmianę, jaka w duszy jego  
zaszła. Cudowność też stanowi podstawowy pierwiastek wszelkiej 
religii, która apriori zdobywa sobie to, do czego drogą dyalektycz- 
nego rozumowania nachłoduo usiłuje dotrzeć metafizyka. Niemożna 
też łączyć z sobą dwóch tych idei. Metafizyka idzie teorematami, 
niby szczeblami drabiny, od poziomu aż do szczytu, na którym sta
nąwszy, wypowiada swe ostatnie słowo o pojęciu świata, a teorematy 
jej niekiedy, jak u Spinozy, przybierają nawet formę dowodzeń gieo- 
metrycznych. Religia na skrzydłach zapału odrazu przenosi się na 
szczyt i swoje pojęcie świata reguluje do św iateł pryzmatu, jaki stam
tąd wzrokowi jej się przedstawia. M etafizyka odwołuje się do środ
ków wspólnych umysłowi ludzkiemu, i przeto jest bezbarwną; religia  
rozwija flagi narodowe, nad któremi panuje poezya. Obie zaś stano
wią przeciwstawienie pozytywizmu naukowego, religia wierząc, meta
fizyka dowodząc: i na tern to polega różnica między niemi kapitalna. 
W zględnie zaś do pozytywizmu naukowego, religia stoi z nim na bie
gunie wprost odwrotnym, tak, że o połączeniu czy o pojednaniu, 
z powodu zgoła odmiennego prądu i punktu wyjścia, uawet mowy być 
uie może, gdy metafizyka zachowuje wszelako cechy metodologiczne, 
zbliżające ją do naukowości, o ile ograniczy się na właściwem sobie 
badaniu.

Zadanie to polega na zestosunkowaniu dwóch rzeczy krańco
wych, z których jedną jest nasz organizm myślowy, z drugiej świat: 
wystudyować więc i ocenić sposób jakim cały nasz organizm myślowy 
oddziaływa względnie do całości wrażeń otrzymywanych od świata, 
będzie zadaniem i zarazem definicyą metafizyki naukowej. Zbada ona, 
jakie są rozmaite oddziaływania możliwe, ile przypada na w łaściw y
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układ myśli, ile na czynność środkowiska; określi, rozklasyfikuje, oce
ni nasze rozmaite pojęcia i pomysły o całości rzeczy; rozpozna, czy 
oddziaływanie mózgowe może się rozciągać aż do przekroczenia świa
ta widzialnego, a jeśli je przekracza, czy jest prawowitem? Słowem, 
będzie to z jej strony poszukiwanie podmiotowych wyobrażeń świata, 
najzgodniejszych z obecnym stanem umiejętności przedmiotowych, 
a jednocześnie z istotnemi formami myśli ludzkiej.

Co większa, baczyć należy, iż działa i oddziaływa nietylko myśl 
sama, ale i uczucie, i wola. Są uczucia estetyczne i moralne, któremi 
serce ludzkie odpowiada niejako światu; są zachcenia i czyny odno
szące się do powszechności, stanowiące właśnie moralność najwyższą; 
wyobraźnia nawet oddziaływa i objawia się symbolami religijnymi. 
Metafizyka więc powinna rozklasyfikować i ocenić w szystkie te od
działywania świadomości ludzkiej wobec rzeczywistości ogólnej, nie 
dlatego, iżby sporządzić ich opis psychologiczny, ale iżby zbadać ile 
w nich jest prawdy, ile ułudy, co w nich może być pojinowalnem, co 
niepojętem. Zamiast więc zbyt ambitnego pytania, stawianego przez 
dawną metafizykę: „co to jest świat?1* nowa ograniczy się na skrom- 
niejszem: — „jak wygląda świat w myśli, uczuciu i chęci ludzkiej? 
z pośród wszystkich pojęć o całości rzeczy, które pojęcie najbardziej 
odpowiada jej samej tudzież organicznym prawom myśli i czynu, a za
razem ogółowi naszych tegoczesnych doświadczeń?"

Wszak takiemu programowi niemożna odmówić oryginalności 
wobec pozytywizmu naukowego. Umiejętności przyrodnicze i wogó- 
le objektywne starają się ile można usuwać oddziaływania naszego 
organizmu i świadomości, ażeby badać same tylko rzeczy zewnętrz
ne i ich działanie: ich zatem punkt wyjścia jest częściowym (jedno
stronnym). Z drugiej strony psychologia czysta zamyka się w sa
mem wnętrzu (jaźni) ludzkiem niezależnie od świata; więc i jej punkt 
wyjścia jest także jednostronnym. Metafizyka zestosunkowy wa jaźń 
ze światem zewnętrznym i zastanawia się, jaki, wśród rozmaitych spo
sobów oddziaływania, jest ten, który zmierza do najzupełniejszej 
zgodności pomiędzy całą świadomością a rzeczywistością powszechną: 
pugląd zatem metafizyczny (inożnaby go też nazwać filozoficznym) nie 
je st częściowym lecz ogólnym, całkowitym, specyalnością poszukują
cą zdania sobie sprawy z ogółu, i dlatego jest też on najmniej abstrak
cyjnym, najbardziej zbliżonym do rzeczywistości konkretnej, która 
swoją drogą, s a m a  w s o b i e ,  zawsze pozostanie tajemnicą.

Tajemnica też stanowi rys wspólny metafizyki z religią, która, 
oprócz tego, zachowuje również swój pogląd częściowy. Nauce po
zostawiając badanie stosunku rzeczy zewnętrznych między sobą i czło
wiekiem, religia zajmuje się jedynie stosunkiem człowieka do świata
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i pozaświata, zatem rzeczami czysto moralnemi, a zamiast iść drogą 
poszukiwań, jak nauka i filozofia, używa tylko tych argumantów jakieś 
jej w danej chwili nastręczy zapał, który, jak to zauważyliśmy wyżej; 
łączy się zawsze z jakimś pierwiastkiem nadzwyczajności, czyli cu
downości. Oprócz zaś tego, iż ma on ogłosić człowiekowi jego prze
znaczenie, wiążąc je z porządkiem faktów nadprzyrodzonych lub cu
downych, każda religia posiada jeszcze jeden rys stanowczo charak
terystyczny, swoisty, mianowicie ten, że przechodzi z pokolenia na 
pokolenie nie taką drogą jak nauka lub sztuka, ale drogą powagi 
przywiązanej do tradycyi domowej lub narodowej. Gdzie brak jed
nego z tych dwóch warunków, jakiemi są: podkład cudowności i po
waga tradycyi, tam niema religii, we właściwem i historycznem zna
czeniu tego wyrazu. I  trzeba dobrze zrozumieć jakim sposobem, dzię
ki zespoleniu swemu, warunki owe wytwarzają te instytucye, których- 
wielkość i trwałość do najwyższego posuniętą stopnia, wykazują dzie
je powszechne.

D latego też religia, t. z w. naturalna, nie jest religią żadną, a le  
filozofią, podległą wszystkim przypadłościom doktryn filozoficznych, 
mających rodzaj autorytetu i sposób doskonalenia się, zarówno jak  
niedokładności i luki nieodłączne od natury rozumu ludzkiego. Brak  
jej właśnie tych obu warunków nieodzownych do utworzenia stałej- 
instytucyi religijnej: podstawy cudowności i przekazu tradycyonalne- 
go. Marnie też upadły próby sporządzenia naprędce takiej religii, 
dokonywane w wieku ośmnastym, pomimo gieniuszu Vultaire’a iR o u s-  
seau’a. Nie należy też mięszać relig ii z jakąś sektą, stowarzysze
niem, zgrupowanem choćby pod tchnieniem zapału dla jakiegoś m i
strza, ale nie stanowiącem części dziedzictwa domowego i tradycyi. 
narodowych (Comte, Towiański): garstka uczniów, prozelitów, rozrzu
conych sporadycznie, zgoła nie stanowi cementu religijnego; gnije- 
więc ten zaczyn, albo w proch się rozsypuje.

K iedy mówimy o rozwoju religii albo o życiu instytucyj religij
nych, oczywiście dotyczy to tylko tych, co pozostawiły głębsze ślady 
kolejnych przeistoczeń, nie zaś o zabobonnych kultach ludów dzi
kich, nie mających ani przeszłości, ani przyszłości, lubo i te kulty,, 
jako zjawisko psychologiczne, posiadają wysokie znaczenie dokumen
tu ludzkiego. Owoż, zastanawiając się nad rozwojem religii jakichś, 
społeczeństw ucywilizowanych, zajmujących karty dziejowe, zawsze 
dostrzeżemy w rozwinięciu zupełnem jakąś cechę zasadniczą: zawią
zek, zaledwie zrazu widzialny, wzrasta pod wpływem okoliczności 
sprzyjających i dochodzi do rozmiarów pełnych; rysy, zrazu ciemne, 
i poplątane, stopniowo się ustalają; żyw ioły obce odpadają albo się-; 
wchłaniają organicznie. Naturalnie, uwagi te dotyczą tego jedynie^
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co stanowi grunt, czyli samą istotę religii, a nie należy rozwoju jej 
dziejowego mieszać z rozwojem nabożeństw i wierzeń dodatkowych, 
narastających na niej, ale co do żywotności ani równać się mogących 
z żywotnością pnia, na którym narosły. Jakaś forma nabożeństwa 
może powstać, potem zużyje się i uprzykrzy; zaciekłość w dysputowa- 
niu i duch stronniczy mogą wyrodzić sektę, która nie wytrzyma obo
jętności publicznej lub śmieszności własnej; jakiś rygor ascetyczny, 
jakieś bractwo pobożne, mogą podobać się na dobie i przestać istnieć: 
wszystko to są drobne fakty' z którymi historya prawie się wcale 
nie załatwia lub jednym pociągiem pióra, podczas gdy niema prze
wrotów tak doniosłych, jak te właśnie religijne, przenurtowujące do 
samych wnętrzności społeczeństw, przewrotów istotnych, za któremi 
walą się zaraz całe obyczaje, sztuka, nauka, wszystkie i deje na
dające społeczeństwom życie wewnętrzne i fizyonomię. Porównaj
my tylko greków helleńskich z bizantyjskimi.

Trwałość też religii bywa rozmaita. Ginąć one mogą skutkiem  
ucisku i gwałtu, jak plemiona, języki i narodowości (zob. dzieje zdo
byczy giermańskich), a zdarzyć się też może, iż znikną zwyciężone, 
zaduszone wpływem religii obcej, zawdzięczającej moc swą przymio
tom wewnętrznym gorliwości apostołów lub wysokiej cywilizacyi w y
znawców, giną wreszcie śmiercią powolną, kiedy ostyga krew powo
łująca je do życia, t. j. zapał ku tradycyjnym świętościom. W  każ
dym razie, dopóki żyw ioł ten nie ulegnie zanikowi w sercu społeczno
ści, religia zdolną jest przeżyć zmianę wielu radykalnych form pań
stwowych, jak to widzimy na Egipcyanach, których wierzenia, po 
Faraonach, przeżyły rządy Persów, Macedonów i Rzymian; na Indach 
i Sławianach bałkańskich, z których jedni tylko Bośniacy u P gli gw ał
towi Islamu i wiernymi mu pozostają aż dotąd, mimo świeżej zmiany 
państwowej, sprzyjającej powrotowi do chrześcijaństwa: uczyniła to 
jedynie transmisya dziedziczna, przez cztery wieki utrwalona.

Tym sposobem, ze względu na trwałość życiową, religie podob- 
niejsze są więcej do języków niż do instytucyj politycznych i praw
nych, i nie na tern tylko ogranicza się analogia. Instytucye socyal- 
ne do zmian są bardzo łatwe, lubo nieraz pociągają za sobą kosztowne 
wstrząśnięcia. Ileż moglibyśmy takich instytucyj socyalnych nali
czyć w dziejach, na jednej i tej samej kolejno przestrzeni! I  nie są to 
tylko zmiany jednej formy instytucyi na drugą, ale szereg instytucyj 
zgoła nowych, świeżo do życia powołanych; tak, że dziś nie mamy zu
pełnie powodu mniemać ażeby się te formy już wyczerpały, przeciw
nie, oczekujemy niejako form i organizmów nowych. N ie tak się ma 
rzecz względnie do religii i języków. B y ł czas, kiedy oue w ytw a
rzały się sporadycznie, częściej i gęściej, na podobieństwo organicz
nych form natury, lecz im dalej w czas, tern wytwórczość ta słabnie
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dawne formy się osadzają., kształcą lub zwyrodniają; ale niech no kto 
pomyśli o powstaniu dziś w sposób naturalny, zgoła nowego języka 
lub nowej religii! Ostatnim językiem był angielski, ale i ten ma już 
około ośmiu wieków; ostatnią religią był Islam, i liczy ich dwanaście. 
Im bardziej starzeje świat, tern mniej staje się płodnym i urozmaica; 
tak jakby nadejść miał czas, w którym Natura, już do wytwórczości 
niezdolna, energię swą zużywać będzie tylko gwoli zachowania two
rów poprzednich, i raczej patrzeć na ich zanik, zamiast zdobywać się 
tia nowe.

I rozumieć nareszcie zaczynamy przyczynę tego zastoju co do 
religii, jako też co do trwałości już istniejących. Im dawniejszą jest 
cudowność początków tradycyi religijnej, tern słabiej działa ona na 
wyobraźnię, ale ludność wyznawcza wżyła się w nią, jak w dobro 
dziedziczne, praojeowskie, stanowiące ukochaną własność serc. Tra- 
dycya ta, skutkiem działania wieków, stała się jakimś przymiotem  
przyrodzonym, niby jednym z organów ducha, tak iż na groźbę odję
cia duch krzyczeć będzie, jak ciało krzyczy gdy mu odejmują cząstkę 
istoty. Ta tylko uwaga tłómaczy nam dziwne zjawisko dziejowe. 
Od pojawienia się filozofii w Grecyi, toczyła się tam głucha walka ro
zumu przeciw narodowym wierzeniom politeistycznym, sceptycyzm  
Coraz bardziej rozszerzał się i opanowywał umysły jednostek iuteli- 
gientnych. Arystofaues publicznie wyśmiewał fantastyczne bajeczki, 
a jednak wiara ze wszystkiem i akcesoryami kultu nie tylko  
nie traci kredytu u ogółu, ale nawet bardzo dojrzali umysłowo pisa
rze, jak Arrian, Plutarch i inni, stoją na gruncie tej wiary, przez 
szpary patrząc na zbyt widoczne między nią a zdrowym rozsądkiem  
rozstępy. Co większa, już po urzędowem zwycięstwie chrześcijań
stwa nad pogaństwem, następuje charakterystyczny zwrot w osobie 
cesarzewicza Juliana. Przy pobladłym więc, przez dawność, uroku 
cudowności, dzięki właśnie długiej uprawie tradycyi, nastąpiła jej 
miłość a uczucie to zrównoważyło ubytek zapału, wywoływanego  
przez cudowność olśniewającą bezpośrednio. Tej zatem tylko za
mianie, rzec można, religia zawdzięcza swój konserwatyzm, w samej 
starości swej wynajdując siły  do podtrzymywania organizmu.

Religie jednak upadają: w jaki sposób, jużeśmy mówili. A le  
czy to one przeżyją się same, tak jak przeżył się pogauizm grecko- 
rzymski, czy gw ałt zada im cios, po chwilowem zamąceniu sumień 
i wzburzeniu stosunków, po przerwie rzadko przechodzącej jedno po
kolenie, religia zmodyfikowana znowu wstępuje do serc i powoli na
biera gruntu. Dlaczego? Bo dusza uczuwa lukę, brak odpowiedzi 
na zapytania dla siebie najważniejsze, zapytania, na które znikądinąd 
odpowiedzi nie usłyszy.
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Nastręcza się wprawdzie z odpowiedzią filozofia, a jak dzisiaj 
socjologia, ale ta raczej głuszy te zapytania i nakazuje im milczeć, 
a to nie jest sposób rozwiązania. Piękne też rzeczy widzimy tam, 
gdzie na takiem rozwiązaniu społeczeństwo poprzestaje. Siła przed 
prawem, obłuda, logika podwójna: jedna dla siebie, druga dla innych; 
zysk samolubny, bez względu na środki; oszustwo i podstęp podnie
sione do godności zasady państwowej, praktykowane jawnie i skry
cie: oto zjawiska towarzyszące zanikowi uczucia religijnego, okrywa
jącemu się bezczelnie, gdzie potrzeba, obłudną maską relig ii, alba 
i bez maski.

Ustęp ten przypadkiem dostał się nam pod pióro, dotąd bowiem 
nie dotykaliśmy etycznej wartości religii, zależącej od tego jak sobie 
wyznawcy jej wyobrażają władzę Najwyższą i jakie jej przypisują 
postulaty, jak również od tego czy postulaty te tłómaczone są i w y
konywane sposobem prostym czy wykrętnym, z koncesjami dla su
mień, czy bez nich. A le to pewna, że sumienia te żaduemi przepisa
mi filozoficznymi, żadnemi konwencjami socyologicznemi skrępować 
się nie dadzą, a to dla tej prostej przyczyny, że przepisy i konwen
c je  są ludzkie, kazuistyczue i doczesne; sumienia zaś praw dla siebie 
poszukują w nieskończoności: w oczach ogółu nad temi przepisami 
i konwencjami panuje opinia, taka dobra twoja, jak moja, którą 
można obalać; nad objawieniami religijnemi panuje świętość, której 
niewoluo dotykać; te więc mają powagę nadprzyrodzoną i bezwarun
kową, tamte nie. I  trwa to dopóty, dopóki sumienia przekonane są 
o św iętości religijnego objawienia; z chwilą zaniku tych przekonań, 
religia upada a w sumieniach następuje anarchia, jaką tu i owdzie 
widzimy obecnie.

Jeżeli i filozofia sama, jak to łatwo byłoby dowieść, nie zdąża za 
stale postępowym pochodem nauk i cyw ilizacji w znaczeniu właści- 
wem; jeżeli ona wchodzi niejako w zakres sztuki, pod tym względem  
że, jak sztuka, przybiera znamię szkoły albo maniery; jeżeli dolą jest  
szkół filozoficznych przebywać, nawet dosyć prędko, okresy wschodu 
i]zachodu — to łatwo przewidzieć po czyjej stronie byłaby korzyść 
w walce, nie pomiędzy filozofią a religią (jak to mówi się błędnie), 
ale między tą a tą filozofią i tą a tą religią. N aw et ten fantastyczny  
politeizm grecko-rzymski, nie dał się ugiąć filozofom; a filozofię ale
ksandryjską, popieraną przez iście gienjalnych koryfeuszów, w proch 
rozniósł chrystyanizm. Bo wogóle system aty filozoficzne prze
mijają lub się przeistaczają; do ksiąg, zachwycających pewne pokole
nie (Trętowski, L ibelt, Kremer), inne pokolenia prawie nie zagląda
ją: gdy tymczasem instytucje religijne, ze swą potężną organizacją, 
zawsze stoją otwarte, gotowe dać odpowiedź na potrzeby nieulegają-
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ce zmianie. Społeczność, która zdawała je się pomijać, powraca, za
równo jak i sam niedowiarek w chwilach wielkiej goryczy i osłabie
nia, a jeśli nie trzeba liczyć bezwarunkowo na takie powroty społe
czeństw i jednostek, mniej jeszcze wypada dać się ogłuszać okrzykom 
tryumfu tych, którzy, jak to zdarzyło się niedawno i u nas, w zarozu- 
mieniu swem wyobrażali sobie, że taranami wiedzy pozytywnej roz
biją budowę religijną wieków, a dzisiaj chyłkiem i milczkiem wyco
fują się z pola tych bumbastycznych zapowiedzi.

Nie filozofom dano obalić moc instytucyj religijnych. Ażeby po
konać tkwiący w nich żyw ioł nieskończoności, potrzeba na to, iżby 
wystąpiła przeciw nim jakaś przyczyna rozkładowa o sile niesłabną
cej wskutek czasu, ale przeciwnie, do wzmożenia się dążąca. Jeżeli 
tedy okaże się, że jaki dogmat, lub system karności religijnej jest 
zgoła nie do pogodzenia z faktami sprawdzonymi, wytrzymującymi 
próbę naukową i pozytywną, albo ze stanem stosunków społecznych, 
do którego doprowadził postęp w przemyśle, rozwój handlowy, zró
wnanie warstw i majątków, oraz wszystkie zmiany zwyczajów, praw 
i obyczajów, jako następstwo tego wszechstronnego ruchu, to już- 
ciż z czasem iustytucya religijna, mimo swej siły wewnętrznej, bę
dzie musiała abdykowae pod nieustannem działaniem przyczyn, sta
nowiących objaw praw wyższych, w moc których sama Opatrzność 
kieruje biegiem spraw ludzkich. Mądrość więc w zarządzaniu spra
wami religijnemi polegać będzie na bacznem unikaniu wszystkiego, 
cokolwiek może dotknąć wiarę i narazić powagę, ilekroć okaże się jak  
na dłoni, że stary komentarz religijny pewnych okoliczności nie ostoi 
się wobec wyjaśnień nauki i cywilizacyi, popartych dowodami nieza
przeczalnymi; tern bardziej, jeśli okoliczności te, dla nauki niezmier
nie ważne, dla religii stanowić mogą kwestye drugorzędne, nie doty
kające jadra wiary i jej tajemnic, filarów, na których gmach religij-' 
ny spoczywa (wieki geologiczne, przemiana gatunków). Lepiej jest co 
do takich okoliczności porozumieć się i obrócić je na korzyść wiary, 
niż z nieprzezoruym uporem daremnie protestować w imię trądycyi, 
choćby najbardziej szacunku godnych, i narażać się na przymusową 
kapitulacyę. Bo co do okoliczności, nie znoszących rozwiązań czysto 
naukowych i pozytywnych (tajemnice i dogmaty), powaga religijna, 
rozwiązując je według swoistych zasad, może zawsze mniej więcej 
zyskać sobie ofiarę z rozumu indywidualnego, oraz podtrzymywać du
cha uległości, lub buntu: ale nie od kwestyj drugorzędnych zależy  
przyszłość instytucyi religijnej, uważanej z punktu działalności jej na 
masy i wpływu historycznego. S iła religii nie na tych kwestyaeh po
lega, ale na samem jądrze, na tajemnicy, otoczonej świętością: dopóki 
ona otoczona jest w oczach ogółu tą aureolą świętości, wara ekspery-
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mentum; nie posiadają, one tak doniosłego, a nawet żadnego taranu, 
któryby się mógł dobrać do tego jądra, a nawet z powołania swego 
nie mają prawa do szturmu.

Niechcący dotarliśmy dę tego, co nam leży najbliżej serca... 
A raczej, dla czego obwijać w bawełnę! Może nawet cała ta praca na
sza z tej, a nie z innej wynikła pobudki. R eligia chrześcijańska, ze 
swą podniosłą moralnością, ze swym kultem poetycznym, ze swemi 
serdecznemi ukojeniami, tak nam jest umiłowaną, że pragnęlibyśmy 
dla niej najszerszego rozpowszechnienia, trwałości i czci wiekuistej. 
Dla tego też żywo stanęła nam przed oczami jej apologetyka. I  zada
liśmy sobie pytanie: czy religia chrześcijańska jest tak twarda i ab
solutna, że — nie przymierzając, jak islam — panuje nad całym ru
chem i warunkami życiowemi, odpowiedzi na w szystkie zapytania 
i wątpliwości wydaje tylko według stereotypowych recept swej księ
gi świętej, żadnego innego nie uznaje źródła, i całe życie ze w szystkie- 
mi jego objawami do swych prawideł nagina, naciąga? Poszukiwanie 
dało nam odpowiedź przeczącą. Chrystyanizm nie jest religią rasową, 
ale wszechświatową, nie narodowi „wybranemu", ale piastunowi idei, 
bez różnicy narodowości, powierzoną; dla tego też nie ma ona we
wnątrz żywiołów, zewnątrz cech, znamionujących rasę jakąkolwiek  
nadających pierwszeństwo jej obyczajom, upodobaniom, instynktom. 
Zapoczątkowana w strefie geograficznie zbliżonej do gniazda islamu, 
krzewiona przez prozelitów, zbliżonych rasowo, jakżeż dyametralnie 
różni się odeń w zasadach (por. w islamie: wojowniczość, wielożeń- 
s.two, zmysłowość, wstręt do sztuki obrazowej, zakaz wyzysku ziemi, 
wzgardę dla innowierców i t. p.), jest to religia czysto duchowa. Stąd,, 
przekraczając pierwotne swe granice, nigdy ona nie występowała  
buntowniczo przeciwko instytucyom społecznym, jakie zastała na 
miejscu, przeciw obyczajom i nawyknieniom narodowym, choćby z za-; 
sadami jej się niezgadzającym, ale je w szystkie niejako płaszczem  
swym okrywała, ażeby znośne dla swych zasad podnieść i.uduchowuić, 
przeciwne ścierać i zdusić. Gdyby nie to, nie istniałyby dotąd ani 
wojny, ani sądy, ani procenty, ani wszystko, co tak stanowczo i ka
tegorycznie potępia ewangelia (Mat. IV , 59); i kiedyś istnieć to nie 
będzie. Chrystyanizm powstał pośród maluczkich, prostaczków i nę
dzarzy, rozszerzając się na prawo i na lewo, nie zrażał się od przy
jęcia  zewnętrznych form przepychu i okazałości wschodniej, wykwin
tów estetycznych grecko rzymskiego Zachodu. Co większa, nie miał 
wstrętu od zbratania się z obyczajami gentilium , pogan, zakochanych  
w swych poetycznych obrzędach i zwyczajach: pozostawił je  na miej
scu, jako nieszkodliwe, tylko nadał im cechę własną, wchłonął je  
w siebie i oddał na posługi idei własnej (lary i penaty, termini, uro-



580 GENEZA UCZUĆ R E L IG IJN Y C H .

czystości majowe, ogniowe, procesye, teorye), ale pilnował dogmatu, 
treści swoistej i charakterystycznej, resztę uważając za okoliczności 
drugorzędne, o ile  pierwiastku, narażającego dogmat w jego snb- 
stancyalnem i moral nem znaczeniu nie zawierające. Stąd też dla 
oka, patrzącego powierzchownie, jakże różnym wydawać się może 
chrystyanizm apostołów Piotra i Pawła od chrystyanizmu Leona X III,, 
a w gruncie swym jakżeż on jest jednakim! W ybiły się na nim zna
miona wieków i walk przebytych, ale zmiany te zostały na powierzch
ni, na granicy, poza którą brzmi niecofnione: non possumus.

Widząc tę łatwość układu chrystyanizmu z życiem bieżącem  
bez naruszenia idei zasadniczej, możemy uważać religię chrześcijań
ską za taką, która, unikając środków gwałtownych (na których za
wsze źle wychodziła), szuka jakiegoś modus vivendi z okolicznościami 
niesprzyjającemi, aby je stopniowo przekonaniem usuwać.

Wszystko to rozważywszy, zdawało mi się, że lubo bez korni16" 
teucyi i urzędowego tytułu, w dopełnieniu niejako do kompetentnej 
a wielce szanownej pracy ks. Szelążka („Nauki apologietyczne", 
W arsz. 1901), miałbym zasadę do wyrzeczenia słów kilku w sprawie 
która toczy się w różnych językach i z różnych punktów zapatrywa
nia, od dziewiętnastu wieków: w sprawie apologietyki chrześcijań
skiej.

Apologista nie zamierza właściw ie podciągać rozumu pod w ia
rę, ale raczej usiłuje godzić jedno z drugiem. W dzisiejszych więc 
czasach, apologietyka przybrać może trzy kierunki różne, stoso
wnie do tego czy i o ile argumenty jakich używać ma lub zarzuty 
jakie postanawia zbijać, odnosić się będą: do nauk, do krytyki tek
stów i świadectw, albo do historyk

Niebezpieczna to rzecz, od nauk, które nieustannie modyfikują 
się i doskonalą, żądać potwierdzenia doktryny religijnej, mającej trwać 
niewzruszenie, o ile niewzruszonym duszy potrzebom odpowiada. Zkąd- 
inąd, religia, jako stworzona dla ludzi i której doskonałość polega 
na jaknajlepszem zastosowaniu się do natury ludzkiej, religia czyni 
z człowieka istotę uprzywilejowaną, środek wszystkiego, miarę rzeczy: 
gdy tymczasem nauki oraz filozofii nauk założeniem i skutkiem isto t
nym, w rzeczach do ich zakresu wchodzących, jest ochrona człowieka  
przed podobną dążnością; one bowiem postępując szlakiem analogii 
powszechnej, poddają szczegóły pod ogóły, objawy pod zasady, gatun
ki pod rodzaje, jednostki pod gatunki, słowem, dążą do jaknajwięk- 
szych uogólnień. Imbardziej rozszerza się nasza wiedza naukowa, 
tembardziej człowiek nabiera powodów do uważania siebie za atom 
zgubiony w ogromie stworzenia i czasów; gdy w porządku religijnym,, 
świat nie znaczy nic w porównaniu z wartością duszy, znającej Boga,
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j Podobnaż więc zawrzeć przymierze na takich podstawach? Można 
być wprawdzie bardzo uczonym i bardzo religijnym, czego mieliśmy 
przykładów dosyć (Kopernik, Newton, Secchi); ale mówiąc obiekty
wnie, nauka i religia nie mają wspólnego nic-, i dla tego, chociaż św. 
Augustyn mówi jeszcze o „ziemi płaskiej “, nie przestanie być powa
gą w relig ii. Bo czyż moja wiara religijna, moje prawa do niezatra- 
calnych przeznaczeń, zależeć mają od powiększenia soczewki w szkle 
lub od znalezienia kości kopalnej? Czyż praprzodkowie nasi w reli
gii, choćby nawet z ostatnich czasów, jak Bossuet, mogli przemawiać 
językiem nauki dzisiejszej? Czy dzisiaj my mamy choćby wyobraże
nie o lem, jakim będzie język nauki za lat tysiąc? Jeżeli nie zawsze bra
no dosyć w rachunek z obu stron tę wzajemną niepodległość, jeżeli nie
słusznie na poparcie jakoby zasad religijnych, używano pomysłów 
naukowych, dziś niedopuszczalnych, obalonych, — trzeba się otwar
cie przyznać do błędu i odeprzeć niesłuszne następstwa, jakieby stąd 
wywodzić chciano. — Na tern, według naszego przekonania, na dzia
łaniu czysto obronnem, ograniczać się powinna rola apologietyki od
nośnie do nauk i filozofii umiejętności.

Podobnież ma się rzecz i w tern, co dotyczę egzegiezy, krytyki 
tekstów i świadectw. Nauki zajmują się przedmiotami zbyt ogóluemi 
właściwa zaś krytyka rzuca się na szczegóły zbyt drobiazgowe. Jeżeli 
człowiek jest tylko atomem w świecie zmysłowym, to fakty podległe 
krytyce wyglądają jak nieznaczne punkciki w wielkim ciągu dziejów  
ludzkości. Byłożby rozsądnem ażeby prawidło postępowania czło
wieka i społeczeństwa zależało od dyskusyi nad jednem św iade
ctwem, od 1 e k c y i jakiegoś rękopisu, od restytucyi tekstu, lub do
myślności interpretatora? I  znowu powiadamy to samo: jeżeli w mniej 
oświeconym stanie egzegezy i krytyki wykład dogmatu popierano 
tłómaczeniem ówcześnie możliwem, a dziś niepodobnem, był to błąd, 
który trzeba uznać, doniosłości jego wszakże nie przesadzając. Nie 
można nawet tak bardzo polegać i na danych krytyki dzisiejszej, bo 
kto tam wie, azali dzisiejszego jej systemu jutrzejszy postęp nie obali 
tak, jak to stało się z systemem Rćnana, nie mówiąc już o systemie J a 
na Strausa. I  tu zatem rola apologetyki stać powinna na stanowisku 
jedynie obserwacyjuem i obronnem.

A le gdzie może, a nawet powinna przejść na stanowisko zaczep
ne i nie ustępować zeń aż do skutku—to w zakresie etyki chrześcijań
skiej, która zarazem jest historyą obyczajów ludzkości, kształcącej 
się na jej wzorach, lub od niej odstępującej. Tu karty dziejów dłu
gie, jasne, wyraźne, stoją otworem, przedstawiając dla apologetyki 
całą zbrojownię oręża zaczepnego: tylko czy ona korzysta zeń dosta
tecznie, w całej rozciągłości? 88
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Dogmat i etyka, oto dwie części składowe religii: obie — dla 
wierzących — zarówno święte, zarówno boskie, tylko co do istoty  
nierówne. Dogmat, to przymierze bezpośrednie z Bogiem; etyka ja 
wi się przez pośrednictwo ludzi, jak myśl przez słowo, lub czyn.

Owóż, K ościół strzeże dogmatu jak źrenicy oka, najmniejsze 
zboczenie od tego, co się zw ie dogmatem, lub podeń daje się pod
ciągnąć, grozi wykluczeniem z Kościoła. Z etyką ma się nieco 
inaczej.

W spominaliśmy już w yżej, że chrystyanizm układa się (chętnie, 
czy niechętnie) do danycli instytucyj społecznych, w zamiarze, przy
puszczać trzeba, ażeby na nie oddziaływać i ducha w nie swojego 
wpajać. Tak było w początkach, tak musiało zostać i nadal, kiedy 
zw łaszcza K ościół potrzebował poparcia władz świeckich. Przedłu
żający się jednak ten układ wyrodził pewną stagnacyę w dążeniu do 
zgruntowania etyki chrześcijańskiej w całej pełni, etyki takiej, ja 
kiej żąda bez żadnych zastrzeżeń słowo Boże. W yrozumiałość ta 
trwa tak długo i tak uparcie, że nareszcie najważniejsza część pro
gramu Chrystusowego zdaje się być zapomnianą i z ogólnego kode
ksu etyki chrześcijańskiej wyłączoną. Podstawą tej etyki, jak wiado
mo, jest miłość, a gdzież jej szukać w świecie, który zwie się chrze
ścijańskim? Czy wśród wałów fortecznych, najeżonych działami 
Kruppa, albo w murach więziennych, napełnionych ludźmi? Istne 
urągowisko z nakazu Chrystusowego, które jednak ustąpić ani myśli 
ze świata. Od tego faktu międzynarodowego, przechodząc na pole 
m iędzyspołeczne, powiedziano jest: „A onemu, który się z tobą chce 
prawować i odjąć ci suknię twoją, daj i zwierzchni płaszcz..!“. To 
znaczy, że gdy kto rości do ciebie pretensyę, nietylko, bez względu, 
słusznie, czy niesłusznie, ustąp mu, ale nadto coś jeszcze naddaj. 
Tymczasem świat chrześcijański, któremu Bóg zabrania prawować 
się, utrzymuje milionową armię palestrantó#, żyjących tylko z wza
jemnego wydzierania sobie własności klientów, a gdy która ze stron 
wygra proces przed sądem ludzkim per fas, czy per nefas, czuje się 
uspokojoną w swem sumieniu przed sądem Boskim.

Co większa, Chrystus znosi zasadę: „oko za oko, ząb za ząb". 
Natom iast nakazuje: „Miłujcie nieprzyjacioły wasze, czyńcie dobrze 
tym, którzy nienawidzą was, módlcie się za prześladowuiki i potwar- 
ce wasze, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie- 
siech"; — słowa te stanowią istną rdzeń nauki Chrystusowej, jej cha
rakterystykę świecką i oryginalną. W szystk ie inne bowiem nakazy 
można mniej więcej wynaleźć i w innych etykach poprzednich, czy 
współczesnych, ale taki podniosły stopień miłości, takie zaparcie się
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siebie na rzecz bliźnich, stanowi wyłączną, właściwość naszego bo
skiego Mistrza. I  w tym to właśnie punkcie najświetniej, najwypu
kłej chrześcijańskim, jesteśm y Mu najnieposłuszniejsi, i w tern, co 
gorsza, Ogół nas rozgrzesza.

Powiadają — nie mówię już niechrześcijanie, lub niedowiarko
w ie — ale wierni, że to nad siły  ludzkie, że to przeciw naturze czło
wieka, czynić tak daleko zachodzące ustępstwa z siebie; że to, do cze
go Chrystus powołuje ze wzgórza tłuszcze i czego od nich wymaga, 
stanowi raczej Boski postulat, ideał, na ziemi nie do spełnienia.

Skąd o tern wiadomo? Czy próbowano kiedy ową rezygnacyę 
ewangieliczną wprowadzić do życia i stosunków społecznych, ażeby 
'śledzić prawidłowo postęp w ich przystosowywaniu się do natury 
ludzkiej? N igdy. Twierdzenie więc o niemożności jest apryoryczne 
i gołosłowne. Jeżeli zaś istnieją jakie wskazówki, to wprost tw ier
dzeniu temu przeciwne. Przykład tego my, warszawianie, mamy co- 
dzień przed oczyma. Policzek otrzymany przez księdza Baudouiua 
de Courtenay, jak niesie podanie, z pokorą chrześcijańską przyjęty, 
dopomógł mu do założenia instytucyi, która się znakomicie rozwinęła  
i dziś jeszcze błogosławieństwa dla pamięci jego wywołuje. W pierw
szych wiekach chrześcijaństwa, wierni, widząc trudność pogodzenia 
nakazów Bożych z rozporządzeniami świeckiemi, słabsi, aby nie 
uchybić pierwszym, chronili się na pustynie, i tam w samotności, zda
ła od ruchu świata pogańskiego, czy pogańsko-chrześrijańskiego, 
w świątyniach ascetycznych dokonywali żywota; silniejsi mówili 
"wprost: non possumus, i dokonywali żywota w mękach; ale słów Pań
skich nie modyfikowali.

W reszcie, co tu mówićl E tyka chrześcijańska, tak wysoko pod
noszona przez apologetykę, jak na to zasługuje, styka się w wielu ra
zach z dodatnimi punktami religij innych: mozaizmu, buddyzmu, kon- 
fucyonizmu. I  te, obok wiary, nakazują uczciwość w stosunkach z bli
źnimi, dekalog zwłaszcza; i one tu i owdzie nawołują do miłosierdzia, 
ale tylko jako do łaski szczególnej. Podstawą jednak tych etyk, obo
wiązkiem, jest miara równa: dobremu dobrze, złemu źle, oko za oko. 
Podobny zakres etyczny znajdujemy nawet u politeistów. Główny 
przedstawiciel etyki helleńskiej, Hezjod, wciąż karci chęć gwałtów, 
oszustwo, zdzierstwo, krzywoprzysięztwo; a w stosunku do bliźniego 
-radzi:

Lecz sam odmierzaj r ó w n o ;  jeśli można s u c i e j . . .

Złego zysku unikaj: zły zysk nie wzbogaca.

Druhowi druh, odstępuj, gdy kto się odwraca;
Nie daj, gdy ci nie dają...
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Owoż, ta uczciwa równomierność je s t  już zasadą religij przed- 
chrystusowych, uietylko mono- ale i polyteistycznych. W  chrystya- 
niźmie, obok wiary i uczciwości, przybywa trzeci pierwiastek, nieogra
niczona, przez miłość Boga, ofiarność dla bliźnich, dobrych czy złych, 
przyjaciół lub wrogów, ofiarność z mienia, zdrowia, życia, z dumy, 
namiętności, ze wszystkiego, do czego człowiek dotychczasowy przy
wiązuje wartość, z czem trudno mu się rozstać. I  ten to właśnie 
pierwiastek charakterystycznie wyróżnia religię chrześcijańską: bez. 
niego, ośmielamy się powiedzieć, niema chrystyanizmu.

I rzeczywiście, powiedźmy okiem dokoła, zajrzyjmy w stosunki 
prywatne i publiczne, i wyzywajmy chrystyanizm: gdzie on się ode
zwie, czyim odezwie się głosem? Dziwna rzecz! W szak o tern się mó
wi, o tern się wie, ale tak, jak o fakcie nieobowiązującym. Najgorliw
szy. wyznawca, przestrzegający jako tako dziesięciorga przykazań 
z góry Synaj, zachowujący posty i nabożeństwa, nie ubliży dogmato
wi, nie uchybi obowiązkom kultu, ale zaproponuj mu odstąpić od pro
cesu, gdy czuje prawo po swej stronie, uścisnąć życzliw ie rękę, zada
jącą mu krzywdę, a odeśle cię do szpitala w ary a tó w, i zyzem patrzeć 
będzie, gdy mu pokażesz odnośne wersety w Ew angielii. Wmówiono 
w niego, że to tylko ideał, że to przechodzi ludzkie siły . Powiedziano- 
by mu nawet, że gdyby się zastosować literalnie do niektórych ustę
pów, jak np. aluzye o ptakach niebieskich i liliach polnych, społe
czeństwo ludzkie by się rozprzęgło. Otóż więc akcya ratunkowa za
leży na usunięciu z praktyki życiowej niektórych zasad ewangieli- 
cznych, i chyba że tak. A le czyby to znowu była tak wielka szkoda, 
gdyby się istotnie rozprzęgły zasady społeczne, ułożone według tego  
panującego dzisiaj pseudochrystyanizmu, który Ewangelię do swoich 
widoków i interesów naciąga? Ciekawym, oprócz czcicieli siły i ma
mony, ktoby ich tak bardzo żałował. Piękny bo widok przedstawia, 
ten świat, rządzący się od dziewiętnastu wieków zasadami niby 
chrześcijańskiemu Zgroza pomyślać o sposobie ich stosowania, zw ła
szcza przez silnych względem słabych, a boleść przenika duszę ko
chającego swą wiarę chrześcijanina, gdy nie może zaprzeczyć faktów, 
służących wrogom za narzędzie do dyskredytowania jego ukochanej 
religii. Wśród rozszalałego ateizmu i anarchii duchowej, ogarniającej 
wszystkie dziedziny myśli, uczuć i uczynków, myśliciele pozytywni, 
ci najniebezpieczniejsi, bo przecież przeciwnicy Objawienia, wysuwa
ją  się ze swą etyką niezależną, opartą na podstawach, z żadną religią 
nie mających związku, z szyderstwem niejako wskazując na rezulta
ty stosowania nauk, wyczerpanych z san key i religijnej, i ci tworzą 
wedle siebie coraz liczniejsze kolo wśród inteligencyi. Powołuję się 
pod tym względem na ostatni okólnik jubileuszowy zmarłego Ojca św'
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W szystko to grozi rozkładem. I oto pole do działania dla apolo- 
getyk i chrześcijańskiej, na ktorem jedynie działać ona może i powin
na zaczepnie; jej obowiązkiem wykazać konieczność wykonywania 
zasad chrześcijańskich nie sposobem eklektycznym, ale w całkowitej 
rozciągłości; nietylko przez osoby prywatne, ale przez instytucye  
najwyższe, z których na padół spływa albo otrzeźwienie, albo zaraza: 
jej obowiązkiem przestrzegać; że każdy czyn chrześcijanina urzędo
wego, dotyczący czy to pojedyńczego człowieka, czy milionów, jeżeli 
nie znajduje sprawdzianu swego w słowach Chrystusowych, jest czy
nem złym, zasługującym na potępienie, wrogim samemu Bogu... F ak
tów, pomimo zboczeń, których zgoła ukrywać nie należy, ale przeci
wnie, naukę z nich na przyszłość wyciągać, faktów, dowodzących 
dzielności chrystyanizmu w zastosowaniu do życia społecznego, hi
story a apologetyce dostarczyć może dosyć dla uwidocznienia zasad, 
gdy one stosowane są w całości. Tu już nie chodzi o rozumowania,
0 indukcye z analogii powszechnej, ale przeciwnie, o argumenty, do
bywane z osobliwości faktu, albo raczej z nagromadzenia wyjątków, 
osobliwości najbardziej uderzających. Język , którym mówimy, jest  
bądź co bądź, takim, jak każdy inny; zasady społeczne, jakiemi się 
rządzimy, podobnież; ale religia, którą nam praojcowie zostaw ili, nie 
jest religią, jak każda inna. W dziejach świata ucywilizowanego od
grywa ona rolę jedyną, bez równoważnika, bez analogii. Owoż, te  
w ielkie linie dziejowe zamykają istotne pole walki dla apologetyki 
chrześcijańskiej, i tu ma ona wszelkie korzyści działania zaczepnego.
1 nie postradałaby ich, choćby cywilizacja, zadziwiając świat swą 
niewdzięcznością (jak to właśnie dzieje się obecnie w łonie społe
czeństw europejskich), usiłowała oderwać się od chrystyanizmu: gdyż 
znaczyłoby to dziś oderwanie się od wszelkiej religii. Ludzkość 
weszłaby w nowy okres; Bóg usunąłby się osobiście ze społeczeństw  
ludzkich, pozostawiając je prawom ich mechanizmu naturalnego, sta
nowiącym także część Jego postanowień; a ci którzyby w swem odo
sobnieniu zachowali wiarę obcą zarządowi społeczeństw, mogliby 
jeszcze się chlubić, że posiadają pierwiastek nadprzyrodzony, którego 
iskra boża ożywiała niegdyś ruch rzeczy ziemskich.

A le ja nie mam tak gorzkich przeczuć. Sądzę raczej, że świat 
•doszedłszy do kulminacyjnego punktu swych orgij duchowych, zmę
czony, zdjęty obrzydzeniem, tern chętniej i z zapałem zwróci się 
do ożywczego źródła prawdy, bijącego potokami wzajemnej miłości. 
Człowiek skorzysta ze swego sublime os, oderwie oczy od padołu 
ziemskich podbudzeń, spojrzy w górę i tam szukać będzie jedy
nego Pasterza dla jedynej owczarni. O takim zwrocie upewnia 
mnie i psycholog)a ludzka, która już raz ujawniła się w począt
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kach imperium Rzymskiego, i bardziej jeszcze słowo Tego, który war
tość swych przepowiedni utwierdził śmiercią, krzyżową.

Tylko zwrotowi temu trzeba dopomagać, słowem a nadewszyst- 
ko czynem, i nie gdzieindziej szukać środków, jedno tam gdzie one 
są wskazane: w Ew angelii, bez ustępstw i zastrzeżeń.

K a z i m i e r z  R a s z e w s k i .



PIŚMIENNICTWO.

PROF. SZYMON ASKENAZY: Wczasy historyczne. Tom drugi. Warszawa, 
1904. Str. 495.

Na pierwszem miejscu w tomie drugim „Wczasów" spotykamy 
się ze studyum zatytułowanem „Francya a Polska" a napisanem z po
wodu ukazania się pracy F arges’a p. t.: „Recueil des instructions 
donnees aux ambassadeurs et ministres de France en Pologne". Zda
niem autora, Fraucya i Polska z natury rzeczy długo musiały pozo
stawać sobie obce; przegrodzone były bowiem od siebie olbrzymim 
gmachem gotyckim świętego państwa rzymskiego. Zaraz jednak 
u wstępu stosunków ściślejszych pomiędzy Francyą a Polską, zamiast 
mniemanej harmonii interesów wzajemnych, od strony niemieckiej 
wynurza się uderzający rozdźwięk polityczny, który aż do końca 
brzmieć nie przestanie. Jednocześnie też zaraz u wstępu wyłania się  
zupełnie błędna w zasadzie, zupełnie w praktyce chybiona metoda 
traktowania rzeczy polskich pr'zez politykę francuską. H enryk  
W alezy trafunkiem dostał się na tron polski, a szwedzka polityka  
Francyi, podobnie jak jej polityka pruska, obróciła się przeciw intere
som polskim. H enryk IV  wstawia się kilkakrotnie za domem bran
denburskim u stanów polskich i tak samo ofiaruje się kilkakrotnie 
z przychylną dla Szwecyi medyacyą. Richelieu pragnie Polskę wplą
tać w wojnę trzydziestoletnią, nęcąc ją  zaborem Szląska. Najw yłącz- 
niej mając na oku najbliższy interes francuski, zupełnie lekceważąc 
najżywotniejsze interesa, godność, samoistnienie Rzeczypospolitej, 
zapatrywała się naogół Francya na cały przebieg zatargu szwedz
ko-polskiego. Jeszcze znamienniejszem było zachowanie się Francyi 
wobec wypraw polskich Karola X . Mieniąc się ciągle najżyczliwszą  
opiekunką Rzeczyplitej, nie powstrzymała przecież ani opłacanego 
przez siebie Szweda od zdeptania Polski, ani płatnego również zło
tem francuskiem brandenburskiego sojusznika od uczestnictwa w gra
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bieży. Czy Polska będzie nadal istniała? czy też rozpołowiona, bę
dzie rządzoną, ze Sztokholmu i Berlina, to zdawało się mało obcho
dzić Francyę, byle elektor brandenburski i król szwedzki w ysługi
wali się nadal dla zburzenia potęgi habsburskiej.

Prócz jednego króla, podarowała Francya Rzeczypospolitej 
dwie królowe, które nie ustrzegły swojej czci niewieściej. Były one 
i  pozostały francuzkami, poddanemi Ludwika X IV  i żadna nie była 
prawdziwie królową polską; do pięciu bezkrólewi polskich w ystaw iła  
Francya tuzin swoich pretendentów, zaczynając od Kondeuszów  
a kończąc na ks. Ksawerym i młodszym Contim. Ta taktyka osobi
stych kombinaoyj, podziemnych intryg i jawnego przekupstwa, znie
chęciła opinię publiczną, zuieprawiła, rozbiła, wreszcie zniweczyła 
partyę francuską w Polsce. Rząd francuski występując wiecznie 
w imieniu różnych niedoszłych pretendentów, wszedł z natury rze
czy w stosunek ciągłej nieprzyjaźni, i współzawodnictwa względem  
faktycznego rządu Polski, taki zaś stosunek musiał koniec końcem 
odbić się fatalnie na stosunku Francy) względem samej Polski. Fran
cya zupełnie ostygła dla narodu polskiego, zobojętniała dla najpierw
szych wymagań jego zdrowia, bezpieczeństwa, a nawet egzysteucyi. 
Dyplomacya francuska, która Janowi Kazimierzowi przepisała godzi
nę abdykacyi, gotowała detronizacyę króla Michała, dopięła detroni- 
zacyi Augusta II, brała pod rozwagę detronizacyę Augusta I I I , 
wpłynęła na ogłoszenie detronizacyi Stanisława Augusta. Instruk- 
cye reprezentantów francuskich w W arszawie, stanowczo się oświad
czają przeciw naprawie rządu, aukcyi wojska, urządzeniu skarbu 
ustaleniu sukcesy) w Polsce. A nar cli ja polska, oświadcza Choiseul, jest 
użyteczna dla interesów francuzkich, przeto cała nasza polityka 
w tym kraju powinna się ograniczyć do jej utrzymania. Za pienią
dze francuskie został też zerwayy sejm grodzieński w 1744 r., jeden 
z najpoważniejszych sejmów 18 stulecia, który miał najwięcej wido- 
doków do uskutecznienia niezbędnej naprawy rządu. Krótko przed 
pierwszym podziałem Polski, minister francuski oświadczył, iż jest 
jeszcze wątpliwem, czy taki wypadek mógłby obchodzić Francyę i to 
był w rzeczach polskich testament bankrutującej dawnej monarchii 
francuskiej, zaskoczonej znienacka przez wypadki.

Drugie studyum p. t. „Rozbiory" napisał autor z powodu drugie
go wydania pracy Kraszewskiego p. t. „Polska w czasie trzech roz
biorów". Autor przypomina, że cały wiek X V III  wypełniony jest 
po brzegi nieprzerwaną koleją tłoczących się obok siebie, krzyżują
cych się z sobą, prześcigających się nawzajem planów i robót podzia
łowych. Są one prowadzone w hajrozleglejszym zakresie, w najroz
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maitszym  kierunku. Chodzi tutaj o podział Rzeszy niemieckiej 
■o podział Austryi, A nglii i Francyi, chodzi na uboczu o podział H ol- 
landyi i Szwec.yi, chodzi wreszcie o podział Turcyi i Rzeczypospolitej 
polskiej. Podziały polskie należą przeto do rzędu zjawisk ogólnych  
dziejów politycznych Europy nowożytnej. Zasadniczą genezę mają 
podziały polskie wspólną ze wszystkiem i zjawiskami tego samego 
rzędu, a wyjątkową ze względu na techniczną formę swego wykona
nia. Arcydziełem sztuki politycznej Fryderyka II , nazywa autor to, 
ze potrafił on w najkrótszym czasie, bez wojennego wysiłku, w drodze 
pokojowej dokonać tej arcytrudnej, prawie niepodobnej do wykona
nia podwójnej rzeczy: wywołać i sprowokować tak nienaturalne zbo
czenie Austryi w kierunku podziału i w ten sposób dzięki mimo
wolnej, austryackiej pomocy zobojętnić i przełamać tak naturalną 
oporność Rosyi przeciw podziałowi. Pogarszały wreszcie położenie 
polityczne upadającej Rzeczypospolitej, niepomyślne warunki spo
łeczne. Uciemiężenie ludu włościańskiego, poniżenie stanu średnie
go, uprzywilejowane stanowisko szlachty, nietolerancya religijna, 
ogólny upadek obyczajów, to były chorobliwe objawy, które bez żad
nego absolutnie wyjątku, występowały we wszystkich społeczeń
stwach europejskich X V III  wieku i doprowadziły też w szystkie do 
straszliwych przesileń polityczno-społecznych.

W studyum krytycznem p. t. „Z czasów Stanisława A ugusta11 
przypatruje się autor bliżej pamiętnikom H eykinga p t. „A us Polens 
und Ruslands letzten Tageu*. Ażeby na charakter i postępowanie 
H eykinga rzucić więcej światła, autor przedstawił nam właściwe po
łożenie kurlandzkiej sprawy, od chwili gdy A ugust III korzystając 
z chwilowej pomyślniejszej konjunktury w Petersburgu oraz z ostat
niej przychylności E lżbiety, wystąpił z myślą osadzenia w Mi ta wie 
ulubionego syna królewicza Karola. Karol ożeniony z Krasińską, to 
było medium, całkiem poręczne, praktyczne, właściwe, które zapobie
gało tymczasem auneksyi obcej. August III z jednym tylko senatem  
przeprowadził inwestyturę królewicza na lenno kurońskie. E lżbieta  
potwierdziła ją łaskawie, ale już wtedy jedna z wielkich księżnych  
powiedziała, że lenno wypada oddać dzieciom Birena albo wcielić do 
Rosyi. Na usługi tej wielkiej księżnej oddali się Czartoryscy i sze
ścioletnia ich opozycya w sprawie kurońskiej stanowi jedną z najfa
talniejszych pozycyj w obrachunku obywatelskim tego domu. Prócz 
tego stany kurońskie domagały się, aby królewicz zmienił wiarę 
i przyjął luterstwo. N iezawiśle od tego warowały, że nie będzie on 
mógł pozwalać w K sięstw ie budowy nowych kościołów i kaplic kato
lickich i nie będzie mógł w liczbie radców i starostów generalnych
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mianować więcej jak jednego katolika. W konw encji Gdańskiej za
wartej z Birenem w r. 1737, zastrzeżona była swoboda wykonywania/ 
obrządków religijnych dla katolików. W ograniczeniach więc po
dyktowanych Karolowi, tkwić musiał pierwiastek polityczny skiero
wany przeciw żywiołowi polskiemu, gdy lenno dostawało się polskie
mu królewiczowi.

P iotr III  sprowadził z wygnania Birena i zwrócił go przeciwko, 
znienawidzonemu przez siebie Karolowi, a ze śmiercią Augusta III  
sprawa ks. Karola została ostatecznie pogrzebaną. H eyking, ojciec pa- 
miętnikarza, okazał się najwytrwalszym sługą królewicza. Zrezygno
wany na wszystko, wraz z synami osiadł w W arszawie, gdzie dwór 
drezdeński wyznaczył wiernemu słudze pomieszkanie w pałacu sas
kim, gdzie wychował się i na młodzieńca wyrósł pamiętnikarz H ey 
king. M iał on później znaleźć miejsce w deputacyi kureńskiej a na
w et niósł na poduszce akt submissyjny i pocieszał się rozumując: 
dotychczas byliśmy niewolnikami niewolników, teraz należymy do 
wielkiego mocarstwa, dzierżącego panowanie nad całą północą. Oso
biście jednak uczuł się pokrzywdzonym. Gdy inni dobrze się obło
w ili, on sam nieborak wziął zaledwie radcostwo stanu i prezydyum 
trybunału w Mitawie, a w dodatku jakąś dzierżawę dość chudą. Na  
tym zgrzycie upadłej duszy, pisze autor, można pożegnać nauczającą, 
i smutną opowieść pamiętnikarską Heykinga.

Prace Rydla i d’Aragona poświęcone księciu Nassau-Siegen w y
w ołały osobne studyum prof. Askeuazego, w którern spostrzegamy 
wyborny portret owego słynnego awanturnika X V III  wieku. Autor 
obdarł Nassau-Siegena ze wszelkiej aueroli i zniweczył doszczętnie 
legendę, jaka otaczała tego pospolitego latrona. Na starość Dyuasów  
wrócił na Ukrainę, prowadził tam żywot sybaryty, pieczeniarza i fan
farona, zabawiał się w wygnańca i ofiarę losów nienawistnych, impo
nował sąsiadom, prowincyonalistom, wspomnieniami świetnej przeszło
ści, historyami o tygrysach i Gibraltarach, o swoich czynach bohater
skich, przyjaźniach monarszych, przygodach miłosnych i w końcu po
żegnał się z tym światem w sędziwym już wieku i w zasłużonem za
pomnieniu.

W  stuletnią rocznicę śmierci Alfierego wielkiego obywatela, 
i w ieszcza włoskiego, autor uważał za stosowne poświęcić mu intere
sujące studyum, w imię tego, że godzi się nam, choć z daleka, oddać, 
hołd przynależny, szlachetnej postaci znakomitego patryoty i poety_ 
Altieri dość wcześnie trafił na scenę warszawską i pewne echa znalazł 
w piśmiennictwie polskiem. Wystawiono u nas pół tuzina jego tra- 
gedyj, jeszcze za K sięstwa W arszawskiego. W ojciech B ogusław -
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ski przełożył i pięknie zagrał Saula. Alfierego pierwsze ataki poe
tyckie mierzyły bądź w wewnętrznych despotów włoskich, bądź w Au- 
stryę. W krótce potem zrobił się Alfieri gallożercą i w itał jak zbaw
ców wracające do Florencyi wojska austryackie. U zmierzchu życia 
zabłąkał się Alfieri w powikłaniach surowej rzeczywistości społecz
nej, ugrzązł w negacyi, w sprzeczności z samym sobą. Ale z tern 
wszystkiem nosi on w ielkie znamię narodowego poety, jednego z naj
wcześniej uświadomionych, co do swego narodowego posłannictwa.

Sprawami gdańskiemi zajął się autor z powodu pracy Maksymi
liana Schultze p. t. Um D auzig 1813—1814. Uzupełniając wiadomo
ści niemieckiego pisarza autor przypomniał, że Gdańsk to stare miasto 
polsko-niemieckie, wyniosłe, uparte, przekorne, a przecie roztropne, 
uczciwe i wierne. W szak to była świetna perła w koronie dawnej R ze
czypospolitej, arcyważna placówka terytoryalna i gospodarcza daw
nej Polski, jedno z głównych w niej ognisk najtęższego żywiołu nie
mieckiego. Rzeczpospolita nie skąpiła Gdańskowi szacownych przy
wilejów, utrwalających wyjątkowe jego stanowisko gospodarcze. 
Gdańszczanie też nie przestawali dawać najpiękniejszych dowodów 
wdzięcznego i niewzruszonego przywiązania. Niedali się oni skusić 
czułym przemówieniom Gustawa Adolfa, ani się zachwiali przed sztu
ką oblężniczą Karola Gustawa, a w obronie sprawy Leszczyńskiego  
potrafili stawić zdumiewający opór wojskom rosyjskim. "Wszelkie 
podstępne obiecanki Fryderyka I I  pruskiego pozostały na Gdańszcza
nach bez wrażenia. W  r. 1813 gdy Gdańsk został oblężonym przez; 
wojska rosyjskie, Fryderyk W ilhelm III, rozkazał wysilić się jak  
tylko można, byle posłać pod Gdańsk jakieś oddziały Pruskie, które 
mogłyby samą swoją obecnością niejako tytuły pańskie usprawiedliwić. 
W ysztyftowano też na gwałt słabiutką dywizyę landwery , w kilka  
tysięcy ludzi pod dowództwem hr. Doliny, którą do pomocy posłano 
ks. wirtemberskiemu. Książe przyjął jaknaj gorzej nieproszonych po
mocników, wydawał im rozkazy w języku rosyjskim i odsuwał ich 
system atycznie na ty ły . Gdy Gdańsk został zajętym, król pruski 
mianował Dohnę komendantem miasta, ale Gdańszczanie zrywali jego  
ogłoszenia a ks. W irtemberski zagroził Dobnie,że go każe aresztować. 
W r. 1814 objęły Prusy napo wrót Gdańsk w posiadanie, a na kongre
sie wiedeńskim przyznany im został ostatecznie.

Następnej pracy, p. t. Rosya w G alicyi "Wschodniej, poświęcałem  
już uwagę w łamach Biblioteki W arszawskiej, gdyż praca ta stano
w iła przedmowę do monografii Leszczyńskiego, traktującej o Rzą
dach rosyjskich w kraju Tarnopolskim. Przechodzę więc do nastę
pującego study um, noszącego tytuł „Emigrant w Polsce" a rozbiera
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jącego krytycznie pamiętniki Moriollesa, zażyłego z dworem W. Ks. 
Konstantego w Warszawskim Belwederze. Moriolles zawadził pamię
cią jeszcze o czasy wcześniejsze. Poznał on Ksawerego Branickiego 
i dla niego był to jeden z Judzi najwybitniejszych w Polsce, poczci
wiec, pełen lojalności. W opisie dworu Belwederskiego, a przede" 
wszystkiem Księżnej Łowickiej, okazał się Moriolles człowiekiem  
małego charakteru. W powszecknem zamięszaniu w r. 1830 zapom
niany został przypadkowo czy rozmyślnie. Ckłopicki radził mu 
wcześnie wynieść się z W arszawy i dał mu pasport za granicę. Mo
riolles otrząsnąwszy pyl barbarzyńskiej ziemi polskiej, na którą z ta
ką cywilizacyjną poglądał wyższością, a gdzie znalazł przytułek  
i chleb poddostatkiem, powrócił do siebie, do Francyi, gdzie umarł 
w zapomnieniu i nędzy.

W  następnem studyum, dał nam autor wyborny i misternie wy- 
cieniowany portret historyka Sybela. Od wszystkich współczesnych  
mu niemieckich historyków, posiadał on najwięcej talentu, ale zara
zem chciał być współpracownikiem historyi nowej, nietylko za
mierzchłej pisarzem. AV młodości wystąpił już Sybel z tezą, żen ie  
od urządzeń, lecz od jednostek zaw isły losy narodów. Teza jego  
przyjęła się wybornie w Prusach, gdzie została przewodnią wskazów
ką dla całej legii jego następców. Druga teza Sybla brzmiała: h isto
ryk winien pisać z namiętnością i osobistym udziałem. Tej drugiej 
tezy nie podpisałby nigdy Rankę, który głosił tezę przedmiotowości 
bezwzględnej. Prof. Askena/.y przechyla się do zdania nestora hi
storyków niemieckich. H istoryk, zdaniem jego powinien zabierać 
głos osobiście. Lecz ten glos niech będzie głosem sędziego, a nie 
prokuratora lub adwokata, niechaj wychodzi nie z namiętności, lecz 
z sumienia. Sumienie historyka dziejów powszechnych, niech będzie jak  
gdyby wielki czasomierz astronomicznego obserwatoryum, niezależny 
od pory, przypadku, ani od szerokości geograficznej, niech nie przyspie
sza ani się spóźnia, niechybne wskazuje godziny; i właśnie dlatego, że 
wysoko się wznosi ponad rozgwar i wstrząśnięcia przemijającej doby, 
tutaj to ostatecznie, rychlej czy później, sprawdzają się i prostują ze
gary prywatnego człowieka, gmachów rządu i prawodawstwa, nawet 
wieżyc kościelnych. Tymczasem Sybel został nasamprzód kulturtre- 
gerem, w specyficznem znaczeniu słowa. W ziął on nawet w niemiec
kim Kulturkampfie czynny i gorliwy udział. Z mównicy parlamen
tarnej nie przestawał się domagać jaknajsurowszego stosowania praw 
majowych.

W  dzieje epoki rewolucyjnej w łożył Sybel trzydzieści lat pra
cy. W dziejach powyższych zam ierzył wytępić zatwardziałe prze
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sądy francuskie, polskie, austryackie i wystąpić jako obrońca Prus, 
rehabilitować je wobec świata i własnego narodu. Rehabilitację 
rozpoczął od napaści na wszystkich. Na Polskę napada za to, że 
póki istniała Rzeczpospolita, poty koniecznie musiała dążyć do uczy
nienia Królewca polskim i Gdańska katolickim. Póki zaś Branden
burgia była niemiecką i protestancką, było jej najżywotniejsze™ po
wołaniem oswobodzić Prusy królewskie. Przymierze prusko-polskie 
nie ściąga też na Prusy najdrobniejszej winy, a postępowanie Prus 
względem wszystkich mocarstw jest jasne, jak słońce. Jeżeli w epo
ce rewolucyjnej, głównem zadaniem Sybla była apologia Prus, to 
w dziele p. t. Założenie Cesarstwa Niem ieckiego, zajął się apoteozą 
jednego prusaka. Ostatnie to dzieło Sybla jest jeszcze więcej podej
rzane, bo mniej ulegające kontroli. W niem niema już wcale his tory i, 
a znajdujemy tylko robotę codzienną, polityczną. W ogóle Syblowskie 
dziejopisarstwo, przedstawia się jak ów las, gdzie broni z ręki wypu
ścić nie można, gdzie co krok grożą żelaza i wilcze doły, gdzie nie 
zbłąkać się prawie niepodobna. Z którejkolwiek strony rozważyć, 
sąd ostateczny o Syblu, musi wypaść bardzo surowo. Sybel wolał zo 
stać małym historykiem Prus i to jednego pruskiego stronnictwa. 
Jego dziejopisarska spuścizna, obszerna, obfita, różnorodna jest bez 
istotnej wartości i pożytku i nieinaczej jak sól zw ietrzała, będzie wy
rzucona i podeptana od ludzi.

Jeszcze jeden portret historyka spotykamy we „ Wczasach" prof 
Askenazego. Portret ten w udatnych i sympatycznych rysach 
przedstawia nam Alberta Sorela. Sorel jest historykiem dużej mia
ry, dziś jednym z uajpierwszych, nietylko we Francyi, lecz w Euro
pie. Jest historykiem w pełnem pojęciu tego słowa, to znaczy w po
jęciu naukowem, pisarskiem i oby watelskiem. Sorel jednoczy surową 
gruntowność badania, wytworną sztukę pisarską i niezawisłe, zdanie 
moralno-dziejowe. Przemawia on jak na prawdziwego historyka 
przystało nie tylko do zamkniętego cechu specyalistów, lecz do całe
go u kształconego ogółu. Prócz tego Sorel pochodzi z mocno prze
trzebionej garstki naszych przyjaciół; oczywiście przyjaciół nauko
wych, gdyż o innych obecnie nie może być mowy. Został on jed
nym z najlepszych znawców historyi naszej rozbiorowej i został za
razem spokojnym, nieuprzedzonym, niezawisłym jej sędzią. N iczego  
więcej żądać nie możemy, nie chcemy, nie potrzebujemy. Ani wyro
zumiałości, ani politowania, tylko sprawiedliwego, naukowego śledz
twa i wyroku. Tę naukowość i sprawiedliwość odnajdujemy w pełni 
u Sorela i umiemy w nim cenić te zalety, wedle zasługi w dzisiejszych  
zwłaszcza ciężkich okolicznościach i czasach. Niemasz w Sorelu.
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łatw ości i swady Thiersa, niemasz potężnej siły  i świetności kolorytu  
Taina. A le za to jest trzeźwość, jest ścisłość, jest spokój czujny 
i zrównoważony, drogocenne poręki dobrego i pewnego przewodnika 
w zdradliwym labiryncie nowoczesnych dziejów politycznych.

W  pracy p. t. „K rytyka naukowa", autor zauważył, że nauka h i
storyczna polska ostatniemi czasy rozwinęła się znacznie, zrobiła 
i robi dużo. Jednak nie sprostała bynajmniej zadaniom, szczególnie 
na polu dziejów nowych i najnowszych. N ie dotrzymała bynajmniej 
kroku historyografii europejskiej, która właśnie w tej dziedzinie pra
cuje dziś najwięcej, najintensywniej i najowocniej i która też tutaj 
zdystansowała nas najzupełniej. W ytworzyła się w fachowej liistoryo- 
grafii naszej oczywista dysproporcya pomiędzy wszechstronnym  
wysiłkiem naukowym, kierowanym ku epokom wcześniejszym a do
rywczym sposobem zgłębiania nowożytnych. Stąd znowu wyrodziła 
się jak gdyby pewna deprecyacya tych ostatnich, pewne niedocenie- 
nie ich właściwości i znaczenia, jako ściśle naukowego objektu, upo
wszechniło się o nich pojęcie jak o przedmiocie wcale interesującym, 
ale też dosyć tanim, należącym raczej do jakiejś półnauki, prawie do 
polityki, gdzie bez wielkiego zachodu, bez długiego mozołu, można 
dać sobie radę, można uczyć, pisać i sądzić. J est to pojęcie całkiem  
nieuzasadnione. W tej dziedzinie naukowej obowiązują bezwarun
kowo najsurowsze ogólne wymagania metodyczne, a nadto staje się 
niezbędnym cały szereg dodatkowych, specyaluych, poczynając od do
kładnej znajomości języków aż do możliwie wnikliwej analizy i możli
wie rozległej syntezy tego ogromu zjawisk i ogromu materyału, na ja 
kim stoi historya nowożytna. Ta nauka upośledzona zarazem i spo- 
spolicona, niema u nas dosyć sług umiejętnych a pełno mospanów. 
Tymczasem przy dzisiejszym rozkwicie dziejów nowożytnych zagra
nicą, niepodobna już dłużej i w naszych, zasilać ich po staremu, po go
spodarski!, niby z domowej apteczki, traktować ich niby z łaski, na 
sposób przygodny, arbitralny, i nadzwyczaj tani. Trzeba wznieść je 
ilościowo i jakościowo na poziom innych gałęzi dziejopisarstwa, na 
poziom poważnej, ścisłej a przecie lotnej, współczesnej nauki europej
skiej.

Tych kilka uwag ogólnych, przytoczył autor, aby odpowiedzieć 
na zarzuty krytyczne, które go spotkały z kilku stron. Nasamprzód 
prof. Spasowicz zauważył, że prof. Ąskenazy nie lubi przytaczać źró
deł, podawać dowody, co niesłychanie utrudnia sprawdzenie tego, co 
napisał, bo niewiadomo ostatecznie, co jest wzięte ze źródeł, a co do
pełnione intuicyjnie przez jego bardzo lotną wyobraźnię. Autor ob
jaśnia, że w dziejach dyplomatyczno-politycznych, aparat dowodowy
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je st często tak rozległy i skomplikowany, że podawać go w całości 
prawie niepodobna. Zresztą, nie poczuwa się wogóle do podobnego 
zarzutu, albowiem raczej zbyt wiele, niż zbyt mało przytaczał źródeł. 
Drugim, który w ystąpił przeciwko drobnej pracy prof. Askenazego  
p. t.: „Sto lat zarządu w K rólestw ie Boiskiem"—byłp. Krzemiński. Re
cenzent ów przeciwko tej drobnostce obrócił całą swą drażliwość 
obywatelską i erudycyę naukową, napiętnował w niej brak tętna 
przekonań, i wytknął dwadzieścia pięć błędów faktycznych. Pokaza
ło się, że był śród nich jeden istotny, polegający na mylnej cyfrze, 
przejętej przypadkiem z poważnego źródła, że natomiast w szystkie  
inne były złudzeniem recenzenta. N iedał on jednak za wygraną 
i w yliczył nowych błędów jedenaście, z których znowu jeden jest istot
ny, polegający na błędzie drukarskim. Metodę podobnych kryty
ków, nazwał prof. Askenazy nieustannem odkrywaniem Ameryki. 
W szczęśliwej prostocie ducha, święcą oni nieustannie Koluinbowe 
tryumfy, co psychologicznie biorąc całkiem jest zrozumiałe, naukowo 
■mniej pono fortunne. Trzecim wreszcie krytykiem który obarczył 
zarzutami drobną rozprawkę prof. Askenazego, Odgłosy Targowicy, 
był Smoleński. W krytyce powyższej zarzuty czepiają się złego  
używania cudzysłowów, wyrażenia wątpliwości, czy autor dany list 
rzeczyw iście czytał; jeduem słowem, są one tak małej doniosłości 
i tak mało mają wpływu, choćby się okazały i słusznemi, że nie warto 
było dla nich stawiać pod pręgierzem historyka, który dał się poznać 
społeczeństwu, nie tylko ze swych niepoślednich zdolności, ale i z su
miennej i gruntownej pracy.

Ostatnie studyum poświęcił autor Aleksandrowi Kłobukowskie- 
my i przyjrzał się bliżej jego dość szerokiej i pożytecznej działalno
ści obywatelskiej. Kłobuk o wski w r. 1863 najniespodziewaniej zna
lazł się w Berlinie, gdzie przemieszkiwał Treskow sąsiad jego z K ró
lestwa Polskiego. Treskow, w assystencyi radcy ministeryalnego  
przysłanego przez Bismarcka, zjawił się u Kłobukowskiego i poczynił 
mu w imieniu rządu pruskiego szereg bardzo daleko sięgających w y
nurzeń, dotyczących położenia rzeczy w K rólestwie. B yły  w tych 
wynurzeniach rzeczy zdumiewające. B yła mowa o W . Ks. Konstan
tym i o arcyksięciu Maksymilianie i o ks. Bogusławie Radziwille, 
było też zaproszenie na poufną audyencyę u króla W ilhelma I. Na  
to wszystko odpowiedział Kłobukowski, że do żadnej tego rodzaju 
negocyacyi upoważnionym nie jest, a żadnej samozwańczej roli podej
mować nie chce, ani może. Zażądano wtedy od niego, aby pojechał do 
Paryża, co też uczynił, zakomunikowawszy Czartoryskiemu w szyst
kie wynurzenia, które uznano za niezasługujące na uwagę. W  końcu 
-1863 r. odebrał Kłobukowski list od Treskow a wzywający go do Ber-
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liua, gdzie jeszcze rzeczy są do uratowania. Kłobukowski przybył; 
i na wstępnej naradzie z Treskowem, został przez niego zaprowadzo
ny do Bismarcka, gdzie jeszcze usłyszał dość rzeczy bajecznych. Prze- 
dewszystkiem Bismarck występował ciągle z propozycyą wkroczenia 
do K rólestwa, w celu tymczasowej okupacyi pewnych rozległych pa
sów nadgranicznych, a nawet mimochodem wyrwało mu się wprost 
oświadczenie, iż kombinacya odstąpienia Prusom K rólestwa po W isłę  
i Narew już przed powstaniem (1831) była przez samą Rosyę propo
nowaną. B yła  to tak zwana Knesebeeker Grenze, pożądana już 
w 1773 r., a po którą sięgano po 1831 r. Kłobukowski nie był histo
rykiem, nie był politykiem, nieznał dziejów dyplomacyi pruskiej 
i nie zupełnie mógł zoryentować się w gładkich zwrotach B is- 
marckowskiej dobrodusznej gawędy, ale wyczuł z przerażeniem, z mi
mowolną zgrozą, że dotyka się tutaj jakiejś rzeczy fatalnej, podstęp
nej, niemiłosiernej, zabójczej. Gdy się pierwotne zamiary, i zamysły 
Bismarcka okazały niemożliwemi, wystąpił o u z drugim, oddania się 
pod protekcyę Prus, ażeby następnie z takim dowodem w ręku, za 
swoją lojalność sprzymierzeńczą kazać zapłacić sobie w Petersburgu, 
Na szczęście wszelkie próby kusicielskie chybiły celu. Kłobukow
ski wymówił się od uczynienia na własną rękę jakiegokolwiek kroku 
w negocyacyi, jak sam pojmował doskonale, zatrutej śmiertelnym ja
dem złej wiary i machiawelistycznej rachuby. Cała działalność K ło- 
bukowskiego, jako długoletniego Radcy Tow. Kred. Ziemskiego i ja
ko wykształconego oraz wytrawnego pisarza, scharakteryzował 
Askenazy ciepło, sympatycznie, a przedewszystkiem trafnie i spra-. 
wiedliwie, wystaw iając niejako w tym psychologicznym portrecie, 
wdzięczny nagrobek, na który się złożyły wspomnienia jego zasług  
obywatelskich.

W e wszystkich study ach zawartych w drugim tomie „W cza
sów" prof. Askenazy złożył dowody rzetelnej eriulycyi, na którą się  
złożyły nie tylko badania archiwalne ale i sumienne przejrzenie ob
szernego materyału drukowanego, czyli historycgraficznego. W każ
dej pracy w tym tomie zamieszczonej, omawiana przez prof. Askena- 
zego książka, była tylko powodem do wypowiedzenia, własnego 
i motywowanego poważnym materyałem, poglądu. Tom II „W cza
sów" zajmie niewątpliwie, jak i pierwszy, poważne miejsce w naszej 
historyografii, jako szereg studyów krytyczno-naukowych, w których  
panują: przedmiotowość w badaniu i poważny sąd historyozoficzny.

A. R.



P I Ś M I E N N I C T W O . 5 9 7

1)R KORNEL PAYGERT: Podstawy do określenia żądań Galieyi na polu poli
tyki handlowej w Krakowie. Czcionkami drukarni 
„Czasu". 1903. Str. XI +  352.

Autor, wybrany posłem na sejm krajowy, z kuryi większych po
siadłości obwodu Czortkowskiego, nabył głębokiego przekonania, że 
ze spraw, które w najbliższej przyszłości miały być rozstrzygnięte 
w drodze ustawodawczej, kwestya cłowa jest dla bytu ekonomicznego 
rolnictwa krajowego, a raczej całego kraju, najważniejszą. Ustaw o
dawstwo cłowe nie należy wprawdzie do zakresu działania Sejmu, mi
mo to jednak autor sądził, że dokładne zbadanie tej sprawy należało 
do jego obowiązków, jako posła na Sejm, ponieważ Sejm, który ma 
stać na straży interesów krajowych, w każdym razie w tak ważnym 
przedmiocie głos zabrać powinien.

Taka była occasio do napisania książki. Z założenia swego ma 
ona być aktem politycznym, ma stanowić niejako podkład referatu 
sejmowego autora. A le wskutek poważnego pogłębienia studyów, nie 
jest to broszura polityczna, lecz dzieło, które, jakkolw iek nie we 
wszystkiem oczywiście przynosi rzeczy nowe i nie we wszystkiem  
wypowiada poglądy, na któreby się można zgodzić bez zastrzeżeń, to 
przecież stanowi cenny nabytek naszej literatury ekonomicznej, cen
ny tern przedewszystkiem, że postulatom polityki handlowej G alieyi 
nie daje utonąć w postulatach polityki handlowej A ustro-W ęgier, 
lecz stawia je samoistnie i odrębnie, rozważając je przedewszystkiem  
ze stanowiska tego kraju, że dalej postulaty owe stara się oprzeć na 
bogatym podkładzie faktycznym, zużytkowując całą, co prawda n ie
zbyt liczną literaturę gospodąrczo-opisową i statystyczną w tym k ie
runku, stojącą do dyspozycyi. Tu zasługuje przedewszystkiem na uzna- 
niejpróba zbadania kosztów produkcyi jednego cetnara metr. pszeni
cy, tudzież zestawienie bilansu handlowego Galieyi. Autor, na pod
stawie badań w pierwszym kierunku, stwierdza, że skoro każda pro- 
dukeya może tylko wówczas kwitnąć i rozwijać się, gdy cena towaru 
pokrywa koszta produkcyi i daje pewien zarobek przedsiębiorcy, ga 
licyjskie przeciętne ceny zboża w przybliżeniu kosztów nie pokrywa
ją. Oczywiście, że są one w każdej okolicy nieco inne. Autor gopos- 
daruje w części kraju, która pewnie nie najgorzej pod tym względem  
jest położoną, t. j. na Podolu. Mimo to autor doszedł na podstawie 
szczegółowych, jak powiadam, obliczeń do przekonania, że wyprodu-

39
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kowanie jednego cetnara metryczn. pszenicy kosztuje przeciętnie 16 
kor. 90 h., a cena ta (mówiąc nawiasowo) „nader rzadko da się uzy
skać", przyczem zaznaczyć się godzi, że kwota ta nie jest zbyt odda
lona od kosztów produkcyi, a jeśli się uwzględni koszta amortyzacyi 
narzędzi rolniczych i t. d., to się okaże, że koszta produkcyi przewyż
szają nawet tę cenę. Obliczenie, przez autora przeprowadzone, opiera 
się wprawdzie li tylko na badaniach nad stosunkami w jednej miej
scowości przedsięwziętych, przy badaniach, mających wejść w głąb 
życia społecznego, jednak taka tylko metoda monograficzna może być 
uważana za celową, szersze zaś jej i częstsze stosowanie istotnie  
da z czasem wyczerpujący obraz stosunków w kraju, tern bardziej, że 
badanie stosunków każdej okolicy z osobna oczywiście nie jest konie
czne, wystarczy bowiem zupełnie badanie okolic t. zw. typowych.

B ilans handlowy G alicyi zestaw ił autor przeważnie na podsta
wie „Statystyki ruchu towarowego na kolejach galicyjskich", wyda
nej w r. 1891 przez d-ra Tadeusza Rutowskiego, zawierającej mate- 
ryał niezmiernie ciekawy, niestety, dotychczas przez nikogo niespo- 
żytkowauy. S tatystyka ta obejmuje tylko ilość transportowanych to
warów, chcąc zaś nabrać pewnego wyobrażenia o ich wartości, w ziął 
autor do pomocy statystykę handlu zagranicznego, wydawaną przez 
ministeryum handlu, mianowicie sumy wartości dotyczących towarów, 
tam podanych, podzielił autor przez ilość tychże towarów, i w ten spo
sób uzyskał cenę jednostkową, którą następnie mnożył ilością to 
warów.

Z bilansu tego wynika, że w handlu wywozowym G-alicyi pierw
sze miejsce zajmują świnie, ze szczegółowych obliczeń okazuje się też, 
że przywóz do Galicy! przewyższa wywóz przeszło o trzydzieści mi
lionów koron, a nie o dwadzieścia trzy, dodawszy kilkanaście milio
nów koron, opłaconych tytułem  procentów od długów, okaże się, że 
roczny haracz G alicyi, opłacany obcym, wynosi mniej więcej pięćdzie
siąt milionów koron.

Bilans, zestawiony przez d-ra Paygerta, nie odpowiada może 
wszelkim możliwym wymaganiom naukowym, zwłaszcza, że niejedno
krotnie towary, posiadające zupełnie różnorodne przymioty ekonomi
czne, zaliczono do jednej kategoryi. U względnić wszakże należy, że 
nowożytna technika statystyczna rozwinęła się należycie chyba tylko  
w zakresie statystyki cłowej i ludnościowej, a i tutaj nie jedno j e 
szcze nie domaga, i tutaj nie jeden błąd statystyczny jest zjaw i
skiem zupełnie normalnem. W szak wiele towarów przechodzi przez 
granice, omijając zupełnie kontrolę urzędów cłowycli, a nad spisem 
ludności pracuje tylu ludzi, w znacznej części zupełnie bez żadnego
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wykształcenia. Istotnie szkoda, że badań, zainicjowanych przez 
d-ra natow skiego, później krajowe biuro statystyczne nie konty
nuowało.

Przechodząc do wywodów handlowo-polityczuych, podnieść tui 
przedewszystkiem wypada, że autor zna bardzo gruntownie całą lite 
raturę handlowo-polityczną, że szczegółowo omawia dzieje polityki 
handlowej w państwach cywilizowanych, ze szczególnem uwzględnie
niem polityki handlowej Austro-W ęgier.

Autor jest zdecydowanym zwolennikiem pulityki silnie pro
tekcjon istycznej. Postulaty jego w tym względzie streszczają się g łó
wnie w żądaniu, co najmniej, 6 kor. od pszenicy. N iższem —mówi 
autor — cło to pod żadnym warunkiem być nie powinno, a to tern 
bardziej, że cło minimalne w Niemczech wynosić będzie 5 mar. 50 fen., 
to znaczy, że poza tę granicę rząd niemiecki nie będzie miał prawa 
żadnym traktatem cła od pszenicy zniżyć, gdyby austryackie cło by
ło uiższem od niemieckiego; oczywiście, że produkt zagraniczny, znaj
dujący dziś zbyt w Niemczech, z podwójną energią rzuciłby się na 
targi galicyjskie. Jak wiadomo, ten postulat autora znalazł już silne, 
bardzo poważne poparcie w przedłożeniu rządowem nowej, autonomi
cznej taryfy cło we j, wniesionem w Radzie państwa w styczniu  
1903 roku.

Jak z ustępu wyżej zaznaczonego wynika, autor przedstawia cło 
od pszenicy w wysokości tu przedstawionej, jako konieczność repre
syjną. J est to argument, nie wymagający wprawdzie jakiegoś prze- 
długiego wnioskowania, trudny jednak chyba mimo to do zwalczenia. 
Inna kwestya z argumentami zasadniczymi. W  swych zapędach pro
tekcjonistycznych autor zapomina o jednej okoliczności, o której do
bitnie tak mówi dr Krzyżanowski, również rzecznik interesów rol
niczych ').

W ielce ujemną stroną systemu protekcyjnego jest właściwa mu 
dążność do rozszerzenia się. Przyznając ochronę celną jednej gałęzi 
produkcji, trudno odmówić jej drugiej, zwłaszcza w krajach, parla
mentarnie rządzonych, w których, w myśl zasady, ręka rękę myje, 
można znaleźć większość zazwyczaj tylko dla systemu protekcyjnego, 
obejmującego kilka w iększych grup producentów. W yniki jednak 
z tego wzajemnego neutralizowania się ceł, dana jednostka zyskuje 
wprawdzie, jako producent, ale traci w charakterze konsumenta,

1) „Rolnictwo wobec polityki handlowej", Kraków, 1901. Str. 83.
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a ogólne podrożenie produkcji umniejsza wywóz, utrudnia jej zdol
ność konkurencyjną z zagranicą. Autor zauważa w jednem miejscu  
(str. 60): Po prostu oburzającem jest żądanie w łaścicieli tartaków  
austryackich, aby zaprowadzić cło wywozowe od drzewa surowego 
(krągłego). Wszystko to tylko dla tego, aby w łaściciele wielkich tar
taków i fabryk cellulozy szybciej się wzbogacić mogli, a za to cier
pieć ma cała klasa rolników, posiadających lasy. „Państwo pomagać" 
im ma do wytargowania niższej ceny drzewa surowego od w łaścicie
la lasów; je st to żądanie wprost śmieszne, ale czy tego samego nie 
mogliby powiedzieć fabrykanci cellulozy o żądaniu podwyższenia cła 
od pszenicy? A  zresztą, jakże często, specjalnie w łaściciele tartaków, 
a nawet fabryk cellulozy, są zarazem właścicielam i lasów, a nieraz 
także producentami pszenicy.

A przytem nie wystarcza cła nałożyć, rolnik musi je  umieć w y
zyskać y , a w tym względzie, n iestety, sam produkt rolniczy w G ali
c j i  poważne musi budzić wątpliwości.

Autor jest zwolennikiem na wielką skalę podjąć się mającej po
lityk i kolonialnej. K ierownicy nawy politycznej A ustro-W ęgier po
winni jasno sobie z tego sprawę zdawać — mówi autor — że monar
chia austryacka bez kolonij zamorskich, tak pod względem polity
cznym, jak i ekonomicznym, szybkim krokiem do upadku zdążać musi. 
A  powołuje się autor w tym względzie na przykład A n glii, Niem iec, 
F ran cji, mocarstw, dążących wszelkiemi siłami do zyskania zamor
skich rynków zbytu. I  jakkolwiek w iele ściśle ekonomicznych momen
tów istotnie przemawiałoby za słusznością wywodów autora, to jednak  
należałoby, mojem zdaniem, nie pomijać jednego jeszcze, równie wa
żnego momentu: braku jednolitości kulturalnej w monarchii austro- 
w ęgierskiej, nie należałoby pomijać, że polityka kolonialna tylko tam 
żywszem płynie korytem, gdzie to dążenie do rozszerzenia rynków 
zbytu idzie ręka w rękę z rozszerzeniem wpływów kulturalnych  
i gdzie przytem obie te tendencje stanowią zasadniczy punkt w yjścia  
działalności władzy państwowej.

Jednym z najbardziej interesujących ustępów książki p. P ayger- 
ta jest rozdział, poświęcony sprawie uprzemysłowienia G alicji. Autor, 
uznając potrzebę silnej ochrony produkcji rolnej, podnosi również 
bardzo silnie i stanowczo potrzebę, wytworzenia wielkiego przemysłu 
fabrycznego w G alicji, jeśli kraj ten ma sprostać swym zadaniom cy- 
wilizacyjno-ekonomicznym. Autor udowadnia, że kraj musi w ytężyć

') Krzyżanowski, j. w., str. 94.
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w szystkie siły  celem wytworzenia przemysłu, mogącego z obcym kon
kurować, a to przynajmniej na krajowych targach. Dowodzi wreszcie, 
że ochrona cłowa produkcyi przemysłowej nie jest szkodliwą intere
som krajowym, jest raczej dla tego przemysłu konieczną, należąc bo
wiem do obszaru cłowego monarchii austro-węgierskiej, może G alicya  
stworzyć przem ysł tylko przy warunkach, przyjaznych rozwojowi 
przemysłu austro-węgierskiego. Szczegółowo omawia konieczność w y
tworzenia wielkiego fabrycznego przemysłu, a nie drobnego, czy domo
wego. Na pierwszy plan wysuwa zwłaszcza konieczność wytworzenia  
fabrycznego przemysłu tkackiego, a postulat ten popiera ogromnie bo
gatym zasobem dat i faktów, zaczerpniętych z historyi i statystyki,z na
uki i doświadczenia. D łuższy ustęp poświęca przemysłowi szewckiemu. 
A chlubnie świadczy o autorze, że zdania, ongi przed laty w swej 
książce p. t.: „Die sociale und wirtschaftliche L age der galizischen  
Schuhmacher (Leipzig 1891),, wypowiedzianego, a uznającego możność 
skutecznej walki rzemiosła z produkcyą fabryczną — nie stara się pod
trzymać we wszelki możliwy i niemożliwy sposób, lecz, uznając jego 
bezzasadność, pisze: „Przedtem żądałem środków, któreby rękodziel
nikom pozwoliły raz na zawsze intruza odeprzeć, teraz sądzę, że trzeba 
raczej obejrzeć się za środkami, któreby walkę uczyniły mniej bole
sną, mniej straszną, gdyż ostateczny jej wynik jest już przesądzonym, 
i tego zmienić nic nie zdoła. Za pomocą rozdzielenia skomplikowanej 
roboty szewca na kilkadziesiąt zupełnie elementarnych poruszeń, 
technice fabrycznej udało się wykonać towar równie kształtny a w ol
ny od nieregularności, w łaściwych każdej pracy ręcznej, udało się jej 
uwzględnić prawie w szystkie różnice w budowie nogi ludzkiej. W y
łączone są z produkcyi fabrycznej tylko formy anormalne, rzadko 
spotykane, któreby nie opłacały wyrobu większej ilości egzem 
plarzy.

W dalszym ciągu omawia autor szczegółowo garbarstwo, kra
wiectwo, rękawicznictwo, stolarstwo, bednarstwo, na wszystkich tych  
szczegółach i przykładach dowodząc z wielkim nakładem wiedzy  
i erudycyi konieczność wytworzenia przemysłu fabrycznego w Gali- 
cyi, uznając wreszcie, że administracyjne wyodrębnienie kraju ułatwi 
prace nad podniesieniem bytu ekonomicznego kraju.

D r  Z y g m u n t  G a r g a s .
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ADAM KRZYŻANOWSKI: Rolnictwo wobec polityki handlowej. Kraków. 1901.
Główny skład w księgarni S. A. Krzyżanowskiego.
Str. 107.

Dnia 31 grudnia 1903 roku przestały obowiązywać traktaty  
handlowe, zawarte między A ustro-Węgrami z jednej strony, a Niem 
cami i Włochami, ze Szwajcaryą i B elgią z drugiej. W  tym samym 
terminie wyekspirowały również umowy A ustr o - W ęgier z Serbią i z Ro- 
syą. Rzecz przeto łatwo zrozumiała, że ta nowa faza polityki handlowej 
odbić się musiała i w literaturze. W prawdzie literatura handlowo- 
polityczna ma tę specyficzną sobie własność, że wytacza w wyższym  
stopniu, niż jakakolwiek inna gałęź literatury ekonomicznej argu
menta, jak świat stare, z pełnem poczuciem, i w jej zupełnej i całko
witej świeżości stawiając tezy i postulaty wolno handlowe, czy pro- 
tekcyonistyczue z niezwykłą pewnością siebie, z pretensyądo ogólnej 
ich ważności i znaczenia. Przecież pojawia się ona peryodycznie, 
a choć tezy, w niej wypowiadane, usiłują zachować formę ogólnie 
ważną, to przy pewnej, niezbyt zresztą wielkiej dozie krytycyzm u, 
trudno dostrzedz, że istotnie nie są one tak bardzo pozbawione 
wszelkiej racyi, że są wszakże istotnie odzwierciedleniem interesów  
chwili obecnej (przytern najczęściej danej grupy, czy warstwy społe
cznej). A  ta rozbieżność interesów powoduje, że w tej dyskusji lian- 
dlowo-politycznej biorą czynny udział w szystkie grupy, czy warstwy 
społeczne, w szystkie kraje, czy części składowe państwa, jednolity  
obszar cło wy tworzącego.

W tej dyskusyi bierze udział każda grupa, mająca świadomość 
swego stanowiska w całokształcie organizmu społecznego, świadoma 
swych potrzeb i interesów na polu polityki handlowej. Pocieszającym  
jest przeto objawem, że sprawa odnowienia traktatów handlowych nie 
przeszła niepostrzeżenie i w Galicyi do kraju, gdzie ogólne w ykształ
cenie jeszcze nader słabe, gdzie przeto poczucie własnych potrzeb 
i interesów nie zawsze z należytą siłą się uwydatnia.

W ybitne w tej literaturze stanowisko zajmie książka p. K rzy
żanowskiego. A budzić ona musi interes tern większy, że p. K rzyża
nowski jest i znakomitym znawcą stosunków produkcyi rolniczej Ga
licyi, więc najważniejszej gałęzi jej gospodarstwa społecznego, i jako 
sekretarz Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego, jest urzędowym  
niejako rzecznikiem interesów rolnictwa galicyjskiego.

Z przyjemnością niech mi wolno będzie przedewszystkiem  
skonstatować, że książka p. Krzyżanow skiego jest pisana w sposób
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ściśle naukowy, że jest wolną od owego fanatyzmu protekcjonisty
cznego, jaki obecnie wśród pisarzy agrarnych nader często spostrze
gać się daje. Pan Krzyżanowski, po omówieniu dotychczasowego  
przebiegu wypadków handlowo-politycznych w Austro-W ęgrzech, po 
statystycznem  przedstawieniu handlu zagranicznego ważniejszymi 
płodami rolniczymi, omawia szczegółowo w szystkie argumenta pro 
i contra polityce protekcjonistycznej. „Nałożenie nowych ceł, lub pod
wyższenie istniejących, wymaga dokładnego zbadania konkretnych  
właściwości danego przypadku, dowodzących niewątpliw ie potrzeby 
takiego postanowienia ustawodawczegou, kończy autor swe ogólne wy
wody handlowo-polityczue. N ie są dostatecznymi argumentami ani 
życzenia interesowanych producentów, którzy prawie zawsze doma
gają się w swych rezolucjach i uchwałach zamknięcia protekcjinem i 
cłami targu wewnętrznego, oraz równoczesnego obniżenia ceł w dro
dze traktatów handlowych przez państwa, do których wywożą swe 
wytwory, ani okoliczność, że państwa zagraniczne podwyższyły cło 
na dany towar. Zwłaszcza nie powinna wysokość ceł przekraczać gra
nic, pozbawiających producentów krajowych zachęty do zastosowania 
najnowszych postępów technicznych.

Traktatów grudniowych, wraz z tworzącymi ich uzupełnienie 
umowami z Serbią i Rumunią, autor nie uważa za dzieło „doskonałe" 
(jak się wyraża może trochę za oględnie). Podstawowa ich idea: unia 
celna bez ceł była w założeniu fałszyw ą, choć dla Niem iec przedsta
wiała sposób wyjścia za jednym zamachem z ówczesnego osamotnie
nia handlowo-poli tycznego.

Omawiając specjalne postulaty G alic ji, podnosi autor, że ze
rwanie unii celnej z W ęgrami, a zastąpienie jej unią z Niemcami, by
łoby dla G alic ji ekonomicznie korzystnem, gdyż wówczas byłby utru
dniony dowóz węgierskiej mąki, słoniny, bryndzy, w ęgierskiego  
zboża i t. d., a eksport agrarny w G alicji miałby otwartą drogę do 
Niem iec i zwiększony zbyt w Wiedniu, gdzie obecnie konkurencja  
węgierska utrudnia korzystną sprzedaż galicyjskiego bydła i trzody  
chlewnej. Na zerwaniu unii celnej z W ęgrami zyskałaby G alicja  
więcej, niż inne kraje austryackie, ponieważ nie ma do stracenia 
zbytu na swe wyroby przemysłowe w Niemczech. Uważając wszakże 
ten projekt, za teoretyczny, sądzi jednak zarazem autor, że nawet 
gdyby doszedł do skutku nowy traktat z Węgrami, nastąpi prawdo
podobnie dalsze utrudnienie eksportu rolniczego, który dotknie nie- 
tylko to, co już obecnie wywozimy, lub wywozić moglibyśmy, ale tak
że te gałęzie wytwórczości, które poczynają się rozdwajać i mają po 
temu pomyślne warunki: sadownictwo, warzywnictwo i mleczarstwo.
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Szkoda jest często podwójna: niemieckie cło na owoce utrudnia nie- 
tylko wywóz, ale naraża Galicyę także na zwiększony konkurencyę 
na targu wewnętrznym. Zachodzi zatem potrzeba szukania środków 
zaradczych na innych polach. W ęgry, znajdujące się do pewnego s to 
pnia mutatis mutandis w podobnej sytuacyi, robią obecnie gorączko
we w ysiłki, skierowane do uprzemysłowienia kraju.

Wobec zamknięcia granicy niemieckiej dla naszego bydła i trzo
dy chlewnej, ułatwienie ich zbytu na targu wewnętrznym staje się 
rzeczą pierwszorzędnej doniosłości. Zwłaszcza usunięcie praktyk w e
terynaryjnych w innych krajach koronnych, zwróconych przeciw wy
wozowi naszej trzody chlewnej do Pragi i do Wiednia, jest nader wa
żne dla chłopa. Produkcya ta nie wymaga równie znacznego nakładu 
kapitału, czasu i fachowej znajomości rzeczy, jak w iele innych gałęzi 
wytwórczości rolniczej, jest zatem w danych warunkach szczególnie  
dogodną. W obec sytuacyi geograficznej kraju, polityka taryfowa, za
stosowana do jego interesów, nabiera wielkiej wagi.

Tak dochodzi autor w rezultacie pośrednio do przekonania, że 
G alicya w obecnym swym ustroju prawno-państwowym nie może 
w wybitniejszej mierze wpływać na politykę narodową Austro-W ę- 
gier, jakby to polityka odpowiednio do interesów gospodarczych Ga- 
licyi się ukształtowała. Mimo to powiada przy końcu: „Rozbiór unii 
celnej w chwili, gdy tworzą się w ielkie światowe terytorya clowe 
z tendencyą odgraniczenia się od innych krajów, byłby zupełnem  
n i e z r o z u m i e n i e m  k i e r u n k ó w  r o z w o j u  h i s t o r y 
c z n e  g o “ . Zgoda, że ogólna tendencyą rozwojowa idzie w kierun
ku tworzenia coraz to większych terytoryów cłowych. A le  czy isto 
tnie rozumna polityka zasadza się na tern, by od tej ogólnej tenden
cy! rozwojowej nie było żadnych a żadnych zboczeń? Ozy raczej 
punktem wyjścia powinien być interes gospodarczy danego społeczeń
stwa, który niewątpliwie w ogólnym rozwoju dziejowym siłą rzeczy 
dostosuje się do ogólnej tendency! rozwojowej. Tendencyą rozwojowa 
jest ogólną wypadkową zjawisk, ale mąż stanu, czy polityk, nie two
rzy tej ogólnej wypadkowej zjawisk, jeno same zjawiska. A nie nale
ży zapominać, że te wielkie światowe terytorya cłow e tworzą się na 
jednolitym podkładzie kulturalnym i historycznym, ale nie tam, 
gdzie brak takiego podkładu.

D r  Z y g m u n t  G a r g a s .
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WYSPIAŃSKI STANISŁAW . „Achilleis". Sceny dramatyczne. Kraków, 
r. 1903.

W  zajmującej, aczkolw iek nad pojęcie bezkrytycznej i w uwiel
bieniu nieznającej miary broszurce o W yspiańskim, mówi p. Andrzej 
Niem ojewski, że „Wyspiański jest we wszystkich dziełach swoich sym- 
bolistą, że każdy jego dramat jest jednym wielkim symbolem czegoś, 
co się wśród nas dzieje, co nas boli, raduje, drażni, tęskni, cni, co ma
rzymy, za czćm wybiegamy w przyszłość"... A le  mówiąc o dramacie 
M e l e a g e r  nie wyjaśnia, n iestety, symbolu, który był może tak 
głęboki, że aż niezrozumiały. N ie, nie trzeba koniecznie pod w szyst
kie dzieła podkładać własnego widzimisię. Chciał to swojego czasu 
w dwóch sporych tomach uczynić względem M ickiewicza Toporski, 
tłómacząc rzekome symbole w każdem słowie ukryte. Eozumie się 
że i M ickiewicza niektóre dzieła są symboliczne, np. F  a r  y s i W y
spiańskiego również, up. W e s o ł e  lub W y z w o l e n i e ,  ale nie 
w szystkie. Scenom dramatycznym p. t. A c h i l l e i s  brak symbolu. 
Dobył poeta sceny te po części z Iliady, którą wybornie zna, lubi 
i której bohatera wyobrażał w rycinach, n iezw ykle pomyślanych, po 
części zaś z poetów cyklicznych, uzupełniających szczegółami wzmian
ki Iliady. Scen dramatycznych mieści książka dwadzieścia sześć. 
A kcya w nich rozpoczyna się w obozie greckim na boisku przed na
miotami, w rozwoju swoim przenosi się pod namioty bohaterów: 
A chillesa, Agamemnona, Odyssa, Ajasa, Diomedesa, następnie do D o
mostwa Priama w Troi, do Hektora, nad illejską bramę, do świątyni 
Ilionu —i znów wraca do obozu Greków, na mury, do świątyni... A k- 
cyę, znaną dostatecznie wykształconemu ogółowi, rozsnuwa nie 
A chilles, lecz Odyss. On niweczy plany Rezosa i Pentezilei, ciągną
cych ku pomocy Trojanom, on gasi ducha Trojan, tępiąc tłum wywa
bionych przez się ofiarników, on puszcza grot na znak, że czas bra
my otworzyć dla Greków, on chytrze w Troi szpieguje—wszędy jest 
inicyatywą, pomysłem i wynalazcą narzędzi czynu. A le  akcya w sce
nach tych nie stanowi duszy książki. Podobnie, jak w M eleagrzei P ro
tesilaea i Laodam ii, tak tu poeta św iat grecki zmodernizował. N ie
mal każda z głównych postaci pojęta na swój sposób, cokolwiek  
odmiennie od Homera. A chilles nie jest prostolinijnym w ize
runkiem siły  i rozmachu szalonego. W prawdzie i tu ma on za 
„kpów tych, co szukają duszy na języku", wprawdzie i tu sarka 
na Nestora:
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Gdy ze mnie pożar bije, ten językiem miele,

Tak pies kreci się w kółko, gdy barłóg swój śc iele.“—

ale czyn jego nie bywa aktem popędu, lecz niejakiego rozmysłu, jak  
gdyby głosu sumienia. H efajst wykował mu zbroję, gdyby jednak  
Achilles, zbrojny nią, chciał zlo czynić, nie będzie w alczyła. To też 
i z Trojanami nie bije się on nie z powodu gniewu ku A trydzie, lecz 
dla tego, że znalazł człowieka, który przerósł innych, t. j. Hektora. 
Wodzom greckim ostro wyrzuca: chciwi są łupu, nie dbają o lud, „co 
gruz orze". Poznał dziś, że mordowani przezeń—niewinni, że w obec
nych z Troją zapasach szlachetni mają być—bezczynni. Tak prze
istoczony A chilles ma nawet moment tkliw ego rozmarzenia, kiedy 
siedzi na urwistym brzegu nad Skamandrem, zapatrzony i zasłucha
ny w wodę, fale przepływające szepcą mu przedziwne i przeeudow- 
nie poetyczne obietnice, groźby, przestrogi i pociechy. K iedy zaś 
z fal wypływa martwe ciało P entezilei, A chilles je bierze w objęcia 
i mówi: „O luba, dałbym moje życie, gdyby to życie dało tobie.
Przyjm pocałunek, boskie dziecię, miłość zakwita na grobie"'—wów
czas doprawdy przez to uwielbienie martwej kochanki zupełnie po
dobny je st doFilona z B a l l a d y n y  albo do bohatera T r y u m f u  
ś m i e r c i  d’ Annunzia, kiedy woła: „Zabić ją, a posiąść. D la te g o , 
kto szuka niezależnej miłości, niema innego sposobu!" Zmiana duszy 
A chillesa nie jest przypadkową. W  tym stosunku i inne postaci 
uległy przeobrażeniu. Gorszym jest W yspiańskiego Odyss, niż 
Homera. Chytry, a nikczemny i krwawy. Dyplomata—więcej kry
je, niż wyjawi. Kryje zarówno pobudki, jak końcowe węzły zamia
rów. Człowiek czynu, podobnie jak Agamemnon—człowiek „co rzą
dzi", jak Menelaus mniema, i wyczekuje jakiegoś znaku. Umysł przed
ni w podstępie i przebiegłości, a jako taki działa rękami innych. 
A chilles o nim mówi po otrzymaniu odeń srogiej i zelżyw ej besz- 
taniny:

To jest ten człowiek, z którego oblicza 

Fałsz czytam zawdy, ilekroć fałsz knuje.

Ale to człowiek jest, co patrzy w dusze 

I wzlot mój każdy jasno przewiduje.

Bez wątpienia najlepsza to głowa w greckim obozie. Pośród innych 
postaci: Nestor bredzi starczym językiem o dawnych czasach, Diome* 
des bywa ślepem narzędziem Odyssa, Menelaus „jest dotknięty cho
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robą, tęsknoty* za ojczyzną, Aj as płonie zawiścią ku A chillesow i— 
ale także miewa chwile smętnych rozczuleń, pyszny Tersytes, taki 
podobny do sienkiewiczowskiego Chilona Chilonidesa—i w ielka szko
da, że podobny, bo zresztą doskonały. W obozie trojańskim zmo
dernizowana fizyouomia Parysa, który dzierży berło w Troi nie ty l
ko formalnie, ale mocą inteligencyi. H ektora nazywa Priam oprys
kliw ie „prostakiem tępym", a Parys o sobie mówi: „łatwiej mię uciąć 
niźli zrównać głową", „ofiarę duszy niosę wam w ofierze11. Tych  
znamion nie znamy z Iliady. W szystk ie te odstępstwa od źródeł po 
czynił W yspiański świadomie. Oczywiście filologom nie podobają 
się one; ale nie w tern rzecz, czy zmienił, czy n ie—rysy znamienne 
postaci. Przedewszystkiem  dusza epoki zła, dzika, bez śladu m iłoś
ci bliźniego. „Hańba człow ieka—to są wasze czyny", w yście ryce
rze—sępi,—woła Chryzes; ani śladu też uobyczajenia: kobieta jest 
rzeczą, a jej zadaniem rozkosz nieść mężczyźnie, który ją zmienia— 
jak rękawiczki. Powtóre: ponieważ nie jedno tylko lico uległo prze
obrażeniu, lecz w rozmaitych odcieniach i inne równomiernie, przeto 
harmonia obrazów i scen, z któremiśmy się od szkoły spoufalili, nie 
razi, jeno inaczej oświetlona nabrała, rzekłbym, oryginalności, a na
w et nowym przyoblekła się wdziękiem. Źle pisał wielki myśliciel 
Spencer o Homerze, raziła go brutalność i naiwność homerycznych 
ludzi; otóż świat ten w obrazach W yspiańskiego o ton się pogłębił 
przez to zaś zbliżył ku nam. Sądziłbym, że wolno tak uczynić poecie, 
o ile wie, że tego, co w zniosłe, nie przerobi odrazu na karykaturę. 
A  W yspiańskiego A chilleis i w całości skonstruowana nader prze
myślnie i w szczegółach zawiera pierwszorzędne piękności. Przed  
widzem przesuwa się długi rząd ludzi, wprowadzanych na sposób 
dawnej tragedyi parami na scenę, a każdy człow iek inny, każdy zaś 
szkicuje się o ty le  wyraziście, o ile zw ięźle doskonałemi skróceniami. 
Podobno nie wynalezienie idei znamionuje talent dramatyczny, na
wet nie stworzenie sensacyjnych psychicznych sytuacyj, lecz dar 
tworzenia żywych, plastycznych ludzi, czy oni będą owiani urokiem 
poezyi, czy też nawet prozaiczni i pospolici. W yspiańskiego ludzie 
żyją, a ponieważ sytuacye, wśród których umieszcza ich, bywają za
zwyczaj niezwykłe, przeto scena, wypełniona jego postaciami, tchnie 
ku widzowi czarem baśni, w której działają prawdziwi ludzie. Umie 
W yspiański przy tern wymyśleć i sceny, wstrząsające efektami deko
racyjności i grozy: działa odrazu i na wyobraźnię i na uczucia widza. 
Takim efektem jest w A c h i l l e i s  cała scena X I., porywający ko
mentarz do sławnej grupy Laokoona. Kapłan pogrąża się w gorz
kich i bolesnych rozpamiętywaniach śmierci swych synów, zaduszo
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nych przez węże, które skryły się w studni, pod koniec daje się s ły 
szeć piękny chór chłopców, Laokoon klęka u studni, wieko jej dźw iga  
się, w ciemności nad ocembrowaniem kołyszą się dwa w ielkie połys
kujące łby wężowe... Takich efektów dekoracyjnych mistrzem jest 
W yspiański.

A n t o n i  M a z a n o w s k i .



KRONIKA MIESIĘCZNA.

Politechnika warszawska nie może uskarżać się na brak frek
w encji. Oto w chwili, kiedy to piszemy, w kancelaryi tego zakładu 
spoczywa już 594 próśb o dopuszczenie do egzaminów konkursowych, 
a że w zakładzie miejsc wolnych jest tylko 210, więc naturalna rzecz, 
384 kandydatów musi odpaść.

594 : 210! Stosunek to znamienny. Świadczy on, że ogromna 
większość młodzieży naszej, która kończy szkoły średnie, ma powoła
nie do studyów technicznych. Trudno się z tym faktem pogodzić, ale 
cyfra świadczy, że tak jest.

594 młodzieńców pragnie zostać inżynierami i niewątpliwie 
wszyscy zostaliby, gdyby nie egzamin konkursowy.

Egzamin ten jest zabytkiem dawnych czasów i stoi w krzyczą
cej sprzeczności z dobrem prawem każdego do wybierania sobie tej 
drogi, do której ma on upodobanie, okazuje się jednak, że egzamin 
ten jest potrzebny, gdyż inaczej — w niedługim czasie zabrakłoby 
nam lekarzy, adwokatów, tak, jak już dziś brakuje nauczycieli, pu
blicystów i agronomów, a mielibyśmy olbrzymi zastęp techników przy 
skromnym jeszcze i bardzo wrażliwym na wszelkie fluktuacje ekono
miczne przemyśle.

Chwała Bogu 384 kandydatów odpadnie i ci będą musieli w y
brać sobie inne zawody. Cała strata będzie tylko w tern, że przy se
gregowaniu na podstawie egzaminu, którego wyniki zależą często od 
t. zw. „szczęścia", a nie zawsze od prawdziwej umiejętności — mogą 
zajść pewne pomyłki. Młodzieniec z prawdziwemi zdolnościami w kie
runku technicznym może nie zdać, a inny zda nawet z odznaczeniem. 
To trudno.

N ie można wszakże przeczyć, że byłoby daleko lepiej, aby mło
dzież pamiętała sama o tern, że w społeczeństwie potrzeba równo
miernego rozkładu sił wytwórczych i nie szturmując wyłącznie do 
wrót politechniki, baczniej rozglądała się dokoła siebie w chwili, kie
dy decyduje o wyborze zawodu.
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N iestety  — decyzya ta jest mało samodzielną i przychodzi naj
częściej z zewnątrz.

Zawód techniczny w przekonaniu ogółu jest dziś zawodem naj
lepszym, zapewniającym największy dobrobyt i to w czasie dość szyb
kim. Młody inżynier, wówczas kiedy prawnik jest dopiero pomocni
kiem adwokata przysięgłego, a lekarz zupełnie bezinteresownie pra
cuje w szpitalu dla własnej nauki, — zajmuje już stanowisko i zara
bia doskonale na swoje utrzymanie. Przytem  — pewien % inżynie
rów zawsze robi majątki na przedsiębiorstwach, a nawet na kierowa
niu fabrykami cudzemi. Z tych, którzy w danym roku kończą tech
nikę, za lat 20 z pewnością kilku przynajmniej wybije się na stanowi
ska naczelne z grubą pensyą i z jeszcze grubszemi tantyemami. K tó
rzy to — nie wiadomo, ale każdy może mieć nadzieję, że to on 
właśnie.

Te mniemania i te nadzieje są bodźcem bardzo silnym, zw łasz
cza dla rodziców, którzy zawsze więcej materyalnie pojmują szczęście 
swoich synów, niż ci synowie sami. I  dlatego rodzice zachęcają mło
dzieńców do tego, co uważają za najlepsze.

W ytwarza to prąd silny, ale wązki, zacieśniony, sprzeczny 
z prawami życia, które za tę wyłączność prędzej lub później zemści 
się na krótkowidzach.

I tak będzie kiedyś w naszem społeczeństwie z nadprodukcyą 
sił technicznych. W ytworzym y ich legion, daleko większy, niż tego  
potrzebuje nasz przemysł i wówczas zacznie się odpływ, emigracya 
tych sił z kraju, naturalnie nie ku pożytkowi ogółu, który znajduje 
się jeszcze na tym stopniu rozwoju kulturalnego, że każda jednostka 
o szerszym poglądzie i wyższem wykształceniu jest mu potrzebną.

Młodzież nasza, rzucająca się masowo ku studyom technicznym  
zapomina także o tern, że jeżeli przy jej współudziale wytw orzy się 
kiedyś silny i zdrowy przemysł krajowy, to musi on znaleść oparcie 
na dobrym handlu, gdyż przemysł bez handlu istnieć nie może. Te 
dwie dziedziny są ze sobą związane ściśle i nierozłącznie. My tym 
czasem już dziś niedomagamy na tym punkcie — nie mamy inteligen
tnych, przedsiębiorczych kupców. Handel nasz spoczywa jeszcze  
w kolebce, a nie dość jest w y t w o r z y ć ,  trzeba także umieć sprze
dać. A  do tego potrzebni są nie kramarze, nie właściciele sklepów, 
którzy u nas nazywają się kupcami, ale kupcy prawdziwi, w wielkim  
stylu, tacy, jakich posiada A nglia, Niemcy, Hollandya, którzy są nie- 
tylko dźwignią dobrobytu społeczeństw własnych, ale przewodnika
mi tych społeczeństw na nowych drogach. W szakże i Cćcil Rhodes 
był tylko kupcem angielskim.
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Otóż, zastanawiając się nad tern, trzeba wyrazić życzenie, aby 
młodzież nasza przy wyborze zawodu pamiętała także o zawodzie ku
pieckim.

Miech tylko część tych aspirantów do politechniki, którzy w licz
bie 384 odejdą z niczem po ukończeniu egzaminów, część nieznaczna 
wynosząca jakieś 2 — 3%', obierze drogę kupiecką, a już społeczeń
stwo na tern zyska.

Jesteśm y wprawdzie w położeniu trudnem, bo w kraju nie ma
my ani wyższych zakładów handlowych naukowych, ani wielkich do
mów, gdzie by można odbywać praktykę w zakresie handlu światowe
go, ale to jeszcze przeszkoda najmniejsza.

Tyle wszak młodzieży naszej rok rocznie wyjeżdża zagranicę: 
do Zurichu, do Charlottenburga, do Karlsruhe, do D arm stadu itd. — 
naturalnie — na politechnikę, dlaczegóżby więc i tych kilku, poświę
cających się studyom handlowym, nie miało wyjechać do Antwerpii, 
do Londynu, do Hawru, Hamburga, a nawet do N ow ego Yorku?

Obowiązkiem społeczeństwa byłoby im dopomódz do tego i nie 
ulega wątpliwości, że gdyby tylko ruch w tym kierunku się rozpo
czął, z pewnością znaleźliby się i ludzie i instytucye, na których po
moc możnaby liczyć. Powstałyby fundacye stypendyalne, pożyczki 
długoterminowe, zasiłki bezzwrotne itd. Trzeba tylko objawić chęć 
i dążenie.

Obok handlu pożądanem byłoby, aby młodzież pamiętała także 
i o agronomii. Dobrze wykwalifikowanych s ił rolniczych kraj nasz 
potrzebuje bardzo i wciąż jeszcze ma ich za mało. Administratora
mi wielkich majątków nierzadko są u nas jeszcze Niem cy i Czesi, któ
rzy sprowadzają swoich rodaków do zarządu drobnych nawet folwar
ków i — przynoszą nam wprawdzie kulturę, ale odbierają chleb. Czy 
tak być powinno?

Doprawdy więc, warto się nad tern zastanowić i zerwać z ow
czym pędem w wybieraniu zawodu, a natomiast liczyć się więcej 
z potrzebami kraju, w którym dobrobyt, jeżeli już sam b y t  nie w y
starcza, zawsze jeszcze znajdzie każda jednostka rozumna i przygoto
wana do pracy fachowej.

210 techników rocznie — to przecież aż nadto dla naszego prze
mysłu.
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Działalność Banku włościańskiego w K rólestw ie Boiskiem ule
gnie na zasadzie nowowydanych przepisów pewnym zmianom i ogra
niczeniom. Wobec tego nie od rzeczy będzie rozejrzeć się bliżej 
w tern, co instytucya ta, ułatwiająca włościanom nabywanie majątków 
parcelowanych, uczyniła dotychczas.

Najlepiej wypowiadają to cyfry, przy ich więc pomocy będzie
my się starali sprawę tę oświetlać na podstawie sprawozdań urzę
dowych.

Od początku operacyi Banku włościańskiego u nas t. j. od ro
ku 1883 do 1 stycznia 1903 (za rok ostatni sprawozdania jeszcze n ie
ma), kupiono za pośrednictwem tej instytucyi w dziesięciu guber
niach Królestwa Polskiego następujące ilości ziemi:

W  gub. W arszawskiej . .
kupiono ziemi morgów 

. . 115.894
Lubelskiej . . . . . . 102.046
K ieleckiej . . . . . . 76.667

„ Kaliskiej . . . . . . 88.689
„ Radomskiej . . . . . 92.151

Piotrkowskiej . . . . 70.108
Siedleckiej . . . . . . 35.193
Płockiej . . . . . . 23.907
Łomżyńskiej . . . . . 11.449
Suwalskiej . . . . . . 1.029

Razem . . 617.730

W  tej liczbie kupiły spółki włościańskie 615.279 morgów, poje
dynczy zaś nabywcy 2451 mrg.

Za powyższą ilość ziemi zapłacono ogółem 46.804.289 rubli 97 k., 
z czego na pożyczki udzielone przez Bank W łościański przypada 
34.941.329 rb., na fundusze zaś własne nabywców 11.862.960 rb. 
97 kop.

Na ziemi nabytej osiadło 69927 osadników, którzy wraz z ro 
dzinami stanowią 178431 dusz płci męzkiej. Kobiety i dziew częta  
w rachubę tu nie weszły.
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Z powyżej przytoczonych cyfr widać przedewszystkiem, że dzia
łalność Banku miała w różnych okolicach kraju różne napięcie. N aj
więcej kupiono gruntów w gub. W arszawskiej, najmniej w Suw al
skiej, przyczem m a x i m u m  kupionych gruntów jest przeszło 132 
razy większe od ich m i n i m u m .

Świadczy to, że, w rozmaitych okolicach kraju rozmaicie ukła
dają się stosunki agrarne, w jednych popyt na ziemię j e s t ,większy, 
w drugich mniejszy.

To samo jest i z podażą.
Trudno dochodzić tu przyczyn tego zjawiska, można jednak za

znaczyć ogólnie, że decydującą rzeczą z jednej strony jest względny  
dobrobyt włościanina, który może myśleć o zdobyciu1 lub rozszerze
niu warsztatu swej pracy, z drugiej — przewaga w danej miejscowo
ści ś r e d n i e j  własności ziemskiej, która, jak to trafnie zauważył 
na łamach B i b l i o t e k i  w roku zeszłym ś. p. Aleksander Kłobu- 
kowski, objawia największą tendencyę do parcelacyi, przyszłość bo
wiem należy tylko do latyfundyów i do drobnej w łasności — gdy wła
sność średnia przy panujących obecnie konjunkturach ekonomicznych, 
wywołujących przesilenie, ostać się nie może. , Upada zaś ona 
głównie z tego względu, że znajduje się w posiadaniu jednostek, któ
re należą do sfery nie umiejącej i niezdolnej do obniżania swojej sto
py życiowej. Majątek kilkunastowłókowy może dziś utrzymać ro
dzinę, ale nie może dostarczyć jej środków pa prowadzenie wykwin
tnego i pozbawionego trosk życia — na powozy, konie, wyjazdy za
granicę, pobyt w mieście, utrzymywanie szerokich stosunków towa
rzyskich, a nawet na kosztowniejsze kształcenie dzieci. D latego tak  
często widzimy ucieczkę ludzi tej sfery ze wsi do miasta. Synowie 
ziemian zostają lekarzami, adwokatami, literatami, nawet przemy
słowcami, a coraz rzadziej rolnikami. Ziemia w tych warunkach je st  
dla nich kłopotem, więc pozbywają się jej chętnie, zwłaszcza, jeżeli 
trzeba nadto przeprowadzić działy familijne lub spłacić jakieś długi. 
Zachętą do tego jest i cena wysoka, [którą osiągnąć można przy 
parcelacyi. A cenę jtę działalność , Banku W łościańskiego znacz
nie u nas podniosła. Przekonyw a o tern tablica następująca:

Płacono średnio za 1 morgę rb.
Więcej niż w

w guberniach: w r. 181)5 w r. 1902 r. 1895 o %
S u w a l s k i e j ...................... 331 74 +  121%
R a d o m s k ie j ....................... 48 93 -j- 93%

4 0
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Płacono średnio za 1 morgę rb.

w guberniach: w r. 1895 W r. 1902
W ięcej niż w 

r. 1895 o %
Łomżyńskiej . . . . . 504 89 +  78%
K ieleckiej . . . . 754 132 +  74%
Płockiej . . . . . . 464 73 +  57%
Lubelskiej . . . . 764 1184 +  55%
Siedleckiej . . . . . 574 86 +  50%
Piotrkowskiej . . . . 51 78 4 -  33%
K aliskiej . . . . 67 88 +  31%
W arszawskiej . . . . 744 854 +  28,8%

W  całym kraju . . 58 96.5 +  70%

N ależy zwrócić uwagę, że są to ceny ziemi bez inwentarza ży
wego i martwego, bez budynków, bez zapasów gospodarskich, tern 
więc są one wyższe i niewątpliwie niejednego zachęciły do pozbycia 
się majątku drogą parcelacyi.

Wracamy jednak do Banku. W edług nowego prawa o kredycie, 
udzielanym przez Bank W łościański zniesioną została możliwość do
płaty tylko 10% ceny nabywanego przez włościan gruntu z własnych  
funduszów; m i n i m u m  tej dopłaty będzie wynosiło teraz eon aj- 
mniej 25% pożyczki bankowej.

Prawo to jednak nie wpłynie na zmniejszenie się operacyi ban
kowych, jak bowiem dotychczasowa praktyka wykazuje, włościanie 
bardzo mało korzystali z prawnej możliwości płacenia tylko 10% war
tości nabywanej przez siebie ziemi, własne ich d o p ł a t y  wynosiły  
bowiem:

W gub. K ieleckiej . . 28,3%
Lubelskiej . . 26,5%
Piotrkowskiej . 25,9%
Radomskiej . . 25,3%

„ Suwalskiej . . 25,1%
W arszawskiej . 24,7%
Siedleckiej . . 24,7%
Łomżyńskiej . 24,7%
Kaliskiej . . 21,7%
Płockiej . . . 18,4%

W  całym kraju . 25,1%
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Z tablicy tej widzimy, że w 5-ciu guberniach płacono więcej na
wet, niż tego n o w e  p r a w o  wymaga, bo w granicach od 25,1% do 
28,3%, w pozostałych zaś nie o wiele co mniej, a w każdym razie dużo 
więcej ponad 10%.

Zakupione przy pomocy Banku włościańskiego grunty powięk
szy ły  własność drobną w różnych guberniach bardzo nierówno w jed
nych o przeszło 10%, w innych zupełnie nieznacznie.

D la zoryentowania się w tej materyi służy tablica następująca, 
w której obok gruntów, zakupionych przez włościan, przy pomocy 
Banku, uwidocznione są grunta włościańskie ukazowe:

W  guberniach: Ukazowe Zakupione W ięcej o
Kaliskiej 778.718 88.689 + 11.40%
Radomskiej . 876.196 92.151 + 10.52%
K ieleckiej . 731.088 76.667 + 10.05%
W arszawskiej 1.178.404 115.824 + 9.83%
Lubelskiej . 1.228.014 102.046 + 8.32%
Piotrkowskiej 949.858 70.108 + 7.3ś%
Płockiej . . 543.322 23.907 + 4.40%
Siedleckiej . 980.522 35.193 + 3.60%
Łomżyńskiej 510.620 11.449 + 2.24%
Suwalskiej . 1.227.108 1.029 + 0.08%

V całym kraju 8.857.545 617.730 + 6.98%

O podziale nabywających ziemię włościan na więcej lub mniej 
zamożnych daje pojęcie osobna tablica, w której wykazane są liczby  
nabywców niemających koni, ilość bezrolnych itd.

W  r. 1902 np. w ogólnej ilości nabywców, która wynosiła 7.746 
osób, było nieposiadających koni 1420; bezrolnych — 3.336, a reszta, 
w ilości 4.410 osób posiadała razem 41.947 morgów. W szyscy ci na
bywcy, posiadający ziemię i bezrolni — kupili razem 73.146 morgów.

Okazuje się zatem, że znaczna część tych, co nabywali ziemię 
za pośrednictwem Banku, była względnie z a m o ż n ą .

D la uzupełnienia tego obrazu działalności Banku, jako instytu- 
cyi parcelacyjnej, dodać należy jeszcze kilka cyfr, wyjętych ze spra
wozdania za rok 1902.

Dowiadujemy się stamtąd, że w latach 1900, 1901 i 1902 Bank  
W łościański nabył 25 majątków, bardzo różnej wielkości, obejmują
cych ogółem 15.191 morgów za 1.421.585 rubli 41 kop. w różnych miej
scowościach kraju.
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Ciekawe dane o tych operacyach zawiera poniżej zamieszczona
tablica: •

- : \  ,.u : v . ' . ..
Kupione przez Bank

W łość, majątki Morgów Cena rb.

. a) w gub. Warszawskiej:

1) Gowarzec 515 57.500
2) Dębinki-Lipiny 1.410 111.200
3) W ilkow ice 294 23.529.77
4) W ybraństwo 114 12.901
5) Tomisławice 814 75.237.93
6) Orzękowice 476 46.941.29
7) Opozdvzew 254 .22.500
8) Golaszew 199 7.700
9) Duninopol 1.158 142.000

b) iv gub. Kaliskiej:
10) W rząca Mała 938 79.466.77

c) w gub. Kieleckiej:

U ) Biniątki 33 1.845
12) Stary Korczyn 67 7.100
13) W ierzbie 297 46.834.58
14) W ierzowisko 283 37.303.14
15) Czernichów 452 66.153.53
16) Strzelce 650 64.794.68
17) Lubonia 244 21.900

d) w gub. Lubelskiej:
18) Izdebno 907 66.350

e) w gub. Piotrkowskiej:
19) Kamińsk 1.111 112.124.96
20) Sromotka 651 24.942.91
21) Gośliny W ielkie 383 21.814
22) Krosno 1.198 72.704.71

f) w gub. Płockiej:
23) Słupsk 1.156 104.463.43
24) Koziczyn 1.107 120.000

g) w gub. Radomskiej:
25) Rossocliy 480 80.000

Ogółem 15.191 1.421.585.41
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Średnia więc cena, płacona przez Bank włościański wynosi 
93 rb. 51 kop., za morgę, czyli 2.085 rb. za włókę.

Z tych 25 majątków Bank kupił 15 od samych w łaścicieli dóbr, 
a 10 na licytacyach przy sprzedaży przymusowej.

Sprzedaż parcelacyjna zakupionych majątków odbywała się 
w tempie dość powolnem. W  okresie tych trzech lat, w ciągu któ
rych Bank nabył 15.191 morgów, sprzedał on włościanom tylko 1fs 
część tej przestrzeni, mianowicie 18 stowarzyszeń włościańskich i je 
den osobny nabywca kupili 3051 morgów za 232.873 rb. 75 kop., na 
rachunek zaś tej sumy wnieśli własną gotówką 24.053 rb. 75 kop., re
sztę zaś, t. j. 207.820 rb. pozostali Bankowi dłużni.

Za sprzedane z nabytych majątków budynki, inwentarz i różne 
produkty, Bank włościański w r. 1902 otrzymał 39.554 rb. 45 kop. To 
pozwoliło mu sprzedawać włościanom ziemię średnio po 76 rb. 33 kop. 
za morgę, t. j. znacznie taniej niż sam płacił (po 95 rb. 51 kop.), 
włościanie jednak nabywali grunta już bez budynków, inwen
tarza itd.

Zestawiając to wszystko, dojść musimy do wniosku, że działal
ność Banku poważną odegrała rolę w procesie przemiany agrarnej, 
którą kraj nasz odbywa obecnie. Parcelacya stała się postulatem  
ekonomicznym, a ujęcie jej w pewne normy było rzeczą niezbędną. 
Jedna wszakże instytucya nie mogła tu dokonać wszystkiego. Obok 
niej, a często, n iestety, tuż pod jej ramieniem działali jeszcze rozmai
tego rodzaju spekulanci, którzy na własną rękę nabywali majątki 
i sprzedawali je później dopiero Bankowi z grubym zyskiem, pośred
nicząc nadto pomiędzy nim a włościanami z oczywistą krzywdą dla 
stron obydwóch. Taki stan rzeczy zwracał na siebie niejednokrot
nie uwagę dalej patrzących publicystów i wysuwał na czoło potrzeb 
chwili sprawę stworzenia na poważnych opartego kapitałach prywat
nego Banku parcelacyjnego lub drobnych lokalnych „spółek parcela- 
cyjnych włościańskich“, na podobieństwo tych, jakie istnieją w Pru
sach. N iestety, ani jedno ani drugie nie wyszło, dotychczas ze sta- 
dyum projektów.
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Świeżo ogłoszone zostało sprawozdanie z działalności wzajem
nych ubezpieczeń rządowych w K rólestw ie Polskiem za r. 190:1.

Ze sprawozdania tego dowiadujemy się, że na początku tego roku 
było ogółem 937,842 ubezpieczonych nieruchomości (z 2,877,916 budyn
kami), ocenione na 792,676,760 rb. i ubezpieczone na sumę 576,569,000 
rb., przyczem normalna suma stawek ubezpieczeniowych wynosiła  
4,327,877 rb. Przy końcu zaś roku było 954,616 nieruchomości ubezpie
czonych (z 2,963,563 budynkami), ocenionych na sumę 829,050,200 
rb. i ubezpieczonych na 617,791,280 rb. W porównaniu z latami po- 
przedniemi świadczy to o wzroście tych obrotów o 20%.

W  r. 1903 było w K rólestw ie ni mniej, ni więcej tylko £,U75  (1) 
p o ż a r ó w ,  z których pastwą 178 padły budynki nieubezpieczone, 
albo też przedstawiające tak małą wartość, że w łaściciele nia śpie
szyli się z ubezpieczeniem. Liczba pożarów, w stosunku do lat poprze
dnich, wzrosła dość znacznie, w roku bowiem 1891 było tylko 3,419 
pożarów, a w r. 1902 — 3,783 pożary. W  znacznej większości wypad
ków (2,266) przyczyna ognia pozostała niewyjaśnioną. Straty, przez 
pożary zrządzone, wynosiły 2,652,000 rb., czyli że na każdego rubla 
ubezpieczenia strata wynosiła 43 kop. Taki sam prawie stosunek za
chodził w latach poprzednich.

W r. 1903 wypłacono ubezpieczeń na sumę 2,823,356 rb. Rezul
taty finansowe tego roku zamykają się zyskiem 1,491,553 rb.

Zyski, osiągnięte w takiej wysokości (35%) pozwalają spodzie
wać się obniżenia taryfy assekuracyjuej, która dla ludności w łościań
skiej, w dotychczasowej normie swojej, jak to zaznaczyliśmy na tern 
miejscu w „Kronice" poprzedniej, pisząc o klęsce pożarów w kraju, 
jest stanowczo za wysoka. Obniżenie to jest tern więcej możliwe, że 
kapitał zapasowy, pomimo, że rząd uszczuplił go o 1 milion rubli, w y
nosi obecnie 6,478,830 rb. Rozporządzając taką rezerwą, instytucya, 
której celu bynajmniej nie stanowi śrubowanie dywidendy do granic 
najwyższych, może śmiało pomyśleć o ulgach dla swej klienteli — 
i niewątpliwie uczyni to w niedalekiej przyszłości.

Co do obmyślenia środków przeciwpożarowych, których stoso
wanie wchodzi także w zakres działania instytucyi, to sprawozdanie 
stwierdza, że, niestety, instytucya, jako zbyt jeszcze młoda, nie zdą
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żyła dotąd wejść na tą drogę. Przeszkodą w tem  były z jednej strony 
prace organizacyjne, z drugiej zaś niew ielki w  początkach kapitał za
pasowy. D ziś wszakże, kiedy ten kapitał zapasowy wzrósł już znacz
nie, i w tym kierunku spodziewać się należy w iększego ożywienia. 
Jakoż w r. 1903 wydatkowano już na ten cel: na dostarczanie sika
wek 16,505 rb., na naprawę uszkodzeń sikawek przy gaszeniu poża
rów — 16,605 rb., za odznaczenia przy gaszeniu pożarów — 11,317 
rb., za chwytanie podpalaczy 1,250 rb. Prócz tego wydano kilka po
życzek i zapomóg bezzwrotnych strażom ogniowym.

W tym kierunku należałoby pójść dalej i szczególniejszą opieką 
otoczyć zwłaszcza ochotnicze straże ogniowe, od których rozwoju 
u nas zależy zmniejszenie się ilości pożarów w kraju.

Instytucya ubezpieczeń, jako rozporządzająca znacznemi środka
mi pieuiężnemi, powinna też rozwinąć szeroką akcyę wśród ludności 
wiejskiej i miejskiej, zachęcając ją do zakładania straży i udzielając 
na ten cel funduszów.

Jednocześnie musi ona zwrócić także uwagę i na brak w naszych  
osadach i wsiach studni, dostarczających wody w potrzebnej obfito
ści. Ze smutkiem bowiem trzeba stwierdzić, że studnie u nas w czasie 
pożarów są wcale nieprzydatne, cierpią bowiem na zupełny brak 
wody.

Jaskrawe na to światło rzuca ogłoszony przed dwoma tygodnia
mi w „Gazecie Polskieju list p. R. S., w łaściciela folwarku D ługie pod 
Koluszkami.

„ Przed niedawnym czasem — pisze on — zdarzył się w okolicy 
mojej pożar. W osadzie Felioyanów płonął dom włościański. Mając 
u siebie sikawkę, kazałem niezwłocznie założyć do niej konie i w y
prawiłem ją  do ognia. Po przybyciu jednak na miejsce okazało się, że 
sikawka jest z b y t e c z n a ,  niema bowiem wody. Posiano wpraw
dzie po nią, ale minęły całe d w i e  g o d z i n y ,  zanim zjawi
ła  się pierwsza beczka. Wówczas o ratunku nie było już mowy, gdyż 
z płonącej chaty pozostały tylko zgliszcza. Uderzony tym faktem, 
udałem się nazajutrz do Felicyauowa i stwierdziłem rzecz niebywałą: 
w osadzie, liczącej *28 dymów, niema ani jednej, l i t e r a l n i e  ani 
jednej studni. M ieszkańcy poprzestają na zbieraniu wody deszczowej 
w dołach polnych, gdzie wkopują beczkę, która stanowi ocembrowa
nie tej „niby studni", zawierającej w szystkiego kilka kubłów wody. 
Nic dziwnego, że przy takim jej „zapasie" o użyciu sikawki marzyć 
nie można".

Słowa te świadczą, że po wsiach naszych budować studnie jest 
jeszcze misyą kulturalną, i dla tego dobrze byłoby, aby Instytucya
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ubezpieczeń między innemi i na ten cel otworzyła kredyt swoim kłien- 
.tom — woda bowiem do gaszenia pożarów — to najważniejszy środek 
.obronny, gdyż bez niej najkosztowniejsze sikawki będą bezużyteczne.

*  *

W  dziennikach naszych niejednokrotnie była już poruszana spra
wa przesilenia, przez jakie przechodzi u nas rzemiosło szewckie.

Miało ono swoje dobre czasy. W ysoki rozwój garbarstwa, pro
dukującego nietylko dobre, ale doskonale skóry, tudzież sumienna, 
r z e t e l n a  robota majstrów, trzymającyych wysoko i z dumą sztan
dar swojego „sławetnego" cechu — zjednały szewcom warszawskim  
nietylko dobre imię, ale i szeroki zbyt, nawet na rynkach bardzo 
dalekich.

„Obuwie warszawskie" znaczyło tam tyle, co „obuwie dobre". 
K ie dziw więc, że handel w tym kierunku rósł i rozwijał się 
szybko, wywóz z roku na rok wzrastał, a obroty przynosiły grube 
zyski. Ale dla tego właśnie, że tak się działo, zwrócili na tę dzie
dzinę handlu swoją uwagę spekulanci, którzy przy pomocy odpowiednich 
kapitałów powoli uzależnili od siebie wszystkich wytwórców obuwia 
i stali się wyłącznymi panami na targach tym artykułem. Mając ua- 
widoku jedynie zyski, a nic ponadto, stopniowo obniżali oni gatunek  
towaru, wysyłanego dalekim odbiorcom i korzystając z dobrej marki 
rozpowszechniali tandetę. Z początku udawało się to, ale przyszedł 
czas, kiedy odbiorcy spostrzegli się, że interes przestał być interesem  
i że dobrej ich wiary nadużyto. Od tej chwili stosunki handlowe 
zaczęły się zrywać, handel malał, a szewctwo warszawskie chylić 
się poczęło do upadku o tyle, że liczna rzesza biedniejszych rzemie- 

: ślników znalazła się w okresie stałego bezrobocia, wywołanego 
zmniejszeniem produkcyi przez firmy większe.

N astały czasy złe i smutne. Szewcy wszakże okazali w tym 
wypadku i siłę żywotną i inicyatywę. D la obrony własnej postano
wili oni rozpocząć akcyę zbiorową i zawiązać spółkę wytwórczą, 
pod hasłem „siła w jedności".

Spółka ta już powstała. Mamy w łaśnie przed sobą jej statut. 
Zadaniem jej — czytamy w gorąco napisanej przez iuicyatorów ode
zwie do „kolegów po fachu" — będzie wspólnemi siłami doprowadzić
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zawód do wyżyn postępu, ułatwić zbyt towaru członkom swoim, dobre 
imię powrócić przemysłowi na rynkach obcych, a nadto wyrwać ze
spolone jednostki z rąk lichwy, ochraniać je przed wyzyskiem szal
bierzy, pogrążającym niejednego w nędzę i t. d. „W szystkie narody 
cyw ilizowane — czytam y dalej — pojęły korzyści, płynące z w iąza
nia się w spółki, a każda ze spółek liczy tam tysiące i dziesiątki ty 
sięcy członków. Ocknąwszy się z dotychczasowego uśpienia, i my 
ujrzeliśmy się na nazbyt zagrożonej drodze. Po tej drodze dalej iść 
nie możemy, gdyż byłoby to zabójstwem.dobrowolnem nas samych 
i rodzin naszych. „Gromada — to wielki człowiek" — mówi przysło
wie. Czas więc, „byśmy zrozumieli, że tylko na samych siebie liczyć 
możemy".

Ten objaw samopomocy ekonomicznej szewców warszawskich 
jest niewątpliwie bardzo pomyślnym i świadczy, że niektórzy przy
najmniej z rzemieślników naszych dojrzeli już do działania zbio
rowego.

Droga, którą wybrali, jest drogą zdrową i pewną, i powinna 
ich doprowadzić do celów, które sobie zakreślili. U łatw ia im to zna
cznie wyjątkowe niemal stanowisko szewctwa w szeregu rzemiosł, 
które nie mogą się ostać wobec produkcyi maszynowej. I  tu wpraw
dzie maszyna wkroczyła już, ale nie wyrządziła ona takich krzywd, 
jak  gdzieindziej, przeciwnie, okazała się nawet pomocną dla rze
miosła.

A obuwie mechaniczne, produkowane en gros przez fabryki 
francuskie, belgijskie i niemieckie, obuwie, które zalewa rynki Au- 
stryi i które zabiło szewctwo w G alicyi, u nas nie znalazło zwolen
ników. J est to ogromny atut w rękach szewców warszawskich, bo
wiem nie potrzebują oni obawiać się jednego z najniebezpieczniej
szych w handlu konkurentów — produkcyi maszynowej, i dzięki te 
mu, jeżeli tylko zechcą wytrwać, mogą rzemiosłu swojemu zapewnić 
długie jeszcze lata rozkwitu.

Pożądanem jednak byłoby, aby hasło współdzielczości, rzucone 
przez świeżo zawiązaną spółkę, znalazło jak najszerszy oddźwięk 
wśród tych, którzy, ekonomicznie najsłabsi, najwięcej ucierpieli 
w obecnej dobie przesilenia.
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W arszawskie Towarzystwo Dobroczynności publicznej, pragnąc 
zaznajomić społeczeństwo ze swą działalnością, podaje do wiadomo
ści ogółu, co następuje:

Towarzystwo powstało w r. 1814; rządzi się obecnie ustawą z d. 
23 lutego 1891 r. Posiada ono zakłady:

1) 11 dla sierot chłopców i dziewcząt, w których znajduje się w y-
chowańców i wychowanek 613.

2) 4 przytułki dla starców i kalek, w których znajduje przytułek
590 osób.

3) 38 ochron, do których uczęszcza rocznie dzieci płci obojga 6,932.
4) 4 żłobki, w których przebywa rocznie dzieci 272.
5) 28 sal zajęć dla chłopców i dziewcząt, do których uczęszcza ro

cznie 3,402 dzieci.
6) 9 kas groszowych, w których rocznie około 10,000 osób składa

swe oszczędności i odbiera je. Obrót roczny tych kas 
przedstawia sumę 150,000 rb.

7) 5 kas pożyczkowych, cyrkułowych, dla ludzi niezamożnych,
w którycii rocznie przecięciowo 2,000 osób korzysta z kre
dytu. Obrót roczny wynosi w tych kasach 100,812 rb.

8) K asę pożyczkową dla popierania drobnego przemysłu i handlu,
w której przecięciowo otrzymuje pożyczki 400 osób. Obrót 
roczny taj kasy wynosi 85,000 rb.

9) 23 czytelnie bezpłatne, z których rocznie około 16,500 otrzymu
je książki do czytania.

10) Przytułek dla rekonwalescentów, w którym rocznie około 2,015
osób znajduje pomieszczenie.

11) Ambulatoryum bezpłatne, w którem udzielana jest pomoc i po
rada lekarska rocznie około 14,000 osobom.

12) 2 kąpiele ludowe, w których rocznie około 68,354 osób
otrzymuje kąpiele.

13) 3 kuchnie tanie, w których rocznie wydaje się obiadów 1,194,438.
14) Oddział rozdawnictwa odzieży, w którym rocznie około 640 oso

bom biednym bywa wydawana odzież.
15) Oddział wydawania stypendyów i pomocy pieniężnej kształcącej

się młodzieży, w którym rocznie wydaje się na ten cel su
ma 9,992 rb.
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16) 22 opiek cyrkułowych, w których rocznie udzielana jest pomoc
przeciętnie 28,678 osobom.

17) W ydział wyszukiwania pracy, który wynajduje biednym zajęcia.
W ydział ten istn ieje dopiero około pół roku i dotychczas
dał zajęcie 2,120 osobom.

18) Oddział obiadów guścinnych, który wydaje rocznie obiadów
36,500.

19) Oddział Zupy rumfordzkiej, w którym wydaje się pożywienie
rocznie 66,000 biednym i t. d.

Razem Towarzystwo ma pod swoją opieką różnych zakładów  
157. W ładze Towarzystwa wybierane są na trzy lata i składają się 
z prezydyum, Zarządu i siedemnastu wydziałów. Ilość ogólna człon
ków, pełniących honorowo różne obowiązki, jest 880. Członków zaś, 
opłacających po 7 rb. rocznej składki, jest 972. Liczba ta, w stosunku 
do ludności miasta W arszawy, jest zbyt małą, i z tej przyczyny To
warzystwo zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli, z prośbą o za
pisywanie się w poczet członków Towarzystwa, opłacających  
składkę.

Dochody od nieruchomości Towarzystwa i procenty od jego  
sum, wynoszące razem rb. 103,903, stosownie do zapisów i budżetów 
Towarzystwa, obracane są na cele wyżej wskazane i na utrzymanie 
wymienionych zakładów — nie w ystarczają one jednak, jak dotąd, 
na pokrycie wszystkich tak licznych i różnorodnych potrzeb Towa
rzystwa, i d e f i c y t  w tym roku wynosi rb. 14,831. W obec tego  
Towarzystwo zmuszone je st zwracać się ciągle do ofiarności publi
cznej o pomoc pieniężną.

W  obecnej zaś chwili, z powodu wojny na Dalekim W schodzie, 
Towarzystwo stara się o rozwinięcie działalności swojej w kierunku 
okazywania jak największej pomocy biednym, a w szczególności 
p o z b a w i o n y m  p r a c y  p r z e z  w y n a j d y w a n i e  i m j e j ,  
j a k o  i p r z e z  d o s t a r c z a n i e  i m  o d z i e n i a  i p o ż y 
w i e n i a .  Towarzystwo jednak, mając na swej pieczy tak znaczną 
ilość zakładów, którym musi byt całoroczny zapewnić, nie jest w moż
ności, wobec zwiększającej się ciągle biedy w mieście, swemi środka
mi materyalnemi podołać temu ważnemu zadaniu i z tej przyczyny 
w imię poczucia obywatelskiego zwraca się z prośbą serdeczną do 
całego społeczeństwa o pomoc spieszną na chleb dla biednych, w ie
rząc silnie, iż prośba jego znajdzie poparcie ogólne i da rezultat po
żądany.

Uprasza się o wnoszenie składek dla biednych na chleb pod go
dłem Towarzystwa „Hes sacra w iser11 do kasy T-wa, Krakowskie-



, 6 2 4 KRO NIKA MIESIĘCZNA.

Przedm ieście Nr. 62, od godziny 11 do 14 po poł.; lub w redakcyach  
wszystkich pism.

Tak brzmi odezwa. Czy przełamie ona dotychczasową obojęt
ność społeczeństwa na losy jednej z najpożyteczniejszych i najpotrzeb
niejszych instytucyj w mieście — tego przesądzać nie można. Chwila 
obecna wszakże powinna zwrócić nietylko oczy, ale i serca w szyst
kich ku Towarzystwu, które z natury swojej powołane do opiekowa
nia się nędzą i biedą warszawską, w ciężkim roku bieżącym, wobec 
bezrobocia i panującej drożyzny znajduje się w położeniu nader przy- 
krem. Tysiące ludzi będą do jego wrót pukały z prośbą o pomoc, 
a na udzielenie im tej pomocy potrzeba środków o w iele w iększych  
niż te, któremi T-wo rozporządza. Rzeczą społeczeństwa jest więc 
dopomódz do spełnienia tych szerokich i poważnych zadań dobro
czynnych.

Sok



WIADOMOŚCI NAUKOWE, LITERACKIE  
I BIBLIOGRAFICZNE.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORY! I ZABYTKÓW KRAKO
WA, prócz sześciu obszernych R o c z n i k ó w  k r a k o w s k i c h ,  wydało 
dwadzieścia sześć tomików B i b l i o t e k i  k r a k o w s k i e j .  Ostatni tomik, 
który niedawno się ukazał na pułkach księgarskich, nosi tytuł: „ B i e l a n y "  
przez Stanisława T o m k o w i c z a .  Kraków, 1904. Str. 60. Jest to pierw- • 
sza źródłowa monografia Bielan. Autor łączy w niej opowieść historyczną nie- 
tylko z opisem przyrody uroczego tego zakątka, ale i ze szczegółowem zbada- • 
niem całego kościoła i klasztoru pod względem architektonicznym. Do opisu 
tego dołączone są ilustracye według oryginalnych zdjęć fotograficznych, oraz 
naukowe opracowanie tych zabytków. Całość dzieli się na pięć rozdziałów: > 
1) Dzieje bielańskiej góry. 2) Okolice i dojazd. 3) Kościół. 4) Kapitularz, za- 
krystya i archiwum. 5) Erem i życie zakonników.

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE WE LWOWIE, założone 
w lutym b. r., odbyło do końca czerwca dziesięć posiedzeń naukowych, na 
których omawiano następujące tematy.

a) Odczyty:
1. Dr. Wł. W i t w i c k i : Przekład ustępów z „Biesiady" Platona".
2. Dr. J. L u k a s i e w i c z :  O stosunkach logicznych.
3. Dr. Z. L i l i e n f e l d :  Krytyka krytycyzm u Kanta.
4. Dr. Wł. W i t w i e k i : Krytyka herbartowskiej teoryi woli.

b) Dyskusye: ,
1. Dr. P. P r ę g o w s k i :  Uzasadnienie postępowania moralnego ze .

stanowiska agnostycyzinu etycznego (trzy posiedzenia).
2. B. B a n d r o w s k i :  O znaczeniu sądów ogólnych i szczegó- , 

łowy oh.
3. Dr. J. L u k a s i e w i c z :  O stosunku logiki do psychologii (dwa 

posiedzenia).
Towarzystwo, które liczy obecnie dwóch członków założycieli, 60 człon

ków czynnych i 13 wspierających, przystąpi do dalszych prac po feryaeh le - / 
tnicli. W październiku odbędzie się staraniem Towarzystwa obchód dwusetnej , 
rocznicy śmierci J. Locke’a.

OSSOLINEUM wydało S p r a w o z d a n i e  roczne z czynności swoich 
za czas 1902  — 1903 . Ze sprawozdania tego widoczny je s t rozwój tej znanej,
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w całym kraju insty tucji naukowej. Zbiory biblioteczne powiększyły się 
w ciągu dwulecia (1902 — 1903) znacznie. Wynoszą obecnie 113,610 dzieł, 
12,400 dubletów, dzieł w czytelni górnej dla młodzieży 652, atlasów i map 
2,040, rękopisów 4,505, autografów 3,022, dyplomów 1471, podobizn 80, mu- 
zykaliów 360, rycin 27,605, obrazów 917, zbrojowni przeworskiej 673, in 
nych rzeczy muzealnych 2,484, monet 17,170, medali 4,278.

Największy dar, jaki ostatuiemi czasy otrzymał zakład Ossolińskich,po
chodzi od pani Mai winy Nargielewiczowej po ś. p. jej mężu, Janie Nargielewi- 
czu, obywatelu z Litwy. Dar ten obejmuje 11,040 tomów. Zacna ofiarodawczy
ni do daru tego dołączyła całe urządzenie biblioteczne, dzięki czemu, cała 
biblioteka ułożoną została w stosunkowo niedługim czasie.

NOWE KSIĄŻKI:
—■ Historya naszego teatru wzbogaciła się eennem dziełem Stanisława 

K o ź m i a n a , dawnego kierownika teatru krakowskiego (1866—1870), p. t.: 
„ R z e c z y  t e a t r a l n e " ,  Kraków, 1904, str. XXIII -f- 141. W ytrawny 
znawca sztuki daje nam wiele uwag krytycznych o teatrze polskim w najob- 
szerniejszem tego słowa znaczeniu. Podaje bowiem życiorysy komedyopisarzy, 
roztrząsa rzeczowo ich utwory i wreszcie zajmuje się samą sceną, którą zna 
wyśmienicie. Dzieło to zostało przyjęte z wielkiem uznaniem. Adam Kre- 
chowieeki, który temu dziełu w „Gazecie Lwowskiej" poświęca obszerne spra
wozdanie, kończy je  uwagą, źe książka ta znaleźć się powinna w ręku nietyl- 
ko tych, którzy najbliżej stoją teatru, t . j .  kierowników scen polskich, autorów, 
krytyków, lecz i tej publiczności światłej i wykształconej, dla której teatr stał 
się potrzebą, która wzajemnie jest jego dźwignią i żywiołem, albowiem teatr 
jest wytworem i kwiatem kultury całego społeczeństwa.

— „Z f i l o z o f i i  n a u k  p r z y r o d n i c z y c h " .  W ydał i przed
mową opatrzył dr Maurycy S t r a s z e w s k i ,  prof, filozofii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Warszawa, 1904, E. Wende i Sp., 8 -o, str. XVI Ą- 151.

Jestto zbiór wykładów sześciu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
zgrupowany w jedną całość przez Straszewskiego. Znajdujemy tu d-ra Maury
cego R u d z k i e g o :  „O budowie kosmosu"; prof. Augusta W i t k o w 
s k i e g o :  „O eterze"; prof. W ładysława N a t a n  s o n a :  „O teoryi mate- 
ry i"; d-ra doc. Leona M a r c h l e w s k i e g o :  „Poglądy chemiczne na bu
dowę materyi"; prof. Tadeusza G a r b  o w a k i e g o :  „Życie i wiedza",
i wreszcie d-ra Maurycego S t r a s z e w s k i e g o :  „Pomysły do syntezy". 
Zbiór ten nie jest systematycznym, jednolitym całokształtem filozofii nauk 
przyrodniczych, daje nam jednak pojęcie o różnostronnych zapatrywaniach, 
jakie w nauce dzisiejszej powstają. Dr Straszewski w przedmowie swojej po
wiada że życzy tej książce „tylko takich czytelników, których nie zrazi wi
dok rusztowań i rozpoczętej dopiero budowy, którzy dokładnie będą zdawali 
sobie sprawę, jak  wiele jeszcze tej budowie brakuje, ale których mimo tego 
porwie i zachwyci wielkość planu i zupełna nowość tego wszystkiego, co już 
dokonanem zosteło.
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— Tadeusz P i n i :  Piotr Chmielowski. Wspomnienie pośmiertne. Lwów, 
1904. 8-0  str. 24.

Broszura ta, napisana pod wpływem gorąco odczutej straty  po śmierci 
prof. Chmielowskiego, rozstrząsa całą jego działalność społeczną i obfitą spu
ściznę literacką. Autor nie szczędzi pochwał zasłużonemu historykowi litera
tury  za jego zalety pedagogiczne i głębokie zrozumienie utworów literackich. 
Rzecz ta, napisana z niemałą werwą, czyta się z wielkiem zajęciem.

BI BL I OGR AFI A.

B a r r e s: Wyrwani z gruntu ojczystego, Przekład S. P. z przedmową 
Wł. Jabłonowskiego. Warszawa, 1904. („Biblioteka dzieł wyborowych", JV-Jf- 
338 i 339). Część pierwsza, str. 158; część druga, str. 167.

Stanisław B e ł z a :  Lądem i morzem. Z pobytu w Kastylii. Na obczy
źnie wśród swoich. Gdzie wygnańcem był Cezar. Dwa tygodnie na Bornholmie. 
Wydanie Gebethnera i Wolffa, z 8 rycinami, 233 str.

Hr. B e n z e l s t j e r n a - E n g e s t r ó m :  Sprawa Szląska w r. 1707. 
Urywek z dziejów Karola XII. (Odbitka z „Roczn. Tow. Przyj. Nauk Pozn.“, 
Rocznik XXX). Poznań, 1904. Str. 27.

Maks. Stan. C e r  c li a: Pomniki Krakowa z tekstem d-ra Feliksa Ko
pery. Kraków — Warszawa, 1904. 4-o, str. XXXVII.

Dr Wilhelm F r i e d b e r g :  Powietrze, jako czynnik geologiczny. War
szawa — Lwów. 1904. („Biblioteka Samokształcenia", Ne 14). Tabl. 8 , str. 67.

Bronisław G u b r y n o w i c z :  Romans w Polsce za czasów Stanisława 
Augusta. Lwów, 1904, str. 167.

Maurycy J ók a i : Biała dama z Liwoczy. Romans historyczny, przeło
żony przez B. Jaroszewską. Warszawa, 1904. („Biblioteka dzieł wyborowych", 
■NeN" 342 i 343). Część pierwsza, str. 168; część druga, str. 160.

K r o t o w s k i  Kazimierz dr: „O łacińskim panegiryku na cześć Bole
sława Śmiałego z pierwszej połowy XII wieku". Wydane w Krakowie nakła
dem autora, str. 17 Cena 1. korona.

Feliks K u c h a r  z e w s k i :  Czasopiśmiennictwo techniczne polskie
przed rokiem 1875. („Odbitka z „Przeglądu Technicznego"). Warszawa, 1904. 
Str. 105.

Dr Jerzy M i c h a l s k i :  Prawo ubogich. Kraków, 1904. Str. 156.
Prof. Ryszard M u t h e r :  Historya malarstwa. III. Cinquecento prze

łożył Stanisław Wyrzykowski. Warszawa, 1904. Str. IV -(- 144.
Marya R a t  u ld  - R a k o w s k a :  Podróż Polki do Persyi z przedmo

wą T. Jaroszyńskiego. Warszawa, 1904. („Biblioteka dzieł wyborowych", JNęJNi 
340 i 341). Część pierwsza, str. 142; część druga, str. 151.

Dr Antoni R o h m  a n :  Ziemie dawnej Polski i sąsiednich krajów 
słowiańskich, opisane pod względem fizyczno-geograficznym. Część druga: 
Niżowa Polska. Wydane we Lwowie z zasiłków Akademii Umiejętności 
w Krakowie, z mapą dawnej Polski, str. 534

S m o l k a  Stanisław : Wspomnienie o Leonie XIII. Wydane w Kra
kowie u Gebethnera i Wolffa. 1904, str. 89 Cena 58 kop.
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Juliusz T e n n e r :  Estetyka żywego słowa. (Wydawnictwo związku 
naukowo-literackiego we Lwowie „Wiedza i Życie"). Lwów — Warszawa, 
1904. Str. 394. Cena rb. 2.

S' WYDAWNICWA PERYODYCZNE.

P r z e g l ą d  U n i w e r s a l n y .  Lipiec, 1904. Rok I, zeszyt VII. 
Kraków, 1904. Str. 148. Treść: Ks. Eugeniusz H e ł c z y ń s k i :  W przed
sionku filozofii religii. — Saryusz N a g  o d a: Z cyklu: „W rażenia" i z cy
klu „K rólew ny".— Dr Korneli H e c k :  W sprawie sielankopisarzy lwow
skich. Spór o dwu Zimorowięzów. — Adolf O h y b i ń s k i: Melodye grego- 
ryańskie -w świetle najnowszych badań. — Ks. I U r b a n :  Doktryna Lwa 
Tołstoja (dokończenie). —. Przegląd piśmiennictwa polskiego. —• Przegląd pi
śmiennictwa u obcych. — Zapiski bibliograficzne. — Ks. W iktor W i ec  k i: 
Sprawy Kościoła. — Dr. St. Z d z i a r s k i :  Towarzystwo naukowe i litera
ckie w r. 1903. — Alfred K o n o p k a :  Ze świata techniki: Kolej sybe
ryjska.

B i b l i o t e k a  n a u k o w a .  Rok III. zeszyt 15. Warszawa. Str. od 
53 — 176. Treść: Nauka ścisła i wiedza tajemna przez Jana T u r a . — 
Doniosłość zagadnień filozoficznych, przez J-b-L-cz. — Z życia społecznego 
Danii, przez W. B u g i c l a .  — O różnorodnych rodzajach promieni, przez 
H. Moutona. — Pojęcia o teoryi chemii (ciąg dalszy), przez d-ra L. 
B r u n e r a .

Ć e s k y  C a s o p i s  I l i s o r y c k y ,  wydawnictwo J. Goli i J. 
Pellar, wychodzi w Pradze. Rok X, zeszyt 3-ei od str. 249 — 371.

P r z e g l ą d  s ą d o w y  i a d m i n i s t r a c y j n y .  Rok XXIX-ty, 
zeszyt 8 19. Wychodzi we Lwowie, od str. 561 — 720. Treść: Wład. L. J a- 
w o r s k  i: Parcelaeya Ze stanowiska prawnego, — Br Józef B i l l in :  0 re- 
stytucyi obecnej procedury cywilnej (c. d.). — Dr R. L a n g r o d :  Sporne 
kwestye z prawa o interesach na raty. — Dr Jan P a y g e r t :  Zbrodnicze 
zaniechanie (c. d.). — J. M i c h a l s k i :  Galicyjska spółka akcyjna, — Za
piski literackie. — Kronika.

K o s m o s .  Rok XXIX, zeszyt IV — VIII, wychodzi we Lwowie, str. 
123 — 364. Czasopismo polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Koperni
ka pod kierownictwem S. Jentysa, II. Kadyi, I. Niedźwiedzkiego, B. Radzi
szewskiego, Ig. Szyszyłowicza i A. Witkowskiego.

H o m i l e t y k a ,  miesięcznik, wychodzący we Włocławku pod kie
runkiem księdza M. N a s  S a l s k i e g o .  Zeszyt VII, 1964. Treść: Artykuły. 
W yższy katechizm ludowy. Nauki katechetyczne. Kazania na uroczystości. 
Szkice kazalne na niedziele i Przemówienia.

B i b l i o t e k a  d z i e ł  c h r z e ś c i j a ń s k i c h .  Zeszyt 43 i 44. 
Redaktor i wydawca ks. Zygmunt C li e ł m i c k i . Podręczna Encyklopedya 
Kościelna, lit. A. Tom I i II, str. 428. Zawiera prócz tego Notatki bibliogra
ficzne przez ks. Stanisława G a l l a  i ks. Wincentego G i e b a r t o w s k i e -  
g o za lipiec i sierpień 1904 r.
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REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY I WYDAWCA

ADAM lir. KRASIŃSKI.
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Z ROKU 1904.

F I L O Z O F I A .
Str.

IMMANUEL KANT ORAZ DZIEJOWA DONIOSŁOŚĆ JEGO KRY
TYCYZMU, —- przez prof. H e n r y k a  S t r u - 
v e ? o  . . . . . .  1

GENEZA 1 ROZWOJOWE CZYNNIKI UCZUĆ RELIGIJNYCH,— przez
K a z i m i e r z a  R a s z e w s k i e g o  . . . 560

H  I S T O R Y  A.

KURATORYA WILEŃSKA (1803 — 1823), — przez prof. J ó z e f a
K a l l e n b a c h a ...............................................................421

DWA ŚWIADECTWA. Szkic obyczajowy i literacki, — przez prof. A.
B r t l c k n e r a .................................................................... 497

SZKICE PO LITYCZNE.

RZĄD CZY NIE RZĄD. (Rzut oka na stosunki Poznańskie), — przez
Q u a e s t o r a ............................... 242

POŁOŻENIE MIĘDZYNARODOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ, —
przez S t e f a n a  Z e m b r z u s k i e g o  . . 322
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L I T E R A  T U R A,
Str.

A GDY W  GŁĄB DUSZY WNIKNIEMY... Powieść współczesna (dokoń
czenie),— przez G a b r y c I ę Z a p o l s k a  . . 36

PRZEMIANY. Powieść współczesna,— przez K a z i m i e r z a  Z d z  ł o 
c h o w s k i e g o  ............................................ 213 i 449

IiONDA (wiersz), — przez W ł a d y s ł a w a  N a w r o c k i e  g o  . . 350
KARA SZATANA. (Szopka mysterium), — przez J a n a  P r z y -

s i e c k i e g o ....................................................................547

S T U U Y A  I  S Z K I C E  L I T E R A C K I E  
1 ARTYSTYCZNE.

DRAMAT I OPERA,— przez W ł a d y s ł a w a  B o g u s ł a w s k i e g o  . 100
SŁOWACKIEGO „I1EATRYX CENCI“, — przez d-ra K a z i m i e r z a

J a r e c k i e g o ............................................................. 130
TRAGEDYA ARTYSTY. (Ryszard Wagner i jego ideał artystyczny),

— przez W a l e r e g o  G o s  t o m s k i e g o  . 280
EPOKA NAPOLEOŃSKA W POWIEŚCI ŻEROMSKIEGO, — przez H.

G a 11 e g o ..........................................................................475

N A U K I PRZYRO DNICZE.

MARZENIA SENNE, — przez d-ra K a r o l a  R o z e n f e l d a  . . 71
OKRES LODOWY W DZIEJACH ZIEMI, — przez S t a n i s ł a w a

K r a m s z t y k a .....................................  . . . 257

ROZM AITOŚCI.

Armia Zbawienia w Szwajcaryi, — przez A n n ę  L i m p r e c h t ó w n ę
( O r s y d )    . 356

K R Y T Y K A .

a d o l f  s k a l k o w s k i :  Jan Henryk Dąbrowski. Część pierwsza. Na schyłku 
dni Rzeczypospolitej (1755 — 1792). Monografie 
w zakresie dziejów nowożytnych. Wydawca 
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