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Lxxni.

LELEWEL JOACHIM
(1786-1861).

Przodkowie Lelewela po mieczu byli Niemcami i najprawdopo-^

dobniej protestantami; pisali si Loelhoelfel, Lelheffel, Lelhovel, Lael-

hoefel. Sam dziejopisarz w licie do Woelkera, z powodu uchwa Par-

lamentu Frankfurckiego (1848), wskazuje ^iazdo rodziny swej w Wy-
struciu (Insterburg) w Prusiech Wschodnich. Std wyszed Jerzy Fry-

deryk, pose brandenburski w Polsce, za zasugi dyplomatyczne w r. 1 7 1

3

uszlachcony przez elektora Fryderyka I., z przydomkiem cyon L6ven-

sprung*. Potomek jego w linii prostej, syn, a moe wnuk, Henryk, jest

z Lelewelów pierwszym przywizanjrm do ziemi polskiej. W latach 1720

do 30 uczy si on u Jezuitów w Wilnie, koczy ich szkoy, wyjeda do

Niemiec po nauki wysze, zaglda do Hollandjd, ksztaci si w Leydzie,

wraca z zagranicy ju lekarzem, zostaje wkrótce «konsyliarzem i do-

ktorem » J. Kr. Moci Augusta III, i w pónym ju wieku umiera

w Warszawie d. 10 marca 1767 r., « opatrzony . Sakramentami

»

(«Wiad. Warsz.»). Wnuk twierdzi, « umia on by wiernym obywate-

lem kraju, który sta si jego ojczyzn». ona jego Konstancya Jauch,

bya równie Niemk z pochodzenia, a jak j okrela bliej tene
wnuk w licie do K. Sienkiewicza z dnia 17 kwietnia 1859 roku, Sa-

ksonk, urodzon ze Szwajcarki Miinich. «To prawda -- pisze — e
jej krewniak Miinich za Augusta III uchodzi w Warszawie za naj-

gorliwszego patryot polskiego, ale zawsze by to Szwajcar, a nie

szlachcic polski*. _
Maestwo Prusaka z Saksonk wydao Karola Lelewela, który,

poduczywszy si prawa i kameraliów ówczesnych w Getyndze, moe
i na innych uczelniach, cho «nie szlachcic polski », polskim jednak

obyczajem rozpocz sub sw w nowej ojczynie od szary poru-

cznika dragonii, autoramentu cudzoziemskiego, i w puku swym do-

suy si stopnia kapitana. By to czowiek wiaty, pilny, biegy
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w pracy, a nadewszystko prawy. Kiedy Komisya Edukacyjna potrze-

bowaa dobrego i uczciwego dozorcy biecych wpywów i wydatków
swoich, zwrócia na niego oko i przez lat prawie dwadziecia, od r.

1775 a do powstania Kociuszkowskiego, Karol Lelewel by jej ge-

neralnym kasyerem na Koron i Litw, urzdnikiem nieskazitelnym,

cisym, a gdy byo potrzeba, to i twardym. W samym pocztku urz-
dowania zosta szlachcicem polskim: indygenat z herbem pruskim

z r. 1713 otrzyma d. 18 marca 1775 r., a potwierdzenie jego ze

zmian nazwiska na « Lelewel* w d. 24 grudnia 1777 r. (l^ol. Legum
VII, 800; Metryka Litewska ks. 220, str. 138). Ceniono go i poza

Komisy: Sejm Wielki uczyni ówczesnego czenika liwskiego je-

dnym z rewizorów starostw w latach 1790—2; powstanie miao z niego

komisarza cywilno-wojskowego. Za zasugi swe otrzyma nadanie w pro-

bostwie miechowskiem, zniesione w r. 1793 przez Targowic. Po
upadku pastwa osiad w wioseczce, nabytej jeszcze dawniej w Sta-

nisawowskiem. Woli Cygowskiej, kilka mil od stolicy. Rzdy pruskie

przeczeka, aby w r. 1807 wychyli si z ustronia i zakrztn okoo
rzeczy publicznej. W latach 1808 — 15 uczestniczy w pracach Izby,

póniej Dyrekcyi Edukacyjnej (od r. 1811) odznaczy si uporczyw
obron funduszu narodowego. W r. 1816 zosta radc stanu w Ko-
misyi wyzna religijnych i owiecenia publicznego, ale niemoc wieku
ju w r. 1820 oderwaa go od ulubionego zajcia, a mier zabraa

I

nazajutrz po wybuchu listopadowym.
p-^ I po kdzieli równie nie by Lelewel etnograficznym Polakiem.

W owym licie do Sienkiewicza, przyznawszy, e w nim « kropli krwi

Lecha niema», z surow swoj zwizoci wyraa si o matce swej

(f 1837), e miaa za ojca « Rusina, a moe i Moskala, Szelutt»;

matk tej Ewy z Szeluttów bya Antonina Cieciszowska, siostra pó-

niejszego biskupa uckiego, a nastpnie metropolity wszech kocioów
katolickich w Rosyi (f 1831).

Maestwo Karola Lelewela z Ew Szeluttówn miao siedmioro

potomstwa; dwoje zmaro w dziecistwie; dwie córki powychodziy
za ziemian: jedna za Nosarzewskiego Podlasiaka, druga. Marya, bli-

sza sercem historykowi, za Majewskiego w Putuskiem. Z dwóch jego

braci Prot, w modoci onierz, autor drukowanych ju wspomnie
o r. 1813 w Niemczech i zalegajcego jeszcze w rkopisie ciekawego
pamitnika o Litwie w r. 1812, w r. 1831 referendarz rady stanu,

osiadszy na roli, po wejciu wojsk rosyjskich do Warszawy ocali

przed niewtpliwym zaborem ca pracowni naukow wielkiego swego
brata i, przechowujc pozostao w rkopisach i drukach w rodzinnej

Woli, strzegc ich jako drogich pamitek, po oddaniu wielu manu-
skryptów do Biblioteki Jagielloskiej, w 94-tym roku ycia, w 1885 r.,

zmar. Dla jego -to dzieci Joachim napisa « Dzieje potocznym sposo-

bem opowiedziane*. Najmodszy z braci, Jan, inenier, podpukownik
wojska polskiego, dzielny stró posterunku na Pradze podczas obu

bitew grochowskich, zaraz, d. 26 lutego 1831 r., mianowany «komen-
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(lantem inynieryi i artyleryi fortyfikacji Pragi », póniej inenierem

naczelnym na prawym brzegu Wisy od Modlina, po ostatecznej klsce

narodowej opuciwszy kraj, krótko tylko zabawi we Francyi, uda
si do Szwajcaryi i dziki umiejtnoci swej, pracowitoci i charakte-

rowi, zaskarbi sobie u cudzoziemców takie wzgldy, e go powoali

do steru suby inynierskiej cywilnej w Bernie; wydara mu go mier
ju w r. 1847. -i

Z takiego rodu wyszed najwikszy historyk i jeden z najar-

liwszych patryotów polskich. Urodzi si w Warszawie d. 22 marca

1786 r., «niedony, chimeryk, upornie wymagajcy, nieutulony i nie-

uciszony paksa^- («Przygody» str. 1). Pierwsze rozbudzenie si myli^
ukazao w niej skonno do brania wszystkiego na rozum. Kilkoletni

zaledwie odziomek nie móg ju znie tego, aby po pitku nie nast-

powa szóstek*, i sobot te stale szóstkiem nazywa. ywy, bystry,

a pracowity, rwa si do ksiki i pióra; czyta, rozwaa, ocenia,

robi wycigi, pisa. Ju w 9-tym roku ycia mia w sobie energi

pracy naukowej; w 10-tym myla ju o encyklopedyi lepszej od prze-

czytanej [Michaa Sotyka]; w 13-tym zna ju «history pastw*,
ostrzega brata przed bdem co do Tartaryi po Tamerlanie, zaczyna

pisa history polsk, ukada «listy królów sarmackich », a jednocze-

nie redagowa sobie fizyk, kreli figury astronomiczne i niepokoi

si o leszcza morskiego i jedwabników. Majc na wsi niebo gwia-
dziste, zaciekawia si konstellacyami, wypatrywa je i rozpoznawa.

Z zamiowaniem rysowa i malowa; pismo mia adne. Geometry,

arytmetyk, pocztki algebry chciwie chwyta. Najywiej i najwy-

trwaej oddawa si historyi i geografii; przy nich powzi pocig do

map i planów; w 14-tym roku ycia z opisu uoy oblenie Pskowa.

Prot wiadczy, e Joachimek ju w r. 1801 spisywa pieni ludowe,

krakowiaki; ale rzetelny zwykle wiadek, w tym wypadku chyba si
pomyli. Nauk domow prowadzili Pijarzy od r. 1795—9 w Woli:

Urner, Dbrowski i Konkowski; w latach 1799-1801 w Okrzei, /

u Cieciszowskich, Moroz.

Na pocztku roku szkolnego 1801/2 ojciec zawióz syna do kon- 1

wiktu Pijarów w Warszawie. Przyjty odrazu do klasy trzeciej, wzi
si szczerze do nauki, nie by jednak nigdy uczniem celujcym — «we

wszystkich studyach mierny, ale wymierny* («Przygodyv str. 3); jedna

tylko gramatyka nie chciaa mu jako wchodzi w gow. Nie ubiega

si nigdy o adne zaszczyty; nie mia nigdy banalnej szlachetnej

ambicyi, ale mia zato wasne, podniose denia. Omijaa go te god-

no duc de Vacademie, zastpujca dawn princeps juventuiis; nie do-

stpi te nigdy dorzeczniejszej ju — « sdziego*, co najwyej móg
zosta € deputowanym*. Ju u Pijarów zamkn si w sobie, zacz
y umysowo, wytyka sobie umysowe cele. W ki. V. rwa si ju do

historyi w\ XVIII; nieraz ju po pónocy gos ksidza prefekta za-

pdza go do óka. Z historyi polskiej zna Naruszewicza i z niego

dopeni synne tablice Blaira rzeczami polskiemi. Rzecz prawie nie



do uwierzenia, ze ju w konwikcie, w r. 1803, mylc o wielkich stu-

dyach, przetómaczy sobie z francuskiego gramatyk hebrajsko-chal-

j dejsk Leusdena.

P Ojciec, widzc rzeczywiste postpy, zaproponowa modziecowi
studya w Królewcu; ale on, lkajc si zniemczenia, wola Wilno:
traci tym sposobem wykady Krausa. W lecie 1804 r. pojecha z oj-

cem do Wilna. Jako stypendysta — kandydat do posady nauczyciel-

skiej, wszed do reorganizowanej pod Stroynowskim akademii. Musia
si uczy wielu rzeczy wzajemnie od siebie odbiegajcych, rozstrzeli-

wajcych energi naukow, ale jako jednostka z wasnem prawem, wa-
sn dz i celem « szuka gównie historyi, a ta wnet mu znika

»

(«Przygody* str. 8). Katedr zajmow^a stary ksidz misyonarz Tomasz
Hussarzewski, czowiek ju bardzo wiekowy; pierwszy rok uniwersy-

tetu dla ucznia by ostatnim dla profesora; w r. 1805 opuci starzec

katedr bez nastpcy (f 1807). Lelewel odrazu utkn; ale rycho sam
sobie poradzia kierujc si tylko wiatem starego emeryta, do któ-

rego od pierwszej chwili by przylgn. Omielony przez niego — we-
dug wyznawanej zasady francuskiej (<cPrzygody» str. 3): « chcesz si
czego nauczy? napisz dzieo » — aby si nauczy porzdku w pracy
historycznej, napisa metodyk, która póniej, w dojrzalszy schemat
rozumowy ujta, wytworzya « Historyk*, powicon « Cieniom Toma-

^sza Hussarzewskiego*.

^ Najwicej wpyn na Lelelewa-ucznia uczony Groddeck. Wkupi
si by w jego aski niepochopny do jzyków student zapisaniem si
na jzyk i literatur greck; przez pewien czas by jednym z dwu
uczniów, dwu jedynych na cay uniwersytet: gorco naukowa pol-

ska! Powany m otwiera modziecowi wiat nauki, ukazywa
jego zjaAviska, najnowsze dziea; od niego zapali si Lelewel do geo-

grafii staroytnej, sigajcej a w Homera; od niego dowiedzia si
o «Nestorze» Schlozera, u niego powzi myl zbicia Bohusza popie-

rajcego Herulów jako przodków Litwinów; on mu dostarcza pism
erudytów niemieckich. Ksiki stare, kroniki znajdowa modzieniec

! stypendysta w ksigozbiorze pojezuickim.
r- W yciu uniwersyteckiem wyszego zakresu wawo si rusza.

W kocu 1805 r. powstao byo w Wilnie towarzystwo studentów do
uprawy nauk i umiejtnoci, nazwane póniej «Filomatycznem» a urz-
downie «Tow. doskonalcej si modziey*. Zwizek ten, wspózawo-
dniczcy z trzema innemi, w szczerym trudzie Lelewela znalaz rze-

telny czynnik przewagi, któr ostatecznie pozyska. Lelewel by jego
sekretarzem, redagowa mu ustawy, zabiega o czonków czynnych i ho-

norowych, odczytywa na posiedzeniach umylnie dla niego pisane roz-

prawki, jak np. o «Ostatniem Scytów (!) do Skandynawii przybyciu*,

o zabytkach run, o «Strom der Zeiten* Strassa, o « Dziejach naro-

dów przed czasokresem chrzecijaskim*; o potrzebie odywiania wiel-

koci ojczystej w dziejopisarstwie i wydawania róde, zwaszcza
nowego krytycznego wydania Kadubka i Galla; o koniecznem bada-



niu pocztków Sowian, i inne. Jak wida z owych Scytów, z «Eddy»

(1807) w jej czci oryginalnej, z potopu, cigncego od poudnia ku

pónocy, zwyke u poczynajcych owienie ryb przed niewodem kazio

jeszcze prac powan. I pojcia te zwizane z rozwojem history-

cznym nie byy jeszcze ustalone. Tak np. 18-letni modzieniec «nie

wie przyczyny, co-by dotd przeszkadzaa do jednoci kocioa (rzym-

skiego z greckim). Póki bya Polska, polityka nie dozwalaa: dzi nie-

wiem adnej zawady » (« Listy do rodzestwa* I. 13). Oryginaln jest

uwaga nad 22 kocioami Wilna (tame, 29): «Musz by ludzie li,

kiedy ich tyle potrzebuj*. —

'

Zwolna z roztworu, dobrze nasycanego przez ustawiczn a coraz po-

rzdniejsz prac, osadzay si krysztay rzetelnej wiedzy. Raz wszczta
praca nad history, geografi i geografi historyczn postpowaa zwolna,

ale cigle, i miaa po kilku latach wyda dwie ksiki, jakich, z samego

juz przedmiotu, niewiele byo w literaturze europejskiej. Rosy studya nad

dziejami ojczystemi, rosy wraz z niemi wycigi do póniejszych opraco-

wa. Pocztki, tak ncce kadego historyka, jak bieguny ziemskie

nc geografa, nie przestaway pociga umysu. Spisywa sobie pieni

i dumy skandynawskie, gromadzi abecada rónych ludów, zbiera tek-

sty sowiaskich, litewskich i innych < Ojcze nasz», pragn zaznajomi

si z jzykiem syryjskim, nawet z mow Berberów; geografi sigajc
w Homera, krytyk wywraca chronologi Biblii i w rkopisie 20-sto-

arkuszowym ukada now, ze wiadectw postronnych (tame, 100).

W Wilnie w r. 1808 zacz si zaprawia do sztycharstwa. Jeszcze

w konwikcie na jakim egzaminie uderzy by swoich mistrzów wpra-

wnoci w odpowiedziach na pytania o Krzyakach; teraz w par lat

póniej, ju po upadku potgi pruskiej, nadarzya mu si sposobno
do napitnowania krzyactwa jako rozbójnictwa i upieztwa dziejo-

wego. W ostrych rysach skreli do kalendarzyka na r. 1807 history

prusk, cenzura jednak z poow jej poumarzaa (tame, 100) — atwo
si domyli dlaczego jeszcze wtedy Rosya sza jawnie rka w rk
z Prusami, niezmuszona przez Napoleona do odgrywania komedyi. —

^

Tak «mierny, ale wymierny* w konwikcie, wybija si na czoo -

w uniwersytecie, by pierwszym jego uczniem. Imi jego miao ju
rozgos a siy wzbudzay wiar. Zawadzki w r. 1807 zada od niego

«Dziejów Ojczystych*. « Zamiar za wielki — pisze — ale podjem si
jemu Teodora Wag poprawi i dokoczy*. W czwartym roku szkol-

nym praca nad pocztkami Sowian, nad Medami i Sarmatami naka-

zaa mu powanie uczy si jzyka greckiego; nauczy si go tyle,

ile potrzebowa historyk. Krytyk na Bohusza w tym czasie napisa.

Koczc swe kandydackie nauki, zoone z fizyki, chemii, ma-

tematyki, z jzyków i gramatyki, której nie przestawa urga, z mi-

ej sercu historyi i geografii (historycznej), wreszcie z rysunków, z trwog
myla o «bakaarce 100-dukatowej gdzie w gbokiej Litwie ». (Listy

do rod. 111). Sam by sobie winien, e w r. 1808 jeszcze trwoy
si musia. Ju w r. 1806, w padzierniku, Czacki, zasyszawszy o nim,
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zaproponowa mu by doskonalenie si na profesora historyi w Krze-
miecu. Skromna odpowied studenta skwapliwie pochwycia propo-

zycy (tame, 94). Od wrzenia 1807 r. mia ju Lelewel korzysta ze

zbiorów i z przewodnictwa Czackiego, który go zapewnia (tame, 96):

«do szkoy powiatowej uytym nie zostaniesz, tylko bdziesz pode mn
sposobi si na profesora historyi w gimnazyum», i odrazu zawiza ci-
lejszy z nim stosunek, powierzajc mu korekt swej rozprawy o y-
dach w nowem wydaniu (tame, 9 7). Czartoryski zgodzi si na zamys
Czackiego. Wiadomo, e podejrzliwo polityczna rzdu oderwaa
w tym czasie wizytatora Rusi od urzdu. Sprawa ulega zwoce, przez

roztargnienie zasuonego ma niewtpliwie przeduonej. W sierpniu

jednak 1808 r. Czacki, stwierdzajc niewzruszono zamysu, napisa do

uniwersytetu o Lelewela i wci przeznacza dla niego katedr histo-

ryi, ale ju teraz z moliw zamian na numizmatyk; uniwersytet

Lwyda kandydatowi odpowiednie polecenie.
^ Zdaje si, e wakacye, spdzone w Warszawie i u rodziców,

ostudziy ow skwapliwo; przyszy profesor nie kwapi si ju te-

raz z wyjazdem, przesiedzia na Mazowszu kilka miesicy i dopiero

w styczniu 1809 r. do swej Mekki naukowej wyjecha. Pobyt w ucku,
u biskupa, zwikszy jeszcze zwok, a gdy wreszcie w pocztkach
wiosny zawita Lelewel do Krzemieca, zasta obie katedry, historyi

i numizmatyki, zajte: zaniedbanie z jednej strony wywoao zapo-

mnienie z drugiej. W rozmowie z Czackim, dugo wyczekiwanej, ju
w maju, nie zawaha si protegowany powiedzie protektorowi, e
bardzo le do Krzemieca trafi: istotnie, ani katedry nie mia, ani

uposaenia. Wizytator chcia go wzi pod siebie; kandydat wzi
si nie dawa, nie chcia by ju wicej uczniem, domaga si katedry

po nieudolnym Mirowskim (144— 5), przed którego-to Kotaj mdre
swe instrukcye w « Listach* ciska jak pery przed wieprze. Stano
na wykadzie numizmatyki i dozorze gabinetu numizmatycznego. Ci-
kiem strapieniem byo zamknicie odwieanej biblioteki w Porycku:
ale po zwoce Czacki zaprosi modego uczonego do siebie, pozwoli
mu ze zbiorów korzysta, a nawet — wielka ju aska — da mu do

domu ksigi i rkopisy potrzebne do poznania starodawnych praw
polskich. Zaszczytny list Ad. Ka. Czartoryskiego, odwoujcy od starzy-

zny do dziejów dostpnych ju dla historyi pragmatycznej, a naro-

dowej — list, stanowisko pierwszego w czasie dziejopisa polskiego

przeznaczajcy wanie Lelewelowi — nie zdoa wytrci myli ba-

1^
dawczej z jej torów.

P W Krzemiecu, rozgoryczony, nie chcc «bków zbija*, przez

pótora miesica « cigle pisa nowe dziea ». Po piciu miesicach po-

jecha do ucka i lcza nad «Badaniami staroytnoci, we wzgl-
dzie geografii* (wydruk. 1818). W «odpoczynku » napisa komentarz nad
« Mateuszem, herbu Cholewa* (wydruk. 1811), nie spostrzegszy nie-

waciwoci herbu w wieku XII, a choby jeszcze i za czasów Ka-
dubka w XIII. W samym kocu r. 1809 wróci do Krzemieca. Teraz



ju < wolaby tutaj pozosta, ni do Wilna jecha*, dokd go wezwa
miano. W nader cennych, czowieka w uczonym odsaniajcych listach

zwierza si pan Joachim, e w zapusty szala, a na wiosn uczy si
kadrylów francuskich. Dosta nareszcie w r. 1810 katedr, aby z niej

wykada geografi Staroytnych; mia czterech suchaczy.W Krzemiecu
znalaz wielu yczliwych, nawet przyjaznych i zacz si ju z nim zy-
wa— <grzznc chtnie w bocie krzemienieckiem, nigdy nie wysychaj-
6em», gdy wskutek nowego ulotnienia si katedry historyi, musia Ateny_j

woyskie na zawsze ju porzuci (grudzie 1810). Zabiegliwy ojciec^

w Warszawie wyrabia mu jak posad u uszczewskiego, w mini-

steryum spraw wewntrznych; pojecha wic, ale znowu dozna za-

wodu; zamiast nauczycielstwa co w rodzaju sekretarstwa przy mi-

nistrze: powoanie niewdziczne, niegodne takiej siy. Gdyby nie ksigi

pozwoone z klasztorów, gdyby nie Metryka i nieustajca na chwil
ciekawo i podliwo naukowa, mógby si by wykolei z toru

porzdnej pracy i obowizku. Niezwyky dar oryentacyi, pami sta-

teczna a ywa i atwo pisarska pozwoliy mu w cigu pótrzecia mie-

sica w r. 1813 napisa «History polsk do koca panowania Stef. Bato-

rego*, grub ksik o 677 stronicach («Polska» VIII, «Dz.» Zup. T. XIII).

Zakoczy manuskrypt zapowiedzi dalszego cigu, ale go ju nie na-

pisa i samego manuskryptu nie wydrukowa. Zestawiona z « Uwagami

»

(1854 wyd. zbiór. up. t. VIII), ta «Historya» wskazuje ogromny od-

skok, mniej w samym podziale na okresy i ujciu ich w nazwy, mniej

nawet w uksztatowaniu samych faktów, ile w przekonaniach o yciu,

zwaszcza o królach, a nadewszystko w biegunowo przeciwnym sdzie

o Batorym, któremu Lelewel, w emigracyjnej dobie mylenia, przypi-

suje wpyw zowrogi na rozwój wewntrzny. n :-|

Bywajc na posiedzeniach Tow. Przyj. Nauk, uywany nawet przez

nie do posug naukowych, znalaz poparcie w Woroniczu i Berganzonim,

a wzgldno u innych; przyjto do odczytania jego rzecz o « Mer-

kantylnej polityce Kartagów». W r. 1814 ze studyów historyczno-geo-

graficznych, podjtych do «Bada», których opracowywa nie prze-

stawa, wytworzya si ksika « Pomniejsze pisma geograficzno-poli-

tyczne». Podawany dwukrotnie przedtem na czonka Towarzystwa,

teraz nareszcie zosta przybran3nii (1815). «Pisma ^> otworzyy mu wrota

i do Wilna. niadecki pozna si na nich i wyjedna dla dawnego
ucznia zastpstwo na katedrze historyi. r^

W kwietniu 1815 r. zjawi si Lelewel po raz drugi w Wil-

nie. niadeckiego na rektorstwie ju nie zasta. Wykady rozpocz
w tydzie po witach (d. 8 maja n. s.); nie wywin si od uroczy-

stoci: zesza si generalicya uniwersytecka, wypado czem wikszem
zagai. Sign tedy po gotow ju dawniej rozprawk «0 atwem
i poytecznem nauczaniu historyi* i odczyta — sprawi wraenie.

Nie wyrzek si nadziei otrzymania staej profesury; dodawa wszake,
i «same intrygi tu rzeczy kieruj* (« Listy do rodz.», I 201). Zabrnw-
szy ju w miedziorytnictwo, sprowadza sobie blachy z Petersburga
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do cigej kartografii, uzupeniajcej prac nad geografi. Pracuje wiele,

kbi si pomysy, pociga i ycie, sabo obsugiwane przez publicy-

styk wilesk. Ju we wrzeniu zagrzewa miejscowego nakadc i dru-

"karza ókowskiego do zaoenia « Tygodnika Wileskiego* i sam chcia

by «najwikszym jego motorem ». Pomys urzeczywistni si z po-

cztkiem r. 1816 i przez ten pierwszy rok Lelewel by rzeczywicie

gówn si w czasopimie. Tu zamieci w latach 1816—7 « spostrze-

enia we wzgldzie dziejów narodowych polskich » (tytu ju na «Ma-
teuszu»), które w czterdzieci prawie lat póniej weszy do « Polski

W. rednich*. Jaka dopenienie wydanej w r. 1815 w Wilnie « Histo-

ryki* ogosi w « Tygodniku >, z r. 1817—8 rozprawki «0 potrzebie

gruntownej znajomoci historyi* i «Jakim ma by historyk* — obie

przedrukowane w wydaniu warszawskiem wszystkich rzeczy z metod
historyczn zwizanych. W r. 1821 napisa «0 potrzebie elementarnych

dzie historycznych*, z powodu drugiego wydania podrcznika J. S.

Bandtkiego. W Wilnie rozebra «piewy historyczne*, krótkie zbiory

dawniejsze historyi polskiej, rozprawy J. W. Bandtkiego o prawie

polskiem, history rzymsk Goldsmitha i in. Puszcza si nawet na sa-

tyr; w imieniu « Tygodnika* yczy « wistkowi* Potockiego zdrowia

dobrego, a w yczeniu wydrwiwa tablice chronologiczne Kotowskiego.

^\ W listach do redakcyi broni joty, odpdza ypsylona, upomina si
^o waciwe formy liczby podwójnej w sowach i rzeczownikach. W ca-

ej seryi listów, najczciej w polemice z «Pamitnikiem* Bentkow-

skiego, roztrzsa sprawy literatury: zbija twierdzenie Królikowskiego,

jakoby rymy dali nowoytnej poezyi Arabowie, a broni zdania po-

wszechniej panujcego, e je wydaa psujca si acina; wynosi Flo-

,
riana nad Kotzebuego; potpia «Ludgard*, rozwiewajc mniemanie

o statecznej wiernoci Polaków dla swych królów; stawa do polemiki

z Akademi poock o Templaryuszów, z duchowiestwem o inkwizycy,

z Jezuitami o jezuityzm Husa i jego stosunki. Zadzieranie z ksimi,
a jak si mawia zwyko, z religi, wyrabiao mu coraz gorsz saw,
a wreszcie poruszya si cenzura i trzech listów wcale drukowa nie

pozwolia, uwieczajc — jak si zdaje, zakaz konfiskat, gdy niema

ich w wydaniu zbiorowem, do którego Rykaczewski do skrztnie

\ zbiera pozostaoci.
zr Wród tak wawej, z obrbu docieka erudycyjnych wykracza-
^ jcej dziaalnoci, przy dobrem zdrowiu i humorze, nawiedzay niekiedy

samotni uczonego (przy ul. Zamkowej nr. 127) mary szczliwoci
maeskiej ale on ich nie przytrzyma, nie wymieni na rzeczywisto.

Jak Macaulay nie eni si, bo «nie mia czasu*, tak Lelewel przez na-

mitno w pracy zanadto ju oderwa si by od ycia rodzajowego,

aby móg powanie pomyle o wasnej zagrodzie rodzinnej. Wykady
uniwersyteckie toczyy si z coraz wikszem powodzeniem w liczbie

i jakoci suchaczów. Na pocztku roku szkolnego 1815 - 6 (20 wrze-

nia n. s.) mia ich ju «huk*, t. j. 70-ciu, a w tej liczbie 51 zapi-

sanych; ^vykada cztery godziny tygodniowo history powszechn.



gównie staroytn. W listopadzie liczba waciwych studentów w jego

audytoryum wzrosa do 80-ciu: równie wielk nie móg si pochwali
aden z najaktualniejszych profesorów, a on przecie by tylko za-

stpc. W tern zastpstwie byo mu ju w kocu r. 1816 za ciasno.

Kiedy Wincenty Bandtke przez ojca zaproponowa synowi katedr
w Warszawie, gdzie jeszcze uniwersytetu nie byo, Lelewel odpowie-

dzia, e narzuca si nie chce, ani tu, ani tam, ale myl sam mimo
pewnego zniechcenia si tymczasowoci, przyj nieobojtnie: War-
szawa koniecznie mie powinna nie jedne, ale dwie katedry — jedne

dla dziejów rodu ludzkiego, drug dla dziejów Polski. Sprawa lima-

czya si jeszcze w marcu 1818 r., kiedy historyk zaczyna ju spo- i

dziewa si profesury nadzwyczajnej w samem Wilnie. J
Z prac naukowych, prócz wspomnionych wyej, wykoczy w t}Tii~^

okresie dopiski i poprawki do Wagi «Historyi ksit i królów pol-

skich* i < Badania staroytnoci we wzgldzie geografii » z 50 mapami
w tekcie i obszernym o 19 mapach atlasem, wasnego rysunku i rycia

(Wilno 1818; 594 str. S% «Dzieje staroytno, zaofiarowane przez

« Mazura Ziomkom Litwinom*, wreszcie opracowywa dzieje historyi

i jej literatur («Listy do rodz.» I 293) i zamierza na r. 1820 da
history polsk, zapewne ow do Batorego, po doprowadzeniu jej do

upadku pastwa. .

Owa profesura historyi w Warszawie przedzierzgna si w bi-^

bliotekarstwo czynne, póniej za i w bibliografi z katedry wykadan;
widoki te wileskie szybko si zmroczyy. Na wiosn 1818 r. Le-

lewel zgodzi si wykada w uniwersytecie warszawskim bibliogra-

fi, ale jey si na myl, e ma by tylko pomocnikiem dyre-

ktora biblioteki, wówczas jeszcze niewybranego przez komisy; w lecie

przystawa ju i na adjunktur przy Lindym, z tytuem podbiblioteka-

rza; otrzyma przecie tutu « zastpcy bibliotekarza » ,
gdy Linde zo-

sta dyrektorem. To, co odrzuca, miao mu wanie przynie trway
poytek w niezwykle rozszerzonej wiedzy i rzetelnych zdobyczach dla

rdzennej pracy, która nie przestawaa skupia si w historyi. Podbi-

bliotekarstwu Lelewela w Warszawie zawdzicza pimiennictwo histo-

ryczne polskie dzieo w swoim rodzaju jedyne, obok dzie Jerzego Sam.

Bandtkiego i Bentkowskiego, stojce wasnem swem prawem, cho z nich

w czci korzystajce, z gbokiem wnikniciem w przedmiot, z wszech-

stronnoci i dokadnoci nieomal okazow dokonane: « Bibliograficznych

ksig dwoje». Nigdy-by takiego dziea, na swój czas, na ówczesn mo-

no syntentycznego poznania bibliografii polskiej, znakomitego, nie

byo, gdyby nie trzyletnie urzdowanie Lelewela w ksigozbiorze war-

szawskim (Warszawa 1818— 1821). Zamiar wydania T. III. pozosta
nieurzeczywistnionym, a sam trd bibliograficzny uzupeniy <Dnieje

powszechne Bibliotek* (Warszawa 1828). ^^

j

Znalazo si w Warszawie i co wicej jeszcze prócz podrzdnej

7

katedry bibliografii, prawie e niezajmowanej : w r. 1820 zgodne przed-

stawienia dwu wydziaów: prawnego i literackiego wprowadziy Le-
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lewela na katedr historyi powszechnej, w charakterze adjunkta. Wy-
kada z niej dzieje Europy w XVI i XVII w., zwracajc si gównie
ku Polsce; w ten sposób, cho niedostatecznie, uomnie, zaprowadza
sam w Warszawie owe dwie katedry, które za niezbdne w stolicy

kraju uwaa. Modzie z pocztku okazywaa si do chtn; póniej

zacza wykady zaniedbywa; w r. 1821 mia Lelewel zaledwie kilku

suchaczy i dopiero gdy zacz wykada teory konstytucyi, zwolna

zapeniay si pustki w sali wykadów. Dla tego-to kursu w r. 1820
opracowa nauczajc «Historyczn Parallel Hiszpanii z Polsk ».

Zwierzchno uniwersytecka, przestraszona miaoci samego tematu,

zacza patrze na adjunkta bibliografii zukosa,j ale w r. 1821, do-

wiedziawszy si o zamysach powrócenia do Wilna, przysaa pod dniem
8 czerwca nominacy na profesora zwyczajnego, aby tak si w War-
szawie zatrzyma: nie wpyno to na ostateczny wynik propozycyi nad-

^chodzcych z Wilna.
p" Praca ksikowa w tym pierwszym i ostatnim okresie nauczy-

cielstwa uniwersyteckiego w Warszawie wydaa: «Panowanie Stani-

sawa Augusta Poniatowskiego » jako dopenienie przerobionego Wagi
(1819; 66 str.); rozszerzony z « Dziejów do Batorego* wykad o Zyg-
muncie Starym. («Ostatnie lata panowania Zygmunta Starego »); roz-

praw o Sowianach, napisan dla Gobiowskiego do nowego wydania
Naruszewicza, objanienia udzielone Lindemu do jego przekadu « Ka-
dubka* Ossoliskiego; «Dzieje staroytne Indyi»; rozbiory wraz z rze-

cz o « Andrzeju Cioku i jego braciach* rozbiory pomieszczone w « Pa-

mitniku* Bentkowskiego. Ksika o przeszoci Indów zjednaa uczonemu,

przy poparciu J. S. Bandtkiego, doktorat honorowy w Krakowie, a za

ca dziaalno w Warszawie Towarzystwo Przyjació Nauk zaszczy-

j
cio Lelewela tytuem i prawami czonka czynnego (1821).

r- Ogoszony w roku szkolnym 1820— 1 przez uniwersytet wile-
' ski konkurs o katedr historyi powszechnej, tymczasowo zajmowan
przez Onacewicza, otworzy Lelewelowi widoki ponownego nauczy-

cielstwa w Wilnie. Posa tam swoj dawniejsz «Historyk*, uzupe-
nion «Naukami dajcemi poznawa rzóda historyczne* (wydrukowane
w wyd. zb. Zup. T. X.); dosta si na katedr; w rodku grudnia

by ju w Wilnie. Przyjty otwartemi rkoma, w dniu 25 grudnia (n. s.)

da na uroczystej sesyi uniwersytetu manum stipulatam. Kurs mia
si rozpocz dnia 19 stycznia, w dzie sobotni. Wygldaa go z upra-

gnieniem modzie, z zaciekawieniem cae umysowo yjce Wilno, które

miao prawo uwaa Lelewela za swego. W przeddzie prelekcyi wstp-
nej Mickiewicz, znajdujcy si podówczas w stolicy litewskiej, powi-

ta przewodnika modych umysów piknym listem wierszowanym, gdzie

w dydaktyk, wybornie obrazowan, wploto si gbokie zdanie: «soce
prawdy nie zna wschodu ni zachodu*... — Polakom szczególniej po-

trzebne. Entuzyastyczne powitanie: «Imi twoje wybiego za Chro-

brego szranki, midzy teutoskie sdzi i bystrzejsze Franki* adnego
nie wywaro wpywu na wraliwo Lelewela. Kiedy w listopadzie



— 11 —

tego samego roku podejmowa u siebie na obiedzie autora wydanego

ju tomiku poezyi, prócz sów « poeta balladysta Mickiewicz* nic wi-
cej o gociu swym powiedzie nie umia. W póniej szycht latach odry-

sowa jego oblicze na miedzi.

Gdy nadszed oczekiwany wieczór pierwszego odczytu, tok, cisk,

tumy zalegajce nawet schody i kurytarze nie pozwoliy profesorowi

przecisn si do katedry. «Sala wypeniona pod sufit » — pisze w zaj-

mujcym licie do ojca z dnia 25 stycznia 1822 r. Na prdce zo-

ono rad i uchwalono przeniesienie si do innej, wikszej sali. Roz-

pocz si pochód przez dziedziniec uniwersytecki. W nowej sali nowy
cisk; «Groddecka dobrze e nie zgnietli »; nawet dla rektora Malew-

skiego nie byo zrazu miejsca. Ostatecznie skoczyo si na odoeniu
wykadu do poniedziaku.

W poniedziaek d. 21 stycznia prócz modziey i profesorów ze-

szo si wiele obywatelstwa i ksiy, i znowu by cisk. Sowo wstpne
i z promienia myli i ze szczeroci wyznania przypado do serc mo-
dziey: praca bdzie wspóln, a z obu stron powinna by dobr —
nieraz ucze bywa « ofiar trudnoci z nauczyciela idcych »; ufno
wzajemna umniejszy trudnoci; historya musi by wszechstronn, musi

wszdzie zaglda, gdzie tylko by czowiek; obowizkiem wykadu jest

nietylko wydobywanie faktów w wiernoci prawdzie, ale budzenie

uczu, wzruszanie dusz; ca wspaniao historyi dostrzeemy wtedy,

kiedy ogrom dziejów zestawimy z maluczkoci jednostki, choby naj-

dzielniejszym obdarzonej umysem; historya powszechna przed innemi

ogromnoci sw umys uciska; «adnego zaktka Europy dziejów nie

mona traktowa bez znajomoci dziejów powszechnych*. Pene m-
droci — a jake smutne jest zakoczenie: «Losy krajów i narodów
nie od samej tylko ich dzielnoci i bdów zale, ale od ruchu po-

wszechnego i zmian kultury. Kto wzgardzi t ogóln rodu ludzkiego

dziaalnoci, [ten] dzieje wasnego narodu niewiernie odda, a przod-

ków swoich raz pronem uwielbieniem obarczy, inny raz mimowolnie

ich skrzywdzi ». W tem sowie wstpnem zwróci Lelewel uwag su-

chaczy na dzieje miejscowej litewskie, i zachci do pracy nad niemi.j

Po odpywie pierwszej fali pozostao jeszcze okoo 400 sucha-
czy — liczba niepamitna w dawnej akademii; zblion mia póniej

Gouchowski na filozofii i na pierwszych jego prelekcyach panowa
lelewelowski tok. Wilno zaczo y historya; na wykadach byway
i damy — ku niewielkiemu zadowoleniu wykadajcego (« Listy » I.

passim od str. 186). Do egzaminów stano pierwszego roku 130

uczniów, a to byo dla nauczyciela milszem od sali przepeniajcej si
niekiedy tylko wskutek czczej ciekawoci. Rok akademicki zamkna
jdrna rozprawa « Ocalenie Polski za okietka*, dnia 29 czerwca

1822 r.; nastawa rok drugi. W pierwszym wykada Grecy i wiek

XVI i XVII, teraz roztwiera przed modzi Rzym i Wieki rednie.

W tym drugim roku 1822— 3 mia 200 suchaczy zapisanych a 300

rzeczywistych: mio czy miostka w publicznoci nie bya przelotn.
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W tym roku podj si Lelewel cenzorstwa, które odrzuci by zaraz

po przyjedzie, ale podj si tylko pod naciskiem, gdy po surowem od-

pdzeniu praata Kgiewicza uniwersyt et znalaz si w kopocie, a starsi

skwapliwie si uchylali. Skorzysta z tego w r. 1831 w Warszawie
hrabia Bruno Kiciski, pytki a pyszny, aby rzuci cie na czonka
Rzdu Narodowego (ob. «Kuryer Polski » 1831 ur. 495).

- Na rok 1823—4 przypad ze staroytnoci Wschód, klasycznym
dzi nazywany: Azya Mniejsza, Syrya, Mezopotamia i Egipt, a z wie-

ków nowoytnych XVIII. Kurs trzyletni by cakowitym. Dodawa do

niego nauczyciel wykady metodyczne o historyi i naukach z ni zwi-
zanych, a nadto z history cile czy potrzebn dla samej treci

dziejów statystyk, szeroko pojt, przedstawiajc nietylko liczby, ale

same formy ycia w instytucyach pastwowych, wic np. konstytucye

pastw. W statystyce liczbowej widzia, z Achenwallem, i susznie — aryt-

metyk polityczno-spoeczn, pokazujc siy i zasoby zbiorowe. Oczy-

wicie, o demografii w owych czasach nie byo mowy. Z nauk pomocni-

czych wykada stale dyplomatyk, heraldyk i numizmatyk, a nadto

^ zarysowywa koleje dziejopisarstwa. History wraz z uzupenieniami

(^wykada przez sze, statystyk przez dwie godziny na tydzie.

r Od samego pocztku trzeciego roku, od wrzenia 1823 r., nad
uniwersytetem ciya czarna chmura; przeladowanie polityczne zmniej-

szyo liczb suchaczy staych, wstrzymywao wdrownych; dozór nad
wykadami wzmóg si siami przybywajcemi ju z zewntrz. Podczas

wykadu o konstytucyi 3-go maja gniewliwie brzkay paasze. Przy-

gnbienie ogólne dziaao i na Lelewela; ogarniao go uczucie niemocy

i niepowodzenia, nieodczne od przygnbiajcych warunków, pozba-

wiajc tego rozpdu, jaki daj swoboda i powodzenie. Ton listów

-~\ z tego roku pokazuje trosk, stale nurtujc czowieka, o przyszo
instytucyi, o los modziey, a równie i o wasny; w licie do ojca

wydr mu si z pod pióra sowa: « Szczliwi, co umieraj!*, do matki

za: «Wród strapie i strapienia bawi » («Listy » 411, 413), gdy
chodzi o mniejsze wród wikszych. Czasy te opisze kiedy, w lat nie-

1^
wiele, w zarysie «Nowosilcow w Wilnie » (Warszawa 1831).

p Ju po uwizieniach modziey i pierwszych krokach przeciwko

uniwersytetowi przypady wybory dziekana na wydziale moralno-poli-

tycznym; trzykrotnie obierany, Lelewel, mimo potajemnego nacisku Pe-

likana, wybór przyj. To urazio Nowosilcowa, który, rozpoczwszy od

Gouchowskiego, dy wanie do oczyszczenia uniwersytetu z mo-
dych: nakoni wic ministra do wpisania nazwiska, przepadego wa-
nie na wyborach, na miejsce rzeczywistego elekta. Oprócz tego wy-
boru, dowodzcego przecie hardoci uniwersytetu, zaszkodzia Lelewe-

lowi, i jeszcze wicej, wzito u modziey i najwiksza z caego uni-

wersytetu liczba suchaczy. Guche wieci o surowym raporcie komisyi

ad hoe dochodziy Lelewela w ucku, dokd uda si by na wakacye
1824 r. Po powrocie do Wilna we wrzeniu ogoszono mu ukaz z dnia

14 sierpnia (st. s.) tego roku a z niego, dowiedzia si, e modzie
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uprawiaa «merozsdn narodowo polsk», «dla przecicia za szko-

dliwego wpywu » on sam wespó z ks. Bobrowskim, Daniowiczem
i Gouchowskim ma by «oddalonym od obowizków*. Poby jeszcze

do koca padziernika, patrza na wywiezienie Mickiewicza i innych

i wróci do Warszawy.
Trzeci ten pobyt w Wilnie wypeni Lelewel, poza uniwersytetem,

prac gównie skierowan na starodawne prawa polskie. Tu opracowa
i z pomoc Daniowicza wyda z zbiorów puawskich «Ksigi Ustaw
polskich i mazowieckich* (1824). W Wilnie równie zredagowa Ksigi
Bibliograficzne, a pierwsz z nich wyda w druku (1823; druga 1826;)
do trzeciej si zabiera, pomnaajc je materyaami prawnemi. Juz

podczas tych ostatnich piciu tygodni, które przepdzi w Wilnie jako

wygnany z uniwersytetu, dorwa si do archiwum Komisyi Edukacyj-
nej i poczyni wycigi, w czci zuytkowane w Ksidze Bibliografi-

cznej drugiej. W r. 1823 posa do zbioru rosyjskiego «Sewiernyj

Archiw» pierwsz cz swej recenzyi z Historyi Karamzinowskiej
i narobi ni wrzawy w Rosyi. Dobijay si o Lelewela i inne te
czasopisma rosyjskie powane. W obronie Karamzina podniosy si
tarcze. Wprawdzie opiekun Chodakowskiego Rumiancew komplimen-
tami obdarza, ale za to przyjaciel historyka Budow ostrzy pioruny

(«Listy» L 409), których oskotu wszake wygnaniec wileski ju
nie sysza.

Szczliwy temperament nie pozwoli mu w Warszawie odczu
cikiej krzywdy, jakiej dopucia si wzgldem niego komisya kwa-
lifikujca go do usunicia z uniwersytetu. To to caa jego dydaktyka
w praktyce, ksztacca sobie cigle metod i sam tre wykadów,
odrazu prysna! W kamieniczce ojcowskiej, przy ulicy Dugiej nr. 540,

« cieszy si izdebk dobrze ogrzan », ale «bez sieni, bez przedpokoju*,

cieszy si, bo móg w niej caemi dniami, o ile do jakiego ksigo-
zbioru zajrze nie potrzebowa, pracowa, czyta i pisa. A pisa
wiele. «Dziennikowi warszawskiemu* z lat 1825— 7 da z nowych
prac: «Wiadomo o starych pienidzach, blizko Pocka w Trzebuniu
wykopanych*, odczytan przedtem w Tow. Przyj. Nauk, d. 5 maja
1825 r., a rozprowadzon dalej w « Objanieniu*, wszystko z 7 tabli-

cami wasnego rylca (w rocznikach z lat 1825 i 6)— powana podstawa
do przyszej Numizmatyki Wieków • rednich ; dalej «Dodatek do dy-

plomatyki ruskiej Daniowicza* (3 tabl. podobizn pisma i dokumen-
tów); «0 historyi, jej rozgazieniu si...*. Z rzeczy dawniejszych da
«Dziennik* dosta « Ocalenie Polski za okietka », wszystkie trzy

przemówienia w Wilnie, wyjtki z nader cennych, «Ksigami Biblio-

graficznemi* nieobjtych « Dziejów powszechnych bibliotek* (1827, os.

Warszawa 1828); wreszcie przypiski do rozprawy Al. Mickiewicza «Jaki

wpyw prawodawstwo rzymskie na prawodawstwo polskie i litewskie

mie mogo?* Natomiast samodzielnie ju wejrza Lelewel w prawa
nasze w «Pocztkowem prawodawstwie polskiem, cywilnem i kryminal-

nem», oddanem do « Roczników Tow. Przyj. Nauk» w 2 czciach
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(T. T. XIX i XX; T. III « Polska W. redn.*)- Myla o wydaniu
krytycznem Statutu Litewskiego pierwszej redakcyi, t. zw. Gasztolda

(1529^ promulg. 1530), i gromadzi do niego zasoby, teksty i wiado-

moci. W «Themidzie polskiej* (1829) roztrzsa ju sam ów spór

od czasów Czackiego wiedz polsk ywo zajmujcy, do którego

w «Dzienniku Warszawskim » wpyn by tylko notami. Ze staroy-

tnictwa da rozbiór wykopalisk w Ruszczy Paszczynie w Sando-

mierskiem («Pam. umiejtnoci moraln. i literatury*, (T. I str. 287
r. 1830]), da rozprawk « Objanienie 3 pienidzy kufickich Sassa-

nidów» («Pam. warsz. umiejtn. cisych i stosowanych* T. IV, str. 5

do 29 [1829], z tablic); nabiera coraz wikszego rozgosu, jako nu-

mizmatyk, zaopatrywa cudzoziemców w noty dane. Podjwszy wy-
danie owej modzieczej «Eddy», mia jeszcze czas wyda zamiast niej,

now zupenie, a spor ksik, z zajmujc rozpraw « Powstanie,

rozwijanie si i zganienie bawochwalstwa dawnych' Skandynawów,
oraz dziea o niem mówice* (Wilno 1828). Pracowitym by Dugosz,
ale siy tak ogromnej w pracy jak Lelewel jeszczemy nie mieli. Wie-
lostronno historyzmu w niej zdumiewaa.

Nagle z historyka wybyskuje literat, teoretyk literatury. Ju
nie o jot mu chodzi, jak ongi w « Tygodniku wileskim », nie o orto-

grafi wogóle, jak w póniejszych «Uwagach nad pisowni deputa-

tacyi ortograficznej Tow. Przyj. Nauk («Pamitnik warsz. umiejtnoci
cisych i stosowanych*, T. III str. 24—45 [1829]), ale o poezy pol-

sk, o jej rdze: staje do walki z Mochnackinj, który w «Dzienniku

warszawskim*, przez Podczaszyskiego i przez samego siebie wyda-
wanjrm, zamieci by historycznej doniosoci rozpraw «0 duchu
i ródach poezyi w Polszcze» («Dziennik warsz.» T. I. [1825]). Lelewel

odpowiedzia mu zaraz w «Bibliotece Polskiej* 1825 (T. IV, 185—200;

«Dz.» Zup. XVIII 137— 52). Trzymajc mu przed oczyma jego wasn tez,

e tylko przedmioty narodowe mog poruszy poet, ale przytem poezya

ywi si musi staroytnoci pogask, a nie klasyczn, mitologi

pónocn, a nie rzymsk lub greck, i duchem Wieków rednich, midzy
innemi i trubadurów, zarzuca mu, e wanie wtedy, kiedy naród polski

powstawa, staroytnoci sowiaskie nie mogy jeszcze by dla niego

do narodowemi, e mitologia pónocna nie jest wcale narodow, e
trubaduryzm (i truweryzm) musiaby dozna wprzód niesychanego

przetworzenia, zanimby móg sta si polskim, e nakoniec dotychcza-

sow ju poezy polsk oywiay temata narodowe. Nie widzi Lele-

wel susznoci w uznaniu nawskró poezyi romantycznej za idealisty-

czn, klasycznej za sensualistyczn, pierwszej tylko za twórcz, dru-

giej tylko za naladowcz. Gównie uderza na Skandynawizm; w aden
ywnie sposób przysta nie moe na to, «aby mytologia skandynawska

w czemkolwiek poezyi (polskiej) przydatn by moga*: «lepiej So-

bieskiemu na polach Elizejskich, ni wród Walkyryi*. Nie s to

chyba myli poche, nawet dzi, po omdziesiciu latach, kiedy ju nad
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samym romantyzmem huczy nawanica nowej cakiem poetycznoci

i poezyi.

W tejsamej «Bibliotece» 1825— 7 pomieci Lelewel: «Poró-

wnanie Karamzina z Naruszewiczem*, z tematu przeznaczone jeszcze

w r. 1823 dla zbioru «Sewiernyj Wiestnik» ale napisane dopiero

w Warszawie («Dz.» up. XVIII), wraz z dodatkami o Ruryku, o adodze,
Waregach i wojnach Bolesawa Wielkiego, oraz rozbiór synnego Pro-

kosza, Kownackiego, którego by sfabrykowa w XVIII w. Dyamen-
towski. S prace historyka naszego w «Rozmaitociach warszawskich*

1826, w « Gazecie Polskiej » 1827, nawet w «Motylu^ 1829; przy-

pomnie te wypada «Stan wocian w Polsce » (Gazeta Warszawska
1830, nr. 101).

'

^

Uczony staje si popularyzatorem: pisze <Dzieje Polski, poto-

cznym sposobem opowiedziane » (Warszawa 1829; 330 str., 8 min; atlas

o 12 mapach, 3 tabl. genealog.). Dzieo to znalazo pokup niesychany

w Polsce, wiecznie chorej na ksikowstrt: w cigu piciu miesicy

rozeszo si 2000 egzemplarzy. Wyda póniejszych, prawowitych i bez-

prawnych, cakowitych i obcinanych, rzetelnych i faszowanych, wraz

z przeróbkami, jest do dwudziestu. Prócz 12 map do « atlasu* Reginy

Korzeniowskiej (1829) czowiek niestrudzony w pracy zaopatrzy wy-
dawnictwo to w « Opisanie krajów » i « Obraz dziejów polskich*. Z pod

jego wasnego rylca wyszo 14 map skadajcych « Atlas do historyi

i geografii staroytnej* (Warszawa 1828).

Taki jest ogromny plon drugiego okresu warszawskiego.

Ju wykady w Warszawie zjednay Lelewelowi wzito u mo-
dziey; z Wilna powraca jako jej ulubieniec, rozpalajcy w duszach

modych, mimo wszelkich cienie, nietylko wiedz, ale i mio prze-

szoci, nauczajcy je ceni nadewszystko wolno jako najwysze
dobro, a postp, jako jedyny wyraz ycia czynnego zbiorowoci ludzkich;

powraca przytem jako ofiara polityczna. Zwróci na siebie odrazu

i podejrzliwo wadz i zaufanie patryotów, dla opinii sta si mem
wybitnym. Nie mogo go pomin i to grono ludzi, które w podzie-

miach panujcego porzdku pracowao nad jego wywróceniem, niecc

mio ojczyzny, nienawi ku gwatom i bezprawiom, pragnienie i wol
lepszego jutra. Wcignity w r. 1825 przez Plicht, póniejszego se-

kretarza Rzdu Narodowego, do Towarzystwa Patryotycznego, Lelewel,

po wykryciu spisków Dekabrystów i ich rokowa z patryotami pol-

skimi, stan przed komisy ledcz, pod prezydency ordynata Zamoy-

skiego badajc uczestników sprzysienia. Dnia 10 marca 1826 r.,

w obronie swej wasnej i zarazem ogóu zwizkowych, zezna, e
«deniem ich wspólnem byo to, aby w czciach Polski pod obcem

panowaniem by utrzymany tensam* duch co w Królestwie, aby wszyst-

kie z czasem do Królestwa, posiadajcego przecie rzd wasny, przy-

czonemi by mogy*. Takiesamo stanowisko zaj póniej sd sej-

mowy i w samym wyroku z dnia 30 maja 1828 roku i w jego uspra-

wiedliwieniu, nakazanem z Petersburga. Poniewa usiowania podjte
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przez Towarzystwo byy rzeczywicie bardzo skromne, a powaniejszy

charakter wobec kodeksu miay jedynie ukady ze zwizkiem rosyj-

skim, do tych za Lelewel ani porednio, ani bezporednio wcale nie

wpywa: przeto ledztwo skoczyo si dla niego pomylnie — nie wszed
na list oskaronych o zbrodni stanu i nawet nie by duej wizio-

nym. Caa przygoda podniosa jego powag i wzmoga popularno,

a. przeladowanie przez cenzur, odejmujc mu mono dotykania cza-

sów bliszych, opowiadania wypadków z wyrazistoci prawdy, nie

pozbawio go przecie tej swobody, jakiej potrzebowa badacz prze-

szoci dalszej, pragncy prace swoje ogasza. Widzielimy, jak

f.z niej korzysta.

S Ju w r. 1827 myla historyk o dostaniu si do sejmu; w roku

nastpnym wysun sw kandydatur w powiecie elechowskim jako

ziemianin z Okrzei (Cieciszowskich) i zosta posem. Dziki temu móg
ju na zjedzie koronacyjnym w maju 1829 r. pooy nazwisko swoje

pod adresem do tronu, upominajcym si o zniesienie Artykuu Do-

datkowego przywrócenie jawnoci obrad sejmowych i nadanie ca-

emu rzdowi kierunku cile konstytucyjnego. O spisku koronacyjnym

wcale nie wiedzia, nawet ju i po zaniechaniu zamysów. Na sejmie

r. 1830 przewodniczy w Komisyi do praw organicznych i administra-

cyjnych. Dnia 24 czerwca, w chwili ju bardzo stanowczej, kiedy

wtpliwem byo czy Izba poselska nie przechyli si na stron uchway
wydanej przez senat, a zwracajcej duchowiestwu dawn za Rzpltej

jurysdykcy wyczn w sprawach maeskich, obszerna a uczona,

niezupenie jednak w torze pracy prawodawczej trzymana, mowa Le-

lewela dobitnoci argumentów swoich wspara dzielne wystpienie

Woowskiego, który gównie przyczyni si do odrzucenia projektu,

i to nader powan, nieprzewidywan wikszoci gosów. Pragnc
ra ju ograniczy samowol cenzury, ustanowionej poza konstytucy

i wyranie j gwaccej, spisa pose elechowski «Myl do projektu

prawa o wolnoci druku»; na miejsce urzdu cenzorskiego wprowa-

dza tu komitet rozpoznawczy, któryby ju po swobodnem wydruko-

waniu ksiki, broszury lub artykuu w cigu roku stanowi, czy nie

zachodzi potrzeba pocignicia autora do odpowiedzialnoci sdowej
za czyn przewidziany w kodeksie. Blizkie ju wypadki miay daleko

^skuteczniej zabezpieczy wolno sowa, przez jedenacie lat gwacon,

p Dnia 21 listopada 1830 r. Ksawery Broniko\eski, znajcy si
z Lelewelem, wprowadzi do niego, jako bibliotekarza Towarzystwa

Przyjació Nauk, do sali bibliotecznej, dwóch z tryumwiratu kieruj-

cego spiskiem, Wysockiego i Zaliwskiego, którzy pragnli zasign
jego zdania wzgldem przygotowywanego ruchu powstaczego. Wy-
socki, wedug wasnego sprawozdania, ogoszonego we wszystkich

dziennikach warszawskich, zawiadomi Lelewela o zwizku wojsko-

wym i blizkim ju wybuchu. Na wezwanie: — «Przemów do nas Twoim
we wszystkiej Polsce znanym gosem» — otrzyma odpowied: — «Na-

ród Polski podziela uczucia wojska; tymsamym duchem co wy tchn
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AYSyscy dobrzy Polacy. Nie wtpi o pomylnym skutku waszych usi-

owa, jeeli cae wojsko macie za sob. Trzydzieci tysicy zbroj-

nych ludzi, majcych jedne ch, jedno yczenie, naród cay pocign
za sob». Ani w tej odpowiedzi, ani te w caem sprawozdaniu, które

poniekd za urzdowe ze stron}' twórców Powstania Listopadowego
uwaa potrzeba, niema wcale owej rady « schowania si w cie»,
która, od Spaziera zaczwszy, zjawia si we wszystkich prawie opo-

wiadaniach. Ale niema te i rady przeciwnej; nie wida niepokoju

o to, aby ster ruchu nie dosta si odrazu w rce niepowoane. Rady
usunicia si w cie spiskowi nie potrzebowali: aden z twórców Nocy
Listopadowej z cienia jej wychyli si nawet nie usiowa, a ze sta-

nowczej^ z gbokiem przekonaniem przeprowadzonej argumentacyi

Goszczyskiego («Noc Belwederska») wida, e « schowanie si w cie»
byo jakby dogmatem samych przywódzców, wcale nie pewnych, zali

ów warunek lelewelowski: «jeeli cae wojsko macie za sob» —
^^

rzeczywicie si speni. Nie potrzeba zreszt rady, której naj prawdo- ^
podobniej Lelewel nie da, aby rol jego w powstaniu osdzi i roli

tej nie pochwali. Nie okaza si on czowiekiem czynu politycznego;

nie zaj tego stanowiska, które jego imi, jego zdolnoci umysowe,
jego szlachetna bezinteresowno osobista, mio ojczyzny i sama
groza pooenia — wymagajca absolutyzmu idei, dobycia wszystkich

si i caej mdroci i uczciwoci narodowej — odrazu mu wskazyway.
W nocy, w której kona uliochany jego ojciec, móg nawet wcale nie

uczestniczy w wypadkach, jakby cudem tylko uksztatowanych w ostate-

czne powodzenie powstania; ale ju od pierwszej chwili po niej da si
wepchn i wcisn si sam w jam bez wyjcia dla energii, któraby

rzeczywist by moga i chciaa. Odrazu pozwoli si spta wcigni-
ciem do Rady Administracyjnej, zamiast pomyle o wytworzeniu
w wojsku, w sejmie i poza niemi stronnictwa wojny narodowej,
w jak powstanie koniecznie zamieni si musiao, jeeli nie miao

^

zmarnie. Sabym surrogatem takiego zrzeszenia si, zdolnego wyda '

z siebie ster dla celu niezbdny, byo Towarzystwo Patryotyczne,

gdzie, jak w kombinacyach pierwszych dni grudniowych, Lelewel wi-
€ej znaczy swem nazwiskiem ni rzeczywist dziaalnoci. Nie prze-

sta w niem prezydowa nawet wtedy, gdy przez samych zaoycieli
swoich porzucane, okazao si, choby tylko jako ognisko agitacyi,

zbiegowiskiem bd niedonem, maostkowem i nierozumnem, bd
zupenie bezczynnem, albo te znaga demagogicznem. Raz zabrnw-
szy w Rad, usiujc e strachu i ludowi warszawskiemu si przy-

podoba i aski królewskiej nie utraci, pozosta ju do 17 sierpnia,

do prezesostwa Krukowieckiego, w sferach rzdowych, a bdc jedno-

czenie prezesem Towarzystwa, które wielkiego hasa na kraj cay
wyda nie zdoao — by jakby zawieszony w powietrzu midzy rz-
dem, do walki o ycie niezdolnym, a klubem^ na rzd krzyczcym, ale

nic wicej nad krzyk niedajcym. Prawda, e osobicie, dla siebie,

przed wewntrznym trybunaem swoim by czysty i ani zasad swych,

WIEK XIX. TOM IV. 2
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ani krytyki czynów, wypadków i ludzi si nie zapiera; ale tosamo

ju, e cay jego rozumny, szczery i gorcy idealizm nie zdoa si
nigdy, — choby w czciowym, krótkotrwaym wpywie na polityczny

kierunek wojny narodowej — zrealizowa, dowodzi, ze ani w sejmie,

ani w rzdzie, ani w narodzie nie dorós do zada wielkiej, tragicznie

wielkiej chwili dziejowej. Raz jeszcze sprawdzio si na nim wa-
nie to, ze co innego jest myle, a co innego dziaa, ze pracownia

uczonego nie jest szko ycia.

^ Przypominamy tu gówne momenta dziaalnoci i przygód. Dnia

2 grudnia w delegacyi do Wierzbna Lelewel wespó z Ostrowskim

Wadysawem stanowi mielsz jej poow; Ksinie owickiej na jej

namowy wrcz owiadczy, eby si wyrzeka przecignicia ju teraz

kogokolwiek na stron legalnego porzdku; W. Ksiciu powiedzia, e
ruch nie jest buntem wojska, ani zerwaniem si ludu warszawskiego,

ale powstaniem narodowem, i radzi mu kraj opuci. Kiedy W. Ksi
zwolni ju wojsko z pod swej komendy i Warszawa w dniu 3 gru-

dnia miaa swój wielki dzie, w nocy razem z Czartoryskim i Dem-
bowskim wytworzy Rzd Tymczasowy, do którego weszo jeszcze kilka

j
innych popularnych osobistoci. Rzd ten utrzyma si nawet po za-

) machu Chopickiego, ale a do otwarcia sejmu nic zgoa nie znaczy.

Podczas przesilenia dnia 17—19 grudnia Lelewel zachowa si obojtnie,

lepszego wodza, pomimo dwulicowoci, nad Chopickiego nie widzc;

gosowanie za nim w sejmie umotywowa tem, e dzi « niewolno otwar-

cie wyjawi zdania » — bo rzeczywicie Ostrowski jako marszaek za-

broni by rozpraw nad atrybucyami dyktatora. Po ulegalizowaniu dyk-

tatury (20 grudnia) Lelewel nie utrzyma si na stanowisku, nie wszed
do tak zwanej Rady Najwyszej Narodowej, ale dosta inne jako za-

stpca ministra wyzna religijnych i owiecenia publicznego (21 gru-

dnia). Z wadzy swej odrazu skorzysta, aby podnie zgnbiony sy-

stematem ociemniania uniwersytet. Zarzdzi wybór rektora przez sa-

mych profesorów, dokonany rzeczywicie w dniu 10 stycznia, radzie

uniwersyteckiej zleci uoenie nowego statutu, pomyla o powszechnej

ustawie szkolnej i o reorganizacyi samej Komisyi, której przewodni-

czy, a do której wprowadzi Gouchowskiego, wreszcie zniós w uni-

wersytecie mundury; dziwna rzecz jednak, e Zinserlinga odrazu nie

wyrzuci. Ruch raz wszczty w szkole gównej nie ustawa; ale nie

by to czas na reformy szkolne. Jako minister dozna Lelewel przy-

kroci tak od urzdników nawykych do rutyny, jak od Kiciskiego^

który publicznie wypomina mu cenzorstwo \V Wilnie a w Warszawie
wiee wsadzenie brata, Prota, do Komisyi, chocia ten Prot ledwo ty-

/ dzie moe w Komisyi poby, zostawszy referendarzem stanu,

r Z dziaalnoci politycznej Lelewela w obronie dyktatury ulega-

lizowanej wybija si jego wspópracownictwo w delegacyi wyznaczo-

nej przez obu przewodniczcych Izbom do napisania w imieniu sejmu

manifestu, który przed narodem i Europ uzna mia powstanie za

czyn narodowy i wyuszczy wywoujce je przyczyny. Lelewel uoy
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wasny projekt, i ten posuy za podstaw do ostatecznej redakcyi

aktu, noszcego dat 20 grudnia, ale ujawnionego dopiero w d. 5 sty-

cznia 1831 r. Sprawa manifestu, rozwizana wbrew woli dyktatorskiej

i przed powrotem Jezierskiego z Petersburga, rozgniewaa Chopi-
ckiego, zwaszcza le go usposobia wzgldem zastpcy ministra owiaty.

Kiedy zatem Dobrzaski zadenuncyowa Towarzystwo Patryotyczne, ma-

jce na czele swem Lelewela, o spisek przeciw rzdowi, nie namyla
si dugo m postawiony u steru losów narodowych i kaza posa
elechowskiego dnia 11 stycznia uwizi. Opór Bonawentury Niemo-

jowskiego, zastpcy ministra sprawiedliwoci, zwTÓci swobod osobi-

st, a ledztwo prawidowo przeprowadzone wykazao czczo denun-

cyacyi. Uwizienie nie trwao nawet 24 godzin i zwikszyo tylko po-j
pularno czowieka.

W pamitnym dniu 25 stycznia Lelewel mia mow, z której

bynajmniej nie wynika, aby w przekonaniu jego stosunek wytworzony
przez powstanie uj si da w formu króla konstytucyjnego w walce

z wadzc absolutnym — co przy swej bujnej stylizacyi Mochnacki

jako punkt do wierzenia przekaza. Owszem, Lelewel ani w dniu po-

wyszym ani dnia 20 grudnia, ani w delegacyi do manifestu niczego

podobnego nie powiedzia: a mia przecie do nieprzyjació na to,

aby prawda ukry si nie moga. Gdy przysza na niego kolej, gos
swój bez namysu odda i odpowiedniem przemówieniem popar; przy-

pomnia by nawet Ostrowskiemu, zagajajcemu posiedzenie, przed

czterema dniami ju zoony wniosek Sotyka. Po uchwale projektowa
odezw do Rosyan i manifest do narodu (wyd. zb. up. T. XX). -^

Kiedy powrót Jezierskiego wraz z nastpstwami swemi nie po-
(

zwoli ju Chopickiemu na dalsze sprawowanie dyktatury, sejm przy

ustanawianiu nowej wadzy wykonawczej, ju staej, dnia 30 stycznia

1831 r. powoa Lelewela do Rzdu Narodowego. Wybór szed ciko.
Pierwszy turnus nie wyda wikszoci, w drugim wicej od Lelewela

gosów otrzyma Barzykowski; historyk by ostatnim z wybranych. Po-

niewa przepisano gosowanie na radach rzdowych kolej liczby go-
sów pozyskanych, a Czartoryskiemu wraz z przewodniczeniem przy-

znano i gos najpierwszy — znalaz si przeto Lelewel wobec prezesa,

dwu Kaliszan, Wincentego Niemojowskiego i Teofila Morawskiego, i Ba-

rzykowskiego, nietylko zupenie odosobnionym, ale i znieruchomionym,

najczciej bowiem móg wtedy dopiero zdanie swe dorzuci do innych,

kiedy w zgodnoci gosów wczeniejszych wytwarzao si ju niejako

jdro samej uchway.
W takich warunkach energia Lelewela, niedorównywajca ju

i tak brzemieniu wypadków i obowizków dziejowych, zupenie osa-

bn musiaa. Mia te suszno «Kuryer Polski» (nr. 531, r. 1831), gdy
w charakterystyce jego nazywa go «cichym widzem i martwym wiad-
kiem powolnych prac wykonawczych*: tak byo w wikszoci wy-

padków. Zasiadanie w rzdzie z prawnej istoty swej konstytucyjno-

monarchicznym, a jednoczenie przewodniczenie klubowi, który rzecz-

2*
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pospolit za jedyn form dla narodu, zwaszcza w walce, uwaa,
wygaszanie zda, ze rewolucya nietylko narodow, ale i socyaln

by powinna, wtedy, gdy wikszo sejmowa lkaa si nawet skro-

mnego projektu Biernackiego o oczynszowaniu wocian w dobrach

narodowych, majcem ich doprowadzi do wasnoci — czyniy Lelewela

wobec kolegów osobistoci nielubion, nawet niekiedy dla niektó-

rych wstrtn, i jeszcze bardziej utrudniay mu zadanie wspórzdze-
nia i przymieway jego powag. Kiedy po klsce ostrockiej, po

wikszej, w skutkach straszliwszej — zupenego zwichnicia wyprawy
na gwardye, przybycie Skrzyneckiego do Warszawy podsycio w sej-

mie ruch o zreformowanie rzdu, rozprawy z pierwszych dni czerwca

a nadto dobitnie powiedziay pitemu czonkowi rzdu, e nie ma ju
w nim co robi. Nie pomogo wczesne usunicie si z «Nowej Polski

»

Mochnackiego; nie pomogo rzadkie ukazywanie si w Towarzystwie

Patryotycznem: w publicystyce woano na, by wyszed; tensam organ,

który nazwisko jego pod tytuem swym stale zamieszcza, teraz, pod-

czas kampanii o zmian skadu osobistego i samej formy rzdu, nie

zawaha si wezwa go do ustpienia. «Porzu, Lelewelu, zawód nie-

waciwy, wystp z zakresu, zbyt dla twoich talentów i duszy szczu-

pego, powró na aw poselsk, tyle przez ciebie zaszczycon* — pi-

sa «Kuryer». Ale on tej roztropnej rady nie posucha i wanie
w tejsamej chwili dobrowolnie rozwizujce si towarzystwo skleja:

rzecz publiczna na jego przynalenoci do obu biegunów teoretycznych

powstania nic nie zyskiwaa, a czas upywa, indywidualno si kur-

czya, samowiedza nawet, wiara w siebie saba, idee niespenione,

niewywalczane naw^et szczerze, z powiceniem osoby a wol dziaania,

szarpay sumienie: od maoci czynów mala i czowiek. Wprowadze-
nie do sejmu posów z Litwy, popieranie gorce wyborów poselskich

z województw ruskich nie mogy jemusamemu zastpi tej rzeczywi-

stoci, po któr siga, kiedy wydawa ciche, poowiczne, a moe
f i spónione ju wówczas (w styczniu) haso: «Na Litw !»

^ Kiedy sejm zabiera si do sprawy wocian, w marcu, Lelewel

wydrukowa w «Nowej Polsce » (Nr 73) swój projekt nadania im

wasnoci. Tu przypomnia, e zaraz po ustanowieniu rzdu wniós
by wynagrodzenie onierzy wysuonych ziemi na wasno. Sejm
uchwali 10 milionów z dóbr narodowych i oznak honorow, ale

tego byo za mao; nie wystarcza te oczynszowanie w dobrach na-

rodowych, zaprojektowane przez sam rzd: potrzeba z góry oznaczy
i niewzruszenie ustali wysoko kapitau wymaganego przy skupie

czynszu; oczynszowanie w dobrach prywatnych zostawi naley sa-

memu obywatelstwu ziemskiemu: podniesione uczucia w caym naro-

dzie dostatecznie porczaj rozpostarcie si reformy z dóbr rzdo-
wych na prywatne. Doranego zniesienia paszczyzny bez oczynszo-

wania Lelewel nie da. Taki jest jego socyalizm agrarny! Uwa-
szczenie onierzy powinno by odrazu doskonaem, bez adnych zgoa
czynszów i zastrzee, z prawem wasnoci nieograniczonej; przypa-
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dyby im przestrzenie pozostae w dobrach rzdowych od oczynszo-

wania; najwiksz trudnoci jest zabudowanie i zagospodarowanie

osad. — Przy powodzeniach wojennych moeby te myli lelewelowskie

przyobleky si w ciao; klski po klskach udaremniay zamysy, dla

których powstao nawet byo umylne stowarzyszenie. u
Podczas tego zawodu politycznego nie porzuca Lelewel pióra

jako historyk. W marcu wyda «Panowanie Stanisawa Augusta

»

(wiksze), którego wzbrania upady systemat, póniej na wiosn, «No-

wosilcowa w Wilnie »; dnia 9 lipca datowa swe « Porównanie Trzech

Konstytucyi», ofiarowane czonkom sejmu, którzy w tym wanie czasie

najmniej skorzy byli do odczytywania rozumnych, a nawet bystrych

spostrzee. W pierwszych dniach powstania zapisywa wypadki i swój

w nich udzia, i te notaty posa Podczaszyskiemu do Parya, da te
i Mochnackiemu, jeszcze w Warszawie. Scen ofuknicia rzdu tym-

czasowego i posów przez Chopickiego w dniu 18 grudnia, milczc
o niej, jak sobie przyrzeczono przed sejmem, opisa jednak i równie
Podczaszyskiemu do ogoszenia posa. _J

Niepojtem wydaje si milczenie Lelewela na wielkiej radzie

polityczno-wojennej, któr nareszcie Bon. Niemojowski wykoata na

rzdzie dla nacinicia Skrzyneckiego, aby cokolwiek zrobi — gdy
ju w samem polu niewiele dobrego do zrobienia byo (koniec lipca).

Ale si poruszy w dwa tygodnie póniej, gdy nowa bezczynno
nowe obudzia trwogi, a Paskiewicz sta ju w owiczu; za mis-

sy te do Bolimowa i spdzeniem Skrzyneckiego z dowództwa gorco
przemawia. Gdy nikt nie chcia obj spadku, bo ludzi nie byo,
i Krukowiecki czyha tylko na pochwycenie wadzy, Lelewel ani do
zmowy w Towarzystwie Patryotycznem, ani do konszachtów Mochna-
ckiego z czowiekiem zym, zuchwaym i samolubnym nie nalea i od-

rzuca wrcz zostawione dla siebie miejsce w tymczasowym komitecie

ocalenia publicznego, który Mochnackiemu, Puawskiemu i Krpowie-
ckiemu szczególniej si umiecha. O jegogwatownem starciu si z preze-

sem rzdu bdzie w yciorysie Czartoryskiego. Dziwne jego zachowanie

si d. 15 sierpnia, po poudniu, podczas sesyi rzdu w paacu namiestni-

kowskim wzbudzio podejrzenie o zmow z awanturnikami ulicznymi, któ-

rych prowadzili czonkowie Towarzystwa Patryotycznego. Barzykowski
pisze jak si ukry za firank; Spazier zapisuje jak przez cay czas

uerania si z tumem na progu sali sesyonalnej on jeden, jedyny ze

wszystkich, nie ruszajc si krokiem, odsiadywa czas starcia przy

stole; Dembowski nawet posdza go kae o czyhanie na ycie Czar-

toryskiego, co jednake nawet taki Gadon odrzuca. —

^

Nowa dyktatura, prezesostwo ministrów, zmiatajc rzd narodowy,^
zmiota i Lelewela. Odtd przez cae trzy tygodnie, kiedy dogorywaa
walka, gas duch zbiorowy, powstanie ze wiata zewntrznego wracao
do dusz, a ostatnia swobodna sia materyalna z Ramorin i Czarto-

ryskim odbiegaa daleko od Warszawy, pose elechowski, jako stay
uczestnik sejmu, nie usiowa ju nawet oprze si losowi, który
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wszystkich przepdza pod jarzmem upokorzenia, bólu i nicoci. Tylko
jeszcze dnia 7 wrzenia, popoudniu, kiedy juz Krukowiecki, postano-

wiwszy podda si, sa jedne po drugich oddziay wojska na Prag,
a sejm zada sobie musia pytanie: co zrobi z samym sob, Lele-

wel przemówi silniej przeciwko limicie, kiedy j za odrzucono, po-

szed w caym ówczesnym skadzie, gównie z posów zoonym, na
wdrówk do Modlina, Zakroczymia, Pocka, Wocawka, dopóki nie

znalaz si w Prusiech. We wrzeniu ju, nie czekajc na przejcie ca-

ego korpus u Rybiskiego w wiedziebnie (5— 7padz.), wyruszy w da-

/ lek mroczn drog.
k Przykr bya dla rozbitków z r. 1831 przeprawa przez Prusy,

ale ju od Elby zaczyna si z pónocy na poudnie, ze wschodu na
zachód, w Hannoweryi, w Hessyi, w Bawaryi i nad Renem pochód
tryumfalny wielkiego nieszczcia, wyposaonego w potg idei, a od-

czuwanego przez Ludzko. Lelewel, opuciwszy kraj wraz z Nie-

mojowskim Bonawentur i Ostrowskimi, jeszcze przed poddaniem si
wojska Prusakom, trafi na same dopiero pocztki serdecznego odczucia,

które przejmowao Niemcy filozofów i Schillera. Dnia 29 padziernika

by ju w Paryu; stan w hotelu Rossignol, przy ul. Croix des Pe-

tits Champs, na lewym brzegu Sekwany. Zaraz zawiza stosunki

z Buchezem, wspówydawc olbrzymiej <<JIistoire parlementaire de la

Mvolution Francaise», w roku 1848 prezydentem Assemblee nationale,

i z Raspailem, prezesem stowarzyszenia Amis du peuple. W pierwszej

chwili wszed do gotowego ju zespolenia, które wytworzy by Nie-

mojowski, ale tylko na krótko. Najwiksza emigracya polityczna, jak
wiat widzia, potrzebowaa stray porzdku i opieki, a rozalone

uczucie rwao si jeszcze do jedynego, niezatamowanego jeszcze dzia-

ania!: do manifestacyi pimiennych, tak dla jednania sobie yczliwoci
obcych jak dla protestowania przeciwko gwatom w kraju i cienie-

/ niom cigajcym rozbitków na obczynie.

r Okoo Lelewela skupia si gromada demokratyczna. Ju d. 8 gru-

dnia 1831 r. wybrano wadz tymczasow, a w tydzie potem wpra-

wiono w ruch organizacy « Ogóu* rozpostart na ca Francy pod
sterem Komitetu Narodowego Polskiego, z Lelewelem jako przewodni-

czcym (komitet od ulicy, przy której rezydowa, zwano « Taranem*);

on najwicej, on sam prawie wszystko w nim robi. Wszed te i do

zawizujcego si jednoczenie Towarzystwa Litewskiego (póniej i Ziem

Ruskich); powoyway go tu tradycye powstania, inicyatywa w upomnie-

niu si o przedstawicieli Litwy i Rusi. Nie przysta do Zjednoczenia

Dwernickiego, stroni te od Tow. Demokratycznego, powstaego z od-

szczepiestwa od Komitetu Narodowego i Ogóu. Majc zrazu wej
do projektowanej Centralizacyi wraz z Ostrowskim Ant. i Czartory-

skim, opar si póniej delegacyi z generaów i Czartoryskiego, bo

wyczuwa z niej wpyw na emigracya sprzeczny z przekonaniami de-

mokratycznemi i patryotyzmem bez interesu. Przeciwko mocyi Fer-

gussona (1832 r.) zebra z caej Francyi adres do Izby Gmin, bo idea
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Polski caej by mu droszym nad królestwo kongresowe, zreszt ju
przez Statut Organiczny zdmuchnite. Gorco agitowa przeciwko le-

gionowi, formacyom algerskim i wyprawom portugalskim. W sejmie,

z mocy prawa z lutego 1831 r. zebranym w styczniu 1833 r., ucze-

stniczy dla stwierdzenia cigoci wadzy narodowej. Emigracya wy-

braa go do komisyi, majcej, juz po prawach kwietniowych, wysta-

wi Izbom francuskim okropny stan Polski. Kiedy Francuzi sami za-

chcali Polaków do wielkiego 50-tomowego wydawnictwa o Polsce,

Lelewel stan na czele odpowiedniego stowarzyszenia naukowo-
literackiego, a Mochnackiego mia za sekretarza. Kiedy emigracya

wybieraa komitet do zaopiekowania si archiwum sejmowem, które

yczliwa Polakom policya w Getyndze, zabrawszy jawnie pod naci-

skiem Rosyi, potajemnie zwrócia bya wychodcom, wybraa do niego

i Lelewela.

On by we wszystkiem, wszdzie, w ustawicznym, jakby mo-
dzieczym ruchu, coraz bardziej uidealniajc sw tre czowiecz,
coraz rdzenniej yjc tylko duchem, bez adnej zgoa dzy osobistej,

z doskonaem zapomnieniem o sobie, a wreszcie zwolna dotychczasowa

skromno staa si ju ascetyzmem. Mochnacki pisze, e zmizernia,

wychud; zapade oczy z doów swych wieciy uderzajcym blaskiem;

zgorzknia i sta si przykrym w stosunkach. Wygnanie wydobyo
z niego radykalizm, który tkwi ju w naturze umysowej dziecka.

W kraju oportunista raczej ni ideowiec, nierozpalajcy si wypad-
kami, dopóki miay w sobie moc twórcz, na wygnaniu sta si abso-

lutnym, czynnym, prowadzcym innych z energi myli czystej, nieo-

ogldajcej si na rzeczywisto niemocy, na cikie warunki ycia
przedmiotowego — a usposobienie takie z kadym rokiem potgowa
si w nim bdzie. Teraz ockno si serce, w duszy zapon ogie:

och, czemu nie wczeniej, kiedy jeszcze wypadki miay w sobie ow moc
twórcz! Im gbiej czu zmarnowanie Dwudziestegodziewitego Listo-

pada, tem uporczywiej pdzi do nowej chwili podobnej, aby ni i a-_io i gniew i sumienie wasne ukoi. Wiara w lud idealny, w idealn ^;
jego potg wci rosa; zasadj^ demokratyczne, pogbiajc si ci-

gle, wypieray umys na nowe drogi, prowadziy go do zerwania z do-

tychczasowem przewodnictwem szlachty jako stanu wyodrbniajcego
si z narodu przez sam wyszo stanowiska i rodków. Wyobrania
i uczucie rway si do jakiej Nowej Hieruzalem, w której by niepo-

kalana myl o ojczynie, a nie o sobie, dajc czysto duchom, wy-

posaaa je w si praw do czynu dla niej. Nauczylimy si ceni

historyka, ale niedostatecznie jeszcze odczuwamy bijcy od Lelewela-

wygnaca czar uczucia. Chcc pozna duchowe wntrze ówczesnego

czowieka, uksztatowa sobie pojcie o uczuciowo-mylowej stronie

jego patryotyzmu, trzeba koniecznie pozna t gorc a mocn, bo

zawodami jeszcze niezwtlon psychik aoci i nadziei, któr w Po-

laku owej doby utrzymywao jasno wiecce soce wiary w jaki

boski wiata porzdek. Taksamo bez mów listopadowych bez wynu-
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re na obchodach i z powodu waniejszych wypadków, niepodobna

byoby po takim Lelewelu, jakiego si widziao w powstaniu, od-

tworzy sobie Lelewela jako syntezy uczu i myli caego ycia —
j
o Ojczynie i dla niej.

Skrztno jego, pracowitoc, zabiegliwo serdeczna w Komite-

cie Narodowym byy niesychane. On ukada podzikowania Wgrom»
na które nie zdoby si dyplomatyzujcy pod wpywem Czartoryskiego

sejm — podzikowania za adres 22 komitatów; on odzywa si do

Izraela na ziemiach polskich o sympaty, wspódziaanie i pomoc pie-

nin; on redagowa adresy do Izb Zachodu; on protestowa przeciwko

Statutowi Organicznemu; on odzywa si do Rosyan nie jako Polak, ale

jak czowiek do ludzi; jego-to listy pobudzay Lafayette'a do upomina-

nia si za Polsk. Ze te wszystkie czyny objawiay, potgoway rozdarcie

wewntrzne w emigracyi, e jej samej zzewntrz groziy, a nie przy-

nosiy polepszenia w losie narodu, e jako czyny ycia praktycznego

byy bez znaczenia — to prawda; ale aden historyk, znajcy koleje

1831 r. i trzymajcy wzrok otwarty na natur ludzk, jak na owo
rozdarcie piorunowa nie bdzie, tak te nie zada sobie pytania: dla-

czego psychiczne jedynie objawy realnych owoców nie przyniosy?

Manifesty, odezwy, artykuy w pismach peryodycznych pobu-

dzay naciskowi ulegy rzd Ludwika Filipa do ostrych rodków prze-

ciwko wygnacom. Policya paryska, nastrajana przez rzd, tumnie
wypdzaa ich ze stolicy, jaknaj dalej od niej; wypdzia i wyrónio-
nego z tumu Lelewela. Wzi go do siebie Lafayette do Lagrange
pod Paryem, ale gdy przytulony gocinnie przekracza zakaz i pota-

jemnie wykrada si do stolicy, rzd skaza go na wygnanie do Tours.

Tu by ju w marcu 1833 r.; dozna gocinnoci w domu numizma-

tyka Jouffraina. W sierpniu skazany na zupene ju wygnanie, w pierw-

szych dniach wrzenia znalaz si u granicy belgijskiej w Arras.

Odprowadzili go Francuzi, nawet znakomitsi, których pocigaa uczo-

lio; policya francuska pozwolia na poegnanie uroczyste. W chwili

gdy opuszcza Francy, d. 15 wrzenia, zaniós wymown protestacy
(cDziea* Zup. XX 175—87).

Na granicy belgijskiej oczekiwaa Lelewela deputacya. Skiero-

wawszy si do Brukselli, wygnaniec bez rodków do ycia, biedny zu-

penie, z ciarem jeszcze dugów, które na zwalio przewodniczenie

w Komitecie Naród., z brzemieniem potwarzy, która go czynia zo-
dziejem mienia nairodowego, ujrza si w stolicy Belgii, a szukajc
sobie mieszkania, wyczyta przy ul. des Eperonniers nr. 56 napis na szyl-

dzie Estaminet de Varsovie: tu zamieszka, jeli jest jeszcze miejsce.

Znalaza si izba wolna; naj j i obra na siedzib, która sta si
miaa dwudziestoletni; ustpi z niej wtedy dopiero, gdy dom zmie-

ni waciciela. Nowe mieszkanie wynalaz sobie przy ul. du Chene

fnr. 26 i ju do mierci w niem przeby
Konieczno ycia zapdzia go do wawej pracy. Ubra si

w bluz robotnicz, bo uwaa si za zwykego, ciko pracujcego
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robotnika. Szlachetna duma nie pozwalaa na przyjmowanie zasików.

Jak we Francji odrzuci by zapomog od koa awenioskiego, jak nie

przyj paru tysicy franków, wtykanych mu w rce ju na samej gra-

nicy przez Francuzów, tak w Brukselli odsuwa wszelkie zasiki^

z jakiemi wyrywa si ten i ów z nawiedzajcych go rodaków z kraju^

i podejrzliwem zawsze okiem patrza na propozycye nowych wyda lub

zakupów z »magazynu« t. j. z nakadów nowych, trzymanych w domu.

Trudno o wiksz czysto i si w ubóstwie: mimowoli odpowiada
niemi na oszczerstwa, które zreszt nie jego tylko jednego szarpay.

Wiedzieli ju co uczeni belgijscy o jego studyach numizma-
tycznych: wcignli go nowemi okazami w robot. Lelewel zapali si
do numizmatyki, zebra dawniejsze swe opracowania, pozawizywa
rozlege stosunki i w cigu pótora roku opracowa dwutomowe
dzieo: «Numismatique du Moyen Age considerre sous le rapport dit

iype> (Pary i Bruksella 1835; 25 tablic folio wasnego rylca). Uzu-
peniaj to dzieo Etudes numismatiues, za któremi poszo w latach

nastpnych kilkadziesit rozpraw, wiadomoci i sprawozda, drukowa-
nych bd osobno, bd te w rónych zbiorach zachodnio-europej-

skich. Zjedna sobie takie imi, e nowo powstae w lat kilka po uka-

zaniu si Numizmatyki towarzystwo belgijskie zamianowao go odrazu

swym prezesem honorowym. Belgowie dali od niego, aby im pisa
ich history; zaraz po wygnaniu z Francyi proponowali napisanie dzie-

jów Niderlandów; Leodyum chciao go cign do siebie na wykady,
jakieby sobie sam obra w uniwersytecie. Propozycye takie odrzuca:
chcia pracowa u siebie myl i piórem, a nie ywem sowem. Praca
twórcza nad dziejami Polski, w oderwaniu od kraju, od zasobów,

w czci tylko i dopiero w latach 1836— 7 odzyskanych, staa si
niemoliw. Móg jedynie cudzoziemcom dawa nowe, ju nie cile
ródowe, opowiadania; móg pozwala na przekady ksiek dawniej

napisanych, wreszcie rozwaa dzieje w takiej postaci, w jak si
przez dawniejsze studya byy uksztatoway.

Oczywicie, e przybywajce mu z kraju waniejsze wydawni-
ctwa poprawiay i rozszerzay jego wiedz, ale z nich skorzysta do-

piero wtedy, kiedy mu si nadarzya sposobno do zebrania wszyst-

kich pism caego ycia o Polsce ; tymczasem trzyma si wyej
wskazanych kolei. Pozwoli na przekad francuski » Dziejów potocznie

opowiedzianych*:, a gdy ju wyszy, uzupeni je >Polsk odradzajc
si«, porozbiorow (Bruksella, 1836 r.), przeznaczon dla dzieci, ale

posiln i dla starych. Uoy now History polsk, która miaa jako
orygina ukaza si najpierw w Londynie po angielsku, ale rzeczywi-

cie wysza po francusku jako Histoire de Pologne (Pary 1844 2 t.

ob. Bibliogr.). Dla Bobrowicza opracowa do 10-tomowego wydania » Her-
barza* Niesieckiego wykazy urzdów i urzdników, dostojestw i do-

stojników, z których skorzysta Sienkiewicz przy opracowywaniu wstpu;
zasila Pologne illustree Chodki, La Pologne et les Polonais Stra-

szewicza; opracowa ciekawy pamitnik podróy po Polsce i Litwie
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(Guilbert de Lannoy); wkocu zabra si do wydania zbiorowego, które

podj ostatecznie upaski. Wtedy dopiero, po roku 1840, zacza si
nowa praca poznawcza i krytyczna nad dziejami Polski, zwaszcza jej

redniowiecza. Wydanie cigno si powolnie. Rzut oka na Pierwo-

tne dzieje Polski, Wstp Krytyczny Bielowskiego pobudziy badacza

do opracowania ogromnego tomu »Narody na ziemiach sawiaskich
przed powstaniem Polski«. Najwaniejsz, do dzi dnia niewyblak
prac rozwaajc dzieje, byy po francusku pierwotnie napisane Con-

siderations (ob. wypisy), które jako »Uwagi nad dziejami Polski«

weszy do zbioru »Polska, dzieje i rzeczy jej«. Jest to ksika obfi-

tujca w zestawienia, spostrzeenia i z faktów wysnuwane wnioski,

dajca przytem cakowity pochód dziejowy narodu z punktu widze-

nia demokratycznego, przy którem los ludu zajmuje piszcego nietylko

ze wzgldu na uczucia humanitarne i naleyty ukad spoeczny, ale

i z powodu tego nieukojonego niczem prawa ycia, które kademu
narodowi nakazuje odnawia si, rozrasta i potnie od dou — z po-

kadów ludowych.

Ju podczas pracy nad wydaniem dzie powróci Lelewel do

swej od modoci ulubionej geografii. Wystawi by ju wiedz geo-

graficzn Staroytnych jeszcze w Wilnie; teraz zabra si do Wieków
rednich. Rozpoczwszy prac przed r. 1848, ju w r. 1849— 50 wy-

da dzieo drukowane, które w edycyi powtórzonej rozroso si w cztery

tomy (Bruksella 1852), objo wiadectwa i pojcia 89 geografów,

a wzbogacone atlasem o 50 tablicach i licznemi objanieniami rysun-

kowemi przy tekcie, przedstawia cao wspania. Wszystkie mapy,

plany, widoki ry sam autor na miedzi, niczyim rylcem si nie wy-

rczajc; zdumiewa tu ju sam ogrom pracy.

Cikie znoje naukowe nie odryway Lelewela od ycia, od po-

lityki, od obchodów narodowych pamitek, od koatania do gortszych

ywioów rewolucyjnych Europy, do jeczejcego w niewoli patryoty-

zmu polskiego. Mowy listopadowe, miewane osobno do Belgów, oso-

bno do Polaków, rokrocznie a po r. 1848, wiadcz przekonywajco
o tej tsknocie do kraju, tem rwaniu si do pierwszej nad nim ju-

trzenki, które stay si namitnoci wygnaca. Z tych mów najwy-

bitniejsze s: z r. 1843 o potrzebie opierania si na samych sobie;

z r. 1844 o potdze uczucia, ujtej w sowa: » Serce jest ostatni

i jedynie niezdobyt twierdz kadej narodowoci«; z r. 1847 o »wi-
tej mioci ojczyzny«, wzbijajca si na wyyny poetycznego unie-

sienia.

Z rewolucy europejsk w cisym sta zwizku przez Mod
Polsk, do której odrazu w r. 1834 wszed. Jego gównie staraniem

Komitet tego zrzeszenia przeniós si do Brukselli i od d. 20 grudnia

1835 r. a do upadku w r. 1836 rezydowa. Nowe Zjednoczenie, te-

raz ju wybitnie demokratyczne, zastpio Mod Polsk. W progra-

maciejego znalazy si cztery punkta lelewelowskie: usamowolnienie ludu,

uwaszczenie go, nieograniczona swoboda wyzna, powszechne wycho-
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wanie narodowe. Towarzystwo to nie byo do spoistem, tak, e
w r. 1843 trzeba je byo nanowo organizowa, a gdy po powstaniu
krakowskiem wpyny do niego ywioy postronne, nawet zachowaw-
cze, Lelewel, stojcy na jego czele, musia je rozwiza (d. 11 lipca

1846 r.). Juz wtedy z Noc Listopadow wspózawodniczy dzie 22 lu-

tego 1846 r. Obchód pierwszej rocznicy zgromadzi samych Polaków
i troch tylko cudzoziemców, ale na drugim ci przewan ju grali rol.

Stan na nim sojusz z demokracy rewolucyjn, z rodzcym si neo-

socyalizmem europejskim, który w manifecie krakowskim dostrzeg
punkt styczny Polski teraniejszoci z Europ przyszoci. Stawili si
na uroczysto prócz Polaków i Belgów Niemcy i Francuzi, zjechali

Marx i Engels, przyby i Bakunin. Lelewel stwierdzi wspólno d-
e, wyranie jednak po stronie uniwersalnego przewrotu dla celów
swoistych socyalizmu nie stan. Czy podpisa manifest komunistyczny?
Autentycznego aktu z jego podpisem dotychczas nie ogoszono. Na
osiem dni przed tym obchodem odby si inny, zadzierzgujcy dobre
porozumienie z rewolucyonistami rosyjskimi. Przemow Lelewela do
Bakunina znamionuje powcigliwo, zaostrzona jeszcze przypomnie-
niem wszystkich krzywd i cierpie Polski. Wida j i w licie do

Herzena podczas wojny krymskiej, z d. 6 sierpnia 1855 r.

Przez cay czas zamieszkiwania w Brukselli Lelewel by ogni-

skiem miejscowej gminy demokratycznej. Jakim sposobem sta si to

mogo, e ta gmina uchwalia zastpienie barw narodowych trójkolo-

rowemi — nie wiemy; ale samego faktu nie wolno uzupenia domy-
sem, e w kierowniku zrzeszenia uniwersalizm przytoczy wyindywi-
dualizowane uczucie polskie: wanie, jeeli co odpychao go od Tow.
Demokratycznego, to zbytnie jego poch}' lenie si ku uniwersalizmowi,

a ten wstrt by staym i nie zna adnych falowa. Prawda, e
w »Wiecach królowej polskiej w Sokalu « padaj sowa bardzo ju
ostre na szlacht, e M. B. Poczajowska wyrzuca innym, i cuda swe
czyniy dla Polski szlacheckiej, e w hale »kozak i wolno* dwi-
czy groba zerwania niepodzielnoci narodowej, a wezwanie: »Nie pod-

nocie unii Brzeskiej, nie wystpujcie z katolicyzmem « moe razi
uczucie nawyke do wyznania najpowszechniejszego w Rzeczypospoli-

tej; ale w tej naj radykalniejszej manifestacyi ducha lelewelowskiego

rozlega si zaraz haso: » Niech szlachta zczy si z ludem !« i ono
jedno wszystko ju wyjania: chcia Lelewel ujrze nareszcie szlacht
na stanowisku ogólnie-narodowem, a do ustroju przyszej Polski do-

puszcza ide federacyjn. ^

Na sprawy krajowe nie zamyka oczu. Wiedzia, co si w kraju"!

dziao we wszystkich trzech dzielnicach i nieraz gos zabiera. Wy-
starczy tu przytoczenie sprawy ydowskiej po wyzywajcym artykule

»Gazety Warszawskiej*. Myl si dzi ydzi, uwaajc Lelewela za

judofila. List do Merzbacha kae ydom przedewszystkiem by Polakami,

przygarnia i osania tylko tych^ którzy si garn do Polski i polsko-

ci, gani nawet krewkich mcicieli zniewagi za zbyt energiczny odwet
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na Lesznowskim. Polskoci wymaga Lelewel tak bezwzgldnie, ze na-

wet talmud chcia ujrze w przekadzie polskim i dziwi si, ze ydzi
Ijprzez tak dugi czas spolszczenia nie dokonali.

•^ Wielkie wspóczucie — mona powiedzie: i cze — które Le-

lewel od Belgów odbiera, po wypadkach lutowych i kwietniowych
1861 r. wyrway z ich piersi entuzyazm, zamanifestowany w tumnem
zgromadzeniu si przed jego domem w d. 18 kwietnia. Schorzay ju
bardzo, nie mia siy na odpowied do donon; dlatego nazajutrz

nadesa podzikowanie na pimie. Wieje z niego smutek przeraajcy

—

jakby ból przeczucia, jakby jk bezdennej rozpaczy. » Cierpienia Pol-

ski, pisa, wzruszyy wasze serca i waszego ducha obywatelskiego,

i chcielicie podzieli nasz bole, kiedy caa pomylno jest przed

wami. Uywajcie jej, bdcie szczliwi i nie zapominajcie o nas, gdy
ju nie bdziemy na tym wiecie*. Bya to ju ostatnia manifestacya

' jego ducha. Przychodzia mier.
^ Owa duma szlachetna skazywaa samotnika na ycie ndzarza.

Obliczy by sobie, e czowiekowi niezbytkujcemu 700 fr. na rok wy-
starczy powinno — byle tylko »na ks chleba i wieczk » — do pracy.

Z pocztku nie wydawa wicej, póniej podniós budet do 1000 fr.

Niejednemu z Polaków zachodzio oko z na widok ubóstwa, z któ-

rem przecie walczyo bogactwo w ustawicznie gromadzonych nowych
drukach i odzyskanej nakoniec, dopiero w r. 1848, reszcie zbiorów po-

zostawionych w kraju; ale sposobu na zasiek nie byo; starzec strzeg

si podejcia. Jednemu tylko Waleryanowi Krasiskiemu uda si pod-

Lstp z ow history angielsk, udawa si na krótko przed skonem
r Drowi Gazowskiemu. Zodziej-milion er, demokrata-antychryst, otulony

w zrudziay paszcz, sam kupowa sobie na targu niepierwszej wie-
oci ryby morskie, mleko od wocianek, niekiedy kilka jaj, nie za-

wsze mia wie buk w domu, a gdy w dnie misne przypada ko-

lej na zmian, szed do jatki rzeniczej i kupowa sobie siekanin

zwan fricandeaUj z ochapów misa wytwarzan: i to ju bya uczta

1 milionera.

Przy sposobie ycia bez ruchu i ywienia si bez posiku sa-
bncy coraz bardziej organizm musia pochyli si ku grobowi. Stan

zdrowia ju w r. 1853 by tak niedobry, e starzec, w przewidywa-

niu mierci, napisa testament, na krótko przed skonem uzupeniony
zacztym dopiero kodycylem. List do siostry Majewskiej, d. 2 maja
1861 r., daje prawdziwie okropny obraz ndzy i niedoli fizycznej. Kiedy

Gazowski, dowiedziawszy si o zupenym ju upadku si, przylecia do

Brukselli, aby chorego z sob zabra, a uraczywszy go ju « buteleczk

wyborowego bordeaux», potem jeszcze «napocz z nim Xeres» —
uparty starzec zabra si nie da: s przecie Garde-malades i w Bru-

kselli i kuracya tu tasza! Ale w trzy tygodnie póniej dobry czo-

wiek zjawi si ponownie, gwatem ju porwa umierajcego anacho-

ret do Parya i umieci w Maison de Sante na Faubourg St Denis,

V gdzie d. 29 maja o godz. 7-mej zrana przysza po wielkiego historyka
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mier. Nie stao si zado jego ostatniej woli: nie zawieziono go na
cmentarz »jednym tylko koniem*, nie »wrzucono go w jam«, nie

opdzono kosztów pogrzebu » dziesicioma*, a najwyej » dwudziestu
piciu frankami* ; ale w przystajcych do takiego zgonu formach, ca
pomiertn oddano przysug. Dnia 1 czerwca po egzekwiach w ko-

ciele w. Wincentego a Paulo zoono zwoki na Montmartre. Prze-

mówi nad niemi w imieniu Instytutu Ludwik Woowski, w imieniu

ludu francuskiego robotnik w bluzie i sabotach, Chabaud, od ydów —
rabin z Portugalii. Na domu, w którym nieboszczyk przeszo 20 lat

przemieszka, municypalno pozwolia wmurowa tablic pamitkow,
z napisem w piknej acinie (»Dziea* up. X). Polacy dotychczas jeszcze

nie postawili wielkiemu wspórodakowi swemu pomnika w yciorysie

i powanym naukowym obrazie niezapomnianych jego trudów i zasug.
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Pockie drzwi kocielne V; Polska: abecadowy rozkad VI, Dostoj-

noci i urzdy nadworne, ziemskie, wojewody, kasztelani IX, grody,

zamki III, handel, przemys, zmiany towarzyskoci III, herby II, w Pol-

szcz IX, Historya Polski XIII, kultura, nauki, ich stan (do atlasu

Reg. Korze.) VI; Lechia i jej podziay III, Litwy i Rusi Dzieje X,.

Narody na ziemiach sawiaskich przed powstaniem Polski I, ostatnie

pojrenie na Polsk w. red. V, owiecenie i nauki a do wprowad,
druku V, Pojedynki w Polsce IX, Pszczoy i bartnictwo IX, Uwagi
nad dziejami P-i i ludu jej VIII, Parallela Hiszpanii z Polsk VIII;

Polski i Sowian cze bawochwalcza II; Polski ssiedztwa opisanie

za czasów Bolesawa Krzyw. III, dziesiciu upynionych wieków chro-

nologia VI, Dzieje potoczne VII, polski annalista II; Polskich krajów
opisanie udzielone do atlasu Reg. Korze. VI; Polskie prawodawstwo
cywilne i kryminalne IV, Krytyczny rozbiór prawod. do czasów Jagie.
IV; Krótki rozbiór prawodawstwa wilickiego IV; Polskie prawodaw-
stwo: maestwa, luby, rozwody VI, porzdek sdowy V, pucizny V,^

prawo rycerskie V, rozpatrzenie niektórych wzgldów i punktów V^
prawne wyrazy i zakoczenie V, siedmnadziesita V, konstytucye -
czyckie Kazimierza Sprawiedliwego V, Zabójstwo, odcicie, rany^

uderzenie (Helcel) V; Polscy Chronograf. II, królowie (zwizki ich

z Niemcami) III, tytu królewski III, Polskich królów grobowe
pomniki X, dziejów obraz VI; Poniatowskich familia królewska XI;
Potocki i geograf bawarski I, jego genealogia Sowian I; dwu po-

wsta Narodu polskiego 1794 i 1830 Porównanie XI; Pozna, gro-

bowy napis i grobowiec Bolesawa W. III; Prawda Ruska V; Prawo
o maestwach i rozwodach w r. 1830 XII; Prawo rycerskie ob.

Polskie prawodawstwo; Pruskie i litewskie bawochwalstwo w sto-

sunku do sowiaskiego II; Prylwickie bawany II; Przygody, ob. Le-
lewel; Pszczoy i bartnictwo, ob. Polska; Puawy, ob. Anonym II. —
Rifat, praojciec Sowian I; Rocznikarze ob. Annalici; Rok 1794 i 1830, ob.

dwu powsta... Porównanie; Rosyjska w gub. polskich administracya i po-

licya XII; «Rozbiory dzie obejmujcych dzieje polskie rónemi czasy

ogoszone XVII i XVIII; «Rozmaitoci > XIX; Ruryk, ksita od niego
pochodzcy X, Ruscy chronografowie X; Ru ob. Litwa, Polska. — Sa-
manidów pienidze ob. Pienidze; Sarmaci I; Schlozer II; Scyry I;

Serbia I; Skolotowie I; Skythowie I; Slavia X i XII w. I; Sawiaski
obrzdek i jego losy V; Sawian Cze bawochwalcza II; Sowianie
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Dakami I, midzy Odr i Elb wytpieni II, Ostatnie obejrzenie si
na to, co si o Saw. powiedziao I; Sawiaskie bawochwalstwo I;

Sawiaskie ziemie, narody na nich I; Sawiaszczyzna Winulska II;

Sorabi (Slavia) I, Stanisaw w., legendy II; Stan. August Poniato-

\vski XI; Statut wilicki V, wydanie i rozbiór V; Szaniawski II ob.

Oobiowski, Lelewel; Szlachectwo (zarzucenie nieszlachectwa) ob. Pol-

skie prawodawstwo, Inculpaio V; Szlski anonym II; Szlzak Jan II. —
Teutoni I; Thraki I; Trajana kolumna I; Trzebu, dwie tablice sta-

rych pienidzy X. — Uniw. krak. ob. krakowski uniw.; Urzdy w Pol-

sce ob. Polska-; Uwagi nad dziejami Polski VIII; Vocabula juris ob.

Polskie prawod,; Yinuli (Slavia) I. — Wagi Teod. Historya ob, Lelewel;

Waregi I; Wenedzi I; Wgiersko-polska kronika II; Wiardunek, ob.

Polskie prawod. (Zabójstwo i t. d. V,) Winulska Sawiaszczyzna (ob.);

Wilaskie-wschodnie narody nabrzene I; Wilicki Statut ob. Statut

WiL; Wocianie, nadanie im ziemi XII; Woelker, list do niego XX
nr. 94; Wojciecha w. ywoty ob. Bruno, Kanaparz; Wojewody ob.

Polska; Woosi I. — Ziemskie dostojnoci i urzdy IX; Zlechcice III,

ich stosunek do kmieci III. mud, ob. Litwa.
^ W zbiorze up. niewaciwie zatytuowano T. XVI « Polska,

dzieje i rzeczy jej», obejmuje on bowiem: «Dzieje powsz. bibliotek*

i «Historya geografii i odkry*. Do T. XVIII (« Rozbiory » II) w-
<izono recenzy Xawerego Cz. (Czarneckiego) z lelewelowskiego < Pra-

wodawstwa* («Pols. W. red.» IV), zamieszczonego pierwotnie w T.

XIX i XX «Roczników T. Prz. N.»; nadto z tego tomu odpada rzecz

<> romantyzmie do « Rozmaitoci ». Z T. XX nale do « Polski »: «Praw-

no» (art. XCVIII) i « Korona polska » (XCIX), a do «Rozmaitoci*
«Dowcipna bajeczka* (XCVII). L., skadajc «Pols. W. r.» z prac

dawniejszych, a nawet z modzieczych (« Mateusz », «Rzut oka») po-

prawki i dodatki wyrónia z ostatecznego tekstu dla Zupaskiego,

dawne jedn, nowe dwiema gwiazdkami: skrupulatno jego w tern do-

równywa tej mioci prawdy, która w nim bya cnot. Wszystkich

odrbnych caostek, nie liczc «Narodóvv», w 17 tomach wyd. up.
jest 236: 19 «Pols. W. red.», 40 «Polska, dzieje i rzeczy jej», 2

w T.XVI (ob. tu wyej), 36 «Rozbiory», 35 «Rozmaitoci» i 104 «Mowy
i t. d.» Nowemi w wyd. up. s: Historya do Batorego (XIII), rozsze-

rzona «Hist. geografii i odkry » (XVI), rozbiór kodeksu wielkopol-

skiego (XVII), prace uniwersyteckie (XIX), nowo opracowane «Praw-

no» i « Korona » (XX), oraz kilka drobnych wrae spisanych jak «Co
o mnie mówi* (T. XX). Tu zaliczy trzeba i rzeczy pierwotnie fran-

cuskie w przekadach bd wasnych (Considerations), bd cudzych.

b) Poza wydaniem zbiorowem i wydaniem waniej-
sze pism pomieszczonych w zbiorze, oraz przekady
na jzyki obce, w porzdku chronologicznym:

1) «Edda, t. j. ksiga religii dawnych Skandynawii mieszka-
<iów» (Wilno 1807, 55, XV str. S^; te 1828, z dopenieniem w tytule:

«Star semundisk w wielkiej czci tómaczy, now Snorrona skro-
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ci...», wyd. 2-gie, 226 str. 8°). 2) «Wzmianka o najdawniejszych dzie-

j opisach polskich i uwagi nad rozpraw J. W. J. X. Bohusza o Po-
cztkach Narodu i jzyka litewskiego* (Warszawa, 1809; 56 str. S^;

«Dziea* Zup. XVII). 3) «Uwagi nad Mateuszem herbu Cholewa. J-a

L-a we wzgldzie dziejów polskich postrzeenia» (Wilno 1811, przerób,

do przekadu Lindego z Ossoliskiego «Vincent Kadubek » Warszawa,
1822; ponownie wyd. Wilno, 1822; «Dz.» Zup,). 4) «Pisma pomniej-

sze geograf.-histor.: Ilistorya geografii, Wiadomo hist. o staro. mia-

rach dugoci, Wiad. o narodach we wntrzu Europy a do X w. b-
dcych, Stosunki Karthagów z Grekami, Opis Skythii Heródota*
{Warsz,, 1814; wszystkie osobno, «Historya» p. t. «Pocztki geografii

»

Warsz. 1815; przekad niem. caoci przez Ney'a, Lipsk, 1836). 5) a)

« Historyka, tudzie o atwem i poytecznem nauczaniu historyi*

(Wilno, 1815; 126 str. 12^); 6^ «0 historyi, jej rozgazieniu i nau-

kach zwizek z ni majcych. Pismo w r. 1820 w czerwcu napisane,

teraz nieco poprawione i do druku podane » (rozprawa konkursowa
z «Dz. Warsz.» 1826; os. Warsz., 1826, Pukszta, 127 str. 8^). c) «0 po-

trzebie gruntownej znajomoci historyi, na czym ta gruntowno za-

ley; wyjtek z <cTygodn. WiL» [1817], (Wilno, 1818; 31 str. 80).

d) «Jakim ma by historyk » («Tyg. Wileski » 1818); ej «Nauki da-

jce poznawa róda histor. » (Wilno, 1822, Przydatek te 1824;
«Dz.» up.). Pisma a, 6, c, d zebrane w «Historyk» (Warsz., 1862, Le-
wiski). 6) «Panowanie Poniatowskiego » (mniejsze), dodatek do Teod.
Wagi («Pam. warsz.» Bentk. 1818, T. XIT, os. Warsz. 1819). 7) «Ba-
dania staroytnoci we wzgldzie geografii» (Wilno, 1818); «Atlas*
(te 1818). 8) »Dzieje staroytne...* (Wilno, 1818); «Dodatki i po-

prwki» (te 1824). 9) «Dzieje staro. Indyi ze szczególnem zasta-

nowieniem si nad wpywem, jaki mie moga na strony zachodnie*

(Warsz., 1820). 10) « Odkrycia Karthagów i Greków na Oceanie Atlan-

€kim» (Warsz. 1821; 177 str. 8^, 2 mapy; przek. niem., z wan
przedmow Karola Rittera, Berlin, 1831). 11) «Pisarze dzie-

jów w Polszcz przed Dugoszem* (przekad w Ossolis.- Lindego
«Vinc. Kadubek », wedug przerobionej umylnie «Wzmianki » nr. 2).

12) «Bibl. ks. dwoje...» (T. I Wilno, 1823, Zaw.; T. II te, 1826;
18 tablic: do ycia L-a ob. Ila). 13) « Histor. pomniki jzyka i uchwa
polskich i mazowieckich z w. XV i XVI, T. I, wzity fiakj z 3 r-
kopisów... Ksigi ustaw pols. i maz. na jzyk polski w lat. 1449,
1450, 1503, 1451...* (Wilno, 1824; 185 str. 4-to, 1 tabl). 14) «Obja-
inienie starych pienidzy blisko Pocka w r. 1824 w czerwcu w Trze-
buniu znalezionych* («Dz. Warsz.*, 1825— 6; os. Warsz., 1826, 238 str.

8^ min.; w roczniku 1826 T. III str. 231—5 «Wiadomo o starych

pienidzach wykopanych 1823 r. w Sierpowie>). 15) «Atlas do hist.

i geogr. staroytnej podug planu J-a L-a» (Warsz., 1828). 16) «Stan
wocian polskich> («Gaz. warsz.» 1830, nr. 101). 17) «Nadanie wasn.
ziemskiej wocianom» («N. Polska», nr. 73; «Dz.» up. XII; «Polska
odradzajca si» 1843). 18) «Nowosilców w Wilnie w roku szkolnym

WIEI XIX. TOM l«. 8
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1823— 4; doczona nota o kuratoryi N-a, podana na rce gen. Rosen

przez Onacewicza» (Warsz., 1831; 120 str. 16^: nota nie wymieniona

w innych wyd.; przek. franc. N. d Vilna ou guerre imperiale aveG les

enfants et rinstruction, Bruksella, 1844; 80 str. 8^; «Dz.» up. XII). 20}

«Trzy konstitucie polskie 1791. 1807, 1815 porówna i rónice ich roz-

way...^ (Warsz., 1831, druk. Wcki, 94 str. 24^; Pary, 1832, wyd.

L. Chodko; <cTrzy konstytucye...» Pozna, 1861, up. 108 str. 12^;

przek. franc. Rykaczewskiego ob. p «Analyse»; «Dz.» up. XII). 21) Pa-

nów, króla polskiego St. Aug. Poniat...» (Warsz., 1831; VII, 168 str.

8°. Tytu uzupeniony «wyd. po czwarty raz pomnó, z docz. « Porów-

nania dwu powstawa Nar. Polskiego: w r. 1794 i 1830— 1 [i GeneaL

Poniat.]», (Pary 1839). Wyd. «szóste» Bruksella, 1847, Modecki); «Dz.»

up. XI. Jednoczenie z wyd. 1-em jako oryg. niemiecki przek. Dra-

kego, Brunwik, 1831; L. uwaa go wraz 1-m wyd. pols. za 3-e; ponowny
przek. niem. Handschuh'a, Ztirich, 1846; franc. L. Chodki do wyd.

Hist. de Pologne z r. 1844 (ob.). 22) «Czy kodeks nasz karny dosta-

teczne zawiera przepisy na naduycia wolnoci druku ?» (« Kur. Polski

»

1831, nr. 497 (liczbowanie cignie si od r. 1829); podpis «Joachim Le-

lewel*). 23) « Widzenie si w Wierzbnie » (oryg. wraz z przek. franc,

Awenion, 1832, Bratkowski St.; por. «Dz.» up. XII). 24) « Caoroczne

trudy czyli Zdanie sprawy z czyn. Komit. Nar. Pols. od grud. 1831

do koca 1833 » (Pary, 1834; 3 zeszyty z odrbnem stronicowaniem);

to, z odmienn nieco zawartoci, po franc. te t. r. Niektóre odezwy std
weszy do «Dz.» up. XX). 25) Zarys « Dziejów Litwy i Rusi a do

unii z Polsk... » w Dodatkach do wyd. X. Teod. Wagi «Hist. ksit
i królów Pols.», Wilno, 1824 i w kursach uniwersyteckich 1822— 4;

rozwinity w «Dzieje» (Pary, 1839; 278 str. 16^. Przekad franc.

Rykaczewskiego <s..,.avec les notes du traducteur» Pary-Lipsk 1861; XCI,

228 str. S^, 2 mapy). 26) J. B. L. « Sarmatowie i Sarmacya, Alanie «[Sa-

wianie]» («Bibl. war.» 1842, II 71—98, IV 280— 314 i 445—85; por.

«Dz.» up. I). 27) O monecie polskiej w L. Chodki Pologne illu-

stree 1843 «Dz.» up. X). 28) « Kalendarzyk emigranta na r. 1843»;

(Bruksella). 28) « Stracone obywatelstwo stanu kmiecego* (pierwotnie

w brzmieniu niemiec. przy przekadzie Sporschila francuskich Const-

derations 1844; po polsku popraw, w «Orle Biaym* Bruks. 184d

i os. te 1846, 1847; polemika z «Przegl. pozn.» 1848 wrzesie,,

grudzie; dodatek cLud niewolny*; »Dz.» up. V). 29) « Atlas hist.

do dziejów pols.» (Wrocaw, 1845). 30) «Materyay do dziejów pol-

skich* (Pozna, 1847, up. 2 t.; 431 str. 8^, 1 mapa, 1 tabl. Jest

to T. L «Rozbiorów dzie* z wyd. 1844; «Dz.» up. XVII; to wyd.

weszo do zbioru « Polski » w tosamoci drukarskiej). 31) «Wykad
dziejów powsz.» (Wroc., 1850, Schletter, 4 t. 8^ min.; przedr. bez-

prawny Warsz. t. r., Orgelbrand, 5 t.; jest tu « Historyka* wac.
w redakcyi odmiennej, por. «Historyka», Warsz., 1862). 32) List

(«Znicz» red. Kaz. Szulc, Wroc., 1851). 33) «Album rytownika pol-

skiego; Alb. d'un grayeur pol.» (Pozna, 1854; up., druk, Decker,.
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folio obi., 30 map, 12 tabl., 12 str. tekstu i nlb. 8). 34) Recenzyjka

«Szkóki niedzielnej » Machczyskiej («Dz. liter. » 1858 nr. 54; nakaz

zblienia si dworu do chaty, podpis «J. L.») 35) «Lotniki pimienni-

ctwa tuaczki polskiej* (Bruks., 1859). 36) «Rocznica tysiczna wstp,
na tron Ziemowita, syna Piasta* (Gniezno, 1860). 37) «Historyka»

(Warsz., 1862 ob. nr. 5). 38) «Korr. J-a L-a z K. Sienkiewiczem*

(«Roczn. Tow. Hist. Liter.» w Paryu r. 1870—2 (T. IV od pocz.;

Pozn., 1872, up.; os. te t. r.). 39) « Listy... pisane; oddz. I: Do ro-

dzestwa* (Pozna, 1878-9, up.; 2 t.: I: XXXV, 495 str.; IT:

481 str. — 8^^; ten tylko oddzia wydany). 40) «Listy do Leona.

Chodki* («Album Muz. Nar. w Rapperswylu», Pozna, 1872). 41)

«Koresp. L-a z Pietkiewiczem i Zwierkowskim » 1833-5 (Gadon,

«Emigr. polska» III, dodatki). 42) «List do wojew. Ostrowskiego*, 1835
[te). 43) «List do Jul. Bartoszewicza » («Przegl. lit.,» Krak., 1897
nr. 11). 44) Przybywaj jeszcze: stadencki ów artykulik o Prusach,

z Kalendarzyka wileskiego na r. 1807 (ob. yciorys), O «Rocz. Tow.
P. N.», O prawie kryminalnem rzymskiem («Themis polska* 1829)

wreszcie «Dziesi upynion. wieków historyi polskiej* (Warszawa
1829; tabl. chronologiczne) i Numizmatyka polska, franc. i niemiecka

w 41 pozycyach ob. tu II fi Merzbach nr. 64 i «Dz.» up. X oraz

poniej Archeol., Pierwopisy francuskie. Estreicher II 571 wymienia

« Polityczne przemiany pastw i narodów przed er chrz, oraz...

za czasów chrzeciastwa do w. XVI*, ale o takiej ksice Lelewela

nic nie wiemy.

(i) JV obcych jzykach. 45) «Discours pron. a la celebra-

tion de la revol. de Juillet* (Warsz., 1831). 46) «Disc. au convoi fu-

nebre du genera Lamarue le 5 juin 1832* (Pary, 1832). 47) «Ana-

lyse et parallele de 3 Constit. polon. 1791, 1807, 1815...* (Arras,

1833, druk De Georges; wstp L-a!; przek. Rykaczewskiego z nru 20).

48) «Pytheas de Marseille et la geographie de son temps » (Par., 1836;

przek. niem. Hoffman'a, Lipsk, 1838). 49) «La legitimite de la nation

polonaise* («J. de Rouen*, 1837; os. te t. r.; tekst polski «Dz.» up.
XX art. XCVni). 50) «La couronne de Pologne et sa royaute> («J.

de R.», 1837; os. te t. r.; tekst pols. «Dz.* up. XX art. XCIX).

51) «Numismatique du Moyen Age consideree sous le rapport du type,

accompagnee d'un Atlas...* (Pary, 1835, 2 tomy 8^; atlas o 25 tabl.

miedzioryt, 38 tabl. druk.; wyd. tytu. Bruksella, 1835). 52) «Etudes nu-

mismatiues et archeologiues, vol. I* (Bruks., 1840; 468 str. 8^;

dalsze tomy nie wyszy). 53) «D. Panslayismus u. Polen, Ein Send-

schreiben and. Redact. d.Grenzboten* (1843; os. Lipsk t. r.). 54) «Hist.

de Pologne* (Pary, Ksig. Polska-Lille, Vanackere — 1844; 2 t. 8^:

T. I 2 czci: I «L'hist. de la Pol. racontee par un oncle a ses neveux»,

II «La Pol. renaissant, publiee par les soins des Polonais*; T. II 2 cz-
ci: I «La Pol. sous le regne de St. Aug. Pon.», II «Considerations

sur Tetat polit. de Tanc. Pol. et sur Thistoire de son peuple* — T. I:

XX, 388 str., 1 ryc; T. II: 208, VIII str., 359 str., 5 tabl., 5 map.
3*
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S tu zatem przekady: 1) «Dzieje potoczn. sposobem... » «Dz.'^ Zup.

VII: 2) « Polska odradzajca si* «Dz.» up. XII; 3) nr. 21; 4) pierw-

szy raz ogoszone « Uwagi nad dziejami Polski » «Dz.» Zup. VIII,

rozpocz. jeszcze w r. 1836). Cao «IIistoire» przeó, na niem. Jor-

dan (Lipsk, 1846, 1847), «Consid.» Sporschil jako «Betrachb. iiber

d. polit. Zustand d. ehem. Polens u. iiber d. Gesch. seines Volkes

mit hist. Anmerkungen d. Verfassers» (Bruks.-Lipsk, 1845). «An-

merk.i jest to « Stracone obywatelstwo » nr. 28; przek. «Panów. Stan.

Aug.» ob. nr. 21. 55) « Considerations » ob. nr. 54; wyd. os. Pary-
Lille, 1844. 56) « Celebr, a Bruxelles du 2-me anniv. de la revol. po-

lon, du 22 Fevrier 1846. Discours pron. par A. J. Senault, Ch. Marx,

Lelewel, Engels et Louis Lubliner» (Bruks., 1848; wyd. wespó z Lu-

blinerem; mowa L-a «Dz.» up. XX art. XCIII). 57) «Itineraire Bru-

geois, compose vers 1380, publie d'apres la copie du manuscrit de

la Bibl. de Gand» (Bruks., 1858; 32 str. 8^). [Ord. Zam] 58) «La

voix du peuple» czasop. w Brukselli, w r. 1833 wspólnie z Worcellem

i Puaskim wydawane. 59) «La Pologne, la Russie et la Prusse» (po

polsku i po franc; Pary 1832 [Estr.]). «Parallel Hisz. z Polsk>
przeoono na franc, niem., ross., nawet na acin.

y) Czasopisma i zhi ornie z pracami Lelewela (nie

wszystkie). 1) «Annalen fur Gesch. u. Politik» Stuttgart, 1834.

2) «Athenee» brukselskie (wskazówka La). 3) «Bibl. polska* 1825— 7.

4) «Bibl. warsz.» 1842. 5) «Blatter fiir Munzkunde» Getynga przed

r. 1840 (numizmatyka; w. L.). 6) «Bulletin» Ferrusala (w. L.). 7) «Dzien.

lit.» lwów. 1858 nr. 54 ob. tu A ab nr. 34. 8) «Dzien. warsz.» 1825— 6.

9) *Dz. Wil.» 1815—6. 10) « Gaz. lit. » Warsz. 1821. ll)«Gaz. warsz.»

1828-30. 12) «Grenzboten» 1843. 13) <cJour. de Rouen* 1837. 14)

«Morning Herald* 1839. 15) «Motyl* Warsz., 1829. 16) «Orze
biay* Bruks., 1846 («Stracone obywatelstwo* po polsku). 17) Pamitn.

umiej.; cisych i stosów.; mor. i lit.» Warsz., 1829— 30. 18) «Pam. warsz.>

Bent. 1818, 1820— 1. 19) « Pielgrzym emigracyjny* Pietkiewicza 1833.

20) «Pologne illustree* Chodki, 1839, 1843. 21) «Przegl. Pozna-
ski* 1848 (polemika 22) «Przegl. lit.* krak., 1897). 23) <'R,ecueil des

Yoyages et memoires* Bruks. (przek. Edrisiego przez Jeuberta T. V.

i VI r. 1837—40. 24) «Revue du Nord* (w. L.). 25) «Revue de la nu-

mismatiue belge* Bruks. r. 1853 (w. L.). 26) «Revue encyclop.* (w. L.)

27) «Roczn. Tow. Pr. N.* T. XIV, r. 1821, XIX 1827, XX 1828.

28) «Rozmaitoci» Warsz., przy «Korres.* i « Gazecie korr.* (w. L.).

29) «Stado» Budyszyn, Zmorski, 1849. 30) «Themis polska» 1829.

31) «Tyg. liter. «Popliskiego Woykowskiego* 1841 (polem, z Macie-

jowskim; ob. «Dz.» up. V «Mój i Al. W. Mac. trud*). 32) «Tyg.

wil.» 1816— 8, 1820—1. 33) «Znicz* Wroc. 1850. Por. II fi Merz-

bach nr. 73.

^) Wy Ti a z pism i przekadów spis. przez samego
Lelewela. W. t. X. «Dz.» Zup. str. 485— 92 jest «Spis dzie rónemi
czasy przez . p. Joachima Lelewela drukiem ogoszonych, odbity wier-
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nie z notatki wasnorcznej nieboszczyka... si w rku J. K. u-
paskiego» — w 17 dziaach: Historya i dzieje w powszechno-
ci (pozycyi 16), Archeologia (9), Mitologia (3), Dochodzenie history-

czne (10), Podrczne pogldy na dzieje (3), Wyrozumienie dziejów (6),

Historya polska (obrazowa, opowiadana) (6), Prawo polskie (5), Varia
i Rozmaitoci (5), Historya literatury i bibliografia polska (3), Jzyko-
znawstwo polskie (3), Wydawn. historyczne (5), wiadectwa dla hi-

storyi (7), Pisma polit. publicystyczne (6), Krytyka hist. dzie (11),

Pierwopisy francuskie (19), Przekady z polskiego i francuskiego (25).

Razem wszystkich pozycyi gównych w 15-tu pierwszych dziaach 93,

ale s i powtarzajce si, a brak znowu samoistnych, których wiele

weszo do «Narodów», do Numizmatyki i Geografii francuskiej, do
« Polski wieków rednich*. «Mowy i Rozbiory* liczone za jednostki.

Systematyka najogólniejsza. Po doliczeniu «Pierwopisów» mamy wszyst-

kich caoci wyodrbnionych 112. Tu (I A a a) jest 236, a poza t
summa stoj jeszcze prace w obcych jzykach niespolszczone lub w «Dz.»
Zup. niepomieszczone, gównie numizmatyczne. Powiedzie mona, e
caoci pojedynczych z pod pióra Lelewela wyszo wicej ni trzysta.

Numizmatyka wczona do Archeologii; w Pierwopisach wskazanie
prac numizmatycznych, pominitych w Archeologii; a «Geogr. du
Moyen Age» wczona w Historya i dzieje w powszech., taksamo
i « Atlas » z r. 1828; cztery pierwsze pozycye tego dziau wypeniaj
rozprawy metodologiczne. Tak summa ostateczna jak systematyka znoj-

nej jeszcze potrzebuj pracy.

B) Rkopisy. Jest ich sporo, zwaszcza Listów, ale nie daj rzeczy

nowych. Poza listami mamy prace przygotowawcze, badawcze do pism
drukowanych, ukazujce znój i porzdek w znoju, wane dla historyka-

biografa, jeeli ten kiedykolwiek jeszcze si znajdzie. Najwicej tej

kategoryi rkopisów w Bibl. Jag., której Prot. Lelewel dn. 12 listop.

1875 r. podarowa zbierane troskliwie autografy brata, sigajce od
r. 1794 pod r. 1830 (ob. katalog Wisockiego). Uderza tu gboko
studyów do «Bada staroytn. we wzgldzie geografii* i «Pism po-

mniejszych* (nr. 3479, 3480—6, 3488—96, 3504, 3509). Nietylko
uczy si m w nauce polskiej wielki jzyka «Eddy» w obu odmia-
nach, ale poznawa mow wrzekomych Herulów, Berberów, Hebrejów,
Syrów, Chaldejów (nr. 3497, 3500), nawet przekada na wasny uy-
tek gramatyki i zbiera Ojcze-nasze. Badania nad jzykiem ojczystym
odsaniaj nr. 3505, 3507 (skrót gramatyki Mesgiena). Do rozprawy
nad «Mateuszem* nale nr. 39 i 3487, 3503. Dla jakiej pracy
o wielkim promieniu Lelewel chcia mie «Res herbaria » Sprengla, —
zrobi z niej odpis (nr. 3782). Jak na drog pamitk patrzy si na
dziecic jeszcze prac z r. 1801 w nr. 3501 i nie o wiele powa-
niejsze w nr. 3502 (wydr. «Dz.» up. XIX art. I) i 3503. Listy
ma Bibl. Jag.: do Bandkiego J. S. nr. 1800 i od niego nr. 4170, do
Groddecka nr. 3097, niadeckiego Jana nr. 3131, 3498, do Janow-
skiego J. N. nr. 3685. Co przybyo Bibl. Jag. po Wisockim, tego
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szuka potrzeba w «Przewodn. bibliograf .» . Znacznie mniej zasobne

s: Muzeum Czart, (inwentarz miejscowy) i Akademia (katalog Czubka).

U Czart, niejedno w obfitych dowodach z emigracyi (nr. 5322— 9,

5331— 45, 5348, 5541). W Warszawie te mao. Modzieczy «Rzut

oka na dzieje narodów przed czasokresem chrzeciaskim» ma w bru-

lionach (36 k.) Bibl. Ord. Kras. nr. 357, a nadto: «History o ysej
Górze i o w. Krzyu (6 k.) nr. 358 i «History polsk* (76 k.) nr.

370. Wedug dawniejszego notatnika Rembowskiego dotycz Lelewela:

nr. 189, 193— 4, 231-2, 252, 268, 271, 1234 (34 listy L-a do Ona-

cewicza), 1352, 1413 (Listy L-a). U Zamojskich: nr. 850 spisy-

wane przez ucznia Lelewela, Wad. Trbickiego 1823—4 r. « Dzieje

nowoytne* a pod koniec XVIII w. (323 k. 4-to); nr. 851, gruby spo-

szyt 4-to wykadów o Staroytnoci i Wiekach rednich (midzy str.

167—414 o Bolesawie Wielkim polskim a do skonu, od str. 415

Bolesaw miay). Bibl. Oss. ob. Katalog Ktrzyskiego. W Bibl. Pol-

skiej na Quai d'Orleans szuka trzeba tej pozostaoci, któr bd Ga-

zowski, bd Elanowski zabrali z Brukselli, przyczem niejedno prze-

pa musiao. Rkopisy L-a ma Rapperswyl; ale w tym grodzie pa-

mitek polskich najszacowniejsze s listy do niego, w liczbie ok. 4000,

wszystkie ju . z emigracyi, i stanowi t. zw. Archiwum Lelewelow-

skie. Sporo przyczynków do ycia, stosunków i dziaalnoci na wy-

gnaniu w « Tekach Chodki » (okoo 100). Pracy spisania Rpsów lele-

welowskich nikt jeszcze dot3^chczas nie podj.

II. Pisma o Lelewelu i jego pracach (niektóre).

(X.) On sam o sobie: 1) «Bibl. ksig dwoje», zwaszcza II 120,

155, 174, 184, 237— 9 o dziaalnoci na podbibliotekarstwie, lab
nr. 12. 2) «Nowosilców» nr. 18, « Polska odradzajca si», «Dz.» Zup
XII. 3) «Polska odradzajca si», Bruksella, 1843, dodatki. 4) «Ca-

oroczne trudy» nr. 24. 5) «Co o mnie mówi aryst...» 1833 «Dz.»

up. XIX, art. XXV. 6)«Korr. z Pietkiewiczem i Zwierkowskim 1833— 5*

nr. 41. 7) «List do wojew. Ostrowskiego* 1835, nr. 42. 8) «Listy do

L. Chodki » nr. 40. 9) Mowy listopadowe, zwaszcza 1843, 1844,

1847; mowa dn. 22 lutego 1848 r. («Dz.» up. XX art. XCIII).

10) Dwie odezwy do Par. Frankfurc. 1848 (te art. XCV i VI).

11) «List do Woelkera» 1848 (te art. XCIV). 12) « Czego dopuszcza

si Przegld poznaski* 1848 («Dz.» up. XIX art. XXIII). 13) List

m*. 32. 14) «Album rytownika polskiego » nr. 33, tekst. 15) « Przy-

gody w poszukiwaniach* («Dz.» up. VI, os. Pozna 1858). 16) «No-

tatka z r. 1859» («Dz.* up. XX art. CI). 17) «Korr. z Kar. Sien-

kiewiczem* nr. 39. 18) List do Bartoszewicza, nr. 43. 19) «Pismo do

zebranych w Leodium d. 29 listopada 1860 r.» (te art. CII). 20)

« Podzikowanie Belgom d. 19 kwietnia 1861 r. (te art. CIII). 21)

Testament (te art. CIV). 22) « Listy do rodzestwa* nr 38. Por. ni-

ej pod {i nr. 69, a take «Mój i W. A. trud*, «Dz.» up. V
art. XIII.
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8) Inni o nim: 23) Recenzja rozpr. «Nauki dajce poznawa
róda hist.» («Dz. warsz.» 1825 T. II str. 163—95). 24) «Notice

biograph... de la Biographie des Contemporains» bezimiennie, wyd.

Aucher-Eloy (Pary 1828, wyd. 3-e te 1834, 4-te te 1853). 24)

Opis audyencyi d. 19 grud. 1830 r. u Chopickiego («Le Temps» pa-

ryski 1831; poda M. Podczaszyski z notaty L-a). 25) O powstaniu

i pierwszych rzdacli po niem («E,evue des deux mondes» T. III, sier-

pie-wrzesie 1831 r.; z notat L-a i inn. uoy M. Podcz.). 26) Czy-
ski J. «D. 15 sierpnia i sd na czonków Tow. Patr.» (Warsz. 1831;

przek. niem. pomnó. Zweibriicken-Lipsk 1832, franc. pomn. Pary,1832).

27) Helcel A. Z. O pracy L-a z powodu marki i wiardunku («Kwart.

naukowy » 1835, str. 305— 47). 28) Czyski «Biogr. polonaise, extraite

de la Biographie de hommes du jour» (Pary, 1836). 29) Fal...ski,

«Autor ksig Bibl. Dwoje» («Ord. nauk.» 1841 nr. 21— 3). 30)

Chodko M. «Polska» (Pary, 1843). 31) Maciejowski W. Al. «Lele-

wela Rozbiory... i Considerations...» («Ord. nauk.» 1844 nr. 51 — 2).

32) «0 Narodach na ziemiach sowiaskich...* («Przegl. pozn.» 1854)..

33) «Eastern Europe...» (wyd. 2-e, Londyn, 1856; T. I). 34) Schmitt

Henr. «J. L.» («Dz. lit.» lwów. 1858 nr. 82—9, 116— 7). 35) «Auto-

biografia L-a» («Dz. lit.» 1858 nr. 64— 6). 36) Siemieski L. «Prace

hist. L-a» («Dod. do Czasu» 1858 r. XI). 37) Schmitt H. «Pogld
na rozwój i kierunek dziej opis. polskiego* («Dz. lit.» 1859). 38) «Le-

lewel J. i Dembiski genera » (Pary 1859). 39) «Zgon L-a» («Przegl.

rzeczy polskich » zesz. z d. 7 czerwca 1861). 40) «Les funerailles...

avec les discours prononces sur sa tombe» (Par. 1861). 41) Hardy J.

«Les six derniers jours de J. L.» (Bruks., 1861). 42) «Ostat. chwile

J-a L-a» ob. Januszkiewicz Eust. 43) «J. L.» («Dz. lit.» 1861 nr. 45).

44) «Jak uczci pami L-a» (te nr. 63). 45) « Portrety L-a» (te
nr. 75). 46) List X. Dechamps (wezwanego do dyspon. L-a na mier)
z Brukselli, d. 3 lipca 1861 r. (te nr. 102). 47) «J. L.* («Dz. pozn.»

1861 nr. 147—9). 48) Heltman W. i Sawaszkiewicz L. «J. L.* (Bru-

ksella 1861; Sawasz. wyda jeszcze i po franc. te 1862 «Notice sur

la vie...»). 49) [Januszkiewicz Eust.] «Ostat. chwile J-a L-a» (Pozna,

1861, 1862; «Bibl. warsz. » 1863 w przeróbce Wóycickiego). 50) Barto-

szewicz J. «L-a Historya polska do koca panów. St. Batorego...* («Bibl.

warsz.» 1864 I, 447—65). 51) O L-u («Dz. lit.» 1865, nr. 39).

52) Siemieski L. «Portrety liter.» T. I (Pozna, 1865). 53) «Proto-

kóy posiedze Rady Adm., Wydz. wykon, teje Rady i Rz. Tymczas.

od 30 listop. do 5 grudnia 1830 r.» («Roczn. Tow. hist.-lit.» w Pa-

ryu 1870— 2 (T. IV) Pozna, 1872, Zup.). 54) a) «L. i Buharyn*
(«Przegl. lwowski» 1876, T. XIII; na podst. listów B-a do L-a; przedr.

«Bibl. warsz. » 1877 p. t. « Listy... r. 1820— 30»); 6; Ptaszycki Stanisaw
« Listy Joach. Lelewela do Buharyna» (« Gwiazda », kalendarz petersbur-

ski na r. 1881). 55) cO dziaalnoci naukowej L-a» («Niwa» War., 1877,

T. XII). 56) Jabonowski Aleks. « Skowski w kor. z Lelewelem* («Echo

warsz.*, 1878 nr. 41—72; listy Sk-go z r. 1820—4, 1825—6, 1828).
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57) O L-u («Przew. nauk i lit.» lwów. 1878 T. XVI). 58) WarnkaSt. *J-a

L-a zasugi na polu geografii* (Pozna, 1878). 59) Korotyski W. «Ro-
dzina L-ów» («Tyg. powsz.» Warsz., 1882 midzy str. 774— 841). 60)
Smoleski Wad. «Szkoy hist. w Polsce* (« Ateneum » warsz., 1886 IV;
«Bibl.dz. wybór. » nr. 19; «Pisma »). 61) Maecki Ant. «Filomaci w Wilnie
1805—8» («Dla Zagrzebia* Lwów, 1887). 62) Komian Kaj. «Pisma
proz» (Krak., 1888, up. str. 392—409 «Kilka sów o J-e L-u i Ee-
wolucyi 1830 r.»). 63) Merzbach H. «J. L. w Bruxelli» («Dz. pozn.»

1889, os. Pozna t. r.). 64). Tene: Wykaz prac o numizmatyce
(«Wiadom. numizmat.-archeolog.* Kraków, 1889 nr. 2). 65) Korzon Tad.

«Bdy historyografii naszej w budowaniu dziejów Polski » («Pam.
drugiego zjazdu historyków polskich* Lwów, 1890). 66) Balzer Osw.
«W obronie historyografii naszej* (te i «Gaz. lwowska* 1890). 67)
«Rzut oka na dzieje Muz. Nar. w Rapperswylu (1869— 93)* (Kra-

ków, 1894). 68) Korzon T. «Pogld na dziaaln. nauk. J-a L-a»
(ccKwart. histor.* 1897, T. XI., os. Lwów t. r.) 69) « Pitnastoletni J.

L. jako pierwszy zbieracz piosnek ludu w r. 1801* («Ksiga pamit-
kowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Ad. Mickiewicza* T. I,

str. 83—92, Warsz. 1898; s tu krakowiaki z okolic Okrzei, ele-
chowa, Maciejowic). 70) Bieliski J. Dr. « Uniwersytet wileski (1579—
1831)* (Kraków, 1899—1900, 3 t; wskanik). 71) Gadon Lubomir
cEmigracya polska* (Krak., 1900— 1, 3 t.; wskanik). 72) Korzon T.

«J. L.* (« Album biograf, zasu. Polaków i Polek w. XIX* T. I

zesz. VI—VII, str. 221— 9, Warsz., 1901; nowe ródo rkopis, do ro-

-\ dowodu). 73) Limanowski Boi. «Hist. demokr. polskiej * (Ziirich, 1901).

74) Wonicki Kaz. «Materyay do ycior. L-a (r. 1859)* («Bibl.

warsz.* 1906 T. III str. 165— 70). 75) «Muzeum Naród, polskie

w Rapperswylu* (Krak., 1906, nak. dyrekcyi Muzeum). 76) Bieliski

J. «Król. uniwers. Warsz.* T. I (Warsz., 1907; dalsze w druku;

wskanik). Pisaa o L-u przed r. 1830 «Biographie universelle» (Pa-

ry, 1826— 31).

PAMITKI, RZECZY MUZEALNE. Lelewel mia ju przed rokiem 1830
ze 60 pyt miedzianych przez siebie rytowanych; na wychodztwie
daleko wicej przybyo. Pojcie o usilnej pracowitoci i w tym take
dziale daje «Album» I A a b nr. 33. Zabytki te znajduj si w roz-

proszeniu; najwicej zagino zaraz po mierci. Niedawno jeszcze wj'-

kryto zniknienie z prywatnego posiadania w Krakowie 10 pyt, wzi-
tych w r. 1894 jakoby na wystaw lwowsk («Kur. warsz.* 1906
nr. 244). Z opisu II p nr. 75 wida, e w Rapperswylu znalazy
schronienie roboty rylca Lelewela nie kartograficzne, ani te nie

ilustrujce tylko tekst, ale ju do dziau utworów nalece, jak dwa
rysunki piórkiem, jeden z oblicza Mickiewicza, drugi Groddecka:

z pierwszego Croutelle zrobi swój miedzioryt. Podobizn samego hi-

storyka ma Muz. Rapp. kilka: rysunek Tpy z r. 1859, ukradkiem
zdjty, do wielkiego portretu Dzieduszyckich we Lwowie; podobizn
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rzeb, przez Davida; medal na cze L-a i Chalona, dwu pierwszych

prezesów honor. Towarzystwa Numizmat, brukselskiego, przez nie za-

rzdzony u Fernanda Dubois; kame roboty Bianchiniego; medalion

przez Czarnomskiego; wreszcie mask pomiertn. Z pamitek po Le-

lewelu ma Rapperswyl bluz jego, kij z wdrówek po Belgii i cho-

rgiew sejmow, wywiezion przez niego z Warszawy (nr. 606). Inne

zbiory nie mówi co maj. I tu równie potomno nie spenia wzgl
dem Lelewela swego obowizku.

A) „Historyka" (1809-1815).

Rozprawa napisana pierwotnie w r. 1809, «przez wdzicznego ucznia

powicona cieniom Tomasza Husarzewskiego», poprawiona i oddana do

druku za pierwszej profesury w Wilnie, na jesieni 1815 r. Przejrza j
autor, poprawi i uzupeni na konkurs o katedr w r. 1821, ale nie by
z niej zadowolonym i jeszcze w r. 1825 zamierza j cakiem na nowo opra-

cowa; zamiaru tego jednak nigdy ju nie speni. Jest ona jego wasno-

ci, bo wasne jego przekonania wyraa, ale jej geneza tkwi we wpywie
nauki niemieckiej, gównie Wachsmutha i Ruehsa. Przy wielkiej, nawet

nadmiernej zwizoci, obfitoci swych myli rozsadzajca sw form
i w wysowieniu wadliwa, jak na ow chwil bya ona pierwsz u nas teo-

ry historyi i samych dziejów, tak, uzupeniona póniejszemi rozprawami,

jednorodnemi z przedmiotu i celu, jest dotychczas w naszej literaturze hi-

storycznej jedyn prac sigajc w istot dziejopisarstwa gboko i obej-

mujc wszystkie jego obszary. Uzupenieniem jej najpierwszem by odczyt

publiczny w gronie profesorów wileskich w roku szkolnym 1815— 16 «0 a.

twem i poytecznem nauczaniu historyi*. Zaraz potem napisa Lelewel

«0 potrzebie gruntownej znajomoci historyi i na czem ta gruntowno
zaley» i «Jakim by ma historyk* (obie rozprawy w «Tyg. wileskim*

1817 i 1818 r.). Podczas drugiej profesury w Wilnie w r. 1822 wyda na

uytek uczniów swoich podrcznik «Nauki dajce poznawa rzóda histo-

ryczne*. (Wilno 1822 r., 26 str. 4-o maj., 4 tabl. miedzior.; dodatek tame
1824 r., 4 str. 4-to min. 4 tablice miedzioryt; razem w T. X «PoIska» up.
str. 287—391 i os.). W trzy lata póniej przerobi go i w r. 1826 wydru-

kowa w «Dzienniku Warszawskim* (T. III str. 3—40, T. IV str. 113-54

i 253—99; osób. Warszawa 1826 r. Pukszta) p. t. «0 historyi, jej rozga-
zieniu i naukach zwizek z ni majcych*. Jest to ju praca nawskró
oryginalna, rdzennie pomylana, metodycznie prowadzona, duchem filozofii

dziejów i dziejopisarstwa przejta. Wszystkie te rozprawy, w liczbie pi-

ciu, przedrukowa w r. 1862 w Warszawie, pod gównym tytuem «Histo-

ryka* Aleks. Lewiski — bez naleytej starannoci (169 str. 12^). W <<Histo-

ryce* rozwija Lelewel nastpujce myli:

Historya w obszerniejszem znaczeniu obejmuje wszystkie okoliczno-

ci czasu i przestrzeni; w cilejszem opowiada wypadki ludzkie w danom
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miejscu i czasie. Historyka (§ 1—2) jest sztuk historyi; rozpada si na: k r y-

tyk, etiologik ihistoryografi; pierwsza wykazuje co si stao,

druga dlaczego si stao, trzecia wskazuje sposoby opowiadania. A) Kry-
tyka (§ 3—6) ma trojakie dla siebie ródo: podania, pomniki
nieme, pomniki pisane; wszystkie przynosz bd rzeczywiste wia-
dectwa, bd zastpcze przywiadczenia; najpodaszem wiadectwem jest

najblisze wypadku; s ze i dobre, jasne i mtne. Ze róda dobrego

potrzeba czerpa tak, aby sta si niejako uczestnikiem samego wypadku.
W badaniu Mdarogodnoci róde okazuje historyk sw si krytyczn.
B) Etiologika (§ 7—18) zasadza si na poznaniu wszelkich okolicznoci

^v czowieku i spoeczestwie warunkujcych dziaanie. Jest ona badaniem
przyczyn i skutków historycznych. Wpyw warunków geograficznych i kli-

matycznych na czowieka jest najpierwotniejszym, najgbszym; mniejsze

ma znaczenie czas ni miejsce, na które czowiek przez prac swoj wpyw
wzajemny wywiera. Czasem historycznym jest dopiero ta atmosfera, któr
czowiek sam sobie wytwarza przy wspódziaaniu czynników fizycznych.

Najwicej tworzywa dziejom dostarcza sam czowiek. Innym on jest w wol-

noci, innym w niewoli, zewntrznej czy wewntrznej; w pierwszej rozwija

swój geniusz, w drugiej moe by tylko naladowc. Na caej kuli ziem-

skiej czowiek wytwarza jeden ogólny zwizek spoeczny, którego nic

rozerwa nie zdoa, bo go ustala sama natura. Ta powszechno wza
spajajcego ludzi nie powstrzymuje jednak dzielenia si ich na nieprzeli-

czone zwizki spoeczne poszczególne, w dwie grupy uoy si da-

jce: jednorodne — rodzina, rónorodne — naród, spoeczestwo
i zwizki wewntrz nich «a do najobszerniejszych stowarzysze ludów
i narodów ». Zwizki wewntrzne, wytykajc sobie cel wasny, stawiaj in-

teres swój wyej nad wszelkie inne. le to wpywa na moralno, rozpo-

awia czowieka, cienia jego umys, tpi postp i popd do dziaania;

wszelki za swobodniejszy polot rozlunia zwizek. Zwizki narodowe we-

wntrzne i zwizki narodów midzy sob rozpatrywa mona ze stanowi-

ska a ntropo 1 o gii, statystyki i polityki; na ostatniem z nich

najwaniejsze jest odrónianie organizacyi wadzy w stosunku do narodu

od organizacyi samego spoeczestwa. Dopiero wtedy wystpuj wyrazicie

charaktery demokracyi, arystokracyi, monarchii, despotyzmu, tyranii, rzdu
mieszanego, prawa powszechnego i przj^wileju. Celem zwizków wewntrz-
narodowych jest ocalenie bytu i zapewnienie bezpieczestwa. Wszystko
tutaj wspódziaa: mio z samolubstwem, idea z myleniem, naogiem
i zwyczajem. W yciu spoeczno-narodowem wszelka kracowo jest zgu-

bn; despotyzm niedo e psuje umys i serce narodu, odrtwia jeszcze

nawet przemys, prac wytwórcz materyaln. Zbyteczne rozlunienie

wizi wadzy prowadzi do wj^uzdania, zacienienie znowu sprowadza nie-

dostwo. Najczynniejszem jest ycie wtedy, gdy zwizki spoeczne zostaj
«w pewnym stopniu przeladowania*, ale jednoczenie jakikolwiek ruch

spoeczno-narodowy trzyma je wszystkie na wodzy. Nazewntrz narody
'Stanowi spoeczestwo w sobie niezgodne, w rónych widokach przela-

dujce si» lub czce, a te ich zwizki mimo swej dorywczoci «maj
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przecie w sobie cig-, oparty na jednostajnych przyczynach, jakie ludami

cigle kieruj». Szczcie jest bodcem do ycia w czowieka i w narodzie,

szczcie nietylko zmysowe, ale i duchowe. Ma ono rónorodn posta:

czowiek wolny chce mie swoje pragnienia i nadzieje zaspokojone, a dy
wci coraz dalej i wyej w burzliwej wolnoci; niewolnik poprzestaje na

spokoju i wygodzie cielesnej. «Dojmujce cigle niedole, cic na duszy,

tpi rozwijanie si zdolnoci rozumu, sprawuj zepsucie prawoci serca,

wkadaj do faszu, chytroci i podstpów*. W dziejach nie dziaa adna
przyczyna wycznie: mniejsze z wikszemi zbiegaj si w rozmaitoci

objawów, ale w jednoci skutku. Eozwikanie przyczyn jest zadaniem hi-

storyka. Etiologika odby musi drog krytyki. Historyk oprze si powi-

nien na gruntownej znajomoci czowieka; wasna jego natura bdzie mu
przewodnic. Znajomo sztuczna niewiele dokae; nauka moe tylko roz-

win zdolno wrodzon, ale jej nie da, C) H i s t o r y k a (§ 19—25). Tru-

dn jest historya, gdy ma by rzeczywist, t. j. pragmatyczn. Musi

wtedy wystawi konstytucy, siy, zamono, stan wewntrzny, stosunki

z obcymi, prawa, zwyczaje, handel, nauki, religi, wspóczesny bieg po-

stpu ludzkoci: wszystko to, co tylko «moe da pozna charakter i zdol-

no narodu stosownie do wieku, w którym jak co byo». A opowiada po-

winien historyk «w szczerej prawdzie, któraby nauczaa i do
serca przemawiaa, bez pochlebstw i bez przygryzków, powanie*;
«przekadanie podstpów i polityki nad czyst i prost moralno* nie-

godne jest historyka. Strzedz si ma i «dorywczych nauczek*, i wszel-

kich te «wyskoków*. «Wyraenia pode i zbyt pospolite*, «ani nawet po-

toczne*, nie s dozwolone. Szczliwy ten, kto sam ukry si potrafi za

przedmiotowoci swego stylu. W powieci historycznej najwaniejsze jest

wytworzenie «wielkiego widoku*, dajcego syntez. Wj^padki przedstawia

trzeba chronologicznie; ludzi najlepiej charakteryzowa wtedy, kiedy wcho-

dz w dziaanie; etnografi, statystyk, polityk wplata w samo opowia-

danie; literatura nie powinna toku rozrywa. W pismach badawczych naj-

waniejsze s: jasno, atwo, trzymanie si przedmiotu. W rozprawach

krytycznych i w pismach majcych ju tok historyczny potrzeba odrónia
róda gówne od pomocniczych i zastpczych, opracowania od róde
i wiadectw, a wszystko ukada w porzdku chronologicznym samych wy-

padków; not obszernych, o ile mona, unika: praca przeadowana notami

jest jeszcze mniej wdziczn od sownika. Wszelkie popisywanie si z wia-

domostkami ubocznemi zamienia pisma historyczne w ramoty.

a) Historyka (waciwa).

J_/^0\ § 11. Czowiek historyczny. Czowiek jest róny
/ od wszelkich stworze na wiecie: inaczej on uoony,

ma gos do mowy sposobny, spoeczne ycie jest dla niego nieod-

zowne; w jakkolwiek rónej postawie, jednostajnie sposobny

doskonali si i panowa na kuli ziemskiej. Nigdzie nie jest
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w stanie zwierzcym, wszdzie w pewnym stopniu doskonalenia

si, wstrzymanym lub postpujcym, wszdzie ma by wolny

i rozkazujcy. Niedony on jest, slaby, naladujcy, powolnie,

stopniami we wszystkich swych wadzach doskonalcy si. Nie

sposobny, prawda, do rozwijania zarazem w równym stopniu

wszystkich swych zdolnoci, ale pojedyncze doprowadza do

wyszego stopnia, jak jakiekolwiek natura, w zwyczajnym biegu

jakim stworzeniom wydzielia. Naladujc, ju rzeczy przeista-

cza, rozumem je kieruje: w tem zbiera zakady do dalszego

postpu, do uzacnienia swego jestestwa. Wszdzie tu jest pa-

stw otaczajcych go i w nim zasiadyeh okolicznoci, stano-

wicych jego wyobraenia, jego przekonania; przelewkiem nie-

tylko krwi plemienia swego, ale i wszelkich zdolnoci jego; wy-

padkiem, nakoniec, skonnoci rozmaitych, w zbiegu tak rozli-

cznym uksztaconych, wszdzie nieodstpujcych go. Jest czo-

wiek historyczny, uwaany jako w stanie spoecznym, w pe-

wnym stopniu doskonalenia si, a namitnociami, uprzedzeniami

napojony. Z takiemi w sobie okolicznociami, pojedynczo w spo-

eczestwie uwaany, jedneje bdc natury, jednyche czuciów

[tak], ogólnie biorc, jednostajnie zawsze przyjmuje otaczajce go

okolicznoci; atoli z powodu w nim bdcych [okolicznoci] szcze-

gólne jego skonnoci i zdolnoci sprawi tyche okolicznoci ota-

czajcych go obojtne lub odporne, a niekiedy nawet wcale

przeciwne jego naturze przyjcie. Nieraz rozwinite wadze ro-

zumu czyni sobie ze wszystkiego prawdziwe igrzysko. Zawsze

swoboda i pomylno, czyli to wszystko, co tylko uwalnia jego

wadze od zawad w postpowaniu, co ma jego przyjemnym na-

dziejom i mylom dogadza, podnosi umys, oywia wszelkie

siy, do czynnoci i doskonalenia obudz. Przeciwnie, ucisk, nie-

dola, czyli, w ogólnem znaczeniu wzite, wszystko to, co wa-
dze jego krpuje lub wstrzymuje, lub co jego bolesne uczucia

dotyka, wyryje na nim pitna ponuroci i spodlenia, wyzuje [go]

z zacnoci, z wielu uczu i usposobie. Stosownie do tego, wzgl-

dnie do swego pooenia uoony, pomylno i szczcie przyj-

muje w ywych uniesieniach, prdko wzdychajcych do no-

wych ycze i uciech, albo w odrtwiaej spokojnoci i duma-

niu. W czynnociach swoich, w miar tego wszystkiego, rozwija

tylko pewne i prawie oznaczone zdolnoci: przy swobodach,
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mianowicie, umysowych, jest twórczym geniuszem, ksztacicie-

lem gustu; w ucisku, a nadewszystko cinieniu umysowych wyo-

brae — wymuszonym naladowc, tem najwicej zajty, co

w jakikolwiek sposób do zmysów przemawia, i tak dalej. Tyle

w zbiegu jego i otaczajcych go okolicznoci odcieni, ile mona
pojedynczych na wiecie ludzi naliczy.

2l/|J_\ § 15. Ogólne skutki zwizków narodowych.
*^ / Powszechnym celem i zasad zwizków w narodzie

jest ocalenie swego bezpieczestwa i niepodlegoci. Wszake
róne okolicznoci jak nieraz te zamiary osabiaj, tak czsto

do nich inny interes narodu plcz. cz si w to przywiza-

nie do religii, do ulubionego rzdu, do osób wadncych, do

miejsca, mio w^asna, samolubstwo, róne mniemania, zwy-

czaje. Wszystkie te nieraz si posikuj, ale, oczywicie, jak to

jest powszechn wad wszelkich zwizków, z natury ludzkiej

wynikajc, krpujc w cieniejsze kluby zwuzki spoeczne na-

rodowe, wymagaj z innych stron swobód, mianowicie umyso
wych. Ogólnie biorc, w tym skadzie rzeczy wszelka wolno
uatwia postp w doskonaleniu si i rozwijaniu zacnoci rodu

ludzkiego, a wszelkie cienienie jej wstrzymuje to i zawad si
staje, i stosownie do przewaenia si tych okolicznoci skutki

odmienne si w narodach ukazuj. Gdzie wadza panujca naj-

mniej czu si daje, gdzie wolno mylenia nie jest krpowana
naogami lub mniemaniami, tam oczekiwa naley szybkiego

wzrostu w cywilizacyi; w przemyle, w naukach, w gucie

bd wszelkiego rodzaju wynalazki. Owó anthropologicznie

uwaany naród ju jest w pewnym stanie, z którego majc si

^v doskonaleniu z rónego stopnia pooenia swego podnie, tem

trudniej si z tego wyrusza, im wiksze w swojem ju pooe-
niu znajduje wizy w uprzedzeniach, w jakowych wyobrae-
niach, odczajcych go od zwizków z innemi ludami, i tak

dalej. W statystycznym skadzie surowe a ostre prawa, uci-
liwe lub nieporzdne wymierzanie sprawiedliwoci, przecia-
jce wydatki i uciskajce wybieranie publicznych dochodów, —
koniecznie wiele i bardzo mocno wpywaj na stan umysu
i serca narodowego: psuje si charakter i moralno. Zwracajc
za uwag na przemys, w ogólnem wziciu, tak niezmiernie

zdolnoci ludów rozwijajcy, jeeli naród, wycznie do je-
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dnego zwróconym si okae, bezwtpienia przecignie w tym
widoku inne, ale uka si w nim konieczne wady, z zupenego
wyczenia si, z tworzenia odrbnego interesu, i tak dalej. Rol-

nictwo, niezawsze mogce czu czynnego oddziaywacza, wol-

niejsze od interesu, dotknie [= przejmie ten naród] agodnoci
i niedostwem; przemys rzemielniczy zawizuje mocno wa-
dze czystego rozumu, wkada do cierpliwoci; przemys ian-

dlarski, szczególniej nad wszystkie inne postp ludzkoci oy-
wiajcy, zaostrza niezmiernie interes, zazdro, ch zysku,

psuje charakter, zaraa chciwoci, zaczem i nielitociwe po-

stpki id. W rónych stosunkach wewntrznych zbyteczne

wszystkiego porównanie [== zrównanie], ujednostajnienie, przy

rozwolnieniu wizów spoecznych, lub bezczynna równo przy

ich zaostrzeniu, ju to gwatownie dwiga i rozwija wadze, [a]
w wyuzdanej wolnoci podepcze wszelkie wzy spoeczne, ju
znowu odrtwiaa niedostwem je dotknie. Jakikolwiek ruch

w spoeczestwach narodowych, trzymajcy nawzajem róne
stowarzyszenia midzy sob na wodzy, w pewnym stopniu prze-

ladowania si, daje spoeczestwu ycie najczynniejsze. Lecz

skoro znajd si stowarzyszenia, [które] jedne drugie stanow-

czym sposobem w przewadze pognbi, wówczas oba do spo-

dlenia d: jedne ponione zupenie, do niewolnictwa wprz-
one i wszystkie znamiona niewolnictwa przybierajce; drugie

duma, nieznonie umysom cica, zawizuje w sobie, zalepia,

zaraa wasnym interesem i chciwoci uderza, niedostwem
dotyka i z ucinionych okropne znamiona niewoli na nie same
przelewa. Nieche oznaczesze [tah] jedynowadztwo cile zczy
w sobie interes ludu caego, tam ju olli [olnieni] blaskiem tronu

poddani pracuj na wielko imienia jednowadcy, ubiegaj si
jedynie o jego pochway, aski, znikome nagrody, co jedno moe
by bodcem do pewnego rónych okolicznoci doskonalenia, ale

nie przetwarzania. Despotyzm, niezostawujcy niewolnictwu a-
dnego we wasnoci bezpieczestwa, najokropniejsze razy ludz-

koci zadaje: wymu, przeraajca ponuro, trwoga obrazy

wielkiego majestatu — obsid zawsze pospn niewol, wyzut
z wielu uczu, nieznajc granic midzy sw nizkoci a wiel-

koci despoty, we wszystkiem wiary i uprzedze szukajc;
jej pochlebstwa nawet podoci zaraone; sama [ona] napo-
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jona chytroci i faszem, cnoty w czystoci zna nie moe.
W tych wszystkich okolicznociach zwizków narodowych, tak

ze strony sprzyjajcej ludzkoci jako i ze strony uciskajcej,

wszelka ostateczno jest najokropniej szkodliwa. Wszake
w zbiegu niezmiernie rozmaitych okolicznoci, w których si
narody ksztac, które te w narodach si ukazuj, s niezli-

czone stopnie i odcienia.

b) Jakim by ma historyk.

^/^C\ § 1. adne dotd wieki równie licznych historyków nie

'^Z wydaway, jak teraniejsze; adne nie czyniy pikniej-

szych nadziei, e w kadym rodzaju prac historycznych prze-

cign wszystkie dotd ludzkie usilnoci: a przecie w tych wie-

kach widoki historyi, obejmujc w sobie bez wyjtku wszystko^

co tylko ród ludzki obchodzi moe, tak si stay rozmaitemi,

tak niezmiernie obszernemi, e zdaje si by niepodobn ko-

mubd dostatecznie odpowiedzie potrzebom, któreby uatwiy
i uspasabiay do pozyskania znamienia prawdziwego historyka.

Byli historycy rónym wiekom przodkujcy i midzy sob wielce

róni, mimo wacych si wzajem ich zalet. Lecz teraniejszych

czasów cisze maj do spenienia obowizki, wicej si po nich

wymaga. Opisywa historyka, jakim on w dzisiejszym rzeczy

stanie by. powinien, jest przedmiotem dajcym si bardzo roz-

ciga, przedmiotem nieobojtnym, a kilka waniejszych z niego

powtórzy uwag jest teraz zamiarem naszym.

§ 2. Zdolny podejmowa rónych rodzajów prace history-

czne badawcze, umiejcy je piknie i w caej wietnoci wysta-

wi, oczywicie, e moe mie sobie przyznany tytu historyka.

Lecz wiele jeszcze warunków to zaszczytne imi moderuj. Jedne

podnosz go [tytu] do waciwego mu wielkiego znaczenia, inne

zmniejszaj i zupenie prónym, czyli nieprawnie zagrabionym

sprawuj. Chcemy szuka warunków tych, które pracujcych

nad history podnosz do najwyszego zaszczytu historyków,

a te najlepiej pozna si dadz, jeli natur prac podejmowa-

nych przebieemy. Tym sposobem, wyjani si potrzebne do

tych prac usposobienie i yczone w historyku zdolnoci.

§ 3. Znajomo dostateczna i okwita [tak] wypadków, znajo-

mo kolei czasu, znajomo miejsca i w kadym razie czasowego
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stanu rzeczy Judzkich, ile s dotychmiast wyjanione, s to konie-

cznoci, bez których historyk nic rozpocz nie zdoa. Pami,
obecno wszystkiego na myli, acne przypomnienie s dary

przyrodzenia niezmiernie pracujcemu historykowi pomocne, w na-

tonej pracy ulg przynoszce, ale niestanowice znamienia

historyka; stan si nawet dla bezuyteczne [tak] do uzyska-

nia prawdziwego tytuu, jeli swych wadz rozumowych nie b-
dzie umia uywa.

§ 4. Prace historyczne s na rozumowanych dziaaniach

oparte. Historyk prawdziwy nie ugania si za czynnociami pry-

watnemi pojedynczych osób, jeli te nie maj wpywu na ród

ludzki. Ród ludzki w caym ogóle i tysice tego rodu okoli-

cznoci zajmuj wszystkie starania rozumujcego historyka.

Z pojedynczych dziaa wynikajce nauczki moralne, zrczne

zastosowania, dorywcze polityczne uwagi, szacowne skdind
i przyjemne, wystawi ubiegajcego si o zaszczyt dziejopisa

maym i nieprzezornym, jeli si waciwemi wielkiemi wido-

kami historycznemi rodu ludzkiego nie zajmuje.

§ 5. Zwrócona uwaga na dzieje ludzkie patrzy na ich

tumne zjawiska jak na rozmaitoci, najmniej do siebie podo-

bne, midzy sob odosobnione; ona je rozbiera, jedne obok dru-

gich oglda: a rozumowanie umie je wiza i pojedynczy

w nich acuch dostrzega: spaja czstki w jedn cao, wy-

badywa przez to nieprzerwany bieg natury w cigiem rozga-

zianiu si skutków z przyczyn. Przez rozumowanie daj si

wyjania ogólne widoki i spryny ludami kierujce; przez ro-

zumowanie ledz si zdarze ogólne znamiona. Bez takiego

rozbioru, poznania i urzdzenia zdarze i czynnoci rodu ludz-

kiego nie masz historyi; bez dowiadczenia wasnych si w tym

rodzaju bada pracownik nie godzien nosi imienia historyka.

Podejmuje nieodzownie potrzebne na ten koniec dziaania histo-

ryk, a te dziaania s zupenie rozumowe, filozoficzne.

§ 6. Ale i w tych dziaaniach jeszcze nie zasuguje na do-

stojne imi historyka rozumujcy badacz, jeli nie poczy
wprawy swych krytycznych zdolnoci. Jest jego koniecznym

obowizkiem poznawa rzóda, w nich ledzi prawdy, w nich

stan ludzkoci, ducha miejsca i czasu. Bez znajomoci rzóde
bdzie badacz zniewolony zawierzy cudzemu oku, stanie si
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przetwórc obcych uwidze, nie za wyjaniaczem prawdy:

gos jego bdzie przystrojony, nietylko w ksztat czasu, w któ-

rym sam pisze, ale na tene sposób przeinaczy czasy, o któ-

rych pisze, i stanie si niewiernym. Jedne tylko rzóda zdolne

s wcieli go wanie do stanu wieków opisywanych, rzóda
krytycznie traktowane. Bez takiego uywania samych rzóde,
nie byo w naszych wiekach wyborniejszych historyków i by
ich nie moe.

§ 7. Jawi si wszystko w przestrzeni i w pewnej kolei,

a te, powszechnie wszystkim zdarzeniom waciwe, warunki wy-

magaj pilnej rozwagi w rozbiorze zdarze zmysowie czyli

dowiadczeniem poznawanych. Baczna tych warunków, to jest

miejsca i czasu, rozwaga, ich niezamiszanie, s jedyne rodki

ustrzeenia si setnych bdów i uchybie. Rozwaga tych wa-

runków w rzódach, z których si zdarzenia wyjaniaj, ma na-

ta pilno historyka badacza, albowiem jedynie cisem wia-
dectw ze zdarzeniami przyblianiem, poznawanie wiadectw
i zdarze, ile na nich [tak] okolicznoci czasu i miejsca wpy-
waj, takie da [= danych] historycznych rozwaanie, kryty-

czne zdolnoci rozwin, wzbudz baczno woln od wyobra-e prawd wikajcych. W dopenieniu tych dziaa badacza

historyka janiej wszdzie filozoficzne dziaania: a jake da-

lece jeszcze krytyk filozoficzny pilnoci potrzebuje, eby, ile

moe, swe rozwaanie i rozumowanie bezwarunkowie utrzyma!

§ 8. Jeeli wic pami wiernie kolej wypadków na myl
przywodzi, przywodzi je tak, jak dowiadczenie zmysowe obej-

muje: rozwaga je przetrawia; a kiedy uwaga rozbiera, rozumo-

wanie podnosi do ogólnej spójni i rzeczywistego zwizku. Zbieg

tych^ zdolnoci, do dziaa filozoficznych potrzebny, potrzebny

do dziaa badawczych historyka, sprawia, e obeznawanie si
z filozofi jest jedn z istotnych rzeczy historyka stanowicych.

Jest, zaprawd, ród ludzki od natury do tych filozoficznych,

tak krytycznych jak przyczynowych (etiologicznych), bada
skoniony i usposobiony, bez nich w swojem towarzyskiem po-

yciu obej si niemogcy; kadego te w szczególnoci natura

uoya do tych dziaa, które przez wpraw cig doskonal
si i zdolnoci pracownika podnosz, ale szczególne wiczenia
si w naukach filozoficznych mocno uatwiaj uycie tego do-

WlEK XIX TOM W. 4
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brodziejstwa natury, a jeeli w ronem stopniowaniu zdolnoci

ludzkich podobao si przyrodzeniu w kim wolny bieg filozofi-

cznego ducha zatrzyma, nauka nieraz jest zdolna dwign go

i ksztaci.

§ 9. Nie na tem jednak koniec potrzeby obeznania si z fi-

lozofi. Walne z niej korzyci otrzymuje dziejopis w uoeniu
i zagodzeniu swych uczu, w biegoci oderwania si od

wpywu zewntrznego, który nas biernemi i od prawdy ponie-

wolnie oddaleszemi czyni. Dalsze uwagi uka jeszcze, jak da-

lece historyk w tej mierze do filozofii ucieka si musi; tu, dla

dopenienia gówniejszych przyczyn, które jednaj nieodzowne

z filozofi historyka oswajanie si, przytoczy naley, e filozo-

ficzne dziaanie jest dziaaniem rodu ludzkiego. W kadem miej-

scu i wieku filozoficzne mniemania i nauki s wielowadn czyn-

noci rodu ludzkiego spryn i podniet, a przyczyny tych

czynnoci historyk poznaje.

§ 10. Umysowe wadze swoje ksztaccy ród unosi si
w zacnych uczuciach swoich do poznania jestestwa, które mu
dao pocztek, - bada Stwórc wiata, cze Mu oddaje. Do to-

warzyskiego zwizku na kuli ziemskiej osadzony, drczy si

w rozpoznaniu natury i ustanowie wzów spoeczestw, usi-

uje swe zwizki wydoskonali. Std najznamienitsze i najwa-
niejsze do uwag historycznych sprawy religijne i polityczne

wymagaj posiadania przez historyka nader wielu wiadomoci

i nauk. Statystyczny skad stowarzysze i stan polityczny, po-

znawany w kadym wydziale dziejów ludzkich, najgówniej-

szem zawsze staje si dziejopisa zatrudnieniem i wymaga po-

rzdnego tym kocem usposobienia.

§ U. Wan jest przeto rzecz zgruntowa natur spoe-

czestw, stan ich polityczny, ich ekonomik, zdolno i dziaal-

no, eby na zasadach statystyki i polityki umie z czystoci

wystawia kadego czasu stan rzeczy ludzkich i w kadym
razie usposobi si do przeniknienia rozmaitoci miejscowych

i wiekowych. Historyczne dania w stanie politycznym, religij-

nym i wszelkim innym ludzkoci daj si poznawa ze rzóde,

z któremi niepodobna si dokadnie jak potrzeba oswoi i obe-

zna bez dostatecznej znajomoci jzyka oryginalnego, w któ-

rym s pisane, rzóda, eby z pewnoci uyte by mogy, mu-
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sz nosi niezaprzeczonej autentycznoci znami, a historyk ma
si wprzód o ich niezawodnoci i naturze przekona rodki za-

tem w paleografii, numizmatyce, epigrafice, dyplomatyce podane
nieznanemi od niego by nie mog. S to nauki krytycznej pracy
pomocne. Monaby je liczy i mnoy w sposobie odstrczaj-
cym, wszake, w przesadzonem podaniu usposobienia dziejo-

pisa, znajdzie on w wiczeniach, w poyciu i w naturze swojej

wielkie uatwienia, wspomnione za wymaganie po nim wiado-
moci i oswojenia si z istotnemi i gównemi naukami, bez któ-

rych do prac historycznych przystpu [tah] znale przytru-

dno, nie jest nad siy, jest nawet dla miernych sposobnoci nie-

trudne. Wreszcie natura w wielkiej czci dziejopisa uspasabia

i zdolnociami obdarza, a niezmordowana praca i duch badaw-
czy, ze wszelk usilnoci w sobie podniecany i natany,
s rodki do wynagrodzenia tysicznych w swojem usposobie-

niu niedostatków, w swoich zdolnociach braku, s jedne ze zna-

mion dziejopisa. .

§ 12. W miar zdolnoci swoich zasilony nauk i wasnem
wiczeniem swego ducha postrzegawczego bdzie nabywa zna-

jomoci czowieka, tak istotnej dla historyka rzeczy. Zajmujc
si dziaaniem rodu ludzkiego, ma w niem dziaanie wspólne po-

jedynczych ludzi: w spoeczestwach tego rodu patrzy na przy-

mioty, na wady, naturze ludzkiej waciwe. Tak na spoecze-
stwa zewntrzne okolicznoci swój wpyw wywieraj jak na
pojedynczego czowieka; takie std skutki na nich jak na czo-
wieku. Ani podobna zgbi i z naleyt tgoci przej si
historykowi prawdziwemi sprynami, które spoeczestwem
i ludzkoci kieruj, bez znajomoci czowieka. Prawda, i to

wanie jest jeden z przymiotów, który si niezmiernie do da-

rów przyrodzenia odwouje: z tem wszystkiem, wasne postrze-

gawcze usilnoci, wprawa zacigania obcego a wytrawnego do-

wiadczenia, moe bardzo daleko rozwija uskpione od natury

atwoci.

§ 13. Niewyczerpane morze wystawuj dzieje ludzkie,

w których pomykane prace nigdzie dna ostatecznego dogbi
nie zdoay. eby w caej zupenoci history przetrawi, w po-

rzdku wskazanym bada wasnych i czerpania ze rzóde sa-

mych, tego wykona niepodobna. Lecz pewny wydzia dziejów,
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stajc si zatrudnieniem badacza i pisarza, wymaga wszystkiej

jego pracowitoci. Przerazi moe niejednego trud, jaki podej-

mowa wypada. Wszake przeyli dugie lata niezmordowani

znamienici historycy i stali si przykadem dla nastpców. Do-

wiadczenie nauczyo, e w ogromie rzeczy sabo pamici,

niedostatek tszych zdolnoci, pracowitoci nadstarczone, ci-

gay si z talentami. Obdarzony nawet najwietniej od natury

nie ma polega na siach pamici, na zdolnoci bystrego obej-

mowania: powinien nie szczdzi pracy, która moe zapewnia
niechybno. Najzmudniejsze wycigi, wypisy, rozbiory, porówny-

wania, utworz mozolnie z ogromu czytania zebrane skady,

w badaniach zasilajce. Lecz przy pracy i badawczych dziaa-

niach historyka ma szczególniejszym sposobem prawy i godny

charakter trudy i pisma jego zaszczyca.

§ 14. Stu wieków dowiadczenie ludzkie przekonywa b-
dzie, e tam w caej si wietnoci i zacnoci swojej historya

ukazuje, tam powstaj w caem znaczeniu dz;ejopisowie, gdzie

niepodlego, a wielkie znaczenie polityczne naród podnosi,

gdzie swobody i wolnoci jaknajpowszechniejsze, gdzie do t-

gie cnoty, duch publiczny w swojej trwa mocy. Tam jest gnia-

zdo historyków, bo tam najsnadniej godno i prawo history-

czna zasiedli si moe. Lecz nauka, naladowstwo, filozofia,

i cnych uczu oywianie mog niedostatek wspomnionych wa-

runków zastpi, ksztaci dziejopisów. Dzisiejszy stan Europy

wielce do tego ród ludzki uspasabia.

§ 15. W caym blasku swoim w dziejach majc janie
prawda, pragnie widzie w historykach wyznawców swoich,

powouje ich do wydawania gosu w spokojnoci i agodnoci,

w najszczerszej bezstronnoci. Jest atoli czowiek igraszk ze-

wntrz na dziaajcych okolicznoci: i historyk ulegy im, kie-

rowany swem pooeniem, stanem, swemi uczuciami, usposobie-

niem. Std zawoano niebacznie, e wyzu si ze wszystkiego

bezwarunkowie winien: nie mie ojczyzny, nie mie religii, przy-

wie si do zupenej obojtnoci, wyzu z wzrusze i ludz-

kiego uczucia. Ostre te wyrazy wymagaj niezmiernego zago-

dzenia, obwarowania ich charakterem, który historya nosi po-

winna.

§ 16. Zbliajca tosamoci filozofia wprawia niepomau
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do bezstronnoci, way na jednej wazce ludzkie religijne ucz u

cia, way uczucia przywizania do ojczyzny, w równowadze

wreszcie utrzymuje spraw stron wszelkich w zawód lub do

walki z sob stajcych. Lecz niejednostajne wyobraenia reli-

gijne w sercach ludzkich zagniedziy si; narody rónemi

skonnociami odznaczone; strony dziaajce niejednostajnie za-

cne czynnoci przedsibior. Historyk wszystko to oddaje we
waciwej barwie, a wystawujc szczerze, nie zaniecha w so-

wach swoich podnosi to wszystko, co tylko uzacnia i uszla-

chetnia czynnoci lildzkie moe.

§ 17. Kiedy wic ten jest wielki obowizek, ma on sam
by przejty duchem publicznym od warunków ubocznych nie-

zawisym, ma si napawa najywiej uczuciami, które okrela
mu wypada. Musi czu dostojno wasnej religii, unosi si mi-

oci ojczyzny i narodowoci, eby by mocen ocenia uczu-

cia, z któremi najwicej jest w dziejach do czynienia. Nie idzie

tu, aeby on, powabnie wystawujc rzeczy ludzkie, rozlewa

si w rozliczne sentencye, podnieca ludzko do szlachetnych

dziaa majce; bo jeli innych sam skonnoci bdzie, te wród
wywoywa najpikniejszych swe lady rozprosz, jego prace

ska. Jest ulega krewkoci czecza natura; ale piln baczno-

ci wasne skonnoci przenikajcy winien jaknajmocniej sam
si przej tem wszystkiem, co ludzko uzacnia; do tego wszel-

kie swe poruszenia, yczenia i usilnoci, wszelkie trudy zwra-

ca, aeby z najywszem przekonaniem czu, e jest tworem

dla spoeczestwa yjcym, eby ze skonnoci, w najlepszych

czynnociach markotno sprawujce, umilky: wówczas spokoj-

nie wyraana prawda historyczna bdzie napojon i nasik
t prawoci i godnoci, do której si historyk osobicie pod-

niós. Nie zachwieje nim lube mu uczucie przywizania do oj

czyzny, do politycznego znaczenia, do religii, do tych najdostoj-

niejszych w czynnem yciu rodu ludzkiego widoków; nie za-

chwieje nim to unoszenie si we wasnym duchu publicznym,

bo tym sposobem obce tego rodzaju uczucia szanowa moe;
ani sprawi na nim wraenia otaczajce go okolicznoci, któ-

reby ów duch publiczny i zacny wzgldnym i warunkowym
uczyni mogy.

i:? 18. Niepltany w prywatne, cilejsze zwizki, moe
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spokojnieiszem na wszystkie strony poglda okiem. Lecz jeeli

familijne zwizki, jeli go uwikay zainteresowania si w obce

sprawy, ju z pooenia takiego [historyh] podnoszcy swój

duch publiczny starannie umarza musi to, coby temu na za-

wadzie stawao, gasi w sobie rozmaite uczucia, któremi ujarz-

miony i sptany zostaje, a które, tumione w sobie, albo nie do-

puszcz dopi zamiaru i zjednaj stronie, do której si przy-

wiza, pobaanie, alboli te, przemoone, surowo zaostrz.

Przez takie wreszcie uplatanie si w stronnictwo maego inte-

resu historyk niepewnym si stawa, jak 'dalece z interesu po-

wzite skonnoci, jak dalece stanowi jego gosem bd, gdy

mu przyjdzie obce, ale natur sw podobne przypadki wysta-

wia. Szczliwy historyk, który w mae zwizki nieusidlony,

swemi interesami niezajty, do najzacniejszych uczu spoecznych

podniesiony, w spokojnoci wolne sowa bez przykrego oglda
nia si w duchu publicznym gosi.

§ 19. Ca usilnoci zamieniajcy si historyk w jeste-

stwo najwyszej moralnoci, cnemi uczuciami doda piknej

barwy historycznym zatrudnieniom swoim, albowiem niemi tylko

moe do serca ludzkiego przemawia. Jego wic poruszenia nie

bd uwacza znamionom historyka, jeeli wasne uniesienia

swoje zwróci do podanych od historyi uczu. Obrusz jego

przedmioty ludzko poniajce, zadajce jej cierpienia, krzyw-

dzce j; zachwyc jego serca wspaniae czynnoci, rozczuli go

dobroczynny i litociwy uczynek; a to tak, iby nie same poje

dynczych osób drobiazgowe zdarzenia zabawiay, ale najwicej

spoeczestwa, narody, powszechny rodu ludzkiego interes zaj-

mowa. W tak podniesionych uczuciach historyka jego mio
wasna, w sprawie powszechnej rozkosz znajdujca, cieszy si

bdzie, e wielkoci przedmiotu, którym si zajmuje, swemi usil-

nociami odpowiada i w nich stara si ziomkom i ludzkoci by
poytecznym.

§ 20. Sowem, z natury prac historycznych wypada, e
historyk przy pracowitoci niezmordowanej, przy usilnociach du-

cha postrzegawczego, przy sposobnociach, jakie [tak] mu natura

udzielia, powinien si stara o naukowe usposobienia, do filozo-

ficznych dziaa wprawy nabywa, krytyczne zdolnoci dosko-

nali i dokada usilnoci, aby móg si osobicie poszczyci



- 55 -

charakterem tym, jaki sama historya mie powinna. Takim gdy

ma by dzieje ludzkie badajcy i wystawujcy, obowizki jego

i prace powinnyby stawa si najpowszechniejszem i najulu-

bieszem zatrudnieniem czowieka rozumowie pracujcego. Za-

prawd, cikie s dziejopisów zawody, prawda, e z liczby nie-

zmiernej pracowników okoo dziejów ludzkich chodzcych na-

der maa wspina si do szczytu; ale uatwienia, jakie w sobie

raniej wicej kady znajduje, zajcie si tak interesownym

przedmiotem, jakim jest ledzenie losów ludzkoci, powinnoby

wabi kadego. Nieotrzymanie najwyszego zaszczytu nie po-

niy zawodnika; pozostan mu w wydziale wielkie zasugi, które

otrzyma, wcielajc si do uzacniajcych go zatrudnie. Skoro

za do szczliwym bdzie, e zostawi w czciach wytrawne

i dojrzae prace, z chlub to bdzie móg powtarza: i ja te
przyczyniem si do podniesienia historyi, do skierowania ziom-

ków, e otrzymaj wawrzyny historyków.

B) „Ocalenie Polski za króla okietka" (1822).

Odczyt; obacz yciorys. Najpierw w «Dzienniku Warsz.» 1826 r. V, str.

97-111 i 219—32; «Polska W. redn.» T. IV (V ogól. zb.) str. 237—59.

2l/|A\ 1. Skandynawskie na pónocy Skaldy z westchnie-

7 niem bior lutni przypomina przeszo! Jczca pó-

noc rada udziela czu z wspomieniom! W cierpicem i me-

lancholicznem tchnieniu wznawia pami swoich bohaterów i ry-

cerzy, znajduje ulg i wypoczynek w cnotach walecznych oj-

ców. Blade wiato upynionych wieków nie rozwesela rozczulo-

nego serca, ale odwieany promyk jego sodko przejmuje za-

cniejsze uczucia. Tak przeszo ludzi zajmuje, a ta przeszo,
piewów pónocy przedmiot, jest równie udziaem historyi. W niej

s, niecofnione ju, zasze przemiany ludzkoci, w niej zadatki

niepewnej przyszoci. Róne wraenia, nieraz dolegliwe, prze-

szo dziaa zdolna. Gdzie w niej powstanie pastwa jakiego

bez wielolicznych ruin i upadków? gdzie tryumfy cnoty, bez

odraliwych dzikoci i przestpstw! Zniechcony ku ludziom

czowiek, oburzony tem, upada na umyle; lecz historyk nie

poddaje si pozorom, albo samej tylko zej wróby pochmurnym
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widokom; wystawia na wstrt i ohyd gwaty i wykroczenia;

wypoczywa na cichej cnocie, czsto cierpicej, która jednak

w wytrwaym bycie swoje bogo znale moe, o swojej pra-

woci nie wtpi. czy on i spaja wieki, oczekuje wikszego
dowiadczenia, które si staje dalszej potomnoci udziaem. I nie-

zawsze samo rozerwanie i upadki w przeszoci dostrzega; nie-

zawsze jedynie przeraajce widoki rozpatrujcego si w dzie-

jach zajmuj. Znajduje on wicej przyjemne obrazy: odradza-

jcej si ludzkoci, postpujcej i ulepszonej towarzyskoci, oca-

lonych narodów i pastw, ochronionej i podwignionej budowy,
bez ruin — wstrzymane i skruszone ciosy, pooone tamy zgu-

bnym zamachom, naprawiony gmach i nowe ycie jemu na-

dane. Ku tym widokom chcemy zwróci baczno nasze, nad

niemi zastanowi uwag, albowiem dzieje róne tego wskazuj
przykady.

2. Zlewek ludów utworzy naród Franków; zabory prowin-

cyi rzymskiej i wielu narodów niemieckich dwigny ich wiel-

kie pastwo; Karol Wielki dopeni jego wspaniaoci: lecz nie-

bawem Francya idzie w rozsypk. By nieprzyjaciel postronny,

który móg roznosi klski i spustoszenia, ale jej obali nie by
zdolny. Francya sama przez si dzieli si i rozsypuje. Jej wiel-

koci gówne siedlisko i rodek: okolice Renu i Akwizgranu,

w powszechnej rozsypce trac to imi, tyle czasów za, Mero-

wingów i Karlowingów wietne. Imi Francyi zacienia si da

okolic dolnej Sekwany i Parya. Midzy Pyreneami, Rodanem
i Moz kilku ksit, czterdziestu kilku hrabiów — panuj: re-

szta poddani lub niewolnicy. Umilko dawne prawo ich, tylko

osobista wola i moc wada. Ich zbiór wprawdzie nazywa si
Francya Zachodni, ale midzy sob udzielni skadaj drobne

i liczne pastwa. adnej poczenia nadziei; wieki, owszem, to

rozerwanie umocowa mog: zniknienie Francyi wówczas nie-

chybne... Lecz z Kapetów hrabia Parya, który ksistwem Fran-

cyi rzdzi, nosi tytu króla Francyi. Nie przeczya mu tego

hierarchia duchowna, ni ksita, ni hrabiowie, ani ich wassale

i mieszkacy midzy Pyreneami, Rodanem i Moz: móg si
o prawa korony upomina. Niema czasu kolej jego wadza,
z ni i ocalenie, znizkd ustronnie niezachwianego, a tak dalece

w rozerwaniu rozsypk grocego, gmachu wzmaga si mogy*
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Polityk dworu Kapetów Francya zniknienia usza i pastwerii

utrzymaa si.

3. Innego rodzaju byo rozerwanie potomków Ruryka. Ród

licznie rozrodzony; ani wielki knia zwierzchnictwo móg utrzy-

ma. W rozerwaniu jarzmo mongolskie, a wicej jeszcze zabory

litewskie i polskie zagraay zupenem umorzeniem bytu ruskich

Ruryka potomków, zapowiaday zniknienie Rusi. Wszake w mon-

golskim ucisku ucichy dawne prawa i na wieca zwoujce dzwony.

Dwik innych powoywa tylko do chway Najwyszego, któ-

rego dopenian wol /= wol] z ponieniem i rezygnacy lud

znosi. Jeeli gdzie podwignie si usilno jaka, opiera si jemu

ciao martwe, stronnictwo lub zdrada. W smutnym wieku tym

dwigaa si autokracya wielkiego kniazia moskiewskiego, od

ujarzmiciela wspierana. A przyszed czas, w którym na Polach

Kulikowskich miao Dymitra, wsparta dzielnoci Wodzi-
mierza Andrzejewicza, przeamaa Moguy. Zaczem zewntrzne

okolicznoci autokratorom ulg uczyniy; albowiem, wstrzniona
wschodniemi najazdy, horda Ru ujarzmiajca rozerwaa si i nie

tyle ju straszna; lecz drugie sto lat upywao, jeszcze wyswo-

bodzenia pastwa nie byo, albowiem tasama horda jeszcze

trwog siaa. W trudnym razie metropolita Gerontiusz, arcybi-'

skup Wassyan i opat Paissyus, powoywali gosu niebios za lu^

dem; tchem swoim ufno i mstwo podniecaj, a wszake, za-

chcany do boju nad Ugrz, jeszcze Iwan chwia si zdawa.

Obawa obie strony z pola rozegnaa. Lud ruski bogosawi niebo,

e go cudem ratowao. Tymczasem horda ze szcztem znika

a Gedymina potomkowie, w pokrzyowanych interesach swoich;

przestali by groni. Usuny si tym sposobem okolicznoci^

które z zewntrz Rusi zagraay upadkiem. Autokracya ruskie

wielkie ksiztwo moskiewskie ocalia, a imperyum rosyjskie

dwigna.
4. Nad jak przepaci stali Kanutów w Danii potomko-

wie! Rozkazywali niegdy jedni Kanutowie Anglii, inni pobrze-

om morza Batyckiego. Dania najpotniejszem w Skandyna-

wii bya królestwem, wszake zdawaa si nikn; rozrywaa

j najwysza arystokracyi niesforno: szerokie ziemie i cae
prowincye oduone w zastawie, hrabiowie niemieccy, siejc po-

strach i odmt, ponkali i zagarnli reszt. Lud, ich uciskiem
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dojty, szuka równie niebezpiecznego lekarstwa jak niebezpie-

czne byy cierpienia, i cz trzecia Danii poddaa si Szwecyi.

Król wspaniaego tronu Kanutów, bez pastwa, na ustronnej

wysepce, umiera — i wicej Danii nie byo. Jeden hrabia nie-

miecki, Gerard, myla co wicej: zacz podbija, i moeby,
jak cudzoziemiec zaborca, tytu zgasego króla wskrzesi i kró-

lestwo przetworzy; lecz nie wszystko jeszcze zagadzone zo-

stao, albowiem — byli Duczycy. Zapowiada Gerardowi zgub
i mier Mikoaj Ebbesen. Wród nocy, wród tysicy czuwaj-
cych, dopenia awanturniczego zabójstwa, a znaga nowy duch

w ponionych krajowców wstpi: powoali Waldemara III. y-
czliwe mu zrazu serca odpowiaday niestrudzonej jego czynno

ci. On, w sdach niezbagany, on, rozpoznajc rozerwanie dóbr

koronnych, surowy, w powcignieniu naduy ostry, szuka po-

krzepiajcych si /i^foy si; odcinajc sabsze czonki, Estoni sprze-

da, podobnie Skani — za co inne kraje i wyspy wykupywa.
Jednake to naprawienie pastwa niezupene jeszcze. W du-
giem panowaniu niezmordowany Waldemar III jedzi po wie-
cie, plta si w niezgody postronne, trzyma na wodzy we-

wntrzne, szuka przyjació w gowie Kocioa, midzy ssia-

dami. Odzyskiwa straty, bo Skani odzyska. Wszake pod ko-

niec panowania, 1368 r., wyzwana jest na wielka burza: zwi-
zay si miasta Hanzeatyckie, hrabiowie postronni i cz wa-
snych jego poddanych. Zwtpi o sobie starzec i pastwo, zda-

wao si, e opuci, e je na ask cesarsk zdaje, a wicej na

czuo krajowców. Utrzyma królestwo i zostawi, nie zawsze

równie silne, ile e od harmonii wewntrznej zalece. Nieraz

Hanza gron by moga; zawsze jednak Dani i yczenie i ruch

krajowców a wielka czynno ich króla — od rozerwania i uja-

rzmienia ocaliy.

5. Jak Francya, Rosya, Dania, w rónych czasach, nie

w jednostajnem rozerwaniu, rozsypaniem si i zniknieniem gro-

ziy, tak róny zbieg okolicznoci i róne rodki ratoway: po

wolnym a zrcznym biegiem we Francyi, dotrwaoci i szcz-

ciem w Rosyi, yw przemian i czynnym ruchem w Danii.

Gdy tedy historyk, równie jak Skaldowie Pónocy, pospn prze-

szo tskn przebiega myl, gdy si w niej zagbia i dzia-

ania ludzi rozwaa — znajduje obrazy przeszoci mogce stru-
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dzonemu upadkami umysowi pogodniejsze otwiera widoki, na-

kazujce, w najtrudniejszych razach wielbi cnoty, które kady
rad w dziejach ojczystych widzie. Tego czasu, w którym do

exystencyi swej wracaa Dania, tego czasu ratowaa si Le

chia czyli Polska.

6. Zblia si do koca wiek drugi, od czasu jak Krzywo-

usty Bolesawowskie pastwo midzy syny podzieli, a pomidzy

narodami, czyli udzielnemi pastwami w Europie bdcemi
(jeli potomków Ruryka wyczymy), niema podobnego przy-

kadu, aby tak stale naród czyli pastwo jakie w jednej fa-

milii dziedzicznie podzielone byo. W siódmej generacyi coraz

nowe podziay zachodziy i drobnia ród Piastów, bez nadziei,

aby spadkami Pastwo Bolesawów poczy si miao: ksita
Krakowscy, Szlzcy, Mazowieccy, Polscy i Kujawscy, do któ-

rych spowinowaconych, innego rodu, Pomorskich liczy naley,

byli midzy sob udzielni i niepodlegli. Pierwszestwo Krakowa

znikomym byo tytuem; ani si krakowski polski monarcha

o jakie zwierzchnictwo upomina. adnego wza, ni feudalnego,

ni federacyjnego.

Rozerwana midzy ksity hierarchia kocielna jedynie

cao jak ukazywaa: poniewa we Wrocawiu, w Krakowie,

w Pocku, w Lubuszu i w Kamienie [tak], Gniezno za metropoli

znano. Imi Polski stao si prowincyonalnem, zastpio je, w nikn-

cej spólni, imi Lechii. Peno w niej niezgody, niechci i braterskiej

nienawici. Coraz brzydsze zdrady i coraz [wicej coraz] dzikszych

zagszczao si wydarze. Wyrzekali si ksita swojego ple-

mienia; otaczajc si Niemcami, stawali si dla swego narodu

cudzoziemcami. Warowniejsze od czstego zniszczenia miasta

zaludniane byy przez Niemców lub poniemczonych Czechów.

Roso miast zuchwalstwo, a z niem pocig ku ksitom zniem-

czaym, przychylno dla Czechów i Niemców. Ale i pomidzy
wikszymi pany egoizm gronie si ukazywa! Biskupi, woje-

wodowie, kasztelany, starostowie, przerzucali panujcymi; szcze-

gólniej naczelny Kraków na wdzierstwo wystawiony. Zgas duch

publiczny i narodowy, o zmiennictwa i zdrady kraju nie tru

dno. Wielka cz krajowców — cudzoziemska; cz wielka—

w obkaniu; reszta, jak martwa ofiara, strasznemi niedawno

poterana klskami, zagonami Tatarów rozorana, w anarchii do-
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mowej, wzajemn upie wyniszczona, smutnej przyszoci wy-
gldaa.

7. Tymczasem zewszd, zblia, nastawa Ród Niemiecki.

Byy dolegliwe, ale przemijajce, litewskie napaci. Od Wgier
zasaniay góry i wieloletnia spokojno, zgodn obu narodów

skonnoci warowna; lecz do rzeszy niemieckiej nalecy Czesi,

Margrabia Brandeburski, Ksi Szczeciski, Zakon Krzyacki,

jednym duchem grabiey i nienawici tchncy, podaj sobie

rce. Ju Czesi, Ksiztwo Opawskie trzymajc, na inne nastaj;

ju margrabiowie cz Szlzka, Lubusz i okolice Noteci z Wart
zagarnli, Zakon dopeni zaboru Prusaków i widocznie bra si

na wyudzenie ziem Polskich: który z ksit Lechii móg si

mierzy z monym margrabi a, daleko potniejszym. Czeskim

Królem? Któ móg oceni si Zakonu? elazem warowne,

Europy rycerstwo ldem i morzem cigao si pod znaki ich

krzya; róne Europy okolice skaday do karbon pienidz i do-

statki swoje na utrzymanie ich warowni i zacigów. Posiada

ju zakon w Prusiech ziemi równ najpotniejszym w Lechii

ksiztwom, przewyszajc je obwarowaniem swojem; posiada

i szersze daleko, bo mu da i pomoc niosy Inflanty i Kurlan-

dya. Pod broni stojcy niemiecki Zakon na kady raz gotów

wyran przemoc przeciw ksitom Lechii wywrze. Tymcza-

sem w Lechii ksita, mieszczanie, i pany nawet, tchn du-

chem zawrotu, poszukuj Niemców; na zgubne zjednoczone

ciosy otwarte Lechii ono: zatarcie imienia narodu niechybne.

8. Ubiega czas, a z kadym rokiem trudniejsze pooenie,

bliszy wszystkiego upadek. Wród ponawianych klsk zjawia

si niejaki opór i usilno podwignienia walcej si budowy,

ale ponawiane razy zdaj si do ostatka nka. Za króla o-
kietka pópita wieku exystujce Bolesawów Pastwo, zdawao
si, e dogorywa i ganie. Niedawno, za Leszka Czarnego, sro-

giemi dotknione upieami, tracio ludno; napyw cudzoziem-

ców pozamyka si po niewielu miastach, i cudzoziemcy miasta

Krakowa narzucaj Lechii monarchów. Prawy dziedzic. okie-

tek, o panowanie dobija si musi. Kady poysk pogodniejszej

przyszoci nowe ciosy zaostrza. Wskrzesza tytu królewski

Przemysaw: i poleg pod morderczem elazem; od Morza Ba-

tyckiego do Gór Karpackich pospajay si [dzielnice] pod o-
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kietka obszerne ksiztwo: i okietek obudz ku sobie niech.
Knuj postronne zmowy arcybiskup i biskupi poznaski i kujaw-

ski; niechtny Czech na króla wezwany: okietka wszystko

opucio — poszed na tuactwo... Pora pierwszy dla cudzo-

ziemca ród Piastów porzucony.

9. Wszake powróci okietek i nikt nie wtpi, e mu kró-

lestwo naley. Tymczasem co zniewag i strat! Bez wadzy, ce-

sarz dysponuje Lechii ziemiami; Król Czeski bierze tytu Króla

Polskiego i wdziera si do kraju, a niechci ku bratniej krwi

pojtrzeni ksita za pana go uznaj; szlzkie ksistwa, nawet

mazowieckie, odpadaj od Lechii. Król Czeski, Margrabia Bran-

deburski, Ksi Szczeciski, Krzyacki Zakon, frymarcz mi-
dzy sob grabionemi ziemiami. Wyudza Zakon od kujawskich

ksit najwyborniejsze okolice. Podstpem, zdrad i dzikim

gwatem tene zakon ze Szczeciskiem ksiciem Pomorze roz-

rywa. Ród niemiecki Lechi od morza odcina. Sro si na kraj

zrozmaicone zamachy: okietek niewiernoci otoczony. Jak

bunt Szwenców rozpocz kolej utraty Pomorza, tak nie zaraz

zoyli powzit niech Wielkopolanie, tak miasto Pozna od-

dano w rce szlzkie, tak zmienno Biskupa Krakowskiego,

wpyw Niemców i Czechów, w Krakowie i okolicach mieszka-

jcych, wyday stolic cudzoziemcom. Chwiaa si w sobie re-

szta budowy, kiedy zbyt przemagajcy Zakon, guchy na wyroki

i zwierzchnicze rozkazy, w przestpstwie zakamieniay, pozo*

sta reszt Lechii ujarzmi pragnie. Straszna jego przemoc

grozi — wtedy, gdy zdrada Szamotulskiego, otwierajc najgb-
sze kraju ustronia, upie i poogami uprawiaa do przyszej

zdobyczy ofiar. Kujawy przez Zakon zajte. Powane Pastwo
Bolesawów, za synów Krzywoustego okoo 5.500 mil kwadra-

towych liczce, tak dugo rozerwane, niewiele do czasów o-
kietka uszczuplone, za niego, nagle, z odpadnieniem Szlzka,

okoo 1500 mil uszczerbku doznao, drugie tyle przez zabór Po-

morza i Kujaw, a tak wicej jak do poowy zmniejszone.

Stracona poowa, mocno ludniejsza i zamoniejsza; w po-

zostaej blizko cz trzeci skadao niewierne Mazowsze. O tej

reszcie pozostaej, wieo tak cikiem krzyackiem zniszcze-

niem dotknitej, zamyla sam Zakon i Król Czeski, który si

Polskim nazywa. Ostpionej zewszd, zacienionej, bez wspar-
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cia ju targnitej resztki — atwy podzia, atwe zniknienie.

A tak ubiega czas i za kad okietka ctiwil trudniejsze po-

oenie, bliszy wszystkiego upadek. Tak buja przed wieki wie-

tnym blaskiem obok, bieg czasu go omi w ciemn chmur;
ubiega czas i w niczem jej nie rozjania: gsta i cika utrzy-

mywaa si, a spójno jej sabiaa. Wtem nadbiegaj lata: szu-

mice wichry i ostre wiatry rozrywaj. Przerzedza si, blednie,

lada wietrzykiem powionita chmurka; pewnie zaginie w ucho-

dzcej przeszoci. Wszake, zatwardziay w cierpieniu i tru-

dach, okietek kierowa ni; nie rozpacza, a z nim równie
przeczuwajcy naród. Bo uczu dzielny okietek, e przesilenie

nastao, dostrzeg poruszajce si, dawniej upione, spryny,
które zdolne byy rozwija rodki dwignienia si z przepaci,

a odradzajcemu si narodowi nowe ycie nada.
10. Hierarchia duchowna, wspomnienie na wspólno szczepu

panujcych ksit, pokrewiestwo, jzyk i dawne zwyczaje,

utrzymyway pami jednoci rozdzielonej Lechii. Wszystko to

jednak wpyw i przewaga obca rozerwa, opanowa lub wyt
pi mogy, wytpi usioway. Wszake wród ponawianych

i coraz wicej trwocych niebezpieczestw zjawi si niejaki

opór i usilno podwignienia. Tam za wiksza, tam skuteczniej-

sza usilno, gdzie niezwtlaa narodowo, gdzie odpychany

obcy obyczaj, gdzie zaostrzana pilno, eby cudzoziemcy, ani

na duchowne, ani na wieckie nie cisnli si urzdy; gdzie sku-

teczniej dziaay starania biskupów o cao jzyka krajowego,

eby po szkoach rodowici krajowcy uczyli, a jeeli cudzoziemcy

uczy maj, eby dobrze polski znali.

Po zarzuceniu kroniki Galla po tyche szkoach dla aciny
wykadana Kronika Wincentego syna Kadubka odwieaa
wspomnienia dziejów narodu i jego dawnej caoci. Czytano

w dziejach, w kronikach Galla, w legendzie w. Stefana, prze-

powiedzenia obecnego podziau Lechii: i poczenia jej z tyche
przepowiedze oczekiwano. Nic tedy dziwnego, e si zjawio

yczenie spojenia rozerwanych czstek, podwignienia z ci-
kiego upadku; nic dziwnego, e przy yczeniu objawia si usil-

no odpierania tych przeciwnoci, które ostateczn groziy za-

gad. Niech ku nastajcym Niemcom pobudzia bya Kaszu-

bów i Gdaskie Pomorze, e Przemysawa za pana uznay.



- 63 -

Przez koronacy Przemysawa i nastpców jego przepowiada
naród nieprzyjacioom, e z kimsi wicej, ni z drobnemi ksi-

tami, rozpiera si maj. Wzili si przez si Maopolanie Lu-

blin odzyska. Chtne byo wszdzie przyznanie okietka; jego

powrót odwiea przykady powszechnych ycze i rosncych
usilnoci.

11. Wszake tylokrotne usiowania strasznie przetrcane
byy: tyle zdrad, tyle zmiennoci, wród czterdziestu lat nieu-

stajcych okietka zabiegów, pokryy kraj aob: tyle strat,

tyle grabiey przemoc dokonanych zostao: wszystkie usiowa-

nia zdaway si daremne. Z ubytkiem si i rodków cinione
dziaanie reszty czyli si w usiowaniach nie wysili? czyli

w yczeniach nie ostygnie? czy usiowania nie zostan przea-

mane i pokonane? czy w miar wzrastajcych niebezpieczestw

równie natone by mog? O tem, czterdziestoletniem do

wiadczeniem wspierany, okietek by w stanie sdzi. okie-
tek nie rozpacza; ale dotrwaoci, ale czasu byo potrzeba: co

sam czu, o tem wszystkich przewiadczy naleao. Trzeba za-

pewni miasta, e kraj przez si utrzyma si moe, eby
w nich yczliwo wzbudzi, do powolniejszego prowadzenia si
skoni, ich wierno wyjedna: sowem, trzeba byo okietkowi
przela uczucia swoje w lud cudzoziemczy, za krajowców przy-

jty. Z innej strony trzeba obkane panów myli na prost
zwróci drog, w caym narodzie jedne uczucie podnieca, oy-
wia i podnosi. Pewnie od pocztku nie brako ycze; pewnie

e z powrotem okietka kady pragn odetchn nadziej

i zaufaniem. Wierzbita kasztelan, Andrzej ze Zmigroda, woje-

woda, Klemens kanonik — krakowscy; egota, wojewoda, Pran-

dota, kasztelan, Smil, sdzia — sandomirscy otoczyli okietka;

Sandomierzanie, a za nimi inni Maopolanie, przywizali si do

niego i do powszechnego interesu. Gerard, Biskup Kujawski, po

wica swe prace krajowi; powicili je inni, obywatelskiem

uczuciem przejci. Uczucia niewielu z postpem czasu wikszej

udzielay si liczbie. Upowszechnia si i wzmaga zwolna duch

publiczny i narodowy: a czarna Szamotulskiego zdrada, do-

tknwszy zbyt szerok kraju przestrze smutkiem i cierpieniem,

otworzya niebacznym oczy. Poleg zdrajca pomst strat ponie-

.sionych: rzucona trwoga na zdrajc, obawa klsk podobnych
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natya pilno. Wszystko odetchno zaufaniem i jednoci,

podrosa wrodzona dzielno i zabysny od wielu czasów nie-

znane cnoty. Po tylu leciech i cikich próbach widzia okie-
tek wielk w umyle i sercu przemian, patrza na powolny

postp — i ujrza w pozostaej resztce now si, jakiej cao
wprzódy nie miaa. On sam t si naród natchn, swoj go

ywi dotrwaoci, a w resztce pozostaej naród sam przez si
dwiga si pocz.

12. Przeciwnociami poduczony. okietek, gdy wróci do

kraju, nie zaleg nieczynnoci. Urzdza te czstki, które do

niego przystpoway, lub przy nim pozostay — postronnie tra-

ktowa. Leczy rany niedokadnie dopenianej sprawiedliwoci;

ogasza edykta i uchway, naprawujce porzdek, powciga-
jce otrowstwa; powoywa do powolnoci krajowców: stara-

niami swemi by poprzednikiem króla prawodawcy. Z Dworem
Papiezkim odnawiane umowy; u niego wyjednywane wyroki

i rozkazy przeciw nieprzyjacioom; od Wgier, z któremi naro-

dów przyja a królów pokrewiestwo trwao, uzyskiwane nie-

kiedy mae wsparcie; szukane nawet ksi szczeciskie, które

ciko Lechi skrzywdzio, ale ze wszystkich najatwiej upa-

mita si mogo — które niemniej od ssiadów Niemców nie-

do bezpieczne, jeszcze kiedyniekiedy na wspólno krwi, na
wieo kojarzone pokrewiestwo wspominaj^. Wszake niedo
byo tego okietkowi: opuszczony od stryjecznych, od synow-

ców stryjów, którzy wszyscy, nieludzk ku niemu nienawi-

ci powodowani, swojej krwi, swojego si jzyka i naddzia-

dowskich wyrzekli uczu; którzy wyrzekli si narodu wa-
snego i wystpn przeciw niemi podnieli rk: opuszczony od

Piastów, szuka dalszych nieco braci, szuka dzielnych króla

Mindowe nastpców. Ju od czasu niejakiego przez porednie

Mazowsze pocza si miesza krew litewska z polsk. Nietylko

na polu wojennem, nietylko przez uprowadzanych jeców, ale

sojuszami i osadnikami, oraz maeskiem czeniem si obu na-

rodów, powizaa si Litwa z Mazowszem. Przedyslawa, córka

Trojdena Litewskiego, staa si matk linii czerskiej; Danmilla,

córka Giedymina, — maonk i matk ksicia pockiego. Ju
jedynie z ksiniczek litewskich potomki w Mazowszu panowali.

I Mazowsze pierwsze otwierao rodki przyszego poczenia
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dwu narodów. okietek zwraca na to baczno; jego starania,

a jeszcze wicej, wspólny Litwie i Polszcz nieprzyjaciel, Krzy-

acy i Niemcy, wzajemn przychylno ustalili. Córki Gedymina:

Marya staa si maonk z mazowieckich ruskiego ksicia,
Anna Aldona — Kazimirza, syna okietka. Stany przymierza

szerokiej ciany: od wschodu pokój zapewniony; wspólne dzia-

anie dwu pastw rozpoczo si; dla Polski w Litwie otwarta

gocina, odnawianie si zwizków przyjani i pokrewiestwa co-

raz czstsze. okietek sta si sprawc przyszego spojenia

i zlewku narodów. On i Gedymin zbierali pierwsze owoce zwiz-

ku, nim jego prawnuka z Gedyminowym wnukiem na jeden

kbek dwu narodów wtek nawinli.

13. Tymczasem ustpia trwoga od strony margrabstwa;

od strony Czech, po tylu stratach, nie cige gromy sysze si

daway; od Zakonu tylko, tak w posiado, si, zamono
i potg wzrosego, najwiksze niebezpieczestwo! W t stron

ca usilno swoje, wicej laty, ni niemieck przemoc doci-

skany, okietek zwraca; w t stron waleczno narodu wyzywa;
na równinach Powców odwieya si dzielno przodkom wa-
ciwa. Nowe straty, zwycizców cigajce, powoyway okietka

i naród do nowego si natenia — i w pozostaej resztce wi-
cej si znalazo wigoru ni w rozerwanej caoci. Z pozoru nie

wida tego byo: niema dawnej rozcigoci, wszystko w reszt

mniejszem zostao, ale* si zjawiy siy moralne, tyle czasów

bd odrtwiae, bd martwe. Mia je sam w sobie zczerstwiae

okietek; znalaz je, w niedoli szczliwy, w swoim narodzie.

Jednake zakrótkie byy dni okietka; czujc jak dalece wszystko

jego duchem tchno, siwizn pokryty, umys spokojny w czyn-

noci utrzymywa, serce sodkiemi oywia uczuciami i pogl-

da na przyszo! Jeszcze on si przysposabia i pokrzepia

wtlejce siy ciaa; ale wiedzia, e rozpoczte dzieo zostawia

nastpcy i narodowi. Ochrania tedy dni modziecze syna; upo-

mina gó, aby pomnia na potrzeby narodu, którym wada; aby,

naladujc ojca w mstwie i staoci, wiód waleczne rycerstwo

a odzyskiwa potracone kraje i zamki. Tak w chwili, gdy naj-

tej zdawa si by okietek cinity, wówczas najwicej wre,

staroci zasilony, zapa jego. Wielka dusza, do nieprzeamanego

oporu stworzona, nie umiaa si pomylnoci przyzwoicie cie-

WIEK XiX. T0« IV. O
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szy; w niedoli rzadk dotrwao okazuje, a w przeladujcych

j przeciwnociach swoj wielko rozwija i zostawia ow
chmurk przerzedzon i zbiedniaa, która, byle powionita, zni-

kn moga — zostawia w objciu zbyt maem, ale nowem
wiatem poyskujc, zostawia j, eby si w biegu dalszych

pokole poywnym w przyszoci tchem posilona, w jasny obok
roztoczya.

14. Nikt nie wtpi, e Bolesawów Królestwo uratowane

zostao. Tak wród cierpie i klsk ta przeszo, te upynione

wieki wicej przyjemne obrazy otwieraj. Mimowolnie unosi si

ku nim umys i serce, wpatruje w postp i dziwn zmian rze-

czy ludzkich, a pociesza si, gdy widzi w szcztkach ocalone

domowstwo, podane mu rodki powolnego naprawiania burzami

skoatanych cian, wzmocnienia ich na odwieonych posadach,

odbudowania obalonych. Bez szkody chciwych, upie jeszcze

nienasyconych, ssiadów ma wkroczy w przyszych czasach

w granice swoje Zakon; zostaj wzrose margrabstwo i Czechy;

a wszake Królestwo Bolesawów od ich nastawa ju jest wa-

rowne i w sobie mocne. A jeszcze nowy w upynionej przeszo-

ci zjawia si widok, gdy ochroniona przez okietka budowa
ma by przez nastpców podwignion do wielkoci. Kreli ten

wielki obraz w dziejach poszukiwana przeszo, odnawia wspo-

mnienie imienia, które przez wiele pokole imieniem wielkiego

uczczone zostao.

15. okietka syn, Kazimirz Wielki, szuka, zamiast zale-

conej od ojca wojny — pokoju: traktowa sam i do przystpo-

wania do traktatów niewoli naród. Obsiady go: przy boku nie-

pewna rada; z poudnia, w pokrewnem ssiedztwie, interes; od

zachodu — obudne przyjani owiadczenia, wyuda grosza lub

ziem, a niekiedy gotowa napa; od pónocy naostatek — nie-

wiara, upór i najwiksze niebezpieczestwo.

16. eby pokój pozyska i utrzyma, trzeba byo Kazi-

mirzowi da si udzi: zrzec si Szlzka dla umorzenia tytuu^

jaki Czescy Królowie przybierali; odstpi i przyzna posiado
krzyack nad Pomorzem, eby bez wojny Kujawy odzyska.

Stao si to wszystko tak, i nadszed czas, e wierne ludy

krwi, która je przed wieki z kolebki wywioda i wieo z nie-

doli dwigna, która jednak swój jzyk i uczucie opuszczaa,
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e atwemi zostay do jej odrzucenia, e odcite s na zawsze
pikne odrzaskie, po wikszej czci mocno zgangrenowane,

okolice, e Kaszuby i Pomorze zostawione swemu losowi, a czas

wyzwolenia ich w przyszo odoony. Uywa Kazimirz na o-
nie narodu wypoczynku, w spokojnoci i rozkoszy. Gdy wyci-
ga z pochew ora [tah], wyciga go tym kocem, aby wiód wa-
leczne rycerstwo ku wschodowi — zajmowa ziemie, które ju j-
zyk i wpyw narodowoci polskiej od niemaego czasu agodnie
podbija. Prdko wraca do domu, gospodarnoci zajty. Spie-

szy wysz nauk w okolice Karpatów przywoa; w skoata-

nym dawnemi klskami statku budowa; co byo dobrego upo-

wszechni, zebra i uoy. Wymierza tym sposobem król wy-
datki stosownie do dochodów; dwiga uniwersytet obok muro-

wanych zamków rozkoszy i obrony; przerywa niemiecki w s-
downictwie do miast maopolskich wpyw, jak ju znalaz prze-

rwany w Wielkiejpolszcze; powoywa prowincye do spisywania

swoich praw i zwyczajów, czego w Maejpolszcze uroczycie
w Wilicy dopeni. Co wieki zdziaay, co przodkowie przyjli

i uchwalili, to wyjania Kazimirz, i tak prawodawc si sta-

wa. Wielkie s jego sprawy, ale nie sam je dziaa: dziaa je

wspólnie z narodem. I sta si Kazimirz wielkim, albowiem wa-
da ludem, którego mocno natchna wielka króla okietka
dusza.

17. Natchna go, poniewa, gdy Kazimirz wkracza w lady
i myl wielkiego ojca; gdy dopenia, co ojciec rozpocz: gdy
na zjazdy, na collouia (na wzór Chciskich 1331) zwouje urz-
dniki, pierwszych w narodzie, stan rycerski lub miejsk repre-

zentacy; gdy z nimi naradza si nad potrzebami kraju, na-

prawia sdy, roztrzsa edykta, gromadzi i odwiea znane prawa,

wydziera pozosta Lechii resztk z pod wpywu niemieckiego,

wyzywa naród do dziaania przez si, do przejcia si duchem
publicznym, — w tem wszystkiem wszelk znajduje powolno.
W umocowaniu i zatwierdzeniu umów i pokoju, które sam Ka-

zimirz i nieszczero ssiednia skojarzay, powszechny opór, po-

wszechne protestacye. Przymuszone od kochanego króla, z Pia-

stów ostatniego, podpisyway stany umów warunki, podpisyway
je, niechcc z królem zrywa, nadwera wiernoci: a wszake
w sercu je odrzucay. Skaniay si wreszcie do podpisów, o ich

5*
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nieprawnoci przewiadczone, oczekujc, e nadejdzie chwila,

w której samego ujarzmionego ludu gos powoa je do wspól-

nego odrzucenia tyle razy wprzód od nieprzyjació potarganych

traktatów. W nich bowiem widziay uczynion ujm wzrastaj-

cym siom swoim i krajowi, który w dalsze wieki ma obszer-

nem pastwem pozosta; w nich naostatek niedopenienie i ubli-

enie woli okietka. Tak tedy Kazimirz by wielkim, ponie-

wa do wielkoci utorowa mu drog ojciec okietek, ponie-

wa znalaz do swej wielkoci usposobionych kraju miesz-

kaców.
18. Wszake by w tamte wieki taki bieg rzeczy na wie-

cie, e si ludzko podnosia i rozwijaa. Czasy krzyowych
wojen pootwieray uwadze ludzkiej liczb wielk nowych wyo-

brae, usposabiay ludzko do czynniejszego dziaania. Roze-

rwanie zeszych czasów wizao cilej w jedno pastwa, dzia-

anie stanu wieckiego odosobniao od duchownego; tworzyy si

w narodach stany, rozmaite towarzyskie porzdki i przepisy.

Nie byy to wieki upadku: pochylenia si przemijajce, a czas

wyjanienia granic. Od tego powszechnego biegu rzeczy ludz-

kich nie moga uchyli si Polska i sobie waciwym torem po-

winna bya przeistoczy si; e ku wschodowi oddalona, zatem,

nieco opónionem wydarzeniem, doczekaa si przemiany swojej

za okietka.

19. Jego dotrwao i hart duszy wczas towarzyszyy prze-

sileniu si w Lechii wydarzonemu i atwo wywoay waleczno
narodow, w agodnym postpie przetrzymao. Tysic lat

w pastwo zawizani mieszkacy równin nadwilaskich, na

rón prób wystawieni, do rónego dziaania uywani, czas,

eby nawracali wiksz ni dotd baczno ludzi poznajcych:

czas rozwaa niedostatek ostroci, który tyle wieków nie po-

nia, szerok przestrze Europy zajmujcego, ludu. Nie jest on

wyzuty z ywych uniesie i porusze, cho namitnoci jego

mao si rozgrzewaj. Raczej w nim tsknota albo zaspokojenie

serce drczy lub porusza, nieliby zbytni smutek do rozpaczy

go przywiód, albo niepomiarkowane ukontentowanie obkao.
Nic ostrego: wszystko agodne, w krokach wolnych. Jeeli brak

natonego dziaania, brak [i] dotrwaoci; trudno nagle porusza

i odmienia; rzadko dobitny czegokolwiek w dziejach narodu



-^ 69 —

wyraz: zato wszdzie cig powolny, ruch nie ustaje, powloky
cig rzeczy nie zrywa si. Czyli to osabienie i nieudolno od-

pierania nastajcych niebezpieczestw i zastawienia si ze strony

szkodliwemu dziaaniu, czyli w odzyskiwaniu si i nowo rozwi-

jajcych si usposobie brak momentalnej mocy i nietrwao
zapdu: nie zrywa raz zwróconego denia, bo nastajce z kolei,

powolnem przechyleniem, si zmiany, równie jak waciwe na-

rodowi usposobienia mog by hamowane, uciszone, ale, zbyt

mocno uraone, zostaj, a trudno jak si przeamane. Widzisz

w nim blade kolory, ale czyste, w harmonii agodne, na wejrzenie

nietyle uderzajce, co w gbszem rozpatrzeniu zajmujce; dla

czystego oka wyrane, dla sabego mog by wród innych pro-

mieni niedojrzae [niedojrmne], ale zblakowa nie mog; s zawsze

tesame, zatem w biegu powolnym; wysilenie, tak nieatwe, jak

ostudzenie serca nietrwae; a gdy idzie o prawa i byt swobodny,

dugo naród ywi oczekiwania, polega na przyszoci, w zmien-

nem pooeniu, cho utsknione uczucia jego nie gasy. Jeeli

ostyg w zapaach, nie ozib w nadziei i poszukiwa co mu
czas domierzy. Gdy tak, cikiemi zdarzeniami uszczerbiany

i zacieniony, lud nie przesta czu jednostajnie, moc duszy o-
kietka znalaza w nim i poznaa potrzebne cnoty i waleczno.
Powolniejsze serce i umys Kazimirza cieszyy si, e rozpuciy
cugle wolnego ycia ludu, w którym, nie jeden, nie kilku, od-

rodzenie pastwa sprawiy; nie powoani, ale wasnem uczuciem

pobudzeni, w massie za sw spraw stanli. Dopenia si zatem

odmiana w tak szczliwem dwignieniu, e stany, a mianowi-

cie stan szlachecki w polityce pastwa czynnym si staje.

20. Tak okietek i Kazimirz wespó z narodem naprawiali

resztk ocalonej Polski, walczyli z nieprzyjaciómi obcego rodu

i z pokrewnemi ksity. Za tem poszo, i Piastowie z tronu

ustpili, a obok króla szlachta w imieniu narodu wystpuje. Za-

szczepione od okietka latorole miay czas rozgazia si
i rozkrzewia za Kazimirza Wielkiego; schorzae usposobienia

narodu, po przesileniu wyzdrawiajc, za tego do si przycho-

dz. Ju wicej Polska Niemców i Krzyaków nie lka si, ju
Zakon jej ujarzmienia nie przedsibierze. A czas, powolnemu
rozwijaniu si zakwitajcego narodu potakujcy, stopniami do-

penia to, czemu okietek pocztek dawa. I rzadkim w dzie-
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jach wtkiem, dwa, róne jzykiem, czci i zawizkiem polity-

cznym, ssiednie narody, wolnym czasu postpem skaniay si
ku sobie. Po wielekro podajc wzajem do bratersk, mimo
siebie trudnoci i nieprzyjemnoci uchylali, a gdy z laty wzra-

staa przychylno i przywizanie, zniky midzy nimi rónice
i przedziay. Jedno ich ycie, jeden ich los koo Wisy i Wilii

unosi! A tak jasny ju w Europie obok, równie brzegom Wi-

sy, jak brzegom Wilii i Dniepru wieccy, wikszego blasku

przez imi Jagiellonów i wspólno narodów pozyska.

21. Lecz nie tak rozlegy by cel niniejszego przypomina-

nia przeszoci. Niech przedsiwzicie hamuje myl lotn, niech

wypocz jej przy okietku i Kazimirzu dozwoli: zawara si
w wiekach bardzo upynionych. Wspomnienie zrcznoci Kape-

tów, dzielnoci Dymitra Doskiego, wielkich uniesie i cnót

Wassyana, zrozmaiconych Waldemara III usiowa — nastr-

czaj rozmaito, jaka si w dziejach znachodzi, stawi obok

niejednostajne pojedynczych osób i mieszkaców dziaanie.

W nich, gdy myl ciga co bliszem i podobniejszem si wydaje,

widzi, e tego czasu, w którym do exystencyi swej wracaa
Dania, tego czasu, ratujc si znajduje Lechi czyli Polsk.

Oba wypadki zdziaane przez królów i mieszkaców. Czterdzie-

stoletnie Waldemara III panowanie i czterdziestoletnie okietka
o tron dobijanie si lub dwiganie jego, wystawuj ich tu-

actwo, ich poszukiwanie Dworu Papiezkiego, ich niestrudzone

usilnoci w naprawianiu sprawiedliwoci i powciganiu nieadu

wewntrznego, poszukiwanie przymierzy i odnawiane wojny.

Oba s otoczeni niepewnem sercem mieszkaców, — niezawsze

sprzyjajcym, pospolicie przeciwnym, losem. Lecz Waldemar III

dziaa po zaszem przesileniu rozsypujcej si Danii, szuka

pokoju i wojny, zrzeka si ziem i odzyskiwa je; w krokach

swoich ostry, nagy i nierówny; kada przeciwno tronem jego

chwieje; mimo przesilenia w Danii brakuje jednostajnego du-

cha: pod koniec panowania i ssiedzi, i mieszkacy kraju, na

niego si oburzyli, czstka wiernych miaa mu koron ocali.

okietek dziaa w najtrudniejszych razach: nie móg znale
pokoju; w ostatku chcia wojny; traci coraz wicej ziem, a rós

w nadziej i ufno; w krokach swoich nieustajcy, powolny

a dotrway; kada przeciwno tron jego umocowywa, bo go
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opiera na narodowoci; doczeka si przesilenia — jednostaj-

nego ducha i uczucia. Pod koniec panowania w resztce ocalo-

nej mieszkacy wespó z nim pracuj. Równie pracuj wespó

z synem jego.

22. Dopenio si to Lechii ocalenie waciw jej kolej:

nie dzikim, ostrym, lub nagym ruchem, ale agodnym i powol-

nym, cho przesilenie uczu si dao. Nie chwila jedna, ani

szybka zmiana zniszczon czerstwo zwrócia: kady rok, ko-

lej nastpujcy, nowej iloci si dodawa, skoatan pokrzepia

okolic, z kadym rokiem przez niemay przecig czasu podno-

sia si moc uczu, wzmagajca oczekiwanie. W latach wolno

pomykanych roztacza si obraz wspaniay, którego dzi w za-

padej przeszoci szukamy. Nie pokry on smutkiem ni aob
ludów: przyniós im, owszem, po cierpieniach sodki wypoczy-

nek, zaufanie i bezpieczestwo, a wietny byt na wiek nast-

pny. Stroskane krwawym biegiem rzeczy ludzkich na wiecie,

myli w tej przeszoci mog wypoczynku i zaspokojenia po-

szukiwa; nie stan si tem zniechcone ku ludziom, ale gdzie-

kolwiek si obróc, tam nowym interesem zajte zostan — Fran-

cya, Rosya, Dania i Wilaskie okolice zastanowi; a gdy stu

miejsc polotem dotkn i pdz si po zakolach upynionych wie-

ków, gdy cz i spoi usiuj w rozmaitoci midzy sob odle-

ge zdarzenia, niezawsze ich [tak] dosy jaskrawe upynionych wie-

ków wiato uderza, ale promyk jego sodko zacniejsze przej-

muje uczucia. Wiem, e te przypomnienia nie rozweseliy, nie

zaspokoiy stroskanego serca; wiem, e obudziy wspomnienia

zgasych czasów, penych aoci, penych tsknych zachwy-

ce: wszake mam nadziej, e ta przeszo i to przypomnienie

oywia uczucia i zwolna mi roznieca pociech. Czyli za ta

przeszo powanym historyi gosem, czyli pospnym barda lub

Skaldy pónocnego piewem dotknit bdzie — kiedy rozwe-

seli nie moe, niech przynajmniej utsknionym jakkolwiek

ulg przynosi.

Pisaem w Wilnie, w maju 1822 r.
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C) „Panowanie St. Augusta".

Wydania: 1) cP. St. Aug. Poniatowskiego [obejmujce trzj^dziestoletnie

Tisilnoci narodu podwignienia si, ocalenia bytu i niepodlegoci]*. War-
szawa 1831; str. I—VII, 1—168 — 12°. 2) Pary 1839, Januszk., 320; tablica;

L., nazywa to wydanie cczwartem*. 3) Bruksella 1847, Modecki; Lipsk,

Brockhaus; 256 str. 120; tyt. z wyd. I-go; wydanie «szóste». 2-e «pomno-
one, z doczeniem porównania dwu powstawa 1794 i 1830— 1831». «Szó-

stem» jest wydanie 3-e dopiero po wliczeniu dwóch «Dodatku do ksiki
Wagi* oraz przekadu Chodki wczonego w «Histoire de Polegn

»

(I A p). 4) «Polska» up. T. XI: str. 1—15. Przedwstpie i wstp, 16—160
tekst, 161—71 Zamknicie, 173—248 Przypiski. 249—91 Porówn' dwu po-
wsta, 293—310 wykazy, 2 k. nlb,: Familia królewska. Napis. r. 1825—30.
Dzieko to powstao ze zwizego (66 str. 12°) «Dodatku do ksiki X. Teodora
Wagi «Historya królów i ksit polskich* (1818) wydruk, najpierw w <Pa-
mitniku* Bentkowskiego 1818, nastpnie w kilku wydaniach ksikowych.
Nowe opracowanie w dwójnasób zwikszyo objto, ale nie wzmocnio
podstaw badawczych: ródem dla byy dziea w czci na Avstpie wy-
mienione, oraz opowiadania jeszcze yjcych, a m. in. samego ojca dziejo-

pisa. Przed r. 1831 nie byo jeszcze druku polskiego ujmujcego Epok Sta-

nisawowsk w wykad. Lelewel, zaradzajc brakowi, rzut swój pierwo-

tny, uznany za niedostateczny, rozszerzy i przerobi; ale gdy Szaniaw-
ski z Nowosilcowem nie pozwalali mu wychyla si w czasy ciepe jeszcze

od nieszczcia, rkopisu do druku nie podawa: uczyni to dopiero po wy-
buchu listopadowym. Ksika wysza w marcu 1831 r. Ezecz sw prowa-
dzi autor w 9 rozdziaach: Wstp i elekcya, Konf. Radomska, Barska,

Sejm delegacyjny. Kultura i wiato, Sejmy, Sejm czteroletni, Konfedera-
cya Targowicka, Powst. Kociuszki. W wydaniu 3-m i 4-em mamy 3 peryody:

Burze i Uszczerbek (konf. Czartoryskich, Radomska, Barska, Sejm deleg.),

Cisza (Kultura i wiato, Sejmy), Przeobraenie i upadek (Sejm konstytuc,

Konfed. Targ., Powstanie Kociuszki). Tu daje si z wyd. I-go pogld
ogólny z agodnym sdem na St. Augusta i, prócz form jzykowych, utrzy-

muje pisowni i przestankowanie oryginalne, aby je da pozna czytelni-

kowi nie zagldajcemu do dzie Lelewela.

^I ^Ti § 144. Zoeniem broni przez wojsko Polskie [1794], za-

/ myka si trzeci i ostatni szecioletni, panowania Sta-

nisawa Augusta period. Podobnie jak pierwszy, zacz si [on] od

stara poprawienia rzeczypospolitej, koczy wojn o niepodle-

go, a zamkn nowym kraju uszczerbkiem. Lecz przy elekcii

niewielu przemonych napraw przedsibrao, szuka obcej

przemocy zniewoleni: w sejmie czteroletnim caa reprezentacia

narodu do tego si braa i cay naród chtnie si bez narzeka-

nia do tego skania, a do tego ju obcej nie byo potrzeba po-
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mocy. Wprzód, mnogie nieukontentowania zawichrzyy ca Pol-

sk i Litw konfederaciami, wpywem obcym kierowane, uctiy-

lay elekcyjne naprawy: potem, aby obali czteroletniego sejmu

budow, zaledwie tylko kilku wyebrao obcej pomocy i wszyst-

kie potne siy na ojczyzn cigno. Skruszona budowa czte-

roletniego sejmu, przysypaa byt polityczny narodu. W ostatniej

walce o niepodlego nie sama szlachta, jak w konfederacii

Barskiej, ale i mieszczanie, i wieniacy i wojsko w obronie, oj-

czyzny stawali. Ale w szczuplejszym kraju szczuplejsze byy
te siy: adnej znikd pomocy, a poczonych ssiadów caa
potga wysza w pole. Oczywist przemoc i nieodzown pra-

wie przyszoci wrób, nieby odstrczony naród od dopenie-

nia obowisku swego. Objawi wiatu, e chylc si do upadku,

odzyskiwa, po dugiem odrtwieniu, ycie, które go do coraz

powszechniejszego i coraz zgodniejszego usposabiao poruszenia.

Okaza, e w samym upadku nastpio jego odrodzenie.

§ 145. Trzy mocarstwa ssiednie midzy sob zupeny po-

dzia Polski ukada poczy i w roku nastpnym zgodnie go do

skutku przywiody. Tymczasem archivum metryk koronnych

i litewskich oraz biblioteka publiczna Zauskich, która ju bya
wasnoci narodow, z Warszawy do Petersburga wywiezione.

Warszawa Prusakom oddan by miaa. Archiva póniej dwory
midzy sob podzieliy. Biblioteka za zajmuje w stolicy impe-

ratorskiej gmach oddzielny. Roku 1795 król Stanisaw August

otrzyma rozkaz od dworu petersburskiego udania si z War-
szawy do Grodna. Opuci wic 9 [7] stycznia stolic, a w dniu

25 listopada w rocznic koronacii swojej, podpisa akt abdy-

kacii, który ksi Repnin kurierem przesa do Petersburga,

wymiarkowawszy aby w dzie imienin Katarzyny II za bukiet

i za wizanie jej oddany by. Ju 26 kwietnia przyczenie
Kurlandii do Rosii ogoszone byo. W dniu 25 grudnia wyszed
ukaz wcielenia Litwy do cesarstwa. Po dugich naostatek, mi-
dzy sprzymierzonymi trzema dworami, ukadach roku 1796 objy
mocarstwa w^ydziay swoje. Austriacy 5 stycznia do Krakowa,

a Prusacy 9 tego miesica do Warszawy weszli. Pilica, Wisa
i Bug, oznaczyy wydzia austriacki. Niemen i od niego do Bugu
dotykajca sucha granica oddzielaa Pruski od Rossyjskiego.

Przy Niemirowie nad Bugiem stykay si wszystkie trzy gra-
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nice. Rossia 2183, Prusy 697, Austria 834 mil kwadratowych

w wydziaach swojich wziy.
§ 146. Stanisaw August Poniatowski 1797 r. z Grodna

przyzwany do Petersburga, tam si na dokoczenie ycia prze-

niós. Gra on niepospolit w dziejach narodu swego rol, bo

wszystkiemu by obecny, wszystko podpisywa i wszystkie nie-

dole narodu piecztowa. Przez cae trzydziestoletnie panowanie,

by w niedogodnem, trudnem, przykrem i smutnem pooeniu,

tak jak cay naród i kady osobno obywatel; doznawa prze-

szkód i przeciwnoci losu z caym narodem, równie jak kady
Polak. yczy narodowi i ojczynie jak najlepiej, równie jak

najcnotliwsi obywatele, jak i ci zalepieni zapamitalcy, co od-

chylajc si od sprawy powszechnej, zdradzali j. By czuym,

bola nad nieszczciami, równie jak wszyscy ojczyzn miu-

jcy i ci co wydajc j w cudze rce, na zawód i strat na-

rzekali, a gdyby si utrzymaa, o swój los si lkali. Kady Po-

lak by nieszczliwy i król z nimi nieszczliwy by musia.

Caego narodu i kadego z osobna los godzien by litoci i król

by godzien politowania. Lecz jeeli poczciwy obywatel, obo-

wisków dopeniajcy i cnot sw zaspokojony, godzien litoci:

same przykre i gorzkie wzbudza uczucia, z prawej drogi scho-

dzcy.

§ 147. Ci co zblia na osob Stanisawa Augusta patrzyli,

nadewszystko w gabinecie jego pracujcy, lub przy dworze b-
dcy; ci co jego aski, dobrodziejstw doznali, co z nim o nau-

kach i sztukach rozmawiali; i ci, których los najwicej od króla

zalea, lub których osobiste z nim stosunki wizay: uwiel-

biali, jego dobro i biego w polityce. Nie przyznay mu tego

osoby, z nim na publicznych tylko zasiadajce obradach, ani

w polu piersi swoje w obronie ojczyzny stawiajcy. We wszyst-

kich klasach ludzi w narodzie, wida byo uszanowanie dla do-

stojnoci, któr Stanisaw August piastowa, a wzgardliwe uczu-

cie do jego osoby; a wielu przejci byli najwiksz wzgard
i niechci. Nie byo w tem adnych osobistych stycznoci,

tylko interes publiczny tak wielu, odstrcza. Ksiga dziejów

szuka przyczyn, patrzy na to co byo, ocenia skutki, nie przy-

puszcza domysów, coby to byo, gdyby byo inaczej? Jeeli
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jednak ma by jaka bd nad Polsk rozwaga, jakie bd przy-

puszczenie pozwolone, trudno z nich pomylne wyprowadza
rokowanie. Jarzmo lub upadek! Gdyby naród inaczej post-

powa, gdyby król inaczej postpowa, bezwtpienia byoby
byo inaczej, a w skutku zawsze mogoby by nienajlepiej. Czo-

wiek praw postpujcy drog, nieogldajcy si na skutki,

nieodpowiada za nie, w obliczu dziejów. Czysty zostaje. Lecz

zwaajcy jedynie na skutki, opuszczajcy dlatego obowiski

swoje, krt idcy drog by do celu trafi, gdy do celu nie-

trafi, gdy wypadek zdronoci jego nie uwieczy, do cikiej

bywa pocigany odpowiedzialnoci.

§ 148. Stanisaw August, by pan bardzo dobry. Ludzki, wspa-

niay skoro tylko do tego niemia przeszkody: ale najzasue-
szego i najprzywizaszego do siebie, w przeciwnym razie opuci.

Cierpliwy i agodny: dlatego przyzwala na wszystko, niczemu m-
nie oprze si nieumia: jak przebacza obraz osobist, tak by po-

wolny w przebaczaniu publicznej: znosi, równie swoje jak i po-

wszechne ponienie i zniewagi. Czuy, paka nad niedol, i w pu-

blicznych sowach i pismach, rozlewa narzekania i bola, a opie-

kunce swej uczucia wdzicznoci wynurza. By to pan peen
wiadomoci i nauki, mówca i polityk. Wpywem obcym na tro-

nie osadzony, pod tym wpywem cae bepieczestwo swoje

i rzeczypospolitej widzia. Jeli przez swoje powolno lub po-

lityk z tej drogi schodzi, na t drog, dopóki mu jej stao,

zawsze powraca. Biegy polityk, zna dobrze niebepieczne po-

oenie Polski, równie jak kady Polak; a przewidywa wszyst-

kie w polityce wypadki: tylko tego nie przewidzia, e mu
drogi któr postpowa zabraknie; zna wszystkie potrzeby

i uczucia narodu: tylko tego niepozna, e naród nie mogc
znie jarzma, niepodlegoci lub mierci potrzebowa i szuka;

przezorny polityk, manewrowa na swej drodze, do kadej przy-

stpowa konfederacii: tylko do obrony niepodlegoci ani raz

nieprzystpi. Jeeli tedy zawiedziony by naród, e ufa oko-

licznociom, polityce i traktatom, którym powinien by nieufa,

niemniej zawiód si król, gdy mniema niewyczerpane, znajdy-

wa ask i bepieczestwo u opiekunki. A zawiedli si na so

bie, król i naród. Naród niemóg w upodleniu gnuni [tak],

o niepodlegoci i wolnoci zapomni; król niemia duszy, aby
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si z jarzma wydoby. Umar w Petersburgu 1798 r. 12 lutego^

majc lat 66.

D) „Polska odradzajca si".

«Polska odradzajca si czyli Dzieje Polskie od r. 1795 potocznie

opowiedziano (Bruksella 1836, Pary 1837, Januszkiewicz; 144 str. 8^ min.

1 mapa). Wyd. 2-e Bruksella 1843, Modecki; 216 str. 16°; 5 mapek na2 tabl.;

od str. 131 «Dodatkii>: najpierwszy «Nowosilców w Wilnie», wydany przed-

tem osób. w Warsz. 18^1 (przek. franc. Bruksella 1843), prawie jednoczenie

z «Panow. St. Augusta*; drugi «Rosijska w gubernjach Polskich admini-

stracja i policja; obracanie ludzi w poddastwo*; trzeci «Nadanie wasno-
ci ziemskiej wocianom* (z «Nowej Polski» 1831, nr. 73); czwarty «Uycie
mych notat przez Maurycego Mochnackiego, objanienie udzielone posowi

Chemickiemu*. «Nowy dodatek* z tego samego roku pod tosamym ty-

tuem gównym, do niewielu tylko egzemplarzy doczony, str. 217—232 jest

pióra Michaa Chodki, dotyczy spraw wileskich. W jednym czasie z wyd.

polskiem ukazao si take w Paryu francuskie w przek. Eraz. Ryka-

czewskiego. Wyd. 3-e znajduje si w zbiorze ed. up. T. XII. Na str. VII

—

VIII Lelewel kae «Polsk» uwaa za dopenienie «Dziejów pot. spos.

[synowcom] opowiedzianych*. «Nowosilców» usunity z dodatków do tekstu

tomu, wraz z dodatkiem Chodki, ale wprowadzone nowe: «Prawo o ma-
estwach i rozwodach (na sejmie 1830 r.)»; «Rozmowa i umowa z w. ks.

Konstantym w Wierzbnie*; «Przymówienie si moje na sesyi detronizacyi

25 stycz. 1831 r.» Tekst sam zajmuje str. 1—135, 136—40 bibliografia (jest

ju w wyd. z r. 1843), 143—84 Dodatki. Tu z wyd. brukselskiego drugiego^

pisowni ówczesn Lelewela.

A^/^0\ a) XXXVI. Nowosilców spus^czonyna deci; ledztwo w Wil-

7 nie. Owó Nowosilców: chocia sdzi naleao, e od

czasu wzbronienia, filareci i filomaci czynnoci swe zakryli i prze-

rwali, jednak bezecny Nowosilców pocz ledzi, chcc jich

policzy i zbrodni jich wymyli. Co tylko byo lepiej prowa-

dzcego si, gorliwie do nauk garncego, to byo u niego podej-

rzane. Zamieni on dziesi klasztorów wileskich na wizienia,

do których brano modzie z lekcji, z ulic, z domów rodziciel-

skich, z kocioów; zwoono ze wszystkich gubernij
polskich

i z Petersburga, wojskowych, duchownych, adwokatów, profeso-

rów rónych szkó, obywateli, kwiat modziey co niedawno

uniwersytet pokoczya, a w tym wszystkim niewiele byo, k to-

rymby dwadziecia lat mino, po wikszej czci byli to kil-

kunastoletni modzianie. Po omiu miesicach utrapienia i wi-
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zienia ukazem cesarza rossyjskiego, a króla polskiego, Alexan-

dra, 1824 r. 14 sierpnia, dowiedzieli si, e popenili zbrodni

stanu, gdy drog nauk, krzepili nierozsdn narodowo polsk.

Za to Tomasz Zan poszed na Sybir do Orenburga, wielu jin-

nych w róne strony i w róne [tak] sub w gb Rossji ro-

zesani, a przytem z uniwersytetu wileskiego wydalono czte-

rech modszych profesorów, którzy dla uczniów przystpniejsi

byli. Od tego czasu uniwersytet wileski by poniany, upa-

dlany. Nowosilców obj kuratorstwo na miejsce Czartoryskiego,

fundusze dostay si w rce chciwe i nienasycone, nauki byy
zepsute. Lecz nie tu koniec dziea Nowosilcowa. Oprócz ledztw

wileskich uczniów, zaszy po rónych szkoach zdarzenia,

w których albo objawiy si uczucia narodowe, albo mody
wiek, dopuci si pochoci, za to wszystko sd wojenny kara

dzieci chwostane aby win wyznaway, w kazamaty, w so-

daty, na Sybir. Wydzierano je na zawsze z rk jich matek,

w okowach rzucano na kibitk aby si na miejsce przeznacze-

nia dostay. Oh! co paczu, co zorzeczenia byo!

y| i^QV h) XLIV. 29 Listopada. Rada administracijna. Noc 29 li-

"^/ stopada nieudaa si. Umówiony signa nie ukaza
si, to zrzdzio w ruchach uoonych nieszykowno; wojsko

rosyjskie miao by rozbrojone, skoczyo si, e zostao z ko-

szar wyparowane. Nieustraszona modzie opanowaa Belweder

i wyposzya z niego wielkiego ksicia, w nim atoli utrzyma
si nie moga i wielki ksi jeszcze raz do Belwederu wróci.

Z obu stron ludzi niewielu zgino; niektórzy przypadkiem i kilku

jeneraów, co byli narzdziem otrostw, przypacio yciem. Ro-

niecki jednak uszed. Kierujcy tym caym w stolicy porusze-

niem mieli naznaczy rzd tymczasowy, przez co Mikoaja wa-
dza byaby odrazu uchylona; ale wskutek nieposzykowania

znaleó si nie mogli i rzd rewolucyjny nie powsta: pocza
radzi i rzdzi rada administracijna, mianowana od Mikoaja,

która wzito zupenie stracia, a w której rej wodzi minister

skarbuXawery Lubecki. Tenksi Lubecki,wziwszyksicia Czar-
toryskiego z sob, jechaliw nocy do Belwederu do wielkiego ksicia,

wzywajc go, abyuy swej wadzy dyskrecjonalnej i burzycieiów

poskromi. Lecz wielkiksi im odpowiedzia, e si w kótnie Pola-

ków wdawa nie chce i za miasto si wyniós. Zaczymksi Lube-
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cki przybra do rady administracijnej, ksit Adama Czartory-

skiego, Michaa Radziwia, oraz wiekiem i zasug powanyci
mów, Niemcewicza i Kocianowskiego; co zrobiwszy, próbo-

wa w nocy wydan proklamacj umierzy poburzenie. Gdy
jednak na dzie si miao, bd strachem powodowany, bd
zdrowiej poruszenie pojmujc, pocz wchodzi w widoki po-

wstaców i popuszcza cugle rewolucji. A e rada administra-

cijna przerzadzaa si [tak] przez usuwanie si jej czonków,
którzy mieli opini przeciw sobie, Lubecki przybra jeszcze

w pomoc radzie administracijnej rewolucjonujcej si i gasn-
cej: z senatu kasztelana Dbowskiego, z jizby poselskiej trzech

posów, którzy na ostatnim sejmie kommissjom sejmowym prze-

wodniczyli: Gustawa Maachowskiego, Wadysawa Ostrowskiego

i Joachima Lelewela.

^1 TAi c) XLV, Nazajutrz niepewno. Nazajutrz po rewolucyj-

/ nej nocy, na dniu 30 listopada, wielki ksi Konstanty,

z caem wojskiem swem rossyjskiem, 8.000 liczcem, 30 armat,

i amunicji dostatek, sta za miastem, koo aleów; z nim byo
jeszcze nieco wojska polskiego. Modlin, w którym bya caa
amunicja, z garnizonem w poowie z Polaków, w poowie z Ros-

sjan zoonym, nie mia komunikacji, ani ze stolic, ani z wiel-

kim ksiciem. W stolicy samej byo wojska polskiego do 4.000,

amunicji cale mao. Domy i sklepy pozamykane; lud, za przy-

kadem wojskowych, przypinajc trójkolorowe kokardy, czer-

wone (amarant), biae z granatem, w sieczn i paln bro opa-

trzony, z bruku krzesa szablami ognia, strzela na wiatr i roz-

nosi popoch do obozu i gównej kwatery wielkiego ksicia. Je-

nera Chopicki, przez rad administracijn na dowódc wojsk

powoany, kry si i znale go nie byo mona; a rada admi-

nistracijn z przybranemi [tak], oczekiwaa wiadomoci z wo-

jewództw i od puków opodal od stolicy stojcych. Zaniechaa
ona tytuów króla Mikoaja, ale si go nie wyrzeka; odezwy

w swojim jimieniu ogaszaa, wzywajc do porzdku; ale. ani

raz nie mona byo skoni ksit i z nimi jidcych, do ode-

zwy w jimieniu i w sprawie caego narodu. Byy osoby, co do-

strzegy, e rzeczy zy obrót wziy, przeczuwajc w tym nie-

dobry koniec. [Mianowicie w klubie który si na dniu 1 grudnia

zawiza, objawiay si grone narzekania i nieufno do osób
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ksicych, do Chopickiego. Gosy te, suszne, nie miay a-
dnego wsparcia czynnego, i rada administracijna z przybranemi

dalej sobie radzia.

AT1\ ^^ XLVI. Wielki ksi ustpuje, rzd tymczasowy. Wie] ki

f ksi Konstanty, stojc ze swym wojskiem za mia-

stem i zamieszkujc ma jizdebk w karczemce Wierzbna

zwanej, pilnie si dowiadujc co si w miecie dzieje, zapra-

gn by ustnie od kogo z rady administracijnej objaniony.

Jechali tam 2 grudnia, ksita Lubecki i Czartoryski, a z nimi

Wadysaw Ostrowski i Lelewel. Lubecki utrzymywa tam, e
to jest rewolucja przeciw urzdnikom w obronie konstytucji,

a Lelewel twierdzi, e jest powstanie narodu, który o swoje

prawa upomina si. Wielki ksi urcza, e nie chce krwi

przelewu, i adnych nieprzyjacielskich kroków, przeciw stolicy,

ani przeciw królestwu nie uczyni. To urczenie pozwoli ogo-

si pismem. Moe by, i tam ksita naradzali si z wielkim

ksiciem, co maj dalej robi: to tylko pewna, e kiedy w tej

rozmowie diplomatycznej w Wierzbnie, Ostrowski i Lelewel ra-

dzili aby sobie wielki ksi poszed precz z Polski, ksita
radzili, aby wróci do Warszawy; a gdy do rady powrócili, ci
ksita napisali do wielkiego ksicia, radzc take, aby si
wynosi. Jich rady posucha. Nazajutrz 3 grudnia reszt wojsk

polskich, które [tak] przy nim jeszcze byo, odpuci i owiad-

czy, e si spodziewa po prawoci Polaków, e w ustpie jego

wojsko rossyjskie niepokojone nie bdzie. Wnet wolnym mar-

szem ruszy, niepokojony tylko przykr por roku. W radzie

za administracijnej po powrocie z Wierzbny wielka zasza

odmiana. Przedsiwzito ustanowi rzd tymczasowy. Lubecki

owiadczy, e si z rady usuwa, tylko jako minister suy b-
dzie; wybiera si w misji oraz do Petersburga i rapporta go-

towa. Nim noc nadesza, rada administracijna zupenie si roz-

sypaa i wicej nie zasiada, a w nocy Czartoryski, Leon D-
bowski i Lelewel utworzyli rzd tymczasowy, do którego we-

szli oni sami, i przyzwali Niemcewicza, Paca, Ostrowskiego, Ko-

chanowskiego, do których wnet przyby ksi Micha Radzi-

wi. Przytaczam wam dzieci jimiona wszystkich tych osób, bo

niejedna z nich po wiele kro w tym cigu na wieczniku si
ukazaa. Powoa jich po wielkiej czci naprzód Lubecki, jako
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wzito w narodzie majcych i musieli j mie rzeczywicie,

kiedy si sami narzuca mogli, a niejeden z nich potem w obra-

dach sejmowych gosy uzyskiwa. Nie wyszo to na dobre dla

sprat^ry narodowej. Pierwszym rzdu tymczasowego zatrudnie-

niem byo zwoanie sejmu.

^'70V e) XLVIL Cae królestwo w powstaniu. Rado!/ Wiado-

/ mo o rewolucji w stolicy rozbiega si po kraju p-
dem niesychanym, a gdzie dosza, nie byo puku^ nie byo po-

wiatu, w którym by si nie odezwa gos narodowy z caym y-
ciem. W par dni, cae Królestwo byo w powstaniu. Uczu na-

ród e od upadku Polski, adna mu si wietniejsza nie otwo-

rzya pora, jak w tej chwili, wasnych si zapróbowa, wasnymi
si dwign; uczu swe wielkie powoanie i by przejty wzru-

szeniem nadzwyczajnym, nie do opowiedzenia. Jeden przed dru-

gim wynurza swe uniesienia. I jakie twarde serce na widok

ten ozibe by mogo! Jeeli osoby w rzdzie, tum zatru-

dnie obarcza i nuy, równie je bez przerwy zajmoway
i trudniy, owiadczenia mnóstwa rodaków ze wszystkich stron

królestwa nadbiegajcych, w prawdziwem zachwyceniu, w unie-

sieniach radoci, w zapale patriotizmu. Ale nie bez cikiej
przykroci musz to wam kochane dzieci powiedzie, e wród
powszechnej radoci jenera Chopicki co nareszcie wyszedszy
z kryjówki kommend obj, chodzi pospny i kwany: a razu

jednego rzd ujrza wchodzcego lekkim krokiem oficera, który

owiadczy, e take przystpuje do rewolucji narodowej ale

zawsze bdzie pamita na przysig uczynion Mikoajowi: by
to pókownik, którego nazwisko kto wie niech dopisze [Skrzy-
necki, dowódzca 8-go puku piechoty, w Putusku].

E) „Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej".

(1836-44, 1854; up. T. VIII str. 1-469. Pierwotnie po francusku

jako* «Considrations sur Tetat politiue deTancienne Pologne et Thistoire

de son peuple* (Lille 3844) dla uzupenienia 2-tomowej *Histoire de Polo-

gne» (Pary-Lille 1844); przekad samego Lelewela dla upaskiego). Por.

tu Bibliografi I. A p nr. 54.

Sowo do poszukiwa wstpne. Skad spoeczestwa sowia-
skiego u pisarzów g-reckich. Budowa spoeczna Serbów w w. XIV. W Cze-
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chach, w Polsce k m e t, strcony póniej przez wadyków i Lechów (Lesi);

u Polaków w kocu nad wszystkimi z-lechcice [szlachta]. Okres I,

Samowadztwo (860—1139). Lechowie od Lecha. W pierwotnym zbo-

rze sowiaskim równo, a wasno i wspólna i osobnicza; ziemia,

wojskowo, godno dla wszystkich zarówno. S m e r d o — dzierawca,

uytkownik. Niewolnicy — z wojen i za dugi; wyzwalanie si przez upraw
roli, std wola. W Polsce po buncie Masawa gmin wiejski (originarii,

adscriptitii); los jego najlepszy na Mazowszu, najgorszy w W. Polsce, za

Bolesawa Sm. ju bardzo zy: urzd, godno, wojskowo tylko dla szla-

chty; tak jednoczenie si w naród niszczy pierwotn ró-

wno. Droga utorowana monowadz twu. Okres II, Monowa-
dztwo (1139 — 1374). Dzielenie pastwa jakby wasnoci prywatnej; wa-
dza zwierzchnia w modszej linii Piastów. Przy ksiciu rada ze szlachty

trójstopniowej; od r. 1374 jedynym podatkiem od szlachty 2 grosze z anu
(Koszyce); darowizny przywizuj do ksicia, za niemi id i prawa pa-
stwowoci; panu nie wolno jeszcze zatrzymywa kmiecia w swej woci.
Magd bu rgie miejskie zamieniaj miasta w rzeczypospolite, ale na
wsiach soectwa, pochodzenia niemieckiego, nie polepszaj losu ludu
wiejskiego. Kmi e j e s t wolny, ma tylko obowizki wzgldem dworu,
moe ustanawia spadkobierców, ale ts^lko na cao, posiada wieczycie;

pucizna wraca do gminy, synowie nie osia dli id gdzie chc. Wol
wydziela pan do uprawy; dziesicina z wól i dziesicina illibera (nie-

wolna) od kmieci. Pod koniec okresu kmie jest ju poddanym dworu.
Polska nie bya nigdy feudaln, bo wasno osobnicza ograni-

czaa tytuy prawne panujcego do ziemi; zespolenie si z Polsk umo-
rzyo feudalizm na Litwie. Cay okres ma trzy doby: wzrostu,
wybryków i przytumienia monowadztwa (granice czasu:

1180, synod czycki; [1320] koronacya okietka). Okres III, Gminno-
wadztwo [taJcJ szlachty (1374-1607). Jedyn potg duch oby-
watelski wszlachcie: on-to buduje pastwo, on i wasn sw prze-

wag nad niszymi utrwala. We wszystkich trzech wielkich dzielnicach

Ezplitej jedno urzdze i obyczaju spoeczno-politycznego: jedne herby,

dostojestwa, urzdy. «Polska jedynie sama rozwina si
w przestronn i narodow rzeczpospolit [tak] ; ona
dwigna i postawia zasady, do których stara Europa
dy, aby odmodnie i pooenie swych mieszkaców
poprawi... Polska roztacza widok wspaniay, z posad
róny od tych wszystkich republik, które rónemi czasy
w dziejach wiata byszczay*. Ale im wyej wznosia si ta bu-

dowa szlachecka, tem gbiej pod ni jczay klasy nieszlacheckie.
Statut r. 1496 wydziera plebejom wasno; w r. 1519 nowe wizy; od
r. 1520 odrabia ju jeden dzie paszczyzny kmie dotychczas zupenie
wolny, czynszownik. Odtd ucisk gwatownie wzrasta; paszczyzna wielo-

dniowa ogarnia i kmiecia, a przyobiecana koekwacya nigdy ju do skutku
nie przyjdzie. Wola staje si suebnoci. E x cep ta mazowieckie równaj
kmiecia tamtejszego z koronnym; w W. Polsce wci najgorzej. Unieru-

v>IEK XIX, rOM IV. 6
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chomienie potomstwa kmiecego, instytut wóczgostwa. Stan rycerski co-

raz sroszy dla ludu, a wreszcie gowszczyzna oburza uczciwie czu-

jcych. Sdownictwo patrymonialne, zwyczajowe, ze swojem
prawem ycia i mierci, z poza prawa wchodzi w obyczaj prawny, w prawo
samo, przez akt Konfederacyi warszawskiej zd. 28 stycznia

1573 r. Koac si jeszcze sotysi, wójci, awnicy, ale ju tylko jako cie-

nie; przewituj jeszcze z przeszoci zbory, roki, wieca, ale ju tylko jako

przeytki. Najgorzej w wielkich majtkach. Od rodka XV w. szlachta na-

wet owe dwa grosze koszyckie zwala na lud, który od XVII w.

[1629] zamiast nich paci podymne. Wyczno stanowa wyrzuca miasta
pruskie z sejmu pruskiego. Miasta wogóle, z ywioami i prawami
obcemi. daremnie czekaj na prawodawstwo narodowe (Sliwnicki). Szla-

chta wypiera mieszczan z sejmu, ogranicza i duchowiestwo; procesy

o herezy niezmiernie rzadkie, juryzdykcya duchowna nieuznawana, wa-
sno cieniona. Naprawa Rzplitej speza. Pomimo jednak niedomaga
i wizów prawodawczych ronie wci pomylno ekonomiczna;
cudzoziemcy napywaj, wzmaga si osadnictwo na kracach. Uwagi
ogólne. Gdy w Rzymie znaczyy jednostki, w Grecyi przeciwnie, lud;

co podobnego w Polsce: gmin szlachecki wytworzy Ezplit; «wielka

budowa znajdowaa nieznanych z imienia budowników, pracowitych a nie-

strudzonych cieli i mularzy*. Monowadztwo koronne tonie w mo-

rzu szlacheckiem, tylko litewskie stoi i trzyma si mocno. Unia lubel-
ska dodaje szlachcie siy, a pastwu jednoci, któr zadzierzgn sejm

wspólny. Od kiedy Zamoyski «przela Polsk w posta rzymsk*, ka-

dy pose sta si trybunem ludu, a std v e t o, niezrozumiane, na zem
rozumieniu zarczenia Nil novi (1505) opierane. Alici z morza szlache-

ckiego zaczo si wychjda nowe monowadztwo, a za Batorego

ockna si idea wadzy monarszej. Za Jagiellonów król by tylko

gow Rzplitej; «Batory uzna si monarch* i «przygotowa opakane
zgieki i zawichrzenia». On to «Zborowskim wytoczy bezecn spraw obrazy

majestatu, w dziejach Rzeczypospolitej nieznanej* (CI). Zamoyski «czek

nadzwyczajny... w wieku podeszym, nie baczc jak czsto swej wierze

przeniewierza si, bola nad prz3^szoci, a wstpujc do grobu zostawi

rozpalone zarzewie, co miao wielki rozogni poar* (CII). Z tego zarze-

wia Rokosz Zebrzydowskiego z doktryn tribunitiae pote-
statis; przeze si wzmaga i owo nowe monowadztwo. Cay
ten okres ma cztery doby (r. 1454 Statuta Nieszawskie, 1505 radomskie

Nil no vi, 1562 Naprawa Rzplitej). Okres IV. Gminnowadztwo
w zawich reniu (1607—1795). Polacy rozwinli w sobie ogólne zna-

miona sowiaskie: mio wolnoci i narodowoci; potrze-
bowali ycia politycznego; ich mstwo powstao z ich
przywizania do wolnoci. W polityce dziaaj prozaicznie,

jasno; w w i e 1 k i c h w 3^ p a d k a c h niezaradni, ale nie tchórzliwi.

Zdolni, ale wiedz rzadko góruj. Bezinteresowni, bez

chciwoci, «nie podali cudzego, a mocno chybili, mniemajc, e w innych

sw zalet znajd*. «Odwani bez zuchwalstwa, unoszcy si bez nami-
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tnoci, do nieograniczonego powicenia s skonni*. Nie przedsi-
bior podbojów; zjednywaj sodycz, braterstwem; przewagi
nie naduywaj nigdy, raczej rzadko kiedy z niej korzystaj nale-

ycie. Ale zaniedbanie i niebaczno niwecz owoce dzielnoci i ujmujcego
wpywu. Burzliwo tylko pozorna; w gruncie zamiowanie spokoju: stoso-

wnie zayty, Polak atwo powodowa si daje; korz3'^stano z tego w dzie-

jacti. Nadwerenie pastwowoci poczyna si, nie od przekupstwa,

ale od spaczenia umysów, od nieadu w mylach; z niego niead
w kraju. Znaczenie szlachty mazowieckiej, przewaga liczby: pita
cz posów z Mazowsza. Co do stosunków religijnych, to R e-

formacya nie moga wywoa takiej zmiany, któraby na chwil upadku
zapewnia ocalenie. Katolicyzm by narodowym; rónowier-
stwo wszake dyo do uprawnienia, a krzewio si wszdzie. Unia
brzeska rozpalia fanatyzm, któregoby nie byo przy florenckiej;
zaraz te katolicyzm z królewskiego staje si pastwowym i przynosi nie-

szczcia. Wprawodawstwie gnuno. W okresie poprzednim zwrot
ku zasadom sowiaskim, w obecnym walka z zasadami
cudzoziemskiemi, wprowadzanemi przez królów, przez Rzym i pra-

atów, przez panów przemonych. System dynastyczny utrzymuje
Polsk w cigym niepokoju, ksztaci arj^stokracy na wzór cudzoziemskiej,

zagnieda anarchi. Zygmunt III z kolei dynastycznych nie wj^chodzi;

Wadysaw IV zrazu si opiera, ale potem sam brnie. Egoizm królewski

i egoizm arj^stokratyczny maj wspólny cel: jedynowadztwo. Do celu tego

dopomagaa wielce «pszczoa bez da», darzca miodem, jak król

polski — w mniemaniu samych Polaków — by powinien. Arystokra-
c y a prowadzia polityk na wasn rk, umawiaa si z cudzoziemcami,
zawieraa nawet przymierza, miaa swoje twierdze, wojska, strae: ska-
daa si jakby z królów, i std D a 1 r a c nazywa króla polskiego «kró-

lem królów*. Stan szlachecki coraz bardziej odszczepia si od ary-

stokracyi i ukada do wasnego poziomu, we wasnych swoich konfede-

racyach i zwizkach samoistno sw stwierdza, a gdy za J. Kazimierza roz-

tuczon ju ojczyzn na nowo dwiga, to zarazem stwierdza i swoj y-
wotno. W yciu wewntrznem jest wci niepoprawny: gnbi mie-

szczan i plebejów, uciemi lud rolniczy i porednio wywouje k o-

zaczyzn. Budzi si wprawdzie w Konfederacyi Tyszowieckiej sumie-

nie stanu, ale przysiga J. Kazimierza we Lwowie — czcza! Próne wy-
siki kaznodziejów XVIII w.; Opaliski pisze w w. XVII: lud wypdzany
z sadyb, przymnaana paszczyzna, tuki, gwat 3% daremszczy-
z n y, y d-p i j a w k a; tyrania ekonomów, komisarzy, starostów, podstaro-

cich — niewysowiona niedola. Groba powstania, rzucona przez Le-

szczyskiego. Odpór: w XVII w. Napierski, w XVIII Palej, Woszczydo;
bunty ukraiskie. Rze Humaska, nowe bunty 1789—90. Zniesiona nare-

szcie [1768] bezkarno zabójstwa, odtd «ycie za ycie»; ale jeszcze i po-

tem krzyki na Andrzeja Zamoyskiego o chopów. Gosy na sejmie cztero-

letnim i Konstytucya 3-go Maja. Na ze nie byoby nic zaradzio wyrobie-

nie si fc i e r s etat. Fanatyzm katolicki w tym okresie spaczy uczu-

6*
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cie narodowe. Nastpstwem zdronoci upadek zdolnoci stanu rycerskiego,

a przez to i pastwa. Sama szlachta podupada, liczebnie maleje; za-

nik pospolitego ruszenia. Przybytek nowej szlachty nie pokrywa
ubytku, a klejnot szlachecki podleje. Ze swej strony stosunki poli-

tyczne przygotowuj upadek. W latach 1717—64 «strudzenie niesy-

chane powalio rzeczpospolit szlacheck*. Monowadztwo, próne i py-

szne, idzie wbrew i wpoprzek szlachcie. Konfederacye ze zwizków ogól-

no-narodowych przedzierzgaj si w XVIII we fakcyjne: jedna przeciwko

drugiej. Zrywanie sejmów staje si dobrem prawem szlachcica. Ustala si
zasada R. Leszczyskiego: Mao periculosam libertatem quam
uietum servitium (wol niebezpieczn wolno ni niewol bez

troski). Takie byy instytucye i takie ich zwyrodnienie. Instytucye nie za-

biy niepodlegoci Polski: one, owszem, «przecigny jej byt». Jeeli isto-

tnie Zamoyski, po nim Lubomirski chcieli umorzy dostojno królewsk,

to dziaali zgodnie z tern pojciem wolnoci, które przejmowao stan ry-

cerski. Król polski, jego prerogatywy z wolnoci niezgodne, jego atrybu-

cye; niewspómierno praw króla i narodu; odpowied dana cudzoziem-

cowi: «Owszem, my mamy króla u siebie, ale u was król was ma». Zna-

czenie Warszawy. W anarchii XVIII w. spokój wewntrzny, zadziwiajcy

obcych. Publicyci zagraniczni, ich pogldy i rady; Mably; Garran de Cou-

lon, Filozof Genewski.

4 rroi XVIII. JRzut oJca na pierwszy okres. Pogldajc na wy-

/ darzenia zasze a do zgonu Krzywoustego, dostrzega

si samowadztwo wzrastajce, a nastpnie sabnce. Sprzyjay

do ukazania si jego i wzrostu zlewki gmin, tworzenie si pa-
stwa, podboje, tudzie interes lechicki, szanujcy gmin, dcy
do wyniesienia si nad gmin kmiecy. Podupadanie gmin poci-

gno za sob sabnienie samowadztwa, gdy lechici-szlachta

gronej wadzy wicej nie potrzebowali i znaleli rodki do jej

osabienia. Ten przecig czasu na trzy rozkada si dziay: I.

W zmroku pierwotnycti dziejów samowadztwo rozwija si two-

rzeniem pastwa — sprzecznie z duchem sawiaskim, z zasa-

dami, jakich si od wieków plemi trzymao. Samowadztwo
utrzymao si i wsparcie najdowao do zgonu Bolesawa W.
w r. 1025. Przez lat 170 (860—1025) musiao wzrasta i poy-
ka wszystkie ywioy gminne z powodu potrzeby spojenia roz-

drobnionych ludów w jedno narodow. Skoro spenio posan-
nictwo, musiao uledz usposobieniom plemienia, któremu przy-

wodzio. Lechici niem kierowali i w pastwie gór stali. Oby-
watelstwo kmiece, w swych okrgach zamknite, czuo ogólnego

zwierzchnictwa ci, mianowicie: z nowego obyczaju wyrasta-
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jc, i ujm sobie czynion. II. W drugim dziale, lat 55 (1025—

1080), samowadztwo wstrznione i podwrócone. Wyparcie
Ryxy, okropne nastpnie zawichrzenie, ostro Bolesawa mia-
ego i jego wyparcie — podwrócio siy samowadztwu, otwo-

rzyo pole wpywu przemonych. Zamanie ludu po dwakroó
pozbawiao samowadztwo podpory; a lud przemoc i nowym
obyczajem ujrza si wyzuwany z praw obywatelskich. III. W osta-

tnich 60 latach (1080—1139) wojewody Sieciecha pod nieudol-

nym Wadysawem Hermanem excessa, Zbigniewa pod rycer-

skiem Krzywoustego panowaniem zawichrzenia — osabiy sa-

mowadztwo do ostatka. Mona szlachta, nowym obyczajem,

goni w rozbrat z upokorzonym gminem i toruje sobie drog do

nastpnego monowadztwa.
^y^i XLV. Bsut oka na drugi okres. Drugi, 234 lat, okres, od

/ 1139 do 1374 r., wystawia nader pospny obraz mo-

nowadztwa, którego wichrzce osobistoci, dorwawszy si kie-

rownictwa i wadzy, niepokoj i szarpi wntrza kraju i niery-

chlej powcignione by mogy, a dopiero kiedy duch obywa-
telski znamienitszej narodu czci, wzmógszy si, sta si szka-

rady hamulcem. Okres ten na trzy rozpada si dziay: wzrostu

monowadztwa, jego excessów i przytumienia. I. Ustalio si
monowadztwo, cierajc si w pierwszych 40 leciech, od roku

1139 do 1180, z dowolnociami synów Bolesawa Krzywoustego.

Dwu ksit wyparcie, dowolno rad hamowana, przyzwole-

niem monych i baronów, zasady stanu ogoszone — byy wy-
darzeniem pierwszego dziau, koczcego si prawodawczym sy-

nodem i urzdzeniem senatu. Monowadztwo niepospolit w tej

dobie okazuje dzielno i pojcia wzniose, ale razem umys
osobistoci niespokojnej, wichrzcej, niemajcy pocigu do spójni,

do utworzenia ciaa politycznego, raczej do rozprzenia dcy.
W rozbracie z gminem, nie odmawia mu opieki wspólnego

prawa. II. Od synodu prawodawczego, od r. 1180, do ukorono-

wania okietka, w przecigu 140 lat, w anarchii monowad-
czej rozpasana do najwyszego stopnia osobisto wyosabnia si
przywilejami i wdzierstwem, szarpie w ksy ziemi i naród,

wyradza si, przenaradawia i wiertuje kraj: pdzi bez hamulca
szkaradnem bezprawiem. Knowania, napaci, podstpne morder-

stwa, najczarniejsze zbrodnie odznaczaj szczególnie ostatnie



- 86 -

lata tego anarchicznego dziau: ksita, biskupi, baroni, mie-

szczanie — zarówno licz przeniewierców, zdrajców, zbrodnia-

rzy, podych, co si swego rodu i ojczyzny wyrzekali. Prawo
popltane, potargane, dla obywatelstwa, dla ludu, podzio do-

wolno i niepewno; lud, w ciszy trudu swego, przez róne
zmienne uciliwoci koleje przechodzi. III. Niedola bytem kraju

chwiaa, kiedy w czci jego podniós si, w do mnogim wy-
dziale narodu, obywatelski duch, aby ze zatrzyma, i w szlach-

cie dwign dla nieadu monowadczego nieprzeaman tam,
tak, i wnet wyuzdano monych zesaba — wysilona, gasa.

Ukoronowanie okietka 1319 r. [1320] zapewnio jedno pastwa.
Jego dzielno, powodujc si duchem narodu, przytumia rozpust.

Sejmy: Chciski 1331 r.. Wilicki 1347 r., i inne — otworzyy
narodowi udzia do sprawy powszechnej stanu. Pakta, kapitula-

cye czyli konwencye z Ludwikiem Andegaweskim, zwane przy-

wilejami, udzielone, przyznane ciau narodowemu, tworz stan

rycerski. Pod te czasy, wzmagajc swój ogrom, Litwa zbliya
si do Polski.

^ITi CL Monarchiczna zasada nieci rozerwanie, Stefan Batory

/ wrazi si w te wewntrzne szarpaniny i otwarcie sar-

ka na instytucye odejmujce mu rodki w silnem, wedug swego

widzenia, dziaaniu. Jagiellonowie, jego poprzednicy, kierowali

statkiem, umierzajc namitnoci, nie mylc objania ciemnic

midzy ich a ludu samowadztwem. Dzielno Batorego, niecier-

pliwic si, zamierzya przedzia w nich wytkn.
Jagiellonowie i Zyg. August, napraw Rzeczypospolitej do-

peniajcy, unikali podrzdnych widoków, jakim bya rzecz

czci religijnej; uchylili j od istotnych urzdze. Batory zamie-

rzy niepewno w tej mierze uprztn. Jego zamachy, na nie-

szczcie, zrzdziy to, e rozerwania myli, które stay przy-

duszone zwodniczemi dawnego porzdku pozorami, a gasy pod

tarcz wyuzdanej wolnoci, poczy si ldz i ze skorup wya-
zi. Mówi on o tolerancyi, sprzyjajc papiezkiemu stronnictwu;

podnosi sw wadz, przywraca jej dawne prawa, i chwyta
za miecz prawowierny a nieubagany, co najdolegliwszym prze-

jo dyssydentów niepokojem. Lubowa godno i saw stanu

rycerskiego, znamienito pastwa, jego rzeczpospolit, czeka

ludu nawet, co rej wodzi: a utyskiwa na rozpasan wolno,
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na zaprzysione prawa fundamentalne, czeka za ludu podno-

si na magnata, sprzyja monowadztwu duciownyci i wie-

ckich; niektórych przemonych za nieprzyjació uzna i w za-

targ z nimi wszed.

Jagiellonowie yli w majestacie królewskim z ca wiel-

moestwa monarszego wystaw, bdc waciwie gow rze-

czypospolitej. Batory uzna si by monarch, przedsiwzi

podnie sw wadz, a tym niewczesnym zamiarem monarchi-

czn zasad wywiód w spór z republikaskim porzdkiem;

przejmujc trwog wolnoci szlacheckie, przygotowa opakane

zgieki i zawichrzenia.

Wielkie Ksistwo Litewskie wtedy, kiedy byo dziedziczne,

zapisao w swych statutach prawo obraonego majestatu. Pol-

ska, na rzeczpospolit postpujca, nie znaa tego w prawodaw-

stwie swojem; obraz posa ziemskiego, reprezentanta narodu,

trybuna ludu, obraz majestatu nazwaa, ale nie przypuszczaa

obrazy gowy pastwa, tak, jak nie znaa obrazy izby jakiej

lub sejmu. Batory, przejty monarchiczn myl, a walczc,

wespó z Zamojskim, stronnictwo Zborowskich, nie mia dosy
zarzutu zdrady i naraenia kraju: wedle statutu w Litwie ci
Ocika jako zdrajc, a w Polsce Zborowskim wytoczy bezecn
spraw obrazy majestatu, w dziejach rzeczypospolitej nieznanej,

co rozerwao na zawsze wyrozumia zgod midzy obywatel-

sk wolnoci a naczeln pastwa gow.
CII. Przywódcy wywouj lud do walki. Nastpstwa zerwa-

nia braterskiej wyrozumiaoci, jaka od wieków rzeczypospoli-

tej sprzyjaa, waet si (midzy 1586 a 1605) gorzko objawiy.

Krew, skrycie na rusztowaniu przelana — uroczyste potpienie

zbrodni wymylonej obrazy majestatu — trysna na stronnictwa

i zatarg z tronem; a niebawem rozlao si krwi wicej w boju

domowym.
Górka i Zborowscy, naprzekór popularnemu Zamojskiemu,

wynieli na tron niepopularnego Maxymiliana Austryaka. Roz-

prawa pod Byczyn zamaa to stronnictwo, które ostatecznie

upione zostao zgonem Górki a przywróceniem do czci i oczy-

szczeniem Zborowskich. Ale Zamojski niezwocznie zadar ze

dworem, poruszy lud; niechcc rzeczy do ostatka przywodzi,

pogrozi przeniewierstwu i wierzganiu królewskiemu. Czek nad-
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zwyczajny/ który w sile wieku swego natchn lud szlachecki

wysokiemi gminnowadnemi wszechwadztwa pojciami, nast-

pnie/ powinowacc si z Batorym, jego widzeniom monarchi-

cznym potakuje, usiujc wdzido na wyuzdanie zaoy, pod-

niós nieprzyjaciela rzeczypospolitej, z którym ubija si wypa-

do. Sam tego dowiadczy, dajc otuch krzywoprzysiztwu

Batorego, a zniewolony gniew swój okaza krzywoprzysiztwu

Zygmunta III. W wieku podeszym, nie baczc, jak czsto swej

wierze przeniewierza si, bola nad przyszoci, a zstpujc
do grobu, zostawi rozpalone zarzewie, co miao wielki rozogni

poar.

Lud, ze zej wiary królewskiej markotny, przywyky mie
przewodników, da si prowadzi wichurze. Zebrzydowski, Jan

Radziwi, wezwali go: i tumnie ruszy podpisa rokosz pod

Sandomirzem. Gie Zamojskiego zdawa si popiera wielkie na-

rodowe poruszenie, a tron zadra w posadach swych odgosem
grób zgasego naczelnika, odgosem tysickro powtórzonym

ptzez grony lud.

Zebrzydowski, powoujc si na Zamojskiego nauk, utrzy-

mywa, e poniewa trybuni ludu, w sejmie zasiadajcy, maj
prawo pooenia veto, a gdy rzeczpospolita w obecnem pooe-
niu jednomylnoci stanowi nie moe: wypada przeto zawi-

za si w rokosz czyli konfederacy, aby wikszoci dziaa;

wohyhil [pomin] sejm i niesfornie stan przeciwko temu wszech-

wadnemu ciau. Ze swej strony król do broni si wzi. Do
boju przyszo. Pod Guzowem laa si krew bratnia. Zebrzydow-

ski i Radziwi zniesieni. Król zwycizc, a z nim austryacka

fakcya i Jezuici, katolickie stronnictwo — odnosz stanowcze

zwyciztwo i zupen gór; monowadztwo na sw rk nieo-

bliczone korzyci pozyskuje. Jeeli zwaymy^ e od czasu, jak

osobiste naczelników zwady kieruj i szczepi lud [rozszczepuj]

najczynniejsi naczelnicy i przywódcy s dyssydenci, heretyki lub

schismatyki: Firley, Zborowski, Górka, Jan Radziwi, Ostrogski

i wielu innych, wyzna trzeba, e ostatecznie naczelnicy byli

tylko ukorzeni, a dyssydenci i lud rzeczywicie zmoeni.

Jedynie tylko konfederacyi zasada, legalnej rebelii, ustalia

si i staa si potrzebn, bo zwycizca nie do by mocny,

by rzeczpospolit ujarzmi; wspaniale przeciwnikom swym
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przebaczy, pokry si paszczem rzeczypospolitej, a czepiajc

si ywioów sprzecznyci jej ductiowi, zagraa cigle wol-

noci.

GUL Rzut oka na trzeci okres. Trzeci okres, 233 lat, rozta-

cza okazay obraz gminnowadztwa szlacheckiego, którego duch

obywatelski w przestrzeniach niepomiernych podnosi rzeczpo-

spolit, kruszc przeciwnoci i zawady, w postpie pojcie swe

rozwija, ywioy sprzeczne ponia, a górujc, niebacznie lud

ujarzmia. Bieg rzeczy dopenia si bez krwawych wydarze,
bez wstrznie, bez zawichrze, pod zason penej zgieku po-

gody. Jagiellonowie kieruj statkiem — do steru oborem powo-

ani, a Litwa, zwolna wabiona, zlewa si z Polsk.

I. W pierwszych tego trzeciego okresu latach, od czasu

przywileju przez Ludwika 1374 nadanego do wojny pruskiej

i prawodawstwa we wrzawie bojowej uchwalonego 1454 r.,

w przecigu 80 lat, zrazu ubijajce si w Wielkiej Polsce Na-

czów i Grzymalczyków stronnictwa ostatnie poyski wysilaj-

cego si monowadztwa okazuj. Wnet arystokracya wlewa
si w równo stanu rycerskiego, który ronie w si i zapewnia

swe wolnoci przez umowy, kapitulacye, czyli pozyskane przy-

wileja [tak]. Zasada koekwacyi, zjednostajnienia, zblia prowincye,

wie je w polityczne zgromadzenia, w pojedynczy sejm, coraz

czstszy. W Litwie targaniny dynastyczne ustaj, monowadz-
two miejscowe stara si utrzyma j pod zawiadywaniem
osobnych ksit, oddzielnie od Polski. II. Od nieszawskiego,

1454, sejmu do sejmów radomskiego i piotrkowskiego i ogosze-

nia zupenoci statutów, 1506, w cigu lat 52 (ju nie przywi-

leja, ale) prawodawstwo zapewnia i stanowi o potdze i wa-
dzy stanu rycerskiego, który prawodawczy sam /= sam jeden

jest prawodawczym, daje prawa narodowi]. Sejmy si urzdzaj,
w jedne cao wi i spajaj zetknite rzeczypospolitej cz-
stki. Gminnowadztwo szlacheckie do dojrzaoci dochodzi. Mo-

nowadztwo litewskie, pod przewodem Gasztoda i Gliskiego,

usiuje od Polski W. Ksistwo oderwa. III. Sejmy w Radomiu
i Piotrkowie, 1505, 1493, gminnowadztwo szlacheckie do naj-

wyszego szczytu podniosy, panowanie mu nad wszystkimi

mieszkacami zapewniy. Od owego czasu a do naprawy rze-

czypospolitej, od 1506—1562, w cigu 56 lat, mieszczanie, wie-
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nicy, wysokie duchowiestwo, co jeszcze z monych byo —
wszystko ponione lub ujarzmione. Obok penej zgieku Polski

Litwa w wewntrznej ciszy ponosi postronne straty, rozmyla,

do unii si sposobi. IV. Od pocztku naprawy rzeczypospolitej,

1562, a do klski pod Guzowem, 1607, przecig 44 lat rozwija

ostatecznie wszechwadztwo szlacheckiego ludu, ostatecznie urz-
dza rzeczpospolit. Ostatni to trzeciego okresu dzia, peen nie-

zmiernej wagi wydarze. Naprawa rzeczypospolitej. Unia Lu-

belska, prawodawstwo wszechwadnego ludu bez gowy naczel-

nej, obór [tak] powszechnem gosowaniem, veto trybunów ludu, kon-

federacye, krew w boju toczona; Gdask, mieszczastwa repre-

zentant, przemoony, orem pokonany, polubownie ugodzony;

fakcya opak ludowi stojca pod Byczyn pokonana; strona lu-

dowa pod Guzowem zwyciona; monarchiczny ywio podniós

miecz. Lud, pomylnoci dwu wieków unoszony, z zawierze-

niem pdzi za swym przewodnikiem, który, rej wodzc, dziwnem
w polityce zbkaniem, czy przekorn sprzecznoci, miuje naj-

wzniolejsze rzeczypospolitej pojcia a, monarchicznej zasadzie

dajc otuch, walczy jej niesforno, budzi monowadczy ywio.nf\i CXXIIL Okres upadania jest walk z cudzoemskiemi za

f sadami. Poprzedni okres roztacza nam zwrot do sa-

wiaskich zasad i postpne narodu rozwijanie si pod wpywem
cywilizacyi wieku. Nie da si ni usidli: postpowa, a nic mu
oprze si nie zdoao; wszystko mu ulego. Jest to postp y-
wiou wielkoci pastwa i najwyszej jego pomylnoci. W na-

stpnym upadania Polski okresie, jakim si zajmujemy, odrazu

inny roztacza si widok. Jest to zwarcie, bój, ustawiczna róno-

rodnych a sprzecznych sobie ubijatyka ywioów. Zasada naro-

dowa mimowolnie wyzwana do niebezpiecznych zapasów z cu-

dzoziemskiemi zasadami, jakie zbieg okolicznoci nasya i na-

rzuca.

Duch narodowy pragn utrzyma niepodlego kocioa
narodowego, domaga si popraw w karnoci: polityka Dworu
Rzymskiego przynosi mu uchway Soboru Trydenckiego i biern
ulego. Skonno narodowa do tolerancyi usiuje pokój midzy
dyssydentami utrzyma: polityka Dworu Rzymskiego wywouje
protestacye, podburza, rozognia przeladowanie. Usposobienie

narodowe chce przynajmniej polityczne midzy dyssydentami
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zawiza braterstwo: opiera si temu niemiecki luteranizmu

Wolno szlachecka osania wszystkie nauki i mniemania: cu-

dzoziemski jezuityzm jtrzy ku nim zawzit nienawi. Porz-
dek Rzeczypospolitej uchyli rzecz wyzna z obywatelstwa:

wpyw cudzoziemski plcze i na tensam kbek wika.

Wszystko to wynikao z góry. To król z obcych krain

wzity, to praaci, to przemone pany — poruszaj i powouj
te sprzeczne ywioy. Co duch narodowy ze wstrtem odpiera,

czego nienawidzi, w tem si lubuje król ze swymi zausznikami

i dworakami, za tem goni, temu otuch daje, to podnosi. System

dynastyczny, który omal Lechii nie roztrci i nie zgubi, któ-

rego si naród wyrzek i potpi go wszechwadztwem swem,

przyzwany cudzoziemskiemi pojciami, utrzymuje Rzeczpospo-

lit w cigym niepokoju i snuje w niej zwyke sobie nastpstwa.

Niegdy, w poprzednim okresie, z nepotyzmu królewskiego wy-
darzyy si nadzwyczajne wypadki przeciw zasadzie, ze szkod
powszechn: w biegcym, jaki rozpatrujemy, okresie — myl dy-

nastyczna, byle sposobno, trudni si /= najmuje si] dziedzicze-

niem, nepotyzmem, nastpc. Republikanizm narodowy ustawicznie

straszony jest zamysami i maemi usiowaniami pomnoenia wa-
dzy, stosownie do cudzoziemskich poj monarchicznych, co pl-
cze dwór w skryte podejcia knowania.

Duch narodowy naleycie postawi braterstwo i równo
obywatelsk, znijaczy lub do powszechnego poziomu przy-

wiód ywio arystokracki: ten ywio, dziaajc opak, odzy-

skuje siy; przesiky cudzoziemskiemi pojciami, arystokracy
na wzór cudzoziemskiej ksztaci, z cudzoziemcami si porozu-

miewa, otwiera nieograniczony ich polityce wpyw.
Rojalizm, arystokracy i szczyt hierarchiczny s ywioy

cudzoziemskie dla Rzeczypospolitej, opak idce, jej zasadom nie-

przyjazne. W poprzednim okresie wszystko si rozwijao, rozra-

stao: w okresie upadania zwarcie si rónorodnych ywioów,
które si zgodzi nie mog i usiuj osabi si, wywróci, two-

rzy odmt, nierzd, tak zwan anarchi. To zwarcie przeraa-

jce a przecige, przez wygórowan osobisto i egoizm jej

rozniecone, wynurzyo si wraz z przyzwaniem cudzoziemców

do sterowania Rzeczpospolit i wywoao Sandomirski rokosz;

po rozpdzeniu rokoszan w pierwszych latach 40 (1607— 1648),
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do zgonu Wadysawa lY, nadwera, koszlawi, wprowadza roz-

przenie, zepsucie: opakany dzia okresu, podzcy tak zwan
anarcii. Pojrzelimy na wynike std nastpstwa pod wzgldem
wyzna; mamy rozpatrywa podobne pod wzgldem obywa-
telstwa, polityki i stanu towarzyskiego.

CXIX. Monarchiom szarpie Rzeczpospolitej zasady. Mdry
Zyg. August, w rozpucie pogrony, zawierzajc wróbiarstwu,

czy czarom, stosowa si do zasad tumu: z mianem króla by
naczelnikiem rzeczypospolitej; wypar si praw dynastycznych,

a kiedy licha klika w ustroniu wypróniaa jego szkatuk
i rozrywaa midzy sob wasny jego skarb. Rzeczpospolita nie

miaa si o co upomina: on uwieczy szczytny jej rozwój.

Zygmunt III, rodem Szwed, z kraju sprotestantyzowanego,

pocigiem skonnoci i przywyknieniem do zwyczajów, Niemiec,

katolik, bigot — exorcystami, jezuitami, Niemcami, nawracaj-
cymi witoszkami otoczony, arliw nawrócenia wiata trawiony

dz, do zbroczonego krwi habsburskiego uprzony woza,

po tysicznych, toczcego si nietolerancyi, przeladowania lub

powicenia si obywatelskiego, zwokach — Zygmunt III skry-

cie kierowa cudzoziemskie knowania, szed jego dynastyczn
kolej, wywoywa o sukcesy i religijne wojny, których Rzecz-

pospolita zna nie chciaa, wysysa zasoby krajowe, na rzecz

swoje skarb odziera — a od rozprawy pod Guzowem nic go

w tem nie wstrzymywao rozpasaniu. Bezkarnie zrzdzi roz-

przenie w Rzeczypospolitej, grzz w niecnej dyplomacyi;

wasnem postpowaniem zgotowa nieszczcia daleko wiksze.

Syn jego, Wadysaw IV, wicej rozsdny, tolerant i Po-

lak, koi zrazu ze; wcigniony, zabrn by w podobne, z du-

chem narodowym sprzeczne, zakoy. Niespodziewany opór znie-

woli go do powcignicia tych wyrzutów i zorzecze, ja-

kiemi obcione jest wietne jego ojca panowanie. Rzeczpospo-

lita nie daje dostatecznych jdrnoci dowodów w tym lat 40

przecigu, ale potpia królewskie postpowania [tah]^ a odsania

smutne rozdwojenie midzy ni [rzeczpospolit] a jej gow.
GXX. ArystoTcracya odzyskuje stanowisko. Król Polski — ma-

wiali Polacy — jest jak matka w ulu: niema da, poddanym
swym dokuczy nie moe, ale moe wiele dobrego czyni, gdy

wedug swej woli rozdawniczy biskupstwami, opactwami, do-
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stojnociami wieckiemi wojewodów, senatorów, kanclerzy, sta-

rostów, generaów, wyszemi oraz urzdami wojny, skarbu,

sprawiedliwoci, policyi. Obliczenie to rozdawnictwa królewskiego

okazuje: w czem to widziano tyle dobrego, co uczyni moe
[król], i komu to na dobre wychodzio. owili w tem moni, do-

robkowa arystokracya. Mniemaby kto, e, zmowna z królem

[arystokracya], jego rzecz przda. Tak nie byo: egoizm, niesfor-

no a gminnota szlachty — cis zmow niepodobn czyniy;

ale egoizmu królewskiego i arystokrackiego wspólny by cel,

duchowi narodowemu sprzeczny. Kady na swój kbek wiza,
zblia si lub rostrycha [tak], dy lub walczy wspólnie, z do-

statków krajowych dla siebie cigle bra, powodujc gmi-

nem szlachty, jak narzdziem, które suyo osobistym ich wi-

dokom.

Arystokracya przybranych prowincyi pobrataa si z rów-

noci szlacheck i zdawaa si wyrzeka nowych prerogatyw;

ale jej odrónianie si i wynoszenie w innym wytoczyo si
sposobie, i kiedy nastaa ywsza ducha arystokrackiego czyn-

no, jej odycie wywijao si z nowoprzybranyeh ziem. Popu-

larnym byo zaszczytem genealogiami i heraldycznemi dzieami

okazywa, e si kniaziowskich i ksicych zrzekli tytuów,

ale onych nie zgubili, bo ich akt Unii Lubelskiej dozwoli. Ra-

dziwiowie i Ostrogski zaoyli w Litwie i w Ziemiach Ruskich

ordynacye czyli majoraty. Radziwiowie te byli aktem Unii

upowanieni do tytuu ksicego, tytuu cudzoziemskiego,

jaki nie dopiero w Niemczech, w Rzymskiem Imperyum, na-

byli, a szukali zwizków z domami za panujce poczyty-

wanemi.

Podliwoci arystokrackie puciy si w tej dobie w obce

ziemie, gonic tam za panowaniem i zdobycz. Napadane obie

Wooszczyzny i Moskwa stay otworem dla wypraw doryw-

czych, w których, w nieadzie, kady swego si dobija.

W Polszcz zaszczytnie byo nieprzyjmowa cudzoziem-

skich tytuów. Z tem wszystkiem podliwo niektórych do-

robkowych chtnie sza w lady modszych braci: ordynacye,

tytuy, dyplomatyczne maestwa pojawiy si w Koronie

i wyprawy w ziemie obce podejmowano. Zamojski sam da tego

przykady. Niebawem wieczne po cudzych ziemiach gonitwy
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ustay, wszystkie podliwoci w domowe zwróciy si za-

grody, w obrbach Rzeczypospolitej si zamkny, gdzie, wy-
wijajc cudzoziemskim ywioem, narodowi nieprzyjaznym, kra-

jowi szkodliwym, wyciecza poczynaj ywotne Rzeczypospo-

litej siy.

477i ^^^^^' ^ ^^^^^ l^t czterdziestu (1607— 1648) nadwe-

/ rajcej si Rzeczypospolitej, widzielimy podnoszc
si we wzrastajcym nieadzie arystokracy, blask swój za

kracami opodal ukazujc. W dwudziestu piciu latach (1648

—

1673) dwu nastpnych panówa wród klsk, nieadu, bez-

rzdu, kiedy si wszystko do wntrza zwrócio, ywotne siy

wstrzsao — stan rycerski okaza niezwyk dzielno i spr-

ysto.
Trzy wieki temu, za Wadysawa okietka, Polska, w osta-

teczne pchnita przepaci, powoaa swe dzieci do obrony;

i dzielni wojownicy, woaniu strapionej zadosy czynic, za-

wizali si w stan rycerski. By to wiek peen przyszoci,

wiek modzieczy; wypracowawszy nowe pojcia, ojczyzn oca-

li, urzdzi: i ta wspaniale wzrastaa. Trzysta lat potem, pod

Janem Kazim. Waz i M. Winiowieckim, stan rycerski, znowu
niemniej niebezpiecznem ojczyzny pooeniem powoany, z równ
si arliwoci i powiceniem rzuci, roztuczon podwign,
podupad, strapion utrzyma. By to wiek mzki, chorob
wieku tknity, ale peen siy, dowiadczenia, przeszoci podu-

czony, wielkiemi zaszczycony wspomnieniami — wiek, którego

niezmienne w niepewnoci ustalenie rzeczy jedyn byo przy-

szoci. Przecign byt z umysem nieprzeamanym, z prze-

dawnionemi pojciami, z obyczajem naogowym, susznie si
szczycc, e w najwyszych utrapieniach nie ulk si przera

ajcego niebezpieczestwa, ani strwoy okropnym nieadem,

i na gruzach usiad zwycizki.

Nie wiem: czy rycho Polska ujrzy do biegego, do
zdolnego pisarza, coby skreli niedol, jaka w owej dobie gn-
bia! Sroga wojna obywatelstwa z ludem; jednoczesne piciu

nieprzyjació wdarcie si, odrazu ca rozrywajce krain; za

niem wtargnicie Turków, zaborczym oywionych duchem; zdra-

dne a zdziercze faszywych przyjació posiki; zajado sekt,

do fanatyzmu posunita; kraj cudzoziemcom podle wydawany —
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religii, zasad, nienawici, osobistych zawzitoci powodem /"= z po-

wodu...]; król nieprzyjacielem Rzeczypospolitej ogoszony, maej
dogadzajc zemcie, zazdroci igrzysko — król jeszcze frymar-

czcy z cudzoziemskiemi dworami — poniewiera koron nie-

prawemi umowami, naraa pokój swemi dziedzicznemi prawami;

rzecz o nastpcy podnosi, nie baczc na przysigi, na prawa
fundamentalne, na bezpieczestwo publiczne; udzenie i obka-
nie, opuszczenie lub odbieenie sprawy narodowej, wiaroomstwo,

przeniewierzanie si, zdrady, bunty, fakcye midzy sob drce
si, nieukojone nienawici, niecne pychy, picie si i wdzierstwo;

namitnoci rozpasane, w odmcie rónorodnych, sprzecznych,

nieubaganie nieprzyjaznych ywioów, we wszystkich cierajce
si kierunkach; strata prowincyi, innych spustoszenie; dzikie ni-

szczenie, niesyta upie, miecz i ogie zmieniaj wszystko w pu-

stk; rzezie, w pie cicie, krwawe jatki, srogie okruciestwa —
broczyy wszystkie strony kraju w te dni nieszczsne; powie-

trze i pomorek nareszcie wypleniay ludno: — wzgldów do

rozwaania bez liku, z których si cnota narodowa wydwi-
gna. Okrutne przeznaczenie, zwaliwszy tyle nieszcz na Pol-

sk, przygotowao dla piszcych obraz krwi i pomieni, przera-

enia i rozpasanego zepsucia, — mstwa, dzielnoci i szczerego

wylania si dla ledwie nie zwtpiaej sprawy.

Tum widoków staje do rozwaania, jakich nie moemy
obj i rozpatrywa w niniejszym trudzie, ni stosunków poli-

tycznych lub handlowych z innemi krajami, ni prawodawstwa,
ni naukowej i pimiennej kolei, ni wielu innych widoków. Uchy-
lamy je na stron, mamy jedynie rozpatrze nastpstwa w we-

wntrznym stanie Rzeczypospolitej, obywatelstwa i towarzysko-

ci, a mianowicie los ludu, zatrzymujc si zrazu nad wyda-
rzeniami, w których, w czci wielkiej, czynnie wystpowa.
4 TTOi CXLIX. Przysigi Tyszowieckich konfederatów. W czasie

/ najopakaszego pooenia Polski, ze wszech stron nie-

przyjacielem zalanej, od wasnych dzieci poszarpanej, kiedy

we krwi ponurzona sza w okruchy przy wietle pomieni jej

byt trawicych; kiedy wszystko si gotowao jej gruzy midzy
siebie rozerwa: kiedy w cisku powszechnym zaledwie lud bez-

bronny nieprzyjacielowi czoa stawia, a niewielu obywateli na
ustroni w konfederacy si zawizao, by ojczyzn ocali:
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wtedy sumienie w konfederacy wicych si, widokiem nie-

doli przeraone, znkane widokiem wykrocze, co tyle klsk
zrzdziy — sumienie ich, wchodzc w siebie, w szczerej skru-

sze, przysigo, uroczycie przed otarzem Przedwiecznego przy-

sigo, wyzwoli lud.

Byo to w r. 1656, d. 1 kwietnia, w metropolitalnym we
Lwowie kociele. Król Jan Kazimierz, senatorowie, co byli obe-

cni, w imieniu narodu na podwignienie ojczyzny skonfedero-

wanego, wyrzekli pamitn przysig, w której wszyscy i kady
osobno rzek: «Gdy z wielk boleci jasno widz, e dla pa-
czu i uciemienia ludzi prostego stanu na królestwo zesana

plaga morowej zarazy, wojen i nieszcz przez siedm lat

(1648 - 1656), przyrzekam i nadto lubuj, e odtd ze wszyst-

kiemi stanami, po odzyskaniu pokoju uyj sposobów, aby lud

mój uwolniony by od wszelkich ucisków i naduy». Czcza

przysiga, przed otarzem i Bogiem wyrzeczona — przez króla

i ludzi bez wiary.

Król mny i odwany, we wzruszeniach unoszcy si,

mciwy, namitnociami powodowany; król-niestatek, miejcy
si wród powszechnego paczu, zmieniajcy widzenie i powoa-

nie, wesoo plsajcy wród zawieruchy i biedy, mao dbajcy
o maonk, zalotny, z zaufaniem i serdecznoci zarówno na

przyjacioach i nieprzyjacioach polegajcy, zdaniem i sumie-

niem frymarczcy — puszcza wnet w niepami najuroczyst-

sze przyrzeczenia, wolc brn w intrygi onine, obmyla na-

stpc po sobie. Jake móg przywizywa wag do przyrze-

cze wród niebezpieczestwa^czynionych, kiedy niebezpiecze-

stwa miny?
A czegó si mona byo spodziewa po stanie rycerskim

i senacie? Powtarzano wtedy aciskie przysowie: «Jaki pasterz,

taka trzoda; do króla stosuje si wiat cay». Wadzono si, za-

bawiano, a kady swoje przdk wi. Król zajty maemi roz-

rywkami i uciechami, dostojnicy — swemi zaszczytami, stan

rycerski — sw wycznoci i wszechwadn wielmonoci.
Lud by zapomniany, zaniedbany! Stan jego srodze si na-

wet pogorszy. W lat pidziesit potem, kiedy nowe na Polsk
waliy si klski, kaznodzieja jezuicki Szyrma, przypomnia, e
gdy ludu krzywda trwa i wzmaga si, wic i miecza dobytego
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Pan Bóg nie schowa, wojny, zamieszanie, niepokój nie usta.

Ale gos za ludem mówicy by gosem na puszczy: stan ry-

cerski nie dosysza go; w hulaczce, w zapamitaoci nie wi-

dzia nic, nie sysza; odrtwiony, nic nie przeczuwa — i po-

penia niesprawiedliwo wielk. Stanisaw Leszczyski, w do

stojnej ciszy swej, wicej filozof ni król, pomny na stan Rze-

czypospolitej, której by obywatelem, woa za spraw ludu,

przekada, gromi, przeczuwanem niebezpieczestwem tknity:

bez skutku woanie jego, ze zbyt dalekich krain szo, aby do-

syszane by mogo, a na wyrzuty zatwardziaego sumienia ani

kaznodzieje, Bonawentura Gelarowski (1737), Jan Zrzelski (1739),

wzruszy nie mogli. Bez owocu te sili si mówi Kurzeniecki

(1752). Wincenty Skrzetuski, Pijar (1777), uwaa, e przez osta-

tnie dwa wieki nic w tej materyi na sejmach nie uchwalono,

ani podobno o niej nie wspominano; a kiedy to pisa, przeszo

sto lat od tyszowieckich we Lwowie przysig przemino.
J yAi GLXIII. Tiers-etat jaUeby w Folszcze nastpstwa miao?

f Niektórzy cudzoziemscy pisarze, a za nimi s i nasi,

co mniemaj, e niedola i ponienie wieniactwa wyniko w Pol-

szcz z niedostatku trzeciego, do monego, poredniego stanu.

Mnie si widzi, e podobne hypotetyczne przypuszczenia szko-

dliwemi s raczej, anieli jakie wiato poszukiwaniom przyno-

szcemi si staj, mianowicie, gdy pyn z analogii mylnie

chwyconej. Ci, co sobie podobny wywód roj, znajc dobrze

dzieje Królestwa Francuzkiego, oraz krajów na Zachodzie poo-

onych, wywizuj z tego, e podobny byby w Polszcz

i w reszcie wschodniej Europy bieg i takie z trzeciego stanu

nastpstwa. Powinniby przecie baczy na to, na comy po wie-

lekro uwag zwracali: e posada i stan towarzyski wschodnich

europejskich krain byy cale inne. Krainy te nie byy rzym-

skiemi prowincyami; feudalizm, wdzierajc si, nie móg si ze

swemi zasiedli nastpstwami, udzia, jaki w Krzyowych Wy-
prawach bardzo niejednostajnie bray, inne wywizywa skutki,

albo raczej adnych nie zrzdzi: ya w nich pierwotna wol-

no, której z chrzecijastwem wprowadzona cywilizacya tak

rycho podawi nie zdoaa; rolniczy i handlarski ywio nie

mia pocigu do przemysu, do rkodzie i fabryk; królestwa

staway si elekcyjne [tak]\ miasta sadowiy si jak cudzoziemskie

WIEK XIX. TOM IV. 7
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dla narodu. Byli to przybylcy, co przynosili mieszczanom nie-

przyjazne bogi, oddajc im cze na onie kraju, który im go-

cin [tak] udzieli. Sowem, wszystkie te kraje tworzyy inny po-

lityczny system od krain zachodnich: aby o nich z jakiego podo-

biestwa zblienia sdzi, coby podobniejszego upatrzy wypa-

dao, aby w podobiestwie rónice rozpozna: prawda i pozorne

urojenia wicej-by korzystay.

Polska, mianowicie, odznacza si owym do krucyat i feu-

dalizmu wstrtem, swym rolniczym ywioem. Ze swem repu-

blikanizmu znamieniem, w którym król jest obranym naczel-

nym dostojnikiem a równo obywatelska ywioem politycznego

wza, raczjby i moga w porównanie z Rzymsk lub Ate-
sk Rzeczpospolit. Mionik hypotez jaki — dla plebejów, dla

niewolników czy dostrzeg i obmyli poyteczny w stanie trze-

cim rodek? Nie wiem te coby tam mia do czynienia trzeci:

gdzie dwu w zapasach, co trzeciemu do tego? aowa raczej,

e w Polszcz walka midzy dwoma nie moga si sta na sil-

niejszej posadzie do przecig. Ta, co czasowie wybucha,
nierównemi wytoczya si siami; sia materyalna moga- z obu

stron zapasy na równo zacz, ale sia moralna nie rozwina
si, nie miaa do jdrnego bodca, na adnej nie wzniosa si

stronie. Z obu stron wycieczyo si wysilenie, bez owocu. Bez

powzitej myli, bez si moralnych, nie zdoay ni postpu czy-

ni, ni zapasy [tak] przecign. Byy to pioruny, których trzask

i ysk przerazi strony, aob je pokry. W monarchicznym

sensie monaby powiedzie, e król powinien by rusza si

czynniej za spraw nieszlachty, poredni stan utworzy, stanu

rycerskiego sobkostwo ama. Napozór przynajmniej mia nie-

mae do tego rodki. Jeeli nie móg uy ni skarbu rzeczypo-

spolitej, ni kozaczyzny, ni wojska narodowego, by przecie

sam z siebie do bogaty, by bezporednio panujcym i opieku-

nem miast królewskich, a przeto stolic i gównych kadej prowin-

cyi miast. W Rzymie ni konsul, ni sternik jaki rzeczypospolitej

nie móg na swój karb ni prawa, ni prawide, ni ustanowionego

przekracza porzdku bez wystawienia karku swego na strce-

nie ze Skay Tarpejskiej. Trudno tedy powiedzie: jakiby los

spotka tego z królów, coby przedsibra jakie podchwytki za

porednictwem mieszczan, albo gdyby zamierza uzbraja ich
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i przyrzdza zapasy ze stanem [rycerskim]. aden myli po-

dobnej nie powzi. Liczne królewskie targania zrzdziy wiele

zego; te [targania si] z mieszczany /> pomoc mieszczan] przy-

wiodyby rzecz do ostatecznoci.

Ale, e Polska miaa mieszczastwo i mogaby mie stan

poredni, posiadajc miasta handlowe, przemylne i warowne—
przypumy czynn z nich poredniego stanu potg: cóby si

z niej wyrodzio? Aby na to odpowiedzie, nie radmy si dzie-

jów zachodnich, ale postpu zdarze miejscowych lub poblizkich,

które mog co podobnego do prawdy nastrczy, na wnioski

do prawdy podobne naprowadzi. Otó wiadomo, e przewaga

miast i mieszczastwa, prawo niemieckie i niemczyzna groziy

zagad zasadzie i duchowi Rzeczypospolitej, narodowoci i by-

towi Polski. Dajc tedy tyle sprzecznym ywioom gór i prze-

wag, byaby niechybnie przepada. Wiadomo jak w przepa-

dnienie takie poszy czci Polski Niemcom pograniczne; silnie

si do tego przyczyni stan poredni mieszczaski, który tam

mocno si podniós, a w Polszcz caej nie inny móg gow
podnie, tylko taki, jaki w oderwanych wygórowa czciach.

Pytam: co zyskali pracowici rolnicy przez to, za poredni-

ctwem trzeciego stanu, przenarodowienie ? Ta jedna przecie

kombinacya jest podobna dla tych poszukiwaczy, coby chcieli

przewidzie i wytoczy nastpstwa dla Polski w razie, gdyby

potny stan redni posiadaa. Polska, unikajc tych miertel-

nych ciosów, inny w dziejach do rozpatrywania wystawuje

obraz.

CLXIV. Katolicyzm. Uwaalimy, e wszystkie w kraju

wzruszenia od czasu zagniedenia si Jezuitów przybray religijne

znami. Obory [tah]^ gminne ruchy, konfederacye, zawichrzenia,

Ipoburzenia ludu, obywatelskie obrady — wrzay intolerancy

i przeladowaniem. Polska, której wielko czasu Unii Lubel-

skiej rozwijaa polityczn dla mniema religijnych obojtno,
dla kadego pokój, swobod i obywatelstwo zarczajca, Polska

staa si wycznie katolick i wszyscy niekatolicy poczytani

s za jej nieprzyjació. Akatolicy te naprawd sprzyjali cu-

dzoziemcom, co Polsk najechali, z nimi si bratali, tak jak

moni panowie, co tych cudzoziemców przyzwali i z nimi si

zmówili, wasny kraj im otworzyli. Ale panom tym bezkarnie

k
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to uszo, a niekatolicy byli karceni, gnieceni, wyparci. W cigu
wojny burzono ich miasteczka, wywracano kocioy. Wyrokiem
sejmu, powtarzanym 1658, 1659, 1661, Socynianie, Anabaptyci
i niektórzy inni sektarze z Polski wywoani zostali.

Jak wyborem do tronu powoany nie móg by niekatolik

bez nawrócenia si, tak cudzoziemiec szlachcic nie móg si
spodziewa indygenatu, jeli katolikiem nie by: to zapowiedziao

prawo 1661 r. Prawowierne Mazowsze uczynio 1666 r. wnio-

sek, aby czci dyssydenckiej wicej nie cierpie. Wniosek ten

odrzuconym zosta przez wzgld na fundamentalne prawo za-

pewniajce dyssydentom pokój; jednake senat by 1669 r. osta-

tecznie z sektatorów oczyszczony, a niekatolik nie móg wicej
zasi spokojnie w Izbie Poselskiej: jego obecno obudzaa
gorszce wrzaski, wskutek których wyparty z Izby, z powodu,

e dyssydent; to w r. 1718 spotkao Piotrowskiego, posa wie-

luskiego.

Prawodawcze konfederacyi i sejmów rozporzdzenia 1717,

1733, 1736 r., wzbraniajc dyssydentom obywatelskie prawo [tak]^

zamkny im przystp do wysokich dostojestw i urzdów, do

senatu i urzdów koronnych, do poselstwa, deputacyi, komisyi

i starostw sdowych. Duch jezuicki, aby te rodki prawodawcze
uzupeni, pozwala sobie w druku uchwa — podchwytnych
drukarskich uchybie. Skargi i ale dyssydentów daremne byy:
nikt za nimi nie przemówi.

Narodowe uczucie zwichnite, powoane do obrony wiary,

pod pozorem naboestwa wpado w bigotery i zabobonne pra-

ktyki; unosio si tak dobrze przeciw heretykom jak przeciw

czarownicom; bez oporu spalenia (1689) bluniercy dopucio
wysokiemu duchowiestwu, które mniemao sobie tym aktem
wzgldy Dworu Rzymskiego zjedna; wyrokiem sejmu potpiao
i exekwowao Magistrat Toruski, co zgorszyo i obudzio krzyki

krajów z wymaganej tolerancyi wcale nie zaszczytnie zna-

nych — krajów protestanckich, co si z powodu zdarzenia tego

rónemi czasy do wewntrznych Rzeczypospolitej spraw wra-

ay, owiadczajc si z opiek nad swymi w Polszcz wspó-
wyznawcami. A dobrze uwaa, e w owe czasy religijnych

wstrznie i zatargów a srogiej niedoli, jaka kraj docisna,

weszo w zwyczaj przysowie: « Kiedy trwoga, to do Boga»;
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a kraju pod piecz Bogarodzicy oddanie wlao w lud bogobojne

zawierzenie, e w niej zbawienie ojczyzny ley, — z jej czci

polityczny byt kraju spajao. Na wszystkie strony do obrazów

Matki Boskiej pielgrzymki si wzmogy i koronacye Królowej

Niebios i Polskiej zajmoway uczucia obecnego ludu mnogiego.

Ta uroczysto wicej jak cokolwiek okazywaa, e Polska bya
krajem cakiem katolickim. Uwaano te, e katolicy starali si,

jeli nie gnbi otwarcie, to ponia dyssydentów mniej jawnemi

rodkami, jakie [tak] dostarczaa im przewaga ich.

Trzeba jednak i na to baczy, e ta przewaga znajdowaa

hamulce we wrodzonych usposobieniach, które si maowiele

zudzenia ustrzegy, poddmuchy odpary a kady tamy zgubnym

intolerancyi i zabobonów nastpstwom. Ludzie prawa okazywali

wstrt do zarzutu o czary; ze statutami w rku nieraz odrzu-

cali podobne oskarenia jako niedorzeczne. Naboestwo dyssy-

dentów nie byo cinite, zaledwie-co guszone, a wolno czci,

bdc prawem fundamentalnem, zasaniaa od upiey i zdzier-

stwa, zapewniaa bezpieczestwo, rzadko nastraszone. Ducho-

wiestwo polskie stano nawet z tego wzgldu spornie z poli-

tyk Dworu Rzymskiego: nie baczc na jego nauk, na jego

wymagania wzgldem maestw mieszanych, nie kado wa-

runku nawrócenia si, dyspensujc i bogosawic bez rónicy

chrzecijaskie wyznania.

Nie zatrzymuj si duej nad stanowiskiem religijnem, ja-

kie Polska w polityce europejskiej wzia; doznaa z tego wszyst-

kich nastpstw, jak to bieg wydarze dostatecznie powiadcza.

Rozpatrywaem je w Paralleli Hiszpanii z Folsk; tu dotknem
cierpie i biedy, aby atwiej [modna hyh] poj rany i wrzody,

jakie ary i trawiy stan towarzyski Rzeczypospolitej przy jej

zesabnieniu i schyku.

GXLV. Upadek zdolnoci stanu rycerskiego. Po trzydziestole-

tniej wojnie Niemcy stay zrujnowane, puste, zdziczae, wycie-
czone. Podobnie byo z Polsk po klskach, co pamitnem pano-

wanie Jana Kazimirza uczyniy. Klski jednak, które j doj
miay, nie miay jeszcze koca i wewntrzne targania nie usta-

way jeszcze w cigu nastpnych lat czterdziestu czterech

(1673—1717). Byy przecie chwile wypoczynku, w których na-

ród móg uy reszty od zniszczenia pozostajcej, móg ode-
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tchn, pokrzepi si, siy odzyska. Te jednak lat 44 odkryy
wycieczenie kraju, niecofnione jego ywioów podupadnienie; —
szczere przywizanie do zwyczajów i ustaw, ale ponienie i upa-

dek ducha narodowego. Ndza ludu; wielkie majtnoci poni-

szczone, podupade — ledwie cie dawnej wielkoci wyobra-
ay. Swawola i drapieztwo urzdów i wojskowych postojów,

przemarszów, wynikajc z wojen i zawichrze, trapiy kraj

w czasach spokojnych. Sawa niektórych wydarze, niejakich

zwyciztw bez owocu, sawa Sobieskiego wyprawy, co Wie-
de i Austry ocalia — rzucay poysk zudzenia, ostatnie

wiateka.

«Dzielno i wspaniao poszy za dol bogactw — mówi
z czuciem wpatrujcy si w Polsk cudzoziemiec (Dalerac) —
Prawie ich nie znajdzie: a naród przedtem tak wojenny, od

kilku lat poglda zdaleka na ska Kamieca przez Turków
trzyman. Hussarze, pancerni i inna dzielna jazda, bohatery nie-

gdy, których boju oko wytrzyma nie miao, których natarciu

nic oprze si nie mogo — dzi ci ludzie stanowiska niebez-

pieczne bez wzdrygania si chtnie powierzaj towarzyszom,

pachokom, dragonom z cudzoziemców, piechocie z wiejskiego

ludu zoonym. Ale Polacy chc jeszcze — mówi tene cudzo-

ziemiec — wieci na sejmach, a lubujc si w ucztach i sto-

ach, wyprawuj biesiady wspaniae, przy pogrzebach, miano-

wicie, i weselach. Próno i okazao nie opuciy ich. Susznie
si znaj na wzniosoci umysu, zamiowaniu niepodlegoci

i wyszoci swych przodków, ale w nich samych niema nic,

coby to utrzymao. Dm przepychem w ndzy, peni kraju zwy-

czajów, obejcia si wasnego, swej wielkoci, gardz wszystkiem,

nad wszystko przenoszc Polsk; wol sw zakopcia szlachecz-

czyzn ni woskie paace ». Boleje nad tak uporczywoci cu-

dzoziemiec — i [nad] t wad najwzniolejszych Polski umy-
sów, gdy widzi tak powszechne swojszczyzny zamiowanie.

JOA\ CLXXI. Mówi, e wielki Zamojski Jan zamyla
/ umorzy dostojno królewsk; Jerzy Lubomirski by

pomawiany, e zamierza i potemu czyni kroki, aby j znie.
Jeli to prawda, wyzna trzeba, e to byo wielce stosowne do

zasad wolnoci, za jakiemi obstawali, wcale zgodne z tem po-

jciem wolnoci, jakiem stan rycerski by przejty. Byliby wyzwo-
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liii rzeczpospolit [tak] z niedogodnego stroju, oczycili z zadymki,

która jej postaci rozpozna nie dawaa, czsto wielce szkodliwy

odmt sprawiaa, gdy Rzeczpospolita w niczem wicej zudze
i tak wielu nie doznawaa opacznoci. Mniemali Polacy, e król

jest ich naczeln gow, e ich obradom przewodniczy, e u nich

rej wodzi, — wyraz obradujcych, z którego nic wyj nie moe,

coby z ich nie zgadzao si myl, którego kroki przodkuj ich

wasne — tómacz narodu, surowy prawa dostrzegacz, on sam

najpierwszy z posuszestwa uwalnia, skoro go [tak] przekroczy.

Cudzoziemcy, co nie mogli do poj urzdzenia Polski,

utyskiwali nad cienieniem wadzy królewskiej. Jeden z nich

mówi: — «Wy, Polacy, nie macie króla» — «Wybacz — mamy
króla — odpar nasz Polak, a u was król was ma». Inni, co

lepiej rozpatrywali si w jego wadzy, w jego rodkach, a mi-

dzy tymi w ksiej sukience dworak, dziwic si nad jego pre-

rogatywami, z wolnoci niezgodnemi, yczy, aby je cieni
[Mably]. Król mia skarbnic wasn, w stosunku do Rzeczypo-

spolitej dochodów naleycie opatrzon, prawdziwie bogat; by
rozdawc mnogich ask, dostojnoci, urzdów, starostw," dóbr;

by panujcym nad wszystkiemi królewskiemi miastami; prze-

wodnikiem Senatus-consultów, które znaczenia wysokiego na-

byy od czasu odrtwienia sejmów, — kierujcym rad mini-

strów, w której mia nieograniczon wadz wykonawcz, sej-

mowi jedynie spraw zdajc.
Ale ministrowie ci s stali, niewzruszeni, a przeto ode

niezalecy; szlachta czuwajca, zatrzymujca swem veto i kon-

federacyami; panowie, magnaci w swarach i podliwociach,

o zaszczyty i aski dobijajcy si, aby sw wynioso okaza
i niezawdziczenie; miasta biedne, cale niebojowne. A ów król,

tak potny, otoczony okazaym blaskiem i tylu z wolnoci
niezgodnemi prerogatywami, móg jedynie zjedna sobie niektóre

podoci przekupi si dajce, zagmatwa spraw publiczn:

a w tene [moment] ujrza si wpltany w niezliczone trudno-

ci, zatrzymany nieprzeamanemi zawadami, niewolony przypo-

mnie sobie — odpowiedzialno.

Osoba jego wita miaa by niechybn, a przeto nieodpo-

wiedzialn, wedug nauki niektórych monarchistów, co rzd
polski zwali mieszanym (gouvernement mixtej. Ale dopytki Za-
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mojskiego na Sejmie Inkwizycyjnym, warunek zaprzysigany

przez królów, e uwalnia od wszelkiej niepodlegoci narody

skoro prawo przekroczy, groby, na ostatek, detronizowania i po

kilkakro ogaszane tronu osierocenie — dostatecznie udowadnia,

e stan rycerski nie pojmowa niechybnoci i cale nie przy-

puszcza nieodpowiedzialnoci. Owó królewska dostojno, na
innych (jak w monarchiach) postawiona posadach, bya tylko

najwysz magistratur. Ale majestat jej, okazao, tytu —
potrzeboway stolicy, dworu, kliki i zwykych wymaga.

Widzielimy, e dawnemi czasy adnej nie byo stolicy

staej, a zerodkowanie Rzeczypospolitej koysao si z przepy-

wem Stanu Rycerskiego, sejm urzdzajcego. Od czasu Unii

Narodów i podniesienia godnoci królewskiej na monarchi przez

Batorego wszystko si zbiega, rodkuje i sadowi w stolicy. War-
szawa, do znamienite mazowieckie miasto, ten otrzymaa za-

szczyt. Stolica ta midzy europejskiemi innego cokolwiek bya
rodzaju, obc wydawaa si latorol, z ludnoci sw i pra-

wem cudzoziemskiem, a staje si zbiegiem wszystkich sprzecz-

nych z Rzeczpospolit ywioów, tudzie szlachty obojego na-

rodu, a w szczególnoci mazowieckiej, zagranicznych posów,

zgromadze narodowych, wyborczych, prawodawczych, a jest

stolic króla i katolicyzmu. Wazowie ju utrzymywaliw niej swój

dwór. Zamiowanie w podróach Sobieskiego, Sasów w nieprze-

siadywaniu, klski, co niewoliy do opuszczania jej — nie zmie-

niy przeznaczenia Warszawy: wszystko si zbiega, rodkuje

i zamyka w jej mury; los Rzeczypospolitej czepia si jej. Do
dugo jeszcze zdobywana przez nieprzyjació, odzyskiwana przez

Polaków, bya podrzdnym doli kraju przedmiotem. Z czasem

pole elekcyjne, o jarzmie Rzeczypospolitej stanowice, ode dnia

do dnia cilej los narodu do niej przywizao. Na ostatek dwór
Stanisawa Augusta zamkn rzeczpospolit i cae ycie naro-

dowe w stolicy. Upadek Warszawy stanie si upadkiem narodu.

Byt narodu zwolna si chyli: a stolica ronie, król w niej

wieci ze swym dworem, dworakami, szambelanami, ze swemi
intrygami, klikami, królowemi (z których w ostatnich czasach

ostatnia rozwioze w Petersburgu prowadzia ycie). Maestwa
królewskie oywiay stosunki zagraniczne; wszystkie królestwa,

caa dyplomacya z najjaniejszym umawiaj si królem — rzecz-
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pospolita zostaje na boku. Wyjwszy dobrego a nieudolnego Mi-

chaa, wszyscy królowie i królowe, jeli nie mylay o dziedzi-

ctwie tronu, zamierzay nastpc mianowa. Do tych zamachów

czepiay si wszystkie nieprzyjazne ywioy: intolerancya, ary-

stokracya, wpyw cudzoziemski, chciwo wynoszenia si, a-

komstwo, nieprawe naduycia, przewrotne nauki — co tworzyo,

nie rzd mieszany, ale zaraliw mieszanin, wyradzajc nie-

ad i nierzd, trudzc naród w cigu kilku pokole, wycie-

czajc siy i jarzmo przyrzdzajc.

F) „Wieca Królowej Polski w Sokalu".

(Napis, 1842, drk. Bruksella 1843; «Lotniki Emigracja polskiej* 1859; «Dziea»

up. T. XIX str. 208-21).

Wywoane wielkim zjazdem duchowiestwa i pielgrzymk wiernych

do cudownego Obrazu Matki B. Sokalskiej dn. 8 wrzenia 1842 r. Przyby-

waj na uroczysto i inne cudowne Matki Boskie narodu: Czstochowska,
Ostrobramska, urowicka, Biaynicka, Poczajowska, Berdyczowska, Laty-

czewska, Jarosawska, Krakowska, I^wowska, Leajska, witolipka (Hei-

ligenlinden na Warmii), Podkamieska i aska. Miejscowa zaklina przy-

bye, aby dopomogy narodowi do wyzwolenia si. Zaczynaj rozmawia
o stosunkach wyznaniowych. Po Czstochowskiej Poczajowska wydaje gos
najmocniejszy; przypomina bogie czasy Jagiellonów, kiedy to Ru korzy-

staa z zupenego równouprawnienia w duchu unii florenckiej, zastpionej

na nieszczcie brzesk. Panowao wówczas midzy obrzdkami braterstwo,

a potem przyszo wywyszenie si jednego nad drugi, a teraz wszystkie

Matki Boskie ucinione i cierpice. W staej myli swojej, z wyrozumie-

wania dziejów w «Uwagach* powzitej, Lelewel ustami Poczajowskiej woa:
«0 Lachy, o Polaki! w polityce waszej, w obywatelskiem yciu waszem,
nie podnocie Unii Brzeskiej*, «nie wystpujcie z katolicyzmem, bo krew
niewinna, krew zbkanych spadnie na was! » — i rzuca haso: «kozak i wol-

no*. «Szlachta niechaj nie wystpuje z obrazami waszemi, które znie-

waya: odmówcie jej ask, aby wylaniem si caem dla ojczyzny, dla

ludu skrzywdzonego, dokazaniem cudów walecznoci, plam zmazaa*. Lep-

szego losu doczeka si ojczyzna dopiero wtedy, gdy si szlachta z ludem
poczy, «gdy si we wcieli* (!str. 220). Zadaniem Czstochowskiej jest

wzbudzenie czci wielkiego ideau i wiary we wasne siy. Tu gos jej

z «Dzie.* up. T. XIX str. 213—5.

J 01\ [Gos M. Boskiej Czstochowskiej]. Nie bierzcie mi za

/ ze, moje drogie towarzyszki, jeli wam powiem prawd.
Ufam, e mi nie zaprzeczycie duszego dowiadczenia i pewnie

wzitoci, która was wyprzedzia i zasuguje u was na jakikol-
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wiek wzgld. Widzicie we mnie wierny obraz najwitszej dzie-

wicy; w niebie przez apostoa ukasza malowany, z ask nie-

bios na ziemi zesany, z Ruskich ziem na Polskie przeniesiony,

byszczy na Jasnej Górze od wieków. Mnogi lud pobony
zbiega si i zbiega z Polski, Szlska, z Czech, Moraw i ze So-

wackiej ziemi. Wybaczcie mi, e powiem, nie przez chepliwo,
ale przez istotn rzeczywisto, em pierwsza i sama jedynie

koron polsk piastowaa, jej ordowniczk bya, nim-ecie wy,

drogie towarzyszki, po kolei witobliwemi koronacyami króle-

stwo otrzymay. Mnie byo przyznano, e Konfederacya Tyszo-

wiecka Polsk utrzymaa, em szlacht polsk nowem yciem
natchna. Szlachta powierzya Polsk w ordownictwo moje;

od tej chwili od Odry do Dniepru zagrzmiay hymny na chwa
nasz, litanie nie pomijay Królowej Polski, cudownej dziewicy.

Jasna Góra staa si twierdz niezdobyt, pod moj stra ska-

dano skarby, bo Jasna Góra bya witym Polski przybytkiem,

w którym i konfederaci barscy silne stanowisko i dotrwalsze

ni jakiekolwiek inne naleli. Wszystko to prawda. Ale, naj-

drosze moje towarzyszki, pozwólcie mi powiedzie, e w tem

ani moich, ani waszych cudów nie byo. Na rany me, przez

Szweda zadane, zarczam was [tak] adnych cudów nie byo.

Cuda, które wiat widzie mniema, nam przyznawa, byy zdzia-

ane przez dzielnych Polaków. Jeeli Ojcowie Paulini twierdz

na Jasnej Górze obronili kiedy, to to si stao ich szlachetn

walecznoci. Jak nie byo Kordeckiego i Puawskiego [tak], tom

i ja nic nie moga. Kiedy lichy król kaza otworzy szace
nieprzyjacielowi, nie byam silna wzbroni i ocali zwtpionej

sprawy. Gdy si rozogniy dusze polskie, gdy je myl wielka

przeja, gdy w wasne ufajc siy, wasnej sprawie si wyleli

—

wtedy dokazali, i nasza cze bya gór, bo przed naszemi obra-

zami cze swej wasnej dzielnoci oddawali. Skoro w nich siy

zmalay, nieudolno ich doja, próno na nas liczyli. Zawód
im zrobiymy, i Berdyczowska, co ani Marka swego nie ochro-

nia, i Lwowska, i ja na Jasnej Górze, a nakoniec i Ostrobram-

ska, gdy Wilno zajte zostao. Nie chwalmy si,

bo kiedy oni niemocni, to i my niemocne; kiedy oni sami cudów

nie zdziaaj, to i nasza cudowno ustaje. Najdrosze towa-

rzyszki, patrzyymy spokojnie, kiedy w ksy Polsk szarpano;
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adna z nas najmniejszego nie powaya si objawi cudu. Na
mnoenie cudów naszych nie potrzeba byo ani Bohomolca, ani

biskupów, co praktyki pobonisiowskie i nieprzyzwoite mortyfi-

kacye wytpiali, ale rzeczywistej w narodzie niemocy. I có
dziwnego! ich ponienie stao si naszem ponieniem; od nich

zaley nas podnie, albo nas zapomnie. Nie podnios oni czci

i korony naszej ani oczekiwaniem na cuda, ani paczem, ani

modami, tylko walecznoci. Konfederaci Tyszowieccy wprzód
walczyli, nim otarze nasze otoczyli i dzikczynnym hymnem
witynie napenili. Biada dzi, jeli w modach zatopieni cu-

dów oczekiwa zechc. Byoby to to samo i gorzej, anieli li-

czy na siy cudzoziemskie królów; byoby to wyzion ducha
przed czasem. Rada moja, aby dusze swe wielkie natchnli wa-
lecznoci i niezomn wiar we wasne siy! aby w braterstwie

powstali razem jak jedno ciao, a Bóg bdzie z nimi. Ojczyzna
cudów po nich samych wymaga; bdziemy je widziay! a te

zdziaawszy, waleczny lud pospieszy z uniesieniem nasze wity-
nie napeni woni kadzida i piewem chway i radoci. Wtedy,
eby nadal by cay, bezpieczny, lepiej, aby lud koron po-

wierzy niepokalanej dziewicy nieba i Bogu, anieli jakiemu

ziemskiemu ludów oprawcy.

G) „Co o mnie mówi arystokraci, demokraci"
i doktrynerzy?"

(Napis, w Brukseli. Dziea up. T. XIX, str. 192—4).

J[00\ Chciabym i ja midzy bajki woy co o mnie powia-

/ daj; ale, e to powiadaj niektórzy, a o tem nie wszyscy

ziomkowie moi wiedz, dla tego samego wszystko to, a przy-

najmniej wiele o sobie pozbieraem, i to sam ogaszam, dla

przestrogi powszechnej rodaków moich, jako i cudzoziemców

wiadomoci.

W czasie rewolucyi naszej arystokraci nasi utrzymywali,

em chcia zosta dyktatorem albo doktorem Francia; utrzymy-

wali, em do urzdowania proponowa famili albo klubistów, em
pensye im rozdawa. Utrzymywali, em wydawa rozkazy sta-

wiania szubienic i gilotyn; e si nigdy z myli moich wytó-
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maczy nie chc; e powinienem wyznanie wiary uczyni; e
pragn mordów i krwi, a jak si sam zabójstw nie dopuszcz^

mio mi sysze o nich; e tym kocem rozsiewam maksymy
mordercze, wpajam je w modzie i chopów, dla których nauki

podpalackie wymylam. Utrzymywali, e jestem twórc
i ywicielem klubów; e si tylko z klubistami i motochem
mieszam; widzieli, em nalea do spisku rewolucyjnego dlatego,,

em z innymi za rzdu.... urzdu otrzyma nie móg, a wraz
z klubistami knowaem zdrad i upadek powstania narodowego.

Po upadku sprawy naszej jeszcze oni, arystokraci i ich

sudzy, nie przestaj tu swoje [tak] wymysy rozwija; upew-

niaj, em wicej sprawie naszej zaszkodzi anieli Dybicz i Pas-

kiewicz; e proteguj klubistów i otrów, marnuj fundusze ko-

mitetów francuskich, swoim po 25 fr. rozdaj, a sam dla siebie

bez miary bior.

Teraz-e powiem, co o mnie mówi demokraci. Powiadaj
oni, e rozdaj pienidze midzy tych, którym sprzyjam; e po-

wierzonemi na moje rce z komitetu meteskiego (Metz) pie-

nidzmi podzieliem si z moim koleg; em si we Francyi

zwiza w jak party orleask; em jest juste-milieu, e wy-

znanie polityczne wiary uczyni powinienem, a kiedy tego nie

uczyni, tom oszust polityczny: za co innego si podaj a co

innego jestem; e si mieszam i przechylam na stron arysto-

kracyi; e chc utrzymywa niewol chopów i upodlenie y-
dów, a niewiadomo kiedy byem i czy jestem ochrzczony. To

mówi o mnie nasi demokraci.

Mniemaby moe kto, e ludzie du juste-milieu puszcz mnie

na sucho, ale nie: i ci mnie przypisuj chtk do gwatowno-

ci, e chciwie mijam drogi prawne, szukajc zdronych; em
jest podegaczem i sprawc nocy 15 sierpnia, a bodaj, em na-

wet mordowa wtedy dzieci. Utrzymuj, e si wi z ludmi

ladaco, polegam na nich i przez nich kierowany jestem; em
intrygant, zawsze co knuj, dziaam jedynie przez towarzystwa

sekretne, a z myli wytómaczy si nie chc, ani wyznania

wiary legalnej uczyni; em jest zamiowany w anarchii, chcia-

bym nie uznawa wadz narodowych i wywraca je; a nade-

wszystko, e chciabym obali sejm, e dziaam w tym celu

i postpuj przeciw decyzyom sejmu, bo, jako republikanin, nie
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mog by wierny zasadom monarchii konstytucyjno-reprezen-

tacyjnej i legalnego porzdku cierpie nie mog. To mówi
o mnie nasi ludzie du juste-milieu.

Nie trudno mi cytacye autorów tych wszystkich powieci

podokada; do, e pryncypay tak nazwanych u nas arysto-

kracyi, demokracyi i juste-milieu za takiego mnie otra zna
chc, za takiego wszdzie gosz i opisuj. eby ich zdania byy
prdzej wszystkim wiadome, pozbieraem je i ogaszam. A gdy

si z tych wszystkich potwarzy, oszczerstw, wymysów i zda
kademu stronnictwu, stosownie do jego zdolnoci, waciwych,

dostatecznie okazuje, e wszystkim tym panom zawadzam, a za-

tem z pola politycznego ustpuj. Niech ich cnoty ojczyzn moj
bez przeszkody i zwad z mojej strony zbawi. Ja w ustroniu

mojem z pomylnoci cudzej cieszy si i uytecznym by
potrafi.

H) Demokracya, arystokracya, doktrynerya.

(Dziea Tip. T. XIX, str. 194-6).

^00\ 1. Towarzystwo demokratyczne naprzód wy-
^'^/ emigrowao z ca emigracy narodow w kraje za-

chodnie Europy i do Francy i. Potem, chcc robi wysokie teo-

rye, zasady, wyemigrowao powtóre ze sprawy narodowej w eter

kosmopolityczny. Powiadano, e myleli kiedy uzna si, nie

ju towarzystwem, ale osobn emigracy. Byoby to trzecie emi-

growanie, emigrowanie z emigracyi. Opónienie tej powszechnej

emigracyi zrzdzio zniecierpliwienie, e poczli z towarzystwa

pojedynczo emigrowa. Zaiste, jest to osobliwsze i niesfatygo-

wane zamiowanie w emigracyi.

2. Demokraci kosmopolici podobni s do pluskwy

w bajkach Jachowicza, która si powicia dla sprawy ludu

i czowiekowi siebie i swój ród wygnie pozwolia, aby go nie

ksaa. Takiego powicenia po Polakach wymaga Mikoaj I

i centralno [Centralizacya Tow. Demokratycznego].

3. Niema wikszych pod socem kosmopolitów nad ary-

stokratów; bo jeden chodzi z angielska, a papla po francusku,

a inny stpa po francusku, a gada po angielsku, jakby pol-

skiego jzyka i obyczaju nie zna. Ukadni do wszystkiego, po-
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rozumiewaj si równie serdecznie z Austryakami byle na dniu

jasnym i w cieniu nocy wiecili.

Zapamitali gosiciele kosmopolityzmu, nie bacz, e przy-

gotowuj czasy imperium rzymskiego. A naprzód zostanie zobo-

jtnienie na to, co swoje, i obcy przewodzi zaczn; a potem

ozibo na to, co si dzieje, i li ludzie panowa i uciska
zaczn; a nareszcie barbarzyniec przyjdzie, znikczemnionych,

zych i dobrych kosmopolitów pochonie, i nowe bolesne odro-

dzenie po upywie wieków rozpocznie. Paczcie dzieci
nad przyszoci!

Doktrynerya jest to suebne i niewolnicze naladowanie

cudzej nauki. Jest w chrzeciastwie doktrynerya papiezka czyli

dworu rzymskiego; jest w polityce doktrynerya konstytucyjna

czyli Benjamina Constant, czy jak tam zwana; jest w rewolu

cyi doktrynerya 1793, zwana Dantonowska, Roberspierowska

i tym podobnie. Doktrynerya tedy po polsku monaby przeoy:
mapiarstwo.

Czowiek próny jest jak purchel: gdy go nadepcesz, to

si z niego znikome próchno rozleci; podobny do nadtego p-
cherza, prochem nasypanego. Uczepe go do kociego ogona: kot

w bok, a on bez koca grucha i grucha. W tuactwie naszem

nie braknie tych, co nie bacz, e zostali uczepieni do kociego

ogona.

Powieci ludu karom spryt i rozum przyznaj, a powsze-

chne mniemanie niesie, e kto nad miar wyronie, to saby
i ograniczony. Jako nie byo podobno wicej miakich gów nad

olbrzymy. Stawiali góry a pod niebiosa, nie przewidujc, e si

pod ziemi zwal. Olbrzym Goliat nie dostrzeg, e mu [tah] ma-

leki Dawid kamyczkiem w gow palnie. Zadrwi z olbrzyma Cy-

klopa karze Ulisses. Prawdziwie, wolby karem ni olbrzymem.

Jan przymawia Jakóbowi, e si przechwala zasugami

ojca swego. Na to Jakób. Janowi: ycz Ci, Janie, aby twój syn

jaknajrychlej móg si zasugami ojca pochwali, a jeli nie

twój syn, to przynajmniej twój wnuk niech ma to to szczcie.

Opracowa ST. KRZEMISKI.



LXXIV.

MOCHNACKI MAURYCY.
(1804[3]— 1834).

Najwietniejszy z pisarzów naszych a po koniec okresu mickie-

wiczowskiego nie doczeka si dotychczas biografii samoistnej a ró-
dowej: dlatego nawet data jego urodzenia ustalon nie jest. Rodzona
matka podaje r. 1804, dzie 13 wrzenia; historycy literatury, prze-

pisujc jedni z drugich, trzymaj si wskazania roku i miesica, ale

zmieniaj dzie na 4-ty wrzenia; Marya Wysouchowa w entuzyasty-

cznem wspomnieniu w «Kuryerze Lwowskim* z r. 1890 wprowadza
rok 1803, a dat dnia i miesica najpowszechniej przyjmowan po-

suwa o dni 12 — na 16 wrzenia — która to liczba odpowiada ró-
nicy midzy dwoma kalendarzami galicyjskiemi, zachodnim i wschod-
nim. Miejscem urodzenia jest Bojaniec w Galicyi wschodniej, w ów-
czesnym obwodzie, dzisiejszym powiecie ókiewskim. Ojciec pisarza,

Bazyli, oeniony z Dembisk, by «prawnikiem*, prawdopodobnie
obroc sdowym; powodzio mu si dobrze, zebra sobie troch gro
sza, kupi wie niedalek od Lwowa i, godzc ziemiastwo z prawni-

ctwem, zajmowa wród wspóobywateli stanowisko wybitniejsze. Zwy-
kego kauzyperdy, albo gryzipiórka biurowego nie wybraby z pewno-
ci Komitet Centralny lwowski z r. 1809, ju po rozejmie w Znai-

mie, do pomocy deputatom z podzikowaniem Napoleonowi za oswo-

bodzenie Galicyi: a pan Bazyli wanie w lecie t. r. wraz z deputacy
pojecha do Wiednia.

Nie brako rodzicom funduszów na ksztacenie syna u siebie

w domu: byo to w zwyczaju u ówczesnej szlachty z szarego tumu
sterczcej; odpowiada te musiao ambicyi ziemianina i obywatela,

moe i nie szlachcica, ale samem posiadaniem ju wsi i stanowiskiem
wybitniejszem wdzierajcego si midzy rdzenn szlacht. Do nauczania
domowego skoni te móg rodziców wzgld na wte zdrowie dzieci,

wród których odrazu uderza niesychan ywoci, rozumem w oku,
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fantazj w mowie i piknem, o^yginalnem obliczem Maurycy. Chopiec
rwa si do wiedzy, z ksiki mia towarzyszk mi, zawsze po-
dan i zajmujc. W 1 2-tym roku ycia ton w « Iliadzie » i «Odyssei»,

oczywicie w przekadach, kocha si w Grekach i Rzymianach, czyta
i mówi po niemiecku i francusku, posiada elementarn wiedz aciny.

W stylu czasu wiczono modych i w « talentach*, bez których nie

byo zgoa wychowania prawdziwie szlacheckiego. Maurycy mia do

muzyki zdatno wysz, rzetelne ju uzdolnienie, mona powiedzie:
talent; gra dobrze na fortepianie; gdy podrós, z gry swej podoba
si ludziom, a czego naby w dziecistwie, to dalej uprawia w wieku
modzieczym, rozwijajc w sobie nawet dar kompozycyi. Ta muzy-
kalno miaa póniej, na wygnaniu, tak nawet spotnie, e na niej

opiera wadca pióra materyalne swe rachuby, wywoywane trosk
o rodki do ycia.

Jak si to stao — nie wiemy, do, e Bojaniec wysun si
z rk p. Bazylego, zachwiaa si nawet majtkowa podstawa bytu ro-

dziny. Mochnaccy przenieli si do Lwowa; ale nie bardzo im si tu

wiodo. W r. 1819 wywdrowali do Królestwa, gdzie mieli « folwark

na Czersku* — jak pisze sama matka Maurycego — zapewne nie

wielki, skoro ojciec rodziny, podjte moe ju we Lwowie, starania

o sta posad w jakiej dykasteryi rzdowej usilnie w samej Warsza-

wie prowadzi, dopóki nareszcie nie zosta asesorem Prokuratoryi

;

urzd odpowiada zawodowi prawniczemu.

Podksztacony ju dobrze syn wszed odrazu do klasy VI liceum,

zostajcego pod Lindym; w r. 1821 mia ju matur. Przyjaciel jego,

zayy z rodzin, kolega szkolny, towarzysz prawie nieodstpny i wspó-
pracownik w kraju i na obczynie, Micha Podczaszyski, syn profe-

sora uniw. wileskiego, lata uniwersyteckie Mochnackiego zamyka mi-
dzy rokiem 1820—3; matka mówi o poznaniu si przyjació w r. 1821;

on sam milczy. W dziele dra Bieliskiego znajdzie si niezawodnie

data pewna. Maturzysta zacign si na wydzia prawny, aby za przy-

kadem ojca zosta prawnikiem. wiadectwo matki nie jest wietnem:
Maurycy zaniedbywa si w naukach, nie stawa do egzaminów, nie

prowadzi studyów, nie mia wasnych skryptów: «by» tylko w uni-

wersytecie; pochaniao go ycie patryotyczne, odcigaa od prawa
literatura, a moe i moda krew w yach. Nieustalenie chronologii nie

pozwala cile oznaczy roku, w którym Maurycego spotkaa cika przy-

goda, amica mu zawód uniwersytecki. Otó w r. 1822 lub 3 zaczepi go

na ulicy komisarz policyjny; zobaczy studenta nie w mundurze, i do tego

jeszcze palcego fajk: obces na modego. Ten opdzi si i obroni

tak stanowczo, e na twarzy komisarskiej zostay lady rki studen-

ckiej. Wszcza si sprawa, grona — gdy wejrza w ni odrazu

sam wielki ksi. Byy to czasy ju po uwizieniu ukasiskiego,
Dobrogojskiego i Dobrzyckiego; w kancelaryi Nowosilcowa i w Bel-

wederze policyjny rozum stanu skierowywano przedewszystkiem na

modzie. O tern, e mody Maurycy jeszcze w liceum nalea do
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zwizku « Wolnych Braci Polaków », zaoonego przez Bronikowskiego,

e by jednym z gorliwszych czonków stowarzyszenia uniwersytec-

kiego, a czonkiem jednej z gmin warszawskich Towarzystwa Patryo-

tycznego — o tem wszystkiem jeszcze wówczas nie wiedziano; ale po-

dejrzan wydaa si sama ju zuchwao wobec wadzy wcielonej

w policyanta—podejrzan i karygodn. Poniewa modzian i na prze-

suchywaniu ledczem stawia si hardo, przeto Wódz Naczelny Wojska
polskiego skaza go — rzecz prawie nie do uwierzenia — na roboty

cikie, grabarskie przy usypywaniu stoku pod paacem belwederskim

od strony ogrodu. Wyrok pierwszej chwili jako kar dodatkow przy-

niós modziecowi ogolenie gowy i ubiór aresztancki; ale gdy w. ksi
ochon, skoczyo si na samych tylko 40 dniach robót w taczkach.

Rzeczywista kara trwaa okrgy miesic. Los Mochnackiego nie by
bynajmniej czem w owych czasach nadzwyczajnem: w jednym tylko

roku 1822 tak jak i on skazanych naliczya komisya do przejrzenia

papierów po Nowosilcowie i w. ksiciu — a 41.

Gorsze od samej kary byy jej skutki na przyszo: w. ksi
kaza wydali Mochnackiego z uniwersytetu. Jeeli si nie myli Pod-

czaszyski, mówic, e przygoda zasza na kilkanacie dni przed

egzaminem ostatecznym na prawnika, to wydalenie byo srogim ju cio-

sem. Puszczony na swobod osobist, modzieniec nie móg ju zosta
adwokatem, nie byby te przyjtym do urzdu: nie mia wic przed

sob otwartej adnej zgoa drogi zawodowej, Ale w sobie samym
mia co wicej: mia genialno dn wiedzy i rzetelne ju tej wie-

dzy pocztki; taki umys zmarnie nie móg, chybaby go zmoga wy-

uzdana zmysowo. Niedoszy prawnik czyta chciwie filozofów i este-

tyków, rozszerza i pogbia sw znajomo literatury powszechnej

i ojczystej, kocha si zwaszcza w Eddzie, Skaldach, we wrzekomym
Ossyanie, Byronie i Shakespeare'ze, a z Niemców lgn do Herdera

i Schellinga, do Schillera i Goethego; Skarg mia cigle na swym
stoliku; czyta i wypisywa co go uderzyo; zaprawia pióro do przy-

szych czynów literackich i zapasów polemicznych, a w r. 1823

umieci najpierwszy, najdawniejszy swój artyku w «Astrei>.

W listopadzie 1823 r. zosta uwiziony i wtrcony do Karmeli-

tów. Jeden z winiów modocianych na Litwie wypiewa by przed

komisy ledcz wilesk wszystko, co wiedzia i czego nawet nie

wiedzia — jak bywao nieraz wród zaskoczonj^ch nagle, nieprzyto-

mnych a «piewaniem» ratujcych si modzieniaszków. Wyszy na jaw
stosunki patryotyczne Mochnackiego na uniwersytecie; nie ukryo si
przed komisy ledcz warszawsk i uczestnictwo jego w jednej z gmin
Tow. Patryetycznego w Warszawie; rzeczywicie nalea do tej, któr
w r. 1823 organizowali Heltman Wiktor i Pitkiewicz. Razem z nim
aresztowano Kozowskiego Józefa, Maciejowskiego Ignacego, Broni-

kowskiego Fr. Ksawerego i Zegrzd. Sprawa bya ju teraz bardzo

powana, a wizienie, z pocztku zwaszcza, ostre: celka do 5 okci,

okno przysonione t. zw. «pudem Ronieckiego», tamujcem wiato,

WIEK XIX. TOM IV. O
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lecz wpuszczajcem troch powietrza; na cay dzie pó funta chleba

i kwarta wody, a gdy ten post ohydny min — strawa za, wstr-
tna, obraajca nerwy. Wzruszajco póniej opisuje sam wizie swe
wraenia: « Czasem w nocy rozleg si krzyk: Strzecie si, bracia,

truj nas! Nastpowaa potem cicho i sycha byo tylko na dzie-

dzicu albo na kurytarzu turkot bbna, tumicy konajcego prze-

strog »; «Kogó to wynosz po nocy cicho na marach, przy latarni?

Mieszkacy Leszna szepc jeden drugiemu: To wizie Karmelitów.

Kogó potem grzebi na rozstajnej drodze? Ofiar Karmelitów*. (List

do M. Hubego z dn. 18 sierpnia 1832 r. — «Dziea » up. I 331).

Nastrcza si tu uwaga, e jak w odczuwaniu wizienia tak

w Ignieniu do spisków, które je wywoay, ogromn rol graa ywa,
na chwil w ruchu nieustajca wyobrania Mochnackiego. Szczere

uczucie popchno go do najpierwszego sprzysienia, jeszcze liceal-

nego, szczere uczucie wydao z siebie uczestnictwo w kole patryoty-

cznem uniwersytetu, a póniej w gminie warszawskiej ; ale w cigem
napiciu utrzymywaa energi uczuciow tylko wyobrania. Te schadzki

nocne na Dynasach, w istniejcych jeszcze wówczas zwaliskach zamku
Nassauczyka i jego maonki, tajemnicze ognie i wiata, izba powle-

czona kirem, mka paska wyryta na szabli, przysigi, zaklcia i gro-

by, sentencye i mowy uroczyste — wszystko to w duchu czasu caej

Europy — miao urok przykuwajcy do miejsca, do momentu czasu

i stosunków upostaciowanych w sprzysienie. A przytem wszystkiem nad

gowami unosia si jeszcze groza sdu i kary. cign j na siebie i sam
Maurycy. Matka opowiada, e raz wszed do Mochnackich - mieszkali

w gmachu pauliskim na Podwalu — jaki modzieniec nieznany i spy-

ta o Maurycego, którego nie byo wanie w domu. Okazao si pó-

niej, e nieznajomy by wykonawc jakiego wyroku: mia rozkaz

zwabienia syna pastwa Mochnackich na Bielany, aby go tam z urwi-

stego brzegu strci do Wisy. Wyrok straszliwy zagodzono póniej

na surow reprymend («Dziea» up. I 307). Goby to bya za sprawa—
tego ani matka, ani jej syn nigdy nie powiedzia; najprawdopodo-

bniej szo o niewypenienie jakiego zobowizania.

Indywidualno taka, jak by Mochnacki, znalazszy si w wi-
zieniu, sama sobie najwiksz wyrzdzia krzywd. Czowiek nie umia
dotrwa, nie wzbi si na ten szczyt odpowiedzialnoci za czyny, na

którym cierpienie staje si cierpliwoci, a niepokalana czysto -

si. Promyk nadziei, e formalne wyparcie si samego siebie zape-

wni swobod, wystarczy do olepienia samowiedzy. Jest to mroczny

moment ycia Mochnackiego, — i adne sympatye, adne wzgldy,
i cae przywizanie do przeszoci, do ludzi i rzeczy dawnych, dzi-

siejszemu pokoleniu drogich, nie zdoa rozproszy mroku otulajcego

jasn posta genialnego modzieca. « Pismo karmelickie » (inaczej «Me-

morya wizienny Mochnackiego » albo «Projekt wychowania publicz-

nego w Polsce ») jak byo tak pozostanie cikim bdem jego mo-
doci. On sam po wyzwoleniu si wyzna przed matk, e «te pisma
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s jego hab» («Dziea» Zup. I 313), a chocia zaraz doda, ze «mu
dyktowali», e «musia to pisa» — pierwszy przecie okrzyk, który

mimowoli wyrwa si z sumienia w uroczystej chwili powitania z ro-

dzicielk, guszy wszelkie póniejsze wyjanienia i zarczenia i cay
dugi list do Hubego: w tym okrzyku tylko jest prawda. Memorya
dotyczy wad systematu wychowawczego w Królestwie ze wzgldu na

nieprawomylno modziey, a nosi dat r. 1824, odpowiadajc cza-

sowi uwolnienia po 10-miesióznem wizieniu. Z uwagami zasadni-

czemi cz si spostrzeenia nad zbytni agodnoci cenzury (która

od dwóch lat ju i nad czasopismami i nad ksikami ciya). Naj-

jaskrawsze s wskazówki, jakiegoby jarzma uy potrzeba na uniwer-

sytet, aby z niego wychodzia modzie i dobrze wyuczana i zarazem

naleycie wywiczana w «moralnoci*. Rzd wprawdzie, nie czekajc
na Mochnackiego, ju tegosamego roku da uniwersytetowi opiekuna
w osobie Fredry, ale samo wydobycie uznania z winia tak wybi-

tnego wystarczyo mu do przewiadczenia, e zama wol oporn
i zbezczeci charakter.

Kiedy w r. 1830 i bolesna ta sprawa wypyna na wierzch,

broni si przyszy polityk-historyk argumentem jedynego wyjcia
i drugim — niezawodnego zapadnicia si wszelkiego rzdu, któryby
poszed za radami «Memoryau»; utrzymywa wreszcie, e mu « Pro-

jekt » podsunito do podpisu, i e on, Mochnacki, nie jest zgoa auto-

rem tej obrzydliwoci. Tesame argumenta powtórzy w owym licie

do Hubego, dodajc nowe a suszne, z póniejszego swego ycia. Na
razie obrona niewiele zawaya na surowej szali sdu w Komitecie
rozpoznawczym, w którym prezydowa Hub, i rzd powstania zgodzi
si ze zdaniem rozpoznawców i uzna lekkomylnego winia za nie-

zdolnego do suby publicznej. Orzeczenie takie za rzdu wolnego,

niepodlegego, byo prawdziwym wyrokiem potpiajcym, i zdaje si,

e ten wyrok wanie rzuci tak nagle Mochnackiego w szeregi

zbrojne.

Do odzyskania swobody sam tylko «Memorya » nie wystarczy:
musia da wizie przyrzeczenie, e na rkojmi swej prawomylno-
ci wstpi do cenzury; bya nawet chwila, i dla wikszej pewnoci
chwyta si wykrtu, e zostanie ksidzem, aby, zwrócony ju stale

ku niebu, nigdy ju wicej nie móg sta si przestpc na ziemi.

W. ksi, który Maurycego dobrze pamita, teraz, majc sobie zdan
spraw z zakoczenia ledztwa, pilnowa, aby sowo nie poszo na
wiatr, i zapytywa Szaniawskiego o skutek; Szaniawski, bywajcy
w domu rodziców, nie przestawa nalega: albo do kancelaryi Nowo-
silcowa albo do cenzury. Mochnacki zwóczy jak móg, a wreszcie,

cigle nagabywany, w obawie nowego uwizienia, odda si pod ko-

mend dawnemu wielbicielowi Kanta. W licie do «Kuryera Polskiego*

nr. 364 z r. 1830 usprawiedliwia si znowu tem, e tylko dwa miesice
w cenzurze pracowa; ale si nie spostrzeg, e w tymsamym licie

starego niegodziwca, z wrzenia 1827 r., który mia by nieprzebit

*8
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tarcz, stoj niewzruszone sowa: « Strofowaem ci ju da^yniej w pro-

tokóach*, a «Wasnorczny raport do cenzury o niektórych dzieach
wydanych w r. 1826» przynosi ju niezachwiany dowód, i nieopatrzny

czowiek znacznie duej i stale jako patny urzdnik pracowa w biu-

rze Szaniawskiego. Owe dwa miesice mogy by tylko czasem zanie-

dbywania obowizków.
Po licie zwierzchnika, bynajmniej nie nalegajcym na powrót

do biura, wydoby si nareszcie Moch^acki z jamy, w któr samowol-

nie by wpad. Teraz potrzebowa oczyszczenia si przed samym sob
i przed wiatem; mia niesmak, czu rozterk w duszy i musia j
jakim objawem dodatnim uspokoi. Sposobno nastrczy mu Sd
Sejmowy. Gdy si rozpoczo postpowanie gówne (kwiecie 1828),

z memoryalisty i cenzora wybuchn nagle gorcy patryota — jakim

w gbi duszy swej by. Po kryjomu w odpisach kry po kraju

«Gos obywatela z Poznaskiego do Senatu Królestwa Polskiego » —
upomnienie do sdziów, aby, wyrokujc wedug prawdy, zawyrokowali

równie i wedug sumienia, jak zalecaa ustawa z kwietnia 1827 r.

Autor by nieznany, pismo jdrne, ciekawo powszechna naprona,
a samo ju wykrycie autorstwa grozio cikiem przeladowaniem. Mo-
chnacki przyzna si Woroniczowi, e to on «Gos» napisa: starzec

we zach pobogosawi mod si — na now, lepsz od dotychcza-

sowej drog — i bogosawiestwo nie poszo na marne.

Mia ju wtedy za sob przyszy dziejopis i publicysta trzy lata

pracy literacko- dziennikarskiej: najpierw w «Dz. Warszawskim », który

zaoy by w kocu roku 1824 wespó z Podczaszyskim, potem

w « Gazecie polskiej », wreszcie w «Kuryerze Polskim », przy którym

zasta go Dwudziesty Dziewity Listopada. Na chleb pracowa w «Izy-

dzie» od r. 1826—30, pobiera te jakie stae dyety z wydziau
przemysu w Komisyi Spraw wewntrznych i Policyi — musia wic
chyba i tam pracowa. W czasopismach pomieszcza artykuy litera-

ckie, krytyki, spostrzeenia i wywody, gównie jako szermierz roman-

tyzmu, teoretyk, z bujnoci wielk szerzcy swe mniemania i po-

gldy, a stylista to ju taki, jakiego przed nim literatura polska wie-
cka jeszcze u nas nie miaa, zwaszcza w kolorycie myli i citoci

wyraenia. Przedsibiorstwa nie szy: po póroczu 1825 r. upad
«Dziennik» miesiczny, prowadzony powanie, i moe dlatego wanie
przy zdawaniu redakcyi za cae bogactwo mia — dziewitnastu
prenumeratorów. Gdyby nie zamono niektórych wspówacicieli
i dobra ich wola, takisam los spotkaby by zapewne « Gazet pol-

sk», któr Mochnacki do spóki z Bronikowskim w listopadzie 1827 r.

zaoy i od 1 grudnia 1827 do 1 grudnia 1829 r. prowadzi, zasila-

jc j ju lepiej ni «Dziennik* pracami wasnemi, przewanie litera-

ckiego znaczenia. « Kuryer Polski* (jd grudnia 1829 r., pismo jak

« Gazeta* codzienne, skupia naokoo siebie przekonania liberalne, któ-

rym jednak cikie warunki zewntrzne nie daway dostatecznego uj-

cia; dopiero powstanie nadao temu organowi rzeczywiste znaczenie
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i historyczn nawet donioso; z lego czasu artykuy samego Mochna-

ckiego w nimnie s liczne.

Ze sprzysieniem wojskowem zetkn si Mochnacki ju w sty-

czniu r. 1829; brat Kamil, podchory, wprowadzi go na zebranie

spiskowych. W lecie t. r. nastpio zblienie si z Wysockim i rze-

czywiste ju wejcie do cywilnego oddziau zwizku. Na krótko przed

wybuchem — podczas owów urzdzanych na podejrzan modzie uni-

wersyteck, zaj z Woyd i policy o naboestwo w rocznic szturmu

Pragi — zniechcony gadulstwem modych a wstydliwoci polityczn

sprzysionych, utraciwszy wiar nawet w sam moliwo wybuchu,

usun si na stron, « drzwi przed zwizkowymi zamyka*, nie chcia

o nich wiedzie; ale w przeddzie wybuchu powróci, nie zawiód
. oczekiwa, wcignitych w plan dziaania, i na stanowisko pody.
Pikne wyszo wtedy z ust jego sowo: «Wol zgin z wami, jak

dla przeprowadzenia mojej opinii odstpi teraz od zwizku ». Opini
t by gniew, e spiskowi nie chc z samych siebie wyoni wadzy
do kierowania powstaniem. Gdy zrana Dwudziestego Dziewitego wszed
do niego Goszczyski, zasta go nad rkopisem dzieka «0 literaturze

polskiej w wieku dziewitnastym ». Maurycy odoy pióro i zawoa:
«To na póniej; teraz biegn do szaserów» — którzy si chwiali.

Inne teraz nastawao pisanie: piórem mia by karabin. Przedmowa
do I czci przerwanej i nigdy ju niedokoczonej « Literatury*, da-

towana dn. 14 grudnia, oddaje szczery nastrój autora i ukazuje rze-

czywiste jego uczucia podczas powstania.

Wieczorem dn. 29 listopada wraz z Kozowskim, Karmaskim,
Bronikowskim, Duninem Anastazym, ukowskim Ludwikiem i innymi

wyciga lud ze Starego Miasta na ulice, a potem prowadzi go pod
arsena: stawa si czowiekiem publicznym. Drania go odezwa Rady
Administracyjnej, jtrzyo powolne wykluwanie si stanowczoci w czy-

nach. Jak przed wybuchem zrywa ze spiskowymi dla ich niedonej
woli politycznej, tak teraz usiowa wol lepsz, dostrzegan w tu-

mach i jednostkach, zorganizowa w ster nad powstaniem. Tak sta-

n dn. 1 grudnia Klub gównie jego zabiegami, tak z klubu wyonio
si póniej Tow. Patryotyczne. Nie da si skusi Radzie Administra-

cyjnej, która go razem z Bronikowskim wezwaa do swego grona;

nazajutrz w salach redutowych Starego Teatru, gdzie zbiera si klub,

nie liczc si z popularnoci Chopickiego, ze skadem zgromadzenia,

w które wtargn by Lach Szyrma ze swym legionem akademickim —
odezwa si o ulubiecu ludu a wybracu caej inteligencyi politycz-

nej: on zdradza! Rzucono si na mówc; ledwo mu ycie uratowali

najblisi. O tej -to chwili póniej powiedzia, e zbyt nagle zda do

wadzy. Próbowa jeszcze poruszy podchorych, aby ustanowi ten

ster idealny, na który zgrzytaa rzeczywisto, a po drodze do celu

sprztn Lubeckiego, gównego sprawc dyplomatyzujcej poowi-
cznoci. Zaklcie Wysockiego powstrzymao podchorych i moe sa-

memu Mochnackiemu ocalio ycie. Teraz spostrzeg, e wraz z roz-
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pdzeniem klubu zrobia si naokoo niego pustka, a zuchwae po-

gróki niedorzecznej gwardyi akademickiej, e go zabije, kazay mu
powanie myle o bezpieczestwie osobistem. Sclironienie da mu rzd
w paacu ministra skarbu, da minister, tensam, na którego ycie
wanie godzi, kiedy porywa za sob podcliorych, i w jego miesz-

kaniu ukry si przed noami gupców. Lubecki, ju na wyjezdnem
do Petersburga, zaszczyca go czst rozmow, okazywa ywe zajcie
si jego mylami: pocigaa go niepospolita indywidualno. Dla Mo-
chnackiego pooenie byo tem faszywsze, e minister w uprzejmoci
swej raczy go nawet obiadami z wasnej kuchni. Po odjedzie Lu-
beckiego stara si zrównoway uczucie ujemne, które owadn go
musiao, krótk not pochlebn w «Kur. Polskim» nr. 364.

Twórcza gowa nie moga by bezczynn. Ju na pierwsze ode- .

zwy Rady Administracyjnej zaimprowizowa sw wasn; zagodzi j
drug, drukowan. W sam wigili Boego Narodzenia wyda bro-

szur «Co rozumie przez rewolucy w Polszcz » - pen myli
zdrowych o yciu narodowem, o powstaniu w zestawieniu z rewolucy
francusk, o pitnastoletnich rzdach, wymownie scharakteryzowanych.

Powstanie uwaa za jeden z wypadków wdelkiego znaczenia dla ca-

ej Europy; ale wanie nie widzia odpowiadajcego tej wielkoci na-

stroju, choby tylko w Warszawie, z której przecie « iskry pryska
powinny na kraj cay>. Zastrzega si przeciwko socyalnemu chara-

kterowi powstania («Pierwej bdmy narodem, a potem poczynimy

stosowne zmiany w wewntrznym skadzie naszej spoecznoci*); uczy,

e rewolucy jest umiejtnoci, której w Polsce wanie nie wida.
W «Kuryerze polskim» nr. 370 wydrukowa spokojny a mdry arty-

ku « Wypadki i ich kierunek* (cig pierwszy). W dn. 8 stycznia

w nrze 384 znika nazwisko Mochnackiego z pod tytuu «Kuryera»;

w drugiej poowie miesica pojawia si w «Nowej Polsce*. Trosk
o powstanie przejmuje ju teraz gniew. Gorce, zapalczywe artykuy
pitnuj dotychczasowy kierunek, wskazuj rodek ratunku w poru-

szeniu socyalnem, które ma by narzdziem ruchu zbrojnego; stawiaj
dyktatur, ale rzeteln powstacz, jako dogmat polityki wewntrznej
na chwil walki; sigaj w przeszo, wytykaj ze naogi i wieczn
trwoliwo przed hasami radykalnemi wydawanemi w kierunku celu,

do którego si zdao; nie oszczdzaj Kociuszki, nie wstrzymuj si
przed sejmem, szarpi nowy rzd, nicuj jego odezwy: chc w^alki ta-

kiej, do jakiej rozpalia si bya Francya przeciwko najazdowi za

wielkiej rewolucyi. Gwatowno sowa a gboko myli w tej kró-

tkotrwaej, trzytygodniowej publicystyce niema równej sobie w pi-

miennictwie politycznem polskiem.

Na grudzie przypada wysanie Mochnackiego przez Czartory-

skiego i Ostrowskiego na Woy dla pobudzenia tam umysów bez kom-

promitowania rzdu a naraania si Chopickiemu. Emisaryusz w^cale

nie by na Woyniu; poza Lublin niedaleko si posun, a listy do

znakomitszych obywateli woyskich, które by otrzyma, zabra kto
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inny. Caa misya wyglda na pozbycie si tylko ze stolicy niedogo-

dnego podegacza.

Zaraz po ostatnim artykule w «N. Polsce » (14 lutego) zacign
si Mochnacki do wojska, do tego samego puku czwartego strzelców

pieszych, w którym suy brat jego, Kamil. Jako ochotnik bi si pod

Okuniewem, Wawrem, Liwem, Dugosiodem, Potycz, na grobli Ty-

kociskiej i wreszcie pod Ostrok, w puku mieszanym Breaskiego.

W morderczej bitwie, która rozstrzygna o losach powstania, otrzy-

ma cztery rany, cztery zaszczyty. Po wyjciu ze szpitala w Warsza-

wie pozosta ju w stolicy, ale bez wybitniejszej roli; odegra raczej

ujemn, kiedy Skrzyneckiego nakania do rozpdzenia rzdu, aby niepora-

dno zastpi zuchwalstwem zej woli. Dopiero zamach, przygotowany

przez Krukowieckiego pod hasami demokratycznemi, poruszy go znowu

do czynu. Organem jego myli by wówczas «Dziennik powszechny

(krajowy, narodowy)*. Zapóno pozna si na Krukowieckim; spisko-

w^a razem z nim i mia przyrzeczone miejsce w radzie pitnastu

przy konsulacie, utopionym w nowej dyktaturze. Przeladowali go i sam

prezes rzdu i gubernator stolicy Chrzanowski; pierwszy grozi mu
mierci, drugi wydaniem Paskiewiczowi — jak sam zagroony pisze;

ocala jednak, niewiadomo przez kogo uwolniony z wizienia w Ratuszu.

W krwawych wypadkach 15-go sierpnia udzia Mochnackiego, jeeli

by, to bardzo saby; rozumny artyku w «Pamitniku emigracyi pol-

skiej » przemawia-by powinien za zupenem uchyleniem si od nieszcz-

snego ruchu.

Po klsce warszawskiej pocign Mochnacki traktem wygnania

na Modlin, Zakroczym, Pock a wkocu wiedziebno. W Zakroczymiu

by wspóredaktorem « Gazety narodowej* i kilka w niej artykuów,

przemawiajcych za wytrwaniem bez poddawania si, zamieci. Po
zmarnowanych zapdach do pozostania w kraju i podtrzymania walki

obaj bracia znaleli si ju dn. 2 listopada w Paryu. Tu Mochnacki

zrazu trzyma z Lelewelem, by nawet sekretarzem na konstytucyj-

nem zgromadzeniu Komitetu Narodowego w dn. 8 grudnia, bywa na

Taranie. W lutym 1832 r. wyjecha nagle do Metz, do Podczaszy-

skiego; ucieka przed zawieruch emigracyjn w Paryu, aby spisa

i ostatecznie wykoczy 2 pierwsze tomy « Powstania Narodu Pol-

skiego*. Pisa niesychanie prdko, namitnie i w lecie mia ju ca-o — na pocztku r. 1833 ostatecznie wykoczon. Dugo szuka
na ni nakadcy, zabiega o zasiek z funduszu narodowego w Gali-

cyi, uderza do zamoniejszych emigrantów, ogasza i zbiera prenu-

merat, marzy o « spekulacyach muzycznych*, o wydaniu swych kom-

pozycyj, koysa si w snach, e wielki koncert, dany w Londynie przy-

niesie mu conajmniej z 500 funtów: upojony powodzeniem na wieczor-

kach w Metz, nie waha si si swoich przecenia. Póniej zniywszy
loty, liczy jeszcze na swój dar nauczania muzyki, aby z niego y.
Przy niestaoci myli, i nigdy ukoi si nie dajcej wraliwoci wszyst-

kie te uudy prysny, gdy znalaz si nakadca na « Powstanie », nie-



— 120 —

jaki Chemicki, emigrant. Dla druku, chcc go mie jak najtaszym,
przeniós si Mochnacki w rodku roku 1833 do Marly-le-E<oy, niedaleko

od Parya, i bawi tam, dopóki ksiki nie wyda (z dat r. 1834).

Odwióz tymczasem umierajcego brata do Hyeres i sam pi tygo-

dni przelea; zdrowie mia coraz sabsze.

Rzeczywisto emigracyjna rozkadaa go. Gniotce kadego hi-

storyka prawo przedmiotowego punktu widzenia odrywao go sto-

pniowo od dawnych marze, dogmatów, gwiazd przewodnich ycia
czynnego, a na potn si ksztatowania myli za saba zdolno do
analizy i syntezy nie pozwalaa umysowi broni si od gnbicego na-

cisku. Ustawiczne falowanie mniema i dozna tamowao spokojne kry-

stalizowanie si przekona niewzruszonych, jakich potrzebowa i czo-

wiek doznajcy wrae i historyk porzdkujcy fakta w pewne kate-

gorye rozumowe. Rozwiewaa si nietylko wiara w demokracy, ale

i samo przedwiadczenie o skutecznoci wszelkiej zbiorowej woli,

energii i dziaalnoci. Ju w licie z Metz z dn. 22 lutego 1832 r.

do Lelewela pisze: «Te smutne obserwacye (star w Paryu) uczyniy
mnie stronnikiem absolutyzmu*. Wyznanie byo szczere; po
niebezpiecznej pochyoci umys stacza si ju nie przestanie. Jednake
do rodka, a pod koniec r. 1833, z tej tonacyi duchowej, która pa-

nuje w « Powstaniu », niepodobna wyczu jeszcze odstpstwa i artykuy
w « Pamitniku* Podczaszyskiego maj jeszcze nastrój kanonicznej

ksigi przekona Mochnackiego.

Dopiero w kocu roku 1833 zaczyna si ju biegun przesuwa.
Zaoenie Zjednoczenia Dwernickiego dao do tego pierwsz pobudk,
gdy Mochnacki, zrywajc z Lelewelem, z Komitetem przy ulicy Taranne,

jeden z najgorliwszych popar nowe, bezwyrazowe zespolenie si pod
hasem, e emigracya nie powinna mie, ani uprawia adnej polityki,

ma tylko trzyma si w kupie, a jeli si sposobno nadarzy, bra
co dadz, na nic i na nikogo ze swej strony nie liczc. (« Niczyj ej pomocy
nie odrzucamy, ale w niczyj nie wierzymy » [Pismo okólne]). Ta zasada

wczeniej ju, zanim si rozpocz przewrót wewntrzny, rozpalia

nienawi do Towarzystwa Demokratycznego. Mochnacki ju w r. 1832
nazywa je wzgardliwie sekt, przeladowa sw myl i jednoczenie

lekceway sowem. Zwolna dokonywao si w nim przechylenie na
prawo. Rok 1834 zastaje go ju zjednanym dla Kaliszan, monar-

chistów, dla wszystkich ludzi spokojnych, dla Czartoryskiego — wre-

szcie dla caego obozu monarchicznego. I wtedy wanie dopiero

z mgie rozkadowych wynurza si osobliwszy teoremat «insurrekcyi

wewntrznej*, wrcz przeczcy owej zasadzie niepolitykowania, i wy-
ciga z duszy dawniejszy dogmat nieograniczonej dyktatury w po-

wstaniu, aby nim opromieni przyszego króla, opiewanego ju przez

Praniewicza. Teraz ju i Dwernicki ze swojem przystpieniem dopro-

testacyi w Poitiers przeciwko machinacyom i pretensyom obozu ciga
na siebie nienawi Mochnackiego, a sama protestacya pobudza go do

nowego rozerwania jednoci, do nowej organizacyi czstkowej.
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W kocu lata wyjeda Mochnacki do Auxerre nad Jonn
w Szampanii poudniowej, gdzie «zakad» (depot), t. j. zrzeszenie emi-

grantów przymusowe okazywao ju pocig ku Czartoryskiemu. Talent

i energia wywouj dwie yczliwe manifestacye dla ksicia Adama,

dla caego kierunku zachowawczego: « List do gen. Dwernickiego* z dn.

17 padz. 1834 r. i «Pismo okólne oficerów, podoficerów i onierzy

z zakadu w Auxerre do rodaków w emigracyi» z dn. 3 padz. 1834 r.

W «Licie» stawia Mochnacki zadziwiajc tez, e «tylko domowe
niezgody przywiody do upadku ostatnie powstanie narodowe w Pol-

sce »; potrzebuje wprawdzie Polska reformy spoecznej i wielkiej, ale

jej nie wyda z siebie Tow. Dem.; dotychczas w Polsce jeden stan

wszystko moe, bo ma wasno i owiat: ile razy jeszcze zechce, cay
lud z sob do broni powoa; wbrew temu wanie hasem sekty de-

mokratycznej jest « szlacht w pie wyci, majtek jej odj i mi-
dzy lud rozda »; cokolwiek o Czartoryskim kto powie, ma on naj-

wiksze stosunki w kraju i uwaanie powszechne i niemae wpywy
zagranic. «Napada na Czartoryskiego, kiedy trzeba kad reputacy

wzmacnia, to nierozum; dlaczegoby mia by gorszym od innych, a nie

by przecie samowadnym w rewolucyi : zostawa pod wpywem
i rozkazami sejmu, w rzdzie tyle tylko znaczy, ile kady z kolegów

»

i t. d. — w dosownych wyraeniach.
W <-Pimie » mówi Mochnacki, e polityka zagraniczna rozdzie-

lia emigracy, ale «j zjednoczy wadza dla insurrekcyi wewntrznej
2 O-milionowego narodu* ; naród, który nie przesta by jeszcze naro-

dem, tylko sam siebie uratowa moe; bdzie si móg obroni tylko

przy wadzy porzdnej wasnej; ta wadza powinna by dla insurre-

kcyi w duchu zasad insurrekcyi i t. d. Mochnacki myli tu o wadzy
insurrekcyjnej na emigracyi, mówi bowiem wyranie: «pierwszym

jej charakterem powinna by mono zawizania stosunków z naro-

dem» («Dziea» up. I 377), nie mia za wtpliwoci komu j po-

wierzy. Wtaczanie rzezi szlachty na Tow. Demokratyczne mogo by
tylko skutkiem olepiajcej nienawici neofity politycznego: z wyjtkiem
dwu warcholcych krzykaczy. Gurpwskiego, póniejszego odstpcy, iKr-
powieckiego nikt nie chcia rzn, nikt nawet nie wypdza szlachty

z przybytku cierpie, walk i znojów narodowych, nikt jej nie wzbra-

nia przystpu do demokracyi, ani w r. 1834, ani jeszcze w 1844 r.,

kiedy Prawdowski roztwiera przed narodem swój ewangeliarz. Z bó-

lem, ale i z niemiosierdziem wymawia pierwszemu historykowi po-

wstania 1831 r. te wszystkie zboczenia myli, t ca metamorfoz
radykalizmu szlachetny belwederczyk Nabielak. Na nowe nawrócenie

si szybko pdzca mier nie zostawia ju czasu.

Zapalenie mózgu i suchoty powaliy krzepki organizm ju w 30-m
roku ycia. Zmar w Auxerre, 20 grudnia 1834 r. Mia pogrzeb

wspaniay: caa fara kirem obita, prefekt, genera komenderujcy,
gwardya narodowa z muzyk i parad, wszyscy urzdnicy w wielkich

mundurach, ciao niesione przez miasto. Nad zwokami gorliwo ziom-
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ków zoya grosz wdowi na okazay pomnik z wyniosej kolumny
i kolosalnego biustu bronzowego, pomysu Wad. Oleszczyskiego.

Póniej Antoni Oleszczyski wyry przepikny staloryt.
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okazuj si prac M-go (por. T. III «Stu lat» str. 266). O samem
czasopimie ob. yciorys. 3) «Gaz. polska» redag. w r. 1827—9, zrazu

wespó z Franc. Ksaw. Bronikowskim i Nep. Janowskim, (wiele ar-

tykuów). Por. T. III «Stu lat» str. 266, 275. 4) «Kuryer Polski*

1829 — 30, od 29-go z ukowskim, Lelewelem, Wysockim i in. Bar-

dzo wiele artykuów, zwaszcza recenzyj teatralnych i zapewne dro-

bnostek dziennikarskich. Po 29 listopada nr. 364 odpowied na oskar-

enie w « Polaku sumiennym* wraz z listem Szaniawskiego, a moe i uj-
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naley do wyd. 3-go. Wyd. 2-e, Wrocaw, 1850, Schletter; 4 t.:

I: IV i 268; H: IV i 280; III: IV i 363; IV: 343 str. 8^ min.
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dziernika 1834 r. — Nr. 16 i 17 znajduj si w «Listach* ob. nr. 19.

18) «Pisma rozmaite» (Pary, 1836, Jeowicki; XVI, 485 str. 8°;
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wne, ogoszone z wiedz matki autora» (Pozna, 1863, up.; 5 t. 8°:
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1830 r., «List do M. IIubego» z «Pamitnika em. polsk.» (str. 324

—

43). W T. III o udziale w sprzysieniu powtórzone (dopisek V).

Estreicher niewaciwie kadzie pod Mochnackim «Kraj i emigracya,

pismo czasowe* (Pary, 1835— 9); równie nieusprawiedliwione jest

przypisanie mu autorstwa druku wymie, w T. III str. 148. (IX,

106 str. in 24°). Czy kiedykolwiek «Odezwa » wspomniana w ycio-

rysie z odpisów, w których krya, ukazaa si i w druku — pisz-

cemu niewiadomo. Kraushar ogosi «Memorya wizienny » z r. 1824

(«Miscellanea histor.»); ob. Rkopisy. Przekady pomijamy. Co do

nr. 1— 4 porównaj tu II Dobrzycki.

B) Rkopisy. Z nowych, niedrukowanych za ycia, nie zostao nic

takiego, coby Podczaszyski i Jeowicki za wymagajce, a choby
tylko godne, druku w «Pismach rozmaitych* uznali. Nic te z pozo-

staoci nie wydobya matka do «Dzie*. Po skonie znaleziono tylko

wypisy, zaznaczenia do T. III « Powstania*; a owe masy papierów,

o których wzmianki w « Listach*, byy rkopisami rzeczy ju druko-

wanych, wycigami, pomysami^ moe nawet seksternami modzie-
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dzc z Warszawy, zostawi u Feliksa Miaskowskiego («Dziea » I 13) —
dotychczas nie wyledzono. Niema jej pod wac. tytuem w katalo-

gach wydrukowanych. W Bibl. Gównej w Warszawie znajduje si
rkopis nr. 1034, sign. 4^/3 « Wasnorczny raport dla cenzury o nie-

których dzieach wyd. w r. 1826 » 3 ark. folio. Skorzysta z niego

Kraushar przy «Memoryale wiziennym*, ob. tu nadto II.

II. Pisma o MoCHNACKIM. l) Dembiski Hen. genera «Mowa
z okazyi odbytego w Paryu obchodu aobnego po . p. M. M-m»
(b. m. i r. drk. [Pary, 1834, Pinard]). 2) Dobrzycki Stan. «Spis liter,

art. i rozpraw Mochnackiego w czasopismach warszawskich 1825

—

30 r.» («Pam. literacki» 1900, str. 456—68. Blisko poowa liter.,

sporo te przekadów w «Dz. Warsz.», « Gazecie polskiej » i «Kur.

polskim* — wogóle na wykazie 106 art., ale przy niektórych wyra-

ona wtpliwo). 3) Gadon Lub. «Emigr. polska» (Kraków, 1900— 1;

wskanik). 4) Janowski J. N. «Do wydawców Królów Polskich* (Pa-

ry, 1832). 5) Heltmann W. «Emigracya Polska w r. 1831—63

»

Lipsk, 1863; str. 37—43). 6) Kraushar Al. «Pogldy M-go w r. 1826»

(«Kraj» petersb., 1903, nr. 52). 7) Lelewel J. « Polska odrad. si», str.

199— 208; ob. tu Lelewel Bibl. II a. 8) Nabielak L. «Do Maurycego

M-go z powodu pism auxerskich» (Pary, 1834 23 str. 8®). 9) Podcza-

szyski M.: yciorys w T. I «Dzie » up. str. 292 nst. 10) Polacy w Au-

xerre o skadki na jDomnik («Listy» w «Dzieach» str. 358— 9). 11)

Przewóski Edw. «M. M. jako krytyk literatury » (Warszawa, 1905;

«Ksiki dla wszystkich* nr. 282). 12) Szpotaski Stan. «M. M.»

(«Bibl. warsz.» 1907, IV 201—21). 13) Walewski Ant.: List do ro-

dziców M-go, opisujcy chorob, hallucynacye i skon (« Listy » w «Dzie-

ach* str. 349— 56). 14) « Wspomnienie pomiertne o M. M-m» («Moda
Polska*, r. III (1840) str. 3-11). 15) Wysouchowa Marya «M. M.*

(«Kuryer Lwowski* 1890).

A) „O duchu i ródach poezyi w Polszcz" (1825).

(«Dz. warsz.» 1825, T. I, zeszyt 2-gi, str. 128—97).

Rozprawa, «napisana w Warszawie w czerwcu 182.0 r.», na go-

rco jeszcze posza do druku. Przejmuje j wiara w romantyzm, który

wyszed z nowej teoryi Niemców dla ycia i sztuki. Jest to feno-

men €dobroczynny*; on nam «stworzy narodow literatur*. Czem jest

istotna poezya i czem yciodajny romantyzm — o tern na str. 135-47.

Najwaniejsz moe czci romantyzmu jest poezya gminu, po niej po-

dania starosowiaskie, a przez nie znowu mytologia pónocna Skaldów,

oparta, co prawda, na kosmogonii dziwacznej, dzikiej. W krótkoci j
autor wykada, powouje Czackiego i przechodzi do chrzecijastwa. Czo-

wiek y wtedy silnie, uprawia mstwo, kocha wolno — ale dla sie-
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bie. Powstaa z tych ywioów «pilvna instytucya* rycerstwa. Potwor-

nem byo spoeczestwo, ale wspania^^m czowiek, gdy z wntrza swego

wyprowadza «najpikniejszy owoc wieków i pokole» — mio ide-

aln i entuzyaz m religijny. Ostatecznie «staroytno sawiaska,
mytologia pónocna i duch Wieków rednich — te s róda romanty-

cznej poezyi w Polszcz*. «Uczuli t prawd Mickiewicz, Zalewski, Odyniec

i kilku innych modych poetów* (176). «Opakany dzi stan literatury i tea-

tru polskiego* podnie zdoa tylko poezya romantyczna i narodowa (181),

a pikno jej nie bdzie zgoa klasycznem. «Pikno staroytna jest sko-
czon, ogranicza si jedn chwil, jest formaln, spoczywajc, waciwie
plastyczn ide» ; ^pikno za chrzecijanizmu jest idealn, nad sfer do-

tykalnego wiata krc. Nie zna innej miary, prócz nieskoczonoci,

innego celu prócz drugiej poowy bytu rzeczy, który nazy-
wamy wiecznoci ». Caa kultura grecka jest sensualistyczn. Grecy

przywiedli filozofi swoj i sztuk do syntezy ; my yjemy analiz — gro-

bem indywidualizmu. Nauki mogy przechodzi z kraju do kraju, z wieku
do wieku, ale w poezyi kady naród i wiek sam za siebie mówi musi.

Pseudoklasycyzm, który panowa w Europie «jest to posg Alcyda, prze-

niesiony z warsztatu Praxitelesa do wieku Ludwika XIV i nakryty pe-

ruk* (190). «Odwieczne rozdwojenie w sercu czowieka, wacego si mi-
dzy rachub i natchnieniem, midzy ide i rzeczywistoci, jest obrazem

poezyi klasycznej i romantycznej*. Brodziski pierwszy zada cios Francu-

zom, a zerwa z nimi trzeba zupenie. «Jeeli ju powoaniem na-

szem jest wewszystkiem unika oryginalnoci > , to naladujmy ra-

czej poezy romantyczn niemieck, która, «wracajc do mglistych dolin,

poczya swój gos z gosem wietrznej harmonii, z wiejskiego zacisza prze-

biega krain pamitek, a utworzywszy sobie ojczyzn w myli, naksztat

cieni Ossyana wzniosa si pod oboki*. Ossyan jest Mochnackiemu naj-

droszym, wywiera na niego urok najwikszy, a Schlegel Fr. wada jego

mniemaniami teoretycznemi. Wiry wywoane przez t rozpraw byy naj-

uporczywsze. Odpowiada na ni m. in. Lelewel w «Bibliotece Polskiej*.

/[Oyli sir. 135— 47. Roraantycznoó bynajmniej nie jest od-

/ dzielnym wyrazem lub form uczucia poetycznego; nie

naley wic nazywa ten /^a^7 '"odzaj Poezyi szko ustanowion

w pewnej epoce przez ludzi róne z jednego wzgldu przeko-

nanie majcych. Wyobraenia szkoy, tak nierozsdnie do tego

lub owego rodzaju Poezyi w naszym wieku nacigane, zdradzaj

niedostatek gbszej uwagi w uyciu sfów i zadziwiajc nie-

znajomo przedmiotu.

Poezya nie jest dzieem rozumu, wic nie moe by wie-

lorak. Nie jest nauk, wic nie powinna by zniewaan roz-

dziaem na sekty jak inne sublunarne umiejtnoci, które

prawda i bd za schronienie lub plac szermierki obray. To
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wyobraenie, zniajce Poezy do poziomu pospolitych utworów,

sprawiedliwie oburza wszystkich, którzy si przekonali o jej

zacniejszym rodzie, o jej ródach, które z odwiecznych, stop
ludzk nietknitych krain pochodz.

Nie zgodzono si dotd na rzetelne znaczenie wyrazu «Poe-

zya», chocia ona ju wtenczas bya wasnoci czowieka,

kiedy myl jego jeszcze nie wnikna w tajemnice dziewiczej

natury, kiedy nieksztatne jego towarzyskie stosunki dopiero

w dugim biegu wieków rozwin si miay, kiedy rozum jego

spoczywa w nieczynnoci. Jeeli zastanowimy si z uwag nad
dziejami rodzaju ludzkiego, i jeeli z pochodni zdrowego roz-

sdku przebiegniemy stanowcze w yciu narodów chwile, prze-

konamy si, i od niepamitnych czasów, od czasów, których

wspomnienie ginie w domysach kronikarzów, czowiek zawsze

y pod podwójnym wpywem: zmysowego uczucia obecnoci

i tajemnic omglonej przyszoci. Ksiga przyrodzenia bya za-

wsze dwójznaczn; wiat zawsze by kolebk i obszernym gro-

bem jestestw: wszelako jedna iskra w duszy czowieka suya
mu za skazówk nieskoczonoci. Pocztek i zniszczenie, byt

i nico: wszystko obwiniao o fasz t wskazówk; wszelako je-

dno brzmienie, nic nie wyraajce, lecz pene harmonii, objawiao

mu wieczno. Gdziekolwiek podróny, wród najdzikszego na-

wet narodu natrafia gaz mchem obrosy, lub drzewo wiekami

powicone, przed którem ludoercy zginaj kolana, — tam byt

czowieka sta si ju podwójnym, tam ju jedn poow istnie-

nia dy do nieznajomego sobie kresu. Jak widok gotyckiej

wiey lub jedno spojrzenie w wieczorne niebo z ona czasów

wydziera umys nasz i stawia go na progu wiecznoci, tak owe
proste, owe dzikie znamiona religii przyrodzonej w najodleglej-

szej staroytnoci rozkrzewiay uczucie pikniejszego ycia. Od
niepamitnych czasów uwaano to uczucie za wyraz symboli-

czny wiata niewidzialnego, a przekonanie to, podwajajc roz-

kosz istnienia, stao si ródem wieszczego zapau.

S powicone w przyrodzeniu czowieka chwile, uroczy-

ste igrzyska umysu i duszy, w których myl nasza, zagraa-
jc si w otchani bytu, toczy spny [tak] wzrok po caej prze-

strzeni minionych i przyszych czasów. Niepojty skad umysu
potrzebuje, dla oywienia i wzmocnienia w sobie jednostajnym
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biegiem porzdku zardzewiaych uczu ycia, przenie si cza-

sem do stanu wstrznie, który powszechnie entuzyazmem na-

zyw^amy.

Pospolite zjawiska nie mog uczyni zadosy tej potrze-

bie; gdy to, co pojmujemy, przestaje by ju ródem zadzi-

wienia. Niezaprzeczona oczywisto najczciej jest tylko spo-

czynkiem lub niedonoci umysu. Prawdziwym za jego y-
wioem s natchnienia, wiat idealny, kraina cudów i zudze,

i to eteryczne denie, w którem indywidualno Poety sto-

pniami niknie i stopniami jednoczy si z Wszechogromem
(TJniversum). Tylko te poyski geniuszu, ten wylew myli, to we-

zbranie uczu, ten uroczysty ton, którym coraz wysze, coraz

wspanialsze, coraz mocniejsze uniesienia duszy do najwyszego

jej dziaalnoci kresu malujemy, jest prawdziw Poezy. Jej

dziea wypywaj z jednego rzutu, na wzór czystego krysztau

odbijaj w dotykalnych ksztatach odwieczne prawdy, to jest

myli i uczucia od bytu ziemskiego wysze.
Chwile czystego, niestpionego wzroku duszy i gbokiej

na uomn poow jestestwa niepamici otwieraj nam odwie-

czne róda nieskoczonoci; wiato i noc, szum wiatru koy-

szcego wierzchoki staroytnych gajów; wesoo i rozrzewnie-

nie; harmonia chórów i oskot gromu: wszystko to rozwija w nas

religijn tsknot. Myl przenosi si do róde czasu i prze-

strzeni, tajemnice niepojte dla rozumu, nieokrelone zwyczaj-

nem brzmieniem sów rozwizuje uczucie: i tam dopiero, gdzie

nie wystarczaj zwyczajne rozumowania, mieszka niewtpliwa

pewno, gdzie ustaj dowody, zaczyna si rzeczywisto w Poe-

zyi: natchnienie za sfer rzeczywistoci, za sfer sów pomysy^

za pomysami wzruszenia.

Poniewa Historya Poezyi tak dalece poczon jest z Hi-

story czowieka, e te same charakterystyczne rysy, które od-

znaczaj epoki tworzenia si, wzrostu i politycznego zgonu spo

eczestw, najwaciwiej do rozmaitych epok Poezyi zastosowa

si daj: wic uczucie nieskoczonoci, ta najpierwsza zasada

i to najpierwsze faktum w organizowaniu si i yciu spoe-

czestw, jest oraz pierWszem ródem Poezyi. Staroytno, która

wszystkie prawie wyszego rzdu prawdy dokadnie znaa, lub

przynajmniej oceni je i przeczu umiaa, Poezy za dar nieba
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poczytywaa. Tradycye i mniemania jej mdrców zgadzaj si

w tej mierze. Lecz i w odlegej ju staroytnoci przejcie Poe-

zyi z rk natury do spoecznoci, z twórczego natcmienia do kun-

sztu, z kunsztu do rzemiosa, zbyt jest uderzajce, aby nie miao
stanowi tyle [tak] wanych epok. Stosunki bowiem czowieka

z przyrodzeniem wkrótce zmieniy si. Natura, prosta, wspaniaa

i pena tajemnic w przekonaniu natchnionych, bya tylko tea-

trem coraz nowych wypadków i coraz nowych uroczystoci

w oczach nastpnych, do rewolucyi moralnej i estetycznej zbli-

onych pokole. Dorzewajce drzewo cywilizacyi przypieszyo

t rewolucy. Wyksztacone i uporzdkowane stosunki towarzy-

skie zmieniy bujn rol dzikiej i gbokiej imaginacyi — gdzie

organiczne przyrodzenia siy, od najdrobniejszych rolinnych na-

sion, od kwiatów i bawatu, do wzniosych cedrów, rozwijay si

w niezliczonych, coraz wicej olbrzymich ksztatach, gdzie upa-

em soca przejte, od bladej zorzy do szkaratu, janiay ty-

siczne barwy — na nieyzny, chocia symetryczny, ogród, na

urzeczon krain leniwej wegetacyi, w zarodzie zwidniaych
lub obumarych kwiatów. Tak wezbrany wród omów i dzikich

jarów z szumem pyncy potok nagle ucisza si, niknie i w ma
em, lecz przeroczystem ródle przestaje by potokiem.

Wpyw stosunków towarzyskich na imaginacy i czucie,

ochramiajc wewntrzne do nieskoczonoci denie, zmniejsza

jc w sercu naszem potrzeb wdzików, których ona sama twór-

czyni by moe, da pocztek sztuce i uksztacenie czowieka

powierzy tej kapance piknoci. Lecz sztuka, ów staroytny

dar wytwornej cywilizacyi Egipcyan i Greków, ów sfaszowany

wizerunek pikniejszej natury, zbyt sabe echo . odwiecznej har-

monii, czyli zdoa rozwiza zagadk wiata i czowieka? zdo-

a umierzy nawanic uczu i myli drczonych tajemnic

przyszego bytu? jej forma, bdca dzieem lepego mechanizmu

i przyczyn zewntrznych, adnego powinowactwa z natur rze-

czy niemajcych, zdoa zastpi brak organicznego ksztatu,

który wypywa z wewntrznych czci, wynika z ywotnego

skadu i, z bytem rzeczy wspóczesny biorc pocztek, rozwi-

jajc nasiona i zarody, coraz pikniejszyin, coraz doskonalszym

si staje? — Jeeli przez wysze powinowactwo, nieznane mdr-
com, przyrodzenie jest wizerunkiem umysu ludzkiego, jeeli
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odwieczne prawa, obrotowi kó niebieskich suce, s oraz pra-

wami biegu naszyci myli, tak, e umys ludzki jest nawzajem
obrazem wiata: có nam objawio ten zwizek cudowny? ja-

kiego organu uyjemy na wyledzenie i wyraenie tej zachwy-

cajcej harmonii? Rachuba tómaczy poziome tylko prawdy;

promie dowiadczenia nie przenika zjawisk wyszego rzdu.

Cudowny acuch spajajcy czowieka z caem przyrodzeniem

tylko cudem poj si daje.

Myl spokojna, gboka; imaginacya ywa, ponca obra-

zem rajskiego mienia; uczucie tkliwe i rzewne — obszerniejsze

koo zakrelaj yciu, a przeduajc wtek znikomego bytu,

do nieskoczonoci otwieraj podwoje niewidzialnego wiata.

Wtenczas przyrodzenie nowym blaskiem janieje. Kwiaty, ro-

liny, drzewa i kamienie przestaj by obojtnemi istotami. Sym-
patyczne ogniwa cz nas ze wiatem niemych zjawisk: poj-

mujemy bieg sfer niebieskich, ywot martwych jestestw, ocean

wieków i pokole. Lecz to uroczyste nad poziom uomnego bytu

wzniesionych umysów denie potrzebuje zewntrznego ksztatu

i dotykalnych, znamion. Która struna swem dreniem niepojt
harmoni duszy powtórzy zdoa? jaki gos natchnione pomysy
i czucia przeniesie do potomnoci? Mowa wspaniaa i prosta,

podobnie jak owe pomysy i czucia natchniona.

Nazywajc t mow Poezy, powinnimy j tern samem
poczyta za potrzebn i niezaprzeczon wasno serca i umysu
ludzkiego, kiedy, odstpujc od zwyczajnej trzewoci imagina-

cyi i uczu, uywamy jej daru na uzmysowienie najpikniej-

szych, niewcielonych przymiotów duszy.

Z tego, comy dotd powiedzieli, okazuje si, e prawdziwa

Poezya, to jest taka, która, wypywajc z uczu nieskoczono-

ci, nadaje zmysow, dotykaln barw wewntrznym spirytual-

nym zjawiskom, — idealny porzdek przeistacza na materyalny

i, tómaczc blisze powinowactwo umysu z przyrodzeniem, je-

eli nie rozwizuje, to przynajmniej czyni mniej zawi i wt-
pliw najwysz bytu zagadk— nietylko nie wynika ze stosun-

ków towarzyskich, lecz owszem, uwaana historycznie, poprze-

dza ich wyksztacenie. Dlatego yje w wiecie pamitek, w dzie-

dzinie znikych wieków, lub w przyszoci umajonej kwiatami

twórczej imaginacyi; albo raczej yje w myli i w tsknocie.

WIEK XIX. TOM IV. y
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Poezya z tego stanowiska uwaana jest niezaprzeczonym

utworem Romantycznoci czyli zasad chrzecianizmu [tak], po-

czonych z duchem rycerstwa, uczuciami honoru i szacunkiem

dla pci piknej. Mej powiemy, dlaczego duch Poezyi roman-

tycznej, ten najpikniejszy uomek caoci, któr religia, oby-

czaje i charakter narodów w rednich Wiekach wyksztaciy,

rozsdna za Filozofia, w nowszych czasach zdobic darem
najgbszych pomysów, starannie ocenia, nie moga mie miej-

sca w staroytnoci.

Uwaajc Romantyczno za pewny oznaczony rodzaj Poe-

zyi lub za jak cz Literatury, nigdy nie poznalibymy jej

najpikniejszych przymiotów. Uzbrojona wiar gminu, wzboga-

cona gbsz znajomoci serca ludzkiego, powana i lekka, s-

pna i wesoa, jest duchem oywiajcym wszystkie czci Poe-

zyi i Literatury — Sielank a oraz Elegi Chrzecianizmu,

której tkliwe i harmonijne pieni pora pierwszy zabrzmiay

w rednich Wiekach, a której ostatnia scena zdaje si by od-

oon do wiecznoci: duchem, który w kadym narodzie inn
posta przybra moe, nie zmieniajc swej natura, zawsze od-

mienny co do zewntrznego kroju, zawsze jednakim si okazuje

co do wewntrznych przymiotów.

Jeeli Romantyczno jedynie tylko w stroju narodowym
zastosowana do religii, obyczajów i wszelkich innych miejsco-

wych okolicznoci prawdziwie jest piknem zjawiskiem, nie ma-

oby si ten przyczyni do znacznego w kadym rodzaju Lite-

ratury postpu, ktoby gruntownem badaniem rozwiza zapyta-

nie: w jakiej postaci Romantyczno ukaza si moe na hory-

zoncie Literatury Polskiej i co jej zabezpieczy zdoa trway
wpyw w dziedzinie Poezyi ojczystej? Podobne zagadnienie mo-

goby si sta przedmiotem obszernej, a z wielu wzgldów na-

der uytecznej rozprawy. Nie roszczc adnego prawa do do

kadnoci w tej mierze, poczytujc, owszem, to wszystko, co ni-

ej powiemy, za lekk tylko skazówk, bdziemy si starali

okaza: e przedmiotem Poezyi romantycznej w Pol-

szcz jest staroytno sawisk a, Mytologia
pónocy i duch rednich Wieków.
i;!: Szcztki Mytów i duch sawiaskiego poganizmu maj wa-
ciwy charakter wicej uduchowniony [tak], a zatem wicej poety-
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czny od poganizmu greckiego i rzymskiego, bo nieskaony zmy-

sow kultur. Sawianie, lud spokojny, pobony, pod wpywem
srogiego klimatu, wród lasów, gór, lub nieyznych paszczyzn

i stepów, wród cigych niebezpieczestw od najezdniczych

i wdrownych hord, które pónoc Azyi wylga, ksztacili te

aosne uczucia, t spn tsknot, która dzi jeszcze w pie-

wach i dumach prostoty [=lud prosty] na Ukrainie i Woyniu jest

wiernym obrazem nieszcz i przeszoci.

Niech to nas bynajmniej nie odstrcza, e tradycye i le-

gendy tej prostoty tak s nieokrzesane, nielogiczne, pene cudów
i guse; nauczylimy si od Francuzów zbyt daleko posuwa
pogard przesdów gminu i uwaa je tylko ze miesznej strony.

Maj one swój pocztek w sercu czowieka, i jeeli je lekce-

way Filozofia, natenczas jest bezzasadn i zarozumia. Na-

tura nie chciaa mie w czowieku istoty odosobnionej, jedynie

przeznaczonej do uprawy i zaludnienia ziemi, majcej tylko

martwe stosunki korzyci wasnej z tem wszystkiem, co do jej

rodzaju nie naley. Moralne i fizyczne jestestwa poczone s
acuchem wyszego powinowactwa. Prowadzc wzrok po nie-

skoczonym horyzoncie przestrzeni morza lub czystego nieba,

nie dowiadczamy wzrusze niepojtych i niedajcych si ozna

czy? nie syszymy czasem harmoniii schodzcej z wysokoci
nieba, ze szczytu ska, brzmicej w falach rzek i strumieni,

wynikajcej z ciemnych borów lub z gbokich otchani? Zdaje

si, e w powanym locie kruków, w aobnym krzyku nocnych

ptaków, w ryczeniu dzikich zwierzt — przez skay, jary i do-

liny powtarzanym — jest co okropnie wrócego o przyszo-

ci. Wszystko mówi do serca naszego, co nie jest ucywilizowane,

co nie podlega sztucznemu beru czowieka. Te tylko rzeczy,

które on sposobi dla wasnego uycia, s nieme, bo martwe.

Lecz kiedy czas zniszczy ich uyteczno, odzyskuj mistyczne
ycie. Zniszczenie wskrzesza ich stosunki z przyrodzeniem. Dla-

tego wspaniae budowy i gmachy milcz, lecz ruiny mówi.
Cay wiat odzywa si do nas niepojtym gosem, który sy-

szymy w gbi tej nieznanej czci istnienia, gdzie uczucie gra-

niczy z myl. Dlaczegóby widoczna staranno natury prze-

niknienia w jdro i tajemnice serca, pospolitemu oku zawie, nie

miaa mie mistycznego znaczenia? dlaczegóby miaa by bez

9*
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przyczyny i bez celu? Rozum nie zdoa wytómaczye tego fe-

nomenu czucia i imaginacyi, albowiem natychmiast znika, do

tkniony narzdziem rozbioru: lecz wanie dla tej przyczyny jest

prawdziw wasnoci Poezyi.

B)„0 literaturze polskiej w wieku dziewitnastym" (1830)

(Wyd. up. Pozna 1863).

Rozprawa ta jest filozoficznem rozprowadzeniem poprzedniej i do-

penieniem jej ze strony narodowoci, sabo w niej uAvydatnionej. Przeni-

kn chce Moctmacki w tej rozprawie do istoty narodu w literaturze

(str. 4). Jak czowiek tak i natura moe mie «uznanie samej siebie w je-

stestwie swojem». Odrazu mamy tedy Schellinga. Zachwyca si teoretyk

literatur niemieck, dobrze j zna, i z niej wysnuwa swe przdziwo.

Miewawyraenia przeliczne np. «Swiato wiedzce,e janieje, byoby myl»

.

Cae sploty myli bierze «z wielkiego zaoyciela przyrodoznawstwa*, któ-

rym jest wanie dla niego Schelling. Samowiedza w naturze przeprowa-

dza go do samowiedzy w literaturze, okrelonej jako «system tych
nauk, tych umiejtnoci, tych wszystkich razem tworów
ludzkiego umysu, a raczej systemu tych dziaa i poru-
sze myli, które maj najbliszy i bezporedni zwi-
zek z cywilizacy i duchem narodu* (41). «Literatura jest refle-

ksy owieconego narodu* (61). «Cywilizacya jest wyraaniem
si ducha w powszechnym systemie dziaa i porusze
myli ca lego na r o du» (41). Polacy potrzebuj do tak wanego po-

woania i ludzi powanych, a «nie motylowego owadu» (43). Nie w do-

wiadczeniu, ale w myli jest prawda. W Polsce ju od fanatyzmu do-

wiadczenia «skamieniaa» umiejtno; niema ani umiejtnoci cisej, ani

te oryginalnoci. Dowiadczeniami nie nabdzie si wie-
dzy przyrodniczej, jak nie nabdzie si filozofii z zewntrz. N a j-

wysz filozofi, f ilozofi g eni u s zu jest inspiracya poe-

tycka (61). Astronomii uczymy si na to, aby si wznie ku Bogu. Harmonia

niebieskich sfer, duch astralny, gwiadziste idee: taki moe by ostatni kres

astronomii, u tego kresu jest «prawdziwe soce wszystkich wiatów».

Umiejtno powinna postpowa jak natura: od materyi do pojcia; a to

samo w literaturze. Niemowlctwo estetyczne Polaków szo w parze z filo-

zoficznem: teraz nareszcie wydobywaj si z pieluch. Niema w Polsce i nie

byo ani romantyków, ani klasyków prawdziwych; ale spory obudziy ruch,

day gimnastyk umysow. Literatura mieci si w ideach, nawet w opi-

nii publicznej (73). Idee maj tak wag. e waciwie historya jest tylko

gr wyobrae idei; reprezentantami ich s narody. Idee nasze za Bole-

sawa W. (str. 84—6). Ubóstwo czasów stanisawowskich. Póniej ju Wo-
ronicz i Niemcewicz poruszaj uczucie. Brodziski jest pierwszyna kryty-
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kiem w Polsce. Konieczno historyi: wszystko musi mie oparcie w dzie-

jach; jeli je utraci, pada. Czego chcieli romantycy, czego klasycy (94—6).

Na tern koczy si rozdzia drugi ksiki z teory literatury: w trze-

cim staje si Mochnacki krytykiem; roztrzsa «Mary», która mu si bar-

dzo podoba, rozbiera Mickiewicza, mówi o Zaleskim i Goszczyskim. «Dziady»

(cz lYj uwaa za dokoczenie «Werthera» a dzieo poety, Grayn za
za utwór obrazowego sztukmistrza. «Wallenrodowi» zarzuca niezdarno,
niewymierno, ociao — mielizny w poetycznoci. Sam bohater jest

upiorem z «Dziadów», zbyt pieciwym i nie do silnym wrogiem Krzya-
ków, wrcz anachronizmem (120—4). Mickiewicz przypomina bdy Rossi-

niego: taksamo ^grandioso swoje nieraz rozprasza czstem powtarzaniem

spowszedniaej w orkiestrze pieciwoci» (124). W scenie Alfa z Aldon
wpada wielki artysta w «mieszno i dziecistwo* — «nie umie wyj ze

swej indywidualnoci*, «stworzy wiata odrbnego za granicami swego
ducha» (125). Ale za te niedobór}- paci nam jakby wytrysk ducha w cz-
ci czwartej, paci «Grayna» poetyckim swoim realizmem. Nie zachwycaj
krytyka ani «Sonety», ani «Farys»: «obcy wyda je klimat» — i nic wi-
cej! Bardziej przedmiotow\^m od Mickiewicza jest Zaleski, ma styl, a «Ru-

saki* jego — zachwycajce. Co do Goszczyskiego, to prawda, e nie ma on

wiersza, ale ile ma ducha! Zna Mochnacki jego liryki w rkopisie, ma je

nawet wyda; «Zamek» ywo go zajmuje. Po szczegóowym rozbiorze treci

domówienie zasadnicze zakocza rozdzia o krytyce.

Cz I «Literatury» nie doczekaa si drugiej; pisze tylko Mo-
chnacki w «Listach», e wychodzc z Warszawy na wygnanie, zostawi

j u Feliksa Miaskowskiego, ale dotychczas ladu jej nie wynaleziono,

a o ile bya wykoczon — nic take nie wiadomo. Mogo go przy niej

zaskoczy powstanie, a po bitwie ostrockiej moe trwaa dalsza praca

dopadkami. Do czci I, ju wydrukowanej w listopadzie, napisa przed-

mow patryotyczn dn. 14 grudnia 1830 r. Jest ona dzi bardzo rzadk.

^Ot^\ Str, 5—6, Wszyscy estetycy radzi powtarzaj, jedni

/ za drugimi: e literatura powinna by obrazem na-

rodu. Nic nadto pewniejszego. Ale obraz narodu jest take obra-

zem czasu. Czas za, jaki to ruchomy element! Czas nigdy nie

jest rzeczywicie. Zawsze staje si. Trudno wic pooy gra-

nic nieprzeskoczn midzy upynionym a przyszym czasem^).

T gówn trudno w rzeczy samej spotykam w pimie mojem.

Kada upyniona chwila w przeszo zapada: kada nastpna,

nawet kiedy to pisz, do przyszoci naley. Któr godzin,

*) T sam myl umieciem by w artykule «Kuryera Polskiego*:

«Czas teraniejszy* (Nr. 130) [r. 1829]. Cay ten art^^ku w «Kurye-
rze Polskim* co do sowa prawie wypisany z niniejszego dzieka. fPrzyp,

Autora),
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któr minut, sekund uwaa jako nieruchomy punkt midzy
temi dwoma, jeeli tak rzec godzi si, biegunami czasu? midzy
przeszoci i przyszoci? — Nie jest li teraniejszo zudze-

niem? Kto w to pilniej wejrzy, powie: niemasz teraniej-
szegoczasu.

Czas by, albo bdzie; nigdy nie jest; zawsze si rozwija.

A przecie damy od spóczesnych dziejów pisarza, a szcze-

gólniej od historyka spóczesnej literatury, obrazu teraniejszo-

ci. damy wic tego, czego nikt dokaa nie moe; bo ten

sam historyk co chwila, za kadem uderzeniem pulsu, naley
w poowie do minionego, a w poowie do przyszego czasu...

Jake uchwyci zarysy tej mienicej si co chwila fizyognomii

wieku? Jak odmaluje obraz, gsta, wejrzenie ruchomej twarzy?

Portret osoby niecierpliwej, niespokojnej, która za kadem po-

cignieniem pdzla wstaje z miejsca i odbiega od artysty, a po-

tem znowu wraca i odchodzi z odmiennem co chwila wejrzeniem,

to pochmurnego, to rozjanionego lica, która jest ustawnie to

w smutku, to w weselu, która jest wszystka z dusz i z cia-

em w grze namitnoci: — portret takiej osoby bdzie jej

podobny?

A jednak damy wiernego portretu od spóczesnych dzie-

jów pisarza! — W takim samym przypadku i ja si znajduj.

Trudny zawód — moe trudniejszy, nieli inne literackie przed-

siwzicia. Z tej przyczyny pooyem na tem pimie godo: in

magnis voluisse sat est [w rzeczach wielkich do jest ju^ tego, e
si ich chciao].

AQf%\ Sr. 28—31. Zna siebie i mie uznanie samego sie-

/ bie w jestestwie swojem, mie wewntrz ujcie i grunt

pod sob — owo niezaprzeczone, niezatracone prawo w rodzie

ludzkim i najdostojniejszy przymiot czowieka! — Lecz tej wa-
snoci rozwinionej i udoskonalonej na wiat z sob nie przyno-

simy. Czowiek rodzi si, nie wiedzc tego. Przez dugi czas

yje w niemowlctwie — zamknity, ograniczony jako monada,
z której nic a nic na zewntrz wynij, ani wewntrz do niej

przenikn nie moe. Wszystkie wadze, zdolnoci, rozumienia,

i de je drzemi upione w zarodku. Ciche, bierne ycie najpo-

(^obniejsze wegetacyi! I w rzeczy samej zdaje si, e natura

w kadym czowieku wznawia i niejako powtarza proces po-
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wszechny formacyi wszystkich dzie swoich, przebiegajc przez

stopnie i schody porednie t sam drog od pocztku ku ko-
cowi. Tryb postpowania jednaki; to w przyrodzeniu, to w czo-

wieku, to w historyi. Od bezwadnoci do pojcia! Od punktu,

na którym jestemy, nie wiedzc tego, do punktu, gdzie mamy
uznanie nas samych we wasnem, oddzielonem jestestwie.

Patrzmy si na dzieci nic nie wiedzce o sobie, kiedy jeszcze

adna podnieta zatajonej iskry w nich nie rozniecia, i adna
reflexya nie wniosa rozerwania, niepokoju do ich niewin-

nego, bogiego jestestwa. Czy wtenczas nie s naksztat rolin,

albo drzewa których obraz w wodzie si maluje? Enigmatyczne,

dziwne stworzenia! Przedmioty naokoo siebie w zamieszaniu,

w wtpliwem postrzegaj wietle. Rozliczne, coraz nowe wra-

enia plcz si, wikaj w ich duszy. Boja, nadzieja prdko,

silnie zajmuj dzieci; dlatego chwieje si wród mienionych

coraz ksztatów, postaci, obrazów. Uuda, omamienie, pusta we-

soo, strach i smutek, niecone lada fraszk, mijaj, i znowu

wracaj w tej porze ufnoci, szczcia. Takie pojcie, takie

uczucie. Dzieci ani dzieli, ani odosabnia nie umiej; nie roz-

rywaj tego, co na jednoci zaley. Wielkie te masy w naj-

prostszych widz zarysach, i cho samych siebie nie pojmuj,

po wielekro przecie w rzeczach bardzo trudnych, zakrytych

i napozór niedostpnych ich pojciu z podziwieniem naszem

dalej przenikaj jak ludzie stare lata majcy, artkiego dow-

cipu, bystrego rozumu. cilejszym zwizkiem nieli my po-
czone z ca natur, zostaj pod ow por w zgodzie wszystko

ogarniajcej wszechrzeczy; ku czemu nikt potem nie przyjdzie

ani usiln chci, ani biegoci w nauce, ani wiadomoci rze-

czy przeszych — ani tsknic! — Gdy zaczynaj wasnej

mocy dowiadcza, natenczas przechodz drug kolej bytu; a tej

odpowiedni moglibymy znale w dziale zwierzt. Tu jeszcze

rzdz si naladowstwem, za przykadem starszych czynic co

starsi czyni. Niedugo potem daj sabe oznaki wyszego po-

jcia; nastpnie coraz jawniejsze, dobitniejsze. Wreszcie duch

zaczyna si wyraa na ciele. Z dziecinnych lat wyrasta mo-
dzieniec swawolny, bujny — potem nieukrócony, burzliwy —
namitny i tkliwy, i peen uniesie. Z caoci si wyrywa,

z powszexihnej wydziera si zgody we wszechrzeczy jestestwie.
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A potem zabrzmi, zagrzmim jako dwik, jako ton szczególny,

rozstrojony, faszywy w ogólnej tonice. Jest natenczas osob^),

jest szczegóem, indywidualn istot — samolubem — «ja». —
Jeden raz na [tak] yciu swojem kady z nas by w raju, nim
wyszed z lat dziecinnych; w przecigu midzy brzaskiem, wi-
tem, jutrzenk — w rozdziale midzy wschodem i poudniem
lat mzkich! — nim zaufa wasnej sile i zacz oddzielnie

exystowaó w sobie dla siebie! — nim zacz by sob.

Có sprawuje te zmiany? Oto obwarowana, dotd nieroz-

dziergniona, nierozszczepiona monada rozwiera si powoli

zaczyna. Niepokój w duszy si szerzy, wzrasta w sercu. Mo-
dzieniec, mniejc, wiedzie przeciwiestwo z caym wiatem,

natur, spoecznoci, z któremi dotd w zgodzie i jednoci zo-

stawa — i myl si jego na zewntrz wydziera z boleci,

jako si dziecice zby bolenie z dzis [tak] wyrzynaj. Przy-

szedszy ku swej zupenej sile, wyosobniony ze wszechrzeczy

jestestwa, wszystko znajduje przeciwko sobie; bo jest osob,
bo jest sob samym. Ju nie jest w naturze, ale zewntrz
natury, z pewnego wzgldu za jej okresem. Natura zaczyna

by dla nas przedmiotem, czyli rzecz oddzieln.
Czowiek wiedzcy siebie, myl swoj i wol swoj, po-

strzega gdzie jest, po co? na co? i co go otacza? Pierwszy

wszystkich nauk i dowiadcze pocztek! Teraz dopiero bada,

rozumie, dzieli, czy, mierzy, way, obserwuje i nad wszystko

si wynosi, i wszystko pod swoje podbija posuszestwo... Jedna

linija przez wszystkie lata ycia naszego si rozciga; z po-

cztku w ciemnych niknca punktach, jak we mgle i w mroku—
dalej coraz janiejsza, wyraniejsza, naostatek sam jest ja-

snoci, promieniem, wiatem — wewntrz obrócon re-

nic — widzeniem siebie okiem ducha — «uznaniem samego

siebie w oddzielnem jestestwie*. Otó niedociga zagadka na-

szego bytu!... Pierwszy czowiek, jak wszystko ywice^),
z ona natury jeszcze niewyoniony, spa snem twardym,

^) Osob! Ten wyraz w polskim jzyku zawiera filozoficzne wyo-

braenie. Znaczy za: «jakoby tylko by sobie, w sobie, a nie komu
innemu» ; albo: «jakoby by osobno, nie razem». Kamiski mówi : yersona—
per-se-stat [sama przez si, wasn moc stoi].

*) Wyraenie biblijne; przekad Wujka. (PrzypisM Autora).
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we nie niewypowiedzianego szczcia. Powoli zacz si budzi
z tego snu n a j a w i e i wychodzi dusz , myl z wszech

rzeczy ogóu. Nakoniec zosta szczegóem, istot rozumn —
jednostk dumajc! Ta jest wielka jestestwa naszego tajemnica.

Có go [tak] dotd zaszczyca po tylu wiekach obdnej kolei?

Co w nim najpikniejszego? Oto tsknica na duszy i bole na

sercu, która je uciska po stracie nieskazitelnego mienia! Oto

ch wyjcia t sam promienn myl z ciasnego koa, z okresu

jednostki, egoizmu, samolubstwa — ch rozszerzenia si,

rozprzestrzenienia mioci pomienist, wszystko obejmujc od

koca do koca, we wszech rzeczy jestestwie, w nierozdzielo-

nym caej natury porzdku — w tej harmonii, tej cudotwornej

tonice caego wiata!...

^0'7\ Sr. 37 '39. Ze jedne narody gin, i ladu po sobie

/ nie zostawujc, a drugich pami przechowuje si
w dziejach, skde to pochodzi? Co sprawuje t tak wan ró-
nic? Oto, e ostatnie za dni swoich przyszy ku uznaniu siebie

w masie swych myli i wyobrae, a jestestwo pierwszych za-

sadzao si jedynie na zmiennych, przemijajcych warunkach
bytu, to jest: na pewnej liczbie indywiduów, które, mieszkajc
w przestrzeni okrelonej pewnemi granicami, nigdy samych sie-

bie w jestestwie swojem nie uznay, uznania tego wiadectw
ani pimiennym dostatkiem, ani w dzieach sztuki potomnoci
nie przekazay; — a tem samem adnej reprezentacyi
czy to w moralnym, czy umysowym, czy estetycznym wiecie
mie nie mogy. Takie zbiory indywiduów s naksztat czstek
materyi, zostajcych midzy sob w sabym zwizku mecha-

nicznym, który rodki mechaniczne atwo rozrywaj i ni-

szcz.

Niechaj naród raz tylko, i cho na czas najkrótszy, ma
to uznanie samego siebie w swojem jestestwie,
a ju pami jego nie zaginie; wyrazi si bowiem, wyjawi, za-

synie; bdzie mia poetów, sztukmistrzów, dziejopisarzy, mów-
ców. Uczucie to bowiem, kiedy si naród w swojem jestestwie

nierozdzielonem czuje /"= wyczuwa, rozpoznaje] jak po ttnie^), jest

tak pikne, tak szlachetne, e si koniecznie wszystek w niem

Stary wyraz polski: znaczy puls. (Przyp. Autora).

k
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wyjawi musi, wyrwa na jaw, wynurzy — swoje «ja» na

oko pokaza.

To wyraenie ducha, to wycignienie myli spólnej na

jani, ta ogólna masa wszystkich razem wyobrae i poj,
cechujcych narodu istot, «stanowi literatur tego
narodu*.

Do tego zmierzay poprzednie rozumowania. Zajmujc
pod jeden widok to wszystko, co si dotd rzeko, wyznaj:

e naród jedynie tylko w literaturze ma swoj reflexy;
e jedynie tylko w masie swoich wyobrae i myli ma

wewntrz ujcie, ma grunt pod sob, i uznanie samego siebie

w jestestwie swojem.

Wana prawda! — Jest wic literatura z pewnego wzgldu
jako sumienie narodu. Z czego wypada: e naród niema-

jcy wasnej, oryginalnej literatury, to jest, niemajcy wyci-
gnionej na jani powszechnej masy wszystkich swoich wyobra-

e, poj i myli, jest tylko zbiorem ludzi, zamieszkaych na

przestrzeni okrelonej pewnemi granicami, którzy jeszcze mo-

ralnego ogóu nie skadaj... Nie dosy na tem, e jestemy:
potrzeba to jeszcze wiedzie. Im lepiej to wiemy, tem bar-

dziej roszerzamy si, umacniamy w jestestwie naszem. Kto jest—

powtarzam to raz jeszcze — a nie ma uznania samego siebie,

czyli: kto tego, e jest, nie wie, ten jest tak, jakby go wcale

nie byo. Jest, ale tylko dla drugich, nie dla samego sie-

bie... Nie dosy na tem, e wiemy jak jestemy teraz. Jeeli

tylko w obecnem uznajemy si jestestwie: czy to uznanie b-
dzie kiedykolwiek doskonae? Na co si wreszcie przyda taka

wiedza? Có z tego, e z dnia na dzie yjemy jako ebracy,

tuacze jamun si utrzymujcy, którzy nie wiedz, gdzie

gow swoj skoni maj ku wieczorowi? liskie myli nasze

i byt nasz liski: pami nietrwaa, a w utrapieniu ledwo si

sama czuje. Przecie trzeba mie wspor na czem. Wszelki

ród rodowity, historyczny, w history wiata zachodzcy, jest

jako rolina w patryarchalnej osiadoci: z nasion na ojczystym

rozkwita gruncie, a potem za bogosawiestwem nieba w wy-

sokie, cieniste drzewo wyrasta. Stoi mocno i bezpiecznie na pniu

to drzewo, jeli ssie pokarm z ziemi, jako z piersi macierzy-

skich. Korzeniem jego jest przeszo historyczna. A wszystkie
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dzieje tego pnia rokrocznie wyrzynajce si na nim piercienie

szeroko rozpowiedz! Tam w porodku spostrzeesz zdrze
[:=zrd8e] ycie roliny, z którego si pierwotne rozwiny listki;

naokoo w coraz szerszych krgach postrzeesz póniejsze lata

i wieki — kady oddzielnie, a jednak wszystkie razem najci-

lej z sob zwizane, zrose — z których kady jeden w drugi

zachodzi, jak koa zazbione zachodz za siebie, i jedno drugie,

choby ich byo i najwicej, porusza, obraca. Wszystko to ra-

zem zewntrzna okrywa kora, spaja w cao. Takie jest y-
cie ludu!

^00\ Str. 84—6. W dziejach polskiego narodu niejedna wiel-

7 kiemi nadziejami rozbysna chwila! I u nas nieprze-

rodn podnoci szerzyy si rozlege pojcia. Mielimy po-

etyckie czasy, czasy olbrzymiej mocy; mielimy rzeczywi-

st poezy w yciu, lecz nikt jej nie przekaza nastpnym po-

koleniom utworami poetyckiego genijuszu. T myl potrzeba do-

brze zrozumie; to bowiem, jak sdz, charakteryzuje nasz
dzisiejsz poetyck literatur. Z tego tylko wzgldu uwaa
j bd.

Wejrzyjmy, naprzykad, w wiek Bolesawa Wiel-
kiego. Szerzya si w dziedzinie bolesawowskiej, górowaa po-

tna myl, wielka, genialna i d e j a, któr tenm nadzwy-

czajny, e tak powiem, namiestnicz sprawowa wadz ludów

sawiaskich: myl ich jednoci, mocy, chway! Bolesaw t
idej rozplenia szabl swoj, nie dopuszczajc, eby przeciwna

w krajach sawiaskich i de ja germanizmu, niemniej wówczas
potna, wietna, wojujca, przed ni przodek otrzyma miaa.

By on nietylko królem polskim, ale zarazem opiek swoj na

wszystkich rozciga Sawian. T cech oznaczone jego wojny

z Niemcami. Ta myl opatrzna kierowaa ledwo nie kadem
jego poruszeniem. Dlatego takie oko mia na Czechy. Z tej przy-

czyny dzieraw swoich tak upornie broni w Minii i Milzawii

[kraina MilcmnJ. Inne przedsiwzicia Bolesawa s raczej

spraw zdobywcy nieli rozmnoyciela i patrona wspomnianej

idei... Gdzie ojcowie poezyi naszej? Kiedy opatrzno powoaa
Bolesawa do przeoestwa w narodzie polskim — ten czas

prdkiego wzrostu, czas powodnego szczcia, by gdzieindziej,

jak np. w Grecyi, w Hiszpanii, we wszcztku nowszych spoe-
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czestw europejskich, w Anglii, w Niemczech, we Woszech,
czasem poetyckiej inspiracyi, zawodem miaych geniuszów,

i niejako idealn podstaw, skarbnic literatury, nastpnie kszta-

conej i pomnaanej! U nas ogromne w krótkim czasie pastwo
powstao. Postrzegamy przed sob charakter poetycki, roman-

tyczn posta dziejów polskich! Jak astralne wiato ja-

nieje ten ulubieniec Lelewela w odlegej dali naszych czasów.

Jego kraj szeroki — jego lud prosty, niebyway, le otarty

z bawochwalstwa, po tej przestrzeni rozsypany wiejskiemi osa-

dami, wród nieprzetrzebionych puszcz, wród guchych lasów.

Szlachta drapiena, ni z praw ni z obyczajów w swej woli

ukrócenia niemajca. Zewszd grony nieprzyjaciel! Tu hordy

dzikszych Sawian, którzy si jeszcze ciosanym bokom ka-
niaj, — ówdzie przemoc ssiedzkich Niemców. Jaka burza nad

gow modego króla! Jaki plac do szlachetnego zawodu! Temu
jednak podoa ogromowi, bo nim wada duch plemion sawia-
skich, równie nadzwyczajny i silny, jak byy nadzwyczajne,

a prawie nadludzkiej siy wymagajce, ówczesne okolicznoci.

Wiar krzepi, mocnie [tak] szerzy wiato; ujmuje w kluby swa-

wol, niesforno; gromi nieprzyjació, ich dzierawami swoje po-

mnaa. Od Odry do Dniepru niespracowany goniec, wódz i o-
nierz, ustawodawca i gospodarz, ubezpiecza niepodlego pastwa,
wntrzny porzdek ustanawia. Odziedziczywszy po ojcu, jak

powiada Naruszewicz, «obszern nikczemno*, pucizn prze-

kazuje nastpcom dostatek, chwa i postrach swego imienia.

A te figury, co go otaczay? A ci bojarowie z dzikiemi, lenemi

sercami, odwani, bitni, pancerni? A ta starszyzna? Wywoajmy
sobie z pamici te wszystkie postacie!! Wystawmy sobie Bole-

s-awa w domu drewnianym, którego ciany, jak je Lelewel

opisuje, bogato ubrane zotemi i srebrnemi blachami, tarczami

i szablami, od kamieni i kruszcu lniy si. Wyobramy go so-

bie jako rozmyla o darowinie Ottona, co mniemanem prawem
wszystkie sawiaskie bawochwalskie narody jego dziedzictwu

zostawi. Albo te, kiedy przy wieczerzy w Pradze czeskiej od

powiada ze wzgard kapelanowi biskupa kolbergskiego [koo-

brzeskiego], który mu oznajmi niespodziane wtargnienie Niem-

ców — «e te aby tak rycho przyczoga si nie mog».
Nie wyraa si temi sowy duch rycerza, co nie zna w sercu
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adnej trwogi? Rozum i imaginacy zajmuj sprawy Bole-
sawa. Wszystkie zafarbowane t poetyck farb. Jego przy-

mierze z Ottonem! Jego polityka! Jego przyja z witym
Wojciechem i mnichem Gaudentym! Scena w lesie pustelni-

czym! — Rysy, waciwo charakteru, wiek, ludzie, okoliczno-

ci, wszystko to stawia tego króla jakby w wietle romantycznej

powieci, której najbujniejsze zmylenie nic-by nie przydao go-

dniejszego pamici i zadziwienia. Nawet wiara ludu osnua go

mg poetyck: Szczerbiec mia mu si dosta z rk anioa.

Wie si take daleko rozniosa, jakoby na znak zwyciztwa
nad Rusinami mia powrzuca do Dniepru mistern robot
udziaane trby, przez które sczca si woda dwik dziwny

w powietrze wydawaa.

>iOQ\ Str. 94— 6. Czegó chcieli romantycy na ziemi

/ Bolesawa Chrobrego? Ojczystej poezyi, zwizku z da-

wniejsz Polsk i rozumem starego czasu; nie mieli tego u sie-

bie za rzecz dobr i pikn, e wiar poczciwych ojców cie-

niy w literaturze poetyckiej swawolnie pieni, jakby caopale-

nia ze czci tylko boków marmurowego [tak] politeizmu,
nieprzypadajcego do miary z cywilizacy i duchem chrzci
jaskiej Europy. Chcieli oni wikszej zapewne z wspomnieniami

zgody, mniemajc, e groby i rumowiska do ycia nale, i ja-

koby samo zniszczenie byo tylko atomem, jednym z pierwiast-

ków rzeczywistoci. Pokochali wyobraenia i fantazy gminu,

dlatego, e w prostocie serca najwicej poetyckiej prawdy

i szczeroty. Oni-to chcieli obraz malarski roztrconego jeste-

stwa w zwierciadlanem pokaza przeroczu, eby myl prdk
jak widzenie, a ch dobr, ognist jak pomie, wznieci, roz

pali. Nabijali romantycy w ucho ziomkom swoim, e przemin
czas, kiedy u nas pisano wiersze na cze ksztatnych stóp ko-

biecych i misternie trefionych kdziorów. Do górniejszego wznie-

li si lotu! Ten gdzieindziej zmierza. Do wyszych dwików,
do wspanialszych tonów, pikniejszych akordów nacignli
strun. Zadraa w ich rku, zabrzmiaa! aosne i tschne ich

pienie, naksztat duma samotnika, co po dugiej niebytnoci

z burzy wiata, z rozdartem sercem wraca do domu, nieznany,

ledwie postrzeony, a cho gada swoim o swoich rzeczach, nikt

go jednak nie rozumie.
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Czegó chcieli polscy klassycy? Oni tej caej nie poj-

mowali zagadki. Mniemajc, jakoby nie czas jeszcze byo my-
lió po swojemu i wszystko rozumie swojem pojciem, prze-

strzegali delikatnoci, zalecali poprawno smaku. Po wielekro

mieli si z zych wierszów i zej prozy niewywiczonego ta-

lentu. Chwalili, o byo godniejsze nagany, a ganili, co ze wszech

miar na pochwa zasugiwao.

Ale jak pierwsi tak drudzy zacni ludzie; ja przynajmniej

i jednych i drugich powaam, ceni. Nic nie szkodzi, e w tej

materyi nie byo i niemasz zgody, kiedy w tylu innych rze-

czach jedno chcie i myle moemy. Mniejsza wreszcie o goe
nazwiska, których rzetelne znaczenie gdzieindziej w tem pimie
roztrzsn. Do, e przez czas niejaki za haso dwóm przeci-

wnym suyy stronnictwom, których dysputy, czy potocznej,

czy pimiennej, zdaniem mojem, nikt osawia nie powinien.

W caym toku tej sprawy nic nie byo nagannego, nie dopiero

zdronego. e si przez to rozchwiaa, jak mga przemijajc,

reputacya niektórych gadkich rymotwórców, nie wielka szkoda.

Z innej strony, cieszy si powinnimy z tych pierwszych za-

targów w rzeczach gustu, z tego estetycznego u nas sektar-
stwa: bo kiedy publiczno do takich rozrywek stara przy-

kada, ju tosamo oznacza niemay postp kultury. Jak w reli-

gii tak i w literaturze poyteczniejsze jest gorliwe, uporne na-

wet przy sWojem obstawanie od owej na wszystko obojtnoci,

która, jeeli z obyczajów zmazanych jakow skaz nie pocho-

dzi, najczciej bywa znakiem umysowej niemocy. Wspomnijmy
sobie, e przed niewiel laty nikt prawie u nas o literaturze

nie pisa, rzadko kto niós jej wspomoenie choby gruntownem
tylko o jej wielkich i licznych potrzebach rozmylaniem. T
spraw przezornoci krytyków i filozofów lepemu niemal zle-

cono trafowi; dzisiaj staa si ona spraw narodu, rzecz wszyst-

kich chci i wszystkich usiowa, rozmów. Zwamy take: e
entuzyazm w popieraniu wszelkich opinii nie gwoli osobistej

korzyci i poytkowi prywatnemu zawsze okazuje poczciwe

serce i myl wspania. Zaiste, daleko lepiej rzdzi si wtpli-

wem zdaniem w tej mierze, choby nawet omylne byo, jak a-
dnego nie mie! Nasuwa si tu uwadze mojej przepis ateskiego

ustawodawcy, skazujcy na grzywn tych mieszkaców rze-
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czypospoiitej, którzy w rozterkach domowych do adnego stron--

nictwa nalee nie chcieli. Prawdziwej harmonii tak potrzebna

zgoda jak wa i rozstrojenie. wiata polemika poytecznie

suy pimiennictwu!

C) „Powstanie Narodu Polskiego w r. 1830-31".
(Ok. 1829—33).

(«Dz.» Zup. T. II i III, Pozna 1863).

Pracowa nad niem zacz Mochnacki jeszcze przed wypadkami;
zbiera zasoby, ciga wiadectwa, pisa pojedyncze ustpy. Cay prawie

pitnastoletni okres królestwa w T. I jest owocem przedrewolucyjnym.

T. II, zaczynajcy si Noc Belwedersk, koczcy przed samem wtargnie-

niem Dybicza, pisao ju pióro wygnaca, a pisao niezwykle szybko. Ca-o chcia juz mie na czerwiec 1832 r., rzeczywicie wykoczon mia na
wiosn 1833 r. Zabiegi okoo prenumeraty opóniay druk, ukoczony do-

piero w 1834 r. Dalsze opowiadanie zaj miao dwa jeszcze tomy, ale

praca nad niemi bya tylko dorywcz, spisywane ustpy drobnemi (nie-

które w «Pamitniku emigracyi polskiej* Podczaszyskiego 1832—3). Pisa
wprawdzie Mochnacki do rodziców w r. 1834, e ma ju T. III «gotowy,

ale jeszcze niewydrukowany*; waciwie jednak yczliwi po skonie znaleli

tylko notaty i urywki, a T. IV nawet i tego dla siebie nie mia. Do T. I prócz

materyaów ogólnych, rkopimiennych i drukowanj^ch, wielce posuyy Mo-

chnackiemu wiadectwa Niemojowskich i Kaliszan, brata Kamilla, wasne
uczestnictwo w sprzysieniu wojskowem, wycigi z rkopisów dawniejszych

i druki. Do T. II, obejmujcego mao co wicej nad dwa miesice po 29 listo-

pada, prócz wspomnie i wrae osobistych, ogaszanych uchwa sejmu
i dyktatury, zasiek day zwierzenia i opowiadania uczestników, a gównie
Lelewela, którego noty udzielone Podczaszyskiemu i zuytkowane prztz

niego w «Revue des deux mondes» i w «Temps», dostay si Mochnackiemu,

ju nie w pierwotnej postaci, ale zato pomnoone. Sposób zuytkowania
tych notat nie pokazuje wcale wzgldnoci dla autora róda. Ju w poo-

wie r. 1832 Mochnacki zerwa z Lelewelem, a popuciwszy wodze przeko-

naniu o jego bdach, szczypa go ju w «Fowstaniu» sarkazmem i ironi.

Lelewel w «Polsce odradzajcej si» krytykowa zuytkowanie. Korzysta
te Mochnacki z opowiadania «Delegowani w Wierzbnie*. Uczestnictwo sa-

mego Mochnackiego w sprzysieniu, jego niezadowolenie z kierunku na-

dawanego mu przez podchorych, gównie wystpuje w nocie Y. I po 29-ym
i przed nim; opowiadanie nosi czstokro charakter pamitnikowy, a wa-
ny dla samego dziaacza (np. rzucanie podchorych na Lubeckiego, II

132— 3). Obrazy maj bezporednio, wr yciem i mimo caej bujnoci

stylu opromienia je urok prawdy. Opowiadanie jest wogóle rzetelne. Do
obu tomów doda autor liczne dokumenty, prawie wszystkie wane. Wród
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piciu w T. I znajduje si «Gos obywatela* i «Objaaienie» (nota V).

Szczególn wag ma «Zdanie spraw}" ces. Mikoajowi » przez Bieliskiego

i uwagi nad niem w. ksicia, jakote jego «Uwagi nad raportem Rady
Adm.». W T. II str. 385—445 jest dowodów 15, z nich dwa wysze od Le-

lewela: «Delegowani» (I) i «Mowa detronizacyjna» (XI), dalej «Konwencya
w Wierzbnie», «Manifest z dn. 20 grudnia 1830 r.», «Gwardya honorowa

dyktatora* i t. d. Na T. II koczy si praca; poza nim s tylko strzpki.

«Powstanie» Mochnackiego cign dalej Mierosawski i wyda 5 tomów;
<iao skadana ma 7 tomów.

^Qr|\ T. II. str. 1— 10. Noc 29-go Listopada. [azienki i Bel-

/ we der]. Nad wieczorem dn. 29 listopada 1830 r., gdy

si zbliaa umówiona pora do dziaania, cywilni spiskowi, któ-

rym poruczono rozpoczcie ruchu napadem na Belweder, szli

po dwóch, po trzech, rónemi drogami do lasku azienkowskiego,

jedni z ukryt krótk broni paln, drudzy bez broni, ponie-

wa wszyscy spodziewali si dosta karabinów ze szkoy pod-

chorych. Niebo byo pochmurne ten cajy dzie, tak, e zmierzch

i noc prawie bez przedziau w jeden moment przypady. W a-
zienkach po prawej i lewej stronie posgu króla Jana zej si
mieli ci waleczni modziecy na pó godziny przed terminem;

miao ich by wszystkich czterdziestu; lecz róne okolicznoci,

jak zaraz obaczymy, wicej nieli o poow t liczb zmniej-

szyy. W rozlegej stolicy Polski oddziay garnizonu byy jedne

od drugich bardzo oddalone. Za haso do wspólnego, jednocze-

snego dziaania, o czem wszyscy w wigili zostali uprzedzeni,

mia suy poar browaru na Solcu; po tym dopiero znaku

z poudnia plan sprzysionych zaleca podpalenie dwóch dre-

wnianych budowli w przeciwnej stronie: w bliskoci koszar

gwardyi woyskiej, na Nowo-Lipiu. T podwójn un oddziay

garnizonu polskiego ruszone ze wszystkich punktów, z koszar

sapieyskich i ordynackich, tudzie z kwater w miecie i gów-
nych wart, mogy z atwoci w jednej chwili rzuci si na

nieprzygotowanego nieprzyjaciela, bd w tych samych kosza-

rach, bd gdzieindziej, rozbroi go i wzi w niewol, a po-

tem wskazane pozajmowa stanowiska. Tak chcia mie plan

przepisany dla dziaa tej nocy, plan dobrze pomylany, roz-

waony gruntownie i, sdzc z wyszoci si naszych, atwy do

wykonania. Wszake los psotny, który si mieje z ludzkiej

przezornoci, tylko co wszystkiego na samym wstpie w niwecz
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nie obróci. Czy zegar azienkowski szed prdzej od miejskich

zegarów, czyli te dwaj podciorowie wyprawieni do wznie-

cenia poaru na Solcu zbyt skwapliwie chcieli si uici z tego

obowizku: do, e haso do wspólnego dziaania i zawczenie

i le byo dane, to jest chybio w porze umówionej. Ogie na

Solcu bysn na pó godziny przed szóst, a zgas o szóstej.

Browar, stary, na wpó zbutwiay budynek, nasamprzód wcale

nie chcia si zapali. Wysocki za póno, bo dopiero dnia 28 li-

stopada, da palnych materyaów od Karola Stolzmana, poru-

cznika artyleryi, adjunkta w dyrekcyi myna prochowego; -
da tego w niedziel, kiedy pracownia ogniów wojennych bya
zamknita; a powinien by, jak obieca, porozumie si w tej

mierze ze Stolzmanem na kilka dni pierwej. W braku tedy

palnych materyaów, mogcych uatwi to przedsiwzicie i sRu-

tek jego uczyni niewtpliwym, dwaj podchorowie musieli

uy somy. Ogie wszczyna si z wielk trudnoci i daleko

pierwej nim wszyscy z oddziau belwederskiego zdyli przyby
do azienek: co, naturalnie, zaraz ich zmieszao [tdk]y i na róne
opaczne naprowadzao domysy. Nabielak z Goszczyskim spieszyli

wtedy od gównej alei ku miejscu zgromadzenia akademików.

W drodze postrzegaj ten przedwczesny ogie, a w azienkach

zastaj ledwo kilkunastu z tych, co mieli przyby. W tej sa-

mej chwili uderzono na trwog ogniow w pobliskich koszarach.

W mgnieniu oka powstaje niezmierny ruch naokoo. Posyki

konne i piesze przebiegay lasek we wszystkich kierunkach,

z Belwederu do koszar, z koszar do Belwederu; namnoyo si

wiate midzy drzewami, na odwachach dzwoniono, i warty

wystpowa zaczynay. Za czasów carewicza suba ogniowa

bya dobrze urzdzona. On sam mia we zwyczaju dojeda
do kadego poaru, czy we dnie, czy w nocy, móg wic i t
ra wypa z Belwederu. Z kilkunastu przybyych akademi-

ków ledwo kilku zostao z ród tego zamieszania, nareszcie i ci

si rozproszyli w róne strony, eby nie wpa w rce onie-

rzy i policyantów. Ten alarm trwa w azienkach przeszo pó
godziny.

Zawczesny i saby ogie w browarze zgaszono bez wiel-

kiej trudnoci. Ta okoliczno, jakkolwiek drobna, stawia sprzy-

sienie w najprzykrzejszem pooeniu i rodzi wszystkie ze

WIEK XIX. lOM 1^.
1"
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skutki, jakie koniecznie z braku jednoczesnoci w dziaaniu na
tak obszernym teatrze wynikn musiay. Od tej ciwili wszystko

idzie oporem: zwizkowi w poudniowej czci miasta, koo
Belwederu i koszar jazdy moskiewskiej, nie mogli da zna
o sobie zwizkowym na tylu innych punktach stolicy. Ci, nie

postrzegajc sygnau z poudnia, rozumieli, e tam si jeszcze

nic nie stao, i nie zaczynali dziaa; po terminie upywao wic
duo czasu — i oto jedno nic, pochodzce z roztargnienia Wy-
sockiego, naraa ca spraw, naraa przyszo powstania.

Po chwili wszystko jednak znoT\ u ucicho w azienkach.

Rozsypany oddzia zacz si zgromadza. Spiskowi, wychodzc
z za drzew, pytaj jeden drugiego o nazwisko, ale co dalej po-

cz w tak szczupej liczbie, po obudzeniu czujnoci nieprzyja-

ciela, nie wiedz. Z krótkiej narady, któr wtenczas odprawili

midzy sob, wypado, aby Nabielak poszed na zwiady do szkoy
podchorych — o par set kroków od mostu Sobieskiego. Uda
si on tam, ale z niczem powróci. Wysocki bawi jeszcze w mie

cie; nie nadeszli i ci dwaj podchorowie, którym browar za-

pali polecono. Szkoa bya równie jak oddzia belwederski za-

trwoona, najbardziej lkali si podchorowie, aby tych pod-

palaczów nie schwytano. Nastpia tedy druga pauza, przeci-

ga jak wiek, pauza nieczynnoci i oczekiwania ród przyspie-

szonego krwi obiegu. Ju godzina upywaa od chwili naznaczo-

nej do rozpoczcia ogólnego ruchu! Chybiony sygna, który mia
wzruszy cae miasto, który mia z miasta zapewni pomoc
podchorym, demoralizowa szczególnie modych akademików,
do odwanych, eby si rzuci pierwszym zapdem i w naj-

wiksze niebezpieczestwo, lecz przy zimnej refleksyi, do czego

tyle czasu mieli, zaczynajcych ju mierzy otcha bez gruntu^

co si przed niemi roztwieraa. Ta przewoka, nastrajajca wy-
soko yw, modocian fatazy, bya bolesna... Nabielak i Go-

szczyski id powtórnie do szkoy podchorych. Napróno:
i t ra adnej jeszcze z nikd wiadomoci. Dopiero wracajc
spotykaj Wysockiego, przybywajcego z miasta w towarzystwie
Szlegla, Dobrowolskiego, Paszkiewicza i Rottermunda. Wysocki
z dwoma pierwszymi pobieg zaraz do szkoy; Paszkiewicz i Rot-

termund woleli poczy si z wypraw na carewicza. Od tej

chwili inny duch wstpi we wszystkich. Wyniesiono karabiny
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podchorych Moskali, którzy udawali, e nie postrzegaj tego,

co si okoo nich dziao. Gdy si szkoa uzbrajaa, Nabielak

i Goszczyski nabijali bro i obliczali swe siy: byo wszyst-

kich omnastu z Paszkiewiczem i Rottermundem, tudzie dwoma
podchorymi, Trzaskowskim i Kobylaskim, którzy oddzia pro-

wadzi mogli, jako dobrze znajcy Belweder we rodku. Roz-

dzielili si na dwie równe czci. Jedna cz, pod komend
Trzaskowskiego, udaa si w gór drog ku rogatkom mokotow-
skim, eby wpa do Belwederu od frontu przez gówn bram.
Tsi, silniejsi z postawy, skadali ten oddzia, bo odwag mo-
raln mieli wszyscy jednak. Druga cz, pod dowództwem
Kobylaskiego, ruszya do ogrodu belwederskiego, aby dziaa
z tyu paacu na przypadek, jeeliby ptaszek, jak si wyra-

ali spiskowi, wylecia do ogrodu ^).

Oddzia od frontu, dochodzc do bramy, podwoi kroku

i nagle z przeraajcym okrzykiem «mier tyrano wi» wle-

cia na dziedziniec. Kilka osób tam bdcych ucieko natych-

miast i przymykao za sob drzwi rodkowe. Jeden z oddziau

uderzy w te drzwi kolb i przy pomocy innych wysadzili je

z zawias. Potuczono szyby w dolnych oknach, przy cigem
woaniu: «mier tyrano wi!» Ju natenczas szed ogie od

koszar z rcznej broni, co domowników ksicia do reszty prze-

razio, a napadajcym dodao ducha. Wtoczyli si do gównego
korpusu oknem i drzwiami. Guche naokoo milczenie! adnego
oporu, adnego ruchu w caym paacu. Wpadaj na gór, od-

mykaj, a raczej wyamuj, jedne drzwi po drugich, z jednego

do drugiego przechodz pokoju — nigdzie ywej duszy. Czyni
niezmierny haas, wszystko wywracaj w siedzibie tyrana, lecz

jego samego nie znajduj. W przysionku sali audiencyonalnej

wysoki mczyzna stoi za drzwiami na pó otwartemi; zdawa
si chcie unikn niepochybnej zguby. Poznany i pchnity kilku

bagnetami pada na posadzk, lecz nie umiera, bo go tylko nie-

wprawne jeszcze rce dotkny. By to vice-prezydent miasta

^) W oddziale od frontu byli: Trzaskowski, Nabielak, Goszczyski,

Zenon Niemojowski, Roch i Nikodem Rupniewscy, Orpiszewski, Jankowski

i Nasiorowski; w oddziale od ogrodu: Kobylaski, Paszkiewicz, Poniski,

Edward Trzciski, Edward Eottermund, Switosawski, Krosnowski, Rettel

i Kosiski.

10*
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Lubowidzki, którego za gwiazda na chwil przed tym napadem
sprowadzia do Belwederu, z pewn ju wiadomoci o majcej
wybuchn rewolucyi. Powstanie zastao carewicza picego.

Za pierwszym na dole okrzykiem kamerdyner Kochanowski bu-

dzi go, przecierajcego jeszcze oczy porywa gwatem z óka
i wpycha do gabinetu, skd tajemne schody prowadziy do le-

wego pawilonu ksiny owickiej; uczyni to w sam por, gdy
zaraz potem kilku spiskowych wpado do tego gabinetu. U ksi-

ny miaa miejsce malarska scena. Ledwo nie u stóp Polki, któ-

rej tron powici, szuka Konstanty ratunku przed Polakami.

Cay dwór niewieci by tam ju zebrany: gdy carewicz wbieg

do pokoju ksiny w nieadzie nocnego odzienia, kazaa ona

poklka kobietom wokoo niego i na gos odmawia pacierze,

pewna, e ród zastpu silnego modlitw i pci, adna go ze-

msta z rk polskich nie dosignie. W takiej postawie, z gestami

okazujcemi boja najwiksz, z wejrzeniem obkania, zosta-

wa w tem gronie przez kilka minut, nieprzytomny, blady,

i sowa wyrzec nie mogc. W godzin jeszcze potem dra jak

li, a wsiadajcemu na konia musiano nog w strzemi [tak]

zakada. Oddzia zemsty narodowej, spldrowawszy cae górne

i dolne pomieszkanie prócz pawilonu ksiny owickiej, jak

wlecia tak wylecia z paacu pdem wichru, lecz pierwej na

dziedzicu jedn jeszcze ofiar swe odwiedziny uczyni pami-
tniejszemi. «Najnikczemniejszy z nikczemnych», jak go sam W.
ksi nazywa, nieodstpny towarzysz, koniuszy, pierwszy fa-

ktor carewicza, genera Gendre, spieszcy do pobliskich stajen,

wpad tedy w rce spiskowych. Krzycza ze wszystkich si

swoich: «J(3 suis genera du jour;» lecz to nic nie pomogo: otrzy-

ma bagnetem w piersi raz gboki, miertelny. Caa wyprawa
kilkunastu minut nie trwaa. Modzie, naznaczywszy krwi po-

dwoje carewicza, obrócia si z Belwederu w prawo i przez

ogród botaniczny zmierzaa szybkim krokiem do mostu Sobie-

skiego. Tu nastpio poczenie caego oddziau z podchorymi,
gdy i druga cz, nie majc nic do czynienia w ogrodzie, co-

faa si ku tej stronie, pooywszy trupem jednego z warty
ogrodowej, który bieg do paacu z wiadomoci o przybyciu

niespodziewanych goci. Tylko co Nabielak i jego towarzysze

zdyli uj parset kroków od paacu, gdy silny tentent koni
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na drodze z azienek do rogatek mokotowskich przekona ich

jak szczliwie, jak cudownym prawie sposobem wielkiego uni-

knli niebezpieczestwa; albowiem wtenczas wanie jedna cz
z rozbitych przez podchorych kirysyerów przybya galopem

pod Belweder, otaczajc paac z przodu i z boku od ogrodu

botanicznego. Jeszcze tedy kilka minut duej, a nikt nie byby
ywy wyszed z oddziau, który wpad od frontu.

Kiedy rewolucya w pierwszem poruszeniu swojem nawie-

dzaa Belweder i brata potnych carów pónocy spaszaa z po-

cieli, podchorowie wiedli bój krwawszy, zacitszy z przema-

gajcemi siami. Wysocki, jak si wyej rzeko, wszed do szkoy,

przerwa lekcy teoryi, wykadan, jak zwykle, o tej porze,

i, dobywajc szpady, zawoa dononym gosem: « Polacy I Go-

dzina zemsty wybia, dzisiaj zwyciymy, albo polegniem: nad-

stawmy piersi nasze wrogom, aby byy dla nich Termopilami!»

Rozleg si w sali okrzyk: «Do broni, do broni!» Dzielni modziecy
rozebrali ostre adunki, które Szlegel przyniós, nabili karabiny,

i daleko prdzej nielibym to opisa zdoa wzili szyk bojowy

na dole. Byo ich wszystkich stu szeciudziesiciu i kilku, kady
z nich zna komend brygady i dywizyi jak genera, a robi

broni jak szermierz. Zrczniejszych tyralierów, celniejszych

strzelców pewnie adne wojsko nie miao. Teraz szli si odpa-

ca Moskalowi za dug nauk na Saskim Placu! Na czele tej

kolumny uczonych atletów postpowa Wysocki wprost do ko-

szar trzech puków jazdy nieprzyjacielskiej. Koszary te, bronione

przez piechot, mogyby by niezdobyt warowni, ale dla ja-

zdy, choby kilkotysicznej, napadnitej przez jeden tylko bata-

lion piechoty, byy stanowiskiem niedogodnem i niebezpiecznem.

Zawieray wewntrz kilkadziesit podunych stajen i mnóstwo

mniejszych pomidzy niemi domków, gdzie onierze mieli swe

kwatery. Czerwone dachy, porcze, chorgiewki wokoo stajen

i dugie regularne ulice midzy niemi uyczay temu ogromowi

pozoru oddzielnego przedmiecia na Solcu. W rodku midzy
budynkami byo kilka dziedziców wysypanych piaskiem, tak

obszernych, e dwa i trzy szwadrony mogy razem odbywa
swe obroty. Ca przestrze opasywa dokoa szeroki i gboki
kana, napeniony wod, dla konia nieprzeskoczny. Prócz tego

jedne koszary od drugich oddzielay cokolwiek mniejsze kanay
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na których byo kilkanacie drewnianych mostków. Podchor-

owie, zbliajc si do tego miejsca, strzelili na wiatr, tak dla

sprawienia popochu w jedzie moskiewskiej, jakote dla uwia-

domienia kompanii, majcych przyby z miasta, e walka ju
si zacza. Te to strzay towarzyszyy wpadajcym do Belwe-

deru. Podchorowie skoczyli zaraz potem w rodek koszar ua-

nów cesarzewicza; ju ich trzechset zastali na koniach w szyku

do szary. Nie czekajc ani chwili, mód polska postpia ku

nim na pó strzau karabinowego, i z tej odlegoci, gdy kady
jedca albo konia na cel bierze, zaraz spdzia z miejsca ten

oddzia jazdy. Uani sformowali si za chwil i kusem ruszyli

naprzód; wtedy podchorowie, z mniejszej jeszcze odlegoci

sypic ogie na jedn komend, zsadzili z koni kilkunastu lu-

dzi, reszta pierzcha w najwikszym nieadzie, który pomnaay
kule gsto padajce midzy toczcych si w przeprawie przez

mostki. Noc bya ciemna; rozumieli przeto Moskale, e najmniej

par tysicy piechoty maj za sob. Wistocie trwoga, zamiesza-

nie byy tam tak wielkie, e najwicej dwie kompanie, zacho-

dzc natenczas z przodu, od miasta, mogy byy atwo rozbroi

t ca jazd i zabra j w niewol. Lecz gdy Wysockiemu a-
dna z nikd pomoc nie przybywaa, kirysyery i huzary mieli

do czasu wsi na konie i w porzdku wyj z swoich ko-

szar, eby naszych otoczy i odci od miasta. Ta okoliczno,

po czci i brak ostrych adunków, zmusiy podchorych do

cofnienia si ze zdobytych pustych koszar uaskich.

Ten pierwszy czyn niezrównanego mstwa przerazi potem

i zadziwi nieprzyjaciela, gdy tene nakoniec postrzeg, e go

taka garstka wyrzucia z koszar. Wysocki zaj stanowisko za

mostem Sobieskiego. Tu przedsiwzi oczekiwa bratniej po-

mocy; tu nadstawia ucha, rycho li zagrzmi z pagórka pod

koszarami radziwiowskiemi cztery dziaa Nieszokocia, jak miao
by wedug umowy. eby o tych dziaach i kompaniach wy-

borczych powzi jakkolwiek wiadomo, wysya nareszcie

podchorego Kamila Mochnackiego z poleceniem przynaglenia

tej pomocy, jeliby ju nadcigaa. Lecz Mochnacki wróci za

chwil i t tylko przyniós wiadomo, e zamiast polskiej pie-

choty postrzeg kirysyerów, którzy zewszd otaczaj podchor-

ych dla przecicia im drogi do miasta. Wysocki postpi kilka
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kroków naprzód i sam si o tem przekona. Trzeba wic byo
zwie jeszcze krwaw potyczk dla wyratowania si z poród

nieprzyjació. Dwie drogi prowadziy do miasta od mostu So-

bieskiego: jedna wprost pod gór, a potem przez gówn alej,

druga zaraz w prawo poza gmachem ujazdowskim do Wiej-
skiej Kawy. Kirysyery zajmowali obiedwie w szyku do

szary. Wysocki daje rozkaz natarcia z bagnetem na obadwa

oddziay. Sam z kilkunastu podchorymi rzuca si w prawo,

przeciwko konnicy, co zajmowaa trakt boczny. Walka trwaa
tylko jeden moment. Podchorowie, rozsypujc si i gromadzc,

obyczajem tyralierskim, nacierajc i ustpujc w miar jak tego

miejsce dopuszczao, strzelajc z rowów, z poza drzew, z przodu

i z boku, rozpdzili kirysyerów — a potem zebrawszy si, po-

stpowali drog za Ujazdowem. Cz rozbitej jazdy poleciaa

galopem do Belwederu, wtedy wanie, kiedy z tamtd spiskowi

wychodzili, druga cz z tyu niepokoia podchorych, którzy,

majc woln drog przed sob, pomykali si naprzód ród ci-

gych, zawsze odpieranych napadów kawaleryi. Dochodzc do

Wiejskiej Kawy, modzie nasza postrzega przed sob no-

wego nieprzyjaciela: szwadron huzarów, który w tej samej

chwili ruszy kusem od gównej alei na czoo maej kolumny

Wysockiego. Pooenie podchorych byo wtedy najkrytyczniej-

sze. Z tyu parci przez kirysyerów, z przodu zagroeni od hu-

zarów (których cay puk sta na odwodzie na polu za owym
szwadronem), pó obrotem na lewo od Wiejskiej Kawy do-

padli szczliwie koszar radziwiowskich, budynku niedoko-

czonego, gdzie z okien i z bramy ubili Moskalom kilku jeszcze

ludzi i koni. Tu Wysocki mia myl zatrudnienia sob jaknaj-

duej jazdy nieprzyjacielskiej, eby nie wpada do miasta, coby,

oczywicie, zaszkodzio rozpoczynajcym si tam ruchom i utru-

dnio opanowanie celniejszych punktów. Mniema take, i si

przecie cho w obleniu doczeka artyleryi i kompanii wybor-

czych. Lecz nakoniec, gdy zupenie zabrako adunków prawie

wszystkim podchorym, a przed bram coraz gstszy hufiec

jazdy skupia si pocz, zostawao mu tylko bagnetem otwo-

rzy sobie drog do miasta. «Oblegaj nas» — krzyknli podcho-

rowie: otworzyli przeto bram i rzucili si na huzarów. Ale
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i ten trzeci oddzia jazdy^ jak dwa pierwsze, nie dotrzyma
placu ich natarczywoci.

D) „Pisma rozmaite" (1831-3).

(«Dz » up. T. IV, 1863).

Skadaj si na nie: a) artykuy publicystyczne: 1) w «No-

wej Polsce» od 26 stycznia do 14 lutego 1831 r., 2) w «DziennilvU krajo-

wym [narodowym, powszecinym, powszechno-krajowym»] od 17 sierpnia

do 5 wrzenia t. r.; 3) w «Gazecie Narodowej* zakroczymskiej z d. 16— 18

wrzenia t. r.; 4) w «Pamitniku emigracyi polskiej* od 1 lipca 1832 do

do 25 lipca 1833 r. b) historyczne: 5) w «Pamitn. emigracyi* — «Kilka

listów w przedmiotach narodowego powstania*; jest ich sze; 6) te «Przy-

czyny nocy 15 sierpnia* i «Skutki n. 15 sierpnia*, sigajce gbiej jeszcze

w powstanie; 7) te «0 rewolucyi spoecznej w Polsce* (i o konstytucyi

3-go maja); 8) te «HistoryaTow. Patryotycznego*; 9) w «Dz. powsz. krajo-

wym* «Konfederacya Barska* (apologia). Z pomidzy artykuów publicysty-

cznych w kraju najwybitniejsze s: «By albo nie by*, «Dlaczego massy nie

powstaj*, «Terroryzm nierozumu* (z «N. Polski*); z emigracyjnych: «0 cha-

rakterze emigracyi polskiej*; pi artykuów wspaniale charakteryzujcych
polityk ros3g*sk w Europie; «0 rewolucyi w Niemczech* — wszystkie dopiero

w «Pamitniku*. Umysowo Mochnackiego ze wszystkiemi swemi waci-
wociami, a nawet jego psychika od kategoryi logicznych oderwana naj-

janiej przed oko potomne wybija si w tjch wanie «Pismach rozmai-

tych*; wspózawodnicz z niemi «Listy* (ob. Bibliografia). Pierwsze

wydanie Pary, 1836; 2-e Pozna, 1863 up.

O terroryzmie nierozumu i obskurantyzmu politycznego.

(«Nowa Polska* nr. 26 z dn. 30 stycznia 1831 r.; «Pisma rozmaite* ed.

up. str. 12-15).

4Q1\ Liczne s rodzaje terroryzmu. Jest terroryzm stronni-

/ ctwa, które w rozterkach domowych przemógszy sab-

sze fakcye, zasady swoje uwica systematycznym krwi rozle-

wem. Tak byo we Francyi. Za czasów Dantona gilotyna mo-

cowaa i podkopywaa teorye spoeczeskie, ludzie umierali za

maxymy. Niemasz takiego terroryzmu w Polsce, i dzikujmy
niebu za to. Cale inny jest charakter naszej rewolucyi: — nie

socyalny, ale excentryczny; nie wewntrzny, ale zewntrzny.
Idzie nam najpierwej o niepodlego i cao.

Drugi jest terroryzm geniuszu, terroryzm wielkiego ducha,

który wszystko pociga ku sobie i pod swoje podbija posu-
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szestwo. Taki by terroryzm Napoleona i Cezara. Sawa ge-

niuszu zajmuje imaginacy. Geniusz polityczny i wojskowy roz-

nieca, exaltuje t imaginacy, czaruje, mami. Ludzie z ochot
go suchaj; zdaje si im, e anio zstpi z nieba na ziemi.

Nie masz u nas takiego terroryzmu; ale si zjawi moe
w dalszym postpie rewolucyi, któraby upada bez wielkiego

ducha.

Trzeci jest terroryzm genialnych rozmylaczy, genialnych

pisarzy, filozofów. Takim terroryst, takim metafizycznym Dan-

tonem, takim transcendentalnym Robespierem w Niemczech jest

teraz Szelling, jest Gerres [Goerres] i Steffens. Ci ludzie moc
attrakcyjn, si niepojt intellektualnego powinowactwa, przy-

cigaj do rodkowego punktu sfery swego ducha wszystkie ro-

zumy, wszystkie pojcia. Wojuj wyobraeniami; wywyszaj
si nad innych dyalektyk. S to mocarze loiki. My nigdy ta-

kiego nie bdziemy mieli terroryzmu. Polacy obawiaj si entu*

zyazmu wyobrae, natchnienie filozoficzne zowi mistycyzmem.

Lubi styl potoczysty, gadki, a czego odrazu nie zrozumiej,

to maj za rzecz niegodn powaniejszego rozmysu i zastano-

wienia. Niecierpliwo jest najistotniejsz cech naszego cha-

rakteru.

Czwarty nareszcie gatunek terroryzmu, najstraszniejszy,

najokropniejszy, jest terroryzm zawzitego w miesznem uprze-

dzeniu mniemania, terroryzm obskurantyzmu politycznego, ter-

roryzm socyalnego nierozumu. Taki terroryzm mistrzuje w na-

szej rewolucyi mimo obywatelstwo i polsk cnot wszystkiej

niemal ludnoci! Niemasz adnego na to ze lekarstwa. Do na-

szych mas adne nie trafi rozumowania; adna myl orygi-

nalna nie opanuje wikszoci. W imi [tak] jednoci i zgody

tylko co nie zgubili Polski przyjaciele Dyktatora. Wszelk prze-

ciwko niemu opozycy nazywano zdrad kraju. Wierzmy dyk-

tatorowi, bo to wielki czowiek! synie w Europie, on sam je-

den zbawi Polsk. Rada najwysza przypatrywaa si codzien-

nie sprawom jego: wierzono radzie najwyszej. Ex-sekretarz

dyktatora [Aleksander Krysiski] wiedzia o wszystkiem, a ni-

komu nic nie powiedzia: wierzono ex-sekretarzowi ex-dykta-

tora. Co wiksza! Terroryzm politycznego obskurantyzmu do-
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szed do tego kresu, e ci nawet, którzy mieli oceni postpo-

wanie ex-dyktatora, samym sobie wierzy nie chcieli.

Mistrzowa w Polsce po wszystkie czasy, panowa, broi

ów terroryzm nazwiska, terroryzm atwowiernoci, terroryzm

zaufania nieodpowiadajcego zasudze. Bylimy i jestemy dotd
dziwowidzami, chwalcami, panegirystami bd mniemanego ta-

lentu, bd urojonej jakiej przewagi. Nic atwiejszego jak zo-

sta sawnym i popularnym w Polsce. Mamy wielkich literatów,

którzy nigdy nic nie pisali, wielkich obywateli, którzy nigdy

nic dobrego dla kraju nie zrobili, wielkich dyplomatyków, któ-

rzy ledwo czyta umiej. Sawy, reputacyi, popularnoci dosta

u nas mona jak lichego na jarmarkach towaru.

Ta mniemana sawa, ta czcza reputacya, ta urojona, wmó-
wiona popularno szerzy si nastpnie jak dwik hucznego

dzwonu w powietrzokrgu, uzbraja si ca potg terroryzmu

atwowiernoci, szczerej lub udanej, i ludziom mylcym naka-

zuje milczenie terroryzmem politycznego nierozumu. Biada temu

u nas, kto myli swoj gow i swojem rozumieniem rzeczy

okoo siebie pojmuje! To wichrzyciel! To burzyciel! mówi i pi-

sze za pruskie talary, za ruble moskiewskie.

Gdy cesarzewicz Konstanty umkn z wojskiem, przesta

naród wierzy tymczasowemu rzdowi. Gdy ex-dyktator zdra-

dzi, przestalimy wierzy w dyktatur... Sejm prónuje! B-
dziemy wierzyli sejmowi? Nowy terroryzm zaufania! Gdyby
nie stu dwudziestu posów, którzy za rzdów cesarzewicza

adnego ministra oskary nie mieli [nieprawda]^ ale stu dwu-

dziestu anioów z archanielsk mdroci zasiado i obradowao
w tej izbie, nie wierzybym teraz stu dwudziestu anioom! Nieuf-

no i podejrzliwo s najpierwsz cnot rewolucyjnych cza-

sów. Ufijo niechaj bdzie nagrod zasugi, ale nie zacht do

dziaania.

Nie ufajmy nikomu; nie wierzmy nikomu, a wszystkich

wzywajmy, pobudzajmy. To jest bodcem i najlepsz zacht.
Tylko papie, jak mniemano w Wiekach rednich, by nieo-

mylny; zgromadzenia za polityczne, sejmy, koncylia jak indy-

widua myli si mog.
Obskurantyzm polityczny nie toleruje u nas adnej opo

zycyi. Opozycya mówna lub pimienna przeciwko wadzy zo-
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wie si tu buntem, zdrad. Tak i cesarzewicz z Nowosilcowem
rozumowali.

Polska nie zginie brakiem obywatelstwa i cnoty, nie zgi-

nie brakiem mstwa i rodków materyalnych, ale zginie terro-

ryzmem nierozumu ^).

*) Prócz wypisów powyszych jest jeszcze w Tomie^. JIII. str. 275—8
Mochnackiego «ArtN^ku, do którego by powodem «Zamek Kaniowski* Go-

(Przyp. Eed.),

t
Opracowa: ST. KRZEMISKI.



LXXV

GARCZYSKI STEFAN
(1805—1833)

Pochodzi ze starej i niegdy bogatej rodziny szlacheckiej, któ-

rej si czonkowie dobrze krajowi zasuyli. Urodzi si 13 padzier-

nika 1805 r. w Kosmowie pod Kaliszem, z ojca Franciszka, puko-
wnika, i matki Katarzyny z Radoliskich. W ósmym roku ycia straci

ojca, a wkrótce potem «roni zy nad mogi matki ». Sierot zaopie-

kowali si wujowstwo, hr. Skórzewscy, a szczególnie p. Skórzewska.

Serdeczna troskliwo tej kobiety, ubóstwianej przez chopca, silnie

napita struna patryotyzmu i bogata umysowo opiekunów, zasobna

biblioteka i przyroda — oto atmosfera, w której wzrasta Garczyski.

W r. 1814 wysano go do Bydgoszczy, do szkoy, w której przeby-

wa do r. 1817. Na awie szkolnej budzi si dusza dziecka: brutal-

no Prusaków rodzi w chopcu poczucie odrbnej, a ucinionej naro-

dowoci i wywouje przysig na «wieczn nienawi Niemcom*.

W 1817 r., przeniesiony do gimnazyum w Trzemesznie, przez dwa
lata tam przebywa. Chopiec garn si usilnie do pracy, aby i wie-

dz posi i ciotki nie martwi; najwysze pochway, jakie zdoby-

wa, dla swych zdolnoci, pilnoci i skromnoci obyczajów, byy mu
bodcem do tem usilniej szej pracy. Wdzicznem sercem, ale z jak
bojani przyjmowa od wujowstwa zasiki pienine: lka si, aby

czasem opiekunów za drogo nie kosztowa, wic wydatki swoje mo-
liwie ogranicza i cigle zapewnia opiekunów, e niczego nie potrze-

buje. W r. 1819 wielce obiecujcy chopiec wstpi do Liceum war-

szawskiego (pod rektorem Lindem), w którem a do chlubnego w roku

1823 ukoczenia przebywa. Szczególne zamiowanie do nauk cisych
i do poezyi znamionoway w modziecu prac myli i skonno do

refleksyi. I ta wanie skonno do zastanawiania si, do pracy my-

li tumaczy nam, dlaczego dziea klasycyzmu francuskiego, jako dziea

« zdrowego rozsdku*, «trzewego a nadto tworzenia*, trafiay do
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gustu G-mu. Zaczytywa si wic w dzieach klasyków, robi z nich

staranne wycigi, studyowa «L'art poetique», tern gorliwiej, e pro-

fesorowie Liceum byli zwolennikami idei « wieku owieconego*, a wa-
ciciel pensyonatu, gdzie mieszka G-i, równie klasyk, pilnie ledzi,

eby jego wychowacy « zakazanych romantyków* nie czytali.

A jeli, pomimo zakazu, G-i czyta Byrona, to nie dla *nowego du-

cha* jego poezyi, ani bujnej fantazyi poety, tylko dla myli, w jego

utworach zawartych, i dla... przypisków, podajcych ciekawe szczegóy

z ycia narodów wschodnich. Po ukoczeniu Liceum bawi G-i przez

pewien czas w majtku swych opiekunów. Tu dorywczo próbuje —
w smaku klasycznym — swych si poetyckich.

W r. 1825 zapisa si w Berlinie na wydziay filozofii i prawa,

gównie za zajy go wykady Hegla i historyka Gansa; wkrótce za-

syn, jako najlepszy wród studentów heglista i «jedna z najgenial-

niejszych gów, jakie si podówczas w uniwersytecie znajdoway*.
Heglem przej si gboko, ale nie lepo. Inaczej by nie mogo:
Hegel przecie przyznawa sile brutalnej wadz nad wiatem, dowo-

dzi, e « wszystko, co istnieje — rozumne!* I na inny pogld Hegla
nie móg si G-i godzi, e kady naród ma pewne posannictwo dzie-

jowe, a jeli upad, to widocznie swoj rol historyczn ju skoczy.
Godzc si na takie pogldy, G-i musiaby zada kam swym naj-

witszym uczuciom, musiaby przesta wierzy w odbudowanie Polski.

Otó ta sprzeczno pogldów Hegla z jego wasnymi uczuciami
bya ródem rozterki wewntrznej w duszy G-go, rozterki, która

wreszcie (1826 7) doprowadzia go do wytworzenia poj, które

w sze lat póniej miay stanowi podstaw mesyanizmu polskiego.

Te pojcia znalazy wyraz w «Hymnie do Boga* (w styczniu 1826 r.

—

niedrukowany) i w « piewie* (niedruk.). Soce wolnoci, które ma
wiat opromieni, zejdzie w «Lecha ziemi*, wraz z niem zapanuje

cnota - przez zasug i spraw Polski. W Berlinie pozna G-i do

kadnie poezy niemieck, zwaszcza Goethego; pod wpywem «Fausta*

powstaje myl napisania poematu filozoficznego, który bdzie wanie
odzwierciedleniem wasnej rozterki duchowej poety, a zarazem prób
rozwizania drczcego dusz modziecz problematu: jak pogodzi
rozum z sercem? Oto geneza «Wacawa dziejów». Na wykonanie za-

miaru wywar wpyw, oprócz Goethego, Byron (gównie « Manfred*)

i Mickiewicz, którego G-i pozna w Berlinie r. 1829, a który oczaro-

wa go swoj si ducha, mocn wiar w szczliw przyszo ojczy-

zny. Terazto staje si G-i romantykiem: «dla zrobienia pocztku* —
pod bezporednim wpywem postaci M-a — powstaje w cigu tygo-

dnia zbiorek wierszy— do nieudolnych — p. t. « Wiersze do Aliny*.

Po ukoczeniu studyów uniwersyteckich w r. 1829, jedzie do

Rzymu (na pocztku 1830), gdzie spotyka M-a, Odyca i innych wy-

bitnych Polaków, z którymi stacza namitne dysputy w obronie He-

gla. Praca nad «Wacawem* postpuje. Ale jednoczenie rwie si
szlachetna dusza do czynu. Cichy i skromny, «panienk* przez Odyca
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zwany, peen ofiarnego ducha i idealnych pragnie, szczytnych zap-
dów ku wyynom moralnym i intellektualnym, powica swe ycie na
realizacy zasady: «ciga ofiara z siebie dla celów ogólnego dobra»,

« bezwzgldne powicenie si subie swego spoeczestwa i kraju».

Do zajtego prac i biedzcego si nad rozwizaniem bolesnych za-

gadnie ycia dochodzi wie piorunowa o dziaaniach rewolucyjnych

31 roku. Ezuca Rzym, pdzi do Polski i z nadszarpnitem zdrowiem
wskutek cigej pracy, suchotnik, walczy za wolno, naprzód jako

prosty onierz, a póniej jako porucznik. I dopiero wtedy porzuca

ojczyzn, kiedy pady ostatnie rewolucyi strzay — bezskuteczne. Na
pocztku r. 1832 jest w Drenie. Na t wanie chwil przypada

w yciu G-go okres najbardziej natonej pracy wewntrznej nad roz-

wizaniem bolesnego problematu, jaki jest stosunek rozumu do uczu-

cia w yciu, jednostki i narodu, która z tych dwu wadz ma rz-
dzi czynami, jaki stosunek jednostki do spoeczestwa i na czem go
oprze, skd pocztek i jaki cel bytu i t. d. Po dugich walkach

wewntrznych, pod wpywem Mickiewicza, który potpia «rozum
ksikowy », jako si przyziemn, nie mogc wznie si do bezkre-

snych wyyn ducha, skd patrzy si w oblicze Boga i w Nim czyta

si tajemnic przyszoci i rozwizanie najwaniejszych zagadnie,

wreszcie wskutek wypadków 3 1 roku, kiedy bohaterski zapa, zwasz-
cza modziey, i wiara w wysiki jednostek porway moralnie i mate-

ryalnie osabiony naród w wir tytanicznej walki z wrogiem wielokro
silniejszym, — pod wpywem tych czynników, zachodzi w G-im ju
stanowczy przeom; rozum i jego sia ustpuje «wierze i czuciu ». Te-

raz to pracuje G-i nad utworami, bd to nowymi, bd te rozpo-

cztymi dawniej; na ich dnie spoczywaj pora pierwszy w naszej

poezyi — zagadnienia filozoficzno-spoeczne. S to «Wacaw*, «Wi-
zya» i «Naboestwo tegoczesne*; nastpnie « Wspomnienia z r. 1831 »,

« Sonety wojenne*, króciutki romans: «Król i giermek* i szereg mniej-

szych utworów. Zebrane poezye posya do Parya, do Domejki, z prob
o korekt druku. Tymczasem M-cz sam na siebie bierze t prac —
i dobrze na tern wyszed zbiorek poezyi, a gównie «Wacaw ». G-i

wyraa si ciko i zawile, przytem, wychowywany w szkoach nie-

mieckich, wtrca germanizmy. M-cz usuwa je, cikie za i zawie
zwroty zastpowa zwizymi i dobitnymi; czsto obraz nie do pla-

styczny uzupenia, czynic go malowniczym.

Oto próbka z «Wacawa*: «Dzi inaczej, dzi ledwie joda swe
konary sabe, wichrom posuszne, z murów chyli szpary, albo, jakby

czas zmieni ród ludzki w roliny, bluszcz skromny pnie si w gór,
z starej rozpadliny, dzi ledwie strumyk mruczy ». A w przeróbce

Mickiewicza: «Dzi inaczej — dzi joda swoimi konary mur zdo-

bya, ramiona wychyla przez szpary; dzi jakoby czas zmieni ród

ludzki w roliny, skromny bluszcz pnie si w gór midzy rozpadliny,

dzi tylko strumyk mruczy*.

Ciko chory na piersi, uda si G-i do Szwaj caryi. Na wie
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o cikiej chorobie przyjaciela, Mickiewicz rzuci rozpocztego «Pana
Tadeusza » i pospieszy z Parya do Gr-go. Ten by ju na ou mierci;
przewieziony do Avignonu, zmar 20 wrzenia 1833 r.

Wczesna mier nie pozwolia mu wszechstronnie rozwin si.
Artyst nie by i sam wiadomie podporzdkowywa form treci.

«Nie mikkie rymy skandowanych wierszy, z których pospólstwo laur

czasem splata,., wabi mi ducha »... Poeta refleksyi, bujnej ani samo-
dzielnej fantazyi nie posiada — zasila j pomysami obcymi. Niema
zazwyczaj w jego poezyi ani plastyki, ani malowniczoci, przewaaj
pojcia abstrakcyjne lub analiza stanów i przej duchowych, a jeli
zjawi si obraz fantastyczny, to stworzony nie dla wywarcia na czy-

telniku wraenia estetycznego, lecz dla zadokumentowania pewnej
prawdy filozoficznej, dla której ma by rodzajem ilustracyi. Zato im-

ponuje G-i gbi i iloci myli, zwaszcza w «Wacawie ». On pierw-

szy, samorzutnie sformuowa — przed M-m - myli mesyanistyczne,
jakie panoway na emigracyi po r. 1832; obok Krasiskiego jest on
prziedstawicielem kierunku filozoficznego w romantyzmie naszym i to

przed Krasiskim, któremu w swych poemacikach nastrcza tematy
dla niektórych utworów. Imponuje szlachetnoci, czystoci, i wznio-
soci moraln i umysow. W piknem ciele — pikna dusza.
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A) „Wacawa dzieje" (1833)
(Tu z wyd. lipskiego, 1863).

Jest to poemat dramatyczny, podzielony na dwie czci, z których
kada skada si z szeciu obrazów. Na tle wasnych przej duchowych
poeta przedstawia bohatera Wacawa, który zrazu o wszystkiem wtpi,
jak Faust, lecz niebawem pod wpywem rozczarowania si do nauki, która
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nie daa mu odpowiedzi na najwaniejsze zagadnienia, jaka jest pierwoprzy-

czyna bytu i jaki cel jego, a z drugiej strony pod wpywem dnoci za-

spokojenia godu uczu patryotycznych, dwiga si z otchani pesymizmu
i przedzierzga si (jak Gustaw w Konrada) w czowieka, pragncego po-

wici si krajowi. W pierwszem stadyum swego rozwoju Wacaw — to

czowiek, zajty wycznie myl, mocujcy si sam z sob, z swoim pesy-

mizmem, w drugim — to dziaacz polityczny, konspirator. Wacaw, pan

wsi, yje samotnie, std tajemniczy dla wszystkich. Jeli si zjawia, to

noc czy wieczorem, w czarnym ubiorze, na karym koniu. Przybywa on

w wielki pitek do kocioa i tam, przy grobie Jezusa, zastawszy dawnego

nauczyciela swego, mnicha, kornie piewajcego Mk Pask, stacza

z nim namitn dysput o religii i o stosunku duchowiestwa do nauki

Chrystusa.

QO\ Sir. 7-11.
tt^ Ldj Ksidz (poznawajc nieznajomego)

To ty, modziecze, tutaj?

Modzieniec. Krzycz — egnaj — przeklinaj

!

Duch stoi — jako waszych kocioów wieyce,

Cho deszcz leje — grzmi nieba — pal byskawice.

One stoj - nu miao egzorcyzm zaczynaj!

Tylko pomnij, e paszcz mnie sów wicej nie mami,

Ze, choby drga jzykiem, jak wicher potokiem.

Jam zawczasu ten potok zbada myli okiem

I paszcz twój czarodziejski zdar myli zbami;
Ze artuj —

Ksidz. Modziecze! nie blu nadaremnie!

Takie to odebrae nauki ode mnie,

Na toem ci wychowa, aeby w kociele,

W dzie dzisiejszy, przy grobie Zbawiciela wiata,

Bluni wiar najwitsz?
Modzieniec. Poznaj si w twem dziele

!

(z ironi) Ty mój mistrz!

Ksidz. Suchaj tedy — burzliwe s lata

Modoci — wiele ludzi na zawsze w nich ginie.

Jam to wiedzia — jam, ciebie chcc zbawi jedynie,

Chcc ratowa...

Modzieniec (przerywajc % zapaem). Na zawsze zgubi bez ochyby

!

Tlao we mnie przeczucie wolnoci szlachetnej,

I mocne miaem rami i do czynów dzielno;
Ty mi odgad m dusz — miaem w mylach szyby

Do przejrzenia - ty przejrza i — jak db stuletni

Upadkiem strzaska drzewka — Boga niemiertelno
Spuci na mnie, na dusz, myl strzaska ogromem:
Wzgardziem tem, co dawniej w oczach stao bóstwem.
Ojczyzn i mioci, przyjani i domem,
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Otoczyem si wasz pokor, ubóstwem;
Jam wiar wasz wit, jak tarcz, si skada
I có std? jam nareszcie wiar i was zbada.
Cicecie, pokory suknie zawdziawszy na pych,
Zamieniajc paace na ustronia ciclie,

W duszy gmachaci zarzdza — i ciat i tronem:

Mieszkaców ich, jak ptaków, apic w szpon sokoli,

Sami zimni — bez serca — mczy, gry do woli.

Chcecie, martwi, spokojni, jak klasztoru ciany.

Na czas nieczuli, jako na py mierci wianek.

Patrzy zimno na zy, gdy kto zami zlany,

Albo gdy ginie czowiek — wolny lud — kochanek.

Wam wolno, mio niczem — paka nie mylicie.

Ile razy wam w duszy zorzeczyem skrycie!...

Wyrwaem si nakoniec! — lecz czarowne sowo
Wiary waszej i kltwy i modlitw i sztuki,

Wisiao, jak na wosie miecz, nad moj gow.
Draem, eby nie upad ! — dzi czas — dzi nauki —
O! dzisiaj ju inaczej — rozumiem was, mnichy —
Dzisiaj — arty to arty — wszystkich was zbadaem.
W gos pytam: gdzie jest sowo, co si stao ciaem?
W gos krzycz: wiara wasza jest to dziecko pychy.

Ksidz. Szalony, milcz na Boga!
Modzieniec. Milcze? to milczaem:

Dugo i bardzo dugo — dzi mówi przychodzi.

Dzi krzycze bd, syszysz, krzycze gardem caem!
Chciabym po sów mych fali, na myli mych odzi,

Z dusz moj eglowa i wpdza si w dusze.

Niechajby moja mowa, jako bystra rzeka.

Wszystkie strumienie myli korytem swem zlaa!

I zleje — bo ja myle — bo ja mówi musz.
Suchaj, z dusz m wpadn w gb serca czowieka,

I, jak szko mota gromem, wiara prynie caa.

Mówi mu chc wolnoci witemi sowami —
Mówi mu chc niemowlt — nieszczliwych zami.

Krzycze nad nim, jak matka nad mierci dziecicia,

Gdy je z pod piersi matce wyrwie ptak straszliwy;

Zakln go na najwitsze uczucia zaklcia.

Na mier ojca, na przodków szereg nieszczliwy.

Niech wszystkiemu zawierzy— wam jednym nie wierzy!

Bo wy sudzy nikczemni, zamiast Boga sudzy.

Wy, kiedy ludzie gin, mczeni s drudzy,

Wy, jakby to nieludzkie trafiao przygody.

Chobycie jednem sowem krwi wstrzymali strugi.

Patrzycie zimnem okiem, jak gin narody,

*IEK XIX. rOM IV.
11
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Ledwie trupom oddajc ostatnie przysugi.

To wic jest wiara wasza? na to macie wadz,
Aby, cnót si wyrzekszy, dawa przykad zbrodni?

Nikczemni ludzie! boskich przydomków niegodni!

Od mleka matki waszej ziemi was odsdz,
Kiedy litoci ziemskiej, cnót w sercu nie macie;

Wypr si was rodzice, jak wy si wyparli,

I siostry, przyjaciele, i brat was po bracie

^ Kl bdzie^ i tam z grobu powstan umarli

I kl bd i woa o zemst wszechwadn,
I gowy wasze wkocu pod elazem padn,
A wiara...

Ksidz. Stój ! — nic wicej !

!

Zegar bi w tej chwili

I na hymny wieczorne ksia nadchodzili.

Twarz swoj nieznajomy paszczem wic osoni,
Co jeszcze prdko wyrzek, zwróci si z popiechem,
Idzie— krok nagli— pieszy — nim zegar wydzwoni,
Trzask drzwi mocnem si odbi o sklepienie echem.

Zniechcony do religii, a nadewszystko do jej przedstawicieli, rzuca

si Wacaw namitnie do nauki, w nadziei, e ta zaspokoi jego pragnie-

nie poznania prawdy. Ale rycho rozczarowa si.

493)
Str. 22—24,
Kiedy blask wiary dawnej ciemnili mu ksia,

Myli tedy, e z nauk iskr po iskierce

Zsypujc, znowu wiatem jasnem duch zabynie.
Oszuka si okropnie !

— rozumowa sowa
Sysza cigle — w nich jaka tre — ziarno — osnowa,
A duszy ani ladu— czasem, niecierpliwie

Rzucajc ksik z rki, woa na gos cay:
« Gdzie jest bóstwo, które ja w piersiach moich ywi?
«Przyjani zapa — mio — wolnoci zapay,
«I myl, co czeka tworzy i róni od zwierza?

«Gdzie jest Bóg, stwórca wiata?» -Ksiki nie wiedziay!
One, jak taktyk stary, gdy wojn zaczyna,

Zwycistwo liczb kreli — ustawi onierza,
Ale mu wiara wysza nie staje jedyna.

Wiedz, ile jest zwierzt, skd która rolina,

Tylko czem zwierz, kwiatek; czem czowiek — nie doszli,

Byli i tacy prawda, co innych przeroli.

Myl o rzeczach wyszych, lecz w ich nauk szkole

Kto wytrzyma? — gdy w sowa myl— jak w nurt potoku
Ziarno zboa rzucone, tonie — a na dole,

Na dnie choby i roso— nie dojrze je oku!
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« Rozbrat wic z niemi wieczny » — pomyli — wykona.
Wacaw czucia i myli na frymark nie ma:
Raz jeszcze w wiat ów martwy zatoczy oczyma,

Dzisiaj — i nic nie znalaz — dusza przesilona,

Kurzem ju y nie moe, gupcom ku podziwie.

Z pogard wic pchn stolik rk niecierpliwie,

Sowa na wpó ucite, niewyrane zrazu

Chwilowo usta miec, a w gosie pomau
Wyraz si coraz bardziej czy do wyrazu,

Z duma wypada mowa ~ jak deszcz ród upau:
« Niechaj mól ycie ndzne w starych ksigach pdzi,

« Niech si w kart zbutwia z ciekawoci wera,
«Moja rka napróno tysic ksig otwiera

«I way dowiadczenia z tysicznych narzdzi.

«Któ jak ja, z potem czoa, mczy si i czyta?
«Dzi, gdym na równi z wami, gdybym si zapyta,

«Czegocie nauczyli i co sami znacie,

«Wstydby wam czoo, serca i rozum wypali,

«Jeli wstyd znacie jeszcze — wam, gdybym si ali!
«Zamknijcie ksigi dumne i w nauk warsztacie,

«Na kadej cianie, kadej ksikowej okadce,

« Zapiszcie jedn prawd — wypadek zagadce;

«I ja z wami zapisz: e czowiek zrodzony,

«By wszystkiego docieka, sam niedocieczony!»

Nagle dolatuje go piew chopów, idcych do karczmy. Ten piew
przj^woa go do rzeczywistoci. Oto rzuca ksigi i swe myli bolesne

i dy za chopami: «W karczmie jakby z pod ziemi piew, tace, kapela,

wesoo, sycha: grzmi miechy, krzj^ki, hulanka, zabawa*. Ale nieba-

wem wybucha kótnia; kiedy jednak rozlegy si dwiki Mazurka D-
browskiego, rozmowy i kótnie «ustay, jak deszcz, kiedy zawieci pogoda

albo gdy kur zapieje zych upiorów harce*.

AOA\ *^'^^' ^^' -^^ J^^^^j stronie w mylach zatopione starce,

T^^T"^ Suchajc znane nuty w milczeniu gbokiem
Spogldali na modzie smutnem zawem okiem,

Dalej chór piewa nut — lecz w tej nucie sowo
Tak dziwnie w ustach brzmiao modzi piewajcej,

Tak kady ton by czuy i wolny i drcy,
e wziby hymn wesela za pie pogrzebow
Albo za pie rozstania i zimnej rozpaczy.

Wacawowi jednemu inaczej si zdao;

Wacawowi jednemu zabrzmiaa inaczej:

Bo w mylach, w duszy jego, obudzia ciao,

Ciao z letargu wspomnie wywoaa znakiem,

Uczu, e ma ojczyzn — wspomnia, e Polakiem.
Tak czsto toncemu w bezdennej topieli
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Rzu z brzegu nitk sab rwcej si kdzieli,

On za ni, jak kotwica za grunt morski, chwyci:

Ale patrz— ledwo signie — wiotkie rw si nici.

Tak sowo, w dobrej ludziom powiedziane chwili,

Jak trba archanioa, stworzy ich, czem byli.

« Ojczyzna! — krzykn Wacaw — o dziki wam, dziki

«Za znak ycia nowego! — póki stanie rki,

«Rka do niej naley — póki myli stanie,

«Myli jej niechaj bd! — Zabyso zaranie

« wiate nowych — Bóg w nowej zabysn postaci.

«Nie w ksigach Go wynale: On w ywocie braci

« Mieszka, jak w swym kociele, jak w arce przymierza!

« Niebo rodzinne — oto wity Jego wiea:
« Ziemia rodzinna — oto budowa kocioa;
«A w piersiach tron jest Jego — w piersiach gos anioa!

«Posyszaem — uczuem — rozumiem Ci, Boe!
« Chcesz ofiar - ja mój ywot w ofierze poo,
«Przyszy i teraniejszy — chc, jak lud na puszczy,

«akn, byle ojczynie tem dopomódz mona;
«Kada myl moja bdzie, jako hymn, pobona,
«Jzyk mój ustom, sowa samej czci poduszczy,

«W modach noce przepacz, dni przemcz w trudzie:

« Tylko niech kraj mój wolnym — wolni bd ludzie!*

Nagle wchodzi do gospody obcy jaki czowiek: «Z ubioru zda si
Polak — z wzrostu nie by may, wytart mia bekiesz, pas u niej wy-

tarty; przecie miech wiecznie prawie do twarzy przyrosy; oczy bystre

—

wos rudy — nos w gór zadarty*. Cisn si okoo niego chopi, pytaj,

skd przyby. On na to: «Kto tam teraz ciekawy, Jak si kto nazywa?
Jan, Pawe — Niemiec, Polak — czy to daje zoto? Imi spasym nie

czyni — wic lepiej z ochot wypi Jeszcze !» Poczem piewa «przytumio-

nym gosem, Jak gdyby dla siebie, tak Jednak, aby wszyscy syszeli*

:

« Gdzie dobrze urodzajna niwa, pop ma lito, król z ludem przyja zobo-

póln, gdzie wszystko myle wolno, wszystko mówi wolno, a sdzia ubo-

giemu sprawiedliwo przyzna, tam kraj mój — moje imi — rodzina —
oJczyzna!» Na pytanie chopów, gdzie kraj taki: «Czy Jest? — odrzek na
to — zapewne kied}^ czowiek nigdzie nie wychodzi i ycie spdzi midzy
stodo i chat, trudno, eby go znalaz, i wy nie znajdziecie; ale wiat
Jest obszerny, dziwy róne w wiecie!... Wy, prawda, biedni ludzie — wy
nie wiecie o tym. Dla panów waszych z czoa pracujecie potem, dla dru-

gich — a ci drudzy! — wcieko mnie poera! Kady z nich próniak,

skpiec, obudnik, kostera, robi z wami. Jak z mynkiem, co mu si po-

doba — ale prawda — was wita uczya osoba, cho wito wicej
grzeszy, ni wy wszyscy razem, e panów sucha — wiecznym religii

rozkazem, e...» W tem miejscu chopi przerywaj Nieznajomemu, nie ro-

zumiejc dokadnie Jego myli, i prosz go o zapiewanie Jakiej historyjki.
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Korzysta z tego Nieznajomy (w rozumieniu Garczyskiego — Szatan)

i piewa piosnk, w której szydzi z religii i uczu religijnych chopa. Spo-

strzegli si — po niewczasie — starzy, gromada rzuca si na Nieznajo-

mego. Rzuca si i oburzony Wacaw z krzykiem; «Kto ci da moc kupcze-

nia twym ndznym rozumem? Trujesz ludzi... Szatanie czy czowieku!*
Lecz szatan znik. Cae to zajcie zastanawia modego filozofa, odmienia

go. Dotychczas marzyciel, unikajcy ludzi, w samotni miotajcy si da-

remnie w konwulsyjnych ruchach myli na rozwizanie nierozwizalnych
problemów, wycznie zajty prac wewntrzn, a ycie puszczajcy mimo
siebie, spostrzega si, e by w szponach wasnej niemocy — niewiado-
moci: nie zna wartoci — uczuciowych i nierozcznych z niemi ycio-
wych pierwiastków. Teraz uwiadomienie patryotyczne zwrócio Wacawa
na pole czynu — walki o kraj. I oto zjawia si w Warszawie (tu si roz-

poczyna Il-a cz poematu) jako konspirator: bierze udzia w t. zw. spi-

sku koronacyjnym. Jest obecny na tajnem posiedzeniu spiskowych. « Ster-

nik ich czynów* — to romantyzm w polityce — «zapa i serce*. Mka
narodu nakazuje zebranym zemst — wykonanie spisku. Jeden tylko gos
popsu harmoni zgromadzenia, który tonem pesymizmu wytrci spisko-

wym bro z rki. By to ów Nieznajomy z karczmy. Szatan. Lecz Szatan
ten dziaa nie w imi politycznej rozwagi, lecz w myli odwrócenia Pola-

ków i Wacawa od jakiegobd czynu. Rzeczywicie, nic nie uradziwszj^,

spiskowi i Wacaw rozchodz si. Wacawowi towarzyszy Szatan: «Bdco-
bd — ja od czynów odstraszy go (Wacawa) musz*. I czyni to za po-

moc sztuki czarnoksiskiej, roztaczajc przed oczami Wacawa kilka obra-

zów, przedstawiajcych polskie spoeczestwo w jaknajgorszem wietle.

Obraz pierwszy: rozpacz i mier córki, któr ojciec zmusi do polubienia

nikczemnika. Drugi: oficerowie, macy swój honor nieuczciw gr w karty

Trzeci: banalno ycia salonowego (jak w III czci « Dziadów*). Czwarty:

nieudolni poeci, chccy atwo na saw zasuy, a pod paszczykiem wiel-

kich hase ukrywajcy pustk duszy i obojtno wzgldem nieszcz y-
ciowych. Za takich ludzi nie bdzie przecie walczy Wacaw: «Raz ciebie

^prosz jeszcze, raz zaklinam jeszcze, dla mioci ojczyzny, blinich i ro-

'dziny, zaniechaj przedsiwzicia — opónij swe czyny!* Jako Wacaw
pozosta bezczynny i uciek przed uwizieniem z Warszawy, powróci na

: wie i znów pdzi ycie samotne. Raz wychodzi wieczorem do ruin zamku,
^^iedliska niegdy sw^^ch dziadów, i tam, jak Konrad Mickiewicza, wygasza
improwizacy.

1495)
Str, 80—83.
Sen pierzcha przed mylami, jak ptak pochopióry

Przed nagym strzelca chodem porywa si zdaa.

Tak! — czuj — duch mój wyszy nad prawa natury!

On wszechmocnie wiat tworzy, on w proch go obala,

Zwierciadli si, gdy zechce, jak w krysztale wiato;
W caym wiecie — gdy zechce, odbiega porzdku,
Inny wiat mistrza rk rzuca sobie na to,
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Bo on jeden bez cigu, koca i pocztku!
Brzmi mi w pieni tajemnej sowa pi'zyjaciela:

« Patrz na t dumn posta — zarzdc jest wiata,

« Milionom mierci grozi lub ycie* udziela,

« Toporem zmiennej chci gowy ludzkie zmiata,

«Z tych piersi nic nie doby, z tej przepaci ducha !»

Zrozumiaem ci, bracie, przyjo i ziarno!

Czuj godno, wszechwadno, czowieczestwa waci —
Wszystko mi wydrze mog, ducha nie ogarn!
Cignij ciao na mki i wymylaj mki,
Duch w postaci anioa wzbije si do góry,

Jak na oe z bawatu, spojrzy na tortury;

Dumny kacie! Duch jeden artuje z twej rki!

Ojczyzn jego wiat jest wielki, niedocige
Soce, gwiazdy dziedzictwem — on odsuwa rygle

Zamku niebios, z niebieskich gmachów rzuca ognie.

On sowem wody morskie w srebrne way pognie.

On wiatrom tchnienie daje, gór pasma rozciga;

On sprawi koo czasu, wiek spycha po wieku;

Jemu stana ziemia w ksztat chway posga,
A ty sam, Boe wielki, widzisz si w czowieku!

Co za brzk? — ha — dwunasta godzina wybia!

To czas, w którym najtsza nocnych duchów sia.

Zadraem? — ja? — i przed kim? — czym nie wyszy duchem?

Ja, który myli mojej olbrzymim acuchem
Ludzi samych krpuj, jak ndzne robaki?

Ja, który myl moj, jako ptak nad ptaki,

Wzbijam si w oka mgnieniu, gdzie skrzydo jej niesie?

Chc— i myl, jako oów, przeszo do dna wierci.

Chc — w przyszo strzelam — przyszo, jako papier, drze si;

Chc — myl czas uderz, czas leci na wierci!

ciganiem rzeszy ziemskich gdy uczucie znu.
Duch mój do nieba leci byskiem wyobrani.

Da znak — i twórczym znakiem wydmie skrzyda chmurze.

Olbrzymi wol chmur do burzy rozdrani,

I sam, na haftowanym rojem bysków tronie

Gdy sidzie — niebo nad nim, ziemia pod nim ley...

Orle, monarcho ptaków! — czem moc twoich pierzy?

On wiatry niecignione ujarzmi za konie!!

Dzi przecie - ha — dlaczego tak mi gucho — ciemno?

Ze wszystkich gmachu któw dym si jaki wzdyma,
Kada cega przeszoci rdzawemi oczyma
Spoglda, jakby cay stary wiek by za mn!
Dreszcz mnie zimny przechodzi — to zimne powietrze!

Nic wicej — czeme zreszt przeszoci obrazy?
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Niczem! — s to umarych jzyków wyrazy,

Którym czas ycie dawne i znaczenie zetrze,

Potrzaskanem przez piorun gazistem drzewem,

Które byo — a teraz wypróchniae ley.

Strunami — które kiedy gonym brzmiay piewem,
Dzi ledwie brzk wydadz, gdy w nie myl uderzy!

Teraniejszy wiat tylko jest wielki, jest boski,

Przeszj^ przyszy s niczem! — Tak mi rzewiej, lepiej.

Duch mój — czuj, jak leci — jak si niebios czepi

—

Widz gwiazdy! — nie gwiazdy — to stworzenia goski
Pierwsze, które Bóg skreli — czytam w nich, jak w ksidze!

Czytam! czuj — kto mojej zaprzeczy potdze?
Uciekacie? — napróno — ja za wami pdz
Na lejszych myli skrzydach — chc — zrobi was niczem —
Chc — z wschodu w zachód wszystkie, woli mojej biczem.

Jakoby trzod bdn, po mlecznym obszarze.

Poprowadz i w wieczn przepa was utopi!

Ha — co to jest — gdzie gwiazdy? ludzkie widz twarze!

Ludzi peno, miliony, wiaty przy ich stopie

Le, jak sugi wierne, gdy rozka pany.

To nie wiaty — to chmury — jako snop przy snopie,

To nie chmury — zawoje — lnice si turbany,

Srebrem tkane — na wschodzie rozsypane wkoo.
Ku wam wic wznosz moje, jak wiat, silne czoo!

Niechaj zawój rzewicy, jak laurowy wieniec,

Orzewi skronie moje! niechaj z nieba rosa

Spadnie tutaj — niech w tcz zegna si niebiosa

I dotkn czoa mego — potrzebne ochody!

Nie suchajcie! jam silny jam w wieku modzieniec,

W myli jest dusza stwórcy! — Nie suchacie pana?

Dobrze, a wic zginiecie — w kropl mtnej wody
cisn was ~ albo skin — i na rozkaz duchy.

Nisze duchy, jak wiatry ostrozbne z rana.

Rozwiej was na strzpki — na pierze — na puchy,

I bez ladu zginiecie! — nie suchacie jeszcze?

Wy wic duchy nadziemne, sugi mej potgi,

Posuszne mi, jak oku abecada ksigi,

Jak sercu czujcemu s natchnienia wieszcze...

Was wzywam — tu stawajcie — ziemim prawda synem,

Ale wyszym od innych, bom wolnym czowiekiem.

Mnie piersi macierzyskie nie karmiy mlekiem;

Mczarniami jam wyrós — myl — czuciem — czynem,

I tak, jak Cerber pieko wrzaskiem trójpaszczki

Obszczekiwa przed laty, stróem bdc czujnym.

Tak ja was grzmic piersi, zaklciem potrójnem

Wyzywam do stawania — znak daj mej rki!...
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Ha — gosy? — to ich gosy! — jaki akord dzwoni!
Sucham was! jak dech wiatru na Eolskiej lutni

Tak mie, ciche gosy — pycie, pycie duszy

Mocniejsze — palce w biegu jedne drugie goni,
Wolniej — skd ta ao? — brzmi sabiej i smutniej,

Ledwie czasem strunami rka lekka ruszy.

Nagle za murami zamku rozlega si piew; ostatnia jego zwrotka

mówi o szczciu wdrowca, który nakoniec do ojczyzny swej wróci.

«Dzi weselne (wdrowiec) przywdzia szaty, lubi ludzi, góry, kwiaty, bo
w ojczynie, jak przed laty !»

Str. 85. W ojczynie? — kto to wyrzek? — stójcie —nic ju wicej,
Myli moje si plcz, gdzie jestem? gdzie byem?
Obrazy kr jakie przed okiem zawiem.
Widz krew! — gowy lec ludzi stu tysicy.

To bracia moi! — gdzie kat? — pomszcz si krzywd braci

—

Broni! broni! chc — musz — rka moja dzielna —
Dusza wolna — olbrzymia - wielka — niemiertelna—
Gdzie oni? — gdzie ludzkoci krwi spryskani kaci?...

Co za orszak aobny kurzem z ziemi krwawej
Kbi si i wysuwa — w oczy mi zachodzi?

Wiatr go pdzi— nade mn paszczem si zawiesza,

Spada — spada ju na mnie! — wiatr, jak powiew sawy.
Dawnej, zamilkej, czuj... przypomnie powodzi.

Tak jasno przy mnie, we mnie przodków wstaje rzesza!

Znam was, duchy zagase — ziemia wasz matk.
Niebo ojcem — ha! — byso gwiazd czystych renic,
W piersiach moich tak lubo - gwiazdy mi tak wiec!
wiecie, wiecie, — bo serce— bije wolno — rzadko—
Usypiam, jak ta piosnka, piew modzieca straty:

On w ojczynie, jak przed laty.

Gos za oknem. Wacawie

!

By to gos Heleny, siostry-kochanki Wacawa. Pomys tej nienatu-

ralnej mioci powsta pod wpywem «Ren» Chateaubriand'a czy «Man-
freda» Byrona. O ile tajemniczo romantyczna Wacawa i jego gbin
myli przypominaj raczej Manfreda, o tyle zakoczenie mioci — podo-

bnej zreszt w zasadniczym tonie do mioci byroskiego bohatera i jego

siostry — przywodz na myl uczucie Rne'go — z t niewielk rónic,
e w utworze francuskim kobieta zwraca uwago na nienormalno stosunku

takiego i zamyka si w klasztorze, u G-go Wacaw, niebawem opuszcza-

jcy ojcowski dom. — Na tem urywa si poemat. «Wacaw wyjecha —
dokd? — na wiata obszary — krótkim by w poegnaniu — ucinienie
doni, za w oku, bdcie zdrowi! — Czy speni zamiary? czas okae —
a pióro wieszcza kiedy odsoni! jam chcia mu pie ostatni, piew nu-
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ci podróy! ale, zaledwie myli skrzydem si uniosy, wypado pióro

z rki — bo pod piórem rosy, inne okropne sowa! — i nie piewam duej*.

B) Wspomnienia z czasów wojny narodowej polskiej

1831 r.

(tu wydanie lipskie, 1863).

496)

w rocznic (dn. 29 listopada).

Str. 173—175.
Czas przyszed zwiastowania! — Na caym zachodzie

Okrzyk powsta tryumfu — jako piorun silny.

By to grzmot bez piorunu! Naród po narodzie

Biorc haso Parya, w nadziei omylnej

Porywa si z letargu — i osabe rce
Ku Zachodowi wznosi z jarzmicej niewoli.

Próno ! — byy to tylko okrzyki dziecice —
A czyn ich? — z hukiem na dó rzucona kaskada,

Która, czujc wysoko, gwatownie upada,

Ale upadszy — pynie zmczona powoli.

Narody oszukane do ziemi przypady.

Cicho wiay z Zachodu w trzech kolorach wstgi...

Na pónocy — w dwuch wiatach szeroko rozsiady,

. . . jeden, z krzykiem gniewu wzniós bero potgi
I niem trzasn od granic wody lodowatej

A do muru chiskiego znak przelecia pana —
I pidziesit milionów pado na kolana,

I czoem uderzyy dwa pobratnie wiaty.

Da znak drugi— jak wiatrem utoczona niegu
Lekka brya na lepo ronie coraz wyej,
Tak wojska pastw ogromnych od brzegu do brzegu

Nim si zlay - urosy w trzy kro sto tysicy.

I trzy kro sto tysicy pan wiedzie nad pany,

I drugie tyle królom wycinie po drodze!

I, sze kro sto tysicznych wojsk schwyciwszy wodze.

Popchnie w zachód lud zdepcze — i wtrci w kajdany.

Czas przyszed narodzenia! — patrz z Niepokalanej

Ducha witego spraw syn wyszed prawdziwy.

Modzie go urodzia w uczucia prostocie...

W mgnieniu oka czyn miay rozbynity w dziwy

Zachwia w mocarzu myli i wojsk jego krocie,

Orze nasz, ludów wszystkich oklaskami wzbity,

Jak owa gwiazda wschodnich królów przewódczyni,

Skrzydem swym biaym wiata przecign bkity
I nad ludem swym zawis, jak lampa w wityni!
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Ark zostaa Polska, wolnoci przymierzem —
Z niej miao wiato wiary rozpyn po wiecie,

I ludy wszystkie kiedy wierzy, jak my wierzym,
Ze przemoc upa musi, gdy dzielnie zechcecie!

Ze olbrzyma potrafi zgnie wolnoci dzieci!

Cze wic polskiej modziey! jakiej wita Panna
Doznaa, kiedy Boga uja w ramiona;

Cze im — niech w wieki póne wybawców imiona

Nieskaone przeniesie stujzyczna sawa!
Pami ich zami ludów niech bdzie karmiona!

A my piewajmy dzisiaj — hosanna, hosanna

Wolnoci zbawicielki, Betleem Warszawa!

Czas przyszed mki witej! od Niemna do Wisy
Miasta, wioski poarów pomieniem zaysy,
Wróg na nas z knutem przyszed i z ogniem i z mieczem.

Zony nam zabijano — dzieci — niemowlta,

Mczenników strumiemi laa si krew wita,
Bilimy — zorzeczyli — jak dzisiaj zorzeczem.

Próno! — napróno waem wzrastay mogiy
I trzykro nasze siy stargay ich siy

!

Zwycizcy, my nie z jednym walczyli narodem...

Z trzech stron czarne przemocy zawiay sztandary

Dwuch królów si zczyo z

I Bóg da ofiary — spenione ofiary!

Bracia moi, — nadzieja! jeli gosy wieszcze

Nie uwodz, czas przyjdzie Zmartwychwstania jeszcze.

Przyjdzie czas Wniebowzicia— laur z krzya wyronie,

Tuacze znów si zbiegn na Pask Wieczerz,
Jak kiedy apostoy Chrystusa, radonie

My Polsk powitamy! i Polak zabierze

Miejsce midzy ludami i na siach dzielny.

Jak dwa razy zrodzony— bdzie niemiertelny!

497)

C) Sonety wojenne (1833)

(tu wyd. lipskie 1868).

Posterunek na stracenie.

Str. 187.

«Wy idcie! Ja z wyborem zostan modziey,
«Dusz nasz i ciaem bdziecie zakryci;

«Na znak ogie rozoym i zapalim wici.

« Teraz idcie! Niech bben do marszu uderzy!*
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«Jeli jutro z nas który do was nie przybiey,

<' Dajcie na msz, niech kapan otarze wywieci
«I za tyci mody wzniesie, co w polu zabici !»

Zamilk — poszli — i ogie bysn janiej — szerzej.

Dugo byska — onierze maszeruj drog —
Znik — un tylko wida, w chmurze malowan —
Moe i oni w niebo przyjci zostan?...

wita. Jeeli yj — wnet powróci mog.
Przeszed dzie — przeszo jutro — nowe byso rano:

Na msz dajcie! — Zabici — nie wida nikogo!...

Opracowa: ST. KUROWSKI.



LXXVI

SOWACKI JULIUSZ
(1809— 1849)

Najwietniejsza z gwiazd, jakie wraz ze wschodem soca poe-

zyi polskiej, geniuszu Mickiewicza, zajaniay, jako wiadectwo siy
duchowej i ywotnoci skazanego na zagad narodu, twórca dramatu
polskiego i wieszcz « Króla Ducha », przyszed na wiat, podobnie jak

jego wielki poprzednik, na ziemi, zdobytej prac puga polskiego i si
przycigajc kultury polskiej, na obszarach Woynia, w krótkotrwa-

em lecz najwietniejszem ognisku ycia umysowego, jakie w swej

wielowiekowej przeszoci wytworzya ta prowincya w Krzemiecu,
dnia 23 sierpnia star. stjdu, a wic 4 wrzenia 1809 r. «Kiedy w Pol-

sce moja rodzinna ziemia, ten to kawaeczek koo Woynia, który

zawsze i oddawna wydawa duchy pene entuzyazmu — przewiduje mi-

stycznie nastrojony poeta, w licie do Stattlera z r. 1844, — ziemia ta

kiedy stanie si, jako Ateneum Chrystusowej sztuki». Zarówno ojciec

poety Euzebiusz, jak i matka, Salome Januszewska, córka rzdcy dóbr,

stanowicych wasno zaoonego w r. 1803 liceum krzemienieckiego,

pochodzili z rodzin szlacheckich, osiadych na Woyniu, lecz nie od-

grywajcych roli wydatniejszej w yciu ziemiaskiem dla braku ma-
jtku. Ojciec, wyChowaniec szkó miejscowych, wasn prac doszed
do rozwinicia, przez do szerokie oczytanie, swych uzdolnie literac-

kich. Obznajmiony z literatur acisk, francusk i polsk, przeka-
dem «Henryady» Woltera, obok innych prac, da si pozna Tadeu-

szowi Czackiemu, który, przy organizacyi liceum krzemienieckiego, po-

wierzy mu w tej szkole stanowisko nauczyciela poezyi i wymowy.
Wtego zdrowia, draliwy, zgryliwy, stroni od ludzi, którzy go
razili prónoci, zuchwalstwem, faszem, nikczemnoci, a gównie
zapewne rónic w upodobaniach i pojciach. Matka poety, ywa, to-

warzyska, uczuciowa, imaginacyjna, równie atwo wybuchaa wesoo-
ci, jak i zalewaa si zami, z bahych nieraz powodów. Nie odda-
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jc caej swej duszy zajciom gospodarczym i zwykym pracom ko-

biecym, zaczytywaa si w romansacli francuskich, które wywieray
wpyw bardzo silny na jej uczuciowo, wyobrani i pojcia. Zdo-

byte przez lektur zasoby pozwalay jej oywia zebrania towarzyskie

i ujmowa sympatycznem obejciem i szczeroci kadego, co si do

niej zblia, czy to takiego samolubnego sybaryt, jak doktor Becu,

czy póniej tak wykwintn i wybredn dusz, jak bya pani Bobrowa,

zarówno lgncego do kobiet Odyca, jak i krytycznego w ich ocenie

Mickiewicza. Wskutek ogoszonego przez uniwersytet wileski w r. 1809

konkursu na katedr wymowy i poezyi, z podaniem za temat do roz-

prawy: «0 sztuce dobrego w jzyku polskim pisania », Euzebiusz So-
wacki, którego praca bya uznana za najlepsz, zosta powoany do

Wilna. Przenosiny nastpiy w r. 1811. W trzy lata po objciu tego

zaszczytnego stanowiska, strawiony piersiow chorob, zmar w r. 1814
pracowity i uzdolniony profesor, zostawiajc, jako owoc swej dziaal-

noci, wykady, ogoszone w zbiorowem pomiertnem wydaniu (Wilno,

1824— 1826, 4 tomy), i dwie tragedye oryginalne: «Mendog» i « Wanda».
Wdowa z picioletnim synem przeniosa si teraz do rodziców swych,

stale mieszkajcych w Krzemiecu. W trzy lata póniej zjawi si
tam, w sierpniu r. 1817, znany wtedy z szerokiej praktyki ród wy-
szych kó towarzystwa wileskiego, lekarz, a zarazem profesor uniwer-

sytetu, doktor Becu, wdowiec, który, upatrzywszy w pani Sowackiej,

znanej mu poprzednio, najodpowiedniejsz osob na opiekunk dora-

stajcych córek i przedstawicielk domu, w którym bywa wiat nau-

kowy i urzdowy stolicy Litwy, owiadczy swoje zamiary. Poparty

przez rodziców modej wdowy, uzyska do szybko jej zgod. lub
odby si bezzwocznie w Krzemiecu, i przy kocu sierpnia pastwo
Becu z omioletnim Julkiem przybyli do Wilna.

Pieszczony i kochany przez egzaltowan matk, wty i szczu-

py, zato rozwinity duchowo ponad swe lata, chopiec znalaz w no-

wem otoczeniu, w przybranych siostrach, dorastajcych ju córkach

doktora: Hersylii i Aleksandrze, rywalizujce poniekd z matk, w pie-

szczotach i sympatyach, opiekunki. Ju w czwartym roku ycia drogi

rodzicom jedynak uniemiertelniony zosta w wizerunku pdzla Ru-

stema, przedstawiajcym malca w postaci skrzydlatego Kupidyna. Zale-

dwie nauczy si czyta na bajkach Krasickiego, dosta « Iliad » (w prze-

kadzie Dmochowskiego), która tak oczarowaa wraliw imaginacy
chopca, e «Eneidy», danej mu nastpnie, nie móg doczyta do koca,
jako nudnej. Okazao obrzdków kocielnych w katedrze wileskiej

tak silnie oddziaywaa na spragnion niezwykych obrazów dusz
dziecka, e wywoaa w niej egzaltacy uczu religijnych, poczon
z chwilowem marzeniem o stanie duchownym. Z kolei wyobrania
modzieca zapalia si do czynów bohaterskich, ale wczenie ju pra-

gnienie sawy pomiertnej i ycia poetycznego przemagao w rojeniach

dziesicio czy dwunastoletniego chopca. Poeta, wspominajc te szcze-

góy w licie do matki z 25 stycznia 1845 r., odnosi je do dziewi-
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tego roku ycia, ale zapewne naley nieco przesun t chwil. Ta
przedwczesno rozwoju duchowego umoliwia mu ukoczenie w 15 r.

ycia szkoy wydziaowej wileskiej i wstpienie do uniwersytetu na
wydzia prawny w r. 1824. Rok ten sprowadzi pewn zmian w lo-

sach jego matki przez nag mier doktora Becu, zabitego od pio-

runu we wasnem mieszkaniu. Zgon tak niezwyky, o ile wywoa
w caem miecie wielkie wraenie ze wzgldu na podejrzenia o udzia
zmarego w komisy i ledczej dla sprawy filareckiej, podejrzenia, unie-

miertelnione przez dzielcego je i pitnujcego winowajc z dantej-

sk plastyk i si Mickiewicza, - o tyle w najbliszem otoczeniu

zmarego, nie podejrzewajcem stwierdzonej dzi prawdy, a nie ywi-
cem gortszych uczu dla czowieka, którego ycie sybaryckie odsu-

wao od koa rodzinnego, przeszed bez silniejszego odczucia. Pomylne
warunki materyalne pozwalay pozostaej rodzinie prowadzi dom bez
troski o rodki, a Juliusz móg swobodnie odbywa studya uniwersy-

teckie na wydziale prawnym, wybranym zapewne na yczenie matki,

a za rad starszych krewnych i przyjació wileskich. Dla modzieca
byo to rzecz obojtn. Mia on ju wiat swój, wiat wymarzonych
postaci, pooe, wydarze, wypeniajcy mu dusz, y w nim nie

troszczc si o rzeczywisto tak szar i biedn. Dla nauki szkolnej,

uniwersyteckiej zostawia otworem tylko przedsionek duszy, w któ-

rym gospodarowaa pami, pozwalajca mu pomylnie odbywa studya

i koczy uniwersytet w r. 1828 bez spodziewanego «premium», ale

zawsze z pierwszym «accessit». Wprawdzie by on studentem w tych

smutnych latach, w których Lelewel i Gouchowski, usunici od wy-
kadów, przestali zapala i ksztaci dusze mode, a wykady Gródka
i Borowskiego nie obowizyway go, jako prawnika; wprawdzie i wród
modziey osab,, pod wpywem przeladowa, ruch, któremu da popd
Zan i koa filareckie: ale mimo to gówn przyczyn obojtnoci mo-
dziana na bodce umysowe i spoeczne by geniusz wyobrani, odoso-

bniajcy i wyczajcy z ycia koleeskiego i spoecznego. Z wyj-
tkiem Ludwika Szpicnagla, z którym zbliyo go pokrewiestwo dusz

marzycielskich, nie wyniós Juliusz ze szkó i uniwersytetu ani jednego
stosunku koleeskiego na dalsze lata, ani jednego trwalszego wspo-
mnienia. U Szpicnagla marzycielsko, poczona z nadmiern uczucio-

woci, sprowadzia katastrof: samobójstwo; Juliusz w mioci matki,

w przyjani sióstr pr/ybranych, znajdowa zaspokojenie potrzeb serca,

które nie ogarniao szerszych krgów spoecznych ni realnych zada
yciowych, a gubio si w przestworach « siódmego nieba* genialnej

wyobrani. Nienasycony gód tej wyobrani, nieustajca potrzeba no-

wych podniet, pokarmów, wrae, bdzie gównym bodcem czynów
i tworów poety. Myl i uczucie, czy to narodowe czy religijne, z tru-

dnoci i zwolna bardzo bd si rozwija w jego duszy.

Od ósmego roku ycia a do koca niemal studyów uniwersy-

teckich gód ten zaspokajaa lektura. Iliada, Jerozolima (w przekadzie

Piotra Kochanowskiego), rozliczne romanse francuskie i opisy podróy,
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odczytywane wspólnie z matk, której bywa lektorem, tragedye fran-

cuskie, w które bya niewtpliwie zaopatrzona biblioteka ojca, gor-
cego mionika klasyków wieku XVII i pisarzów w. XVIII, wspócze-

sne romanse polskie, a obok tego skwapliwie pochaniane pierwsze

twory Mickiewicza, Zaleskiego, Malczewskiego, Goszczyskiego a wresz-

cie wspóczenie z lekcyami jzyka angielskiego., poematy Byrona —
oto pokarm obfity i rónorodny, na którym ksztacia si niezwyka
wyobrania, przyswajajca instynktowo z dzie czytanych najwietniej-

sze, najbarwniejsze i najsilniejsze obrazy i sytuacye. To, co si nam
wydaje, przy czytaniu modzieczych tworów Sowackiego, naladowni-

ctwem, jest waciwie bezwiedn reprodukcy nagromadzonych przez

lektur, a przyswojonych na wasno duchow materyaów. Bezwie-

dny artyzm modej wyobrani sprawia, i wybiera ona to wszystko,

co jest najlepszego i najpikniejszego w obrazach, owietleniu, bar-

wach, gestach, pozach, nastroju, stylu,' tylko nie w ideach, mylach
przewodnich, na które nie okazuje wraliwoci. Pierwsze utwory So-

wackiego s poniekd antologi tych piknoci wspóczesnej poezyi

polskiej. W^ypeniwszy niemi dusz, snuje z nich rónobarwne wi-
zanki, wstgi, pasy lite, kobierce czarodziejskie, które usiuje uj
w formy ustalone: poematów, pieni, dramatów; lecz wto podkadu
i powizania pojciowego, trudno pogodzenia lotnych tworów wyo-

brani z granitem, mao znanej i rozumianej rzeczywistoci, z wymaga-
niami normalnej duszy, wywouje te race czytelnika nielogicznoci,

przeskoki, nieumotywowane sytuacye, czyny, rozwizania. W objanie-

niach do tragedyi «Mindowe», pisanych niewtpliwie dopiero podczas

jej druku, w Paryu 1832 r., przytacza Sowacki uwag Cousin'a,

z jego Historyi filozofii w. XVIII, i «Bóg obfit doni rozla na

ludzi nowe zasoby imaginacyi*, z czego wnosi mody poeta, i, wiek

ten bdzie poetycznym w wypadkach swoich, a skarby imaginacyi, roz-

sypywane przez poetów, usposobi ludzi do wielkich czynów i przed-

siwzi celem silniejszego popchnicia dnoci ludów». Nie si uczu
lub idei, lecz potg swej imaginacyi poeta spodziewa si oddziay-

wa na ludzi i pobudza do postpu.

Obok lektury, ycie samo, ruchliwe i bogate we wraenia, wyni-

kajce z czstych zmian miejsca pobytu i otoczenia, ycie, nie prze-

szkadzajce polotowi wyobrani trosk o chleb powszedni, prac pro-

zaiczn, obowizkami zawodowymi, rodzinnymi — dostarcza coraz to

nowych i coraz bogatszych obrazów i wrae. W czasie studyów uni-

wersyteckich w Wilnie odbywa podró do Odessy, dla pokrzepienia

kpielami morskiemi wtego organizmu. Wraenia tej podróy, w po-

czeniu z czytanemi wtedy dumkami Zaleskiego, dostarcz póniej

obrazów do «mii». Po skoczeniu uniwersytetu przenosi si z matk
do Krzemieca. Pani Decu wydawszy za m swe pasierbice (jedna

z nich Hersylia wysza za Januszewskiego, brata przybranej matki),

wrócia w rodzinne strony. Juliusz chtnie opuci Wilno, gdzie wspó-
czenie z zawodami ambicyi modzieczej (nieprzyznanie premium uni-
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wersyteckiego), rozsta si na zawsze, chodno i spokojnie wobec lu-

dzi, a z bólem upokorzenia w sercu, z pann Ludwik niadeck, opu-

szczajc wtedy wraz z ojcem na czas pewien to miasto. Przyjazne
stosunki, jakie czyy rodzin Jdrzeja niadeckiego z domem doktora
Becu, zbliyy o lat kilka starsz Ludwik z kochanym tak i pieszczo-

nym przez jej przyjacióki, córki doktora, Juliuszem, który pod wpy-
wem swej wyobrani, podsycanej przez cig lektur, przejmujc si
rol zachwycajcych go bohaterów, wcielajc si poniekd w ich po-

stacie (co zreszt jest do zwykem zjawiskiem w wieku dziecinnym),

wybra sobie pann Ludwik, wyegzaltowan przez edukacy, opart
na romansach francuskich i pismach pani Stael, za partnerk w od-

tworzeniu roje romantycznych. Cho ona tej roli na seryo gra nie

zamierzaa, majc serce zajte mioci dla modego Korsakowa (syna

ówczesnego gubernatora wileskiego), jednak nie odpychaa zapewne
naiwnych hodów, spojrze i westchnie chopca o marzjcielskich

oczach, piknem czole, interesujcym wyrazie twarzy. Uczucia Sowa-
ckiego zostaj zawsze w cisej zalenoci od jego wyobrani, kocha
on to jedynie, co wyobrani uderza, podnieca, pociga i dopóty tylko,

dopóki trwa ten czar wyobrani, póki w stosunku poety do danej

osoby czy przedmiotu nie zajdzie zmiana, wywoana przez pow^ód

bahy nieraz, ale niszczcy czy osabiajcy urok, jakim wyobrania
otaczaa dany przedmiot. Mickiewicz, którego twory odczytywa z ta-

kim zachwytem, wyda mu si miesznym, gdy go spotka w Paryu
na wieczorze u Czartoryskich: «z pomitym od koszuli konierzem
i we fraku zasmolonym*. Byo to jeszcze przed ogoszeniem trzeciej

czci «Dziadów », która daa powaniejszy powód do niechci. Ale
kontrast midzy ognistym Gustawem czy Romeem sonetów erotycz-

nych, bohaterskim Konradem, a tym zaniedbanym w ubiorze, ogniem
apostolskim ks. Piotra przeniknionym, poet-wygnacem — wyda
si dysonansem, racym modzieca, który wtedy wanie zdolny

by rozumie i odczuwa Gustawa, czy Don Juana Odeskiego, blizkim

by dusz Wallenroda, ale zato obcym i dalekim ideom «Ksig Na-
rodu », pokorze ks. Piotra.

Matka poety, ywoci swej wyobrani dzielc z synem, podczas

lektury wspólnej, odbierane wraenia, interesujc si jego modzie-
czemi próbami, wpywaa od wczesnego dziecistwa na jego dusz,
ale przyszed moment, w którym wyobrania syna i jego lektura za-

czy i dalej, wyej, innemi drogami. Osiadszy z matk w Krze-

miecu, uzupenia rozpoczt w Wilnie nauk jzyka angielskiego

i jednoczenie pochania poematy Byrona, otwierajce duszy modzie-
czej nowe krainy, odpowiadajce tak godowi wyobrani, która po

zerwaniu z Ludwik, po zawodzie ambicyi studenckiej, przy bezczynnem,

jednostajnem yciu maego miasta, zapenianem drobiazgami stosun-

ków rodzinnych i towarzyskich, nie znajdowaa ni w otaczajcej rze-

czywistoci, ni w widokach przyszoci najbliszej adnego oparcia, ni

punktu wyjcia dla tkanki marze. Projektowana przez matk wspólna
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podró kilkomiesiczna do Woch, wydawaa mu si, w obecnym na-

stroju bajronicznym, mieszn, upokarzajc, wprost przeciwn roje-

niom wyobrani romantycznej, gonicej za sytuacyami niezwykemi.
«Mylaem o nim (wojau) — mówi poeta w swoim pamitniku jako
o poetycznej pustyni, na któr sam, jako poetyczna i ciemna osoba,

rzuconym bd... Wszelka za poetyczno znikaa, skórom pomyla,
ze mam podróowa z matk — bybym wówczas, jak dobroduszna
osoba, odprawiajca wit pielgrzymk; nic nadspodziewanego, nic

dzikiego w mojem yciu ». Wynike std naprenie w stosunkach ua-
twio i przyspieszyo nieuniknione zreszt rozczenie. Widzc, we wska-
zanej mu przez rad familijn subie rzdowej w Warszawie, sposo-

bno zdobycia sobie szerszej widowni dla dziaalnoci literackiej

i ródo nowych wrae, wyjeda 15 lutego 1829 r. z Krzemieca
i w dwa dni przybywa do stolicy Królestwa, gdzie, za porednictwem
Odyca, zawizuje stosunki i wchodzi, jako bezpatny aplikant, do ko-

misyi skarbu, zostajcej pod sterem ks. Lubeckiego. Bezporedni
zwierzchnik biurowy modzieca, Dominik Lisiecki, tómacz wielu utwo-
rów z dawniejszej i wspóczesnej literatury francuskiej, okaza si y-
czliwym dla modego prawnika, który wkrótce pozawizywa znajomo-
ci w koach literackich i towarzyskich. Wprawdzie ubogie w pikno-
ci przyrody i pomniki kultury miasto i nudna praca nad przepisy-

waniem referatów biurowych, nie odpowiaday potrzebom duszy go-

nicej za niezwykoci w yciu i przyrodzie, ale koncentrujcy si
wtedy w Warszawie rozkwit modej poezyi, rozwijajce si ycie umy-
sowe i polityczne dostarczay coraz nowych bodców i wrae. Na-
wet unoszce si nad uliczkami Starego miasta i katedr w. Jana
trdycye przeszoci oddziaaj na mod dusz i odbij si znacznie

póniej w piknych, mistycznych obrazach, skrelonych w ostatnich

latach ycia.

W chwili przybycia Sowackiego do Warszawy, wydany w Pe-

tersburgu «Konrad Wallenrod » wstrzsa swemi piknociami i korzy
przed geniuszem poety nawet oporne dotd na wpyw jego dusze.

wieo ogoszony «Zamek Kaniowski », bogaty w niezwyke postacie

i pooenia, by zapewne dla przybyego nowoci, której pikno
zdolny by oceni lepiej, ni ogó czytelników. Utwory te pochania
i przyswaja nie myl i uczuciem, lecz wyobrani gównie. Idea Wal-
lenroda, bogactwo myli i uczucie patryotyczne, wyraone po raz pierw-

szy w dziejach poezyi polskiej, z tak si, gbi i piknoci w tym
poemacie, nie odbija si w duszy Juliusza, zato olniewaj go sceny

miosne, bajroniczno Konrada, tajemniczo postaci, niezwyko po-

oe i kontrasty ycia rycerza-mnicha z uczuciami, skrywanemi w g-
biach duszy. Aldona, czy to jako naiwna ksiniczka, suchajca przy

krosnach opowieci Alfa, czy to jako pustelnica, dzielca swe uczucia

midzy niebo a tego, który w jej duszy te uczucia roznieci, wreszcie

to to malownicze ycia krzyackiego, z jego rycersko-zakonn kul-

tur, tajemnymi trybunaami, ucztami, w przeciwiestwie do prostoty

WIEK Xix. tom IV. 1*J
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i dzikoci Litwinów, oto skarby spragnionej wyobrani. W podobny

sposób oddziaaa na Sowackiego « Grayna », któr nazywa «liczn*,

t. j. czarujc wyobrani bogactwem i wieoci obrazów i sytuacyi.

Tak samo naturalnie odbije si na tej koncentrujcej si w wyobrani
duszy zarówno «Marya», jak «Zamek Kaniowski », «Dumki » i «Rusaki*
Zaleskiego. Std wynikao to stae i dugotrwae upodobanie do obra-

zów i scen z ycia i przyrody Wschodu. Jeszcze jako student uniwer-

sytetu snuje na lekcyach prawa rzymskiego sceny poematu wschod-

niego, z których póniej powstanie «Arab»; w Krzemiecu ukada plany

tragedyi o Mahomecie^ zakochanym we wasnej córce Fatymie. Mia
on by podobny do Manfreda, rozprawia z duchami. Nie o ide, lecz

o sytuacye niezwyke, wstrzsajce i zdumiewajce, chodzio poecie.

Rzecz naturalna, i piknoci Sonetów krymskich i erotycznych do-

strzee najpierwszy moe z polskich czytelników. Pod wpywem tych

sonetów powstan, najwczeniejsze po «Dumie» z r. 1826, próby mo-
dziecze, sonety z r. 1827, uderzajce zdolnoci wietnej, co do formy

i jzyka, reprodukcyi wrae, odniesionych przy czytaniu, podobnie

jak «Duma ukraiska* bya odtworzeniem, «transkrypcy» wrae,
wywartych przez obrazy i nastrój dumek Zaleskiego; «Szanfary» za —
utworu Mickiewicza pod tyme tytuem. Ten niezwyky stosunek wadz
duchowych, ta przewaga wyobrani, podporzdkowujcej sobie tak uczu-

cie, jak myl i wol poety, odbije si zarówno na jego twórczoci

poetyckiej, jak i na charakterze, tak dobrze na Sowackim-artycie, jak

na Sowackim-czowieku, na jego stosunku do Boga, przyrody, ojczy-

zny, ludzi, rodziny, religii, nauki, przeszoci. Do duszy jego to tylko

dosta si moe, to tylko pobudza myl, uczucie, wol, co poruszy,

uderzy wyobrani i przez ni zostanie zabarwione, opromienione. y-
cie ludzkie w swej wspóczesnej rzeczywistoci jest dla niej obojtne,

szare, nudne, std przemawiaj do niej jedynie zjawiska i jednostki,

odskakujce niezwykoci pooe, ta, ubioru, gestu, od powszednio-

ci, postacie i to oryentalne, osobistoci, przeciwstawiajce si spoe-

czestwu, charakterem, czynami: Szanfary, Arab, Lambro, Emir Rze-

wuski, Bielecki. Poniewa przeksztacenie wspóczesnych faktów przez

wyobrani (w «Kordyanie» np.) wyda rezultaty artystycznie niezado-

walajce, przeto zwraca si bdzie ona tak chtnie w czasy przed-

historyczne, umoliwiajce zupen swobod dla twórczoci. Przyroda

jedna, z otoczenia realnego, bdzie miaa zawsze jednaki urok dla

poety, dziki nieskoczonej rozmaitoci i bogactwu niezwykych, nie

barw, lecz blasków i cieni, cigej zmiennoci i pynnoci pojawów.

Podczas gdy na Mickiewicza oddziaywa ona tem, co w niej jest

trwae i wybitne, barwami i plastyk ksztatów, dostarcza mu form

na wyraenie stanów uczuciowych i lotu myli, to Sowackiego cza-

ruje si blasków (zoty, srebrny,- pomienny) gr odcieni, zmiennoci
rozpywajcych i przeksztacajcych si obrazów i zjawisk, odpowia-

dajcych zmiennoci i lotnoci wyobrani poety.

Mona do jego obrazów odnie to, co o krajobrazach Turnera,
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znanego angielskiego malarza, mówi Robert de la Sizeranne: «Kade
jego dzieo powstaje z tego, co w przyrodzie jest niedotykalnem (im-

palpable), co jest niestaem i niedajcem si okreli, czego nie mona
pochwyci, ograniczy, usun». Sam poeta w ocenie «Nocy letniej

»

Krasiskiego tak si wyraa, majc i swoje utwory na myli: « Od-
dech nadzmysowego wiata ju jest ujty w sowa..., szmer niewi-

dzialnego wpywu ju gra w harfie poety i wtóruje mu tak, e mi-
mowolnie wosy na gowie powstaj — i nie jest to próna fantas-

magorya umysu, ale wszystkowidzenie serca..., ale przedarcie si miel-
szego poety w wiat duchów». Upajajc si t gr obrazów, t po-
goni za coraz nowem objawieniem si pikna, obojtnieje stopniowo
na swe dawniejsze twory, stanowice nisze, ubosze szczeble w ewo-
lucyi twórczej wyobrani; wydaj mu si one mieszne, sztuczne, fa-
szywe, jako odbicie niszych estetycznie i moralnie stanów duchowych.
Mickiewicz, u którego myl jest ródem formy, móg przeciwnie, do
koca swej twórczoci, czu si w harmonii z ideami swej modoci
i z ich artystycznem wcieleniem w «Romantycznoci», «Dziadach», «Kon-
radzie», «Farysie». Muzykalno Sowackiego pod wpywem wyobrani
przybiera równie inny zupenie charakter, ni u Mickiewicza. Gdy
u twórcy «Dziadów », «Konrada », Sonetów, melodya, unoszca si ponad
wspierajc j rytmik wiersza, odtwarza falowanie uczu, rozczulenia,

zachwyty, oburzenia, protesty, wzniesienia i entuzyazmy potnego serca,

to u twórcy « Beniowskiego », « Zborowskiego » i «Króla Ducha » odbi-

ja bdzie polot wyobrani i zwizane z nim cigle zmienne nastroje,

std cech jej bdzie nie melodya, rzadko i na krótko si zjawiajca,
ale nie dajce si okreli i wyrazi muzycznie drgania i dreszcze.

O ile wyobrania poety zwraca si ku przedmiotom i stosunkom real-

nym, wspóczesnym, o ile domiesza «óci do bkitów », budzi w poe-

cie ludzkie namitnoci, o tyle sowom jego towarzyszy muzyka, me-
lodya, osnuta na tonach zwykej skali dwików. W lirykach (Do ***,

« Rozczenie », « Smutno mi Boe») i w lirycznych poematach jak « Ojciec

Zadumionych » , «W Szwaj caryi», « Beniowski », muzyka ta ma ródo
w sercu, zostajcem wprawdzie pod wpywem wyobrani, ale nasuwane
przez t wadz obrazy i pooenia realne, blizkie poecie, budz w nim
uczucia, wspólne z ogóem ludzi i znajdujce oddwik w sercach i wy-
raz muzyczny w kombinacyach melodyjnych, trafiajcych do dusz.

Szczytem muzykalnoci i melodyi jest cudowny wiersz «Do autora

trzech psalmów », jeden z najdoskonalszych utworów Sowackiego. Tam
jednak, gdzie wyobrania poety, jak to najczciej bywa, goni za nie-

zwykoci, zatapia si w mrokach przeszoci dziejowej i usiuje od-

twarza tajemnice wiata nadzmysowego, tam wyrazem muzycznym
nastrojów poety, jego dreszczów, wstrznie, wybuchów, porywów,
bd brzmienia, niemieszczce si w zwykej skali muzycznej, jako

zbyt nizkie lub zbyt wysokie: szmery, szumy, wisty, szelesty, grzmoty,

syki. Nowsza muzyka (Wagner, Ryszard Strauss) posikuje si nieraz

zarówno kracowymi tonami skali muzycznej, jak i brzmieniami, nie

12*
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mieszczcemi si w tej skali, a majcemi odtwarza niezwj^ke nastroje,

stany uczuciowe, pod wpywem niezwykych pooe, wydarze, zja-

wisk. Muzyk szmerów, szeptów, sycze, zawodze, przej od So-
wackiego Wyspiaski i nada jej tak wybitn rol w spotgowaniu
ekspresyi artystycznej.

Uw^zgldmenie naleyte wpywu wyobrani na charakter Sowac-
kiego pozwoli wytómaczy jego waciwoci i rozstrzygn spór, jaki

o warto moraln twórcy « Króla Ducha » tocz jego wielbiciele z prze-

ciwnikami.

Rozwój charakteru normalny, pomylny, rozpoczyna si w czo-

wieku w kole rodzinnem i posuwa si dalej w yciu koleeskiem,
szkolnem, a nastpnie pod wpywem zaj zawodowych, stosunków to-

warze skich, spoecznych i przemagajcych w duszy poj, uczu, d-
e. Stopniowe podejmowanie coraz to now^ych, trudniejszych i wa-

niejszych obowizków, zada, a wic praca wiadoma, chtna, syste-

matyczna, konieczno hamowania naszych osobistych zachce, upodo-

ba, wstrtów, uwzgldnianie praw i potrzeb wspótowarzyszów, a jako

podstawa czynów i ródo energii moralnej, idea religijna, spoeczna,

filozoficzna, w zwizku z budzonem przez ni uczuciem — oto zwy-

ke, konieczne warunki rozwoju moralnego, tworzenia si charakteru

w czowieku.

Warunki, w jakich upywa modo i krótkie ycie Sowackiego,

nie sprzyjay temu procesowi, nie dostarczyy mu bodców i czynni-

ków najwaniejszych tego procesu, a pobudziy rozwój wyobrani,
która sprawie umoralnienia czowieka wicej szkody, ni poytku przy-

nie moe, która odwodzi od zada realnych, celów moralnych ycia,

i zobojtnia na nie artyst, marzyciela. Podczas gdy Mickiewicz i cay
zastp wspóczesnych mu modych poetów, z wyjtkiem Krasiskiego,

od wczesnej modoci zmuszeni s wasn prac zdobywa sobie ka-

waek chleba, walczy z niedostatkiem, podejmowa obowizki zawo-

dowe, rodzinne, spoeczne. Sowacki nie zna ni niedostatku, ni pracy

zawodowej (prócz krótkiej i nieuciliwej aplikacyi urzdniczej w War-
szawie), nie peni ni obowizków rodzinnych, ni suby spoecznej sta-

ej, poza swobodn twórczoci artystyczn nie zna trudu, nie dwiga
ciaru adnych powinnoci. W dziecistwie i modoci, pieszczony

i obsugiwany jedynak, w szkoach stroni od zwizków koleeskich
wskutek swej duchowej odrbnoci i poczucia swej wyszoci, w dal-

szem yciu utrzymuje tylko stosunki towarzyskie w koach, prowa-

dzcych próniacze ycie po hotelach i pensyonatach Woch i Szwaj

-

caryi. Cho sam bdzie emigrantem, ale daleki od ndz i ciarów y-
cia emigracyjnego, dziki pomocy materyalnej matki i wasnej prze

zornoci i praktycznoci, której trudnoby si spodziewa u poety, y-
jcego w wiecie wyobrani. Uczucia i idee religijne rozbudz si
w nim z ca. si dopiero w ostatnich latach ycia i wtedy wywr
silny wpyw na rozwój charakteru, który nie móg si urobi w du-

szy, nie staej i okrzepej pod uderzeniami mota yciowych koniecz-
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noci i obowizków, niezahartowanej przez prac, niedostatek, walk
z popdami i pokusami. Uczucia jego, zarówno religijne jak rodzinne,

narodowe, miosne, s w najcilejszej zalenoci, co do siy i trwa-
oci, od wyobrani. Poniewa najblisza rzeczywisto rzadko kiedy,

tylko w pewnych chwilach niezwykych, zadowala jego dusz, przeto

poeta moe kocha z oddalenia jedynie, z oddalenia przestrzeniowego
lub czasowego, umoliwiajcego swobodne oddziaywanie wszechwad-
nej w nim wyobrani. Zarówno mio dla matki, od której dzieli go
przez lat tyle odlego wielkiej przestrzeni i czasu (od chwili roz-
czenia), jak i róne chwilowe interesowania si tak Mary Wodzi-
sk, Moszczesk, Bobrow, przypomnienia pogrzebanych uczu modo-
cianych dla Luwidki Sniadeckiej, wyniky z oddziaywania wyobrani,
przeksztacajcej i owietlajcej tczami minione dawno stosunki. Uczu-
cia patryotyczne budz si w nim take pod wpywem niezwj^koci
pewnych chwil ycia narodowego, pewnych pooe i postaci. Zarówno
pierwsze utwory patryotyczne, wywoane przez podniecenie wybuchem
29 listopada, jak «Kordyan», osnuty na wraeniach z koronacyi Miko-
aja I w Warszawie i krcej tajemniczo wieci o uknowanym ja-

koby przez spiskowców zamachu, jak «Duma o Rzewuskim », który swjrm
oryentalizmem i tajemniczoci zgonu uderzy wyobrani poety, stwier-

dzaj, i zarówno matk, jak ojczyzn. Boga, jak ludzi móg Sowacki
kocha jedynie przy porednictwie wyobrani, z oddalenia, zacieraj-
cego realne szczegóy, a umoliwiajcego nadanie tym postaciom i przed-

miotom, rysów, pooe, blasków, odpowiadajcych pragnieniom prze-

magajcej w duszy poety wadzy, coraz samodzielniej szej, lotniejszej,

subtelniej szej i potniejszej, urabiajcej i naginajcej do swych lo-

tów, kaprysów, czarodziej stw, coraz to posuszniej szy, gitszy i subtel-

niej szy jzyk. «Zamykam oczy i widz — i pisz, co widz*, powiada
sam poeta o trybie tworzenia swego w Beniowskim (Pie VIII, strofa 6).

Idea wszelka, religijna, filozoficzna, spoeczna, interesowaa o tyle

poet, o ile mona z niej byo wysnu pasmo nowych, niezwykych,
uderzajcych si i piknem obrazów. Uczucie za przybierao form
nastroju, którego trwao i sia zaleay od wpywu, jaki na wyo-
brani wywieraj w danej chwili obrazy, wysnuwane z pewnej idei,

faktu, pooenia. W tych nastrojach zmiennych, nieuchwytnych czsto,

szuka trzeba przyczyn i bodców postpowania, racego czy zadzi-

wiajcego czsto tych, którzy przywykli uwaa uczucia i przekona-

nia za gówne pobudki postpowania ludzi rozwinitych normalnie,

dziaajcych wiadomie. Gdy uczucia maj swe ródo w gbiach du-

szy, wi si cile z pewn ide i s bodcem czynów, to nastroje,

przeciwnie, wynikaj z wpywów zewntrznych (przyroda, zjawiska

yciowe, dziea sztuki i twory literackie) i, jeeli nie znajduj prze-

ciwwagi w uczuciach i pojciach, ju rozwinitych i ustalonych, a za
to grunt podatny we wraliwoci i gonicej za niezwykoci wyo-
brani, to opanowuj dusz, przytumiajc rozwój uczucia, myli i cha-

rakteru, paraliujc je niekiedy. Gdy u Mickiewicza sia uczu i po-
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tga inteligencyi trzyma na wodzj nastrój owo, któr posuguje si
take dla celów artystycznych, gdy u Krasiskiego przewaga nastro-

jowoci ujta zostanie w karby si myli wyrobionej przez studya

i refleksy, u Sowackiego nastrójowo ta, nie znalazszy przeciwwagi,

stanie si przemagajcym stanem duszy. Dopiero w ostatnich latach

ycia rozszerzenie horyzontu poj przez podróe, czytanie, dowiad-
czenie, rozwój i pogbienie uczu przez obudzenie si patryotyzmu
i religijnoci, nadadz tej zmiennej nastrojowoci pewien stay ton,

barw i podniosy charakter.

Niezwj^ko organizacyi duchowej poety nie pozwala wic do

oceny jego charakteru i postpowania stosowa zwykych norm, a kae
uwzgldni warunki, nie dopuszczajce mu tak czu, jak wikszo lu-

dzi czuje, tak patrze na wiat i tak widzie przyrod i ludzi, jak

widz i sdz wiate, mylce umysy, tak postpowa, jak tego wy-
magamy od kierujcych si gosem rozumu i serca^ tak tworzy wresz-

cie, jak wikszo dawniejszych i wspóczesnych mu poetów. W tem
ley jego oryginalno, niezwyko, sia a zarazem ródo jego

saboci ludzkich i wad twórczoci.

To rozpatrzenie si we waciwociach duchowych poety pozwoli

wyjani prosto i atwo zarówno wszystkie waniejsze fakty z ycia,

jak genez, budow i artyzm utworów.

Po drobnych, wspomnianych powyej próbkach wileskich, w War-
szawie dopiero, w latach 1829 i 1830, rozpocznie si staa i ciga
odtd twórcza praca, oparta na wraeniach, dostarczanych przez le-

ktur gównie, ale te i przez ycie i obserwacy przyrody. Nauczyw-
szy si malowa, spdza dnie cae w Krzemiecu nad «pejzaami ».

Pierwszym z nich by « Poranek mglisty » na morzu, a wic nastro-

jowe odbicie wrae odeskich. Lektura wspóczesnych poetów (gównie
Mickiewicza i Byrona) w poczeniu z wyrobieniem wyobrani, rozwi-

janej i ksztaconej cig czynnoci od dziewitego roku ycia,

pozwol Sowackiemu, ju w pierwszych próbach modzieczych, osi-

gn wysok doskonao formy i odbi nastroje i stany duchowe,

waciwe o wiele starszym duszom, wywoane przez denia, cierpie-

nia i zawody dojrzalszego wieku. Ta wczenie tak rozwinita zdol-

no wywoywania we wasnej duszy nastrojów, przejtych za pore-

dnictwem lektury, z utworów innych poetów, przeszczepiania obcych

stanów duchowych wraz z waciwociami artyzmu i stylu, pozwoli

dziewitnastoletniemu studentowi wileskiemu w «Szanfarym», odmalo-

wa siebie w takiem wyznaniu:

S w wiecie serca, które w mode lata,

Straciwszy szczcie, w samym ycia kwiecie,

Nie mogc w niebo ulecie ze wiata,

^yj% ^ przecie nie yj na wiecie;

Lecz, nim mier wizy cielesne rozkruszy.

Pomidzy niebem a ziemi si wa;
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Tworz wiat nowy, wiat serca i duszy,

W tym wiecie yj, kochaj i marz.

Wyznanie to, charakteryzujce zarówno chwilowy nastrój, jak

i stae cechy organizacyi duchowej poety, bdzie si powtarzao w ró-
nych formach, przez cae ycie poety, we wszystkich wybitniejszych

jego utworach od « Godziny myli » do « Króla Ducha ». W czasie go-

rczkowych ataków uporczywej febry, przebywanej w r. 1829 w War-
szawie, powsta pomys napisanego dopiero w r. 1830 « Mnicha ».

W r. 1829 powstay te: «Hugo» (pod wpywem Wallenroda) i «Min-

dowe», dramat osnuty na tle d/jejów Litwy i stosunków z Krzyakami.
Gówna posta, ów wynurzajcy si z pomroki dziejów, pierwszy

wadca Litwy, zespolonej jego dzik energi, nosi cechy, które w wyo-

brani poety bd stale znamionami nadludzkiej potgi, imponujcej

i zdumiewajcej wieloci i jakoci spenianych gwatów, zbrodni,

zniszcze, jaskrawemi sprzecznociami uczu i de nagromadzonych

w jednej duszy. Taka posta wstrzsaa spragnion niezwykoci, prze-

ciwiestw i okropnoci wyobrani, wywoywaa dreszcz nastrojowy,

który poeta chcia dzieli z czytelnikami, ukazujc im w duszy boha-

tera «przepa rozpaczy i zbrodni » obok mioci dla Litwy i pretensyi,

e go «nikt nie kocha ». O moliwo i prawd psychologiczn, czy

historyczn, o rozwój charakterów i akcyi mao si troszczy poeta,

starajc si zaw^sze z pomysu swego wydoby cay cig nastrojowych

sytuacyi, niezwykych obrazów.

«Marya Stuart », utworzona w kilka miesicy po «Mindowem», da-

waa w dziejowych i kulturalnych stosunkach i cechach epoki bo-

gatszy materya obrazów i pooe nastrojowych. Wzniecajc urod
sw mio we wszystkich, których pozycya dworska ku niej zbliaa,

nie gardzc skadanymi jej hodami, szukajc w upojeniu miosnem
zapomnienia o ciarze korony i niebezpieczestwach, jakimi wzbu-

rzone namitnoci religijne ludu groziy jej wadzy i yciu, nadawaa
si lekkomylna, uczuciowa i saba królowa szkocka do zgrupowania

koo jej postaci caego szeregu obrazów i scen nastrojowych.

Pa- dzieci, Rizzio harfiarz, Botwel tajemniczy, bajroniczny «nad-

czowiek», majcy « gorzki umiech i wzgard* na «wybladej twarzy >,

a w duszy namitnoci i dz, wielkoci zwaszcza, popychajce go

do zbrodni, oto partnerzy miosnych scen, których nastrójowo polega

na kontrastach, uniemoliwiajcych harmoni i wzajemno uczu. Nie-

dony maonek królowej i górujcy nad nim duchowo bazen, astro-

log z bani czarodziejskiej z lunetami, zwTÓconemi ku niebu w ka-
dem oknie komnaty, i szukajcy u niego rady kochankowie i politycy,

wszystko to postacie z romansów Walter-Skota, bani czarodziejskich,

i wasnych wspomnie poety, który, w stosunku pazia-dziecka do Ma-
ryi-kobiety, odtwarza swój stosunek do Ludki, a przez usta Rizzia wy-

gasza sw skarg na obojtn:
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Pocó mam wraca? poco zy, westchnienia tumi?
Jedna tu bya dusza, zrozumie mnie moga
I ta nie zrozumiaa, nie ciciaa zrozumie.

Odjad wic samotny... (Akt II, sc. 8).

I ponownie:

Dla serca, trawionego ogniem niewzajemnym,
Potrzeba takici cierpie, niech si karmi zami.

wiat jest przepaci; kto si w przepa rzuci,

Moe nigdy nie wróci... (Akt III, sc. 7).

W przebiegu akcyi i rozwizaniu nie chodzi poecie bjmajmniej

o przeprowadzenie idei jakiej, o logik w faktach, o uwydatnienie

prawdy moralnej, ale gównie o wraenie nastrojowe, wstrznienie
nerwów, nie gbi duszy — opanowanie wyobrani, nie serc suchaczów
i czytelników. Std te nawet zabójstwo Darnleja odgrywa rol rodka
do wywoania efektu, nie za faktu moralnego. Lampa z kaplicy,

uyta przez Botwella dla podpalenia miny, wysadzi majcej w powie-

trze nieudolnego maonka królowej, ma nadawa zbrodni rys niezwy-

koci przez zespolenie witokradztwa z morderstwem, pospolito
i ohyd faktu przysoni niepospolitoci i witoci narzdzia. Boha-

terka dramatu jest w pierwszych aktach sodk, mikk, spokojn,

nad krosnami pochylon lub wsuchan w tony harfy Rizzia kobiet,

bo takiej potrzeba byo poecie do tych pooe, do tych ywych obra-

zów, w których odtwarza nastroje, wywoane przez fakty wasnego
ycia, i obrazy, napotykane w tworach poetów. Aeby dla kontrastu

przeciwstawi tym scenom i nastrojom inne, wstrzsajce niezwyko-

ci pooe, si namitnoci, okropnoci czynów, trzeba byo prze-

ksztaci charakter bohaterki, dostroi go do tonu dzikich popdów
i wypadków, w których bdzie uczestniczya. Krytyka zamiast udowa-
dnia niemoliwo psychiczn nieumotywowanego przewrotu w chara-

kterze, powinna raczej zaznaczy to, jako objaw wszechwadzy wyo-

brani w duszy i artyzmie .poety, który nie by zdolny tworzy zgo-

dnie z pojciami i wymaganiami ogóu czytelników i wikszoci pi-

sarzów dramatycznych. To od najmodszych lat rozwijajce si w So-
wackim upodobanie do niezwykoci, przybierze stopniowo posta jakby

kultu, którego przedmiotem bd wytworzone przez wyobrani i wy-

szukiwane w pomroce dziejowej jednostki, znajdujce najwysze za-

dowolenie i cel ycia w zuywaniu swej dzikiej energii na drczenie

i miadenie pogardzanych i nienawidzonych tumów, przeszkadzaj-

cych im w osigniciu ich niezwykych, nadludzkich pragnie. «Arab»,

utworzony w r. 1830, lecz osnuty na pomyle, zrodzonym na aw-
kach uniwersyteckich w Wilnie, jest najjaskrawszem odtworzeniem

modzieczej fazy w rozwoju tego ideau, olniewajcego wyobrani
poety do koca ycia. Zarówno grony, gnbicy ludzi morem, trz-

sieniem ziemi AUah-Jehowa z «Ojca zadumionych» i potny mocarz
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z «Beniowskiego*, jak «Król Duch» w swych wcieleniach w «Popiela»

i «Bolesawa miaego*, s tylko dalszymi przeksztaceniami rysów,

jakie spotykamy w «Mindowem», « Arabie ». Wpyw Byrona przyczy-

ni si zapewne do rozwinicia w duszy poety tego ideau, lecz dla-

tego jedynie, i w duszy tej, w wyobrani poety, tkwi wrodzony po-

pd do niezwykoci i kontrastu, do wyrónienia si od poj i upo-

doba otoczenia kracowoci, demonizmem czy anhellizmem, które

znajd sw syntez niejako w « Królu Duchu ». Co si tyczy « Araba*,

którego niepospolita pikno wiadczy o sile przejcia si przez poet
wcielonemi w gówn posta uczuciami i deniami, to jest on co do

ta i sytuacyi odbiciem wpywu «Farysa» i wraenia, jakie to arcy-

dzieo wywaro na wyobrani Sowackiego. Ta jednak doniosa rónica
zachodzi midzy dwoma jedcami pustyni, e Farys szalon jazd po-

tguje swe siy, których chce uy dla szczcia ludzi, podczas gdy
Arab czu si bdzie szczliwy i spokojny wtedy dopiero, gdy aden
czowiek ywy nie przerwie mu samotnoci.

« Bielecki », poemat z tego czasu pochodzcy (wstp tylko do-

dany zosta póniej w r. 1832) przedstawia waciwie reprodukcy
wrae z lektury « Maryi* Malczewskiego, odbicie nastrojów, wywoa-
nych przez uderzajce wyobrani kontrasty i pooenia tego bogatego
tak w piknoci poematu. Nieznajomo przeszoci, ycia wewntrznego,
obyczaju, jzyka — obojtno dla tej przeszoci, majcej dostarczy
tylko postaci i dekoracyi do seryi obrazów niezwykych, nadaje poe-

matowi (z wyjtkiem zakoczenia) cechy utworu, pisanego przez cu-

dzoziemca, czerpicego z lichych róde ubogie i faszywe rysy nie-

zrozumiaego mu ycia. Malczewskiemu brak wiedzy ksikowej za-

stpuje trdycya domowa, uczucie narodowe, niewystyge pod pokostem

kosmopolityzmu lat póniejszych, wpywem pognbiajcych ducha cier-

pie osobistych. Sowacki dopiero póniej, powoli, zacznie dostrzega
w przeszoci skarby niezwykych postaci, czynów, wydarze, które

pocign wyobrani, a za jej porednictwem i serce. «Pan Tadeusz*,

« Opowiadania Soplicy* uka mu w caym blasku nieznan nie-

zrozumia, a wic obojtn przeszo. Piszc « Bieleckiego », chce on

odtworzy gówne momenty « Maryi », tylko ze wietnoci akcesoryów,

przymiewajc pene plastyki i prawdy obrazy Malczewskiego. Paac
Sieniawskiego w Brzeanach mógby rywalizowa bogactwem, przepy-

chem, piknoci budowy i urzdzenia ze siedzib Doów. Biedny za-

gTodowy szlachcic, Bielecki, jedzie do lubu ze wspaniaym orszakiem,

w wietnej zbroi, a panna moda ma sukni tak bogat, strojn w hafty

i ozdoby, e mogaby jej pozazdroci niejedna mona pani. Wytkn
to poecie jako bd, fasz, na nic si nie przyda, jeli przypomnimy
sobie, z jakich pobudek i w jakim celu on tworzy. To nie obraz prze-

szoci, to nie uplastycznienie idei — jak np. Grayna — ale szereg

niezwykych pooe i budzcych róne nastroje obrazów. Có rzad-

szego, osobliwszego, jak pooenie Bieleckiego i jego maonki w chwili,

gdy, wracajc od lubu, znajduj na miejscu dworku i gospodar-
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stwa, które przed godzin czy dwoma opucili — tylko wieo zorane

pole. W operach lub baletach spotykamy jedynie takie niespodzianki,

jak przeksztacenie si uczestników balu maskowego w napastników,

zalewajcych krwi i niszczcych poog przepych czarodziejski sal, by-
szczcych przed chwil barwnoci Tycyanowskiego obrazu. Na tle

tego obrazu chwila najwyszej rozkoszy w duszy bohatera, rozkoszy

dokonanej zemsty, równie wyszukanej i niezwykej jak doznana krzy-

wda. A wreszcie dla kontrastu — moment przygnbienia, pochylenia zu-

chwaej gowy pod ciarem banicyi i kltwy — osamotnienie cmen-

tarne, wyczenie ze spoeczestwa. Nad pognbionym, niezdolnym

przey upadku, czuwa do zgonu jak anio opiekuczy Anna, potrze-

bna tu, jako biaa statua grobowa — póniejsza Eloe — rozjaniajca

ponuro ta cmentarnego. Nie moemy z prof. Maeckim dopatry-

wa w Bieleckim « bohatera staropolskiej tradycyi», ani w Annie przed

stawicielki protestu przeciw «bezdusznoci instytucyi zdolnych tylko

potpia bezwarunkowo*. Zarówno «trdycya staropolska », jak i za-

miar napitnowania « bezdusznoci instytucyi » byy przy tworzeniu

Bieleckiego o sto mil od duszy twórcy, który szuka, bez wzgldu na

czas i miejsce, pomysów, nadajcych si do wytworzenia wstrzsaj-
cych lub kojcych, upajajcych lub dranicych wyobrani pooe,
ugrupowa, owietle.

piewakiem uczu i de narodowych stanie si on, na chwil
wprawdzie tylko, skoro ycie narodowe pobudzi jego wyobrani
niezwykoci wybuchu 29 listopada i caego szeregu wywoanych
przez ten wybuch wypadków. Mickiewicz, przebywajcy w Rzy-

mie, daleki od zachodzcych faktów, nietylko przestrzeni, ale po-

wag dojrzewajcego ducha, nastrojem religijnym, milcze bdzie
przez cay czas walki. Z grona modych poetów, którzy pieni i czy-

nem popr wszczty ruch, najdononiej, naj wietniej zabrzmi gos So-
wackiego, który sw « Bogarodzic », « Kuligiem*, « Pieni legionu », zaj-

mie stanowisko Tyrteusza polskiego, lecz bdzie zdolny jedynie do ode-

grania tej roli w poowie... Z chwil, gdy rewolucya przejdzie w faz
wojny, w faz obrony ornej praw narodowych, gdy zagrzmi pod

Warszaw dziaa walki grochowskiej, a groza i proza wojny odsoni

si z caym realizmem, polski Tyrteusz znajdzie si w cikiem poo-
eniu. Jego wyobrania, przeraona zgiekiem wojennym, taborami ran-

nych, dymem prochu, unoszcym si w powietrzu Warszawy, bezsilna

wobec potnie przemawiajcej rzeczywistoci, przestanie podnieca

i podtrzymywa dusz, w której rozgrywa si bdzie niewtpliwie

walka midzy gosem sumienia i rozumu, wskazujcym na obowizek
suenia wraz z ca modzie sprawie narodowej, uzupenienia pieni

Tyrteuszowych czynami, a zdradzieck wadczyni, nasuwajc mu te-

raz w jaskrawych obrazach zarówno groz, ciary, cierpienia suby
wojennej, jak i spotgowane nastpstwa uchylenia si od niej.

»Imaginacya moja, pisze, w jednym z póniejszych (z 27 padz.
1833 r.) listów do matki, poeta — jest jedynem ródem wszystkich
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moich nieszcz i wszelkiego szczcia na ziemi,... bo prawdziwie, e
jestem szczliwy czsto t wadz twórcz urojonych wypadków ».

«Ile razy si zetkn z rzeczywistemi rzeczami, opadaj mi skrzyda,
i jestem smutny, jak gdybym mia umrze, albo gniewny », wyznaje
w przedmowie do « Lilii Wenedy». Zarówno nagy wyjazd z Warszawy
w dniu 8 marca 1831 r., a wic w dziesi dni po walce grochow-
skiej, jak i póniejsze, w dalszem yciu, pod rónymi bahymi pozo-

rami, dokonywane zmiany miejsca pobytu, znajduj wytomaczenie
w powyszych wyznaniach poety, który póniej doszed do wiadomo-
ci przemonego wpywu wyobrani nietylko na twórczo, ale i na
postpowanie ^). Nie jest to zjawisko rzadkie, owszem czstsze, ni
sdzimy, tylko ukryte zarówno dla tych, co zostaj pod przemoc wyo-
brani, jak i dla otoczenia, nie zdajcego sobie sprawy z istotnych

pobudek postpowania danej jednostki. Jeeli zwyczajne dusze, ule-

gajce tym zudzeniom, zasuguj w swych bdach na pobaliwo,
to có dopiero dusza, obdarzona tak potn, czarodziejsk wyobrani;
o ile wicej ma ona prawa do wyrozumiaoci na zboczenia, w któ-

rych odpowiedzialno moralna schodzi do minimum, przy uwzgldnie-
niu zwaszcza zarówno wtoci delikatnego nerwowego organizmu, jak
i pieszczotliwego wychowania. Wyjazd ten zagranic, upozorowany
dawniejszymi zamiarami i yczeniami matki, rozpocznie edukacy jego
duszy a wyobrani przedewszystkiem, przez dostarczanie w cigej
zmianie miejsc pobytu, coraz nowych wrae, pooe, wpywów — co-

raz nowych stosunków, podniet duchowych. Postp duchowy polega
bdzie na uszlachetnianiu stopniowem wyobrani, zwracajcej si do co-

raz wyszych i gbszych sfer ycia, do coraz doniolejszych zjawisk,

subtelniej sz3^ch piknoci, pobudzajcej wic jednoczenie prac myli
i rozwój artyzmu i charakteru.

W kilka miesicy po przybyciu do Drezna, które spokojnymi
obrazami swej kultury, piknej przyrody, pont nagromadzonych skar-

bów sztuki doprowadzio odrazu do równowagi wraliw na wpywy
otoczenia dusz, zaszed fakt niespodziany, który sprowadzi dla

poety podany zwrot w jego losach. W niewyjaniony dotd spo-

sób zosta on wybrany na kuryera, majcego przewie do Londynu
dorczone mu depesze rzdu narodowego ówczesnego, i 26 lipca wy-
ruszy bezzwocznie w drog. Trudno istotnie by to wymyli co bar-

dziej odpowiedniego dla poety, spragnionego wTae niezwykych i ko-
poczcego si o rehabilitacy swej ucieczki z Warszawy, dla mo-
dzieca, który po raz pierwszy w yciu speni ma powan, poyte-
czn dla kraju a atw i mi w wykonaniu posug. Wyobrania na-

turalnie ubarwi mu i podniesie znaczenie tej usugi, obudzi zanike,

po chwilowym wybuchu Tyrteuszowym, uczucia narodowe. Jak Kor-

*) Sam poeta w «Rozmowie z matk Makryn* potwierdza powysze
wyjanienie przyczyn wyjazdu z Warszawy w odpowiedzi swej na zapy-
tanie o «godno* (tytu): «Godnoci nie mam, przed mk uciekem ».
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dyan, unoszony przez chmur, pdzi on bez odpoczynku, niesiony przez

skrzydlat wyobrani i podniecony przez ni zapa, do olbrzymiego

ogniska kultury ludzkiej, z nadziej, i popiechem swym i gorliwo-

ci sprowadzi pomylniej szy obrót spraw narodowych. Najsilniejszych

wrae dostarczya mu przeprawa morska, na specyalnie wynajtym
statku, którym niejako sam rozporzdza. O pitej rano 3 sierpnia

stan w Londynie.

Stolica Wielkiej Brytanii zaimponowaa mu sw niezwyk wiel-

koci, nowoci, odrbnoci obrazów, na jakie zoyy si pomniki

wietnej przeszoci i bogate tak ycie teraniejszoci. Zapa dla By-
rona, nawizana w czasie miesicznego pobytu w Londynie znajomo
z tworami Szekspira, uprzejmo, jakiej dozna od Anglików, wszystko

to zoyo si na jeden cig wrae przemawiajcych do spragnionej

«niezwykego» wyobrani. Gdy w pierwszych dniach wrzenia przy-

by na duszy pobyt do Parya, w którym po Londynie nie znalaz
«niezwykoci* i olbrzymioci, a spotka ludzi i widoki, przypomina-

jce mu Warszaw, dozna rozczarowania. Po Szekspirze, dramat i ko-

medya francuska wyday mu si pospolite, liche, gupie, le grane.

Opini Sowackiego o krajach i ludach, które bdzie w swych podró-

ach poznawa, maj za podstaw wraenie, odniesione przez wyobra-

ni. Nie wnika on, jak Mickiewicz w obrazach Rosyi, w dusz ludu

w jej zwizku z przyrod, w odbicie tej duszy w pomnikach prze-

szoci i kulturze, ale chwyta czy to w przyrodzie, czy w pomnikach

i yciu samem rysy niezwyke, uderzajce wielkoci, tajemniczoci,

barwnoci. Astrolog, mistyk wicej go pociga, ni uczony; piramidy,

ruiny wity greckich wicej interesuj ni arcydziea malarstwa

i budownictwa woskiego; widoki pikne wicej, ni wszelkie muzea
i zbiory. W widokach tych za nie ksztaty, plastyka, barwy, linie,

ale to, co niepochwytne albo niezwyke, przygniatajce: lnice w lo-

dowych pancerzach olbrzymy alpejskie, tcze nad wodospadami, gra

odcieni i blasków w falach morza czy obokach. W literaturze znowu
pocigaj go poeci, obdarzeni bogat wyobrani: Dante, Ariost, Tasso,

Calderon, Szekspir, Byron i Mickiewicz. Dziaaj oni na niego przed e-

wszystkiem potg indywidualn, dajc im wadz nad duszami, a przy-

tem niezwykoci wprowadzanych do utworów idei, postaci, pooe,
ta krajobrazowego czy dziejowego. Ludzie ywi, wspóczeni, zwy-

czajni, interesuj go tyle tylko, o ile potrzebni mu s w yciu co-

dziennem, o ile odbiera od nich usugi, dowody yczliwoci, o ile

zreszt zdolni s interesowa si jego osob i utworami. Wyobrani
za zajmowa bd albo tajemnicze, niepochwytne postacie praojców

z czasów przeddziej owych, albo te równie niepochwytne, we mgle

przyszoci ukryte pokolenia dalekiej przyszoci, anioów, prac ducha

poety przetworzonych ze zwykych zjadaczów chleba. Wspóczeni ro-

dacy albo s mu obojtni, albo te nawet, jak caa emigracya, wstrtni.

Nastrój ówczesny wyobrani uniemoliwia bawicemu w Paryu poe-

cie zespolenie uczuciowe, czno poj i de, wspóln prac i wspó-
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iycie z ludmi, ród których najlepsi i najzasuesi nawet przedsta-

wiali si mu z wysokoci bajronicznego pogldu, jako miernoty i ka-

rykatury. Przejwszy od poety angielskiego poz i pogardliwe trakto-

wanie wielkich mów wasnej ojczyzny, dzieli z nim kult dla Na-
poleona, ku którego chwale wytwoi-zy nacignit syntez historyozo-

ficzn dziejów ludzkoci, naprzód w formie rozprawki, odczytanej na
jednem z posiedze Towarzystwa literackiego (20 listopada 1832 r.),

a nastpnie streszczonej wierszem i woonej w usta tajemniczego

Doktora w «Kordyanie» (akt III). Ze wieych wypadków jeden fakt

tylko, jedna posta uderzy wyobrani zbajronizowan, a to urokiem
Wschodu owiana posta Emira Rzewuskiego, którego zgon pod Ba-
szowem wypiewa w znanym wierszu.

W tyme czasie, gdy u Mickiewicza wstrznienia cierpicej za

€ae spoeczestwo duszy wywoaj trzeci cz «Dziadów» i « Ksigi
narodu », wyobrania Sowackiego, olniona poz Byrona, zapala si do
obrazów i pooe, z których powstanie «mija », «Lambro» i « Go-
dzina myli », odtwarzajca wasne stany duchowe poety z niedalekiej

przeszoci. Ten ostatni utwór jest wanem i ciekawem wiadectwem
zaszczepionych tak wczenie w duszy poety pod wpywem ksig Swe-
denborga i «Dziadów », przekona, niemal ju wierze, o zwizku
wiata duchów ze wiatem ziemskim i o ewolucyi ducha, który « przez

wieki rozkwita i kona... biorc ksztaty rónych tworów. W kwiecie

jest dusz woni i treci kolorów, w czowieku myl — wiatem staje

si w aniele. Raz wstpnym pchnity ruchem, cigle w Boga pynie*.
Mamy tu ju w zawizku przysz « Genesis z ducha ».

Bajronizm poety jest równie powierzchowny, wyobraniowy, jak

i jego historyozofia, to te nie trzeba go bra na seryo i szuka w sa-
bym, wraliwym Julku pokrewiestwa wewntrznego z geniuszem By-
rona, z si duchow i fizyczn tego wadzcy dusz caej ludzkoci
•ówczesnej, tego Napoleona sfery duchowej, wygnaca, narzucajcego
z rónych etapów swej tuaczki, swe mioci i nienawici, duszom
spragnionym siy i prawdy uczu, swobody myli i czynu. Podziwiajc
Byrona, wyobraa sobie poeta z modziecz naiwnoci wraliwej du-

szy, e jest do niego podobnym, e moe zaj podobne stanowisko,

podobn odegra rol. Std ten pesymizm w pogldzie na ycie, to

niedowiarstwo, tak sprzeczne z istot duszy, skonnej do mistycyzmu,

ta pogarda i lekcewaenie ludzi wybitnych, to wysuwanie w utworach
wasnych mioci i miostek, sprzeczne z rzeczywistoci, z brakiem
silniejszych popdów erotycznych w delikatnym organizmie i stroni-

cej od rzeczy realnych duszy. Przy tem wszystkiem niezdolno do

samokrytyki — tak wczenie wystpujcej u Mickiewicza — sprawia,

i kady wasny utwór wydaje mu si najlepszym, zadowala, zachwyca
go, jako odbicie obrazów, pooe, zajmujcych chwilowo wyobrani.

Dopiero, stopniowo, kontrast wasnych zachwytów z chodnymi
sdami krytyków, obojtnoci ogóu, rozwój wasnego ducha, otworz
mu oczy na sabo tych utworów i uczyni mniej pochopnym do po-
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spiesznego ogaszania, a skonnym do niszczenia nawet, dla ponownego
przerobienia. Zniechcony chodnem przyjciem przez emigracy ogo-
szonych w Paryu utworów, dotknity bolenie wprowadzeniem do
«Dziadów » drezdeskich postaci ojczyma (Dra Becu), którego zgon od
piorunu jest przedstawiony, jako kara Boa za udzia w przeladowa-
niach modziey wileskiej — rzuca Sowacki Pary i w kocu gru-

dnia r. 1832 przybywa na duszy pobyt do Szwaj caryi. Osiedla si
tu pod Genew w pensyonacie, utrzymywanym przez pani Pattey,

wdow, majc doros, niemod ju córk Eglantyn. Byy to osoby

z lepszem wychowaniem, zacne, uczuciowe, które, poznawszy bliej po-

oenie modego emigranta, otoczyy go troskliw opiek. Znalaz poeta

to, do czego by przyzwyczajony od dziecistwa, yczliwe otoczenie

kobiece. Przez swoje opiekunki wszed w towarzystwa szwajcarskie.

Poblizka Genewa dostarczaa mu w bibliotekach swych lektury kszta-

ccej umys, a wspaniaa przyroda z bkitnym Lemanem i sre-

brzystymi lodowcami olbrzyma Mont Blanc'u nowych, niezwykych
obrazów.

Wydajc swe modziecze twory w Paryu w 1832 r., a wic
w chwili, w której geniusz Mickiewicza zabysn najwikszym bla-

skiem, osign najwyszy stopie twórczej potgi i doskonaoci, nie

móg Sowacki nietylko zachwyci, ale nawet zainteresowa nimi czy-

telników, nie znajdujcych w tych poematach i dramatach bliszego
zwizku z wasnemi uczuciami i zadaniami ycia ówczesnego. wietne
byski artyzmu, tu i ówdzie porozrzucane, nie przemawiay do mao
wyksztaconego w tym kierunku ogóu. Nie zdoawszj'- ni dramatami,

ni «Zmij», ni «Lambrem», ni spowiedzi sw w «Godzinie myli»
przeama obojtnoci rodaków, wkracza teraz miao w dziedzin,

w której panowa niepodzielnie ten, co czu i przemawia «za miliony »,

w dziedzin ycia narodowego i jego wieych pojawów. Chce on

potg swej wyobrani odtworzy w artystycznem przeksztaceniu

wiey dramat dziejowy, podj to, do czego nie by zdolnym Mickie-

wicz, odczuwajcy tak ywo t mk narodu, wobec której «sama od-

waga zaamuje rce». To te w « Dziadach » drezdeskich ogranicza

si on do wypadków litewskich z r. 1823 i 24; cierpienia i myli,

wywoane wypadkami r. 1831, przenosi on w duszy Konrada na czas

pobytu w wizieniu wileskiem. Sowacki, nie biorcy adnego udziau ni

w zwizkach, przygotowujcych wybuch listopadowy, ni w samej akcyi

rewolucyjnej, nie przechodzcy caego procesu gorczki konspirator

skiej, uniesie i rozczarowa otwartej walki, chce w dziejach wasnej
duszy ukaza to, czego w niej nie byo, co si wyobrani jedynie

stara si wywoa. Utosamiajc siebie z bohaterem, wic pocztek
dramatu z zakoczeniem « Godziny myli », popenia zmylenie, które

pocign musiao cay szereg dalszych zmyle, niejasnoci, przesu-

wa faktów i ostatecznie nie dozwolio ani dokoczy utworu, ani roz-

win gównej postaci i usprawiedliwi stworzonego dla niej imienia

(Kordyan, t. j. posiadaicy wielkie serce). Satyryczno-fantastyczny wstp
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razi niesprawiedliwoci
,
pytkoci karykaturalnej charakterystyki

najwj-bitniejszyci postaci ówczesnych i sdu o wikszoci uczestników
wieych wypadków. Jest to nieudolne naladownictwo szyderstwa i pio-

runów Byrona, na wasn rzucanych ojczyzn. Poz równie, nalado-
wnictwem jest popisywanie si ze swem niedowiarstwem, utrat uczu
religijnych na progach papieskich, yciem hulaszczem przy boku pi-
knej Woszki, przedwczesnem przeyciem si i obojtnoci na wszystko.

Jest jednak tu i czstka prawdy, s byski szczerych wynurze i wska-
zówki zwrotu szczliwego w rozwoju ducha poety. Oto pod dziaa-

niem oddalenia, tsknoty, dobroczynnego wpywu pobytu w Szwajcaryi
zaczyna wyobrania opromienia blaskami zarówno matk, któr ko-

cha bdzie inaczej, idealniej, silniej, ni gdy by przy jej boku, jak
i ojczyzn, któr teraz dopiero zaczyna kocha i poznawa. Jednocze-
nie dochodzi do przekonania, i jako poeta musi mie pewien cel,

idea, kierunek wytknity, e powinien zaprzesta tego uganiania si
za obrazami i pooeniami niezwykemi, bez wzgldu na ich zwizek
z yciem narodu, bez wzgldu na tkwice w nich myli i uczucia," e
bez oparcia si na deniach, potrzebach, uczuciach wasnego narodu
nie znajdzie ni czytelników, ni sawy, ni róda pomysów i bodców
twórczoci, podsycanej dotd przez lektur cudzych utworów. Poeta
z ca szczeroci przyznaje si do «jaskóczego niepokoju » swej du-

szy niepewnej, wahajcej si co do kierunku twórczoci i drogi y-
cia, bo nie widzcej przed. sob celu, nie majcej w swych przekona-

niach i uczuciach drogowskazu, nie wiedzcej, jak zuytkowa t po-

tg wyobrani i oparty na niej artyzm. « Niech grom we mnie wali!

Niech w tumie myli jak myl wielk zapali », woa zrozpaczony

Kordyan, oczekujc z zewntrz tego, do czego si dochodzi prac we-
wntrzn przedewszystkiem. Rzeczywisto, któr gardzi, od której si
odwraca, nie przyjdzie z pomoc poecie, skazanemu na wieczn zale-
no od wasnej wyobrani. Ona to podsunie rozczarowanemu i znu-

dzonemu « zbieraniem chwastu po skaach ycia » Kordyanowi nowe
pooenie, wznoszce czowieka wyej, ni tytu grafa, podboje serc

niewiecich, wdrapywanie si na szczyty alpejskie — pooenie wadcy
i kierownika dusz. « Gdyby stan na ludzkich myli piramidzie I prze-

bi czoem przesdów chmur, I by najwysz myl wcielon!* Aeby
utworzy tak piramid ulegych, wielbicych dusz, musi Kordyan,

« uniesiony przez chmur », zestpi z iglicy Mont Blanc'u na piaski

Mazowsza i tam czynami i si wewntrzn zdobywa sobie dusze

ludzkie, zaczwszy od najgortszych, naj ofiarniejszych, grupujcych si
w tajnych zwizkach ówczesnych. Ale ta sama przemona, wadnca nim
imaginacya, która mu podsuna obrazy niezwykych czynów, powi-
ce, sawy pomiertnej, która go skusia piknoci i wielkoci sta-

nowiska czowieka, wyzwalajcego, jak drugi Winkelried, cay naród
z niewoli, ta sama imaginacya obezwadnia, paraliuje gotujcego si
do czynu Kordyana rojem widziade, hallucynacyi, okrajcych roz-

gorczkowanego spiskowca, niezdolnego zachowa zimn krew i opa-
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nowa swe nerwy. Jedyna wstrzsajca prawd psychiczn scena dra-

matu to chwila, w której dusza Kordyana pod wpywem nastroju, wy-

woanego przez tragiczn sytuacy, toczy walk z wasn wyobrani
i strachem. Prawda i sia tej sceny pozwalaj domyla si, e poeta

odtworzy tu moment z dziejów wasnej duszy, ze jest to echo szarpa.

jakie przechodzi przed wyjazdem z Warszawy, wahajc si midzy
nasuwajc si moraln koniecznoci wstpienia w szeregi walczcych
a saboci nerwów i gorczk wyobrani, odstraszajcej wizyami okrop-

noci wojny. Prawda, tkwica w tej z niepospolit si odtworzonej

scenie, tak podziaaa na pokrewn dusz Wyspiaskiego, e w swym
«Bolesawie Smiaym» (trzeci akt) rozwin szerzej i plastyczniej je-

szcze hallucynacye Kordyana. Trumna biskupa, przytaczajca w zako-
czeniu dramatu króla zabójc , ma swój pocztek w wizyi Kordyana,

widzcego tum trumien, które «wej musz» do zamku warszawskiego.

Trumny te widzia zapewne Sowacki w rzeczywistoci, byy one wy-

prawiane z miasta dla polegych pod Grochowem lub te ukazyway
si na ulicach Warszawy w pogrzebach zmarych z ran po szpitalach

i domach.

Trudnoci, jakie przedstawiao przy tworzeniu Kordyana pogo-

dzenie popdów i upodoba wyobrani ze cieniajc j rzeczywisto-

ci, nietylko zniechciy poet od opracowania dalszych czci zamie-

rzonej trylogii, ale zwróciy ku przedmiotom i widowniom odlegym
czasem i przestrzeni, a wic odpowiadajcym potrzebom duszy, akn-
cej niezwykoci i swobody. Oto w marcu 1834 r. zabiera si do tra-

gedyi o Wallasie szkockim rycerzu, pobudzony przez wspomnienia dzie-

cistwa, albowiem matka, zachcajc go do uczenia si po francusku,

obiecywaa, e bdzie móg pozna ycie Wallasa, zapewne znanego jej

z romansu, jednoczenie za przy tej rozmowie graa walca senty-

mentalnego. Brzmienie nazwy (Wallas, Wali lasy), nadajce bohaterowi

cech mistycznej postaci, olbrzyma, póboga, w poczeniu z zapami-
tan melody walca i rozrzewnieniem, wywoanem przez wspomnienie

matki, oto chwila nastrojowa, w której powsta pomys, nie wykonany
zreszt, nowego dramatu. Tak samo znowu nastrój, wywoany przez

wieczór tacujcy u pani Wodziskiej w Genewie, w poczeniu za-

pewne ze wspomnieniami poematu Byrona i dumki Zaleskiego, podnie-

ci tak wyobrani dla postaci i przygód niezwykych Mazepy, e
w cigu kilkunastu dni utworzy tragedy «gwatowno-krwaw» «na

której-by pakaa Mamo» — powiada w licie, pisanym wkrótce

po skoczeniu (9 list. 1834). Tragedy t skaza jednak na zniszcze-

nie i dopiero w kilka lat póniej ponownie i w inny sposób urze-

czywistni swój pomys. Zespolenie nastrojów, wywoanych przez

wspomnienia dziecistwa, lektur Kochanowskiego, obrazy i postacie

«Snu nocy letniej* i « Makbeta*, spltane ze znan z czasów wile-

skich jeszcze ballad Chodki « Maliny » i olniewajcym wpywem
« witezianki* — oto zawizek «Balladyny», utworzonej r. 1834. «Ze

wszystkich rzeczy, które dotychczas moja mózgownica urodzia — pi-
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sze do matki (18 grudnia 1834) — tragedya ta jest najlepsz, zwa-
szcza, e otworzya mi now drog, nowy kraj poetyczny, nie tknity
ludzk stop, kraj obszerniejszy, ni ta biedna ziemia, bo idealny...

Tragedya caa podobna do starej ballady, uoona tak, jakby j gmin
ukada, przeciwna zupenie prawdzie historycznej, czasem przeciwna
podobiestwu do prawdy. Ludzie jednak, staraem si, aby byli pra-

wdziwymi i aby w sercu mieli nasze serca ». W przedmowie, zwróco-
nej do autora Irydiona, napisanej póniej, przy ogoszeniu drukiem
(r. 1839), stwierdza w poczuciu potgi swego artyzmu, e Balladyna
^< obdarzona jest si wewntrzn urgania si z tumu ludzkiego, z po-

rzdku i adu, jakim si wszystko dzieje na wiecie », e « niechaj ty-

sice anachronizmów przerazi picych w grobie historyków i kroni-

karzy», jeeli to, co poeta stworzy, «ma wewntrzn si ywota... stwo-

rzone zostao podug praw boskich*, to « Balladyna wbrew rozwadze
i historyi zostanie królow polsk, a piorun, który spad na jej chwi-

lowe panowanie, bynie i roztworzy mg dziejów przeszoci*.
Jest to wic wyzwolenie poety-twórcy nietylko z wszelkiej zale-

noci od regu i wzorów literackich, ale od rzeczywistoci, od praw
fizycznych, prawdy dziejowej, z zachowaniem tylko prawdy psychologi-

cznej, ograniczonej do uczu i wyobrani. A wic w « Balladynie^) nie

trzeba szuka tragedyi, ale widzie w niej udramatyzowan ballad
(o czem wiadczy nazwa bohaterki), a raczej szereg obrazów i pooe
nastrojowych, niezwykych, fantastycznych, luno do powizanych.
Jest to pierwsze dzieo, uwydatniajce w caej peni wdzik, wieo
i blask artyzmu nowego, jaki geniusz jego twórcy wniós do poezyi

polskiej. Tu po raz pierwszy Sowacki uwydatni sw indywidualno
artystyczn, to zespolenie tak szczliwe ariostycznego umiechu z szeks-

pirowsk fantazy, z subteln uczuciowoci, a nawet prawd i rea-

lizmem postaci. Nie w patetycznych okrzykach Kordyana, lecz w tej

woni przyrody polskiej i ycia wiejskiego, jak tchnie ten utwór,

w tych echach fujarki ludowej, pieni Karpiskiego («Filon i Laura»),

ballad Mickiewicza (To lubi. witezianka, Lilie) odzywa si po raz

pierwszy u Sowackiego ciepo mioci i tsknoty za ziemi ojczyst.

Pierwsze dwa akty « Balladyny », utrzymane tak szczliwie w ariosty-

czno-balladowym tonie i nastroju, czaruj bogactwem artyzmu, ujmuj
t ludowo-dziecic naiwnoci i szczeroci, z jak poeta przesuwa
przed naszemi oczami wysnute ze swej wyobrani sceny. W dalszych

aktach, zniewolony wymaganiami wybranej dla przedmiotu formy, po-

dajc za Szekspirem, chce osign i przecign tragiczno «Mak-
beta », «tej piramidy zbrodni », wychodzi wic ze sfery najodpowiedniej-

szej dla swego artyzmu i party pdem tego crescendo zbrodniczoci,

dla rozwizania sytuacyi, powikanej przez mnogo wprowadzonych po-

staci i brak w tych postaciach charakterów i celów jasno zarysowa-

nych — posugiwa si musi rozcinaniem spltanych wzów przez

umiercanie, kolejno, zwizanych z losami Balladyny osób i przerwanie

pasma tych niepotrzebnych, wstrtnych zbrodni, piorunem, niebios po-

wiek Xix. tom IV. 13
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walajcym zbrodniark. Niesmaczny epilog, wyszydzajcy Lelewela (dzie-

jopis Wawel), przypomina niefortunny prolog «Kordyana».

Przypisujc poecie zamiar przeprowadzenia w postaci Balladyny

genezy zbrodni, jej zarodu, rozwielmonienia si w zakresie woli czo-

wieka i jej nastpstw nieuniknionych, staje Maecki w sprzecznoci

z tern, co sam poeta mówi o swym utworze, narzuca zamiary i myli,

o których Sowackiemu si nie nio.
Tak przywyklimy ledzi w kadym utworze dramatycznym d-

no moraln autora, uwydatniajc si w rozwoju charakterów i biegu

akcyi, e trudno si nam oswoi z myl, e w « Balladynie* i innych

dramatach Sowackiego szuka trzeba tego tylko, co twórca chcia

wyrazi, co ze swej duszy w nie woy, co zamierza przez nie osi-

gn. Upajajc si od wczesnej modoci nastrojami, wywoywanymi
przez niezwyke postacie, niezwyke czyny i pooenia, niezwyky zbieg

wydarze, uderzajce kontrasty lub czarujce harmonie, stara si przez

wprowadzenie odpowiadajcych tym warunkom postaci, przez odpowie-

dni dla tych celów rozwój akcyi, podzieli si z czytelnikami wa-
snymi nastrojami, oczarowa, olni lub wstrzsn nimi. O tworzeniu

charakterów, udowadnianiu pewnych prawd, nauczaniu, nie myla wcale.

Nic atwiejszego wic, jak, sdzc jego tragedye skal zwykych wy
maga i ustalonych schematów, wytkn race bdy, nielogicznoci,

sprzecznoci w rozwoju charakterów, niepodobiestwa, ale t drog nie

osigniemy celu, nie poznamy istoty geniuszu poety, istoty pikna, za-

wartego w jego tworach. Jak Mickiewicz w zamierzonem uzupenie-

niu « Dziadów*, dla przygotowania ich do przedstawienia na scenie,

nazwa je « widowiskiem*, nie mogc podcign pod adn z dotychcza-

sowych form dramatu, tak i tragedye Sowackiego s waciwie « wi-

dowiskami », fantasmagoryami, romansami fantastycznymi, majcymi
dziaa przedewszystkiem na wyobrani, wywoywa rozliczne, nowe,

rzadkie nastroje i t drog, porednio dopiero, oddziaywa na uczu-

cia, odmawiajc stumionej, sparaliowanej, przez niezwyko wrae,
myli, prawa udziau w tej uczcie duchowej.

Zarówno rosnca z latami tsknota za krajem, jak wpyw,
wywarty przez obrazy ogoszonego wieo «Pana Tadeusza », rozczy-

tywanie si w przysanych z domu poezyach Kochanowskiego i prze-

kadzie «Jerozolimy » przez Piotra Kochanowskiego, budzenie si
nastroju religijnego pod wpywem Biblii i studyów nad Dantem,
wszystko to stopniowo otwiera bdzie przed wyobrani poety nowe
widnokrgi, wskazywa nowe kierunki twórczoci i budzi powaniejsze
i coraz to wicej uczuciem narodowem zabarwione nastroje i pomysy.
W r. 1835 powstanie wietny, tylko niewykoczony, a o wielkim post-

pie w rozwoju twórczoci wiadczcy dramat «Horsztyski» i rozpocznie

poeta prac nad, w dantejskim nastroju pomylanym, i w dantejsk ter-

cyn ujtym, ale po zaczciu zaniechanym, utworem p. t. «Posielenie»,

w którym zamierza odtworzy w szeregu nastrojowych obrazów y-
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cie wygnaców polskich na Sybirze. Myl ta póniej, w inn form
ujta, urzeczywistnion zostanie w «Anhelli'm».

We wspomnianym powyej dramacie, któremu tytu nada, z do-

mysu jedynie, prof. Maecki, w wydaniu pomiertnem fragmentów, tre
stanowi, na tragicznem tle wypadków z r. 1 794 osnuta, tragiczna sytua-

cya, wynikajca ze stosunku Szczsnego Kossakowskiego, szlachet-

nego marzyciela, zwtpiaego, chwiejnego, do ojca Hetmana, znanego
Targowiczanina, i z jego mioci dla Salomei, modej, piknej, dobrej

maonki starego konfederata barskiego (Horsztyskiego), olepionego
przez onierzy Drewicza. Otoczenie, wród którego yje i dziaa ten

Hamlet polski, scharakteryzowane, na przemiany, to z humorem szekspi-

rowskim, to z palc ironi, cechujc rysy obozu arystokratycznego

w «Nieboskiej», której wpyw odbija si w bardzo wielu scenach utworu.

W Cichem yciu genewskiem zajd tymczasem wydarzenia, mao-
znaczce same przez si, ale zasugujce na wspomnienie przez to, i
wywary wpyw na dalsze losy Sowackiego, dostarczyy mu obra-

zów i bodców póniejszej twórczoci. Znana ju dawniej poecie pani

Wodziska, ona waciciela dóbr na Kujawach, przebywajca dla edu-

kacyi córek w Genewie, zamieszkaa, przed ostatecznym powrotem do
kraju, na czas jaki w pensyonacie pani Pattey, co dao powód do

zblienia si midzy poet a pann Mary Wodzisk, zblienia natu-

ralnego bardzo u wspórodaków, na obczynie, pod jednym dachem
przebywajcych. Ju w poprzednim roku (1834) wspólna wycieczka

kilkonastodniowa po Szwaj caryi, odbyta z t rodzin, daa pocztek
temu zblieniu, które teraz odbio si bolenie w sercu panny Eglan-

tyny, ywicej dla poety polskiego co wicej nad yczliwo. Sowa-
cki, odbierajcy od swych szwajcarskich opiekunek liczne dowody przy-

jani i pomocy w potrzebie, czu si w kopotliwem pooeniu, które

w jego wraliwej wyobrani przedstawio si ze spotgowan jaskra-

woci. Nie czekajc wic na wyjazd pani W. do kraju, opuszcza,

wzburzony, pensyonat pani Pattey i przenosi si w lecie r. 1835 do

Veytoux, cichej wioski nad Lemanem, gdzie spdza trzy miesice, w sa-

motnoci, ród wspaniaej przyrody, ale obcych, obojtnych ludzi, za-

peniajc czas lektur (Byron i Szekspir) i rozmylaniami. E,ozdranie-

nie, niesuszne zreszt, na Eglantyn, w poczeniu z rosnc, po

rozczeniu si, wyobraniow tsknot po Maryi Wodziskiej, odbio
si w znanych powszechnie piknych tak, lirycznych wynurzeniach samo-

tnika («Przeklestwo do ***» i «Rozczenie*). W jesieni, zapomniawszy

o urojonych urazach, wraca poeta do swego genewskiego pokoiku, « przy-

jty, jak syn», i spdza tam zim z r. 1835 na 1836. Jeszcze w maju
r. 1835 otrzyma z kraju wiadomo, e wujostwo Januszewscy wy-
bieraj si w dusz podró do Woch i zapraszaj go na towarzy-

sza. Zamiar ten doprowadzony bdzie do skutku dopiero w pocztkach
r. 1836; z tego powodu Juliusz, po trzyletnim pobycie, opuszcza tak

gocinn dla niego Szwajcary i rozpoczyna nowy okres ycia, najko-

rzystniejszy dla rozwoju jego twórczoci, bo najbogatszy we wraenia
13*
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wiee, niezwyke, ksztacce, potgujce wyobrani, ten najwaniej-
szy czynnik jego artyzmu.

Opuciwszy w lutym r. 1836 Szwaj cary, obra on drog na
Marsyli, z której parowcem przez Liworno przyby do Civita Vec-

chia, a stamtd do Rzymu, gdzie czekali na niego Januszewscy. Sp-
dzi tu z nimi trzy miesice, od marca do koca maja. Ze znajomoci,

jakie porobi ród bawicych w Rzymie Polaków, najwaniejsz bya
przyja, nawizana z Zygmuntem Krasiskim, spdzajcym tu zwykle

zimy. Modszy o trzy lata od Juliusza, ale dojrzalszy rozlegem wy-
ksztaceniem i wyrobieniem yciowem, twórca «Nieboskiej» i «Irydyona»,

pierwszy z ludzi zajrza do wntrza duszy twórcy « Balladyny*, pozna
i oceni ca wietno i bogactwo jej artyzmu. Tem pozyska jego

ufno i utorowa drog swemu wpywowi na kierunek dalszej twór

czoci. Przez czerwiec, lipiec i sierpie przebywa Sowacki w Nea-

polu i Sorrento, gdzie, odczywszy si od wujostwa, spdza cay mie-

sic w zupenej samotnoci. Tu prawdopodobnie powstay: «W Szwaj

-

caryi» i «Wacaw». Brak funduszów nie pozwala na dalsze wycieczki

po Woszech, nie móg poeta nawet odprowadzi do Florencyi powraca-

jcych do kraju Januszewskich. Tymczasem niespodzianie zjawiaj si
w Neapolu znajomi dobrzy z Rzymu, Zenon Brzozowski i dwaj Ho-
yscy, z propozycy wspólnej podróy na Wschód. Aleksander Ho-

yski dostarczy zakopotanemu potrzebnego na drog funduszu, usu-

wajc przez to jedyn przeszkod do uskutecznienia zamiaru.

Odpynwszy z Neapolu 24 sierpnia r. 1836, przez Otranto, Korfu,

przyby poeta do Aten. Grecya, pena «ruin przecudownych», wiksze
zrobia na nim wraenie, ni Rzym; ruiny Egiptu przymiy znowu
wraenie ruin greckich. Dnia 22 padziernika wyldowa poeta w Ale-

ksandryi wraz z Brzozowskim, a 6 listopada puci si ze swym to-

warzyszem na miesiczn wycieczk ódk po Nilu, gonic za wyprze-

dzajcymi ich Hoyskimi, z którymi spotka si 19 listopada. Do-

tarszy do Nubii, zwiedziwszy Teby i wszystkie waniejsze po drodze

spotykane przedwieczne pomniki, wrócili 10 grudnia do Kairu i po

piciodniowym odpoczynku, zaopatrzywszy si w namiot i wielbdy,
pucili si z najtymi beduinami przez pustyni do Gazy. Po omio-
dniowej podróy dotarli do El-Arish, gdzie wypado odby pod na-

miotem dwunastodniow kwarantann. Nastpnie przez Jaf i Gaz,
nie zatrzymujc si duej, dyli do Jerozolimy, w której stanli 13

stycznia 1837 r., wieczorem. Noc z 14 na 15 stycznia spdzi So-
wacki, obyczajem pielgrzymów, u grobu Chrystusa. «0 godzinie 7 wie-

czorem zamknito koció, zostaem sam i rzuciem si z wielkim pa-
czem na kamie grobu. Nade mn pono 43 lamp, miaem bibli,

któr czytaem do 11 w nocy», tak opisuje te chwile w licie do

matki, pisanym w miesic potem z Bajrutu. Zwiedzi nastpnie konno

wszystkie pamitniejsze miejsca Palestyny: Betleem, Jeryho, dolin

Jozafata, Nazaret, Tyberyad, morze Martwe, jezioro Genezaret, dotar

do Damaszku i, przebywszy unieony Antyliban, zwiedzi ruiny Bal-
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beku i przez niegi Libanu dotar do krainy wiosny, Syryi nad-

brzenej.

Brzozowski opuci poet, udajc si przez Konstantynopol do

domu. Sowacki za wróci w góry Libanu i tam spdzi 45 dni

«niezabawnego ycia » w klasztorze syryjskim, ormiaskim, yczliwie

goszczony przez dobrych zakonników. Rzeczywisto nie zicia tu

obietnicy niezwykych nastrojów wyobrani. Podczas spdzonych w kla-

sztorze wit wielkanocnych odby, z wielkiem wzruszeniem, przed ba-

wicym tam Jezuit, spowied z caego ycia. W pocztkach kwietnia

przyby do Bajrutu i tu spdzi okoo 40 dni, oczekujc na okrt.

Nudy oczekiwania umilao mu towarzystwo przybyego z Jerozolimy

Aleksandra Hoyskiego, od którego odbiera dowody szczerego uwiel-

bienia i przyjani. Wypynwszy w poowie czerwca z Bajrutu, wy-

ldowa 17 czerwca w Liworno, gdzie musia odby trzytygodniow
kwarantann.

Po pitnastomiesicznej uczcie wrae, obrazów coraz innych,

coraz niezwykej szych, powrót do ycia rzeczywistego, normalnego

wywoa musia przygnbiajce wraenie. « Teraz mi Europa ciemn
si wydaje. Poczerniay domy, zgstniao powietrze — na zwierciado

marze kto chuchn i zamgli szko », skary si poeta w licie z 24
listopada 1837 r. Od poowy lipca zamieszka on stale w nieznanej

mu dotd Florencyi, która, mimo swych skarbów sztuki i piknoci
pooenia, nie budzia w nim zajcia. Tskni za Genew, dokd go
zapraszano listownie, a zamyla o Paryu, zamierzajc tam ogosi
cay szereg w czci wykoczonych, a w czci zamierzanych i na-

szkicowanych w duszy utworów. «Woja, pisa poeta w jednym
z dawniejszych listów, wiele daje wyobrae, szkoda tylko, i wszystko

ukazuje mniej piknem, jak byo w imaginacyi. I potem zostaj
w pamici dwa obrazy: jeden taki, jaki by powinien, oczami wyma-
lowany; drugi pikniejszy, dawniej utworzony przez imaginacy. Kie-

dy utworzy si trzeci — najpikniejszy — z imaginacyi i z sennego

przypomnienia i poczy w sobie wszystko najpikniejsze obu obra-

zów*. Spostrzeenie to wyjania genez utworów Sowackiego, w któ-

rych spotykamy najczciej takie zespolenie, sennego jakby odbicia

wrae rzeczywistych z rojeniami imaginacyi, tworzcej pod wpywem
nastroju, wywoanego przez wraenia rzeczywiste lub lektur.

Pominwszy niewielki poczet drobnych poezyi (z nich najwa-

niejszy «List do H.»), w których odbiy si bezporednio nastroje,

wraenia i rzadkie chwile czystego, prostego, wyzwolonego z pod ty-

ranii wyobrani uczucia (« Smutno mi Boe»), jeden tylko wikszy
nieco, niepospolitej wartoci utwór powsta w cigu podróy, za-

pewne w celi klasztoru na Libanie; jest to znany, naj popularniej szj%

obok «Szwajcaryi» poemat Sowackiego: « Ojciec Zadumionych». W roz-

biorach tego utworu wysuwane bywa zwykle, jako gówny motyw,

wspóczucie dla cierpie nieszczliwego ojca, pod wpywem opowie-

ci o losach Araba, odbywajcego z rodzin kwarantann w tyme
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miejscu co i poeta. Rzeczywistym bodcem, myl , a raczej postaci,

unoszc si nad tym utworem i budzc w poecie nastrój, którym
chcia si podzieli z czytelnikami, jest to, niszczycielsk potg, obja-

wiajcy si wiatu Jehowa - Allah, przemawiajcy t si niszczenia

silniej do wyobrani Sowackiego, ni innymi atrybutami Istoty naj-

wyszej. wiadczy o tem znana charakterystyka Boga poety w «Be-

niowskim>, stwierdza to zreszt stae upodobanie, rodzaj kultu dla po-

tnych niszczycieli i drczycieli ziemskich, odbijajce si w licznych

kreacyach Sowackiego od Mindowego do Króla Ducha. Opisana

w przedmowie do «Ojca Zadumionych», burza gwatowna w nocy

Boego Narodzenia, któr drcy z przeraenia wdrowiec obserwowa
ze swego namiotu, wspóczesne z tem trzsienie ziemi w Palestynie,

które zburzyo Tyberyad i pozbawio ycia 500 ludzi, w poczeniu
z pustoszc t okolic zaraz i z opowiedzian wie history nie-

szczliwego Araba, przedstawiy si podnieconej wyobrani poety,

jako znaki widome potgi gronego Jehowy, który kiedy w tych

stronach kara ludzi potopem, deszczem ognistym i ród gromów by-
skawic objawia sw wol. Gdy przygnieciony nawaem ciosów ojciec

zwraca si do Aliaha z modlitw rozpaczliw, nie trzeba w tem wi-

dzie ironii czy powtpiewania o istnieniu i sprawiedliwoci Boej,
jak w « Trenach* Kochanowskiego, ale ukorzenie si fanatycznego czci-

ciela Allaha przed jego potg gniewn, imponujc stokro wicej
wyobrani poety, ni pojcie chrzecijaskie Boga, sprawiedliwego,

opatrznego. Ojca dobrotliwego. Drugim motywem pocigajcym Sowa-
ckiego bya niezwyko pooenia czowieka traccego kolejno wszyst-

kich mu najbliszych i najdroszych, osamotnionego wród pustyni.

Wyobrania poety poprzesta tu musiaa na niezwykej rzeczy-

wistoci, wobec której czua si bezsiln, std ta prawda i realizm

opowieci, który powtórzy si ponownie w podobnych warunkach
w «Rozmowie z matk Makryn». I w jednym i w drugim przypadku

poeta czeka nie bdzie na stopniowe zlanie si rysów rzeczywistych

z obrazem imaginacyjnym, lecz utworzy sw opowie pod bezpore-

dniem wraeniem. Dla Kochanowskiego jedn z pobudek wypowiedze-

nia si w Trenach jest niezwyky stopie mioci i alu ojcowskiego,

jaki odczuwa («aden ojciec dziecicia bardziej nie aowa »), i za-

chwiana przez otrzymany cios wiara w sprawiedliwo i dobro Bo;
dla Sowackiego — niezwyko pooenia, osamotnionego przez utrat
caej rodziny ojca, a jednoczenie niezwyko objawu potgi niszczy-

cielskiej Jehowy-Allaha, stwierdzajcej jego wszechmoc. Nie poró-

wnywa wic z Trenami, ale przeciwstawia im naley ten utwór So-
wackiego, jako kontrast, mimo pozornego podobiestwa.

Nie ogoszony za ycia, bo nie wykoczony poemat « Podró na

Wschód » by waciwie jakby dziennikiem podróy, notujcym z bajroni-

czn poz róne drobiazgi i nastroje. Jest to jakby pianka wrae prze-

lotnych, podczas gdy silniejsze i gbsze, póniej dopiero, przeksztacone

w duszy poety, wejd w skad rónych utworów. Niekiedy jednak wra-



199 —

enia odbierane, spotkawszy w duszy poety gotowe skojarzenia z na-

gromadzonymi dawniej obrazami i nastrojami, daway pocztek wy-
szej wartoci urywkom. Obok « Smutno mi Boe» i innych, najwybi-

tniejszym i std wydzielonym z niewykoczonej «Podróy*, jest znany

wiersz «Grób Agamemnona», w którym przyjte od Krasiskiego

(w czasie rzymskich stosunków) dosadne i szorstkie sdy o szlachcie

polskiej i przeszoci narodowej przedstawiy si w tak jaskrawem

przeciwiestwie z postaciami i scenami bohaterskiemi Grecyi staroy-

tnej. Estetyczny kontrast dwóch kultur podnieca Sowackiego, nie

posiadajcego naleytej znajomoci dziejów i mylowego uzdolnienia

do wydania o tem sdu, i wywoa jaskrawo zobrazowane porównanie

i oparte na nim, wietnie wypowiedziane, ale nie dajce sie uzasadni
wnioski. Zreszt zarówno autor tych sdów, jak i przyoblekajcy je

w formy poetyczne Sowacki, w krótkim czasie zaczn gosi wprost

przeciwne zdania, bd uwielbia, apoteozowa t przeszo szlache-

ck, w tem nawet, co miaa najgorszego (Liberum veto, anarchizm).

wiadczy o tem, co do Krasiskiego, Przedwit i Psalmy, a co do So-
wackiego dalszy cig Beniowskiego, Zborowski, Król Duch. Modych,
wraliwych na pikne formy, poddajcych si atwo urokowi rozto-

czonych przez poet niezwykych obrazów, czarowi penego siy j-
zyka, olniewa bdzie dugo jeszcze zarówno «dusza anielska, wie-

dziona w czerepie rubasznym » i «Dejaniry palca koszula », jak i ta

nowa Polska, «nagoci bezczelna, nie zawstydzona niczem — nie-

miertelna », majca «z piorunów rce i wieniec i gardzcy mierci
wzrok ». Co si pod tymi obrazami i frazesami kryje, jak wyraaj
one prawd, o to wielbiciele i wielbicielki si nie pytaj, sam nastrój,

samo podniecenie im wystarcza, zachwycaj si piknoci, si sowa
i gr zmieniajcych si obrazów. Na to zgoda. Ale naiwniej sze dusze

bior te frazesy patetyczne za gbok syntez przeszoci, za wielkie,

wiee myli i w tem tkwi zo i szkoda.

atwo, z jak, pod wpywem warunków zewntrznych, zmie-

niay si nastroje, a z nimi uczucia i pojcia poety, pozwolia mu
przej w niedugim przecigu czasu, zapewne podczas pobytu w kla-

sztorze syryjskim, z roli szorstkiego karciciela spoeczestwa na sta-

nowisko cichej ofiary, smutnego, cierpicego za bdy wspórodaków
anioa — Anhellego (Angellos greckie). Z pierwotnego pomysu poe-

matu, majcego odtwarza pieko ycia polskiego, po którem wdruje
poeta, pod przewodnictwem Dantego, wyoniy si dwa odrbne utwory

«Anhelli» i «Wdrówka Dantyszka po piekle >>. Pierwszy odbi w sobie

nastrój uczuciowy, poniekd religijny, duszy przejtej, pod wpywem
pielgrzymki po Ziemi witej, szczytnoci ofiary i pragncej dla sie-

bie tego zaszczytu, drugi, pisany we Florencyi, pod wpywem Pieka
dantejskiego i plastyki genialnej jego obrazów niemiertelnych, odbija

nastrój patryotyczny. Pod wpywem woskiego mistrza, poeta chce

take by karcicielem wrogów ojczyzny i mcicielem jej krzywd. Ale

brak mu do tego danych.
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Najsilniejsze i najpikniejsze wybuchy uczucia patryotycznego w de-

dykacyi utworu Warszawie i w zakoczeniu («Mymy z twojego zro-

bili nazwiska pacierz, co pacze, i piorun, co byska »), s niewtpliwie

wywoane przez podniecenie, pod wpywem otrzymanej z kraju wieci

o aresztowaniu matki poety za udzia w sprawie Konarskiego. Mickie-

wicz, w « Dziadach », zblia si w wielu miejscach do plastyki, realizmu

i siy wizyi dantejskich, bo ma z woskim mistrzem wiele wspólnego

w sile patryotyzmu, szczeroci wiary, plastyce artyzmu. Sowackiemu,

wyobrania rozlewna, skrpowana realnoci przedmiotu, patryotyzm

i religijno nastrojowe, nie pozwoliy wywiza si z zadania. Za to

Anhelli, gdzie rol Danta spenia Szaman (Krasiski zapewne), wiad-
czy o postpie w rozwoju wyobrani, stanowicej gówny czynnik ar-

tyzmu poety. Uszlachetnia i usubtelnia si ona wielce. Po Kordyanie,

szukajcym zapenienia czczoci ycia porywami, do których nie ma
si, lub bezowocn brawur, ten modzian, w którego Szaman wla « mi-o serdeczn dla ludzi i lito», któremu pokaza «wszystkie nieszcz-

cia tej ziemi* i pozostawi «w ciemnoci wielkiej z brzemieniem

myli i tsknot na sercu », znajdowa i znajduje dotd sympaty
dusz wspóczujcych i gotowych dzieli z nim ciar cierpienia

ofiarnego, okupi majcego lepsz dol dla przyszych pokole. Nie-

wtpliwym jest tu wpyw rozmów z Krasiskim, tym «archanioem

wiary », jak go zwie Sowacki w wierszu z r. 1838; przeksztacone

odbicie niektórych scen z Nieboskiej, Irydyona i obrazów z Ksig
pielgrzymstwa, które podsuny te poecie pomys uycia prozy, nie

zupenie biblijnej wprawdzie, ale z ni pokrewnej przez prostot,

tylko mikszej; nie nauczajcej, ni opowiadajcej, ale koyszcej du-

sz obrazami, które, mimo swej grozy i bole budzcej treci, uka-

zuje si jakby we mgle sennych widze, nie wywouj wraenia rze-

czywistoci, a wic rozmarzaj, nastrajaj smutnie, lecz nie wzru-

szaj, nie przemawiaj do serc, tylko do wyobrani, jak pochmurne

niebo jesieni. Ten Sybir, sucy za widowni przesuwajcych si po-

nurych obrazów, to waciwie tylko symbol pooenia ówczesnego spo-

eczestwa i poety, symbol cierpie materyalnych i moralnych narodu,

zostajcego pod uciskiem nieprzyjació i ciarem wasnych bdów,
a zarazem to, uwydatniajce osamotnienie poety, któremu wadza zam-

kna powrót do kraju, a wspótowarzysze wygnania zamknli przed

nim swe serca. Zarówno charakterystyka kóccych si stronnictw po-

litycznych ród wygnaców, jak obrazy przeladowa i cierpie, spa-

dajcych na spoeczestwo po r. 1831, a wreszcie i sama idea cichej

ofiary, cierpicej i konajcej w osamotnieniu, znanej tylko Bogu (Eloe,

anio czuwajcy nad umierajcym Anhellim), wszystko to jest niewt-

pliwie odbiciem myli, uwag, opowiada Krasiskiego, który, jak o tern

wiadczy «Ostatni», przewidywa dla siebie podobny los, zgon ofiary,

zapomnianej w podziemiach wizie sybirskich. Std to wynik za-

chwyt, jaki utwór ten obudzi w Krasiskim, który spotka tu wa~
sne myli i rojenia, przeksztacone na pbrazy, rzucone na mgliste to
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mrocznych obszarów, przez czarodziejsk latarni wyobrani Sow-
skiego ^) Wyobrani tej, ju w czasie pobytu pod Genew, przedsta-

wia si byszczcy lodowcami olbrzym Mont Blanc'u, jako « snycerski

posg sybirskiej krainy ». Kordyana, boiatera-dziaacza, umieszcza po-

eta na najwyszej igle lodowej tej góry. Anhellego, milczc, cich
ofiar otacza bezgraniczn równin Sybiru moralnego i fizycznego.

Sceny, charakteryzujce stosunki emigracyjne i cierpienia zesaców
su tu tylko jako to, od którego odbija ma posta gówna, to,

usprawiedliwiajce zarówno bezsilno tej postaci wobec takich sto-

sunków, mimo przepenionego mioci i litoci serca, jak rezygnacy,
z jak godzi si na rol cichej ofiary. «Chciabym umrze, powiada
Anhelli, bo zdaje mi si, e, gdy bd umarym, to Bóg poauje tego,

co ze mn uczyni ». Dopiero po zgonie, Eloe daje odpowied na dr-
czce Anhellego pytanie (Po co yj), oznajmiajc, ze «on by prze-

znaczony na ofiar serca ». Wiersz wspóczesny, do Krasiskiego zwró-

cony, koczy wdziczny przyjaciel sowami «Dae mi serce ».

Istotnie w «Anhellim» po raz pierwszy dusza poety odezwaa
si cich, subteln muzyk uczu, dobywajc si z gbin przekszta-

cajcego si serca i towarzyszc mrocznym obrazom, wysnuwanym
przez wyobrani w ciszy i samotnoci klasztoru syryjskiego, w zwizku
z mylami o stanowisku wobec emigracyi i w cikiem pooeniu zo-

stajcej ojczyzny.

Wkrótce po napisaniu wiersza do Krasiskiego, datowanego 4-go

grudnia r. 1838, opuszcza Sowacki Florency i przenosi si do Pa-

rya, gdzie, zaraz po przybyciu, zaj si ogoszeniem swych dawniej-

szych, wykoczonych utworów. Dat roku 1839 nosi wspomniane ju
«Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle» (Pary 1839), cho
zapewne byo wydrukowane jeszcze w kocu r. 1838 podczas pobytu

autora we Florencyi. Jest to w caoci nieudatna, w szczegóach pi-
kna niekiedy powiewnoci roje wyobrani, ale raca jaskrawym
realizmem, przejtym od Danta, bez siy jednak, plastyki, prawdy
i szczeroci mistrza woskiego.

Pod okiem twórcy ukazaa si teraz omawiana tu ju «Balla-

dyna» (Pary 1839, str. 212) i «Trzy pcemata» (Pary 1839, str. 121).

Ten zbiorek mieci: «Ojca Zadumionych», «Wacawa » i «W Szwaj

-

caryi». O pierwszym bya ju mowa. «Wacaw », stanowicy opowie
dalszych dziejów bohatera poematu Malczewskiego, powsta przed po-

dró wschodni (moe jeszcze w Szwajcaryi), z zespolenia wrae,
zostawionych przez lektur, ze szczegóami ustnej opowieci o dalszych

losach Szczsnego Potockiego i wywoanym przez to nastroju imagi-

nacyi, która chwytaa chciwie i przeksztacaa kade niezwyke poo-
enie ludzkie, kad wyjtkowo i kontrast. Najpotniejszy magnat,

« orderami srebrny i wiekiem*, widzi si otoczonym wzgard ludzk

^) Po mierci Sowackiego proponowa Krasislii, by na pomniku poety
pooy napis: «Twórcy Anhellego*.
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i wstrtem. Jedynym towarzyszem, «anioem obroc » jest dla tego starca

«maleki blady i nierozkwitniony... smutny synek jego pierwszej ony».
Nad dusz jego, jak czarna chmura, unosi si sromotny koniec ojca,

o którym mówi, e «w turm zamknity, umar przed sdem, a dru-

dzy, e city ». O ile w fantastycznej «Balladynie » urganie praw-

dzie dziejowej chtnie wybaczamy, o tyle nieprawdopodobiestwa i nie-

dorzecznoci faktyczne «Wacawa » odstrcza musz, mimo licznych

piknoci, czytelnika i przeszkadza w wywoywaniu nastroju, o który

poecie chodzio. Za to trzeci z poematów: «W Szwajcaryi», majcy
w stylu, obrazach, toku, znamiona wspóczesnego powstania z «Wa-
cawem », nie przestanie nigdy czarowa dusz ludzkich szczliwem,
rzdkiem zespoleniem rozmarzajcych, koyszcych dusz nastrojów,

wywoanych przez odtworzenie najmniej realnych, najlotniejszych obja-

wów pikna przyrody, zespolonych z naj subtelniejszemi podaniami
wyobrani i prawdziw, cho nieokrelon tsknot serca. Jak w «Panu
Tadeuszu », tak i w tej elegijnej idylli tsknota, spotgowana przez

oddalenie przestrzeniowe i czasowe, opromienia przechowane w dusay

obrazy i podniecia wyobrani do przetworzenia ich w pasmo wynu-

rzajcych i zanurzajcych si w mgle oddali krajobrazów, postaci,

grup, pooe, rozpywajcych si tak szybko, i oko nie moe po-

chwyci ksztatów ni szczegóów tych powietrznych emanacyi przyrody,

snów wyobrani i towarzyszcej im muzyki tsknicego za ideaem
serca. Rzadki tak u Sowackiego spokój i umiarkowanie wyobrani,

poprzestajcej na prostych danych, przez rzeczywisto dostarczonych,

a przez serce wskazanych, narzuconych jej poniekd, pozwala czytel-

nikom zespala si w zachwytach i tsknotach z poet, pozwala dzieli

jego marzenia, wzloty i zawody.

Udzia uczucia, wikszy ni w innych utworach, nada jzykowi
niezwyk u Sowackiego melodyjno, stylowi za mikk rozlewno
i utrzyma wyobrani w granicach obrazów i scen, barw i tonów,

nie wykraczajcych poza ramy elegii i idylli. Std prawdy i uczucia,

w obrazach i pooeniach, wicej daleko, ni w innych utworach poety,

który tu sta si piewakiem i malarzem pragnie, roje kadej wra-

liwszej i subtelniej szej duszy ^).

W dalszym cigu tego acucha utworów, odsaniajcych czy-

telnikom coraz to nowe bogactwa niewyczerpanej wyobrani i pot-
niejcego artyzmu poety, ukazay si w osobnych wydaniach r. 1840

*) Brak miejsca nie pozwala mi szerzej uzasadnia dowodami, z wa-
ciwoci artyzmu i cech nastroju poety czerpanymi, odniesienia daty na-

pisania «W Szwajcaryi» do lata roku 1836. Samo" zakoczenie poematu daje

wyrane wskazówki w sowach: «i krel jej rysy lub imi pisz na pia-

sku wilgotnym lub bdz midzy róe i cyprysy», wiadczcych o wo-
skim nadmorskim krajobrazie", a dalej w ustpie: «Wic ju nie myl
teraz tylko o tern, gdzie wybra miejsce na smutek asJiawe», odbijajce
wahania i niepewno poety, przed zdecydowaniem si na niespodzianie

nastrczajc si podró wschodni, co do wyboru miejsca dalszego pobytu.
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w Paryu dwie tragedye, przedstawiane dotd, czciej od innych, na
scenach polskich: «Mazepa* i « Lilia Weneda».

Pierwsza z nich to opracowanie ponowne dawniejszego pomy-
su, przy zuytkowaniu rysów ycia szlacheckiego i dziejowego, do-

starczanych przez rozczytywanie si w ksikach historycznych i za-

poznanie si z «Pamitnikami Paska » i wieo ogoszonymi «Pamit-
kami Soplicy » (1839) «Pan Tadeusz » po raz pierwszy ukaza poe-

cie bogactwo oryginalnych postaci i obrazów w yciu szlacheckiem,

które teraz zacznie ywo interesowa i pociga wyobrani Sowac-
kiego, znajdujc tu coraz wicej niezwykych, wieych, barwnych
przedmiotów, pozwalajcych na szekspirowsk obfito i rozmaito
w kombinacyach scenicznych. Bogactwo to utrudniao ujcie mate-

ryau w ramy picioaktowego dramatu i std pozostao tyle nie do-

koczonych utworów, std obrabianie jednego pomysu kolejno w for-

mach dramatu i poematu (Beniowski), std te niemono doprowa-
dzenia do koca i poematów samych, wobec zbocze i lotów nienasy-

conej wyobrani. Wracajc do Mazepy, który zaletami i wadami
swemi interesowa ywo krytyków i recenzentów teatralnych, to je-

dyne waciwe stanowisko przy ocenie tego, jak i innych dramatów
Sowackiego, jest pogodzenie si z myl, i mamy tu do czynienia

z odrbn form sztuki, e poeta, urgajcy chtnie dla dogodzenia

Avyobrani wszelkim wymaganiom prawdy dziejowej, logiki, prawdo-

podobiestwa, szanuje j6dno tylko dawne wymaganie formalne, ujcia
utworu w pi aktów, i zachowuje ustalon nazw tragedyi. Zadanie

swoje twórcze spenia on zwykle w sposób nastpujcy: nagroma-
dziwszy w wyobrani pewn liczb pocigajcych j waciwociami
swemi postaci, wytwarza, ze stosunków midzy temi postaciami, szereg

pooe i obrazów niezwykych, uderzajcych, czarujcych czy prze-

raajcych, zabawnych lub wzruszajcych, wstrtnych lub porywaj-
cych, realistycznych lub eterycznych. O ile te pooenia wynikaj
z naturalnego rozwoju charakterów i stosunków, o tyle staje si mo-
liwym naturalny i logiczny przebieg akcyi, skoro jednak t drog
nie daj si w dalszym cigu wysnuwa coraz to jaskrawsze, niezwy-

kej sze obrazy i pooenia, poeta przerywa czy zaamuje naturalny

bieg czynnoci, wykrzywia lub przeksztaca charaktery, byle osign
upragniony przez wyobrani efekt, wywoa niezwyky nastrój.

Sam Sowacki w swej odprawie, danej krytykom poznaskim
(«Krytyka krytyki i literatury*), przybranej w form dyalogu midzy
Szekspirem a redaktorami Ordownika i Tygodnika, powiada przez

usta Szekspira: «Aby pisa, trzeba mie co piknego przed oczyma
imaginacyi — rzecz, rozwidniajc si stopniami, obszern, jak wiat,

pen ruchu i ycia... Ja bez adnej idei pisz... Rzecz stworzon na-

zywam pomysem... z pomysu wynikaj naturalnie figury i charak-

tery — charaktery znów oddziaywuja na pomys... jest za jakie

monotonne usposobienie duszy, które to wszystko harmonizuje i jedn
barw oblewa ». Usposobienie to nazywamy dzi nastrojem. Pomys
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sam by u poety nie myl, ale obrazem, postaci niezwyk, pooe-
niem, kontrastem, który stawa si punktem wyjcia dla caej seryi

dalszych kombinacyi.

Mazepa swoj sceniczno i warto artystyczn zawdzicza wa-
nie szczliwszemu, ni w innych utworach, zharmonizowaniu wyma-
ga wyobrani, co do wytwarzania kontrastów i pooe niezwykych,

uderzajcych, z wymaganiami logicznego rozwoju akcyi, w zwizku
z charakterami osób dziaajcych. Zaamywania charakterów s tu

mniej race, nieprawdopodobiestwa i niezwykoci w pooeniach
mniej jaskrawe. Daremnie tylko krytycy szukaj tu myli przewodniej

i gównej postaci, daremnie skar si na niejasno zamiaru autora,

na niepotrzebne epizody i figury. Daremnie równie poddaj ocenie

moraln warto postaci, którym zawsze brakuje tego, co stanowi

istot charakteru, wiadomego denia ku pewnym celom, przy kiero-

waniu si naprzemian to wskazówkami rozumu, to popdami, przy

zwykem u ludzi wahaniu si midzy gosem sumienia a rónemi
podaniami. Najczciej spotykamy w postaciach Sowackiego owad-
nicie przez jeden, na tym samym stopniu utrzymujcy si, nastrój

uczu, dodatnich lub ujemnych, jak w Mazepie np. Amelia, Wojewoda,
Król, Zbigniew; inne znowu osoby dostrajaj si, bez umotywowa-
nia, do zmienionych sytuacyi, jak np. Mazepa. Rozwoju charakterów,

peni rysów moralnych nie spotykamy tu zwykle, tylko jednostronne

przemaganie najwyszych zwykle stopni cnót, namitnoci, wystpków.
Wprawdzie poeta stara si wynikajc std monotonno nastroju

urozmaica niekiedy postaciami i scenami czarodziej skiemi, humory-

stycznemi, ale i wtedy zbyt race przeskoki nastrojowe, zbyt ja-

skrawe kontrasty drani, ale nie uspokajaj zmczonego czytelnika

czy widza.

Wydana wspóczenie z «Mazep », pena przelicznych momen-
tów, « Lilia Weneda» przedstawia jako cao, jako dramat, wszyst-

kie charakterystyczne cechy twórczoci Sowackiego; bogactwo nie-

zwykych, nowych w naszej poezyi postaci i obrazów, brzmienno
i blask jzyka, odtwarzajcego nastrój, wywoany w duszy poety przez

odsonite potg wyobrani tajniki pocztków dziejowego bytu na-

rodu, nastrój, spotgowany przez powizanie z tymi przedwiecznymi

stosunkami pooenia samego poety we wspóczesnem spoeczestwie.

On i Krasiski, to dwaj bracia Wenedzi — Lelum i Polelum, wal-

czcy za spraw skazanego na zagad plemienia marzycieli, piewaków.
Zwyciscy Lechici, posiadajcy wszystkie ujemne cechy szlachty

polskiej, to ów « czerep rubaszny », w którym uwiziona zostaa aniel-

ska dusza narodu, majca teraz swych jedynych obroców i przedsta-

wicieli w zwizanych jednoci uczu i przekona braciach-poetach.

Z wypowiedzianych w « Grobie Agamemnona», a podsunitych przez

Krasiskiego pogldów, wytworzya si, w wyobrani Sowackiego,

obrazowa geneza sprzecznoci wasnego idealizmu z rubasznoci i pro-

stactwem szlacheckiem, ukazujca w pierwotnych stosunkach przed-



- 205 -

dziejowych pocztek tego dualizmu. Z tym gównym motywem, a ra-

czej obrazem, zespoli poeta posta dziewczc, uosabiajc powicenie
si dla rodziców i braci, posta, której pikno podsun wyobrani
twórcy ustp z «Wdrówek Ciild-Harolda » Byrona, wywoany przez

i -napis — sfaszowany zreszt — skopiowany jakoby z nagrobka mo-
K dej kapanki awentyskiej Julii Alpinuli. Naturalnie, dla kontrastu, da
^r poeta tej gobce-Lilli siostr, uosabiajc energi dzik i surowo
^fcpddanej bogom i sprawie narodowej kapanki. Caa akcya tragedyi

^^)olega na wymylaniu przez Gwinon, okrutn on Lecha, zwycizcy
i wadzcy pokonanych Wenedów, rónych rodzajów niezwykej mierci

dla pojmanego w niewol Derwida, -króla zwycionego ludu, podczas

gdy powicajca si dla uratowania ojca Lilia, w pewnego rodzaju

zakadzie, udaremnia swymi pomysami zamiary okrutnicy, aeby przez

to, po trzykrotnej próbie, uzyska w wygranej ycie ojca, którego

pozbawiono ju wzroku. Zarówno pomysy Gwinony, jak sposoby, któ-

rymi je Lilia udaremnia, s niezwyke, wyszukane, odraajce niekiedy

(jak owo powieszenie Derwida za wosy na drzewie i wyzwolenie go
przez przecinanie wosów toporem, rzuconym rk syna) i mcz wi-

dza napreniem przecigajcej si przez kilka aktów sytuacyi.

Sceny, w których wystpuj Lechici, tudzie w. Gwalbert i jego

suga laz, nosz w dyalogach, rysunku charakterów, biegu akcyi pi-
tno szekspirowskie. Przyswajajc sobie szekspirowski stosunek do

przedstawionych postaci, poeta traktuje je jako charakterystyczne

figury, suce mu do wytwarzania rónych sytuacyi, do uwydatnienia

kontrastu midzy idealizmem, podniosoci moraln Wenedów a pa-
skoci, pospolitoci Lechitów. w. Gwalbert otrzyma rysy dobro-

dusznego, mistycznie nastrojonego, lecz w yciu praktycznem ograni-

czonego umysowo zakonnika lub plebana polskiego. Przez usta laza
wypowiedzia poeta rubasznie to samo, co wygosi z patosem w « Grobie

Agamemnona». To znowu, co z groz nastrojow wypowiada Roza
Weneda o zacielajcych pobojowisko trupach Wenedów, przedstawia

i ten lud w wietle niekorzystnem (tchórze, bez serca), lecz wyjtek
stanowi tu rodzina królewska, w której czonkach i chórze harfiarzy

skupi poeta cay idealizm de, uczu podniosych i uzdolnie. cz-
no myli przewodniczcej przy tworzeniu tego dramatu z poj-
ciami, wypowiedzianemi poprzednio w « Grobie Agamemnona», stwier-

dzi sam poeta, dodajc ten wiersz przy pierwszem wydaniu « Lilii

Wenedy» w charakterze jakoby chóru, uzupeniajcego dramat.

Jakkolwiek pokonani Wenedzi odnosz tryumf moralny, bo nad

stosem, pochaniajcym ciaa Derwida, Lilii i jej braci, ukazuje si
Bogarodzica, stwierdzajc uznanie niebios dla zwycionych, jednak

na ziemi, w spoeczestwie polskiem, lechickiem, szlacheckiem, poeta,

czujcy si potomkiem królewskiego rodu Wenedów, dalekim by je-

szcze od przezwycienia obojtnoci sabo rozumiejcych go czytel-

ników i niezbyt yczliwie usposobionych krytyków. Uznanie Krasi-
skiego, tego brata, skutego z nim acuchem wspólnych poj i upo-
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doba, nie wystarczao. Pewny potgi tej broni, jak dawao mu
ostrze ironii i dowcipu, którem zdolny by wada z byskawiczn
trafnoci szpady rostandowskiego Cyrana, zdecydowa si poeta otwar-

cie wystpi do walki z obojtnymi i niechtnymi, zmusi rubaszn
i prostacz szlacht do czytania z zachwytem, a krytyków do milcze-

nia lub hodów. Zamiast tragedyi, których, nie zaraona jeszcze melan-

choli Wenedów, szlachta nie chciaa czytywa i nie moga rozumie,
da ogóowi prost, osnut na wieych wzgldnie, a sympatycznych

wypadkach opowie, snujc obrazy ycia szlacheckiego w zwizku
z dziejami konfederacyi barskiej. Zamiast tajemniczoci i tragizmu, da
opowieci nastrój pogodny, artobliwy, rubaszny nawet, a na to to
rzuci gdzieniegdzie oboczki anhellicznej melancholii, byski bajroni-

cznej ironii, a wreszcie gromy satyrycznego oburzenia i potpienia,

miotane na krytyków i przeciwników. Przytem zarówno w opowieci

snu si majcej, «jak dawny, dugi, lity pas Polaka», jak i w prze-

platajcych j osobistych wynurzeniach, polemicznych napaciach, uka-

za cae mistrzostwo jzyka, zdolnego naprzemian stawa si «jasnym
i prdkim, jak piorun, smutnym, jak pie stepowa, mikim, jak skarga

Nimfy, piknym, jak Anioów mowa». Poeta wiadom jest, e wyo-

brania jego «nie wiem czego chce i czego dowodzi. Jako fajerwerk

z gwiazd kilku tysicy, chciaem, aby si spali i nic wicej ». Istotnie

« Beniowski* jest w pierwszych piciu pieniach tak fajerwerkow
improwizacy, koncertowym popisem artyzmu, na czarodziejstwie wyo-

brani opartego. Piszc ten poemat, nie ma Sowacki adnego planu;

tworzc pie pierwsz, projektuje sobie dla drugiej i zapowiada w za-

koczeniu to czego, zmienna i niewyczerpana w pomysach, wyobrania
nie dozwoli urzeczywistni, w drugiej czci podobnie zapowiada jako

dalszy cig fakty, których w trzeciej nie spotkamy. W nastpnych
pieniach zgubi z oczu gównego bohatera, by roztoczy opowie
przygód postaci ubocznych, ale wieoci sw nccych wyobrani.
Postpuje, sowem, jak wdrowiec, który, gonic za nowymi i piknymi
widokami, a nie majc wytknitego kierunku i kresu drogi, daje si
pocign kadej dróce, obiecujcej mu nowe wraenia i niespodzie-

wane krajobrazy. Jedynym celem, którego nie spuszcza z oka, jedyn
myl, która nadaje spójno pewn ogoszonej za ycia czci « Be-

niowskiego*, jest przeciwstawienie si przeciwnikom, wspózawodni-
kom, krytykom i zabyniecie w oczach ogóu swem mistrzowstwem.

Ten « fajerwerk z gwiazd kilku tysicy* ma jednoczenie pogromi
tych, którym «za konierz* spadn te ponce pociski («Syryusz lub

Niedwiadek*) i oczarowa blaskiem, piknoci i niewyczerpan obfi-

toci obrazów ogó czytelników, obojtnych na poprzednie utwory.

Ta domieszka «óci do bkitów*, to wprowadzenie rzeczywi-

stoci wasnych uraz, alów, sympatyi i zawici, przy zamkniciu opo-

wieci o przygodach Beniowskiego w granicach jeeli nie prawdy
dziejowej, to przynajmniej prawdopodobiestwa i poczeniu lotnoci

z realizmem, a nawet plastyk obrazów, sprawia, i ten niedokoczony
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poemat najbardziej pociga i interesuje dzisiejszych czytelników, do-
starczajc im, wicej ni którykolwiek z utworów Sowackiego, odtwo-
rze stanów uczuciowych, wzlotów wyobraniowych, upodoba normal-
nej duszy ludzkiej. Dostroi si do tonu «Anhellego», lub « Króla
Ducha », wzlecie wyobrani w przestwory, w jakich wtedy prze-

bywa duch poety i utrzyma si w nich czas duszy, jest rzecz
nie atw i mczc; przysuchiwa si opowieci o Beniowskim, uroz-

maiconej koncertowym fajerwerkiem wybuchów i wzlotów, odsaniaj-
cych w caym blasku artyzm jzykowy tego «patris patriae* mowy
polskiej, to jedna z najwikszych uczt artystycznych, jakich dostarcza

nasza poezya. Horyzont duchowy tej «uczty » zaciemnia jedynie burza,

koczca cz poematu, ogoszon za ycia, ta nadoboczna, ale i bar-

dzo ziemska jednoczenie, gigantomachia twórcy «Beniowskiego» z Mic-
kiewiczem.

Wybuch ten usprawiedliwi mona jedynie reakcy, wraliwej
i spragnionej uznania, duszy poety na zoliwe plotki i kamliwy opis

uczty, danej na cze Mickiewicza (z powodu rozpoczcia w dniu 22
grudnia r. 1840, wykadów w College de France). Uczta odbya si w sam
dzie Boego Narodzenia, u Eustachego Januszkiewicza, ksigarza
i wydawcy «Modej Polski ». Zaproszony na to zebranie Sowacki
wypowiedzia, na yczenie obecnych, dwie z kolei improwizacye, w któ-

rych, jakkolwiek przewanie mówi o sobie i swoich utworach, zoy
w kocu hod geniuszowi wielkiego wspózawodnika. «Na odydze
mego ycia, wyzna z ca otwartoci, dwa byszcz kwiaty: jeden
niechci ku tobie, ten widnie i opada; drugi przyjani, ten rozwija
si z pczka. Jakkolwiek nizko zakwita, schyl si, aby go zerwa !» Mi-
ckiewicz na to odpowiedzia prosto i powanie, przypomnieniem prze-

ciwnikowi lat dziecinnych, w których go pozna, wskazaniem przyczyn,

dla których jego utwory nie trafiy do dusz ludzkich i zakoczy rad
i przestrog, e «dla poety jedna tylko droga... std (z serca) przez

mio, tam — do Boga!» Ucisk braterski mia stwierdzi zapomnienie

przeszych uraz i pocztek nowego harmonijnego stosunku.

Obecni na uczcie powzili zamiar ofiarowa Mickiewiczowi, na pa-

mitk tej chwili, puhar skadkowy i zaproponowali. Sowackiemu dor-
czenie daru. Jakkolwiek wymówi si on od tego zaszczytu, jednak po-

oy swój podpis na adresie, doczonym do puharu. Dotknity przez od
mow poety Januszkiewicz tudzie inni niechtni twórcy Kordyana uczest-

nicy zebrania, postarali si o pomieszczenie w « Tygodniku poznaskim

»

(z 22 lutego 1841 r.) tendencyjnego, dokuczliwego dla Sowackiego
opisu owej uczty dla Mickiewicza p. t. «Improwizatorowie». Opis pi-
tnowa zarozumiao i «dum szatask* Sowackiego i podawa kam-
liwie, jakoby Mickiewicz w swej odpowiedzi odmówi wspózawodni-
kowi miana poety. Dotknity do ywego t opowieci i milczeniem

Mickiewicza, który nie sprostowa faszów, moe dlatego, i, zajty
prac nad przygotowaniem wykadów paryskich, nie mia czasu na prze-

gldanie czasopism, a wic móg nie wiedzie o tym artykuliku — od-
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powiedzia przeciwnikom nie na szpaltach « Tygodnika », lecz w prze-

znaczonym dla zaatwienia wszelkich porachunków z krytyk i obo-

zami emigracyjnymi — « Beniowskim*. Wprawdzie wszystkie utworzone

wtedy pieni tego poematu miay na celu uwydatnienie bogactwa i po-

tgi artyzmu twórcy, wzniesienie piedestau, któryby ukaza go na

wysokoci, jakiej mu odmawiali niechtni i obojtni, ale teraz poeta,

zamiast przeznaczonego na zakoczenie aktu hodu dla ukochanej matki,

u której stóp skada swe genialne czoo, zagrzmi wyzwaniem zasa-

niajcego go przed wiatem sw olbrzymi postaci «Boga litewskiego*,

«by ukaza pknicia na jego korze », by zmierzy si z nim si, pik-
noci wasnych, nowych ideaów, ukaza w nim dawnego, zachodz-

cego ju ze swem socem Boga a w sobie nowego wnoszcego wschód

nowej ery dla poezyi i ycia duchowego.

O ile podniosej sze, pogodniejsze i sympatyczniejsze wzy na-

wizaoby midzy poet a czytelnikami pierwotne zakoczenie tej cz-
ci, odrzucone w ostatniej chwili przez twórc, ten wylew uczu st-

sknionego za matk tuacza, ta elegia tsknoty, mioci i wdziczno-

ci dla jedynej drogiej mu w wiecie duszy. wietno obrazowa i jzy-
kowa dumnego wyzwania i postawienia si na równym z twórc » Dzia-

dów* i « Tadeusza* poziomie, moe olni chwilowo, oguszy czytelnika

tem potnem crescendo okrzyków bojowych, ataków i natrzsa z prze-

ciwnika, ze strony wdzierajcego si, na niedostpny mu piedesta, zdo-

bywcy, ale zostawia po sobie w nastpstwie, w kadej gbszej du-

szy, przykre uczucie niesmaku i obnienia sympatyi dla mistrza, wka-
dajcego samemu sobie koron wieszcza na skronie.

To wyadowanie nagromadzonych z dawna niechci, pragnie, a-
lów, wywoa musiao w duszy wraliwego i niezasobnego w siy fi-

zyczne poety reakcyjn depresy , odpowiedni sw si poprzedza-

jcemu j napiciu. Zuywszy cay zasób energii na wyrzucenie swego
pocisku w obóz przeciwników, nie czu si zdolnym do zniesienia na-

stpstw tego wyzwania, przedstawiajcych si w wyobrani poety

w spotgowanych rozmiarach i jaskrawych barwach. Wysawszy do

« Tygodnika literackiego* felietonow ocen «Nocy letniej » Krasiskiego,

z któr powiza zrcznie opowie o « pewnej nocy zimowej*, bdc
protestem przeciw faszywej relacyi o przebiegu uczty dla Mickiewi-

cza, wyjecha z Parya do Frankfurtu, by stamtd ledzi wraenie,

jakie w koach emigracyi wywaro pojawienie si «Beniowskiego*, który

ukaza si na wiat w kocu maja r. 1841. Niezbyt przychylne, ale

wogóle spokojne przyjcie przez ogó emigracyjny tego pocisku, który

rozsypywa si w deszcz ognisty gwiazd, iskier, smug poncych, dra-

nic, olniewajc, ale nie druzgocc w istocie nikogo, pozwolio poecie

powróci do Parya i tam odnie moralny tryumf nad przeciwnikami,

którzy — bez udziau obojtnego w tej sprawie Mickiewicza — za-

mierzyli za pomoc pojedjmku zmy rzucone im obelgi. Wybrany na

mciciela modzieniec, jeden z dotknitych w «Beniowskim » krytyków, po

przyjciu przez poet wyzwania (w poowie czerwca) cofn si w osta-
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tniej chwili i Sowacki mia to moralne zadowolenie, i, stanwszy na
placu walki, zasta tam zmieszanych sekundantów przeciwnika, oznaj-

miajcych, i tene cofa swe wyzwanie. Wspóczenie zaczy si poja-

wia w pismach emigracyjnych («Demokrata », « Trzeci Maj») wielce

pochwalne oceny wieo ogoszonego poematu. Znany rzebiarz, Wa-
dysaw Oleszczyski, utrwali oblicze poety w wietnym medalionie,

którego opis, podany w « Trzecim Maju», by wyrazem hodu dla So-
wackiego. To te w licie do matki z tego czasu pisze on: «Wszystko
si tak skada, jakby Bóg nade mn czuwa i kocha mnie i bogosa-
wi*. Wzywa dalej matk, aby dzikowaa Bogu, e «go widocznie

broni i niczemu nie pozwala przemódz nad mm». wiee przebyte wstrz-
nienia rozbudziy ponownie wystpujce u poety, od czasu do czasu,

uczucia religijne i umocniy przekonanie o szczególnej nad nim opiece

Opatrznoci. Wiara ta, na teraz, da Sowackiemu chwile spokoju i ró-

wnowagi ducha, a w poczeniu z odniesionymi tryumfami pogodzi go
z ludmi i rzeczywistoci. Nastrój ten odbije si w pochodzcym z tego

czasu utworze, przechowanym w spuciznie pomiertnej, bez tytuu
i wykoczenia ostatecznego, a znanym pod rónymi kolejno dawanymi
mu nazwami (« Niepoprawni*, «Nowa Dejanira», «Fantazy»). Utwór sam
przekonywa, i Sowacki, o ile tylko spotyka w rzeczywistoci wspó-
czesnej postaci i pooenia, interesujce wyobrani i pobudzajce po-

tniejc i coraz subtelniejsz ironi, zdolnym by odtwarza ycie
realne z prawd, wiadczc o bystrej obserwacyi i przenikliwoci.

Wyobrania jego jednak wybieraa z rzeczywistoci najchtniej figury

niezwyke. «Pan Tadeusz », odsaniajc Sowackiemu cae bogactwo
wieych, oryginalnych postaci, obrazów, w wiecie ludzkim i przyrodzie

Litwy z czasów tak blizkich jeszcze, podsun mu zamiar odtworzenia

w formie dramatycznej ludzi i sytuacyi wspóczesnego Woynia. Ja-

cka Soplicy w yciu tem daremnieby szuka, ale Hrabia i Telimena

poznaliby pokrewne dusze w niejednej osobistoci z tego wiata, któ-

rego przedstawicieli spotyka poeta w swych wdrówkach po Europie.

Hrabia Fantazy i Idalia to nowe wcielenie tej pary, w pokoleniu

yjcem o 30 lat póniej, a wic wychowanem w innej ju atmosfe-

rze umysowej i obyczajowej. Tak samo znowu Major jest to Ryków,
ale przeniesiony w czasy Mikoaja I, dotknity prdami ruchu Deka-

brystów. Wogóle monaby o «Nowej Dejanirze» powiedzie, i poeta,

zgromadziwszy tu cae grono postaci wspóczesnych, ale wybranych
2 ycia i scharakteryzowanych, pod wpywem przejcia si przez wra-

liw wyobrani poety niemiertelnymi pierwowzorami epopei Mickie-

wiczowskiej, zapragn zbogaci nimi swój teatr i wysnu z akcyi tych

figur cay szereg pooe, pozwalajcych owietli wytworzone std
grupy i obrazy byskami ironii i promieniami sympatyi. Niestety,

smutna konieczno rozwiza, wobec trudnoci powizania akcyi z cha-

rakterami osób, pooe i ugrupowa niezwykych z logicznym prze-

biegiem wypadków, nie dozwolia tu Sowackiemu, jak i w tylu innych

niewykoczonych utworach, utrzyma akcy do koca na tej wysoko-

WIEK XIX. TOM IV. 14
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ci artystycznej, jak przedstawiaj pierwsze akty. Utwór ten mona
te uwaa za odlew, wykonany z tej samej mieszaniny artystycznych

pierwiastków, z jakich powsta «Beniowski». Wprowadzenie do cha-

rakterystyki Fantazego rysów, wzitych z trafnej bardzo obserwacyi

waciwoci duchowych Krasiskiego, stanowi pierwszy etap rozwija-

jcego si antagonizmu, w stosunku do skutego acuchem wspólnych

poj i uczu brata-Wenedy, od którego przedzieli si teraz wysoko-

ci wieo zajtego w «Beniowskim» stanowiska. Z tego te czasu po-

chodz tak bogate w piknoci fragmenty « Zotej czaszki », obrazu, od-

twarzajcego, z werw staroszlacheckiej gawdy, przeplatanej cudownym
liryzmem, obrazy z przeszoci Krzemieca, postaci wiata szlacheckiego

i mieszczaskiego z poowy w. XVII: «W chorgwie cechowe ubrany

dworek starego szlachcica, który okrywa jasn cnot gospodarza.

Dla ndzy take otworzone progi, i obwarzanek dla ndzarza: I pi-

kno chowa dawnych, szczerych rysów, Napeniajc dom woni nar-

cyzów ». Mieszkacy dworku « ludzie gospodarni, od serc naszych mieli

serca cichsze. A gdy si rwali z ubogiej pocieli, To wic do szabli

albo do kdzieli ». Tak charakteryzuje w wierszowanej parabazie osnow
dramatu sam poeta, zwracajcy si do czytelników z prob, by byli

« wyrozumiali dla tych rubasznych serc i szorstkich doni ».

W prostocie tego nieukoczonego wiersza, tchncego mioci
dla wiata staropolskiego, wicej jest prawdy i porywajcego uczucia,

ni w deklamacyjnym patosie « Grobu Agamemnona», stanowicego z nim

tak jaskrawy kontrast. wiadomo wasnej siy, spotgowana teraz

rosncem uznaniem dla « Beniowskiego », jak pobudzia poet do prze-

ciwstawienia w «Nowej Dejanirze» postaciom «Pana Tadeusza » podo-

bnych, a jednak innych, wyszych duchowo, tak znowu wznieci ch
zmierzenia si z Szekspirem — którego wpywowi nieraz ulega —
(w « Balladynie* i «Horsztyskim» zwaszcza), utworzenia i dramatu, no-

szcego w stylu i budowie pitno ducha i artyzmu wielkiego poety.

W przesanym r. 1841 « Ordownikowi* (pismo w Poznaniu wycho-

dzce), ale ogoszonym dopiero w r. 1891 *), artykule p. t. « Krytyka

krytyki i literatury* poeta uy formy dyalogu, prowadzonego przez

Szekspira z Ordownikiem i Tygodnikiem. Naturalnie Szekspir wypo-

wiada tu myli Sowackiego. Jest to zreszt waciwoci wraliwoci
artystycznej poety, e pod wpywem ywo odczuwanych i dostrzega-

nych piknoci dzie rónych mistrzów stara si tworzy w ich duchu,

chce by to Zaleskim, Malczewskim, Mickiewiczem, to Byronem, Dan-

tem, Szekspirem, Calderonem. «Beatrix Cenci», osnuta na postaciach

i obyczajach woskiego Odrodzenia, które dostarczyo Szekspirowi treci

do znanych powszechnie arcydzie («Romeo i Julia », «Otello», «Kupiec

Wenecki*) pozwoli Sowackiemu zarówno w budowie, jak stylu, prowa-

dzeniu dyalogów, odtworzy waciwoci dramatów poety angielskiego.

*) «Krytvka krytyki i literatury*. Z autografu wyda Dr. B. Erzepki.

Pozna 1891 str. 23.
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Odczuwa, pojmowa i wyraa si po szekspirowski! byo zadaniem

wielekro trudniejszem i zaszczytniejszem, ni skary si i urga
ludzkim stosunkom w bajronicznej pozie. Poeta polski wietnie po-

chwyci i odtworzy to «podniecenie », w jakiem przedstawia nam Szek-

spir swe wszystkie postacie, podniecenie, wyróniajce te postacie w ich

sowach i czynach od ludzi realnych, a odbijajce stan upojenia du
choweg'0 poety w chwili tworzenia.

Ogarniajc sw intuicy i wyobrani cay wiat ludzki i przy-

rod, doznawa poeta angielski, pod wpywem ycia, ruchu, barw
i dwików tego czarodziejskiego «bioskopu», przesuwajcego si w jego

duszy, tylu podniet, oddziaywajcych na róne wadze jego bogatej tak

duszy, i musia w odtwarzaniu swych wrae odbi to odurzenie, pod-

niecenie. Osoby dramatów Szekspira kochaj czy nienawidz, ciesz si
czy cierpi, pragn czy wstrt czuj, pouczaj czy drwi, dowodz
czy przecz, zachwycaj si czy oburzaj, czyni to zawsze z si i na-

teniem wikszem o wiele, ni zwyczajni ludzie. W sowach i czy-

nach swych odbijaj owo spotgowanie, skoncentrowanie energii y-
ciowej i ten zachwyt dla niezliczonych objawów tej energii, cechujcy
geniusz Szekspira.

Sowacki, dziki swej wraliwoci i wyobrani, odczuwa ten stan

duszy wielkiego dramaturga, zachwyca si jego genialn reysery,
potrafi przemawia jego jzykiem, ale nie zdolny jest nada ruchu

i ycia szekspirowskiego swoim postaciom, poprowadzi miao i ener-

gicznie akcy w grupie danych jednostek, gdy zbywa mu na intui-

cyi, pozwalajcej przenikn gbie dusz ludzkich i dostrzedz w nich

spryn czynów. Ten szekspirowski nastrój, godzcy poet z rzeczy-

wistoci, odbija si i w dalszych pieniach « Beniowskiego*, w których

Sowacki stopniowo zmniejsza domieszk osobistych wynurze, a za to

wicej si troszczy o sam opowie, co wpywa niewtpliwie na co-

raz ywsze i gortsze interesowanie si yciem staroszlacheckiem, tak

bogatem w objawy indywidualizmu i fantazyi szlacheckiej. «W daw-

nych ludziach zot wiar i zote serca miuj nad wasne », wyznaje

w pieni VI, zapowiadajc, i wywoa z grobów i sprowadzi z niebios

te « duchy ywe, jasne, ubrane w tcze, gwiazdy i miesice*. Wyo-
brania jednak poety, nie znoszca wytknitych z góry przedmiotów

i dróg, pocigna go w dalszych pieniach (VIT do X) do Krymu,
do opowieci artobliwej o przygodach Beniowskiego na tle wscho-

dniej przyrody i wschodniego ycia. Mimo rozsianych tu i ówdzie pi-

knoci, pieni te wiadcz o wyczerpywaniu si wyobrani — w za-

kresie wybranego przedmiotu. Omawianie obrazowe w caych oktawach

kadego ruchu, czynnoci czy pozy wprowadzonych tu postaci, wy-

snuwanie z kadego szczegóu obrazów, które, chocia pikne przez

si, odwracaj przecie uwag od gównego wtku, przedua do

nieskoczonoci opowie i wyczerpuje cierpliwo czytelnika. Sowacki
chcia tu i ladami Ariosta i wprowadzi do swej opowieci jego

swobod w snuciu i przetykaniu zboczeniami watka opowieci, jego

14»
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ton niezalenoci od przedmiotu, którym raczej si bawi ni przej-

muje, obojtnoci na wymagania i niecierpliwo czytelnika, którego

zaciekawia i drani, pociga i lekceway.

Pociga poeta nas przedewszystkiem ciepem uczucia polskiego,

które tu przemawia do serc i wzrusza sw szczeroci, prawd. Po
sarkazmie « Grobu Agamemnona», po oplwaniu przez usta laza prze-

szoci szlacheckiej, poeta tu po raz pierwszy wyznaje sw cze dla

tych, co pi w mogiach, sw mio dla «ich zotej wiary i zotego
serca », swój al, i:

Zaledwo chopek dawn wiar chowa
I serce . .

,

i sw nadziej, i: Ty si ju rodzisz nowa,

W óbku serc naszych biednych pooona
Na zwidym kwiecie marze i popioów. .

.

Biedne uwide serce! Inni mog
Pomieniem twojej przyszoci oddycha;
Ja, twoje biedne dziecko, stoj z trwog,
Bo mi pacz twoich dawnych mogi sycha.
Prosz ci w moj dusz, jak w ubog
Chat, co ju si zacza rozsycha.

Rozpada, tylu wichry rozerwana.

Biedna, tak dawno stojca, gliniana.

Prawda i szczero uczucia czy si tu z rzadkim u poety mo-
jnentem pokory ducha.

Piknoci scen wojennych, zarówno w obrazach walk, drgajcych
ruchem, yciem rycerskiem, jak i w sile, szorstkoci, prostocie jzyka,
wyniky z przejcia si przez Sowackiego scenami wojennemi « Jero-

zolimy*, przeksztaconemi w swobodnym przekadzie Kochanowskiego
na obrazy bojów polskich. Osiga poeta czsto niepospolit i niezwy-k u niego plastyk. wiadomo tej rónostronnoci potniejcego
artyzmu musiaa, coraz to czciej, nasuwa mu myl o niezwykoci
stanowiska, jakie zajmowa w spoeczestwie, o doniosoci i wielkoci

roli, jak powinien odegra w przewidywanych przyszych wielkich

wstrznieniach. Poecie zdaje si, i syszy pod narodow mogi «ja-

kie dziwne, cige, guche kucie. . . jakgdyby serce ludu w kamie
bio». Wzywa wic ludy do czujnoci, «bo wkrótce bdziecie, jak Bogi,

Co rozwiecie wy w elaznej doni, to rozwizanem bdzie ju na
wieki. . . Ttno ju waszego chodu w uszach wysokich ludzi grzmi
wyranie*. W tym wicie nowej epoki poeta sobie wyznacza rol
przewodni:

«Ja jestem gwiazd ycia, co o wicie.

Skpana w krwawej jutrzence, wychodzi
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Róana — a dzie bdzie biay,

Gdy ja zagasn

Kto chce w pioruny wstpi i w byskanie

I ni to, o czem ni... niech przy mnie stanie*.

W niedugim czasie, moe w kilka miesicy póniej, powtórzy
poeta w istocie rzeczy to samo, tylko w innym, nowym zupenie to-

nie, w nowym nastroju uczuciowym, w nowem owietleniu i zobrazo-

waniu. Wysunie wprawdzie sobie z pod stóp piedesta soneczny, którym
uwietni sw apoteoz w zakoczeniu pierwszej czci « Beniowskiego*,

przysoni gwiazd, któr opromieni swe czoo w przytoczonym powy-
ej urywku z dalszych pieni tego poematu, pochyli pokornie gow
przed majestatem Chrystusa, przed potg i piknoci odsonitych
mu prawd ywota, by odczu po raz pierwszy w sercu swojem si no-

wych uczu i sta si: « zbroj, piorunem i podnóem do szczcia dla

milionów*.

wiadomo uzdolnie niezwykych, przy ich cigym rozwoju,

rosncej wietnoci artyzmu, zdolnoci odtwarzania cech, stylu, kom-
pozycyi, wysowienia najwikszych mistrzów poezyi, musiay koniecznie

nasuwa Sowackiemu myl o ródle i celu tych uzdolnie, wyrónia-
jcych jego dusz ród milionów dusz ludzkich. W latach modzie-
czych widzia cel swej twórczoci w zyskaniu sawy, w budzeniu

podziwu i uwielbienia. Zawód tych nadziei i przykad Mickiewicza

ukaza w « rzdzie dusz*, w przewodnictwie duchowem, w roli tuma-
cza i malarza cierpie narodowych, — cel pragnie. «Kordyan» by wy-

razem tych nieziszczonych de. Chwilowo szuka pociechy i pokrze-

pienia w myli, i « przeznaczony jest na cich ofiar serca », potrzebn
dla zbawienia milionów. Rosncy antagonizm z obojtnem i niechtnem
spoeczestwem pobudzi poet do podjcia walki z przeciwnikami,

zatknicia sztandaru opozycyi i walki przeciw dotychczasowym hasom,
kierunkom, wodzom, potpienia przeszoci caej w « Grobie Agamem-
nona», a zjadliwej krytyki teraniejszoci w «Beniowskim». Wzgldne
powodzenie tego wystpienia pobudzio do dalszej w tjrm kierunku

ewolucyi poj o wasnej odrbnoci od ogóu spoeczestwa i o do-

niosoci danego przez wysze potgi posannictwa.

Nie mogc by wodzem duchowym wspóczesnego spoeczestwa,
jego inteligencyi, oczekuje od przyszych pokole, a zwaszcza od bu-

dzcego si jakoby, w marzeniach i zudzeniach ówczesnych demokra-

tów, ludu polskiego do ycia duchowego i politycznego. Std z tak
tryumfujc z góry pewnoci woa w «Beniowskim» : «Lud pójdzie za

mn», std to nadsuchiwanie oznak poczynajcego si budzenia tego

ludu, upajanie si wszechwadz i potg ludów, które «bd, jak

Bogi» i co rozwi «w elaznej doni. To rozwizanem bdzie... ju
na wieki ». W tem zwycistwie rozbudzonego ludu poeta przeznacza

sobie rol chorego, wodza, pioruna gniewu i zemsty, a zarazem
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czarodzieja, zachwycajcego i uszczliwiajcego masy, kupice si koo
niego, skarbami swego artyzmu, swymi « snami ». Przywizujc, podo-

bnie jak Mickiewicz, wielk wag do snów swoich i przeczu, które

zapisywa i wprowadza nieraz do utworów, umacnia si coraz wicej

w tkwicem od modych lat w duszy jego przewiadczeniu (o czem

opowiada w « Godzinie myli ») o wpywie wiata duchów na wiat
yjcych. Wiara ta coraz silniej zespalaa si z myl o danem mu
posannictwie i o pokrewiestwie z wielkimi duchami przeszoci. e
zarówno nauka Towiaskiego, jak idea metempsychozy i ewolucyi pier-

wiastku duchowego, znajd w duszy poety grunt, na którym odrazu

si przyjm i otworz wyobrani nowe dziedziny pikna, zakryt od-

wrotn stron czarodziejskiego dywanu, wiata nadziemskiego i przed

-

dziejowego, ukazujcego nam tylko szare strzpki, byo to rzecz
naturaln, nieuniknion niemal. Podczas gdy Mickiewicz znalaz w To-

wianizmie potwierdzenie i umocnienie swej idei «Dziadów*, idei soli-

darnoci i cznoci wiata yjcych ze wiatem duchów, której roz-

wój ma podnosi moralnie ludzko, a spoeczestwu polskiemu przygo-

towa odrodzenie i wyzwolenie, to Sowackiemu znowu nauka mistrza

Andrzeja rozjani jego przeczucia i pragnienia co do wasnego stano-

wiska wzgldem wiata duchów i spoeczestwa, wprowadzi go na

drog do odkrycia w sobie wcielonego drog metempsychozy ducha

wodza. Króla Ducha, kierujcego w rónych swych wcieleniach i w ró-

nych epokach yciem duchowem i politycznem dawnych spoeczestw,

a przedewszystkiem polskiego. W dniu 12 lipca 1841 roku Nabielak,

jeden z blizkich, yczliwych Sowackiemu, sekundant w niedoszym
pojedynku paryskim, zaprowadzi go do Towiaskiego. O wraeniii,

jakie z tego zetknicia wyniós poeta, dostrojony do niego duchowo,

wiadczy skrelony nazajutrz, a tchncy niewymown si zapau i pra-

wd uczucia wiersz: «Tak mi Boe dopomó ». Niewysowiona rado,
pewno i ufno zwyciska tryska z tego tryumfalnego aktu wiary,

okrzyku upojenia z ujcia i rozwinicia sztandaru sprawy Boej. Za-

pominajc o mistrzu i jego prawach do przewodzenia, poeta, wstrz-
nity piorunem nowej idei, czuje si gosicielem woli Boej i prze-

znacze ojczyzny.

Z pokor teraz padam na kolana.

Abym wsta silnym Boga robotnikiem.

Gdy wstan, gos mój bdzie gosem Pana,

Mój krzyk, — ojczyzny caej bdzie krzykiem.

Mój duch — anioem, co wszystko przemoe,
Tak mi dopomó, Chryste Panie Boe!

Zestawienie tego wybuchu pragnie i nadziei odrodzonej duszy

Sowackiego ze wspaniaym aktem wiary, jakim uniemiertelni Mickie-

wicz swój duchowy przeom («Rozum i Wiara ») w tym samym mo-
mencie ycia swego (co do wieku), uwydatni moe najwymowniej
przedzia, dzielcy te dwie dusze i scharakteryzowa stosunek ich do
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Bog-a i spoeczestwa. Najnowszy biograf Sowackiego, prof. Tretiak,

okrela ten nowy okres w yciu duciowem poety mianem «transfi-

guracyi». W istocie jednak jest to tylko ostatnie, najsilniejsze i naj-

gbsze z caego szeregu przeksztace, polegajcych na kolejnem przy-

swajaniu sobie przez twórc « Króla Ducha » nastroju uczuciowego,

punktu widzenia rzeczy, a w zwizku z tym waciwoci artyzmu,

caego szeregu mniejszych i wikszych duchów, których wpywowi
si poddawa. Widzielimy, jak kolejno przejmowa nastrój duchowy
Zaleskiego, Mickiewicza, Byrona, Dantego, Szekspira, Krasiskiego.

Wkrótce spotkamy si z peniejszem i wietniejszem, ni w poprze-

dnich fazach, przyswojeniem znamion duchowych Calderona. Wpyw^
Towiaskiego, bdcy porednio wypywem Mickiewicza, tego ducho-

wego ojca zasadniczych poj nauki mistrza Andrzeja, róni si od
poprzednich tem przedewszystkiem, e wprowadza ducha poety w dzie-

dzin postaci, bdcych nie kreacyami artystycznemi, ale realnoci,
dla wierzcych w nie naturalnie e wjwouje w jego duszy po
raz pierwszy potne rozbudzenie uczucia, z którego pyn bdzie
odtd szczero, 'ciepo i sia przekonania, na jakich zbywao poprzed-

nim kreacyom, powstajcym z podniecenia wyobrani, e, jakkolwiek

i teraz jeszcze, jako artysta, podlegnie na czas pewien wpywowi
Calderona, to odtworzenie waciwoci artyzmu mistrza hiszpaskiego
przewyszy wietnoci pikno oryginau. W ostatniej wreszcie fazie

rozwoju artyzmu, w okresie tworzenia « Króla Ducha*, osignie, zaró-

wno w treci, jak i formie swego arcydziea, niezaleno artystyczn,

królewsko ducha, który z caego szeregu wciele wyniesie w zdo-

byczy pierwiastki nowej, ostatniej, najwyszej formy artyzmu. Rzecz
naturalna, e, odebrawszy to potrcenie duchowe od Towiaskiego,
nie pozostanie dugo w gronie posusznych i ulegych mistrzowi, e
jeden z naj pierwszy eh, wczeniej daleko ni Mickiewicz, odczy si,

w poczuciu wasnej duchowej potgi, wasnego, bezporednio od Boga
otrzymanego posannictwa. Nie robotnikiem pokornym, ale « anioem
Boym », « ojczyzny krzykiem » sta si teraz zapragnie. Ten porywa-
jcy pdem uczucia i wyobrani wiersz «Tak mi Panie dopomó » jest

jednoczenie aktem pokory, wyznaniem nowej nauki i okrzykiem nie-

zalenoci od mistrza, ogoszeniem swego posannictwa. Jak u Mickie-

wicza, tak i u Sowackiego, Towiaski potrceniem swojem wywoa
wyadowanie nagromadzonych zdawna czynników duchowych, ukszta-

towanie w caoci dawno i zwolna wyrabiajcych si wierze i de,
których zawizki, sigajce czasów wileskich, wystpuj w szerszem

rozwiniciu ju w « Godzinie myli ». Sia charakteru pozwolia Mickie-

wiczowi duej pozosta w zwizku z mistrzem, polot wyobrani od-

razu Sowackiego uskrzydli do samoistnego lotu i pobudzi do odtwa-

rzania artystycznego rozwidniajcych si przed oczami duszy tajemnic

pra-wieku i zawiatowych sfer, zespolenia przeszoci ojczyzny z dzie-

jami wasnego ducha. Powicajc jeden ze swych wierszy Towia-
skiemu, okrela poeta wpyw jego temi sowy: «Temu, który nie
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sowy, ni nauk, ale przyjciem swoim i zapowiedzeniem sprawy Bo-
ej, ducha mojego z wizów uwolni i przejciu w krain wiedzy
dopomóg ». Dalej zaznacza, e z caej nauki mistrza dla niego zna-

czenie ma ta jedna, równie doniosa, jak odkrycie Kopernika, prawda,
«e wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest». Rzecz natu-

ralna, e w takim nastroju, patrzc z takiego stanowiska na swoj
przeszo i swe przysze zadania, ze wstrtem i politowaniem ocenia

wasne poprzednie fazy duchowe — Bajronizm zwaszcza — swe nawyk-
nienia i upodobania wiatowe, wreszcie swe dawniejsze utwory. Sto-

sunek do ludzi i wspórodaków ulegnie zupenemu przewrotowi. Dono-
szc matce, w licie z 2 sierpnia 1842 r., e «wiat glansowanych r-
kawiczek i woskowanych podóg » znikn zupenie mu z oczu, dodaje:

« Wiele nadziei zwidych Boa mio i aska oywia we mnie, ju
nie wyrzekam, ale ufam... Otoczy mi krg ludzi kochajcych, kosztuj
nowego stanu duszy, zdaje si, e bogosawiestwo Boe jest nade
mn. Wszystko to podobne jest do snu i do marzenia i wytomaczo-
nem by nie moe».

Zapa neofity, który w zwizku z «kolumnami' duchów » i Bo-
giem, znalaz nieznane mu dotd rozkosze uczu religijnych, wraz
z przewiadczeniem o dostojnoci wasnego ducha, wytworzy nowy,
nieznany dotd duszy poety, nastrój heroiczny i nowy pd wyobrani,
cechujcy cay szereg wietnych dzie tego ostatniego i najwyszego
okresu twórczoci. Wynikiem tego nastroju bdzie przeksztacenie po-

mysów, wysnutych przy pracy nad dalszym cigiem « Beniowskiego »,

w heroiczno-mistyczne dramaty: «Ksidz Marek » (Pary 1843), «Sen
srebrny Salomei > (Pary, 1844), tudzie to cudowne zespolenie wa-
snego nastroju z heroizmem mistycznym Calderona, w przekadzie
«Ksicia Niezomnego* (Berlin, 1844). Z dwóch oryginalnych drama-
tów tylko w pierwszym znajdzie poeta w ksidzu Marku, Judycie,

Kossakowskim, Kazimierzu Puaskim, postacie, w które bdzie móg
wcieli swój heroizm, upojenie nawróconego, pd wyobrani, odurzonej

nowoci niedostpnej jej dotd dziedziny; we «nie srebrnym » kró-

lowa za bdzie wyobrania, gospodarujca swobodnie w otwartej

i rozjanionej srebrnym blaskiem mistycyzmu krainie snów, widze,
tworzcej taki kontrast z rzeczywistoci ycia szlacheckiego, krwa-
wym blaskiem poarów i rzezi hajdamackich.

«Ksidz Marek », uwaany jako szereg pomiennym blaskiem

oblanych obrazów, jako cig pooe niezwykych, wywoanych przez

denie postaci niezwykych, po odrzuceniu wikszej czci aktu osta-

tniego, stanowi z jednego odlewu duchowego metalu wytworzone, lecz

niedokoczone arcydzieo polskiego Calderona. Trudno rozwiza,
która nie pozwolia poecie dokoczy tylu wietnie zacztych utwo-
rów, tu wobec rzeczywistoci dziejowej, zaamujcej sw granitow
cian pd uczucia i wyobrani, doprowadzia do wymczonego, nie-

zdarnego zaatania cigu obrazów, olniewajcych heroicznym entuzya-

zmem i szaem uczu.
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Nastrój ducha poety w chwili tego porywajcego wytrysku
heroiczno-mistycznego uczucia, jakim jest «Ksidz Marek », pozwoli
mu dostrzedz potne si uczucia i wysowienia odbicie pokrewnego
nastroju w starej pieni konfederatów barskich, wprowadzonej, w mi-

strzowskiem przeksztaceniu, do utworu w pierwszej scenie dramatu.

Pie ta, osnuta na psalmie 46 («Deus noster refugium»), góruje po-

tg wiary i zapau, polotem formy nad ca nasz liryk patryotyczn,

nie wyczajc nawet chorau Ujejskiego. Zespolone w tej pieni,

omawianej przez Mickiewicza w prelekcyach paryskich, myli i obrazy

psalmisty z naiwn pobonoci i energi rycersk obroców Baru, po-

cigny pokrewnie nastrojon, wraliw dusz Sowackiego, który da
nam tu najprostszy i najsilniejszy wyraz wasnych uczu i uy tej

pieni za sztandar, powiewajcy nad postaciami utworu. Trafniej

i wymowniej ona charakteryzuje posta bohatera, ni ekstatyczna od-

powied tego cudotwórcy na oznajmiony mu przez marszaka konfede-

racyi zamiar opuszczenia Baru. Odpowied ta jest to waciwie, w drugiej

zwaszcza poowie, prorocze widzenie przyszego odrodzenia Polski

przez Towianizm i przeniesienie na Ksidza Marka, widzianego w wyo-
brani, a wysnutego z silnej wiary poety, stosunku ze wiatem
duchów:

Bo zaprawd jestem w lidze z duchami i ze witemi!
A chocia nizki na ziemi — To duchy okryte zbroj
Na ramionach moich stoj! I kocz si gdzie w bezkocach
W wiecie, gdzie gwiazd zawierucha..

W gwiazdach, meteorach, socach —
2a socami, w socu Ducha!

Poeta, który nie tak dawno jeszcze wyrzeka si wszelkiej wspól-

noci z rubasznymi czerepami Lechitów i widzia w sobie potomka
wytpionych harfiarzy-Wenedów, teraz czuje na swych ramionach cae
pitra duchów w -« zbrójach >, duchów przodków lechickich i upaja si
szczciem i si tego zespolenia. Idea «Dziadów*, solidarnoci i -
cznoci wiata duchów ze wiatem yjcych, owadna teraz dusz
Sowackiego i zespolia go w bratnim ucisku z tym, w którym do-

td widzia swego przeciwnika, zagradZ|ajcego mu drog, ze wspó-
zawodnika uczynia wspópracownika w sprawie Boej. Za to rosncy
rozam z Krasiskim i jego ideaami, goszonemi we wspóczenie wy
danym «Przedwicie* widocznym jest w rónych miejscach utworu
i w niekorzystnem owietleniu postaci tak drogiego twórcy «Niebos-

kiej» przodka, biskupa kamienieckiego, marszaka konfederacyi.

«Sen srebrny Salomei », bdcy, podobnie jak «Ksidz Marek »,

przerobieniem, w formie «romansu dramatycznego*, pomysów do dal-

szego cigu « Beniowskiego*, nie ma ju tego heroicznego nastroju,

wystpujcego tylko w niektórych momentach. W caoci swej przed-

stawia si jako fantastyczny cig obrazów i sytuacyi, wysnutych
z kombinowania ze sob postaci, przemawiajcych do sabo do
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serca i wyobrani poety, odtwarzanych do chodno lub z ironi, przy-

pominajc ton «Nowej Dejaniry». Jedna tylko posta Wernyhory
wnosi do utworu wietno artyzmu, dorównywujc blaskowi «Ksidza
Marka». Wobec wyranie zaznaczonej intencyi uczczenia matki przez

wprowadzenie bohaterki, noszcej jej imi i charakteryzowanej z po-

moc szczegóów, zapoyczonych z jej modoci, trudno zrozumie,

jak w duszy poety godzia si z tym zamiarem zarówno charaktery-

styka przewTOtnoci i obudy kobiecej, woona w usta Leona, ko-

chanka Sali, jak i stosunek, ich wicy. Towianizm odzywa si tu

jedynie we wprowadzeniu snów, jako czynnika, w akcyi utworu i po-

woywania si osób dziaajcych na wpyw duchów. Olbrzymiej du-
goci opowiadania (Pafnucego i Sawy) s nie tyle pojawem wpywu
Calderona, ile pozostaoci epickiego pochodzenia materyau, przygo-

towanego dla dalszego cigu powieci o Beniowskim, a przeksztaconego

na udramatyzowany romans, przysoniajacy jakby srebrzyst mg sen-

nych widziade jaskrawo krwawego ta, dziko wchodzcych w gr
namitnoci, wreszcie nieloicznoci i sprzecznoci w charakterach i czy-

nach, pooeniach. Jest to jakby senne marzenie, w którem wspomnie-

nia rodzinne, syszane w dziecistwie opowieci, rysy ycia szlache-

ckiego i ludowego na Rusi, szczegóy, z tradycyi i z ksiek zebrane

o ruchach hajdamackich, Wernyhorze, przesuwaj si przed wyobra-

ni poety, budzc w nim, naprzemiany, to sympatyczne rozrzewnienie,

to ironiczno-krytyczne spojrzenia, to wreszcie heroiczne i mistyczne na-

stroje. Z tego punktu widzenia dopiero odsania nam ten dziwny utwór

SWÓJ specyalny powab. Sam poeta stwierdza to w licie do matki (30 list.

1844), w którym powiada: «Ja sobie adnego z moich utworów teraniej-

szych wytómaczy nie mog. Nie wiem bowiem, skd przychodz i dokd
id; ale czasem wzgldem nich s dziwne okolicznoci, które mi dowo-

dz dziwnego zwizku tych rzeczy ze wiatem niewidzialnym, a ztd i po-

trzeby ich dowodz ». Sabo nacignitych rozwiza wynika z trudno-

ci i niemoliwoci niemal ujcia tych sennych obrazów w ramy
wymaga wiadomego umysu, wysnucia z nich konkluzyi, zadowa-

lajcej logiczne, etyczne i estetyczne warunki. Wyamanie si z przy-

jtych przez Koa Towiaczyków, a krpujcych swobod indywidualn
wymaga, byo nieuchronnem nastpstwem organizacyi duchowej poety.

Ani zalecanego i przez Mickiewicza popieranego wstrzymania si od

twórczoci literackiej, a zwrócenia na drog czynów, ani poddania si
pod decyzye koa niepodobna oczekiwa od przyszego twórcy « Króla

Ducha ». Nauka Towiaskiego wanie utwierdzia go w przewiadcze-

niu o niezwykem posannictwie, danem ma przez wiat duchów,

a przecie ca si jego ducha, ca wietnoci i dostojnoci bya
potga artyzmu, której uywa teraz bdzie dla szerzenia nowej nauki

ród ludzi, dla ukazania potg wasnego uzdolnienia tajemnic, odsa-

niajcych si mu coraz wicej, pod wpywem zwizków ze wiatem nad-

ziemskim.

To przewiadczenie, wraz z podjt wspóczenie prac nad prze-

i
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kadem «Ksicia Niezomnego*, podniecio na nowo i spotgowao w poe-

cie nastrój ieroiczny i pozwolio mu, po caym szeregu odtworze
stanów duchowyci i znamion artyzmu wielkich poetów, zabysn naj-

wietniejsz z tego dugiego cigu duchowych kreacyi, odtworzeniem

Calderona, owadniciem zasobami jego heroiczno-mistycznego ducha,

ognistego temperamentu i opartego na tych czynnikach artyzmu. To
tez Sowacki, który dla wadncych poprzednio jego wyobrani mi-

strzów mia sowa podziwu, zachwytu artystycznego, oddaje mistrzowi

hiszpaskiemu swe serce («Ukochaem ksicia Niezomnego* — w licie

z 30 list. 1844). Przyznaje, e mu ten dramat «koci wewntrzne po

ama », bo s w nim « pioruny poezyi». Pod wpywem heroicznego

swego nastroju, patrzy z lekcewaeniem nietylko na « Godzin myli

»

i «Lambra» ale te na « Balladyn » i « Lili Wened».
Wyobrania i myl poety, znalazszy w nauce Towiaskiego stwier-

dzenie przejtych z otoczenia w dziecistwie, umocnionych przez po-

znanie nauki Swedenborga w latach szkolnych, poj i wierze o od-

dziaywaniu wiata duchów na wiat ludzki, pracuj teraz z zapaem
nad rozwizywaniem, z pomoc tych poj, zagadnie bytu indywidu-

alnego i jego stosunku do wszechwiata. Pierwszem odbiciem tej pracy

duchowej jest niedokoczony, lecz niezwykle pikny polotem wyobrani,
podniosoci myli, gbi i muzyk uczucia, fragment p. t. « Poeta

i natchnienie*^). Wystpuje tu ju wyranie idea metempsychozy, bar-

dzo naturalna u artysty, który na sobie obserwowa zdolno przetwa-

rzania si w tylu z kolei duchów twórczych, który wic mia pewn
podstaw do wnioskowania, i duch jego, w tych fazach twórczych,

przypomina sobie swe dawne kolejne wcielenia i mia zawsze za to-

warzysza ducha nadziemskiego, dajcego natchnienie i nazwanego tu

Atess, zamierajcego i zmartwychstajcego z nim razem. Po epoce

greckiego, harmonijnego wspóycia, nastpio rozczenie. Poeta zapy-

tuje pojawiajc si mu Atess, gdzie bya, gdy:

. . . spdzany zawsze skrzydem chyem
mierci, musiaem ndzny grób rozrywa
I sam przychodzi i znów odlatywa.

Gdzie bya, gdym tu nareszcie za kar
I za ostatni los — z potg sowa
Wsta, syszc w duchu jakie wieki stare.

Których ogromna szmerno podgrobowa. .

.

Ii Co spenia w czasie tego rozdziau duch poety, o tem wyraa
si ogólnikowo w sowach:

przez krew i zbrodnie

Szukaem ciebie, rosnc w pikno mocy,

Która po twojej trzyma niezawodnie

O Kozwinite tu myli spotkamy ponownie w cZborowskim*.
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Najpierwsze miejsce u samego Boga...

On wie, e w moim duchu nie mia wroga.

«Król Duch» opowie nam i rozjani dzieje tych kolejnych wciela.

Wreszcie nastpio spotkanie, upragniona i oczekiwana Atessa

zjawia si w chwili...

Kiedy ja wichrem nieszcz zbity

I tak, jak sztandar, kulami zniszczony,

I tak, jak hem Hektora bez kity,

I tak, jak harfa, co stracia tony,

I tak, jako trup w grobowcu odkryty.

Na bezlitosne wystawiony wzroki,

I tak widzcy swój zgon, jak proroki,

Wal si w prochu...

Tak poeta odmalowa swoje duchowe wstrznienie i przekszta-

cenie pod wpywem Towiaskiego. Drugiem duchowem potrceniem,

z którego wypyn cudowny obraz, o wiele wyszy artystycznie od
pierwowzoru, by «Przedwit », czarujcy wyobrani Sowackiego po-

staci Bogarodzicy, przeksztacon tu w posta idealn niewieci na

tle milionami soc janiejcej nieskoczonoci, pync na «pómiesi-
cznej odzi » na czele zastpu duchów, «sypic rkami zotymi litosn

mio». Beatrice z «Przedwitu» z harf w doni i iskr natchnie,

skrzc si z lica, rozanielona blaskiem ksiyca, otaczajcego wiato-
krgiem jej skronie, przeksztacia si u Sowackiego w wysz du-

chowo, przedwieczn, niemierteln Atess, «gwiazdowem uwieczon
zotem ». Jak cudny epizod o jaskókach jest przeciwstawieniem subtel-

nego, wzruszajcego prostot wyrazu uczucia patryotycznego poety,

wymownym, silnym, lecz traccym patosem wybuchom uczuciowym
«Przedwitu », tak znowu barwnemu, lecz teatralnemu nieco pocho-

dowi podnoszcych si z grobów przedstawicieli przeszoci, Sowacki
przeciwstawia tu trzy duchy, przedstawicieli przeszoci, bohaterów za-

mierzanej przez poet « Iliady barskiej*: Beniowskiego, Wernyhor
i Ksidza Marka, ale w przeciwiestwie do autora « Przedwitu*, so-

lidaryzujcego si z przeszoci i jej winami, woa:

Stary wiat skona, nie zacz si nowy.

Dla takich duchów, jak wy, miejsca niema!

Lecie i w now zorz si rozpycie
I bdcie nowi duchem — albo zgicie.

Widzeniom przyszoci wiata i Polski, rozwijanym w «Przedwi-
cie*, Sowacki chcia widocznie przeciwstawi swoje, ale myl i wyo-
brania nie mogy si zdoby na samodzielne, zadowalajce rozwi-
zanie tego pytania, i utwór pozosta nie dokoczony. acuch duchowej

cznoci, spajajcy niedawno braci Wenedów, zosta zerwany i role

dwu przyjació si zmieniy. Przedtem, modszy wiekiem, lecz dojrzalszy

umysem, bogatszy wiedz i dowiadczeniem yciowem, Krasiski, by
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przewodnikiem, ksztaccym, kierujcym starszego, przez lotn, kapryn
wyobrani uwodzonego i unoszonego towarzysza, teraz naodwrót, wzbiw-

szy si na wyyny artyzmu i szczyty mistycznych wzlotów. Sowacki
patrzy z góry na swego niedawnego mentora, usiuje go pocign za

sob. W listach z tego czasu, po bezskutecznych wysikach, podniecony

przez nowo pojawiajce si, po duszej przerwie, utwory Krasiskiego,

goszce sprzeczne tak z niedawno rozwijanymi, pogldy na przeszo,
spróbuje naprzód przeciwstawi w « Poecie i natchnieniu » swój ar-

tyzm i pojcia artyzmowi i ideom « Przedwitu », a po wydaniu « Psal-

mów* zerwie si do zacitego boju z dawnym przyjacielem, w którym

bdzie widzia antagonist swego w deniach do duchowego prze-

wodnictwa narodu.

Miar siy przeksztacenia duchowego w poecie jest spotgowa-
nie artyzmu, który, zbogacony muzyk gbokiego uczucia i pogbie-
niem sdu o yciu, stosunkach ludzkich i wiecie, widzianych pod k-
tem nieskoczonoci, dosiga teraz najwyszego stopnia swego rozwoju.

Przeksztacenie to odbio si na charakterze i yciu poety. Mio
i wdziczno dla Boga wypenia jego serce. <0n mi wodzi po kwie-

tnych drogach i przywiód do celu, pisze w licie do matki z 28 lipca

1843 r., on staremu memu duchowi, co ju dugo musi na wiecie y,
bo wiele sobie przypomina instynktownie z dawnych ywotów... pozwo-

li teraz dowiedzie si nareszcie, jak mam dopeni misyi, abym ju
nie potrzebowa wraca i obleka gorsze lub lepsze ciao, ale abym
ju poszed midzy Anioów ... i stamtd jeszcze natchnieniami, mi-

oci dopomaga tym, co id za mn»... Poeta czuje si na ostatnim,

najwyszym szczeblu ewolucyi ziemskiej ducha, prowadzcej do aniel-

stwa. Zrozumie i speni najlepiej swe ostatnie ziemskie posannictwo,

przenikn zakryte duszom mdrców tajniki rozwoju wiata, pozna
i odtwarza dzieje wasnego ducha w jego dawniejszych wcieleniach,

oto zadanie, które owadnie ca dusz Sowackiego, skupi ca ener-

gi myli, wyobrani, ca si spotgowanego artyzmu. W takim sta-

nie duszy poeta pragnie, a wic wypatruje i wyczekuje cigle znaków
ze wiata duchów. Znakami takimi wydaj mu si przedewszystkiem

sny, które zapisuje teraz skwapliwie, drc rk, do swego notatnika.

Mio dla przyrody ronie, potnieje pod wpywem rozmyla nad

zwizkiem jej ycia ze wiatem duchów. « Teraz ycie i mier jedna-

kowo mi s pontne, pisze w licie z 12 sierpnia 1844 r., i niczem si
nie rónice od siebie*. Prawdopodobnie w tym roku, w czasie pobytu

nad morzem w Pornic napisa poeta sw «Genezis z ducha », do któ-

rej potrcenie duchowe i wtek myli przewodniej dostarczyy mu po-

jcia Krasiskiego, zapewnie listownie udzielone, i wykady Mickiewicza

(prelekcya z 19 marca 1844 r). W ogoszonych, w roku nastpnym,
« Psalmach* Krasiskiego spotykamy wypowiedzian zasadnicz myl
«Gienezy z ducha* w sowach:

« Patrzcie, patrzcie! — Od kamienia Jak stopniami Pan prze-

mienia Duchy stworze. — Zrazu senny wszcztek ycia, a powoli
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wydobdzie si z niewoli... Wreszcie przywian Duch z daleka, wdziewa
na si pier czowieka. — Gaz, kwiat, zwierz, niy z cicha. On ku

niebu pnie ju gow — Do Anioów pieni wzdycha midzy gwiazdy

eterowe*. Jak Krasiski wypowiedzia tu, w formie poetycznej, myli
zaczerpnite z niemieckiej filozofii, tak Sowacki odtworzy wspóczenie
proz natchnion, brzmic upojeniem radosnem i mistycznym zachwy-

tem, odsonite mu przez wysze potgi tajemnice wszechwiata i za-

gadk bytu. Czarodziejski dywan, z którego strzpy tylko lewej strony

dostpne byy oku mdrców i mylicieli, ukaza poecie — wybranemu
duchowi — sw niewidzialn stron, budzc w sercu jego niewypowiedziane

szczcie, a otwierajc wyobrani i artyzmowi niewyczerpane skarby

postaci, obrazów, blasków, tonów. Pracujc zdawna nad wyjanieniem
sobie drczcej kadego mylcego czowieka zagadki bytu, zbiera

poeta i zestawia róne wskazówki i myli z dzie filozofów i przy-

rodników, z rozmów z Krasiskim i obserwacyi nad sob, swojem y-
ciem duchowem. Zamierza uj to w form rozprawy filozoficznej,

której plan naszkicowa w swym notatniku, ale polot wyobrani, po-

budzonej przez wspaniao Oceanu, wraz z egzaltacy uczu religij-

nych, przeksztaci filozofa w natchnionego « widza Boego », jak w wieku

XVI nazywano tych, których dzi z francuska dajemy miano wizyone-

rów. «Na skaach oceanowych postawie, mi Boe, woa w uniesieniu

poeta, abym przypomnia wiekowe dzieje ducha mojego, a jam si na-

gle uczu w przeszoci niemiertelnym. Synem Boym, stwórc wi-

dzialnoci i jednym z tych, którzy Ci mio dobrowoln oddaj na

zotych soc i gwiazd girlandach ». Sam utwór jest rodzajem hymnu
a raczej w podniosym tonie trzymanej, opowieci lirycznej wicej
fakty Mojeszowej Genezis z mylami poety, wysnutemi z wyrzecze
Ewangielii w. Jana («Na pocztku byo Sowo, a Sowo byo u Boga,

a Bogiem byo Sowo ») i faktami, zaczerpnitymi z paleontologii.

«W skaach ju ley duch doskonaej piknoci, upiony jeszcze,

ale. ju przygotowany na czowieczestwa formy, a tczami myli Bo-

ej spowity, niby szeciorak girland*. Na wyszym stopniu bytu

w organizmach pojawia si mier jako « przejcie ducha z formy do

formy » i dana duchom moc odtwarzania podobnych sobie form. Naj-

wicej zajmuje si myl poety wiatem rolinnym, dla którego ywi
najsilniejsz sympaty. «Uczuwszy wo róy, wyznaje poeta-widz Boy,
zapominam na chwil... ludzkiej mojej natury, a powracam niby w te

czasy w których celem, dla ducha mego, byo utworzenie piknoci,

a odetchnienie woni byo mu jedyn ulg w pracy i rozkosz. A tak

o Panie, powracam, niby na chwil, w dziecistwo moje i przychodzi,

niby z otchani genezyjskich, wiatr orzewienia i modoci*. Dopro-

wadziwszy swój mistyczny wywód do stworzenia czowieka, o którego

«przeciona duchem » natura woaa do Boga, koczy zapowiedzi
przedstawienia pracy ducha w ludzkoci, w dalszych ksigach. Pra-

gnieniem i nadziej poety byo, i nauka jego, ujawniona narodowi

polskiemu, przez Boga wybranemu, utoruje drog do Królestwa Bo-
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ego i pozwoli mu, ród ludów wiata, zaj przodownicze stanowisko,

zosta t « Niedziel wieków », jak si wyraa Krasiski (»Dzie dzi-

siejszy »), czerpicy równie, jak i Sowacki, myl t i wiar z «Ksig-

Narodu », z ich mesyanicznej ewangielii. Twórca «Genezis z ducha

»

by wiadom tego róda swej myli (ob. Tretiak II, 88), lecz sobie

przypisywa szersze, pene rozwinicie i pogbienie takowej, przez

powizanie z rozwojem duchowym caej ludzkoci. Uwaajc jednak

wspóczesnych rodaków za nieprzygotowanych i niezdolnych do poj-
cia i przyjcia objawionej mu prawdy, wstrzymywa si z ogosze-

niem jej, wyczekujc wskazówki z niebios. W jednym z fragmentów
dalszego cigu « Beniowskiego* zapytuje si o to Ducha witego:
« Kiedy, o boy zwiastunie, gobiu, który szepczesz mi do ucha, te

straszne rzeczy, zrobisz tak cisz, e Polska to usyszy, co ja sysz ».

W ciekawej notatce, z tego czasu, owiadcza Sowacki, e « dzieo

to» jest owocem dwuletniego stanu nadzwyczajnej egzaltacyi i myli
cigle przez ów czas zwróconej ku Bogu i ku ródom wiedzy. Napi-

sane jednym cigiem pióra, jednem tchnieniem modlcego si ducha^

ale rozwaane gboko ». W ostatnich dniach ycia oddajc rkopis
«Genezis» Szczsnemu Feliskiemu, doczy kartk ze sowami: «Ge-
nezis z Ducha, pismo zdaniem autora najwaniejsze ze wszystkich,

jakie kiedykolwiek napisa; zawiera bowiem alf i omeg wiata ».

Rzecz naturalna, i najgortsi nawet z wielbicieli poety nie potwier-

dz dzi tego sdu. Dla potomnoci «Genezis» bdzie miaa swe zna-

czenie gównie jako klucz do zrozumienia caego szeregu wspaniaych
utworów, z ostatnich lat jego ycia, a przytem jako jeden z najcie-

kawszych i najpodniosejszych pojawów w rozwoju mesyanizmu pol-

skiego.

Zapewne jeszcze w cigu dwuletniego zastanawiania si nad

kwestyami, rozstrzygnitemi w pimie powyszem, snu poeta pomysy,
odnoszce si do rozjanienia roli ducha w yciu spoeczestw, stara

si pochwyci wtek duchowej spójni idcych po sobie pokole i wie-

ków. «Sni mi si jaka wielka, przez wieki idca powie », wyznaje

we fragmencie z tego czasu, «niby na twarzy ogromnego miesica
ludy wymalowane... krwi sw purpurow idce baga Boga i wie-

kuiste Sowo... O pomó. Zbawicielu, abym te wszystkie rzeczy... do

gwiazdy i do celu doprowadzi... Przewite wic ywoty opisz... i tych

jasnych duchów sonecznik zoty cigle ku przejasnemu socu od-

wracajcy oblicze... wic i wielki ów kraj teraz paczcy wolnoci.

.

zbudz». Snujce si w duszy «kaznodziei-poety», tak siebie tu nazywa,

plany przyszych dzie przedstawiaj si, jak wielka mgawica, która

zacznie wyania z siebie coraz to wietniejsze skupienia czstek gro-

madzonych si twórcz dorodkowej energii, skupienia, które niestety

nie zdoaj nigdy osign peni skoczonego ksztatu. Nowy stan

ducha, nowy tak wysoki nastrój uczu, polot myli i wyobrani, usiu-

jcej odtwarza tajniki wiata duchów, wymagay nowych form, no-

wego jzyka i stylu. Poeta to czuje i mozoli si nad wytworzeniem
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szat odpowiednich wielkoci i podniosoci treci, usiowania te jednak
nie doprowadz do zadowalajcych go wyników i nie dozwol do-

koczy i ogosi za ycia wikszej czci pocztych w tym czasie

dzie. W najwczeniejszem zapewne z nich, w «Zawiszy Czarnym*,
którego posta, przypominajca «Ksicia Niezomnego*, pocigna wyo-
brani i myl poety, spotykamy wiadectwo takiego mocowania si
z trudnociami nowej poezyi, w gmatwaninie licznych waryantów tek-

stu i w rozmaitoci stylów i form, nadajcych mozajkowy charakter

szacie tego nieskoczonego dramatu. Kolejno wystpuj tu formy gre-

ckiej tragedyi (Chorus), szekspirowskie dowcipkowanie, bajroniczne

motywy (Maurytanka w przebraniu giermka, towarzyszca Zawiszy),

Kalderonowski wiersz omio-zgoskowy naprzemiany z jedenasto- i trzy-

nasto-zgoskowym i proz, i wreszcie tu i ówdzie wiat duchów jako

czynnik, wpywajcy na czyny bohatera, który w rozmowie ze staro-

ciank Laur wyznaje:

Od jakiego ja czasu

Jestem przez ciemne duchy za ramiona chwytany,

Oczy me pene ognia, a hem peny haasu.

Rónorodno nie zharmonizowanych pierwiastków, przy lunoci
budowy, upodobnia ten utwór ze «Snem Salomei » i pozwala go na-

zwa udramatyzowanym romansem fantastycznym. W najcilejszym
zwizku z ideami «Genzis z Ducha » zostaje inny utwór, nie wyko-
czony, w formie dramatycznej, ogoszony pod nadanym przez wydawców
tytuem, « Samuel Zborowski*. Stanowi on poniekd szersze, ponowne.
Av innej formie rozwinicie pomysów, wypowiedzianych w «Genezis

z ducha». Utwór ten, wielkich rozmiarów, okoo 3000 wierszy liczcy,

niedawno dopiero zosta poznany i wydobyty z chaosu pomiertnych
rkopisów. Maecki, przyznajc, i «w tem lub owem miejscu uderza
potny gieniusz poety », widzi w caoci « bezady zamt, brak arty-

stycznego ukadu i jasnych poj»... zdradzajcy, z jak «mtnego stanu

ducha dzieo wyszo ». Z tego powodu uzna je za niegodne ogoszenia
w zbiorze pomiertnych utworów. Dzisiejsza krytyka widzi w tym fan-

tastycznym, nie dokoczonym dramacie niemal arcydzieo poety. I trzeba

przyzna suszno temu sdowi. Jako wyraz duszy Sowackiego w osta-

tniej fazie jej rozwoju, w rozkwicie jej spotgowanych uzdolnie,

« Zborowski » rozlegoci horyzontów, miaoci fantazyi, wieoci
artyzmu, szukajcego nowych dróg i form, przewysza « Króla Ducha »,

to równie potne, cho nie wykoczone, lecz przy caej wietnoci
szczegóów, cianiejsze zakresem widowni i skrpowane monotoni
oktawy, odbicie bogactw duchowych twórcy.

Heroizm mistyczny poety znalaz w «Zborowskim* najpeniej-

szy i najwietniejszy swój wyraz. Po raz pierwszy wyzwala si tu

Sowacki z zalenoci od wpywów wielkich poprzedników, przestaje

przemawia jzykiem greckich tragików, Szekspira lub Calderona, kr-
powa si wymaganiami poetyki lub sceny. ycie duchowe ludzkoci
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przedstawia mu si jako ewolucya cierajcych si potg, std dla

odtworzenia, odsonitych jego duszy, tajników tego procesu rozwojo-

wego, jedyn moliw form jest dramat fantastyczny, w którego ra-

mach zamykali tre swego ducha najwiksi mistrze poezyi nowoytnej.
Bezimienne — bo tytu obecny, dany przez Maeckiego, nie odpowiada
treci — arcydzieo Sowackiego powinno by wyczone z dugiego
szeregu jego dramatów, a zaj stanowisko w szeregu dzie, odtwa-

rzajcych syntezy okresów caych duchowej ewolucyi poety, jakimi

s: « Kordyan», «Anhelli» i zamykajcy ten szereg: «E[ról Duch».

Na powstanie « Zborowskiego* zoyy si dwa bodce: pragnie-

nie uplastycznienia i rozwinicia dalszego poj, zawartych w «Gene-

zis z ducha », i wystpujcy tu ponownie zamiar przeciwstawienia

«Przedwitowi*, który wstrzsn wyobrani wraliwego na wszelkie

pikno poety, wasnego sdu o przeszoci i przyszoci narodu. Gos
obroczy Lucyfera w akcie V, obejmujcy do 1000 wierszy (wicej ni
trzeci cz caoci utworu), zaczyna si sowami:

Panie, oto jest jedyny manifest

wolny gos za mym narodem.

Który, oto tu przed niebieskim grodem
W tych dwóch osobach stoi. — Przeszy wieki

Sawy, a ju w grobowcu, o Panie!

Jako gos harfy wyglda daleki.

Daje mi si i gosy powane,
Adwokatowi ju nie szczcia, sawy,
Ale tej oto wielkiej boej sprawy.

Która musi by wygran w niebiosach.

I

Poeta, podraniony przyjtym przez Krasiskiego w «Przedwi-

cie » tonem i stanowiskiem mczennika i wieszcza narodu, chce stwier-

dzi swoje prawa do takiego przewodnictwa duchowego, woajc:

Lecz, jeli cierpia kto wicej ode mnie.

Jeli kto twardsz by na piorun ska.
Jeli w kim serce wzgard goniej brzmiao

Na fasz, co fasze tu szataskie wspiera,

Jeli kto wiksze zy w renicach zbiera

Nad ndz wielkich, we wntrznociach powiek;

Jeli jest taki tutaj duch i czowiek,

A jeli ndze ojczyzny go rusz.

Niech stanie — gos mu oddam choby z dusz.

Wieszcz czuje si silnym przez poparcie potg niebiaskich, wy-

raajcych mu uznanie odgosem trb, radosnem « Hosanna* chóru

anioów; urganie «Maych* z ziemskiego padou nic go nie obchodzi,

bo oto gos z góry oznajmia, e « Sprawa u Paskich podwoi przed s-
16WIEK Xiy, TOM IV.
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dem Boga». Nieco chodnym obrazom «Przedwitu*, ukazujcym z kolei

to przesuwajcy si w przestworzach nadziemskich korowód duchów
polskich, prowadzonych przez królow — Bogarodzic, to zmartwych-

wsta, odrodzon Polsk, powoan przez Boga na zbawicielk i prze-

wodniczk ludzkoci i odbierajc hod mioci i czci od wszystkich

ludów wiata, przeciwstawia tu poeta swe pomysy, w istocie rzeczy

identyczne, pogbione tylko przez oparcie na pomysach «Genezis

z ducha » i ponce si uczucia. Gdy u Krasiskiego gos Boy oznaj-

mia ludom:

Jak im Syna niegdy daem.
Tak im, Polsko, daj ciebie

Bd wic prawd, jak on wszdzie.

Ja ci córk moj robi.

Sowacki przedstawia Polsk jako now Golgot, na której

Chrystus zatkn swój Krzy.

Na gowach, które dla ojczyzny spady.

Na sercach, które byy Twoj ska,
Bo ukochay co wicej ni ciao

I nie ulky si wiecznej mogiy.

Bogarodzicy, wiodtej hufiec dusz polskich, przeciwstawia twórca

•Zborowskiego », cudown, tajemnicz posta kobiec: Polsk Bogaro-

dzic, obleczon ii/ soce, z ksiycem pod nogami, w koronie z dwu-

nastu gwiazd. Ukazaa si ona ju w. Janowi, który j przedstawi

w swej ewangelii. I to niebieskie Jeruzalem, o którem piewa gdzie-

indziej Krasiski, ukazuje nam Sowacki jako cudowne miasto z per-

owemi bramami, zotem brukowanymi ulicami, odsania «w górze ten

ostateczny wschód, ostatni z wschodów... nie tylko cel zoty narodów

ale i duchów, cel konieczny, jaki ostatni, wielki i soneczny ». Poeta

czuje w sobie tak potg, e uwaa si za zdolnego dotrze do tego

Boego grodu:

..... A jeli na czele

Chc wjecha, z mieczem mojego narodu

I z sztandarami nastpowa miele.

Szablami rbic owe pery wite.

A jeli zechc sam i bez karabel,

Tylko przez pieni ogromne, natchnite

Pioruny, co mi krusz ca dusz.
Kruszy te bramy, mylisz, e nie skrusz ?

Wic musi jaki by kraj, gdzie si schodz
Duchy ju godne najwyszego tronu.

Który swój ywot jako harf godz.
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Nie z adn ciaa skruszonego trosk,

Ale z harmoni niemierteln bosk,
Nie z celem ziemi ju, lecz z celeni wiatów...

tWiecie wy, jak mi ognist paszcz
wiat broni wieków i tej Jeruzalem?
A ja to caym mej ojczyzny alem,
Z ca mej ziemskiej ojczyzny tsknot
Wycigam rce, tskni za t zot,
Za ostatecznym snem naszych rycerzy...

Po raz pierwszy wystpuje tu poeta jako wieszcz-wódz narodu,

czujcy si potnym, posiadan w duszy wiedz genezyjsk, i std
wystpujcy miao, do powanego wspózawodnictwa z zajmujcym
podobne stanowisko Krasiskim. Podnioso nowej roli, heroizm mi-

styczny, rozpomieniajcy dusz poety, odbijaj si w spotgowaniu
artyzmu, dochodzcego teraz do zenitu swego rozwoju. Muzykalno,
sia wyrazu, niezwyka u Sowackiego plastyka, wystpuj jako nowe
'*cechy. Spiowymi dwikami rymów mskich — po raz pierwszy pod
wpywem «Przedwitu » uytych, lecz o ile potniejszych — brzmi
.heroiczny prawdziwie piew z 4-ej sceny I aktu « Zborowskiego*.

I zamiesz wiat i pójdziesz wbrew
Wojskami mar, przeciwko cia,

I bdziesz myl przemienia w krew.

Sam dawa moc i od nas bra
I bdziesz król — lecz bdziesz sam, —
Albo wic id, albo si zam.

Gdy w swej duchowej samotnoci, zatopiony w otwartych przed

dm tajnikach zawiatowych, ledzcy z gorczkowem napreniem
^anaki i wskazówki, w sennych marzeniach otrzymywane, wstrznity
do gbi ukazaniem mu si na jawie, jakoby przy czytaniu Biblii,

w nocy z 20 na 21 kwietnia, r. 1845, pomieni, tworzcych ognist
kopu ponad gow ^), utwierdzony, przez t pósenn zapewne halu-

cynacy, w przewiadczeniu o danym mu z niebios znaku i posan-
nictwie, wemie do rki wydane w jesieni r. 1845 «Psalmy Przyszo-

ci* Krasiskiego, znajdzie w dawniejszym przyjacielu bracie We-
nedzie, z którym wieo chcia si pojedynkowa % wieszcza-wspó-

zawodnika, wystpujcego ponownie (po « Przedwicie*) w roli ducho-

*) W trzecim rapsodzie «Króla Ducha» powiada o tym fakcie poeta
tak: «Bóg ojców, który mi raz na piewaniu picego zasta... i cay na
mnie rzuci si w byskaniu*.

2) Krasiski, utrzymujcy w najwikszej tajemnicy sw twórczo
)oetyck przed policy rosyjsk, przybywszy do Parya dla dozorowania
Iruku «'Psalmów», ukrywa sw obecno i osob, przez zmian ubioru

[i niebieskie okulary. Powitany przez Sowackiego' na ulicy, uda' obcego,
[ozem dotkn do ywego swego dawnego przyjaciela

15*
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wego kierownika narodu, wskazujcego i torujcego mu drogi przy-

szoci. Przytem jeszcze wspózawodnik ten w « Psalmie mioci » za-

grzmia piorunami gniewu i oburzenia na sympatyczne Sowackiemu
doktryny wieo wydanyci «Prawd ywotnych » i «Katechizmu demo-

kratycznego *, wyraajcych denia i pojcia Towarzystwa demo-

kratycznego. Dotknity do ywego w najdroszych mu marzeniach

i deniach, Sowacki zespoli poniekd wszystkie siy i uzdolnienia

swego ducha, by, w odpowiedzi swej, przeciwnika przezwyciy po-

tg ca uczucia i artyzmu, oddanych na posugi bronionej sprawy.

Umiejcy odczuwa i ceni pikno, przeciwnik sam nazwa,

w przedmowie do swej odpowiedzi, danej w «Psalmie alu», protest

Sowackiego «jedn z przedziwnoci jzyka polskiego, brzmic cudo-

wnymi dwiki, a gbokiego mistycyzmu pitnem naznaczon*. Isto-

tnie wiersz «Do autora trzech Psalmów* jest arcydzieem liryki So-
wackiego. Gdy mowa obrocza w «Zborowskim », bya gównie prze-

ciwstawieniem ideom i obrazom «Przedwitu » wierze i wieszcze

wspózawodnika, wiersz ten jest bezporednim gorcym atakiem na

pomysy i denia «Przedwitu* i «Psalmów*, a zarazem stawieniem

wasnych hase i obron swego prawa wycznego do przewodnictwa

duchowego w narodzie.

Gdy w podobnej walce, o rzd dusz, przyzna Mickiewiczowi

równorzdne ze sob stanowisko («Dwa na socach swych przeciwnych

Bogi*), to teraz, swego niedawnego, duchowego brata-Wened , nie

uznaje za równego mu wspózawodnika. To tylko wierszopis, « który

perami pisze*, to «jasny pan, modny historyk wiata, który stawia
si naksztat proroka ludziom*, który « wieszcze rymy jako cugi

posa na wiat równym kusem i napeni wóz Chrystusem, jak Owi-

dyusz Paetonem», który «na soc, gwiazd granicy, z kochankami

mdlejc lata* (aluzya do Beatrice z « Przedwitu*), który wobec
«wzbierajcej czynu fali*, kadzie si kamieniem, wstrzymujcym «nowe

fale, rzeki Boe», który «nie wnika do serc zbolaych*, ale tylko

«form dzwoni albo syka», brak ognia witego w swych oczach osa-

nia «ndzn pacht sztandaru ».

Takiemu pseudo-poecie i deklamatorowi, udajcemu wieszcza, prze-

ciwstawia siebie, swe uduchownienie:

Jam spróbowa na mej gowie,

Naksztat gwiazdy kaakuckiej.

Nosi gwiazd myli ludzkiej,

I z t gwiazd y surowic;

I przybiegli anioowie,

Anioowie Betleemscy —
A odbiegli ludzie ziemscy

I drzwi moje poegnali
I przeklli...

Nie ja ci gro, «marny czowiek i twój brat», ale te znaki
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z niebios «wiata boe, rzucajce si na lud, strachy, które mówi:
cud! Ognie, które szepc: jestem!... wszczynajcy ruch, wieczny rewo-

lucyonista, pod mk cia — lecy duch*. Matce Boskiej Czsto-
chowskiej, prowadzcej w «Przedwicie* , w charakterze królowej,

pochód przedstawicieli przeszoci szlacheckiej, przeciwstawia poeta

sw Bogarodzic «pikno, z pomieniem w sercu, z gwiazdami nad
gow », unoszc si nad falami ognistemi uczu i de modej Pol-

ski ludowej, dajcej tym deniom tak si, i zniwecz usiowania
tych, którzy « duchem Boym nie skrzydlaci», chc «sta na gowach
braci* i «stan w poprzek Charonowej odzi (Krasiskiego), penej tru-

pów*. Najwspanialszym ustpem z tej mistyczno-lirycznej polemiki

jest brzmica ca potg uczucia religijnego, podniosa i ekstatyczna

modlitwa, na której skrzydach mogy ulecie w harmonii dusze

walczcych z sob wieszczów, modlitwa, któr Sowacki chcia stwier-

dzi si i szczero swych wierze i de i przeciwstawi j sab-
szym, chodniejszym modlitwom «Przedwitu». Walki tej z Krasiskim
nie ujawni wiatu poeta — jak uczyni to wzgldem Mickiewicza

w «Beniowskim»; ani « Zborowski*, nie wykoczony zreszt, ani wiersz

«Do autora trzech Psalmów » nie zostan ogoszone drukiem. Wyda-
nie tego drugiego utworu w Lipsku, r. 1848 nastpio, o ile si zdaje,

bez wiedzy i woli autora. Jeden z odpisów jednak dosta si do rk
Krasiskiego i wywoa, jako odpowied, « Psalm alu». Stosunki listowe

mimo to nawizay si midzy poetami, po niedoszym pojedynku, na

nowo. Pierwszy odezwa si Sowacki, usprawiedliwiajc swój krok

przyjtem na siebie posannictwem, dla którego musi powica zwi-
zki ludzkie: «Ty jeste wielki duch Boy i jeden z anioów narodu

naszego. Zakrwawia Ciebie i zakrwawionym w sercu zostawi, by-

oby grzechem przeciw duchowi wiata*. Sowacki wiedzia i czu,

ile zawdzicza bogactwom duchowym Krasiskiego i jego artyzmowi,

który sobie przyswoi tak wietnie, w tej najwyszej fazie rozwoju

twórczoci, to te powyszem wyznaniem przekrela on niesprawie-

dliwe, przez podniecenie uczu wywoane sdy i zarzuty tego wspa-

niaego wyznania, jakim jest wiersz «Do autora Trzech Psalmów*.

Dusza poety podlega kolejno to porywom wyobrani, spotgowanej
przez mistyczn egzaltacy, to znowu otrzewieniu pod wpywem rze-

czywistoci, oddziaywajcej, jako probierz prawdy i siy, snutych przez

ni roje. Zetknicie si, z przyby do Parj^a we wrzeniu, r. 1845

matk Makryn Mieczysawsk, Bazyliank z Biaorusi, gon z bo-

hatersko znoszonego przez lat om mczestwa za wiar, wywoao
tak chwilow reakcy w mistycznem upojeniu poety. Prostacza natu-

ralno tej mczennicy, która potg wiary, si zdumiewajc swego
ubogiego w zasoby wiedzy ducha, czya z wygldem, gestami i mow
klucznicy wiejskiej, « gospodyni, siedzcej sobie na szlacheckim dwo-
rze... w czepcu, ratuchu, kluczami za pasem*, wstrzsna silnie ni-
cego o królewskoci swego ducha poet. Suchajc jej prostej opo-

wieci o znoszonych, przez lat tyle, naj wyszukaszych mczarniach, nie
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znajdujc w niej ni ladu jakiej pozy czy pretensyi do wielkoci
i witoci, uznawa si w gbi sumienia sabszym moralnie, upoko-
rzonym t prawd ducha tak potnego, a tak skromnego i natural-

nego. Ten nastrój wzruszonej i skruszonej duszy umoliwi odbicie

w niej i odtworzenie, tak proste, realistyczne, plastyczne, wolne od
mgie mistycznych, zarówno zewntrznej postaci tej cichej bohaterki,

jak jej duszy. Poemat Sowackiego jest zarazem aktem pokory ze

strony poety, «noszcego na swem czole gwiazd myli ludzkiej », odbie-

rajcego w pomienistych wizyach stwierdzenie danej mu przez nie-

biosa myli. «Król Duch» zgina kolano przed prostoduszn klucznic
litewsk, promienn rzeczywist potg swego realnego mczestwa
i nie waha si jej nazwa «Królow Ducha ».

Poniewa liczne utwory z tej ostatniej epoki twórczoci, prze-

wanie nie wykoczone, pozostawi poeta w rkopisie, a zwaszcza
te, w których opiewa królewsko wasnego ducha, przeto nale-

aoby biografowi i krytykom trzyma si zasady, i w sdach
o czowieku opiera si trzeba przedewszystkiem na jego czynach

spenionych; zarówno trudne do pochwycenia pobudki czynów, jak

i zamierzane a zaniechane czyny, drugorzdne maj znaczenie dla

sprawiedliwego, a znajcego saboci, sprzecznoci i zawioci duszy

ludzkiej sdziego. Dziea nie wykoczone, utwory wykoczone, lecz

z woli autora nie ogoszone za ycia, mog i powinny mie znaczenie

dla historyka, jedynie jako wiadectwo, pozwalajce mu zrozumie wa-
hania duszy i twórczo pisarza, ale nie jako czyny, jako twory, prze-

znaczone do obiegu publicznego, do oddziaywania na ogó czytelni-

ków, do wspóubiegania si z innymi tworami o uznanie i wpyw na
dusze. Czytelnicy i krytycy, biografowie i wydawcy, przy stykaniu

si z tak bogat spucizn pomiertnych, nie wykoczonych, fragmentów
Sowackiego, powinni mie na pamici t wan, a nie uwzgldnian
zwykle rónic. Cenic szczero, z jak odsania on nam tajemnice

najciekawszej i najbogatszej ze sfer swego ycia duchowego, sfery

wyobrani, nie mamy prawa ka rónych prób, rzutów, niedokoczo-
nych, niepenych odbi tych wysików ducha i artyzmu, mocujcego
si z tak trudnym do ujcia, owadnicia, odtworzenia artystycznego,

wiatem mistycznych wzlotów i roje, na równi jako wiadectwa
o poecie, z przeznaczonymi przez niego dla druku utworami, jak:

«Ksidz Marek» i pierwsza cz «Króla Ducha».

Ostatnie lata ycia i twórczoci Sowackiego przedstawiaj
wzruszajcy istotnie obraz rwania si, w rónych kierunkach i formach,

ducha, krpowanego wzmagajc si niemoc, trawionego chorob chro-

niczn ciaa i wyczerpujcego si heroicznymi wysikami myli, uczu-

cia i wyobrani, pracujcych gorczkowo, w podnieceniu, dochodzcem
do ekstazy, nad rozwizaniem najwaniejszych zagadnie ludzkich,

przenikniciem tajemnic prabytu i rozwietleniem mroków przyszoci
wiata i wasnego narodu. Przeksztaciwszy i rozwinwszy, z pomoc
swej wyobrani, ide stopniowego uduchowniania si przyrody, prze-
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jt za porednictwem Krasiskiego z filozofii niemieckiej, widzi w niej

alf i omeg wszelkiej wiedzy i na niej opiera sw religi, histo-

ryozofi, polityk, etyk i estetyk. Wzmagajca si, z rozwojem we-

wntrznym, sia i gbia natchnienia twórczego, umacnia w poecie

i rozwija kiekujc w nim zdawna myl o odwiecznem istnieniu jego

ducha, jego wysokiem posannictwie, wskazywanem przez wizye, ognie

cudowne, natchnienia rozjaniajce mu róne zagadnienia przyrody

i wiata ludzkiego. Na miejsce niedawnego przewiadczenia o wy-
szoci i potdze wasnego ducha, opartej na mistrzostwie artyzmu,

wystpuje wiara w anielsko tego ducha, majcego swym trudem,

sw ofiar, wyrzeczeniem si wiata i rozkoszy yciowych, wyzwoli,

podnie wasne spoeczestwo i ludzko, sta si óbkiem, w którym

rozwija si bdzie nowa era. Nie mona temu przewiadczeniu nada-

wa miana i znamion obdu wielkoci.

O ile anhelliczne i posgowe pozy poety, apoteozujcego swe osa-

motnienie i mistrzostwo artystyczne, mog wywoywa ironiczny umiech
surowszych pod wzgldem moralnym czytelników i krytyków, o tyle

anielsko ostatnich lat i zwizany z ni heroiczno-mistyczny nastrój,

przeksztacajcy tak do gbi ycie duchowe Sowackiego, wydobywa-
jcy z jego serca tak szczere i silne tony uczuciowe mioci dla Boga
i ludzi, dla Polski i ludzkoci caej, nadajcy jego artyzmowi niezwy-

k si, gboko, szczero, prostot i polot, budzi i budzi nie

przestanie cze, podziw i wspóczucie. Na tem nowem stanowisku, o ile si
oddali od tak blizkiego mu dotd duchowo Krasiskiego, którego utwory

wydaj si mu teraz «pyem byszczcym*, o tyle zbliy si do po-

krewnego mu obecnie heroizmem mistycznym Mickiewicza, który na

swego niedawnego antagonist oddziaywa teraz pocigajco i podnie-

cajco, zarówno dziaalnoci dla sprawy boej, jak porywajcymi wy-

kadami w Kolegium Francuskiem. Poruszajc spraw przywrócenia

lyiickiewiczowi odebranej mu katedry, w licie publicznym do ks. Czar-

toryskiego (w r. 1847), z uniesieniem odtwarza Sowacki wraenia swe

ze suchanych przed czterema laty wykadów.
«Po tylu wiekach Sorbona — od Danta jeszcze gucha i nie ro-

dzca, pierwszy raz twórcze teologiczne sowo usyszaa... Polak mó-

wi. Zdaje si, e ów dawny Awarys Scytyjski, od którego Pitagoras

pobra myli najwysze — wróci — a odebrawszy poplamione przez

ludzi swoje wasne ideje — rzuca je na nowo — ze wieoci kwia-

tów... z blaskiem soc nowo z rk duchowi jakiemu wylatujcyeh ».

Przykad Mickiewicza, który zaniecha twórczoci poetyckiej, a odda
si propagandzie i praktycznej dziaalnoci w Sprawie Boej, zetkni-

cie si z matk Makryn, mogy take pobudzi Sowackiego do prze-

rzucenia swej dziaalnoci na te nowe pola. Noszc w swej duszy od-

kryt tajemnic wiata, stara si przygotowa ludzi do jej przyjcia

przez czciowe odsanianie posiadanej prawdy i godzenie jej z chrze-

cijask, pojmowan, objanion z punktu widzenia «Genezis z Du-
cha*. Jednoczenie za, wobec ruchów rewolucyjnych ówczesnych (1846

do 1848), witanych przez poet jako pocztek nowej ery, wyzwalania
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si ujarzmionego ducha, uwaa za swój obowizek propagowa przez

broszury, odezwy i listy, polityczne doktryny, wyprowadzone z zasad

nowego objawienia.

W pierwszym kierunku dziaalnoci, najwaniejszym, w rkopi-
sie przechowanym owocem wysików duchowych apostoa- poety jest

utwór, nazwany przez wydawc (prol Tretiaka) « Listem apostolskim*.

«Napiszmy oto na zotej pycie skay, — czytamy we wstpie — ewan-
geli prawdy dla braci naszych ». Pod wpywem «Ksig narodu » po-

wtarza tu Sowacki myl, i Bóg okaza si najdobrotliwszym dla na-

rodu polskiego, wybierajc go na ofiar krzyow, bo, gdyby nie to

ukrzyowanie, to nigdyby Polacy nie usyszeli ogromnego gosu w du-

szach swoich, który im prawdziw wiedz odkry », Porzuciwszy nie-

dokoczony ten list, zabra si do ujcia w formie «Rozmów » wyni-

ków swej nauki dla uzupenienia i objanienia gbszego zasad chrze-

cijaskich. Okoo siedmiu fragmentów wiadczy o wysikach umyso-
wych poety, przelewajcego nieraz po kilka razy swe wywody w co-

raz to inne formy: wykadów, wierszowanych parafraz, romansu histo-

ryozoficznego (Helion i Helois), osnutego na metampsychozie. Ze So-
wacki wiadom by bezsilnoci i bezowocnoci swego apostolstwa, o tern

wiadczy tchnca gorycz alu skarga, wywoana powodzeniem i uzna-

niem, jakiego doznawali w podobnych usiowaniach Towiaski, Mickie-

wicz, a poniekd i Krasiski Helion upiony, w «Zborowskim», woa
z alem *

Ja si w mej twórczoci mcz,
A oni, patrz, peni mocy,

Na górach, Boga prorocy.

Piorunami nakryci, kocioem,
Nad tczowem stoj koem
I lud jak owce pas...

Dalej nieco, w rozmowie z Dziewic, objania poniekd przyczyn
swej niemocy:

A w marach, gosach, które dotd sysz,
Pikniejszej niby brakuje poowy
Tej, która daje harmoni i cisz...

T pikniejsz poow bya poszukiwana synteza, sformuowana
ostateczna nauka. Na zapytanie Dziewicy, gdzie j prowadzi, odpowiada:

Gdzie? Sam nie wiem wcale,

Jeli duch powie — wstpimy na fale.

Jeli pochwyci— polecim w niebiosa;

Jeli roztopi — spadniemy jak rosa;

Jeli zapiewa chór, co teraz niemy,

W echo si jego gosów rozlejemy.

Sowem, sam poeta wiadom jest swej bezsilnoci co do ujcia
wasnych marze i pragnie w zasady, umoliwiajce dziaanie i apo-
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stolstwo ród ludzi. Si jego jest artyzm jedynie, artyzm zaleny od
wzlotów niespodzianych i spadajcych na dusz nastrojów, natchnie.

Co si tyczy dziaalnoci politycznej poety, to ona naturalnie

obraca si musiaa w najwyszych sferach... utopii mistycznej i z po-

lityk jako nauk i sztuk urzdzania stosunków ludzkich nic wspól-

nego nie ma. Jego republikanizm jest waciwie wybujaym anarchi-

zmem, ubóstwiajcym «liberum veto» i opartym na mistycznych wzlo-

tach wyobrani poety w sfery zawiatowe. Wedle wywodów broszury:

«0 potrzebie idei», przeniknitej messyaniczn egzaltacy. Bóg karze

Polaków «jako ludzi, którzy zaczli, a ustali... jako Anioy, które wi-

dziay niebiosa a nie weszy... jako Naród, który sta przewodnikiem

i wzorem ludów, a zeszed na maego naladowc innych narodów...

a swej przeszoci wstydzi si jako szalestwa i snu, pocztego w pi-

janej modoci godzinie... Bóg bowiem chce Polski, aby czynia Wyso-
ko midzy wysokociami, do której d w ideaach inne narody*.

Mickiewicz, mimo utopijnoci swego Messyanizmu, wskaza narodowi

w «Ksigach Pielgrzymstwa » realn, niewzruszon podstaw odrodze-

nia i polityki w prostej a doniosej sw prawd nauce: «0 ile po-

wikszycie i polepszycie dusz wasz o tyle polepszycie prawa wasze
i powikszycie granice », Sowacki tymczasem koczy sw odezw, wy-
dan w chwili kiedy, rwcym si do dziaania, trzeba byo wskaza
[prosto i jasno cele i rodki akcyi, mistyczno-apokaliptycznem zalece-

liem: « Uczcie si! i potrzeba jest zgbi dno Globu, a obaczy ta-

jemnice ywota i nauczy ducha Waszego, aby przez cae godziny

[móg y w gbiach wiedzy Boej jako duch widzcy wiat Ducha.
!W rodku a bowiem ziemi moe si pokae Anio ów, ze socem na
[gowie i z miesicem stratowanym pod nogami... o którym mowa jest

!w Jana w. widzeniach*. Brak echa, ród emigracyi, dla tego rodzaju

[hase, rad i pomysów, rozwijanych przez poet w licznych pismach
i odezwach, musia oddziaywa zniechcajco i otrzewiajco moe na
poet, który w pewnych momentach zdolnym by do samokrytyki. Nie-

liczne grono nowych, modych przyjació, a raczej ulegych wielbicieli,

zoone z przybywajcej z kraju modziey, nie pozwolio poecie pró-

bowa, niemoliwej zreszt, realizacyi wasnych idei w jakiej organi-

zacyi i akcyi politycznej. Niepowodzenia w próbach zarówno sformu-

owania i ogoszenia wiatu caoksztatu nowej nauki, jak i zastosowania

[jej w akcyi, zwróciy poet ku najwaciwszemu dla jego uzdolnie za-

daniu: artystycznego odtworzenia, w owietleniu nowych poj, dzie-

jowej przeszoci narodu. Do myli tej pierwsz podniet dao So
wackiemu pojawienie si «Pana Tadeusza*, którego piknoci on pierwszy

niewtpliwie dostrzeg i oceni (Krasiski w pierwszych chwilach uwa-a «Pana Tadeusza » «za nowego, wietniejszego tylko «Pana Podsto-

lego»), skrystalizowaa si ona pierwotnie w pomyle « wielkiego poematu
w rodzaju Ariosta, który ma si uwiza z szeciu tragedyi czyli kronik

dramatycznych ». « Balladyna* miaa stanowi jedn cz tej wielkiej

icaoci, któr chcia zapewne przeciwstawi arcydzieu Mickiewicza.
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Powstaa ona w listopadzie r. 1834, a wic w kilka miesicy po wyj-

ciu «Pana Tadeusza », czy jednak pomys «poematu z szeciu trage-

dyi» wspomniany w przedmowie, pisanej w r. 1839, pochodzi z tego

czasu, co i dramat, czy te póniej si wyoni, by nie wej w wykona-
nie, o tem trudno orzec stanowczo. Czy przy tworzeniu « Lilii Wenedy»,
pisanej wspóczenie prawie z drukiem « Balladyny*, mia jeszcze poeta

ten plan na myli, o tem wtpi naley. W utworze nic nie wskazuje

na jakkolwiek czno z «Balladyn*. Spotykamy tu jednak pono-

wn, w licie do twórcy «Irydyona», zapowied caego cyklu dziejo-

wych dramatów. W lat kilka, ju pod wpywem Towianizmu, poeta

w urywku, ogoszonym wraz z fragmentami « Zawiszy Czarnego », oznaj-

mia, i «ni mi si jaka wielka, przez wieki idca powie... niby na
twarzy ogromnego miesica ludy wymalowane... krwi sw purpurow
idce baga Boga i wiekuiste Sowo na niebiosach zjawione... Prze-

wite wic ywoty opisz... tych jasnych duchów sonecznik zoty
cigle ku przejasnemu socu odwracajcy oblicze*. Fragment p. t. « Poeta

i natchnienie*, tudzie dramat znany p. t. « Zborowski*, wyjaniaj nam
dalszy rozwój tej myli na tle idei metampsychozy i pod wpywem wywo-
anego, syntez przeszoci i przyszoci narodów w «Przed wicie #, de-
nia by przeciwstawi, temu poematowi, wasn gbsz i wietniejsz syn-

tez i poprze swoje prawa do stanowiska wieszcza i wodza duchowego
narodu, przez odtworzenie dziejów wasnego ducha, który «tu nareszcie

za kar i za ostatni los — z potg sowa wsta*, jak nam oznajmia

w « Poecie i natchnieniu*. Nawa cisncych si do duszy zada, py-
ncych ze wiadomoci nowego stanowiska, gorczkowe chwytanie co-

raz nowych dróg, rodków, form, odryway poet od najwaciwszego
kierunku i najodpowiedniejszych uzdolnieniu form i rodków oddzia-

ywania. Niepowodzenie ruchu rewolucyjnego w r. 1846 cho nie wy-
trzewio poety z jego zudze i roje, ale wpyno zapewne na skie-

rowanie dziaalnoci w sfer twórczoci artystycznej i wywoao utwo-

rzenie, w kocu tego roku, pierwszego rapsodu « Króla Ducha*, ogo-
szonego drukiem w 1847 w Paryu.

Dowiadczenie nabyte przez wielokrotnie ponawiane wysiki, czy

nione dla powizania dziejów przemian wasnego ducha z ideami «Genezis

z Ducha* i rozwojem duchowym ludzkoci, skonio Sowackiego do

powcignicia zapdów wyobrani i myli, mocujcej si z niesko-

czonoci i ujcia przedmiotu w ograniczone czasowo i przestrzeniowo

granice. Zaczerpnita z dyalogu Platona legenda o Herze Armeczyku
posuya poecie za punkt wyjcia, prowadzcy odrazu do wcielenia

ducha tego Hera w mitycznego twórc pastwa i spoeczestwa pol-

skiego — Popiela, zrodzonego z czarodziejki, zapodnionej przez po-

pioy tych, których mia by mcicielem. Pomys ten, bdcy waci-
wie realistyczn illustracy znanego wiersza wirgiliuszowego : «Exoriare

aliuis ex ossibus nostris ultor*, wie « Króla Ducha* z « Lili We-
ned», czynic Popiela synem «Rozy Wenedy* zapodnionej popio-

ami polegych i spalonych przez ni rycerzy. Jednake poeta nie daje

I
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mu charakteru mciciela podbitych i wytpionych Wenedów, o których

wzmianki tu ju niema. W tych ujemnie tak scharakteryzowanych

zwycizcach, Lechitach, widzi teraz «Cudowne jakie Lecha pokolenie!

Majce w sobie caej Polski Sowo — I moc i rózg cudów Moje-
szow*. Ten kontrast, sprzeczno duchow, jak widzia niedawno
midzy swoim duchem a rubasznoci i prostactwem duchowem Lechi-

tów, znik w oczach poety, czujcego si obecnie nie wenedyjskim Le-

lum, poet, nie rozumianym przez krytyków i tpe gowy rubasznych

potomków Lecha, lecz duchem -anioem, wieszczem, wodzem, wadc
narodu, który ma owieca o najwaniejszych prawdach i prowadzi
ku jego wysokim celom. To nie Bajron, walczcy w «Beniowskim» szy-

derstwem z niechci gupich krytyków i ograniczonoci «Sanszo Pan-

szów» szlacheckich, to wysaniec wiata wyszego, z jego « wyroków »,

odsaniajcy ludziom « rzeczy przeminite i wielkie duchów witach
wojny wite*. Gboka wiara w prawd, zbawcz si i moc odra-

dzajc noszonych w duszy tajemnic wiata podtrzymuje w poecie ten

podniosy nastrój, mioci, czci i pokory wobec potgi nadziemskiej, któ-

rej czuje si narzdziem, a dostojnoci kapaskiej i mioci ojcowskiej

wzgldem tych, których ma prowadzi si ducha swego ku odrodzeniu

i wyzwoleniu. Znika teraz w Sowackim czowiek ze swymi urazami,

draliwociami, niechciami, usuwa si nieraz na drugi plan artysta,

a góruje wieszcz-kapan, chccy ubiera si, przez pokor ducha, w «wier-

sza dawnego struktur », by powag i prostot archaiczn formy uwy-
datni wito odsanianych czytelnikowi tajemnic. Poeta czu nie-

odpowiednio oktawy, przypominajcej swoim ruchem rytmicznym,

wytwornoci swoich wygina, renesansowe pochodzenie, wdzik umie-
chu ariostycznego, donuanowskiej galanteryi, rycerskoci i lotnoci.

Std usiowa bd przeksztaci t form, przez wprowadzenie nowych
kombinacyi, nadajcych jej inny ukad, zgodniejszy z nastrojem utworu,

bd zastpi przez inne, wicej odpowiednie powadze i dramatycznoci
treci. W szeregu prób, o których wiadcz liczne przechowane w rkopi-
sach fragmenty i waryanty, spotykamy te zamiar wprowadzenia obrzdu,
formy, wiersza i ukadu dramatycznego z drugiej czci «Dziadów*

,

której nastrójowo teraz dopiero z ca si przemówia do duszy

Sowackiego. Przekad dwu pieni Iliady, pochodzcy z tego czasu, po-

zostaje zapewne w zwizku z usiowaniami wytworzenia najwaciwszej
formy i stylu dla heroicznej opowieci « Króla Ducha*.

Ostatecznie pozosta poeta przy oktawie. Nie dajca si ujarzmi
i ograniczy wyobrania Sowackiego, wdarszy si teraz w sfery nie-

skoczonoci, rozsadza wszelkie formy i uniemoliwia zamknicie po-

mysu w ramach planu obmylanego i wyczerpujcego ca ewolucy
myli zasadniczej. «Dziady» pomimo tego i brak im pocztku i koca,
przedstawiaj, dziki oparciu na realnym gruncie ewolucyi ducha poety,

dwa doniose akty, dwie skoczone fazy tej ewolucyi. Mickiewicz, przy

caej sile swej wiary w czno ycia duchowego jednostki ze wia-
tem nadziemskim, umia zapanowa nad nieskoczonoci, zjednoczy
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dzieje swego ducha z yciem realnem wiata ludzkiego, krzepic nas

tym zespoleniem dwu wiatów, tem wprowadzeniem powiewu nadziem-

skich sfer w duszn atmosfer padou ziemskiego. Takim genialnym

przewodnikiem w sferach zawiatowych jest take Dante, nie traccy
na chwil poczucia realnoci bytu ziemskiego i ujmujcy tak szcz-

liwie, w granice pojemnoci ludzkiej duszy, nieskoczono sfer nad-

ziemskich.

Sowacki cae ycie, jak to ju zapowiedzia w pierwszym swym
utworze modzieczym, «way si pomidzy niebem a ziemi », gonic
za socami duchowemi, któreby mu pozwoliy poj i odtworzy nie-

widzialn, tajemnicz stron bytu ziemskiego i opromieni fakty realne

porozwieszanemi nad nimi tczami wyobrani. Najpotniejszym z tych

wysików duchowych poety, najwyszym wzlotem jego wyobrani, dla

rozwinicia tych tcz i zapalenia soc duchowych, któreby rozwie-

tlajc przeszo przeddziejow , rozjaniy cay cig dalszych dziejo-

wych chwil ycia narodu i rozpdziy mroczne mgy chwili wspócze-
snej i przyszoci, jest «Król Duch». Losy tego utworu nie odpowie-

dziay zamiarom i nadziejom poety. Liczni dzisiejsi wielbiciele czcz
i podziwiaj w tem potnem dziele nie objawienie wieszcze, nie wy-

kad tajników przeszoci, nie ksig, majc nam torowa nawe drogi

ku lepszej przyszoci, lecz to, czego nie pragn i nie szuka sam
twórca, czego si nawet wyrzeka: wietno i nowo artyzmu. W tej

sprzecznoci zamiarów i wysików poety z rezultatami otrzymanymi

odsania si nam tragiczno wzruszajca ostatnich lat ycia ducho-

wego twórcy «Króla Ducha ».

Poeta «mczy si w swej twórczoci* by tcze i mgy, blaski

i widma swej wyobrani, skupi, skoncentrowa w jakiej nowej ewan-

gielii, ujmujcej w opowieciach, czy obrazach dramatycznych, czy te
prostym wykadzie, noszon w duszy tajemnic, alf i omeg mdroci
ludzkiej, majc zbawi ojczyzn i ludzko ca.

Na czele drugiego rapsodu « Króla Ducha » woa w uniesieniu wie-

szczem: «Polsko! ofiaruj Ci rapsody dalsze «Króla Ducha»... Znajdziesz

w nich tajemnic pocztku i koca, alf i omeg wiata, a zatem i Oj-

czyzny. Znajdziesz tajemnic ziarna — wpywu Ducha witego — cu-

dów Izraelow rózg Mojesza przez Duchy sprawowanych — nareszcie

walk si pogaskich, duchowych, elementarnych z Owieciciela po-

tg. Wyraniejsze tych rzeczy wypowiedzenie wzbronione zostao do-

td poecie, pod trwog Boga zostajcemu». Bezowocno swych usi-

owa poeta przypisuje woli wyszej, nie dopuszczajcej do ogoszenia

ludziom objawionych mu tajemnic. Wobec tego poprzestaje on na

rozjanieniu, jednym z promyków tego zamknitego w jego duszy wia-
ta, tajemnic dziejowego pocztku ojczyzny. Ta sama pikno nad-

ziemska, któr ujrza na chwil Her Armeczyk, któr wprowadza cigle

do swych utworów poeta w postaciach, odtwarzajcych zarysy Beatrice,

Atessy, Madonny Rafaela i Tassa, Bogarodzicy z «Przedwitu*, mistycznej

Róy zotej hymnów i litanii kocielnych^ przewodniczy jako ródo
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natchnie drugiemu rapsodowi « Króla Ducha ». ródem siy twórczej

i wytrwaoci, w walce z trudnociami zadania, jest przewiadczenie,

ze ojczyzna caa w duchu poety ronie i rosn tego ducha przymu-

sza, e Bóg, «nawiedzacz ludzkich izb z anielskim dworem, swoj
moc ku mnie nachylon, napenia pieni to maluczkie ono... Pod
jego wielk moc trzymam pióro, snem pisz, a z mgie rozjanionych

bior i moj wasn kwitnc natur nieznane dotd oceany por;
wiersza si nawet dawnego struktur ubraem Panu memu przez po-

kor, tak od cielesnej uwolniony troski, cay si zdaem na moc
i duch boski ». Te wyznania, odsaniajc nam zamiary poety, jego na-

strój i stosunek do przedmiotu, pozwalaj, w zestawieniu z utworem
samym, jako wynikiem tych usiowa, dostrzedz piknoci niepospolite,

uwydatniajce wieo, oryginalno i niezwyko potnego artyzmu
w przeciwiestwie do niepowodzenia wieszczych, apostolskich zamiarów,

zrealizowanych w pomysach, których ubóstwo mylowe, jaskrawa
sprzeczno z prawd dziejow, nieujto i niejasno razi musi
kadego czytelnika, starajcego si wyuszczy ziarno myli z mgli-

stych powijaków, jakimi je omota duch poety. Sprzecznoci i nieja-

snoci w pojciach maj naturaln przyczyn w chaotycznoci, zalenej

od kaprysów duszy wieszcza-artysty, który tego drugiego charakteru

nie moe si pozby i, cho przywdziewa szaty i sanday apostolskie,

niezdolny jest zawadn nad porywami wyobrani, przekadajcej pi-
kno i niezwyko obrazu nad wszelkie prawdy i rozumowania.

Zamiar ogoocenia opowieci z wszelkich przystrójów artysty-

cznych i posikowania si szorstkim, niewyrobionym, naiwnym jzykiem
i stylem Homera czy Piotra Kochanowskiego (w rycerskich scenach

«Jerozolimy ») zrealizowany zosta w tych tylko ustpach, w których

poeta opowiada obojtne dla wyobrani szczegóy. Odtwarza on wtedy,

z nieporównan trafnoci, wszystkie wasnoci (ujemne zwaszcza) tego

pierwowzoru oktawy polskiej (to samo spotykamy w dalszych pie-

niach « Beniowskiego*). Tak np. w drugiej pieni trzeciego Rapsodu
w opisie góry Zober, z pustelni zamieszkan przez czarowników,
znajdujemy ciekaw prób (oktawa IV i V) jzyka i stylu Kocha-
nowskiego w takim np. ustpie:

To straszne Zober nazwisko si Pysze

Natchnitej — zdawna byo spodobao.
Wic tam przybiega i lasów zacisze

Straszne ujrzaa — szczyt przykryty ska.
Pustelnie — duchy — i one derwisze

Z dusz yjc i z koci spróchnia...

Lecz, po chwili tej sztucznej pokory i prostoty, podniecona wyo-
brania wybucha caym przepychem artyzmu w przemowie Ottona do
Pychy.

Jak poeta niezdolnym jest oprze si pokusie wprowadzenia do
opowieci szczegóu, nie majcego adnego zwizku z przedmiotem, ale
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interesujcego wyobrani, wiadczy ów^ opis pogrzebu bogatego kupca
u Bugarów w wieku X, napotkany przez Sowackiego w jakiem dziele

iistorycznem, w relacyi posa, wyprawionego do tego ludu przez Kalifa

Muktedira. Zrczniej wpleciony do opowieci jest ten przecudny, jako
obraz, epizod o pszczoach, rozpoznawajcyci girlandy Krystyny, lecz

z osnow opowieci o Bolesawie, jako wodzu narodu, ma on tyle

zwizku, co arabeskowe miniatury redniowiecznych rkopisów z ich

teologiczn lub filozoficzn treci. Wplatane do poematu wywody hi-

storyozoficzne, próby syntez dziejowych, na fantazyach etymologicznych

osnute (Polska = skaa na ból, Bolesaw = boli mi sawa, Ja-

dwiga = Jad widzi, Mieczysaw = Miecz i sawa), osabiaj swoj
naiwnoci, nietrafnoci, sprzecznoci z prawd dziejow i logik
wraenie, wywoane przez brylanty artyzmu, od których skrzy si ten

wietny utwór.

Niepowodzenia, daremne trudy i wysiki gosiciela nowej nauki,

nagradza sowicie, sobie i czytelnikom, poeta, gdy, wracajc do roli

artysty, odtwarza swobodnie polot wyobrani, podnieconej przez he-

roiczno-mistyczny nastrój ducha.

Mickiewicz po mistrzowsku odtworzy polot wyobrani, podnie-

conej przez nastrój modocianej rycerskoci, w opowieci Gustawa o za-

bawach szkolnych, przeksztacajcych si w modych duszach w isto-

tne boje husaryi polskiej z Turkami; Sowacki, przewiadczony o swem
duchowem zespoleniu, przez metampsychoz, z legendowymi i history-

cznymi wadzcami i twórcami piastowskiej Polski, odczuwa w ich czynach

swoje wysiki, mki, boje, bohaterstwa; w jego duszy «ronie ojczyzna»,

jego serce jest tym «óbkiem », w którym kwili nowa, odradzajca
si Polska, on j mk sw tworzy w postaci okrutnika i pokutnika

Popiela, walczcego z wasn lepot, pogastwem i ssiadami, w ci-

gym trudzie Mieczysawa, i upadkach, miotanego ywioowymi pop-
dami bogatej natury, Bolesawa miaego.

Zakoczenie pierwszego rapsodu jest naj silniejszem odbiciem tego

heroizmu mistycznego, któremu zawdziczaj ca sw si i pikno
utwory ostatniego okresu, poczwszy od pierwszego oddwiku tego

nowego tonu w wierszu: «Tak mi dopomó Chryste Panie Boe», hy-

mnie radoci, uskrzydlonego now ide, ducha poety. Streszczajc

owoce swej dziaalnoci, gosi Popiel-Sowacki:

wiat zwyciyem i oto s lady.

em duch, majcy moc — nad t natur

Nade mn bya myl soneczna, zota,

Do niej moc ciemnych, okrwawionych wschodów
Wioda mi prosto w zotych celów progi:

Jam szed... jak rycerz krwawo — i bez trwogi.

ycie dwiczao w kadej ducha strunie.

Moc sycha byo w kadym moim kroku;
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Cho by na takiej drodze? lepiej w trunie,

Cho z myl tak? — lepiej z wóczni w boku!

Prdzej czy póniej deszcz piorunów lunie

Na ora, który soce mia na oku.

Na mnie — órawia z wycignit szyj
W przyszo - pioruny Boe jeszcze bij...

Ale przeze mnie ta Ojczyzna wzrosa,
Nazwiska nawet przeze mnie dostaa,

I pchniciem mego skrwawionego wiosa
Dotychczas idzie: Polska — na ból — skaa...

Z ca wiadomoci i pewnoci swej tosamoci duchowej z Po-

piciem, woa poeta w nastpnej oktawie:

pije, mój ksztacie pierwszy... z ducha zdjty...

Tak samo znowu, w cigu caego rapsodu, wasne wraenia, ma-
rzenia, widzenia wkada w opowie Popiela. Mamy tu (Pie I, ok-

tawa 31 i nast.) odbicie samotnych wycieczek i marze ród druidy-

cznych gazów w Dieppes (Pornic?), gdzie poeta, bawic tu w sierpniu

r. 1846 dla kpieli morskich, tworzy pierwsz cz « Króla Ducha ».

O nastroju swego ducha pisze teraz w licie do matki : tNa tych

skaach... ja czsto siadam noc i w Bogu utonwszy, dziwne robi
zaklcia, dziwn prac odbywam... prac nad samym sob, nad wasn
moj ubog natur, nad tym duchem, który nad wiatem cierpi, a po-

módz mu jeszcze nie moe... Wczoraj, gdym sobie w rozmowie z Bo-

giem dopomaga wspominaniem Mojeszowej, wielkiej, rozkazujcej

modlitwy, z jednej strony kawa smtnego miesica wieci, jakby

jeden ze wieczników zakonu, a z drugiej strony cigle byskao si,

jak na Synaju*.

Wogóle heroizm mistyczny « Króla Ducha » jest to nastrój «Ksi-
cia Niezomnego*, spotgowany przez wielko, niebotyczno, e si
tak wyra, danego mu posannictwa. Przeznaczony «na walk z cia-

em wieczn, a Jeruzalem sprowadz soneczn* «Król Duch» posia-

da musi potniejszy rozpd, to te woa on w takim heroicznym

porywie.
« Uczucia moje ludzkie podruzgotam,

Serce rozbij, miecz jak drzazg zami,
Saw rycerza od siebie pomiotam,

Koron zrzuc, krzy wezm na rami.
Tylko niech sobie tym dniem zarobotam

Wieczyste wiato i to zote znami.
Które si w boem Królestwie pokae.
Zmartwychwstajcym kociom zocc twarze.

A t ofiar chc mie, postokrotn,

Nietylko za si, ale i za ludzi;

AbjTn t otcha niebios nie samotn
Mia, ale z brami, których Bóg obudzi.
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Obok tego w « Królu Duchu » mona widzie najwietniejszy

wynik duchowego wspóubiegania si poety, z dwoma wielkimi wspó-
zawodnikami, o rzd dusz w narodzie, o utorowanie dróg przyszoci
i najwysze, najpodniosejsze pojcie i przedstawienie zada i ostate-

cznych celów bytu narodowego. Idea messyaniczna znalaza tu kres

swej ewolucyi — wcieleniem w posta Króla Ducha genezy przeszo-

ci i ewangelii, a raczej Apokalipsy przyszoci. Po « Boskiej Kome-
dyi», tem jedynem w literaturze wiata arcydziele, ujmujcej w zam-

knit i wykoczon z ca subtelnoci i plastyk cao, odtworzenie

nieskoczonoci sfer zaziemskich, arcydzieo Sowackiego jest niewt-
pliwie jedn z najwietniejszych prób odbicia artystycznego heroi-

cznych wysików duszy, stwarzajcej, z pomoc podniecanej przez

mistyczn egzaltacy wyobrani, z mgie i blasków, z drga, wzlotów,

wichrów, szmerów, wistów, krzyków, zgrzytów i grzmotów, z poda
i legend i widze, z tego wogóle, co ley poza zwyk skal barw,

tonów, gosów, poza sfer ruchów i ksztatów realnych, a wic poza

•obrbem rzeczywistoci dziejowej, now poezy, posugujc si no-

wymi rodkami, dla wyraenia nowych stanów duszy, przewiadczonej

o swej nadludzkiej zdolnoci jasnowidzenia rozwoju przeszoci i zo-
tych wschodów, prowadzcych do promiennej Jerozolimy przyszoci.

Powysza charakterystyka okrela sama przez si stosunek ge-

nialnego dziea Sowackiego do arcydziea poezyi polskiej i ogólno

ludzkiego, jakim jest «Pan Tadeusz ». Sam twórca «Króla Ducha

»

z waciwym mu polotem podnieconej wyobrani wyzna, i w tej opo-

wieci litewskiej « bratni Homerowi piewak* potg geniuszu swego
sprawi, i «czas si cofn i odwróci lica, by spojrze jeszcze raz

na pikno w dali». W istocie «Pan Tadeusz* to wskrzeszenie za-

marej przeszoci si kochajcego serca i uniemiertelnienie jej po-

tg genialnego artyzmu. «Król Duch» to ikarowy, heroiczno-misty-

czny poryw ducha uniesionego na skrzydach genialnej wyobrani,
na wyyny, z których gin realne szczegóy bytu ziemskiego, a cie-

mne obszary nieskoczonoci rozjaniaj rzucane na mgy i oboki, bla-

ski i postacie latarni czarnoksiskiej duszy poety, odtwarzajcej swe
szczytne pragnienia i fantastyczne rojenia. Sfera twórczoci i artyzmu
Sowackiego zaczyna si tam, gdzie koczy si królestwo Mickiewicza.

«To mój los senne królestwa posiada » woa z pewn gorycz So-
wacki. Jedn jeszcze uwag mona doda dla scharakteryzowania dwu
mistrzów i dwu dzie. Mickiewicz, tworzc «Pana Tadeusza*, zamy-

la pierwotnie o skromnej sielance i dopiero w cigu pracy, pod
parciem nagromadzonych w duszy skarbów, roztoczy cae bogactwo
swych zasobów i stworzy arcydzieo skoczone pod kadym niemal

wzgldem. Sowacki, pod wpywem swego heroiczno-mistycznego na-

stroju, zamierza da ojczynie i wiatu nie dzieo sztuki, nie obraz

lub opowie, lecz nowe objawienie, alf i omeg wiedzy, a przy-

najmniej syntez historyozoficzn przeszoci, owietlon promieniami,

I
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objawionej mu przez niebiosa, prz3'szoci Polski i zwizanych z ni lo-

sów ludzkoci. Rzecz naturalna, i wielko nadludzka zamiaru, i z-
czonego z nim wysiku, musiaaby doprowadzi do uomkowego tylko

urzeczywistnienia planu, nawet w razie, gdyby mier nie uwolnia poet
od zarzutu zaniechania rozpocztego dziea. Ta nadludzko zamiaru, ta

niepochwytno, tajemniczo unoszcych si nad utworem idei, uomko-
wo ruinowa tych mistycznych wschodów, majcych nas prowadzi do

tajemniczej Jerozolimy, odbieraj utworowi t si i urok, jaki ma
kade zamknite, wykoczone dzieo sztuki, a zmuszaj do wyszuki-

wania licznych, zdumiewajcych, lecz fragmentarycznych piknoci, nie

dajcych duszy czytelnika wraenia i rozkoszy estetycznej wielkiej,

harmonijnej caoci.
Jednoczenie z tym najwikszym wysikiem duchowym poety,

jaki stanowi jego gorczkowa, twórcza dziaalno w ostatnich szeciu

latach ycia, rozwija si powoli, lecz nieustannie choroba piersiowa,

do której skonno odziedziczy po ojcu. Praca i stan cigego pod-

niecenia, wyczerpujc niewielkie zasoby si fizycznych wtego orga-

nizmu, przypieszay rozwój zego. Wypadki r. 1848, w których poeta

mistyk widzia potwierdzenie swych wierze i objawie, wywoay nad-

mierny, dla wyczerpanego organizmu, wysiek, postanowienie rozpocz-

cia czynnej dziaalnoci politycznej, której pierwszym krokiem byo
zawizanie, z udziaem koa otaczajcej poet modziey, zwizku na-

zwanego konfederacy (24 marca 1848), i wyjazd do Poznania, w kwie-

tniu, w celu czynnego popierania ruchu narodowego i rewolucyjnego.

Zmuszony przez bieg wypadków, po miesicznym pobycie, opuci Po-

zna, przeniós si do Wrocawia, gdzie doczeka si upragnionego

tak przybycia matki (20 czerwca).

Nie mamy wprawdzie bezporednich, szczerych wyzna matki

i syna o wraeniach, jakich doznay te dwie kochajce si z oddali,

przez lat omnacie rozczone i w odrbnych warunkach rozwija-

jce si dusze: matki, która nie wysza poza do ciasn sfer poj
swego otoczenia krzemienieckiego, swej dawnej uczuciowoci, i syna,

który w niedawnym licie (22 stycznia 1848 r.) pisa tonem nauczy-

ciela (zaczyna si list: Kochana matko moja — gdy poprzednio pisa:

«moja najdrosza, moja wita» i t. p.): «Wic mylisz, e zebranie

pewnej liczby talentów i pewnej iloci ludzkiego szacunku jest to

wszystko, do czego syn twój moe dy na ziemi? A jeli on ma od

Boga to, o czem jeszcze wiat nie wie ? Jeli on przyszed umylnie
na wiat, aby powiedzia i uczyni to, czego inni ludzie jeszcze nie

powiedzieli i nie uczynili, powiedz, czy ty go sdzi moesz? A jeli

sdzisz, a nie rozumiesz, powiedz, jak mu to bolenie ».

Takich bolesnych momentów niemao sprowadzi musiao kilku-

nastodniowe poycie w Wrocawiu, uwydatniajce zarówno przekszta-

cenia jak spustoszenia, jakie lata i smutki w rysach powabnej «Sally»,

a praca ducha, egzaltacya mistyczna i gorczka procesu gruliczego

sprowadziy w piknym czarnookim, dbaym o elegancy modziecu,

WIEK XIX. TOM IV. lo
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marzycielu. Dobro godzcej si z tem, co si zmieni nie dao, matki,

powany, religijny nastrój uczu u syna, umoliwiy harmonijne, po-

wane rozstanie si. Matka daa bogosawiestwo swe odjedajcemu
i oddaa go opiece Boga. W przeciwiestwie do swego dawniejszego

osamotnienia, poeta otoczony jest teraz w Paryu przez grono modych
przyjació, wychodców, przez ostatnie ruchy skazanych na ycie
tuacze.

Najwydatniejsz ród nich postaci jest idealnie szlachetny i ca
dusz oddany potrzebujcemu coraz wicej opieki, gasncemu poecie,

Szczsny Feliski, synow^iec twórcy « Barbary », a syn dzielnej i zacnej

Ewy, póniejszy arcybiskup warszawski. I ród Francuzów znalaz te-

raz poeta-tuacz szlachetne dusze, zdolne oceni i pokocha w nim
ten szczytny idealizm, promieniejcego zapaem nadziemskim ducha.

Mylny domys Maeckiego, który wiersz p, t. «Mój Testament » uzna
za wyraz przedzgonnych myli i uczu poety, faszywie owietli,

w przekonaniu ogóu, nastrój duchowy Sowackiego z ostatnich mie-

sicy ycia. Wiersz ten powsta prawdopodobnie r. 1841, w chwilach

poprzedzajcych niedoszy pojedynek; z religijno-mistycnym nastro-

jem ostatnich lat i ostatnich chwil nie ma on nic wspólnego. Nastrój

ten odbi si w gorczkowo na papier rzucanych fragmentach dalszego

cigu « Króla Ducha », odbiciem jego jest zapisana w dzienniku poety

(czerwiec, r. 1848) ekstatyczna modlitwa:

O krzy Ci prosz modlitw gwatown,
O krzy i si przed rozdarciem wieka!
Caemu wiatu lamp tak cudown
Sta si — gdzie wiksza jasno dla czowieka ?

Panie, nie jest to. Panie, modlitwa nabona,
Ani proba Tytana, który o krew woa —
Panie! bo zych inaczej przerobi nie mona.
Tylko w godzin mierci mioci anioa.

W marcu, r, 1849, wyczerpany, przez ponawiajce si krwotoki,

organizm zacz odmawia usug rwcemu si jeszcze do ycia
i twórczoci poecie. Przybyy do Parya Feliski zasta w dniu

1 kwietnia chorego, oczekujcego ze spokojem dawno ju przewidywa-

nego zgonu. Ju w marcu zrobi rozporzdzenie swego szczupego

mienia (nie wielki kapita w papierach francuskich i dziea), czynic

egzekutorem przyjaciela, Francuza, Karola Pettiniaud. W dniu 3 kwie-

tnia, po odbyciu spowiedzi przed ks. Proniewiczem i przyjciu Sakra-

mentów, przy zachowaniu zupenej przytomnoci umysu i podniosego

nastroju religijnego, odda Bogu ducha na rkach czuwajcych nad

nim Feliskiego i Pettiniaud'a W dwa dni potem gromadka towa-

rzyszów tuaczów odprowadzia zwoki zmarego na cmentarz Mont-

martre.

Bogatszy nieprzebranymi skarbami swego artyzmu od swego wiel-

kiego poprzednika, nie osign on jednak w adnem ze swoich dzie
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tej skoczonej doskonaoci, nadajcej tworom sztuki ogólno ludzk do-

nioso i trwao niemierteln. Przy zdumiewajcej zdolnoci, z jak
wciela si w dusze wielkich poetów i przyswaja sobie waciwoci
tworzenia Danta, Szekspira, Calderona, Byrona, nie posiada on ich

mskoci. Do mierci zachowa modzieczo-kobiec organizacy duszy, nie

pozwalajc, przy rosncej z latami potdze i wszechwadzy wyobrani,

z wyjtkiem drobnych utworów, zapanowa nad przedmiotem i uj
go w skoczon, harmonijnie rozwinit cao. Rozsnuwajc pomys
na pasma obrazów i opowieci, rozbiegajcych si promieniami z pierwo-

tnego centru i rozpywajcych si w nieskoczonoci czasu i przestrzeni,

poeta zmuszony jest albo rozcina te pasma na kawaki i, dorobiwszy

z trudem mechanicznie przyczepione zakoczenie, nadawa tym czstkom
miano i form dramatu, albo te zostawia opowieciami niedokoczo-

nemi z powiewajcemi, nie nawizanemi, nimi przerwanych wtków.
Pokrewiestwo duchowe pociga ku Sowackiemu najsilniej dusze mo-
dziecze i kobiece, a waciwoci geniuszu utrudniaj wczucie si
w subtelne piknoci utworów umysom, cenicym przedewszystkiem

w dzieach sztuki równowag duchowych czynników, odbicie dojrzaoci
zarówno artystycznej, jak moralnej i umysowej ich twórców. Gdy zi-

ci si pragnienie coraz liczniejszych czcicieli wietnego artyzmu i pi-
knoci tego ducha, potniejcego stopniowo prac wewntrzn i trudem
mczeskim, w deniu ku najwyszym ideaom ludzkim i narodowym,
gdy prochy poety powróc na ziemi ojczyst, to najodpowiedniejszym

dla nich miejscem spoczynku wiecznego okae si Warszawa, podzie-

mia katedry witojaskiej, gdzie, jak w swych marzeniach, królowa
bdzie sam i czu si w harmonii z modzieczo kobiecym nastrojem

duchowym modszej stolicy, której wspomnienia, mimo krótkiego po-

bytu, tak silnie i wielokrotnie odbiy si w jego utworach.

Krasiski, który w dalszych fazach swego rozwoju duchowego
z wielkiego poety przeksztaci si na gbokiego krytyka, uj istot

ducha i artyzmu Sowackiego i jego stosunek do Mickiewicza z tak
prawd i trafnoci, e dzi, po latach szedziesiciu, pomimo tak

wielkiego i szybkiego postpu, jakiego dokonaa u nas krytyka lite-

racka, w ostatnich zwaszcza latach, sd ten nie straci nic ze swej

gbokoci i prawdy i dzi jeszcze jest najtrafniejsz i najgbsz cha-

rakterystyk jego twórczoci. « Mickiewicz, powiada krytyk-poeta, w swej

rozprawie *0 krytyce w ogólnoci* zakl polskiego ducha poezyi i jak

Tytan skupi go objciem ramion, cisn w elazny piercie natchnie-

nia — a duch sta si dotykaln piknoci. ... Czem Alp ogromy, czem
piramidy pustyni, czem wszystko co zasadnicze i wzniose, a zarazem

nieporuszone i wieczne, tern Mickiewicza dziea; w nich nadewszystko

przemaga sia dorodkowa, sia wciele i twierdze, wola i czucie

i wiara; one s granitowem jdrem naszej literatury... Sowackiego
mona rozumie tylko po Mickiewiczu, tym ogromnym fiat lux ^) lite-

«Niech si stanie wiato*, sowa Biblii z opowieci o stwprzenii
wiata.

'
.
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ratury polskiej... Zdaje si nam, jakobymy czuli, gdy czytamy dziea

Sowackiego, e w nich si objawia ta druga konieczna, odrodkowa
sia, sia odwciela i zaprzecze, której pd, poczty z dou, a bijcy
ku górze, stara si jak, muzyka, cigem drganiem czstek i roztapia-

niem ksztatów, wyrazi westclmienia wszystkich cia natury i rwania

si wszystkich myli ducha ku niewidzialnemu wiatu nieskoczonoci...

Czem wic w naturze pynno i rozmdlewanie si, czem tczy
koo wodospadów umizgi, czem chmury co chwila zmienne, pynce
na to, by przepa i znieznacznie, ale nie w nicoci, jedno w niebie;

czem bysk usk, zakalajcych si na piersiach wa, czem przewrotno
barw na tle opaowej biaoci, czem szmery rozmarzonych strumieni

i szum daleki morza, czem gwary mnóstw wszelkich, nierozpoznalne

a wsikajce w dusz, jakby prosto szy z wiecznoci — czem owe
melodye piewu, które gasn, oddalajc si coraz wyej, coraz szerzej,

jakby ycie, z piersi ludzkich uwolnione, ju w niebo wstpowao, so-

wem, czem to wszystko, co ju prawie zewntrznego ksztatu si po-

zbyo, lecz natomiast sam icizn natury swojej prawie dotkliwie wy-

razio, - tem si nam marzy, e jest poezya Sowackiego w literatu-

rze naszej... Jej ogó, przez to wanie e siy odwciela jest form...

ma za form Cige pojedynczych czsteczek stawianie i znoszenie,

tworzenie i niszczenie i utrzymuje si nastpstwem tych znosze, ra-

czej ruchem cigym ni postaci, tak jak muzyka... Std cigy po-

zór ironii i kaprysu, std pd niewstrzymany, ale lekkie przejrzysty.

.

Std mistrz stawia si na stanowisku panteistycznego Boga i cigle

stworzenia wasne, jakby sny znikome, budujc i rozwalajc zarówno,

wedug widzimisi swego, te ich wschody i zachody tragicznie lub ko-

micznie... uwaa moe». Charakterystyk t, skrelon przed zapano-

waniem w duszy Sowackiego nastroju mistycznego heroizmu, który

wniós do jego twórczoci nowy ton i stay kierunek, stwierdzia i udo-

stpnia, niepojmujcym jej naleycie przez dugie lata czytelnikom, do-

piero najnowsza krytyka, uwydatniajca w twórczoci poety niedostrze-

gany poprzednio zespó czynników artystycznych, wicych j z dra-

matem Wagnerowskim i dzisiejszym modernizmem.

Wspóczesny francuski krytyk, Sarrazin, wskazuje, jako ródo
tych cech artyzmu Sowackiego, obok wyobrani, w najwyszym stopniu

(podobnie jak u Shelleya) rozwinity dar marzenia, wywoujcy to nieo-

kieznane pragnienie lotu bez koca, przez zmieniajce si cigle prze-

strzenie i czasy, coraz nowe wizye postaci, pooe, zjawisk jak naj-

dalszych od rzeczywistoci. Zgodnie zreszt z tem, co sam poeta wy-

rzek o sobie («To mój los senne królestwa posiada »), zwie go krytyk

francuski wadc wiata wymarzonego (irreel).

Takim by Sowacki jako artysta. Jako czowiek, ze sw mo-
dzieczo-kobiec dusz — dopiero po przebytych zawodach ambicyi arty-

stycznej, w ostatnich latach krótkiego swego ycia, osign, pod wpy-
wem rozbudzenia uczu, wywoanych przez nastrój heroiczno-mistyczny,

moraln pikno i podnioso, która pozwala nam w wielkim i wie-
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tnym artycie czci ducha niepospolitego oddanego z caem zapaem
1 zaparciem arliwej subie w sprawie Boga i Ojczyzny.

WSKAZÓWKA BIBLIOGRAFICZNA.

A) Wydania zbiorowe i pierwsze wydania pomiertne pojedynczych utwo-

rów: Za ycia poety pojawio si tylko zbiorowe wydanie jego mo-
dzieczych utworów, p. t. «Poezye Juliusza Sowackiego » (Pary,

1832— 33). Tom I obejmowa poematy: mija, Bieleckie Hugo, Wiersz

do Skibickiego, Mnich, Arab; tom II dramaty: Mindowe, Marya Stuart;

tom III rozpoczyna przedmowa poety, a po niej id: Lambro, Godzina

Myli, Duma o Wacawie Rzewuskim.^ Bogarodzica^ Kulig, Pie legionu

litewskiego. Po mierci poety pierwsze zbiorowe, ale niekompletne i nie-

poprawne wydania pojawiy si w Naumburgu (r. 1861, ksigarnia Mau-

rera) i w Lipsku (1863, 1869 i 1894) u Brockhausa, w 4 tomikach.

Pierwsze staranniejsze, wedle wskazówek Maeckiego, a pod nadzorem

Amborskiego, wydaa ksigarnia Gubrynowicza we Lwowie, r. 1880

(4 tomy). Pomieszczono tu w porzdku chronologicznym to jedynie,

co poeta ogosi drukiem za ycia, z dodaniem dwu urywków z pism

pomiertnych. Wydanie Kazimierza Bartoszewicza (Kraków 1882 r.,

5 tomów), zawiera, w innym tylko porzdku, te same utwory, co po-

przednia edycya, z wyjtkiem urywków pomiertnych, zastpionych

przez wyjty z rkopisów urywek dalszego cigu «Pana Tadeusza ».

Wydanie H. Biegeleisena (Lwów 1894, w 6 tomach), zawiera take
w czterech pierwszych tomach przewanie drukowane za ycia poety

utwory, z dodaniem wiersza: «Tak mi Boe dopomó » i kilku proz
pisanych rozpraw, za w dwu ostatnich, póniej dodanych, bibliografi

szczegóow i obfite wypisy ze studyów nad Sowackim. Warszawskie

wydania czciowe w « Bibliotece naj celniejszych utworów* Lewentala

i póniejsze, peniejsze, przez redakcy «Wdrowca* podjte, w 6 to-

mach, pod redakcy F. Hoesicka i L. Meyeta (Warszawa, 1903— 4),

niewielk maj warto. Obecnie przygotowuje A. Górski moliwie

zupene wydanie pism Sowackiego, majce si ukaza w 6 tomach,

nakadem ksigarni Gebethnera i Wolffa; pen równie edycy przy-

gotowuje we Lwowie Br. Gubrynowicz.

Bogat spucizn rkopimienn, zoon przez rodzin poety

dla przechowania w bibliotece Ossoliskich we Lwowie, pierwszy roz-

patrywa prof. Antoni Maecki i, dokonawszy, wedle swego uznania,

wyboru zasugujcych na ogoszenie utworów, w caoci czy fragmen-

tach zostawionych, wyda w r. 1866 we Lwowie « Pisma pomiertne*

(3 tomy). W tomie I pomieci, po raz pierwszy, uamki poematu Szan-

fary, 28 utworów lirycznych, z epoki 1828 do 1842 i 34 drobnych

utworów z epoki mistycyzmu, nastpnie Podró na Wschód, poemat

niedokoczony (6 pieni). 'Wschód soca nad Salamin, Poeta i na-

tchnienie, fragment, trzy ustpy przekadu Iliady. Prócz tego dodano
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tu przedruki wczeniej ogoszonych utworów: Gróh Agamemnona (ogo-
szony przez poet przy pierwszem wydaniu Lilii Wenedy, w r. 1840).

Do autora trzech psalmów (poprawny, róny nieco tekst), Rozmowa
% Matk Makryn (ogoszona ju w « Dzienniku literackim* lwowskim,
r. 1861), Prehminarya peregrynacyi do Ziemni w. (ogosz. w Tyg. liter.),

O ^Nocy letniej », Do ksieta A. C. i Gos brata J. Sów. do zgroma-

dzonych i w klub zawiza si cJiccych Polaków (19 marca 1848 r.).

Tom II pomieci dalsze cigi Beniowskiego i Króla Ducha, z pomi-

niciem waryantów i urywków, które wydaway si Maeckiemu nie-

odpowiednie. Przy kocu, przedruk Ody do wolnoci (r. 1830), z uszko-

dzonego egzemplarza. Tom III wypeniy utwory dramatyczne: zosta-

wione w caoci: Beatrix Cenci i Niepoprawni (Nowa Dejanira), tudzie
w niezupenej caoci dramat, p. t. Horsztyski, prócz tego urywki
z dramatów: Krakus, Wallenrod, Walter Stadion, Jan Kazimierz, Zota
Czaszka (w znacznej czci opracowany) i Beniowski.

Nastpnie inni wydawcy, ze zbioru, zoonego u Ossoliskich,

i przechowanych przez róne osoby autografów, rozpoczli ogasza
pominite przez Maeckiego, lub nieznane mu utwory. Z tych waniej-
sze s: «Genezis z ducha », pomieszczona r. 1871 w pimie « Strze-

cha » (Lwów) i w nastpnym roku osobno wydana we Lwowie i Po-

znaniu; ponownie poprawniej r. 1874 we Lwowie. Utwór ten, tudzie

List do J. N. Rembowskiego. Wykad nauki. Dziennik z r. 1847—49,

ogosi H. Biegeleisen w Warszawie, nakadem Ksigarni Paprockiego

(bez roku). Dramat p. t. Horsztyski, wyda z uzupenieniami dla sceny

krakowskiej Juliusz Mie (Kraków 1883). W r. 1889 wyda w Krako-

wie J. H. Rychter, p, t. «Poezye, utwory dramatyczne i Proza», zbiór

urywkowych nieznanych dotd utworów, mieszczcy: Poezye liryczne,

Teogoni, Epigramaty i dramaty: Eolion (Zborowski), Zawisza Czarny,

Agezylausz Z dziejów Nowogrodu. Scena w Malborgu — Przypo-

wiastki — Sny — Testament. Wydanie to niedbae i niekrytyczne.

Naj waniejszem odkryciem, dokonanem przy rozpatrywaniu spucizny

rkopimiennej poety, byo odnalezienie i zestawienie rozproszonych

czstek wspaniaego utworu, w formie dramatu fantastycznego, któ-

remu wydawcy dali z wasnego domysu tytu: Samuel Zborowski. Ju
w r. 1884 «Echo muzyczne i teatralne* ogosio kilka scen, J. Rychter,

poda p. t. « Eolion », w swym zbiorze, czci niektóre, cao za od-

szukanych i zestawionych czstek pomieci Artur Górski w « Sowie

»

warszawskiem, z r. 1901, a czciowo w «Sowie polskiem» Iwowskiem.

Pierwsze ksikowe wydanie sporzdzi H. Biegeleisen (Warszawa,

1903, str. 215). Drugi wydobyty z zapomnienia utwór, dramat Zawi-

sza Czarny, ukaza si po raz pierwszy w niedbaem, bezwartocio-

wem wydaniu J. Rychtera (Kraków 1889). Dopiero Artur Górski da
nam dwa razy obszerniejsz cao rozproszonych w brulionach cz-
stek i ogosi j naprzód w « Sowie polskiem* r. 1903, a nastpnie

w osobnem wydaniu (Warszawa 1906). Nowe fragmenty i waryanty Be-

niowskiego ogosia Gazeta «Lwowska* z r. 1902, n. 212 223 i Bi-
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bliot. Warsz. z r. 1902 (sierpie), odszukane i podane przez prof.

Tretiaka. Dziennik podróy na wschód i plan poematu «Posielenie»

ogosi H. Biegeleisen w Bibliot, Warsz. z r. 1891, t, II. Z utworów
prozaicznych wanym jest tak nazwany, przez wydawc prof. Tre-

tiaka, «List apostolski)), ogoszony w Bibl. Warsz. (1904, 11^ str. 429
do 473.) Ma take dla charakterystyki poj literackich i artyzmu

poety znaczenie rozprawka «Krytyka krytyki i literatury*, z rkopisu
ogoszona przez B. Erzepkiego (Pozna 1891). Pominito w tym wy-

kazie drobniejsze utwory i urywki, ogaszane po rónych czasopismach.

Listy poety do matki i rodziny ogoszone byy r. 1875 w « Ruchu
literackim)) lwowskim i osobno w dwu tomach (Lwów, 1876). Powtór-

nie pomnoone, lecz niestaranne wydanie ukazao si r. 1883 (2 tomy,

Lwów). Pierwsze krytyczne wydanie listów z autografów, z objanie-

niami ogosi L. Meyet (Lwów 1899 r., 2 tomy). Obejmuje ono 142

listy do matki i rodziny. Pamitnik Jul. Sowackiego ogosi H. Bie-

geleisen, r. 1901 w Warszawie (Biblioteka dzie wyborowych).

B) Biografie. mier Sowackiego w r. 1849, prócz krótkiego

wspomnienia w « Przegldzie poznaskim» (t. VIII z r. 1849) i poda-

nego w «Dzwonku» lwowskim (z r. 1850) listu Feliskiego z opisem

ostatnich chwil ycia poety, nie wywoaa w ówczesnem pimienni-

ctwie adnego powaniejszego wyrazu uznania i hodu dla zmarego.
Dopiero z rozbudzeniem si ycia narodowego, wywoanem przez wojn
krymsk, a nastpnie wosk (1859), zaczn si okazywa objawy
zainteresowania si yciem i utworami poety. Norwid Cypryan ogosi
r. 1861 w Paryu swe odczyty o Sowackim, a r. 1862 wyda tame
blizki poecie Reitzenheim Józef krótk biografi z portretem (str. 29),

a jednoczenie w «Ksice zbiorowej dla Wójcickiego » (Warszawa,

1862) ukazaa si «Modo Juliusza Sowackiego*, pierwszy rozdzia

rozpocztej przez Antoniego Maeckiego biografii poety. W cztery

lata póniej wysza we Lwowie cao tego dziea, p. t. « Juliusz So-
wacki, jego ycie i dziea w stosunku do wspóczesnej epoki* (3 tomy).

Drugie wydanie z niewielkiemi zmianami w szczegóach, wyszo w r. 1881

(Lwów, tom I, str. XII, 305, tom II, str. 347, tom III str. 286),

Trzecie wydanie take we Lwowie r. 1901. Z dodatkiem, mieszcz-

cym listy poety do p. Bobrowej. Biografi poety opar tu zasuony
profesor na listach do matki i rodziny, nadajc jej przez to chara-

kter jakby autobiografii, uzupenionej czerpanymi z innych róde
szczegóami, przeplatanej rozbiorami utworów ogoszonych za ycia
i waniejszych ze spucizny pomiertnej. Sumienna, rozwana, poba-
liwa dla saboci Sowackiego, ywo i wymownie podnoszca i obja-

niajca dostrzeone przez biografa znamiona jego wietnego artyzmu,

praca ta stal si prawdziwym pomnikiem dla wielkiego, nieznanego ogó-

owi poety, pomnikiem, odsaniajcym jego rys}' duchowe nie w caej

peni wprawdzie nowych, subtelnych znamion, ale w najsympatyczniej-

szym i najprzystpniejszym dla ogóu zarysie. Dopenieniem niejako

tej pracy, dodajcem nowe i zmieniajcem niektóre z rysów tego
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wizerunku, bya wywoana przez to dzieo rozprawa krytyczna prof.

Tarnowskiego, ogoszona w « Przegldzie Polskim* (r. 1867 i 68).

Nagromadzone przez poszukiwania w pomiertnej spuciznie r-
kopimiennej szczegóy, dostarczyy gorliwemu zbieraczowi rónorodnych
wiadectw, F. Hoesickowi, materyau do nowej, trzy grube tomy obej-

mujcej biografii p. t. «ycie Jul. Sowackiego, na tle wspóczesnej
epoki* (Kraków 1896). Jakkolwiek nazwana przez autora «psyciolo-

giczn», jest waciwie anegdotyczn opowieci o poecie i osobach,

zostajcych z nim w stosunkach. Drobiazgi ycia zewntrznego zasa-

niaj tu raczej ni rozjaniaj dzieje duszy. Ostatnie poecie powi-
cone dzieo prof. J. Tretiaka: « Juliusz Sowacki, historya ducha poety

i jej odbicie w poezyi», ogoszone czciowo (dwie czci z piciu)

w « Rozprawach wydziau filol. Akad. Umiej. » (r. 1903), a nastpnie
oddzielnie w caoci (Kraków 1904 r. dwa tomy z rycinami), nosi na
sobie w pierwszej, sabszej poowie, odbicie pierwotnego planu, w któ-

rym chodzio autorowi o przedstawienie stosunku Sowackiego do

Mickiewicza. Std wynika tendencyjno pracy i traktowanie, w pierw-

szej zwaszcza poowie, przedmiotu z tego specyalnego punktu widze-

nia. Druga cz, przedstawiajca rozwój ducha i twórczoci So-
wackiego w epoce Towianizmu, jest opracowan peniej i zgodniej

z tytuem to te daje nam bogaty w szczegóy, starannie wystudyowany,
obfity w trafne spostrzeenia cho nie wolny od tendencyjnych domy-
sów i owietle, obraz ostatnich lat ycia i twórczoci poety. Naj-
nowsze opracowanie danych, odnoszcych si do modych lat Sowa-
ckiego da Tadeusz Grabowski w pracy: «Modo Sowackiego 1809
do 18B6>> (Bibl. Warsz. 1905 T. I., - 25 i 279-319) tudzie: «Osta-

tnie lata S.» (Bibl. Warsz. r. 1907 i 1908). Poszukiwaniami nad

dziejami rodziny poety i jego stosunkami rodzinnymi i towarzyskimi

zajmuje si od dawna gorliwy zbieracz pamitek i wiadectw, do

poety si odnoszcych, i wydawca jego listów, Leopold Meyet. Ogo-
si on w «Gazecie lwowskiej » z r. 1902 prac «Gniazdo poety» (n. 259

do 269), podan w skróceniu w Bibl. Warsz. (1903 r. II.) tudzie, w teje

gazecie z r. 1903, «Z dziejów rodziny Sowackich* (n. 141 — 148) obok

tego: «Szlachectwo rodu Sowackiego*. (Przew. nauk liter. !z 1905)

i «Dziadek Juliusza* (Kuryer Codz. r. 1905 n. 210-224). S to cz-

ci przygotowywanej wikszej pracy o rodzinie poety.

C) Studya krytyczne nad twórczoci i pojedynczymi utworami. Pierw-

szym krytykiem, który odczu i trafnie scharakteryzowa genialny artyzm

Sowackiego, b) Zygmunt Krasiski. Wygaszane w rozmowach i li-

stach opinie streci on w rozprawie, pomieszczonej w «Tygod. litera-

ckim* z r. 1841 (t. IV) p. t. « Kilka sów o Juliuszu Sowackim*. Mi-

ckiewiczowi jego potna indywidualno artystyczna uniemoliwiaa
wnikanie w gb dusz poetów, posiadajcych odmienn organizacy du-

chow (w czem mistrzem by Sowacki), std to wynikao tak nietrafne,

przez przyja podyktowane, przecenianie Garczyskiego i Zaleskiego,
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a obojtno zupena na twory Sowackiego, której nie mona przy-

pisywa wycznie niechci osobistej. Jednake ostatnie arcydziea So-
wackiego, «Król Duch» mianowicie, wyday si Krasiskiemu niezro-

zumiaemi dziwactwami. Karol Libelt ogosi rozbiory «Mazepy*
i «Ksidza Marka » (Pisma krytyczne, t. II. Pozna 1851). Tylko po-

krewny duchowo Cypryan Norwid zdolny by wynika gbiej w tajniki

tej twórczoci. Ogosi on w r. 1861 w Paryu: «0 Juliuszu Sowackim
w szeciu publicznych posiedzeniach* (str. 90). Dzieo Maeckiego i wy-
dane przez niego « Pisma pomiertne* (r. 1866) wywoao ywsze za-

interesowanie si Sowackim u publicznoci i krytyków, zwaszcza dra-

matami, które zaczn si ukazywa na scenach polskich w Krakowie,

Lwowie, a nawet i Warszawie («Mazepa »). Tarnowski ogosi cay sze-

reg studyów krytycznych i odczytów o « Mazepie » « Balladynie*, « Lilii

Wenedzie*, «Horsztyskim», i poematach «W Szwajcaryi» i cOjciec Za-

dumionych». Rozbiory: « Mazepy*, « Niepoprawnych », «Horsztyskiego»

(w zbiorze « Rozbiory i sprawozdania*, Kraków 1895). Szujski Józef

napisa porównanie « Trenów* Kochanowskiego z « Ojcem Zadumio-
nych», Asnyk swoje uwagi o « Królu Duchu* (Przewodnik nauk. lite-

racki 1879), Becikowski wygasza i wydaje w Warszawie (r. 1879)
odczyty o « Balladynie », J. Kotarbiski o <Horsztyskim», (Przegld
Tyg. 1879 r.), Chmielowski kreli charakterystyk « Ostatnich lat Ju-

liusza Sowackiego* (Ateneum r. 1877) i postacie kobiece jego utworów
przedstawia w ksice: « Kobiety Mickiewicza, Sowackiego, Krasiskiego*
(Warszawa, cztery wydania), Cezary Jellenta da zarys: « Juliusz So-
wacki dzisiaj* (Gos z r. 1899 i osobno Kraków 1900 str. 72). Na-

stpnie rozpoczy si trwajce dotd poszukiwania nad genez utwo-

rów, pojedynczych postaci i pomysów poety, tudzie krytyczne wy-
dania oddzielnych utworów. Waniejsze s: Nehring W. «Studya

literackie* (Pozna 1884 rozbiory «Balladyny» i «Lilli Wenedy>);
P. Chmielowski (Studya liter., Kraków 1886, zarys: Juliusz Sowacki
Towianczykiem), M. Zdziechowski, Mickiewicz i Sowacki pod wpy-
wem Towiaskiego («Mesyanici i Sawianofile», Kraków 1888). J. Ko-

tarbiski: Byrona «Don Zuan* i Sowackiego « Beniowski* (« Ateneum*
1889); W. Bugiel: To ludowe «Balladyny* («Wisa» z r. 1893);

P. Hosick: «Anhelli i Trzy poematy*, Kraków 1895; Tretiak Józef

(« Szkice liter.*, w nich «Hamlet polski*, Kraków 1896); W. Hahn:
Studyum nad gienez « Lilii Wenedy», (Lwów 1894); Tene: « Przy-

czynek do gienezy Maryi Stuart* (Ateneum 1894); Tene: «Kilka

sów o genezie Mindowego», (Lwów 1894); Tene: Poeta i natchnie-

nie Juliusza Sowackiego, (Pam. liter. 1904, str. 628 647); Tene: Win-
centy i Bonawentura Niemojewscy w «Anhellim», Lwów 1903); Tene:
Juliusz Sowacki, Samuel Zborowski, (Lwów 1905); E. Porbowicz: Je-

szcze Beatrix Cenci (Aten. 1896); Drogosaw «0 Maryi Stuart* Sowa-
ckiego (Aten. 1906); T. Pini: « Kilka sów o wpywie Shelleya na trage-

dy» Sowackiego Beatrix Ceni (Aten. 1897); S. Askenazy: «Na margine-

sie Kordyana* (Kwart. hist. 1902); K. Tetmajer: Z powodu wystawienia
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Kordyana w Krakowie (ksika zbiór. «Melitele», Kraków 1902); Sta-

nisaw Witkowski: Czas napisania «Genezis z Ducha* (Pam. litera-

cki 1904, str. 610 i nastpne); K. Jarecki: J. Sowackiego poemat
«W Szwajcaryi» (Bibl. Warsz. 1904); H. Trzpis: «Krytyczna ocena
ciarakteru Kordyana », (Kraków 1905); I. Zimmermann: «Studyum nad
genez Mazepy » (Lwów 1905); Z. Wasilewski: Stosunki Sowackiego
z Goszczyskim (w zbiorze « ladami Mickiewicza », Lwów 1905); L Klei-

ner: «Patryotyzm Sowackiego*, (Bibl. Warsz. 1905); I. Matuszewski:

« Geneza i znaczenie Eloi u Sowackiego », (Ateneum z r. 1892i w zbio-

rze «Swoi i obcy* Warsz. 1898, 2 wyd. 1903); Zdziarski Stan.: « Szkice

literackie*, (Lwów 1902 «0 modzieczych utworach Sowackiego*): Ed.

Dubanowicz «Ksidz Marek » (Pam. liter, z r. 1904); K. Jarecki: «Bea-

trix Cenci» (Bibl. Warsz. 1904); Nehring W: « Mazepa* (Biblioteka

Warsz. 1903), Dwa najwybitniejsze utwory z ostatniej fazy twórczoci,

«Król Duch» i « Samuel Zborowski*, wywoay liczne studya krytyczne

i przyczyniy si wielce do rozwoju naszej krytyki literackiej, która

wobec niezwykoci i zoonoci znamion artystycznych tych pojawow
twórczoci, musiaa wznie si na wysze stanowisko, szersze ogarn
horyzonty, pogbi si i usubtelni zarazem. Najwybitniejsz z prac,

wyjaniajcych cechy nowego artyzmu, uwydatnione w «Królu Duchu*

,

jest studyum Ign. Matuszewskiego « Sowacki i nowa sztuka (Moder-

nizm): Twórczo Sowackiego w wietle pogldów estetyki nowocze-

snej*, (Warszawa 1902 i 2-e wydanie 1905); z innych studyów od-

nosi si tu: J. uawski: «Prolegomena* 1902; K. Jarecki: « Znaczenie

i idea «Króla Ducha » (Bibl. Warsz. III. 1903): T. Miciski: w ksice
«Do róde Duszy*, Kraków 1906; Jan Gwalb. Pawlikowski: «Ze stu-

dyów nad «Królem Duchem*. Popiel: («Sowo Polskie* 1904 r. n. 68

i nast).; « Samuel Zborowski* jest przedmiotem prac: W. Hahna (Lwów
1905 str. 78) i Stan. Schneidera: «Teorya palingenezy w Sam. Zbo-

rowskim*, (Lwów 1905) i W. Makowskiego, w zbiorze p. t. « Godzina

Pogardy*, (Wilno 1906); tu odnosz si take pomieszczone w «Pam. li-

ter, lwowskim* opracowania: Stefanii Tatarówny: « Sowacki a Nietsche*

i Jana Pawlikowskiego: «róda i pokrewiestwa towianizmu i mistyki

Sowackiego*.

Z wyda krytycznych utworów Sowackiego zasuguj na uwag,
prócz wymienionych powyej pierwszych pomiertnych, wyborne, wzo-

rowe wydanie «Genezis z Ducha» przez W. Lutosawskiego (Kraków

1903); «Anhellego» przez W. Hahna (w Bibl. Westa); « Rozmowa
z matk Makryn* przez H. Biegeleisena (Lwów 1904); Przekad
(dwie pieni) « Iliady*, wyda ze swymi rysunkami St. Wyspiaski
(Kraków 1903). Bibliografi wyda utworów Sowackiego i opraco-

wa o nim prowadzi W. Hahn w «Pamitniku literackim*.
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A) Sonet (1827) ^
Zwarzya jesie kwiaty nad brzegiem strumyka,

Wiatr, szumic, zeschych lici tumanami miota;

Byszczy db koralowy, byszczy brzoza zota,

A jaskók wewntrzny niepokój przenika.

Ju czas lecie — gdzie? w sercu znajdziesz przewodnika,
Ju czas lecie, wewntrzna uczy ci tsknota.

Siedzi smutna nad gniazdem, skrzydekiem trzepiota.

Zrywa si — podleciaa — migna i znika.

Jaskóka miaa wróci, nim zefir zawionie,

Pod strzech, której nieraz doznaa opieki,

Lecz j w przelocie morskie pochony tonie.

Lauro, — ja nieszczliwy, idc w kraj daleki,

Myl, ze wróc kiedy, spocz na twem onie...

Próne marzenia — egnam, egnam ci na wieki.

B) Szanfary.
(Uomki poematu arabskiego).

(1828).

Podajemy tu tylko charakterystyczne wynurzenia samego poety,
wiadczce o jego nastroju bajronicznym, ale zarazem mieszczce zarj^^s

jego duchowej organizacyi.

^QQ\ S w wiecie serca, które w mode lata

* ^^/ Straciwszy szczcie, w samym ycia kwiecie.

Nie mogc w niebo ulecie zs wiata,

^yj^? 3- przecie nie yj na wiecie:
Lecz nim mier wizy cielesne rozkruszy,

Pomidzy niebem a ziemi si wa,
Tworz wiat nowy, wiat serca i duszy;

W tym wiecie yj, kochaj i marz.

Motyl, byszczcy skrzydami bawatu
Pierwszy dzie, pierwsz godzin na wiecie.

Usiad na ki najpikniejszym kwiecie.

Usiad — i nigdy nie ulecia z kwiatu.

Krótka, niestety! jego szczcia chwila,

*) Uwaga: Konieczno przystosowania si do planu wydawnictwa ni-
niejszego, w^^nikajcego z jego przewodniej myli, tudzie do skali ozna-
czonych z góry rozmiarów caoci, utrudnia wielce, przy bogactwie rónych
stopni i rodzajów twórczoci Sowackiego, scharakteryzowanie systematy-
czne w dobranych urywkach wszystkich dzie wielkiego poety. Zamiast
podawa z kadego utworu po drobnej próbie, uznalimy za waciwsze
ograniczy si tylko do najwaniejszych i najcharakterystyczniejszych dzie,
a za to uwydatni w liczniejszych i obszerniejszych wyjtkach cae bo-
gactwo artyzmu, ca gam nastrojów i wszystkie wybitne fazy rozwoju
duchowego poety.
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Zatruty napój pije z kwiatów ona;
Pierwszy raz staym widziano motyla;

I wiecznie stay, bo na kwiecie kona. —
Ty, co jak motyl nad kwiatów kobiercem

Do jednej przylgniesz i dusz i sercem,

Strze si; bo ona, cho ma lica cudne,

Nie majc duszy *), ma serce obudne,

A okiem swojem tak prdko zabija,

Tak prdko truje ustami z koralu,

e ycie twoje jak chwila przemija,

A potem wieczno pena mk i alu.

Nie chc ja raju, lecz prosz proroka:

Niech da mej duszy taki step bez koca.
Step dziki, pusty, bezbrzeny dla oka

I wiecznie wrzcy promieniami soca;
A gdy zapragn, wród dzikiego bonia
Na me skinienie niech ródo wypywa.
Niech mi tam prorok wróci mego konia.

Który gdzie w piaskach ruchomych spoczywa;

Niech dla rajskiego duszy zachwycenia

Step ten okryj mych wrogów mogiy.
Niech mi si wróc mej modoci siy.

Lecz nie wracaj modoci cierpienia!

O takiem szczciu serce moje marzy.

Ach! wtenczas bd zupenie szczliwy;
Niech tylko aden, aden czowiek ywy
Tej samotnoci przerwa si nie way!

Patrz, jak te twarde dzikich ska ogromy
Nad fale grone wysuwaj czoa;

Próno nad niemi ryczy wiatr i gromy.

Grom ich i fala poruszy nie zdoa!
Kada ta skaa zoona z korali,

A kady koral, pod wody ukryciem

Niedawno jeszcze obdarzony yciem.
Czu jak najleksze poruszenie fali:

Lecz póniej wszystkie te czstki yjce.
Szukajc wsparcia, przylgny do skay.

Wród zimnych gazów wiecznie czuciem drce
Poród kamieni same skamieniay. —
Tak, kiedy na wiat rzucisz szybko okiem,

Ile serc zimnych oko napotyka:

Ten patrzy na wiat obojtnym wzrokiem.

Ten zimnych ludzi, jak gadzin, unika. —
A jednak kade, kade z tych serc bio

1) Mahomet kobietom w Alkoranie duszy odmówi,
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dz wielkoci, potgi i sawy,
Albo z wojennej ochonwszy wrzawy,

Wrzcym si ogniem mioci palio.

W przyjani stae, w mioci niezmienne,

Dugo cierpiay na tej nieszcz ziemi,

Ale trafiajc na serca kamienne.

Same si wkrótce stay kamiennemi.

C) Godzina myli.
(Pary 1832).

Z tej opowieci-spowiedzi, bajronicznie nastrojonej, podajemy, opu-
szczajc zarówno wplecion tu history roje i zgonu samobójczego, jedy-
nego, blizkiego Juliuszowi, kolegi lat szkolnych: Ludwika Szpitznagla, jak
te uwzgldnione ju w zarysie biograficznym szczegóy modoci samego
poety — te gównie ustpy, w których znajdujemy zarówno charakterystyk
jego organizacyi duchowej i nastroju bajronicznego, jak i zawizki, rozwi-
nitych dopiero w caej peni, w ostatnich latach ycia, wierze i myli.

500)
Guche cierpicych mki, miech ludzki nieszczery

S hymnem tego wiata; a ten hymn pospny.
Zbkanymi gosami wiecznie wniebowstpny
Wpada midzy grajce przed Jehow sfery *),

Jak dwik niesfornej struny. Ziemia ta przeklta,

Co nas takim piastunki piewem w sen koysze;

Szczliwy, kto si w ciemnych marze zamkn cisz.

Kto ma sny i o chwilach przenionych pamita.

W dolinie mg zawianej ród kolumn topoli

Niech blade uczu dziecko o przyszoci marzy,

Niechaj mylami z kwiatów zapachem ulata,

Niechaj przeczuciem szuka zakrytego wiata;

Karmi si marzeniami, jak chlebem powszednim;

Dzi chleb ten zgorzknia, pioun zosta w gbi czary.

Do szkieletu rozebra zesche myli ciao,

Odwróci oczy, — serce ju myle przestao

Moda pami obu,

Ogromna pami, z myli uwita acucha,

^) «Grajce sfery», a waciwie muzyka sfer, jest to pojcie, biorce po-

cztek z filozofii Platona i w póniejszych wiekach, u Ojców kocioa, spo-

tylane, o harmonii muzycznej, powstajcej z ruchu cia niebieskich, a raczej

sfer krysztaowych, z którymi razem si poruszaj. Ludzie tej harmonii nie
sysz, dopiero w yciu przyszem, duszom zbawionym bdzie dostpna.
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wiadczya o istnoci przedywotnej duclia,

A przeczuciami ycie widzieli do grobu.

I nic ich nie dziwio, co z lat poszo biegiem,

I smutni nad przepaci ycia stali brzegiem.

Nie odwracajc lica. W ciemnej szkolnej sali

Smutna poezya duszy daa dwik uroczy,

Na ciemnych, mglistych szybach zawieszajc oczy,

Wiosn, ród szmeru nauk, myleniem suchali

Szmeru rosncych kwiatów

Serce kadego równ miar uczu trzyma;

Smutna poezya duszy oba serca ywi:
Lecz wraeniami duszy odmiennie szczliwi.

Odmiennie czuli. Dziecko z czarnemi oczyma
Modsze wiekiem, natchnieniom dao myl skrzydlat,

I wypadkami myli yo w siódmem niebie.

Modszy marzenia stroi czarnoksisk szat,

A potem siln wol rzuca je przed siebie;

I staway, i widzia przed sob obrazy,

Od których si odama zimniejszym rozumem:
Wic przeczu, e marzeniom da kiedy wyrazy,

Ze si zapozna myl z mylnym ludzi tumem;
Przed sob mia krain duchów do zdobycia.

Oni marzeniem ksigi rozumieli ciemne,

Nie rozumiejc myli. Z dziecinnego piasku

Na ksigach Swedenborga budowali gmachy,

Pene gosów anielskich, szalestwa i blasku,

Niebu Tytanowymi groce zamachy.

Przez tworów pastwa snuli myl dwa acuchy:
W wiato zbite u góry, w ciemno spodem zlane;

Tych ogniwa, jak szczeble wschodów poamane,
Wiod w wiato idce, albo w ciemno duchy. —
I wiat tworów w dwa takie rozamany ruchy

Wiecznie kry. A dusza z iskry urodzona

Ronem yciem przez wieki rozkwita i kona.

Przez dugie wieki, biorc ksztaty rónych tworów,

W kwiecie jest dusz woni i treci kolorów,

W czowieku myl — wiatem staje si w Aniele.

Raz wstpnym pchnita ruchem cigle w Boga pynie,

W doskonalszem co chwila rozkwitajc ciele.

Czowiek si siln myl w Anioa rozwinie.

Ten anio zachwyceniem w wiato si rozleje

I bdzie czci Boga na ywioów tronie^).

1) Odbicie tych poj spotykamy w postaci Anhellego, a szersze, pe-
niejsze rozwinicie w «Genezis z Ducha* i utworach ostatniej epoki ycia.
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On sam od siebie mierci odsun widziado

Dziwnem wynalezieniem cierpicego ycia.

On przed sob przyszoci postawi zwierciado

I rzuca w nie obecne ciwile i z odbicia

Wnosi, jaki blask przysze wspomnienia nadadz
Obecnym chwilom ycia .

Wszystkie czucia skarby

Ognistej wyobrani rzuci na poarcie.

Wyobrania zotemi rozkwitaa farby

I kada si jak tcza na ksig biaej karcie;

Lecz nie byo w niej wiary w szczcie ani w Boga;

Ludzie w nim mieli ducha, w mylach wiat mia wroga,

On, w gbi duszy syszc krzyk szczcia daremny,

Mci si i gmach budowa niedowiarstwem ciemny.

Zabite godem wrae jedno z dzieci kona,

A drugie, z odwróconem na przeszo obliczem.

Rzucio si w wiat ciemny . ;

D) Kordyan (1834).

Prolog.

Pierwsza osoba prologu.

501)
Boe! zelij na lud Twój, wyniszczony bojem,

Sen cichy, sen przespany, z pociech jasnym zdrojem;

Niechaj widmo rozpaczy we nie go nie drczy!

Rozwie nad nim kotar z rbka niebios tczy.

Niech si we zach nie budzi, przed dniem zmartwychwstania;

A mnie daj Izy ogromne i mki niespania.

Po mkach wrcz mi trb sdnego Anioa;
A kogo, przed tron Boga, ta^ trba zawoa,
Niechaj stanie przed Tob. Daj mi si. Boe!
A komu palec przeklestw na czoo poo.
Niech nosi znak na czole. - Pozwól, Panie, tuszy.

e sowem zdoam cielce zote gi i kruszy —
Z bronzu wznios posgi, gdzie pokrusz gipsy,

A kto ja jestem? jestem duch Apokalipsy. —
Obrócie ku mnie oczy zamglone i twarzy —
Oto stoj wród siedmiu zocistych lichtarzy

Podobny do czowieka — szata, w dugo szczodra,

Spywa do stóp; pas zoty przewiza mi biodra,

Gow kryje wos biay, jak niegi, jak wena;
Z oczu skra leci ogniów dyjamentu pena.
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Nogi mam, jak mied, wieem ogniskiem czerwona;

Gos huczy, jako woda wezbraniem szalona.

W rku siedm gwiazd nios, a z ust mi wytryska

Miecz ostry, obosieczny, a twarz moja byska,
Jak soce w caej mocy wywiecone koem.
A gdy przede mn na twarz upadniecie czoem,
Powiem wam: Jestem pierwszy - i ostatnim bd.

Druga osoba prologu.
Ja wam zapa poety na nici rozprzd!
Wy miejcie si z zapau mego towarzysza —
Kto on? do tureckiego podobny derwisza —
Owe siedem lichtarzy jest to siedem grodów,

Stoi wród siedmiu zotem nalanych narodów —
Wygnaniec. — A wos czarny w siwo mu zamienia.

Nie wiek, ale zgryzota. — W oczach blask natchnienia,

W rku gwiazdy to myli, z których jasno dniowa;

Miecz w ustach obosieczny jest to sztylet sowa.
Którym zabija ludzi gupich — albo wrogów.

Trzecia osoba prologu.
Zwanionych obu spdzam ze scenicznych progów.

Dajcie mi proch, zamknity w narodowej urnie,

Z prochu lud wskrzesz, stawiam na mogi koturnie.

I mam aktorów wyszych o cae mogiy.
Z przebudzonych rycerzy zerw caun zgniy;

Wszystkich obwiej nieba polskiego bkitem;
Wszystkich owiec duszy promieniem i witem
Urodzonych nadziei — a przejd przed wami,
Pozdrowieni umiechem, poegnani zami. —

Akt I. Scena I.

(Kordyan, mody pitnastoletni chopiec, ley pod wielk lip na wiejskim
dziedzicu; Grzegorz, stary suga, nieco opodal czyci bro myliwsk.
Z jednej strony wida dom wiejski, z drugiej ogród — za ogrodzeniem dzie-

dzica staw, pola i lasy sosnowe).

Kordyan, zadumany.
C r|0\ Zabi si — mody ^). Zrazu jaka trwoga
^"^/ Kada mi w usta potpienie czynu;

Bya to dla mnie pospna przestroga,

Abym wnet gasi myli zapalone.

Dzi gardz gupi ostronoci gminu,

Gardz przestrog, zapalam si, pon —
Jak kwiat liciami w niebo otwartemi.

») Odnosi si to do samobójstwa Szpitznagla, opowiedzianego przez
poet w «Godzinie' myli ». Poeta, odrazu nawizujc «Kordyana» do po-
przedniej opowieci, zaznacza zwizek cisy wynurze i czynów bohatera
z wasnemi kolejami i rojeniami.
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Chwytam powietrze, poeram wraenia,

Myl Boga z tworów wyczytuj ziemi

I gazy pytam o iskr pomienia.

Ten staw odbite niebo w sobie czuje

I myli nieba bkitem.
Ta cicha jesie, co drzew trzsie szczytem, '

Co na drzewach licie truje,

I róom rozwiewa czoa,

Podobna do mierci anioa —
Ciche wyrzeka sowa do drzew — Gicie, drzewa! —

Zwidy — opady - —
Myl mierci z przyrodzenia w dusz si przelewa —

Pospny, tskny, poblady.

Patrz na kwiatów konanie,

I zdaje mi si, e mi wiatr rozwiewa.

Cicho! — Sysz po kach trzód bdnych woanie,

Id trzody po trawie chrzszczcej od szronu

I obracaj gowy na niebo poblade.

Jakby pytay nieba: gdzie kwiaty opade?
Gdzie s kwitnce maki po wstgach zagonu?

Cicho, odludnie, zimno Z wiejskiego kocioa
Dzwon wieczornych pacierzy dwikiem szklannym bije;

Ze skrzepych traw modlitwy adnej nie wywoa,
Ziemia si modli bdzie, gdy socem oyje —
Oto ja sam, jak drzewo zwarzone od kici!

Sto we mnie dz, sto uczu, sto uwidych lici;

Ilekro wiatr silniejszy wionie, zrywa tumy.
Celem uczu - zwidnienie, gosem uczu — szumy
Bez harmonii wyrazów. — Niech grom we mnie wali!

Niech w tumie myli jak myl wielk zapali — —
Boe! zdejm z mego serca jaskóczy niepokój,

Daj yciu dusz i cel duszy wyprorokuj —
Jedn myl wielk roznie, niechaj pali arem,
A stan si tej myli narzdziem, zegarem;

Na twarzy j poka, popchn serca biciem.

Rozdzwoni wyrazami i dokocz yciem.
(Po chwili).

Jam si w mio nieszczsn caem sercem wsczy

Z aktu II.

(Kordyan, z zaloonemi na piersiach rkoma, stoi na najwj^szej igle góry

T7 \ Mont-Blanc).
Kordyan.

503)
Tu szczyt— lkam si spojrze w przepa wiata ciemn.
Spojrz. — Ach! pod stopami niebo i nad gow

Niebo. — Zamknity jestem w kul krysztaow!

WIEK XIX. TOM IV. 1«
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Gdyby ta iga lodu popyna ze mn
Wyej — a w niebo — nie czubym, e pyn.
Std czarne skrzyda myli nad wiatem rozwin.
Ciszej ! suchajmy — o te lody si ociera

Modlitwa ludzka, po tych lodach droga

Mylom pyncym do Boga.

Tu dwik nieczysty gosu ludzi obumiera,

A dwik myli pynie dalej.

Tu pierwszy zgin, jeli niebo si zawali.

A ten kryszta powietrza, by tchnieniem rozbity

Krgami si rozpynie na nieba bkity,
I gwiazdy w nieznajom uciekn krain;

I znikn, jakby ich nigdy nie byo —
Spróbuj — westchn i zgin.

(Pati'zy w dó).

Ha! przypominasz mi si, narodów m(.>gio!

Oto si przedary chmury.

Igy lodów wytrysy z chmur kbów;
Tam las ogromny sosen i dbów,

Jak gar mchu w szczelinie góry,

A ta plamka biaa — blada —
To morze.

Silniej wzrok napn — oczy rozedr, otworz,
Chciabym std widzie czowieka.

Tam, koo jednej igy, kr orów stada,

Jak piercionki aobne na perowych lodach;

A ode mnie bkitna pynie szczelin rzeka —
.Kada w jedn otcha zlata,

I nikn, jak w morza wodach —

Jam jest posg czowieka na posgu wiata!

gdyby tak si wedrze na umysów gór,
Gdyby stan na ludzkich myli piramidzie,

1 przebi czoem przesdów chmur,
I by najwysz myl wcielon!

Pomyle tak — i nie chcie? o habo! o wstydzie!

Pomyle tak i nie módz? w szmaty podr ono!
ISJie módz? to pieko!

Mog si uczucia serce moje nala.

Aby si czuciem na tumy rozcieko,

I przepenio serca nad brzegi,

1 popyno rzek pod trony — obala?

Mog, ruszy lawiny? potem lawin niegi.

Zawieszone nad sioem,

Zatrzyma rk lub czoem?
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Mog jak Bóg w dzie stworzenia,

Ogromnej doni zamachem
Rzuca gwiazdy nad wiata zbudowanym gmachem,

Tak, by w drodze przeznaczenia,

Nie napotkay nigdy kruchej wiata gliny

I nie strzaskay w egludze? —
Mog — wic pójd! ludy zawoam! obudz!

(Po chwili — z wyrazem zniechcenia).

Moe lepiej si rzuci w lodowe szczeliny? —
(Po chiaili — zrazu spokojnie, potem z zapaem).

Uczucia po wiatowych opaday drogach —
Gorzkie pocaowania kobiety — kupiem. —
Wiara dziecinna pada na papieskich progach —

Nic — nic — nic — a w powietrza bkicie
Skpaem si — i oyem,
I czuj ycie!

Lecz nim myl olbrzymi rozpon,
Posgu pikno mam — lecz lampy brak.

Wic z ognia wszystkich gwiazd uwij na czoo koron,
W bkicie nieba sfer ciao roztopi tak,

Ze, jak marmur, jak lód, sonecznym si ogniem rozjani.

Potem, pikny jak duch bar.i,

Pójd na zimny wiat i mog przysid,
e to na czole tysic gwiazd i w oczach tysic,

Ze posgowy wdzik narodów uczucia rozszerzy,

I natchnie lud:

I w serca jak myl uderzy,

Jak Boga cud. —

Nie — myli wielkiej trzeba z ziemi, lub bkitu!
Spojrzaem ze skay szczytu,

Duch rycerza powsta z. lodów —
Winkelryd dzidy wrogów zebra i w pier woy! —

Ludy! Winkelryd oy

!

Polska Winkelrydem narodów!

Powici si, cho padnie, jak dawniej — jak nieraz! —
Niecie mi, chmury! niecie, wiatry! niecie, ptacy! —

(Chmura znosi go z igy lodu).

Chmura.
Siadaj w mg — nios. — Oto Polska — dziaaj teraz! —

K or d y a n (rzucajc si na rodzinn ziemi, z wycignitemi rkoma woa).
Polacy!!!

Akt Mi. Scena II.

(Sala, tak nazwana koncertowa w zamku królewskim, owiecona lamp —
wokoo kolumny z marmuru, ciany zamalowane arabeskami. — Wida

17*
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przez drzwi, otwarte na przestrza, cig- dug-i ciemnych pokoi; wokoo
byska sabe wiato sypialnej komnaty. — Kordyan, oparty na bagnecie

karabinu. — Kóne widma).

Kordyan (idc napr%ód z karabinem).

Cr|^\ Puszczajcie mi! puszczajcie! jam morderca!
^^ »/ Id zabija — kto mi za wos trzyma!

Przywidzenie. Suciaj! ja mówi oczyma.

Strach. Suchaj! mówi biciem serca.

Kordyan. Nikogo niema —
Kto gada —

Przywidzenie.
Nie patrz na mnie, lecz patrzaj, gdzie ja palcem wska.

Kordyan. Palca twego nie widz , lecz mój wzrok upada
Tam, gdzie wskazujesz palcem. Widz jakie twarze —

To arabeski, cienne malowida —
Strach. Przekonaj si! wpatrzaj si w cian}^,

ciana gadem si rusza — przebrzyda —
Kady w — zota ogniem nalany.

Piercieniami rozwija si z muru.

Kolumny potrzsaj wów zwityeh grzyw;
Sfinksy straszliwe

Spezy z marmuru —
Sfinksy pacz jak dzieci — we jak wiatr wiszcz.
Nie nastp na nie — patrzaj wij si i byszcz.

Przywidzenie. Jako motyl pocha, powiewna.

Odleciaa od ciany dziewica;

Moe jaka zaklta królewna?

Królewna — lub czarnoksinica?
Przypomnij! widziae jej lica,

Przypomnij! do kogo podobna,

Przypomnij

!

Tamta bya pospna i patrzaa skromniej;

U tej szata gwiazdami ozdobna —
To gwiazdy prawdziwe — to wiaty,

Byszcz na szafirze szaty —
Jest to pasterka z gwiazd sioa.

Kosz na gowie, w koszu kwiaty —
I twarz anioa —

Strach. Lecz patrzaj na oczy! nieruchome oczy!

Gdzie si obrócisz, patrz za tob.

Przywidzenie. Czy czujesz wo jej warkoczy?

Strach. Rozgniote wa pod sob —
Pka mija.

Kordyan. Jezus Marya ! ! ! (Przeciera oczy).

Sen znikn. — Naprzód! naprzód z bagnetem — w pier .

(Wchodzi do nastpujcej sali — zupenie ciemnej. Na lewo drzwi otwarte
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do gabinetu konferencyjnego. Pokój ten w ksztacie wyzoconego jaja zu-

penie ksiycem owiecony. W rodl^u stoi trójnóg sztucznie ze ziota uro-

biony, a na nim ley l-corona).

Obie wadze. Stój —
Kordyan. Pucie! Boska ciy na mnie kara! —
Obie wadze. Sucliaj ! szum guchy z milczeniem si bije,

Jakgdyby wicher wlecia w komnat szyje,

Niby szum suchego drzewa,

Niby ulewa

Grzmi o dachy paacu — grzmi — a ksiyc wieci!

Kordyan (patrzc do gabinetu konferencyjnego).

Ta komnata srebrnego napia si blasku.

Trójnóg zoty — korona ley na trójnogu;

Jest to korona dzisiaj — lecz o brzasku

Ta korona nalee bdzie tylko — Bogu —
Idmy - ! Nie mog oczu odj od korony.

Przywidzenie.
Patrz duej — krew z niej kapie, a pod ni schylony

Czowiek, czarny jak smoa,
Zajty prac —

Strach. Dwa rogi wytrysy mu z czoa,

Oczy jak ar — bez powiek —
Skd on? i na co?

Kordyan. Skd? i na co ten czowiek?
Widmo. Podog polsk czyszcz,

Bo krwi zwalana;

Ale ladu nie zniszcz,

Chyba za drugi wiek!

Kordyan. Jeli nie zmyjesz wod z polskich rzek,

Przynios krwi — podog ca
Wymyjemy, bdzie bia

Jak twarz trupa. (Po chwili)

Jeszcze jedn komnat .przej trzeba. .

(Wchodzi do sali tronowej)

Ciemno — i czarne okna — adnej gwiazdy z nieba —
Tam wiedzie droga — naksztat ognistego supa.

Lampa strzee , owieca mu oe,
I leje wiato na posadzki szkliste.

Jak ksiyc po wód jeziorze.

Chwyta ód moj, w krgi ogniste —
Pyn zawrotem gowy — któ podda podniety?

Przywidzenie. Twój bagnet ysn - pomienne bagnety

Zleciay si w powietrzu i z ostrzem si zbiegy —
Jak rybki, gdy w krysztale kruszyn spostrzegy —

Zleciay si i stal szczypi —
I pal.
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W powietrze uderzasz stal,

Z powietrza jak iskry si sypi.

Czekaj, a si ul cay pomyków wyroi —
Strach. Nie patrz tylko za siebie — bo tam u podwoi —

[Kordyan obraca si).

Przywidzenie. Dwie z malakitu wazy, w nich dwa drzewa rosn,
Zim i wiosn.

Patrz — licie z ludzkich uszu, z oczu ludzkich kwiaty;

I zwyky nasionami jzyków si plemi,

Lecz rwie nasiona, by drzewa oniemi —
Wic jak nieme hajduki, przy wejciu komnaty

Patrz kwiatem - liciem sysz;
A wszystko z grobow cisz,

W grubiejcy pie si wlewa —
Kordy a n. Widz i sysz! drzewa —
Strach. Nie zagldaj przez okna, na ciemn ulic!

fKordyan patrzy przez okno).

Przywidzenie. Z kocioa a do zamku orszak zmarych dugi;
Nios óte gromnice,

Wiele trupów — jeden, drugi.

Setny — nie przeliczysz wicej —
Tysic tysicy —

Bera — korony — szaty królewskie.

Z gromnic dymy niebieskie.

Mg trupom twarze kociane.

A trumien ile trupów! — kady niesie trumn —
Rzucaj pod zamku cian.
Buduj wschodów kolumn.
Wysoko jak stogi gumien - -

Trumny si krusz.
Lecz tyle trumien!

Wej musz.
Kordyan. Gdzie id?
Przywidzenie. Tu.

Kordyan. Czy .... trumnami udusz?
Przywidzenie. Ciszej! patrz — jakie straszydo,

Z ognist twarz, wyszo z sypialnej komnaty
Nie sycha kroku jego; cho posadzek kraty

Rozstpuj si — ami pod nog obrzyd.
Strach. Czu krew 1 wyszed z tamtej komnaty —

Tam pi ...... w ou biaem —
Ten czowiek stamtd wyszed —

Przywidzenie. Widziae?
Kordyan. Widziaem?
Strach. Co on tam robi?
Kordyan. Co on tam robi?
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D j a b e Zdawiem .... i bybym go dobi,

Lecz tak we nie do ojca mojego podobny!

Przywidzenie. Syszysz dzwonów jk aobny —
Po caem miecie i na wszystkie strony! —

Kordyan (% przeraeniem).

Sysz — dzwony —

!

Przywidzenie. Bysk w szybaci sali —
Po trumnach wszed trup, i stoi cichy w oknie;

Gromnic szyby pali.

Wiatr zrywa mu paszcz — a robak w kadem wóknie
Jak ni biaa —

Gdzie oczu blask, tam wieci ko spróchniaa.

To trupów kat — wykona co uchwal —
Patrz w okno bije - rozbija —

Kordyan. Jezus ! Marya

!

Przywidzenie. Znikn — trumny si wal
Jak grom.

Strach. Wracaj ! tu czarta dom —
Kordyan. Pójd mimo dyabów gosy.

Abym si we krwi ochodzi.
Tum jaki drog zagrodzi —
Przej nie mona — jak przez kosy
Trzeba depta — nie roztrc.
Widma blade i milczce,

Jak stooki stranik pawi.

Zagldaj w tamte drzwi

Gdzie pi — czy ciekawi

Jaka barwa krwi?

Ha — mówcie — czy si nie budzi —
Poarbym teraz mow stu tysicy ludzi —

Jak w grobie gucho —
(Sycha dzwon na jutrzni^).

Kto mi przez ucho

Do mózgu sztylet wbija —
Jezus Maryja!

(Wymawiajc ostatnie sowo- pada bez cztccia, krzyem na bagnecie,

u drzwi sypialnego .... pokoju).

E) Balladyna.
(Tragedya w piciu aktach)

(1835-1839).

Jest to udramatyzowana ballada, a raczej opowie, wplatajca, z ario-

styczn swobod, w wtek akcyi postacie i czynnoci rónych epok i dwu
wiatów: realnego i fantazyjnego. Podajemy tu naprzód charakterystyk
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utworu, skrelon przez samego poet w sowie wstpnem, do Krasiskiego
zwróconem, a nastpnie urywki charakteryzujce wprowadzone tu postacie

i ariostyczny nastrój pierwszej poowy tragedyi.

ljr|K\ Kochany Poeto Euin!

>J\f^) Pozwól, e piszc do ciebie, zaczn od Apologu, który

mi opowiedziano nad Salaminy zatok.

Stary i lepy harfiarz, z wyspy Scio, przyszed nad brzegi

morza Egejskiego, a usyszawszy z wielkim hukiem amice si

fale, myla, e szum ów pochodzi od zgieku ludzi, którzy si

zbiegli pieni rycerskich posucha. Opar si wic na harfie

i piewa pustemu morza brzegowi: a kiedy skoczy, zadziwi

si, e adnego ludzkiego gosu, adnego westchnienia, adnego
pie nie zyskaa oklasku. Rzuci wic harf precz daleko od

siebie, a te fale, które piewak mniema tumem ludzkim, od-

niosy zote pleni narzdzie, i pooyy mu je przy stopach.

I odszed od harfy swojej smutny Greczyn, nie wiedzc, e naj-

pikniejszy rapsod nie w sercach ludzi, ale w gbi fal Egej-

skiego morza uton.
Kochany Irydionie! ta powiastka o falach i harfiarzu za-

stpi wszelk do Balladyny przedmow. Wychodzi na wiat
Balladyna z ariostycznym umiechem na twarzy, obdarzona

wntrzn si urgania si z tumu ludzkiego, z porzdku i z adu,

jakim si wszystko dzieje na wiecie, z nieprzewidzianych owo-

ców, które wydaj drzewa, rk ludzi szczepione. Niech napra-

wiacz wszelkiego bezprawia Kirkor, pada ofiar swoich czystych

zamiarów; niech Grabiec miuje kuchni Kirkora; niechaj po-

wietrzna Goplana kocha si w rumianym chopie, a sentymen-

talny Filon szuka umylnie mczarni miosnych i umarej ko-

chanki. Niechaj tysice anachronizmów przerazi picych w gro-

bie historyków i kronikarzy. A jeeli to wszystko ma wewntrzn
si ywota, jeeli stworzyo si w gowie poety podug praw
Boskich, jeeli natchnienie nie byo gorczk, ale skutkiem tej

dziwnej wadzy, która szepcze do ucha nigdy wprzód niesy-

szane wyrazy, a oczom pokazuje nigdy, we nie nawet, nie wi-

dziane istoty; jeeli instynkt poetyczny by lepszym od rozsdku,

który nieraz t lub ow rzecz potpi: to Balladyna, wbrew roz-

wadze i historyi, zostanie Królow Polsk, a piorun, który spad
na jej chwilowe panowanie, bynie i roztworzy mg dziejów

przeszoci.
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Umiechnij si teraz, Irydionie, bo oto, naladujc francu-

skich poetów, powiem ci, e Balladyna jest tylko epizodem wiel-

kiego poematu, w rodzaju Ariosta, który ma si uwiza z szeciu

tragedyi czyli kronik dramatycznych. Ju róne cienie ludzi nie

byych wyszy ze mgy przed-stworzenia i otaczaj mi cib
gwarzc: potrzeba tylko, aby si zebray w oddzielne tumy,
aeby czyny ich uoyy si w postacie piramidalne wypadków,

a jedn po drugiej garstk na wiat wypycha bd. I sprawdz
si moe sny mego dziecistwa. Bo ile to razy, patrzc na stary

zamek, koronujcy ruinami gór mego rodzinnego miasteczka,

marzyem, e kiedy w ten wieniec wyszczerbionych murów,

nasypi widm, duchów, rycerzy; e odbuduj upade sale i owiec
je przez okna ogniem piorunowych nocy, a sklepieniom ka
powtarza dawne Sofoklesowskie « niestety !» A za to imi moje

syszane bdzie w szumie pyncego pod gór potoku, a jaka
niby tcza z myli moich unosi si bdzie nad ruinami zamku.

O! nie mów mi, e z dzwonków polnych wiksza ozdoba rui-

nom, ni z tego wieca myli, w który je ubierze poeta: bo cho
róe rosnce na ruinach paacu Nerona rozwidniy nam piknie

te gruzy, to jednak janiej mi je owieci ów duch Irydiona,

którego ty pod krzyem w Kolloseum pooy i nakry zotemi

skrzydami anioa^).

Tak wic, kiedy ty dawne posgowe Rzymian postacie na-

peniasz wulkaniczn dusz wieku naszego — ja z Polski da

wnej tworz fantastyczn legend, z ciszy wiekowej wydobywam
chóry prorockie — i na spotkanie twojej czarnej, piorunowej.

Dantejskiej chmury, prowadz lekkie, tczowe i Ariostyczne

oboki; pewny, e spotkanie si nasze w wyszej krainie, nie

bdzie walk, ale tylko gr kolorów i cieni, z tym smutnym
dla mnie kocem, e twoja chmura wikszym wichrem gnana,

i peniejsza piorunowego ognia, moje wietrzne i rónobarwne
oboki roztrci i pochonie.

Doniosy mi Sylfy, e powdrowa teraz odwiedzi Etn
czerwon: posaem natychmiast Skierk, aby ci na drodze

wszystkie pootwiera kwiaty i wszystkie gwiazdy nad tob za-

Jest to aluzya do wieczornych przechadzek i rozmów z Krasi-
skim, w roku 1836, w ogrodach willi Mills w Rzymie, na gruzach dawnego
paacu Cezarów zaoonej.
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pali; za to, przez wdziczno, stanwszy na szczycie Wulkanu,

spojrzyj na mórz rozlegle bkity, i pomyl, e niedawncmi

czasy, przez te zwierciada wdrowa okrt mój, jak abd a-
glami nakryty. Powiedz, czy nie dojrzysz jakiego rysu na fali,

jakiego ladu po zniknionym okrcie? Ksia wtenczas piewali

hymn do Najwitszej Panny, a ja staem z wlepionemi w ogie

Etny oczyma, smutny, e mnie fala znów tylko do Europy od-

nosia. Suchaj w ciszy powietrznej, czy echo tego hymnu, który

mi serce ucisza, nie drga dotd w krysztaowej atmosferze?

Szukaj mojego ladu w powietrzu i na fali, a jeli o mnie na

fali i w powietrzu nie sycha, to znajd mi w sercu twojem,

i niech ja bd jeszcze z tob przez jedn godzin. Wszak da-

rem to jest Boga, e my umiemy lata myl do siebie w od-

wiedziny.

Rozpisaem si dugo, a zamierzyem by tylko napisa:

AUTOROWI IRYDIONA

NA PAMITK

BALLADYN
POWIEC

JULIUSZ SOWACKI

Z aktu I. Sceny I.

(Las blizko jeziora Gopa — chata pustelnika ustrojona kwiatami i blu-

szczem. — Kirkor wchodzi w Saraceskiej zbroi — bogato ubrany, z or-

Pustelnik. ^^^^ skrzydami).

Cr|/^V Bo te ja kiedy byem pan nad pany
^""/ Stu-tysicznemu narodowi miy;

yem w purpurze, dzi nosz achmany —
Musz przeklina. Miaem dziatek troje.

Noc do komnat weszli brata zbóje,

Róyczki moje trzy z odygi cito;
Dziecinki moje w koyskach zarnito!
Anioki moje! wszystkie moje dzieci!

Kirkor. Kto jeste, starcze?

Pustelnik. Ja? — Król — Popiel trzeci. —
Kirkor (schyla kolano). Królu mój!

Pustelnik. Któ mi z ebraki rozezna? —
Kirkor. Uzbrajam chamy i lec do Gniezna

Mci si za ciebie —
Pustelnik. Modziecze, rozwagi!

Kirkor. Bezprawie, gorzej od Mojesza plagi,
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Kala t ziemi i prdzej si szerzy;

Popiel, skalany dzieci krwi niewinn,
Niegodny rzdzi tumowi rycerzy.

Niech wic si stanie, co si sta powinno
Pod okiem Boga, na tej biednej ziemi.

Pustelnik. Czy ty skrzydami anioa zotemi
Z nieba zleciae?

Kir kor. Na barkach orlicy,

Para tych biaych skrzyde wyrastaa.
Gdy na rycerskiej s naramienicy.

Bdziesz li rycerz mniej ni owa biaa
Ptaszyna, ludziom uyteczny? — Ma-li

Gadom przepuszcza rycerz uskrzydlony

Ora piórami?

Pustelnik. O mu ze stali!

Ty jeste z owych, którzy wal trony.

Kir kor. Ty wiesz, jak nasza ziemia wszeteczestwem
Króla skalana. Wiesz, jak Popiel krwawy
Pastwi si coraz nowem okruciestwem? —
Zaczerwienione krwi widziaem stawy.

Król ywi karpie ciaem niewolników.

Nieraz wybiera dziesitego z szyków
I, tnc w kaway, ulubionym rybom
Na er wyrzuca; reszt cia wymiata
Na dworskie pola — i czerwonym skibom
Ziarno powierza. Ssiad ziemi kata

Na pomiewisko zwie Rusi czerwon!
Dotd yjcym^ pod Lecha koron
Bóg dawa niwo szczcia niezasiane,

Lud y szczliwy; dzisiaj niesychane
Pomory, gody, sypie Boa rka.
Ziemia, upaem wysuszona, pka;
Wiosenne runa zoc si, nim ziarno

Czoa pochyli, a wieniacy garn
Sierpami próne tylko kosy yta.

Ta sama Polska, niegdy tak obfita,

Staje si co rok szaraczy spichlerzem:

Niegdy tak bitna, dzi — bladym rycerzem;

Z godami walczy i z widmem zarazy.

Pustelnik. Ach! jam przeklty! przeklty, trzy razy!

Przeklty! winien jestem nieszcz ludu.

Kir kor. Jakto, ty winien? —
Pustelnik. Z rozlicznego cudu

Korona Lecha sawn niegdy bya!
W niej szczcie ludu, w niej krainy sia
Cudem zamknita — oto ja wygnany,
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Lud pozbawiem w tej korony —

Kir kor. Skde tej koronie

Cudowna wadza?
Pustelnik. Ku ojczystej stronie,

Wracali niegdy od Betleem obu
wici królowie — dwóch Magów i Scyta.

Ów król pónocny zaszed w nasze yta.

Zabdzi w zbou, jak w lesie — bo zboe
Roso wysokie, jak las w kraju Lecha.

Wic zabdziwszy rzek — «wyprowad, Boe!»
A oto przed nim odkrywa si si strzecha

Królewskiej chaty — bo Lech mieszka w chacie

Wszed do niej Scyta i rzek: « Królu! bracie!

Id z Betleem, a gwiazda bkitna
Twoich bawatków cigle sza przede mn,
A tu zawioda ». — Lech rzek: «zosta ze mn.
Kraina moja szczliwa i bitna -

Jeli chcesz, to si t ziemie z tob
Dziel na poy» Scyta rzek: « zostan

Lecz kraju nie chc, bo ziemie zamane
Rozgraniczaj si krwi i aob
Dzieci i matek ». Wic razem zostali — —
Ale to duga powie —

Kir kor. Mów! mów dalej!

Pustelnik. Wic jako dawniej czynili mocarze,

Z Lechem si mienia ' Scyta na obrczki;

A pokochawszy mocniej sercem, w darze

Da mu koron — std nasza korona.

Zbawiciel niegdy, wycigajc rczki.

Szed do niej z matki zadumanej ona;

I ku rubinom podawa si cay,

Jako róyczka z lici wychylona,

I woa «caca!» i na brylant biay,

Róanych ustek perekami wieci.

Kir kor. O! biedny kwiatku! na to ty si kwieci.

By ci na krzyu wiekami przybito?

Czemu nie byo mnie tam na Golgocie,

Na czarnym koniu, z uzbrojon wit!
Zbawibym Zbawc — lub wyrba krocie

Zbójców, na zemst umaremu —
Pustelnik. Synu!

Bóg wemie twoj pochopno do czynu.

Za czyn speniony. Wrómy w nasze czasy.

Gdy mi brat wygna, uniosem w te lasy

wit koron —
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K i r k o r. Wróci ona! wróci

Przysigam tobie! — Lecz —
Pustelnik. Co chcesz powiada!
Kir kor. Nim Kirkor w przepa okropn si rzuci,

Szukajc zemsty — chc, chciabym ci bada.
Na jakim pieku zaszczepi rodowe
Drzewo Kirkorów, aby kiedy nowe
Plemi rycerzy tronu twego strzego?
Kogo wprowadzi w podwoje zamkowe,
Z zony imieniem?

Pustelnik. Tylu ludzi biego,
Z piercionkiem lubnym, za mar wielkoci,

A prawie wszyscy wzili ko niezgody.

Zamiast straconej z zebra swego koci.

Postp inaczej. — Ty szlachetny, mody —
Niechaj ci pierwsza jaskóka pokae.
Pod jak belk gniazdo ulepia;

Gdzie okienkami bysn dziewic twarze,

A dach somiany, tam jest twoja mia.
Ani si wahaj, we pann ubog.e si z prostot i niechaj ci bogo
I lepiej bdzie, niby mia z królewn. —

Kirkor. Tak radzisz, starcze?

Pustelnik. Id, synu, na pewno
Do biednej chaty — niechaj ona karna,

Mia, niewinna —
Kirkor. Jaskóeczko czarna

!

Ptaszyno moja, gdzie mi zaprowadzisz? —
Pustelnik. Suchaj mi, synu —
Kirkor. Starcze, dobrze radzisz. —

Prowad, jaskóko! (Odchodzi).

Pustelnik (sam). O ! ci modzi ludzie.

Odchodz od nas i woaj gono:
Idziemy szuka szczcia. Wic my, starce.

Comy przebiegli po tej biednej ziemi,

A nigdy szczcia w yciu nie spotkali;

Moemy tylko szuka nie umieli? —
Id! id! id, starcze, do pustelnej celi. —

(Chce wchodzi do celi — zatrzymuje si na j)'^'ogu),

{Wchodzi Filon, pasterz zamylony — fantastycznie we wstki i kynaty

ubrany).

Fil on (z egzaltacy). O zote soce! drzewa ukochane!
O ty strumieniu, który po kamykach
Z paczcym szumem toczysz fale szklane,

Rozmiowane w jczcych sowikach!
Róe wiosenne! — z wami Filon skona!
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Bo Filon marzy los Endymijona. —
Marzy, ze kiedy, po blasku miesica.

Biaa Bogini róami wieczona
Z niebios bkitnych przypynie i drca
Czoo pochyli, a koralowemi

Ustami usta moje rozpomie!.
Ach! tak marzyem! Ale na tej ziemi

Niema Dyjanny! Samotny uwidn
Jako fijoek — albo kwiat jesieni.

Pustelnik. Co znacz owe narzekania zrzdne?
Mody szalecze, gdzie zimny rozsdek?
Wywracasz wiata Boskiego porzdek!

A e ty chciwy Akteona wanien.

Czekasz na ziemi anielskiego bóstwa:

Dlatego tyle zestarzaych panien

Dotd si mów swych nie doczekay!

Szukaj kochanki na ziemi!

Filon. wiat cay
Napróno zbiegem, przegldajc mnóstwa
Dziewic miertelnych. Nieraz wzrok akomy
ledzi, z pod zotej kapeluszów somy.
niwiarek twarze, podobne czerwieni

Makom zboowym. Nieraz pogldaem
Na biae pótna, k jasn zieleni

Socu podane; rojc serca szaem,

e z bieli pócien, jako z morskiej piany,

Alabastrowa mioci Bogini

Wyjdzie na soce. Ach! tak obkany.
yem na wiecie, jako na pustyni:

Nienasycony, dumajcy, rzewny.

Byem na dworach, widziaem królewny.

Podobne gwiadzie Wenus, co wynika
Wieczorem z nieba róowego, zorz
Zaczerwieniona — ale bez promyka!

Serca nie maj, a sercem si dro
Wicej, ni koron brylantami.

Pustelnik. Gupcze!
Niedocignionych gwiazd szalony kupcze!

Ty, co na dworach szukae kochanki:

Precz; precz ode mnie, kwiecie beznasienny!

Studniom niezdatny, jak stuczone dzbanki.

wiatowi, jako soca blask jesienny,

Bezuyteczny. Skoro na tron wróc.
Zamkn ci w szpital szalonych lub rzuc
Na bakalarsk aw midzy dzieci.

Filon. Mój dobry ojcze! niechaj ci Bóg wieci!
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Musisz by chory, gadasz nieprzytomnie.

Pustelnik. Wszyscy szalecy zlatuj si do mnie,

A wszyscy marz o królewskich dworach,

Myl o królach, a kryj si w borach,

I jcz, jcz, jak olepe sowy! —
F i 1 o n. Wsad, starcze, gow w strumie krysztaowy,

Moe ochonie.

Pustelnik. Woda nie obmyje
Na mojem czole czerwonego pasu.

Widzisz! czy. widzisz, jak korona ryje?

Dwudziestoletnie ycie w gbi lasu

Nie zagoio rany. Pas na czole,

A drugi taki pas mi serce pata;

Ten od korony, (pokazujc na serce) ten od mieczów kata.

O moje dzieci! o sieroctwa bole!

O moja przeszo! —
Fil on. Nudzi mi ten stary!

W gowie ma jakie bezcielesne mary —
Pewnie oszala samotnoci, postem.

Pustelnik. Cierpienie myli jest kolcym ostem.

Lecz rzeczywisto — o! ta, jak elazo,

Rani, zabija —
F i 1 o n. O tem inn ra

Mówi bdziemy, a przekonam ciebie.

e smutek serca —
Pustelnik. Niechaj ci pogrzebie,

Mdawa istoto. «Nic> niech «nic» zabije;

A twój grobowiec zamknie «nic».

Fil on. O luba!

Nie znaleziony twój obraz (pokazujc na serce) tu yje!
Nieznalezienie gorsze, nili zguba —
Jam ci nie znalaz, a widz przed sob!
Id do lasu, gdzie bd sam — z tob —
Bogosawiony wyobrani cudzie.

Ty mi ocalasz! (Odchodzi w las).

Pustelnik. Jak szalej ludzie! (Wchodzi do celi).

Scena II.

(Inna cz lasu — wida jezioro Gopo. — Skierka i Chochlik wchodz).

CAyi Skierka.
"J^ I

f Gdzie jest Goplana, nasza królowa?

Chochlik. pi jeszcze w Gople.

Skierka. I wo sosnowa,

I wo wiosenna nie obudzia
Królowej naszej! wo taka mia!
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Czyli nie syszy, jak skrzydekami

Czarne jaskóki bij w jezioro

Tak, e si cae zwierciado plami

W tysice krków.

(Patrzy na jezim^o).

Ach patrz! na soca promyku
Wytryska z wody Goplana;

Jak powiew- ny li ajeru,

Lekko wiatrem koysana;

Jak abd, kiedy rozwinie

Unieony agiel steru,

Koysze si — waha — pynie.

I patrz! patrz! lekka i gibka

Skoczya z wody, jak rybka;

Na niezabudek warkoczu

Wiesza si za biae rczki,

A stopa po fal przeroczu

Brylantowe iskry skrzesza.

Ach czarowna! któ odgadnie

Czy si trzyma fal obrczki?

Czy si na powietrzu kadnie?

Czy doni na kwiatach si wiesza?

Chochlik. Ona ma wianek na gowie —
Czy to kwiaty? czy sitowie?

S k i e r k a . O nie — to na wosach wróki
Upione lez jaskóki.

Tak powizane za nóki.

Kiedy, w jesienny poranek,

Upady na dno rzeczuki:

Rzeczuka rzucia wianek,

Wianek czarny, jak hebany,

Na zote wosy Goplany.

Promienie soca przeniky

Jaskóeczek mokre piórka —
Oyy — pierzchy i zniky.

Jak sposzonych wróbli chmurka.

Królowa nasza, bez ducha

Zadziwiona stoi, sucha —
Nie mie wiza i zaplata
Kos rozwianych, nie wie, czemu
Wianeczkowi uwddemu
Przyszo oy? skd mu lata?

Goplano! Goplano! Goplano!

(Wchodzi Goplana).
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Goplana. Narwij mi ró, Chochliku! polecia mój wianek.
Chochlik. Ju si zaczyna praca.

(Chochlik odchodzi mruczc).
Goplana. Czy to jeszcze rano?
S k i e r k a . Pierwsza wiosny godzina.

Goplana. Ach! gdzie mój kochanek?
S k i e r k a. Co mi rozkaesz, królowo?

Zadaj pikn jak prac.
Zwija tcz kolorow,
Albo budowa paace;
Powojami wiza dachy,

I opiera kwiat.'w gmachy
Na kolumnach malw i dzwonów
Lazurowych.

Goplana (zamylona). Nie

!

S k i e r k a. Chcesz tronów
Z wypakanych nieba chmurek?
Czy ci przynie pere sznurek,

Z owych pere, które daj
Lep na ptaszki; ale maj
Takie blaski, takie wody,

Jak kaakuckie jagody.

Chcesz? lec na trzsawice
Dojrz — dogoni — pochwyc —
Bdnego moczar ognika;

I zaraz w lilijk bia.
Oprawi, jak do wiecznika,

I nakryj biaym dzwonkiem
By ci wieci. — Czy to mao?
Rozka, pani! co pod sonkiem.
Co na ziemi, wszystko znios.

Drzewa, kwiaty, wiato, ros —
Co nad ziemi, w ziemi onie,

Dwiki, echa, barwy, wonie,

Wszystko, o czem kiedy niy
Myli twoje, w jezior burzy

Koysane —
Goplana. Skierko miy,

Ja si kocham,
Skierka. W czem? czy w róy

Bezcierniowej ? czy w kalinie?

W cztero-listnej koniczynie?

Moe w kwiatku « niech Bóg wieci »,

Który posadzi macocha
Na grobie mowskich dzieci?

Moe w Magdaleny nitce,

WIEK XIX. TOM IV. 18



— 274 —

Co bez wiatru leci pocha?
Moe w biaej margarytce,

Co pitym listkiem «nie kocha » —
Zabia mod pasterk?

W czem si kochasz? — Poszlij Skierk!

A przyniesie ci kochanka,

I wplecie do twego wianka,

I bdziesz go wiecznie miaa.

Piecia i caowaa
Do przyszej wiosny poranka —
Do drugiego kwiatów wieku.

Goplana. Ach! ja si kocham, kocham si w czowieku.

Scena Mi.

(Chata Wdowy. Wdowa i córki jej Balladyna i Alina wchodz z sierpami).

Cr|0\ Wdowa.
>J\fOf Zakoczony dzie pracy, moja Balladyno!

Twoje rczki od soca cae si rozpyn
Jak lodu krysztaliki. Ju my jutro rano

Z Alink na poletka doniemy ostatka;

A ty, moje dziecitko, sied sobie za cian —
Alina. Nie! nie! nie! jutro odpoczywa matka,

A my z siostrzyc idziemy na niwo.

Soneczko lubi twoj gówk siw
I leci na ni, by natrtna osa

Do biaych kwiatów, — ani go od wosa
Liciem odpdzi. e te nigdy . chmurki

Bóg nie nadwieje, aby ci zakrya —
O! biedna matko!

Wdowa. Dobre moje córki

Z wami to nawet uboyzna mia,

A kto posieje dla Boga, nie straci.

Zawsze ja myl, e wam Bóg zapaci

Bogatym mem — a kto wie? a moe
Ju o was sycha na królewskim dworze?

A my tu niemy, a tu nagle z boru

Jaki królewicz - niech i kuchta dworu

Albo koniuszy - zajeda karet —
I mówi do mnie: poczciwa kobieto.

Daj mi za on jedn z córek! — Panie!

We Balladyn, pikna, jak dziewanna —
Tobie si take Alino dostanie

Rycerz za ma — ale starsza panna

Powinna prdzej zosta pann mod.
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W rzeczukach woda goni si za wod —
Mój królewiczu, e si z Balladyn.

Balladyna. Gdzie ty mój grzebie podziaa, Alino —
Co ty tam suchasz, jak si matce marzy.

Alina. Wiesz, Balladyno, e to jej do twarzy,

Kiedy ni gono, kiedy si umiecha —
Matka (do Balladyny).

Dobrze ty mówisz! chata taka licha,

A mnie si marzy Bóg wie nie co. — Ale

Bogu si take w wiekuistej chwale

Musi co marzy — a gdyby te Bogu
Chciao si matce da zotego zicia —

Balladyna. Ach! sycha jaki turkot na rozogu,
Jedzie gocicem dwór jakiego ksicia.

Pi koni — zota kareta — ach kto to? —
Jedzie alej. Jakto piknie zoto
Midzy drzewami byska! Ach mój Boe,
Co im si stao? — ród naszego mostu
Powóz prr — stan — i ruszy nie moe —

Wdowa. Pewnie chc konie napoi.

B a 11 a d y n a. Ot wanie
Pan poi konie na drodze po prostu —

Wdowa. Ha! jeli pi chc —
Alina. Ju soneczko ganie —

Trzeba zapali sosnowe uczywo -—

Balladyna (biegnc od okna).

Ach lamp zawie — ach lamp — co — ywo —

!

O! gdzie mój grzebie?
(Sycha pukanie do drzwi).

Wdowa. Có to? co? — kto puka —
Otwórz Bladyno —

Balladyna. Niech siostra otworzy —
Wdowa. Prdzej otwórzcie — kto do chaty stuka!

Alina. Ach! ja si boj —
Wdowa. Niech wszelki duch Boy

Boga wychwala — ja odemkn chat -—

(Patrzy przez dziurk od klucza).

O jakie stroje zocisto bogate. (Otwiera).

Czy w imi Boga?
(Kirkor wchodzi).

irkor. Tak, z Boga imieniem.

Prosz wybaczy, ale nad strumieniem

Mostek pod mojem zaama si koem.
Szukam schronienia —

dowa. Prosz — poza stoem,

Mój królewiczu, siada — prosz siada.

18*
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, Chata uboga — raczye powiada,
Ze powóz — O! to nieszczcie! — Dziewczta!
To moje córki, jasny królewiczu —
A to juz dawno czowiek nie pamita
Takich przypadków, chyba przy ksiycu
Mynarz, co jecha przeszej wiosny —

Balladyna. Matko
Dosy — daj panu mówi —
(Wchodzi Skierka niewidzialny dla aktorów).

Kirkor. Przed t chatk
Syszaem dwiki lute — czy to córki ^'

Wasze grywaj na lutni?

Wdowa. Przepraszam —
Nie — królewiczu —

Skierka. Z niewidzialnej chmurki
Sympatycznymi kwiaty poukraszam
Obie dziewice, bo moja królowa

Nie powiedziaa, do której nakoni
Serce Kirkora. — Muzyka echowa
Zacznie hymnami powietrznymi dzwoni,
A wieniec kwiatów tak wo rozleje,

Ze serce tego czowieka omdleje —
Ze jednem sercem dwa serca pokocha.

(Wkada wierlce kwiatów na gowy dziewicom. — Sycha muzyk).
Wdowa. Moe królewicz chce odpocz troch —
Kirkor (z zadziwieniem i mespokojnoci )

.

Odpocz, kiedy dwiki takie cudne —
Sysz. — Dziewice! wasze s to pieni? —
Sysz piewanie —

Alina. Czy si panu nie ni?
Tu w chacie — cicho

Kirkor. Ach! jake mi nudne
Wspomnienie zamku pustego!

Skierka (Na strojiie). Czar dziaa —
Kirkor. Z jakich kadzide ta wo si rozlaa?

To pewno wasze wiece, uroszone

zami wieczoru, daj takie wonie?
Balladyna. Lecz my nie mamy wieców.

( Wchodzi suga Kirkora bogato ubrany).

Suga. Naprawione
Koo w powozie —

Kirkor. Wyprzdz z dyszla konie!

Ja tu zostan — (Suga odchodzi).

Wdowa. Có to za zjawienie?

Królewicz w chacie! Na jakiem on sienie

Spa bdzie? — Jego listki róy cisn —
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Kir kor (do siebie). Prawd wróye, Pustelniku stary:

Gdzie okienkami dwie róyczki bysn,
Gdzie dach somiany —

S k i e r k a (do siebie) Zakoczone czary —
Kir kor (do Wdowy). Suchajno, matko! na wiat wyjechaem

Szuka ubogiej i cnotliwej zony;

Dalej nie jad, bo tu napotkaem
Cudowne bóstwa. — O! gdybym dwa trony —
Ach, powiem raczej — gdybym mia dwa serca! —
Lecz zdaje mi si , e dwa serca nosz —
Dwoma sercami o dwie córki prosz;
Ale Bóg jedn tylko wzi pozwala

I do lubnego prowadzi kobierca;

Wic trzeba wybra. — Czemu losu fala

Rozbia serce moje o dwie skay?
Ach, czemu oczy moje nie wybray
I nie powiody czucia. Dzi nie umie
Wybra —

Wdowa. Ja ciebie, panie, nie rozumie —
Kir kor. Prosz o rk jednej z córek. — Moe

Syszaa kiedy o hrabi Kirkorze,

Co ma ogromny zamek, cztery wiee,
Zocisty powóz, konie i rycerze —
Na swych usugach? — Otó Kirkor — to ja —
Prosz o jedn z córek —

Wdowa. Córka moja?
Ja dwie mam córki — ale Balladyna —

Kirkor. Czy starsza?

Wdowa. Tak jest — a modsza Alina

Take jak anio —
Kirkor (do siebie). Jaki wybór trudny!

Starsza jak niegi — u tej warkocz cudny —
Niby listkami brzoza przyodziana —
Ta z alabastrów, a ta za róana —
Ta ma pod rzs wgle — ta fijoki —
Ta jako zote na zorzy anioki —
A ta za jako noc biaa nad rankiem.

Wic jednej mem — drugiej by kochankiem!

Wic obie kocha, a jedn zalubi?
Lecz któr kocha! któr tylko lubi? —
Niech si przynajmniej z ust róanych dowiem,
Która mi kocha? — (Do dziewic) Moje smuke anie!

Czy mi kochacie?

Balladyna. Ach! ja ci nie powiem —
Nic ale nie miem wymówi — tak panie —
Ale ty zgadniesz, cho bd milczaa. —
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Zgadnij, rycerzu.

Kir kor (do Aliny). A ty róo biaa?
Alina. Kocham —
Kir kor. Obiedwie kochaj.

Wdowa. Zapewne,

e musz kocha! — toby to dopiero

Gdyby nie kocha rycerza, co szczer

Mógby za on wzi sobie królewn!
Pikny i miay. —

Kir kor. Która z was, dziewice.

Bdzie mi wicej kochaa po lubie?

Jak bdzie kocha? lubi, co ja lubi? —
Jak mi rozchmurza gniewu nawanice? —

Balladyna. O panie! jeli w zamku s czelucie,

Z czeluci ogie bucha, a ty kaesz
Wskoczy — wskocz. Jeli na odpucie
Ksidz nie rozgrzeszy, to wezm na siebie

miertelne grzechy, którymi si zmaesz.

Jeeli dzida bdzie mierzy w ciebie.

Stan przed tob i za ciebie zgin —
Czegó chcesz wicej? —

Wdowa. We! we Balladyn!

Szczera jak zoto.

Kir kor (do Aliny). A ty, modsza dziewo,

Co mi przyrzekasz?

Alina. Kocha i by wiern.

Kir kor. Ach! nie wiem, której odda rk lew.
Jako szwagierce — a której z piercionkiem! —
O! gdybym ujrza t gw^iazd przedstern.

Co wioda króle do Dziecitka obu! —
Serce mam jedno, a cignie do obu.

Któr odrzuci? której by maonkiem?
Obie kochaj, wic niesprawiedliwo
Poniesie jedna, jeli wezm drug.
W obojgu jedna prostota i tkliwo,
W obojgu mio jednaka zasug —
Któr tu wybra?

Alina. Jeli mi wybierzesz.

Szlachetny panie, to musisz obieca,

Ze mi do zamku twojego zabierzesz

Z matk i siostr. — Bo któ bdzie matce

Gotowa garnek? kto ogie roznieca? —
Ona nie moe zosta w^ biednej chatce,

Kiedy ja bd w paacach mieszkaa.

Patrz, ona siwa, jak róyczka biaa.
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O! widzisz, panie — musisz take ze mn
I matk zabra.

Kir kor. O! jak tajemn
Rozkosz serce napenia — o mia —

!

Wdowa. Lecz Balladyna to samo mówia
W sercu i w myli. — Wierzaj mi, rycerzu,

I Balladjma kocha matk star.

K i r k o r. Juzem by wybra i znów mi w puklerzu

Dwa serca bij
Balladyna. Byabym poczwar

,

Niegodn twojej rki, ale pieka.

ebym si matki kochanej wyrzeka.
Prócz matki, siostry, wszystko ci powic.

K i r k o r. Olepionego chyba losu rce
Wska mi on —

S k i e r k a (piewa do ucha Wdowy).

Matko, w lesie s maliny,

Niechaj id w las dziewczyny.

Która wicej malin zbierze,

T za zon pan wybierze.

Wdowa. Co matce staruszce

Przyszo do gowy. — Mój ty królewiczu.

Jeli pozwolisz twej pokornej suce,
To ci poradzi, pikny krasno-licu.

Oto niech rankiem id w las dziewczyny!

A kada wemie dzbanek z czarnej gliny;

I niechaj malin szukaj po lesie,

A która pierwsza dzban peny przyniesie

wieych malinek t wemiesz za on.
Kir kor. Wyborna rada. — O zota prostoto!

Ty mi dasz szczcie niczem nie skócone,

Dnie rozkoszami przeplatane z cnot! —
Tak, moja matko — niech o soca wschodzie

W las id córki z dzbankami na gowie.
A my w lipowym usidziemy chodzie:

Która powróci pierwsza, ta si zowie

Hrabini Kirkor. — Sd sam, wielki Boe.
Wdowa. Królewicz znajdziesz w tej chateczce oe,

Pachnce siano, zakryte bielizn.

Wierzaj mi, panie, abki si nie wlizn
Do twego sianka — piosz do alkowy.

Kirkor (klaszcze^ wchodzi suga).

Przynie z powozu puhar krysztaowy,

Wino i zimne ubrowe pieczywo — (Suga odchodzi).

Bdcie mi zdrowe, pikne narzeczone —
(Odchodzi do alkowy^ poprzedzany przez Wdow).
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Alina. Siostrzyco moja! — o jakie to dziwo!

O jakie szczcie! —
Balladyna. Jeszcze nie zowione

To szczcie, siostro, moe nie dla ciebie —
Alina. O! moja siostro — wszake to na niebie

Jeli nie soce, to gwiazdy nad gow:
Jeli nie bd pani Kirkorow,

To bd pani Kirkorowej siostr.

A tobie jutro trzeba wzi si ostro

Do tych malinek, bo wiesz, e ja zawsze

Uprzedzam ciebie i mam peny dzbanek.

Nie wiem, czy na mnie jagody askawsze.

Same si tocz — czy tam — twój kochanek —
B^alladyna. Milcz! —
AJ i na. Ha! siostrzyczko? a ja wiem dlaczego

Malin nie zbierasz —
Balladyna. Co tobie do tego.

Alina. Mc — tylko mówi, e jabym nie chciaa

Rzuci kochanka ani dla rycerza,

Ani dla króla. — A gdybym kochaa.

Wzajem kochana, rolnika, pasterza.

To juby aden Kirkor —
Balladyna. Nie chc rady

Od gupiej siostry —
(Sycha klaskanie za chat. — Balladyna zapala wieczk i, zakrywszy

j w dioni, wychodzi).

Alina. Ha, zaklaska w borze —
Wysza ze wieczk. - O mój wielki Boe!
Co tam pan Grabek powie na te zdrady? —
Bo te ta siostra chce i za Kirkora,

A jam widziaa na kwiatkach ugora,

Ba! i pod nasz osin syszaam
Sto pocaunków — przebacz mi, o Chryste!

e sdz mio, której ach! nie znaam - (Klaka).

Widzisz, mój Boe! ja mam serce czyste,

A przysigajc, nie zami przysigi —
Boe! ptaszta u twojej potgi
Mog uprosi o wisienk czarn!

Jaskókom w dzióbek dajesz muszk marn.
Jeli ty zechcesz. Boe mój jedyny.

Gdzie stpi — wszdzie czerwone maliny —
(Siada na awie i usypia).

S k i e r k a (piewa). Niech sen szczcia pozacany
Zamyka oczy dziewczyny —
A ja lec do Goplany — (Odchodzi).

Alina (przez sen). Wszdzie maliny! maliny! maliny!
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F) W Szwajcaryi.
(Utworzone prawdopodobnie w Sorrento, w maju 1836, og-loszone 1839).

Na tle wynurzajcych si, z poza bkitnej mgy oddalenia, zarysów
krajobrazu szwajcarskiego, poeta rozsnuwa tu swe, spltane z realnemi
wspomnieniami, rojenia miosne, przesuwajce si przez widnokrg" jego
wyobrani i rozpywajce si w przestworach. Zostawiaj one po sobie
nieokrelon tsknot i niepokój, pobudzajcy do szukania po wiecie miejsc
«askawych na smutek».

II.

509)
W szwajcarskich górach jest jedna kaskada!

Gdzie Aar wody bkitnemi spada.

Pozwól tam spojrze zawróconej gowie. —
Widzisz t tcz na burzy w parowie?

Na mgach srebrzystych caa si rozwiesza

Nic jej nie zburzy, i nic jej nie zmiesza;

A czasem tylko jakie biae jagni
Przez tcz idzie na krasne doliny,

Szczypa kwitnce róe i leszczyny.

Lub jaki gob, co wody zapragnie.

Jakby si blaskiem pochwali umylnie,

Przez tcze szybko przeleci i bynie —
Tam j ujrzaem! i wnet rozkochany.

Ze z tczy wysza i z potoku piany,

Wierzy zaczem i wierz do koca;
Tak jasn bya od promieni soca!
Tak pena w sobie anielskiego witu!
Tak rozwidniona renic z bkitu! —
Gdy oczy przeszy od stóp do warkoczy,

To zakochay si w niej moje oczy! —
A za tym zmysem co kocha przymusza,

Poszo i serce, a za sercem dusza.

I tak si zacz prdko romans kleci.

Ze chciaem do niej przez kaskad leci;

Bo si lkaem, e, jak widmo blade,

Nim dusza ze snu obudzona krzyknie.

Upadnie w przepa, w tcz i w kaskad,

I roztopi si i zganie — i zniknie!

I byem, jak ci, co si we nie boj,

Bo juzem kocha, bo ju bya moj! —
I tak raz pierwszy spotkaem j sam.
Pod jasn tczy rónofarbnej bram;
Powiew mioci owia mi uroczy -

Stanem przed ni i spuciem oczy.

III.

Poszedem za ni przez gói-y, doliny —
I szlimy razem u stóp tej lawiny,
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Gdzie nieg przybiega a do stóp czowieka
Spaszczon petw jak defin olbrzymi;

Para mu z nozdrza srebrzystego dymi,

A Eodan z paszczy bkitnej ucieka.

Pamitam ciwil — poranek by skwarny.

Tamemy szmerem sposzyli dwie sarny;

Te jakby szczcia ludzkiego wiadome,
Stany blizko, zote, nieruchome —
I utopiy oczów byskawice

W kochanki mojej bkitne renice;

I dugo patrzc, nieruchome obie.

Gowy promienne pokady na sobie!

Rzekem: — one si zakochay w tobie!

Ezekem— i za to z ust, zamknitych skromnie,

Najpierwszy umiech jej przylecia do mnie —
Przylecia szybko i wróci z podróy
Do swego gniazda, do pere i róy;

A gdy zobaczy, ze oczu nie mru.
Ca jej bia twarz zamieni w ró
A wiecie? ani tak za serce chwyta

Rumieniec kwiatu, co wieo rozkwita;

Ani tak oko wdrowca zachwyca

Gór nad-alpejskich nieysta dziewica,

Kiedy od soca róane ma lica;

Jak ten rumieniec bez wstydu i grzechu,

Co si na twarzy urodzi z umiechu.

IV.

Odtd szczliwi bylimy i sami.

Pync szwajcarskich jezior bkitami —
I nie wiem, czy tam bya ód pod nami;

Bom z duchy prawie zaczyna si brata,

Chodzi po wodach i po niebie lata.

A ona tak mi prowadzia wszdzie!

Ach! ona bya, jak biae abdzie,

Bya jeziora bkitnego pani;

Pyna lecc — ód leciaa za ni,

Za odzi jasno szafirowym szlakiem.

Za t jasnoci rybek korowody;

I wyrzucay si a do niej z wody!

I z takimemy pynli orszakiem.

Umiechajc si w bkitu krainie.

Bo ona bya jak wodne boginie:

Miaa powozy z delfinów, z gobi,
I krysztaowe paace na gbi.
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I ksiycowe korony w noc ciemn —
I moga bya wszystko robi ze mn.

Raz — e nie bya niebieskim anioem
Mylaem cae dugie pó godziny!

Wyspowiadaem si potem z tej winy.

Suciajcie! — Oto przed Telia kocioem,
Pierwsza na kamie wyskoczya pocha,

I powiedziaa mi w gos, e mi kocha —
I odesaa mi znów na jezioro;

ódk sw piersi odtrciwszy bia —
A ja — ach nie wiem, co si ze mn stao!

Czy mi anieli do nieba zabior,

Czy grzmice fale jeziora pochon.
Czy umiechami rozerwie si ono —
Czy serce, jak lód rozegrzany taje,

Czy dusza skrzyde anielskich dostaje,

Czyli w ni wstpi cay anio zoty? —
Czyli umiechów pena? czy tsknoty?
Wszystkie uczucia gwatownymi loty

Na serce spady, jak gobi chmura.

Pi zy i biae w nim obmywa pióra.

Aby si czyste rozlecie po niebie —
Wtem zawoaa ód ze mn do siebie.

Usyszaa j ódka i spostrzega

I sama do niej z bkitu przybiega.

VI.

Pod cian ze ska i pod wiecem borów
Stoi, cichoci pena i kolorów,

Telia kaplica. Jest próg tam na fali.

Gdziemy raz pierwszy przez usta zeznali,

Ze si ju dawno sercami kochamy:

A pod tym progiem s na wodzie plamy

Od sosen, co si koysz na niebie,

I od ska cienia; gdzie, mówic do siebie.

Wbite do wody trzymalimy oczy.

A pod tym progiem fala tak si toczy

I tak swawolna i taka ruchoma.

e wzia w siebie dwa nasze obrazy,

I przybliaa, czc je rkoma,
Chocia nas tylko czyy wyrazy.

Ach! fala taka szalona i pusta!

Ze poczya nawet nasze usta.

Cho sercem tylko bylimy zczeni.
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Fala tak pena ruchu i promieni,

e jednym wiata objwszy nas koem,
Zmieszaa, niby anioa z anioem.

Gdy myl — bole drczy mi niezmierna

Falo! niewierna falo! — a tak wierna!

VII.

Raz mi ów anio zaprowadzi zoty,

Przez jasne ki do lodowej groty.

Tam j obieli dzie alabastrowy;

I mróz na czole mej jasnej królowej,

Perami okry wszystkie polne róe.

I ze sklepienia zy leciay due;

A we zach sylfy z jasnoci ogromn.
Deszczem spaday, na bia i skromn.

Syszc, e ciany pacz coraz goniej.

Caa si szat okrya zazdroniej,

I wszystko oczom ciekawym ukrada;

I jeszcze rce skrzyowane kada
Na alabastry widne, cho zakryte.

Tak nieruchomo staa — a koo niej

Igray tcze w blaski rozmaite.

Ja wtenczas modli si zaczem do niej:

Ave Maria — !

Jak biaa róa, kiedy si rozwija,

Ró pokazuje z piersi odemknitej;

Taki rumieniec wyszed z lica witej.

I, zamylona, odwrócia gow,
Palec na ciany kadc krysztaowe;

Jak ta, co imi ukochane kreli,

Lub o bkitnych jakich czuciach myli. —
Wreszcie, si do mnie obróciwszy, rzeka:

Moe za mio ja pójd do pieka,

I gdzie w piekielne wprowadzona chody.

Wszczepion bd w krysztaowe lody;

Jako ta baka z powietrza i z tczy —
Lecz prawda, rzeka, jeeli si mczy
Ta jasno, soca stworzona promieniem,

Któr lód w sobie mrozi i zabija:

Mona j z lodu uwolni westchnieniem —
Ave Maria! — — —

VIIL

Pójdziemy razem na niegu korony!

Pójdziemy razem nad sosnowe bory,

Pójdziemy razem gdzie trzód jcz dzwony!
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Gdzie si w tczowe ubiera kolory

Jungfrau i soce zote ma pod sob;
Gdzie we mgle jele przelatuje skory.

Gdzie ory, skrzyde rozwianych aob
Rzucaj cienie na lecce chmury! —

moja luba! tam pójd za tob.
A jeli z takiej nie wrócimy góry,

Ludzie pomyl, e nas wziy duchy

1 gdzie w niebieskie uniosy lazury;

emy si za gwiazd chwycili acuchy,
I ulecieli z plejadów gromad.
I tylko po nas potok spadnie guchy
I si byszczc ez rzuci kaskad.

IX.

Ach! najszczliwsi na ziemi nie wiedz,
Gdzie duchy skrzyda na ramionach kadn,
Gdzie jak abdzie zadumane siedz?
Ach! najciekawsi na wiecie nie zgadn,
W jakim szalecie yem z moj mi!
I wiele nam ró do okien wiecio,
I wiele wisien na ©koo roso,

Ile sowików na winiach si nioso?

Ile tam w kad noc miesiczn, blad,
Kótni sowików paczcych z kaskad;
Ile trzód naszych szo na kach dzwoni —
Ach! tego nawet picym nie odsoni,
Ani pokaza, ani zawrze w sowie! —
ka i szalet i winie w parowie.

W takim parowie, ze stró anio biay
'

Rozwija skrzyda od skay do skay,

I nakrywa ten cay parów dziki:

Szalet i róe, i nas, i sowiki.

X.

Lecz nadto byo cyprysowej woni,

I nadto barwy co si w róach poni;

I chciaa nas ju mio uj zdrad.
Byo to rankiem — pomn — pod kaskad —
Bylimy, niczem nie strwoeni - sami —
Czytajc ksik pen ez, ze zami.
Wtem duch mi jaki podszepn do ucha.

Aebym na ni z ksiki przeszed okiem. —
Bya jak anio, co myli i sucha —
I nagle - takim przejrzystym obokiem
Rumieniec smutny twarz jej umalowa,



510)

286

e nie wiem dotd, jak si wszystko stao —
Alem j w usta róane caowa,
I czuem j tu, na mych rkacli, bia.
Sercem bijc, brylantow w oczach.

Wtem nagle — w jasnej kaskady warkoczach

Co pomieszao si i co urzeko;

Wiatr na nas rzuci cae wodne pieko,

I z kwiatów sposzy wilgotnemi mgami.
Odtd juemy nie czytali sami.

XVI.

Jest chwila, gdy si ma ksiyc pokaza,
Kiedy si wszystkie sowiki ucisz,

I wszystkie licie bez szelestu wisz,

I ciszej róda po murawach dysz. —
Jakby ta gwiazda miaa co nakaza,

I o czem Cichem pomówi ze wiatem,
Z kadym sowikiem, z listeczkiem i z kwiatem.

Jest chwila, kiedy ze srebrzyst tcz
Wychodzi blady piercionek Dyjanny:

Wszystkie si wtenczas sowiki rozjcz,
I wszystkie licie na drze\Mich zabrzcz,
I wszystkie róda jk wydaj szklanny —
O takiej chwili, ach, dwa serca pacz!
Jeli co maj przebaczy — przebacz;

Jeeli o czem zapomnie — zapomn.
takiej chwili z moj pani skromn,

Juemy siedli w naszych progach sielskich.

Ju rozmawiali o rzeczach ' anielskich.

XVII.

Jak piewajcy na niebie skowronek,

Z gór sycha byo pustelnika dzwonek.

Rzeka raz: chodmy do staruszka celi,

Moe rozgrzeszy, moe rozweseli,

Donie nam zwie i kocha omieli.

Tak mówic, wbiega do sosnowej chaty,

Szybko zamkna wszystkie okiennice,

Aeby na ni nie patrzay kwiaty;

1 ustroiwszy si, jak gór dziewice,

Wybiega do mnie - mylaem, e padn!
Ani jej oczy kiedy takie adne,

Ani jej usta takie byy wiee!
Motyla miaa czarnego na gowie —
Ten alabastrów od smagoci strzee;

I przewiecony od soca w poowie.
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Na czoo rzuca skrzyda cieniu due.
A pod motylem pochowane róe,

Z pod czarnej gazy patrzay ciekawe,

Na pó zamknite, wiee jeszcze, zawe.
Wiedzc, e zawsze strzeg serca strony,

Zoliwy motyl usiad przechylony.

Mylaem, e mu to skrzydo poami —
Siad i na lewe przechyli si rami.
I któby wierzy w przeczucia, co strasz.

Gdy wyobrania caa szczciem dumna!
Gdym z góry spojrza na dolin nasz!
Szalet si oku wydawa, jak trumna:

Maleki, cichy — kiedym spojrza z góry:

Nasz ogród z wisien, jak cmentarz ponury;

I niespokojne o nas gobice,
I zadumane o nas w kach trzody! —
Ziemia smutniejsza, bkitniej sze wody;
Zabite wiekiem mierci okiennice;

Wszystko zaczo mi straszy i smuci.
Jakbymy nigdy nie mieli powróci.
Szedem pospny i drcy na góry —
Jeziora czarne, gazy, niegi, chmury;

Girlandy z orów na bkitnym lodzie.

Soce czerwone, jak krew o zachodzie,

Dom pustelnika, niegiem przysypany,

I dwa ogromne na stray brytany. —
Krzyyk na celi, gdzie siaday gile.

Cela, pustelnik stary, ksigi w pyle —
Wszystko to dzisiaj ju podobne snowi. —
Pamitam tylko, e promie zachodu

Cay si na twarz rzuca Chrystusowi,

Kiedy na palec jej zimny jak z lodu

Kadem piercionek — — - —

XVIII.

Gaje! doliny! ki i strumienie!

nie pytajcie wy mi smutne o ni.

S zy, co mówi na zawsze zabroni —
A kiedy mówi, wpadam w zamylenie:

1 widz jasne bkitne spojrzenie.

Co si zaczyna . nade mn litowa —
I widz usta, co mi chc caowa,
I dr — i znów mi ogarn pomienie.

I nie wiem, gdzie i? i gdzie oczy schowa?
I gdzie zy ukry? i gdzie by samotnym?
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I staj blady, i krel jej rysy

Lub imi pisz na piasku wilgotnym;

Lub bdz midzy róe i cyprysy.

Jak czowiek, który skarb drogi postrada,

Zmysy utraci i paczc usiada

Tam, kdy urny na grobowcach siedz;

Mylc, ze groby o niej co powiedz.

XIX.

Jest pod mojemi oknami fontanna,

Co wiecznie jczy zapakanym szumem;

Jest jedno drzewo, gdzie harfowym tumem
yj sowiki; jedna szyba szklanna.

Gdzie co noc blada zaziera Dyjanna,

I czoo moje smutnym blaskiem mami.

I tak mi budz zalanego zami:

To drzewo, ksiyc ten i ta fontanna.

I wstaj blady, przez okno wyzieram.

Suchajc rónych paczów na dolinie.

Sowiki jcz i fontanna pynie —
Mówi mi o niej — ja serce otwieram

I o mier prdk modl si z rozpacz,

I schn i widn — i, ach! nie umieram —
I, co dnia, budzc mi, fontanny pacz. —

XX.

Kiedy si myl w przeszoci zagbi.
Nie wiem, jak sobie jej posta malowa?
Czy, kiedy przysza picego caowa,
Jak z roztwartemi skrzydami gobie?
Czy wtenczas, kiedy uciekaa trwona?
Czy, gdy na jedn ze mn ksigi kart
Wbijaa oczy bbitne, otwarte.

Na kade moje spojrzenie ostrona?

Czy, kiedy wiejskim otoczona dworem.

Chodzia, gdyby zaklta królowa?

Czy, kiedy cicho unie pod jaworem?

Czy, kiedy goni? czy, kiedy si chowa

W ksiyca blasku biaa? — lub wieczorem

Od Alp na niegu róowych - róowa? —

XXL
. Skd pierwsze gwiazdy na niebie zawiec.
Tam pójd! a za ciemnych ska krawdzie.

Spojrz w lecce po niebie abdzie,

I tam polec, gdzie one polec.
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Bo i tu — i tam — za morzem — i wszdzie,

Gdzie tylko poszl przed sob myl biedn,

Zawsze mi smutno, i wszdzie mi jedno;

I wszdzie mi le - i wiem, e le bdzie!

Wic juz nie myl teraz tylko o tem.

Gdzie wybra miejsce na smutek askawe —
Miejsce, gdzie aden duch nie trci lotem

moje serce rozdarte i krwawe;
Miejsce, gdzie ksiyc przyjdzie a pod aw.
Idc po fali — zaszeleci zotem,
1 zaaskocze tak dusz tajemnie.

Ze stskni — ocknie si — i wyjdzie ze mnie.

G) Anhelli (1838).

Podajemy tu ustpy, charakteryzujce nastrój i artyzm — w obra-

zach, postaciach, opowieciach i wynurzeniach.

p^''\ Rozdzia I.

yJllf Przyszli wygnance na ziemi sybirsk i obrawszy miej-

sce szerokie, zbudowali dom drewniany, aby zamieszka razem

w zgodzie i w mioci braterskiej; byo za ich okoo tysica

ludzi z rónego stanu.

A rzd dostarczy im niewiast, aby si enili, albowiem

dekret mówi, e posani s na zaludnienie.

Przez jaki czas by pomidzy nimi wielki porzdek i wielki

smutek, albowiem nie mogli zapomnie, e s wygnacami i e
ju nie zobacz ojczyzny; chyba Bóg zechce...

A gdy ju zbudowali dom i kady si zaj swoj prac, —
oprócz ludzi, którzy chcieli, aby je nazywano mdrymi, i zostawali

w bezczynnoci, mówic: oto mylimy o zbawieniu ojczyzny, —
ujrzeli raz wielk gromad ptaków czarnych, lecc z pónocy.

Za ptakami za ukaza si obóz jakoby, i tabor i sanie,

zaprzone psami, i trzoda renów z gazistymi rogami i ludzie

na ywach, nioscy oszczepy; by to cay lud sybirski.

Na czele za szed król ludu, a zarazem ksidz, ubrany

podug zwyczaju w futrach i w koralach, na gowie za mia
wieniec z wów nieywych zamiast korony.

Wic mocarz ów, przybliywszy si do gromady wygna-
ców, przemówi jzykiem ich ziemi: Witajcie!

WIEK XIX, TOM 1». 19
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Oto ja znaem ojców waszych, take nieszczliwych, i wi-

dziaem, jak yli bogobojnie i umierali, mówic: Ojczyzno! Oj-

czyzno!

Wic chc by przyjacielem waszym i zrobi przymierze

midzy wami a moim ludem, abycie byli w ziemi gocinnej

i w kraju dobrze yczcych.
A z ojców waszych ju nie yje aden, oprócz jednego,

który jest ju stary i mnie sprzyja; a mieszka std daleko

w samotnej chacie.

Jeeli chcecie, aby przyjaciel ojców waszych by przewod-

nikiem waszym, zostan z wami i lud mój opuszcz; albowiem

wy jestecie nieszezliwsi.

Mówi jeszcze duej starzec ów, i uszanowali go i zapro-

sili do swej szopy.

I zrobiono przymierze z ludem sybirskim, który si roz-

szed i zamieszka w swoich nienych sioach; a król jego zo-

sta z wygnacami, aby je pociesza.

I dziwiono si mdroci jego, mówic: oto jej zapewne od

ojców naszych naby, a sowa jego s od przodków naszych.

Nazywano go za Szamanem, tak albowiem nazywa lud

sybirski królów i ksiy swoich, którzy s czarownikami.

I^.|QV Rozdzia II.

^'^/ Rozpatrzywszy si Szaman w sercach owej zgrai wy-

gnaców, rzek sam w sobie: zaprawd, nie znalazem tu, cze-

gom szuka, oto serca ich sabe i dadz si podbi smutkowi.

Dobrzy byliby z nich ludzie w szczciu, ale je ndza
przemieni w ludzi zych i szkodliwych. Co uczynie, Boe!

Aza kademu kwiatowi nie dajesz dokwita tam, gdzie

mu jest ziemia i ycie waciwe? Dlaczegó ci ludzie maj
gin ?

Wybior wic jednego z nich i ukocham go, jak syna, a umie-

rajc, oddam mu ciar mój, i wikszy ciar, ni mog unie
inni, aby w nim byo odkupienie.

I poka mu wszystkie nieszczcia tej ziemi, a potem

zostawi samego w ciemnoci wielkiej, z brzemieniem myli i t-

sknot na sercu.

To powiedziawszy, przywoa do siebie modzieca imieniem

1
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Anhelli i, pooywszy na nim rce, wla w niego mio serde-

czn dla ludzi i lito.

A obróciwszy si do gromady, rzek: odejd z tym mo-
dziecem, abym mu pokaza wiele rzeczy bolesnych, a wy zo-

staniecie sami uczy si, jak znosi gód, ndz i smutek.

Ale miejcie nadziej; bo nadzieja przyjdzie z was do przy-

szych pokole i oywi je; ale jeli w was umrze, to przysze

pokolenia bd z ludzi martwych.

A to, o czem pomylicie, wypeni si, i wielka rado b-
dzie na ziemi w on dzie zmartwychwstania.

Lecz wy bdziecie w grobach, i cauny bd na was spró-

chniae; wszake wasze groby bd wite, a nawet Bóg od cia

waszych odwróci robaki i ubierze was w umarych dumn po-

wag... bdziecie pikni.

Tak jak ojcowie wasi, którzy s w grobach; bo spojrzyj-

cie na kad czaszk ich; nie zgrzyta ani cierpi, lecz spokojn

jest i zdaje si mówi: dobrzem uczynia.

Czuwajcie nad sob, bo jestecie jak ludzie, stojcy na

podniesieniu; a ci, co przyjd, widzie was bd.
Oto powiedziabym wam tajemnic, e jednych dusze id

w soce, drugich dusze oddalaj si od soca na ciemne gwia-

zdy, lecz nie zrozumiecie mnie!

Powiedziabym wam, dlaczego yjecie i dlaczego si rodz
miliony dusz nowych, i na jaki cel dane jest ciao; lecz nie

pojmiecie mnie!

Lecz mówi wam, bdcie spokojni nie o jutro, lecz o dzie,

który bdzie jutrem mierci waszej.

A gorsze jest jutro ycia, ni jutro mierci. Cho nie tak

myl ludzie podli i ludzie maego serca.

Rzeky wic do Szamana zgraje: Któ ci da wadz nau-

cza o yciu i o mierci? oto mamy midzy sob ksiy, do

nich naley sowo boskie.

Na to im odpowiedzia Szaman: syszelicie o Mojeszu
i o cudach, które czyni? Jam jest Mojesz midzy sybirskim

ludem, a cudy czyniem straszniejsze, ni tamten, co przed

wiekami.

A nie wyszede z zorzy pónocnej anio, kiedym go wy-
woa z pomieni? spytajcie ludu mojego.

19*
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Na moje sowo ten nieg sta si krwi, a to soce sczer-

niao, jak wgiel; wiele bowiem we mnie jest Boga.

Lecz nie kucie mnie o cudy; albowiem jestecie ludem

starym, a wskrzesi was — cudem jest. O to procie Boga.

Aby was wskrzesi, mówi, i doby z mogiy i uczyni

was narodem, który drugi raz kadziony jest w koysce i spo-

wity; by wyrós prosty i nie skrzywiony na ciele.

Tak mówi Szaman, i nie mieli mu odpowiedzie wygnance;

lecz przyrzekli z ludem sybirskim chowa przymierze.

^^^v Rozdzia VIIL

>J^^} A przechodzc dalej, ujrzeli wiele ludzi bladych i um-
czonych, których imiona wiadome s w ojczynie.

I przyszli nad jezioro podziemne i postpowali brzegami

ciemnej wody, która si nie ruszaa, a zota bya gdzieniegdzie

od wiata kagaców.
I rzek Szaman: jeste to morze Genezaretaskie Polaków?

A ci ludzie s rybakami nieszczcia?

Jeden wic z tych, którzy siedzieli smutnie nad brzegami

czarnej wody z twarz zaduman, odpowiedzia: pozwalaj nam
odpoczywa, albowiem dzi s imieniny królewskie i dzie wy-
tchnienia.

Wic usiadamy tu nad ciemn wod duma i rozmyla
i odpoczywa; bo serca nasze s strudzone gorzej ni ciaa.

A oto utracilimy niedawno naszego proroka, którego ta

skaa bya miejscem ulubionem i te wody miemi mu byy.

Czowiek to by blady, z bkitnemi oczyma, wychudy
i peny ognia.

A oto przed siedmi laty ogarn go pewnej nocy duch

proroctwa i uczu wstrznienie, które byo w ojczynie i roz-

powiada nam przez ca noc to, co widzia, miejc si i paczc.
A dopiero o poranku zasmuci si i krzykn: oto zmar-

twychwstali, lecz nie mog odwali mogiy! i to powiedziawszy^

upad martwy, a mymy tu postawili jemu ten krzy drewniany.

A we dwa lata póniej powiedzieli nam nowi wygnacy,
co si stao i, policzywszy noce, poznalimy, e ów prorok nam
prawd mówi: wic chcielimy go uczci, lecz ju by w ziemi»

Szanujemy wic ten krzy, nie mówic wicej: oto czo-
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wiek, który ley pod nim, by waryatem i obkanym i godnym
miecliu. Có mówicie na to?...

A obróciwszy si Szaman ku Aniellemu, rzek: czemu
si tak zamyli nad t czarn wod, co z ez jest ludzkich?

czy o tym proroku dumasz? czy o sobie?

Gdy mówi, rozeszo si wielkie echo od wybuchu miny,

i powtarzao si nad gowami, bijc, jak dzwon podziemny. I rzek
Szaman: oto jest dzwonienie po umarym proroku! Oto jest Anio
paski dla tych, którzy nie widz soca. Módlmy si.

I, podniósszy oczy, rzek: Boe! Boe! prosimy Ci, aby

nasza mka bya odkupieniem.

A nie bdziemy ci ju baga, aby powróci soce oczom

naszym i powietrze piersiom naszym, bo wiemy, e Twój sd
nad nami jest zapady... lecz nowonarodzeni niewinnymi s.

Zlituj si. Boe.
A przebacz nam, e ze smutkiem krzy dwigamy i nie

weselimy si, jak mczennicy; bo nie powiedziae, czy mka
nasza policzon nam bdzie za ofiar: lecz powiedz, a rozwese-

limy si.

Bo có jest ycie, aby go aowa? czy to jest anio dobry,

który nas opuszcza w godzinie mierci?

Gorco krwi jest ogniem ofiary, a ofiar s chci nasze.

Szczliwi, którzy si mog za lud powici.

^•|i|v Rozdzia X.

^* */ A oto wygnacy owi w szopie niegowej, w niebytnoci

Szamana, kóci si zaczli pomidzy sob i podzielili si na

trzy gromady; a kada z nich mylaa o zbawieniu ojczyzny.

Wic pierwsza na czele miaa Grafa Skir, który utrzymy-

wa stron tych, co si przebior w kontusze i nazywa si bd
szlacht, jakby z Lachem na nowo przybyli do kraju pustego.

A druga miaa na czele onierza chudego, imieniem Skar-

tabell, który chcia ziemi podzieli i ogosi wolno chopów
i równo szlachty z ydami i z cyganami.

A trzecia na czele swojem miaa ksidza Bonifata, który

chcia kraj zbawi modlitw i na ocalenie kraju podawa spo-

sób jedyny: i i gin, nie bronic si, jak mczennicy.
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Te wic trzy gromady zaczy by midzy sob niezgodne

w duchu i kóci si poczy o zasady.

A oto druga owa gromada, uzbroiwszy si w siekiery, wy-

sza w pole, odgraajc si, e u pierwszyci dowie si, jaka

jest krew, drugim za da to, czego daj: mczestwo.
Lecz nim przyszo do walki, a umysy ju byy rozgrzane,

zgodzono si za porad którego z tych, co by z trzeciej gro-

mady, aby rzecz t przez sd Boga rozstrzygn. •

I rzek do nich ów doradca: oto postawmy trzy krzye,

na naladownictwo mki Pana naszego, i na tych trzech drze-

wach przybijmy, po jednemu, z najmocniejszych w kadej gro-

madzie rycerzy: a kto najduej y bdzie, przy tym zwy-

cistwo.

A e umysy tych ludzi byy jakoby w stanie pijanym,

znaleli si trzej rycerze, którzy za swoje przekonanie mier
ponie chcieli i by ukrzyowanymi, jako Chrystus Pan przed

wiekami.

Postawiono wic trzy krzye z najwyszego, jakie byo
w tym kraju, drzewa i wystpili trzej mczennicy, po jednemu

z kadej gromady; wszake nie wybrani losem, lecz z wasnej

woli. Nie byli to gromad wodzowie, lecz jedni z najmniejszych.

Kiedy wic ciele postawili krzye na wysokiem wzgórzu

niegowem, odezwa si gos z nieba, jakoby wicher, pytajc: co

czynicie? lecz go ci ludzie nie przelkli si.

I zawieszono na krzyach ludzie owe obkane i przybito

im rce wiekami; a ten, co by na prawo, krzycza: równo!
a ten, co by z lewej, krzycza: krew! wiszcy za porodku,

mówi: wiara!

I tumy stay w milczeniu pod krzyami, czekajc, co si

stanie, i tak je noc zastaa na niegu, a bya wielka ciemno
i okropne milczenie.

A o pónocy zorza borealna rozcigna si na caej nie-

bios poowicy i ogniste wystrzehy z niej miecze; a wszystko

stao si czerwone i te krzye z mczennikami.

Wtenczas strach jaki ogarn tumy i rzeky: le czynimy!

godzi si, aby za nasze wiary ci ludzie ginli niewinnie?

I przeraziy si zgraje, mówic do siebie: oto umieraj

i nie skar si.

I
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Rzekli wic do tych, co byli ukrzyowani: chcecie, a zdej-

miemy was? lecz ci im nic nie odpowiedzieli, bdc ju umarymi.

A poznawszy to, rozbiegy si zgraje pene przeraenia,

a aden z tych, co uciekali, nie odwróci gowy, aby spojrze

na martwe i umczone. Zorza je czerwienia, zostali sami.

A wanie wtenczas Szaman z Anhellim powracali z w-
drówki podziemnej i zadziwili si, postrzegszy na ognistych

niebiosach trzy czarne krzye, i rzekli z przestrachem: co si

stao ?

A przyszedszy bliej, strwoyli si, widzc na krzyach
ciaa trupów, i poznali w nich swoje znajome; wic Szaman,

usiadszy pod krzyami, paka...

A powstawszy, rzek do Anhellego: oto mi duch boy oznaj-

mi win tego ludu i wiem, dlaczego tych ludzi ukrzyowano;

lecz aeby ciaa ich nie ucierpiay jakiej nowej sromoty, zdej-

miemy je i zaniesiemy na cmentarz.

Niech maj spoczynek w ziemi, albowiem w dobrej wie-

rze na mier si wydali, i nie bdzie im to na potpienie, ale

na zagad grzechów. Krzy je oczyci.

Tak mówic, zdejmowali owe zmarze i skociae na krzyu
i przenosili je na dawne grobowisko wygnaców.

I^.gj^v Rozdzia XI.

^*^/ A gdy si zbliali ku cmentarzowi, Anhelli usysza
hymn skarcych si mogi i jakoby skarg popioów na Boga.

Lecz skoro si jki podniosy, anio, siedzcy na szczycie

wzgórza, skin skrzydami i uciszy je.

I trzy razy to uczyni, albowiem po trzykro rozpakay
si mogiy.

I zapyta si Anhelli Szamana... co to za anio z biaemi

skrzydami i ze smutn gwiazd na wosach, przed którym uci-

chaj grobowce?

Lecz nic mu nie odpowiedzia starzec: zasypywa bowiem

niegiem ciaa umarych i by zatrudniony.

A przybliywszy si Anhelli ku owemu anioowi, spojrza

na niego i upad, jak czowiek martwy.

Skoczywszy wic Szaman grzebanie umarych, szuka go

oczyma i, nie widzc nigdzie, szed na wzgórze.
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A natrafiwszy ciao Anhellego, potkn si na niem i krzy-

kn bolenie, ale poznawszy, e modzieniec yje, ucieszy si.

Wzi go zatem za rk i rzek: wsta! nie jest jeszcze

czas spoczynku.

A powstawszy, Anhelli oglda si wkoo i spuci przed

Szamanem gow, jak czowiek, co si wstydzi, mówic:
Otom zobaczy anioa, podobnego tej niewiecie, któr ko-

chaem z caej duszy mojej, bdc jeszcze dzieckiem.

A miowaem j w czystoci serca mego; dlatego zy mi
zalewaj, kiedy myl o niej i o mojej modoci.

Bo oto byem przy niej, jak ptak swojski, co si boi, i nie

wziem nawet pocaowania od jej ust koralowych, cho byem
blizko; jak gob, mówi, siedzcy na ramieniu dziewczyny.

Dzi ju to snem jest. Oto szafirowe niebo i gwiazdy biae

patrz na mnie: s to gwiazdy te same, które mnie widziay

modym i szczliwym?
Dlaczegó nie powstanie wicher, co mi z ziemi zwieje

i zaniesie w krain cich! dlaczego ja yj?
Oto ju jednego wosa niema na mojej gowie z tych,

które byy dawniej, oto si nawet koci we mnie odnowiy, a ja

zawsze pamitam.

A niema jednej kawki w powietrzu, któraby nie spaa przez

jedn noc ycia w spokojnem gniedzie. Lecz o mnie Bóg zapo-

mnia. Chciabym umrze.

Bo zdaje mi si, e, gdy bd umarym, to sam Bóg poa-
uje tego, co ze mn uczyni, mylc, e oto ju nie narodz

si raz drugi.

Wszak rodzi si nie jest to, co zmartwychwsta, trumna

nas odda, lecz nie spojrzy na nas, jak matka.

Oto mi wic smutno, e ujrzaem tego anioa, i wolabym
by wczoraj umrze.

A Szaman, zapatrzywszy si w gwiazdy, rzek: zaprawd,

e, jak dawniej wiele byo optanych przez czarty, tak dzi

wielu jest optanych przez czyste anioy.

Có zrobi! Oto wypdz wszystkie te duchy z cia i po-

zwol, aby weszy w lilie wodne, i rozleciay si po gwiazdach

róanych, i zamieszkay w tem, co jest najpikniejszego, a opu-

ciy ludzi.
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A wieszji, kto to jest ten anio smutny na cmentarzu? Oto

si zowie Eloe, a urodzi si ze zy Chrystusowej na Golgocie,

z tej zy^ która wylana bya nad narodami.

Gdzieindziej napisano jest o anielicy tej i wnuczce Maryi

Panny... jak zgrzeszya, ulitowawszy si nad mk ciemnych
Cherubinów i umiowaa jednego z nich i poleciaa za nim
w ciemno.

A teraz jest wygnan, jak wy jestecie wygnani, i uko-

chaa mogiy wasze i piastunk jest grobowców, mówic ko-

ciom: nie skarcie si, lecz pijcie!

Ona odpdza reny, kiedy przyjd mech wyciga zpod

gowy trupów, ona jest pasterk renów.

Przywyknij do niej za ycia, albowiem bdzie na mogile

twojej stpa przy blasku ksiyca; przywyknij do gosu jej,

aby si nie obudzi, gdy mówi bdzie.

Zaprawd, e dla tych, co s smutni, ta kraina pikn
jest i niebezludn; albowiem tu nieg nie plami skrzyde aniel-

skich, a gwiazdy te s pikne.

Tu przylatuj mewy i gnied si i kochaj si , nie my-
lc, e jest jaka pikniejsza ojczyzna.

p^'f^\
Rozdzia XIII.

^*^/ Odeszli wic, Anhelli z ow niewiast i z renami Sza-

mana, na dalek pustyni pónocn, a znalazszy pust chat,

w lodzie wykut, zamieszkali w niej.

A po krótkiem poyciu, Anhelli przyzwyczai si nazywa
siostry imieniem zbrodniark t i pokutnic.

Ona mu bya sug i ucielaa oe liciami i doia reny

wieczorem, a rano wypdzaa je na pasz.

Serce jej od modlitwy cigej stao si pene ez, smutków
i niebieskich nadziei i wypikniao na niej ciao.

Oczy rozpromieniy si blaskiem cudownym i ufnoci wBogu;

a wosy stay si dugie i podobne szacie obszernej, kiedy si
w nie ubraa, i podobne namiotowi biednego pielgrzyma.

I dziwi si Anhelli, e bya spokojn o przyszo, pope-
niwszy niegdy zbrodni wielk, a nawet krwi majc zma-
zane rce.
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I dziwi si, e skarga jej bya malek i skarc si,

jak pacz niewinnej dzieciny, kiedy zazdrocia ptakom skrzy-

de niebieskici, widzc, jak rybitwy biae wdruj ku socu
zotemu i ton w promieniaci.

A lkaa si zmaza sowami nieczystemi, mówic: oto

nas dwoje na ogromnej pustyni, wic nas Bóg pewnie sucha

i na nas patrzy; a jeli o rzeczy dobre prosi go bdziemy, to

nie opuci nas.

Przyszed wic dzie sybirski, a soce nie zachodzio, lecz

biegao niebem, jak ko w zawodzie z pomienist grzyw i z bia-

em czoem.

Straszliwe wiato nie koczyo si nigdy, a huk lodów

by jakoby gos boy, odzywajcy si na wysokociach do ludzi

ndznych i opuszczonych.

A dugi smutek i tsknoty przyprawiy o mier ow wy-

gnank , i pooya si na ou licianem pomidzy renami swoimi,

aby umrze.
A by zachód soca: albowiem od niejakiego czasu za-

czy si noce w ziemi sybirskiej i soce coraz duej zosta-

wao pod ziemi.

Obróciwszy wic ku Anhellemu szafirowe oczy, zalane

zami wielkiemi, rzeka EUenai: umiowaam ciebie, bracie mój,

i opuszczam.

A powiedziawszy, gdzie j mia pochowa, e pod sosn,

która bya w smutnym parowie, lee pragnie, rzeka: czeme
ja bd po mierci?

Oto chciaabym by jak rzecz yjc przy tobie, Anhelli,

pajczkiem nawet, który jest miy winiowi i schodzi je
z jego rki po zotym promyku sonecznym.

Jam si przywizaa do ciebie, jak siostra i jak matka
twoja, i wicej jeszcze... Ale grobowiec wszystko koczy...

Nie zapominaj o mnie, bo któ o mnie bdzie pamita po

mierci, chyba ren, któregom doia, zalewajc si zami.

Jeeli wiesz, gdzie ludzie id po mierci, to mi powiedz,

bo niespokojna jestem, cho mam nadziej w Bogu.

Oto ja polec do krainy twojej rodzinnej i obacz dom
twój, sugi twoje i rodzice twoje, jeeli jeszcze yj.
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I nawet miejsce to, gdzie stao twoje óeczko dziecinne,

maa niegdy koyska twoja.

Ty powiesz, e to s myli gminne, e czowiek po mierci

nie lata... Có! kiedy z tak myl mier pikniejsza.

A oto patrzaj, nad oem mojem ta szyba lodu socem
czerwona, z dwoma skrzydami promieni: nie jeste to anio

zoty, stojcy nade mn?
Reny wycigaj mech z pod mojej pocieli i skubi oe

mierci, jedzc... Biedne reny moje, egnam was.

A teraz podnios oczy do Królowej Niebieskiej i bd si
modlia do Niej.

Zacza wic tu, umierajca, mówi litanie do Matki Chry-

stusowej i wanie, wymówiwszy: Róo zota! skonaa.

I na znak cudu upada róa ywa na biae piersi umarej;

i leaa na nich, a w jamie rozesza si od niej wo róana
i mocna.

Nie mia wic Anhelli ruszy ciaa umarej, ani zoy
rk, które byy wycignite, lecz, usiadszy na kocu oa,
paka.

A oto jakoby o pónocy sta si wielki szelest, i myla
Anhelli, e reny szeleszcz, wyjadajc mech z pod oa mierci;

lecz inna bya przyczyna.

Chmura jakoby duchów ciemnych zatrzymaa si nad
jam, miejc si gono, a ciemne twarze pokazay si przez

rozszczepione lodu sklepienie i krzyczay: nasz jest!

Lecz róa owa cudowna, dostawszy skrzyde gobich, pod-

leciaa w gór i spojrzaa na nie oczyma niewinnego anioka.

Ciemne wic owe duchy i chmura ich wzniosa si z da-

chu, krzyczc w ciemnem powietrzu smutne przeklinania, i staa

si znów cicho, jaka przystoi w miejscu, gdzie trup spoczywa.

We trzy za godziny po pónocy usysza Anhelli stuka-

nie do drzwi, które byy z lodu i, odwaliwszy bry, wyszed
na ksiyc.

I zobaczy owego anioa, który mu hyl przypomnia mi-o dla niewiasty i pierwsz jego mio na ziemi; wic, spu-

ciwszy przed nim gow, sta cicho.

I rzeka do niego Eloe: wynie mi tu umar twoj siostr,

ja wezm j i pochowam litonie; moj jest.
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Odszedszy wic Anhelli do jamy, wzi na rce trupa,

wyniós i pooy go na niegu przed anioem.

A Eloe, uklknwszy nad pic, podoya pod ni z obo-

jej strony koce skrzyde abdzici i zawizaa je pod umar.
I z penymi trupa skrzydami, wstawszy, na ksiyc odesza.

Wróci wic Anhelli do jamy pustej i, spojrzawszy na ciany,

zajcza, bo ju jej nie byo.

^ ^ p-Y
Rozdzia XV.

3 1 / Tego samego dnia, przed wschodem soca, siedzia

Anhelli na bryle lodu, na miejscu pustem, i ujrza zbliajcych

si ku sobie dwóch modzieców.
Po wietrze lekkim, który szed od nich, poczu, e byli

od Boga, i czeka, co mu zwiastowa bd, spodziewajc si,

e mier.
A gdy go pozdrowili, jak ziemscy ludzie, rzek: poznaem

was, nie kryjcie si: anioami jestecie.

Przychodzicie -li pocieszy mnie? Czy sprzecza si ze

smutkiem, który si nauczy w samotnoci milczenia?

1 rzekli mu ci modziecy: oto przyszlimy ci zwiastowa,

e dzisiejsze soce wstanie jeszcze, lecz jutrzejsze nie pokae
si nad ziemi.

Przyszlimy ci zwiastowa ciemno zimow i wiksz
okropno, ni jacy ludzie doznali kiedy; samotno w cie-

mnociach.

Przyszlimy ci zwiastowa, e bracia twoi pomarli, jedzc

trupy i bdc wciekli od krwi ludzkiej: a ty jeste ostatni.

A jestemy ci sami, którzy przed wiekiem przyszli do chaty

koodzieja i usiedli za jego stoem, w cieniu lip pachncych.

Lud wasz wtenczas by jako czowiek, który si budzi i po-

wiada sobie: oto mnie rzecz mia czeka o poudniu i weseli si

bd wieczorem.

Zwiastowalimy wam nadziej, a teraz przyszlimy zwia-

stowa koniec i nieszczcie, a Bóg nie kaza nam wyjawi
przyszoci.

I rzek, im odpowiadajc, Anhelli: zaprawd, urgacie mi,

mówic o Piacie i o pocztku wtenczas, kiedy ja czekam mierci,

a w yciu mojem widziaem tylko ndz?
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Czy przyszlicie przerazi mnie, woajc: ciemnoci nad-

chodz! Na có wam przeraa tego, co cierpi? nie dosye jest

przeraenia w grobowcu?

ycie moje zaczo si od przeraenia. Ojciec mój umar
mierci synów ojczyzny, zamordowany, a matka moja umara
z boleci po nim, a jam by pogrobowcem.

Pierwsza lilia na grobie ojca mego jest moj rówienniczk,

a pierwsza róa na grobie matki mojej bya mi siostr modsz.
Oto mi w koysce owiona wo krwi ojcowskiej, i wyro-

sem z twarz smutn i przelknion.

A gdym usiad dzieckiem na kolanach u ludzi obcych,

to gadaem wyrazami przeraenia z ciemnoci, a li jesienny,

szumicy z wichrami, rozumiaem, co szepta.

Nad koysk moj by przestrach; wic niech przynajmniej

sam smutek cichy bdzie w godzin mierci.

Idcie! i powiedzcie Bogu, e, jeeli ofiara duszy przyjt
jest, oddaj j i zgadzam si, aby umara.

Taki mam smutek w sercu, e mi wiata anielskie w przy-

szoci natrtnemi s, a obojtny jestem na wieczno, a nawet
znuony jestem i chc zasn.

A cho Bóg wie, e jestem czysty na duszy i nie skalany
adnym grzechem podym — oto powiedzcie mu, e, jeeli chce
ofiary z duszy mojej, to j dam.

I przerwali mu anieli, mówic: gubisz si, danie czo-
wieka jest sdem na niego.

A wieszli ty, czy od spokojnoci twojej nie zaley ywot
jaki, a moe ywot i los milionów?

Moe jest wybrany na ofiar spokojn, a chcesz si za-

mieni w piorun gwatowny i by rzuconym w ciemno dla

przestrachu zgrai?

I ukorzy si Anhelli, mówic: Anieli, przebaczcie mi! unio-

sem si i skrzyda myli moich uniosy mnie.

Wic bd cierpia, jak dawniej: oto jzyk mój rodzinny

i mowa ludzka zostanie we mnie, jak harfa z porwanemi stru-

nami... do kogó mówi bd?...
Ciemno bdzie towarzyszem moim i krajem moim.

A oczy moje, jak suebnice, które przestaj pracowa dla

braku oliwy w lampie wieczornej.
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A wzrok mój, jak gobie, latajce po nocy, które si tuk
o drzewa i skay piersi zlknion.

Pomieniste koa urodz si w mózgu moim i stan przed

oczyma, jak wierne sugi, idce z latarniami przed panem.

I wycign rce w ciemnoci aby uowi któr z plam

pomienistych, jak czowiek obkany.
Lecz okropnoci ziemi s niczem, zgryzota moja dla oj-

czyzny okropniejsz jest. Có uczyni?

O! dajcie mi moc miliona, ludzi, a potem mk miliona

tych, którzy s w piekle.

Czemuem si targa i mczy dla rzeczy, bdcej szale-

stwem? czemu nie yem spokojnie?

Rzuciem si w rzek nieszczcia i fala jej zaniosa mnie

daleko i ju nie wróc — nigdy!

A znowu przerwali mu anieli, mówic: oto si raz unio-

se a do blunierstwa przeciwko duszy wasnej, a teraz blu-

nisz przeciwko woli, która bya w tobie, kiedy si powici
za ojczyzn.

Jeste jaki zy duch w najczystszych sercach ludzi, który

je miesza i przerzuca za kres dobrego?

Ostrzegamy wic ciebie z woli boskiej, e za niewiele go-

dzin umrzesz, przeto bd spokojniejszy.

Usyszawszy to, Anhelli spuci gow i podda si woli

boskiej. A za anioowie odeszli.

518)
Rozdzia XVI.

A zostawszy sam, Anhelli zawoa smutnym gosem:
wic koniec ju!

Có robiem na ziemi? bye to sen?

A gdy rozmyla Anhelli o tajemnicach przyszych, za-

czerwienio si niebo i wybuchno wspaniae soce; a sta-

nwszy na krgu ziemskim, nie podnioso si, czerwone jak

ogie.

Korzystay z dnia krótkiego ptaki niebieskie i biae mewy,
którym Bóg ucieka kaza przed ciemnoci, i wielkimi tumami
leciay jczc.

Wic spojrza na nie Anhelli i zawoa: gdzie wy lecicie,

o mewy?
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I zdawao mu si, e w jku ptaków usysza gos, odpo-

wiadajcy mu: lecimy do ojczyzny twojej!

Czy kaesz nam pozdrowi kogo? czy, usiadszy nad jakim

miym domem, zapia w nocy pie nieszczcia?

Aby si obudzia matka twoja, lub który z krewnych
twoici, i zaczli paka w ciemnoci z przeraenia.

Mylc o synie, którego poara kraina grobowcowa, i o bra-

cie, którego pochono nieszczcie.

Taki by gos ptaków i rozkruszyo si serce w Anhellim

i upad.

A soce utono nad ziemi, i tylko jeszcze najwyej le-

cce ptaki wietniay na szafirowem niebie, jak ró biaych
girlandy, ulatujce ku poudniowi.

Anhelli by umary.

519)
Rozdzia XVII.

W ciemnoci, która bya potem, rozwidnia si wielka

zorza poudniowa i poar chmur.

A ksiyc znuony spuszcza si w pomienie niebios, ja-

koby gob biay, spadajcy wieczorem na chat czerwon od

soca zachodu.

Eloe siedziaa nad ciaem zmarego, z gwiazd melancho-

liczn na rozpuszczonych wosach.

I oto nagle z pomienistej zorzy wystpi rycerz na koniu,

zbrojny cay, i lecia z okropnym ttentem.

nieg szed przed nim i przed piersi konia, jak fala za-

pieniona przed odzi.
A w rku rycerza bya chorgiew, a na niej trzy ogniste

litery paliy si.

I przyleciawszy ów rycerz nad trupa, zawoa grzmicym
gosem: tu by onierz, niech wstanie!

Niech siada na ko, ja go ponios prdzej ni burza, tam,

gdzie si rozweseli w ogniu.

Oto zmartwychwstaj narody ! oto z trupów s bruki miast!

oto lud przewaa!
Nad krwawemi rzekami i na krugankach paacowych

stoj bladzi królowie, trzymajc szaty na piersiach szkaratne.

)
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aby zakry pier przed kul wiszczc i przed wichrem zem-
sty ludzkiej.

Korony ich ulatuj z gów, jak ory niebieskie, i czaszki

królów s odkryte.

Bóg rzuca pioruny na gowy siwe i na obnaone z koron

czoa.

Kto ma dusz, niech wstanie! niech yje! bo jest czas y-
wota dla ludzi silnych.

Tak mówi rycerz, a Eloe, powstawszy z nad trupa, rzeka:

rycerzu, nie bud go, bo pi.

On by przeznaczony na ofiar, nawet na ofiar serca.

Rycerzu, le dalej, nie bud go.

Jam jest w czci odpowiedzialna, e serce jego nie byo
tak czyste, jak dyamentowe ródo, i tak wonne, jak lilie wio-

senne.

To ciao do mnie naley, i to serce mojem byo. Rycerzu,

ko twój ttni, le dalej!

I polecia ów rycerz ognisty z szumem jakoby burzy wiel-

kiej; a Eloe usiada nad ciaem martwego.

I uradowaa si, e serce jego nie obudzio si na gos
rycerza i e ju spoczywa.

H) Lilia Weneda (1840).

(Tragedya w piciu aktach).

Podajemy tu wstpny list do Zygm. Krasiskiego, poprzedzajcy

utwór i mieszczcy zarówno genez, jak charakterystyk tej tragedyi, ró-

nicej si tak, mimo pozornego zwizku w osnowie, od «Balladyny» zarówno

nastrojem, stosunkiem poety do postaci i wypadków, jak i cechami arty-

zmu. Z utworu samego wybieramy ustpy, uwydatniajce nowy artyzm

i nowe bodce twórczoci: mylowe i uczuciowe.

IIOA\ ^^ Autora Irydyona.
>JL\jf Kochany Endymionie poezyi, drzemicy w cieniu ga-

jów laurowych! Z lekkoci i cisz letniej byskawicy przedzie-

ram si przez czarne licie drzew niemiertelnych i trzema by-

skami budz ciebie ze snów niespokojnych. — Wsta! wsta,

mój Edymionie, tajemniczej muzy kochanku! i postp krokiem

ku mnie, a napotkasz nowy gaj fantazyi, zielony sosnami teatr;
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bo oto dla ciebie jedynie, mój drogi, wybudowaem now scen,

sprowadziem duchów aktorów i rozoyem na lenej murawie,

biegajcego po wiecie kolportera, mae bogactwo. — Odeszlij

mi z nowym zarobkiem przyjani! ze z, jeeli mona, z po-

chwa, jeeli mona: a bd spokojny na wieczno.
Obud si! obud, rzymski, w zotej zbroi, z ognistym pan-

cerzem, rycerzu! Nowe mary stoj przed tob: oto jest wzgórze,

okryte zielon muraw; na wzgórzu stoi dwanacie druidycznych

kamieni i trzynasty tron z omszonego granitu; oto wzgórze uko-

ronowane wiecem dwunastu biao-wosych harfiarzy, zewszd
jakby morzem czerwonego poysku oblane. — Te straszne wzgó-

rza zwierciado: to krew narodu! — piew dwunastu harf

rozlega si nad ludem umarych i wbiega w puste, szumice
lasy sosnowe, woa nowych, na zemst, rycerzy. — Czy ci nie

smutno?

Oto jest rycerz, z dwojgiem serc, z mieczem jedynym, z Telia,

z Kastora i z Polluksa zoony; rycerz, którego jedna poowa
jest tarcz, a druga mierci elazem — wódz, majcy dwie du-

sze i dwa ciaa; nieszczcie narodu; Przeznaczenie, dowodzce
potpionemu przez Boga ludowi! — Wódz z dwojakiem i nie

miesznem ju wicej nazwiskiem: oto stoi na stosie ostatecznym
jako posg przyszoci. — Czy go widzisz ? ^).

Oto wróka, która zabrania harfiarzom rozpaczj^, a jednym
strasznym i mciwym czynem zajta, stpa po sercach ludzkich,

kruszy je pod swemi nogami. — Eumenida Eschylowska, krzy-

czca: zwycistwo! sto serc ludzkich za zwycistwo! — Czy
si nie wzdrygasz?

Oto jest stary i wity czowiek, który przyszed zawe
Chrystusa oliwy zaszczepia na pionkach sosnowych i zamie-

szka w czaszce olbrzyma, a przyjazne jemu limaki przylazy
i lin krysztaow zalepiy czaszki, ju pustej, renice po-

woje owiny j do koa. — Oto we wntrzu groty kocianej
i ludzkiej, krzy stoi, lampa si pali i byszczy obraz Rafaelow-

ski Boga Rodzicy. — Widzisz, jak dno zote obrazu piknie ja-

nieje w ciemnociach pustego czerepu? syszysz, jak szemrze

1) Zapewne ródem pomysu by ustp z «Pana Tadeusza*:

«Kastor z bratem Polluksem janieli na czele,

Zwani niegdy u Sowian; Lele i Polele».

*IEK XIX. tOM IV. 20
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modlitwa?*). Lecz — o! biada — o, losy! — sowo witego
starca miecz Rolandowy wyprzedzi i jeszcze lud jeden kona

z wiar okropn rozpaczy w przyszo i zemst. — Có, mój

Galilejczyku ? ^).

Oto jest brat Rolanda, a praszczur Sobieskiego, czowiek

silnej rki i Molierowskiej w domostwie saboci % kontusz mu
woy i buty czerwone, gdy wróci z piorunowej walki, siark

cuchncy i krwi oblany po szyj. — Kontusz mu woy i u-
pan! Niechaj panuje — bez jutra.

Oto nareszcie jest twarda dziewka skandynawska; oto

mniejsze mrówki ludzkoci, pene kamstwa, wybiegów, tchó-

rzostwa, w osobie laza. — Oto jest cay sklepik kolportera,

wysypujcy przed tob swe fantastyczne figurki: za które autor

sam gada — a czasem szczebioce, Alfierego*) jzykiem. — Na
có to wszystko?

Zaprawd ci powiadam, jam tych mar nie woa — przy-

szy same. Przyprowadzia j z sob biaa Lilia Weneda — a ja,

ujrzawszy ten tum ludzi, harf zotych, hemów, tarcz i mie-

czów dobytych; usyszawszy gosy zmieszane dawno ju wy-

mordowanego ludu, wziem jedne z harf wenedyjskich do rki
i przyrzekem duchom powie wiern i nag, jaka si posgo-

wym nieszczciom naley.

Ile razy wic, zwyczajem teraniejszych poetów, chciaem
zacz kwilc serca dyssekcy, lub melancholizowaniem sztu-

cznem obrazów prost legend okrasi, tyle razy mary zjawione

krzyczay z krajów przeszoci: « Serca nasze i ciaa byy
zdrowe! w mowie naszej nie byo niespodziewanych «concetti».

Cho córki królewskie, nie wzdychaymy do ksiyca; cho
synowie królewscy, pdzilimy woy na pasz. Ossyan usysza
naszego zgonu history, lecz nie znalaz w niej dosy chmur
ksiycowych, duchów, sarn, byskawic i wiatru, wzdychajcego

^) Opisan tu cel widzia poeta w klasztorze w. Gwalberta w Wal-

lombroso, we Woszech.
2) Aluzya do zakoczenia «Nieboskiej Komedy i » sowami Juliana

Apostaty: «Zwyciye, Galilejczyku*.

3) Odnosi si to do ulegoci Lecha wzgldem energicznej Gwinony,

podobnie jak póniej Sobieski ulega bdzie swej Marysiece.

*) Alfieri, woski tragedyopisarz z koca w. XVIII, odznacza si
zwizoci i si wysowienia.

i
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po mogiach; ani wic ruszy iarfy, na omszonym dbie wisz-
cej, ale odpdzi nas w mg niepamici, rozpaczne. — Lecz ty,

mówiy dalej mary, któregomy widziay w ciemnym Agame-
mnona grobowcu; ty, jadcy niegdy brzegami laurowego po-

toku, gdzie Elektra, królewna, pótno bielia matczyne — mów
o nas prosto i z krzykiem »

^).

Tak namówiony, wziem póposgow form Eurypidesa

tragedyi i rzuciem w ni wypadki, wyrwane z najdawniejszych

kraców przeszoci; a jeeli mi Bóg pozwoli, to na tej nieco

marmurowej podstawie opr szersze, bardziej tczowe, lecz mniej

fantastyczne ni Balladyna tragedye. Tylko ty, Irydyonie! nie

opuszczaj mi ród zimnego wiata suchaczy! Tylko ty mi nie

daj uczu chodu, który mi na czoo od twarzy ludzkich po-

wiewa; a gdyby widzia na mnie idce we, we w rk
harf Lilii Wenedy i przemie te gady w suchaczów. — Ile

razy z tob byem, zdawao mi si, e wszyscy ludzie maj
oczy Rafaelowskie; e dosy jest jednym sowa zarysem poka-

za im pikn posta duchow; e dba nie trzeba o niedo-

widzenie, a chroni si tylko przesytu. Sdziem, e wszyscy

ludzie obdarzeni s Platosk i Attyck uwag; e, dodawszy

do stworzonego ju przez poetów wiata jedn tak posta, jak

nimfa, uwieczona jaskókami, które pierzchaj z wosów, do-

tknite soca promykiem — jedn tak posta, jak nimfa, uwi-
zana rczkami za acuch smutno gwarzcych po niebie órawi —
mona te Ateczyki obróci na niebo — oczyma. ~ Teraz wi-

dz, e innych widm, innych kolorów, innych potrzeba obrazów.

Nie schodz jednak z mojej drogi; a e jest pust i szerok, to

przypomina mi zote pustynie Suez, na których tak mi dobrze

byo, gdym si tylko za socem i gwiazdami kierowa! — Jest

to wreszcie dla mnie droga konieczna; ile razy bowiem zetkn
si z rzeczywistemi rzeczami, opadaj mi skrzyda i jestem

smutny, jakgdybym mia umrze; albo gniewny, jak w owym
wierszu o Termopilach, który na kocu ksigi umieciem: niby

chór ostatni, piewany przez poet ^) — Na Odyna! niech wrze-

1) Odnosi si to do wspomnienia poety z podróy po Grecyi, w któ-

rej zwiedza ruiny grobowca Agamemnona.
2) Jest to znany «Grób Agamemnona*, mieszczcy w sobie pogldy,

rozwinite póniej w «Lilli Wenedzie*.

20*
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szcza samochwalce, a ja z drgajcemi ustami wracam pod skrzy-

da twoje — ochon.
A teraz sysz, i mi pytasz: skd si w mojej myli

biaa posta Lilii Wenedy zjawia? — Posuchaj. Przed picia

laty mieszkaem nad jeziorem Szwajcaryi, blizko miasteczka

Villeneuve, dawnego Avencium. Miasteczko to, pooone na zie-

lonej równinie w kocu jeziora, niedaleko zamku Chillon i ska
Heloizy, czarowao mi swoj wiejsk i spokojn piknoci!
Na jasnych i wodnistych kach zbudowane, umiecha si wio-

senn zieleni z pod czarnych gór, które podobne Rzymskiemu

Legionowi, stoj grone, nachylone, gotowe spa i rozproszy. —
Co? — Kilka maych domków, biao odbitych w jeziorze, may
kocióek z piramidaln wieyczk i rzd ciemnych drzew ka-

sztanowych, które jesieni owieszone mnóstwem chopit, tuk-
cych z koron owoce, rumieni si ho czerwonoci wesoych
twarzy, niby jabonie sadów naszych, mnóstwem owoców spo-

nione. Takiem jest dzisiaj to miasteczko. — Lecz niegdy, przed

wiekami, na tem samem miejscu, odbywaa si okropna jaka
ofiara: musiao by powicenie si, rozpacz, szczk broni, miecz

katowski, ucinajcy gow starca i sowo S. P. Q,. K, byszczce
na rzymskich chorgwiach! Czas wszystko uciszy. Z caej owej

historyi zosta tylko jeden grobowiec z nastpujcym napisem:

„JULIA ALPINULA tu le, nieszczliwego ojca, nieszcz-

liwa córka: Bogów awentyshich kapanka. Wyprosi ojca od mierci

nie mogam. Nieszczliwie umrze w losach jego byo. yam lat

XXIII ^).

Mój Irydyonie! ta moda dziewica, ta czysta kapanka, co

ya tylko lat 23, skarca si tak cicho, a tak przeraliwie —
z przeszoci: ona to zamienia si w Lili Wened! Chciaem
kwiat czny przenie do Polski: niosem go ze witem uczu-

ciem, aby nie strci ze rosy, listka nie uama. Ta mara srebr-

nej biaoci, która na dziwnej zieleni k szwajcarskich, na

odamie skay, stawaa przede mn, teraz, zmartwychwstawszy

nad Gopem, opowiedziaa swego powicenia si history: cicha,

1) Nagrobek ten nie jest autentyczny. Uoony zosta w wieku XVI.

Poeta napotka ten napis w przypiskaci do poematu Byrona «Wdrówki
Child Harolda*, w którym poeta angielski powica jeden ustp owej Ju-

lii Alpinuli.

I
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czysta, biaa i spokojna, ale gboko w serce, nawet przez ojca

wasnego, raniona.

Dawniej jeszcze, jadc przez piskie bota, widziaem mnó-
stwo lilij wodnyci i mnóstwo chopów wychudych od godu.
Midzy chopami a nenufarem litewskim taki by zwizek, e
chopstwo jado kwiatów odygi, nie majc chleba; odygi te

bowiem rdze maj sodk, gbczast, która za pokarm suy
moe. Co z tego piskiego wspomnienia do tragedyi wnikno —
zobaczysz.

A teraz, kiedym ci si wyspowiada, usid na uomku
jakiej dawnej ruiny, albo pod cieniem Wirgilowego lauru i niech

ci gwarzca moja przeszo otoczy! — Usid nad kryszta-

ow jak i smtn wod, aby z ksik moj móg to zrobi,

co zamylona, z bia ró w rku, dziewczyna: to jest oberwa
j, li po liciu, rzuci w wod pync i pyta si losu listków

o los czowieka; a zniszczywszy tak ciao Lilii Wenedy, odtwórz

j na nowo w myli swojej, wikszym blaskiem odzian — i pi-

kniejsz sto razy — i niech ta posta do nas obojga naley!

niech bdzie jako acuch, czcy dwóch Wenedów rce, na-

wet w mierci godzinie! — A tych dwóch wodzów! — Czy ty

mylisz Irydyonie, e tworzc ów mit jednoci i przyjani, nie

udziem si sodk nadziej — e kiedy — i nas tak we
wspomnieniach ludzie powi i na jednym stosie postawi! —
Ty mi wtenczas umarego bdziesz trzyma na piersiach i mó-

wi mi do ucha sowa nadziei i zmartwychwstania, albowiem

za ycia syszaem je od ciebie jedynie!

Pary, dnia 2 kwietnia, 1840 r.

Prolog.

(Obszerna grota Wróki, wykopana w ziemi; w cianach okrge dziury,
przez które wida rozlege pola i daleki krajobraz — wiato zachodzcego

soca).

Roza Weneda i Lilia Weneda, potem Harfiarze.

C 0|\ Lilia Weneda. O siostro moja! jak ty zadumana!
^^*/ Id, spójrz na walk, zaczaruj zwycistwo!
Roza Weneda. Na nic nie przyda si tu czar szatana.

Przeklestwo! przeklestwo! przeklestwo!

Ojczyzna nasza kona i na wieki

Widz umar
I ty umara — ja ci zamkn powieki —
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Zimnego piasku w usta nasypi, a w gardo
Przeklestw, które ty z sob poniesiesz w daleki

Kraj — na tamten wiat — o! nieszczliwa!

Lilia Weneda. Mówisz i wicher si zrywa
I pacze nade mn biedn.

Wic ja mam umrze? — o! Boe!
Roza Weneda. Cicho! czy Bóg ciebie jedn

Stworzy? Czemu trudzisz Boga?
Tam krew nasza i krew wroga
Zrobia strumie i oe,
I Gopo zaczerwienia:

Bdziesz ty, jak paczka, wya
Nad sob — gdy rycerze konaj?

{Sycha dzwik harf).

O! cyt! — kiedy harfy graj
Syszysz ich gosy ponure.

Paczce i rozstrojone?

Harfiarze wchodz na gór —
Wszystko stracone!

Lilia Weneda. Za harfiarzami tu wejd rycerze

I nas zabij i wytn harfiarzy.

Roza Weneda. Co? a z chmurami przymierze?

A piorun pospny, zoty,

Co stoi jakby na stray

U wejcia groty?

Co? a szataski mój gos?
Podobny zimnym sztyletom?

A zmartwychwstanie, dane przeze mnie szkieletom?

A mój smutek! a mój los!

I ty nie ufasz w t stra?

I ty si lkasz? o! krana!
Lilia Weneda. Ty mówisz — lecz twoja twarz.

Jak ksiyc, smutna, cho jasna,

Jak ksiyc — umarych soce.
Gdzie nasi bracia obroc?
Czy wiesz, co z nimi si stao?

Roza Weneda. Wntrze groty zajczao:
Syszaa odpowied ska. —
Wyjd i wprowad harfiar?:y, ja ogie rozpal.

(Wchodzi dwunastu starców %e zotemi harfami).

Prosz was! przy ciemnej skale

Postawcie te harfy rzdem,
I powiedzcie, co stao si z Wenedów ludem.

Lilia Weneda. Czy mój ojciec i bracia moi jakim cudem
Wyrwali si od mierci?

Harfiarz. Starce, z takim pdem
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Szlimy na gór, e nam w piersiach gos zamiera.

Lilia Weneda. O! wy nie chcecie mówi.
Harfiarz. Niestety! Niestety

!

Lilia Weneda. O! bracia moi! — O mój drogi ojcze! gdzie ty?

Ci ludzie milcz — mój ojciec umiera!

O! wy nie macie litoci! —
Harfiarz. Jak dasz,

Abymy z trwogi ju przyszli do siebie?

Lilia Weneda. Starcze! Ty na mnie, starcze, tak spogldasz,

Jak na sierot!

Harfiarz. Na ziemi i w niebie

Lud nasz przeklty — o biada nam! biada!

Twój ojciec wzity — rycerzy gromada
Otoczya go, z harf jego zot.
Widzielimy to i, bladzi zgryzot.

Rwalimy wosy. - Bracia twoi wzici.

Lilia Weneda. Wic nie umarli? o! mówcie mi jeszcze!

Wic nie umarli? —
Roza Weneda. Nie — ale przeklci.

Lilia Weneda. O! nie mów tego! o nie mów! przez lito!
Ja braci moich, ojca mego zbawi.

O, pobogosaw ty mi, siostro moja!

Ty smutna — bya mi, wesoej, matk.
I wy mi, starzy ludzie, bogosawcie,
Ale nie procie Boga o nic dla mnie,

Tylko o rozum i przebiege serce,

Abym zbawia tych, co s w kajdanach!

bdcie zdrowi! nie troszczcie si o mnie —
Za mn jest kady kwiat i kady gob,
Co biay, jak ja, sw mi siostr mniema.

1 ten jest ze mn, co nad gobiami
W nieba bkicie jeszcze wyej lata:

A gdy mi nazbyt przycinie nieszczcie,

Gotów odebra gobiowi skrzyda,

I mnie da skrzyda, bym od ludzi posza.

Jeli nie zbawi ojca, umr mod —
A wtenczas paczcie wy biednej dziewczyny!

(Wychodzi).

Roza Weneda. Nie czas aowa ró, gdy pon lasy. —
Có wy mylicie, Harfiarze?

Harfiarz e. Wszystko stracone

!

Roza Weneda. Na jad wa, co w tej czarze

Karmi pomienie czerwone:

Zaklinam si wam, o starzy!

Ze koci z pobojowiska

Wstan i bd walczy .w takt pieniom harfiarzy!
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Harfiarze. Wstan i zgin raz drugi. —
Roza Weneda. I trzeci raz jeszcze zgin,

I przejd po nich zapomnienia pugi,

I stokrocie si rozwin
Na krwawym umarych stepie;

I có! — Czy paka?!
Harfiarze. Suchaj! tam wrony zaczynaj kraka,

I wilcy gryz pice na oszczepie

Ciaa rycerzy.

Roza Weneda. Za trzy dni sto piorunów uderzy.

Tysice si podniesie prawic;

Bdzie okropna walka przy wietle byskawic!
ywi si pomieszaj z umaremi,
I nikt ich nie rozbroni.

• Wy umarych poznacie po zapachu ziemi,

Po ognistym ladzie koni;

Lecz ci, co oko w oko spojrz, nie poznaj.
Harfiarze. O cud! — Harfy nasze graj

Rycerski piew!
R o z a W e n e d a. Te harfy uczuy krew,

I dr.
Harfiarze. O, chodmy, t pieni, jak skr.

Oywi ludy po sioach.

Roza Weneda. Db .-^we wiece na czoach,

A w rku harfy zociste;

W piersiach serca bursztynowe.

Jak soca zote i czyste;

A w ustach pieni grobowe.

Co budz narodów lwy! —
To s harfiarze! to wy!

Harfiarze. Wlaa nam ogie do ez
Roza Weneda. Ogie, nim we zach ostygnie,

Dwanacie ludów podwignie;
Za trzy dni wszystkiemu kres!

Walka i zgon!

Harfiarze. Nasze harfy tobie w ton

Odgray smutnie.

Roza Weneda. Uciszcie Avy rkami rozpakane lutnie.

Brocie, by midzy ludzi ta pie nie wybiega;
Brocie, by grobu dusza ludu nie spostrzega —
Brocie, by lud nad sob nie usysza paczu —
Jeli nie obronicie tego — potpieni!

Harfiarze. Wic za trzy dni noc pomieni? —
Roza Weneda. I noc okropnoci mciwa,

I wiek haraczu —
Pó rycerzy od piorunów zginie, pó od miecza.
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Wódz dwie gowy mie bdzie! jedna czowiecza,

Drug gow trupi wódz mie bdzie.

Ja ostatnia zostan ywa,
Ostatnia z czerwon pochodni!

I zakocham si w rycerzy popioach,

I popioy mi zapodni,
A swatami bd dby z pomieniem na czoach!

A oem lubnem bdzie stos rycerzy.

Kto, konajc, we mnie uwierzy,

Skona spokojny.

Ja go zemszcz lepiej od ognia i wojny,

Lepiej ni sto tysicy wroga —
Lepiej od Boga!

Harfiarze. Idmy ! wrók sza porywa.

(Wychodz).

Roza Weneda. O wróka! wróka ludu nieszczliwa!

Ona ma serce! — Lecz noc ju — ju ciemno!

Chodmy umarych pali. Duchy, ze mn! —
(Wychodzi).

Ze sceny III aktu I.

(Derwid wchodzi jako wizie z harf w raku. — Gryf).

COO\ Gwinona. Jeszcze mu z rki harfy nie wydarto —
>J^^f Wy si boicie wszyscy tego starca!

(Przystpuje do Derwida i chce mu harf wyrwa. — Derwid podnosi

harf jakby j chcia uderzy).

Derwid. Precz

!

Gwinona. O, widzicie! On mi chcia uderzy.

Nie zabijajcie go! — ja z nim pomówi.
Czowieku! chcesz ty mi nauczy czarów?

Syszaam, e ty masz w tej harfie ducha.

Który zgaduje przyszo — czy to prawda?
Derwid. Mam w tej harfie ducha, co zgaduje przyszo.
Gwinona. Ka mu wystpi, niechaj go zobacz!
Derwid. Póki ja yj, ten duch w harfie bdzie!
Gwinona. A jak ty umrzesz?

Derwid. Do nieba uleci.

Gwinona. Ja mog ciebie dzi pozbawi ycia.

Ja tego ducha widzie chc! — Rycerze!

Przyniecie jemu pi, niech si oywi.
(Do Derwida).

Ty mi wywoasz z harfy tego ducha!

Inaczej — kln ci na Hekat i trzy

Starki, co w piekle krwawymi noami
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Ni przecinaj ludzkiego ywota,
e zginiesz!

Der wid. Nigdy! o nigdy! piekielna!

Ty nie usyszysz pieni niewolnika!

Nigdy ta rka od acuchów sina

Strun si nie dotknie! Nigdy moje oczy

ez nie wylej! Póki te zy moje
Mog posuy wam na wywoanie
Z ust okrwawionych serdecznego miechu!

nie! — Nigdy wy z króla niewolnika

Nie uczynicie sualca harfiarza.

Ta pie, co do krwi pdzia rycerze,

1 w miecze kada dusze niemiertelne,

I wcieklizn sw ducha ojczystego

Dawaa mieczom zb, co gryz wam koci,

I tru wam rany, nie zabrzmi w niewoli!

Moecie wy t harf wzi i rzuci

W ogie i ogrza przy niej rce wasze,

I wasze trupie twarze rozczerwieni!

Moecie spali j, ale nie zgwaci! —
spróbuj ! — Poó twe palce na strunach.

Czy wywoaj z nich co wicej, ni dwik,
mieszcy ludzi? — I ty mylisz, e ja.

Gdy na mem sercu pooysz twe szpony,

Poddam si palcom targajcym yy,
1 z mego jku zrobi pie? — O, jdzo!
Ty mylisz, e ja, gdy dzi jeszcze z góry

Widziaem lud mój — co, jak jeden czowiek —
nie, jak jeden trup, lea na polu.

Mylisz, e takim okropnym widokiem
Rozhartowany bd i pokorny?

Spróbuj, czy ze mnie co wicej wyciniesz

Nad krew! — co bdzie przeciw tobie wiadczy
Przed memi ludy! — Nie, ja nie mam ludu! —
Lecz po narodach, ju wymordowanych.
Jeszcze zostaje jaka moc, przed któr
Ty musisz bladn i cigle twe lica

Strupiae now krwi farbowa musisz!

Wee krew moj do twej gotowalni.

Czarna kobieto! i co dnia jagody

Czerwie krwi moj, aby ci m kocha!
1 nie zobaczy, e masz krew zielon!

G win on a. Skoczye, starcze?

Der wid. Nie, jeszcze nie, jeszcze!

Ja czuj w sercu jak moc zabójcz.

Która mym sowom da moc zabijania.
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I ciebie mi tu da za niewolnic,

I z twego trupa mnie, pokonanemu,

Tron nowy zrobi! Stój tu! — ja ci ono
Osusz, piersi napeni popioem,
W ywot nasypi gadzin. — O! gdyby ty

Bya kobiet — gorzej ni to wszystko,

Bobym ci oczy twe napeni zami.

Opowiadajc ci moje nieszczcie!

Ale ty jeste nie z tych, które pacz!
Ciebie zabija trzeba przeklestwami,

I pieko cae zakl przeciw tobie.

Aeby pieko cae byo w tobie,

Gwinona. Ten starzec mierci chce. — Wydrze mu oczy!

Der wid. Czekaj — niech jeszcze raz spojrz na ciebie

Temi oczyma, co bd wydarte!

Gwinona. Precz z nim

!

Der wid. Przez oczy moje wyupione
Niechaj na ciebie patrzy Bóg!

(onierze wyprowadzaj Derwida).

COO\ Chór dwunastu Harfiarzy.
^^^/ Oczy wydarto staremu królowi!

Pka si córki bursztynowe serce,

A w nasz star ko strach idzie mrowi.

Lecz nie lejemy ez, bo ci morderc
Gotowi ludom rzec: zwycistwo nasze!

Zwtpi o sobie lud! Harfiarze pacz!
Niech spojrzy w piersi wróg, niech patrzy w czasze -

Czasze nalane krwi, serca rozpacz!

Z ust si wydziera krzyk o zemst Boga.

Czekamy wszyscy, drc, na piorun z chmur —
A kiedy milczy niebo, piewa chór.

A kiedy piewa chór — dry serce wroga!

Z aktu III. Scena III.

(Pole przy lesie).

Lilia Weneda, Lelum i Polelum (w acuchach).

Lilia Weneda.
CO^\ Wolni jestecie. Niech Roza Weneda
^^T"/ Rozerwie wam te na rkach acuchy,

A ja do ojca id niewolnika.

Za trzy dni ojca wam ywego wróc —
Lelum, ja byam twoj narzeczon.

Dzi jestem smutnej mierci narzeczon!

I moe wicej nigdy nie powróc,
I moe nigdy si nie zobaczymy:
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Pamitaj o mnie! o! pamitaj o mnie!

Ja ci kochaam, jako siostra twoja —
Ja ci kochaam, jak wierna kochanka!

Dzisiaj ci kocham, jak ta, co ma umrze — -

Pamitasz, jak my, dziemi malekiemi,
Z obu stron ojca harfy uklknieni,

Przez zote struny dawalimy sobie

Pocaowania? dziwic si, ze kady
Nasz pocaunek . strun si koczy jkiem —
Bya to dziwna losu przepowiednia!

Có teraz mylisz o tym harfy jku?
L e 1 u m. Jeeli mierci masz wczesnej przeczucie.

Chod! przedmiertelne we pocaowanie!
Lilia Weneda. Harfa naszego ojca jest w niewoli,

A ja nie jestem jeszcze zalubion —
Ust moich ci da nie mog poncych.

Lelum. Wic rozpu, Lilio, twoje zote wosy!
Schowaj si za nie, jako za strunami

Harfy ojcowskiej — niechaj przez warkocze

Twych koralowych ust dotkn ustami —
Lilia Weneda. O nie! jak prosty gob, ja si rzuc

Na wasze ono — kochajcie mi! bracia!

Bo mi na wiecie le, ciemno i smutno!

Lecz to zwyczajna powie — bdcie zdrowi!

Jeli zapyta o mnie jakie echo,

Mówcie: umara (odchodzi).

Lelum. Bracie mój — syszae

!

Ona ma umrze? —
Polelum. Cae pieko we mnie!

Nie wicej czuem, gdy topór okropny

Krciem w rku, przeciw ojca gowie,

Jak teraz, syszc wasze szczebiotanie.

Dzieci niedoli! Nie martw si, za trzy dni

Wszyscy bdziemy niczem.

Lelum. O Polelum!

Ty po mnie ywy zostaniesz.

Polelum. Po tobie?

Lelum. Dlatego ciebie tak nazwaa wróka.
Polelum. Ja zadam kamstwo wróbie — ja nie bd

Z waszymi groby y w kraju niewoli!

wiadcz si tob, soce, jeli kiedy

Ujrzysz mi ywym na brata kurhanie:

To nat tak twe oczy, wiata Boe,
A mi zapalisz wos na tej bezwstydnej

Gowie, co moga wszystko, wszystkich przey.
Próno los wróy, e bd ostatnim,
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Ostatni bdzie tu jaka kobieta,

Albo rzecz jaka ywa, jeszcze sabsza —
Monstrum, któremu Bóg nie da w rozpaczy

Wadzy skonania — to bdzie ostatniem.

Soce zaponi si, jakby zhabione,

e nie ma komu wieci, tylko gadom,

I tym, co umrze, jak ludzie, nie mieli.

Chod wróka powie nam, jak mamy skona.
(Wychodz).

Chór dwunastu harfiarzy.
CO(;^\ O wita ziemio polska! arko ludu!
"J^^J Jak zajrze tylko myl, krew si laa.

W przeszoci sycha dwik tej harfy cudu,

Co wom daa zy i serca daa.
Suchajcie wy! gdy ognie zaczn bucha,
Jeeli harfy jk przyleci zdaa;
Bdziecie wy, jak we, sta i sucha?
Bdziecie wy, jak morska czeka fala,

A cichnie pie 1 krew ozibnie znowu,

I znów si stan z was peznce we?
A rzuc was do mogilnego rowu.

Gdzie z zimnych, jak wy, serc haba si lee?
Ju czas wam wsta i bi i tru ore.

Ze sceny III aktu IV.

Gwinona, Lilia Weneda, Derwid, Lech.

G w i n o n a (do wnoszcych harf).

|!lO/^V Postawcie przy nim bliej harf zot;
^^"/ Niechaj si na niej oprze rk drug.

(Stawiaj harf przy Derwidzie^ starzec jedn rk na harfie^

drug Madzie na gowie córki).

Widzisz, ta harfa równa córce wzrostem —
A gdy w niewoli by, obie zarówno
Pakay — obie jak córki — o! teraz

Wybierz pomidzy paczkami! Derwidzie!

I niech wybrana idzie z tob w lasy,

A druga córka twoja, odrzucona,

Ze mn zostanie — i bdzie zakadem.
Derwid. Córko! co ona mówi?
Lilia Weneda. Ojcze drogi!

Ta pani harf ci oddaje zot.
Derwid. T harf?
Lilia Weneda. Ojcze, harf.

Derwid. Ju oddaa?
To chodmy, córko.
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Lilia Weneda (do Gwinony). Pani, ja powróc
I bd twoj niewolnic. — Ojcze!

Chodmy ju —
G win o na. Harf porzucasz, Derwidzie? —
Lilia Weneda. Nie mów tak gono — jam ci zrozumiaa.

Okropn jeste — zlituj si nade mn.
Jeli mi yw chcesz mie, to nie daj
Mie porzucon przez wasnego ojca.

Serce mi pknie i bfjdziesz tu miaa
Trupa, nie córk! — O! bo w mojem sercu

Jest tyle zotych strun, jak na tej harfie —
Lecz wszystkie pkn odrazu z boleci,

Jednym wyrazem ojcowskim stargane ^
I nad nim take lito miej i nad nim!

Prosz ci, sroga, miej i nad nim lito!

G win on a. Bdziesz li zawsze, jak maa ptaszyna.

Skrzydekiem w oczy bi byszczce wa?
Jelim wyrzeka — to chc. Kto mi wzbroni

Spróbowa serca ojcowskiego? i tu

Usprawiedliwi siebie, em je gryza?

Wytomacz ojcu sama, czego pragn.

Lilia Weneda. O nielitona! — Ojcze, ta królowa

Oddaje tobie tylko jedno dzieci.

Ty wybierz sobie dziecko, które piewa,

A zostaw dziecko, które tylko pacze —
Ja wiem, e ty mi kochasz, ojcze drogi,

Lecz nie wybieraj mnie, bo nieszczliwy —
Jeeli zechcesz o nieszczciu piewa.
To znajdziesz we mnie tylko echo paczu,

A w harfie echo niemiertelne. Ojcze!

Wybierz, co kochasz, a to, co odrzucisz —
Kochaj — —

Der w id. Niebiosa! — Córko! gdzie ty jeste? —
Ja kocham moj córk. O! gobku!
Chod i lepego prowad. Córko — prowad
I wyjdmy prdzej std. — Córko! a harfa?

Lilia Weneda. O! harfa skary si, e j opuci
{Trca o struny).

D e r w i d. Harfa si skary na mnie?

Lilia Weneda. Ojcze! jczy.

Der wid. Jczy? — Gdzie moja harfa? — czy to mara,

Czy to duch mojej harfy rozpakanej —
Stoi przede mn w promieniach ? i skrzyda

Roztworzy, jakby z paczcymi jki
Ju odlatywa do nieba! — Ha! —

(Lilia znów porusza struny) I znów —
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Syszycie! harfa jkna — syszycie?

O! dajcie! niech j obejm w ramiona!

Dajcie! to córka królów rozpakana
(Chwyta harf, obejmuje i ucieka % m)

Gdzie drzwi? — Rycerze! gocie mi z mieczami!

O! ja tej harfy nie dam — — Harfy nie dam!
(Pada piersi na harf).

Lilia Weneda. Widzicie ! rce pokrwawi na strunach.

Wsta, dobry ojcze! — O! patrzcie! o patrzcie!

Usta pooy na strunach, cauje,

A te niedobre struny i niewdziczne
Usta mu krwawi. — O struny! o struny!

Wy nie jestecie córkami. — Królowo!
Widzisz, mój ojciec wybra; lecz jeeli

Mylisz ty, pani, e ja teraz pacz
Dlatego, e mi ojciec mój porzuci:

To bd przeklta za t myl! — To rado!
Wyrywa z oczu moich zy! to rado!
Niechaj nikt ojca mojego nie sdzi.

Dzisiaj, karmiony starzec lilijami

Tak mi caowa w usta i we wosy,
I do mnie tak si przytula rozpacznie,

Jak si do harfy odzyskanej tuli.

A e ja pacz, to tylko dlatego,

Ze przypominam ojca pocaunki
W ciemnem wizieniu — i zy moje gupie
Pytaj same serca, czemu pacze?

G w i n o n a. Oderwa starca od harfy

!

Lilia Weneda {podnoszc ojca). Widzicie —
On ju agodny, jak baranek.

G win on a. Starcze!

Syn mój najstarszy Lecho, syn mój drogi.

Jest niewolnikiem twoim — a ta harfa

W zakadzie, moj bdzie niewolnic.

A mi ywego wrócisz syna.

D e r w i d. Harfa?

Ja std bez harfy nie wyjd.
Lilia Weneda. O pani!

Wic jeszcze raz si rzuc na kolana

I bd ciebie prosia ze zami —
Oddaj mu harf, a mnie we! Czy mylisz.

e twego syna, jeli jeszcze ywy.
Ten starzec nie da za córk? O pozwól!

Niech tylko mego ojca odprowadz!
On lepy — tylko odprowadz ojca,

A sama wróc; a e ja powróc,
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To niech ci harfa ta bdzie zakadem.
Ale przysignij, e za niewolnic

Królewn — harf wypucisz z niewoli:

A gdy przysigniesz, to ja pewnie wróc.
Bo có mi teraz ycie! có mi ycie!

O! ty wiesz sama, e ja pewnie wróc.
G w ino na. Jaki mi zakad z córki nie kochanej?

Lech. Na Boga! dosy, Gwinono! ju dosy!
Ta córka warta dziesiciu Lechonów.
Przysigam! jeli z Lechonem powróci,

To wemie harf, Lechona i moje
Bogosawiestwo. Jeli wróci sama —
To i tak za ni, przysigam na bogi!

Oddasz kawaek paczcego drzewa.

Gwinona. Syszysz! jak mówi mój m, tak si stanie.

Lilia Weneda. Dziki wam! dziki! — Ojcze, dzi wieczorem
Harf ci twoj postawi do grania.

Ty wiesz, ja dotd nigdy nie skamaam.
A teraz — o! królowie, do widzenia.

Przyjdzie po harf Lilia niewolnica

Chod, dobry ojcze!

D e r w i d. A harfa?

LillaWeneda. Ta idzie

Za nami, ojcze! (Do Lecha) Szlachetny rycerzu!

W twojem wizieniu zosta smtny starzec,

Take niewinny. (Odchodzi z ojcem).

Lech. Ha! to ten czarownik! —
Sygonie! ka go wypuci na wolno.
W ludziach anielstwa tyle, e nie mona
Traktowa jak psów — wypuci go z wiey.
A teraz chodmy stroi si do walki! (Wychodzi).

527)

Ze sceny VI.

Roza Weneda.
Wczoraj koci warzyam na polu —
Mózg gotowa si w czaszkach czowieczych,

I wilgotna ko jczaa na ogniu.

Suchajca wrzasku tych umarych,
Pomazaam krwi zamknite oczy —

I nagle —
Widmo straszne wyszo z ognia do mnie,

I zawiodo mi na walk duchów.

Suchajcie!

Wódz dwie gowy mia: wtem jedna gowa
Oczy nagle, jako trup, zawara —
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Spada na ni iskra piorunowa!

I ta gowa smtna, ju umara,
Ja smutnie mówi z drug yw,
A skry zjady, jak smolne uczywo,
Rozpakan tuowu koron!
I spojrzaam w drug walki stron,

Odwróciwszy si, jak od gasncej gowni,
Od pómartwej osoby.

I tam stali ludzie w szyku, równi!

Równi, zimni, biali, jako groby —
Miecz je wali, gdy piorun by niemy;

Czasem wali piorun i miecz razem.

Wtem kto cicho wykrzykn: « Giniemy »!

I tysicy sze nie tknitych elazem —
Sze tysicy bez ducha upado —
Jakby je kto stru. — Nadeszam z noem —
Otworzyam jeden tuów trupowy,

I znalazam, e w nim serce zblado,

1 tak trzso si, jak li olchowy:

Wic plunam temu sercu w usta

I rozciam drug pier dla ptaków,

Lecz znalazam w niej kbek robaków,

Zamiast serca. — I pier trzeci rozdaram,

I spojrzaam w ni lecz bya pusta!

I nie byo w niej serca! — Jak chusta.

Zbladam we nie i we nie umaram.
Widzc, e w niej serca nie byo!

Harfiarz. Có to znaczy?

Roza Weneda. Nad nasz mogi
Wejdzie soce, lecz nie mówcie ludowi.

(Dwunastu Wodzów wchodzi do groty. Wszyscy rónie uhraui. Jedni na

hemach maj tarcze, drudzy jelenie rogi; u innych tylko pióra pawie

lub czaple. Pancerze z siatki lub z uski. Miecze olbrzymie w rakach).

Roza Weneda. Oto wodze s. — Có, piorunowi?

Wiele ludu?

Wódz. Dwanacie tysicy.

Roza Weneda. Pijcie z czaszek tych i bladej mierci

Urgajcie si, pijc! Niech wyje!

Wódz. Có ci mówiy wróby?
Roza Weneda. Jeli podczas walki

Ojciec mój z harf zot, na kamiennym tronie.

Zagra pie, ow straszn pie, od trzech pokole
Nie syszan — to przy nas zwycistwo

!

Wódz. Twój ojciec

I harfa jego zota w niewoli.

Roza Weneda. Bez wiary !
—

WIEK XIX. TOM 1». «1
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Ojciec mój na tronie czarnym stoi,

Za sw harf, jak za socem czerwonem.

Kady harfy ton, jak rycerz w zbroi,

Na rumaku wybiega szalonym;

Jako rycerz-duch, gos kady leci

I obala z rumakami rycerzy.

Ile strun, tyle wów wybiey
Z harfy ojca, i oczyma zawieci,

I skrzydami ognistemi okrci
Wojsko Lecha.

Wódz. Gdzie wódz jest dwugowy?
Roza Weneda. Nie wierzycie mi, ludzie przeklci?

Rzucie czary te w krg Derwidowy.
W krgu trupich gów wodza postawi.

Wódz. Nie uwierzym, a ujrzym oczyma.

Roza Weneda. Ty, co nosisz zote piórko pawie,

Migocce od pierwszych byskawic.

Odwal kamie, ten kamie olbrzyma.

Có? nie moesz? — Wic dwanacie prawic

Niech ten kamie odwali — cho ruszy

Wodze. Nie moemy.
Roza Weneda. Wic rkami go duszy

Ja podnios — i niech idzie do pieka,

Wodze. Cudy ! sowo zaklte wyrzeka —
I ten kamie wsta!

(Ro%a Weneda wchodzi, odwaliwszy kamie, do podziemnego lochu i wy-

prowadza Lelum. i Polelum, przykutych za race acuchem do siebie).

RozaWeneda. I wódz si zj awi.

Patrzcie! acuch, co rce pokrwawi,
Z dwóch uczyni jednego czowieka.

Chod tu midzy czaszki, wodzu blady,

Bo ju piorun niespokojny szczeka.Wo wam zbroj.

(Kadzie na czoa braciom dwa hemy i zczonych razem uzbraja^ jak je-

dnego rycerza. — Tarcza olbrzymia^ na raku Lelum zawieszona, obu braci

zakrywa, Polelum w praw rk, woln od acucha, miecz bierze. —
Roza Weneda, zawieszajc tarcz, 7nówi do Lelum).

Ty bdziesz broni swego brata tarcz.

(Do Polelum),

Ty go zakr3gesz miecza byskawic.
Biada, kto swego nie dopeni! biada!

Jestecie jednym rycerzem-mcicielem;

A gdy nie bdzie was, to jk aosny
Przeleci wieki i zwie imiona.

Jk jeden bdzie po dwu zgonach waszych;

Po waszych sercach roztrzaskanych w piersi,
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Jedna zostanie ao w tej ojczynie,

Nie rozróniona, jako w sercu matki

Krwi! krwi ofiarnej!

Polelum. We z mojego ona.

Roza Weneda. Tu krwi potrzeba obcej, z niewolnika.

(laz wchodzi wprowadzony przez dwóch wenedyjskich rycerzy).

Có to za czowiek?
laz. Ja tu dobrowolnie

Przychodz, prosz wierzy — dobrowolnie.

Roza Weneda. Lechit jeste?

laz. O! gdyby nie respekt

Dla was, rycerze, i dla tej mocarki,

Wzibym pytanie za obelg. Mówcie,

Ze ja pies — dobrze; mówcie, e ja sowa —
Dobrze; mówcie, e bocian —; doskonale! —
Lecz mówi, e ja Jjechita! mnie? — w oczy? —
Gdybym nie mieni to. by uchybieniem.

Plunbym w oczy temu, kto zapyta.

Czy ja Lechita! — Có to? czy mi z oczu

Patrzy gburostwo, pijastwo, obarstwo —
Siedm miertelnych grzechów, gust do wrzasku,

Do ukwaszonych ogórków, do herbów?
Zwyczaj przysiga in «verba magistri» —
Owczarstwo? — Czy to wszystko mam na twarzy?

Jeli tak, wod mnie zlejcie gorc —
Niechaj oblezie ze mnie pierwsza skóra.

Scena ostatnia aktu V.

(Monument druidyczny. — Stos uoony w miejscu, gdzie sta tron Derwida).

Roza Weneda (sama).

COO\ Ju lud wyrnity i ustaje burza,

"J^^f Przed chwil tu bj^ król, ludzie, pochodnie —
Teraz dwanacie tych pustych kamieni —
I tak na wieki ju! i tak na wieki!

(Wchodzi Polelum, niosc na rakach ciao zabitego brata, jeszcze przykute

do niego acuchem).
I có — nie mówisz nic do mnie — Polelum?

Polelum. O! patrz ! zabity brat na piersiach mi pi.

Roza Weneda. Czy rozci acuch midzy wami dwoma?
Polelum. Nie rusz acucha. — Gdzie stos dla umarych?
Roza Weneda. Masz zgliszcze — burza zgasia pochodnie.

Polelum. Poszukaj ognia.

21*
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Roza Weneda. Ogie dadz chmury.

(Polelum wchodzi 7ia stos % trupem brata).

Polelum. Jam gotów — pieni zawoaj piorunów.

O! pij na piersiach moich, bracie blady!

Wszystko skonione do snu na tym wiecie. —
Wróko! zawoaj piorunów — jam gotów —

Roza Weneda. Podnie do nieba rk z rk trupa.

Woajcie oba gromów — acuchami. (Wchodzi Lech)..

Lech. Stójcie, poganie! przynosz wam ycie!
(Wchodzi wiaty Gwalhert).

wity Gwalbert. Stójcie poganie !
— przynosz wam wiar!

Polelum. Zycie i wiar? — Boe! patrzaj z nieba

Na tych dwóch ludzi przed stosem Weneda
Konajcego — patrzaj na tych ludzi

I pomyl, jakim ty dajesz stworzeniom

Chwil tryumfu i urgowiska!
I przyszli kiedy mój lud cay skona!

I przyszli, kiedy mój brat ju nie yje —
I przyszli, kiedy niebo owiecone
unami stosów, gdzie si pal trupy!

I tu mi daj ycie. O stworzenia!

Czuj nad wami w sercu wielk lito
I wielk wzgard! O! nie pozwól. Boe!
Aby grobowiec mój by na tej ziemi.

Gdzie oni yj! — Chmury! czarne chmury!

Co uciekacie z nad trupiego pola,

Ostatnie miecc pioruny — o chmury!

Podnosz do was t rk w acuchu,
Z t drug rk mego brata trupa —
Obie te rce i ten acuch prosz

piorun jasny, litosny, ostatni —
Có! nie suchacie! — Wic t rk trupi
1 tym acuchem wyzywam do walki

Was! napenione piorunami burze!

A prob, piorun wasz, nie wywoany —
Wydr przeklestwem!

(Piorun bije w stos, drzewo zajmuje sie zotym pomieniem. Lelum
i Polelum nikn w blasku. — Powoh nad gasncym stosem, ukazuje si

posta Bogarodzicy).

wity Gwalbert (pokazujc na zjawienie). Ave niemiertelna

!

Lech. Cudowne widmo w obrczu z pomyków!
Roza Weneda (wchodzc na stos zagasy, grzebie w popioach, znaj-

duje acuch próny, którym przykuci byli do siebie Lelum i Polelum

i, rzucajc go pod stopy Lecha, mówi:)

Patrz, co zostao z twoich niewolników.
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529)
I) Beniowski (1841).

z Pleni I.

Za panowania Króla Stanisawa
Mieszka ubogi szlaclicic na Podolu,

Wysoko potem go wyniosa sawa;
Szczcia mia mao w yciu, wicej bólu;

Albowiem bya to epoka krwawa,

I kraj by cay na rumaku, w polu;

any, ogrody leay odogiem,
Zaraza staa u domu za progiem.

Maurycy Kamierz Zbigniew mia z ochrzczenia

Imiona; rodne nazwisko Beniowski.

Tajemnicz mia gwiazd przeznaczenia.

Co go bronia, jako Czstochowski
Szkaplerz, od dumy, godu, od pomienia,

I od wszystkich plag — prócz mierci i troski;

Bo w yciu swojem namarfewi si bardzo,

A umar, cho by z tych, co mierci gardz.

Modo mia bardzo pikn, niespokojn.

Ach! tak tjdko modo nazwa pikn,
Która zaburzy pier jeszcze niezbrojn.

Od której nerwy w czowieku nie zmikn,
Ale si stan niby harf strojn

I, bite pieni zapau, nie pkn.
Przez ca modo Pan Beniowski bujnie

Za trzech ludzi czu — a wic y potrójnie.

Wioseczk ma mia ale dziedziczn.

Dwadziecia mia lat — by u siebie panem.

Sprasza do domu szlacht okoliczn.

Fortunka jego cigle cieka dzbanem.

Mia nadto proces i spraw graniczn;

A prdzej spraw wygraby z szatanem,

Ni z ow psiarni wtenczas palestrantów:

Sowem, e przyszo do dugów i fantów.

Pozby si naprzód klinów i futorów.

Potem i konie wyprzeda z uprz —
Nie znano wtenczas jeszcze w Polsce szorów,

O które ony dzi mów ciemi —
Pozby si potem swoich biaozorów,

Regentowi da charty - w rk ksi
Ostatnie grosze dwa za ojca dusz
I na ornaty dwa ojca kontusze.

Z tych majtkowych ostatnich konwulsyi

Nie zyska, jedno wyrok przeciw sobie;
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Wyrok, w którym rzecz bya o ekspulsyi.

Mao o to dba (tracc na chudobie,

Dzisiaj s ludzie modzi stokro czulsi),

Lecz Pan Beniowski rzek: ja sam zarobi

Na drug wiosk, et si non mi noces,

Fortuna — z wiosk nabd i proces.

I znowu mój syn bdzie mia przyjemno
Z palestr jada i by Akteonem; ^)

I na przyjació wzdycha niewzajemno,
I sta, tak jak ja, pod ciemnym jesionem,

Który mój ojciec sadzi... O! nikczemno!
Tu Pan Kazimierz jkn harfy tonem

I na szumicy jesion zawo spojrza.

W tej chwili zyska troch — troch dojrza.

Troch skorzysta w sobie, jako prawnik.

Troch skorzysta, jak czowiek odarty.

Na którego sam Pan Sdzia, Zastawnik

I Regent — niby trzy godne lamparty.

Lub jako muy, puszczone na trawnik,

Lub jak na dusz rozsierdzone czarty.

Wpadli, ogryli, i na pocieszenie

Rzecz zostawili sodk — dowiadczenie.

O! dowiadczenie — ty jeste pancerzem

Dla piersi, w której serce nie uderza;

Jeste latarni nad morskiem wybrzeem.
Do której czowiek w dzie pochmurny zmierza;

O! dowiadczenie — jeste ciepem pierzem

Dla samolubów; ty gwiazd rycerza.

Bawen w uszach od ludzkiego jku —
Dla mnie, ród ciemnej nocy — wiec w rku.

Lecz Pan Beniowski liczy lat dwadziecia,

O dowiadczenie, jak o grosz zamany.
Nie dba — wolaby mie wiosk i tecia;

To jest lubem by dozgonnym zwizany
Z Pann Aniel. — Tej sztuka niewiecia

Sprawia, ze by srodze zakochany.

Na gitarze gra i rym piewa woski,

I wszystko dobrze szo dopóki wioski

Nie straci... wtenczas po -wosku, addio!

Po polsku: pisuj do mnie na Berdyczów.

Okropne sowa! jeli nie zabij.

To serce schoszcz tysicami biczów.

1) To jest, bdzie rozszarpany przez palestr, jak Akteon przez wa-
sne psy, o ozem mówi nastpna oktawa.



530)

— 327 —

Panna Aniela, dziewcz z bia szyj,
Bya z rodziny dostatniej A . . . . wiczów. .

.

Kochaa wiernie — wierno bya w modzie...

Lecz ojciec — ten sta, jak mur, na przeszkodzie.

Mimo to jednak Aniela, jak róe,

Co nad wysoki mur liciem wybiegn
Patrze na soce — oczy miaa due,

Czarne — Jak róe, co si nad mur przegn
I, mimo czujne ogrodowe stróe.

Zerwaniu chopit i dziewczt ulegn,
A potem, gorzki los tych niewinitek.

Widn na wosach i sercach dziewcztek;

Aniela — mimo ojcowskie czuwanie
Widywaa si ze swoim Zbigniewem. —

Kronika milczy, czy to widywanie
Odbywao si pod jaworu drzewem,

W godzin, kiedy sycha psów szczekanie,

Kiedy sowiki wywouj piewem
Ksiyc z pod ziemi; — lecz pozwól Asidziej,

e si nie mogli widywa gdzieindziej...

Kady z nas mia kraj modoci, szczliwy.
Kraj, co si nigdy w mylach nie odmienia.

Ja sam, com widzia Chrystusa oliwy,

Góry z marmuru i góry z pomienia,

Wol — i sdz najpikniejsz z krajów,

Jedn malek wie, pen ruczajów.

Pen k jasnych, gdzie kwitnie wilgotna

Konwalia, pen sosen, kalin, jode;

Gdzie róa polna byszczy si samotna,

Gdzie brzoza jasnych jest kochank róde —
A za })rzyczyna temu jest istotna.

Ze na tych bagnach, gdzie potrzeba szczude.

Jam wtenczas buja na modoci piórach.

Jasny i chmurny jako ksiyc w chmurach.

O! Melancholio! Nimfo, skd ty rodem?
Czy ty chorob jest epidemiczn?

Skd przysza do nas? Co ci jest powodem,
Ze teraz nawet szlacht okoliczn

Zaraasz? — Nimfo! za twoim przewodem
Ja sam wdrówk ju odbyem liczn!

I jestem dzisiaj — niech ci porwie trzysta! —
Nie Polak — ale istny Bajronista...



531)

— 328 —

Troch w tern wina jest mojej modoci,
Troch tych grobów, co si w Polsce mno,

Troch — tej cigej w yciu samotnoci,

Troch tych duchów ognistych, co trwo,
Palcami grobów pokazujc koci,

Które si na dzie sdny znów uo,
I bd chodzi, skrzypic, paczc, jczc;
A wreszcie Pana Boga skrusz — drczc.

Przeliczna strofa! mógbym zacz od niej

Nowy poemat, jak Sd ostateczny;

I przy Eumenid pokaza pochodni,

Jak jest grzech kady dziwnie niebezpieczny;

Jak w jasnem niebie daleko jest chodniej.

Ni w piekle, kdy ponie ogie wieczny;

Lecz wol dzieo to rzuci na póniej.

Bo do porzdku mnie woaj Woni...

Ci Woni s to krytycy — KoUego,

Bye w Arkadyi tej, gdzie jezuici

S barankami? — pas si i strzeg

Psów; i tern yj, co zb ich uchwyci

Na picie wieszcza. Kraina niczego;

Pena wowych lin, pajczych nici

I krwi zepsutej — Niebieska kraina!

Co za pienidze Bab — tru nas, zaczyna.

O! Polsko! jeli ty masz zosta mod
I tak jak ta by co dzisiaj yje?!

I by ochrzczona t przeklt woda.

Której pies nie chce, w nawet nie pije;

Jeli masz, z twoj rycersk urod,
I midzy ludy, jak w, co si wije;

Jeli masz zrówna si z podstpnym Wochem;
Zosta, czem jeste — ludzi wielkich prochem!

Beniowski ju by na kolanach; w donie
Wzi drc rczk Anieli... Tu prosz
Woy mi wieniec Petrarki na skronie;

Bo na tem pie zakocz i ogosz
Po dawnych wieszczów umarych koronie

Czas bezkrólewia; pobuntuj kosze.

Krytyków kupi z Grabowskim Prymasem ^),

R-eszta owczarzy moja. — A tymczasem.

Jako pretendent, na wasne poparcie

Utworz cae wojsko w drugiej pieni.

*) Micha Grabowski uwaany by wted}^ za najznakomitszego kry-

tyka literackiego, std zwie go poeta ironicznie Prymasem.
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Epiczny zamiar wyjawi otwarcie,

Wyjd z dzisiejszej estetycznej cieni,

I skrzyde mojej Muzy rozpostarcie

Tczowym blaskiem was olepi wczeniej,

Ni miaem zamiar. Susz tylko gow,
Jak w rzecz wprowadzi rzeczy nadzmysowe.

Nie podobao si ju w Balladynie '),

e mój maleki Skierka w bace z myda
Cicho po rzece krysztaowej pynie;

Ze baka si od gazowego skrzyda
Babki konika rozbija i ginie;

Ze, w grobie lec, Alina nie zbrzyda,
Lecz pikna, z dzbankiem na gowie, martwica
Jest, jak duch z woni malin i z ksiyca.

Nie podobao si, e Grabiec spity

Jest wierzb, e si Balladyna krwawi,

Ze w caej sztuce tylko nie zabity

Sufler i Moda Polska, co si bawi.

Jak kady gupiec, plwajc na sufity

Lub w studni... która po sobie zostawi

Tyle, co baka mydlana rozwalin,

A pewnie nie wo myrry — ani malin...

O! Boe! gdyby przez Metampsychoz
W Kozaka ciao wie, albo w Mazura;

I ujrze, jak popeniem zgroz
Piszc — naprzykad — Anhellego. Chmura

Gwiazd, biaych duchów, które lgn na oz.
Jak szpaki Danta: rzecz taka ponura,

A taka mleczna i nie warta wzmianki —
Jak kwiat, posany dla pierwszej kochanki.

Pewniebym takich nie napisa bredni,

Gdybym by zwiedzi Sybir sam, realniej
;

Gdyby mi brakn gorzki chleb powszedni,

Gdybym y, jak ci ludzie borealni.

Trosk i sol z ez gorcych — biedni!

Tam ndzni — dla nas pospni, nadskalni,

Podobni Bogom, rozkutym z acuchów,
W powietrzu szarem, mglistem, penem duchów.

Pewniebym. — Lecz ta spowied jest za duga,
Dygresye — nudz; wic — mój czytelniku

;

^) W tej i nastpnych oktawach poeta daje odpraw krytykom, któ-

rzy w « Modej Polsce » i innych pismach ówczesnych, oceniali wieo w la-

tach: 1839 i 1840 ogoszone jego utwory.



532)

— 330 -

Spróbuj, czy ci si pie podoba druga,

Gdzie wicej nieco bdzie gwaru, krzyku,

Koció i wielka soneczna framuga,

I na tczowym Duch wity promyku:

Take cokolwiek szlachty. Powie taka.

Jak dawny, dugi, lity pas Polaka.

Pie druga.

O! nie lkajcie si mojej goryczy!

Dalibóg! nie wiem sam, skd mi si wzia;
Dugo po wiecie, pielgrzym tajemniczy.

Chodziem, farby zbierajc do dziea,

A teraz moja Muza strof nie liczy.

Lecz ze i dobre gwiazdy sia zacza;
Komu za konierz spadnie przez przypadek

Syryus, rzucony przez ni, lub Niedwiadek.

Spali si — lecz ja nie winien. — Per Bacco!

Rónemi drogi mój poemat wiod;
Jak Chochlik, czsto czstuj tabak,

A gdy kichaj, ja zaczynam Od,
Naprzykad drug pikn Od tak,

Jak do modoci. Moe serca mode
Pokochaj mnie za to, em jest miay,
Jak Roland, który w pó rozcina skay.

I teraz chciabym rozci — co? — dom jeden,

Podolski jeden dom rozci na dwoje;

I pokaza wam jaki szczery Eden!

Jak nieraz pene anioów pokoje!

Jak zoty, pikny, domów jest syrede!

Ukraiskie to sóweczko, nie moje.

Wywoa je tu rym przez dwiki blinie,

Nie mio, któr mam ku Kozaczynie:

Chciabym wic rozci jeden z dawnych dworów,

Które na górach stoj nad stawami.

Stawy — to tarcze, tczowych kolorów.

Gdzie si abdzie biae za gwiazdami

Goni, podobne do srebrnych upiorów,

A na nie ksiyc jasnemi oczami

Patrzy, na niebie jeden, przez topole,

A drugi taki zoty ksiyc — w dole.

Atoli, wntrze tych domów dopiero

Poetyczne jest — zwaszcza jeli mio
Owieci, wonn je napeni myrr

I cian drewnianych sprostuje pochyo;
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Podolanek s usta srebrn lir,

Serca... Ta strofa ma pewn zawio
Której nie lubi, lecz j skoczy musz. —
Serca s takie, jak anioów dusze.

Sam znaem jedn — lecz nie wspomn o niej,

Bo si nadzwyczaj mój rym rozserdeczni.

Od serca mi jej wiao tyle woni

I tyle wiata, e mi dzi soneczniej —
Chocia mi zegar teraz pónoc dzwoni —
Ni gdybym w Boga si patrza naj wieczniej.

Niech was blunierstwa nie rozpdza trwoga;

Ona umara ju. — Jest czci Boga,

Dusz, wiatoci, wol, jedn chwil
Wiecznoci, wiedz wszystkiego. — O! dosy!

Niech reszt grobu cyprysy ochyl.

Róom najbielszym jej aob nosi.

J soca drogi mlecznej nie omyl,
Zdziwiona blaskiem, bdzie si podnosi

Jako harmonii lekkiej gos, bez koca,
Ze soc, na wielkie soca, i nad soca.

A gdy si w drogi zatrzyma poowie.
Jak gob, puszcz za ni skrzyda hye —

A tu mi rce zawicie na gowie
I twarz blad poócie na lirze.

Jakbym, w alpejskim upadszy parowie,

Spoczywa. — Miaem ja troski i krzye —
Wicej ni nio si wam, filozofom.

Lecz dajmy pokój tym mylom i strofom.

Dosy o sercach strzaskanych, o wiecie
Tu, ziemskim, i tam, nadsonecznym; oba

Smtne s. — wiaty wam utworz trzecie,

Jeeli si m(>j poemat podoba.

Znów drugi, wielki tom napisz w lecie:

A te zostan pieni, jako próba.

Wcale nie wedug mego serca — ale

Poniewa moje s; otwarcie chwal.

Gwpi! o sobie dobrze mów! wykrzyka
Ryszard w okropnym bardzo monologu.

Ujrzawszy siebie we nie, jak krwawnika,

Oczerwienionym na piekielnym progu —
Szkoda, e w ksidzu Kefaliskim znika

Szekspir; przyczyn jest trudno poogu
W stanie bezennym — take to, e z ksidza

Nie moe nagle by Makbeta jdza.
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ksiach dobrze mów! jest to przestroga,

Ju nie Szekspira, na tym fundamencie

Moralno caa stoi. — Lecz na Boga!

Gdzie mój poemat? Moje przedsiwzicie

Epiczne? Moja Aryostyczna droga? —
Widz, e wszystko mi stoi na wstrcie,

Nawet pisania atwo rzuca plam —
Mówi, e w czterech dniach ukadam Dramm.

O! Boe! ilebym stworzy romansów,

Gdybym chcia wszystkich d w by zabaw,
Wysp dla grubych naszych Sanczo Pansów,

Na którejby si uczyli ze saw
Syllabizowa. Lecz z proz alliansów

Nie chc — do wiersza mam, jak sdz, prawo.

Sam si rym do mnie mionie nagina,

Oktawa pieci, kocha mi sestyna.

Kto to powiedzia, e, gdyby si sowa
Mogy sta nagle indywiduami;

Gdyby ojczyzn by jzyk i mowa:
Posgby mój sta, stworzony goskami,

Z napisem patri patriae. — Jest to nowa
Krytyka. — Stój! — ten posg byska skrami.

Spoglda z góry na wszystkie jzyki,

Lni, jak mozajka, piewa, jak sowiki.

Otocz go lasem cyprysów, modrzewi,

On si rozjczy, jak harfa Eola,

W róe si same, jak Dryada, wdrzewi,

Gosem wyleci za lasy, na pola,

1 rozabdzi wszystko, rozepiewi...

Jak smuka, pena sowików topola,

Co, kiedy w nocy zacznie pie skrzydlat,

Mylisz... e w niebo ulatujesz z chat,

Ze porwa ci gos, jasno ksiycowa.
Serce rozkwite, rozlatane pieniem.

O! gdyby mogy si na posg sowa
Zoy i stan pod cyprysów cieniem.

Jak marmur, który dusz w sobie chowa
I zwolna zotym wylewa strumieniem;

A tak powoli leje i agodnie,

e po tysicach lat, jak soce wschodnie.

Stoi w nim caa, ogromna
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O! tam poezya gotowa — Romeo!
Poycz mi twoich sów rozpromienionych.

Zreszt ju Urs mam z Kassyope,
Mam ksiyc i mam dwoje serc pknionych,

I Philomel, co tak, jak J. B. O. ^)

Ów Londyczyków sowik zapalonych,

piewa, dla chccych spa arystokratów,

Tak, e go wszyscy daj do stu katów.

O! tam poezya. Gdyby tylko na to

Aby si egna, warto bra amanty.

Czulicie kiedy t z lodowat
Przy poegnaniu, cik, jak brylanty?

Te sowa: «pójd i skonam za krat!*
Czycie syszeli te sodkie kuranty,

Grane przez wszystkie pozytywki ywe,
A jednak przysigbym, e nie faszywe:

Czyci'j egnali? klczeli? wos rwali?

Tracili ducha? wymow? kolory?

Pugilares z paszportem? i t. d.

Czy przysigalicie, jako upiory,

Wróci po mierci, przy ksiycu biali?

opota w okno czarne skrzydem zmory?

Kochank swoj w noc polubn napa,
Unie na koniu i w ziemi si zapa?

Czy wam pozwoli potem los nie wróci?
Zachowa smutku wraenie niestarte,

I cae ycie si przes/.oci smuci;
Odwiedza morza, ludy, Egipt, Spart,

A zawsze: «ona teraz musi nuci!

Teraz na ksiyc oczy ma otwarte !» —
Ach, takem ja ni — lecz na piramidzie,

Tfu! — odebraem list, e zam idzie.

To mi cokolwiek zmieszao nie bardzo —
Ale cokolwiek znlieszao. Bóg wiadkiem! —

S ludzie, którzy wtenczas kln i gardz.

Lecz ja to smutnym nazywam wypadkiem.

Takich dwa: a me serce tak zatwardz,

e niezabudk ju, ani bawatkiem

') Józefat Bohdan Ostrowski, publicysta, literat, znany z dziaalnoci
aoitatorskiej w Warszawie podczas rewolucyi r. 1831, nastpnie na emi-
g-racyi. Wszed on póniej do suby policyjnej (tajnej) francuskiej i przed-
stawia w kamliwych raportach dziaalno emigrantów, a midzy innymi
Mickiewicza, jako przekupionego przez rzd rosyjski.
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Nie da si nigdy wyprowadzi w pole,

Chyba mi posag poo na stole.

Ha, takem zgorzknia, ze nawet nie trc
W tej pieni smutnej lutni poegnania.

Szeptali dugo, jak wierzby paczce,
Gobi sycha tam byo gruchania.

zy zimne usta zmywaj gorce.

Sycha serc bicia, pacze, sowa kania.

Ju si rozeszli — rzecz skoczona — Horor!

Mio, przechodzi ju w pamitek kolor...

W kameleona, w serdeczn jaszczurk,

W rzecz poetycznie pikn, w sen niebieski,

W muz, Olimp >i zamglonego córk,

W poemat, smutny od deski do deski,

W mg, podnoszc si z ez, w bia chmurk
Na tle przeszoci, w gwiazd, w arabeski

Tczowe — chmur obwiedzione zot.
W dole: Raphael ^inxit, albo Giotto.

W galleryi siedzi dusza. - O! tczowa
Kopuo myli, ty moim kocioem! —

Wymalowana, jasna, ksiycowa
Nad srebrnym duszy wiszca anioem;

Modlitw w tobie s rozpaczy sowa,

Serce wyglda, jak urna z popioem
W najtajemniej szej kaplicy stojca —
Tak jeste, gdy ci aden wiatr nie trca. —
Lecz kiedy burza zawieje i zruszy

Z filarów ciebie, kopuo tczowa,

Pkasz, jak niebo nad Anioem duszy;

Próno si broni w byskawicach gowa,
Cay gmach na ni upada i kruszy

I j i serce, które, biedna, chowa,

Jak smtny abd pod skrzydy biaemi.

Pko - popioy rozwia wiatr po ziemi.

Skoczona wielka tragedya powagi

I ciszy greckiej; reszta — wiatru wyciem,

Myl zabysna nagle, jak miecz nagi,

Marzenia staj si czynem i yciem;

Czyny si staj piorunem odwagi —
Rozbiy koció! — Pod jego rozbiciem

I serce pko i burza przewya...

Z wszystkiego patrzcie co? — krzy i mogia. -
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Z pieni III.

to bynajmniej nie dbam i nie stoj,

Aby wiedziano, czy moja Dziewica

Muza kochaa si realnie. Roj,
ni, tworz; harfy uywam lub bicza,

1 to jest moja poetyczna droga —
Lecz z mego ycia poemat — dla Boga.

On wie, On wiedzia, nad jakiemi chmury
Stawaem bez ez i pieni, z mylami

Anioów, w przepa leccych — te chóry

On sysza, gdymy byli z Bogiem sami.

Nie zawiody Go te królewskie purpury,

W które ja si tu, jak przed sztyletami

Cezar, obwijam, gdy mi w serce ra,
Aeby umrze z niewidzian twarz.

Bóg sam wie tylko, jak mi byo trudno

Do tego ycia, co mi da, przywykn;
I co dnia drog rozpaczy odludn.

Co dnia uczucia rozrzuca, czu, nikn;
Co dnia, krain mar rzuciwszy cudn.

Powraca midzy gady i nie sykn;
Co dnia myl jedn rozpaczy zaczyna,
T myl modli si — i nie przeklina;

On, i pustyni gwiazdy lazurowe,

I zachodzce nad morzami soce,
I jedno serce ludzkie. — Lecz to nowe

Gosy dla mojej lutni — te cierpice:

Milcz, serce! Albo si strzaskaj, echowe
Narzdzie pieni, bólu, wiecznie drce

I obkane, nie zaspokojone. —
Uderzam ciebie w zoci — Milcz, szalone! —
Pryncypia! O! pryncypia! jakbym chtnie

Powiedzia prosto dzi, co o was myl!
Gdyby mi teraz w serca mego ttnie

Nie brzmiaa inna struna — Wic przekryl
Te strofy. — Dusza mi zagraa smtnie.

miechu na ustach nie mam, ni w umyle.
Wszystko prowadzi dziwnie Boa rka,
Tak dziwnie! — e mi serce wre i pka.

Wic, polityczne moje Falanstery

Bdcie mi zdrowe! — I wy, co bez gowy
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Upadli z paskiej, jak z niebieskiej sfery,

W arystokratów gracie: smtne sowy!

Co w grze mylicie bi, jako kozery

Asa, cho bdzie z sercem i laurowy:

Was take egnam, bez miecza rycerze,

A cho mi serce pka — miech mi bierze.

eby te jedna pier bya zrobiona

Nie podug miary krawca, lecz Fidyasza!

eby te jedna pier, jak pier Memmona!
eby te jedna! — Ha... to mi przestrasza.

Kociuszko przeczu was, krzyczc: skoczona!

Z krzya swojego krzykn tak a wasza

Pier to poja, z t myl umiera.

Chocia mi serce pka — miech mi zbiera.

Co bdzie z wami — prosto wam nie powiem,

Nie jestem, jako wieszcz wszj-stko wiedzcy.

Krwi do was piem, moim duchem, zdrowiem;

A teraz ciskam serce, puhar lnicy,

Syszycie? Pko. — Teraz mi wezgowiem
Jedno kobiece serce'); jestem picy:

Omdlay jestem, ogniem owionity,

Piekielne rzeczy rzucajcy, wity.

Niech si komedya gra - Moe mi przyjdzie

Gra inn: wtenczas was wszystkich przera.
Legem, jak czarny Sfinks, przy piramidzie

Z grobów ojczystych. — Patrz blade twarze

Moe wieszcz, zechc jeszcze w jasnowidzie

Rzec co ciemnego? Moe wam poka
Pene piorunów usta, piersi, trzewa: —
Moe zamilkn, jak lew, co poziewa,

Patrzc na mao zielonego wa,
I zasn — zasn - ha! — lecz przebudzenie? -

Niech los i serca szalestwo zwycia!
Z mózgu mojego mielicie jedzenie,

Lecz serce moje si, jak uk, wypra,
Zrzuca was, godne spów pokolenie.

Ugolin odby pieko... Ognia fale!

Wyrwijcie reszt spom — Precz! szakale

Kto inny teraz jest nade mn, nie wy,

Na których patrza ja, Akteon blady.

») Odnosi si to do pani Bobrowej, która poecie, jako przyjacielowi

drogiego jej Zygmunta Krasiskiego, okazywaa wiele yczliwoci, budzc
tem w jego wyobrani przelotne zreszt rojenia miosne.
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Midzy ciemnemi pooy si drzewy.

Sowiki bd moimi ssiady,

Ksiyc, jako mój srebrny Anio lewy,

Ona, jak zoty mój duci dobrej rady,

Odgoni czarne Cherubinów stada,

Mówic do nieszcz tak — jak Anio gada.

Przez lito tylko nade mn siostrzan.

Przez bkit tylko swojej wasnej duszy,

Przez gwiazd swego losu obkan,
Przez moc, co serca wskrzesza albo kruszy;

Przez to, e hymny we mnie zmartwychwstan.
Jeeli ona mnie, jak harf, ruszy:

Bd zbawiony! dumny, bezpokutny. —
Ale to wszystko sen — i moe smutny!

Z pieni IV.

We wntrzu wypróchniaeg-o, olbrzymiego dbu chwilowo schronili
si: ksidz Marek, goniona przez onierzy urocza Swentyna, zakochany
w niej Sawa i, sprowadzony przez gobie Swentyny, Beniowski.

536)
Ju wic Ksidz Marek (tu mnie nie docign

Ixy ^) Warszawskie) kochanków zalubi,

I nim oboje w maestwie ostygn
Przypiecztowa chcia - ju tak naczubi,

Ju., ju — W tem szable mu po oczach mign!
Ksidz wsta szczk wielki by - piecztk zgubi,

Ujrza na cianach boju stereotyp.

Bowiem db w rodku by jak dagerrotyp.

Co si im dziao zewntrz, to si w onie
Suchego dbu odbio tczo wie.

By bój, naprzeciw siebie szy dwa konie,

A na koniach szli dwaj bohaterowie,

Nad gow niosc podniesione bronie,

Szablice; kada jako sierp na gowie.

Teraz ksidz pozna, e ci wojownicy
Byli to, z Panem Saw, Pan Maurycy ^)

Poznawszy, w duchu rzek: nie pójd godzi,

Niechaje sobie troch krwi utocz,

*) Grono mioników teatru i literatury w Warszawie, w latach od
1814 do 1819, dla podniesie iasceny i smaku publicznoci, ogaszao oceny
wybitniejszych utworów, gównie przekadów czy naladowa tragedyi
francuskich, podznaczajc te recenzye liter X. (Por. tom II, str. 187— 173).

*) Powodem tego niespodziewanego pojedynku bya miniatura panny
Anieli, dostrzeona przez Beniowskiego u Sawy, któremu j da, dla chwi-
lowego przechowania, ksidz Marek, by dorczy nastpnie temu, dla któ-
rego bya przeznaczona.

WIEK XIX. TOM IV.
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To moe nadto gorcych ochodzi,
Potem z rozwag wiksz w ogie skocz...

Tak mówic, patrza: jak, chcc sobie szkodzi,

Na cianach tcz tworzyli urocz.

wiato ich obu owiona krwawa;

W ogniu, na biaym koniu, miga Sawa.

Spotkali si raz, zoyli nad gow,
I znów ich konie rozniosy szalone;

Za drugim razem, tnc sztuk krzyow,
Beniowski, zgrabnie skoczywszy na stron,

Da szacht tak pytki, koniowi nad gow,
e mu z przycitych uszu, dwie czerwone

Trysy fontanny; — jak rubin, si arz —
W biegu nadjecha na nie Sawa twarz.

Wic si na biaym wydawa rumaku.

Majc zalane oczy krwi wytryskiem,

Jakby Delfina mia w zotym czapraku

Pod siodem, który krew wyrzuca pyskiem.

Nie dajc jednak najmniejszego znaku,

e by zmieszany tym ostrym dogryzkiem.

Obróciwszy si koniowi do grzbietu,

Strzs krew i z olster doby pistoletu.

Straszny by wtenczas. — We krwi, co go broczy,

Spokojn mia twarz i spokojnie mierzy
Do bohatera pieni, midzy oczy: —

I gdyby krzemie by spad i uderzy
W dek... co skrami pryskajc odskoczy —

•

Pewnieby wicej mój bohater nie y.
Bo sam wyznawa, e w szturmaku onym
Widzia przybit kul czem czerwonym.

Wic pewnieby j by duszy oczyma.

Jak mówi Hamlet, w czaszce swej zobaczy:

Gdyby nie dziwne, a dla piso-ryma

Mie zdarzenie. — Bóg zachowa raczy

Czowieka, a ja ze zrobi olbrzyma;

Byle mi tylko czytelnik przebaczy

e, empirycznie minwszy przyczyn.

Wdaem si w skutek rzeczy, w rbanin.

Lecz wpadszy, musz koczy. Wic Pan Sawa
Lewe przymruy oko i wyceli,

A za powszechnie o nim niosa sawa.

e nawet pannom, gdy sobie podchmieli

Wystrzela korki. — Bya to zabawa,

Którejbym wcale z innemi nie dzieli.
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Gdybym by pann, gdzie w szlacheckich dworkach
Pod owe czasy i chodzi na korkach.

Wyceli ju wic prosto, w same czoo,

I palec ju gi — gdy nagle... o! dziwy!

Jakoby Irys, co rzuciwszy koo
Z tczy, zlatuje na zamglone niwy:

Lekko, jak Anio, jak ptaszek, wesoo,
Dzieweczka z dbu daa skok straszliwy,

Skok na dwa okcie od ziemi wysoki,

W poezyi mówic, skok a pod oboki.

Z oboków spada, na ów ko ze niegu.
Na którym siedzia Pan Sawa zowrogi;

Nim si obejrza, ju na sioda brzegu
Stojca za nim, jak Olimpu Bogi,

Prosta i naprzód podana do biegu.

Chwycia za lejc — i, na tylne nogi

Podniósszy konia z rycerzem do góry,

Tern pomieszaa go — e strzeli w chmury.

I, nie czekajc a poprawi strzau.

Lejcem i gosem zagrzawszy rumaka.

Rzucia w galop taki peen szau,

e galop konia by, jako lot ptaka.

A ta dzieweczka, by duch ideau.

Stojc nókami na kocu czapraka,

Reszt si ciaa — strach przechodzi mrowi! —
Oddaa cakiem unie bkitowi.

I bkit j wzi tak zrównowaon,
Z rozcignitemi, jako ptak, rczty.

Z wosów, co byy na gowie koron.
Naprzód si zoty zrobi w, zwinity

W kby, i lecia wraz za t szalon,

W poyskujce j chcc win skrty.

I róne kwiaty wyrzuca ze skrtów.

Które goniy j mg dyjamentów.

Za wosem i za kwiatami i za ni
Pdziy równym dwa gobie lotem. —

Nie widz wicej, jary si tumani^
Dymnej kurzawy przesonite zotem;

W kurzawie rycerz znika z moj pani...

Jeszcze raz galop konia run z grzmotem,

Jeszcze raz jedziec, na wierzchoku góry.

Jak z ametystu, z pomienia i z chmury.

22*
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Beniowski jedzie do Krymu z listami do Khana.

537)
I wraz obróci konia na poudnie

Ku wschodzcemu wtenczas miesicowi...

Jecha i marzy o przyszoci cudnie.

A któ sny takie modoci wypowie?
Cho anioami te strofy zaludni,

Cho z ziemi stworz kraj, podobny snowi:

Nie dosy bdzie, przez gociniec z ostów,

Kwiatów z róanych gwiazd i z tczy mostów.

Austerye chyba z szka i z dyamentu

Zbuduj — w karczmach posadz Dyanny.

ód ycia jest, jak zota ód Sorrentu,

Co, siekc kryszta przeroczysty, szklanny.

Ogie dobywa bkitny z odmtu
I z wiose ogie leje nieustanny

I, tak jak abd ognisty, przelata,

Pier majc w ogniu i ogniem skrzydlata.

Modoci! ka si tej abdziej marze

Z ognia i zota unosi po wiecie.

Niech szumi wino w twej Platoskiej czarze,

Na gowie niechaj bdzie wonne kwiecie;

A blizko — lubów wysokich otarze.

Gdzie Saturnowy w si z ogniów plecie:

Tam lubuj przyszo... Muza mdle zaczyna —
Dajcie mi bursztyn i róe i wina!

Kbami dymu niechaj si otocz;

Niech o modoci pomarz pó senny.

Czuj, juk pachn kochanki warkocze.

Widz, jaki ma w oczach blask promienny;

Czuj znów smutki tskne i prorocze.

Wtóruje mi znów, szumic, li jesienny.

Napróno serce truciznami poim!...

Kochanko pierwszych dni! — znów jestem twoim.

Patrzaj! powracam bez serca i sawy,

Jak obkany ptak, i u nóg le.
O! nie lkaj si ty, e abd krwawy

I ma na piersiach rubinowe pierze.

Jam czysty! — gos mój ród wichru i wrzawy
Syszaa... w równej zawsze strojn}^ mierze...

U ciebie jednej on si ez spodziewa,

Ty wiesz, jak musz cierpie — abym piewa.

Id nad strumienie, gdzie wianki koralów

Na twoje wosy kada jarzbina;
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Tam sid i suchaj tego wichru alów,
Które daleka odnosi kraina;

I w pie si patrzaj t — co jest z opaów,
A wicej kocha ludzi, ni przeklina.

I pomyl, czy ja dusz mam powszedn?
Ja — co, przebiegszy wiat — kochaem jedn.

Twój czar nade mn trwa. — O! ile razy

Na skaach i nad morzami bez koca,
W oczach twój obraz, w uszach twe wyrazy,

A mio twoj miaem naksztat soca
W pamici mojej. — Anio twój bez skazy

Na moich piersiach spa — a za gorca
Nigdy mu jasnych skrzyde nie splamia:

Twa dusza znaa to — i przychodzia.

W gajach, gdzie ksiyc przez drzewa oliwne

Przeglda blado, jak soce sumienia,

Chodziem z tob, jak dwie mary dziwne.

Jedna z marmuru, a druga z promienia;

Skrzyda nam wiatru nie byy przeciwne

I nie ruszay wosów i odzienia.

Midzy kolumny na niebie si krylc.
Stalimy, jak dwa sny — oboje — mylc.

Z tak wic cisz i z tak powag
Wejdziemy kiedy w Elizejskie bory.

My, comy ziemi t widzieli nag.
Przez pikne niegdy widzian kolory.

Comy poznali, e nie jest odwag
Rozpacznym czynem skoczy ywot chory;

Lecz uleczeni przez trucizn uycie.

Sercu zadawszy mier — znaleli ycie.

Pierwszy to i raz ostatni, o! mia,

Mówi do ciebie. Jest to byskawica,

Która ci chmur pospn odkrya,

I bole wysza z niej, jak nawanica;

W twoim ogrodzie pustym bdzie wya.
Gdy ksiyc peny, jak srebrna róyca

Gmachów gotyckich, biay blask rozleje,

W te — gdziemy niegdy chodzili — aleje.

Bd zdrowa — odej nie mog, cho sysz
Woajce mnie duchy w inn stron.

Wiatr mn, jak ciemnym cyprysem, koysze
I z czoa mego podnosi zason,

Z czoa, gdzie anio jaki skrami pisze

Wyrok, amicy mnie midzy stracone...
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Ja czekam, kruszc wyroki okrutne...

Twe oczy patrz na mnie — takie smutne! —
Bd zdrowa! drugi raz cud si powtórzy —

Martwy, odemkn ci w grobie ramiona,

Kiedy ty przyjdziesz, do zbielaej róy
Podobna, zasn. — Dosy! Pie skoczona!

Oko si moje senne zami mruy,
Róe uwidy — czara wychylona,

I pie gdzie leci ode mnie echowa...

Ju poegnaem ci — jeszcze bd zdrowa!

Z pieni V.

Tu trzeba piewa, a ja bani plot,

Bo, kiedy grzebi w ojczyzny popioach,

A potem rce znów na harfie kadn.
Wstaj mi z grobu mary, takie adne!

Takie przejrzyste! wiee! ywe! mode!
e po nich paka nie umiabym szczerze:

Lecz z niemi taniec po dolinach wiod,
A kada, co chce, z mego serca bierze,

Sonet, tragedy, legend lub od...

To wszystko, co mam, co kocham, w co wierz.

W co wierz... Ty mi spytasz czytelniku:

W co?... Jeli powiem — bdzie wiele krzyku.

A naprzód ten rym, co drwi, lub przeklina,

Ma polityczne credo; jest to sfera

Dantejska. Wierz, sercem poganina,

W rym Szekspirowski, w Danta i w Homera.
Wierz w respublik jedynaka syna,

Mochnacki nim by u nas, ten kostera!

Co, wielkich marze nie przestajc snowa.
Przez Dyktatora da si ukrzyowa.

Wierz, e powsta w czowieczej postaci,

I szed na wielki sd, co kraj rozwidni;

Po drodze wstpi do Arystokracyi

I w tem bez ognia piekle bawi trzy dni;

Potem w ksieczce sdzi swoich braci.

Tych, co s prawi, i tych, co bezwstydni.

We uwierzywszy, z dwóch tomów zacztych,

W emigracyjnych wierz wszystkich witych,

I w obcowanie ich ducha z narodem,

I w odpuszczenie naszym wodzom grzesznym,
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I w zmartwychwstanie Sejmu, pod Herodem
Obieranego, co jest bardzo miesznem

Ciaem i bdzie najlepszym dowodem
Cia zmartwychwstania, fenomenem wskrzesznym.

Na kocu dodam, o przyszo bezpieczny,

Ze w tego Sejmu wierz ywot wieczny.

Amen... To amen krztusi mi i dawi.
Jak Makbetowe amen. — Jednak wierz,

Ze ludy pyn, jak acuch órawi
W postp... e z koci rodz si rycerze.

Ze nie pi tyran, gdy oe okrwawi,

I z gniazd najmodsze orlta wybierze;

Ze ogie z nim pi i we i trwoga...

Wierz w to wszystko — ha! — a jeszcze w Boga.

Boe! kto ciebie nie czu w Ukrainy
Bkitnych polach, gdzie tak smutno duszy,

Kiedy przeleci przez wszystkie równiny
Z hymnem wiatrzanym, gdy skrzydami ruszy

Proch zakrwawionej przez Tatarów gliny,

W popioach zote soce zawieruszy,

Zamgli, sczerwieni i w niebie zatrzyma,

Jak czarn tarcz z krwawemi oczyma...

Kto ci nie widzia nigdy, wielki Boe!
Na wielkim stepie, przy socu nieywem,

Gdy wszystkich krzyów mogilne podnóe
Wydaje si krwi i pomieniem krzywym,

A gdzie daleko grzmi burzanów morze.

Mogiy gosem woaj straszliwym,

Szaracza tcze kirowe rozwinie,

Girlanda mogi gdzie idzie, i ginie —
Kto ciebie nie czu w natury przestrachu.

Na wielkim stepie albo na Golgocie,

Ani ród kolumn, które zamiast dachu

Maj nad sob miesic i gwiazd krocie,

Ani te, w uczu modoci zapachu,

Uczu, e jeste; ani, rwc stokrocie.

Znalaz w stokrociach i niezapominkach;

A szuka w modach i dobrych uczynkach: —
Znajdzie — j sdz, e znajdzie — i ycz

Ludziom maego serca, kornej wiary.

Spokojnej mierci. — Jehowy oblicze

Byskawicowe jest, ogromnej miary!

Gdy warstwy ziemi otwartej przelicz

I widz kocie, co, jako sztandary
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Wojsk zatraconych, pod górnymi grzbiety

Le — i wiadcz o Bogu — szkielety,

Widz: e nie jest on tylko robaków
Bogiem i tego stworzenia, co peza.

On lubi huczny lot olbrzymich ptaków,

A rozhukanych koni on nie kieza...

On piórem z ognia jest dumnych szyszaków...

Wielki czyn czsto go ubaga, nie za.

Próno stracona przed kocioa progiem:

Przed nim upadam na twarz — On jest Bogiem!

Gdzie wic ten czowiek, który jest zwiastunem

Pokory? co si Bogiem ze mn mierzy?
Ja go chc jeszcze, w gow tn piorunem.

Tak jakem wczora go w piersi uderzy.

Czy widzielicie? i on ma piounem
Zaprawne usta... Lud, co w niego wierzy,

Rado udaje, ale gowy zwiesi,

Bo wie, em skin Ja — i wieszcza wskrzesi.

Jam zwolna serca mego rwa kaway.
Zamienia w piorun i w twarz jemu ciska:

A wszystkie tak grzmi jeszcze, jako skay,

Jakbym ja w niebie na sztuki rozpryska

Boga, a teraz kawaki spaday...

Jam zbi — lecz cóem dzi u ludzi zyska?
Za bkitami by bój i zwycistwo —
Ludzie nie widz we mnie, tylko mstwo.

Zaprawd... Gdyby mi widzia, narodzie!

Jak ja samotny byem i ponury,

Wiedzc, e, jeli mój grom nie przebodzie,

Litwin z Litwinem mi chwyc w pazury.

Ju, przypomniawszy gniazdo me na wschodzie,

Woaem rk Krzemienieckiej góry.

Aeby wesza rozpdzi t ciemn
Zgraj — i stan za mn — lub pode mn.

Bo si kruszyo we mnie serce smtne,
e ja nikogo nie mam ze szlachetnych;

I próno sowa wyrzucam namitne,
Pene ez i krwi i byskawic wietnych.

Na serca, które zawsze dla mnie wstrtne —
Ja, co mam take kraj, k peen kwietnych;

Ojczyzn, która krwu i mlekiem pynna,
A która take mnie kocha powinna.

Jeli wy bez serc! Wy! — To moje serce

Za was czu bdzie, przebacza bez miary.
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Ikwo! Py przez k zielonych kobierce!

Ty take sawna, e fal twoich gwary
Jakoby z Niemnem w olbrzymiej rozterce

Gadaj — Ty zmusia Niemen stary

Wyzna, em wielki, e w saw pyniemy...

Lecz rzek: Niech idzie tam, gdzie my idziemy.

Ha! ha! Mój wieszczu! Gdzie to wy idziecie?

Jaka wam wieci! gdzie? portowa wiea?
Lub w Sawiaszczynie bez echa toniecie.

Lub na koron potrójn Papiea
Piorunem myli podniesione miecie

Gnacie. — Znam wasze porty i wybrzea!
Nie pójd z wami, wasz drog kamn —
Pójd gdzieindziej! i Lud pójdzie za mn!

Gdy zechce kocha — ja mu dam abdzie
Gosy, aeby mio swoj piewa;

Kiedy klnc zechce — przeze mnie klnc bdzie;
Gdy zechce pon ja bd rozgrzewa;

Ja go powiod, gdzie Bóg - w bezmiar — wszdzie.
W me imi bdzie krew i zy wylewa.

Moja chorgiew go nigdy nie zdradzi,

W dzie, jako soce, w noc, jak ar, prowadzi.

Ha! ha! odkrye mi si, mój rycerzu?

Wic teraz z mieczem pod ciebie przypadam!
Naprzód ci soce poka w puklerzu.

Przed socem ciebie z trwogi wyspowiadam...

Fasz ci poka w ostatnim pacierzu

I pokazanym faszem mier ci zadam;
Patrzc na twoj twarz zielon w nocy,

Jak ksiyc — soca wyrzeke si mocy?

Jam ci powiedzia, e, jak Bóg Litewski,

Z ciemnego sosen wstae uroczyska;

A w rku twem krzy, jak miesic niebieski,

A w ustach sowo, co, jak piorun, byska
Tak mówic — ja, syn pieni! syn królewski!

Padem — A ty ju nastpowa z blizka,

I nog twoj, jak na trupie, stawa?
Wstaem — Jam tylko strach i mier — udawa

!

Znajdziesz mnie zawsze przed twojem obliczem,

Nie powalonym, hardym i straszliwym...

Nie jestem tob — ty nie jeste Zniczem.

Lecz choby Bogiem by — ja jestem ywym!
Gotów wowym bawan smaga biczem.

Dopóki wiat ten pdzisz biegiem krzywym...
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Kocham Lud wicej, ni umarych koci...

Kocham... lecz jestem bez ez, bez litoci

Dla zwycionych. — Taka moja zbroja;

I takie moich myli czarnoksistwo;

Cho mi si oprzesz dzisiaj? — przyszo moja! —
I moje bdzie za grobem zwycistwo!...

Legnie przede mn twych poetów Troja,

Twe Hektorowe jej nie zbawi mstwo.
Bóg mi obron przyszoci poruczy; —
Zabij — trupa twego bd wóczy! —
A sd zostawi wiekom. — Bd zdrów, wieszczu!

Tob si koczy ta pie, dawny Boe,
Obmyem twój laur w sów ognistych deszczu.

I pokazaem, e na twojej korze

Pknicie serca zna — a w lici dreszczu

Wida, e ci co próchno duszy porze.

Bd zdrów! — A tak si egnaj nie wrogi.

Lecz dwa na socach swych przeciwnych — Bogi.

Poniszy ustp przeznaczony by na zakoczenie pitej pieni Be-
niowskiego i dopiero w ostatniej chwili usunity i zastpiony przez wy-
zwanie, rzucone maym przeciwnikom i wielkiemu wspózawodnikowi — Mic-

kiewiczowi.

539)
Któ nie ma w ziemi miejsca w jakiej trumnie?

Chyba przeklty, lub nadto wysoki.

Podobny smutnej na polu kolumnie.

Co tylko gow gwiazdy i oboki
Kochaa, zawsze wygldajc dumnie,

Chocia jej siostry upady w potoki

Cefizu i tam le w modrej fali...

Lecz kto tak dumnie y, czemu si ali?

Kto, mogc wybra, wybra zamiast domu
Gniazdo na skaach ora: niechaj umie

Spa, gdy renice czerwone od gromu,

I sycha jk szatanów w sosen szumie...

Tak yem. Teraz widz, peen sromu.

e mam ez pene oczy; lecz je tumi
I nie chc wyzna, e mi przed mogi
Z anioem mierci y, tak straszno byo...

Lecz to ju przeszo; widma poznikay.

Do ciebie, matko moja, twarz obróc;

Do ciebie znowu, tak jak anio biay,

Z obdnych krajów pooy si wróc
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U twoich biednych stóp, bez szczcia, chway,
Lecz bez zy prónej. Obojtnie zrzuc

Reszt nadziei, zwiedzionych przez losy.

Jak li, co we nie upad mi na wosy...

Odbiegem ciebie w szalestwa godzinie;

Lecz ile razy z fal i mórz i burzy
Patrzaem na twój cichy dom w dolinie.

Jak czowiek, który, mylc, oczy mruy, —
Mylc, e mylisz o mnie, o tw3rm synie,

Który nieszczcia bogu wiernie suy.
Lecz bez nadziei, zami twemi ywy.
Jak Chrystusowe w ogrójcu oliwy.

Z bogosawiestwa twego miaem blaski.

Gwiazdom podobne, i cie w puszczach Gazy...

Nieraz wiek rdzawy u podrónej laski

Ry imi twoje; tam, gdzie same gazy,
I sycha tylko fal libijskich wrzaski,

Eschylowskimi budzone wyrazy.

Echa syszay twoje wite imi,
I sysza je on laurów las, co drzymie.

I nad potokiem Elektry ty bya
Ze mn! Nakadem miejscu, gdzie z przeszoci

Dolata paczu gos, o moja mia —
Wszdzie, gdzie w polach bielej si koci

I woa gosem rycerskim mogia
zemst— wszdzie, gdzie czowiek zazdroci

Umarym i ch mierci dusz pije:

Ty bya ze mn, jam ci czu — i yj.
W Romie podobny gos twemu gosowi

Syszaem: anio ycia zadra we mnie!

Anioowie mi ciebie nadpalmowi
Pokazywali, wiecc przyjemnie

W gwiazdach, tam, gdzie by obek Chrystusowi,

1 anio ycia smtny wyszed ze mnie.

Chcc rk dotkn o twe serce krwawe
I ból swój stumi pozdrowieniem: Ave!

Wszdzie miosne twoje oddychanie

Liczyo mi czas, co upywa w ciszy;

W tych strofach jeszcze — kiedy rym ustanie —
Niechaj czytelnik na kocu usyszy

Moje twych biednych stóp pocaowanie,
Bo ez nie sysza
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Z pieni VII. (1842—43).

matko Polsko, jak dawno nie grzmiao

Na twoich stepach takie dzikie haso!

Jak dawno ludziom na stepie nie dniao

Krwawo — i soce na szablach nie gaso!

Co dnia si mijasz z twoj dawn chwa,
Zo si na twoich obszarach rozpaso; —

Zaledwie chopek dawn wiar chowa

1 serce... A ty si ju rodzisz nowa,

W obku serc naszych biednych pooona,
Na zwidym kwiecie marze i popioów;

Matki my biedne... bo z naszego ona
Pynie ci ogie — roztopiony oów,

A ty tak jeste karmi upragniona.

e ci za matki my — i za anioów,

I za obroców, za dom — i za szace

Musimy dzi by... my — sami wygnance...

III.

Dawna ojczyzno moja! o jak trudno

Zakochanemu w twej miertelnej twarzy

Zapomnie wdziku, co modo odludn
Wabi na dawnych opotki cmentarzy.

Inni ju piej twoje przyszo cudn; —
Ja, zostawiony gdzie na mogi stray,

Jak óraw, abym nie spa ród omamie.
Trzymam me serce w rku... serce kamie —
Biedne uwide serce! — Inni mog

Pomieniem twojej przyszoci oddycha;

Ja, twoje biedne dziecko, stoj z trwog,
Bo mi pacz twoich dawnych mogi sycha.

Prosz ci w moje dusz, jak w ubog
Chat, co ju si zacza rozsycha,

Rozpada, tylu wichry rozerwana.

Biedna, tak dawno stojca, gliniana.

Dawniej... o! dawniej mogem ja ci darzy
Róami, listki, maczanymi w zocie.

Teraz ja musz chowa si i marzy,
I w coraz wikszej schroniony prostocie,

Podug natury sdnej szale way
I dba o ciebie — gdy jeste w polocie,
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Ku siedmiu gwiazdom strza wyprawiona,
Cho masz na krzyu ciao i ramiona.

Najbielsza moja! najsmutniejsza! — w tobie

piewaj jakie pieni — i nad tob;
Otó ja zczy chciabym pieni obie,

I uczci grób twój dawny t ozdob
Któr widziaem na rycerzy grobie:

Kamienn du rycersk osob,
Dla której kilka lamp grobowych spalisz,

A potem z grobu wstajca — rozwalisz.

I nie pamitaj o mnie w tej godzinie.

Gdy ci Bóg wielkim darem uweseli...

Lecz, póki Ikwa ma rodzinna pynie.

Wezbrana zami po tych, którzy mieli

Serce i ducha, póki w Ukrainie

Dziad chodzi z pieni, a z Dniepru topieli

Cigle niby gwar smtnych duchów mgli si
I Puawskiego spieszny rumak ni si;

Dopóki ludzie, w nowych ducha siach.

Nie znajd w sobie rycerstwa i piewu:
Dopóty ja mam prawo na mogiach
Stan i piewa — srogi, lecz bez gniewu,

Bo wiem, jak trudno ruch obudzi w bryach
I kaza w niebo i citemu drzewu,

I z tczami si poczy na niebie,

Ja, co nie mogem wskrzesi — nawet siebie!

Dlatego w dawnych ludziach zot wiar
I zote serce miuj nad wasne.

Dalej wic! — mówcie mi znów serca stare,

Usta umare dzi, lecz w oczach krasne!

Odwicie srebrn trumienn czamar,
Pokacie mi si, duchy ywe, jasne,

Ubrane w tcze, gwiazdy i miesice.

Na urok pieni z nieba zlatujce!...

i;^ >|-|\ Z pieni Vii.

^^*/ Sam nie wiem.
Dlaczego mówi tak... lecz mam przeczucie,

Czuj trumnianym pachncy modrzewiem
Naród i w trumie grajce zepsucie... ^'^^

A jednak — pod tym mogi chwastem, plewiem'
Jest jakie dziwne, cige, guche kucie

Pod narodow syszane mogi,
Jakgdyby^serce ludu w kamie bio.
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W pónocy — wstaj mi wosy na gowie,
I zadziwiony sucliam i to sysz,

Co musz boscy sysze anioowie —
Jak okropno przysz, co koysze

wiatem... i miastom zapala na gowie
Straszne korony... Czujcie (ja wam pisz

Z ciemnego duchów wiata list przestrogi)

Ludy, bo wkrótce bdziecie, jak Bogi.

Co rozwiecie wy w elaznej doni,

To rozwizanem bdzie... ju na wieki.

A kto odejdzie od was — gdzie si schroni?

Z was bd góry, doliny i rzeki

I morza, które wiatr na soce goni;

Z was port zatraty bdzie i opieki,

Z was bd cienie, jak morza rozlane,

Z was nad morzami soca latarniane!...

Czujcie! bo ttno ju waszego chodu,

W uszach wysokich ludzi — grzmi wyranie.

Na górach z cegie i na igach z lodu

Suchaem... a duch swoje wyobrani
Przestroi wówczas na harf narodu.

Me nienawici dawne i przyjanie

Poddajc twardej jednoci... dlatego

Myli me same si gryz i strzeg.

Nie wy, Cheruby, co miecze z uczywa
Macie, z papieru zotego przybice,

Których nie Pan Bóg, lecz czowiek uywa,
I wami sawy wysokiej kaplice

Oszyldwachuje... przed tym, co si wrywa,
Jak wiatr, i w oczach niesie byskawice.

Nie wy, brytany, wejcia mi bronicie!

Ja jestem gwiazd ycia — co o wicie.

Skpana w krwawej jutrzence, wychodzi

Róana — a dzie bdzie wtenczas biay,

Gdy ja zagasn. — Duch w cierpieniach rodzi

I w gniewie — ale w gniewie tak wspaniay,

Jako Bóg chmurny, gdy piorunem godzi

W najwysze czoa alpejskie i skay.

Kto chce w pioruny wstpi i w byskanie

I ni to, o czem ni... niech przy mnie stanie!

Na tych wyynach ducha jest ponura

Dla serc stroskanych cisza; tu ja czerpi

Ogie i maczam w ogniu orle pióra;

Tu na ksiyca rumianego sierpie
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Piknoci dawnych niemiertelna córa

Rozwidnia oczy me, a kiedy cierpi,

Przeszoci dawnej cie na szczycie skalnym
Stawia i czyni przede mn widzialnym.

Tak widzielicie próchnem wysrebrzone
Dbów umarych wntrza — i kaplice,

Rumaki biae, w polach wystrzelone, —
Kozaków — ksiy — szlacht i dziewice.

Ariost-by patrza sam na te szalone

Miostki, boje, szturmy, nawanice.
Rycerzy przy kielichu i w podróy.
Którym za cay czar — fantazya suy.

Zaczarowanych palm tu niema wcale;

Dby i sosny i brzozy rodzime.

Odbite w stawów podolskich krysztale.

Reprezentuj mi now Solim.
Z krzyami zotych miast i wie nie wal,

Dla prawdy nagiej wielk mam estym,
Do rymu nigdy sensu nie naginam.

Nie tworz prawie nic, lecz przypominam.

Z pieni VIII.

Ten wiersz z Homera kradn, ten ostatni.

Niegdy pakaem nad nim... Zdaje mi si,

O Sarpedonie mówi piewak, bratni

Mickiewiczowi — ale mia w kirysie

Rycerzy, którzy byli bardzo stratni

I szafowali si, yciem; gdy si
Zmienili troch Litwini dzisiejsi.

Bdc troszeczk lepsi — ale mniejsi!

Jednak w tej cudnej epopei yj;
W ich lasach trba gada... boskie trby

Odzywaj si wnet w sosnach i wyj;
Patrzcie, jak ten ubr od pknitej bomby

Cofa si: patrzcie, jakie wianki wij
Z wiejskiego kwiatu wiejskie dziewosby;

Suchaj i patrzaj, bo, jako zjawienie,

Litwa, ubrana w tczowe promienie,

Wychodzi oto z lasu. — Z tak chwa
Potrca lutni ten piewak Litwinów,

I mylisz dotd, e to echo grao,
A to anielskich by gos serafinów.

Grzmotowi jego niebo odegrzmiao!
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Chocia Gofredów nie mia i Baldwinów,

Ani móg morza wiosami zamci,
Ani ksiyca z wie krzyowych strci:

Jednak si przed tym poematem wali

Jaka ogromna ciemnoci stolica;

Co pada... mymy syszeli — suchali:

To czas si cofn i odwróci lica,

By spojrze jeszcze raz na pikno w dali,

Która takiemi tczami zachwyca.

Takim róanym zachodzi obokiem...

Idmy... znów czasu Bóg postpi krokiem.

Z pieni IX.

Konwalie biae, cicha mga i rosa,

Trawy zapachem dyszay od kwiecia:

Gdy oto z wierzby trefionego wosa
Wybiegy, — jedna, potem druga, trzecia

Gwiazdy bkitne, i nie szy w niebiosa

Po niebie lata i trwa przez stulecia,

Ale nad wierzb stany w lazurze:

Dwie obok siebie stojc — trzecia w górze.

I tak, w urawi klucz uszykowane.

Janiay, a las zajania w promyki.

I przyszy panie dwie w bkit ubrane '),

I pod wierzbami ucichy strumyki,

Jak ja gdy nagle, brzmic na lutni, stan
Sucha, czy oklask przyjdzie albo krzyki,

A potem znowu zaczynam nierychy:

Tak wanie owe strumienie ucichy.

A one smutne, przez ów strumie zoty.

Poday sobie rce, mówic: Ave!

A obie byy tak pene tsknoty.

Jak strumie i las; a miay postaw
Lekk, jakgdyby mogy i w poloty.

Lecz oswojone byy i askawe;
Jedna twarz miaa czarn, druga bladsz;

Pastuszkom zdao si, e we nie patrz.

') Pomys tego spotkania si i rozmowy Matki Boskiej Poczajowskiej
i Podkamienfeckiej (Podkamie nad Ikw w pcw. brodzkim, na Podolu ga-
licyjskiem) wzi Sowacki z ciekawej, a'mao znanej broszurki Lelewela
p. t. «Wieca królowej polskiej w Sokalu» (Bruksella 1843), w której wpro-
wadza, na -uroczystoci sokalskiej w r. 1842, cudowne Matki Boskie, ze wszyst-
kich miejsc cudownych w Polsce zebrane, i radzce nad losami Polski.
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I wszystko zdao si snem w cichym lesie

Na mchach i biaej konwalii, pod drzewem,
Poncem w wiata cudownym okresie,

Gdy yi witay te — zami i piewem.
Jedna pytaa drugiej — co j niesie? _

,

A kada rzeka: Jestem krwi wylewem
I ogniem grodów owiana gorcych
I dr, królow bdc konajcych.

Królestwo moje, rzeka matka czarna.

Wyniszczone jest mieczem i pomieniem;
Ptaszta mae, gdy lec po ziarna,

Znajduj pola, siane kul nasieniem.

Ja jestem matka ludzi gospodarna,

Zbieram, co siej, i nad pokoleniem

Umarych ~ moje wysaam anioy.

Mczennikami napenia stodoy.

Przyjdzie godzina, e ich dzieci dzieci

Nad plonem tego czasu wznios lament;

Lecz teraz wszystko, jak li, z drzewa leci^^

Kocioów krew nie broni i sakrament; ; -

Kagacem swoim mier kociana wieci,

A przed ni czarne dusze lec w zamt;
I nad tern wszystkiem stoj — ja królowa, .

I patrz ze ska moich, z Poczajowa. ' ,r l'^*

Przychodz matki w miertelnej koszuli

I przed otarzem moim klcz krwawe;
Ta krzyczy: wczoraj syn mój leg od kuli,

O! wskrze go, wskrze go! — druga woa: ave!

Pód mój noami z ywota wypruli.

Poskar si za mnie! trzecia mi na aw
Rzucia par niedoszego podu.
Proszc: nakarm je, bo umary z godu...

We mgach srebrzystych, gdy stepem przechodz,
Spotykam jakie jczce gromady;

Ludzie okropni bez rk s, jak wodze
Tym, co na rkach pezaj, jak gady;

Inni umarli zostaj na drodze

I s zabójcom strasznym, jako lady;

Inni bez twarzy wzdychaj z rozpacz.

Bez ust si modl i bez oczu pacz.

O siostro moja! morem ja owiana

I czarna dymem smtnego jaowcu.

Do mego dziecka krwawego i Pana

Ka si czsto nie i, na grobowcu

WIEK XIX, TOM IV. ^t>
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Siedzc, mam dziatek umarych kolana

Pene — nie mówi, na jakim manowcu
Zbieraam kwiaty ludzkie nieszczliwe^

Lecz on je widzi u nóg — te nieywe.

I tak ma twarz, jak w Nazarecie,

Kiedy si egna ze mn, mówic: Matko,

Id ju umrze!... a mnie zorze trzecie

Pod oliwami zastay i chatk,

A jego ju nie byo... i na wiecie

Sta krzy, nad uczniów paczcych gromadk,

I soca ani ksiyca nie byo,

I grób by krwaw, lecz pust mogi...

Tak si skarya siostrze, a zadana

Tureck szabl na twarzy obraza,

Po której umiech pozosta i rana.

Staa si teraz widn, jako skaza.

Nowo bolca. Druga zadumana

I w sercu niosc mieczów trzy elaza,

Oczu z mlecznego nie spuszczaa pasa.

Wtem ciche, krge wiato wyszo z asa.

Z pieni XI.

Liro ebracka! syszaem i sysz
Twój gos, przez lasy leccy brzozowe;

I robi w moich mylach dziwn cisz,

Aby ci sysze... Ty miaa perowe
I wydeptane palcami klawisze,

Po których pieni chodziy stepowe, —
I w twoje ono — pochylajc czoa —
Szy smtne, jak do starego kocioa.

Nie palce ciebie, liro, wydeptay,

Ale te pieni, cik nog ducha.

Który wywraca zbrojne zamki, skay
I naród gotów oderwa z acucha;

Taki jest silny i taki wspaniay.

Gdy si obudzi z grobu i wybucha!

On stare czasy ebrakowi szepta,y z nim i srebrne klawisze wydepta.

Rozama nie móg liry starzec siwy

I rzek: — Oj bafku pane — tak nazywa
Suchodolskiego — wielkie bd dziwy...

Kto inny bdzie na tej lirze grywa...

Kto inny bdzie u tej szarej liwy
Gra tobie pieni zote... i uywa
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Twojej przyjani... ja we idu spaty,

Kto ynszyj tobi bud, pane, hraty...

Ko such nog zattni po Rosi,

Zary, a lira w trumnie mu odpowie;

Stamtd ko... Widzc, e proroctwo gosi,

Pan Suchodolski oczy wylni sowie;

Lecz starzec zamilk... i ta mier, co kosi,

cia go; ale zjeone na gowie
Wosy — powieki, które si otwary.
wiadcz, e na co si patrza — umary.

Pierwsze ju grudki w dó rzucali diaki.

Gdy z lasu czowiek wylecia nieznany;

Ko pod nim biay, jak nieg, bez kulbaki.

Bez uzdy; — dziwnie w oczach obkany...
Przelecia rzek — ale lot mia taki,

Ze si — jak mówi lud — nie tyka piany

I tylko pod nim wody srebrne biy...

Przybieg i jedca zrzuci u mogiy.

Zrzuci... i znowu w las polecia rumak.

Znikn — a dzi si lud w powieci dzieli:

Ci mówi, e ko — a drudzy, e sumak,

A inni, którzy ttna nie syszeli.

Ze ko — duch. — O tem kady dzi wie czumak,

e Wernyhor ten ko, w wiatej bieli,

Przyniós, zostawi, lecz ma z nim przymierze.

e znów przed mierci przyjdzie i zabierze.

Na grobie usiad Wernyhora... pana

Zna na nim byo: buty srebrem szyte,

Srebrne guziki byszcz u upana,
Zoty pas... czoo na wiatry odkryte.

Siad i rzek: — Ludzie! wy lir Bojana

Schowali w grobie! Liry rozmaite

Brzcz po wiecie, tam, gdzie al doskwiera.

Lecz niema drugiej liry, jak ta lira...

Przyjecha ja tu po lir Zabója

Na biaym koniu, hej — i nie odjad.

Oj, pisz ty w grobie, liro, córko moja.

To ja si take w dó przy tobie kad.
Albo ty zabrzcz, tak jak stara zbroja,

Albo ty jknij... ja dam tobie rad...

Wycign z grobu... Wsta i spojrza dumnie;

Lira zacza gra pod piaskiem w trumnie.

Na jak star nut, niesyszan
Odezwaa si w grobie, jak anioy,

23*
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Gdy j wyjto i z trumny dostano,

Brzczaa jeszcze w rku naksztat pszczoy.
Potem gos usta; a t rozpakan

Na acuciu swym uwiesi wesoy
Pan Wernyhora. — I wnet gadek mnóstwo
Po kraju szare roznioso ubóstwo.

O pieni XII.

Ale Aniela — do Heglistki wcale

Nie doronita, blisza Afrodyty

Piknoci — taka lekka, e na fale

Stawu wej moga i staw nie rozbity

Nosiby nóki jej... Jestem w zapale!

I oto mówi, e pikno kobiety

Nie jest, jak mówi ksidz, czartów uuda,
Lecz moe — w duchu bdc, robi cuda!

Lub sama przez si robi, lub si w drug
Dusz przelawszy, by w niej si, moc,

Zaczepn broni w rku i kolczug
Sercu i socem, które wieci noc,

—

I pani razem i razem by sug,
I nawet w wiecie anioów pomoc;

Wdziczno to cudna ducha nie obarczy,
A wiat da, za wiat stan i wystarczy *).

Aniela bya tak dusz; ona

Z Beniowskim tworzy jednego rycerza

I bohatera. Polska, przez ni niona.
wit jest, wielk; z góry ju uderza

Duchem na wszystkie sowiaskie plemiona
I do ywota budzi i przymierza;

Wielka i silnym podniesiona lotem

Nad ludy, w ludach ywot budzi grzmotem.

Gdy piorunami ognistymi lunie,

To coraz jeden grób oddaje ducha!
Zakipia ywot w kadej stlaej trunie,

Zniedokwasia si zgnilizna, sucha
I wstaje... Kiedy, o boy zwiastunie,

Gobiu, który szepczesz mi do ucha
Te straszne rzeczy, zrobisz tak cisz.

Ze Polska to usyszy, co ja sysz?

Nad morza teraz uciekam i blade

Tcz nadmorskich kwiatów, wietrzne pola

*) Strofa ta caa w manuskrypcie przekrelona.
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Depc, a wielkich duchów o porad
Pytam i czsto piorunowa wola

ciga mi tak moc, e rce kad
Na wiatrach, jako na harfy Eola

Strunach, i gra mi wiatr jak najboleniej,

A ja posyam na pónoc te pieni.

Na pónoc je posyam — miejcie czucie!

Bo kiedy guchy grzmot, bez adnej chmury,

Sycha — i kiedy sycha jakie kucie

Jakby podziemnych zbrój i kiedy z góry

Sycha jakoby sztandarów rozprucie

I szelest, niby orze je w pazury

Chwyta i cigle dar, jak stare szatry: —
Suchajcie! to ja bogosawi wiatry.

I gdy na sennych was uderz strachy,

I gdy zbudzicie si w ou spotniali

I usyszycie, e dr wasze dachy

I tak trzaskaj, jak ko, gdy si pali,

Kiedy was wemie zimna mier pod pachy.

Bogu pokae i przed nim powali,

A bdzie ziemia cich, jak mogia: —
Suchajcie! bo ten strach — to moja sia!..

Kiedy nie wiedzie skd dziecko si mae
Rozpacze, rczki zaoy na gowie,

Wpatrzy si w ciemno i stanie si biae,

Jak próchniejca wilcza ko w parowie;

Gdy woski stan mu, jak zmartwychwstae,
I przedry wielki strach, a nic nie powie,

Lub co innego wam w umiechu skamie: —
To mój go porwa wiatr i moje rami.

Boleci moj powietrze zaklte

Stao si moc, broni — pene ducha,

I czasem do was gra, jak harfy wite,
A czasem waszej odpowiedzi sucha...

Wtenczas — o straszne godziny przeklte!

Siadam i strumie ez mi z oczu bucha

I przed Bogiem si niemiertelnym korz,

e mój duch cierpi tak — a nic nie moe!*)

Kiedy wyjdziecie na ziemi róan
Rankiem, a o mym duchu ni bdziecie: —

Trzody, lece na kurhanach, wstan.

Owce si rusz, pery k... znajdziecie

*) I ta strofa przekrelona jest w rkopisie.
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T okolic ca zasuchan
W powietrze, w dwiki, w smutek. Jeli

ece na polach n, to przy kopicy [w lecie

Siedz, jak dawni rzymscy niewolnicy —
Smtni i groni; to moja daleka

Moc i pie, która serce przeobraa,

I niewolnika przedzierzga w czowieka.

Ale có znaczy moc i pie harfiarza?

Na powie moj smtny czowiek czeka,

A mnie odlecia Anio, który stwarza;

I musz przesta strofy, która ludzi

aman sztuk bawi — a mnie nudzi.

J) Nowa Dejanira (1841).

z aktu I, sceny I.

Rzecznicki Lecz ciebie znaj.
Fantazy Có? e kilka listów,

Które w gorczce mona byo spodzi,
Przepisa nawet, przez patnych kopistów,

Samemu nawet pisa nie umiejc —
e kilka listów, które na Podolu
Panny czytay wyuczone, mdlejc
I krzyczc: — ach! ten list na Kapitolu

By napisany! a ten z Wezuwiusza
Lecia, jak gob, a na Ukrain!
Ze wykrzykniki te: ach! co za dusza!

Ach! co za ogie! ^)

Brzmiay tu stokro razy: — to ja, hrabia

Fantazyusz, gupim by ju nie mam prawa?
A có to, powiedz, jest opinia babia?

Czy to szacunku godna rzecz? czy strawa,

Na której serce tyje? czy poduszka.

Na której gowa ley? — Mój Rzecznicki,

Ty mój swat, ty mój — raczej moja druka.
Bo si, jak panna, sponi, w jezuicki

Talerz wlepiwszy me panieskie wzroki...

Ty mnie zachwalaj, wyno pod lazury.

Ponad Wezuwiusz, nad Alpy, oboki!

Mów, em napisa poemat ponury

O czterech wiatrach; zo mi, jak barana!

A mnie pozwól si troszeczk zagapi

*) Tu koniec karty w rkopisie wydarty.
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I z siebie lakier byroski szatana

Zrzuci...

R z e c z nji c k i. Fantazy! moesz si poszkapi
I le wyj —

Fantazy. Jak to?

Rzecznicki. Pierwsze ze wraenie
Trudno si ciera

Fantazy (przerywajc niecierpliwie). Nie dbaj, nie dbaj o to!

Jeli zakocham si, to si odmieni.

Ze sceny VI.

C^'T\ Fantazy. Ale powiedz mi, Rzecznicki,
>J^ t f Kto to jest ów pan Jan, wzity z kos?
Rzecznicki. Jaki kosynier...

Fantazy. Jeste, jak delficki

Posg: — wyrocznie twoje prosto nios
W sam cel i w samo serce prawdy; ale

Radbym dowiedzie si, jaki to smutny
Upiór, nad srebrne gdzie sybirskie fale,

Pier pokazuje i acuch okrutny

Wstrzsa i w panien tych adnej pamici
Staje, z ranion piersi i z brylantem

Tej zy, co mu si w oczach mglistych krci.

Próno roniona. Z takim aresztantem

Adonis nie mógby walczy o mio
Szlachetnej Polki!...

Rzecznicki. Przecudna tyrada

:

Peryody dugie...

Fantazy. Ta dawna zayo
Sybirska — chmura ta bkitno-blada

Szronu zotego, która go obwiewa —
Te pod nim jary, pene wilczych koci —
Te nad nim czarne sosny, straszne drzewa,

I to nieszczcie czarne...

Rzecznicki. Iw czarnoci

Kominie bia napisane kred
Imi Dyanny...

Fantazy. Przeklty czowieku.

Któremu jeszcze dzi witynie w Knido

Dostarcz wody kastalskiej! O! wieku
Z byronowego krzya! O baranie,

O którym niegdy w mistycznem widzeniu

ni Sanczo Pansa, w niebie niespodzianie

Ujrzawszy bydo! O ty, co w pomieniu



360

Wiekowym gupstwa jeste Salamandr
I, w ogniu bdc, tyjesz, o Rzecznicki!

Rzecznicki. O nieszczliwy wieszczu!

Fantazy. O Kasandro
Przedkontraktowa

!

Rzecznicki. O ty, potrzebnicki

Zdrowego sensu!

Fantazy.- O ty, sekaturo!

Patrz — poszli wszyscy na ogród, a o nas

Ani kto wspomnia!
Rzecznicki. Bo ty jeste pióro,

Które sonety pisze... et andronas

Scribit — i bawisz ludzi, gdy si nudz,
A nudzisz, gdy si bawi.

Fantazy. To by moe...

Rzecznicki. Aby si widzia sam, we gow cudz
I wó na swój kark.

Fantazy. A moj poo
Na twoim?

Rzecznicki. W karty przegraj twoj gow.
Jeli na stawk szulery pozwol
Stawi wiatr, a nie pienidze gotowe.

Lecz pierwej zap j tak, jak wróbla — sol
Na ogon, bo ci z rk samych wyleci!

Fantazy. Prawd ty mówisz: same jakie wiata
Chodz po mojej gowie — jak u dzieci —
Zielone, jasne, czerwone — jak na ta
Zote, rzucone przez Wenecyanina
witych postaci; róne jakie tony,

Z których ton kady mi co przypomina

Smutnego, a ma niewytómaczony
Urok dla ducha. W powietrzu mi dzwoni
Róne pamitki miejsc; koo mnie chodz,
Kada ze swoj twarz, swoj woni,
Zmieniona w Nimf, w posta... Ach! jak szkodz
Uczuciom myli nadto rozwinite!

Zda si upiory pikniejsze, e smtne -

Zdaje si kwiaty smtniej sze, e cite —
Zda si, e bóstwa — tak, krwi nie namitne,
Ale grzejce sonecznoci lica —
W wiecach, w kameliach z gwiazd, których kolory

Niepewne, jako pótcze ksiyca
Srebrzej... Myli me — ju pó-upiory,

A jeszcze myli...

Rzecznicki. Bd zdrów, baaguo,
Który handlujesz komi Apollina!
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Fantazy. Stój!

Rzecznicki. A co?

Fantazy. Serce moje co uczuo.
Rzecznicki. Fenomen.
Fantazy. Suchaj : — ta w czerni dziewczyna,

Ta wybielona wiatrem na Sybirze

Dyana, która czarnemi oczyma
Widzi tam jakie mogiy i krzye,
Syszy tam jakie acuciy i trzyma

Rce na piersiaci, jak posg suciania
I boIu — suchaj ! — ta Dyana dumna,

Co pod piorunem tu zatradowania,

Pod ruinami gmachu, jak kolumna
Ostatnia trzyma wysoko swe czoo,

Ta, która — patrzc na matki aktorstwo

I na twarz ojca — zblada, a weso
Dla ludzi... czuje cae gladyatorstwo

Ndzy domowej, ze wiatem walczcej —
Ona, co na mnie, jako narzeczona.

Patrze tu musi, a w duszy gorcej
Czuje, e bdzie majtkiem kupiona,

A cierpliwoci wypaci si musi —
Ta panna — czuj, e to podo we mnie!

Ale mnie jaki szatan wntrzny kusi

Popeni tak podo i nikczemnie

Kupi j zotych polskich pó-milionem!

Akt I scena IX.

C^O\ Hrabina.
^T"^/ Dawno Pan z Rzymu przyby na Podole?

Fantazy. Pó roku —
Hrabina. Któ tam z naszych?

Fantazy. Daj sowo,

e oprócz kilku wielkich dziwolgów
Suchych, co jeden za drugim si wlek.
Powysychani, naksztat wodocigów
I wydaj si ruinom opiek.

Jak mech i chwasty: niema w caym Rzymie,

Kogobym wspomnia.
Hrabina. Przecie dla nas, sielan.

Wszystko ciekawe.

Fantazy. Przy ruinach drzymie

t

Jeden katolik Polak — i szambelan

Cesarskiej Moci, wielki filharmonik;

Rogaty zot lir Apolina,

piewa, ale tak, jak Egeryi ponik,
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Mruczc: niteczka gosu tylko sina

Z ust mu wypywa, mynów nie obróci,

A jednak ciurka wci wosk rulad:

Milczenia anio w nim siedzi i nuci;

Pitagor z ca swych uCzrd gromad
Milczc siedzi w nim; a rzecby mona.
e swojej szkolnej zasady nie amie. —

Hrabina. Któ wicej?
Fantazy. Jedna hrabina pobona,

Której spadaj loki a na rami,
A w kadym wosa piercieniu ukryty

Albo kanonik, albo Monsignore.

Hrabina. Dewotka. — Jakie s wicej kobiety?

Fantazy. Najwicej blade s i bardzo chore.

Ruiny kobiet, resztki Karlisbadu,

Wód stalaktyty, zgase Wezuwiusze.

Hrabina. Zacytuj mi Pan jedne dla przykadu!
Fantazy. Ach! jest tam, chora do gbi na dusz.

Znajoma Pani — Hrabina Idalia,

Rodzaj Pani Stael — machina parowa
Piszca listy...

Hrabina. Czy adna.

Fantazy. Jej talia

Jest do poowy z mgy, druga poowa
Bez koci, spryn, sam si skrtu
Idca naprzód — zreszt w oczach caa...

Hrabina. Pikne?
Fantazy. Dwie czarne plamy atramentu

Na przecieradle biaem.

Hrabina. Taka biaa?!

Fantazy. Jak przecierado.

Hrabina. I takie ma oczy?

Fantazy. Jakby atrament.

Hrabina. Widz j przed sob!
Fantazy. Kto przecierado to sztyletem zbroczy:

Popeni — wielk poezy... z osob,
Któraby daa dzi dziesi lat ycia
Za jak scen gon i tragiczn.

Jej trzeba rany, usta ma do picia

Trucizny; — byaby osob liczn.

Majc rozdarte serce lub sumienie.

Do miesicznego modlca si blasku.

Nieszczciem — takie biednej przeznaczenie

Ze, jako okrt rozbity na piasku,

Siedzi i czeka; lecz dane burze

Nigdy j z ziemi zabra nie przychodz.



- 363 -

Gdym przyby, chciaa mnie pozna: ja su
Chtnie kobietom, ale si nie godz
By Danaidy beczk, w któr lej
Wszystkie serc swoich rdzawych niedokwasy. —
Przychodz: — bya zajta idej.

e mio wszdy i po wszystkie czasy

Bya wicon, bo w treci jest wiar
I jedynie si zasadza na wierze.

Na to krzyknem bardzo wielkie «haro»!

I powiedziaem mojej Pani szczerze.

e mio nie jest tak narkotyczn,
Niedowiedzion istot; — e trzeba.

Aby t gwiazd zobaczya liczn
Przez alabastry pci jakiego Feba,

wiecc w oczu skrze i na koralu

Ust gorczkowych... Gdym to rzek, westchnienie

Z burnusowego wyrwao si szalu,

A ten szal — amiant — owin pomienie
I przepalony, srebrnia w moich oczach,

Amiant prawdziwy! — Tu rzekem, e widz
Na jej bkitno-kruczanych warkoczach
Gwiazd nieszczcia. — Mylaa, e szydz,
Z pocztku; ale widzc, ze ja na tem
Stanem, jako okrt na kotwicy,

Rzeka: — Ach! Pan mi bdziesz dusz bratem!

Pan jeden — w jednej czucia byskawicy
Poje, co ja cierpi, co ja czuj.
Na jak jestem samotno skazana...

Rzekem, e sercem si nad ni lituj,

e mi potrzebna jest dusza siostrzana.

Jak rkawiczce nieparzystej druga
Z tej samej pary i z tego numeru.

Scena X.

Fantazy i Dyana (sami).

C4Q\ Dyana. Chce pan herbaty?

sJ^yf Fantazy. Nie.

Dyana. Chce pan odwiedzi
Moj ptaszkarni?

Fantazy. Nie — pozwól mi pani

Przy samowarze tym, co zacz cedzi
Ukrop — pozwól mi z Plutona otchani

Wydoby sowo, które na cmentarzu

t

ywych jest, jako trupia gowa na kwiatach.

Dyana. Pan mówi?
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Fantazy. Prosto mówi — o maryau.
Dy a na. Ha!
Fantazy. Czy mam klkn?
D y a n a. W tych namitnych wiatach,

W których pan yjesz, klkanie nie w modzie.

Fantazy. Zaprawd — troch si ju zestarzao.

D y a n a. Wic...

Fantazy. Wic, hrabianko?..

Dyana. W sowach tych na spodzie

Jest owiadczenie...

Fantazy. Cukier.

Dyana. To za miao.
Mój panie hrabio! Wcale po kupiecku

Zbliye si pan po towar. Gdzie okie?
I gdzie s szalki? — Szlacheckiemu dziecku

Bóg da — patrz, hrabio — nawet ten paznokie
U palca, jako. rubin, gdzie obmyty
Krwi przodków, a gdzie wzity na Wezyrze!
Me zy — patrz, s, jak pery Amfitryty,

Bom obraona we zach. — W tym szafirze

Oka mojego znajdziesz, niby mtne
zami, rodowych myli zdrojowisko.

Wszystko, co mogo w spadku dziecko smtne
Wzi po umarych: cae serc ognisko,

Z szlachetnociami wszystkimi — i ca
Myli ich pikno — ja mam po nich w spadku;

A ten mój posag ich — to moje ciao!

Gdybym wic nawet kada na ostatku

Dusz i o niej nie mówia wcale.

Traktujc z tob o siebie na funty: —
To jeszczeby mi ust jasne korale.

To jeszcze oczy te, co straszne bunty
Podnosz, ogniem i zami ciskajc.

Kazay dumn by w targu i trudn.
Jakto? — wic chciae, hrabio, nie klkajc
Jak przed Madonn na stepie odludn
Rafaelow, zrumieni jej lice

I grubijastwem cud otrzyma wity.
Ze si zami jej napeni renice.

Lub z pótna trynie krew? — Wic, e ty wzity,e w okolicy sawny, e si ludzka

Mio za tob goni, e pomity.
Jak dziwna jaka pera kaakucka,
Tem drosza, e ma ksztat nieodgadnity
I do pery jest niepodobna wcale,

Ale jest jako monstrum dziwne, drogie: —
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To juz mylae, e ja si zapal
Do tego dziwu, jak dziecko ubogie

Pierwszy raz brylant soneczny widzce
Na twej koszuli?... Bo wyznasz mi, hrabio,

Ze Endymiona mirty i miesice
Nie potrzebne ci byy tu, gdzie grabi
Siano tak podych, jak ja, pene kwiatków!...

Dobrze wic! oto odpowiem ci szczerze,

Tem szczerzej, e tu jestemy bez wiadków:
Ojciec mój daje mnie tobie, a bierze

Twoje pienidze. Przebacz, e wyranie
Mówi... Mój ojciec ma ojcowskie dugi,

A sam jest winien pó miliona w kanie,

A jutro wszystkim chopom bior pugi
I w kadej chacie stawiaj onierza.
Wic, jeli chaty te jutro posysz.
e krzycz: Boe! a Bóg nie uderza

Piorunem; jeli duch, co we mnie dysze

Modlitw,., o! tej wioski nie obroni;

Jeli mnie chopki okr i padn
Do nóg, jakgdybym z gwiazdami na skroni

Staa w niebiosach, a ja mk adn
Nie bd moga wyratowa ludu;

Jeli Bóg z mego jedynie nieszczcia
Chce siy, która, podobna do cudu,

Ten lud obroni: — to si do zamcia
Z panem... przychyl.

Z aktu II, scena III.

C C r|\ I d a 1 i a. Biedny ty, czowieku,
^^"/ e si wystrzega musisz wasnej mowy!

I cigle by za serce — na tym wieku
Twojego krzya! Jam mniejszej poowy
Historyi twojej wysuchaa, w grocie

Ukryt bdc: — domylam si reszty.

Jan. Jeli tak, powiem Pani, e w istocie

piewaem z bólu i z mki.
I dali a. A wiesz ty,

e ja, suchajc, przysigam na ciernie

Chrystusa, e tej boleci pó bior,

I bd tobie tutaj suy wiernie

Sercem, co we mnie take bólem gore,

Take ranione. — Nie pytaj o wicej,

Ale wiedz, e tu jedne mamy cele:
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Ty ustpujesz — bo kochasz gorcej,

Bo jest mczyzn, bo masz mocy wiele,

I szlachetno ci mska nie pozwala

Za prawo serca, przeciw prawom ziemi.

Bunt podnie. Lecz ja — ja — mnie tu krwi fala

Na brzeg rzucia, aglami zotymi
Pync; tu ja próchniej — ja, dawniej

Róanym gwiazdom i kwiatom kochanka.

Ja, rozgoszona ju mioci sawniej,

Nili niejedna Neapolitanka,

Sztyletem romans koczca — a przecie

Tak porzucona, jak Basia lub Rózia,

W której si caa palestra w powiecie

Kocha i wierszem dzwoni, e jej buzia

Jest pena cukru!... Horor! mówi tobie.

Bo, e ojczyzna ta mrze, to si zdaje,

e wszystkie kwiaty widn na tym grobie

I wszystko pastwo ginie — a lokaje,

W panów ubrawszy si, wiod romanse.

Serca zdobyte czepia u zegarka;

Potem poezye pisz i bilanse

Handlowe... Taka wielka gospodarka

W gowie tych ludzi teraz, e na wszystko

Jest czas i miejsce: to te wszystko blade;

Kady jest panem, paniczem i chystka,

Kady od kuchty swego bierze rad,

A gdy co czyni, to siebie si pyta.

Czy kamerdyner si tam gdzie na boku

Nie mieje. — Suchaj! ja jestem kobieta;

To, co mam w sercu, to widzisz i w oku —
Wzgard, ogromn wzgard, byskawic!
Otó t wzgard... z t wzgard, o Boe!
Z t wzgard ja tu wpadam w nawanic
Nieszczcia— i co rzucam w mg — co tworz
Co — sama nie wiem; ale jestem pewna.

e przyjdzie jaki wypadek, zdarzenie,

Które toncej mi, jak kawa drewna,

Pomoe. A nie? —; ha! to mam schronienie

Nie midzy ludmi!...

Jan. Darujesz mi pani.

Lecz, jeli tutaj jest jaka kobieca

Zemsta...

I d a 1 i a (z miechem szydersko-bolesnymj.

To ona si nie ukoczani! —
Co?! — to ty, rycerz, nie spadniesz z ksiyca
Na Ariostowym koniu i kochanki.
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Jak sokó, sobie nie wemiesz, z dziedzica?

To za mnie bi si ty nie pójdziesz w szranki?

Cha! cha! cha! — ludzie myl, e prócz sica
Nic ofiarowa nie mona kobiecie!

Jeeli nie dasz rki — daj modlitw.
Daj serce, sercem mi pomagaj skrycie!

Myl twoj zawie tak, jako rybitw.
Nade mn — sercem bijc, krzykliw!
Niechaj mi broni, niech wiem, e nade mn
Jest kto mój — z par skrzyde sprawiedliw,

i Z szal, która tu przez rk nikczemn

i, Pofaszowan nie bya. I wicej,

}
Wicej daabym jeszcze od ciebie —

I Ale to ledwo za kilka tysicy

I
Lat czowiek bdzie móg da zaraz z siebie.

I
Akt V, scena I.

I
KK1\ Fantazy.

P sJyJlJ Nieprawda... mier jest t kolumn zot,

I
Powietrza. — O! w tem powietrzu jest sia!...

I
O! to powietrze i ciepe i wonne,

I O! to ramiony memi ogarnite,

f
Ma w sobie duchy pikne i niezgonne,

% Jak ja, wyrwane z cia, dawno poczte,

^- Pene mioci, jak ja, niewidziane,

I A ksztatem swoim wiat rozpierajce.

k Czekaj, przy tobie tak za chwil stan
Powietrzem...

; I dali a. Widzisz me serce dyszce?!,..

,' O! znajd, znajd jakie sowo wikszej mocy.

Aby mnie w ciemnej mierci rozmiowa!
^ Fantazy. Patrz — ta kaplica z krzyem zotym, w nocy

Stojca, jak duch, zacznie tu panowa
Ducha naszego si... i z kamieni

Mioci wiata la sakramentalnie!

Jutro ten koció tak si w nas wpromieni,

Jak w smtne wiato, i bdzie fatalnie

Dziaa na smutne duchy, serca mode —
Jak pie, która nam, dzieciom, w piersiach dzwoni.

Chod! do kaplicy ci tej ciemnej wiod.
Astarte!... o ty! bez lauru na skroni

Nieznanego tu ducha Beatricze,

Któr porwaem i anioom nios,

Chod, chod! i w Madonn si wpatruj oblicze
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I w zachwyceniu witem daj, pod kos
Miesiczn mierci cichej, twoj gow!
Co mówi? — na niej sta, jak na miesicu,
A on skrzj-dlaty z nami w wiaty nowe
Uleci — iw soc ognistych gorcu
Postawi czoa nasze na granicy

Ostatniej, kdy ludzki duch dolata...

Chod! chod! chod do tej, o siostro, kaplicy!

Chod ze mn! stamtd nie wyjdziesz bez brata,

Ani bez siostry ja — chocia oboje

Bez cia wyjdziemy...

I dal i a. Duchu! w rce twoje,

W twe usta ducha mego! —
Fantazy. Z byskawicy

Twe usta, duchu mój!
I dal i a. Chod do kaplicy.

Niech wiat za nami pdzi!

552) K) Zota Czaszka (1841?).

Pan Koniecpolski, alias Gwint.

Zota Czaszka, stranik krzemie-

niecki.

Pani stranikowa, jego ona.
Panna Agnieszka, jego córka.

Pan Gska, regent.

Pan Milewicz, szlachcic

Ksidz, prowincya franciszkaski.

Inny ksidz.
Rzecz dzieje si w Krzemiecu — za panowania Jana Kazimierza

Zakrystyan.
Jankiel, yd arendarz.

Stanisaw, skrybent.

Jan
I

Kleofas ? studenci od Jezuitów.

Szawe J

Magda, dziewka.

Skopek, kaleka.

Akt I. Scena I.

(Stancyjka Stanisawa).

Stanisaw, Jan, póniej Gska.
Stanisaw. Có tam, panie Janie? le sycha, podobno, e

pan stranik krzemieniecki Zota Czaszka wydaje córk
swoj, pann Agnieszk, za pana regenta Gsk... A có
bdzie z wapanem?

Jan. Bdzie, co Bóg zechce.

Stanisaw. Zdaje mi si, e trzebaby zemu zapobiedz.

Jan. A jakim sposobem?

Stanisaw. Pana Gsk od maestwa odstraszy! Suchaj —
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ja wik! Masz mnie; jeeli chcesz, to usu. Oto naprzód —
patrz; wykleiem sobie wertep z papieru i bd chodzi

po domach, pokazujc dyaba i anioa. To mi przyniesie

kilka groszy — i bdzie czem Boe Narodzenie pokropi.

A wapana podobno z domu stranika wypdzono? — Otó
pomaluj sobie korkiem brwi, naucz si kolendy — a ja

wapanu wejcie do domu pana stranika uatwi; pomó-
wisz z pann Agnieszk w ciemnym kcie — a ja dzia-

twie i starym bd pokazywa dyaba w wertepie.

Jan. Có ja jej powiem? — ja jestem ubogi...

Pan regent jasnych atasów naniesie,

Przyjedzie komi karymi w kolesie —
Opowie, jakie ma pod domem stogi.

Jakie baranów, owiec pene góry;

Jak te barany, jutro w Berdyczowie,

Przemieni w pere kaakuckich sznury

I j ubierze — ze, jak anioowie,

Bdzie wiecia midzy siostry swemi.

Okryta blaskiem i gwiazd_y zotemi!

A ja — co powiem? ja student, ak szkolny,

Co ja przynios?... Czy bawatek polny?

Czy narcyz biay? — Tu cay fundament:

Urzd — podkówki srebrne — aksamity:

Potrzeba czasem wyprawi traktament.

Potrzeba miejskie plotkarki, kobiety

Przynci i mie wszystkie poza sob;
A wiesz, ze moja biedna matka wdowa —
Jedna jest tylko u nas w domu krowa,

I ta nie daje mleka! a ozdob
Domu naszego jest — bocian na da^.hu,

Zamiast blaszanej z herbem chorgiewki!

U matki mojej przd biedne dziewki —
Ona przedaje pótno... Tak, mój Stachu,

By mi onierzem, nie stranika ziciem!

Stanisaw. Wiem, ze nie jeste hrabi ani ksiciem,

Ale pan stranik take nie majestat.

Wapan si tylko strój — niech panna kocha...

Lecz ot — kto wchodzi. — (Wchodzi Gska)
Co widz? Pan Gska!

Gska. Czy tu mieszka pan Stanisaw, skrybent?

Stanisaw. Ja jestem; do usug WPana.
Gska. Hm... czy wapan komponujesz wiersze?

Stanisaw. Komponuj; co WPan rozkae?
24WIEK XIX. TOM IV.



— 370 —

Gska. Radbym mie wierszem uoon kolend... amoroso...

w sposobie miosnym... dla jednej panny, dla której mam
afekt i postanowienie...

Jan. Dla Agnieszki?

Gska. Skomponuj mi wapan i napisz na najpikniejszym

papierze; rozumiesz? — Na wierzchu maj by kaligra-

ficznie wydane dwa serca, jednemu ulege postrzaowi;

strzaa srebrna, mocium panie, przeszywajca na wylot; —
pod spodem miejsce na podpis... i jakie aciskie symptoma.

Stanisaw. Rozumiem, Wpanie.

Gska. Co za to bdzie naleao — zapac. A prosz, aby
dobrze byo rezonowane i assumpt z wysoka; masz zada-

tek! (wychodzi).

Stanisaw. Dukata rzuci! — Niech go dyabli — dukata

rzuci! — Wiesz ty co?., e... panna Agnieszka... e... e... e...

dukata rzuci!.. Id na onierza... id na onierza! — Tu
niema co robi goemu czowiekowi, goemu, jak bizunus.

Niech go dyabli, jak paci.

{opiewa). Póki nie obroniesz pierzem,

Póki masz pchy za konierzem,

Reuiescas

!

Uf! to jaki studukatowy szlachcic! — Chod na wino do

Jankiela! (piewa).

Póki ni ustrzye Parka,

ydóweczka nam szynkarka,

Lej, lej, lej!

Adonisie, z mioci si
miej, miej, miej!

Chod do Jankiela na wino!

Jan. Lecz co bdzie z moj mioci?
Stanisaw. Co? — Czy ja wiem, co bdzie z twoj mio-

ci? — Zatknij kwiat do czapki, ubierz si fantastycznie—
i zap sobie jak ciep wdow, co ma pieniki...

chodz).

Scena II.

(Szynk w zajezdnym domu).

Pan Koniecpolski — Jankiel, szynkarz.

Jankiel. Nu — a co tam sycha w Krakowie?
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Koniecpolski. le, ydzie, sycha; Szwedy w Krakowie —
a Kozaki na Podolu — a jeszcze i Rakoczy cignie. Król

Jan Kazimierz nie ma pidzi ziemi w Polsce.

Jankiel. Nu — tak có on zrobi? — a gdzie on?

Koniecpolski. W górach karpackich siedzi.

Jankiel. A co bdzie, jak z gór wypdz?
Koniecpolski. To pójdzie za góry.

Jankiel. A co bdzie, jak za góry za nim pójd.

Koniecpolski. Gaganie ydzie, co ty mi pdzasz króla, jak

Hamana. Zrobimy tu konfederacy i wypdzimy Szwedów!

Jankiel. Ja nie przecz.

Koniecpolski. Któ tu ma najwiksze midzy szlacht zna-

czenie?

Jankiel. Tak tu rónych jest panów; ale najbogatszy pan to

pan stranik, co dosta zotej czaszki.

Koniecpolski. Wytómacz si. ydzie!

Jankiel. Tak, to nie wielki pan, ale kochany bardzo midzy
swymi i midzy nas, ydków. Tak, to pan, co mia stu-

czony eb, a sprawi sobie zot gow, jak moja Siora, co

nosi pery na gowie i brylanty. On ma zoty eb — i do-

bry eb — i stary eb! — Pani stranikowa to dobra ko-

bieta; jest i panienka w domu, cymes panienka! — a idzie

za m, za bogatego szlachcica...

Koniecpolski. Gdzie mieszkaj ci pastwo?

Jankiel. Tak pan id na prawo; tam jest nad potokiem pod

gór dworek biay i dwie lipy: tam pastwo wielmoni

stranikowie mieszkaj.

Koniecpolski. Trzeba mi do nich zapuka (wychod).

Jankiel. To jaki haraburda! — Przyszed robi szablisto...

A czego on tu? Handel upadnie przez niego; przyszed ro-

bi: zabij — wytnij — morduj! Ja nie widz, eby ten

król by potrzebny, kiedy si bez niego obeszo... Trzeba

mi zobaczy, gdzie on idzie (wychodzi).

Scena III.

(Piekarnia w domu Stranikostwa).

Pan Stranik i pani Stranikowa.
Stranik. A có? ka sei:ce, niech si dziewki zejd na ko-

lend. Czy rozdaa im wstki?
24*
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Stranikowa. Daam kadej po wstce i po tynfie — kon-

tente! Ambroemu nie daam nic gotówk, boby si upi,

ale kupiam czapk z barankiem...

Stranik. A Gnusi co daa?
Stranikowa. Kornecik z czarnej koronki z róami.

Stranik. A ja tobie co dam?

Stranikowa. Nie szalej, dziadu! Czy ja jeszcze godna na

twoje fataachy?... Ot wiesz co? Spraw Gnusi zotem szyte

trzewiczki na korkach.

Stranik. A we serce na to z biurka pienidzy i daj ode

mnie (schodz si dziewM).

No, dziewczta, poprawcie kagaca i zapiewajmy o Boem
Narodzeniu. Serce, ka Gnusi, niech przyjdzie.

(piewaj).

Chrystus Pan si narodzi, Przyleciay acuchy
wiat si cay odmodzi — abdzi, srebrne puchy

Et mentes. Mutantes.

Nad sianem, nad óbeczkiem Puchu wzia troszeczk

Anioek z anioeczkiem — Zrobia poduszeczk,

Ridentes. Dziecitku.

Przyleciay wróbelki Potem je pooya
Do Panny Zbawicielki — I sianem je nakrya

Cantantes. W obitku.

Agnieszka (wchodzi). Tatku, jaki pan chce z tatkiem mówi.
Stranik. Pro go tu, do piekarni. (Agnieszka wychodzi).

Koniecpolski (wchodzi). Niech bdzie Jezus Chrystus po-

chwalony!

Stranik. Na wieki wieków — Kto wapan jeste?

Koniecpolski. Jestem wojak, moci dobrodzieju!

Stranik. A z jakich stron?

Koniecpolski. Z Ukrainy.

,

Stranik. A jak godno?.
Koniecpolski. Nazywam si Gwint.

Stranik. Familia acana dobrodzieja mi nieznajoma.

Koniecpolski. Wierz; jestem z maej szlachty.

Stranik. Ja take z maej...

Koniecpolski. Ale, jak syszaem, z tgiej?
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Stranik. Tak sobie! — Czeme mog suy acanu dobro-

dziejowi? — dzi dzie wity: zastae mi, z ludmi pie-

waem kolend. Siadaj wapan! — Magdo, przynie sztofik

z szafki i pierniczki... Prosz, siadaj Wa.
Koniecpolski. Prosto wapanu dobrodziejowi powiem, e

przyjechaem tu robi konfederacy.

Stranik. U nas?

Koniecpolski. Czy to wapana dziwi?

Stranik. Miasteczko ydowskie, mocidzieju!...

Koniecpolski. Ale przecie tu mieszka i szlachta?

Stranik. S — s - ale nie tdzy!

Koniecpolski. Uwaasz wapan, e tu nie tak chodzi o rzecz,

któraby miaa szczliwy sukces — jak o danie pierwsze

hasa narodowi, niszczonemu przez Szwedów i Kozaków.

Wszak Wapan suye w wojsku?

Stranik. Dotknij wa palcem; czy czujesz?., twardy mam
eb — z kruszcu, moci dobrodzieju! Wida, e byem
city.

Koniecpolski. Syszaem.
Stranik. Wic wapan jeste przysany do zrobienia kon-

federacyi — A kto przysya?... Czy wolno spyta, kto przy-

sya?

Koniecpolski. Oto jest list.

Stranik. Gnusiu! (Wchod panna Agnieszka).

Agnieszka. Co, tatku?

Stranik. Daj mi okulary... Widzisz, jak mam tg dziewk!
sabe to, sucherlawe, ale nieszpetne; co?

Koniecpolski. Przystojna panna!

Stranik. I dobra... (bierze okulary). Id precz, bo tu my
mamy z sob do pomówienia (czyta). Wic wapana sam
król upowani? Ha! (wstaje). Zrobimy, co si da... zrobimy...

Jutro, wysuchawszy trzech mszy u Franciszkanów, spro-

sz tu panów braci szlacht — i wypróbuj... A gdzie

wapan mieszkasz?

Koniecpolski. U yda Jankiela.

Stranik. Przenie si do mnie, tu bdzie wygodniej.

Koniecpolski. Niedugo tu bawi, wic nie chciabym wa-
panu dobrodziejowi domu przewraca do góry nogami.
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Stranik. Jak wola; szczerem sercem prosz.

(Koniecpolski wychodzi)

Gnusiu, zawoaj mi matki (wchodzi StranikowaJ.

Stranikowa. A co, serce?

Stranik. Jutro, serce, bdziemy mieli wiele goci; przygotuj

si na to, serdeniu.

Stranikowa. Z jakime to deszczem spadn ci gocie?

Stranik. Spadn, bo zaprosz — wicej babom wiedzie nie

trzeba. A suchajno, serce! Trzebaby, eby ju ten pan
Gska, byy marszaek, z nasz córk skoczy; bo my
nie dugowieczni — a spadek niewielki. Có, czy ona si
przychyla?

Stranikowa. Nie mcz dziecka!

Stranik. Wapani jeste nadto powolna; w tych rzeczach

trzeba troch musu.

Stranikowa. Ale daj czas!

Stranik. Bhu! Bhu!

Stranikowa. Có to tak parskasz, dziadu?

Stranik. Przygotuj wapani córk, bo si lkam, e pierwej

mi zadzwoni na pogrzeb, ni na córki wesele.

Stranikowa. Id spa — id spa, zrzdo, proroku czarny!

Stranik. Dobrej nocy, moja babo! (wychodzi).

Stranikowa. Biedna moja Gnusia! I za takiego drewnia-

nego czowieka w aksamicie!.. Gnusiu, a chod tu!

Agnieszka. Co, mamo?
Stranikowa. Staremu si co ubrdao, chce koniecznie przy-

pieszy twoje wesele.

Agnieszka. O nie! o nie! Niech mnie mama broni, póki

mona.
Stranikowa. Có ja bd zawsze ciebie broni?... Trzeba,

eby si zdecydowaa. Pan Gska przysa podarunki. —
Magdo! dobd tam z komody zawinicie w jedwabnej

pachcie i przynie... (Magda przynosi). Widzisz? wicej tu

jest zota, ni ty warta, banico; okie tej koronki ko-

sztuje pewnie dwa holenderskie dukaty. Jankielowa mi

dawaa czternacie tynfów bez targu... Có ty si tak

skrzywia? Smorgoska fioko, fiu fiu w gowie! przefuchasz
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ty paniestwo i zostaniesz na koszu. Magdusiu, przypnij

jej do gowy tego narcyza!

Agnieszka. Nie chc, nie chc, nie chc!
(Wyrywa kwiat i depce go nogami).

Stranikowa. Ale, Gnusiu, có bdzie? — Trzeba panu Gsce
co odpowiedzie.

Agnieszka. Niech czeka.

Stranikowa. Wic mu nie rekuzujesz?

Agnieszka. Rekuzuj.

Stranikowa. Ale Gnusiu, ojciec chce...

Agnieszka. Mao czego ojciec chce! Powiedz mu mama, e
ja za moda, e jeszcze nie mam do stanu maeskiego
powoania.

Stranikowa. A skd ty si nauczya takich ekskuz, moja

panno? Skd takie kaprysy?.. Za moda! — W twoim wieku

ju byam matk Michaa — niechaj Pan Bóg wieci dzie-

ciciu! Byby ju teraz wojakiem, gdyby y. Bóg daje,

Bóg odbiera; niech bdzie Jego wola przenajwitsza!... Ja

widz z miarki twojej na gorsecie, e ci czas na ma; na-

myl si, bo okazya raz stracona nie wraca. Ja nie bardzom
take kochaa mego szczyga ze zot gow i podrban
warg, kiedym sza za niego — a teraz mi z nim dobrze.

Trzy razy ju adamaszek na kotarach naszego óka
zblakowa, a Bóg widzi, e nigdy nie odwróciam si
w gniewie od mego dziada, ani w niechci zasypiaam.

Pamitaj, Gnusiu, e maestwo — to nie pierwsza para

w draganta, co, jak skrzypak przestanie diga swoje, tak

i ona tacowa. Maestwo — to sakrament!.. A jak nas

Bóg zabierze, to przy kim ty si uwiesisz?... A pamitasz,

jak odwiedzalimy siostr moj zakonnic we Lwowie? —
Piernikami ci nakarmia — fioków papierowych nasypaa
do fartucha — i pakaa! Wiesz ty, czego pakaa? —
bo si jej chciao dyrn z klasztoru i by choby on
chopa, a nie zakonnic! Pamitaj, pamitaj!

Agnieszka. Czy mama si od ksidza Przeora nauczya ga-

da kazanie?

Stranikowa. Banico jedna, przyganiasz ty matce?! — My-
am to, czesaam to, póki byo mode — a teraz na staro
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autorament w tej mendeweszce! A chore to, a ndzne to!

a strze, jak porcynel na stoliku! No, jeli mi ty si stu-

czesz, kraszanko! Pamitaj: póki caa, to jeszcze dbam
o ciebie; ale, jeli mi si stuczesz...

Agnieszka. Co mama gada? (Wychodzi),

Stranikowa. Zaczerwienia si. — Magdusiu!

Magda. Co Imo?
Stranikowa. Nic, nic! Obudzisz mi jutro, jak wit, i roz-

czynisz ciasto w nieckach wielkich. Jegomo zapowiedzia

goci (Wychodz),

Scena IV.

(Dom zajezdny. — Noc).

Pan Kleofas i Szawe, studenci. — Jankiel.
S z a w e . Jankiel, wina!

Jankiel. A kto paci?

Szawe. Wina ydzie!

Jankiel. A kto funduje? Wapanowie studenty, nie ojce fa-

miliom.

Szawe. Wina ydzie! masz dukata.

Jankiel. Nu — kiedy dukata, to dukata... (Kania si). A ja-

kiego wina?

Szawe. Jakie ksidz Gwardyan franciszkaski pije w pitek.

Jankiel. Zaraz przyjdzie. (Odchodzi).

Szawe. I có dalej byo z twoj mioci, Kleofazissime?

Kleofas. Co dnia, o godzinie pitej rano, chodziem na ulicy,

koo dworku Pana Stranika czatujc, jak bdzie otwieraa

okiennice. Suka czarna Znajda ju nie szczekaa na mnie;

okiennice takie, które zrazu skrzypiay na zawiasach, za-

czy si otwiera cicho, jakby je kto namaci oliw. Ka-

mie by jeden pod murem na zaamaniu ulicy, gdzie

siadywaem z wielk zawsze konfuzy et incertitudine...

(yd przynosi wino).

Szawe. Podlej garda.

Jankiel. Dobranoc, JW. Panowie studenty! A zagacie szaba-

sówk, idc precz.

Szawe. I podpalimy karczm.
Jankiel. A za co karczm?
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Szawe. Za to, e ukrzyowaa Pana naszego Jezusa Chry-
stusa; rozumiesz, ydzie?

Jankiel. Nu — karczma nie winna.

(Rus^a ramionami i wychod).
Szawe. Có dalej?

Kleofas. Co dnia wic, o rannej zorzy,

Stawaa mi w okiennicy;

Czekaem, a okno otworzy,

I tak jak od byskawicy,
lepem, biaoci olnity.

Szawe. E-ozumiem.

Kleofas. Oczy jej to dyjamenty
Morsk napenione fal,

Zielone, gwiazdowe, przeczyste —
Jak byskawica, ogniste;

Lej si strumieniem — pal.
Odwróci si od nich nie mona...

Szawe. Oczy zielone...

Kleofas. Pobona!
Widziaem, jak w usta bierze

Nieco powietrza i soca
I czyste mówi pacierze,

I w pier bije si bez koca.
«Moja wina! moja wina!»

Niewinna mówi dziewczyna.

Zocista w soca promyku;
A u mej biaej dzieweczki

Dwie róe, jak anioeczki.

Siedz w biaym korneciku

I suchaj — i miej si z win...

Szawe. Potem dzwonnik franciszkaski

Zadzwoni na Anio Paski:
Din don din! din don din!

A ty uciekasz; wszak tak?
Kleofas. Potem w swoje rce bierze,

Jak Iris, tczowy szlak,

I mówic ranne pacierze —
Jasna caa, jak lilia.

licznych jeszcze pena kras.

Ojcu jasny trzyma pas;

A on si w tcz obwij a.

Powanie si krcc w koo;
Potem j cauje w czoo
I w zotym pasie wychodzi
Pod lipy.;.
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S z a w e . Tatko dobrodziej !...

Suchaj — i tak zawsze z daleka patrzysz?

Kleofas. Tak zawsze patrz z daleka,

Jak z jej rk tcza ucieka,

Jak gobie z ustek jedz,

Jak w kornecie biaym siedz
Wielkie, rozkwitnite róe.
Mylami jej w pracy pomagam,
Mylami jej, jak pachoek, su;
Gdy j dotkn myl, to si wzdragam
I przepraszam na kolanach.

Jak najwitsz Pann Maryj.
S z a w e . Her Jejzus! ten mokos zwaryowa.
Kleofas. Co mi piewa w domu cianach.

Jakby je ze strun budowa
Dla serc, co modoci bij,

Jaki Anio — budowniczy!...

Kiedy powraca z pastwiska

Wieczorem ich krowa i ryczy:

Czy z daleka czyli z blizka.

Czy ryknie na wiato ksiyca.
Znam, gdy gos leci z gocica
I znam, kiedy jaowica
Woa z kochanki dziedzica...

Szawe. Her Jejzus! zwaryowa! Gada, jak pozytywek. Podlej

garda!... Lecz ciebie z domu wypdzono?
Kleofas. Nie wspominaj mi!

Szawe. Pan stranik powiedzia, jak syszaem, e masz ob-

darte okcie.

Kleofas. Kto ci to mówi?
Szawe. Nie zymaj si!...

Kleofas. Kto mia — powtórzy?!

Szawe. Widzisz? — Zdradzie si! Wic nazwa ciebie obdar-

tusem, a ty cierpisz?...

Kleofas. Ja...

Szawe. I plamisz w osobie swojej honor szkó! szkoln fam
w obeldze umoczon gnoisz! Na furdament paasza, jeli

jej nie uwiedziesz, bdziesz kpem.

Kleofas. Zgubi j?
Szawe. Có to? Czy ty nie wart córki Stranika Zotoczaszki?

Albo to on senator? — Id Wa pod okno: ju zaczyna
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szarze powietrze — a staraj si, aby ci wyznaczya
schadzk; o to si tylko staraj! (Wychodn),

553)
L) Tak mi Boe dopomó.

(13 lipca 1842j.

Idea wiary nowa, rozwinita,

W bynieniu jednem zmartwychwstaa we mnie.

Caa, gotowa do czynu i wita.
Wic niedaremnie! o nienadaremnie

!

Snu miertelnego porzuciem oe.
Tak mi dopomó Chryste Panie Boe!

Moe ja biedny — ale serce moje
Moe pomieci ludzi miliony.

Co wszyscy ze mnie bd mieli zbroje —
I ze mnie piorun mie bd czerwony, —

I z mego szczcia do szczcia podnóe,
Tak mi dopomó Chryste Panie Boe.

Za to spokojno ju mam i mie bd,
I bd wieczny — jak te, które wskrzesz —

I bd mocny — jak to, co zdobd —
I bd szczsny — jak to, co pociesz —

I bd stworzon — jak rzecz, któr stworz,

Tak mi dopomó Chryste Panie Boe!

Chocia usysz gosy urgania.

Nie dbam czy wzrasta bd — czy ucicha...

Jest to w godzinie wielkiej zmartwychwstania,

Szmer koci, który na cmentarzach sycha,
Lecz si umarych zgraj nie zatrwo,
Tak mi dopomó Chryste Panie Boe!

Widz wchód jeden tylko otworzony

I drog ducha tylko jednobramn...

Trzymajc w gór palec podniesiony,

Id z przestrog — kto yw — pójdzie za mn...

Pójdzie... chociabym, wszedszy, szed przez morze...

Tak mi dopomó Chryste Panie Boe I...

Drugi raz pokój dany jest na ziemi

Tym, którzy mio maj i ofiar

Dane zwyciztwo jest nad umaremi.
Dane jest wskrzesza tych, co maj wiar...

Na reszcie trumien — Ja — piecz poo.
Tak mi dopomó Chryste Panie Boe!
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.

Lecz tym co id — nie przez czarnoksistwa

Ale przez wiar dam, co sam Bóg daje —
W ich usta wo komend zwyciztwa,

W ich oczy — ten wzrok co podbija kraje —
Ten wzrok, któremu nic dotrwa nie moe.
Tak mi dopomó Chryste, Panie Boe!

Z pokor teraz padam na kolana,

Abym wsta silnym Boga robotnikiem.

Gdy wstan, mój gos bdzie gosem Pana,

Mój krzyk — Ojczyzny caej bdzie krzykiem,

Mój duch — Anioem, co wszystko przemoe.

Tak mi dopomó Chryste Panie Boe!

) Ksidz Marek.

Poema dramatyczne w trzech aktach (1843).

Podajemy tu wyjtki, odtwarzajce najsilniej nastrój heroiczno-

mistyczny, odbity w tym' utworze z niezmiern potga wiary i uczucia.

Akt I.

(Szopa wyporzdzona jak na zebranie koa rycerskiego).

Wchodz: Starocic z Baru i Towarzysz pancerny.
(Sycha zdaleka piew konfederacki).

Towarzysz. Starocic.
Syszysz pieni — oto z pola Jak mio, gdy modo rozkwita!

Rycerze nasi wracaj. Gdy krwi bij wszystkie yy!
Starocic. Rzuci si pod sztandar Boy,
Mam tak harf Eola Co w stepach, z dawnej mogiy
W Anielinkach nad strumykiem;^) Jak tcza, która na chmurach

Lecz jej struny tak nie graj Soce gdzie ojczyste tworzy;

Z szumem lici, ze sowikiem. Byska, i na zotych piórach

Tskno, dziko i aonie: Dusze rycerskie . unosi !
—

Jak ta pie, co w hymny ronie. A ta pie co Boga prosi

Towarzysz. O ask, politowanie

;

Wracaj peni zapau. Taka mia jak pie dziecka,

A ksidz Marek karmelita Rubaszna — jak pie szlachecka,

Ludziom bogosawi z wau. wita jak organów granie.

1) Anielinki, wie, a moe tylko folwark i dwór na Podolu, nalecy
do dóbr Ladawa, które w wieku XVIII posiadali Dzieduszyccy. W czwar-
tej pieni « Beniowskiego* Aniela donosi Zbigniewowi (oktawa 39 i 40) e
ojciec wyjeda z ni przed niepokojami wojennymi do Warszawy, lecz

ona nie zapomni nigdy chwil w cAnielinkach pod somianym dachem*.
Opis Ladawy, znanej poecie, mieci pierwsza pie Beniowskiego.
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A wiea jako zaranie

Przyszych nadziei narodu —
Tak trzsie ca miecin,
Ze bez adnego powodu
Kiedy suchani — zy mi pyn!
Pie Konfederatów (zascen).^)

Nigdy z królami nie bdziemwaljan-
[sach,

Nigdy przed moc nie ugniemy szyi,

Bo u Chrystusamy na ordynansach—
Sudzy Maryi!

Wic cho si spka wiat i zadry
[soce.

Chocia si chmury i morza nasro.
Choby na smokachwojska latajce.

Nas nie zatrwo.
Bóg naszych ojców i dzi jest nad

[nami

Wic nie dopuci upa adnej kl-
[sce;

Wszak póki On by z naszymi oj-

Byii zwycizc! [cami.

Wic nie wpadniemywadn wilcz
[jam.

Nie ulkniemy przed mocarzy wa-
[dz.

Wiedzc, e nawet grobowce nas

Bogu oddadz. [same

Ani shoduj adne wiata hody:
Bo na Chrystusa my poszli werbunek,

Na jego ody. —
Starocic.
Ponieli dalej sztandary,

Poszli dalej z broni w rku;
A ta pie na fundum wiary

Anielskiego pena jku.
ciga nam: cuda, zjawienia.

Przelotne niebios humory.

Gwiazdy z grzyw, meteory.

Nocne soca — by z pomienia,

Szwadrony w zbrojach nieznanych,

Po obokach malowanych
Idce truchtem i cwaem.
A jak wczora, sam widziaem,
Bdc na stray w miecinie —
Pana naszego obroc.
Co siedmio-mieczowe soce
Na serca jasnym rubinie

Zapaliwszy, sta na chmurach.

I nie sam wiadcz o cudzie,

Ale wszyscy moi ludzie.

Wszystkie szyldwachy na murach
Widzieli ten wizerunek

Doloris, jak bra kierunek

Ku Wschodowi, wiecc miastu.

Wida, e nasz okrt tonie.

Ze skowronkami wstalimy do pracy, e potrzeba mu balastu,

Ispa pójdziemy o wieczornej zorzy; Wicej szabel — wicej ducha,

Ale w grobowcach my jeszcze o- Wicej serca — w naszem onie:

I hufiec Boy. [dacy Bo ta wielka zawierucha

Bo kto zaufa Chrystusowi Panu, Niebios, wszystkich nas pochonie.

I szed na wite kr.iju werbowanie. Towarzysz.
Ten, de profundis, z ciemnego kur- Ksidz Marek wczoraj to z ducha

Na trb wstanie. [hanu.

Bóg jest ucieczk i obron nasz!
Póki on z nami, cae pieka pkn!
Ani ogniste smoki nas ustrasz,

Ani ulkn.
Nie zamie nas gód, ni aden frasu- Wady na ojczystym polu,

[nek, Z których bole ma Ojczyzna.

Wytómaczy na ambonie,

Mówic o rónej pokusie.

Miecze te, powiada, bólu.

Bolce Panu Jezusie,

To s, gorsze od kkolu.

2) Jest to porywajce si uczucia pszeksztacenie starej pieni konfe-
deratów barskich, tworu nieznanego autora, osnutnej na mylach i obrazach
psalmu 46 («Deus noster refugium*), który ju w poowie wieku XVI, w epoce
reformacji, by przez równie bezimiennego poet przeoony z niepospo-
lit si wysowienia.
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Pierwszy miecz co w niej usterka,

fMówi, jest to francuszczyzna,

A drugi miecz, to szulerka,

A trzeci, to kiesze stratna,

A czwarty, kobiece rzdy;
Pity — to przedajne sdy,
A szósty, zawi prywatna,

A siódmy, zgnie sumienie.

Te wszystkie, mówi, ocienie

W jednem sercu co je mieci.

Zatknite rk mordercz,

Jako byskawice stercz;

Jak soce srebrne boleci.

Sonecznik siedmio-mieczowy,

Co ma w rodku serce Boe,
A na rkojeciach gowy,
Do panów naszych podobne.

I znów o kadym upiorze,

Wchodz i zasiadaj na awach: Pan Marszaek Konfedera-
cyi Krasiski, Pan Regimentarz Puaski, Ks. Prze-

oony Karmelitów — i wielu ze szlachty.

kadym mieczu magnacie
Mówi powieci osobne.

Jak sdzia na majestacie.

Sdzcy zbrodnie czerwone. —
Potem kaza przed ambon
Przynie trumnic z kociarza,

1 sam z ognist powiek.
Nog odrzuciwszy wieko,

Kiedy si py ruszy z koci.

Krzykn: oto proch smtarza.

Który w ywych obecnoci
Bdzie sdzon, jak wy sami

Kiedy nakryci trumnami.

Przez lud bdziecie sdzeni —
Oto jest proch z trupa rdzeni!

Regimentarz (z manifestem

^^T"/w imi Boga niemiertelne

!

I w imi Boego Syna!

I w imi Boego Ducha!

Przed tym wiatem co patrzy i su-
[cha,

Jak si nasza krew tu la zaczyna,

I wulkanem pomsty z nas wybucha,

I wulkanem jków nas przeraa—
Przed ziemi co nas spotwarza.

Ze ju ojczyzny nie mamy
I o ni si dobijamy —
Z mieczem w rku przed tronami.

Któremy kiedy zakryli —
Od Turka naszemi szablami —
I przed dziecitkiem, co kwili —
I przed starcem, co grób kopie —
I przed chopkiem, który siada

Jak Ceres, na zotym snopie

I pacze, gdy o ndzy gada. —
Przed magnatem, co krew opie
Ludu wntrznoci wyjada
I zoto skrwawione chowa —

I przed t, która jest wdowa
Po mu za kraj polegym —
I przed wiekiem ju ubiegym.
I przed tym, co w czasów prdzie
Na sd trupów naszych idzie —
Wydarci przeszej ohydzie

Stajem z tym pismem na sdzie!

Sdem krwi nie przeraeni,

Ani dumni, ani bladzi:

W rodku rzezi i pomieni.

Przy biciu gwatownych dzwo-

Pany na czele czeladzi, [nów

Wodze na czele szwadronów,

Ksia, tum prowadzc niemy

W blasku krzyów i kagaców,
Dawnych witych zmartwych-

[wstaców;
Na sdzie wszyscy stajemy!

I podnoszc rce blade,

I wskazujc rany wite.
T wszystkich narodów zdrad
I to morderstwo niewite.

Na naszych speniane ciaach,

Rzucamy w czasu koryto.
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Bogdjby kiedy odkryto,

Ze na tych przeklestwa skaach
Zatrzymane ludów wody,

Pier swoj o nas rozbij —
Stan i w kauach zgnij,

Nie mogc wej na te wschody,

Któremy sypali sami

Wiekom — kadc si trupami.

Bogdjby kiedy odkryto.

Ze tu, gdzie nas zabijano.

Ludów patronk zabito!

e tu, gdzie Polski kolano

Pierwszy raz przed ndz klko:
Nowa jest ludów Kalwarya. —
A tam, gdzie jej serce pko.

Gdzie zapakaa, jak Marya:

Jest miejsce lamentowania. —
A tam, gdzie j kat pogania

Knutem, cierniami i spiem,
A ona pada pod krzyem,
W koronie z blasków sonecznych:

Jest miejsce upadków wiecznych —
I mierci okropna przysta.

A tam, gdzie matka rycerzy

Cho w grobie, w grób nie uwierzy:

Jest miejsce wieczne zmartwych-

[wsta—
Jest duch co z grobu wyrywa
I kos adnych si nie boi. —
Panowie! to miejsce stoi!

To miejsce Bar si nazywa!
Tu my, rycerze bez plamy,

Z odkryt przed Bogiem gow.
Pod chorgwi Jezusow
Za kraj nasz poumieramy;
jZatknwszy wieczne sztandary

Ha mioci prawd i wiary! —
arszaek.

[Szanowny Regimentarzu

!

[Mówisz tak, jak na Golgocie,

fMówisz tak, jak na smtarzu —
|I takby si nam w istocie

^Naleao dzi zachowa;
[Krzye nosi i caowa,
tSamym je zatyka w ziemi,

'Nauczajc przysze plemi,

Jak los przeciwny pokona.

Za praw rk i lew
Da si przybija na drzewo,

Aby widzia nasz morderca.

e otworzywszy ramiona.

Pokazujemy i serca.

Ale sdz, mój kolego,

e wola Niemiertelnego

Chowa nas na wiksze czyny!

Wic z tej ubogiej mieciny
Gdziemy si teraz zamknli.

Nie chciabym uczyni jeszcze

Grobu dla obywateli.

Regimentarz.
Panie, przechodz mi dreszcze!

Z gwatownego chon aru! —
Pierwszy raz kto mówi w radzie

habie, o wyjciu z Baru —
Marszaek (dobywajc wpó sza-

bli). Haba! Có to mi ty —?
Regimentarz.

Panie!

Niech twoje sowo zostanie

W gardle, szabla niech si kadzie
Do snu i niech si nie budzi.

Dawno ja yj ród ludzi!

Z rónemi panami yem,
Obelgi nieraz znosiem.

Dla ojczyzny — i dzi znios.

A jeli kto mimowoln
Obaczy na rzsach ros
U obelonego starca!

To take, i mnie mie wolno.

Przy biaej siwiznie marca,

1 lód co szkem w oczach wieci —
Bo ja mam a czworo dzieci.

A czworo ywych pod niebem!

A gdy na mnie haba spada,

To panie, tym jednym chlebem

Nas picioro si najada —
A czy to za w oczach stoi,

I byszczy w renicy biednej;

To picioro si napoi.

Panie, z tej wielkiej zy jednej.

Bo kto na wiat si nie gniewa.

Czsto, chocia ez nie leje,



384 —

W serce — rzeki ez wylewa.

Marszaek.
Jelim obrazi — bolej.

Regiment ar z.

Dosy. Gadajmy o Barze.

Wic wola jest rzuci miasto?

Marszaek.
Dosy spojrze tu na twarze —
aden tu nie jest niewiast

Ani dzieckiem nie jest w duchu.

(Gono)
Zasmucone widz twarze —
Regimentarz.
Mój ksie, le z nami w Barze —
Mylimy z miasta uchodzi.

Ksidz Marek.
A miastem kto ma dowodzi?
Regimentarz.
Na có dowództwa w pustoszy?

Marszaek.
Dosy tej wojny kokoszy!Widziano nas przy armatach

Lecz da si cign w acuchu? Tej manifestów papierni!

I przy ruskich kazamatach Bylimy krajowi wierni

W bocie przed Branickim lega? I wiernie jemu dotrwamy,

Mnie, co jestem z panów panem, Lecz tu w Barze ju nie mamy
Nazywa jego hetmanem? Prochu, jada, ni pienidzy.

I grzecznoci z nim przestrzega? Gorszy pocaunek ndzy
By jego sug? Gdy mog, Ni pocaunek Judasza;

Do Turczech dzi pojechawszy. Bo czsto odwag zdradza.

Jutro tu powróci krwawszy.

Zgnie t moskiewsk stonog,

Stan mu butem na gowie,

Królowi napdzi strachów. —

I wszystkie cnoty rozpasza,

I w mierci — hab doradza.

Ksidz Marek.
Marszaku! panie narodu.

Có? — Czy nie prawda panowie. Czy ty dzisiaj dozna godu?
Ze tak lepiej! z hufcem spahów!

Szlachta.
Lepiej

!

Marszaek.
Zgodne gosy sysz —

A oto patrzcie — (Dobywa listu)

tu pisze

Pan Potocki nasz Podczaszy,

e Turek ju Moskw straszy

Nad Prutem, stanwszy w sile —
Có mu po naszej mogile?

Szlachta (krzyczc).

Otru si na miejskiej wodzie?

I pomyla o tem w godzie.

Aeby naród opuci? —
Pan Bóg ci moe odpuci,
Jeli to si w godzie stao,

Jeli twoje biedne ciao

Zaczo si trz na koci —
Pan Bóg jest peny litoci

Jeli godny by — przebaczy

Lecz Panie! o, ta stodoa

Tego mi nie wytumaczy,
Przez jakiego ty Anioa

Do Turków caemi szwadrony! — Ducha — bye ogodzony?

Ksidz Marek (Wchodzi).

Niechaj bdzie pochwalony

Jezus Chrystus.— Szatan guchy
(Na stronie)

aden nie da odpowiedzi.

W tej szopie wida ze duchy

I zo — co otworu ledzi

Aby zerwa nasz zgod.
Gdzie tylko okiem powiod

Powiedz? czy upiór czerwony,

Jakie rodowe widziado,

Odpycha od ciebie jado?
Straszy ci, je nie pozwala?

Albo krwi okrzep kala

Ten chleb, który bierzesz w usta?

Mówisz o ndzy? — Ta pusta

Stodoa, ta szopa yda,
Panie, paacem si wyda,
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Jeli j, który z twych wnuków,
Ujrzy wygnaca oczyma.

Patrzaj, co tutaj jest bruków
Z jedwabi - gdzie okiem trc,
Dywan na powietrzu trzyma

Srebrne gwiazdy i miesice —
Kwiaty, takie Winogrady,

Ze daj oczom pokusy.

Wic take blade turkusy

Patrz, niby na obrady,

Z szabel brylantowych czoa,

Jakoby oczy anioów.

Wic ten dom i od kocioa
Bogatszy — bo dó kocioów
Czsto z ludzkich trumien bywa —
A tu morze zota pywa
Po pas w tej ydowskiej stajni.

W^ic jeeli wy przedajni? —
Czego nie daj Boe wielki —
Kto was kupi? gdzie s fanty —
Kto znajdzie takie brylanty

Coby waszej krwi kropelki

Byy godne? warte byy?
Wic wyznaj, e ani ndza,

Ani gód jedzcy yy
Poradzi. — Ale ta jdza,
Co krew polsk dawno chepce.

Tchórzostwo do ucha szepce —
Nie chwytaj za miecz czowieku!

Ja ksidz prosty, powiem tobie,

Ze tu ley Polska w obie,
Lecz Polska nie tego wieku.

ywa — nie przez nasze czyny.

Szanuj sen witej dzieciny.

Która, gdy oczy otworzy,

A uczuje bole ciaa,

Najpierwej bdzie pakaa.
Taka j ciemno zatrwoy
Z naszych grobów uczyniona —
I brak matczynego ona
Tak j w óbeczku rozkwili! —
Szanuj! bo tu, gdziemy yli,

ród naszej niby opieki,

Bogu i ziemi na chwa,
Poczo si dziecko mae.
Które bdzie yo wieki!

WIEK XIX. TOM IV.

O! gdyby wiedzia jak one,

Przed narodami wystrzeli.

Jak ogromn koron
Woy — jakie bero chwyci!

Chocia wódz obywateli.

Co s w rodach znakomici.

Nie miaby, przed t malek,
Ruszy ni szabl, ni rk,
I staby tam u podwoi,

Jak ebrak przed królem stoi. —
Ja ci nie powiem, kto ona;

Pozwalam jak szalecowi
Poy, a sam te w ramiona

Nie wezm piastowa obu:
Bom jest ju podobny snowi,

Blizki mczeskiego grobu.

Ale e tu jest to dzieci.

To widz mae ptaszta.

wiergocce mu w bkicie.
Gdzie soma wichrem podjta
Bkit niebios pokazuje. —
Ko to ju wojenny czuje,

W kcie stojcy przy cianie.

Bo kiedy poczucie ducha

Pójdzie ludziom w urganie:

To wiat go podlejszy sucha,

I nieraz harf si stanie.

Na któr duch Boy dmucha.

A soce si ludziom odsoni. —
Czowieku niech ci Bóg broni,

Aby zwtpi o proroctwie!

Bo wkrótce, w caem sieroctwie

Twego nieszczsnego rodu.

Gdy odrzucon od narodu.

Krwi si do krzya przyklei.

Sercem przylgnie do przyszej oj-

[czyzny:

Nie zostanie — prócz nadziei —
adnej po ojcach pucizny! —
Nie zostanie, gdy wyjczy
Ca bole. Tylko Panie,

Oto si chwyta tej tczy.

Któr przez wieków otchanie

Z proroczych ust teraz ciskam.

Wic si nie dziw, e tak byskam
Jak Mojesz duchem natchnity,

25
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em jest, jako ów Jan wity,
Widzcy to — co ja widz —
Bo, zaprawd, jestem w lidze

Z duchami i ze witymi!
A chocia nizki na ziemi.

To duchy okryte zbroj
Na ramionach moich stoj!

I kocz si gdzie w bezkocach

—

W wiecie — gdzie gwiazd zawie-

[rucha,

W gwiazdach, w meteorach, w so-
[cach.

Za socami, w socu ducha.

Marszaek.
Czegó chcesz w tej egzaltacyi?

I co ma ona za zwizek
Tu, gdzie pierwszy obowizek
Zbawi panów, naszych braci.

Szlachetnych ludzi ostatki?

Ksidz Marek.
Panie, zosta! z tej gromadki

Nie kginie aden —
Marszaek. Kto rczy?
Ksidz Marek.
Pan.

Marszaek.
Co za znak?

Ksidz Marek.
Zagrzmi dziao

(Po chwili milczenia sycha strza)

.

Czy syszycie e zagrzmiao?
A belka w stodoach brzczy
Jak echo kocielne nad ludem.

(Wchodzi artylerzysta polski).

Artylerzysta.
Panie! pko nam na wierci

Jedno dziao, ale cudem
Puszkarze uszli od mierci.

Myl, e wiat cay run.
Siedz kto ognia podsun
I kupi si — a szlachectwo

Ju krzyczy: ogie i zdrada —
Marszaek.
Czyli to boskie wiadectwo
I gos, który z niebios gada?

.Czy zrzdzenie przypadkowe?

to nie zachodmy w gow.
A jeli takie portenta

Bra nam za rozkazy z nieba?

To armata rozpknita
Mówi — e wyjeda trzeba.

Unoszc ducha i serce.

(Wstaje).

Ksidz Marek.
Zabierz z sob te kobierce —
Wasnoci s twego rodu.

Regimentarz.
Upada Polska zaczyna!

Zarzucam upana po
Na oczy, by nie widziano.

Czy z twarz wstydem rumian,

Czy z twarz zami zalan
Stary Puawski odchodzi.

Pole teraz waszej modzi:
Niechaj nowe gniazdo lepi;

Bo oto my wodze starzy.

Jako ebrakowie lepi,

Uchodzc z narodu stray.

Rk macamy, gdzie wrota

Co na wygnanie prowadz.
Niech wam duchy boskie radz!
Niechaj ronie patryota

1 nowy koció zakada —
Co do mnie — byaby zdrada,

Gdybym nie szed na Podole,

Gdzie pan Marszaek nas wiedzie—

Ksidz Marek.
Szabl zostawisz na stole!

Regimentarz.
Kto by na cudzym obiedzie.

Nie bierze sztuców gocinnych,

Ale zostawia dla innych

Zaproszonych, na dzie drugi.

Wecie miecz paskiego sugi

Przezemnie tu zostawiony,

I czycie z nim co potrzeba:

Na uczt woajcie wrony

I kruki i pomstj'' z nieba.

(Wychodzi).

Ksidz Marek.
Szabla mi si nie naley,



- 387

Lecz przez ni Pan Bóg uderzy.

(Przypasuje paasz).

Ksidz Przeoony Ka rme-
litów.
Ja take na adn zgroz
Nie wydam paskich otarzy;

Lecz obna z relikwiarzy

I sakramenta uwioz,
Aby splamione nie byy.
Ksidz Marek.
A nam zostawisz mogiy?
Ojcze! Ojcze przeoony!
Gdyby tu jedna owieczka

Paska, jeden czek raniony

Mia zosta w ndznej miecinie,

Co podobna do okrtów.
Na morzu rozpaczy ginie:

Gdyby ten jeden, o Panie,

Ranny woa sakramentów!

Rk swoj kad na ranie,

Gow zwidnia pokoni
I tchu duchowego broni,

Z rozpacz w zawrotnej gowie?
A Pan Bóg przyjdzie i powie

Sowo ostatniej pociechy:

« Przebaczone ci s grzechy —
«Duszo wita wychod z ciaa!*

Gdyby jeden zosta taki.

Najlichszy midzy ebraki.

Paska by przy nim zostaa

Myl i mio Paska przy nim. —
A my co, mój ksie czynim,

My, co o jutrze nie wiemy,
A tu grzeszni zostajemy,

Aby tego jutra doy:
Gotowi ywot pooy -

Nakry si prochu mogi,
Ducha odda w ogniu, w dymie.

Byle si tylko wiecio
Przenajwitsze Boga imi.

A gdy na to odwaeni,
Zostajemy tu na rzezie,

Ty mylisz, ojcze wielebny.

Ze nam kto Boga uwizie?
Ze nam Bóg jest niepotrzebny

Charakom, jczcym w ndzy? —
Wic Pan, tej jedwabnej przdzy
Nie chcia zwleka przez hajduki:

I zostawi zote bruki.

Po których chodzi wspaniale,

Jak na opuszczonej skale

Morze swe pery zostawia!

Wic drugi, którego wsawia
Nie ród, lecz wielka ofiara.

Drosza od pere, rubinów,

Uczyniona ze krwi synów —
A przecie? kiedy go wiara

W moc wasnej szabli odbiega.

Zostawi j, aby strzega

Rzeczy od czowieka witszych,
Kocioów i serc gortszych,

A osadzonych na Bogu.

A ty sam, z kocioa progu

Uchodzisz! ksidz powicony?

Lecz ksidz, co Boga uwozi

I ucieka z nim za bramy?

Tego my jeszcze nie znamy
W Polsce od dawnego wieku!

A co ty wiesz? ty — czowieku!

Czy Bóg nie chce zosta z nami

I patrze jak umieramy?

I karmi sakramentami?

I dusz naszych wszelkie plamy

Krwi swoj obmywa drog?
A co ty wiesz? czyli trwog,
Woon do twoich zanadrzy

Duch sakramentów nie zadry?

I nie zlknie si tych koci.

Gdzie aden ju duch nie goci? —
A co wiesz? — czy tajemnice

Po sakramentach zamknite.

Nie pierzchn, by gobice
Nie zlec si w jedno wite
Miejsce— gdzie byy ju miecze,

A teraz jest pokój Boy —
W to biedne serce czowiecze,

W moj pier, co si otworzy

Pena radosnej boleci —
I wszystkie! wszystkie pomieci!

Nie — Boga nie wemiesz zgoa,

25*
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Bo to nie jest tobie dane —
Oto id do kocioa,
Sakramenta porw w donie
I pójd i ród kul stan.

Ksidz przeoony.
Temu ksidzu na ambonie

Tumani ludem zaka (wychodzi).

Ksidz Marek.
Idcie! idcie! ~ a ja w Barze

Z ostatkiem ludu zostan.

Zbior ca moj rzesz,

Tcze moje chorgwiane
Na miejskich waach rozwiesz,

I odprawi naboestwo
wite, do krwawego krzya:
A Pan, co ludy unia,

Da mi tryumf — lub mczestwo —
I swoj wol pokae.

(Wychodzi % reszt szlachty).

555)
(Wchodzi Judyta z noem w raku, za ni

i B o j w i ).

Kosakowski

Judyta (do Kosakowskiego).

Nu! ja ci noem przebij.

Ja nie twoja nierzdnica —
(Do starocica)

Panie! od tego szlachcica

Ratuj! skoczy mi na szyj.

Jak w, jak pomie z pod ziemi,

Wyskoczy do mnie w alkierzu.

Patrz! on cay w prochu, w pierzu,

Z oczyma zapalonemi,

Jak Edomit —
Kosakowski. Milcz szatanko

!

Judyta.
Patrzaj ty na mnie czowieku!

Jestem Izraelitank!

Mój Bóg nie wisia na wieku.
Nie pi octu i piounów,
Ale sta na wielkiej górze

Poród dwunastu piorunów,

W czarnej i ognistej chmurze —
I rozbyska si na cae niebiosa!

Otó ten Bóg teraz broni

Kadego mojego wosa,
A pioruny trzyma w doni,

Bóg Izraela i Judy,

Pioruny nad twoj skroni!

A jak spojrzy to si góry po-

[koni

!

A jak bynie — to lepota na ludy!

A jak zagrzmi — to si groby od-

[soni,

A jak cichnie — wiat si cay
[odmieni.

A skr rzuci to wiat bdzie
[z pomieni,

I w soneczne si ognie roztrzanie.

Abrwi zmarszczy na czole, to zganie

Jako wgiel pod wod i syknie;

A gdy rk podniesie — wiat zni-

[knie

I nie bdzie ani mnie, ani ciebie.

Tylko ciemno i sam Pan Bóg na

[niebie.

I któ jeste ty? gwatowny goimie,

I któ jeste ty, chrzecianinie?

e chcesz Bogiem by judzkiej

[dziewczynie.

Jak ten drugi co w Jerozolimie,

Cho poselstwa do Judy nie majc.
Zami ksiyc i soce, konajc.

Któ ty jeste? Nu — e chodzisz

[cieniem

Jak duch jaki za owczym gdzie
[runem?

I dotykasz si piersi piorunem?

I z rk chwytasz za szyj — pomie-
[niem? —

Nu — ty zginiesz jak duch w by-
[skawicy!

Przy lampie co stoi przy ou.
eb twój krwawy — w ydowskiej

[miednicy.

Twoi sudzy obacz, przy nou,

I przelkn si óka i ciaa —
Nu! ja sama gdy to rzeka, za-

[draa —
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A ty nie drysz? któ ty jeste czo-

Kosakowski. [wieku?

Na twe czoo, wykpane
W ptasim gobicy mleku!

Na twoje usta róane,

Których uk napity dry!
Na ten szprejtuch, który skrzy

Niby zoty jaki kru,
W rodku peen biaych ró!
Na twe oczy, z których bije

Razem ar i noc, i dzie!

Na twoj abdzi szyj,

I na ten bkitny cie
Twoich rzsów, który spada

A na rubin twoich lic!

Na t gow, gdzie gromada
I brylantów i rubinów

Pali si jak tysic wiec —
Lub nad gow Cherubinów
Z rónych gwiazd uwity kb!

Na kady z pereek zb,
Co jak skrzydeko gobie.
Bielc czepca aksamity.

Spuszcza si na skro bkity!
Na kad per, w tym zbie.

Co, jakoby grochy due,
Zwiny si w srebrn ró
I twoj gow oblay!

Na ten, mówi, skarbiec cay
I klejnotów i piknoci!
I na królestwo mioci
Przysigam —

Judyta. Co?

—

Kosakowski (urgajc).

Mio wieczn.
Bojwile — pod stra bezpieczn
Wzi mi t synogarlic.

(Bojwi chwyta Judyt i unosij do

karczmy).

556) z aktu II.

Ksidz Marek (pokazujc przed

sob palcem na ziemi do Judyty).

Upadnij tu na kolana

Córko! niechaj ci odpuszcz —
Id do mojego Pana.

Judyta (rzuca si na kolana szlo-

chajc).

Przeklnij ! przeklnij —
Ksidz Marek. Jak Judyto?

Oto naród mój zabito!

Oto patrzaj, tam; w oddali

Pomie. — Dom si Boy pali

Nad ognistej krwi strumieniem —
I niebo kole pomieniem.
Jak miecz Archanioa krty.

Ju na brusie pocignity,

I

Ostrzem postawiony w gór.
Miecz, gotów kara natur!
Ludzi — e s przeciw cnocie,

Braci — e rw serca blinie,

Polaków — e przeciw Ojczynie,

Niewinnych — e s w ciemnocie.

Winnych — e jasnoci lepi.

Oto miecz z pomieni rónych
Co wkrótce niebo rozszczepi.

Potem si na domach prónych
Powali, wiszczc jak mije,

I powali i nakryje

Gwaty, pacz, mordy rumiane;

I to miasto wyrzynane.

Jak anio ognia pochonie.

I podobny jest koronie

Z hiacyntu, z chryzolitu.

ród gwiazd biaych i bkitu
Przez duchy Boskie trzyman. —
A naród zegnie kolano,

Bogu pomyli w burzy;

1 na to ogniste wiano

Mczestwem ducha zasuy.
I jest jeszcze, jako krta

Burza, co pomieni rk
Porwaa tam: sakramenta,

Krzye, hostje z Pask mk,
Obrazy przewitych wzorów,

I grobowce fundatorów,

I podogi, które rosi
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Ludu za — nawet kamienie;

Zawina je w pomienie —
I Panu Bogu odnosi.

Wic i te drzewa aobne
W zielone witki sadzone,

Których pnie takie czerwone,

Listki jak iskierki drobne,

W rubin na nitki zniane,

Jak struny wichrem odwiane.

Ogniem zajte przy korze.

Te drzewa — to harfy Boe,
Od kocielnego krawdzi
Idce rzdy dugiemi —
To Dawidowe narzdzia

Hymnów, które tu na ziemi

piewaj mi z tryumfalnych

Pieni dugie litanije.

Od anioów niewidzialnych

Duchow rk trcane.

Widz Boga! któ mi oczy za-

[kryje?

Chway niewypowiedziane

Widz! — Gosy wielkie sysz!
Boga! co mi ogniem pisze

Nowy rozkaz, nowe prawo!

Oblewa mi swoj saw!
Ogniami mczestwa zoci! —
Pan Bóg mój peen dobroci.

Którego mi rany bol,

A wola jest moj wol.

Wyrok na wieki traccy? —
Owszem, wgiel gorejcy
Na bladych ci ustach kad;
Zmazuj wszelk szkarad.

Wszelkie jady co je lini:
Aby bya prorokini
Przysz, midzy twoim ludem.

Nawrócenia ywym cudem -

Jedn z tych, co w kraju jcz,
Jedn z tych, co bole dziel.

Jedn z tych, co go wesel,

Jedn z tych, co wprzyszo wierz!
wiecc przymierza tcz,
wiecc, a pioruny uderz —
I z chmur spdz jak ostatni po-

[chodni.

Bo wiedz córko — e wszystkie ci

[zbrodnie

Odpuszczone s na wieki wieków.

(Obraca si do Moskali).

A teraz krzya i wieków —
Co macie czyni czycie prdzej.

(Wyprowadzaj go strae).

Judyta.
On przebaczy — bo ja w ndzy.
Bo on wie, co ja cierpiaa —
Pucie mi do Jeneraa,

Do ruskiego wojownika.

Nu — niech on ksidza nie tyka.

Bo straci cae obozy —
I ja, przez tych wiate krocie Piorun mu spadnie na rami.

Owiecony, miabym córo

Nie przebacza tu lepocie,

Lecz we krwi umoczy pióro?

Ja, którego Bóg dzi sucha.

Wyda mam na twego ducha

(Rwc na sobie powrozy).

Bo tak — jak ja rw powrozy!

Tak ja mu wojsko poami,
Spal lud, jak byskawica!

M) Genezis z Ducha (1844).

Podajemy tu pocztek i zakoczenie, stanowice siódm mniej wicej

cze caoci.

557)
Na skaach oceanowych postawie mi Boe, abym przy-

pomnia wiekowe dzieje ducha mojego, a jam si nagle
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uczu w przeszoci niemiertelnym, Synem Boym, stwórc wi-

dzialnoci i jednym z tych, którzy ci mio dobrowoln oddaj
na zotych soc i gwiazd girlandach.

Albowiem Duch mój przed pocztkiem stworzenia by
w Sowie, a Sowo byo w Tobie — a jam by w Sowie.

A my. Duchy Sowa, zadalimy ksztatów i natychmiast

widzialnymi uczynie nas Panie, pozwoliwszy, iemy sami

z siebie, z woli naszej i z mioci naszej, wywiedli pierwsze

ksztaty i stanli przed Tob zjawieni.

Duchy wic, które wybray za form wiato, odczye
od duchów, które obray objawianie si w ciemnoci i tamte na
socach i gwiazdach, a te na ziemiach i ksiycach rozpoczy
prac form, z której Ty Panie odbierasz cigle ostateczny wy-
rób mioci, dla której wszystko jest stworzone, przez któr
wszystko si rodzi.

Tu gdzie, za plecami mojemi, pal si zote i srebrne skay
nabijane mikowcem, niby tarcze olbrzymie, przynione oczom
Homera, tu, gdzie odstrzelone soce oblewa mi promieniami

ramiona, a w szumie morza sycha cigy gos, pracujcego

na form Chaosu, tu, gdzie duchy t sam, co ja niegdy drog
wstpuj na Jakubowa drabin ywota; nad temi falami, na
które duch mój tyle razy puszcza si w niewiadome horyzonty

nowych wiatów szukajc; pozwól mi Boe, e, jako dziecitko,

wyjkam dawn prac yw^ota i wyczytam j z form, które

s napisami mojej przeszoci.

Albowiem duch mój, jako pierwsza Trójca, z trzech osób

z Ducha, z Mioci i z Woli zoony, lecia, powoujc bratnie

duchy, podobnej sobie natury, a przez mio w^ol w sobie obu-

dziwszy, zamieni punkt jeden niewidzialnej przestrzeni w roz-

bysk si Magnetyczno Attrakcyjnych.

A te przemieniy si w elektryczne i piorunowe.

I rozciepliy si w Duchu.

A gdy oto, zaleniwiony w pracy, mój duch sonecznoci

z siebie wydoby zaniedba i z drog si Twórczoci rozmin,
Ty go Panie walk si wntrznych i rozbratnieniem onych

ukara, nie wiatem ju, ale ogniem niszczycielem byszcze
przymusi, a dunikiem miesicznych i sonecznych wiatów
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uczyniwszy, zamienie ducha mego w kb ognia i zawiesie

go na przepaciach.

A oto na niebiosach drugi krg duchów wieccych, kr-
gowi ognia podobny, lecz czystszej i odkupionej natury, anio

zoty z rozwinitymi wosami, silny i porywajcy, uchwyci jedn
gar globów, zakrci ni, jak tcz ognist, i porwa za sob.

A wtenczas trzej anioowie: soneczny, miesiczny i glo-

bowy, z sob zetknici, uoyli si o pierwsze prawo zalenoci,

pomocy i wagi, a jam odtd pocz por owiecon nazywa
dniem, a czas wiatoci pozbawiony nazwaem noc. Wieki mi-

ny o Panie, a duch mój ani jednego z tych dni minionych

nie spocz, lecz cigle pracujc, myl now o ksztacie zamie-

nia w ksztat, zgodziwszy si ze Sowem globowem stanowi

prawo, a nastpnie prawu poddawa si wasnemu, aby, na

tak pooonym fundamencie, stan i nowe wysze duchowi

drogi obmyla.
W skaach wic ju, o Panie, ley Duch, jako posg do-

skonaej piknoci, upiony jeszcze, ale ju przygotowany na

czowieczestwa formy, a tczami myli Boej spowity, niby

szeciorak girland. Z bezdna tego wyniós on wiedz mate-
matyczn ksztatów i liczb, która po dzi dzie ley
najgbiej w ducha skarbnicy i zdaje si by wszczepion

w Ducha, bez adnej jego wiedzy w tem i zasugi, ale Ty wiesz

Panie, e forma dyamentowa uoya si z ywych, a wody
poczy si la z ruchomych, lekko zwizanych i uczcych si

równowagi, a na globie wszystko byo ywotem i przemian —
a tego, co dzi zowiemy mierci, to jest przejcia Ducha
z formy do formy, nie byo.

Oto zapozywam przed Ciebie, Boe mój, te krysztay twarde,

pierwsze niegdy ciao ducha naszego, dzi ju przez wszelki

ruch opuszczone, a jeszcze ywe, chmurami i piorunami ukoro-

nowane, bo to s Egipcyanie pierwszej natury, którzy na lat

tysice ciaa sobie budowali, ruchem pogardzili, w trwaniu i spo-

czynku rozmiowali si jedynie.

Ile ty Panie uye piorunów bijcych w skay bazaltowe

pierwszego wiata, ile ogni podziemnych, aby te krysztay roz-

bi i zamieni w proch ziemski, bdcy dzi odruzgiem pierw-

szych i przez Attrakcy ducha postawionych kolossów. Kazae



- 393 -

li Duchowi samemu zniszczy si? czy przeraony sam wali

na siebie wybudowane sklepienia? a ze stuczonych ska do-

sta ognia, skr pierwsz, która, moe miesicowi wielkiemu po-

dobna, wybiega z gruchotu kamieni, zamienia si w sup ogni-

sty i stana na ziemi, jako Anio niszczyciel, a dzi jeszcze ley
w gbi ziemnej, pod siedmiodniow prac naszych i popioów
skorup.

Wtenczas to, o Panie, pierwsze a idce ju ku Tobie du-

chy w umczeniu ognistem zoyy Ci pierwsz ofiar. Ofiaro-

way si na mier. Co za dla nich mierci byo, to w oczach

Twoich, o! Boe, byo tylko zaniciem Ducha w jednej, a obu-

dzeniem si jego w drugiej doskonalszej formie, bez adnej wie-

dzy o przeszoci i bez adnej przedsennej pamici. Pierwsza

wic ofiara tego limaczka, który prosi Ci Boe, aby mu
w kawaku kamiennej materyi, peniejszym ywotem rozwese-

li si pozwoli, a potem mierci zniszczy, bya ju niby obra

zem ofiary Chrystusa Pana i niestracon zostaa; albowiem Ty
Panie nagrodzi t mier, pojawion w naturze po raz pierw-

szy, darem który dzisiaj nazywamy organizmem. Z tej

mierci, jako z najpierwszej ofiary, wyrodzio si najpierwsze

zmartwychwstanie. Z aski za Twojej, Panie, przydan
zostaa duchowi cudowna moc odtwarzania podobnej sobie formy,

przez któr to potg, w rónej liczbie ujedynione duchy, ude-

rzajc na siebie i zogniajc moce swoje, zostay twórcami kszta-

tów sobie podobnych.

Umiera wic i Zmartwychwstawa Duchy, a ju nie ska-

da si, la si, czy si i roztwarza w gazy poczy. A cho-

cia ja wiem. Panie, e zoony w skrze pierwszej duch mój,

w kamieniu ju y cakowicie, dla moich wszake ndznych
oczu, od tej dopiero mierci i od tej pierwszej ofiary miertel-

nej. Duch widomie y zaczyna i bratem moim staje si.

Jedno wic ofiarowanie si Ducha na mier, uczynione

z ca potg mioci i woli, wydao potomstwo niezliczone

ksztatów, cuda tworów, których ja dzi usty ludzkiemi nie wy-

licz Tobie, Panie, ale Ty wiesz o wszystkich, adna bowiem

forma nastpna nie urodzia si z poprzedniej bez wie-

dzy Twojej. Ty ducha proszcego wzi wprzódy w rce Twoje,

wysuchae dziecinnych da jego i podug woli ksztatem go
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nowym udarowae. A mdre i dziecinne zarazem s te ksztaty.

Kady albowiem Duch dugiem cierpieniem w domu swoim

i niewygod jego doczesn udrczony: wiedzia i ze zami pro-

si Ci Boe o popraw jego cian ndznyci: a czy te byy
z pery, czy z dyamentu, zawsze co ofiarowa Tobie Panie,

z przeszych wygód swoich i ze skarbów swoich, aby wzi
wicej dla Ducha, wedle jego potrzeby

O Panie, który kazae szumowi morskiemu — i szelestowi

wietrznych pól bladym kwiatkiem okrytych, aby mi uczyy
sów tej ksigi... a wiedz na dnie ducha upion, obudziy —
Spraw, oby te sowa, westchnieniem pisane, przeszy jak wiatr

i szum morski; a przechodzc i mijajc niektóre i wielkie du-

chowe moce, w ojczynie mojej upione, z niewiadomoci wa-
snej na wiato wiedzy wasnej wywiody... Aby z tej Alfy...

i z Chrystusa i ze Sowa Twego wyprowadzon by wiat cay —
Aby mdro jasna, mioci Bo w duchach tworzona, roz-

widnieniem dla kadej nauki stana... O to prosz... Boe i Pa-

nie mój ! o widzc wiar, a zarazem o uczucie nie-

miertelnoci z wiary widzcej w duchach zrodzone —
O soce Mdroci Boej prosz, w którym widz ju mieczo-

wego Anioa przyszej ofiary.

Albowiem na tych Sowach, i wszystko przez Du-
chaidlaDucha stworzone jest, a nic dla cielesnego

celu nie istnieje... stanie ugruntowana przysza wiedza wita
Narodu mojego... a w jednoci wiedzy pocznie si jedno uczu-

cia... i widzenie ofiar, które do ostatecznych celów przez ducha

witej ojczyzny prowadz.

Ojcze Boe... wedug wiadectwa Chrystusa Pana przez

nikogo jeszcze na ziemi nie widziany, a który teraz przez

krwawe i udrczone tumy ksztatów Genezyjskich, ciemn dla

formy — ale askaw i sprawiedliw wzgldem Duchów i Du-

cha mego, a std janiejsz i niby zblion, twarz spojrzae:

Spraw, aby ta jedyna droga rozwidnie i owiece: droga mio-

ci i wyrozumienia, coraz mocniej janiaa wiedzy socami...

i lud Twój wybrany, a drog bolesn teraz idcy, do królestwa

Boego zaprowadzia.
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N) Rozmowa z Matk Makryn Mieczysawsk (1845).

558)
Syszc, e gos jej noami przenika,
Gdy swe bolesne mki powiadaa,
Szedem — nie przeto, abym ran dotyka
Ani rozdrania zranionego ciaa,

Ani wiadectwo wydawa o ranach;

Ale by wierny jak syn na kolanach.

Który dwojakie ma kadzido w darze,

zy, albo zemst — co matka rozkae...

Szedem, aebym dla mojego czoa
Wzi uwicenia od rki anioa;
Bo mi si w nocy ta rka czerwona
Pokazywaa, przeze mgy, skrwawiona.
Wyrzucajca takie strachu strzay
Z palców ognistych — e brak na to sowa.
em dra jak Mojesz — gdyby mu Jehowa
Rk by swoj pokaza ze skay.

Znalazem w cichym siedzc klasztorze

U suchych, obcych ludzi na gocinie,

Prost niewiast, rzekby gospodyni.
Siedzc sobie na szlacheckim dworze.
Kdy zarzdza dziateczek haasem,
W czepcu, w ratuchu, z kluczami za pasem.
Wszake pomimo tak wielk prostot
I dziwne z matk moj podobiestwo,
Na twarzy jasne widziaem mczestwo.
Jakie mczestwo wielkie, boe, zote.

Które mnie z góry uderzyo w ciemi,
Jak Pan — gdy rzuca zbrodniarzem o ziemi.

A wtenczas ona: #có ziomku kochany?
Przyszede mocno, jak widz, wzruszony;

Sid — powiem tobie, e zamknite rany
Lepiej przystoj Polce, ni korony;

Ty mody jeszcze, nie topiony w Niemnie,

A ju ty bledszy, mój synu, odemnie.

Widzc was wszystkich takich w tej stolicy,

Chocia ja sdz rozumem prostaczki.

Widz ja prawie, e i wy biedaczki,

Widz was jasno — i wy mczennicy*.

Westchna — a ja: «Matko, powiedz prosz,
Czy Ty do boskich nie zaniosa tronów
Skargi, na tyle polskich milionów?

Dwadziecia!!! Gdyby to miedziane grosze —
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wiat prawie kupi! — gdyby pozapala,

A kady da krwi malek kropelk,

O! na Chrystusa i na Zbawicielk,

T krwi czerwon wiat monaby zala!

Gdyby bysny wszystkim ognie z lica,

wiat mona spali. — A ty mczennica?
Polka! w odackim utopiona brudzie?

Nie — car nie winien — to winni ci ludzie!!

A ona: «ni<3 skar , o! nie skar nikogo!

Oni? — có oni biedacy tam mog?...

Wszyscy pod wielkim i krwawym uciskiem

Czekaj tylko na pierwsz dogodno »...

Tu mnie spytaa: «jakiem zwa nazwiskiem?

»

Nie dosyszaem — a ona: «jak godno?

»

Zarumieniem si cay i rzekem:
« Godnoci nie mam - przed mk uciekem...

»

I nastpio ponure milczenie.

Ona ze smutn, a ja z twarz ciemn...

Czuem, e cierpi ze mn i nademn.
Jak gdyby znowu dwigaa kamienie.

Ona wic tak mnie pocieszywszy nieco,

Mówic o duchach, które w kraju rosn
I obeznawszy mnie z t pikn wiosn.
Do której myli, jak órawie lec:

Mówia dalej: «E,az nam do klasztoru

Wie przysza, e nasz biskup zmieni wiar...

Nie wierzyymy — lecz w godziny szare,

Kiedymy poszy na mody do chóru,

Strach jaki przewia nieznany kocioem
I powia na nas niewidzialn si;
Kady mylaa: a gdyby tak byo!...

I przeraone padaymy czoem.
Jak mae dzieci, które dziad przeraa,
Nie miejc rzuci tej nocy otarza.

Potem zostawszy ja sama w kociele.

Rzekam: z biskupa dusz si rozprawi,
Myl go sobie przed oczy postawi,
Wzrokiem zapytam - jakie on ma cele?

Stan mi: a ja sdziam oczyma.

Która ko w nim dry — a któr si trzyma
Strach mnie za serce przenikliwy cisn,
Bo sta wyranie i oczyma bysn,
A oczy byy od zwyczajnych róne,
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Jak szka wypuke, wiecce i próne.

Wtenczas w przestrachu mój duch osamotnia:

Rzucam si znowu — krzyem martwa le:
A takie poty szy, a przez odziee,

em wstaa — a krzy na ziemi wypotnia.

Wkrótce przyjecha do nas, w odwiedziny,

Biskup w orderze krzya czerwonego.

A ja raz tylko spojrzaam na niego,

A trunek byo czu i wo stchliny...

Raz t3'lko w oczy spojrzaam okropne,

Zimne — umare niby — lecz roztropne,

A cho przychodzi do rzeczy z daleka.

Ju ja wiedziaam wszystko, co mnie czeka.

Po tylu latach mki i konania

Dzi nie powtórz pierwszej z nim rozmowy.

To tylko powiem, e do przekonania

Trafia i prob i sodkiemi sowy;
Siad blisko — sztuczka podstpna i chytra.

Próbowa i sów magnetycznych ze mn —
Bya tam jaka gregoryaska mitra...

Sowa mówione z trwog potajemn
Jak we skór szeleciy such.

Dziwne — ogniste — zaszeptane w ucho.

On szepta jak czart... wzrok mia obkany —
Szepta... te sowa, mówi ci, szatany!

Nikt o nich nie wie, gdzie po trumnach siedz,

On tylko jeden i szatany wiedz
Jakie to sowa... skryte, lepe krety —
Jakie to sowa? mówi ci sztylety,

Nie sowa ludzkie!...

Pan Bóg mnie obroni.

A on te inny ton wzi ze mn zaraz:

Bdziesz, powiada, tu miaa ambaras —
To rzek i nisko kopaka j>okoni,

I wyszed...

Przyszed nareszcie rozkaz ostateczny:

Odmieni wiar — lub si wybra w drog...

Gdzie? co? — nic wicej — Uczuymy trwog,
Jak gdybymy szy w ciemno na sd wieczny.

Tak nic nie wiedzc, co si z nami stanie,

Czy gdzie w acuchy? czy gdzie na wygnanie?

Czy gdzie na ndz, chód i wichrów szturmy?

W Sybir? — któby si nas tam upomina!

Moe, mylaam, posadz do turmy
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I tam oskar o jaki krymina?
Dotd mi jeszcze strach okropny bierze,

Gdy myl — jaka to szataska bya
Ta ciemno wielka w rzdowym papierze,

Która nie moga, a mierci grozia.

Wszystko, co potem z nami nastpio
Otwart, gron przedsiwzite si
Nie takim strachem nam na dusze spado.

Jako to pierwsze zagroe widziado.

Pomyl, któraby nie zmienia cery,

Spojrzawszy w trupie te biae papiery?

Papiery pene i groby i siy,

A tak milczce, guche, jak mogiy.
Strach nas, powiadam, dolatywa wszdzie.

W nas by... i szepta strachami wygnania;

Mka to bya nie do opisania;

Powiadam tobie, e tak w piekle bdzie.

Bóg upomina, lecz strzeg. — Wszystko potem
Byo przynajmniej ju jasne, widome.

Cierpie? my cierpie byymy akome...

Z godu umiera? — a có, gdy pod potem
Niewinny ebrak na mrozie przypieka?

Czasami onierz zgodzony, kaleka,

A psi go tylko sami godni strzeg...

Umiera?... có my jak ebrak lepszego?

Mka, gdy ciao ju ksa zaczyna.

To nic, duch wtenczas nabiera odwagi

I samby prawie poszed na miecz nagi;

Ale ta pierwsza zagroe godzina.

Gdzie wsparcia zniskd, a ciemny strach wszdzie!

Powiadam tobie, e tak w piekle bdzie!

Zadraem: tak si ta wita podniosa

I z takim gestem, zapalona caa.

Polskim duchowym jzykiem piewaa
I w sowach, niby rozognionych, rosa!

Lecz si spostrzega powana matrona.

Ze duch zebrany by musi do ona.

A nie ulega zapau pokusie —
Jasny, spokojny, jak by duch w Chrystusie.

Wic zaraz, wziwszy z siebie takich tonów
Którymi zawsze czowiek rzdzi moe,
Rzeka: chcesz sysze o moim klasztorze;

Powiem ci krótko kilka naszych zgonów.

Kilka mk. — Ju wiesz zapewne od braci,
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em bya sama przeoon, Ksieni;

Widzisz, czem jestem — sd z mojej postaci.

Nigdy mnie ludzie podli nie odmienia,

Ani te choby zotem mnie przykryto!

Zwyczajn jestem, jak widzisz kobiet,

I tak byam; — to jednake powiem.

em niegdy bya pann myli trwonej.
Bom si rodzia w rodzinie zamonej,
Pusta — na szczcie obdarzona zdrowiem
I wytrwaoci

Przyszed dzie ofiary: —
Sam biskup zjecha, zwoa uroczycie,

Wszystkiemy dray, jak na drzewie licie;

Ja nawet jeszcze nie nabraam wiary,

Trzsam si caa, zbiedzona, zalka,
Strudzona, gowy znkana zawrotem,

Serce mi bio ciko, jakby motem;
Mylaam, e gdzie wielka ya pka
I kropliskami ciko w pulsa sieje —
Krew kapie — a jak dokapie — zaleje.

Sucham — a czuj, e ju coraz bladn:
Strach! — a có poczn biedne siostry moje.

Jeeli trwog zabita, upadn?...

Nie! przed biskupem ywa ju dostoj.

Ale Bóg dobry — o! tak. Pan Bóg dobry!...

Zaraz mi weszo co do serca mocy;

Ha! pomylaam: z Mieczysawa Chrobry,

A z Mieczysawskiej gaz w Dawida procy.

Niech czart próbuje: có? — choby i bito.

Stan mu twarz w twarz — niech walczy z kobiet!

I znów uczuam, e ten poryw ducha

Przyda Siemiaszce odwagi i siy: —
Wic znów zaciam zby — zimna, gucha;
Ducha do ciaa, jak nogi stonoga

Zebraam w sobie: jak na dno mogiy,
Zalka poszam do serca — po Boga!

A on, jak gdyby te straszne jaszczury,

Które zotemi jad oczami lej.

Spojrza: — my stay spokojne, jak mury,

A on, cho z ma jak sdz nadziej,

Zapyta: A có, siostry moje drogie,

Chcecie przej wszystkie na bratersk wiar?

—

My nic; — on westchn — i znów oczy szare

Obróci na nas, ale ju zowrogie;
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Siostry mi potem mówiy, e w miar
Jak si zapala i rwa piersi wzdte,
One ju rado jak czuy, wiar,

Róane moje, biedne siostr^^, wite...

Z umizgiem napó baga i wyrzutów
Znowu zapyta jeszcze sodszym gosem:
Która z was ask pogardzi i losem,

A wemie...? — tu nam rzuci pkiem knutów!...

My nic. —
Oddechu wcign w schrype puca,

Nareszcie nie móg ju wicej, wrza skrycie;

Wic jakby rynna, gdy boto wyrzuca.

Wrzasn i zawy: - Có? czy przechodzicie?!

Nie skoczy, targn si jak pies w acuchu;
My nic: — milczaymy i rosy w duchu.

Wtenczas on uczu, e przed nami pada

I my si czuy mocniejsze od niego.

Widz go teraz: — skry mu z oczu biega.

Jak gdyby widzia gdzie ebraka dziada.

Który si na psy szczekajce gniewa

I trzsie klaszczc, jak kociotrup z drzewa.

— Ja was, zakrzykn, w powrozy, w acuchy!
Wy buntownice, suki, polskie duchy! —

O) Poeta i Duch.

Fragment.

(Pochodzi prawdopodobnie z r. 1845 i zostaje w pewnym zwizku ze «Sa-
mnelem Zborowskim* rozwijajcym ponownie gówne myli tego urywku.
Jestto pierwsza próba wspózawodnictwa z Krasiskim, wywoanego ogo-
szeniem «Przedwitu». Wiersz do autora «Trzech Psalmów* stanowi niejako
najostrzejszy wyraz tej walki odpowiadajcy wystpieniu przeciw Mickie-

wiczowi w «Beniowskim»).

560)
Poeta. Atesso!

Duch. Jestem; alem uciekaa.

Bo mi ta dziwna pie w otchanie niosa.

Wszak wiesz, em z tob razem zmartwychwstaa
I razem z tob znowu razem rosa.

Wszak wiesz, gdzie oliw czarny gaj i skaa,

I srebrne ogniem ozocone wiosa;

Wszak wiesz, ta chata nasza bez zapory,

To falerneskie wino i amfory
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I w cianach róne marmuru odamy
I strumie, co tam w takt lutniowy ciecze;

Wszak ty pamitasz bywao czytamy,
A ja Eschyla tobie rym kalecz;

A gdzie daleko, na oxynie bramy,
Soce, na taca pirejskiego miecze
Wzite, przez licie cytryn si przeciska

I w oczy nasze zamylone byska.

Tam chór prowadz modziece na polu,

A tam z Hymetu ksiyc biay miga...

Poeta. Dosy, o duchu biay, bo mi z bólu
Znów seret pka...

Duch. O ! ten sen mnie ciga

!

Poeta. O straszny boe burz, o ty Eolu,

Co ze ska wiatry wypuci na Fryga,
Dzi pomiecie wszystkie akwilony
W grobach i z mogi moich dmiesz szalony.

Duch. Spokojnie! o mój kochanku!
Poeta. Spokojnie!

Duch. Jeste jak nimfa Echo.

Ja ci mówiam, po Farsalskiej wojnie,

Ze mak, co ronie pod Greczyna strzech.
Nie upi,... harfa, chocia zagra strojnie.

Chocia wesoo, nie bdzie uciech;
Ze pami ksztatów bd.ie w sercu brzyda.
Wtenczas wyrosy mi motyle skrzyda.

I poleciaam... gdzie na jak gór,
Nad któr soce w krwi, ksiyc w zamieniu,
Mka, co ca mczya natur,
I krzy na socu w czerwonym piercieniu.

A ja... w te mierci otchanie ponure
Na moich skrzyde tczowym promieniu

Lecca, jako dzi, patrz — upiór blady.

Ja, pierwsza z rónych piknoci Hellady...

Czemu nie patrzysz na mnie? o! czy al ci

Mojego wosa... peniejszego ona...

I ducha tego, co jak czar ksztaci

Pier... i piknoci oblecze ramiona?

Teraz patrz - wiatr mi ksztat spokojny gwaci;
Gdy zadrysz, jestem ja sama wzruszona.

Oczy si moje jak szafir krysztal.

Rany na nogach i rkach si pal...

Poeta. Rany twe pon — widz — szafir nocy

Ma z twoich strasznych ran cztery pochodnie;

WIEK X'X. TOM IV. 26



— 402 —

Pal si!... nie mog adnej da pomocy.

Tylko to powiem, e przez krew i zbrodnie

Szukaem ciebie, rosnc w pikno mocy.

Która po twojej trzyma niezawodnie

Najpierwsze miejsce u samego Boga...

On wie, e w moim duchu nie mia wroga.

Lecz ty a teraz, jak krzy zapalony,

Przysza, kiedy ja wichrem nieszcz zbity

I tak jak sztandar kulami zniszczony,

1 tak jako hem Hektora bez kity,

I tak jak harfa, co stracia tony,

I tak, jako trup w grobowcu odkryty.

Na bezlitosne wystawiony wzroki

I tak widzcy swój zgon, jak proroki...

Wal si w prochu... Gdzie bya siostrzana

Duszo, kiedym ja cierpia? czy pod krzyem,
Z tczowych twoich skrzyde oberwana.

miaa si, gdym ja stutysicznym spiem
Na wiecie imi obwoywa Pana,

A sam, spdzany zawsze skrzydem chyem
mierci, musiaem ndzny grób rozrywa
I sam przychodzi i znów odlatywa?

Gdzie bya, gdym tu nareszcie za kar
I za ostatni los — z potg sowa

Wsta, syszc w duchu jakie wieki stare,

Których ogromna szmerno podgrobowa...

Duch. Przy tobie byam; przez powietrze szare

Snuam si cicho, jak wizya tczowa;
Obok nas jeden tylko dzieli cienki.

Taki agodny, jako ró jutrzenki.

W dziecistwie twojem samotna... a potem
Musiaam z wiksz liczb

Cicha ~ gwiazdowem uwieczona zotem,

Smtna, e duszy twojej rozpogodzi

Nie mogam. Przesta ju pamici lotem

W dalszych si wiekach twoj myl rodzi...

Patrz, jak w stygmatach pikna, w górne sfery

Lec, ran niosc zapalonych cztery.

Poeta. Nad tob wyej...

Duch. Co?
Poeta. Trzy miliony

Soc i duch jaki...

Duch. Co? posaniec boy;
Poeta. Tam gbszy szafir — z pod soca korony
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Na trzech obokach, niby lekkiej zorzy,

Jak jaka srebrna lampa zawieszony

Pali si miesic — liczba gwiazd si mnoy.
Wyiskrz szafir, na nim jak stal prynie
Co, co od soca janiejszego bynie.

Ach! od soca by oczy me, nie bia
Taka ogromna jasno, jak z tych oczu

Spuszczonych! cay wiat rozweselia

Oblana socem zotem po warkoczu;
Taka mioci w niej ogromna sia,

Ze gdy stana na ciemnem przezroczu:

Soc si girlandy — niby zawrócone
órawie — wi w ognist koron.

Siotro! twe rany mocniej si pomienia,
A z twoich oczu wesoo wylata,

I szaty twoje si jak tcza mieni,
I pier — wzniesiona, i skrzydli si szata.

Nie le! te soca ciebie opiercieni.

Jak powój, który koem si oplata;

I tam zostaniesz, statui staroytnej

Podobna — ród soc zotych — przy bkitnej...

Duch. O! nie zostan! bo w tej gwiazd powodzi
Ona si znia i z duchami swemi

I na miesicu swym na ziemi schodzi.

Bo zapragniona jest znowu na ziemi.

Oto wic na swej pómiesicznej odzi
Pynie, rkami sypica zotemi

Litosn mio... Dawno tak widziana

Na wyspie Patmos przez witego Jana...

Patrzaj na ciemne szmaragdowe lasy,

Zniya si tam i rzuca z pod siebie

Dwa wielkie tczy rozwinitej pasy.

Które si od niej zaczy na niebie.

Przychodz nowe na wiat Paskie czasy;

Niechaj umary swych umarych grzebie!

A ty, nie ma ust wiatowym piounem,

Ale tej aski Paskiej bd zwiastunem!

Widz, jak oczy twe wiatami skrz si
I za tym widem przeszy i wróciy

Bez ez... Czy zawsze napisano w losie

Nie by mioci duchem, ale siy?

Mów do mnie! moe w twoim smtnym gosie
Nie bdzie echa podziemnej mogiy.

26*
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O! nie! ty cay amiesz si w boleci,

A twoja rka szuka rkojeci...

Poeta. To nic — jam poblad... duch mój jest otchani
Tsknot i musi strzec si wasn moc.

Czuj, e gdybym ja polecia za ni
Tam, gdzie te wiata ca ziemi zoc.

Bybym, jak jedna z gwiazd, co si tumani
I przez tczowe jej rbki migoc,

I ju, ju wasnej twarzy mie nie mog,
A ja tu czekam w ciemnoci —

Duch.
^

Na kogo?
Poeta. aden duch nie jest bez przyjació wasnych.

aden gos nie jest bez ech — po za wiatem.
Raz ja nad Ikw, po mych kach jasnych

Bdzc, znudzony bkitem i kwiatem.

Bo mi w pamici koral twych ust krasnych,

Co pery takim obwodzi szkaratem,
Janiej si pali; i twoje oblicze

Skrzyo jak soce myli tajemnicze;

Znudzony, e mój gos tu nie pomaga
Ludziom w niewoli, ogie serca pije,

A cigej szczcia ofiary wymaga,
A cigle serca mego jadem yje,

A tu na wiecie róna jaka waga
Wazy wypadki... czek podoci tyje,

I spity winem, pie, co Anioowie
Daj, za pociel kadzie i wezgowie: —
Siadem pod chat kobiety cmentarnej,

Co odmykaa trumnom koowroty;
I peny byem wtenczas myli czarnej

Jak Brutus... który na twarz bia cnoty

Krwi swoj rzuci — a u gospodarnej

Kobiety byy z malw ogromne poty,

I z ndz pikno tak zczona sielska.

e chata si ta zdawaa anielska.

Wszystko mi jaki wzrok duchowy blady.

Przemienia w dziwy: zda si — ródk trc,
A te malwowe z tczy kolumnady

Dostan nieba; a te paajce
Cynowe miski to, jakby na skady

Rusaki swoje odday miesice,

A te na póce girlandami wiec
I gdy kur nocny zapieje, wylec.



405

Ja byem wtenczas dzieci — lecz do gliny

Kiedy wejdziemy, my straszniejsi z duchów,

To mamy straszne w dziecistwie godziny,

Gdzie duch bez adnych wizów i acuchów
Ma ostrzeenie. W mogilne doliny

Chodzimy chtnie... niby dla podsuchów.
A duchy wtenczas rozmawiaj z nami
Same, lub tylko natury ustami.

Otó i wtenczas w mylach moich zamt.
Zwtpienie byo — rozpacz nad ubit

Polsk... Gdzie, rzekem, jest taki sakrament,

Coby w niej martwej chodzi si skryt.

Jak krew yjca?... taki by mój lament,

Który me oczy wnet zamieni w sito

Siejce pery ez. A wtem od Boga
Przysza nauka wielka i przestroga.

Skrzypna czego jedna stara belka

I poruszya gniazdo jaskóczychy;

Z gniazda wypada ptaszyna niewielka.

Bez pierza, may zimny trupek, lichy;

Wic potem tego dziecka rodzicielka

I ojciec w domek przylecieli cichy

Prosto do gniazda, do swojego ktka,
I nie znalazszy swojego dziecitka.

Wyszli oboje — Boe! z jak wrzaw?
Wie matka, której ludzie dziecko skradli...

Wreszcie ujrzeli go pod moj aw
Oboje z nieba jak martwi upadli.

Ojciec na lewo, a matka na prawo;

Usiedli przy niem, a skrzyda tak kadli

I tak wóczyli biedaczki za sob.
Jak paczki cik okryte aob.
Lecz mier ptaszcia taka bya wiea,

Tak niespodziana, tak zda si zdrad
Niebios, e ojciec matce nie dowierza —

Oboje w dzióbek er mu jeszcze kad,
Dzióbkami ciaka próbuj i pierza.

A ono z gówk wycignit, blad
Z pocztkiem tylko dziecicych skrzydeek

Ley, jak srebrny na herbie orzeek.

Wic — o! niewiaro cudna, rodzicielska,

O! dugie, pikne tych serc niepokoje,

O cudna myli w ptaszkach, ju anielska! —
Za skrzyda wzili dziecitko oboje.



— 406 —

I wyej ni tam brzoza, nimfa sielska,

Rozrzuca swoje girlandowe zwoje.

Podnieli... mylc e w niem lot roznieci

Ziycie, e z dzióbków puszczone... poleci!

Tak, poczone przez biay dyjament,

Stao nademn w niebie biedne stado.

Potem je moe zdj rozpaczy zamt,
Bo upucili dziecko... a to spado;

A oni siedli nad niem znów i lament

Taki podnieli, e mi lice zblado,

Serce bolao, tak jak dzisiaj boli.

Bo co tam dla mnie jest w tej paraboli...

tak! nim ja w mier ojczyzny uwierz.
Chociaby jak trup lec w grobie zbrzyda;

Potargam wprzódy j pieni za pierze.

Poo wprzódy na pieniane skrzyda,

Porw j z ziemi, tak jak wicher bierze,

Stargam acuchy wszystkie, wszystkie sida.

Podnios w niebo, a gdzie Pan Bóg wieci,

Puszcz... jeeli ywa... to poleci...

Dziecinna to myl, duma to dziecinna!

Jam si sam rozbi piersi o granity,

Ale gos ani te lutnia — niewinna...

Có ty mi teraz pokazujesz wity,

Gdzie inna matka, ta królowa gminna.

Dziecitko swoje podnosi w bkity.
Tak lekko duchy podnoszca wolne,

Jakby z k braa pikne kwiaty polne.

Có ty mi wróysz tym piknym widokiem

Tcz i bkitów? za mn inna strona

1 duchy, co si na pie zbiegy tokiem,

Od których bya ju ogniem czerwona.

Ich tchem trujca, ttnica ich krokiem...

Dobranoc! — harfiarz wasz pospnie kona!

Klnie wam i kona... precz straszyda stare!

O siostro! odpd odemnie t mar!

Duch. W powietrzu widz trzy...

Poeta. Trzy przyszy razem?

Duch. Twój wos zjeony operli si potem!

Poeta. Patrz! za cerkiewnym, o! tym — bohomazem
Powietrze cae si wydaje zotem...

Zapewne przyszed od duchów z rozkazem?

Albo mi lir powsta — albo grzmotem!
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Tak zwykle gada — gdy mu si podoba,

To w jku gosy te poczy oba.

Teraz nie mówi nic; lecz stoi srogi

I zda si, twarz mi swoje w pami wraa.
A tamten ~ patrzaj, tak pikny, jak bogi —

Który wyglda take na harfiarza,

Ale instrument ma bardzo ubogi,

Sam wida by tej harfie za stolarza —
Dziwna!... rybie w niej srebrz si ocienie

I labradorskie Sybiru kamienie.

Struny, podobne do starych badylów.

Pod palcem tego ducha dr spróchniae.

A co? czy dobrze na niej panna Nilów
Graa, wywiódszy ciebie gdzie na ska

Kamczatki, kdy jasne roje gilów

Latay sucha, gdy jej rczki biae
W powietrze pene mgie, duchów i szronów
Lay z tej harfy girlandami tonów? *)

powiedz, jakie ci sny o modoci
I o twej miej ojczynie wyjcza

Jk tej, le z renów ostruganej, koci
I tej dziewczyny gos, który wyrcza

Anioa stróa, a ty — o litoci!

W oczy jej patrza czyste, u nóg klcza,
A drug myli poow pie mija.

Pali dom, ojca w pomieniach zabija...

Powiedz, czy w harfie tej dzi jest aosny
Tego dziecicia jk i skarga cicha?

Czy ty pomidzy anioami gony
T harf? Czy ci rka nie usycha?...

Patrz... ten duch, niegdy tak mao litony

Temu dziewczyny sercu, teraz wzdycha
1 lirnikowi palcem pokazuje.

Jakby chcia mówi: patrzaj, on to czuje!...

Precz bladzi! — i ten trzeci, co nad gowy
Wyciga rce i nad wami trzyma

Swój wielki, bardzo ciki krzy cynowy.

Niech mi nie prosi zawemi oczyma!

Stary wiat skona... nie zacz si nowy.

Dla takich duchów, jak wy, miejsca niema!

^) Duch ten, to Beniowski, który na Kamczatce wzbudzi uczucia
w córce miejscowego dowódzcy zaogi fortecznej.
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Lecie i w now zorz si rozpycie
I bdcie nowi duchem — albo gicie!

Duch. Stój! oni wszyscy z wiar i nadziej,

Pozwól im swojej duszy jak kocioa,
Gdzie teraz adne lampy nie janiej!

Kto wie, przez ciebie jaki gos zawoa,
Gdy bd w tobie... Patrzaj, jak pikniej!

Ogie im tryska z nóg i z rk i z czoa
To wielkie duchy i wydarte niebu!

Poeta. Czegó odemnie oni chc ?

Duch. Pogrzebu.

561)

P) Samuel Zborowski (1845 r.?).

(Dramat w 5 aktach).

Z aktu I, sceny I.

Helion (w stanie somnambulizmuj. I cisn nieanielsk tcz.
Nic... Widz ognist tcz... Ja si w mej twórczoci mcz,
I to mi tu, o tu — boli. A oni, patrz, peni mocy,

Ta tcza nim wiat okoli Na górach. Boga prorocy,

Rónopromiennemi pióry, Piorunami nakryci, kocioem.
Nim go dokoa obleci. Nad tczowem stoj koem
To ja przejd przez tortury I lud, jako owce, pas...

I duch si we mnie rozkwieci,

Dajcie mi tarcze zwierciadlane.

Dajcie mi zot mitr ojca Ramazesa,

Zaprzcie konie biae, jak mleko! Atessa,

Siostra moja, niech ze mn na wóz zoty wsidzie,

Niechaj poo dary na czarnym wielbdzie,
A odzie niech, okryte tyryjsk purpur.
Czekaj przy sfinksowych alejach. O! góro

Karnakowa! Twych kolumn jaspisowych krocie.

Twe granity róane, twe piaskowce w zocie.

Bkitach i rubinach, niby las bogaty.

Gdzie pnie cae okryte tczowymi kwiaty,

A li cay, róowy, z granitów syeskich.

Zorzy wielkiej podobny, wstdze i bóstw eskich
Rumiecowi. O, góro! Gdzie piramid twarze,

Najwysze tutaj soca zotego otarze.

S zapisane czynów moich wyliczeniem,

Ducha mojego prac — wielkiem przemienieniem
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Granitów w moje myli o wiecznoci ducha

Na ziemi... Góro ludzka, skd duch mój wybucha
Stu bramami i na wiat si na zotych wozach
Toczy, tratujc wszystko — zapomnij o zgrozach

ycia mojego! Tutaj z poncego gmachu
Wyszedem jak król ludzi bez serca i strachu

Po ciaach ludzi ywych, co si kadli sami

I byli mostem... Sysz pod memi nogami
Trzeszczce cia wilgocie, kiedy ogie z ciaem
Walczy, ale adnego jku nie syszaem,
Anim zabola sercem, bo mój duch fatalny

Z gazów i z ludzi czyni wiat piramidalny

I ma spokójno stwórcy. Ale mier przemaga...

Zawoajcie mi tutaj tyfoskiego Maga!
Chod, chc pomówi z tob, chod starcze uczony!

Widzisz, ten wóz, biaymi komi zaprzony,
W alei sfinksów czeka, a ju na nim stoi

Atessa, siostra moja.

Jak ona si boi

Tych koni, co pod drc i mleczn powok
Maj krew, ogie, dum królewsk, gdy wlok
Trupy królów i na wiatr rozpuciwszy grzyw,
Lec przed zotym wozem, by furye straszliwe.

Piekielne...

A dzi, patrzaj, jak zda si spokojne.

Wiedz, przeczuy, e nie wyjedam na wojn,
Ale ju ku grobowi dyszel obrócony...

A patrz, Atessa moja do zotej korony.

Do mitry, cyprysowych przydaa gazek.
Mio ony przeczua smtny obowizek
Skonania, lecz si pikno nawet na mier stroi.

Pamitaje, o Magu! ty i bracia twoi,

Aby si wasza wiara w zmartwychwstanie ciaa

Sprawdzia i piknoci tej nie oszukaa
Bo... (dobywa miecza)

Wic ty mi przysigasz, e za trzy tysice

Lat, ta góra, kolumny, to niebo i soce
Nawet, o! ta órawi girlanda pynca.
Jak hieroglif na niebie, i tam to miesica

Oko srebrne, które si za palmami jawi,

W tym samym wszystko ksztacie znowu si pogtawi,

Gdy z alabastrowego bd sarkofagu

Budzi si z siostr moj, Atessa, o Magu!
Budzi si z siostr moj Atessa, po wiekach

Snu, spoczynku!... (zamyla si)

Mówie mi, starcze, o Grekach.
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Ten lepy harfiarz, który tu, pod moim tronem

piewa nowym jzykiem, nowjrm ducha tonem
Utkwi mi i zej z oczu nie moe. Ja w jego

Gosie syszaem. Magu, co niemiertelnego.

I dlatego w grobowca rytem malowidle

Ten starzec z harf zot, przy odwianem skrzydle

Srebrnej brody, przez moich rzebiarzy wykuty
Trwa midzy pamitkami...

Niech ten duch poczuty

Duchem, zostanie ksztatem, który grobowcowa
Cicho przy sarkofagu na wieki zachowa.

A si obudz...

Teraz do sennego oa!
(Pospuje niby we nie, idzie ku oknu gotyckiemu).

Coraz ciemniej — jak soce, gdy leci do morza,

Coraz ciemniej — konie mnie do przepaci nies —
Coraz ciemniej i smutniej... Atesso! Atesso!

Tu nam zosta na wieki, tu pooy ciaa —
Atesso! Ty mi w zotej tyarze kochaa,

I, nieprawda, e w jednym zaniemy ucisku,

By si zbudzi z mioci? Patrz, na obelisku,

Co si nad, sarkofagiem od pochodni zoci

Niby duch, tam — w ciemnociach i grobu wilgoci

Skazany sta przez lata trzytysiczne w ciszy,

A nasze znowu gosy ocknite usyszy...

Patrz, na tym obelisku pracownicy proci

Nie rozumiejc, ryli history mioci,
History naszej duszy, jasnej, rozkochanej,

History tej maeskiej razem i siostrzanej

Pary serc naszych... Siostro! obejmij w ramiona

Ten kamie, tam s nasze miosne imiona,

Tam wypisana wierno i imionka dzieci.

On jest pomidzy nami teraz jak brat trzeci,

Wszystko wie i zapomnie si nigdy nie boi,

I nad naszym grobowcem jak piastunka stoi,

Wic go pocauj, siostro, bo to brat nasz niemy.

Teraz nam spa i — w jego opiece zaniemy.

A gdybymy wstawali ze snu nieprzytomni.

Gdybymy zapomnieli czego — on przypomni.

I nie przemoe grobu ta ciemno i zgnio.
Obudziwszy si znowu na soce i mio,
I dawne ycie w tcze si rozleje nowe.

Zdejm wic róe z tyary i wó mu na gow.
Ty skoczya z kwiatami, ze wszystkiem skoczya.
Chciaem, aby nas modych zamkna mogia,

Abymy modzi znowu do ywota wstali.
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We t trucizn, serca ci dotknie i spali...

Ja sam... Skonaa? Ha! ju, juz na pozarzeczu

Ty joskiem. ~ Ty otruta! Ja skocz na mieczu.

Chór duchów.
C AO\ O, smtny! o, kochany!

>J\^^f Srodze ty oszukany...

Przez sfinksowe aleje

Piasek stepowy wieje,

Jaszczurki usk brzcz
I ludzi si nie boj;
Palmy przy sfinksach stoj,

W palmach wielbdy klcz;
Na Luksoru wyynie
Cicho, jak na pustyni...

Przeszo lat trzy tysice —
To samo zote soce
Przez niebiosa si pawi,
I girlanda órawi
Ta sama na niebiosach;

I kolumn gowy cite,
I groby odemknite,

I harfiarz w srebrnych wosach
Nad harf swoj zot
Duma, niby z tsknot...

O, smtny! o, kochany!

Srodze ty oszukany!...

W naszym chórze boleci

I pacz sycha niewieci,

Bo przy pochodni bysku
Kto do grobu zawita
I stan i co czyta.

Na smtnym obelisku

Twój dawny pozna Eden
I zapragn, on jeden...

Lecz ty z boleci zgrzytasz,

Bo nigdy nie wyczytasz

Tego z dawnych kamieni,

Lecz na serca czerwieni

Zapisana ci bdzie
Piosnka obelisku grobowa.

Wszystkie zy, wszystkie sowa,
Pierwsze w pamitek rzdzie,

Zapisane przez Pana.

Mio czysto- siostrzana...

O, smtny! o kochany!

Srodze ty oszukany!...

Grób twój wyglda: blada

Niby gmachów kaskada.

Cicha, a jednak grzmica;
W kraj cieniów i upiorów,

Z ca tcz kolorów.

Pod ziemi wlatujca.

I tak wisi pochya,
A stoi jak mogia...

O, duchu smtny, liczny,

Duchu mój letargiczny!

Moesz ty w ducha mce
Ksa piersi i rce.

Jeli brak ci odwagi
Zacz ycie podróne;
Bo dawne groby próne,

I twoje sargofagi

Straciy twój proch — ciao —
Nic z nich nie zmartwychwstao,

Ani Atessa, ani

Mioci wy, siostrzani.

Obróceni ku sobie

W alabastrowym obie.
Piersi wasz i usty

Do siebie obróceni;

W grobowcu znalezieni,

Jak leny orzech pusty,

W którym nic nie zostao.

Choby te muszki ciao.
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Z aktu ii, sceny I.

Chór. Bogosawiona jest ta, co si zowie

C i^O\ Midzy duchami Boga: Moje zdrowie ^)

>j">jf Bogosawiona ask nad jej synem...

Sen jego nawet jest pieni i czynem.

Przechodzc we nie przedwstpne ywoty
Do Boga idzie, jako anio zoty.

A có, gdy ta pier, co myl zagraa,

Oblecze puklerz Anhella Michaa?
Gdy na ko czynu i cudu usidzie,

Na barkach skrzyda rozepnie abdzie,
Umalowane tczami po kocach,
W tarczy i w hemie, jak w podwójnych socach,
Z kopi, w pomie Boy zakoczon;
I tak wyjedzie na k zielon,

I tak wystpi, jako anio Paski,
Na ten kwiatkami zoty ug sowiaski?
O, wtenczas kwiatki róne, mae, czne,
O, wtenczas pery na kwiatkach tysiczne,

O, wtenczas wonie z k róanych wstan
Przed mieczem jego, przed twarz róan —
I rzeki cofn si srebrne w korytach.

Gdy przyjdzie w zorzy ducha i w bkitach!
Lecz jeszcze nie czas, jeszcze przed nim stoj
Te sny. które go jako harf stroj...

Scena IV.

Helion. Tu rozkazay duchy przyj i czeka...

C/^4\ Raz mi si ciemne niebo wyiskrzyo,^" */ Gwiazdy zaczy w rónych stronach szczeka...

Serce mi w onie zatrwoone bio,

Jakby na sdzie... i rozpacz zdjty,

Jakoby wirem gosów ogarnity.

Staem. Nareszcie tak mi owe gosy
Drczyy, em sta, wyrywajc wosy
Jak potpieniec... Teraz okolica

Cicha .. I srebro róane ksiyca —
Zda si — tczami wewntrz wskro przesiko.

Co w tej naturze niby serce zmiko
I zesmutniao... i nie jest tak ciemn.

*) «Salus mea» tak poeta, sw etymologi, objania imi matki swej

(Salome), której tu chór bogosawi za syna, iajcego speni wielkie po-

sannictwa.
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Jakby litoci przejta nade mn...

Cyt... sysz gosy... lecz bardzo z daleka

piew.
Gdy wyroniesz na czowieka,
Stan ci sny, jak liczny wróg,

I stworzysz wiat, jak tworzy

[Bóg;

Ale nie wiat realnych scen,

Lecz niky wiat, jak ze snu —
[sen.

I zamiesz wiat i pójdziesz

[wbrew
Wojskami mar przeciwko cia,

I bdziesz myl przemienia

[w krew,

Nam dawa moc i od nas bra;
I bdziesz król — lecz bdziesz

[sam.

Albo wic id, albo si zam ..

Lecz jeli duch przeamiesz twój

Jeli ty nas odgonisz w mg.
To wtenczas drzyj! a silnie stój,

Bo my, jak psy, jestemy ze...

I jedwabiem przeszywam
Na jedwabnym ubiorze,

W kocióku, Matce Boskiej —
A inne, czystszej wody,

Wkadam we zote woski
Chrystusowi. A za to

Rybek mi korowody,

Pod rybaczan chat.

Przychodz, przed niedziel,

I dno cae zabiel.

Helion.
Jaki gos czysty!... Jak do nieba

Gos z góry. [pynie

!

Zbli si ku tej dziewczynie,

Rzu na ni rce ducha,

Mocniejszego posucha,

Za mocniejszym popynie
I poleci bez koca...

Cignij za sob w soca!
Helion.
Jeden z tych gosów, czuj, wiat

Z pknitych serc, z serdecznych Gos z dou. [pokona..

[cisz Dziwnie ja przemieniona

Drwimy jak grom, co bije w krzy! Wstaam dzisiaj z pocieli

Helion.
Pyszne to gosy! Gosy! jestem

Goszdou. [z wami

!

Muszelki s z perami
W naszem srebrnera jeziorze,

Zbieram je, wydobywam

Dziewica (pokazuje sij.

Rybaka jestem córk, yj z niemi,

W tczowych mi si pokazuj koach;

W nocy z tczami przychodz srebrnemi

I mówi do mnie...

Przyszli we nie anieli

I oczt mi zamknitych
Liljami dotknli,

I zobaczyam witych.
Helion.
Kto jeste ty, co gadasz o anioach?

Gdzie mnie prowadzisz? Silna twoja rka!
Serce mi bije i duch mój si lka...

Helion. Jak sen prowadz... Gdzie? Sam nie wiem wcale.

Jeli duch porwie - wstpimy na fale.

Jeli pochwyci — polecim w niebiosa.

Jeli roztopi — spadniemy jak rosa,
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Jeli zapiewa chór, co teraz niemy,

W echo si jego gosów rozlejemy.

Zamknij teraz powieki

I do dna duszy wasnej patrz, a jaw si zjawi!

Widzisz — gmachy, bkity, girland órawi
W dziwnym kluczu lecc po bladych niebiosach?

Czy syszysz szelest mierci gazek we wosach?
Czy widzisz grób, co wejciem ogromnem przeraa?

I posgi, i przy tych posgach harfiarza.

Po zotych strunach srebrn lejcego brod?
Dziewica. Konie lec i ludzi z pochodniami wiod —

Jak mi straszno!

Helion. Czy widzisz róan kolumn
Pomidzy nami?

Dziewica. Widz.
Helion. Teraz bia trumn

I podziemne gdzie ciche tczowe pokoje?

Dziewica. Trumna, gdzie spa bdziemy, nieprawda, oboje?...

Cicho i dugo, socu odjci zotemu!
Jedno si pooymy na sercu drugiemu,

W jednej trumnie — nieprawda, jak gobi para?

O! ty blady, gdzie twoja wysoka tyara?

Dlaczego ty si póniej zbudzi, dziecko cudze?

Mylaam, e ja ciebie pocaunkiem zbudz,

Ze rozkwitniemy razem w tym podziemnym grobie,

Opowiadajc, emy tam nili o sobie.

O! duchy, które trupy oszukuj, ze s.
Jam si zbudzia sama!

Helion. Atesso, Atesso

!

Ty martwa? Wsta, przy tobie ja jestem, na ziemi.

Ty taka sama czysta, z usty róanemi,

Z oczyma, co szmaragdów podobne ogniskom.

Ja twój duch, ja winienem twym martwym uciskom
Sen cichy i spokójno winien pod mogi...

I pamitasz, e w grobie nic si nie ruszyo.

Tylko raz serce, kiedy Jezus wstawa z grobu.

Dziewica. A moje wtenczas, gdy Go kadziono do obu,
I gdy Mu pasterz kwiatki malekie podawa.

Helion. Moje silniejsze wtenczas, kiedy zmartwychwsta.
Dziewica. Moje, kiedy Go pasterz w obeczku wychwali.

Helion. Moje kraniejsze wtenczas, gdy kamie odwali
I wsta z grobu.

Dziewica. Helion.
Boe! wic my rozdzieleni... We mnie jest moc pomieni,
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Co rozerwane — zwie... Ze mnie wielkie pomienie
Nie wiesz ty, gdzie ja d, A kady z nich odpywa,
Nie wiesz ty, co ja stworz. Po niebie leci, skbi,
Dziecko ja jestem Boe... I ksztat sobie zdobywa,

Id gdzie przeznaczenie. I w marmur si ozibia,

Wiatr wiszcz i odrywa I zostaje...

Z aktu V, sceny V.

Poeta w przemówieniu Lucyfera, który wystpuje tu jako adwokat
narodu stojcego przed sdem Najwyszego w osobach: Zborowskiego i Za-
moyskiego, przeciwstawia, swoje pojmowanie przeszoci i widzenie przy-
szoci, pojciom i obrazom «Przedwitu». Widzi on w przeciwiestwie, a ra-

czej rónicach zasadniczych dwóch tyci ideaów Polski, ponowienie przeci-
wiestwa, zachodzcego midzy deniami Zborowskiego (którego ducha
zaprzecze czuje w sobie) a Zamoyskim, którego duch przemawia przez
Krasiskiego. Przez usta Lucyfera przeciwstawia Sowacki historyozofii
• Przedwitu* (zarówno w przedmowie jak i poemacie rozwinitej) zasndy
swej «Genezis z ducha» tylko jednak czciowo tu odsaniane, gdy <Gos«
ostrzega; e «mówi nie wolno o tem co Królestwo Boe przyblia*. Lu-
cyfer streszcza gówne myli «Genezis» w ustpie zaczynajcym si od
sów: «0d czasu jak duch na ziemi zakada*.

565)
Lucyfer.
Panie, oto jest jedyny manifest!

Panie, oto jest jedyny manifest

I rzecz, za czasu swego, dobrze znana.

Lecz teraz j tu kad pod kolana.

Proszc o wolny gos za mym narodem,

Który oto tu, przed niebieskim grodem,

W tych dwóch osobach stoi — Przeszy wieki

Sawy, a on ju w grobowcu, o! Panie!

Jako gos harfy wyglda daleki.

I dawne, proste pastuszków piewanie
Koldujcych w wiecie ju niewane.
Daje mi si i gosy powane.
Adwokatowi ju nie szczcia, sawy,
Ale oto tej wielkiej boej sprawy.

Która musi by wygran w niebiosach;

Nim j anieli na tczowych rosach

Znios na ziemi — czem pieko zatrwo
I w serca ludzi gorejce wo. —
Quis advocatus est? Czowiek nikczemnie

Przed tob Panie chylcy to ciao;

Lecz jeli cierpia kto wicej ode mnie.

Jeli kto twardsz by na piorun ska.
Jeli w kim serce wzgard goniej grzmiao
Na fasz, co fasze tu szataskie wspiera.
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Jeli kto wikszy zy w renicach zbiera,

Nad ndz wielkich, we wntrznociach powiek,

Jeli jest taki tutaj duch i czowiek,

A jeli ndze go ojczyzny rusz,

Niech stanie - gos mu oddam choby z dusz.*)

Chór wielkich. Syszysz, trbami grzmi cae niebiosa

I grzmi oklaskiem ogniste scenaryum.

Chór maych. A bk adwokat gdzie uciera nosa

I liczy, jakie dostanie salaryum.

Chór anioów. Sprawa wychodzi jak jutrzenka ranna

Z oboków Paskich. Hosanna! hosanna!

Gos. Suchajcie! Sprawa u Paskich podwoi,

Przed sdem Boga w adwokacie stoi.

Poeta. Trby od twego grzmice majestatu.

Soca, co u stóp przelknione gór.
Przypominaj mi, Panie: Quo foro

Sprawa si toczy; e to ju nie wiatu,

Ale anioom opisa naley:

Przez jakie drogi ta rzecz prawna biey.

Ile ju razy rozsdzon bya.
Gdzie jakie czoo lub jaka mogia
Ley zapadym ju na niej wyrokiem.

Musz i za t spraw krok za krokiem.

Wszdzie jej dotrze, i na ksztat widziada.

Chwyta j duchem, tam, gdzie jest bez ciaa,

Cierpie na miejscach, gdzie ona upada,

A tryumfowa, gdzie tryumfowaa.
By bratem wszelkiej duchowej krainie,

A prawie gin tam, gdzie ona ginie.

Ale nie ginie ona! Si ab ovo

Pozwolisz, Panie, wywie ród ubogi.

Ecce od wieków w Bogu byo sowo-

A mymy w sowie byli jako Bogi,

A przez nas forma jest.

Wic oto zda si.

Ze ta daleka rzecz stosunku nie ma
Z tym oto, który tu w biaym atasie,

Z wytrzeszczonemi jak upiór oczyma,

Z gow ucit stoi i dochodzi

Sprawiedliwoci po trzechsetnym roku

Swego grobowca. Zda si, e w oboku
Ten upiór krwawy do Charona odzi

Wsiad, gdy mu wiat si bkitny umiecha.

1) Jest to przeciwstawianie swych cierpie skardze Krasiskiego we
wstpie do «Przed\vitu» (Jak Dant przez pieko przeszedem za ycia).
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Jkn i we mgy ogniste pojecha,

Odchodzc z ludzi smtnych trybunau...

A sprawa oto, ze si jego ciau
Niesprawiedliwo staa, tu si wlecze,

I caa katem si podpiera!

Lucyfer. Przecz —
A to na prawdy wywiod zwierciado.

Ze nie o gow, bo sto gów upado,
Niesprawiedliwiej, nie o jego ono,
Bo mnie na wiecie gorzej gdzie raniono

W serce, a przecie nie dochodz sprawy.

Ze nie o jego ród, bo wikszej sawy.
Jest oskarony nili oskaryciel.

O có wic staj tu ja, jego mciciel,

A Pan mciwoci mej mionie sucha?
có ja staj tu? O jego ducha

Staj, przez który duch sza Polska w gór —
A to niejako, przez formy struktur

Mdr, na wielkim wiecie sta si miao.
Ze nowa forma boska nowe ciao

Narodu stworzy musiaa na ziemi;

Lecz duch leccy pióry anielskiemi

Z pod formy, co go zaczynaa cisn.
Lecc do Boga form mia wytrysn
Now, jak zoty kwiat na grobowisku.

Form, pikniejsz tem, e z pod ucisku

Wsta i z serc samych wielk moc wzit
Rosn ju, gwiazd zaczynaa wit
Byszcze na ziemi, jak w noc jak chodn,
Gwiazd, co twarz wychodzi pogodn
wieci, tak bya oczom moim mia...

Gos. Cyt, cyt, suchajcie!

Chór. Upad... Ta mogia
Ciy mu zawsze, na duchu upada.

Lucyfer. Od czasu jak duch na ziemi zakada
Róne królestwa formy, mocarz stary

Nowe i nowe skadajc ofiary,

A biorc wicej, ni odda w ofierze —
Bo wiecie, ze duch zawsze wicej bierze

Ni zoy, a gdy bardzo si zbogaci

Chcc trzyma co ma, nieraz wszystko traci

1 znów, strcony niej, w gór dybie —
Od czasu jak si w dyamentu szybie

Pierwszy tczowy anio na mier zgodzi,

A Stwórca go sam, podug jego woli,

Z niemrcej wyrwa bryy i urodzi

WIEK XIX. TOM IV.
*•
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Pierwszym robakiem. — Notuj atoli

Ze Stwórca, jako ojciec, co dogadza

Dziecku, gdy gupie chce strzay lub uka,

On niewidomie dziecitko oszuka

I na koce strza akocie powsadza

Zamiast elaza. Podobnie Jehowa
Zadrwi podobno co z naszego sowa,
Kiedy w limaczku maym chciao krzya.

Bo zamiast mierci...

Gos, Stój ! ta rzecz przyblia

Królestwo Boe, mówi jej nie wolno!

Lucyfer. Wic patrzcie oto ró poln
Wnosz mi tutaj srebrne Amfitryty,

Ten cudny pierwszy ksztat zabity.

Majcy gwiazd ywota w warkoczu.

Bdzie wymow (dicitur) do oczu

Zastpujc rzeczy ominite.

Które omin musz, jako wite
I pooone na ustach Jehowy
Pod zagroenia palcem.

Gos. Wic bd nowy,

Lecz nie bd wczesnym kamieniem zgorszenia.

Lucyfer. Wic dobrze, niech pod palcem zagroenia
Bd te rzeczy, niech si duchy rodz
I same prawdy przedwiecznej dochodz,

Niechaj czytaj sami w ksztatów ksidze.

Na wiecie, bdc wami, popdz
T smutn ducha leniw natur.

Która opiera si idcym w gór
I wieczny opór z dawnej formy stawi.

Na wiecie mój trup, pod stra órawi
I krzyów, w stepach gdzie teraz lecy,
Wstanie i pójdzie, aosny lub drwicy.
Po wszystkich botach z braterstwem si szarga,

Za wszystkie serca niebolce targa.

Próbowa, które mi do tonu jkn,
Jeli gliniane

Wic dobrze; to — panie —
Ta sprawa, gdy me ciao zmartwychwstanie

Na wiecie, z ciaem mojem si podniesie;

To dobrze: w jakim ciemnym, prostym lesie,

Gdzie na mogile, gdzie w blasku ksiyca,
Od razu, jak duch, jako byskawica
Przenikajca wiat, zdziwiony mrowiem
Stan i gosu dobd i powiem
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Ostatnie sowo: Tu wróc do prawa.

Panie, t}^ duchem wiesz, e Paska sprawa
Jest spraw ducha, który si wielmoy
Tob i coraz nowe ksztaty tworzy,

I w tych si ksztatach znów wyej podnosi,

A bdc pierwszym, znów o nowe prosi,

A swoje duchom leniwszym zostawia.

Wic kto chorgiew ducha wyej stawia

I przedstworzon objania ciemnic.

Kto stawia — mówi, now ducha wiec,
Do której lud inny powoli dochodzi.

Ten — mówi — jakby now gwiazd rodzi,

Do której wszyscy my powoli dym,
I moe nazwa si boskim chorym.
Jeli na drodze boskiej znalaz drog.

Wic przed Chrystusem; a oto wam mog
Dowie, tych duchów srebrnych girlandami.

Kiedymy byli stworzyciele sami

Nowych gwiazd, chocia przez ziemi pochyo
I ciar duchów w dó leciaa fala.

To, oto patrzj, ten duch stworzy mio
Ojczyzny, a ten, co mi sucha zdaa
I w rku dla mnie czar cykut trzyma;

Ten w niebo gdzie tam spojrzawszy oczyma,

Niemiertelnoci dojrza i tu zjawi.

Panie, ty krzy twój cierpicy postawi.

Ten krzy, nad którym gwiazdy same zblady.

Na gowach, które dla ojczyzny spady.

Na sercach, które byy twoj ska.
Bo ukochay co wicej ni ciao

I nie ulky si wiecznej mogiy.
Wic pod twym krzyem lee godne byy
Jego podpor, jako pierwsza cnota.

A jeli nie tak, to czemu Golgota,

Czemu nie Alpy znaczy ci Jehowah,

Czemu ci kaza sta na trupich gowach?
Powiedz, jeeli mówi si nie boisz.

A czemu teraz krzyem w Polsce stoisz,

Naszych ubogich chateczek ozdob?
Bo ta góra gów trupich posza z tob.
Lejc z oczu serdecznemi zami,

I krzy musia i, za trupów gowami,
I stan u nas jako chorgiew Boga.

Primo. Probandum est, e ducha droga

Przez Polsk idzie, za ni gin ka,
27*
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A to finalnym tu celem wyka,
Cho mam pisane na to dokumenta.

S e c u n d o. Dowie musz, ze ta wita
Sprawa w skarcym bya yw, czerstw,

Mod — a na niej speniono morderstwo,

Do którego si defendent przyznawa.

Tertio. Dowiod, e dotd ta sprawa,

Przez odebranie, tu duchowi, ciaa

I przez wzrost tamtych we krwi zatrzymaa;

A std ponosi swoje wielkie szkody

Sam Bóg. A na to poka dowody
Straszne, przez aden sd nieodepchnite —
Ciaa szlachetne, a z szubienic zdjte

Duchy szlachetne, a skalane botem,
Krzy naszej mki, grocy wywrotem
Nawet anioom...

Gos. Gwiazdy klaszcz zote...

Lucyfer. Kto niemierteln ma w sobie istot,

Czuje, widzcy ten wiat w starej korze,

e co wikszego ze wiata by moe
Gdy si urodzi w nowo z ducha cudów.

Ni gniazdo ndznych i cierpicych ludów,

Które za jadem cigle a chciwie;

A te s gupie, a te niegodziwe,

A te s dalej, a te bliej krzya;
Tam si podnosi duch, a tam si znia,

A tam pod form, jako anio ciemny.

Pod tward form cigle grzmi podziemny;

A tam zaledwo taka maa dusza.

Ze form rzdu gdzie cokolwiek rusza

Jak kret podziemny.

Kady rzd swój tor ma
I depce gow ducha, idc z góry.

A wic by musi niewidzialna forma.

Zamieszkujca tczowe lazury.

Wikszej piknoci od gwiazd i miesica,

Codzie ku duchom naszym zlatujca, —
Jeszcze wysoko, jeszcze w onie Pana,

A ju przez oczy niektóre widziana.

Rzadko, bo w tysic lat raz albo dwa razy

Bynie na ludzkie, orle, dzikie oczy,

I znowu tysic smtnych at przeskoczy,

I znowu temi samemi obrazy.

Gdy si otworzy nowa widze brama.

Ona wychodzi ze mgy taka sama.

Dziwna (ziewica o tczowych wosach.
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Zawsze przed nami stojca w niebiosach.

Ergo, dwie przyczyny:

Wstrzymanie ducha jest i podo gliny,

Która uciska form; gdzie zbawienie?

Od klczcego tu bior anioa
Ksig i oto cudowne widzenie ^),

Które jest niby kopu kocioa
I celem wszystkich dalszych ducha kroków.

Stoi wyranie: «I schodzi z oboków
Miasto, yjce pod boskiemi bery,
A bramy wszystkie stoj z jednej pery;
Peno jest ulic zotem brukowanych,
A w fundamentach s drogie kamienie,

A miastu wiec tylko dusz pomienie,

A w tem si mieci i krew pocinanych
Znachodzi wszelka i wszelkie sumienie

Duchów sonecznych, a zamordowanych,
A którym adna ludzka moc nie szkodzi,

Wstaje i znowu po ulicach chodzi;

Z lekkoci czynic sprawy Boga dzielne,

I bez boleci, bo ju niemiertelne

I duchy one s i miasto duchów*. — (Kadzie ksigi).

A wic suchajcie: Gdzie naksztat acuchów
órawi albo tcz trwajcych wiecznie

Ukaza si gród, cicho i sonecznie —
Trwajcy w niebie bez miejsca i czasu.

A raz w te jasne, szkliste dyamenty
Woy swe oczy orle sam Jan wity,
A raz pastuszki z litewskiego lasu

Widzieli mury i perow bram;
A zawsze miasto stoi takie same
I wiato rzuca na pastusze twarze.

Czasem lat tysic przetrwa poza mgami
I znowu ze mgy cicho si pokae.
Tcz podparte albo piorunami;

Albo si w soca opromieni ram.
A zawsze — mówi — miasto takie same,

Jak przed wiekami.

Có jest ów ogród? — Mara,

Panie, oto ty, jako na Ikara,

Podniose na mnie twój krzy z dyamentów.
Czy mylisz, e mi braknie dokumentów
Na intromisy do takiego grodu.

Jeli spokojna? A jeli na czele

1) Mowa tu o Ksidze objawie w. Jana zw. Apokalips.
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Chc wjecha z mieczem mojego narodu

I z sztandarami nastpowa miele?

—

Szablami rbic owe pery wite,
Mylisz, e witych zabraknie mi szabel?

A jeli zechc, sam i bez karabel.

Tylko przez pieni ogromne, natchnite

Pioruny, co mi krusz ca dusz.

Kruszy te bramy, mylisz, e nie skrusz?
A jeli do tych bram pozamykanych
Pynie si odzi, po krwi pocinanych,

I z wielkim aglem si otwartym wchodzi, —
Mylisz, ze braknie mi krwi albo odzi? .

A jeli piorun mi w bramie uderzy,

Mylisz, e po mnie zabraknie pacierzy

I ez? nie bdzie kltew?
Chórkobiet. *

O! nie bdzie...

Lucyfer. Cicho — wy biae, paczce abdzie —
Z poaowaniem. A wiecie wy o co

Sprawa si toczy i serca druzgoc,

I wos siwieje na suchaczy gowach,
I ywot oto ulatuje w sowach,
Jako rzecz marna, a one w klask mrcym...
Wic có jest ducha ostatecznym celem?

Za co my bierzem mki, za co rany,

Czemu ten zotem, a ten krwi zbryzgany,

A tego krwawca anieli si boj? —
A wic nad duchem, który leg pod Troj,
Jerozolimskie nic nie maj wzrostem?

A te nie s nam podstaw i mostem
Do spokójnoci wikszej wobec zgonu?

Wic musi jaki by kraj, gdzie si schodz
Duchy ju godne najwyszego tronu,

Które swój ywot, jako harf, godz
Nie z adn ciaa skruszonego trosk,

Ale z harmoni niemierteln, bosk;
Nie z celem ziemi ju, lecz z celem wiatów.
Jeli ja ndzny i bez antenatów

Zyskaem, em tu zrobi wielk cisz,

I mój mówicy gos jedynie sysz.
Nie przerywany tu adnym szelestem.

To mi ty powiedz. Boe, skd ja jestem?

I skd mi w sowach tyle serc i krzyków?
Jeli nie z ludu i nie z mczenników.
Jeli nie z Rzymian, jeeli nie z Greków
Jestem wyrwany — to skd?
Wiecie wy jak mi ognist paszcz
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wiat broni wieków i tej Jeruzalem?

A ja tu caym mej ojczyzny alem,
Z ca mej ziemskiej ojczyzny tsknot,
Wycigam rce, tskni za t zot.
Za ostatecznym snem naszych rycerzy...

Wiecie wy, ze gdy ziemia tu poley
Na mojem sercu, jako na trójnogu,

To ja j, z ducha, socem rzuc Bogu
I ju do gliny tej nigdy nie wróc?
Jeli t spraw wygram, socu rzuc
I nigdy wicej mój duch nie upadnie,

A jeli przegram...

Gos. Patrzcie go jak bladnie.

Lucyfer. A jeli przegram...

Gos. Gwiazd tysic ci sucha!

Lucyfer. Panie, to oddam w twoje rce ducha

I rób z nim co chcesz.

Chór. Oklaskiem go w gór!
Lucyfer. Panie, oto wic pokazaem w górze

Ten ostateczny wschód, ostatni z wschodów,

Wic to nietylko cel zoty narodów,

Ale i duchów jest to cel konieczny.

Jaki ostatni, wielki i soneczny,

Atmosferyczny, mgom rzucony na to.

Co? moe wiksze, ni soneczne, wiato.
Pene pierwiastków, jako duch nasz wiecznych.

Na ziemi w czarach zniesione serdecznych

I z serc wylanej naszej atmosferze.

Moe ta mio, z której dzi duch bierze

Twórczo i ogie i moc sw i dzielno,

Zmieniona w jak wiata niemiertelno,
Ju jako dzie tu nieskoczony wielka.

Nowa nam matka, opromienicielka

Cia niemiertelnych, nowe wiato dzienne.

Wic jeli nie tak, to co te promienne

Biae postacie, pod szmaragdów drzewy?

Co s te cige, te nabone piewy.

Które tam sycha, niby piewy z raju,

Gdy wiatr powieje od tamtego kraju,

A my gotowi chwyta dwik harfiany?

Co jest ta jabo leczca pogany,

A czyje to s te pogaskie dzieci,

Którym ogromna ta stolica wieci.

Jak soce Boe, a ma blask czowieczy.

Które z ran wszystkich owa jabo leczy.

Podobna wiedzy i mioci drzewu?
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A oni, w lasach gdzie, suchaj piewu
Wielkiego miasta, wszdy dostrzeleni

Brylantowemi strzaami promieni.

A które cierwo i krew zwierzt ywi?
Ja sdz, Panie, e to s leniwi,

Ze to s mty ducha, czer zepsuta.

Gromada do form dzisiejszych przykuta.

Co ze krwi yje, a z ez ludu czerpie,

A oto cierpi w ciaach, — o tak, jak ja cierpi,

em jest czowiekiem.

(Duchy klaszcz).

A one w klask. Panie!

Jeli kto pierwszy u wrót miasta stanie

I w bram z pery ogromn zastuka.

To oto czowiek ten, zda si, przez kruka
Zdziobany, oto ten kawaek ciaa,

Oto ten uan o krwawych wyogach.
Krew jego posza tam na wasnych nogach
I ju stana i ju zapiewaa,
I ju zmartwychwsta, ju piewa ten wity!
Kto sysza? Ja sam. Kto drugi? Jan wity.
Jeli dowodów trzeba, dajcie ksigi.

(Bierze ewangieli i czytaj

«I ukaza si znak wielki na niebie. Niewia-

sta obleczona w soce, a ksiyc pod jej no-

gami, a na gowie jej korona z gwiazd dwu-
nastu».

Azacz nie Polska to, ju bez potgi.
Taka, jak jest w gwiazd wiecznych acuchu,
Która witemu si Janowi w duchu
Ukazywaa, przez jutrzni rubiny?

Wic przed wiekami jej najwiksze czyny:

Wstrzymanie soca, zgniecenie ksiyca
Pokazywaa jaka byskawica.
Jake to dawno! Myl spojrze si boi

W ciemno tych czasów, gdy si to zjawio.

Wice w tem pimie te wyranie stoi,

Ze krew pocinanych w miecie si obudzi!

Panie, s wichry, co wielk kolumn
ami, s burze duchom niebezpieczne.

Ja je znam. Czoo si moje soneczne
Od nich, a do twych tu stóp pochylio.

Ale przed martw, prawn uledz si,
Ale z przerwanym tu serdecznym gosem
By zatrzymanjmi katem albo stosem,
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Albo od miecza poledz lub pomienia,

Gdy czowiek czyni dla Twego Imienia,

Gdy Twego ducha w sercach wiata budzi.

Gdy dusz gotów pooy za ludzi:

O! takiej wicej nie bdzie mczarni;
Albo ja padn tu, jak martwy pada!

Panie! Tu bya wielka Polski zdrada.

Tu w tym czowieku, co naksztat latarni

Uywa teraz gowy i roznieca

Krew sw, a tego kanclerza owieca
I pokazuje trupem: Polsk cito.
A ja wybraem dzi zaduszne wito,
I przez umarych rzdzc, bo mam si,
Otwarem dawn, przedwieczn mogi,
A ta otwarta bya moj sug.
I sza — i oto otworzya drug,
I oto stoj tu otwarte obie;

A ja musz drzwi zamkn w jednym grobie

Nim std odejd.

Lecz kanclerz powiada:

Có ja zabiem? czy jakiego Greka,

W którym wyrocznia Bogów wielkich gada?
Czy mistrza myli? Czy ludów czowieka?
Kogo zamkna ta czerwona trumna?

Powiada kanclerz: Czy sztuk opiekuna?

Czy akademiów zakadowc? Gdy ja

Byem jak czowiek, który wiat rozwija —
Powiada kanclerz: Do jednego celu

Pdziem czyny, gdy krwi Polska moka,
Jak te obrazy na mojem weselu,

Z których si wielka, jasna tcza wloka
Przez cay Kraków — tak, z wielkiemi czoy,

Przez Polsk czynów moich archanioy
Szy a lud patrza. Wic nieche si schowa
Ta jedna blada i ucita gowa.
Przed Boym Sdem furya jaka blada.

Na moje teraz cierpienia nieczua.

Która przez trzysta lat t zemst ua,
A teraz óci tutaj i krwi gada.

Chryste! To kanclerz przed Sdem powiada!

A ja wyznaj, e mnie sowem kruszy.

Bo ja dla jego smtnej, wielkiej duszy

Mam zy, jak pery wielkie. O! czowieku.

Czemu ty w innym nie wsta jasnym wieku.

Czemu, o, teraz w innym nie wsta kraju,
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Gdzie prawo rzdu jest w króla lokaju,

A ten, jeeli ma rozum i puca.

To narodowym mieczem gdzie chce rzuca.

Tak byby wyszy nad lud, caem czoem;
Dla nas ty szatan, tam byby anioem.

U nas ty jeste nie ludzki, nie bratni,

I za ostatnim Polakiem — ostatni!

Bo u nas, gdy duch przyjdzie, to ju stary.

Przez wszystkie wieki i przez wszystkie wiary

Jak óraw ciki i smtny — wdrowa^),
Tam naród cay z grobów wyratowa,
Tam, o miesice, krzyowe sztandary

Rozbi, tam tcze Boe kad na murach,

Tam depta morze, a tam nieg na górach

Przechodzi z wojskiem, z tczy majc bram
A wiadkiem czynu, tylko soce same.

Wic kiedy przyjdzie, dla nowego losu

Przybrawszy ciao, miej klucz, co odmyka,

A w jednem ciele znajdziesz mczennika.
Który wylecia z pomiennego stosu.

Gdzie ciao swoje i ko such tward
Porzuci katom z powag i wzgard;
Drugi ci powie, e ma wielkie prawo,

A ju duchowych tylko praw posucha
I zaprzeczenie ci pooy z ducha,

Przeciw któremu ty nic, rk krwaw,
Nie zrobisz, choby piorun trzyma w rku;
Trzeci — poznasz go po zach i po jku,
Z jakiej nieszczsnej ojczyzny przychodzi.

Gdzie si nie krzewi nic i nic nie rodzi.

Wszystko trzymane pod cielesn ryz,

A wielkie duchy, same siebie gryz.
Tskni i kuj pod formy fortec,

A gdy wylec, to do Polski lec,

Odetchn, jako bkitem sokoy.

U nas gdy sdz jakiego pisarza,

A on na chwil gos i lutni zoy,
To mówi: milczy — bo niebo otworzy;

Milczy, bo zbiera teraz si duszy.

Któr kraj wskrzesi i z mogiy ruszy.

*) Zgodnie z wierzeniami poety co do metampsychozy i co do wyso-
kiego posannictwa Polsce danego, które wymaga kierownictwa i pracy du-

chów wysoko udoskonalonych i blizkich ju anielstwa.
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Wic cho upadnie jaki brat Ikara,
,

To przy narodzie poezya i wiara.

Gdy architektem, a jest jaka brya,
Z której lud sobie mie kolumn marzy.

To myli zaraz, e bdzie wiecia
W nocy, jak miesic, z pomieniem na twarzy,

I chce aeby w niebiosa uboda,
I gwiazdy wszystkie nam do kraju wioda,
W pokorze niemi ogirlandowana,

Jakby cudowny gród witego Jana.

U nas, gdy powie wieszcz: « kolumny gowa »,

To si kolumna ta duchowi kreli,

Z ustami, z których lec wielkie sowa,
Z gow, gdzie wielkie, kolumnowe myli,
Z oczyma. I wnet spytaj si gawiedzi.

Powie, e serce w tej kolumnie siedzi.

Serce, co wiecznie si pka i broczy.

Taka jest wielka moc byskawic w onach.
Ze dotknij, a wnet piorun ci wyskoczy
Z kadego serca.

A ty na tych tonach

Chciae budowa — co?

Chór. Bij go sowa tcz!
Lucyfer. Nie, nie. — Patrzajcie, jego twarz drcz

Zbudzone myli. Nie, na Pana Boga,

On nie wyglda na ojczyzny wroga,

On take zguby narodu nie da.
On teraz dawnych myli twarz rozglda
I widzi, e go czeka przyszo z nami.

Zostawcie go wic smtnego z mylami.
To jego kara.

Scena VII.

Lucyfer. Z klienta mego ran pozamykanych,

Ci%/^\ I z tej wiatoci, co jest jemu ciaem,
^^"/ Widz, o Panie, e spraw wygraem;

A on, z oczyma jak soce zotemi,

T spraw ciaem rozegra na ziemi.

Krew nie potrzebna wicej i ja. Panie,

Ju nie potrzebny...

Gos. Chcesz i za mn?
Lucyfer. Musz

Jedn na wiecie niemierteln dusz
Przez wszystkie zote tajemnic otchanie

Prowadzi.
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Gos. t. Kto ci poleci?

Lucyfer. Ojciec nasz. (Znika),

Gos. Bysna mu twarz

I znikn.
Cirystus. Siejcie duch, aby naród z pod ziemi wynikn

I do niebios prowadzi prostemi drogami,

Gdzie ja jestem...

567) R) Do autora trzech psalmów.

(Wiersz ten, napisany przy kocu r. 1845, pozostawa duszy czas w r-
kopisie. W r. 1847 poeta uporzdkowa i przerobi brulion tego wiersza
i udzieli odpis komu z kóka najbliszych; odpis ten zosta, bez wiedzy
autora, ogroszony drukiem bezimiennie w Lipsku, r. 1848. Maecki w wy-
daniu pomiertnych pism, poda jakoby pierwotny tekst. Inny rkopis, ze

zmianami i opuszczeniami, znalaz si niedawno i obecnie stanowi wasno
Biblioteki Krasiskich w Warszawie. Jest to autograf poety pochodzcy
z r. 1848. Na czele wiersza nadpis: «Odpowied na Psalmy Przyszoci
Spirydyonowi Prawdzickiemu*. Wobec braku ustalonego przez samego
poet wydania, podajemy tu wiersz, wedug ukadu w wydaniu Maeckiego,
z poprawkami tekstu na podstawie autografu ze zbiorów Biblioteki Kra-

siskich).

Podug ciebie, mój szlachcicu, Gdzie zasug upa z chmur!

Cnot nasz — znie niewol? To nie na soc, gwiazd granicy

Ty przemieniasz ziemsk dol Z kochankami, mdlejc, lata,

W ywot dziecka na ksiycu. Wosy splata i rozplata^),

W pieniach woasz: czynu, czynu !^) Tchnienie traci w byskawicy;

Czynu — czynu naród czeka, Ale twardo, ale jasno

A ty drysz, przed piersi gminu, ród narodu swego sta,

Drysz, gdy bynie Bóg z czowie- Myl bi, chorgwie rwa,
Drysz gdy ci kos ukraiskich [ka!... wieci czynu tarcz wasn!
Dugi, smtny brzk doleci, W drog, choby niepowrotn,

Drysz, gdy w marze mgle zawieci Lecz ofiarn — naprzód twarz.

Grona, stara twarz Kiliskich. Z piersi czyst, cho samotn,

Nie tak — nie tak, mój szlache- Cho j sztyletami ra.
Bo czyn ludu — nie piosenka, [tny, Z twarz smtn, ale bia.
To nie w herbie — z mieczem rka, Chrystusow, cho zwidnia,
To nie ród — imieniem wietny, A cignc lud do siebie

To nie pieni próny twór, Niesychanym boym czarem:

To nie buntu próna mara, Takim duchem i sztandarem

To nie chmurny lot Ikara, By na ziemi — to by w niebie!

*) Jest to aluzya do wykrzyku Krasiskiego: «Zgicie me pieni,

wstacie czyny moje* (w zakoczeniu Przedwitu i Psalmie nadziei).

*) Aluzya do Delfiny Potockiej (Beatrice), w której towarzystwie
tworzy Krasiski «Przedwit».
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Jam spróbowa na mej gowie,^)

Na ksztat pery kaakuckiej,

Nosi gwiazd myli ludzkiej

I z t gwiazd y surowie.

I przybiegli Anioowie,
Anioowie Betleemscy —
A odbiegli ludzie ziemscy

I drzwi moje poegnali,

I przeklli... me domowe
Duchy — serce moj gow —
Kady wos poprzeklinali...^)

A jam przecie, bez ich wiedzy
I bez serc ludzkiego ciepa
Czu, e w yach krew nie krzepa.

Ani na rozstajnej miedzy,

Która wiat od Boga dzieli,

A do przyszych idzie wiatów,
Roso mniej tczowych kwiatów.

Cho suszyli j i klli.

I dlatego, em si umia
Pohamowa — by nad zgraj —
Wichr przelecia i wyszumia
I leg martwy... a ja wstaj;
Bo ojczyzn m w acuchu
Widzc, miaem t pokor,
em adnego nie kl ruchu...

Czu gorcych — bo sam gor,
Modli si o czasy nowe
I o wrogów swych zwycistwo.
Cho grozio mi mczestwo
I w sd... mogo pój o gow.
Bo ty nie myl, e z Anioy
Tylko Boa myl nadchodzi;

Czasem Bóg j we krwi rodzi,

Czasem rzuca przz Mongoy!...^)

A ty, jasny jaki panie.

Bo ci nie znam, ale sysz.
Syszc twoje wierszowanie.

Ze kto, jak perami, pisze.

e kto, naksztat si proroka,

Stawia ludziom — ale modny.
Jak historyk wiata - chodny.
Obejrzawszy glob z wysoka,

Wieszcze rymy, gdyby cugi.

Wysa na wiat równym kusem,—
I napeni wóz Chrystusem,

Jak Owidyusz Faetonem.

I rozesa swoje sugi,

Swe kolory — czci pokonem.*)

Honor mylom, z których byska
Nowy duch i forma nowa!

Bo s wiatu, jak zjawiska.

Jak jutrzenka s róowa,
Jak ogniste meteory...

Stopom ludu podcielona.

By gocice Irydyona

Pielgrzymowi, który od nich

Bierze ogie i kolory,

Gdyju gwiazd dochodzi wschodnich.

Tak bya dawniej dana

Poetyczna karm dla ludu.

Objawienie pene cudu;

Myl, jak mara niespodziana,

Z piersi naszej wychodzia,

Naksztat gwiazdy, lub miesica,

Narodowi dwikiem mia,

Ludu sen wspominajca.
To, jak soce w póoboku,
Oczom wschodzia i rosa.

To, jak róa na potoku,

*) Ustpu tego a do sów: «A ty jasny jaki panie* niema w wy-
daniu Biegeleisena i w autografie z r. 1848.

") Odnosi si ten ustp do zmiany duchowej zaszej w Sowackim
pod wpywem Towianizmu.

') Rozwiniciem tej myli bdzie posta okrutnika Popiela w «Królu
Duchu ».

^) Poeta, który siebie uwaa za gosiciela prawd nieznanych dotd
ludziom, a jemu tylko objawionych, który widzi w sobie wieszcza i wodza
duchowego narodu, odmawia Krasiskiemu prawa przemawiania do ogóu
w sprawie jego przyszoci, zajmowania stanowiska wieszcza, gdy ;^nie

otrzyma on z niebios penomocnictwa.
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Albo lekki Sylf bez wiosa.

Jaka sia niewidzialna,

Przez poet na wiat lana,

Wolna — jako Anio Pana!

Silna — jako skra zapalna.

Dzi co?— Kady wieszcz z rozka-

Kady patron... lecz za sob; [zem,

Nie z promieniem, lecz z wyrazem,

Nie duch - duchem, lecz osob.
Kiedy gore wiat cierpieniem,

Kiedy wzbiera czynu fala.

On si kadzie wstecz kamieniem,

Na ruch ludzki nie pozwala;

Chce zawróci w stare oe
Nowe fale — rzeki Boe;
Do zbolaych serc nie wnika,

Gromu ludu nie ma w doni,

Ale w uszy form dzwoni,

Albo dzwoni — albo syka.

Jego dwikiem, jego mow
Nie odetchnie pier szeroka,

Nie pomyli jego gow,
Skier nie wemie z jego oka;

Tylko z ndznej, starej pachty.

Zamiast wieszcza — sztandar jego

I krzyk: «na Boga czerwonego!

«Ty kto jeste? nie rnij szlachty...

Któ i gdzie zagrozi noem?
Któ i gdzie ci stan sporem? —
Moe spotka si z upiorem,

Z caem dawnem Zaporoem?
Moe widzia pochód guchy,

Krzyki krwawe i namitne,
I ksiyce nad krwi smtne
I sokoy w mgle, jak duchy?
Moe tobie zastpiy,
W poprzek twojej sennej stecki,

Ju nie duchy lecz mogiy —
A ty zlk si! syn szlachecki!! —

*)

Moe tylko w noc pójasn
Upiór jaki nadlatywa.
Strzay sobie z ran wyrywa
I mgy krwi czerwieni wasn.
Hem rozpali w byskawic,
Miecz potrzsa purpurowy,

A zrbane cztery gowy.
Jako pery, zausznice,

Z twarz nieznajomych plemion.

Niby róe — niós u strzemion.^)

— A ty zaraz w rku kord,

W kosach przed nim caa wie!
Duch ten, krzyczysz, jest to rze!
Duch ten, to czerwony mord!...

— Nie mord, nie rze: to z gir-

Co leciaa pod nad Lid^) [landy,

Jaki suga dziewki Wandy,*)
Jaki zoty husarz z dzid,

Jaki krzya kapan wiecki,

Z tczy widze oderwany.

Znów powraca na kurhany —
A ty zlk si! — syn szlachecki!! —

Duchy lec i nie gin.

Czasem pene snów czerwonych:

Czy ty jeden z przestraszonych

^) Odnosi si to do, podzielanych przez Sowackiego a potpionych
przez Krasiskiego, doktryn i hase goszonych przez kierowników stron-

nictwa demokratycznego na emigracyi, w wieo wydanych ksikach;
«0 prawdach ywotnych narodu polskiego* (Bruksella 1844) i «Katechizm
demokratyczny albo opowiadanie sowa ludowego* (Pary 1845). Autorem
ich (pod pseudonizmem Prawdowskiego) by Henryk Kamieski.

2) Jest to obraz wzity z niedokoczonego dramatu: «Zawlsza Czarny ».

*) Lida jest to Lidynia albo ydynia, rzeczka, dopyw Wkry. Pynie
ona pod zamkiem ciechanowskim, w pobliu Opinogóry. Wspomina j Kra-
siski w modzieczym utworze «Pan trzech pagórków*.

*) W jednym z fragmentów « Zawiszy Czarnego* wystpuje Wanda
o której mówi Chorus:

Gwiazd róanych girlanda To pani nasza Wanda
Na hemie si palca, Któr chór najweselszy
I hem z krgu miesica Po bkitach prowadzi.
I ko od niegu bielszy:
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Rk rzezi — gilotyn? Zamiarami, cho nie skutkiem,

Skde taka w tobie trwoga Wielkim, cichym, dumnym smutkiem,
I od ludu rów i przedzia? Pen niegdy darów rk.
Prawd mówisz?... Nie, na Boga, Smtn, wzit z nieszcz saw
Wiem, e prawdy nie powiedzia! By szlachcicem — i mia prawo...

Tylko jakie sny czerwone, Dzi — i ten nie zosta z wami
Zaludnione czartów gminem, Swej godnoci ju nie trzyma;
Twych firanek karmazynem Mar króla zgni z królami,

Owionite, osonione, Dzi go nie ma — i was nie ma!*)
Jak krew jasne - jak sen pon, ^j^ ^ ^j^ ^^ wszystko na naszej
Pene, mowi, mar szkaradnych, rj 2\

Bez soc, bez gwiazd, kwiatów a- Smutnieje, widnie, zachodzi noc,
_ X . ,

L^^y^^ e nietopSrze ociemniajce
Przestraszyy ci, es krzykn: ^ powietrzu cicho skrzydy opoc,
«Stójmy tak na Ojców ko- Gdzie znajd lamp — skrzydy

I twój Anioju w przyszoci [ci !

»

[zadusz,
Zabyniony — jak sen znikn. Gdzie znajd ciep, polsk krew

Jeszcze co? ani zamachu — [w yach.
Naród cay hasa czeka — Tojwysmokcz — serce wysusz—
A krzyk pierwszy z ust czowieka Mózg o waryackich zostawi siach.

By krzyk: stójmy!by krzyk strachu. Nie tak, tu nie tak... jak ci si
Bo to sen na kocu pieni, [moe
e magnaty — kiedy — stan Przynio, gony szlachty upiorze!

Z wielk tcz chorgwian, Duch, ogie, modo 3)—
Otrznici z wieków pleni, Grla i ywa
Z wielk myl w sercu — w go- j^jebo porywa.
Chatom —niby Anioowie; [wie — z Boga moc czerpie.
I bunt wity rozpomienia, Nad ni, na sierpie
I wiat cay od nich zgore... 2 blasków ksiyca,W tych magnatach serce chore: Boga RodzicaW im sercem, a proch rdzenia!... w zorzy czerwonej.

Kiedy ze sto was tysicy Na wywróconej tczy porannej

!

Byo szlachty — z serc i z lica; A pod ni mga
Dzi jednegom zna szlachcica, — Z ognia i szka.

Kraj ich cay nie zna wicej, — W skrze nieustannej

Jeden tylko, serca mk. Bawany wznoszca,

^) Odnosi si ta do ks. Adama Czartoryskiego i, do narzucanej mu
przez zwolenników, roli pretendenta do korony polskiej. W redakcyi osta-
tniej z r. 1848 poeta zmieni nieco tekst pierwotny, zaostrzajc sd swój.

*) Ustpu tego niema u Biegeleisena ni w auto^-rafie' z r. 1848,
a natomiast umieszczono w dalszym cigu od wiersza: Bde mi wesel-
szej cery.

*) Ustp ten i nastpny w redakcyi z r. 1848, pomieszczone s po-
midzy ustpem od sów: «wic si bój, bo duch si wdziera», a ustpem
od sów: «A* tu niiej Pan poniy Namitnych*.
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By znie j z miesica, Postawi na ziemi,

Z gwiazdami zotemi Ogosi królow,
Pikno z pomieniem w sercu, z gwiazdami nad gow ^).

Wysza, wysza z za oboku,
Ludom si pokae,

I na niwie i na toku.

Ujrz j niwiarze!

Caa W" socaci, caa w byskacli,

Z kwiatem zotym w doni;

Pastuszkowie, przy ogniskach.

Zapiewaj o niej!...

Ujrz j na kach trzody

I smtnie zarycz;

Zadr drzewa, stan wody.

Sny z niej tcz poycz!
W polu zbior si wodarze
Z kosami na roli;

Bo si w wiatach — w snach po-

Czowiek dobrej woli... [kae
A tu niej

Kilka krzyy —
Pacz namitnych.

Pier uciszysz,

A usyszysz

Jk smtnych.
Zebrzydowscy

I Zborowscy
W czerwonych deliach.

Sny-martwice

I dziewice

W bladych kameliach.

Chór nadchodzi.

Zda si, w odzi,

O brzeg trca.

Nad smtnemi
Lampa ziemi.

Krg miesica.

Zegar wiata.

Ptak Piata,

Godziny pieje.

Strach i nudnoci,

W grobach dr koci,

Bezduch szaleje.

Duch uciska,

Mroczy i byska,

A uzupeni
Wiek idcy.

Bogiem byszczcy,
Jak ksiyc w peni.

Bde mi weselszej cery

Bo ci ywym by przymusz;
Wygnaj z myli Maryusze,

Cezary i Robespiery.

Z komet, z meteorów cyfer,

Czytaj przyszo, wieszczu mody,
Nie bd, w przysz noc pogody,

Jako gwiazda — Lucyfer,

Gdy soneczny wóz wyciga.
Jak pies, z morza wytknie szyj,

I za skrzy... i w oczy bije

I bezsennym si urga.
Bo my, z bezsennego oa.
Wzrok rzucamy gorczkowy,
A ty, yskasz blaskiem noa.
Dziecko, lub zy duch Jehowy,

Bo nam tworzysz czarn mar
I w zrodzon rodzisz wiar. ^)

Ten, kto ojcu powie: rakka!

Ten przeklty: — wic si bój!

Polski lud, to ojciec twój.

1) Ta posta Bogarodzicy w wiecu gwiazd, naprzemiany z postaci
kobiec, ideaem Polski przyszej, wystpuje prawie w kadym utworze
poety z ostatnich lat. Myl poety jest tu, e fale modzieczych zapaów
i powice zdoaj cign idea ten z niebios na ziemi i uczyni t
pikno idealn królow odrodzonej ojczyzny. Dalszy ustp opiewa rado
ludu odrodzonego i przyrody samej.

*) Szerzysz wiar w mary zrodzone w twej wyobrani.
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Ze, jak z cierniowego krzaka, Wic si bój: — bo duch si wdzie-

Gotów znowu. Bóg wybuchn, Ju podnosi góry, wiee; [ra,

Z wichrów majc paszcz i lice, Saby, mówisz, rze wybiera;

I na ciebie, jak na wiec A czy wiesz, co On wybierze?I — i dalej pój — i zdmuchn! Moe ludów zatracenie,

„-., . 1 ,. , . . , Moe nam przyniesie w doniWic si boj; - bo nie ja groz, g^^^^ ^^^ ^^^^^^^
Marny czowiek i twoj brat, ^ ^^.^^^j^ ^^^ ^^.^ ^^^^^ ^^„j
Ale jakis straszny swiat

Dziaa, wozy, hufce, konie
I widzialne wiata Boe, q -^ . j. ^.^^^^ ^^^^^.
Z moc, z wichrem i z szelestem a -i i. •> • i 4.^ /' . , - A nikt z inoffi nie korzysta,
Rzucajce si nalud,

j^„^ wszczynajcy ruch.
Strachy które mowi: cud! Wieczny rewolucyonista.
Ognie, Które szepcz: jestem!') p^^ ^^^^ ^i^j _ j^.^^^ ^„^^,

We zach, Panie, rce podnosimy do Ciebie,

Odpu nam nasze winy!

Niech bdzie Twoja wola na ziemi i w niebie;

Przez nas czy Twoje czyny!

Niechaj si Twoje imi na wysokociach wici.
Niech si wici trzy razy!

Abymy ju nie byli z ksig ywota wyjci
Dla naszych ran i zmazy.

Wspomnij, comy cierpieli pod chost tych mocarzy,

A ducha-my nie dali:

Nie poznaliby ojce naszych bolesnych twarzy.

Gdyby z grobowca wstali.

Gdymy cierpieli mocno, woalimy do góry,

Jako gobie: «nie cinij !»

Duchy, jak gobice, rozleciay si w chmury;

Zatrwó! niech wróc!... bynij!
W tej byskawicy. Panie, ujrzym si, i z daleka

Brat pozna swego brata,

I wejdzie niemiertelno, jako Anio, w czowieka
I staniem ludem wiata!...

W takim hymnie wieszczu stój. wiat, co kocha i przeklina,

Bo pie taka pójdzie gór, I bkitu rzuci na ta,

Nad podlejszych dusz natur Przemienion krwawo w wiata.
Panujca — Boy strój. Anio si z Anioem zetrze.

Do którego Bóg nagina Chrystus wstpi na cia zamy
Wszystkie tego wieku struny, I z Chrystusem si spotkamy.

Zczy dwiki i pioruny, A spotkania plac... powietrze! —

1) Poeta ma tu na myli wasne widzenie senne (r. 1845), w którem
nad gow sw ujrza ognist kopu z pomieni i upatrywa w tern obja-

wienie si' nadziemskich potg.

WIEK XIX. rOM IV.

i
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Lecz dopóki ty i twoi/) I lud niesie, a was wali —
Duchem Boym nie skrzydlaci, Lecz dotychczas jeszcze szczdzi

Chcecie sta na gowach braci. Najpikniejszych od zagady.

Tak jak szatan dotd stoi, A nie mogc, dusz gromady

Ciaem form, która kuta Przeraone z cia wypdzi: —
Od tysicy lat we wiecie. To ja — pomny na potrzeb

Cho spróchniaa duchy gniecie, Przyszych ludzi, tych Cezarów,

Wyrobiona i przeuta. Którym kady stary narów

Przewiecona piekem mara. Kad pod nogi kamie, gleb.

Dla. was wita tem, e stara.. Mczenników pen chat,

Póki wy, jakby z kamienia. Swój interes i prywat; —
A kryjcy strach kobiecy. To my wici, to my modzi
Opieracie wasze plecy Jutrzenkami i byskaniem,

O ten wiatr z gwiazd i z pomienia, Charonowej twojej odzi.

Który si jak soce pali Penej trupów — poprzek staniem!

568)

S) Król Duch (1846-1849).

Rapsod I, z pieni I.

Cierpienia moje i mki serdeczne

I cig walk z szatanów gromad,
Ich bronie jasne i tarcze soneczne,

Jamy wow napenione zdrad - —
Powiem — wyroki wypeniajc wieczne.

Które to na mnie dzisiaj brzemi kad.
Abym wypiewa rzeczy przeminite,

I wielkie duchów witych wojny wite.

Ja Her Armeczyk^) leaem na stosie

Trupem - przy niebios jasnej byskawicy,

Kaukaz w piorunów si cigym rozgosie

Odzywa do ech ciemnej okolicy.

Niebo szczerniao — ale wiecio si
Grzmotami — jak wid szataskiej stolicy.

A ja, wieccy od cigego grzmota.

Leaem. — Zbroja bya na mnie zota.

I duch niewyszy z umarego ciaa

Czu jak dum, e spokojnie ley;

A nad nim ziemia poruszona grzmiaa,

I unosiy si duchy rycerzy. —
^) Ustpu tego a do koca, niema w wj^daniu Biegeleisena i w au-

tografie z roku 1848.

*) Obacz w Platonie pen tajemnic ducha powie o Herze Arme-
czyku, na kocu dziea p. t. Rzeczpospolita.
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Trójca widm stos mój ogniem zapalaa,

A ja czekaem a piorun uderzy;

Tak bj^em pewny, e w owe rumiane

Grzmotem powietrze: jak duch zmartwychwstan.

Ju przybliay straszne czarownice

Chwast zapalony i suche piouny,
I moje blade owieciwszy lice,

Wrzeszczc, pospne swe pieway runy:

Kiedy je trzasy a trzy byskawice,
I trzy siarczane ogniste pioruny;

I tak strzaskay pomienie czerwone
em je nie martwe sdzi, lecz zniknione.

Wtenczas to dusza wystpia ze mnie,

I o swe ciao ju nie utroskana,

Ale za ciaem paczca daremnie.

Caa poddana pod wyroki Pana;

W Styksie, w Letejskiej wodzie, albo w Niemnie
Gotowa traci rzeczy ludzkich miana,

Posza: a wiedz tylko Wniebowzici,
Czem jest moc czucia, a strata pamici!

Tam, kdy dusze jasne, jak brylanty.

Swe dobrowolne czyniy wybory,

Moc utrudzona biegiem Atalanty^)

Szukaa tylko szczcia i pokory. —
Orfeusz midzy ptaki muzykanty

Szed umczony i na sercu chory:

A jam pomyla; e mu piewem bdzie
Skada, i skrzyda rozszerza abdzie.

Ulises poszed w prostego oracza.

Aby odpocz po swych wdrowaniach. —
Tak ludziom Pan Bóg zmczonym wybacza!

I odpoczywa daje w zmartwychwstaniach!

Niech wyniszczony prac nie rozpacza.

Ze mu na ogniach braknie i byskaniach,

Ani tez myli: ze jest upominek
Dla ducha wikszy jaki, nad spoczynek —
Ja sam z harmoni obeznany mod.

Wasnego ciaa nie chciaem odmiany,

I siadem smutny nad Letejsk wod.
Nie usta moje myjc, ale rany.

*) Atalanta, wedle mitu greckiego, synna z piknoci i biegu, wyci-

gaa wszystkich ubiegajcych si o jej rk i zabijaa ich.

I
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Odtd ju nigdy nad cielesn szkod
Nie paka mój duch z ciaa rozebrany;

Ani za wielk sobie bra wymow,
Otwiera tych ran usta purpurowe.

Wszake Letejsk przykadajc wod
Do ran, by pami boleci straciy,

Nie jedn poniós na pamici szkod,

Nie jeden obraz straci senny, miy.
Jutrzenek greckich róan pogod

Duchy mu nagle rk zasoniy,

A pokazay, jako wit daleki,

Umiowan odtd — i na wieki!

Ani gwiadzice co si w morzach pal,

A maj w wietle tczowe kolory,

I s gwiazdami w ciemnicy pod fal.

Tak byszczcemi, e mórz dziwotwory

Delfiny w morzu swoje uski skal,

I obchodz je cicho jak upiory:

A pyn wierzchem nad niemi nie miej —
Tak mocno w morzu te gwiazdy janiej!

Ani tych gwiadzic jasno tajemnicza

Tak nie przeraa owe pierwopody.

Jak pikno, którm ja pozna z oblicza.

We mgach Letejskiej zapomnienia wody.

Nad ni: dwik, duchów girlanda sowicza —
Pod ni: jakoby zote zejcia schody

Na wiat daleki i zamglony wiody —
Na kwiatki jasne pod ciemnemi jody.

Z tych k i tych puszcz, jakby wiatr poranny,

Pieni zaprasza na ziemi szczliw.
Szedem — cho strzay Numidzkiemi ranny —

Niepewny, czy mier? czy ywota dziwo?

Czy Irys, któr na wiat znosi szklanny

Obok? — a tcze, wiecce nad niw,
Tyle kolorów i soc tyle maj.
e j nad ziemi na wiatach trzymaj?

Ona przedemn do lesistych zacisz

Wesza, a harfy pieway wietrzane:

«Dobrze j poznaj — bo wkrótce utracisz

Jak sny, przez dobre duchy malowane;

ywot, tysicem ywotów zapacisz —
A zawsze jedne t serdeczn ran
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Przyciniesz w piersi rkami obiema:

T jedne smtn ran — e jej nie ma!^)

Saw ci damy — lecz tobie obrzydnie —
Serce ci damy, ale spustoszeje!

Przyjdzie do tego, e bdziesz bezwstydnie

Urga w Bogu majcym nadziej!*

Na to ja: niechaj me oczy rozwidni
Rubinem, który z jej ust wiato leje —

A nie dbam o to co mi dalej czeka,

ywoty ducha? czy mki czowieka?

W jedn girland mki me uwi.
Jak czowiek który za tysice czuje,

I t girland, jako wiata ksi.
Czoo uwiecz i ukoronuj;

Niechaj-e na mnie id duchy we!
Niech mi wiat walczy otwarcie lub truje!

Niech mi ognist otoczy otchani:
Choby a w pieko wioda — pójd za ni! —
Pamitam ten gos — i straszne zaklcie,

Na które odwrzas mi duch: «to Królowa*!

I cae mego ducha wniebowzicie

Upado. — A wtem jasno przysza nowa
I w tem powietrzu, jako w dyamencie,

Ukaza si wid — pikno — córka Sowa,
Pani którego z ludów na pónocy,

Jak Judejscy widzieli prorocy —
Soce lecce trzymaa nad czoem,
A miesic srebrny pod nogami gniota:

Sza nad lasami i leciaa doem.
Nad chaty, jako komeciana miota.

Tcze j cigem oskrzydlay koem;
W socu girlandy niby. z kwiatów plota

I na powietrze rzucaa niedbale

Pery-jaminy i maki-korale.

Budz si. — Straszna nademn kobieta

piewaa swoje czarodziejskie runy.*)

« Ojczyzna twoja — wrzeszczaa — zabita

Ja jedna ywa — a ty zamiast truny

>) To zjawienie to najwyszy idea pikna i doskonaoci, «Królowa»
wiata duchów. Nastpne zjawienie (oktawa XVI) to idea ludów ziemskich,
przysza Polska «córka Sowa*.

2) Jest to Roza Weneda. piewa ona tajemnicze zaklcia (runy).
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Miae mój ywot. — Popioem nakryta,

I zapodniona przez proch i pioruny,

Wydaam ciebie, aby by mcicielem!

Synu popioów, nazwany Popiciem —

!

Sam jeden jeste — ale ci przymioty

Ojców napeni — a ja dam dwa duchy:

Na prawo stanie jeden Anio zoty,

Na lewo jeden z krwi i zawieruchy!

Ci dwaj — ty trzeci i mój gos, jak grzmoty
Pdzcy w zemst — » To mówic, pieluchy

Moje chwytaa, i trzsc nad gow,
Rzucaa dzieckiem jak skr piorunow.

Jeszczem nie dorós, a ju karmem duszy

Zemsta mi bya — a nauk zdrada.

Czsto bywao, ze kto wos mi ruszy,

I we nie do mnie, jak anio, zagada:

Gdy spojrz — li si tylko zawieruszy

I w ksztat zotego widma wstaje, pada —
Czasem na moj pier tumanem runie:

Rka mi zadry, nó si sam wysunie.

O! pierwsze mego ducha nawanice,

Jake wy straszne stajecie w pamici!
Widz t straszn krew, jak byskawic,
W której si mój duch, niby gob, krci;

Dzi, nieraz, kiedy w czarn okolic

I w puszcz wejd, to mi co tak smci —
Ze radbym wasne wyrywa wntrznoci!
Albo u bólów swych prosi litoci!

Przeraon, w lasy wróciem rodzinne,

A wkr.ótce wzi mi Lech król za pachoka.

Jam oczy grone mia i rce czynne,

I uwizany cel do wie wierzchoka.

Trucizny wlano w to serce niewinne!

A zemsta, jako pierwsza apostoka.

Cigle kócia mi^ z ludmi i z losem —
A gos jej czasem nie by ludzkim gosem.

Wic ile razy posucham jej rady —
A rada bya dla ducha fatalna -

To widz, e mi na wiecie zawady
Usuwa jaka rka niewidzialna.

Na dziaajc moc patrzaem blady,

Sdzc, e biaa mi orlica skalna
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Zlatuje na hem — usiada na czele —
I drog moj piorunami ciele.

daem wodzem by — i wraz dwa Wodze,
Krwi i-ozszalonej piorun w mózg uderzy.

Ja, co bywao, za stadami chodz.
Kiedym si z duchy ciemnemi sprzymierzy.

Teraz tak straszny! — e komu ja szkodz.

Chobym si tylko na myl zamierzy —
Chobym oczyma uderzy po stali —
W pancerz — iw serce ruszy: wnet si wali.

I szczernia cay wiat: a ja, syn borów,

Patrzaem jako na las do wycicia.

Zpod przybic wielkich blado mi upiorów

Trwoya. — Byem pierwsz rk ksicia.

Przed sob dalszych nie widziaem torów,

Ani dalszego ju celu do wzicia.

W zamku cedrowym, nad Gopow wod,
Byem najpierwszym Zotym Wojewod.

Tu patrz! jak straszne s duchowe sprawy,

Jakie okropne zastawiaj sida!

Raz, gdy z dalekiej wracaem wyprawy,

A piorunów si róne malowida
Przez dugi deszczu wos wieciy krwawy:

Ja i rycerze ujrzelimy skrzyda

Orów pobitych, w tak wielkiej iloci,

Jak na smtarzach gdzie Germanów koci.

Pierze leao zmoke - lecz niektóre

Skrzyda sterczay z piasku, takiej miary!

e gdym na dzid wzi i podniós w gór
Jedno — to, jako wielki upiór szary,

Wierzchem o ciemn kity mej purpur
Dostao, wstajc leniwe z moczary:

Niby, wyzwany czarodziejstwem runów.

Duch picy w bocie, przy blasku piorunów.

Taka w tem skrzydle bya tajemnica!

I ludzko! em si spyta: Powiedz spie.

Czy was na wiatrach palc, byskawica
Rzucia w takie nic — i w takie strzpie?

Czycie si bili o pastwo ksiyca,
Idc na siebie zastp przy zastpie? —

Czycie tu jaki bój toczyli krwawy
O cierw? — Czy tylko gryli si dla sawy?!

Powiedz: jak nazwa to pamitne pole.

Dzi od byskawic czerwone rumianych?
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Gdzie tyle górnych duchów — dzi na dole!

I tyle skrzyde ley poamanych?
Tom rzek, w nieszczcia nauczony szkole,

Litowa si ez i mogi nieznanych.

A wtem ujrzaem, ze rycerstwo bierze

Skrzyda i wtyka sobie za pancerze.

Widok ten nowy! wspaniay! — czas póny! —
Byskawic blaski wszdy! — wojsko w dali:

Gdzie kady czowiek by jak upiór grony —
Skrzydlaty — w czarnej rozwieconej stali.

Wszystko tak straszne, em dreszcz uczu mrony
I krzykn: « Sawa Bogu wiat si wali!

Ja pierwszy moj piersi go roztrc!
Ja duch! — A za mn - wojska latajce*.

To mówic — skrzydo zmoczone i krwawe
Przypiem sobie tak, ze hem nakryo.

Ja biorc skrzyda — za cel braem saw;
A oni chcieli sobie lotu si

Pomódz do domów. O! jake ciekawe

Powody, które rzdz ciaa bry!
O! jak s róne przed prawdy mistrzyni

Ory - cho wszystkie jeden haas czyni!

I lecielimy do domu weseli.

Mijajc drzewa i sady i chaty.

Rycerze moi przed zamkiem stanli.

Jam wszed, jak Anio czarny i skrzydlaty —
Karmazyn, który wiat od króla dzieli,

Cay si w gwiazdy rozlecia i w kwiaty.

Pokaza si król w odblaskach rubinu —
Spojrza i bero upuci z bursztynu.

Widziaem: jako askawo pogodna.

Jaskóka siwych wosów, dobro cicha.

Znika. A nagle twarz trupia i chodna
Zmrozia mi tak, em sta na ksztat mnicha,

Spuciwszy oczy, patrzc w siebie do dna:

Zali zwycistwa mego naga pycha.

Jakich tajemnych myli nie wywioda
Na jaw? i króla w renice nie boda? —
A on — na moje skrzyda, na te pióra

Patrzc które blask wieczorny zapali

I okrwawia tronowa purpura —
Poblad i berem mi wskazawszy — zwali.

Wzito mi. - Dusza ma czarna, ponura.

Ju mi radzia, abym si ocali
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Wtenczas, gdy tumy stay przeraone,

Z mieczem na króla wpadszy i koron.

Wyzwolony z wizienia, z pomoc córki królewskiej, Popiel pdzi
w wiat szeroki i spotyka po drodze hord Germanów, którzy g-o okrzykuj
swoim wodzem. Przybywa z nimi do zamku Lecha, któreg-o ju nie zasta
przy yciu. Jako zdobywca nakazuje Wandzie przyby na biesiad. Ona
rzuca si do Wisy. Rozpacz potguje wrodzone okruciestwo w Popielu
mszczcym jej zgon. Obrany na rokach ksiciem zaczyna krwawe rzdy.

570)
Krzyk pierwszy, który z ust wyszed, zwierzcy.
Ju niepodobny krzykowi czowieka!

Zbudzi Germanów cae sto tysicy:

I szli jak morze huczce z daleka.

Stos wystawiem okropny! ksicy!
Taki wysoki! e wilana rzeka.

Na bladych trupów zatrzymana murze.

Stana - caa jak upiór w purpurze.

Lecz pierwej, nim j oddaem pomieniom,

O! ile strasznych syszaa lamentów! —
«0 wosy! nie dam ja waszym piercieniom

W ogniu z wilanych oschn dyamentów!

Ka podzitemnym zamieni si cieniom

W gmachy, filarów })ene i zakrtów,

W alabastrowej ci poo trumnie.

Ka strzedz wieków piewaczce — kolumnie.

Zbalsamowan, wiecznym zdjt spaniem.

Cicho na biaych atasach poo -

Sam przyjd jak lew legn — i wzdychaniem

Smiertelnem twój sen spokojny zatrwo.
Wic moe wstaniesz? i pocaowaniem

Dasz mi ocknienia wiatoci i zorze?

I such mi wemiesz, w tych podziemnych cieniach

Co czytajca — wiecznie — na kamieniach?

W kraju bez soca, bez gwiazd i ksiyca.
Gdzie wiecznie smtno, pospnie i gucho;

Ja rycerz, jako pica nawanica,

Z otwart szklann renic i such:

A ty — jak moja smtna czytelnica.

Pera po perle, ton lejca w ucho.

Taka wyrazów i pieni mistrzyni! —
e pie z tysica lat — chwil uczyni !»

Tom rzek, pomiertne przeczuwajc rzeczy —
I gosy. I znów zajty poarem.

Chciaem j zoy na gwiadzicach z mieczy,

Upowi krwawym rycerskim sztandarem!
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I z onej ziemi, gdzie ciao kaleczy

Soce — niewczesnym i nieludzkim skwarem,

Uciec w Islandów wysp zamroon,
Ogniami siedmiu wulkanów czerwon.

«Tam j, krzyczaem gdzie na lodowiskach.

Zo, jako kwiat ujty w krysztale!

I przy wulkanów rubinowych byskach,

Opomienion posadz na skale! —
A sam z dzikiemi ory na urwiskach,

Dzikszy ni burze, straszniejszy ni fale.

Gdy góry bd swoje ognie zion:
Mrozom si dam zgry! i ogniom pochon!*

Tak mój duch w ksztaty si piramidalne

Wyrzuca, dawn tryskajc natur:
Tak nowe ciaa acuchy, fatalne,

Targa i piorun zawsze mia pod chmur.
Potem wic Roki si zebray walne

I mnie okryy Lechow purpur.
Lud cay strachem ohydnie znikczemnia —
Jam siad na tronie, zmroczy si i ciemnia.

I któby to mia w ksigi ludzkie woy
Dla sawy marnej, a nie dla spowiedzi?

Postanowiem niebiosa zatrwoy,
Uderzy w niebo tak, jak w tarcz z miedzi!

Zbrodniami przedrze bkit i otworzy,

I kolumnami praw, na których siedzi

Anio ywota, zatrz tak z posady.

A si pokae Bóg w niebiosach blady.

A gdy Bóg, nad t ywota fortec.

Zgwacon, twarzy nie pokae? Przecie

Komety zote na niebo przylec
I bliej oblicz uka na wiecie;

Nad zamkiem swoje ogony zaniec.

Jak widma: jedno, i drugie i trzecie —
Jeli nie zlkn si, a krew mi splami

Kto wie? — Jak soca przyjd tysicami!

Niebiosa pene widziade i twarzy

Sonecznych — moe z krwawemi oczyma!

A tu koo mnie powietrze smtarzy
I ciga burza, wiatr, ognie i zima.

Wichry skrwawione, gos trupów z kociarzy —
Soce poblednie, ksiyc si zatrzyma —

Gwiazda zajczy jaka, lub zaszczeka —
Wszystko pokae i dba o czowieka!
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Jeli nie? rzekem — jeli z tym motochem
Postpi sobie jak król zwarjowany?

A ywot, jak w, schowa si pod lochem,

Jak gdyby nie czu w sobie adnej rany?

To ludzie s proch — i ja jestem prochem,

Na jeden tu dzie, jak miecz ukowany!
A tem straszniejszy — e go wasne siy,

Nie duchów rce z ziemi wyrzuciy.

Zaledwo ta myl pocza si we mnie,

Wzrok zaraz wyda j — jasny i suchy,

Wchodzcy w myli ludzkie potajemnie,

Aby tam widzia w kociach: czy s duchy?
Wic najprzód Czerczak, u nóg mi nikczemnie

Proszcy o eb, pod katów obuchy
Poszed, a za nim jacy dwaj Prorocy,

Których dzi krwawe by widuj w nocy.

Za wojewod cay dwór i sugi
Posaem — niby z nim bdce w zmowach.

I z wie patrzaem na ten acuch dugi.

Idcych na mier z wiecami — w okowach.

A niebios? — niebios bkitne framugi,

Jakby o zdjtych nie wiedziay gowach,
Patrzay na to ciche, obojtne -

Mnie si wszelako zdawao: e smtne!

Ogromny szereg tych wymordowanych
Poszed. Mylaem, e duchy zobacz

Gdzie, do abdzi podobne rumianych,

Od których jczy powietrze i pacze.

Albo, e ze cian, ogniem zapisanych,

Wyjd pajki z ognia straszne tkacze!

Na ciennych ogniach si swych zakoysz,
I wyrok jaki ognisty napisz!...

Mylaem — e me noce niespokojne,

A dnie, jak noce bez gwiazd, bd czarne!

W ciemnociach jki albo chrzsty zbrojne.

Tchnienia na czoo chodne albo parne?

I nic! — Ten straszny duch, któremu wojn
Wydaem, dziecko zostawi bezkarne;

A ja podniosem pier dumn i tward,
Gotów do koca walczy z Bo wzgard.

Po zamordowaniu wasnej matki i starego rapsoda Zoryana Popiel
zabiera zamek i mienie zbiegego, przed groc mu mierci, Swityna.

C'T'|\ I ucztowalimy w tym zamku wygodnie.
^ */ Swityna wasne nam suyy misy.
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Stgwie, kobierce, czary i pochodnie,

I krwi cuchnce wonnych aw cyprysy.

Czary nam do rk podaway Zbrodnie —
Widma — w paszczach z krwi, z zielonemi rysy,

Stojce z boku upiory czerwone,

Wyrane — a gdy spojrza wprost — zniknione.

A wtem przylecia giermek zadyszany

I te wyrazy z ust wyrzuci skore:

Panie! ogromny znak jest ukazany!

Na niebie miota pomienista gore! —
Jam zblad — i kostur wyrwawszy ze ciany,

Sdzc ze widz ducha, albo zmor.
Która mi wrób nieszczliw szczeka —
Na wskro przeszyem pier tego czowieka.

A sam wybiegem na ganek odkryty,

Z którego widok szed po okolicy.

Na drce wiel gwiazdami bkity,
Poddane jednej, ogromnej gwiadzicy. —

Ta, jako wielki miecz z pochew dobyty,

Karbunku miaa czerwony w gowicy;
A ten si byska i mieni na zary.

Jak oko w ducha niewidzialnej twarzy!

Wtenczas — w tej gwiadzie oczyma usiadem,

I mocowaem si z ni jak z szatanem;

Truciznami j serdecznemi jadem,
Trawiem jadów duchowych grynszpanem —

Wic czasem ona — a czasem ja bladem.

Aem nareszcie pad — jednem kolanem

Przyklky — dyszc przejasnemi wity,

Jak rycerz w szrankach dzid w pier przebity.

I obaczyem w gwiadzie niby znami
Ognistsze powiek mgnicie i bysk oka:

Wtenczas uczuem e mi ducha amie
Na wieki, jaka moc — straszna — gboka!

Wic obróciwszy ku ludziom przez rami
Twarzy — i palcem ognistego smoka,

Który w niebiosach wi jasnym ogonem.

Wskazujc, rzekem: przysza z moim zgonem —
Kometa. — I tu, coraz bardziej blady,

I mieszajc si ju, rzekem ponuro:

wiat zwyciyem! i oto s lady
Zem duch majcy moc - nad t natur!

Gwiazdy t gwiazd wysay na zwiady

Czym yw? czy jeszcze okryty purpur.
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Czyni rzecz króla, czowieka i zbója?

Niebo si zlko o wiat. — To mier moja.

Idcie. — Juz wicej nie jestecie sugi
Mojej wciekoci, lecz rycerze twardzi.

Kupiem naród krwi — i nad jej strugi

Podniosem ducha, który mierci gardzi.

Nie jeden sobie wieniak wieczór dugi
Umili pieni — i tem si rozhardzi

Ze bdzie o swych ojcach przypomina.
Jak miao na mier szli — gdy król wyrzyna!

Co do mnie — jam jest bicz okropny, Boy —
1 bd cierpia, co mi przeznaczono.

Za chwil jedne otcha si otworzy!

Piorun rozerwie moje wielkie ono!
Wciekocie — jak psy puszczone z obroy!
dze — jak soca ogniste rozpon!

Ogromne ze mnie na wiatr pójd cienie —
Wszech-mio zmyta w krwi — i wszech-cierpienie!

Duch mój odpowie — lecz wy jak dziecitka,

Jak biaych jagnit jestecie gromada.
Wszystko com czyni, szo z jednego watka,

I cay ciar zbrodni na mnie spada.

W kurhanach tylko zostanie pamitka,
I w pieni dugiej wdrownego dziada.

em y. — Chwasty mi porosn na grobie —
Inny was Anio rozmiuje w sobie.

Taki by koniec mojego ywota,
piewany dugo w kraju przez Rapsodów,

Którzy nie doszli w czem bya istota

Czynów? w czem wyszo od rzymskich Herodów?
Nademn bya myl soneczna, zota —

Do niej moc ciemnych, okrwawionych wschodów
Wioda mi prosto, w zotych celów progi:

Jam szed — jak rycerz, krwawo i bez trwogi.

ycie dwiczao w kadej ducha strunie.

Moc sycha byo w kadym moim kroku:

Cho by na takiej drodze? — lepiej w trunie!

Cho z myl tak? — lepiej z wóczni w boku!

Prdzej czy póniej deszcz piorunów lunie

Na ora, który soce mia na oku:

Na mnie — órawia z wycignit szyj,

W przyszo — pioruny Boe jeszcze bij. —
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Ale przezemnie ta ojczyzna wzrosa,
Nazwiska nawet przezemnie dostaa;

I pchniciem mego skrwawionego wiosa
Dotycliczas idzie: Polska — na ból skaa —

Fala j druga nieraz z drogi zniosa,

I duch jej wity poszed w kwiaty ciaa
Bezwonne, martwe — lecz com ja wycisn
Pod krwi? — tem zawsze zwyciy, gdy bysn!

Spije mój ksztacie pierwszy — z ducha zdjty
wieccy w dali, jak ksiyc na nowiu;

Upiorny, za krew wylan przeklty,

W koszuli z drutów i w czepcu z oowiu.
Kltwa na ciebie! jak na dyamenty.

Na bazaltowe kolumny w pustkowiu
Pierwszej natury, z ducha budowane;
W ciemno i w chmury, i w piorun ubrane!

Lecz ja na tobie nog postawiem,
I dalej szedem; a juzem by Boy.

Morza si cofn, góry pójd pyem,
I wiat si komet deszczami zatrwoy,

Gdy duchem speni, co ciaem speniem! —
Duch, ukazany w pierwszej wiata zorzy.

Któremu Pan Bóg swych zason uchyla —
A lat tysice s jak jedna chwila.

573)

z rapsodu II.

Pamitam chwil, gdy cudowni gocie
Zaszli do witej chaty koodzieja.

Jam sta — i cay smtny, na jasnocie

Patrza... a wielka bya gwiazd zawieja,

Wielkie czerwonych meteorów zocie,
Wielkie rozruchy swoje miaa knieja,

Wielki niepokój ptaków na niebiosach —
Natura caa w westchnieniach i w gosach

Woaa: - - «Boe, wiekuisty Panie!

Podnie mi ca, podniósszy czowieka!
Daj mi przez oddech wyszy oddychanie!

Daj krok, na który ju czekam od wieka !»

Jam si przyczy: i cae piewanie
Szo, jak harmonia syszana z daleka,

Coraz mocniejsza, strunami zotemi.

Niby drgajce ono wntrza ziemi.

Wtenczas ja, z moich zachwyce dobyty.

Zaczem skada moje wszystkie moce.
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— «0 Panie! który rozwidniasz bkity,
Czy wiat, a mnie tu niech piorun zdruzgoce!

Moe ja stary i moe zuyty,
Nie godzien strun by w harfie nieszporów,

Które piewane s przez trzodk poln:
Ty mi naty — tobie zerwa wolno ».^)

I wyszy coraz nad chat wieniaka,
Nad lipy i nad mieszkanie bociana,

I nad skry, które, pod skrzydami ptaka.

Nie wytrciy go z postaci dzbana
I urny — bo sta i dziób, naksztat haka.

Trzyma na piersiach (posta zadumana.
Która si pieni nie moga objawi!).

Zaczem zy la z nim - i bogosawi.

— Choby ju nigdy myl, zbrojami wietna.
Nie powrócia na t ziemi ze mn,

Znienawidzona za to, e szlachetna

Chce jasnej broni, a gardzi nikczemn;
Choby ju tylko miodem prostym kwietna,

Z myl — jak chopek prost, ale ciemn.
Ojczyzna ta wsta miaa i w postawie

Chopka si kania Panu : bogosawi.
« Równy chopkowi maemu prostot,

A niszy jeszcze anioów pokor,
Jak oni, skrzyde wewntrzn pozot

Nakrywam chat, skd miód ludzie bior,

Gotów, jak gob, zosta nad ciemnot.

onem wieccy nad such ugor,
Gdzie sobie trzody ciche pi na trawie:

Ludziom i trzodkom cichym bogosawi.
«Tam — walka krwawa o cierwo i jado!

Tu cisza, pokój, bkitna pogoda
I w ogniu moim strzaskane widziado:

Duch nieznajomy dawnego rapsoda.

1) T strof poeta póniej w rkopisie przemaza, a napisa nato-
miast nastpujc:

Wtenczas ja, wzbity modlitw nad miar,
Zaczem skada wszystkie moje moce;

Tu pomie, tam pie; tak straszn poczwar
Rozbija piorun, co wntrze druzgoce.

Leciay z wiatrem moje moce stare,

Jak wysadzone minami paace.
Duci, który wieki zamylone stworzy,
Uczu je w sobie — i ofiar zoy.
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Niechaje, Panie i socha i rado
I niestrudzona myl, bo jeszcze moda,

A pikna, jak sen widziany na jawie,

Wstan! niech wiecznie kwitn! — bogosaw i..

«Niech bdzie pikn, niech bdzie weso —
Choby juz nigdy w niej uie zawiecio

Rycerza mgliste, ale pikne czoo
Midzy oczyma z piorunow si;

Choby tak, jako to órawie koo,
Które si skrami chaty owiecio,

Kolumny drce budowaa sawie
Bez innych wiate, jak te: bogosawi!
cW mroku zostawiam j; lecz pod anioów

Skrzydami, które w tcze j oprzd.
Sam id... i gdzie, z rykiem smtnych woów.

Gdzie przy miesicu z pastuszków kold
Wyglda bd, a ze zotych stoów,

Do których prosi Bóg, a chopi sid.
Przynios mi chleb wdrowne órawie:
Ptakom i stoom ludu bogosawi!
«Gwiazdom gwidcym po kach — i kwiatom

I lasom, które w cigych pacz szumach,

I piknym wiosnom — i zocistym latom

I starcom, którzy pogreni w dumach,
Wesoym ecom — i dworom — i chatom

I ogniom, które dzi rodz si w tumach,
Bez czasu bdc, ale w boej sprawie:

Siódmy raz zdaj moc... i bogosawi!* —
Tom rzek, a na mnie Pan spojrza litonie.

Bo to uczuem, czego nie ma dusza:

Ze mi ojczyzna caa w duchu ronie
I rosn ducha mojego przymusza;

I zacierpiaem, ale tak radonie.

Ze sto lat umiech trwa, a w mylach gusza;
Jam tylko rosn i ofiary skada,^)
A sto lat we mnie duch — umiechem gada.

Tak odebrane sobie majc oczy

Ojczyzn przed mym umiechem stojc,
Ani widziaem, jako miód si toczy,

A te patoki brudz si i mc!...

i) Waryant: Ot Panie, mówi to ludziom nadaremnie,
Jak sto lat cae umiech jania we mnie.
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Jak z pod anielskich tczowych warkoczy

Ta chata, któr a wieki roztrc,
Bo jest za ciasn pomieci wiecznocie,

Zwolna tracia swoje zote gocie...

Rapsod III. pie I.

ywot wam inny, królewski, opowiem
I podsuchanie straszne mego ducha,

Gdy by pod dymem jeszcze i oowiem,
A wichrzya nim od gwiazd zawierucha.

Rzeczy, przed-ycia owiecone nowiem,

Mówi dzi, ywy duch... a Bóg mi sucha,
Sucha niebieski mi Pan — i przebacza!

Innego nie mam nad sob suchacza.

Bóg ojców, który mi raz, na piewaniu,

picego zasta i naszed wieczorem,

I cay na mnie rzuci si w byskaniu
I mocy swojej przerazi upiorem

;

Bóg duch widzialny, który czuje w spaniu,

Nawiedzacz ludzkich izb z anielskim dworem,
Bóg, swoj moc ku mnie nachylon^).

Napenia pieni to maluczkie ono...

Tensam, który z tcz nad potopem bysn,
Za Izraelem szed w ognistej chmurze,

W skale si ukry i wod wytrysn,
Na górach stojc zamieni si w burz

I piorunami swymi lud przycisn,
I bogosawi dotd — prawdy stróe;

Tensam... napenia mnie, natur ma,
Chrystus, który by piorunem i ska.

Pod jego wielk moc trzymam pióro,

Snem pisz, a z mgie rozjanionych bior,

I moj wasn kwitnc natur
Nieznane dotd oceany por;

Wiersza si nawet dawnego struktur

Ubraem Panu memu przez pokor —
Tak od cielesnej uwolniony troski

Cay si zdajc na moc i duch boski.

^) Zamiast tych dwóch wierszy znajduj si w innym odpisie nast-
pujce:

Niech mi da gosy i kolory trwae,
A wemie z pieni wieczn zot chwa 1

29lEK Xix. tom IV.
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— Przesta — i niby w niebo podniesiony

Traci si piewak w spokojnym zachwycie;

Potem uderzy w tak spokojne tony,

Jak gdyby inne uczu w sobie ycie.

Szeroki, wity jaki obraz niony
— Malowa mu si na wietrznym bkicie;

Duchy wezwane westchnieniem boleci

Znosiy wonie -- kolory — i wieci.

— Wieki miny krwawe — wiat by nowy,

I ródo ducha trysno z kamienia;

Nadchodzi wielki ów rok tysicowy.

Który narody jak gwiazdy odmienia.

Dawniej Sezostrys, i Orfeuszowy
Dwik lutni, nimfy wywodzi z kamienia,

I usyszano w Oceanid onie
Wie o chodzcym po morzu Jazonie.

Najwysza w niebo rosa piramida,

Na ni zlatywa rumak Perseusza;

wiat cay w strachu — wieciach; Atlantyda

Herkulesowi z rk pierzcha, jak dusza;

Nad caym wiekiem brzmi harfa Dawida,
A pod ni kady duch swym ludem rusza.

Najwiksi globu zeszli si mocarze

I swe cielesne zobaczyli twarze.

Potem — tysic lat po strasznym przymusie

Rola rodzca cudy odpoczywa;
Tylko wie jaka — jak sen o Chrystusie

wiat omiesicznia i wiar zdobywa...

Tam na Danai zbyso si lamusie;

Owdzie — pomidzy abdziami pywa
Duch boy; wieszczom roj si na ziemi

Dziewice mione deszczami zotemi...

Wieszczowi bowiem potrzeba tak mao...^)

Zbynie si w duchu — on ju soce wita!

Jeszcze si sta ma - jemu ju si stao!

Jeszcze cud w pczku — jemu ju rozkwita!

*) W a r y a n t. Wieszczowi bowiem potrzeba tak mao...
Bynie mu w oczach — on ju soce wita!

Jeszcze si sta ma — jemu ju si stao!
Jeszcze cud w pczku — jemu ju przekwita!

Jemu ju dawno Eneasza ciao
I Romulusa trup na niebie wita

Ulatajcy z Etruskiego anu,
ywy, podobny Chrystusowi Panu.
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Jemu ju dawno Eneasza ciao

Wchodzi do niebios ywe — wiatr je chwyta,

Gwiazdy podnosz wyej — soce wchania
Na wzór... Paskiego z ciaem zmartwychwstania.

Przysignie, e s — e na ziemi byy
Niektóre wite bez krwi urodzenia,

Niektóre ciaa wielkie — bez mogiy,
Niektóre przejcia cia w socu — bez cienia.

A to glob tylko rusza swoje siy,

W ciaa ubiera swoje utsknienia,

By wzbudzi wiar, która witym suy,
W pomoc cudownej Jerychoskiej róy.

O! Panno, która t ziemi tsknot
Uspokoia i rozczarowaa,

miona, przez ducha moc i wiato zote,

W pomieniach serca i w czystoci ciaa ..

Owie t ndzn rytmiarza robot!
Niech tak w przeczuciach stanie doskonaa,

Jak utsknienie wieków niegdy byo
Za nieskalaniem i za bezmogi.

Z rapsodu Hi, pie Mi.

C^TCi Gdy tak sen on biedn ziemi chwyta
^ ^ / I wie czynu i ruchu pozbawia.

Przyszed byszczcy duch do Ziemowita
I rzek: Przez ciebie Pan wieci i zbawia.

Wsta — oto jedna mocarka, kobieta,

Przeciwko Paskiej — swoje wol stawia

I ducha przeciw duchowi uywa.
Bo nie jest czysta, lecz za i kamliwa.

Wic skoro zorze obaczysz wieczorne,

A jeszcze blady ró na polach bdzie,

Gdy pug porzuca ciche pola orne.

Gdy dolatuj gwiazd dzikie abdzie:
Wsta i we z pótna ubranie pokorne.

Które ci suga twa domowa przdzie,

A wiecznik take w rk we wesoy,
Który pozacasz ty, a czyni pszczoy.

I zapaliwszy ono wiato zote,

I
Id w zamek senny twojego ksicia;

I A owieciwszy ca sal ciemnot,

I Nic nie bierz — choby co byo do wzicia,

I 29*
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Nie ud si blaskiem, nie wpadaj w tsknot,
Chocia tam smtno y pod snem zaklcia ..

Strze si pokala jakim ziemskim grzechem,

Lecz sta, a wszystko obudzisz umiechem.

A gdy obudzisz — strze si, aby która

Z Popiela córek do kolan nie pada!

A nic — pawiego nawet nie bierz pióra,

Ni kwiatka — ani patrzaj si w zwierciada.

Króla gdy zbudzisz, mów, e wrogów chmura

Granice wzia, zamki ju napada;

Król obudzony niechaj pastwo budzi.

Reszta — jest dzieem lat i dobrych ludzi.

To rzek, i wonne powietrze zostawi

I szed; a z nim szed róany modzieniec

Ziemowit. Patrzy — naprzód go zabawi
Powietrzny chaty oblask i rumieniec.

Potem wo — potem w puszczach mu si zjawi

W palmach zielonych anioowy wieniec;

Dziwi go natur nieznajomych przyjcie —
Blask — wito — i drzew nieznajomych licie.

wito go jaka napenia, owieca.

Podnosi w janie, w nieba, w duchu stawia;

Idzie — a w rku jego zota wieca
Ponie i sama w kwiaty si oprawia.

Taka twórczoci rajskiej tajemnica

Ani go dziwi, ani zastanawia.

Wyszed na pola yt i czarnoziemu

Szerokie, mie wzrokowi wolnemu...

Miasteczka ciche i po uszy pijane,

Wioski o wiekach moe zotych niy,
Tak jako sady owocem rumiane

W cichy jesienny dzie, albo mogiy,

Zdaj si smtne i pozamylane.

Myl, czem bd i pomn, czem byy;
A tylko czasem listki na nich wstaj
I niby muzyk globowych suchaj.

Nic nie rykno po byda zagrodach,

Ciekawo nigdzie okien nie otwiera.

W stawach — jak cyna i oów na wodach.

Woda nie spada nigdy i nie wzbiera;

Gocinno czujna — nie czuwa w gospodach,

Nic si nie rodzi i nic nie umiera;

A w wite, zote serce Ziemowita

Laa mier — ziemia na duchu zabita...
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Idzie, jako sen... a tu horodyszcze

Mija — z rycerstwem sennem na okopach;

Owdzie moczar, gdzie stcha nie wiszcz
Trzcina; tam pole — zte, lecz nie w snopach.

Przez pola — cieek jakie zote byszcze
Wiod go cigle, wiec mu przy stopach

I wiec dalej, idc przez ugory.

A w straszne, pice Popielowe dwory.

Nic nie zmienio si — adnym obamkiem
Nie grozi wiea, cho chwia si musiaa

W chwili, gdy czas si zatrzyma nad zamkiem,

A zamek straci ruch i czyny ciaa;

Najmodsza córka jeszcze za barankiem

Gonica — sama jak baranek biaa,

Motylem wielkim tczowym goniona,

Staa... baranek, motylek i ona.

Na szmaragdowej trawie ono dwoje,

A motyl wisia i trwa na bkicie.

Druga, wchodzca w krysztaowe zdroje —
Oddech w niej usta, a zostao ycie

I wstyd... bo jedn rk srebrne stroje.

Ostatnie piersiom dziewiczym zakrycie.

Trzymaa silnie, ku piersiom je cisnc,

Drug do miaa na wodzie — jak prysn...

Nie tylko ona — lecz nawet ciekawe

Te rybki, które wszelka biao nci,

Skrzelki czerwone i uski zotawe
Pokazyway na dnie wód - snem zdjci;

Motyle wodni — gdy na nóki zjaw
Lecieli — teraz do nóki przypici,

Wstk byszczc, na dnie wód wiecili,

Jak tcza do nóg przypita Dziedzilli.

Trzecia... (dwanacie król Popiel mia córek)

Trzecia, po pikn, najwietniejsz ró
W ogrodzie, wesza na najwyszy wzgórek —
Rk podniosa, a kwiat wisia w górze.

Lecz obwinity piercionkiem z jaszczurek...

Kwiat j przeraa, wabi pczki due —
Tak j zastaa ta chwila straszliwa.

e chce i nie chce — boi si i zrywa.

Insza... ju w sali — najdumniejsza z rodu,

Przy zotym, maym siedzca organku,

A obrócona oknem do zachodu

Ku zorzy — w pawich piór wieccym wianku,
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Bita blaskami mrocznymi z ogrodu,

W pónie — mylca moe o kochanku,

Gdy palce ju ton na klawiszach bior,

Zastyga... wszystkie pawie pióra gór.

Jak gwiazdy... z jej ust jeden ton wylata.

Ton jeden, ale ju najwyszy w"piwie.

Ton moe zdolny porwa serce wiata.

Ten ton, o któiym ona jeszcze nie wie,

Czeka na... ju swe rysy z wdzikiem brata,

Ju w zachwyceniu boem — jakby w gniewie,

Siedzi cudowna w Sybilli postawie.

Muzyk byszczy — jak te pióra pawie.

Inne, uczone, nad ksigami siedz;

Lecz z literami oko nic nie czyni,

duchu w ksigach zamknitym nie wiedz.
Jedna skoczya kartk — palec lini.

Wida ciekawa, co wieszcze powiedz
Na drugiej karcie — od natchnie bogini

Ju rozkwilona stoi i zaklta,

Z perami w oczach, ciekawoci zdjta.

A najpikniejsza (co si nawet zdarzy

Królewnom), caa zlkniona i drca,
Wida giermkowi pozwolia twarzy

Na chwil tylko — ju uciekajca...

Giermek te usta, gdzie ogie si arzy,
Przyblia... Koral ju w alabastr trca,

Ju... wtem stwardnieli w pikno monumentu,

Ustom jednego zabrako momentu.

Rzekby, e Dusza i Mio zjawione

Drugi raz w gbi czarownego dwora:

Oboje w jedne pochyleni stron,

On ku niej... ona do ucieczki skora —
Nie tak jednake, aby usta one

Nie miay w mroku wonnego wieczora

Czu co sodyczy; wszake si nie nagn^
Ona ucieka — usta jeszcze pragn.

Takimi czary otoczony wkoo
Ziemowit, widzi te, i drugie jeszcze;

Ta z twarz smutn — z, a ta z weso;
Te kwiaty te z rk siej pere deszcze;

Wtem ujrza ksicia, który mia pod po
Rk na mieczu, w oczach gniewu dreszcze

1 bieg, jak gdyby duchem poczu wroga

I zatrzymany by z nog u proga.
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W tego utopi pikne oczy swoje

Ziemowit, w tego swoje duchy wkada.
On wnet si budzi i woa na boje,

Chorgiew chwyta i konia dopada.

Budz si córki — szmer wchodzi w pokoje;

Echo wesoe po sklepieniach gada:

Zdaje si zrazu, e nie szmer z czowieka,
Ale wleciaa jaka srebrna rzeka.

Patrz na siebie — ju nie kamieniej,
Ani je mrony czar wzajem odpycha;

Lecz si ciskaj — cauj — zy lej.

Wstyd si rumieni, mio znowu wzdycha,
Bro znowu szczka — chorgwie znów wiej,
Ko hamowany kopie grunt i prycha...

Przed noc wszystko w szeregach — na wieach
W polu na czatach, albo na harcerzach.

Z rapsodu iV, pieni III.

Syszc gos taki, sny mi anheliczne

Bray caego... Raz dwunastu ludów
Widziaem twarze dziwne, a tak liczne.

Ze na nich bya caa bole trudów;

Kady za jakie zwierz symboliczne,

Albo kwiat — z ziemskich oczyszczony brudów,

Wcale duchowy ju — na czole sadzi,

Albo niós w rku, lub ziemi prowadzi.

Naprzód szed anio Judy — a soneczny

By mu baranek w kwiatach przewodnikiem;

Za nim szed wielki anio, zwany wsteczny,

cigany wielkim genezyjskim krzykiem,

Blady i mao zdaje si bezpieczny

Nad swoim dawnym wasnym mogilnikiem.

Nad t otchani, gdzie si forma mci.
Gdzie we wiszcz — a krok kady strci...

Za nim szed trzeci, ju z czowieczym ldem
Obeznam cichy — pody — pracowity —

Woem Apisem i zotym wielbdem
Podparty — mrówk na stopach okryty.

Jak trup przed boym powstajcy sdem,
Jeszcze z trumnianych prochów nie obmyty,

Wiecznie pod biczem mocarza pogonny,

Jak trup z grobowca, czarny — ale wonny.
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A czwarty za nim — modzieniec z oliw,

Która to wiecie, e nam w lampach wieci,

Mody - jak tcza i dziecinne dziwo

I kwiat, gdy go lud ujmie i obleci.

Pity wiód u nóg wilczyc straszliw,

elazn, która mu karmia dzieci,

I wa czasu, który w zotych kbach
Wi si, a ogon swój chcia ugry w zbach.

Szóstemu roso jakie straszne skrzydo

Ju z ducha... jako pó miesica, zote —
W rku kwiat jaki dajcy kadzido,

A bez owocu... Szed, czynic ciemnot,

I starty z oczu by jak malowido;
A pierwszy wielk zostawi tsknot.

Bo sta na ducha prawego granicy,

A nie stao mu woni w kadzielnicy...

Jeszczem si dziwi temu, a ju oto

Szed siódmy, dziwny, e bez ziemskiej treci!

Tcz mia ciaem — i ca robot
Swoj, mia tcz na krzy si boleci

Owijajc; przyszed zda si po to,

Aby da pierwszy o anioach wieci.

Ten mi si dziwnie, jak sen jaki zjawi,

Poszed — a cie swój na cianie zostawi.

I cie ten jeszcze, jakby czowiek ywy.
Rusza swe czonki z cedrowego drzewa,

A jeszcze duch w nim by objawu chciwy —
Gdy nie móg blaskiem, syszaem, e piewa...

Ósmy mi anio sprawi mniejsze dziwy.

Chocia od wiata wikszych si spodziewa;

Ten, jak winograd, z krzemieni rozkwita,

Z ziemi nic prawie— z wiatru wszystko chwyta.

I rzeka mi twarz jasna, e by czynny

Na wszystkie strony, jak pajk stuoki,

I gotów zawrze w sobie, jak sza winny,

I byskawic pój a pod oboki;

Lecz gwiazdy na to zadre nie powinny,

Ani uwaa, Jehowy proroki,

Ani ust moczy w tych jagód rubinie...

Pucie! niech przejdzie ten anio i minie!

A by dziewity, jak na morskim smoku

I wu i lwie; ten srodze mi zlka,

Bo szed spokojnie w burzy i w oboku,

A nie dra, ani z form zoony pka.
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Dziesity by z psem i mia go na oku,

A psa na wizi wiodc, knutem nka;
Ju go rozdrani tak na zamach przyszy,

Ze pies jak góra rós — a z oczów skry szy...

A jedenasty mój — w wielkiej pokorze
Szed, ale razem i w mdro ubrany;

W rku nic — tylko trzyma zote zboe
I karmi — wiatrem ku ziemi przywiany.

Gdy szed, jam pozna go i krzykn: Boe!
To mój... Wtem nadszed dwunasty — nieznany...

I by objawio mi pod tajemnic
Bez znaków; tylko wiem, e by dziewic...

A gdy te wszystkie przeszy, Syn czowieczy
Stan i patrza na mnie, i rzek: — panie!

Widziae teraz w duchu ziemskie rzeczy...

Przeciw ostatnim dwom — dziesiciu stanie.

Masz syna — czas jest srogi — nakup mieczy,

Zosta, a przyjd... I rzekem mu: Panie,

Przyjd!... Wtem mój synek w koyseczce krzykn,
Zona przestaa gra... i Chrystus znikn.

Z Rapsodu V, pie I.

|Boe! jeeli to jest w twojej woli.

Abymy twoim niemiertelnym duchem
Wyszli z. tej podej cielesnej niewoli

I potargali tym podym acuchem:
Uczynisz teraz, e mój rym zniewoli

Narodu serce — i zawada suchem,
Ofiarowawszy kadzido i zoto
Za rym, pokorny rycerza prostot.

Jako waciciel — gdy nabdzie prawa
Do wioski — zbiera najstarszych z gromady,

Chodzi i kopce granic rozpoznawa,

Przekopy — lene strumienie — lewady,

A przy kamieniu i mogile stawa

I rozpytuje ludzi — a te dziady

Niby wiekow omroczone tcz
Stoj i tak, jak pszczoy zote, brzcz;

Podobnie duchem wprzód obszedem star
Ca ojczyzn moje — wszystkie lady,

Wszystkie mogiy... i przed kad mar
Stawaem smtny, surowy — i blady;

Aem si wreszcie wskro widzc wiar
Przekona w duchu, e nie ma zagady,
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I czas od czynów ludzkich nie ucieka,

I zwyciona jest mier przez czowieka.

Z Rapsodu V. pieni II.

Któ ci, mdroci, ma? Kto dzisiaj szuka

Pod kor ciaa pierwszej cia przyczyny?

Czekacie, a Bóg ciaa poroztuka

I wam pokae wasze wasne czyny?

Któ wie, e ojciec, jako ducli, a w wnuka
Musi przeskoczy w rodzie przez dziewczyny,

A synów swoich ustpi posga
Dla duchów, które mio matki ciga?

Któ wie, jakie ma w domu swoim kwiecie.

Jak przed zodziejem zamkn formy wrota?

Lud Izraela to wie — wy nie wiecie.

Taka jest ndza wasza i prostota!

To te wam cudzy wiatr domy zamiecie,

A kto tam czoo polskie zakopota,

I zacznie Boga przyzywa w aociach,
Widzc te pustki ducha w polskich kociach.

Postawmy polsk myl nad poduszkami.

Postawmy wiary naszej Archanioy,

Postawmy myli serdeczne nad nami
,

I pie z otwart myl, jak miecz goy —
Niechaj machaj w ciemnoci mieczami

Te wielkie stróe nad sennemi czoy,

A nikt si taki do nas nie przybliy.

Który nam w starej naturze ubliy.

A nie dlatego, bym mia jak wzgard
W sercu, jak czowiek przeciw czowiekowi,

Ale chc, aby zamki byy twarde

Na tych granicach, które duch stanowi,

By polskie duchy tem przed Bogiem harde,

e si poddaj jedynie duchowi.

e przymuszone by z ciaa nie mog
Przeciwko vetu swemu — adn trwog!

By duchy, które maj to z Chrystusa^

e veto swoje na wspak wiatu kad,
Nie braa adna cielesna pokusa

I za zwierzc i nisz gromad.
Która pod biczem lub w galop lub kusa

Leci — chociaby przeciw Bogu — stado!
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I piersi naszych wielkich natur porze,

A myli, e duch i pan Bóg pomoe.

Bracia duchowi tego nie przeczuli.

Na czem stano moje biedne zdrowie:

I gdy najstarszy — cho najmodszy z króli —
Staem, elazny, na rynku w Krakowie

I sdzi sprawy, na zoconej kuli

Trzymajc rk, jak na wiata gowie —
Bo sprawiedliwo z Bogiem przed oczyma
Przez duchy nasze ten wiat w rku trzyma —
Gdym sta elazny — wyej mego gminu,

Jako kos prosty — z orem na przybicy,

Na rubinowej szmacie karmazynu: —
Spojrzawszy w ciemno rogatej ulicy.

Duch zadra we mnie; i berem z bursztynu

Da drog jednej cudownej dziewicy.

Mylc, e jaki pacz idzie bezbronny,

Któremu ja dam gos i plac przestronny.

Ucisk, mylaem, który si w sierocie

Do tronu spieszy - dosta si nie moe.
Stana... oczy czarne byy w zocie,

I tak byszczay otwarte jak zorze,

Wos mia ten zwizek, który bywa w grzmocie,

Gdy go po rodku wezm rce boe:
Na samem czole wasnym zwity ptem
Byszcza, jak gwiazda jednym dyjamentem,

Z tej gwiazdy, z oczu — jakie, niby bdne,
Rozpajajce ducha, szy promienie;

Szaty — jak na wiek, miaa nie oszczdne,

Ale królewskie; a w uszach — piercienie.

W licu — t blado, która mówi: widn.
Chcc by na socu, a ukryta w cienie;

Na ustach — koral z najwieszych szkaratów,

W rku — ulotne dwie girlandy kwiatów...

Mylc, e pikn — a przez moje panki

Wstydzon — moj dobroci omiel.
Rzekem: — dzieweczko, wstp tu na te ganki

I mów, czego chcesz? miao — jak w kociele.

A wtenczas ona, swe kwiatowe wianki

Wiejc tam i tu... uszki swe, skrzele,

Zarumieniwszy rubinami, pieka.

Nie odwracajc oczu ze mnie — rzeka:
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«Mieszczanka jestem, z kupca urodzona,

Ochrzczona na chrzcie imieniem Krystyny;

Miasto wie cae, em prawie szalona.

Bom jest odwan na nieznane czyny!

Syszc, e ty masz mdro Salomona,

Przyszam ci podej podstpem dziewczyny.

Oto s wiece jeden jest prawdziwy,

Drugi skamany; poznaj — gdzie by ywy?

«Sama kamaam rk jasne róe,

A tchnienie mi tez pomogo dziewicze

Otwiera serca schowane w purpurze

I zoci biaym liiijom oblicze.

Te drugie kwity na wilanej górze

I z trupów maj wonie tajemnicze...

Poznaj, jeeli jeste Pan nad Pany:

Które ja rodz? a które kurhany?

»

Skoczya. A ja... o! najpierwszy grzechu!

Caego ducha wnet uyem na to,

Abym t spraw — tak wart umiechu,

Rozsdzi jako Brutus albo Kato...

I oczy moje, sdzce w pospiechu,

Ju j widziay kwiatami skrzydlat,

Ulatujc gdzie na rynku cieniach.

Ca w iskrzycach, w gwiazdach i pomieniach.

Wstyd rozczerwieni mi twarz moj ciemn
Barw z natury podobn do cegy;

W pomieniach byem — a ona przedemn
Cigle... a oczy w moje oczy biegy.

Wtenczas ja myl westchnem nikczemn
Do tych anioów, które ducha strzegy,

A ci — zaklci duchem niemiertelnym —
Zaraz mi dali pomoc... w roju pszczelnym.

Wanie te zote owadów órawie
Leciay sobie nad placem — z tym brzkiem^,

Jaki ma trba dzwonica o sawie,

Smtna — z narodu pomieszana jkiem,

Gdy o nieszczsnej dla ludu rozprawie

Z daleka mówi woaniem i dwikiem;
Takim leciay otrbione krzykiem

Pszczoy, zocistym po niebie strumykiem.

I zrozumiawszy anioów przestrog,

Zaraz z umiechem rzekem do dzieweczki:

— Ja twoich kwiatów rozezna nie mog,
Ani rozsdzi, o prym, takiej sprzeczki;
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Lecz oto pszczoy tdy maj drog,
A ja moc w berle, zakl te pszczóeczki,

Aby królowe, z Boga, naszych uów
Zjawiy mdro — nad mdrocie królów.

«Bo wiedz, e pszczoy s sdziami kwiatów;
A kwiaty sdz te nisze ywioy:

Ziemi i strumie, jak my z majestatów
Sdzimy nisze; nas tylko anioy!

A sdy s te midzy sob wiatów
I s te soca rozcite na poy

Mieczami komet, których wielkie kroki

I twarze — peni zotych soc wyroki.

« Drzyj, e tu miaa, gwiazdo osrebrzona,

Pokaza twoje promieniste lice!

Bo oto leci kometa czerwona,

Ta — która, jak kat, rozcina ksiyce,
Ju tu...» To mówic, podniósszy ramiona,

Rzuciem brzmice uów robotnice;

Te za (nie wielkie to u mdrych dziwo)

Wybray kwiatów girland prawdziw.

Zrazu, brzk tylko w róach, i organki

Gosów z lilii szy, jak ródo szemrze;

Nagle zczerniay one jasne wianki —
Zgrubiay i ze stay si, jak we...

Potem brunatno zoty wos mieszczanki

Zabrzcza! Jak chop, gdy rzuca ore,
Gdy opadnity jest gdzie na podjazdach:

Tak biega na mnie w pszczoach — niby w gwiazdach.

Nie!... dotd widz, widz roziskrzon,

Lecc w gwiazdach, w kolorach, w mamidach;
Czuj, jako duch duchowi obron

By, a ju drcy, jak ptaszyna w sidach.

Jam j z powietrza wzi na moje ono,

Jak ogie... i wiatr muzykalny w skrzydach;

I chwil czuem, jak na mojem onie

Przestrach mi mrozi jej — a mio ponie.

O wy, którzy mnie jeszcze dzi suchacie —
Dawnego ducha tajemniczej mowy!

Niechaj wam piknie w waszej nienej chacie

Ta pie ujani jaki dzie zimowy!...

Jeli jaskóce uchrony nie dacie,

Odejdzie od was — smtny, Bóg domowy;



— 462 -

Wiatr wam zawyje grobowemi usty,

T smtn kltw: otó dom wasz pusty.

Pie t zostawiam wiekom, które maj
Potne rce i potne gosy.

Niech jej w niebiosach goniej dopiewaj,
Ni ja, koczcy tu bolesne losy...

Anioy moje ju przybiegy zgraj —
Tuk mi serce — targaj mi wosy

I nazywaj ju wielk osob
I szepc... i ju zapraszaj z sob.

Bdcie mi zdrowi, moi tegoczeni

Bracia — tem tylko róni od piewaka,
ecie lub mdrsi, albo mniej boleni

Opracowa: BRONISAW CHLEBOWSKI



LXXVII.

TOWIASKI ANDRZEJ.
(1799—1878).

Towiaski Andrzej, mistyk, obdarzony gbok energi ducha
wywar ogromny wpyw na najznakomitszych przedstawicieli naszej

poezyi romantycznej i w yciu duchowem emigracyi polskiej odegra
bardzo wan rol. Urodzi si 1 stycznia 1799 r. w Antoszwiciu,

wsi nalecej do jego ojca. W dziecistwie by podobno dotknity
cik chorob oczu, która zamykaa przed nim wiat zewntrzny, a ska-
niaa do zagbiania si w sobie, do mistycznych duma. Ukoczywszy
nauki gimnazyalne w Wilnie, by potem uczniem uniwersytetu wile-
skiego, wspóczenie z Mickiewiczem, ale nie zostawa z nim wówczas
w bliszym stosunku. Mniej wicej w tym czasie, kiedy Mickiewicz

wypiewa Od do modoci i dwie czci Dziadów, Towiaski prze-

j si gbok wiar, e dla ludzkoci nowa otwiera si era, e Bóg
go powoa do wysokiego posannictwa wprowadzenia zasad chrze-

cijaskich, w caej ich peni, we wszystkie stosunki ycia i odkry
mu zwizek tajemniczy midzy wiatem ywych a umarych. Sam po-

tem, w rozmowach ze Skrzyneckim^ przyznawa si, i «od modoci
mia to przekonanie, e od osi do osi wiatem wstrznie*.

Po ukoczeniu nauk uniwersyteckich, by przez dugi szereg lat

(od 1818 do 1831) urzdnikiem sdowym, mianowicie naprzód rejen-

tem sdu powiatowego w Wilnie, a potem assesorem gównego sdu
wileskiego i na tem stanowisku stara si ju jak naj skrupulatniej

wciela swoje zasady w ycie. «Bdc urzdnikiem, opowiada potem
Mickiewiczowi, kiedy jaka sprawa midzy ydem i chopem przycho-

dzia, siedziaem ranek w kociele, i potem najwikszego trudu trzeba

byo, eby mi nie zbito z rezultatu, jaki w modlitwie sobie zanoto-

waem. Bo nie sztuka zairytowa si, wyaja kolegów, rozpisa si
na wyroku, ale to rzecz, uy caej mioci, caej mocy, eby posta-

wi prawd ». Patrzano na niego, jak na dziwaka, a nawet niekiedy

podejrzewano o zboczenie umysowe.
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Kiedy nadeszo powstanie listopadowe, Towiaski przepowiada

jego upadek i nietylko nie wzi w niem udziau, ale odciga od

niego tych, co byli z nim blizko, co ju wtedy byli jego uczniami, jak

naprzykad szwagra swego, Ferdynanda Gutta, albo malarza Wako-
wicza. Poniewa wierzy, ze utrata niepodlegoci i cierpienia, jakich

Polacy doznaj, s kar z rki Boga za ich winy, wic nie w zbroj-

nem powstaniu widzia drog do zbawienia ojczyzny, ale w moralnem
doskonaleniu si w myl zasad ewangielii. Wyzwolenie ojczyzny miao
przyj samo przez si, jako owoc moralnego odrodzenia narodu. Po-

dobne stanowisko zajmowa i wobec póniejszych zbrojnych ruchów
rewolucyjnych, tak w Polsce, jak i gdzieindziej.

Po upadku powstania wr. 1832 pojecha do Petersburga i tam czas

jaki przebywa. Jest to fakt, na który biografowie jego zupenie dotych-

czas nie zwracali uwagi. Co go tam pocigno, domyla si mona
z póniejszej jego korespondencyi. Chcia przemówi do sumienia Ro-

syan w imi Sprawy Boej i w tym celu zwraca si do jakiego hra-

biego S. Wysuchany by cierpliwie, przyjty agodnie, ale krok ten

adnego rezultatu nie przyniós. W rok potfm (1834) wyjecha To-

wiaski za granic i przebywa tam do r. 1837. U wód czeskich przez

trzy lata mia sposobno spotykania si z generaem Skrzyneckim

i zjednania go dla swoich zasad, a jakkolwiek genera wystpi póniej

przeciw Towiaskiemu i nazywa go faszywym mistykiem, to jednak

jednoczenie nie móg zaprzeczy, e wiele mu dobrego zawdzicza.

«Nie sdz ja lekko Andrzeja i Gutta, pisa do Mickiewicza w r. 1842,

wiele mi gbokich udzielili rzeczy, wiele odkryli, które albo sabo czu-

em, albo jak przez zason widziaem podczas walki naszej... oni mi

odkryli si i skuteczno modlitwy, lecz poza kocioem nie widz ra-

tunku etc».

W r. 1837, po mierci ojca, Towiaski powróci do kraju i obj
zarzd wsi ojcowskiej. Otwierao si przed nim pole do zastosowania

swoich zasad w stosunkach z ludem wiejskim i odda si temu gorli-

wie, a praca jego uwieczon zostaa pomylnym skutkiem ku niema-

emu zdziwieniu ssiadów, którzy ironicznie spogldali na jego zabiegi

i pewni byli, e z chopami « tylko groz i rygorem skutecznie dziaa
mona». To te doszed on do tego przekonania, «e nie ma kraju,

w którymby tak maym kosztem, byle przy mioci i czuciu, mona
byo tyle dobrego zrobi co u nas, w Polsce, a szczególniej na Litwie ».

A jednak, pomimo osignicia tak szczliwych rezultatów, w trzy

lata po rozpoczciu owej pracy nad ludem, w r. 1840, Towiaski, po-

egnawszy si uroczycie, w kaplicy przez siebie wystawionej, z wo-
cianami i zostawiwszy im rozmaite rady i przestrogi na pimie, a take
co w rodzaju naboestwa domowego, opuszcza wie swoj i wraz

ze szwagrem swoim, doktorem Guttem, wyjeda znowu za granic, —
aby ju nigdy nie powróci do kraju.

Co go tym razem powoao za granic, domyla si tylko mo-

na. Myl wystpienia przed wiatem, w szczególnoci przed narodem
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swoim, jako prorok, jako objawiciel woli Boej, nurtowaa w nim nie-

wtpliwie ju dawniej, ale nie mia jeszcze do miaoci do tego, a przy-

tem w pastwie rosyjskiem otwarta propaganda Sprawy Boej bya nie-

moliw, jakkolwiek z prdami rewolucyjnymi nic wspólnego nie miaa.
Tymczasem dochodzi go wie o zamiarze sprowadzenia zwok Napo-
leona z wyspy w. Heleny i o wielkim zapale, jaki ten zamiar wywouje
we Francyi. Towiaskiemu, który w czasach szkolnych by wiadkiem
pochodu wielkiej armii napoleoskiej na Wschód i na którym ju
wtedy posta cesarza musiaa wielkie sprawi wraenie, zdao si te-

raz, e ten uroczysty powrót popioów wielkiego wodza jest dla niego

tajemnicz wskazówk, e nadszed czas ogoszenia Sprawy Boej
i otworzenia nowej ery. Dziaalno w maym zakresie wioski i oko-

licy nie wystarczaa mu wicej. Nie jest to tylko domys oparty na

roli, jak wyznaczy Towiaski duchowi Napoleona w swojej misty-

cznej nauce, ale fakt niewtpliwy, bo stwierdzony przez samego mistrza

w pomiertnem wydaniu Biesiady^ gdzie powiedziano: «A mnie obja-

wia si wola Boa, abym powita nad Sekwan przybywajce z wyspy
w. Heleny zwoki poprzednika epoki... co te spenionem zostao
przezemnie podczas aktu zoenia zwok jego u Inwalidów*. Jeszcze

przedtem, jadc do Parya, zatrzyma si w Poznaniu i tu przed arcy-

biskupem Duninem wynurza swoje pogldy i uczucia, które arcybiskup,

ujty gboko religijnym nastrojem Towiaskiego, przyjmowa bardzo

yczliwie, nie spostrzegajc w nich jeszcze wtedy adnego odstpstwa
od zasad wiary katolickiej. Zaraz po pogrzebie Napoleona, Towiaski
odnowi dawniejszy przyjacielski stosunek ze Skrzyneckim, razem

z nim zwiedza pola Waterloo i tu mia z nim wan rozmow, po

której wrczy mu pierwsze pismo swoje, datowane 17 stycznia 1841,

p. t. Biesiada. Pismo to byo do chaotycznym skadem mistycznych

poj Towiaskiego, wyraonych stylem chropawym, mtnym ale nie-

raz poetycznym, a jest do dzisiaj naj waniejszem ródem do poznania

caoksztatu nauki Towiaskiego, szczególnie jej strony dogmatycznej.

Podug tej nauki istnieje cigy utajony zwizek midzy wiatem y-
wym, widzialnym, a wiatem duchów, które unosz si nad globem

ziemskim i ukadaj si w kolumny wiate i ciemne, stosownie do

swojej wartoci. Wszystko, co si dzieje w wiecie, dzieje si za ich

spraw, one napeniaj ludzi i nimi kieruj, ale od czowieka zaley, od

jego serca, od jego poruszenia wewntrznego w stron dobrego lub zego,

jaka kolumna duchów, jasnych czy ciemnych schodzi ku niemu i dziaa

przez niego. W ten sposób pomimo wiary w cig spók z duchami,

utrzyman jest zasada wolnej woli i odpowiedzialnoci czowieka za

czyny. Celem stworzenia jest doskonalenie si wszelkich tworów i zbli-

anie si ich do Boga. W wiecie ludzkim temu doskonaleniu si po-

magaj duchy jasne wyzwolone z ciaa, ale nad ziemi cigle jeszcze

unoszce si, przeszkadzaj duchy ciemne, sugi szatana, które atwy
maj przystp do materyi i przez ni atwo opanowuj dusze ludzkie.

Ale za potga, pozornie krzyujca plany boskie, nie jest potg nie-

WIEK XIX. TOM IV.
^^
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zalen od Boga; w ogólnym planie stworzenia jest ona tylko jednem
z narzdzi doskonalenia si ludzkoci. Doskonalenie si czowieka po-

lega naprzód na tem, aby duch jego, zamknity w ciele, wyzwoli si
z pod przewagi ciaa, poczu swoje winy i obudzi w sobie dobrowoln
mio dla Boga, a nastpnie po tem podniesieniu si, aby dostroi do
swojej wysokoci ciao, t. j. aby przenikn i natchn sob wszystkie

sprawy ycia czowieka, wielkie i mae, a do najdrobniejszych spraw
codziennych. To si nazywao realizacy ducha w ciele, a ta realizacya

nie wymagaa bynajmniej ascetycznego martwienia ciaa i wyrzekania

si wszelkich rozrywek. I owszem, niektóre rozrywki, takie, jak pikna,
w szczególnoci klasyczna muzyka lub pikne widoki przyrody, zaleca
mistrz swoim uczniom. Najlepszym wzorem takiej realizacyi dla uczniów

by sam Towiaski, którego ycie byo w istocie zadziwiajco zgodnem
z zasadami przez niego wyznawanemi, a ta zgodno nadawaa postaci

jego szczególny wyraz pogody i powagi, który wywiera silne wraenie
nawet na ludzi zupenie obojtnych dla Sprawy Boej.

Ci, którzy dokonaj w caej peni realizacyi, którzy ziemsk
pielgrzymk ducha przebd wedug praw ewangelicznej mioci, ci

staj si ju po mierci duchami wyszymi, witymi wielkimi cheru-

binami, ci za, którzy tego zadania nie spenili, skazani s napowrót
do ycia cielesnego w nowych postaciach. Tutaj nauka Towiaskiego
wkraczaa na grunt metempsychozy i rozstawaa si najwidoczniej

z nauk kocioa katolickiego. Spostrzeg to bardzo prdko Skrzynecki,

a jako prawowiernie usposobiony odwróci si natychmiast od nauki

Towiaskiego. W ten sposób speza nadzieja, jak mia Towiaski, od-

dziaywania na emigracy polsk przez tego, który jako wódz osta-

tniego powstania, zajmowa w niej wysokie stanowisko. W pó roku

niespena potem zwróci si on do innego rodzaju wodza emigracyi,

do tego, który od szeregu lat, dziki natchnionej poezyi swojej, pano-

wa nad wszystkiemi sercami polskiemi, do Mickiewicza i pozyska
go dla swej nauki niemal w jednej chwili. Temu nagemu pozyskaniu

sprzyjay róne podrzdne okolicznoci, jak stan przygnbienia poety,

choroba ony, cudowne na pozór jej ozdrowienie i t. p., ale zasadni-

cz przyczyn bya gboka zgodno niektórych ich poj i wspólna

skonno do mistycyzmu, skonno, która si ju w modzieczych
poezyach Mickiewicza uwydatnia. Mickiewicz i Towiaski, to byy
jakby dwa strumienie, które miay róda tu obok siebie, ale dugo
pyny daleko od siebie, aby dopiero bliej ujcia wspólnego poczy
si w jedn szerok rzek mistycyzmu.

W Mickiewiczu znalaz Towiaski pomiennego apostoa i do-

piero teraz nauka jego moga wyj z zakresu prywatnych stosunków

na widowni publiczn. Pod koniec wrzenia 1841 zaprosi Mickiewicz

drukowanemi kartkami emigracy na naboestwo, odby si majce
w Notre Dam de Paris, «w intencyi przyjcia i podzikowania za

aski zlane przez Pana». Zeszo si duo osób; podczas mszy Towia-
ski gorco modli si na klczkach u stóp otarza i wraz z Mickie-
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wiczem przyj komuni w., a po mszy, za zezwoleniem miejscowej

wadzy duciownej, przemówi do rodaków i objawi im, ze staje przed

nimi, aby im poda sowa pociechy i radoci. Nie przynosi im mdro-
ci rzeczy ludzkich, bo tej wicej od niego posiadaj, ale przynosi

im to, co mu polecono % wy%ej objawi, i « wstpilimy w now
epok, w epok aski », e wkrótce « wszystkie cierpienia ludzkoci,

z przemocy siy materyalnej pochodzce, przemin, ewangelia obejmie

w caej rozcigoci panowanie, zajanieje nie w sowach i formach,

ale w sercach wszystkich i ludy wolnoci pocieszone bd». Do
udziau w tej wielkiej sprawie powoani s przed innymi emigranci

polscy, jako obrocy i mczennicy wolnoci, przygotowani do tej roli

cierpieniami wygnania i tuactwa. Koczc przemow, owiadczy To-

wiaski uroczystym gosem, e « Sprawa Boa i epoka chrzecijaska
wysza rozpoczte zostay ».

Niebawem, gównie dziki gorcej propagandzie Mickiewicza,

znalazo si w Paryu kilkudziesiciu emigrantów, którzy uznali To-

wiaskiego za swego mistrza-objawiciela. Do tego zwizku religijnego

przystpili w nastpnym roku (1842) Sowacki i Goszczyski; pierw-

szy zjednany odrazu, byskawicznie, dla Sprawy Boej, w której ujrza
wielk misy dla siebie, drugi po duszem wahaniu si, pocignity
wymow Mickiewicza. Towiaski sta si gon wród emigracyi po-

staci i zwróci na siebie uwag policyi paryskiej, która podejrzewa-

jc go, na podstawie mtnych pogosek, o antirzdow agitacy, ka-

zaa mu opuci Francy. Nie pomoga gorca odezwa do ministra

spraw wewntrznych, w obronie czystoci zamiarów Towiaskiego,

podpisana przez czterdziestu kilku jego wyznawców; rozkaz nie zosta

cofnity i Towiaski musia wyjecha z Francyi, a przewodnictwo

w kole Towiaczyków w Paryu obj Mickiewicz i sprawowa je,

zasigajc cigle listownych rad i wskazówek od mistrza.

I dla jednego i dla drugiego stao si rzecz widoczn, e aby

Sprawa Boa moga przenika w szersze krgi, potrzeba jej uznania

ze strony najwyszej wadzy kocielnej. W tym celu Towiaski w roku

1843 wybra si do Rzymu, aby stan przed papieem Grzegorzem XVI
i objani przed nim posannictwo, do którego si poczuwa, ale pa-

pie, uprzedzony ju przez ksiy polskich o nauce Towiaskiego, nie

dopuci go do siebie, a policya papieska kazaa mu natychmiast Rzym
opuci. Po tem niepowodzeniu Towiaski osiad w Szwaj caryi i za-

mieszka naprzód w Solurze, dokd go zapewne przycign grób bo-

hatera (Kociuszki), którego duchowi w swojej nauce wan wyznacza
rol; potem (od 1845 r.) przemieszkiwa w innych miastach szwajcar-

skich. Tymczasem Mickiewicz rozwija zasady mistrza z katedry w Col-

lege de France, coraz silniej wystpujc przeciw tak zwanemu prze-

ze < Kocioowi urzdowemu*, za to, e odtrca oywczy prd reli-

gijny, w nauce mistrza zawarty. Kiedy jawna propaganda towianizmu,

a zarazem napoleonizmu z katedry staa si zbyt jaskraw, rzd fran-

cuski (na wiosn 1844) zawiesi wykady Mickiewicza.

30*
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Wkrótce potem, w tym samym jeszcze roku, Towiaczycy pa-

ryscy, w porozumieniu z mistrzem, wystosowali pismo do cesarza

Mikoaja I, wzywajce go, w tonie jak najpokorniejszym, do przyjcia

Sprawy Boej i wprowadzenia jej w stosunki midzy ludami sowia-
skimi, podlegymi jego beru. Pismo to, podpisane przez jednego z To-

wiaczyków, Aleksandra Chodk, byego konsula rosyjskiego w Per-

syi, a zoone w ambasadzie rosyjskiej w Paryu, nie doczekao si
adnej odpowiedzi od strony, do której byo adresowane, natomiast

w emigracyi polskiej wywoao niezmierne oburzenie. Okoo tego czasu

zwraca si Towiaski dwukrotnie (w 1843 i 1844 r.) do innej potgi
europejskiej, do Rotszylda we Frankfurcie, powoujc i jego take do

uznania Sprawy Boej, — naturalnie bez adnego take rezultatu.

Tymczasem w kole Towiaczyków paryskich coraz wicej blady
nadzieje, obudzone pierwszem wystpieniem mistrza, coraz wiksze
cisno przygnbienie, a wraz z tem coraz wyraniej zarysowywaa
si rónica midzy temperamentem Mickiewicza a Towiaskiego. Mic-

kiewicz, jak przedtem, tak i teraz uznawa wito zasad mistrza

i jego osoby, ale jego natura rwca si do czynu, nie znosia bez-

czynnoci, niezdoln bya spokojnie oczekiwa wypadków, sprzyjaj-

cych rozwojowi Sprawy Boej, i ogranicza si tymczasem do reali-

zacyi w najcianiejszym zakresie obowizków. Przeciwnie Towiaski,

wród najwikszych niepowodze nie traci równowagi ducha, jeeli

by przekonany, e speni to, co mu natchnienie i jego zasady na-

kazyway, zasady, które, jak wiemy, byy przeciwne zbrojnym ruchom

rewolucyjnym, przynajmniej o tyle, o ile te ruchy nie wypyway
z de ewangielicznych. Ta rónica temperamentów mistrza i jego

zastpcy doprowadzia ju w r. 1846 do rozdziau w kole Towia-
czyków: wikszo, której przewodnikiem by Karol Róycki, jedna

z najczystszych dusz w emigracyi i jeden z najwierniejszych do mierci

wyznawców mistrza, pozostaa pod bezporednimi rozkazami jego,

mniejszo oddan bya Mickiewiczowi, który chcia realizacy wa-
snemi prowadzi drogami. To te jego podró do Rzymu, audyencya

u Piusa IX, i organizowanie legionu polskiego we Woszech 1848 r.,

podobnie jak póniejsza, przedmiertna wyprawa do Turcyi w czasie

wojny Krymskiej, wszystko to podjte byo bez porozumienia z To-

wiaskim, a nawet po czci wbrew jego pogldom.

Kiedy wybucha rewolucya lutowa w Paryu i dawniejsze za-

kazy policyjne utraciy moc swoj, Towiaski, wezwany przez swo-

ich uczniów, przyby do Parya, aby Zgromadzeniu Narodowemu
przedstawi Spraw Bo i wezwa je do jej przyjcia. Ale wanie
w chwili, gdy koczy ukada swoj odezw, republikaska policya

paryska, nie lepiej poinformowana od dawniejszej królewskiej, podej-

rzewajc Towiaskiego o przewrotne dnoci spoeczne, aresztowaa

go wraz ze szwagrem, Guttem, i wtrcia do wizienia, gdzie przeby

blizko trzy miesice. Ju by skazany na zesanie do Cayenny i mia
by zaraz wywieziony, kiedy udao si staraniom Mickiewicza, jego
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iony i innych przyjació uzyska zupene jego uwolnienie. Zaraz po-

tem wyjecha Towiaski do Awinionu, skd mia, po otrzymaniu ze-

zwolenia od Stolicy Apostolskiej, uda si do Rzymu, dla przedsta-

wienia Piusowi IX swojej nauki, ale w Rzymie niebawem wybucha
rewolucya i udaremnia jego zamiary. W Awinionie zawiza cilej-

szy stosunek z ks. Edwardem Duskim z zakonu Zmartwychwstania
Paskiego i podczas gdy inni czonkowie tego zakonu, ks. Kajsiewicz,

ks. Semenenko, gromili nauk Towiaskiego, jako heretyck, ks. Du-
ski po duszym osobistym stosunku z Towiaskim doszed do prze-

konania, ze jest to czowiek, który «zdumiewa rozumieniem rzeczy

Boych zoonych w nieprzebranym skarbcu kocioa* i który « szerzy

wszdzie czynem i sowem mio Boga i bliniego*. W podobny spo-

sób, a do swojej mierci w r. 1857, broni ksidz Duski przed wysz
wadz kocieln i Towiaskiego i swojego z nim stosunku.

Aeby zrozumie, dlaczego ksidz Duski w pogldzie na nauk
Towiaskiego tak róni si od swoich byych towarzyszy zakonnych,

trzeba zwróci uwag na pewn wan okoliczno. Tamci patrzyli

tylko na stron dogmatyczn towianizmu, która w Biesiadzie, napisanej

dla Skrzyneckiego, wyranie odstpowaa od nauki kocioa; ten by
zapatrzony tylko w posta mistrza, jako wzór doskonaej realizacyi

ewangielicznych zasad. Tamci mierzyli Towiaskiego rozumem, ten ser-

cem, a móg to czyni tem atwiej, e Towiaski protestowa przeciw

ogoszeniu drukiem Biesiady przez jej przeciwników, uznajc j tylko

za prób niewykoczon i nieprzeznaczon do druku. Naley wreszcie

doda, e od tego czasu, od r. 1848^ przekonawszy si dostatecznie,

jak strona mistyczna jego nauki stoi na zawadzie porozumieniu jego

z kocioem, i jak wielu zdolna odstrczy, Towiaski odsuwa j co-

raz bardziej w gb, w cie, zwracajc ku wiatu tylko moralne jej

oblicze. W pewnej rozmowie póniejszej z jednym z wyznawców swo-

ich francuskich, Towiaski nawizujc do sów Chrystusa: «Mamci wam
wiele jeszcze mówi, ale teraz znie nie moecie », powiada o sobie,

e i on ma wiele do powiedzenia tym, którzy zdoaj to udwign,
i gotowi to przyj, ale nie objawia tego tym, którym brak do tego

siy lub dobrej woli. Wic dla pierwszych tylko, dla mocniejszych du-

chów, jest przeznaczone «wysze wiato niebieskie*, dla wszystkich

za bez wyjtku przeznacza «wol Bo, wyyw, który Bóg czyni

czowiekowi w tej epoce wyszej chrzecijaskiej*.

W czerwcu 1849 wyjecha Towiaski z Awinionu do Szwajcaryi,

gdzie naprzód przebywa przez kilka miesicy pod Bazyle, potem osiad
w Zurychu i tu pozosta a do koca ycia, odwiedzany czsto przez

swoich wyznawców, nie tylko Polaków, ale take Francuzów i Wochów.
Kiedy nadesza wojna Krymska, Towiaczycy, którzy we wszystkiem

zostali wierni mistrzowi, nie chcieli si przyczy do dziaa polity-

cznych ks. Adama Czartoryskiego. Mianowicie Karol Róycki, ze wzgl-
dów zasadniczych, nie przyj ofiarowanego sobie stopnia pod chor-
gwi tureck. cigno to nowe posdzenia na Towiaskiego, które
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z oburzeniem odpiera Nabielak w licie do Czartoryskiego (3 lipca

1854); on te niebawem przedoy francuskiemu ministrowi spraw
wewntrznych obszerny memorya o Andrzeju Towiaskim, wystawia-
jcy czysto jego intencyi (25 sierpnia 1854 r.). Zatarg midzy To-
wiaczykami a emigracy, której przewodzi stary ksi, odnowi si
po wojnie krymskiej, kiedy cesarz Aleksander II ogosi amnesty dla

emigrantów polskich. Ogó emigracyi z ksiciem na czele nie przyj
amnestyi i wyda deklaracy, do podpisania której wezwano take To-
wiaczyków. Towiaczycy równie amnestyi nie przyjli, ale deklaracyi

ks. Czartoryskiego podpisa nie chcieli, poniewa nie zgadzali si z jej

motywami, które przeczyy zasadom towianizmu. Natomiast Karol Ró-
ycki w imieniu Towiaczyków uoy pismo p. t. «Powody, dla któ-

rych amnestya przyjt by nie moe», które zoone zostao w amba-
sadzie rosyjskiej w Paryu 24 stycznia 1857, a w którem przedsta-

wiony by stosunek Towiaczyków do rzdu rosyjskiego, zgodny z za-

sadami mistrza. Nastpstwem tego kroku byo, e niektórzy Towiaczycy
(Nabielak, Goszczyski, Baliski i in.) utracili posady, jakie zajmowali

w szkole polskiej na Batignolles.

O ile przeciwny by Towiaski zbrojnemu powstaniu, któreby

opierao si tylko na sile materyalnej, o tyle z radoci powita ów
ruch religijno-patryotyczny, który objawi si w manifestacyach war-

szawskich z r. 1861. W par lat potem pisa o ruchach lutowych:

« odkrya si droga ratunku Polski, ta droga, któr z woli Boej przez

lata ukazywaem wam, bracia » i ubolewa, e tak prdko z tej drogi

zboczono, uwaa bowiem, e zo zaczo si ju od 15 padziernika

1861 r., w 44-t rocznic mierci Hetmana polskiego (Kociuszki).

Wszelako w pocztkach powstania 1863 nie wstrzymywa « braci* pie-

szcych zoy krwaw ofiar na polu walki, widzc w tem wol Bo,
tylko naucza ich (w pimie wydanem przez Róyckiego p. t. «Do Ro-
daków, Tuacz koczcy tuactwo»), e przedewszystkiem maj suy
rodakom prac apostolsk i przedstawia im, e bez wstpienia na drog
prawdziwego chrzecijastwa, odzyskanie ojczyzny jest niemoliwe.

W kocu lipca 1863 wystosowa pismo do cesarza Aleksandra II,

wzywajce go do uznania Sprawy Boej, w którem przyznajc, e
Polacy maj wiele grzechów wobec Boga, ubolewa, e nie za te grzechy,

ale tylko za mio ojczyzny s przez cesarza karani. W trzy lata

po tem (1866) zwróci si z podobnem pismem do Napoleona III i to-

nem uroczystym, niemal gronym, potpia jego panowanie, porówny-

wajc je z panowaniem Ludwika XIV, którego nastpstwem, jak utrzy-

mywa, bya wielka rewolucya francuska, i przepowiada mu blizki

upadek. Kiedy si ta przepowiednia prdko zacza spenia, now
w podobnym duchu wystosowa odezw do cesarza (6 sierpnia 1870).

Z innych wystpie tego rodzaju naley jeszcze zanotowa pismo do

cesarzowej Eugenii (w lutym 1868), pismo do Piusa IX (w grudniu 1868)

dorczone Ojcu w. przez Tancreda Canonico, profesora turyskiego uni-

wersytetu i pismo do Wiktora Emmanuela, wystosowane do ju po za-
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jciu Rzymu w r. 1870. Ze te wszystkie odezwy do gów koronowa-
nych nie przynosiy adnego rezultatu, to nie przygnbiao Towia-
skiego; sdzi on, e spenia swoje powoanie, gdy daje «wyzyw», rozumia
za, e odpowiedzialno za nieprzyjcie «wyzywu» nie spada na niego.

Umar T. 13 maja 1878 r. w Zurychu, w par tygodni po
mierci ony, Karoliny, która bya najwierniejsz wspólniczk jego
myli i losów jego ycia, «dusz i podpor domu», jak si wyraa
o niej Tancredo Canonico. Otoczony by do koca ycia gbok czci
i uwielbieniem swoich wyznawców, którzy w r. 1866, w 25-t ro-

cznic ogoszenia Sprawy Boej, ofiarowali mu kielich z wizerunkiem
katedry paryskiej. Niektórzy z nich, jak Stanisaw Falkowski, Karol
Baykowski i Jakób Malyesin, mieszkali stale w jego domu, tworzc
jakby jedn z nim rodzin. Franciszek Barone, prof. historyi kocioa
w uniwersytecie turyskim, po odwiedzinach u Towiaskiego w roku
1852 pisa do brata: « Tutaj znalazem to, czego nigdzie indziej nie

spotykaem; znalazem ycie prawdziwe, czucie, wiar, chrzecijastwo
pene, yjce*. Wkrótce po mierci Tow. Baykowski i Falkowski zajli

si wydaniem jego pism (listów, odezw, rozmów), na których czele

umiecili Biesiad ze Skrzyneckim, w treci mao zmienion, w stylu

znacznie przerobion.

W kocu naley sobie zada pytanie: jaka jest warto To-
wiaskiego i jego nauki? czy jest w nim co takiego, coby mu do

tytuu wielkoci dawao prawo? Jeeli chodzi o nauk sam, to jej

strona dogmatyczna, mistyczna, zarówno ze stanowiska kocioa, jak

i ze stanowiska czysto rozumowego, musi by odrzucon. Co si tyczy

jej strony moralnej, ta nie ma nic oryginalnego: caa wzita z ewangielii.

Wreszcie strona literacka nie ma w sobie nic takiego, coby mogo uwie-

czni imi mistrza. Ale to, w czem wielko Towiaskiego mona upa-

trywa, to jest jego t. zw. realizacya, to gorce przejcie si za-

sadami ewangielii i nieustanne wcielanie ich w ycie. Ewangielia dla

niego nigdy nie bya martw liter, ale ywym potokiem, w którym
kpa swoj dusz i to nadawao mu ten urok nieprzeparty, jaki wy-
wiera na ludzi, z którymi y blizko. A jeli sobie uprzytomnimy, e
w tej realizacyi pozosta niezmiennie, niezachwianie przez lat z gór
pidziesit, to podziw dla niego musi by tem wikszy.
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A) Biesiada z Janem Skrzyneckim.

CQ'|V [T. I, str. 1—3J. Czowiek jest narzdziem widzialnem,

/ przez które czyni niewidzialna kraina ducha, zamie-

szkaa przez niezliczone gromady rónej natury duchów. Wedle
dobrej lub zej woli czowieka, wedle tego czy on spenia

lub nie spenia przeznaczenie swoje, myl Bo na nim spoczy-

wajc, cz si z czowiekiem i czyni przez niego duchy

dobre lub ze, wysze lub nisze, speniajc w tym wzgldzie

powszechne, caym ogromem Boym rzdzce prawo harmonii

i spóki. Wszelka przeto myl, mowa i uczynek czowieka nie

jest owocem samego tylko czowieka, ale jest w wielkiej czci
owocem duchów dziaajcych przez niego. Wszake czowiek
odpowiedzialny jest za wszelki owoc wydany przez niego, za

wszelki czyn swój wewntrzny i zewntrzny, lubo nie przez

niego tylko samego speniony; osiga on bowiem zasug lub

staje si winnym przed Bogiem w tem, e poczy si z do-
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brym lub ze zym dubhem, e by posuszny asce Boej lub

pokusom. A nie sam tylko czowiek, ale i wszelkie stworze-

nie na ziemi jest pod wpywem i kierunkiem niewidzialnej

krainy ducha.

Czowiek ma wol, a chocia nic nie moe czyni sam
przez si, si wasnej tyko woli, a czyni wszystko pod wpy-
wem i kierunkiem krainy ducha, wszake wolna wola jego jest

ródem czynnoci, jest ródem rachunków i kierunków jego

przed Bogiem, jest pierwotn przyczyn tego wszystkiego, co

z nim dzieje si i dzia si bdzie w wiecznoci. S chwile,

w których Bóg dla próby mioci czowieka usuwa od niego

wszelkie wpywy obce i zostawia go penej wolnoci jego, aby

okazao si, co on w tym stanie w^ybierze, do czego pochyli

dusz swoj: do nieba, czy te do ziemi, lub do pieka. W ta-

kich chwilach dobre i ze. aska Boa i pokusy ustpuj i cze-

kaj na kierunek, jaki czowiek, sam sobie zostawiony, zakreli

dla siebie; a skoro ten kierunek zakreli si w duszy czowieka
skonieniem si jego ku dobremu lub ku zemu, natenczas aska
Boa, Duch wity, lub te duchy ziemi i piekie zespalaj si

z wol czowieka, z poruszeniem duszy jego, nawiedzaj go i rzdz
nim. Dobrowolne przechylenie si czowieka ku dobremu, ten owoc

mioci jego dla Boga i wskutek tego ycie jego pod kierunkiem

i opiek aski Boej, nie tylko nie odejmuje czowiekowi wol-

noci jego, ale przyblia go coraz wicej do tej wolnoci pra-

wdziwej, w której wola stworzenia, poddajca si woli Stwórcy,

coraz wicej z wol Stwórcy czy si i jedynie spenienia si

jej poda; przyblia go do tej wolnoci, za któr, wedle sów w.
Pawa: «sami w sobie wzdychamy», której «stworzenie z wielk
chuci oczekiwa... bo i samo stworzenie bdzie wyswobodzone

z niewolstwa skaenia na wolno chway synów Boych »...

Przeciwnie za, kiedy czowiek zoy pewn miar zej woli,

zych porusze duszy, tychto owoców mioci swej dla zego,

wtenczas Bóg poddaje czowieka pod moc zego. Tym sposobem

kto nie skania duszy swej przez mio Boga ku dobremu, kto

postawiony w wolnoci wyboru, przenosi ze nad dobre, temu

daje Bóg w obfitoci ze, które umiowa, aby owocami tego

zego nasyci si, ucierpia i dobrego zapragn. Taki, stajc si

niewolnikiem zego, traci woln wol swoj i w tym stanie,
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tylko nadzwyczajnem, pokutniczem wysileniem ducha, moe
sprowadzi ask Bo, wyzwoli si z pod mocy zego, wydoby
si z tego pieka swojego. Doznaj takiej niewoli pojedynczy

ludzie, doznaj jej narody cae przez czas krótszy lub duszy,
który nawet przez wieki czsto przeciga si.

KOO\ [T. I. str. 4—6]. Chrystus Pan zbawi wiat, bo przy-

/ niós na wiat ogie niebieski mioci i ofiary, ogie
który sprowadzajc ask Bo, sprowadzajc niebo na ziemi,

rozpdza ciemnoci i zwycia ze panujce na ziemi. Matka
Boska stara gow wowi, bo bya wspódziaaczem w tern

dziele sprowadzenia nieba, zwycienia zego i przez to zbawie-

nia wiata. Wielkie dobro idzie dla czowieka ze spóki w Chry-

stusie z blinim, o której powiedziano: «Gdzie s dwaj albo trzej

zgromadzeni w Imi moje, tamem jest w porodku ich;» bo kady
z zespolonych w Chrystusie, rozarzajc iskierk swoj, spro-

wadza ask, te zastpy niebieskie, które cz si z sob i od-

dalaj ze wszelkie. Przysze epoki chrzecijaskie, w których

zakon Chrystusa coraz wicej poznawany i speniany bdzie,

zale na tem, e w nich czowiek bdzie coraz wicej rozpa-

la w sobie ogie Chrystusa i si tego ognia coraz wyej pod-

nosi si, uwica si, i e wskutek tego, coraz obficiej scho-

dzi bdzie na ziemi aska Boa, to niebo naznaczone dla ziemi;

a nakoniec w epoce ostatniej osignity zostanie, wedle naj-

wyszego wzoru danego przez Chrystusa, ten ostatni cel czo-

wieka: spenienie Sowa Boego, pene zwyciztwo nad zem,

pene ycie przez czowieka. Królestwa niebieskiego na ziemi.

Baranek Boy gadzi grzechy wiata, bo na szczyt ziemski

i piekielny u którego wiat stan przez grzechy swoje, posta-

wi szczyt swój niebieski w tonie Baranka bez zmazy, cichego,

pokornego, cierpliwego, tajcego niebiesk potg swoj... W tym
tonie Baranek Boy, ofiarujc si w duchu, w ciele i w czynie,

wród najwikszych przeciwnoci od ziemi i od piekie idcych,

poda wiatu ogie niebieski, a w nim wiato i si niebiesk,

chrzecijask, któr dokona dziea zbawienia wiata; a po do-

konaniu, kieruje przez wieki, a do skoczenia wiata spenionem

przez siebie dzieem zbawienia, dzieem, które tylko wedle

wzoru, danego przez Baranka Boego i tylko podan przez

niego si ognia niebieskiego, spenia si moe na wiecie w epo-
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kach chrzecijaskich, dzieem, w którem spenia si pokuta za

grzechy, spenia si wybawienie od zego, a nastpnie podnie-

sienie si, postp wiata. — A Baranek Boy przez dugi czas

jeszcze bdzie umczony w duchu na wiecie, bo ze, dziaajce
przez ludzi zej woli, jako przez narzdzia swoje, bdzie skada
na Baranku owoce zoci swojej — czego Bóg dopuszcza, aby

ze i ludzie zej woli, po zoeniu owoców, poznali ze swoje,

oczyszczali si pokut, podnosili si, postpowali...

Ale kiedy sprawa postpu, zbawienia wiata, czyni si je-

dynie ogniem niebieskim mioci i ofiary, dlaczegó Bóg, ta mi-o i ofiara najwysza, najdoskonalsza, która pragnie jedynie

postpu, zbawienia stworze swoich, czstk tylko ognia niebie-

skiego — i to tak rzadko — spuszcza na ziemi i na tak ci-

kie koleje naraa, dopuszcza zniewaa siebie w czstkach

swoich, dopuszcza tryumfowa ciemnociom? Poczucie tego,

usprawiedliwiajc Boga w sdach jego, wesprze wiar nasz
i uatwi nam ywienie w sercach naszych czystej mioci dla Boga.

W tych tak smutnych kolejach, które dla nizkoci ziemi

przechodzi na tym padole ogie niebieski, spenia si prawo

najwyszej mioci, sprawiedliwoci i miosierdzia, prawo, wedle

którego Bóg rzdzi i którego nie przestpuje przez wieki; a gdy

i to nawet, co najmniejszem jest w ogromie, ulege jest prawu

temu, tem bardziej chrzecijaski postp wiata, arzenie si

ognia niebieskiego, szerzenie si Królestwa Chrystusowego na

wiecie, ulega temu prawu powinno.

Wedle tegoto najwyszego prawa, mio, ten ogie nie-

bieski, ta czstka Boga samego, musi by dobrowolnie przyjt
przez czowieka i kwiat ten niebieski nie inaczej, jak tylko do-

browolnie moe by w sercu czowieka pielgnowany i do owocu

doprowadzany. Od tej dobrowolnoci zaley wito ognia tego.

Mio nakazana, narzucona, a nawet stworzona w sercu czo-

wieka wszechmocnoci Bo, bez dooenia si samego czo-

wieka dla przyjcia i ywienia jej, straciaby sw wito,
przestaaby by mioci. Poczuwszy t istot ognia niebieskiego,

atwo te poczujemy, dlaczego Bóg wszechmogcy, który jednem

skinieniem glob i globy z nicoci podnie i w nico obróci

moe, tyle ofiaruje si przez wieki i na poniewierk siebie sa-

mego oddaje, aby jednego robaka ziemskiego zwróci ku sobie.
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aby jedno dobrowolne poruszenie duszy, jedno westchnienie po-

zyska u niego. Wedle tego najwyszego prawa, czowiek moe
postpowa i zbawia si nie inaczej, jak tylko zwracaniem si

ku Stwórcy swojemu i poruszaniem si dla niego mioci
i ofiar, a przez to tworzeniem w sobie ognia niebieskiego;

z istoty rzeczy nie ma innej drogi, po którejby Bóg doprowa-

dza sworzenia swoje, te dziedzice przyszej szczliwoci, do

naznaczonego im dziedzictwa.

Tem prawem Twojem najwyszem cinity, jeste Wszech-

mogcy Panie! — i chocia nieskoczona mio i miosierdzie

Twoje podaje czowiekowi niezliczone sposoby uatwiajce zba-

wienie, nie moe wszake ona zbawi czowieka bez czo-

wieka, bez tej dobrowolnoci jego, bez tego kwiatu z wasnego
jego pola!

B) O powinnoci artysty chrzecijaskiego w tej epoce.

(Noty z kilku rozmów z Józefem J.)

C 00\ [Tom II, str. 461—464]. Modlitw jest muzyka wysza,
f podnoszca ducha, i takiej muzyki uywajmy jak mo-

dlitwy. Prawdziwy chrzecijanin pomodliwszy si, utrzymuje

w sobie ducha przyjtego w modlitwie i z t si chrzecija-

sk przystpuje do wszelkiej czynnoci, do speniania obowiz-

ków swoich. Tak i artysta, podniósszy si muzyk wysz,
egzekwowan lub suchan, na naznaczon mu wysoko chrze-

cijask, powinien utrzymywa ducha przyjtego i t si chrze

cijask y, czyni, spenia obowizki stanu, powoania swo-

jego. Gospodyni domu artystka, przegrawszy np. sonat Beetho-

vena, podniósszy i zasiliwszy tem ducha swojego, niech ju nie

zaspiona i marzca, jak to zwyczajnie bywa, ale poruszona,

oywiona, pogodna staje do speniania obowizków powoania
swojego, niech to czyni na polu swojem wszyscy egzekwujcy
i suchajcy muzyki, a duch Beethovena i podobnych mu kom-

pozytorów bdzie przez to prawdziwie uczczony i pocieszony;

bo tego jedynie pragnli ci wielcy mowie, aby to, co oni no-

sili w sobie i wydawali w kompozycyach swoich, poruszao

wiat i yo na wiecie.

Kto topi si w muzyce, zwaszcza wyszej i eterycznej,

a nie ofiaruje si, aby eter niebieski przeprowadza z ducha na
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ziemi i objawia w czynnociach swoich, ten yjc duchem
swym na tamtym wiecie, chybia celu, dla którego otrzyma
ycie na tym wiecie. Wszak celem ycia czowieka jest postp,

zbawienie, przez spenienie Sowa Boego, przez podniesienie,

na wzór Chrystusa, ducha, ciaa i ycia caego, do wysokoci,

do której Bóg Sowem swojem naznaczy doj czowiekowi
w postpie przez wieki czynicym si. Chrzecijanin dcy do

tego celu, przyjmuje do ducha niebo gdziekolwiek znale je

moe, a potem to niebo przeprowadza z ducha do czowieka
i jawi je we wszelkiej czynnoci, tem postpuje, zbawia si.

Jakaby wic odpowiedzialno spada na sug sprawy Boej,

jeliby on chociaby pod najwitsz form odrzuca t posad,

t istot chrzecijask, jeliby przebywajc w eterze, w duchu
samym, opuszcza ten wiat i na nim pole obowizków swoich,

a przez to ywcem zamyka si w grobie.

Prosiem o wyjanienie, co to jest eter niebieski i muzyka eteryczna.

Eter niebieski jest to samo niebo bez ucielenienia, jest to

sam duch bez powoki ziemskiej, która to niebo, tego ducha

czyni dostpnym dla czowieka; a muzyka eteryczna, jest to

muzyka, która wydaje sam eter, samego ducha. Wielcy kompo-

zytorowie, ojcowie muzyki, w rónych stopniach ucieleniali

eter niebieski w kompozycyach swoich. Beethoven np. i Mozart,

oba czerpali z nieba i wydawali niebo w tonach muzycznych,

ale Mozart, biorc pola mniej obszerne i mniej gbokie ni
Beethoven, wicej ucielenia przyjte przez siebie niebo, czyni

je wicej yjcem, wicej dostpnem dla czowieka. Jak w so-

nacie eterycznej Beethovena, tak i w operze yjcej Mozarta,

tak nareszcie i w polonezie naszym gbszym, a s^decznym

i yjcym, znajduje si niebo w czstkach swoich, rónica tylko

jest w iloci i w ucielenieniu tego nieba. Trzeba ofiarowa si

w duchu, aby podnie, poruszy ducha i przyj eter niebie-

ski, trzeba ofiarowa si w duchu i w ciele, aby ten eter poj
wadzami czowieka i wyda go zrozumiale, przez to uczyni

dostpnym dla kadego czowieka; a nakoniec, trzeba ofiarowa

si w duchu, w ciele i w czynie, w caem jestestwie czowieka,

aby ten eter w ycie wprowadzi. Tak kolej przej musi

niebo, które zeszo na ziemi; wszystko, co dotd jest w eterze,

w duchu samym, w egzaltacyi, musi by pojtem i zrozumia-
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nem, musi sta si rzeczywistem, yjcem, praktykujcem si

w czynnociach czowieka prywatnych i publicznych. Celem

Sprawy Boej jest wiksze w tej epoce ucielenienie nieba przy-

niesionego przez Chrystusa i zastosowanie go do ycia, aby ono

w czasie swoim yo na ziemi jak yje w niebiesiech, aby przez

to spenia si codzienna proba nasza: «wi si Imi Twoje,

przyjd Królestwo Twoje... » Dlatego wszystko to, co jest niebie-

skie, a nie jest jeszcze ucielenione i zastosowane do ycia
czowieka, powinno by przedmiotem ofiary prawdziwego chrze-

cijanina, którego zadaniem jest uczyni dostpnemi dla kadego
i wprowadzi w ycie praktyczne te liczne pody eteryczne,

które bdc dotd niezrozumiae, nie przynosz naznaczonego

poytku czowiekowi. Tym sposobem zmniejsza si bdzie ta

nadzwyczajna nieproporcya, jaka dzi istnieje pomidzy eterem

niebieskim, zeszym na ziemi, a yciem tego eteru na ziemi,

nieproporcya, która szerzc sam egzaltacy, oddalajc od rze-

czywistoci i od ycia prawdziwego, jest jednem z gównych
róde niedoli czowieka. — atwo z tego poczujesz bracie od-

powiedzialno tych artystów, sug Sprawy Boej, którzyby dla

grzechu lenistwa ku subie Boej, odrzucajc ofiar ciaa i czynu,

przebywali w duchu samym, w mierci wewntrznej i w tym
stanie zaniedbywali powysz powinno powoania swojego, t
gówn powinno czowieka w epoce tej.

Trzymajc si powyszej jednoci, tyle tylko przebywajmy
w duchu i czerpajmy z nieba, ile daru niebieskiego moemy
uy dla chrzecijaskiego celu naszego, ile ofiar nasz mo-

emy z nieba przyj i wprowadzi do ciaa, do czowieka i do

ycia naszego. Nie oddawajmy si wic ani samej modlitwie,

ani samej'muzyce, ale modlitwy, muzyki, wszelkiej sztuki pi-

knej i w ogólnoci wszystkiego, co Bóg nam daje ku pomocy,

uywajmy tyle, ile potrzebujemy dla osignicia jedynego celu

naszego, dla spenienia Woli Boej, Sowa Boego. Std przy-

jwszy pomoc naznaczon z modlitwy, z muzyki, lub z innego

róda, przechodmy na pole powinnoci naznaczonych nam od

Boga. Uywajmy pokarmów dla duszy, tak, jak uywamy po-

karmów dla ciaa, uywajmy ich w porze i w mierze waci-
wej, aby je strawi, zasili si niemi i tej siy uy na prze-

ciganie ofiarnego, chrzecijaskiego ycia naszego.
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Oddawanie si zbyteczne modlitwie lub muzyce, przyjmo-

wanie skarbów niebieskich nad miar naznaczon, przebywanie

nad miar w gbokociach ducha, zatrzymujc czowieka na
tamtym wiecie, czyni go mar i utrudnia mu ycie na tym wiecie.

Tym sposobem z tego witego róda, z którego w prawdziwej,

ofiarnej pobonoci, wypywa ycie chrzecijaskie, niebieskie,

moe w pobonoci faszywej wypywa samo marzenie, ta to

mier ducha i czowieka, która najwicej oddala od drogi i od

postpu chrzecijaskiego.

Cikim jest grzechem oddawa si marzeniu i idcej z niego

rozkoszy ducha, czy to w modlitwie, czy w muzyce, czy na

innem podobnem polu, gdzie przedmiotem grzechu staje si nie

ju ziemia i pieko ale niebo samo. Omiela si czowiek, zapo-

minajc o ziemi i o powinnociach, które na ziemi speni po-

winien, wdziera si do nieba witokradzko, bez szaty godowej

i tam czerpa rozkosz dla ducha swojego, kiedy Sowo Boe
powoao go do trudu, do krzya, do ofiary, aby t si chrze-

cijask przyjmowa niebo do duszy i objawia je w yciu,

w czynnociach swoich, aby tym sposobem zblia si do nieba

i zasugiwa na niebo. Kto topic si nad miar w niebie, upaja

si eterem niebieskim dla przemijajcej dogodnoci swojej, ten

popenia grzech spoywania owocu zakazanego, grzech, za który

czowiek wygnany zosta z raju naznaczonego jemu, utraci

szczcie naznaczone w tem yciu doczesnem i utrudni sobie

zbawienie wieczne. Takie naduywanie, przetwarzajc na ziemi

niebo, a nastpnie i chrzecijastwo, które prowadzi do nieba,

stawi je w oczach wiata niej ziemi i staje si zgorszeniem

oddalajcem wiat od drogi chrzecijaskiej i prowadzcem go

na manowce odszczepiestwa lub bezbonoci. Nie jest tu winne

niebo, nie jest tu winna modlitwa i muzyka, która czerpie z nieba,

winien tu jest czowiek, e naduywa tego, co jest najwitszem

dla niego. Niebo, jakkolwiek naduywane w czstkach swoich

schodzcych na ziemi, nie przestaje by niebem, i prdzej czy

póniej bdzie uczczone przez czowieka, bdzie przyjte do

duszy i objawione w yciu jego na ziemi.

Kiedy wic, jak powiedziaem, muzyka wysza jest to mo-

dlitwa, a modlitwa i chrzecijastwo jest to czstka i cao,
które nie powinne by rozdzielane z sob, uywaj przeto talentu
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twego, bracie Józefie, na chwal Bo, na postp twój wasny
i na postp bliniego i ojczyzny, którym suy powoany je-

ste; jako suga Sprawy Boej, bud si sam i bud" drugich

do ruchu, do ycia, do ofiary; niech ofiara twoja objawia si

na drogach wspólnych wszystkim sugom Sprawy, a nadto niech

objawia si na drodze sztuki twojej; pamitaj na to, e powo-

anie twoje artystyczne jest nierozdzieln czstk powoania

twojego chrzecijaskiego, i e t czstk o tyle tylko moesz
spenia nalenie, o ile bdziesz j czy z caoci jej. Arty-

sta, ofiarujcy si dla sztuki piknej nie jest w^olny od ofiary,

której wymaga od kadego ta najpierwsza i najpikniejsza sztuka,

sztuka ycia chrzecijaskiego; — a ta sztuka zaley na przyj-

mowaniu do ducha tego co jest wysze, niebieskie, na przejmo-

waniu si tem i na wydawaniu tego; zaley zatem na podno-

szeniu ducha, strojeniu go do tonów coraz wyszych, na przepie-

raniu, oywianiu tym duchem ciaa, std na podnoszeniu czo-

wieka i doprowadzaniu go do równowagi z duchem jego pod-

niesionym; sztuka ta zaley nakoniec, na podnoszeniu wszelkiej

sprawy czowieka do wysokoci ducha jego, na doprowadzaniu

do równowagi caego ycia jego z duchem, aby duch, ciao i y-
cie, cae jestestwo czowieka byo w jednym tonie, a to na

wzór Chrystusa, który duchem noszcym Sowo Boe podniós

ciao do wysokoci Sowa, i którego wszystkie czynnoci — tak

ycie cae, jako mka i mier sama — byy na teje wyso-

koci niebieskiej.

C) Noty rozmów z Feliksem N. 1866 r

C OJ^\ [T. IlL str. 177—183]. W tem wszystkiem co tobie mó-

/ wi kochany bracie o powinnociach twoich dla ludu

polskiego, nie podaj nic takiego czegobym sam nie spraktyko-

wa. Kiedy w 1837 roku objem po zmarym ojcu moim maj-
tek Antoszwicie, zwróciem cae wysilenie moje do tego, aby

speni obowizek sugi-przewodnika chrzecijaskiego dla tego

ludu, którego kierunek Bóg mi powierzy. Ssiedzi, którzy z 9-le-

tniego urzdowania mojego w Wilnie, znali ju zasady i chara-

kter mój, pewni byli, e na polu z chopami nic nie doka si
chrzecijask, bo tu wedle mniemania ich, sam tylko groz
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i rygorem skutecznie dziaa mona. Ale wkrótce pozwoli mi
Bóg okaza w praktyce, e zasada wolnoci i braterstwa, e
sia mioci, ofiary i energii chrzecijaskiej, wydaje na tym polu

rychlejsze, okazalsze i obfitsze ni na innych polach owoce.

Skadajc jakie mogem ofiary dla dobra wewntrznego i ze-

wntrznego nietylko moich ale te i ssiednich chopów, dowiad-
czyem od nich nietylko powolnoci, zaufania i wdzicznoci za

powicenie si moje, ale te i penej spóki w tem wszystkiem

co czyniem. Zdarzyo si, e najgorsi ludzie, pijacy, zodzieje,

których przedtem najsurowsze kary poprawi nie zdoay, skoro

przemówiem po bratersku do duszy, do sumienia ich i podaem
rodki uatwiajce popraw, stawali si poczciwymi i porzdnymi
ludmi. Tu te przekonaem si jak wielkiej siy nabiera ofiara

wewntrzna, skoro popart jest acz najmniejsz ofiar zewn-
trzn. Mówiem np. niejednemu. «Po co tobie bracie cay dzie
siedzie w karczmie, kiedy moesz dosta u mnie tyle wódki,

e sobie na niadanie i na obiad kieliszek wypijesz i jak naley
posilisz si; — poco tobie kra i gubi dusz, kiedy yjc po-

czciwie nie zginiesz, bo w ostatniej potrzebie znajdziesz zawsze

u mnie ratunek »; — a w istocie cay ten ratunek zalea na

kilku wierciach yta, wartujcych kilkanacie zotych. Nie bra-

kowao w Polsce rodków raateryalnych do pogodzenia si, za-

przyjanienia si i zespolenia si z ludem, który na tak maem
przestawa a brakowao tylko mioci, czucia. I tak np., kiedy

zwróciwszy uwag na opakany stan parobków i dziewek, su-

cych u gospodarzy, ale pracujcych zwyczajnie we dworze

dla odrabiania paszczyzny, postanowiem, aby oni w dnie wi-
teczne mieli czas dany sobie od gospodarzy i gospody na pój-

cie do kocioa i na jak zabaw, i aby co rok mogli pój
o 4 mile do abonar, na odpust jesienny Najwitszej Panny,

8 go wrzenia; kiedy dla kadego sucego idcego na ten od-

pust ofiarowaem po groszy czterdzieci, ta maa ofiara podnio-

sa stan sucych, rozbudzajc w nich ycie i denie. Odpust

abonarski przywieca im przez cay rok jako gwiazda pocie-

szycielka wród jednostajnego i pospnego ycia ich. Ile znam
Europ z widzenia i opisów, czuj, e niema kraju, w którymby

tak maym kosztem, byle przy mioci i czuciu, mona byo
tyle dobrego zrobi co u nas, w Polsce, a szczególniej na Litwie.

WIEK XIX. TOM IV. Ol
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Takie podniesienie moralnej godnoci chopa, stao si dla

niejednego z nich pocztkiem nadzwyczajnego i cudownego,

rzec mona, podniesienia si nietylko w duszy ale te nawet

i w cywilizacyi, w uksztaceniu czowieka. I tak np., by we
wsi mojej chop, nazwiskiem Filipczuk, który z naogowego pi-

jaka, a potem i zodzieja, ledwo nie zosta rozbójnikiem. Bóg

da mi poczu, e wszystkie zboczenia tego czowieka szy z po-

trzeby duszy jego, pragncej czego wyszego, a nie zaspoko-

jonej. Wszedem wic w to pooenie jego, pomówiem z nim

z gbi duszy, jak brat z bratem, jak przyjaciel z przyjacielem,

wskutek czego poruszy si on nadzwyczajnie, solennie mi przy-

rzek, e si poprawi, i na danie moje da mi sowo, e ile

razy zechce napi si wódki, uda si wprost do mnie; a ja mu
nawzajem obiecaem, e na kade zapotrzebowanie dam mu
kieliszek najlepszej starki, pozostaej po starym panu, e przy

tej okolicznoci pomówimy z sob po bratersku, i e na znak

spóki, sam si z nim napij, jak to i w owej chwili uczyniem.

Odtd odrodzi si on w now^ego czowieka i sta si dla mnie

wielk pomoc w interesach, bo gdzie tylko trzeba byo czo-

wieka wiernego a roztropnego, tam ju nikt nie potrafi sprawi
si lepiej jak Filipczuk. Przy budowaniu kaplicy antoszwiskiej,

przy zakadaniu ogrodów i stawianiu pomników, wiele on mi

dopomóg genialnemi pomysami swojemi

W tym te duchu czyniem i z chopami ssiedzkimi.

O kilka wiorst od Antoszwicia jest wie N., której dzierawca

by niesychanym tyranem dla chopów. Pamitam, jak 24 gru-

dnia 1837 r., jeden z moich wocian mówi do mnie: «0t niech

pan tylko zajrzy do tej wsi, a piknych rzeczy tam si dowie».

Uderzony temi sowami nie miaem pokoju i nazajutrz w pierw-

szy dzie Boego Narodzenia, udaj si do tej wsi, aby naocznie

o tem przekona si; zwiedzam chaupy, bieda w nich straszna,

wiksza ni gdziekolwiek, ale szczególniej uderza mi ndza
chopa uszczuka. Nic podobnego w yciu mojem nie widziaem:

chata dziurawa i nieopalona, a mróz w tym dniu doszed do

25° R.; on sam lea, jczc na óku, bo ca t noc jako

stró nocny by we dworze i rba drwa do browaru, aby by-

do w tak wielkie zimno ciep brah mie mogo, a e nie

majc koucha skostnia od zimna i od godu, wic mao drew
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narba i dosta za to okropn chost. ona jego i dziewczyna,

podrostek, leay na piecu. Postrzegszy gocia ubranego w pa-
skie suknie, sdzili zrazu, e to ich pan lub ekonom i zaczli

woa gwatu, ale uspokoili si, dowiedziawszy si kto jestem

i w jakim zamiarze ich odwiedzam. uszczuk i ona jego po-

kazali mi okryte ranami plecy. Ta nieszczliwa rodzina mu-
siaa co tydzie pracowa we dworze 8 dni i odby 3 okurki*),

to jest móci przez trzy noce zboe, od godziny lO-tej wieczór,

a do dnia samego, do 7 -ej lub 8-mej z rana, a nadto jedn noc

odbywa na stray, to jest, jak mówiem, rba drwa do bro-

waru. Opowiada mi uszczuk, e na okurki dzierawca wy-
dziela kademu robotnikowi kop yta do wymócenia, e po-

tem przebiera kosy, a znalazszy niedomócone, srogo kae.
Z tego co syszaem i widziaem, wycignem ten bolesny

wniosek, e pooenie uszczuka byo gorsze, ni murzyna
w Ameryce, bo murzyn mia przynajmniej noc, cho krótk
ale spokojn, woln od pracy, mia te jedzenie, cho liche ale

zapewnione, bo mia kogo, co si nim interesowa choby tyle

tylko, aby móg go uywa do pracy i zysk z niego cign,
a uszczuk nie mia nawet i tego! Pocieszywszy t nieszczliw
rodzin sowem bratniem, przyrzeczeniem opieki i maym posi-

kiem, który miaem w zapasie, udaem si do samego dziedzica.

Przedstawienie moje byo zimno przyjte; odpowiedzia mi, e
i on pracuje w tym duchu co ja, ale na polu obszerniejszem

i waciwszem, bo zajmuje si ufundowaniem biblioteki z dzie

patryotycznych, przemyla te nad zaoeniem instytutu, w któ-

rymby szlachetnie urodzone panny mogy pobiera wychowanie

polskie i sposobi si na dobre Polki. Smutno wic, bo bezsku-

tecznie skoczya si ta wizyta moja; jednake postanowiem

speni do koca powinno moj, zostawujc miosierdziu Bo-

emu owoce usiowa moich. Odwiedzam wic biednych ndza-

rzów owej wioski i tómacz im, zkd idzie to cikie pooenie

ich i co czyni powinni, aby Bóg zlitowa si nad nimi. Przy-

gotowani tak nadzwyczajnemi cierpieniami, przyjli oni do du-

szy rady moje, a z najwikszym zapaem przyj je uszczuk
i wskutek tego takie ycie obudzi w sobie, e odrazu w innego

odrodzi si czowieka. Uznaem w tem dzieo miosierdzia Bo-

^) Robota po pónocy.
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ego i to dodao mi energii do przecigania rozpocztej pracy.

Kiedy ja miaem staranie o duszy, Ferdynand *) mia staranie

o ciele, dojeda z Wilna z lekarstwami; — wkrótce te zago-

jone zostay rany uszczuka i innych. W miar powikszajcej

si midzy nami spóki bratniej, powiksza si mój obowizek
opiekowania si nimi, opatrywania ich w rzeczy najpotrzebniej-

sze dla nich. Kouchy po rekrutach przez Ferdynanda zakupione

w Wilnie, po zotych 5 sztuka i rozdane chopom, zmieniy po-

sta wioski. Czsto ich odwiedzaem i oni mnie odwiedzali

i wszystko przy pomocy Boej lepiej i zaczo. Razu jednego

kobiety z mojej wsi pracujc w polu, mówi midzy sob:

«Nasz pan, to chyba czarodziej, pogada tylko z uszczukiem
i có to za czowiek zrobi si z niego! wyprostowa si, od-

modnia, wypiknia, a mio spojrze na niego ». Dowiedziaw-

szy si o tem od Karoliny ^), która bdc w polu tak rozmow
syszaa, uradowaem si niezmiernie i zawoaem: «To rzecz

wielka, to znak, który mi Bóg daje na spenienie powoania mo-

jego dla ludu polskiego! » Ale otó i sam uszczuk przychodzi

mi odwiedzi i eby widzia, co to si z niego zrobio, co za

porzdny czowiek!

Miaem prawdziw rado z rozmowy z nim. Wkrótce po-

tem przedstawiem caej wsi: «Powinnicie, nie baczc na to,

e wasz pan tyran, by dla niego wiernymi poddanymi, zanie-

cha pijastwa i zodziejstwa, pracowa dla niego yczliwie,

odpuci mu w duszy winy jego wzgldem was i by przyja-

ciómi jego, a jeliby i wtedy jeszcze krzywdzi on was, to Bóg

sam wemie was pod opiek swoj ». Otó bracie, kiedy wkrótce

potem zupena zmiana nastaa midzy ludem we wsi, a mimo
to dzierawca katowa nie przestawa, pojechaem do niego

i przedstawiam: «Chocia zawsze bolaem nad tyrastwem, ja-

kiego dopuszczasz si ssiedzie na chopach pod twoim zarz-

dem bdcych, nie miaem wszake prawa ujmowa si za nich,

dopóki oni byli li; ale dzi ci ludzie poprawili si, czy wic
godzi si ich jeszcze katowa?... Jeli ci tak dalece chodzi o pie

nidze, e a ze krwi ludzkiej potrzebujesz zysk cign, to

lepiej wejdmy w ukad: wiesz e bogatym nie jestem, ale dam

») Ferdynand Gutt, doktór medycyny, szwagier Towiaskiego.

2) ona Towiaskiego.
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tobie najlepszego konia ze stajni, dam te 200 garncy wódki,

tylko przesta krew ludzk przelewa ». Tyran oburzy si na
mnie, wyjechaem nic nie wskórawszy, ale zapowiedziaem mu,

e przyjdzie czas, w którym poauje on tego^ e odepchn
przyjacielsk przestrog i rad. Otó wtedy Bóg sam natchn
tych ludzi do tego, do czego ja nie mógbym ich pobudza:
a jak zwykle wszystkie rewolucye, tak i ta rewolucya praw-

dziwie chrzecijaska wszcza si z bardzo maej okazyi. Kiedy

ludzie byli raz na robocie we dworze, uszczuk poniós swój

garnek ze zmroonem jedzeniem do odegrzania w czeladnej ku-

chni. Zobaczywszy to, tyran wpada w zo, porywa bat i woa:
«Jak ty chamie omielasz si tak poufali? » Na ten krzyk zbie-

gaj si wszyscy robotnicy, padaj na kolana i wznosz rce
do Boga! Po chwili powstaj, uszczuk pierwszy, a za nim caa
gromada, i mówi uroczycie: «Nie, panie, ju nas wicej bi
nie bdziesz! Poprawilimy si, jestemy tobie wierni, pracujemy

dla ciebie, krzywdy adnej nie robimy tobie, wic i ty katowa
nas nie moesz !» Tyran jeszcze bardziej rozsroony, krzyczy:

«A któ to was otry nauczy buntowa si przeciwko waszemu
panu?» — A oni, podnoszc rce: «Jednego Pana mamy tam,

w niebie» — a potem wskazujc na bielejce kominy antoszwi-

skie: «a tam mamy brata i dobrodzieja naszego !» — Tyran

zblad, wypuci bat z rki, odszed, i ciko zachorowawszy,

przez czas jaki z domu nie wychodzi. Potem zmieni si i zmik
tak dalece, e tych samych ludzi, których niedawno mordowa,
ledwie e nie prosi o kad rzecz, któr trzeba byo zrobi. —
Oto bracie cuda Sprawy Boej!... Kiedy ucinici zwrócili si

do Boga, oparli si o Niego i poprawili si. Bóg ich wzi pod

swoj opiek, a niewidzialne kolumny zego, które dawniej ty-

rana wspieray, pierzchy przed tym tonem, i dlatego tyran

straci dawn si swoj. Oto jest zasada rewolucyi chrzeci-

jaskiej! Do takiej to rewolucyi na polu narodowem, byoby
powinnoci moj przyoy si, tak jak przyoyem si do

niej na tem maem polu, nie zwaajc na to, e mogem by
oskaronym przed rzdem o podeganie chopów do buntu, za

co w owym czasie czekaa cika odpowiedzialno. Bóg mio-

sierny osaniajc mi od niebezpieczestwa, okaza, e opieka

Jego czuwa nad tym, kto powica si bezwzgldnie dla spe-
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nienia woli Jego. Od pocztku dziaania mego we wsi N., do-

wiadczyem tego, e jak poecie, wedle zdania pewnego pisarza,

trzeba odetchn fernejskiem powietrzem, jak wojownikowi trzeba

otrze szabl o grób wielkiego Tureniusza, tak mnie trzeba sty-

ka si z brami mymi chopami wsi N., aby szczliwie wy-

chodzi z trudnoci, a nawet niebezpieczestw, które coraz bar-

dziej mnoyy si wkoo mnie, z przyczyny powstajcego prze-

ladowania ze strony rzdu i niechci wasnych rodaków. I rzecz

szczególna, zwykle przed kad podró moj do Wilna, przy-

bywa jakby namówiony go z N., a gdy zdarzyo si e nie

przyby, to sam jedziem do N., szuka mojego powietrza fer

nejskiego i grobu Tureniusza.

Nim jeszcze wyjechaem za granic w 1840 r., miaem t
wielk pociech, em widzia zupen zmian w dzierawcy
wsi N., sta si on z przekonania sprawiedliwym i ludzkim dla

wocian. A jeeli taki tyran tak dalece si zmieni dla cho-

pów swoich, dlaczegó rodacy nasi oburzaj si na t prawd
wyraon w Powodach, e rzd rosyjski, wskutek zasugi na-

szej przed Bogiem, moe sta si dla nas z narzdzia kary,

narzdziem aski i Miosierdzia Boego?...

Z tego, e chopom dawaem wódk przy robocie, rozsze-

rzono przeciw mnie zarzut, e lud rozpajam. Ale kiedy na je-

dnym odpucie ksia i panowie powstawali za to na mnie, ks.

aszewski, 80-letni starzec, jeden z trzech ksiy, obecnych

w Antoszwiciu, podczas urodzenia si mojego, nie mogc znie
takiej niesprawiedliwoci, rozpaka si z alu i powiedzia im:

«le robicie, e potpiacie to, co jest dobre i sprawiedliwie!...

Wszake my mamy ciepe ubranie i mieszkanie, a do tego cie-

pe potrawy, miso, wódk, wino, kaw i herbat, a ci biedacy,

którzy tak ciko pracuj, abymy mieli to wszystko, sami nie

maj ani odzienia, ani strawy naleytej, i jeszcze im troch

wódki aujecie! »... Tu szala przechylia si na moj stron,

wszyscy uznali, e to prawda i poczyli si w tem z ksidzem,

i to wiele przyoyo si do zmniejszenia niechci, jakiej dozna-

waem od rodaków moich.

A nie myl sobie bracie Feliksie, aby takie braterskie ob-

chodzenie si z ludem, sprowadzao jakiekolwiek zaniedbanie

w gospodarstwie mojem; owszem, wszystko tam szo sprycie
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i w naleytym porzdku, chocia gównym celem gospodarki

mojej byo nie to, abym jak najwikszy dochód wycign z ma-

jtku, ale, abym majtek, jako pole powierzone mi od Boga,

urzdzi wedle prawdy chrzecijaskiej i ziemskiej, a ztd z bo-

gosawiestwem Boem, z poytkiem wew^ntrznym i zewntrznym
blinich moich, bez krzywdy niczyjej, ani bydlcia nawet. Ojciec

mój, lubo by bardzo dobrym i czynnym gospodarzem, nie móg
zwalczy niektórych naduy; by tam np. w caej okolicy

taki zwyczaj, e choby chop mia dwie i wicej par woów,
a jednego tylko konika, to robi wszystko tym biednym koni-

kiem, a woy prónoway, a póki nie przyszo ora. Objwszy
wic gospodarstwo, mówi ssiadom, e u mnie ta niesprawie-

dliwo trwa nie bdzie, a ssiedzi miej si ze mnie, bo kiedy

ani oni sami, ani mój ojciec, zawoany gospodarz, nie móg nic

na tym punkcie dokaza, to gdzie mnie to przerobi? Ale ja

zwouj gromad, przedstawiam, e to jest niesprawiedliwo,

e tym sposobem wyrzdza si krzywda bydlciu, które jest

stworzeniem Boem, a ztd popenia si obraza Boa. Wszczy-

naj si dyskusye, odpowiadam i przekonywam o tej prawdzie,

uzyskuj spók caej gromady i naznaczam dzie, w którym

wszyscy maj stan do roboty z samemi tylko woami; a na-

koniec powtarzam moje zwyczajne w takich razach przedsta-

wienie: «Kiedy to jest prawda, jest to wic w^ola Boa, która

musi by spenion przez was bracia, po dobroci lub pod mu-

sem, bo ja tego, co jest prawd i wol Bo za nic nie odst-

pi*. Dowiedziaw^szy si z boku, e trwa we wsi jak najlepsze

usposobienie, e wszyscy chc czyni po dobroci, zapraszam na

ten dzie do siebie na niadanie ssiadów, którzy si ze mnie

mieli, a po niadaniu wychodzimy w pole, gdzie wszyscy ze

zdziwieniem widzc, e ludzie robi samemi woami i to z prze-

konania i w radoci, ukorzyli si przed t prawd, e mona
co zrobi z chopem si przekonania i energii chrzecijaskiej,

z mioci idcej.

Opracowa: J. TRETIAK.
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