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Całorocznv abonament na TRZECI 
MAJ lo .\e~t 48 i'\ . wynosi f'r. '12; 
na n.~'t-fr. 7; na n.12 fr.4. 
Trzci~ i Maj wychodzi raz w 1yclzi ei1. 
Oglos..~r,nia P''l '"n_tne 1un{cs ;c:.a 

:a opfatct 50 centymow od wier~::a. 
i\1anclaty pocztowe wys1awrnn e 

hyć majA na imic ~Jr ,\dolphe. 

Ohrawszy dzień trzeci Maja za godło pismu naszemu, 
11iezwykliśrpy e-o mijać, bez uczczenia osobnem słowem 
jego pami~tki. Ilołd ten s~dzimy należny ustawie która, 
jeżeli 11ie zbawiła Narodu, wrociła mu przynajmniej 
wielkie, nieocenione dobro, niew<jtpliw"1 otnchę lepszej 
przyszłości - włnsny i obcy szacunek ! - Bez ustawy 
3 l\faja, - bez tego jawnego świadectwa narodowej po
}Jr<nvy, co w sercach polskich wskrzesiło zatracone już 
prawie nadzieje, a wśród obcych obudziło to współczucie 
dla 11aswj sprawy, która od owtj chwili towarzyszy 
trwale wszystkim nsiłowauiom narodu około podźwignie· 
ni a ojczyzny -- ktożby m<1gł, dziś jeszcze, roić o zmar
twychwstauin naszem po upadku, który - przyznamy to 
ze skruch<,!- - mniej bezwętpienia był dziełem cudzej 
przemocy, jako raczej własnych win naszych, własnego 
nasze~o zepsucia I 

By l czas, kiedy wszyscy zarówno, tęż sam<J cześć dla 
Ust~nvy trzeciego Maja uznawci liśrny. Niedawno dopiero 
podniosły się wielorakie przeciw jej twórcom oskarzenia: 
" nie umieli trafić i zastosować się do ducha narodowego; 
nie chcieli zawierzyć starożytnej m{ldrości historycznej 
własnego ludu; nie umieli poj Q.ć , że Opatrzność, prze· 
z11uczaj{lC narodom szczególne posłannictwa, przepisała 
każdemu z nich slosowi:ie prawa! " 

DziwHa rzecz : ci to, co żadnej wagi nie przywi{lzuj<~ 
do prawa, co twier~lziJ, że duch sam, nie prawo, rz{ldzi 
11arodami, powstaj<,!- tak na ustawę trzeciego Maja za to, 
że \\'łasnQ. moclj!. nif' zbawiła narodu! 

Nic: dopiero wszakże to odkryto, że własny duch głównie 
rz}dzi narodem. Nie masz prawodawcy, któryhy o Lem 

. nie wicd:'.ial. Każdy też Harót!-wiallomo to dobrze-ma 
swoje własue prawodawstwo, jako ma swojego własl!ego 
ducha. A ci, co ukuli jedno, toż samo prawodawstwo dla 
wszystkich ziem i ludów, wymyśleć musieli giloty11ę na 

•kolach do rozpowszechnienia onegoż. 
A11i przeto W{ltpić się godzi : prawda la dobrze wan:t 

J)yla twÓrC'om ustawy trzeciego Maja. Azaliż może hyc 
11icw~tpliwszy dowód na,rodowych uczuć dla ustawy któ. 
rę., snać, dokładne poznanie ducha uaro<lowego im na· 
tchnęło, jak Ów jednomyślny okrzyk ludu który i<J przy-

. jęt i - potwierdził; jak ten hołd powszechny, co niedawno 

Rok JJJci, Oddzioł II. 

Wszelkie pisma i przesyiki pil'm ę~ 
żne adressowanP. hyć mają: ii la re
dactinn du TRZECI M.B.J, '12' 

@ passage Tivoli, a Paris . 
\'V ANGLII : OJ)'faty i rosJ.: azy na 

Dzi em1ik przyjmuje .lg .• J.u': KOW~KI . 
1 o Duke slrcet, St-J~m es,s, Lon don, 
opfata r ocz 11a 1 2 Sz., pórrocz1rn 7 
sz. , ćwierćroczna 4 sz.-

jeszcze, ł~czył w jednakicm dla tejże ustawy uczuciu 
wszystkie serca polskie, bez wyj~tku i różnicy; jak na. 
koniec ta cześć z jak~ i dziś jeszcze święto 3 M::;ja. ani 
W{ltpiemy o tern, obchodzone jest po wsz~ stkich zak'! t· 
kach ziemi polskiej! 

Ale że duch rziJtlzi narodami, nic idzie koniecznie za 
tem, jakoby w każdym przypadku za nim ślepo postępo
wać, jakoby wszelkiemu duchowi folgować wypad;do. 
Duch bowiem narodowy może być zly lub dobry, chwa. 
lebny lub zepsuty; .myśl popularna, może być zbawiemi;J 
lub zgubn<!- A rzecz~ prawodawcy jest, tlohrego Jucha 
pielęgnować i krzepić, złego prostować i wykorzeniać : 
bo dobrym duchem rosn~ narotly, z!ym psuj~ się i ni sz
czeję.. Duch i prawodawstwo_ nawzajem oddziaty wafo 
na siebie: z ducha narodowego, powstnjc 11arodowe pra
wotlawstwo; z prawodawstwa rodzi się duch narodowv. 
Dobreto prawa - mówi mędrzeć florencki - tworz-t <l~-
brych obywateli. 
Owoż druga prawda, znana także prawodawcom trze

ciego Maja! Wiedzieli oni, zapewne, że się do ducha Ha. 
,rodowego stosować potrzeba, ale wiedzieli i o !em, zja
kie1u duchem do czynienia mie1i. 

Patrzmy: co się tu dzieje pod oczami uaszemi. Tak się 
poezęlo zepsncie ducha publicznego w Polsce., w imie 
praw obywatelskich, w imie dobra osobistego! powoli , 
dobro publiczne, ustępowało dobru indywidualnemu, aż 
wreszcie duch poświęcenia się, duch abnegacyi osobi
stej, wygasł. zupełnie. Pierwszem następstwem i oraz 
pocątkiem pierwszym złego Jucha były elekcye krc\lów„ 
i zwi~tzane z temiż elekcyami frymarki i targi ; ostat~1im 
zaś a naturalnym skutkiem wygaśnięcia miłości dobra 
pospolitego, byty koufederacyc, trwaly hnut, przeciwko 
Rzeczypospolitej, w obronie dobra prywatnego-i I i be. 
rum vet o, ten ostateczny wyraz ohydnego iudywi· 
dualizmu. A jakież to poslannicLwo przeznaczy la -Opa· 
trzność Narodowi Polskiemu, któreby duch taki spelu;ć 
tlokazał ~ I mieliż prawodawcy folgować podobnemu ze
psuciu? 

Przeciwko tej piekielnej trójcy-przeciw elekcyom kró
lewskim, konfederacyom i liberum vet o -- wymie
rzon~ wi~c została Ustawa Trzecieqo Maj a, a nic nie do-
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wodzi lepiej , że jej twórcy widzieli dolJrze zte, które 
przedewszystkiem wytępić z łona narodu wypadało. 

Nie zniewoli nas dla elekcyi królów twierdzenie, ja
koby Polska nie była nigdy iłabyła prawa do Litwy i Ru
si, gdyby Polacy nie byli mieli prawa oderwania się od 
Piastów. Rozmaite sę. drogi Opatrzności. Prawowitość 

Piastów dała nam była w tym samym czasie Ruś Czerwo
nę.; 1Jra,vowitość 11astręczyćby była mogła podobne tym 
wypadki, które Litwę z Polskę. złę.czyły. Nie było to ko
nieczne a przewid?iane następ&two wybierania królów. 
'\iVyhierauie dało nam Wazów, a 'YSzakże nie dało S<twe

cyi; dało nam Augustów, nie dało Saxonii. Ale, . za to, 
z Wazami, dało nam sto lat wojen, których skutek wiado
my; z Augustami zaś, dało nam gwarancyę. 1qoskiewsk1J !. 

Ani też przyznamy, jakoby, rlzięk.i prawu elekcyi, 
pozyskała Polska prowincye pruskie : pozyskała je go to· 
wę. opiekę. potężnej jeszcze wówczas władzy królewskiej, 
tę. opiek<J której brakło Kozakom, pod wyhieralnemi kro
.Iami, i dla tego to, a nie z innej przyczyny, oderwali się 
od Polskt,. Alboż pożę.danem prawem wybierania 
królow, Moskwa znęcić ich, mogła ku sobie? 

Ale cięży niezmazany zarzut na Ustawie trzeciego Ma
ja : nie zbawiła Narodu! A coż zrobiły z Polski owe in
stvtncye, - owoc historycznej mę.drości - co przez dwa 
wieki, bez żadnej tamy, wpływ swój wywierały na nie?. 

Po pokoju Oliwskim, kiedy cała Europa przekształcała 
i stosowała stare prawo swoje i ku nowym potrzebom na· 

·rodów, Ustawa trzeciego ' Maja by laby, bez wę.tpienia, 
osię.gDęla bezpośrednio pożę.dany skutek. Z końcem XVIII 
wieku, stała się tem, czem wszelka, tak poźna, poprawa 
być mogla-ostatni\l wolę kouajgcej matki, wołajgcej na 
dzieci: p0pra\'rcie się, bo zginiecie !. . „. 

Paryz dnia 3 IHaja 18~2. 
Dzień dzisiejszy w trzeciem juz, polskiem pokoleniu z równiJ 

poboznościiJ w zdluz i w poprzek Polski święcony, uczqonym 
został w Paryzu na ziemi wygnania przez tulacziJ druzynę, 
w sposob następuj\jcy. . 

o godzinie dziewi\jtej z rana, wedle polskiego naszego zwy
czaju, odbyto się naboze1istwo w kościele Saint-Germain des 
Pres, przy grobie JANA KAZI!UIERZA, mszil świętil odpra
wił Xiildz Kamocki. 

o godzinie drugiej z południa, w lokalu Biblioteki polskiej, 
Towarzystwo Literackie Polskie w Paryzu, odbyło publiczne 
swe posiedzenie. Po mowie XIĘCIA AD/\.IHA, któriJ dosło
wnie odnieść publiczności polskiej jest nasziJ powinnościil (*), 
ale której niegodzi -się z samego słuchania niedokładnie powta -
rzaĆ; Pan Wit\vicki.,cztonek Towarzystwa, odczytał z 11° tomu 
swych Wieczurów Pielgrzyma, nieznajomy jeszcze publiczno
ści rozdział o moiniejszq s;.la,chcie w Polsce. W ustępie tym, 
autor miał na celu "Wskazać, ile mozniejsze historyczne domy 
Polskie posiadajil dzielnych środków skuteczniejszego nizli do
tad widzieć się daje, słuźeńia ojczystej sprawie. Zasypianie po
,;i~ności, autor zywo moznym wyrzuca. .Żałować należy ze 
Pan Witwicki pełen głębokiego i serdecznego czucia, niepospo-

(') M<>wa Xięcia, jak · zwykle. d1;ukiem ogło&z?ną b~<l~!e; . co g?y nas.tą1;i 

powtórzymy ją dosłownie. 

litym darem pi5ra uposazony, tyle powabny czystościil ojczystej 
swej mowy, w dziele dla nauki narodu przeznaczonym, zb)'t byt 
względnym na moskiewski! i niemiecki\ cenzurę; a przez to 
tyle dziś zywotnej kwestyi, ledwie mógł podrzędnych i pozor
nych dotkniJĆ rzeczy, najważniejsze zaś najistotniejsze zosta
wujiJC niepewnym domysłom czytelnika. Podobno nikt nie
przyjacioł naszych w nauce tępienia narodu, niczego nauczyć 
nie moze, dobrze oni swe rzemiosło znajil od wieków w niem 
SiJ wyćwiczeni - ale nasz naród brakiem stosownej do swego 
położenia wiedzy, ginie i przepada. 

NiezawodniJ. rzeCZ\J jest, ze gdyby mozni Panowic, których 
jeszcze Polska liczy, powinności swe rozumieli, gdyby wiedzieli 
co mogiJ, i byli tem czemby być powinni, kilka miesięcy nawet 
nie utrzymałyby się zajazdy w Polsce. i\lozni w Polsce nie
pełnię. swych względem Ojczyzny powinności, zaczem idzie nie
moc całego Narodu. I tu właśnie jest źródło owej dość po
wszechnej a wielce szkodliwej dziś, niechęci narodu do moz
nych. Instynkt narodu czujny, wskazuje mu ze Panowie nie
dopisujiJ., ale niedostaje rozumu, aby instynkt ten wytłuma
czyć, i pokazać o co mu idzie, zt\jd owe smieszne i niesłychai~e 
narzekania, na pretensie do przywileju, do arystokracyi i t. p. 

Po Panu Witwickim zabrał głos Pan l\lickie .vicz i z cali) 
mocil potężnego swego słowa , z całym urokiem głębokiej wia
ry i silnego lepszej a niedalekiej przyszłości przeczucia, wzy
wał Polaków do zrozumienia, pojęcia, dzisiejszego ich połozenia 
i dzisiejszej ich powinności. Piszemy niniejsziJ relacYil w chwili 
ledwie zakonczonej sessyi, nie jesteśmy więc dziś w stanie 
zgromadzić notat któremi staraliśmy uchwycić wyrazy wrnsz

CzA - w następnym numerze będziemy się starać powtórzyć 

je czytelnikom naszym.- Tu tylko ogólnie wynurzemy wła
sne nasze ze stów Pana l\lickiewicza wrazenie. Jeźeli pewna 
mistyczność jaka je cechuje moze je czynić komu niezrozu
miałemi, dla nas one majiJ sens bardzo jasny i wyraźny. Dziś 

mówił Mickiewicz, nieprzyjaciei rozdarszy piersi Narodu ujiJl 
go za same j uź serce i za jednym ściśnieniem dłoni zadławić 

go może- dziś nieczas do narad i odwlekłych środków!. ,„. 
Oyczyzna ani daleko ani wysoko, ona jest tu między nami, 
Ona jest wcieloniJ, dalej jeszcze mówił o męzu natchnienia, o 
męzu czynu. Dla· nas, cośmy nigdy niew<,!tpili źc dni Narodu 
naszego Sil juz policzone, dla nas co zyjemy pod wpływem na
gl\jcej potrzeby ostatecznej determinacyi, co codziennie wygli)
damy a zaz się rozpacz umęczonego Narodu, śmiałym nieobja
wi czynem-Dla nas, co Ojczyznę, wcielon(l, źyj\jc;1, 11idziemy 
- tu między nami w przechowanym nam cudownie odłamku 
Jagiel01iskiego szczepu, co jiJ widziemy tu w męzu który w trze
cim juz, pekoleniu swego rodu, piastuje reprezentacrn Pol
skiego narodu, co sprawuje jego rziJdy.-Dla nas mówiemy 
wyrazy lUickiewicza, SiJ jasne, wyraźne, Sil one dla nas jednym 
więcej utwierdzeniem w naszej wierze. Dziś silniej jeszcze, 
niż , kiedykolwiek ·wzywać możemy Polaków, aby od
rzuciwszy wszelkie ludzkie obawy i mędrkowania , uderzyli 
kornem czołem miłośiernej Opatrzności, za przechowywaniJ im 
cudownie wcielon(l rękojmi\\ zbawienia - i aby nietraC\lC na 
próżnych naradach i namysłach drogiego czasu, posłusze1istwem 
a wdowiem groszem utrzymywa lisię w czujności i gotowości 
do czynu, który lada dzień do okna nam zastuka. 

Wyrazy te Pana Mickiewicza przywiodły nam na pamięć 
wyrzeczone na sejmie 1812 ró\vnie wiescze słowa. 

" Gdy się nam te myśli pomimowolnie nawijajLt , jakiez , 
« żc1a1·zenie niespodzianym . dziwem 1'adoścl zgromadzenie tu 
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" nasze ogarnia ! Tyześ to między nami, sław;!. i nieszczęściami 
" naszemi usiwiony dostojny Nestorze. Rodu Gcdyminowego 
« dziejszym wypadkom dochowany , drogi plemienniku. -
" NiepriSznoś więc po zburzonym chwaly naszej Ilonie święte 
« jego Penaty w szcziltakach pamięci i wielkości naszej pozo
" stale , troskliwie przechowywaf : nieprózno wśród zaki, 
« rzonych zewszild obłoków , w przytulnym twych dziedzin 
« przyl0dku , staropolski! łun\) błędnym rozsypa1icom przy
« świecałeś : niepróznoś ich łzy i cierpienia godnym ciebie 
« spcsobem osładzał. - A gdy juz de było tej Oyczyzny, 
« która ci za tyle świetnych usług wywdzięczać się miała ; 
« Bóg ojców naszych , którego ty staril wiaril i postępkami 
• wyznajesz, ojczyznę w tym razie po bozemu wyręczył- On 
« ci\'. jak drugiego Noego, na rozpienionem klęsk naszych 
" potopie w korabiu unosił, abyś z niego wyszedłszy , nowe 
" plemic Polakow rozszczepił - On cię jak d1;ugiego Sime-

ona póty między nami na ręku dopiastuje, póki wlasnemi 
" oczyma wybawienia Jzraela do woli się nic napatrzysz. -
« l\loźemyz się tym nowym dziwem opatrzności nie pocie
" szyć? mo:lcmyz tobil i przy tobie w· nowy poźar bratniej 
" zg·ody i miłości nie rozgorzeć? 

- Dzisiaj o godzinic-pi\ltej z rana, Pani !Uickiewiczowa po
wiła szczęśliwie syna. 

- Gazeta Frankforcka donosi źe Dozorca generalny szkól 
w Wołoszczyznie, który uwięzionym był z powodu ostatnich 
rozruchów w tym kraju, został uwolnionym. 

- Dzienniki niemieckie ci11gle powtarzaj\! szczegóły tycz11ce 
się rcdukcyi wojska w Rossyi-szczcgóly jak sami .Niemcy po
strzegaj\!, dowodził ze redukcya ta jest pozorni!, i ze w gruncie 
rz~d Rossyjski pokrywa ni{l ściślejszil reorganizacYil ' armij, a 
oraz dilZY do osadzenia w prowincyach polskich, jak najwięk-
szej liczby l\loskali. -:-

Rouen I Maja x 84 2. 

Panie Redaktorze ! 

Proszc;, chciej w szacow.nem pismie Waszem dać miejsce memu 
następującemu oświadczeniu. 

Pomimo mej woli wpisany zostałem na lisię imienn11, slowarzy
szenia n1ianującego się Zjednoczeniem-na uczynioną w tej mierze 

z mej strony rcklamacyą, wykreślony zostałem, jak mnie o tem list 
Pana Alexandra Warkulewicza uwiadamia. Aby wszakże, klo 
nieświadomy rzeczy, widżąc mnie na spisie wykreślonych, okoli
czności tej na m11 niekorzyść tłómaczyć niech ciał; sądziłem się 

obowięzanym względem siebie samego, publicznie niniejszem 
oświa1lczyć : że wykreślenie moje z listy Zjednoczenia, jest prn
stcm uasiępstwem niewłaściwego mnie na takowej zapisania. 
Tudzież wmienem oświadczyć że odmówiłem mego udziału Zje
dnoczeniu, z mocnego p1·zekonania, że zasady które towarzystwo 
to sobie przepisało są fałszywe, a pt·zeto że oparte na takowych 
czynności - do żadnego użytecznego sprawie publicznej celu 
doprowadzić nie mogą~ - Poczem proszę Redakcyą 3° Maja, aby 
przyjąć chciała wyraz me;;o wysokiego dla niej szacunku z ktorym 
mam zaszcyt zostawać, itd. 

Szczawiński, 

b. adju1ant batalionowy 6° pułku piechoty linijowej. 

ROZ1"IAITOSCI. 

Wojna w Af9anistanie. 1 

Wojna w Afganistanie należy do'tych ważnych wypadków które 
zwrócić na siebie powinny najpilniejszą uwap;ę Polaków. Wszakże 
śpiesznie dodae należy że nic ze wzglęrlu politycznego wypadki 
w Afganistanie ;;odne są uwagi Polaka: bo nie potrzeba aby my
ślano iż zastanawiając ~ię nad niemi, w nich odkryć będzie można 
źródłoodhudowania Polski. Próżne te łudzenia, Polska 1ylko swoją 
pracą odżyje. Nadarcm11ie król Lodomeryi i Halicza wydałby woj
nę cesarzowi Austryi, nadaremnie Xiąże Poznariski wojowałby 

króla pruskiego, jak dawpiej nadaremnie cesarz Francuzów roz
rządzał Xięstwem Warszawskiem, jak wreszcie nadaremnie w 1830 
r. usiłował wojować przez jakiś czas król konstytucyjny Kró
lestwa Polsl1iego z cesarzem wszech Rossyi. Aby odnieść konysci 

nawet z tak monstrualnych.zjawisk gdyby się one kiedyś okazać 
mogły, jeszcze by potrzeba aby się Polska do nich przygotowy
wała. Niestety Polska niewierząc, bo ich niezna, w swoje siły, 

nie ucząc się ich użycia, nie sposobi się do zużytecznienia, owych . 

okoliczności, których tak gorąco wygląda, gdy by się one nakoniec 
i zjawiły. Dla tych więc którzy ~zczrze piagną pomyślnych okolicz
ności, aby pr>-y nich jarzmo niewoli skrusz_yć : gJyż o 1ych mowa 
być uie może co w uczuciu e;;oizmu, odwołuj<t się do pomyślnych 
okoliczności, bo przenikliwsi, wiedzą oni iż te okolicznożci nie 
nastąpią, a więc że czekając ua nie, powstanie ich bytu nie zawi
chl'Zy: - dla szc~enc przeto pragnących porny,;lnsch okoliczno
ści, wypadki w Afganistanie ważną są nauką.'Porównywając. Afga
nistan z Polską, widzieć można ii: pierwszy liczy mało co więcej 
nad miljon ludności a : 
Polska w każdej części swoich zaborów, wiclokrolnie jest ludniejszą. 
To prawda ;.c ludność Afganistanu nie obewana z lak l)'k'! euro
pejską nieusiłuje ją nasladować, staw'iać czoło przeciwnikowi, lecz 
działając sto~ownie do swoiej potrzeby i usposobienia, sza•·pie go, 
znika i morduje: w tym jej wy~szość nnJ pal.ką iudnością k1óra 
jedynie pojmuje możność walki; przy licznych hatalijonach Afga· 
nistann powie kto , jest to wysokie plas/ro wzgórze Azyi gdzie · 
sroga ziina niszczy wojsko nieprzyjacielskie: jeżeli tak Scst w kraju 
gdzie Anglicy przytaczająjako wydarzenie iż obozowali na sześciu 

calach śniegu, cożby się stać powinno z wojskicn1 w kraju, gJ,.ie jak 
w Polszcze grubosć śniegu na stopy zwykło siQ liczyć. llloże ktos 
powie iż Anglicy w Afganistanie tak daleko zostawali od swoicj 
podstawy iż ją łączyły z niemi linije związku kilkuset milowe i 
przechodzące przez ciaśniny niezmiernej truduości. Oprócz l'rns, 
których słabość leży w innych przyczynach , poltlżcuic Aus1ryi i 
łlossyi me jest korzystniejsze do Polski : ich linije związku nie 

krótsze, ciaśniny do przeliywania nie mniej 1rudnc : a kio pamię
ta o przeprawie Kyber, niechaj niezapnmina o Jabłonkowej i 
Skolem, o trytwach naszych błó.t dających cia,;niny, który w rów
nych niemasz w Europie. Dla ludzi dobriij wiary to ll~"iasowc po · 
równanie będzie dcstateczne, przekonywać zaś niechc;1,,ych wic1·zyć, 
byłoby próżną stt·atą czasu. 

1 Dawno przygotowany ten artykuł nie drukowano, w nadziei : :~e jn!„ie pismo· 

natchnione uczuciem powstania, oglosi też i swoje uwagi o wyp::dk~ch w ,:\ fg-a

nistanie. 

a Inne wiaJomosci ją podają na 4 miliony. 
' 
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Aby rzecz uczynić jaśniejszą polrzcha ją nieco wyicj rozpocząć. n uje. Tym czasem 2 Listopada wybuchnęło powstanie cl zielni 

Anglicy pragnąc utwierdzić swoj wpływ w środkowej Azyi, a nie- mieszkaiicy rzucili się do broni a wsparci przybywaj11e1·mi im na 

m.>gąc ująć panującego w Kabulu, szacha Dost.J\Iahometa, po-. pomoc z okolicy pokoleniami, krwawo skruszyli jarzmo najezdct\w. 

s tan owili go zrzucić a ozadzić na jego miejscu szacha Sudżę. To .Także to piękny hył dzic1i dla rodu Afganistanu gdy pierwsza 

jest godne ,uwa:;i że tak cywiiizowane narody jak i dzikie ludy, krew obcych zbroczyła ich ziemię odtąd wolną być mającą. Polacy , 

tylbo wl'adz_v ~1arodowej chętnie ulegają i dla tego obcy dla pokry- potrafią ocenić tę szczytną chwilę, pomnąc jakie uczucia w ich pie1:

c ia swoich zarniarow zawsze używa jaki egoś pozorn narodowego. siach obudziły w Wa1·szawic 29 Listopada. pierwsze s trzały, pier

Anglicy idąc do Afganistanu wiedli więc z sobą jako sztandar na- wszy okrzyk: "Polacy godzina~ernsly wybiła, jui czas dobroni.1 „ 
r!Jdnwy szacha Sudzę. 'Wyprawa ta zadziwia nadzwyczajnemi Lecz " -Kabulu nihy dzicy więcej mieli rozumu, ho Wl'az z rozpo

przygotowaniami i wypadkami które za nie111i poszly. Wszystkie częciem hoj u, naczelnicy różnych pokoleń ogłosili królem jednego 

potrzeby żołnierza' zostaty przewidziane, z całą przezornością , z synów szacha Zeman n. Afganowie wiolką jeszcze mają wyższość 

hojuością i troskliwością jaka postPzegać się tylko daje przy woj- i w tćm, że gdy Pola cy na rnownicach prawili iż hy radzi z:i~o;::r, 
skacl1 angielskich. Aby dać wyobrażenie 1ak wielkości przykorów 1·ossyjską extra poczft,t (sic !) do Hossyi odesłać w apostols1wie 

jak i trudow wyprawy dosyć jest przywieść, iż w marszu clo Kabulu wolności-oni od razu, nie walczyć le cz mordować począli i to s1a1-. 

jak i" powrocie, Angłiyy stracili 50,000 wielbłądów. Cała wyprn- szyznę. Ludzie go d11i, wyisz_ych zalet i zdolności, padli pici wsi 

wa li cz_yla do 9o ,ooo ludzi z których 30,000 było żołnierzy i ci_u- na ofiarę wolności A~~anow : pewnie cywilizowana lu<lzkość blogo 

r._',w do hoju wycwiczonych. Ująwszy Emirów Si11du maiących fyjąca, uczeni świata w zakurzonyc'b s;q1argałachza!opicni, rnzwo

kluczc przeprawy Indusu, w prz~rnie 1·zu z wladzcą Lahorn, An- dzić l111dą swe żale nad śmiercią pułkownika Bumes, lecz członek 

glicy przeszli ciaśniny 06r, ktróryeli im ni~broniono i wkroczyli ludu ujarzmionego pomyśli zap~wnc, iż śmierć jednego człowieka 
<lo Af0anistanu. Nigdzie prawie nie dano im oporu : po krótkiej j est niczem, a jest nawet powinnością jeżeli na niej ma si<; wznieść 
obronie Anglicy wzięli szturmem ohronnc miasto Gizni. Po malej wolność całego ludu. Załoga angielska złoiona z 6000 ludzi zaj

zaś utarczce pod murami Kabulu, w której Dost i\1ohąmed opusz- rnowała w mieście rytadellQ, a za miastem o~ mile angielskie 

cwny poddał się, Ang-licy weszli do stolicy kraju i tamże osadzili obóz obronny. Skoro tylko powstanie się rnzpoczęło, Afganowie 

swojej kreacyi szacha Sudzę. Część wojska zljęła Kandahar, część korzystajac z pienvszego popłochu, podpalili ma0azyny żywności i 

rozlożyla się w Kabulu, i innych obronnych punktach. reszta po- te części miasta 7. ką<l Anglicy mogliby hyli ciągnąćjakową pomoc. 
\\T<ici la do Indyi. -. P1·zy rozpoczęciu wojny 1831 roku nie spalono nierozsą<lnie na-

Spokojny żwycięzca rozleg°';;ł się w kraju, bezpieczny S\Yą siłą, g-romadzonych magazynów'" augustowskicm wojewcidztwie-w sa

U'!cgło ścią dla niel!o a nie jednością pomiędzy sobą ró7.nych po- mej nawet wojnie killwlu-otnie nic niszczono zapasow nieprzyja

kolcó składających ludność Afganistanu. Tym czasem szlachetne cie lskich jak np. w Lidzie z !ilant1·opicznej przyczyny, ho nie
uczucie zemsty tlało pod pokrywą podłego poddaństwa. Naczel- p>"zyjaeitd gromadzrt:cnowe lrroj óy niszczył (sic!) Prowadzono też 

nicy rozmaitych pokole1i ty!ko sarni jedni pomiędzy sobą się znosili, w 1831 roku wojnę wielką 1·egularną (a jeszcze z wielkierni blę

a na oclwrot przez pewne tylko osoby przygotowywały srogie pow- darni): a nie powstanie, dla tego bro1i, regularnie się złożyło. Od 

stanie rn1żnego ludu. \Viedząc a l'aczej czując oni, iż w swoim 2 tło 17 Listopada Anglicy w ciągłych utarczkach stmcili ~s ofi

haju, w małych kupkach z łatwością potrafią i działać w zasypa- cerowi 2,000 ludzi. Wscieczki z cytadelli i z obozu rozpędzały 

nym ki·a,iu śniegiem i chrnnić się od zimna gdy przeciwnie Anglicy Afganów, lecz za ich u;Ląpieniern, powstal1cy znowu, jak woda co 

' będą wielokrotnie trudniej zwyci<;żać le przeszkody, bo ich wojsko dąży do rownowagi, zajmowali opuszczane przez Anglików stano

jak ciążkie narzędzie, pojedynczo pornszać się nie mogące, przy- wiska. Tak zaś dohrzc kraj I.}ł sl1·zcżony iż dopiero w 35 dni po 

kule <lo jednej drogi, wystawionern będzie n.a wszelkie trudy i nic- wybuchu powstania rząd w lndyach pienvszą o niem wia<lomość 

bezpieczeństwa dlugie~o konwoju : Afganowie przeto, czekali otrzymał. Rozrzucone po kraju zaloti żarłnej wiadomości o sobie 

.z powstaniem na zbliżenie się zimy. dać r.ie mogły, a sl opniowo upadając, dostarczały i broni zdohy-

W połowie PazdLicrnika, ciaśniny Dżellabad zajęte zostały przez tej i doz w a lały t większaniu się liezby powstańców kolo Kabulu. 

:przez powstańców i kornrnunikacya z Indyami przerwana. z tego W każdym szturmie ktory powstaiicy rozpoczynali tak przeciw 

powodu jenerał Sale z swoją brygadą wysłany został z miasta Ka- cytadeli i jak i pneciw obozowi zawsze ich Anglicy z znaczn~ strat~ 
lml d" oczyszczenia ciaśniny z bandytów; tak zowią się zawsze odpierali. Lecz przeciwnie po"stańcy odno~ili korzyści gdy p1·z.v 

w języku urzędowym, obcych najeidzcow, początkujący powstanie. pomocy miejscowości odpierali nieprzyjaciela. Trzy pulki angicl

.Lecz jenerał Sale zaledwie uszedł 40 mil angielskich od Kubalu skie i tlące z Kandahal'U Lmęczone pochodem, nie mog-ąc siQ zw i u. 

gdy zewsząd został napadnięty przez P?wstańców. Ten napad, był nic poi·uszać ani rozwijać dla śnie~ów, musialy nazad się wrocić. 
to opor, czyniony z przodu stosownie do posuwania się Anglików. Powstańcy postrzegłszy iż An;;licy ciągną ży,H1ość z pewnPj wsi , 

ich przedniej straży: lecz zr.to skrzydła i tylna straż z bliska były uderzyli na ni;1 a nicrnogąc się w niej utuymać„spalili. 
napierane. Ta walka tyle stawiała przeszkody jenerałowi Sale, iż Nakoniec ukryty dotąd naczelnik przybył do obozu Afgan1iw, 

dopiero w 18 dni wśrod ciągłego boju zaledwo stanął w Dzellabad, 25 Listopada Mohamet-Ukbar-Kban, ~yn Dost-1\fobarneta. Zo

(rnil 90 angielskich), Lam się zamknął, lecz kornrnunikacyi otworzyć stawił w rękach anglików ojca i dwoje dzieci, lecz przybył 

<niezdołał. gdzie go wzywał obowiąwk • .Tego ogłoszono krolem, a dotąd tym-

Tym czasem kiedy się walka z jenerałem Sale rozpoczęła, pow- cza ;owo tę f;Odność piastujący Zcmann Huls został wezyrem. Przy

stanie wybuchnęło na całym Afganistanie. Każdy naczelnik swoje- bycie likbara nowym ogniem zapaliło powstańców: 8 Grudnia 

1;o pokolenia stanął do hoj u i w swoim okręgu opasał niewidomym udet"Zyli oni na przescłaną arnunicyą i ;.ywnośę cytadelli i zdobyli 

-!ańcuclicm każdą osadę angielską. Dyrekcya ogólna wychodząca od ją. Każda po!yczka głównie oznaczała się st1·atą w oficemch, bo 

przyjętego naczelnika spiesznie i niebezpiecznie przesiękała do wierny nauce przez ojca mu danej • pozb1di. s ępsów ·a latwirj ćę
luclnośei. To tajemne a energiczne działa11ic sprawiło iż wtedy gdy dues: panem trzody.~ Ukbar, głównie oficerów tępić rozkazał, 

jenerał Sale wśród boju zostawał o 40 mil angielskich tylko od jakoż w końcu Listopada zabito już ich 128. Odtąd .\ nglicy coraz 

Kahulu, gdy małe załogi napadnięte gdzie niegdzic już i wycięte bardziej ciśnięci głodem, a szczelnie opasani przez niep1·zyjacieła, 
J>ył_v, naczelnik polityczny angielski, Pan Nac-Nagten pisał do dosyć Jnleko się trzymającego aby go 1·ozhić nie można było, a 

•·;.r;du swojego 29 Pazdziernika, iż w kraju zupełna spokojność pa- dosyć blisko rnzlożoncgo aby groził zgubą małym wycieczkom , 
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j>Oslanowili wejść w układy z bunlowiiikami. Luho i roku niema 
jak Anglicy zajmują Afgani<tan, a już pr;i"·nwita obrona zowie sią 
Luntcm: lecz mniejsza o nazwę bo zwyciQztwo, nawet w dyplomacyi 
narla pewnie szlachetniejsze imie dzielnemu powstaniu Afganów. 
Te uklatły nieprzychodziły do skutku bo Anglicy przystać niech
cieli na złożenie broni i opus;:czenie haju. Lecz grly każda roz
prawa zmniejszała siły Anglików, rozpoczQtO na nowo układy; du
mny Nac·l'iagten rozjątrzył Afganów przy ,:ozmowie i zabitym zo
stał. Dowodzący jenerał Elphinstone i major Pollinger zmuszeni 
;;lodem przystali na w111·unki Afganów. \Vysłano 1·ozkaz jenerafa 
Elpl1instona do jcnernłn Sale, aby opuścił Dżellabad i załoga Ka
bulu licząca :),500 ludzi i 6000 ciut ów, 5 stycznia '" h. 1·uszyła 

tirogą ku lndyom. Owa dni ma1·sz odbywał si'ę spokojnie, lecz 
1 rzec i ego rozpoczął sil( boj. Anglicy zarzucają nieszlachetn&ść 

,\f0anów, że złamali układy : lecz oni ileż razy je łamali! słabszym 

11 igdy słowa się niedolrzymujc, świadkiem Gdańsk, Drezno i 'War
szawa 1831. vVreszcie nie Afganie uHadzłamali, bo uderzyli na 

Anglików (gdy doszła wiadomo~ć iż jenerał Sale niechcc opuści~ 
Dżellahad. Zm<(Czone wojsko Angielskie, cierpiąc zimno: (cłziennik1 

mówi~ iż obozować musialo na śniegu 6 cali grubym) : upadło 
w cząści na duchu : nicponądek się wkradł : rozerwano ostalki 
żywności. Afganowie wszakże wicdz~c co rozpacz może , niesta

wiali nigdzie czoła zmęczonej kolumnie, lc"z ją z boku i tyłu, ukry
temi razami dręczyli. Nakonicc gdy ostatki kolumny weszły w ciaś-
11inę Kurd-Kabul, i śmierć stanc;ła wszystkim przed oczami, męz
two oi.yło w Anglikach. Odesłali Ukbarowi niewiasty i dzieci; co 
·hylo zaś zdolnego do boju, walcząc do ostatka droge swe zycic 
przedało. Pojedynczych wielu wzięto do niewoli, wielu zabito. 
Słowem Jo Dżclłahad, jeden tylko chirurg przybył 10 Stycznia, 
z cal ego wojska 11,000 ludzi liczqcego które opuściło Kahul. 

Krótki ten zbiór wypadków w Afganistanie zdaje się dohitnic 

wielkie prawdy, stawiać nam przed oczy. 

:\Tap:·zod, iż prawie dzicy mieszkańce gór, rozbicina liczne po· 
kolenia chcąc łączny uczynić wysiłek , kojarzą ~ię, sluchają na
·czclnika a wraz z okrzykiem wojny, głoszą władzę która dot(!d 

tajcmnic,a teraz jawnie poczyna im rozkazywać. 

Powtórc, iż rozpoczynając powstanie głównie starać się należ)· 

o wytępienie wyższych oficerów, tych śrub które w jedność spajają. 

rozmai le części, \Yojsko stanowiące. , 

Po trzecie, ze uiszczc11ie żywności 1 wszelkich zapasów z k~d 
nieprzyjaciel mógłby cią:;nąć pomoc dla siebie, jest. główną powin

no~cią powstai1ców. 

Po czwarte, ;i.c zima jak to niektórzy utrzymywać chcieli, nic 
tdko uiejcst przeciwną powstaniu lecz mocno mu sprzja. Albowiem. 
jći:cli w~· ż.ywicnic, dowóz amunicyi, sprowadzenie rekrut6\:...', zało

żenie laza1·etow, są to ciQźar)' w armiach re[!;ularnych a zwłaszcza 

zahu1't·zych, rcsnl)CC w stosunku ich mass, to bezwątpienia wielo
krotnie ;il( one powi~kszają przez brak dróg murowanych; te zaś 
trucłności powiąkszają się znowu p:·zez słoty, bezdroża: a więc o 
ilc;i. St) one zwiększone gdy haj cały zasypany śniegiem a komunika

eye w nim jedynie w~zkie d ror;i stanowi~, z ktt\rych zjcżdzając dużo 
ez~su t1·zcha stra,,ić aby się nazad dostać na tór ubity. Te ciężary o 
wicie mniej działają na powstańc<\w, oddziały ich mniejsze, nie oju-

0-cwnc, ani mechanicznem czuciem spojności skrąpowane, daleko 
latwiej posuwać siQ mogą po zasypanej śniegiem przestrzeni. Dla 
pllwstal1ca wojna jest to polowanie, myśliwiec wie ile kaida po

nowa rbjc mu łatwości w tropieniu zwierza; żołnierz przeciwnie 
zna z doświadczenia, iż marsz w pokoju, w zimie, częstokroć jest 
klQ,ką dla odrłzialu. Na ostatni dowórl godzi się przytoczyć iż wojs· 
ko l'Ossyjskie w 1812 roku wyruszyło z obozu pod Tarutyno 

"'120,000 a przybyło tylko w 30,000 do 'Vilna, chociaż w bojach 
.nader mało ucierpiało : przeciwnie, kozaki i lek.kie oddziały te 

ciągle dręczyły Francuzów, a ich strata w chorych i maroderach 

narler była małą. 

Nakoniec, wypadki w Afganistanie tę najwaz111e1szą prawdę 

uświęcają, iż jedynie powstanie tylko może się bić z liczniejszym 
nieprzyjacielem,gdy przeciw11ie wojsko rcg·u!arnc, do pewnej tylko 
przewyszki sił walczyć pott·afi. 'Vojsko bowiem regularne ujść 
przed liczniejszym nieprzjacielcm nie może, bo równir iak i on, 
przywiązane jest do pewnych pozycyi, dróg, wlec za sobą musi 
pewne ciężary; rozsypać się _zaś nie może ahy zniknąć, bo pewnie 
potem się nie' zbierze: przeciwnie pierzchnięcie podobne, dla pow·· 

stańcajest naturalne, bo rozsypka jego jest żywiołem, on w rozypcc 
uderz:; i cofa się. Duio i bardzo dużo możnaby powiedzieć na 
okazanie t~j prawdy, wsza kie uieprzekonałahy ona jeszcze tych 
pedantów ślepo do sztuki przywiązanych, co iak podrzędne rze
mieślniki nic wiedzieć niechcą za obrębem rutyny do •której na
wykli. Próżno dla nich, w nowszych dziejach, walczyli, l\fontene
gryni, Wandejczyci, Hiszpanie, Tyrolczycy, próżno walczą dzisiaj 
Czerkiesy, Abdcl-Kader i Afganowie. Lecz jak pomimo zdania 

mędrków XVl 0 'vieku, przecie ziemia się oh!·µcała. tak może i my 
się doczekamy iż dotykalną stanic się ta prawda, iż iadne wojsko 
regularne zakorczc, walczyć niemoże z powstaniem narodu, 
<'zynem chc11cego być wolnym. Doczekamy się może, iż sztuka wo
jenna, willlkie uczyni jeszcze postępy, Ze szyk wolny, i morderczy 
ogień strzelecki wezmą górę, źe piechota konna niewane dotącl 
o:lda przysługi, że uderzenie jazdy w rozsypce będzie najstrasz
niejsze, że liczne użycie karabinów wałowych przy armii , stłumi 

więcej grzmotliwy jak celny ogień, dzisiejszej arty!lcryi. 
L. lti 

LITERATURA SŁAWIAŃSKA 

w Collćge de France 

rol;. drugi 

LEK.CY A VIII. 

21 Stycznia 184·2 roku. 

Tflpfjw Piotra na umysłowość w Rossri-Narodowość c~eska pr~echowana w lud:.;e, 

pop~d nadany jej przez Ki1lsl1iego -Pijarowie w Polsce, Konarsli·i --if.omonosów 

i Trzedijakowski w Ross:ri.-

Po tern cośmy powiedzieli, można łatwo w.vtółmaczyć cisZQ na
ukową i jałowość w sztuce, za panowania Piotra wielkiego. Uczeni 

i historicy ruscy ?, tego czasu, wszyscy prawic jeden powtarzają 
wyraz w tym względzie, powiadając: że Piotr nadto zajęty był 
wojną lub układami by 1r16gł ośmielać umysłowość łub sztuki, źc 
wystawił budynek zostawując następcóm jego przyozdobienie, że 

stworzył moc której skutki później siQ zjawić miały, że pl(dził za 
rzeczami mijając słowa. 

Możnahy zbić to ostatnie zdanie pana Grecza , powtórzone do
słownie we wszystkich -.vykładach ~usko-litcrackich, zdanie - że 
Piotr nic clhał o słowa idąc do 1·zeczy, gdyż zapewne umyslowość 
nie jest ćwiczeniem się li gwarnem. Zresztą tłumaczenie takowe 

choć powierzchowne, jest prawdziwe. W istocie, litcraturafjakeś

my rzekli nie wschodzi bez moralnego gruntu; dla ocenienia jćj 
należy wskrzesić iskrę moralną , obudzić uczucie niepodległości 

i siły. 
Widzieliście że cały system o dziedziczony przez Piotra i wykoń

czony, mierzył właśnie do zniweczenia uczuć ni.cpodłegłości i 

przygaszenia wszelkiej iskierki moralnej : stąd to płynie ten hez

plód umysłowy- Piotr ~wojcmu ludowi dał wszystko , potęgę, 

' I 
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bogactwa '. dobrybyt małeryalny; ale z warunkiem pochwycenia 
jego duszy , i posiadania jej bez podziału. Podobny złym duchom 
:z powieści gminnych zbogacającym we wszystko co tylko świat 
daĆS zdoluy, byleby skuszonego duszę zyskać w zamianę. Rzeczy
wiscie Piotr wielki owładnął llo~sją jako cielsko zaprzedane. 

Ruch umysłowy w tym kraju i we wszy~tkich krajach sławiań
skich powtuć musiał p1·zez wpływ obcy. Wpływ ten nie był_ pło

<lnym, posłużył tylko do rozdrażnienia siły. bezwładnej kraju, 
do wywołania oddziałania, w~·cucenia życia letargicznego znu
żonego długiemi nieszczęściami. 

Nie podaję tu tego systematu za powszechny, ale śledząc histo
ryą sławiailską dostrzega się, że ilekroć który kraj sławiański 
wpadł w 'odrętwienie, ilekroć zmysł tego ludu prze~tał pracować, 

wnet zmysły obce przybywały i popychaly go w czynność po
ciągając niekiedy w fałszywe sll'Ony. Wtenczas teu rueh narodowy 
poruszony , obiegłszy ogromne przestrzenie , poczynał poznawać 
błędy wl::tsnc i nawracać się ku prawdzie. 

Duch XVIII wieku oddał te posługę ludom sławiańskim, ku
si! ' je całym u1·okiem uczoności, oświaty, bogactw, wolności, 
potrafił obudzić życic. Hi;torya tego wpływu ducha XVIII wicku 
oddziałania z którego powoli wzniosła się literatura narodowa, jest 
historyą boleści i cierpienia. 

Boleści te poczęły się ' dla Czechów od Russa. Dla Polski uczu
cie niemocy i cierpień ohjawia się za Iana Kazimierza, naprzód 
w sferze politycznej a w rychlc i umy,łowej. Rossya za Piotra 
wielkiego jest jeszcze daleko od tego uczucia cie1·pieni;:'.> 

Czechy przestały prawie hyć slawiańskiemi jeżeli S'ądzić bę
dziem powierzchu. Po zniszczeniu pomników i książek, oświecone 
klassy zapomniaty ojczystej mowy. Arystokracia Czeska, naprzód 
przez nienawiść Hussytów co grozili razem Kościołowi Kato
lickiemu i swobodom szlachty, przeistoczyła się w Niemiecką , nie 
długo przyjęła obyczaje i zwyczaje Niemcow, nie zachowując 

prócz slawiańskiego nazwiska. Mieszczanie poszli za szlachtą, na
wet wyżej popchnęlinienawiśćp1·~eciw wszystkiemu co sławiańskie; 
porzucili a:i: do nazw rodzinnych; mia3ta obludniły się Niemcami, 
i nie przesta,no niszczyć ksiąg i pomników. Jeden jezuita fanatyk, 
zresztą człowiek poczciwy, niejaki J on3:1sz , szczycił się przy 
końcu XVII wicku, że sam na siebie spalił 60,000 woluminów 
sławiaóskich. Sam. tylko lud zachował swój charakter , swój ję·
zyk i swe podani\. gminne: Oddzielony na wieki od szlachty uie

mając z nią związków, pogardzony, odpychany p1.'zez mieszczan, 
lud ten pozostał z swą godnością przeczystą, z prostotą, łago
dnością i nawykłością pracowną. Bez zaprzeczenia jest to lud 
najmoralniejszy, najzmyślniejszy, ze wszystkich Indów sławiaii-
~ich. · 

Tłómaezący historyą wedle systematów racionalnych nie licz~ 

Królesiwa Czeskiego między narody, i mają słuszność; przeciwnie 
nietracący nadziei o dojściu do roli czynnej politicznei princi
pium moralpego,mają słuszność z swej s!rnny kiedy gruntują swoje 
nie zmierne nadziej na tej massic Czeskiego ludu pozostałej bez 
skazy, w pośród powszechnego zepsucia. ' 

Ale dla poruszenia umysłowości Czeskiej , dla działania za po
mocą ducha, potrzeba było męża tyle potężnego , aby się nic 
uląkł rządu ani inkwizycii dnchowieństwr1, i zarazem tyle poczci
wego aby ukochał swój naród. Iheczywiście Czesiznależli takiego 
męża w osobie Marszałka Kii1skiego który przykoćcu XVIII wieku, 
podniosł głos zrazu nieśmiały w obl'Onie szczątków języka i littera
tury sławiańskieJ. 

Tak więc Czesi co wypr7edzali aż dotąd w oświ:icie Sławiań-

1 skiej, zostali w tyle o lat :io, i nie mieli -udziału w rnchu odro
dzenia się. 

W Polsce, niemoc októrejśmy mówili dotknęła naprzód szczyt 

spóleczeństwa. Ludzie stanu, uczeni, wielcy pa~owic, opuściw-

lszy grunt oyczysty rozpoczęli dzieje bolesnej walki z nieodparto
ścią. Nasamprzód zwątpiwszy o podaniu narodowem a uie znaj
dując_ żadnego leku na chorobę, jednozgodnie zatrzymali machinę 
rządową. ' 

Przez pół wieku Rzeczpospoiita nie miała Sejmu, wszyskie zei·
wane przez YETO; nie ma·sz lam ni p•·awa ni przepisu rządowego. 
Wzajemne skargi miasto poszukiwania środka do wyiścia z tako
wego stanu, i zupełne wyrzeczenie się wszelkiej czynności. Na
resz:ie p.o jałowem anowaniu Augusta III Sas;;, umyr.ły znużone/,\) 
rzuciły się do refor na oślep. . 

Póiniej rozbierzem hisloryą tych reform mało cudzoziemcom 
znanych; zobaczycie że wtedy liczne wioski, gminy slawiańskie 
to jądl'O życia slawiańskiego podano próbom, że prohowauo wszy
stkich systematów, Campaguoli, J. J. Rousseau, Turgota , ro hi ono 
te p~ohy na wioskach aby potem zastosować do Rzcczypoopo
litej. Sami Polacy · mało znają te doświaddczcnia reformy. 

LitPratura ciągneła sil( jeszcze po drodze scbolastycznej· , pisano 
panegiriki , mowy i roiprawy teologiczne. Dla wstrząśnienia tej 
litteraturynaleźało uderzyć na massę szlachecką nieczytaj„cą dziet 
naśladowanych z francnzkiego , nalefało wpłynąć na ksi'ii.y. Mło
dzież szlachecka ze szkół Jezuitów, wchodząc do życia czynnego 
nie miała dość nauki dla korzystania ż dzieł które oglaszać po
częto. 

Polska takźe znalazła swego znako.Jllitcgo męża w du~howień
swic, którego imie stanowi epokę, jest to Konarski Pijar. 

Zgromadzenie Pijarów na wpół świeckie jak Jezui:ów, miało 
więbzą łatwość od zakonników w urłziale życia pospolitego, 1·0-
dzinnego. Pijarowie byli rzec mo:i.naJezuitami świeckiemi, nie mieli 
oni tej siły jaką nadawała tamtym ich głęboka wiara i ohyozajciw 
ostrość. Pjjarowie skłaniali się do XVIII wieku, zachowując nie 

skażoną wiat''( naśladowali poetów XVIII wicku a nawet prtcjmo
wali styl filozofów owoczesnych . 

Konarski, syn pana Polskiego . spowinowacony z najznakomi
tszemi rodzinami Polski , pojmował sprawy Rzeczyposrolitej a 
nawet ukryte sprężyny pornszające politykę Polską. P.-z)·wiązał się 
naprzod do stronnictwa Leszczynskiego, podróżował po Włoszech 
i Francii, zamieskał nawet we Francii, pensyonowany przez Lu
dwika XV, Ale opuścił Francią i Leszczynskiego, wrócił efo Pol
ski, gdzie 11iebiorąc żadnego udziału do ,polityki skierowHł swoje 
myśli ku ulepszeniom wnętrznym, powziął zamiar reformy wy
chowania młodzieży. ·wtedy założył tę sław11ą szkołę znaną pod 
imieniem Pijaristów. W tej szkole -wychowywano młodzież bogatą 

szlachecką kraJn, synow możnowładzców Polskich. Starzy i'olacy 

uczuli zgubność tego zakładu rozdzielającego naród, zaprowadza
jącego nowe możnowłdztwo wedle pojęć zachodnich, moź:iowla
dztwo bogaczów. U jezLtitów nieznano tych rozróżniei1, za1·ciwno 
wychowywano wszystkie dzieci szlacheckie. Ale Konarski prn
gnąc działać spiesznie, wolał wpłynąć na bogatych, mocniej na krnj 

wpływających. 

Sławę jego stanowią jego dzieła o urządzeniu Rad Rzeczypos
politej, o Veto i wkoucu o prawdziwej d1·odze w}·mow_v. Konar~ki 
podzielał wszystkie złudzenia X Vlll wiek, uznał całą zgubno~ć V EO"O, 

ale byt przcświadczon)·m że dość było wprowadzić nowy ;irty
kuł do Ustawy dla uchylenia jej zgubnego wpływu. Zapewne u
rządzenie niezgodne z wymagalnością czasu, zatrzymujące pochód 
rządu jest uaganne, ale należy sledzić żrzódel złego w obyczajach 
ludu, należy .wiedzieć jak poprawić te obyczaje zostawując naro
dowi starauie poprawy Ustaw. Konarski porywany wyobrażeniami 
wieku walczył jedyuie z powierzchownością, przepędzał żyeie na 
poszukiwaniach u1·ządzenia nowego Sejmu, sądownictwa i szkól. 
Wyobrażcniajego związane z wyobrażeniami wieku, sprawily ogro
mne wzruszenie. Od tego czasu powstało stronnictwo nie przcsla 
ją ce bić przeciwko V Eto. 
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Dzeiło jego o wymowie dziś jest zupełnie zapomniane bo skie-
1·owanie jego niema żadne~o celu po upadku starego stylu 
Jezuitów XVlll wicku. Styl ten jakeśmy rzekli ~,·prowadzili Rhe· 
torowie, a nic nic było zgubniejszego dla Polski nad retorykę. 

Retoryka s::ima p0lega na tym samym wyobraż e niu co i sys tem 
społcczenski XVI! I wieku, p1·zypuszcza ona że można nauczyć wy-
· mowy człowieka, dać mu sztukę przeświadczania i podobania się bez 
wpływu na duszę, że dość rozumieć ażeby tworzyć. Retoryka 
jest wynalazkiem poganskim, wszystko w niej fałszywe , wyobra
żenia służące za grunt metody i podziały. Ale w innych hajach 
zachodnich stare obyczaje i sztywność zwierzchnia sztuki w śre
dnich wiekach oparły się retoryce . U Polaków przeciwnie układ 
retoryczny przydusił rychło zapal poetów i sz tukmistrzów. 

V\" Rossii aby poruszyć umysł nic do popów odzywać s ię nale
żało zapewne. Piotr wielki nie cierpiał ich, miął do nich odrazę 
instynktową. Nienawiść ta dostrzedz s i ę daje u wszystkich pisarzy 
XVIII wicku. znana jest powiaska o Gibonie, czemu winniśmy 
jego historyą. Sławny historyk usłyszawszy Kapucynów śpiewa

jących nieszpory w kościele stolicy, pierwszy rnz odgadł histo
ryą upadku Cesat'S\"a Rzymu, pojął że idea Kapucynska zabiła 

Rrzym, jął się tedy do pomszczenia tego ·cesarstwa które uważał 
za ideał racyonalizmu, i poświęcił mnogie zeszyty na zbijanie Cbry
styanizmu. 

Ale głęhszą jeszcze być musiała nienawiść Kapucynów w Rossii, 
ho co z~aczył lam człowiek nic służący Cesarzowi, człowiek bez 
stopnia nie oczekujący krcstów ni nagród, ubogi i kontent z ubóstwa 
swego? Mnich bez zaprzeczenia przedstawia idee zniszczenia rossyi
ski egoCcsarslwa, a jednak w czasach o ktorych mowa za Gibbona i 
Piotra wielkiego mnisi sami podobni nieco do legionistów Rzym · 
skich z czasow upadku. Mmr.hy te brodate w Kapicach są jak 
ci legioniści w zbrojach bez ducha swych przodkó';.;. Jednakże te 
zhroje przerażały jeszcze Wiek i Piotra, jakkolwiek zajętego woj
ną i układami ; wydał on mnóstwo i ukazów przepisó;, wymie
rzonych do zniszczenia zakonów. J ego ulubieniec, biskup ... „ .. 

przesławiony od historyków ruskich, stał się wiernem narzędziem 
w ręku jego; ciekawa jest czytać jego upominania i polecenia : 
przedcwszyskiem chwali moralność czystą i prostą, błaga du
chowieństwo aby się nie zajmowało wysokiemi zadaniami religii; 
podaje na przykład pierwszych zakonników ; chce ahy ducho
wie1\stwo ruskie naśladowało tych zakonników; zaleca xiężoln aby 
się jęli do uprawy roli, ogrodów , pielęgnowania chorych; ale 
przcdewszy5tkicm aby się strzegli badania tajemnic religijnych; 
usiłuje uchronić ich przed dumą wieku. Na co się uczyć na co 
czytać ? « \V zbiorku jaki macie pod ręką, odzywa się do po
ppw, macie wszystko. » Piotr wielki zabronił naprzód pisać kro
nik jak już powiedziałem; polem, rzecz szczególna zabronił nawet 
popom mieć atrament i pióra; potrzeba hyło pozwolenia wyra
źnego biskupa, by mić kawał1:k papieru i pióro. 

A jednak duchowieńswo tak poniżone przejmowało postrachem, 
rozbroić je przedsięwzięto zaciągając do hie1·archii ruskiej. Dano 
1e<ly biskupom stopnie generałów, archimandrytom oficet·ów 
sztabu i. t. d. · 

Ale nie można byłó zastosować tego do duchownych Katolickich. 
'Wiadomo :ie te róine zakony są lak odmienne w ich zakładach 
i dążeniach, ie nader trudno jest podciągnąć je pod jaką bądz 
heierarchią. Stąd pochodzi Że duchowieó.slwo Katolickie pozosta 
nie wiecznie obce w pośród Cesarstwa Ruskiego. 

Ponieważ całe życic umysłowe zamykało się w obrębie stolicy 
i w szczupłej liczbie oficerów otaczających Cesarza, trzeba było 
znaleść pomiędzy nimi pisarza. Reformator taki, twórca nowego ję. 
zya rossyiskiego jest Łomonosów urodzony w i? 1 i. 
Łomonosów syn chłopa Archangielskiego z północnej Ilossii , 

zmi'ślny j~k wszysc! j,eg? rodacy 1 miał czu'Cie, i , wyol:n:a~rii~, rz·e· 

czy rzadsze w tern ppkoleniu ; opuścił dom pjcowski i zaszedł do 
l\Joskwy uczyć się czytać i pisać; potem w Petersburgu oddał się 
naukom fizycznym i matematycznym. Szkoda ie pisarze rnssijscy 
rozbierając dzieła Łomonosowa ograniczają się na powtarzaniu tego 
samego zwąc go Piotrem vViclkim Liternckim, twórcą języka, 
reformatorem narodu, nietroszcząc się o szczegóły a nadewszy· 
stko o pokazanie wpływu jakiego doznał Łomonosów w Niem
czech. Sądzę ie kłOtnia litteracka powtała w Niemczech między 
nową s2kołą Szwajcarsk~ a starą poetów szląskich, kłótnia co na
robiła wiele hałasu w Nieinczech, ohudziia ciekawość Łomono
sowa a może go i natchnęła odwag11 zaprohowania w Rossii 
podobnej 1·eformy jaką Bodmer i 13reiuingcr wprowadzilc do 
Niemiec. 

Co do postaci poetycznej, I~omonosow winien j es1 Niemcom tylko 
rytm który starał się przyswoić. Zresz tą \\·szt;dzie idzie trybem 
francuskim, naśladuje w odach J. B. lloussa, jnk to zohaczym 
później. 

Łomonosow słuchał nauk Chrystyna \Voli'a któt·y dynąłj"ko dziw, 
jako człowiek wieku przedstawiający filozofią. Ten Ch1·ystyn 
Wolff, zimny i pedant wywad zapewp.e smutny wi:.lyw na niego, 
może się to jemu należy ten zimny ton Łomonosowa i Len brak 
wyobraźni cechującej j'ego płody. 

Lomonosów miał walkę w Petersburgu ze szkolą dawną wy
stępującą w osobie niejakiego Wasila Trediakowskic:;o. Powicd1.ia
lemjuż że język od tego czasu panującyw Rossii, jest językiem no
wym, językiem Północnej-Rossii. 

Język Moskiewsko-Ruski dzieli się na t1·zy odnogi. Język po
ludniowo R1.1ski, Mało-Ruski którym mowi dzi e śi<:ć m;lionów ludzi 
prnwie, .hez z.aprzeczenia najznaczniejszy najpoetyczniejszy i naj
wdzięczni·ejszy' ~le wcale nierozwiniony' ahy mógł pow1ta ć jako 
język literacki. Język Bialoruski, nazwany Ruskim albo Litewsko
Ruskim, którym mówi dziesięć milionów jest najbogatszy i na.1-
czystszy, up1;awiany niegdyś i od wielkich książą t używ~uy w ich 
układach sojuszniczych za czasów niepodległości Wielkiego Xięcia 
Litewskiego. Język Wielko1·uski, którym mówi równa prawie ii
czba ludzi jak dwóma poprzedniemi, (wyjąwszy język suzdalski 
różny wiele od niego) , jest nader bogaty i czysty, ale niema ani 
okazałości ani naturalności jęEyka Litewsko-ruski ego, ani harmonii 
i muzyczności małoruskiego. 

'V Petersburgu za czasow Łomonosowa miesżano wszvstkie te 
języki , dodając dawne Sławi~ńskfe ; niewiedziano który ~rn wziąć 
górę i posłużyć za urzędowy. I.omonosow urodzony nad morzem 
Białćm, wielko-rossianin z rodu, prze11iosl smij język ojezys'y i 
w nim napisał w Niemczech pierwsze zwrotki ody, która sprawiła 
w Petersburgu niezmierne wrażenie , jako nowość jak cud. Napisał 
on tę sławną odę razem kiedy Konarski ogłosił dzieło dla poprawy 
wymowy Polskiej. 

Trediakowski, przeciwnik Łomuno~a , ch~ial zair'l.ymać postąp 
języka Wielkoruskiego, i zamknąć litte1·aturę no woczcsn:! w gra . 
nicach slarosławiaóskiego i maioruskicgo języka. 

Przeczytam kilka wierszy jednej sceny tragicdyi T1·cdinkowskic
go. Jest ona zajmującą pod wielu względami. Zobaczycie •'.Zcmu 
tak długo tlóma~zyłem hierarcl,ią ru5kQ. 

Dcidamiia. 
Sceną. · trzecia. 

Nikodem, Deidamiia, Bulopolem, sługi , st rai Carska, ( Niko
dem whodzi pierwszy) idzie aż na środek sceny : w tcncLas ma się 
ukazać służba :jest to przepisetykietaln'y;slużha pokazuje się w kil
ka chwil za królem). 

Nikodem mówi do Bulopolema swojego sługi niLy niars-zalb. 
c Posłaniec jest już w pałacu, ale ty, Bulopolemic, naucz 

tych ludzi jak mają się ~1stawić tutaj i co mnją rohić ahy się się 
pokaz~li. gpdnje • . » 
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(Tu Nikoiłcm zabiera rntCJSec pl'zy IJ·onie nrnjąc w r\kU l"ICl'!o. 

Poczern Bulopolern rozsławia, sz:vkujc calą slużhę carską wedle 

przepisów c1ykiety J'uskicj ) . 
Bulopolem. 

" Przystałoby , o carze Nikodemie, ahy księina Deidarnia pr~

hliżyla si<( do ciebie o kilka kroków. lVI_vrrha si.anie przJniej ale 

nieco z tyłu. Co d~ Nauplii aż trzecia ma się ukazować. Za nią 
każdy stanic wedle s!opnia swego. Tak o Carze, Panie za,imą stl'O

nę prawą, posłużą za ozdobę, polem straż uszykuie się w prze

kątnią w pewnern oddaleniu. » 

Cale Io l'OZstawienie oddane jest wierszem nndętJm i lrag-icz

uyrn, wszyscy szyk;1ją się podług tego a Bulopolem lak mówi dalej. 

" Teraz o Carze przy końcu lego siołu który widzę na lewo, 

stanę ja w osohic mojej wedle stopnia me;;o i stamtąd przystąpię 

do posłannika, i lowarzyqzyć mu h~dę ai do s!opni Lwoje:.;o t1·onu. 

A ty Chiron niczaniedbaj zająć mojc;;o miejsca przy lewym stole, 

a drngi koniec zostawisz wu lny dfa służby posla1\ca; którci;o towa

rzysze stan11: weJlug swoich stopni. 
(Wszystko to się wykonywa). 

" O J\Ionarcho potQżny, kazałeś mi ustawić wszystko hierarchi

cznie; nie podobna mi było wynaleść doskonalszego rozporządzenia. 

P.-awil:' pół tej tragieclyi na pełnione jest lemi roi.porządze

niami hierarchiczncmi ; trudno przychodzi tlómaczyć to wiernie, 

nic dając pozoru że się przedrwiwa. 

Ten T1·ediakuwski był jednak czlowick znakomity, odbył nauk 

we Francii, gdzie ulo1ył nawel kilka zwrotek zamieszczonych w Al

mannchu m;,z. Ale jako pisnrz rossijski jest ciężki i bez smaku; 

i;dyż we Franci i był już język ułożony i rymowny, kiedy w Rossii 

trzeba go było two1·zyć. 
Gdyby lileraturaruska .poszłabyła za Trediakowskirn tojesl wedle 

iiłci Piotra wielkiego, bez pocltybj hyłaby wpadła na tryb Chió

ski; udcrwj11ce jest podobieństwo sztuk Chińskich z ułomkami 

tragiedyi ktorąm przytoczył. 
Trediakowski bez wątpienia jest poetą tego czasu zwłaszcza 

poetą dworu, slaral się on przejąć duchem Piotra wielkiego. Je 

dnakżc literatura ruska zamiast pójiśeia tym kierunkiem, naślado

wała cudzoziemców, pot'Zuciła T1·cdiakowskiego, zapomniała go, 

przejctla się duchem Komcia, Rasyna a poznicj tragików niemiec

kich. Jest to pierwsze syrnptoma, nie wyraznc jeszcze, odporu 

moralnego, to syrnplorna • dowoił1.i, że <luch Piotrn wielkiego nie 

z\folał zniszczyć całkiem siły moralnej ludu, lak jak dokazano tego 

w Chinach. 

CARYZM I CYWll:LIZACYA. 

Liczne grono podrói.nych, po wię_kszej części Niemców i Fin

landczyków, znajdowalo się ua pokladzie stal ku parowego który 

płynął z Rewla do Helsingsfurs. Było Io roku zeszłego w jednyni 

z dni letnich, kiedy ucichłe wiatry i pogodne niehu, dozwalają że

glującym nasycać się widokiem okolic nadbrzeżnych , lub szukać 

rozrywki w towarzystwie, skoro te ostatecznie poczynają znikać. 

.Takoż , gdy miaslo Rewel przeslawalo być "'idzialnern, wszczęła 

się między kilku podróinymi rozmowa o literaturze nien1ieckiej. 

Prowadzona w jc;zyku niemieckim, zajmowała ona począlkow.o 

~nmych tylko m~szczyzn, poźniejjednak zaczęla mieć w niej udział 
pewna dama, śr!'dniego wieku, którą najprzód wzięto za Polkę, 

lecz k1órn w końcu przyznała się że jest z gubcrnii Raza1iskiej. Po 

literalnrze, rozmawiający zwrócili się do przyczyn tamująr·ych roz

szerzanie języka niemieckiego w Rossi i. Gdy zaś między przy'czy

na}lli tcmi Dama, o której mowa, mieściła pannjącą przeciwko 

Niemcom niechcić, - wszczął się ztąd międ1.y nią a obeq1emi Niem

cami spór, skutkiem czego cała rozmowa zamieniła się w polityczni!· 

Cmicszczam~· tu w treści, podlu;; jeiłncgo z Dzienników ~ie -

mierkich, arr;tnncnlri na kt()rych l'Zcczona Dama opierała swe za· 

lożcnia, i k !Óremi zhijała czynione sobie z~rzuty. 

« Ze niemczyzna w Rossii musi, teraz jeszcze, ustępować fran

cuzczyznic, przypisać to potrzeha najbariłzićj upornwj luiłu Ros

syjskiego p1·zcciwko wszystkiemu co mu !la1·zuconćm zostaje, gdyż 
Rossyjanin ilekro~ ulef;«l przemocy, czyni to t.vlko na pozor. Za 

dowód lego posłużyc mo;:ą usiłowania Piotra vV. i jego nastQpców, 

kt<)1·zy chcieli siłą przeszczepić żywioły niemieckie na ziemie rus

syjską. Cóż więc z!ąd wynikło ?„. 010, lud ocuciwszy się pod ki

jamy Piotra W., odepchnął ze wz;;ardą to co mu narzucić chcia· 

no, a pospieszył przyjąć lekkość i powierzchowność f'rancuzką. 

Uznawał on potrzebę cywilizacyi, i chciał si<( ukszlałcać, ale nic 

lak im sposobem jak przepisywały zmuszające ukazy. l'situwanie 

1.alcm Piotra jako nagłe, nieodpowiadające nalurzc, i rozpoczęte 

bez poprzednich P"•ygotowai\, spl'awiły tylko między nami rucfi 

nadzwyczajny, który nas cofnął tak dalece, że dzisiaj wc.leczność ta 

nic daje się należycie ani dosl1;zcdz ani ocenić. 

«Niektórzy z Panów ulrz~·1m1ją w prawdzie : fo teraz w Rossyi 

przdsięln·ane są stosowniejsze środki, ponieważ rząd' zajmuje się 

ulepszeniem wychowania publicznego; ale mniemanie to opiera się 

jedynie na pozorach, bo właściwie mowi~c poslęp w naszym ki·aju 

jest tylko male1·plny. Aby poznać dążność n~szego rządu, dosyć 

jesl rzucić okiem na PolskQ. Tam Io najbps'ą powziąść h,Yło można 

wiadomośc o skutkach, jakie za sobą pociąc;a, utrzymywanie ludu 
w ciemności, kiedy len s1ajc się zamożnym. 

«W islocic nam Hos,yanom zhpva na wolności duchowc~j (urny

slowej), bez której ws?.Clka pomyślność malcryalna jest tylko z.Ju

dzeniem. 
« Wielu Niemców (jak mi się to dzisiaj nawet dało slyszeć) mnie· 

ma : że wolność dla l{ossyj byłaby jeszcze za wczesną, ponieważ 

wymaga niemało przygotowat\ pcprzednich ; ale przypuściwszy to 

zdanie, czyliż w tr.kim rządzie, moglibyśmy się jej kiedykolwiek 

spodziewać ?„. 
" Podług mnie, człowiek jest zawsze dojrzałym do '~olności, a 

nawel pod wzglQdep1 tiolityeznyrn nie wymaga ona wi~cej nad po

łowę lej p1·zczorności której polzzehował dawny despo1yzm. Do

swiadczenie okaże z czasem : że połowa ta wysta1·cza do wywołania 

1·uchu więcej odpowiedniego potrzebie aniżeli był dotychczasowy. 

llncbowi takowemu opiera się szczególniej nasz ohrzydly ei;oizm, i 
on to jedynie walczyć będzie przeciw niemu. 

Ja sama nadała znacznej liczbie poddanych (którzy mi dostali się 

byli w spadku) wolność pod warunkami dosyć dla nich korzystnemi. 

Uczyniłem zaś to żehy iclt zabespieczyć . nie p•'Zeciwko sobie, ale 

przeciw uciskowi jakici;o doznawali ze strony mo_iclt officialistów, 

którym, ile kohiela, mitr.o najlepszych chęci, musiałam zarząd mo

ich dóbr pol'tlczyć. Krok len nie pociągnął za· sohą ani zaburze1'1, 

ani żadnych zlych skutków. Przeciwnie owszem, lud uczy się zo

s•awać w ruchu, i nabywa. coraz większej pomyślności lak pod 

moralnym jak pod fizycznym wzgl'ędem. Ja zostałam zamol.niejszą; 
gdyż koszla dawneg-o za1·ządn mnie więcej nie ciążą, i lud czyni 

widoczne postępy. Tak wictc jcdy1;ic officia liści moi cierpią na tej 
zmianie. lhądowi się to wszakże niepodoba. . . 

" \V ogólności muszę wyznać : że cudzoziemcy nic mają dokład

nego wyobrażenia o naszym kraju, co ztąd najbardziej pochodzi 

że im mało u nas ufają. Z resztą hojafo kijów, przyczynia się także 

wiele do naszego milczenia ; lecz pewna jestem że większa część 

moich rudaków zgadza siei ze mną w przedmiocie o który idzie. » 

Na tern się przerwała rozmowa powyższa; gdyż Dama doslrcgł

szy że ostatnie słowa zaczr.ly zwracfć ~wag~ i'!nych osób oddaliła 
się dając poznać że ciekawośc la zdaje się Jej podCJl'Zaną. 

A. 
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