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Mamy przed sobą piąty kajet Polski Ozdobniczćj a razem po
chlebne zdanie o tej:publikacji, wszystkich niemal, znajomszycb
w Paryżu dzienników francuskich. Każdy z nich , jakiej bądź
barwy politycznej, chwycił tg sposobność żeby Polsce p raw dzi
w ej powiedzieć słowo czci lub przyjaźni, pociechy lub nadziei.
My[też odwdzięczając autorowi i wydawcy za tak pomyślną re
prezentacją literacką rzeczy narodowych, chcemy znowu powie-
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dzieć słów kilka o piśmie, które ukazując się sposzy tam i, nie
może być ocenione jednornzowie, a na uwagę zasługuje ciągle.
Ze wszystkich przedmiotów traktowanych w tem rozgałęzio
nym dziele, bez wątpienia historya najbardziej baczność spółziomków musi zajmować : wyraziliśmy już pierwej naszą obawę
i otuchę w tej mierze: teraz zwracamy się do drugiej połowy,
d o Roimaitości. Ale i Rozmaitości same, pod różnemi tytułami
najczęściej są tylko wsparciem, rozwinięciem w szczegółach,
albo dopełnieniem istotnej historji. Tak np. artykuł znakomitego
artysty naszego P. Wojcjecłią Sowińskiego o Teatrze Polsltim ,
zawierający ciekawe, a starannie zebrane i ułożone wiadomości,
jest zupełnie histerycznym , może się nazWać historja Teatru
w Polsce. Nie będziemy tu mówili ani o tym artykule, ani o
jemu podobnych : mamy na myśli cale inną część Rozmaitości,
wyłącznie należną do literatury nadobnej, gdzie prawda musi
ustąpić praw swoich imaginacji, erudycja uczuciom, grnntowność dowodów stylowi * gdzie talent wszystko przerabia, kształ
ci , tworzy, i stworzeniu swemu daje głos aby opowiadało nie
tylko dzieje i rzeczy, ale nieskończone z nich wrażenia na umyśle
i sercu tadzkióm.
Tę część, mającą na sobie gatunkową cechę Romansu, win
niśmy dotąd jednemu tylko talentowi: wychodzi ona z pod pióra
Pani Olimpii Chodźkowćji Romans i kobieta autor! jak łatwo
tedy domyślić się co tu. jest główną sprężyną wzruszeń; ale jak
trudno nam zgadnąć zaraz, co za związek być może między
poezją serca, a rzeczywistością sprawy naszej. Dla nas Zakonni
ków Mieczowych z powołania, Flibustierów niemal z położenia,
razem z ziemią rodzinną uciekła Z pod nóg najpierwśza podstawa
uczuć ludzkich ; kto nie zdołał Wznieść się aż do nieba , dręczy
się zawieszony na chmurach 5ród w ichrów namiętności gwałto
wnych ale nie tkliwych. Dla nas, sam obraz ojczyzny ogołocony
z powabów życia, zm ienił się w jakieś widmo bolesne, któremu
poświęcony ostatek miłości nie może zrobić jednego tętna, żeby jf
się zaraz nienawiść nić odezwała. Dla nas sztuka pisania zdaje

się nie mieć celu i przedmiotu, wagi i zalety, jeno na polu teo*
rji Socjalnych, albo sporów politycznych. Tymczasem za obrę
bem wyjątkowćj doli naszej, świat idzie zwykłym trybem : na
ziemi polskiej wzrosło nowe pokolenie i serca młode kwitną
wszystkiemi kolorami uczuć; we Francji całość naturalnego ży
cia zajmuje także wszystkie odcienia namiętności wrodzonych
człowiekowi. Tam i tu romans zawsze znajdzie najwięcej czytel
ników, najpolożniej do u m y s ł ó w , czyli co lepsza, do serc prze
mówić, potrafi. Im bardziej literatura nasza w tym rodzaju uboga,
im bardziej romansopisarstwo francuskie stoi u nas na świeczni
ku; tym więcej mamy powodu śledzić, ile żywiołu prawdziwie
polskiego wchodzi w talent autorki, która nieumiejąc nawet oj
czystego języka , tylko ucząc się Polski ze zdolnością niepospoli
tego um ysłu, zgadując ją przeczuciem przywiązanego serca,
mówi o niej Francuzom w sposób silnie zajmujący ich uwagę.
Romans pod rozmaitą formę jest dzisiaj prawdziwą epopej;
nowożytną, i przeto ogarnia obie sfery życia i działania ludzkie*
go : zewnętrzną, plastyczną, uczynkową; wewnętrzną, idealną,
uczuciową. Pisarze francuscy w ogólności więcej się nachylają
do tej ostalnićj, szczęśliwiej w nićj pracują. Nowa Heloisa, Del
fin a , Adolf, czernie są pod względem zdarzeń?; ale jakże rozle
gle otwarty, bogato zaludniony w nich świat uczuć! Dzieła na
wet Pani S an d , chociaż są lak trafnem i żywem malowidłem
rzeczy podpadających pod o k o , największą zaletę swoję winny
podobno lej genialnej sztuce, z jaką autorka umie chwytać na
gorącym uczynku najdelikatniejsze wzruszenia serca. Pani Cbodżkowa ze skłonności swego talentu należy do rzędu pisarzy, któ
rych zdaje się jakaś siła odrywać od ziemi a ciągnąć w atmosferę
wyższą, lżejszą, bardziej duchową. A lubo zawsze opiera swoję
stopę na ukochanej ziemi polskiej, ziemia ta dla nićj znana tylko
ze słychu , z książek, z rycin, mało może dostarczyć wzorów do
malowania c natury.
Zastanówmy się pokrótce nad trzema owocami pióra tćj au
torki : Młodość Kopernika , Helena Ostroróg i Michalina , które
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stanowię okrasę wyszłych dotychczas kajetów Polski Ozdobni*
czej.
Mfodósć Kopernika, ma najwięcej na sobie cechy historycznej
j miejscowej. W kształcie dowcipnie związanej powiastki, rozwi
ja się ładny obraz brzegów Wisły od Krakowa do Torunia po
wleczony kolorytem Polski X V wieku. Ponieważ powiastka ta
jest naśladowaniem czy wolnem tłómaczeniem oryginału nie
dość głośnego w literaturze naszej, nie wiemy z pewnością jak
między autorkę i tłómaczkę rozdzielić chwałę jego zalel. Zdaje
się jednak, że trafność opisów należy się pierwszej, trafność myśli
i uwag ogólnych drugiej. Często już tu napotykają się te głębo
kie i delikatne postrzeżenia, które w następnych dwóch utworach
wydaja główny charakter jej talentu.
Helena O stroróg, dramat osnowany na zdarzeniu z siebie zajmującem i strasznem, imaghiacj-a autorki starała sfę jak najbar
dziej uwikłać w splot dziwnych wypadków, nadać mu interes
nadzwyczajności. Owa nadzwyczajność, cudowność (le inerveiłleux) tak już w romansach wyczerpane, maję jednak zawsze
powab dla największej części czytelników. Helena Ostrorog po
doba się zapewne najpowszechniej > i być może że Pani Chodź-
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kowa zadała sobić ten trud intrygowania ciekawości, bardziej
dla dogodzenia smakowi pospolitemu, niżeli przez chęć ubiega-
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nia się w podobnym zawodzie. Tok rzeczy sztucznie utkany,
sytuacje dramatyczne, zawsze w romansach tyle tylko warle, ile
dają pola do malowidła miejsc lub obyczajów, i:ezuć lub charakterów. Pod pierwszym względem imaginacja autorki nre miała
dosyć zasiłku w znajomości kraju gdzie się scena odegrywa; pod
drugim, nie mogła swobodnie puszczać myśli, raz zaprzężonej do
zewnętrznych poruszeń. Jednak pamiętnik nieszczęśliwej Hele
ny, a szczególniej list jej o wychowaniu córki, którą powierzała
szlachetnemu opiekunowi, są to już tryumfalne wycieczki talen
tu autorki w ten zakres wznioślejszy, jaki całkiem otworzyła so
bie w swojej Michalinie.
Michalina jest ideałem nieskrępowanym żadnemi warunkami
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podobieństwa do rzeczywistości topograficznej lub historycznej.
Powieść w treści swojej prosta i krótka nie ma żadnych sztu
cznych sprężyn dramatu. Osoba nawet, nie zajmuje prawie ani
powabem powierzchownym, ani losem swoim w romansie; tylko
charakterem duszy, tylko dziejami uczuć. Jestestwo stworzone
z subtelnych abstrakcji, zdaje się być wzorem tych rzadkich
w święcie fenomenów rodzaju ludzkiego , którym jakby brakło
ostatniej powłoki cielesnej, wszystko daje się czuć i pojmować
dotkliwiej, m ocniej, głębiej, widoczniej; którym przyrodzenie
dało tę szlachetną wyższość za opłalę cierpień nieznanych po
spolitemu człowieczeństwu. Takie , wyjątkowe jestóslwo , takie
przezroczyste zmyślenie nazwane Michaliną, autorka stawi przed
oczy czytelnika , żeby pokazać w niej daleko zgłębioną tajemni
cę nieszczęść i szczęścia w życiu kobtóty, w przeznaczeniu pici
pięknej, skromnem i wielkiem razem. Dla tego mało nas zasta
nawia i razi, że chociaż scena odbywa się niby w Wilnie, wszy
stko tam dzieje się po francusku, wszystko prócz kilku nazwisk
jest cudzoziemskie; że Michalina gra rolę sławnej w literaturze
naszej autorki, o której przecie nikt nie słyszał; że napisała na
wet przecudną historją Polski, której nigdy nie było. Cudzo
ziemcom podobna uwaga krytyczna naturalnie ani na myśl nie
przyjdzie; a gdy romans właściwie dla nich pisany, lem lepiej
go przyjmą w dekoracji swego kraju. Ale rzetelnych zalet dzieła
nietrzeba szukać w tych podrzędnych względach; bo właściwie
scena niema miejsca na jakim bądź punkcie ziemi, tylko na ser
cu; dramatyczność cała wynika nie ze stosunków osoby z ludźmi,
lecz z położenia uczuć w obec powinności. Tu dopiero świetnie
wychodzi na jaw, rzadki przymiot obserwacji wspartej na żywem
uczuciu i bystrem pojęciu, na obszernem tle i wspomnień i
przewidzeń, równie ogarniętych myślą szukającą spoczynku,
gruntu , prawdy- Wzrok przenikliwy puszczony w najskrytsze
tajniki serca, ma zrazu cóś przerażającego : obudzą bojaiń pe
wnej niedyskrecji, pewnej tyranji analitycznej, która częstokroć
rozdziera aż do najdelikatniejszej, ostatniej zasłony, nie troszcząc
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się czy nie otworzy przepaści zwątpienia , niewiary, rospaczy.
Ale w pismach Pani Chodakowej, dążność tak jest moralna, że
czytelnik prędko czuje się zabespieczonym. Na samym wstępie
znajdujemy mocne i rozsądne zgromienie szalonych pomysłów
apostołek emancypacji niewieściej- Dalej w całym ciągu , cnota
poświęcenia siebie wskazana jest za ognisko dla wszystkich pło
mieni serdecznych; miłość chrześcijańska bliźniego iB»g a za
port zbawienny dla duszy potrzebującej kochania. Pierwsza ma
sobie wytknięte wspaniale pole w przywiązaniu do ojczyzny,
druga opiekuńcze prawa w przepisach Kościoła: Patrjotyzm i
Religija, oto są żywioły, które śmiemy uznać w dziełach Pani
Chodźkowćj za własność prawdziwie narodową, Polska.
Nie mamy miejsca do obszerńiejszych uw ag, a czego największa szkoda, do przytoczenia wyjątków, któreby lepiej dały
wyobrażenie o rzeczy. Możemy zresztą życzyć aby autorka sta
rała się więcśj swoje pióro nagiąć do prawdziwości w szczegółach
opisowych; możemy żałować że talent tój Polki dostał się obce
mu językowi; ale zawsze z pociechą przyznajemy jej zaszczyt
chlubnej reprezentacji narodowej przed literackim światem Fran
cuzów.

N E K R O L O G I .
Dnia 17 Marca umarł' w Paryżu Ludwik Orlicki, były oficer
atlyllerji. Przed powstaniem 29 Listopada służył w wojsku rossyjskiem, i był adjutantem pułku artyllerji Paszkiewicza brata
marszałka na stanowisku w Kownie. On pierwszy udzielił patryotom litewskim wiadomości o powstaniu w Warszawie, oświad
czając ze swej strony gotowość do współ-działania z nimi w spra
wie Ojczyzny; on takie pisał do jednego z posłów później człon
ka narodowego rządu, zachęcając gorliwie do wkroczenia na Li
twę, i zaręczając za łatwe rozbrojenie i wcielenie w narodowe
szeregi korpusu litewskiego.
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Kiedy pominiono chwile stanowcze i kierunek dany rewolucji
zdawał się chcieć ją zamknąć w granicach Polski kongressowej,
nie pozostawał już dobrym Polakom znajdującym się pod rossyjskiemi znakami jak jeden środek, przechodzenie pojedyncze do
ebnzu wolności. Pod Mińskiem Ludwik Orlicki przemknął się
nie bez niebezpieczeństwa do swoich.
W służbie krajowej pokazał się gorliwym i walecznym ofice
rem, i wysłużył sobie zaszczytnie ozdobę krzyża wojskowego.
W emigracji Orlicki był z liczby Polaków oczekujących bezpo
średnio, z rozwiązania wypadków na Wschodzie , stanowczego
wpływu na losy swej Ojczyzny. Pospieszył do Ibrahima Paszy,
kiedy była nadzieja starcia się wojsk egipskich dążących ku
Stambułowi z wojskami rossyjskiemi przybyłerni na jego obronę.
Powróciwszy do Francji nie ustał wswojźm przekonaniu, jakkol
wiek zadanie Wschodu odroczone do jakiegoś czasu zostało.
Umarł na chorobę piersiową; dnia 19 marca rodacy odprowa
dzili j('go zwłoki na cmentarz Mont-Parnasse.
Śmierć Ludwika Orlickiego obudziła powszechną żałość mię
dzy wychodźcami, bez względu na różność mniemań.
— Z St. Etienne (Loire) donoszą nam, że dnia-24 Stycznia
r. b. umarł Mącewicz August, żołnierz z pierwszego pułku uła
nów.
Przypadek następujący był przyczyną jego zgonu: po nałado
waniu węgli na wagon transportowy, chciał sam na wierzch
wskoczyć, lecz nieszczęśliwym trafem upadł pomiędzy wozy, i
koła zupełnie pogruchotały mu nogę. (Demokrata, n. 5)
— Dnia 25 lutego b. r. zszedł z tego świata w Montpellier
Alexander01enicz. Jeden z przyjaciół zmarłego komunikuje nam
następujące szczegóły:
« Alexander Olenicz syn Konstantego i Agrypiny z Lwowiczów, urodził się 16 marca 1808, we wsi Tereszowie w powie
cie dubieńskm na Wołyniu. W roku 1831, wespół z innymi
uczniami uniwer. wił. miał udział w powstaniu narodowem.
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Przyłączony do szeregów korpusu Jenerała Giełguda, opuścił je
w chwili jego wejścia do Prus i potrafił przedrzeć się do War
szawy; tam jako podchorąży pułku 18 piecb. lin. odznaczył się
przy obronie stolicy i rozkazem dziennym 13 września na stopień
podporucznika podniesiony został.
Na tulactwic będąc, wziął przed się naukę medycyny i kiedy
właśnie był już u kresu swego zawodu, padł ofiarą epidem j
w tem mieście grasującej. Dnia 10 wszedł do szpitala SI. E loi,
a dnia 25 z zupełną przytomnością umysłu, po dopełnieniu ostat
nich obowiązków prawego chrześcijanina, pożegnał na zawsze
przyjaciół swoich.
Dnia 27 o godzinie 11 wszyscy Polacy zakładu, oddział woj
ska francuskiego i młodzież akademicka, odprowadzili zwłoki
jego na cmentarz (1’hopttalgćntfral). Cześć jego popiołom! »
J. M.

W ia d o m o ś c i R o z m a it e .
W y jątek z listu z G alicji , 1 84o Pr sty c z n iu .

« Smutny to obowiązek pisywać tylko o samych tylko nieszczę
ściach, a to właśnie mie spotyka, ilekroć biorę pióro, aby ci to
i owo o naszym donieść kraju. Musisz zapewne wiedzieć , Kul
czyński nagle obskoczony w domuNawratela, spalił papiery i ży
cie sobie odjął wystrzałem z pistoletu. Pomienionego obywatela
rząd kazał uwięzić, co zrobiło wrażenie na zobojętnianych nawet.
Lwowski kryminał i prowincjonalne, zarzucone są Sprawami ó
zbrodnię stanu, a coraz nowe gmachy zajmują na więzienia. Na
Szpielberg wywieziono wielu xięży unickich i łacińskich, a oraz
kilkunastu z młodzieży Samborskiej. Kaspra Ciąglewicza osądzo
no na lat piętnaście ciężkiego więzienia, i miano go już wywieść
ze Lwowa, kiedy jakieś nowe odkrycia wstrzymały wykonanie
tego okropnego wyroku, zapewne, aby go okiutniejszym uczynić.
Najsmulniejs z zaś wypadek zdarzył się w Czortkowie. Od dwóch
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lat siedział tam w więzieniu Gawelski, rządca w majętności Kon
stantego Zaborowskiego. Człowiek ten, żonaty, pracowity, uwię
ziony został przez cyrk. kom. Pawlikowskiego, który wyszpiegował, że Gawelski nie jest krajowcem. Około tego czasu, tenże
sam niezmordowany Pawlikowski odkrył powstańca między
strażnikami rządowemi przy akcyzie. Zwyczajem austryjackim,
dla wytłumaczenia się wtrącono go właśnie do tego samego więzienia, gdzie już Gawelski siedział. Śród nudów zamknięcia,
niewygód, a najbardziej niepewności, jak i kiedy ta męka się
skończy, umawiają się ci dwaj więźniowie, aby sobie nawzajem
życic odebrać, ale jak? kiedy wszystkie sposoby w ściśle urządzonem więzieniu są im odjęte, więc taka myśl im przychodzi:
I Wyjmują dwie nogi grube z tarczana, na którym spali, i razem
jeden drugiego miał w skronie ugodzić. Wykonanie takiego ro
dzaju samobójstwa jest niepodobnćm, aby się na dwóch spełnić
] mogło, więc tak się i stało.'Gawelski ogromniejszy wzrostem i
Silą, odrazu kładzie swego towarzysza niedoli. Padł trup, a za! bójca woła na wartę i m ów i: sprzykrzyło się nam cierpieć niej winnie, zabiłem mego kolegę, abym i jemu ukrócił cierpień, i
sam prędzej cierpieć przestał. Gawelski ma być teraz kryminalnie
sądzonym. Przeszkodzić jednakże tak krwawej, niesłychanej sceI nic było w mocy hrabiego L. . . . . z Ch . . . . . . wa, który
|| przyjmując hucznie w swych dobrach arcy-księcia Franciszka-Karola brata cesarskiego, obiecał był żonie Gawelskiego wstawić
się za jej nieszczęśliwym mężem; ale od obietnicy do skutku
prtestrzeń jest niezmierna, zwłaszcza u panów hrabiów. Na po
| chlebslwa, na komplementa, na oczernianie ducha narodowego,
hrabia miał słów aż nadto, lecz ani jednego dla przemówienia za
mężem kobiety, która mu się włóczyła za nogam i.' Na dokończe
nie tego obrazu muszę ci powiedzieć, jak się, znany ci zapewne,
L. . . . hrabia K. . . . . przed niedawnym czasem popisał.
Charakter szpiega austryjackiego przyznawany mu od lat «ielu ,
a najbardziej od rewolucji, objawi! się w nim niewątpliwie, a to
ił .wi«
o nenhu które mu się niewiadomo dla czego nie podo.
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bały, zadenuncjował wprost dyrektorowi policji we Lwowie,
jako niebezpieczne dla rządu i arystokracji. Łatwo się domyślasz,
że tych spokojnych, w politykę wcale nie mieszających się ludzi,
otoczono natychmiast chmarą szpiegów.

(Pszotika str. 16)

B r u x e lla , i 7 m arca .

« Przedmiot który nas najwięcej zajmuje w tej chwili, jest za
kaz noszenia krzyżów oficerom polskim zostającym w służbie
belgijskiej. Czujemy wszyscy, że zdjęcie tej zaszczytnej ozdoby
byłoby największąpodłością każącą charakter narodowy. Wszakże
nie tajno nam i z boleścią widziemy symptomata poświęcenia
krzyża materjalnemu bytowi, i gdyby przyjść kiedy miało (co jest
wątpliwa) do stanowczego roztrzygnienia, mała podobno liczba
wojskowych, zdołałaby w tym wypadku, nad żołd przenieść cześć
narodową. Dotychczas Jenerał Langerman tylko, jeden l tych
błąkających się za fortuną rycerzy, co to swą szpadą chleba jedy
nie szukają, zapominając przeszłość, i nieprzewidując. zapewne
już w Polsce zyskownego dla siebie zawodu, zdjął krzyż idąc na
bal do króla. Powiadają jednakże na uwagę zrobioną sobie przez
Jenerała Skrzyneckiego, a może i po zapewnieniu się iż mu to
w dalszej jego karjerze nic zaszkodzi, za powrotem do garnizonu,
przypiął na d o w o wstążeczkę polską. Otóż to jest nauka dla tych
co to w czasie ostatniej narodowej wojny ż ujmą zasłużonych
ofticerów polskich, dawali opiekę przybyszom obcym. Nasi
jednak officerowie jestem pewny, że śladem Langermana nie
pójdą, bo takiemu gdy stanic w szeregach ojczystych, naród za
pewne niedozwoli zawiesić oznaki którą dla bytu materjalnego
pogardził.
« List niby od kilku officerów a w istocie przez K .G . nadesła
ny, w numerze 9, Orfa Białego umieszczony, zawiera raczej
zużyte już zarzuty przeciw X . Czartoryskiemu, aniżeli rezenowania co w obecnem położeniu wojskowym polskim w służbie
belgijskiej znajdującym się czynić przynależy.
« W biografii posła Szanieckiego, przepomniał piszący ją, wspo-
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umieć, iż umarły Sza niecki wniósł był na sejmie projekt pospo.
litego powstania wtenczas, kiedy wytężenie całej ludności ura
tować lylko mogło nad przepaścią postawioną Ojczyznę. Projekt
który acz przez sejm przyjęty z winy rządu Narodowego pozos ał
| bez skutku; bo rząd Narodowy co zawsze drżał gdy szło o po| ruszenie mass polecił jego wprawdzie wykonanie ministrowi
j wojny, ale to w taki sposób iż wyszedłszy z jego bióra poszę| ściu tygodniach na nic się przydać nie mógł. Dziś jednak wi! dziemy też osoby nauczające sztukę wojny partyzanckiej, które
i podówczas użyć jej na korzyść sprawy ojczystej nie umiały albo
] nie chciały.

(z pryw atnej koresp.)

I!
■P
W ia d o m o ś c i L i t e r a c k i e .

—
t Wilna. Tomik dziesiąty Wizerunków i rotłrząśań naul;ouych drugiego nowego poczetu, zawiera między innemi : o
Macieju Stryjkowskim i jego Kronice (1582) artykuł przez Kra
szewskiego, wyjęły z tegoż dzieła w rękopisie : Wilno od jego
początków do ro i u 1 7 5 0 , które w czterech łomach wyjść ma
w roku bieżącym. Pod artykułem Rozm aitości, znajduje się wia
domość o piśmiennictwie dziennikarsko-gazeciarskim w Warsza
wie i wymieniono dwanaście tamtejszych pism czasowych; zbiór
ile nam się zdaje niezupełny, gdyż oprócz Magazynu Mód (?)
także Humorystę może z umysłu Opuszczono. W końcu wiado
mość o pismach Andrzeja Wolana (1 5 8 ł).
- -— Numer lis t y Wizerunków i róztrząsań naukowych , mielści
z rzeczy krajów ych: Djaryusz wjazdu i aktu koronacji w królestwo
Polskie Augusta 11. — Rozbiór dzieła : Zbiór wiadomości do histo r/i sztu ki lekarskiej w Polsce; wydanego roku 1839 przez
doktora Gąsiorowskiego w Poznaniu. Recenzja przez doktora
Adamowicza bardzo gruntownie a co większa sin e ita napisana,

co nie o wszystkich recenzjach powiedzieć można. W końca po
chwalna wiadomość o utworach muzycznych Stanisława Moniusik i, między innemi o tegoż muzyce do wystawianej na scenie
wileńskiej komedjo-opery Alexandra hrabi Fredry: Nocleg w Apcninach.
— Z W arszawy. Zeszyt pierwszy nowego tutejszego pisma
czasowego, wychodzącego pod redakcją F. S . Dmuchowskiego :
Przegląd W arszaw ski, zawiera mindzy innemi ważny artykuł:
Rys kształcenia się jeżyka polskiego i wpływ, jaki nań miały in*
ne języki.
— Do lepszych poetów przybył Edmund Wasilewski, którego
poezji tomik pierwszy niedawno z druku wyszedł.
-— Pan W. Maciejowski ukończywszy swoje dzieło o Z wycza
ja ch i obyczajach P olski, pracuje obecnie nad ostalecznem wyi

kończeniem Obrazu literatury polskićj w X V i X V I w ieka, bę
dzie to część jedna wielkiego dzieła o Literaturze polski)!/, które
uczony mąż ten napisać postanowił.
— W Krakowie a Czecha,
skiego.

wyjdą śpiewy ludu krakow

— Już się drukuje trzeci tom Gabinetu medalów polskich na
der ozdobnego Wydania E. hrabi Raczyńskiego.

— Zwyczajem oddawna przyjętym rocznica połączonych po
wstań Litwy i Ziem Ruskich, obchodzona będzie w tym roku
dnia & maja. W roku bowiem zeszłym przypadała kolćj. na dzień
25 marca, pamiętny rozpoczęciem powstania na Litwie.

—
P olsk i

Prenumerata na Część Dragą Tomu Trzeciego M ł o d ć j
(Kwiecień , Maj i Czerwiec) rozpoczyna się z Numerem

następującym, który w yjdzie z druku 1 K w ietnia.

