169

R ok

P ism o

t r z e c i.

N °13, ( 8 5 ) .

M

olsk a,

łoda

P

d n ia

10

m a ja

1840.

w ychodzić będzie ja k dotychczas

trzy r a zy na m iesiąc ( t , 1 0 i 2 0 ) w num erach arkuszo
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P rzedpłata kw artalna na K w iecień , M a j, C zerw iec, jest
fra n k ó w trzy.
O d w iersza z 56 liter oznajm ień p ła tn yc h , oplata 25
centim ów .
W szelk ie listy i przesyłki pieniężne adressow ane mają
być fra n c o t d M . E . Jan u szkiew icz, rue des M a ra is
S a in t-G e r m a in , 17, a P a r is .

Na jakiś czas przed śmiercią Arcybiskup Chromański Wydal
był list pasterski do swojej dyecezji, wymieniający dobrodziej
stwa poczynione katolicyzmowi przez Cesarza Mikołaja. Na co
od jednej ze swoich owieczek otrzymał następującą odpowiedź.
4COPIJA L IS T U B E Z P O D P IS U A R C Y B IS K U P O W I W A R SZ A W SK IE M U
X . CH O R M A Ń SK IEM U N IE D Ł U G O P R Z E D ŚM IE R C IĄ
PR ZY SŁA N EG O .

« Podziękowawszy Bogu wduchu i prawdzie, że przecie archydyecezja Warszawska po tak długiem osieroceniu , prawym od
stolicy apostolskiej opatrzona została pasterzem, ujrzałem z wiel
ką radością oddawna pożądany pierwszy list pasterski z d. 15
Stycznia 1837 r. do owieczek swoich, najprzewielebniejszego
Arcybiskupa Warszawskiego.
Lecz jakże radość moja w gorzkie zamieniła się łzy, wyczy
tawszy zaraz na samym wstępie listu tego wyrazy: t a pozwole
niem cenzury rządototj. Pasterz odzywa się do owieczek swoicb,

170

,

prawy następca apostołów, którego Duch S. postanowi! rzą
dzić kościołem Bożym, Namiestnik Chrystusa Pana i Najwyższe
go Króla nieba i ziem i, przeznaczony sądzić samychże monar
chów i mocarzów świata , a glos jego pasterski dowolności cen
zury rządowej ulega, która sama rozwadze biskupa i decyzji jego
poddaną być powinna.
Takie poniżenie i wzgarda najwyższej w kraju naszym kościoła
powagi, jakiemiż to wzmiankowaneini w tymże pasterskim liście
dobrodziejstwy N . Cesarza nagradza się ? Czegóż się dobrego
dla kościoła spodziewać możemy, od 'ustanowienia (a raczej prze
mienienia dawniejszego stanu) akademji rzymsko-katolickiej,
kiedy ta pod kontrolę kommissarza rządowego i ostateczną decyzją JW. Dyrektora wyznań zostawać ma ? Czyliż jego schyzmatyckie zasady, nie będą zawsze stawały na zawadzie nauce nie
zmiennej kościoła katolickiego ?
Pomijam dobrodziejstwo uświetnienia i ozdoby kościoła archykatedralnego, gdyż dochody interkalarne wakującej tak długo
stolicy arcybiskupiej aż nadto są na ten cel wystarczające. Lecz
co się podobało nazwać wieńcem na dobrodziejstwa cesarskie
sprawiedliwą wszystkich prawowiernych przeraziło bojażnią i
trwogą. Przebóg 1 N . Cesarz a do tego nie katolik, zaprowadzać
ma zamiar jednostajność nauk po seminaryach dyecezalnych,
gdzie od zaprowadzenia wiary chrześcijańskiej w Polsce, nigdy
żadnej w nauce różnicy nie b yło! Jakaż to nowa jednostajność
nauk zaprowadzoną być ma ? Może najpierwszy krok do dal
szych celów będzie wskazany za zasadę katechizm bluznierczy
w Wilnie w 1832 r. wydany. Lecz duchowieństwo nasze, zawsze
był°> jest i z pomocą Boską będzie gotowe powtarzać i owym
S. Machabejczykiem : non obedio prceccpto regis, sed preecepto
legis, quce data estm ih i per ecclesiam\ trwa zawsze w pamięci
jego przestroga apostola : no/i vinci a mało sed vince in bono
matem.
Ze N. Cesarz postanowił, « statą liczbę kapłanów w stosunku
ludności każdej dyecezji, lak iżby nigdy nie okazał się brak du
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chowieństwa w parafialnych kościołach , » lo nie tylko dobro
dziejstwem nazwać się nie może, ale owszem jest wyraźną i gło
śną bezbożnością. Nie żaden mocarz świata, lecz tylko sam
najwyższy Pan niebieskiego żniwa powołuje potrzebną liczbę
pracowników do wybranej roli swojej. Tak nam Zbawiciel nasz
objawił i modlić się nakazał. Rogale Dominam messis, ą t m ittat
operarios in messem suam.
Takie to dobrodziejstwo i tym podobne świadczy N. Cesarz i
rząd jego dla kościoła, którego widocznie nienawidzi i prześla
duje; wszystkie one dąża i są ad insidias sanctificiUioni e t dia|t bolum malam in Israel (Mach I. C. I v. 38.)
Nie przeto jednak zmniejsza się nasza na sumieniu powinność
| być mu podległym, wiernym a nawet i kochać go , gdyż ewan| geliczne prawo i największych nieprzyjaciół miłować nakazuje:
jj diligite inimicos vestros, a jak uczy apostoł, nulli malam pro
I mało reddenles... non vosmetipsos defendentes charissim i, sed
I dale locum irte : Scriptam est enim ; Mihi vindicta ; ego retrili buam, d icił Dominus. (Rom. C. XII). Dla czego modlić się nam
j wszystkim gorąco 'potrzeba aby N . Cesarz i król nasz, nie do
li czekał się spełnienia na sobie niezmiennego wyroku : in leses
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i divinas impie a g e , impune non cedit, et hoc tempus seąuens deji clarabit. (Mach. II C. 4.)
Co do nas, nauczeni od apostoła : omnes qui pie volunt vivere
jj in Christo Jesu persecationem patientur, u z b ró jm y się w cbrzei| ścijańskie męstwo, i ochotnie dźwigajmy k rz y ż , jakim nasza wia
ra i jedność z kościołem C h ry stu so w y m jest teraz doświadczana,
i; w pewnej nadziei że Dominus Deus aspicietverita!em et consolaij bitur innobis (Mach. II. C. 7.)
A gdy nie zawsze dozwala roztropność ewangeliczna otwarcie
l| sprzeciwiać się ustawom i postanowieniom nieprzychylnego koii ściołowi rządu , chronić się przecież należy, aby nigdy pochleb
ił stwo z pogorszeniem wiernych nie kaziło ust, do głoszenia i opo
li

wiadania samej tylko prawdy przeznaczonych i poświęconych."
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PO L SK A M ALOW NICZA.
(O b . N . 4 z d . i lu te g o ) .

Autor narysował śm iało dramat bezkrólewia, i główne jego
sceny aż do elekcyjnego sejmu : usiłowania Marji Kaziiniry prze
ciw wyborowi na tron syna Jakuba, napad Tatarów, konfedera
cją wojska, krwawe zatargi litewskiej szlachty z Sapiehami.

Sejm elekcjiny naznaczony na dzień 15 Maja traci miesiąc
czasu na sądzeniu albo raczćj uciszaniu zawiści, jakie wybuchły
naturalnie pomiędzy tymi którzy dzierżyli władzę i dochody kra
jowe za ostatniego panowania, a tymi co im dotąd tylko zazdro
ścić- mogli.
Nareszcie (przenosimy tu malowny obraz Mierosławskiego):
a jutrzenka 25go Czerwca oblała światłem ostrza sta tysięcy sza
bel skupionych około trzystu sztandarów, na równinach Woli.
Kto w rzeczypospolitej miał konia , pałasz i serce obywatelskie,
tu stawał, a wszystko to było dumniejsze niżeli kongres królów.
Kilka tysięcy wiejskiej szlachty, pieszo z kosami w ręku uszyko
wało się na tyle wszechwładnegoobozuaby uroczyście zaświadczyć
o równości władzy jaką starożytne ustawy Polskie warowały dla
wszystkich jej dzieci ślachetnego rodu, bez względu na różnice
majątku-»
« Biskupi na koniach , z krucyfixem w ręku, przebiegali śród
hufców błogosławiąc sztandary, i zachęcając województwa do
zgody.»
Powszechnie wiadome fakta tego obiorą, gdzie rozmyślne wa
hanie się Prymasa Radziejowskiego, czynność nadzwyczajna
kasztelana Przebendowskiego, wreścic lekkomyślność tłumu,
w jednej nocy z upadłego kandydata zrobiły króla Augusta, opo
wiedział Mierosławski ze znakomitym talentem.
Co Polska straciła niedoszłym wyborem Contogo ? Mali - ten
fakt swoją ważność i swój wpływ na dalsze rozwijanie się połskiój historji ? Jakie były, i czy były w czemkolwick różne cha-
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rak tery kandydatury elektora saskiego i francuskiego xiążęcia ?
O tem Mierosławski zamilcza, i to jest, z jego strony, ważnem
opuszczeniem, jeśli zwłaszcza pomniemy do jakich urojeń kwestja ta daje powody.
Zdałoby się jednakże że oba prelen denci zarówno obcy Polsce,
zarówno wychpwani w wyobrażeniach monarchii absolutnej,
przedstawiali zupełnite też same niedogodności. Szkolą Ludwika
X IV była tak oznaczonych zasad , iż dobrodusznością jest w ie
rzyć aby Xiąże z niej wyszły, miał sumiennie i z chęcią docho
wania wiary, przysięgać republikanckie Pacta conrenta. Jak
August panując, tak i Conti gdyby był panował, niezdołałby
utworzyć we wnętrzu narodu dość silnej partji do przeobrażenia
Polski w monarchią; a wabiony ku tój myśli przekonaniem,
nawyknieniem, upodobaniem osobistym , musiałby był szakać
poza narodem wsparcia dla swoich usiłowań. Francja była za
odległą dla Polski, tak swojskiej i nielubiącej dalekich stosun
ków : a pomnąc że z jednej strony gasła już gwiazda Ludwika
X IV , a z drugiej szlachta Polska niedałabysigwywieśdź wwojnę,
przeciw Niemieckiemu Cesarstwu, niemającą widocznych, bez
pośrednich korzyści dla kraju, przychodzimy do wniosku że
przymierze z Francją wstąpieniem Xigcia de Conti na tron Pol
ski ugodzone, zostałoby politycznie obojętne; ani potrafiłoby
wciągnąć Polskę w system mocarstw Europejskich, ani posłużyć
Contemu do próbowania reformy w naszej społeczności. Toż
obok Polski, człowiek gienjalny wyrabiał z grubych materjałów
mocarstwo kolosalnego rozmiaru. Posiadający wszystkie instyn
ktu założyciela ustawodawcy i zaborcy, miał wzrok wlepiony
w rzeczpospolitę , czyto korzystać z jej niemocy, czy to spotka wszy na polskim tronie umysł przedsiębierczy, coby chciał wy
prowadzić Polskę z chaosu jak on, Piotr, wyprowadzał Moskwę
z nicości, szukać w nim sprzymierzeńca , i wspólnie dobijać się
nad morzami Baltyckiem i Czarnem dróg dla handlu, polityki i
cywilizacji. Dla panującego w Polsce obdarzonego gieniuszem wo
jennym i despotycznym, Piotr byłto przeinaczony, nieuchronny
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aliant: dla Polski anarchicznej, z rządem schlebiającym anarchii,
byłlo pewny zaborca. W owych czasach powszechnego osłabie
nia w Europie , kiedy Francja poniżona w ostatnich lalach pa
nowania Ludwika, miała się gorzej poniżyć sama pod regentem,
gdyby na dobę t£j świeżej , olbrzymio rosnącej potęgi Piotra,
były przypadły u nas tak słabe rządy, jak naprzykład Michała
albo Jana Kazimierza , rozbiór Polski byłby został o kilkadzie
siąt lat przyśpieszony.
Pan Mierosławski, powinien był oznaczyć wyraźnie ów stan
Polski, w niej sam ćj, w stosunkach sąsiedztwa , we względach
do Europejskiej polityki — ów stan napiętnowany fatalną cechą
logicznego następstwa.
Skreślając pierwsże lata panowania Augusta , Mierosławski
aczkolwiek oddaje sprawiedliwość wielkim przymiotom tego
Xięcia, nie ocenia przecie właściwie powodów jego wejścia w li
gę przeciwko Szwecji. Niebaczna żywość charakteru i chęć za 
trzymania wojsk Saskich w Polsce, nie zdają nam się ani dobrze
cechować prawdę lego politycznego kroku , ani przypadać do osoby Augusta, który byłby wielkim człowiekiem, gdyby niebył
nieszczęśliwym. August chciał osłonić wawrzynem więzy jakie
gotował rzeczypospolitej, świadomy, że pod tem ubraniem, nie
łatwo je lud rozeznawa : dla tego celu chciał zbudzić uśpioną
energja narodu, i usiłował zainteressować jego ambicją , sta
wiając mu na widowni odebranie straconych dziedzin. Polska
pózwolila upaśdź bohaterowi, aby skąpione w porze usiłowania,
wytężyć później na poparcie tronu nieszczęśliwego króla.
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Petersburg, « Cesarz wydał ukaz zabraniający katolikom spo
wiedzi extra-parafii, czyli nie u swego własnego proboszcza,
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w tym jedynie celu, aby nowo nawróceni gwałtem unici, nie
spowiadali się u xięży katolickich, (którym w drugiej parafii oso| biście nie mogą wszyscy być znajomi) i przeto samo pomimo za
li kazu, łatwo do spowiedzi mogliby być przypuszczeni *). Z tego

j! powodu nominat Arcybiskup Pawłowski przekładał Cesarzowi,
II że podobny zakaz tamuje spowiedź katolików na (estach, gdzie
jl lud pobożny z odległych parafii się zbiera jedynie w celu wypełi nienia tego obrzędu religijnego. Cesarz bynajmniej nie cofając
ij swej woli, kazał objaśnić ukaz w len sposób : że i w obcej parafii
|| dozwala się katolikom spowiadać, byleby mieli świadectwa od
|

swoich plebanów że są tego wyznania; lecz jak podpis plebana

exlra parafii najczęściej nic jest znajomy, to podobne objaśnięII nie w niczem nie osłabia ukazu, lecz owszem podaje powód do
II kweslji, względem autentyczności podpisu, którą chyba sąd
il niższy rozwiązywać będzie.
'I
« Słychać takoż, że już zdecydowana kwestja względem odeij brania duchowieństwu katolickiemu dóbr kościelnych i naznajj czenia pensji na wzór jak ruscy popi pobierają. Będzie to osta! leczny cios dla naszych xięży, którzy nietylko że pozbawieni będą
przystojnego sposobu utrzymania się, lecz jeszcze staną się zu
pełnie zależnymi od łaski rządu i wyglądającymi chleba z rąk
jego. »
j
— W arszawa. « W celu wykorzenienia rozszerzającego się
II w Królestwie Polskiem żebraclwa, któremu często poświęcają się
I ludzie, ani wiekiem obarczeni, ani kalectwem dotknięci, i nie po|| zbawieni sił fizycznych, któreby im tamowały możność godzi| wego zapracowania na życie ; Bada administracyjna królestwa,
I na przedstawienie Komissji Bząd. spraw wewnętrznych i ducho-

(*) W iedzied p o trzeb a, że ośw ieceńsi w ogólności m ieszkańcy znaczniejszych
m iast tak w Litw ie ja k na Białej R u si wyznania unickiego , po z n iesien iu u n ii z a 
częli uczęszczać do kościołów k a to lic k ic h ; gdy im to za zb ro d n ię p o czytano i
w zbroniono, p rzestali chodzić do kościoła i o d b iera ć wspólną po słu g ę C h rz e 
ścijańską.
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wnycb na posiedzeniu dnia 6/18 lutego roku bieżącego posta
nowiła :
Między innemi środkami ukrócenia żebractwa w kraju, aby
wszyscy żebracy w królestwie, skoro o nich nabyte zostanie
przekonanie iż są zdolnymi do pracy, odsyłani byli na roboty do
tw ierdz w których zatrzymani zostaną do czasu zapracowania
sobie dostatecznego funduszu na pierw szy za/riad, ułatwić im
mający godziwy tryb życia, oraz do czasu okazania w ciągu po
bytu u> tw ierdzy należytej poprawy moralnej (?). Chłopcy zaś
małoletni, żebraninie oddani, odesłani iądą do zakładów wojsitowych kantonistów.
« Srzodki te po upłynieniu miesiąca od daty niniejszego ogło
szenia, w całej rozciągłości zostaną w wykonanie wprowadzone.
Każdy przeto z żebrzących , a zdrowia i zdolności do pracy niepozbawiony, winien w tym przeciągu czasu obmyśleć dla siebie
rodzaj pracy i godziwego zarobkowania, jeżeli uniknąć pragnie
skutków wyżej pomienioncgo rozporządzenia. » (Gazeta Porań•
aa- N . 100 12 K w ietnia.)
— Czytamy w Tygodniku Petersburskim ; Ukazem cesarskim
z d. 8 marca zostający przy cywilnym gubernatorze pskowskim
do 6zczególnych poleceń hrabia Adam Garowski, na szczególne
polecenie miejscowej zwierzchności mianowany radcą honoro
wym, co niema służyć wzorem dla innych,
Donoszą z Rzymu iż Jego świętobliwość odmówił zatwierdzcniaX.Pawłowskiego na arcybiskupstwo Mohylewskie i zwierz
chnictwo całego duchowieństwa katolickiego w cesarstwie Rossyjskiem.
— Dnia 2 7 kwietnia Ojciec Święty miał przemowę w konsystorzu. Niedolycze, jak rozumieliśmy, położenia katolicyzmu na
Wschodzie Europy, ale jest niemniój ważną i z pewnych wzglę
dów pocieszającą dla wiernych. Papież skreślił bołeśny obraz
prześladowań doznanych od katolików w Chinach, a potem roz
radował serca opowiedzeniem z jaką wytrwałością wielu z nich
poniosło męczeństwo, wyznając stale Chrystusa.
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— Adam Mickiewicz w liście pisanym do P Cousin min.
oświecenia oświadczył że przyjmuje ostatecznie ofiarowaną ma
katedrę literatury słowiańskiej przy kollegium paryskiem.
— Jenerał Dwernicki wraz z rodziną swoją, dnia dzisiejszego
miał przybyć z Londynu do Paryża.

N OWE
K il k a

m y ś l i d l a P o l s k i,

D Z I E Ł A .

pod takim tytułem wyszło w Nantes

otografowane pismo, przez wydawcę dziennika: Polacy we Fraitcji, Tygodnik Aweniońshi jednego z najpierwszych datą w Emi
gracji, bo wychodzącego w 1832 roku.
Autor ma nadzieję, że zdoła zwrócić uwagę ziomków, na rze
czy, które po większej części z nowej strony obejrzał. Jego po
szukiwania są zamknięle w następujących paragrafach.
I. Posłannictwo Polski. II. Cel i charakter przyszłej rewolu
cji. III. J'ej polityka. IV. Jćj władza wojenna. V. Dopełnie
nie rewolucji. VI. Równość praw. VII. Własność* VIII. Pra
wo do pracy, niezaleglość od osób. IX. Stowarzyszenie. X . Kon
gres narodowy. Gminy. Rząd -^'Sejm. Wyznania. Wychowanie
i Oświecenie. Sądownictwo. Wojsko. X I. Myśli uboczne. Monarchizm w Polsce. Równość. Powinność*. Dzienniki, obchody
publiczne, teatr, śpiewaki i mówcy uliczni w rewolucji. Żydzi.
Kwestja wschodu — Moskale. Dwa słowa o filantropji. Emi
gracja.
Autor opiera się na zasadach demokratycznych I szuka ich
zrealizowania sposobami praktycznemi.
Pismo to jest niejako założeniem do dalszych badań.
Nabyć je można u autora w księgarni E . Darnin, ulica Crebillon 22, w Nantes. Cena fr. 2 z przesyłką fr. 2 25 c.
—
Lubliner w Bruxelli ogłasza drukiem w tych dniach tłómrezenie francuskie nowego prawa tyczącego się m afieństw
w królestwie Palikiem wydanego przez Mikołaja w 1836.
Tlómaczenie to jest poprzedzone hislorją prawodawstwa 6
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I małżeństwach w Polsce i uwagami kanonicznemi dotyczącemi
; ducha nowej ustawy Mikołaja.
i
— W Londynie P. Władysław Plater przygotował nowy wy
kład interessu miasta i rzeczypospolitej'Krakowskiej, i takowy
| w British and Foreign Review wespół z akiami urzędowemi
j ogłoszony będzie.
— P. Wacław Jabłonowski ogłosił w tych dniach drukiem
kilka uwag bardzo zbawiennych nad kolonizacją Algieru, w dziełI ku, któremu tytuł: Esauisse d’an systeme de cioilisation et de
colonisation de 1’Algerie p a r nn etranger qui a habile' cepays e t

qm n’y possćde rien, in-8 , str. 32.
— P . Karol Sienkiew icz w ydał drugi numer Skarbca którego
ob/ateJ: zawiera następujące artyk u ły : Polska a Moskwa za Zyj gmanta U l, relacje wypadków na Moskwie 1606, przez Piotra
j d ela V ille. List Michała Fedorowicza do Sułtana ze skargą na
Polaków 1613. Umowa Zygmunta III, z królewiczem Włady| sławem jako spodziewanym carem moskiewskim. Restauracja
monarchji w Polsce. Memoriał P. Caillet o usposobieniach senaj torów i szlachty względem elekcji X . d’Enghien 1662. Dzieje
j| kościelne, prawowierność Zygmunta Augusta. List jego do BoIj nara 1556, Bulla unji^przez Klemensa VIII, 1595, Skarga: o
jedpości kościoła 1557. Akta konfederacji BarsJcićj, wezwanie
|| Moskwy przeciw konfederatom 23 marca 1769. Sprawa X . Sa>
>! pieżyny, list króla do carowćj, list Sapieżyny do króla. Wiersze.
Bard polski z r. 1795. Poczet wojewodów polskich, str. 512.
Cena fr. 4.
I

— Pomysły do dziejów polskich, Paryż 1840 in-18 str. 464.

i Cenafr. 2 wolą autora zastosowana do kosztów wydania. Dochód
i z sprzedaży całkowicie ofiarowany przezeń do kassy Towarzy| stwa dobroczynności Dam polskich. Porto sous bandę wynosi
75 cent.
O
tem dziele, które w pierwszej chwili swojego ukazania się,
zaraz obudziło interes powszechny, przyjdzie nam wkrótce ob
szerniej donieść czytelnikom naszym.
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— Dziennika domowego poświęconego życiu domowemu fa- i
milijnemu i towarzyskiemu przez N . Kamieńskiego, wyszło 15 j
numerów.
(Tyg- Pozn.J
■— Tygodnik Petersburgski zamierza na rok 1841 wydać noworocznik pod nazwę Zorza północna.

I

— Narbutta Dziejów Narodu Litewskiego, wyszedł w Wilnie

j

tom V I, panowanie Witołda w wieku X V zawierający.— Litwa

j

otrzyma swego drugiego historyka w Panu Onacewiczu, który |
Historją Litwy w 3ch tomach wydać zamyśla. — Herbarza Nie- I
sieckicgo, wydania J. N. Bobrowicza , wyszedł tom IV od lit.
E. do familji Jutrowskich , str. 518. — Tom pierwszy H istorji
' Literatury Polskiej M. Wiszniewskiego, przekłada na język nie- I
miecki August M osbach.— Aleksander Tyszyński, ma ogłosić J
drugie, przejrzane przez się wydanie Amerykanki w P olszczę,
gdyż pierwsza edycja całkiem wyczerpniętą została z handlu |
księgarskiego. Druk w Wilnie wykonanym będzie.
— Michała Wiszniewskiego H istorji literutury polskiej tom I. I
(wydany w Krakowie r. 1840) zawiera na 467 stronnicach, |
oprócz wstępu o epokach. zatraconych dziejopisach i źródłach !
historji literatury, sześć dalszych rozdziałów, z których pierwszy ||
ma za przedmiot historją literatury Polsko-Słowiańskiej. II. Hi- jj
storją rozwijania się i postępów Polsko-Słowiańskiej literatury. |
III. Historją poezji. IV. prozy. V. Poezji i wymowy Polsko- I
Łacińskiój — wszystko z czasów Piastów ; a VI. Nauki przyro- !
dzone. Oczekujemy z niecierpliwością dalszych tomów tego, jak
z planu okazuje się olbrzymiego dzielą ,_w którem uczony autor
z nagromadzonych wieloletnią pracą zasobów umysłowych,
przedstawi nam przed oczy wszelkie skarby literatury naszej,
porównanej przezeń tak trafnie do stuletniego dębu, odmlodniałego w konarach i świeżym pokrytego liściem. Ceniąc grunto
wną naukę i sąd wytrawny Szanownego autora, nie zgadzamy
się z tem jednak, co na str. 11 o Wiadomościach historycznokrytycznych Osolińskiego powiada : « że styl twardy, twardszy
jak Naruszewicza, przewlokło przenośnie , z zatrudnień zicmiań-
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skich brane, i staroświecka polszczyzna, ostawiają nicość tćj
ksigżki z której żadne światełko nie wymknęło się, żadna się nie
wywiązała prawda.... Niegodziło się może dla szorstkości orygi
nalnego Styla, tak lekce ważyć krytyczne badania głęboko uczo
nego męża, który pracowitym rozbiorem kilkunastu dawnych pi
sarzy, zostawił nam przykład, z jak żmudną cierpliwością i oglę
dnością podobne prace wykonywanemi być powinny, i nie tylko
iżby żadnego nie udzielił światełka , ale i owszem zaufanie rozświecał to, co na jaśnią wydać zamierzył. (Rozvi. L w ow skiey
— W Poznaniu wychodzi Galerja pisarzów Polskich; w 3 pier
wszych zeszytach, w maleńkim wydanych formacie in-32 mie
szczą się poeci nowocześni.
— Przygotowują w Warszawie do druku Słownik powszechny
krajowy : 2 ,5 0 0 artykułów jest już wypracowanych.
— N . 13. Piśmiennictwo krajowe , Dodatek do Gazety Po
rannej 1840, umieścił co następuje :
o Nowy oddział literatury i krytyki przez Michała Grabowskie
go zawiera art. O szkole ukraińskiej poezji od sir 1 do 142. Au
tor mówi tu sżczegółowie i obszernie nawet rozbiera twory A.
Tomasza Olizarowskiego o którym takie daje zdanie : «W’rzędzie
innych naszych poetów, Pan Olizarowski ma lizognomię osobną:
cechy jego poetycznego jeniuszu, są : śmiałość, świetność, nadewszystko życie. Jak ten posiadacz czarodziejskiej piszczałki,który
zmuszał wszystko ruszać się, tańczyć : P. Olizarowski wszystkiemu
około siebie każe żyć, każe mieć duszę. Przymiot niepospolity i
i rzadki » str. 100.
— W tych dniach Szanowny Jenerał Umiński ogłosi dru
kiem w ję/.yku niemieckim odpowiedź na dzieło Schmidta o re
wolucji Polskiej.

W Tarbes umarł pułkownik T eileck i, dowódzca brygady
Mazurów, oficer legji honorowej.

