
Listy Zygmunta Krasińskiego do
Stanisława Koźmiana : (ciąg dalszy)
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce
literatury polskiej 10/1/4, 298-395

1911



MATERYAŁY.

Listy Zygmunta Krasińskiego do Stanisława 
Koźmiana.

(Ciąg dalszy).

6.

21 kwietnia—  1847. Nic.

Kochany Stanisławie,

Aż serce pęka krytykowi, gdy rozważa jaka nędza i małostki 
jakie na wszystkie strony, n. p. list Vice-Marszałka, owa wymowa 
Heliodorowa —  z drugiej strony ów cywilizowany liberalizm Ul- 
rycha, taki j u s t e - m i l i e u , taki rozsądnicki, taki martwy ! — Co chwila 
niby doławia się czegoś, ale tylko jak ogar oszczekuje miejsce, 
nie trafia na zwierza. Uznaje, że c e m e n t e m ,  co ma spoić zawzięte 
stronnictwa, Religia, —  ale trafiwszy na tę wiekuistą prawdę, 
bo właśnie dlatego i zwie się Religią, że jednoczy i spaja wszyst
kie rozmaitości światów, trafiwszy, mówię, na tę prawdę, natych
miast całość jej żywotną zatraca, przemienia na martwą literę, my
śląc, że można bez wiary, to jest bez wiedzy czem Religia, bez 
ognia płonącego w sercu Religijnego, bez przeistoczenia aż miazgi 
i szpiku swego w miłość do Boga, poradzić co ludzkim stronni
ctwom i w istocie je zjednoczyć —  czem? —  tem, czego sam 
jednoczący je —  nie posiada! A głupie byłyby dać się przez takiego 
jednoczącego połączyć. Prawda tylko jest prawdą, nie żadne uda
nie, nie żadna szarlatanerya, nie żadne świeckie przystanie na użyt- 
kowalność i korzyść Religii, co zdoła sprawić na świecie. —  Od 
takiego właśnie pojęcia, które jest hipokryzyą, wszystkie rządy 
zginą. Miłość tylko żywa, prawdziwe Ducha zjednoczenie z Bożym 
Duchem — rozlewa się w świat i koi ból wieków —  i nowe
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3°|0 może pewniejsze i lepsze niż 5°j0 wtedy zamierzane a odtąd 
porzucone. Zresztą nie długa to operacya ni gruba. On ci daje 
słowo honoru przezemnie, że nic niema a nic w tej operacyi, cze- 
gobyś sam nie czuł, myślił lub uznawał za ściśle ekonomiczne —  
bo jużci naturalnie, gdy pieniądz dasz, to powinieneś wiedzieć co 
za kupno i jakie mogą wypłynąć korzyści z onego. O to wiec 
tylko idzie czy chcesz kontrakt owej spółki i zakupna na bursie 
podpisać własnem imieniem i wszystkiemi jego litery? W takim ra- 
ziebyś tylko mi doniósł a ja uwiadomił o tem wspólnego przy
jaciela. Krótkiem słowem, takżebyś to samo napisał do Konstan
tego Rue St. N icolas d Antin 62, bo on naturalnie w takiej rzeczy 
jeśli kupować sam ma papiery, bo to jemu polecone, nie może 
bez wiedzenia od ciebie samego, że przystajesz, komubądź, nawet 
mnie, uwierzyć. Cała trudność leży w tem, żebyś dokładnie wie
dział wszystkie szczegóły operacyi. Ja ich nie znam tak dokładnie 
jak Konstanty, więc u niego proś o program, żadnych nazwisk nie 
mieszając —  Gdy napiszesz doń, by ci przesłał program finansowy 
operacyi, zaraz ci przeszłe, drobno napisany, by list wiele nie wa
żył — a wtedy osądzisz, czy przystępujesz do niej i czy ma Kon
stanty podpisać ciebie od a do z. —  Z nim już wtedy będziesz 
miał do roboty. Więc proszę cię, drogi, odpowiedz wspólnemu na
szemu staremu koledze —  mnie także powiedz, co o tem myślisz 
i jeśliś gotów i łaskaw to do Konstantego pisz. Ściskam cię ze 
wszystkich sił serca.

Twój Heidelberski.

Ani przypuszczaj na chwilkę, że odmówienie w czemkolwiek 
obrazi lub odserdeczni od ciebie starego kolegę — ani na chwilkę. 
Pojmie doskonale, że z tysiąca i jednej przyczyn może ci być nie 
na rękę. Bądź głęboko o tem przekonany, prosi cię on o to prze
zemnie, serdecznie!

Stefan Witwicki umarł 19 kwietnia. Tegoż dnia zacho
rował Jenerał Klicki. I przy nim byłem od samego początku 
choroby do końca. Zgasł 23-go. Pogrzeb Stefana odbył się 
22-go. Nazajutrz egzekwie już za obydwóch razem u 5 . Clau
dio —  mowę miał O. Hieronim. 24-go o 8-mej wieczór eks- 
portacya ciała Jen. Klickiego do 5 . Andrea. Cała ambasada 
rosyjska idzie za ciałem. Butenieff i Jenerał Kiel niosą ordery 
rosyjskie — Jenerał Szymanowski krzyż polski, ja krzyż legii 
honorowej. Nazajutrz na pogrzebie to samo. O tem to roz
darciu —  pojednanem chwilowo przez śmierć — mówi Zyg
munt.— W Pr z e g l ą dz i e  Po z na ńs k i m o Irydyonie napisał An
toni Małecki. — Resztę listu zajmuje, pod figurą jakiejś ope
racyi finansowej, propozycya, abym pod mojem imieniem wy
dał nowe Zygmunta dzieło. Już w Heidelbergu, kiedym go 
zachęcał, aby się wziął do ukończenia pierwszej części N i e -
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fatalnie. Dysonans ten potrzebuje trumny, by zeń, nie akord na
wet pełny, ale cisza —  milczenie — wyszły! —  Milczenie albo
wiem jedynem mu rozwiązaniem, jedyną harmonią ! — Gorzko, 
Stanisławie, ach! gorzko. Czasem cała gorycz pogańska Irydyona 
wraca w serce chrześciańskie — bo gorycz rodzi się na widok 
F  a t  urn — miłość na widok O p a t r z n  oś c i ,  —a są chwile, w których 
każdy z nas musi cierpieć na złudzenie F a t u m .  Złudzenie! ale 
okropne! — Słuchajno, któż to w P r z e g l ą d z i e  tak doskonale ro
zebrał do ostatniej nitki, włókna, ścięgna, pulsu tę postać Irydyona ? 
tak ją mądrze zanatomizował, że prawie pod nożem jego badań, 
nic nie zostało na dalszą własność poety —  wszystko poszło pod nóż — 
wszystko zostało wydartem — z wnętrzności tych w konwulsyach ! 
Któż to ? powiedz. —  Napis Romy, o sobie mówiącej — prze
pyszny — Szczęśliwy, kto po 2,600 latach czuje odmłodnienie ! To 
już znakiem, że wybrany! —  Pamiętasz, drogi mój, rozmowę, któ
rąś już miał, jak mi opowiadałeś, z pewnym jegomością, starym zna
jomym twym, schodząc pod wieczór z góry z nim, stromą pochy
łością, lasami odzianą, w pobliżu od Heidelberga, już po zachodzie 
słońca. On ci tłomaczył niedostatek swój t. j. położenia swego, on 
ci mówił, że musi żebrać pomocy i łaski u drugich, jeśli zamierza ja
kąkolwiek operacyą bursową rozpocząć —  nawet ci wyliczał imiona 
bankierów paryskich, do których się udać mu przyjdzie. Tyś wtedy 
mu mówił, że jeśli kiedy będziesz mu mógł pomódz, to pomożesz 
—  pamiętasz? —  Otóż ten jegomość pilnie uważał na owych ban
kierów i kursa papierów —  przekonał się, że w tych bankierach 
wszystkich przedewszystkiem próżność lub duma, zatem jej wynik 
Egoizm. Wierz mi, znam wspólnego naszego przyjaciela — po 
sześciu miesiącach obserwacyi —  on się nie myli. Przez te sześć 
miesięcy zdarzyło mu się w rozmaite stosunki zachodzić, i directe 
i indirecte, z owymi ichmościami —  nigdy im jednak swych żądań 
nie objawiał —  ale uważał na nich — uważał —  o jednym się 
przekonał, że sam już banku swego nie umie prowadzić —  w dru
gim wyśledził taką gwałtowność niesłychaną charakteru, że jej po
wierzyć delikatnej operacyi pieniężnej, wymagającej krwi zimnej, 
języka za zębami, ani sposób. Gniew pierwszy lepszy popchnie 
krew do mózgu, a nazad zlatując krew, po drodze, ruszy sprężyną 
języka —  i addiol Do tego przydaj fanatyczną dumę —  fanatyzm 
wszelki nigdy rękojmią na nic nie jest! Wreście trzeci, najmniej 
mu znajomy, w uciechach miodowego księżyca, połączon owym 
miodem ze zbyt p o s t ę p o w a  a zatem krzykliwą duszą i rnzpasanym 
także językiem, bo jedno za drugiem idzie, łacno, gdyby nawet 
pieniędzy nie odmówił, z tą pożyczką się wyspowiadał przed na
czyniem miodowem swojem — a z miodu onego kwasby wypły
nął. S u t n m a  f a c i t ,  pytam się ciebie od onego twego rozmównika 
na onej drodze leśnej, czybyś jemu nie pożyczył onej sumy? Nie 
koniecznie to ta sama zupełnie bankowa operacya się zdarza, co 
wtedy. Wtedy na 5°|0 zamierzał kupować, teraz na 3°i0 —  ale one
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b o s k i e j ,  i kiedy mi na to mówił, źe nie ma nikogo pod czy- 
jemby nazwiskiem mogło to być wydanem, rzekłem mu, że 
w najgorszym razie ma zawsze moje na swe usługi, choć to 
się na nic nie zda, bo jego pióro wszyscy odrazu poznają, 
a tak lichemu pisarzowi jak mnie nikt tak wielkiego utworu 
ani na chwilę nie przyzna. Polacy zawsze się dorozumieją, 
a jeśli chodzi o zasłonięcie się przed rządem, to miałoby 
niejaką szansę powodzenia tylko w razie, gdyby taki Mickie
wicz, Słowacki lub Zaleski dał swoje nazwisko. Napomykałem 
mu to wszystko. Widać, że zdaleka ostrożnie, może przez 
trzecią albo czwartą osobę, wyrozumiewał owych trzech. Nie 
rozumiem dziś, co w tym liście mówi o Zaleskim, o jego po
łączeniu z postępową a zatem krzykliwą duszą. Jeśli to mowa
0 żonie Bohdana, to się mylił, bo to była kobieta słodka, 
potulna, a o jej postępowości nic nigdy nie słyszałem. Już 
musiały być wielkie zniechęcenia i trudności, kiedy aż na 
mnie to przedsięwzięcie się oparło. Odpisałem, żem mu cały 
oddany sercem, majątkiem, czasem, nazwiskiem, więc niech 
niemi rozporządza, ale niech dobrze rozważy, czy taka misty- 
fikacya udać się może —  stokroć snadniej byłoby dla niego 
znieść ciężkie ciosy, nienawiść i potwarz, niż chwałę i uwiel
bienia. List ten dalej mówi, że tu chodzi o jakiś drobniejszy 
utwór, i delikatnie napomyka, że ja z mego stanowiska ściśle 
kościelnego nic nie będę mu miał do zarzucenia. Stanęło pó
źniej na tem, że nie wypiszę mego nazwiska, ale położę tylko 
przez autora wiersza: „Do Mistrzów Słowa“, gdyż tak było 
dla obu stron wygodniej, bo l-o  mało kto wiedział, a szersza 
publiczność tem się nie zajmowała, jaki to autor mógł ten 
wiersz napisać — 2-o W wierszu tym jest taka pochwała 
Zygmunta, iż nikt pewno mu go nie przypisze, a zatem bę
dzie on mógł być najlepszą osłoną dla innych wierszy pod tym 
samym pseudonimem wychodzących. Zrazu miał Gaszyński 
oddać w mojem imieniu Królikowskiemu rękopis do druku
1 trudnić się korektą. Ale dla lepszego ukrycia podjąłem się 
sam przepisania manuskryptu i odesłania go wprost Króli
kowskiemu z prośbą tylko, aby Gaszyński, jako najbliźzsy mój 
w Paryżu przyjaciel, prowadził korektę. Jakoż 18 maja Lu- 
cyan Weissenhoff, który był jeździł do Sobolewskiego do Ge
nui, i Zygmunta w Nicei odwiedzał, przyniósł mi paczkę 
od Zygmunta. W niej znajdował się poemat p. t. Os t a t n i  
oraz list, otwarcie już o wszystkiem mówiący. Z. zalecał mi, 
abym ten list zaraz zniszczył. Chętnie poddając się wszystkim 
jego, często nawet zbytecznym ostrożnościom i skrupułom, 
uczyniłem to natychmiast, zatrzymując tylko sam koniec listu, 
który brzmi:
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8.

Kochaj człowieka, który z głębi serca cię kocha, ową instynk
tową, roślinną, rodzimą miłością pierwszych lat — wrażeń — 
wspomnień —  koleżeństw życia — nieodnalezialną już później 
w dalszych żywota rozwojach.

Twój Heidelb.
1847 — 7 maja.

W tych dniach list do ciebiem pisał pocztą, pełen o wekslach 
i giełdzie rozprawy. Czyś go odebrał?

Po drugiej stronie tej kartki są jeszcze wyrazy, które, 
otworzywszy napowrót list, dopisał, ale że pisane wzdłuż 
kartki, większa połowa każdego wieisza odciętą została i teraz 

znaczenia domyślić się trudno. Jak z przypisku widać, nie była go 
jeszcze wtedy doszła moja odpowiedź na list z 2-go maja. W na
stępującym więc dopiero dziękuje mi.

9.

1847. Nicea. 15 maja.

Drogi Stanisławie!

Dziękuję ci za dar —  dziękuję ci za dar — dziękuję ci. Sam 
wiesz, że pod pewnym względem niepodobieństwo więcej dać mi 
niż to, coś mi dał — bo kiedy Fatum  cięży nad kim, ten, kto ja- 
kobądź mocą, ratunkiem, darem owe Fatum kruszy, zobojętnia 
czyż nie naśladuje w owej chwili działania miłości opatrznej, która 
wiecznie ponad światem Fatum  świata kruszy i zobojętnia. —  Nieza
wodnie, w stosunku do udarowanego, taki obdarzacz wygląda na 
anioła pańskiego, zesłanego do biedy ludzkiej w błogosławieństwie 
i we wspomożeniu. Pojmiesz więc, Stanisławie, wszystko, co się 
zawiera w tych trzech d z i ę k u j ę ,  list ten rozpoczynających — 
w tych trzech d z i ę k u j ę  za ową nowennę, rozpoczętą wraz 
z Matką Mak. o zdrowie moje. Dziękuję ci raz jeszcze, drogi ! — 
a tem bardziej, żem wcale nie twojego zdania jakobyś ty co miał 
pożytkować z owej nowenny. I owszem, nudy mogą wypaść dla 
ciebie z owych modlitw, mój drogi — nudy — zapewne nic gor
szego od nudów i cd badań — zapytywań — może dyskusyi 
itd. itd. Dlatego to właśnie prosiłem Castelbianca, by cię objaśnił 
i chciałem, byś wiedział dokładnie do najdrobniejszego szczególiku
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stan mego zdrowia, nerwów, serca, mózgu — może jest władza 
i magnetyczna pewna w matce — więc osądzi lepiej jeszcze stan 
i może poradzi jaki lek. Zupełnie zgadzam się z tobą co do owej 
formy szekspirowej, którą mi wspominasz, a która się odnosi do 
K a t ó w  S ł o w a .  Wyrażenie to szekspirowskie arcyenergiczne 
i naturalnie że do użycia — sit, ergo sit, ut esse tibi visam est! 
Gdybyś 1-go czerwca niemylnie wracał z Romy, i nie na Loret 
ale na Genuę, tobyś, kierując się na Szwajcaryę, 10-cio godzinami 
żeglugi parowej z Genui tu się dostał, a ja tu na ciebie jeszcze 
zaczekał. Stądbyś jak najłatwiej przez Col du Tende do Turynu 
a stamtąd przez pyszne doliny do Arona i Symplonu się dostał. 
Jeśli możesz, jeśli to w niczem nie psuje pomyślanej przez ciebie 
drogi, to tak uczyń, a odpisz mi, czy mogę liczyć na to i mam 
cię tu czekać? mógłbym do 10 czerwca. Rogierowi powiedz odemnie, 
by albo tu przyjechał albo mi wskazał gdzie na pewno mogę doń 
pisać. Już programu nie potrzebujesz od Kontantego, w tych 
dniach poszlę mu twój podarek i razem stosowne moje uwagi, zu
pełnie twoim podobne — a to przez te panie, które stąd wyjeż
dżają do Kostusia. — O Żeligowskim żadnym jak żyję nie słysza
łem. Co to za zacz? Ciekawym poematu, co takie niezmierne wy
warł wrażenie. Ale znasz Warszawę! — nie nazbyt poetyczna! — 
Historya Żyrondynów Lamartina arcydziełem sztuki. Epopea to, 
nie Historya Rewolucyi. Lecz Historyi najwyższym kształtem jest 
Epopea. Czytaj — tam dopiero widoczna jak ludzie, co się wyrzekli 
Opatrzności, musieli przez to samo podpaść pod*władzę Fatum  — 
i odtąd nie opatrzności miłością, ale nieubłaganemi wyroki Fatum 
być prowadzeni, — i to do każdego kroku — w każdej chwili — 
aż do Gilotyny! Tam dopiero widoczna jak dalece i bohaterowie 
Rewolucyi tchórzami byli wszyscy — tchórzami przed opinią —  
przed ludem — tak dalece, że wciąż poświęcali ludzkość i własną 
Ideę bojaźni, jaką ich napełniały wrzaski motłochu. Takie same 
serwilisty i dworaki jak owi zrzuceni przez nich królewscy. 
Brak Boga, oto znamię Rewolucyi francuskiej, —  i dopiero tu się 
wykazuje, że bez Boga najwyższe inteligencye i najszaleńsze od
wagi ludzkie są tyle co głupstwo i tchórzostwo —  bo nie opie
rają się na absolutnem źródle ! — wciąż się wahają -- wciąż nie
pewne siebie —  dziś głową niebios sięgające, jutro w krwi i bło
cie! Ale że się tak cały naród i przednie umysły i serca mogły 
w danej chwili wyrzec Boga, to winą niezawodnie wielu szalbierstw 
i zbrodni, przez wieki, cicho i w spokoju dopełnianych przez króli, 
szlachtę, duchowieństwo. Równej się oni zbrodni byli dopuścili 
jeśli nie gorszej —  nie byli odrzucili Boga, ale byli Go sobie 
chcieli za narzędzie wziąć. Otóż tak się pomylić nad naturą Bożą 
jest prawie tyle co ją zaprzeczyć. Któż Boga kiedy użyje? Kto Go 
eksploatować będzie bezkarnie ? Aż strach pomyśleć i też strach 
patrzeć jaka kara spadła po wiekach na tych biednych i głupich, 
co się kusili o takie niepodobieństwa! Smutne dzieje świata!



Módlmy się do miłości wiekuistej! Jest w niebie wszechserce, co 
bije ponad światem — módlmy się do niego ! Dzięki za nowiny 
r o m a n a e .  Tęga mowa Azeglia. Rzymu położenie jedyne w Euro
pie — postęp nie oddzielony od Religii Religii zaś wkorzenie-
nie się w grunt ten tak głębokie, że nie może jej odrzucić grunt 
ten, bo nawet jego miłość własna i chwała świecka z nią powią
zane — czego nigdzie nie znajdziesz w Europie! W końcu koń
ców Hiśtorya rodu ludzkiego poczęta od Teokracyi i zdąża do 
Teokracyi — Papiestwo jest jednym z kształtów Teokracyi. Osta
teczna Teokracya, która świat ogarnie, może niezupełnie będzie 
miała kształt Papiestwa dzisiejszego —  ale ostateczny kształt roz
woju Ludzkości będzie Teokracyą! i to podobną do Rzymskiej dzi
siejszej w tem znaczeniu, że ten sam pierwiastek religijny będzie 
i świeckich rzeczy rządzicielem, natchnieniem, świętością. Pius tej 
ery ostatniej jest początkiem, jest wskazem, jest wyjawicielem na 
na polu faktów! Anioł świetlany ponad otchłaniami! Ja go takim 
widzę wciąż! — Dzięki Bogu, że panna Aniela lepiej. Ściskam cię 
z głębi wdzięczności mej —  odpisz zaraz.

Twój Heid.

I w powyższym liście, pod obrazem nowenny, rzecz
o „Ostatnim“. Przewiduje na jakie mię nudy, zapytywania, 
dyskusye może narazić przybrane autorstwo. Gdzie mówi
o K a t a c h  S ł o w a  rozumie się wyraz jego zgody na to, 
aby na tytule było tylko: przez autora Wiersza „do Mi
strzów słowa“. Leki zaś znaczą poprawki, których mógłbym 
sobie życzyć w poemacie, który teraz co prędzej do druku 
przepisywałem. Prócz parę małoznacznych, żadnych przecież 
nie zrobiłem. Panna Aniela —  to Czacka.
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10.

Drogi mój,

Tak się poczta składa, że tylko mam chwilę do odpisania ci, 
jeśli ten list ma 4-go się dostać do rąk twoich, jak żądasz. Obyś 
już wprzód był wyjechał i mój jutrzejszy lub pojutrzejszy w Ge
nui czytał. Miasto tego, poświęcimy prawdę konwenansom — dobrze, 
ale żeby to monarchista, arystokrata i demokrata znów zaczęli upo
minać się osw oję, patrz drogi, coby za s t r a g e s  powstała— aniby 
jeden na placu nie pozostał z owych żyjących na tej linijce, gdzie 
wyuzdany ma zastąpić inne a n y — a kto wie jakie to były— może 
egipskie! Ale masz racyą —  sit ut jussum est. Lękam się tylko, 
mój drogi, i wciąż się lękam, bym ci nud wielu nie był sprawcą —  
przyczyną. Rozważ dobrze —  proszę cię — może lepiej zaniechać.
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Koniecznie się nam widzieć potrzeba. Ja tu siedzę, póki ciebie tu 
nie wysiedzę ! Na ciebie tylko czekam — skoro przybędziesz, każ 
się prowadzić Carabacelo, Casa Rey, o 5 minut za miastem. Zaraz 
jutro do Konstantego coś kazał na a n y prześlę. Mówisz, że dogo
niłbyś mnie —  Bóg wie gdzie — Lepiej tu nam się widzić. Jeśli 
możesz, przybądź — czekam — inaczej byłbym już wyruszył —  
Co za horrenda na Księstwie. NBoska in actu nie już in poten
tia. Ściskam cię, mój drogi, ściskam z serca wszystkiego.

Twój Heidelberski.

Maja 27-go w wieczór 1847. Nica.

Sam jestem tu już z Wojewodą — E. wyjechała zawczoraj. 
Jak kania deszczu oczekiwani ciebie.

Zdaje mi się, że musiał jeden list, poprzedni temu, zgi
nąć, w którym układaliśmy sobie gdzie się mamy zjechać. Po
czątek niniejszego odnosi się do jakiejś poprawki w O s t a t -  
n i m, na którą przystał i o czem zaraz doniósł Gaszyńskiemu, 
zajmującemu się już drukiem. Wojewoda : Stanisław Małachow
ski. Żona Zygmunta wyjechała była podówczas z panią Del- 
finą Potocką do Paryża. Ja opuściłem 6-go cz. na wieczór. 
Statkiem parowym z Civita Vecchia stanąłem w Genui rano 
8-go i następujący list na poczcie znalazłem.

11.

Mój drogi.

Coś kazał, dopełniłem i ustąpiłem twemu zdaniu. Ty miałeś 
racyę —  ja utrzymywałem ci, że powinieneś zamiast Kapłany po
stawić lud rozpasany lub wyuzdany — alem się przekonał, że lepiej 
wypada, jakeś twierdził, postawić m ie sz cz  any zamiast ka p ła  n y, 
bo w niczem sensu ni barwy nie odmienia, a ciężar skrupułu zdej
muje z serca. Zatem naszego starożytnego żakostwa socius ta
kiem poleceniem został opolecony. Odpisałem ci stąd do Romy 
natychmiast o 11-tej nocy, by list cię zastał. Czekam tu na ciebie. 
Skoro przybędziesz stań w Hotel de Londres — ja tam ci stancyą 
przygotuję i wezmę, a jest zaraz w pobliżu kampanii, kędy mnie 
zastaniesz. Zowie się ona Casa Rey —  Carabacello. — Byłbym cię 
w tej, gdzie teraz jeszcze stoję, prosił byś stanął, gdyby mnie go
spodarz nie wyganiał jutro —  muszę się więc przenieść do willi 
Pani Delf. —  a że szczupła, a że i Wojewoda ze mną —  więc

Pamiętnik literacki, X, 20
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nie mogę cię do niej zapraszać. W Hotel de Londres już ci 
wszystko przygotuję. Tam tylko będziesz nocował — a na wsi 
u nas dnił. Czekam cię rozwarłem objęciem i dziękczyniącem sercem. 
Jeśli trafisz na parę płynącą tu, to powierz się jej — w 12 godzin 
tu nią przypłyniesz. W nadziei oglądania rychłego, dłużej nie piszę.

Twój Heidelberski.

30. maja 1847.

Z Genui wyjechawszy po południu 8-go stanąłem p ar 
la  Co r n i c h e  9-go nad wieczorem w Nicy, gdzie zabawiłem 
z Zygmuntem do 30-go. Całe ranki spędzaliśmy na pisaniu. 
Dał mi najpiękniejszy pokój z widokiem na morze. Na
przeciw mego stolika wisiały dwa portrety, Jenerała Wincen
tego i Pani Delfiny, przez Ary Schefera. Ja albom sobie coś 
pisał, albo kopiowałem D z i e ń  D z i s i e j s z y ,  on w drugim 
pokoju dorabiał, poprawiał, co chwila przybiegając po radę. 
Pod wieczór odbywaliśmy długie w okolicę przechadzki. Po 
obiedzie zwykle, paląc cygaro i przysłuchując się naszym opo
wiadaniom, spoczywał jaką godzinę na sofie. Potem wstawszy, 
sam głos zajmował i wtedy to płynęły z ust jego te potoki 
wymowy, których żadne pióro oddać nie zdoła. Zajmowały 
go bardzo listy, prawie codzień odbierane od żony z Paryża, 
pełne ciekawych szczegółów, dowcipnie i podniosłym stylem kre
ślone. Był także pod niemałem wrażeniem kilku dzieł nowych, ja- 
koto : Eastern Europe, Vestiges of the natural history of cre
ation, Salvadora Chrystus i zdobycie Jerozolimy. Raz zerwała 
się straszna piorunowa burza. Chwycił za Biblię i jął czytać 
mi Apokalipsę. Pod ten czas przypadek na kolei żelaznej pod 
Częstochową o mało nie pozbawił życia mego najmłodszego 
brata, Seweryna i żonę mego brata, Jana. Zygmunt pierwszy 
przez ojca odebrał o tem wiadomość. Z jakiemże uczuciem 
i delikatnością przygotowywał mnie do niej. Spieszno mi było 
zbliżyć się ku naszym stronom. Skoro więc tylko zakończy
łem przepisywanie D n i a  D z i s i e j s z e g o ,  wyruszyliśmy 
z Wojewodą na Turyn, przez Mont Cenis, do Genewy, gdzie 
oczekiwało mię wiele listów, do których się tak spieszyłem 
Tymczasem Zygmunt przez Francyę udał się do Heidelbergu 
skąd doszedł mię od niego list następujący.
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12.

1847. Heidelberg. 30 lipca.

Mój drogi Stasiu !

Nie dziw się milczeniu —  wpadłem w straszną melancholię 
i takie rozmaite napady krwi, kongestye, szumy w uszach i po 
głowie, womity dniem i nocą, żem do pióra i ręki ściągnąć nie 
mógł — potem nic stanowczego dotąd nie mogłem donieść. 
Z Konst. tu wczoraj przykolejowaliśmy, i pierwszy raz w życiu 
przypadek mi się zdarzył na kolei — pokaleczył się konduktor 
wagonu, do którego kocz nasz był przyczepiony, bo oś pękła 
i koło spadło, i gdyby nie prędkie pary wstrzymanie, wszyscybyśmy 
byli z kolei wyskoczyli. Z Konstantym zawsze w drodze muszę 
albo się przewrócić w rów pod Arles albo pod Carlsruhe na ko
lei awanturę mieć —  widać taki los. Zdaje się, że przed dwoma 
miesiącami do kraju nie wrócę —  postaram się więc tu dokończyć 
przeglądu fantazyi, którąś mnie powierzył, a której nawet od kie
dym wyruszył z ogrodu pomarańcz, nie odczytałem. List twój ode
brałem w Abdykwil. Zmartwiły mnie mocno wyrażenia Ojczyźniaka,
0 których wspominasz. Corpus delicti rąk moich jeszcze nie do
szedł. Konst. ci pisał, co do uczynienia, jeśli chcesz i trwasz w za
myśle owym z Breniadą. Czytałem twego Ostatniego. Ładnie wy
gląda. Musisz dotychczas mieć już wieści pocieszające o bracie. 
Zupełnie już zdrów. Czekam na Chiliusa. Gdy wyrok jego usłyszę, 
dopiszę go tu. Konst. raduje się że jest za g r a n i c ą  — przypo
mina sobie rzewne mowy, które miewał do ludu giermariskiego, 
jako bohater w tryumfie niesion temu lat 1 6. Chilius także i o nim 
zawyrokuje. Więc ty sobie znalazłeś pomieszkanie ciche i w niem 
gorzko żalnisz się. Ja od kiedyśmy się na tym moście pożegnali, wciąż 
w duszy to samo czyniłem, ale w duszy bez wywnętrznienia. 
W Rzymie znów Catilina zjawił się pod postacią M-ora Grasselini. 
Bóg Piusa ocalił. Trzech Austrya powiesiła. W Królestwie spokojnie. 
Ksawerostwu Sapiehom Smoleńsk na pobyt naznaczon. Wszystko 
gorzko-żalnem. Pisz tu do mnie —  choćbym gdzieindziej pokoczo- 
wał, dojdzie mnie list po tropie. Ilekroć mówisz, że nie mam ci za 
co dziękować, tylekroć czuję, mój drogi, że tembardziej mam za co
1 codzień —  i na zawsze! —  i coraz się bardziej lękam czym to
bie nie narobił przykrości wielu — Bóg ci to odpłaci, drogi. Chilius 
kazał mi te 15 dni Kissingen pić a potem do kąpieli akwisgrań- 
skich ruszać na trzy lub cztery tygodnie. Podobno do nich i Kon
stanty będzie wyprawion. On ci przeszłe wszystko, co potrzebnem, 
gdy przegląci, o którym na początku ci pisałem, dopełniony będzie. 
Zda się będzie. Odpisz mi zaraz do Heidelberga i mów gdzie się 
podziewasz. Ściskam cię z serca i z wdzięczności.

Twój Heidelberski.
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Z. podróżował zawsze w koczu, w którym siedzenie tak 
było urządzonem, że mógł jak na łóżku spoczywać, co mu 
dla słabości krzyża i nóg koniecznem było. Gdy jechał koleją, 
kocz wstawiano na osobny wagon, stąd przypadek, o którym 
wspomina, groził mu wielkiem niebezpieczeństwem. Fantazya, 
o której dalej mówi, to D z i e ń  D z i s i e j s z y ,  który za
brał z sobą, aby się zastanowić jeszcze, czy czego poprawić 
nie wypadnie. —  Ojczyźniak —  Trentowski. Breniada, to 
list do Montalemberta, który mięszkał à la Roche en Breny. 
Namawiałem, aby osobno go ogłosił, co też uczynił. W Ge
newie pisałem wiersze, którym dałem tyłuł G o r z k i e  
Ża l e .  Stąd powyższe w liście wyrażenia.

13.

Heidel. 1847 —  10 sierpnia.

Mój drogi Stanisławie!

Wojewoda wczoraj przykolejował do Heidelbergu. Antoś mu 
powiada, żem pojechał do Kiehl. Wojewoda znów siada na kolej— 
kolejuje aż do Kiehl —  zastaje mnie w rozmowie (w jednej z tych, 
co mi siły odejmują) z Ojczyźniakiem —  i oddawa mi list twój, 
przybyły tego samego dnia, co on do Heidelberga, a przez Anto
sia mu dla mnie powierzon. W Kiehl takim był bez sił, żem nie 
mógł zaraz nań odpisać. Dziś wróciwszy — odpisuję. A naprzód 
dzięki Bogu, że twój brat zupełnie zdrów. Dobrze mówisz, ukoje
nie boleści dopiero następuje po wyczerpnięciu się wszystkich jej 
stanowisk — często nawet wyczerpniesz je a jeszcze do ukojenia 
nie dojdziesz, jedno do martwości — i to , c o  ze w s z y s t k i c h  
b ó l ó w  n a j b a r d z i e j  b o l i  —  czy jak tambyś napisał w Ostat
nim —  coś takiego ? —  Niesprawiedliwyś względem Ojczyźniaka — 
nie mogło być nie łataniną, bo się łatało z rozmaitych doniesień 
ale wiele dobrego po przekonaniach ludzkich narobi. Nic tak na 
ludzi nie działa jak widok p r a w d y ,  zawsze przekonania do siebie 
naginającej. Co mógł tylko ustąpić ze swoich zdań kalwińskich, 
ustąpił. Żądać za nadto od nikogo nie należy —  bo wtedy niczego 
się nie otrzymywa. — Duch stronniczy, który dla miłości Idei ja
kiej sam zaprzecza sobie, jest zawsze oznaką wielkości serca. 
U Ojczyźniaka oczewiste tego ślady. Teraz jeśli się mnie spytasz 
o gminności wyrażeń, to ci odpowiem, że ze szczeroty, prostotli- 
wości i bezsmaku rodzimego tego ducha wyniknęły. Są jego ni e 
w i n n o ś c i ą .  Szkoda, że tak jest. Ale jemu ich zarzucać nie spo
sób, widząc jak oczy roztwiera pełne zadumy, gdy się mu je wy
tyka. Wytykałem mu je przez 36 godzin —  prawie płakał, gdy
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przejrzał, że n. p. Brzydnica itd. itd. z przodu i z tyłu itd. itd. nie 
są energią najwyższą stylu, jedno błotem i brudem stylu. Ani się 
domyślał. Dalej n. p. ani się domniemywał, że prozę nie cuchnącą 
ubrać w stęchliznę, lub wiersz całkowity albo dwa lub trzy w przy
toczeniu przetworzyć na swe kopyto, jest mniej więcej bezprawiem 
lub też szkodą moralną —  naruszaniem własności —  osobliwie 
kiedy nie na lepsze wznosisz ale na gorsze zniżasz. Ani wyobra
żenia o tem nie miał, owszem tłomaczył się delikatności uczuciem, 
które kazało maszkarę kłaść na lica, by tych liców odkrytych zupeł
nie nie poznano od pierwszego spojrzenia. Zatem widząc takie 
dobre chęci i prostotę prawdziwie wyśmienitą, zacną, bo dziecinnie 
naiwną, bo z raju rodem, dałem pokój co do stęchlizn, o których 
wspominasz, a które mnie pewno jeszcze gorzej cuchną niż tobie 
a biłem tylko w oną wiekuistą gminność, wrodzoną, a powtarza
jącą się co chwila л psującą najgłębszych i najzacniejszych myśli 
wrażenie. Słuchano estetycznej mowy i nauki mojej z największą 
bezsamolubnością, prawie ze łzami, że dopiero pierwszy to czło
wiek w oczy wypowiada, że ani wiedział, że, jeśli można, wyrzucą 
się owe dwa frazesa, co tak ciebie i mnie przebodły, o liżących 
dziewicach i o z przodu itd. itd. — jeśli tylko można, na nowo prze
druk tych kartek się zrobi —  a w końcu, że się strzedz nadal bę
dzie —  przyrzekł. Powiadam ci — niesprawiedliwyś —  bo tyle 
jest cnoty prostotliwej w tym Duchu, że przy tym złocie reszta 
znika. O estetyce ani się śniło nigdy, ale o poczciwości wciąż —  
i w tem sercu chrześciańskiej pełno miłości —  aleśmy szlachta za
ściankowa, ale rąbiem krzyżową sztuką itd. itd. Bogu podziękować, 
że rąbiem a nie zarzynamy i drugim nie dawamy zarzynać.

Teraz drogi mój — słuchaj — widziałem Józia Sobolewskiego. 
Był przed dniami 10 u owego Generała, który w istocie powinienby 
na czele papieskich wystąpić żołnierzy, jeśli do czego przyjdzie, 
i pod którego, choć mi w r o g i e m  z a c i ę t y m,  radbym gdzie, jako 
podporucznik, w kampanii rzymskiej zginąć, jeśli zginąć nie sposób 
na północy. Otóż u owego Generała był Siemieński i kilku innych 
z Polonii, rozprawiano o koresp. Szukali, macali, starali się, nigdy 
a nigdy nie trafiali. Rozmaicie się dom yśliwali Generał i inni — wre- 
ście zgodzili się, że może ów szlachcic, ten sam, co do Metternicha, 
kając się i pokutując i z grzechu wyszły. Na tem skończyły się do
mniemywania. O tej scenie wiem niezawodnissime. Zdziwił mnie 
więc niesłychanie Wojewoda, kiedy mi doniósł to, coś jemu dla 
mnie przekazał. Odczytaj list odebrany, może tylko skarga, że Ga
szyńskiego myśli się szerzą i zarażają inne mózgi, ale nie wprost 
w tym razie na Konstantego napad samego. W razie takowego 
napadu Konstanty poleca się tobie jak duchom umarłych świętych 
polecają się cierpiący żywi, prosząc o obronę. Twojej fant. nie 
mogę ci obiecać przed miesiącem. Zdaje mi się, że skromne na
zwisko chcąc koniecznie u p y s z n i ć  wpadasz w błąd. Dzieła po
winny nadawać tytuł tytułomże samym, a nie tytuły dziełom —
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nic gorszego i wstydniejszego jak tytuł, który pokaże się być sa
mochwalcą marnym. Już wtedy niema ratunku.Tak mi się wydaje. — 
Do 22-go tu piję wraz z Vadem Kissingen, potem, do Akwisgr. 
gdzie się siarkuje już Konstanty — potem, jeśli losy nie wybawią 
mnie od tego krzyża, t. j. jeśli nie wyjadą mi drodzy, ja koło «10-go 
oktobra muszę sam wjechać —  a wjechawszy, pozostanę — i śnieg 
będzie koło mnie —  nie uwierzysz jak zawczoraj Lochy Wehm- 
Gerichtu w zamku badeńskim mi niemiłemi były. Są tam drzwi 
z granitu na zawiasach, co, raz zamknięte, już z wewnątrz otwo
rzyć się nie mogą —  olbrzymie, grobowe kamienie, służące miasto 
podwojów. Prędkom się wyniósł. —  Zatem do końca Septemb, 
trafisz na mnie listami w Akwisgr. a tu jeszcze na ten odpowiedzią. 
Proszę cię, co tobie się marzy, czemu się nie gorzko-żalnisz. 
Nie marz, mój drogi, nic tobie nie zaszkodzą twój Ostatni i te na
stępne. Dalejże, gorzko-żalnij mi się zaraz. Wojewoda cię ści
ska — a ja z wszystkich sił serca do jego ramion moje dokładam 
i ściskam cię. Pisz tu jeszcze —  i tak, byśmy ja i Konst. zawsze 
wiedzieli gdzie ty i czy można ci fanty przesyłać. Do ich loteryi 
wszystko w tych dniach przysposobię. Pamiętaj o mnie i kochaj 
mnie — nie uwierzysz jakom na siłach żywotnych wycieńczon, 
jak mi coraz gorzej na ciele — zatem i duszy marzą się przygody 
niedobre. Kilkogodzinna rozmowa już mnie zanękuje — wróciłem 
z wyprawy tej idealnej zabity na ciele, tak jak gdybym wracał 
z jakiej materyalnej. Ściskam cię raz jeszcze i, często myśląc o to
bie, poglądam w twe strony jakby ku gwieździe przychylnej losom 
moim i na niebie bijącej się o też losy, z wielą czarnemi, suną- 
cemi ku nim chmurom. Dzięki ci za to z serca, które, póki nie 
pęknie, twojem.

Twój Heidetberski.

Doskonale Faz. postąpił z Daraszem. W Polonii Belgijskiej 
coraz to Demagogia bardziej upada.

Wspominałem Zygmuntowi jak przykro mię rażą w pi
smach Trentowskiego wyrażenia rubaszne, aż do nieprzyzwo- 
itości dochodzące oraz wplatanie wierszy lub wyrażeń Zy
gmunta w tę dziwaczną prozę, przekręcanie i naginanie onych 
do pomysłów zupełnie odmiennego ducha i zakroju. Z. tłó- 
maczy to w powyższym liście n i e w i n n o ś c i ą  autora, który 
się ani domyślał, że tak się nie godzi z cudzą obchodzić 
własnością. Dalszy ciąg tyczy się znowu D n i a  D z i s i e j 
s z e g o  tudzież koresp. czyli listu do Montalemberta w Ko
respondencie drukowanego. Musiałem wtedy mówić mu, że 
teraz, gdy przyjąłem na siebie autorstwo O s t a t n i e g o ,  nie 
godzi mi się już z własnemi lichotami występować. Stąd to 
naleganie jego, abym się dalej gorzko-żalnił. O jakim to Ge
nerale wzmiankuje, dziś nic nie pamiętam.



Materyały. 311

14.

Heidelberg. 1847. 19 Sierpnia.
Patrz! co śmierć może —  więcej niż życie. W. możeby ży

ciem nie był nigdy doszedł do wielkości żadnej —  możeby na
wet w burzy wypadków skalał się jakim czynem okrutnym, gwał
townym, złym, a skoro tylko z imieniem świętem Polski wyzionął 
ducha na szubienicy, ono imię, święte na ziemi i w niebie, otuliło 
go, ubłogosławiło, unieśmiertelniło —  i wniebowstąpił w serca na
sze ! Arcybłędem śmierć nieprzyjaciołom zadawać —  tem się wła
śnie im życie dawa. Rozum najwyższy musi się zgodzić na jedno 
z prawem pospolitem moralnem — bo tak świat stworzon i umiar- 
kowan, że to prawo moralne najprzedziwniejszym jest kwiatem pa
nującego w  nim wszechrozumu —  i dlatego też Chrystus wypo- 
wiedzicielem jest wszechrozumu Bożego. Jest L o g o s  boże — jest 
drugą osobą ! — wszystko, co wyrzekł, skupieniem ostatecznem 
Logiki stworzenia —  ,5gdy. żywot stracisz —  żyć będziesz‘‘ — naj- 
matematyczniejszą prawdą!

Uważasz, drogi Stanisławie, tak byłem zaczął kiedyś temi 
dniami odpowiadać na list Drusiny, rozmaite przytaczający szczegóły
0 zgonie Wiśniewskiego i ułaskawieniu księdza, którego żaden kat 
nie chciał się podjąć powiesić aż po Rusina posyłać musieli, — 
alem się pomiarkował, że do Toeplitz odpisuję, więc głupstwemby 
było. Odczytajże więc mu te słów kilka, gdy z nim się spot
kasz i powiedz, że jemu przeznaczone były, lecz prudentia prze
szkodziła ich przesłaniu. Możesz mu powiedzieć, że tak n. p. trzy 
dni bawiłeś przejazdem przez Niceę i mnieś widział. Nieprawdaż, 
tak najlepiej! — Ja 22-go w wieczór do Akwizgranu jadę — 2ó-go 
najdalej stanę tam. Będę aż do końca Septembra tam siedział i siar
czył się, jeśli siarka za nadto mi krwi nie popchnie do mózgu. Je
śli niepodobna będzie wytrzymać, to Się udam do ' morskich ką
pieli. Lecz mój adres ciągle w Akwizgr. Jeśli tu przybędziesz, to 
dowiedz się, że u Маха dopiero 15 oktobra zaczyna się Teatr
1 że ten sam zawsze istnieje gospodarz — na wzwiadym dziś cho
dził. Fanty mam nadzieję, że niezadługo prześle ci Konstanty. Po
proszę go, by pomyślał nad odmianą ich wabienia się —  jeśli tak 
ci niemiłein ich wabienie się. Polowanie na zwierza, o któ- 
rem mi donosisz, przyznać trza, że zagmatwane niepomału —  po
eta raz — Filozof powtóre —  przejeżdżacz przez Bruks. po trzecie —  
któż to ta figura? Dziwny Generał, szczególne w nim niepojęcie 
wieku —  nic bardziej akatolickiego nad taki katolicyzm. Proszę cię 
i błagam strzeż zawsze — strzeż ciągle —  wszystkim albowiem 
fanatykom czyli jednostronnym Duchom — ciasnym przeto —  wy- 
dawa się, i to ich fa ta  morgana, że trzeba tępić i wygubiać prze
ciwników —  lub tych, którzy z nimi niezupełnie trzymają. A że 
i przeciwnicy mogliby takie sobie prawo poczytać, skończyłoby się 
1 o i с z n ie i p r a w o w i c i e  na wytępieniu rodu człowieczego
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w imieniu prawdy i miłości, z obu stron. Otóż, że kiedy kto pod 
złudzeniem, rozumować z nim trudno, a niebezpieczeństwo ciągle 
z jego strony grozi, bo jemu się w y z ł u d z a  w sumieniu, że to 
jego obowiązkiem i t. d. —  i t. d. —  Zatem z tych przyczyn proszę cię 
strzeż ciągle, bądź miłością szeroką, chrześciańską, istną tą, która 
ocala i zbawia, nie tą, co potępia i gubi.

Ah! do Romy dniem i nocą spieszy duch. Ah ! daj mi pod- 
porucznikowstwo w strzelcach papieskich ! Cała emigracya, jeśli
0 pierwszym wystrzale tam nie rzuci się, jeśli, gdy dzwon S-go 
Piotra zadzwoni o wolność świętą w świecie, nie zapomni ona 
wszystkiego głupiego i nie obaczy, że Polska tam, gdzie zarazem
1 w jedni : i Bóg ojców i wnuków swoboda, przeszłość i przy
szłość, ziemia i niebo, po długim rozbracie pobratanie nazad —  
to gorzko i litośnie trza będzie zapłakać nad nią i wyrzec: Nic —  
to : ona!

Jeśli tylko zdoła, to na 10-ty do Маха Konstanty ci prześle: 
quod, in votis erat. Pisz do mnie ciągle do Akwizgr. i mów wszy
stko, co robisz i zamyślasz, teraz i nadal, byśmy się nie zatracili 

wzajemną miejsc przemianą. Choroba kartoflana znów grozi Polszczę 
głodem. Spodziewają się Ces. w  Warszawie na 1-sze dni Septembra, 
ale wątpię, bo chory i coraz mocniej. Ściskam cię ze wszystkich 
sił serca. Kłaniaj się pannie Anieli odemnie. Wojewoda do ciebie 
też pisze. Zdrowie moje wcale niedobre —  nic mi nie pomaga 
a miewam okrutne ducha rozpacze —  ciemności. Tak się w końcu 
wszystkie ciała polskie roznerwią, że najusposobieńszemi się staną 
do wszelkich zjawisk cudownych. Może w historyi prawem konie- 
cznem, by u tych tylko narodów c u d a  się działy, które albo le
dwo od łona Bożego się oderwały, albo też już przeszły przez 
wszystkie męczarnie żywota. Takim był żydowski lud. Ściskam cię 
raz jeszcze Twój. HeiddberskL

Kiedy dawni wasale na dawnych Suzerenów swych wołają 
o Hochverrath, to mi się wydawa historyi oszaleniem — Historyą zam
knąć do czubków — A na historyzmie się fundują — wszystko 
z historyzmu chcą wyprowadzić —  i oni, historycznie najzdradniejsi 
zdrajcy, zdradzonych o zdradę oskarżają. I świat słucha —  i sę
dziowie słuchają —  i to wszystko odbywa się — niby w dobrej, 
urzędowej wierze. Czy nie wygląda to wszystko na zwaryowanie 
urzędowości? Oskarżeni —  to waryaty względne. Sąd, władza, 
oskarżyciele, to waryaty bezwzględne. Pierwsi głupstwa poczynili 
przed ludźmi —  drudzy oszaleli przed Bogiem ! bo pierwsi wie
kuiste prawo mają za sobą — a drudzy tylko doczesne Bezprawie! 
Biedny to świat, gdzie dotąd tak mało Chrystusa, że ci, co walczą 
o myśl jego, samego jego odrzucają, a ci, którzy walczą przeciwko 
myśli jego, wzywają go samego na pomoc !

A t a l e  f u l l  o f  s o u n d  a n d  f u r y !
M i s e r e r e  m e i  D o m i n e !
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W Heidelbergu mięszkałem zawsze w hotelu Zum Prinz  
Max. Stąd M a x  często się tu powtarza. Z listu tego wydaje 
się, że ów Generał to Skrzynecki. Byłem z nim w ciągłej kore- 
spondencyi, ale nie pomnę, żeby mi kiedy co przeciw Z. mó
wił lub pisał. Nie rozumiem dziś przeto, co znaczy przeszłego 
listu wyrażenie, że to jego w r ó g  z a c i ę t y ,  —  chyba jego 
ojca. W dopisku mowa o sądzie, który pod ten czas otw o
rzono w Berlinie na obwinionych za sprawy 1846 r. Lecz 
że ten cały dopisek umieszczony na osobnej karteczce, nie 
wiem czy do jakiego późniejszego listu nie należy. Z. wyjeż
dżając z Heidelbergu zostawił dla mnie Zum Prinz Max list 
następujący, oraz (jak wyraża na kopercie) — C i-jo in t 1° un 
Rouleau — 2 un paquet avec des cigares 3 des allumettes.

15.

Chciałem, byś zastał tu rzeczy duchowe 
I też cielesne na pamiątkę moją !
Bo fałsz, że jedne o drugie nie stoją —
Przecież cygara budzą myśli nowe —
Więc gdy z tej paczki zapalisz cygaro,
Z gorętszą spojrzysz na tych duchów wiarą,
Co onej świętej zniebieszczone ciało,
Śmierci męczeńskiej niebieszczącą chwałą,
Niosą nad morzem cichemi skrzydłami,
Jedni w przestrzeniach na sam z Bogiem sami!
Jadę w tej chwili na gorzkich wód branie —
Pisz często do mnie — adres w Akwizgranie —
A jeśli zdąży leniwy Konstanty,
To wkrótce tutaj dojdą ciebie fanty!

Your's fo r  ever.
23. Sierp. 47.

Rulon ten obejmował piękną rycinę Świętej Katarzyny, 
niesionej przez duchów do nieba. — Po wyjeździe z Ge
newy, zjechałem się w Bernie z Generałem Chłapowskim, jego sy
nem Tadziem i przyjacielem Jerzym Caraman. Byliśmy w Lu
cernie, gdzie poznałem Sigwartha Müllera, gotującego się do 
ostatnich zapasów z wojskiem radykalnego Bundu, byliśmy 
i w Schwytz i w Interlaken. Tak odprawiwszy dwutygodniową 
z niemi podróż, nieco wzmocniony na zdrowiu, stanąłem 
znowu w Heidelbergu 8-go września.
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16.

Drogi ! List twój z 25 Sierp. mam oddawna. Musisz o tej 
godzinie, po widzeniu się z widzianym odemnie Generałem, już być 
w Prinz Max. Mam nadzieję, żeś lepiej na zdrowiu. Ja zaś konam 
ciągle od dni 12-stu, od rozpoczęcia kąpieli i wód tutejszych. Raz 
bez zmysłów już padłem na ulicy. Chyba ze skrzydła anioła śmierci 
wyrwane pióro zdołałoby opisać wiernie wszystkie męczarnie ner
wowe, przez które tu przechodzę. Po 8 godzin na dzień tylko 
chodzę, uciekając od upadnięcia, bo co chwila wydaje mi się, że 
gruchnę, takie zawroty i odbiegi przytomności mnie zachwytują 
przy niesłychanych newralgicznych na samym szczycie czaszki bo
leściach. — Stąd to pismo takie —  bo łba przychylić papierowi 
nie mogę i piszę o pół mili od kartki tej. —  Co mówisz o Prasli- 
nie ? Oto małżeństwa instytucya na wieki ! Najniewinniejsza, najnie
szczęśliwsza, najwznioślejsza kobieta — ale za nadto kobieca w tem, 
co kobiety mają sprzecznego z duchem męzkim —  to jest zawsze 
pragnąca, by w jej pokoju mięszkał mąż —  i zazdrośna fatalnie. 
On znowu nikczemnik —  mierny —  podły w gruncie —  na po
zór miany za najrozsądniejszego i najrzetelniejszego z ludzi przez 
krewnych, znajomych i króla. Tchórz zbuntowany, bo przez 
lat 12 był pod pantoflem, potem powstał i mścił się okrutnie jak 
wszelki niewolnik, co górę wziął nad potęgą tłoczącą —  mścił 
się po murzyńsku, wsączając w serce córek nienawiść i ironią w sto
sunku do matki —  tak, że po jej zamordowaniu tylko o Luzy my
ślały i o nim —  a nad nią łzy nie wylały —  za życia zaś z niej 
żartowały i szydziły w  oczy —  w końcu, po wielu leciech nieopi
sanej męczarni, księżna za pomocą ojca znów górę wzięła, bo po
groziła separacyą, córek odebraniem i 200,000 intraty usunięciem  
Wtedy tchórz i nędznik znów pochylił karku —  przystał na wszy
stko —  a we 2 miesiące później ją zamordował, po prostu z nie 
powstrzymalnej nienawiści, a wcale nie z miłości do Luzy, którą 
nie jak kochankę, ale jak kata żony doskonałego trzymał w domu. 
Oto masz prawdę najrzeczywistszą tej całej tragedyi, której brak 
tylko Eschyla lub Szekspira. —  Wersal jako niedawno Fazemu się 
zaofiarował, tak teraz podobnież wyprawił posłów do Piusa. Szkoda, 
że tak nędzni ludzie biorą się do tak pięknej rzeczy pierwsi. — 
Każde słowo jakby krwią własną piszę — nie mogę więcej —  ból 
w mózgu okropny —  pisz mi tu poste restante — powiedz dopó- 
kiś tam. Konstanty codzień rzeźwiejszy —  jemu pomogło, ale do
piero w końcu. W tych dniach on napisze do ciebie i prześle ci 
twoje. Zawsze i ciągle ja się myślą chronię ku tobie i tulę do cie
bie, mój owidnokrężniku. Czyś u М аха zastał list, cygara i świętą 
Katarzynę? —  Bardzo Generał mi się podobał. Podobnym musiał być 
do niego Czarniecki —  wojak ze stali kuty, a obok ks. spowiednik, 
Jezuita. Typ prawie polski z 17-go w. — Że Jezuitów niema, to 
pozwolisz, bym o tem twierdzeniu wątpił nieco. Byli —  są —  ale



Materyały. 315

nie będą —  to, to pewna! Zresztą ponieważ on  n e  p r ê t e  q u ’ 
a u x  r i c h e s ,  to i na nich mnóstwo kłamstw i potwarzy pada. 
Chorująca, jak mówisz, na Jezuitę, nieco lepiej się ma, ale mocno była 
słabą, bo e s k w i n a n c y ę  do tego schwytała. Ściskam cię, w istocie 
z konających sił —

Twój Heidelberski.

8-go Septembris. 47. Akwizgran.
Wojewoda w Ostendzie — przez Londyn do Paryża jedzie — 

15 września chce już być w Paryżu —  8 Chaussée d’Antin.
List ten, równie jak kilka następnych, pisany ogromnemi 

literami, dowodzi ile Z. miał być w Akwizgranie cierpiącym. — 
Podówczas Książę Praslin zamordował żonę swoją, córkę 
Marszałka Sebastianiego. — Fazy (James) był prezydentem 
kantonu genewskiego. Demokracya nasza ofiarowała mu przez 
Darasza, że cała stawi się na jego usługi, by zrewolucyonizo- 
wać Szwajcaryę. Fazy odmówił. Teraz, jak mówiono, taż Demo
kracya chciała Papieżowi oręż swój poświęcić. —  Generał, o któ
rym tu dalej mowa, jest Chłapowski. W przejeździe do Szwaj- 
caryi odwiedził on Zygmunta w Heidelbergu. —  Jak przed 
wszystkiemi wybuchami rewolucyjnemi, tak i w r. 1847 
rzucono się z całą zaciekłością obelg i potwarzy na Jezuitów. 
Zawsze w takich razach przywódcy przewrotu kryją się po
za jakiegoś człowieka uczonego, ambitnego męża stanu, księ- 
dza-odstępcę. Takim dla nich był teraz Gioberti, który był 
świeżo wydał książkę w 4 tomach : Anti-Jezuita. Miałem z tego 
względu z Z. częste rozprawy, dowodząc, że takich Jezuitów, 
jakich wystawić nam ich przeciwnicy usiłują, niema. Wogóle, 
ważąc moją nieudolność, ważąc bystrość umysłu i wielkość 
serca w Zygmuncie, nigdy z nim nie wszczynałem dysput re
ligijnych, owszem unikałem ich najstaranniej. Byłem pewien, 
że on naturalnym biegiem doświadczenia i wciąż potęgują
cego się ducha, przyjdzie do zupełnej zgodności z kościołem 
i jego instytucyami. Pracował w nim ten duch bez ustanku, 
niepokoiła go reszta wątpliwości, i dlatego, widząc stałość 
i nieugiętość mych przekonań, sam raz po raz wyzywał mnie 
do rozprawy, szukał twardej mej bierności, aby na niej wy
krzesywać te potężne iskry swego ducha, które wnet miały 
pełne światło wiary zażegnąć.

17.

1847. Akwisgr. 13. Sept.

Mój drogi! Widzisz co to plotki. Ani słowa, ani ij2, ani 
V i o o o _ n e m  słówka o twoim Ostatnim do Drusiam nie pisał?
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Napisałem z konieczności kilka słów doń, mówiąc, że nie wiem 
gdzie będę, że podobno Tu. Odebrałeś mój list w Genewie na 
25-go przez M., gdziem kawałeczek prosił o powieszonych byś od
czytał Drusiowi ? — a w Heidelbergu jeszcześ nie odebrał znać był 
mego listu stąd, z szczegółami o tragedyi Praslinowej. Jutro, poju
trze, Konstanty do ciebie wyrżnie list. Za nadto się znów n i e 
nie spiesz —  bo periculum in mora. Z powodu rozmaitych przeczu- 
ciów, które ocenisz najlepiej, gdy pod źrenicami twemi mieć je bę
dziesz. Najdalej 17-go, 18-go u Маха stanie Konstantego pismo. 
Napisz mi pewno, którego dnia będziesz w Bonn. Jeśli podołam, 
zbiegnę. Jeśli nie podołam, to cię zawsze obaczę, jeśli wracasz do 
Маха, bo tak w połowie lub końcu Oktobra będę wracał i tam
tędy, by cię uściskać. Uważasz —  ciągle konam —  ciągle. —  W ży
ciu jeszcze takem nie cierpiał okrutnie na ciele. Rozmowa wszelka, 
wzruszenie wszelkie, śmiercią mi — bo te wody potęgą kosmiczną 
nielada. Gadaj więc im, że ja gdzieś za Düsseldorf, w Schewening 
lub Spa —  żem pojechał podróżą zmienną się ukoić, bo mi te 
wody zaszkodziły. Jeśli zaś mnie napadną i trafią na mnie, to już 
wola Boża! Nie mogę słowa dalej —  źle mi bardzo —  w każdej 
chwili jakbym pod stół padał —  ściskam cię z serca całego. —  Ija  
myślę co Bois-le-comte, że franki przedewszystkiem lubią Hel
wety. W Rzymie rozstrzygnie się los świata. Hosanna. Le premier 
petit prince, qui prendra la cause des peuples deviendra maître 
du monde —  Nap. St. Helene. Otóż znalazło się to małe książę 
a do tego Arcy-kapłan —  Jeszcze raz Hosanna —

Twój Heidelberski.

Andrzej, który nieprzestannie dochodził kto jest auto
rem Ostatniego, pisał czy mówił memu bratu, że i Ksawery 
Branicki i Cieszkowski utrzymują na pewne, że to Zygmunta. 
Doniosłem to Zygmuntowi. —  I dlatego może, żeby go w tym 
przedmiocie nie badano, pragnął on uniknąć zjechania się. Ja 
jednak nalegałem na zjazd, bom wiedział jak sobie mocno An
drzej tego życzył.

18.

14 Sept. Akwizgr.
Mój drogi ! Jeśli koniecznie trza, to wolę już w Bonn, bo 

tam ciebie uściskam — i od tych wód się oderwę, przy których 
mi niepodobieństwem obcować z ludźmi, chybabym chciał paść 
jak trup ich rozmowie na zdobycz. Zatem naznacz mi dzień cały 
jeden do przebycia w Bonn. W wieczór przybędę. Nazajutrz koło 
Rolandsek powiemy sobie, co mamy powiedzieć, a o trzecim świ
cie zniknę —  wszak dobrze ? —  Cholera już w Odessie i Char
kowie —  3 mile na dzień marszu robi —  nie wiedzą kędy się



Materyały. 317

obróci —  czy pójdzie ku Warszawie. To mogłoby mnie znaglić do 
szybkiego powrotu. Eliza z dziećmi pewno wyjedzie do Drezna na 
ślub siostry —  ale pewno też ojciec ani ruszy, więc ja do ojca 
pospieszę. Ściskam cię z serca całego —  fanty już muszą być 
w Maxie.

Twój Heidetberski.

19.

1847. Akwisgr. 18. Sept.

Drogi! N. p. wystaw sobie, przybywasz do gospody, szukasz 
jadła, szukasz pościeli —  nic niema —  wtedy mnie, z tobą jadą
cemu, tłomaczysz przez dziesięć minut jaka to dziura ta gospoda, 
i w końcu onego tłumaczenia wołasz: „Brak łóżek, brak rondli —  
chleba ni wody“ —  a ja zapytuję się ciebie co znaczy: „chleba
ni wody“ —  należy mówić „niema chleba ni wody“. Zastosuj ową 
oberżę do tego, co ci się wydało opuszczenia skutkiem, chodzi
tylko o znaczek —  na samym początku! i znak ustępuję. —  Okro-
pniem znów źle — i oczy bolą. Vado z Ostendy pisał, że twój
Ostatni ogromną sobie tam chwałę u tych wód morskich nazbie-
rawa. Mówiłem ci zawsze, że piękny, kiedyś się tak wahał nad jego 
wydaniem —  wiesz, że nigdy nie podchlebiam. —  Źle mi, drogi! 
Nie możesz sobie wyobrazić co to za potęga tych wód. Rozła- 
mują ciebie aż do szpiku kości i z nerwów twoich sobie czynią 
konwulsyjne piskorze. Czy Chilius w Heidelbergu, czy nie przy
jeżdża tu na Fest medyków? Kiedy mi naznaczysz dzień i godzinę 
w Bonn będę i uściskam cię. Dla uściskania ciebie wypiję obec
ność ludzką, od której uciekam.

Breny do Romy by jechał —  anim słyszał— chyba nagle we
zwań. Ojczyźniak ogólnie wszystkiej szlachcie się podobywa, wy
jąwszy Trywialności, i swój wywiera wpływ —  dobry! —  Odebra- 
łżeś mój list z szczegółami o tej biednej księżnie Praslin? Nie mó
głbyś się dowiedzieć czy Bronisław wrócił z Regensburga do 
Freyburga?

Początek odnosi się do jakiejś poprawki w D n i u  d z i 
s i e j s z y m .  Vado to Staś Małachowski. Ojczyźniak, Broni
sław Trentowski. — Andrzej przybył do mnie do Heidel- 
berga 17-go września. Z nim i z bratem Sewerynem staję 
w Bonn 22-go w hotel Royal, gdzie już na mnie czekał list 
następujący od Z.

Twój na zawsze Heidetberski.
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20. 4

Drogi! Będę na noc 22-go, lub 23-go na południe. Nie mogę 
trzem godzinom, dzielącym mnie od ciebie, pozwolić, by dzieliły —  
muszą połączyć —  chybabym zdychał. Do obaczenia więc, mój 
drogi —  a nastrój! —  Jakże? czyś o herezyą nie powoływany 
przed sąd tych, których niema —  a którzy są —  bo to najprzeważniej- 
szy sposób bycia! —

Za tym listem pisanym zapewne 19-go przyszedł zaraz drugi.

21.

Drogi! Gdybyście mieli jaką przechadzką on 23-ci uprzyje
mnić, niech wam nie przeszkadzam. Dopiero koło 4-tej z południa 
jutro będę —  więc na obiad z wami — ale nie na przechadzce. 
Wciąż mi źle i źle bardzo —  może mnie z tych konań wyrwiecie.

Tw ój Heidelberski.

22-go z rana. Akwisgr.

Twój Angliczek ślicznie dopełnił zlecenia —  milutenieńki. —  
Dzięki ci drogi — a ll’s right.

Przybyliśmy do Bonn 22-go, Zygmunt 23-go. Znalazłem 
go zmienionym i cierpiącym. Andrzej zaraz zaczął o Ostat
nim, wychwalając. Z. sprzeciwiał się mu, utrzymując, że za 
klasyczny. Była to komedya dla mnie. Wieczór nareście wym
knęliśmy się, żeby na uboczu się nagadać. Upatrzył ku temu 
ogród za hotelem, a w nim jakąś ukrytą altankę nad samym 
Renem. Księżyc prześlicznie świecił. Śmieliśmy się, że to jakby 
tajemna schadzka kochanka z kochanką. Nagadaliśmy się do 
woli, ułożyliśmy plany na przyszłość. Przejeżdżając przez Pa
ryż, widział się z Montalemberteni. Nie bardzo mu się po
dobał. Mówił mi jak mu trudno ułożyć sobie plan na trzecią 
część Nieboskiej. Przemyśliwał o napisaniu dumań N o c y  m ie
s i ę c z n e .  Napoleon na skale Śtej Heleny, zapatrzony po księ
życu w nieskończoność morza i horyzontów, miał dumać nad 
przyszłością ludzkości. 24-go w południe Z. odjechał. 25-go 
moi bracia do Paryża, a ja do Heidelberga.

22 .

29. Septembra 1847. Akwisgr.

Mój najdroższy! W  najpospieszniejszym ci pospiechu odpi
suję na to, by dziś jeszcze poszedł ku tobie. Otóż właśnie miałem
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pojutrze wyjeżdżać do Heidelberga, gdyś mnie nagle Kisielową 
i Aleksandrem i Hermanem, jak w pysk dawszy, wstrzymał. Ale 
szczęśliwe w pysk danie, bo inaczej nie zatrzymań, byłbym wpadł 
śród nich. Proszę cię, zrozumiej to i przyjm jako f a c t u m ,  że 
o tyle tylko w tych dniach mogę być w Heidelbergu na dni 3 lub 
4, o ile ani Aleksandra Idealnego ani Kisielowej w nim nie spot
kam, ni narażon na spotkanie ich będę. Hermana i Józia także so
bie nie życzę. Zatem proszę cię, zaraz mi odpisz, i powiedz czy 
już minęli, czy już ich niema, albo czy też dotąd s ą, lub być 
ma j ą .  Może są ale wyjeżdżają. Proszę cię, zaraz mi odpisz. 3-go twój 
odpis tu mieć mogę. Jeśli ta zawierucha już przebiegła przez Hei
delberg, to mnie w nim ujrzysz 6-go. Jeśli zaś pozostawa mi mo
żność ich spotkania osiedlonych tam, to darmo, zupełnie innym 
kierunkiem się obrócę i dopiero będę w Heidelbergu w końcu 
miesiąca, i to jeszcze jeśli już będziesz wtedy z powrotem z Des
sau. Zatem drogi, d o s k o n a l e  i a b s o lu t n i e mnie ostrzeż. Wiel- 
kąś mi wyświadczył, mimowolną przysługę, teraz mi donosząc o tem 
wszystkiem. Byłbym może stąd jutro wyruszył i znalazł się otoczo
nym lekkomyślnością starą, nad którą gorszej niemasz. Proszę cię 
więc, zaraz mi odpisz. —  Druś i Seweryn tu dwa dni całe bawili. 
Druś czytywał rozmaitym a to samo. Seweryn wciąż smutnym wy
glądał. Oddałem mu pigułki dla ciebie, bom nie wiedział jeszcze 
wtedy, że się tak rychło będę miał ku Heidelbergowi. Dobrze się 
stało, bo może teraz wcale nie pojadę. Znów Druś ze mną i Kon
stantym odnowił scenę Ostatniego, jak w Bonn. Musieliśmy mu po
takiwać i ciebie chwalić, wraz z Augustem, który przybył, które- 
gom spotkał, wyobraź sobie, w Kolonii u Debarkaderu. Wdanie się 
Pap. do króla możeby zaszkodziło raczej —  ale w czem masz pra
wdę, to to, że przyjęcie przez Papieża ofiarowanej służby pierw
szym jest c z y n e m.  —  Zawroty moje mniejsze —  ale za to krew 
tracę i mdleję często —  wczoraj po kąpieli n. p. —  Może Chilius 
o egzaltacyi moich nerwów chciał mówić, bo z medycynalratami 
w poezyę się nie wdaję. Ironia, o której wspominasz, co chwilna. 
Przyczepił ją los do życia, jak starożytni owych niewolników do 
wozu tryumfatora. Trudno mi dalej, bo oczy ślepną ( ol sną,  bę
dzie à propos) —  i mdło się robi. Odpisz, proszę cię, zaraz —  
Ściskam cię i kocham tak zawsze i na zawsze.

Twój Heidelberski,

Szkoda, żeś Hermanowi nie powiedział, żem w Bonn. Cholera 
idzie ku Moskwie. Granic dawnych polskich nigdzie nie tknęła — 
od mocarstw europejskich poczciwsza. Nikomu nie wspominaj, że 
mam do Heidelb. jechać. Szczególnie o Kisielowej i o Aleksandrze 
powiedz gdzie są i czy grożą przybyciem, lub nie grożą. O Mie
czysławie szczegółu nie wiedziałem tego.

Skorom wrócił do Heid. przybyli Herman i Józef Po
toccy, wypytując się bardzo o Zygmunta, i zapowiadając
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przejazd Pani Kisielew i jej brata Aleksandra. Z polecenia 
Z. byłem u Chiliusa, aby się i dla niego i dla siebie poradzić. 
O l sną,  to przymówka do jakiegoś sporu językowego, który 
między sobą toczyliśmy.

23.

4 Oktobra 1847 Akwisgr.

Mój drogi Stanisławie! Tysiączne ci dzięki. Ufając więc w moją 
gwiazdę na tem polu bitwy, gdzie, jak Napoleon Alpy, ja muszę 
t o u r n e r  Babę i Babiarza, jutro, najdalej zaś pojutrze, puszczam się 
k’ tobie —  pierwszego dnia nocuję w Bonn —  drugiego w Mo- 
guncyi— 3-go będę u ciebie. Skoro więc odbierzesz ten list, proszę 
cię, natychmiast mi odpowiedz do Mayence poste restante Antoine 
Woytach —  i ostrzeż, gdyby czasem nieprzyjaciele byli w fortecy, 
którą opanować chcę —  lub o ich obrotach, jeśli o jakich wiesz. 
Gdyby groziło mi spotkanie, tobym się w pochodzie zatrzymał. 
Obieram zaś Moguncyę z przyczyny, że pod wodę aż po Man
heim płynąć nie cierpię —  8 godzin drogi, miasto 4-ch na Frank
furt—  przez Frankfurt tylko się przesunę. Zatem proszę cię, odpisz 
mi natychmiast do Moguncyi. W Heidelbergu więcej nad trzy dni 
nie zabawię, ale zawszeż będę miał czas uściskać cię. Nie możesz 
pojąć jakom na nerwach rozstrzaskany —  okropnie mi —  okro
pnie, wpadam często w furye jak po eterze. Wiele symptomatów 
wspólnych zażyciu eteru doznałem od tych wód, także pewnym 
kwasem siarczanym będących. Aug. tu wciąż —  aż po Frankfurt 
będzie ze mną. Tam się nasze drogi rozsuną. Jeśli zaraz mi odpi
szesz, list twój 7-go z rana będę mógł czytać w Moguncyi i z niego 
wiedzieć, czy mogę śmiało naprzód czy też mam się okopać w miej
scu na chwil kilka prudenter. Radzisz mi się zawsze o tytuł. Zdaje 
mi się, że sam go już przed rokiem napisałeś „Dzień Dzisiejszy“. 
Choroby, którym tytułu lekarze nie umieją nadać, to najgorsze, naj
potężniejsze, najniezatracalniejsze, —  bo pochodzą od potęg i dzieją 
się w okręgach lekarzom nieznanych. Oni o trupach dokładnie 
wiedzą, ale o duchach nic! a bole duchów w porównaniu do bolu 
trupów, daleko silniejsze i straszniejsze. Oto w chwili, w której 
piszę te słowa, Duch mnie niezmiernie boli. Do obaczenia. Da Bóg 
wkrótce się uściskamy. Twój Н еШ Ь егШ

24.

5-go Oktobra. Akwisgr. 1847.

Najdroższy m ój! Zabałamucił August, a z drugiej strony na 
chybi —  trafi —  żadnego jeszcze listu od ciebie dziś, —  czeka
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łem, żaden się nie zjawił. Więc nie 5-go ale б-go stąd ruszę —  
więc nie 6-go ale 7-go z rana będę w Moguncyi —  z czego wy
pada, że musisz jeszcze tam listem mnie ostrzedz, ten niniejszy 
odebrawszy 7-go w Heidelbergu. Ściskam cię na papierze, a wkrótce 
w duchu i prawdzie, czyli w rzeczywistości.

Twój Heidetberski.

Przybył do Heidelberga 8-go. Czekała już nań Pani 
Delfina Potocka. Obiadowaliśmy zawsze u niej, chodzili z nią 
na długie spacery, wieczorami wiele nam grała i śpiewała. 
Wracając do domu, często jeszcze po nocy spacerowaliśmy. 
Raz opowiadał mi o okropnościach i tajemnicach pałacu Tul- 
czyńskiego. To znowu jakim sposobem Pani Rozalia Rzewu- 
wuska zdobyła sobie Cesarzową, żonę Aleksandra I-go, od
krywszy, przez litery na bransoletce i cyfrę na grobie jakiegoś 
oficera rosyjskiego, związek jej z tymże oficerem. Tragicznie, 
demonicznie wystawiał on sobie przewagę kobiety nad męż
czyzną. Mawiał często : niech cię Bóg broni, aby cię duch 
niewieści ogarnął. Widać to i ze sposobu, w jakim w jednym 
z powyższych listów zapatrywał się na zbrodnię Księcia Pra- 
slin. Teraz znowu poruszało go zabójstwo Hrabiny Goerlitz. 
„Uważaj (raz mi powiedział) kobiety będą miały swój rok 
1793“. Zda się przewidywał scenę, którą odegrały podczas 
komuny w 1871. —  Rano zawsze na parę godzin pogadanki 
do mnie przychodził. Jednego dnia, nie zastawszy już mnie 
w domu, zostawił kartkę następującą:

25.

Jesteś na obiad oczekiwań w Prinz Carl przed 6-tą a na prze
chadzkę około 3-ciej i x/2 Jeśli się nie doczekam ciebie, to zostawię 
ci tu te słów kilka.

Twój Heidetberski.

Gdy czyhał na mnie północny* morderca,
Gdym nad przepaści już się chylił dołem,
Tyś mnie wielkością swego zbawił serca —
Ty byłeś dla mnie widomym Aniołem —
Nie onym w marzeń wyśnionym godzinie,
Co blichtrem skrzydeł błyska —  aż przeminie —
Ale Aniołem w duchu — w prawdzie — w czynie 
Tym, co nie łudzi, ani się przymila,
Lecz strzeże wiecznie i zbawia co chwila —
Opieką Bożą —  w człowieka postaci —
Bratem niebieskim —  pośród ziemskich braci —

Pam iętn ik  literack i, X . 21
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Tarczą —  obroną —  czemsiś nienazwanem,
Za co dziękując, przyklękam przed Panem,
I proszę Pana: niech tobie zapłaci,
Bo sam tę wieczna czuję w sercu trwogę,
Że nic ci oddać, ach ! za to nie mogę,
Chyba to jedno, że z wiarą wciąż wołam :
„Strzeż mnie i kochaj“ —  nic więcej nie zdołam!

1847 —  15 Oktobra.

w twym pokoju czekając na ciebie.
Jak za czasów szkolnych, tak i teraz pisywaliśmy do siebie 
niekiedy wierszem. Czasem nawet tylko dla żartu, lub przez 
figiel podając własną robotę za utwór jakiego znakomitego 
polskiego wieszcza lub przekład z cudzoziemskiego arcydzieła. 
Tak zwiodłem był na razie Zygmunta co do autorstwa „Wier
sza do Mistrzów Słowa“. Obecnie, to jest w parę dni po jego 
przyjeździe do Heidelberga, następującą rzuciłem na papier 
mistyfikacyę i dałem mu do przeczytania jako niby przekład 
Norwida z Dantego. Z początku, póki nie przyszło do przy
bytku „Tajemnicy“, nie poznał się na zmyśleniu, ale nastę
pnie sama długość pieśni, wreście zbyt wyraźnie dotknięta 
„Tajemnica“, jaka między nami istniała, dały mu się domyśleć, 
że to figiel. Bardzo to, zwłaszcza w końcu, niezręczne naśla
dowanie, ale kładę tu ten wiersz jako szczerze wyrażający 
uczucia wobec pochwał, które mnie wtedy zewsząd ścigały. 
Tak więc niby Dant mówił:

Z PIEŚN I DZIESIĄTEJ.

I do ciemniejszej weszliśmy otchłani.
Tam koło ognisk postacie siedziały 
Tych, co za życia próżności oddani 
Szukali chluby w blasku cudzej chwały.
A jako droga pyłem się tumani,
Gdy z igrzysk orszak zwycięzców wspaniały 
Wraca wśród krzyków hałaśnej gawiedzi 
Lub jak się włóczą czarne dymów kłęby 
Gdy pożar bory odwieczne nawiedzi,
I najprzód chwyci smolne sosien zręby,
Że i zwierz w tajnej kniei nie wysiedzi 
A zanim runą wprzód zczernieją dęby, —
Tak tu od dymów było duszno, czarno,
Bo wciąż te rzesze na swoje ogniska,
Krzewów, ziół wonnych takie stosy garną,
Że się i płomień nawet nie przeciska,
Lecz spodem tlejąc bucha chmurą skwarną.
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I rzekłem: „Mistrzu“ (gdyśmy przyszli zblizka), 
„Nic już nie widzę“. —  A Mistrz na to: „Baśnie 
„Ludzkiej próżności są jako te dymy,
„Pod niemi czysty płomień prawdy gaśnie.
„Te karty myślą, że się jak olbrzymy 
„Przez dym wydają. W tem ich kara właśnie, 
„Gdy idąc —  nawet na nich nie spojrzymy“.
I szliśmy dalej w górę —  aż w pół drogi 
Do tego miejsca, skąd świtał dzień biały,
W bok na wysokie wstąpiliśmy progi.
1 gdyśmy weszli, ściany sprzejrzystniały 
W tak luby błękit, jak gdy promień błogi 
Przez głębie padnie na podwodne skały.
Było sklepienie, —  pod sklepienia szczyty 
Wiodły w przybytek niezliczone schody, —
Tam „Tajemnica“ był napis wyryty.
Gdziem stał na dole, jakiś orszak młody 
Otaczał męża, którego zaszczyty 
Sławiąc śpiewami, składał mu w zawody 
Bluszczowe wieńce. Mąż stał niewzruszony,
Choć smętny wielce, — a dźwigał na głowie 
I obydwoma podpierał ramiony 
Złocistą księgę. Na nią młodziankowie 
Coraz kwiecistsze składali korony.
On nic nie mówił, —  znać skąpy był w mowie. 
Lecz gdy na księgę zbierze wieńców tyle,
Że już się pod nim zginają kolana,
I ledwie zdoła stać o własnej sile,
Szedł nieść te zbiory tam, gdzie wypisana 
Jest „Tajemnica“, a potem za chwilę 
Na dół powraca zbierać nowe wiana.
I gdy raz trzeci tak idzie i wraca,
Żal mnie zdjął wielki, — a Mistrz rzecze na to : 
„Nie jest tak ciężką jak myślisz ta praca. 
„Człowiek ten w życiu świecił za bogato 
„Z zasług nie swoich — i teraz opłaca 
„Przepych, że chadzał strojny cudzą szatą.
„Że przecież czynił nie ku próżnej dumie,
„Lecz by druhowi ulżyć zbytku sławy,
„Przeto nie w tamtych potępieńców tłumie,
„Lecz tu do czasu czeka swej odprawy,
„Bo ten, co karać i nagradzać umie,
„Da mu wyjść wkrótce na swobody jawy.
„Był wieszcz, którego ścigała szalona 
„Zawiść szatańska, że głosił po świecie,
„Iż Bóg zwycięży a szataństwo skona.
„I raz by nie wpaść w zastawione siecie,
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85

65 „Swój płaszcz królewski spuścił na ramiona
„Tego człowieka, który, choć jak dziecię 
„Przy nim wyglądał, przecież tak wysoko 
„Wyrósł miłością k’ niemu, że na zmianie 
„Nawet zawiści zmyliło się oko.

70 „Lecz, że od swoich zbierał uwielbianie,
„Bez żadnych zasług, więc pod tą opoką
„W trudach i smutkach do czasu zostanie,
„Aż karę spełni. Ale znów w nagrodę 
„Za to, w czem była rzeczywista cnota,

75 „Ów wieszcz tu przyjdzie, odda mu swobodę,
„I przez oczyszczeń przeprowadzi wrota 
„Nie w niższe szlaki, skąd ja ciebie wiodę,
„(Oni już piekło przeszli za żywota),
„Ale w najczystsze, niebieskie okręgi,
„Odzie mu pokaże wszystkich męczeństw chwały, 
„Gdzie przyszłych dziejów roztoczywszy księgi,
„Ujrzą jak cudnie w górę wybujały 
„Kwiaty ich marzeń do czynów potęgi,
„I jak znów z czynów rosną ideały 
„Coraz piękniejsze i cudniejsze jeszcze“.
Wtem się do wyjścia byliśmy zbliżyli,
Szczęsny, że znowu światłem dnia się pieszczę,
Biegłem, gdy we drzwiach jakiś cień w tej chwili 
Stanął. Jam poznał, że to wieszcz nad wieszcze,

93 Bo przed nim nawet schylił się Virgili.

Przywołany przez osoby z mej rodziny przybyłe z Kró
lestwa do Berlina, musiałem spiesznie do Dessau wyjechać. 
Rozstałem się z Zygmuntem 16-go października bez wyobra
żenia gdzie i jak prędko się znów spotkamy. Z przyczyny 
formalności paszportowych byłem jeszcze raz w Heidelbergu 
(1-go listopada) ale już Z. tam nie znalazłem. Otrzymawszy 
wreście pozwolenie pobytu w Berlinie, osiadłem w stolicy 
pruskiej 3-go listopada.

26.

Akwisgr. 4-go Nowembra. 1847.

Mój najdroższy! Słowo honoru dają Scapa i Erofajkarski, że 
nie ich —  ale przydają do tego, że im mniej o tem gawędy, tem 
lepiej i dla nich samych. — Żeby się ich to tyczyło, jużcibyś był 
wiedział. Basta —  pókiśmy tacy komerażnicy, póty nie mężami my, 
a tylko męże żyją —  dzieci wegetować muszą. Ileż to ja słów 
i przysiąg słyszałem prywatnych — a zawszem widział, że niedo-
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trzymywane. Temu lat dwa, w istocie, na kolei do Kocka wiodącej, 
wcale nie w Antwerpii, adjutant ten, co mawiał do Generała swego 
L e o p  o Idzi e,  spotkał Erofa. Dał mu słowo oficerskie, że nie wspo
mni —  a znał go oddawna dawien, bo się niegdyś kochał w jego 
kuzynce przez lata, przed 1830 r. jeszcze, wtedy codzień w wie
czór się widywał z Erofem, i gdy go na tej kolei odpotkał, stra
sznie się rozczulał, i słowo komandorskie dał —  pfuj ! —  Wszy
stko mi dowodzi, żeśmy dziećmi. Dzieciom tylko się udaje tłuc za
bawki — i też to robim wiecznie — tłuczem jak zabawki wszy
stko, co dobrego Bóg nam do ręki zeszłe. — Wszystko, coś sły
szał —  fałszem. W tych dniach spotkam się z Elizą —  odpro
wadzę ją do granic włoskich, sam wrócę zaraz do ojca. Krucyf. 
odebrał pod jego adresem paczeczkę. W tych dniach do Aix je 
dzie i dopiero w styczniu wraca — fanty już gotowe w tych dniach 
są lub będą. Co do Jas i a ,  Ame n .  Scapa ci dał prawo —  twemu 
sercu prawo dał do tego. —  Niechże teraz twoje serce czuwa. 
Wiesz —  wiesz —  co to jest duch niespożyty, szepczący do uszu 
ludziom, że cnotliwe rzeczy robią i zarabiają na świat szczęścia, 
kiedy tu, na ziemi, w sprzeczni z sobą stojących martwią, trapią, 
prześladują. W tem duch ten straszliwy, że zawsze wmawia w swoi
ch pokuszonych, że im obowiązkiem jest czynić tak. Wspomnij, 
na Inkwizytorów hiszpańskich itd. —  itd. — Ame n .  Pamiętaj
0 Erofie. Smętno mi ! —  W Bntisch za miesiąc zapewne się zoba
czymy. Ostrzegę cię, gdy przejeżdżać będę miał. Chwała Bogu, że 
masz na 6 miesięcy. Z sześciu w sześć, będzie na zawsze. Nie 
wiem czy Adama S z c z ę ś l i w e g o  obaczę —  nie wiem —  ale je
śli obaczę, to spełnię, a jeśli nie, to przez drugich. Ściskam cię 
z serca całego — całego —  z duszy i z Ducha.

Twój na zawsze Heidetberski.

Moora melodye mieć będziesz. Sytem już trosk i goryczy
1 plotek. Jak pęknie serce, dopiero się domyślą co w tem sercu było !

Ciągle jedno —  domniemywania i plotki co do Ostat
niego —  ale tylko między najbliższemi. Adjutant to zapewne 
P., który się kochał w Zosi Chodk., późniejszej Ossolińskiej. —  
Adam Potocki w tych czasach żenił się z Katarzyną Br.

27.

Lipsk 1847. 10. Nowembra.

Mój drogi! Dieu dispose. Oczewiście myślałem, że będę 
w Heidelbergu dziś — a tymczasem, otom w Lipsku a za cztery 
godzin w Dreźnie. El. mnie tam wezwała, kiedym ją wzywał do 
Heidelberga. Lecę koleją od Akwisgr. od 3-ch dni i zabitym na
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nerwach i muskułach. Trudno bardzo mi było fanty wieść tobie, 
bo ich jeszcze nie było wypranych —  dopiero ścierki ich są 
u mnie i to jedna, ale pewno ono zwierze, co kuzynkiem zająca, 
a które zajadają Francuzy, nie omieszka Ojcu dzieciaczka zaraz 
przesłać. Odpisz mi zaraz do Drezna, mój drogi, poste restante. 
Nic nie wiem, ale przewiduję, że tylko do 15-go najdalej zabawię, 
że potem trza się będzie puścić ku Włochom — odprowadzić El. 
aż do Romy — i wrócić na cholerę, która w one czasy zapewnie 
już sobie z Petersburga do Warszawy przypochodni. Mój ojciec 
nie chce wyjeżdżać, a zakazuje mnie do siebie przyjeżdżać —  ale 
takie zakazy ojcowskie nic synom nie znaczą. Mam prośbę do cie
bie, drogi. Zawiadomię cię za parę dni gdzie i jak jadę —  i będę 
cię prosił, byś mi donosił jak najpewniej i najpilniej co się z cho
lerą dzieje i czy pochód rozpoczyna ku Warszawie. Na tych albo
wiem wiadomościach serce moje będzie wisiało i obowiązek. Za
tem nic mi nie kryjąc, jak najserdeczniej i naprawdziwiej ostrze
żesz mnie, bym zawsze miał czas powrotu. Z gazet człowiek albo
wiem późno się dowiaduje o pierwszych objawach gdzie zarazy, 
a Ojciec będzie taił przedemną. Ty w Berlinie doskonale zaś wie
dzieć będziesz jaką drogę ta f a t a l n o ś ć  obiera. —  Zdaje mi się: 
że Adasia S z c z ę ś l i w e g o ,  jak piszesz, jeszcze spotkam. Więc po
wiem mu, coś kazał, byleby szczęście go głuchym nie uczyniło. Je
szcze raz Scapa i Erofajkarski każą cię zaręczyć, że nie oni, ale 
przytem, że im mniej gawędy, tem i dla nich lepiej. Zawczoraj 
8-go K r u c y f i k s u s  i k o n t e n t  wyjechał do Chatauneuf le rouge 
près d’ Aix. Tam do stycznia bawi —  w styczniu wraca —  melo- 
dye ci tu łączę — więcej ich niema. Śliczny wiersz francuski przez 
L e s g u i l l o n  wyszedł, którego pierwsza część kończy się V ordre 
regne à V... a druga V ordre regne à hôtel Praslin. Dostań, jeśli mo
żesz —  kartka tylko jedna ale wiersz siły pełen. Zwie się L’ Echo 
du Ciel, a motto: A Domino factum est istud. Ogromnie wraził mi 
się ten wiersz w nerwy — Vado wciąż 8 Chaussée d' Antin. Choruje 
często. August w Suchej koło Kałuszyna. Ja zaś aerumnarum ple
nus —  mający za chwilę wpaść między Romcia, Aleksandra, Ada
sia itd. itd. niepewny co uczynię, gdzie się udam —  kiedy wrócę—  
bardziej koczujący niż ten Arab —  do tego wcale niezdrów —  
womiiami wciąż prześladowań. — Odpisz mi natychmiast — masz 
czas —  bo pewno tylko dzień jeden list idzie. Słyszę, że cię 
żenić zamyślają —  pamiętaj rozważyć rozważnie. Bóg cię strzeż 
i ubłogosławiaj. Ventury kazanie o 0 ’Connellu dziarskie —  i dobrze 
Jełow. przełożył. Kartka 93 pełna mniszej energii. Odpisz zaraz.

Twój na zawsze Heidelberski.

Napisz mi czy gdzie w Dreźnie ostatnich Przeglądówbym 
mógł dostać? Wyobrazisz sobie, że Praslina wszystkie na wsi sąsiady 
żałują i opłakują, jak najlepszego człowieka i nie mogą pojąć co
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się stało jemu —  jak go szał napadł. Wszystkim albowiem był do
bry, tylko tej ofierze jednej swojej zły i okrutny, a okrutny nad 
miarę co chwilnemi okrucieństwy. Do Dieppe ze wsi nie chciała 
ruszyć —  złudził ją obietnicą, że nazajutrz, przejeżdżając przez Pa
ryż, zaprowadzi ją na obiad z dziećmi do Restauratora. Ona, która 
z dziećmi i z nim obiadu od wieków nie jadła, uradowała się, upa
trując w tem znak zbliżenia, jakąś pożycia dawnego powracankę — 
i obiadowi temu kwoli, pojechała na śmierć własną, bo przed go
dziną obiadową, już z rana, padła pod nożem i kolbą pistoletu. 
Raz ją pierwszym był tak poczęstował, że wyszedł, myśląc, iż za
bita —- w pół godziny wraca, by otworzyć okno, strzelić w ogród, 
strzałem rozbudzić dom i oświadczyć, że strzelił do zabójców ucie
kających. — Wtem trupa zastaje stojącego i dzwoniącego na gwałt —-  
wtedy kolbą dobił. Umierając, spowiadał się i dzieciom zalecił, by 
nigdy nie ufali Dziadowi, Sebastianiemu. Zresztą nic więcej nie po
wiedział. —  Jaki łgarz Aleks. — powiedział Elizie, że przez dzień 
cały szukał mnie po Heidelbergu a nie mógł znaleźć. Rozśmiała się, 
wiedząc, że przeleciał i tylko ciebie widział.

Kuzynek Zająca: Królikowski, który wtedy drukował
D z i e ń  D z i s i e j s z y .  Ścierki to korekta. Krucyfiks: Gaszyń
ski przysłał mi przekład swój dwóch melodyi Moora, który 
zamierzałem w artykule o literaturze angielskiej zamieścić.

28.

Mój Drogi! Szczęśliwemum powiedział. Odpowiedział mi na 
to, że dawniej Jastrząb ów bardzo był źle z kaznodzieją, że koty 
z sobą darli, że się skarżył nań itd. — itd. — Znów i tu spotka
łem się z wieczną wadą —  waśnią i niezgodą. Zatem jakżeż mogę 
nalegać na kogoś, który mi twierdzi, że ptak drapieżny zawsze się 
lękał czy nie ufał kaznodziei, by oddał ptaka los w ręce kazno- 
dziejowe. Zatem umilkłem, przydawszy: „O co mnie proszono,
wskazałem ci —  co zechcesz —■ uczynisz!“ Zdaje się, że on ma 
zamysł drukowania w Krakowie owych Vatykanowych dokumen
tów. Czekam tęskno na odpowiedź twoją na moje pismo z Lipska 
zawczorajsze. 15-go lub 16-go wyjeżdżam do Heidelberga a po
tem dalej aż do Rzymu, po drodze Krucyfiksa obaczę. Czy nie masz 
co do niego? Czy nie masz i do Rzymu czego?

Twój na zawsze Heidelberski.

12-go Nowembra. Drezno.

Czym nie winien ci czego za biesiadę —  proszę cię —  po
wiedz —  a tamto zawsze gotowe jest za pierwszym twym rożka-
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zem do Krucyfiksa. Odpisz mi tu lub do Heidelberga jeszcze. 
Wiesz —  smutno mi bardzo. Im więcej ludzi widzę, tem mniej 
wiary napotykam. —  Jakże koniecznem, by za to w pewnych ogni
skach pałała i blaskowała, skupiona i zesłoneczniona ! Wieczne, 
wieczne przekleństwo na kacerstwa, co wprowadziły rozstrój do 
jedni, rozpadek do całości. Od tej chwili nieszczęśliwej pomięszało 
się w mózgach. Ten List Szlachcica wyraził wielu dzieciom, coby 
same nigdy nie zdołały wybełkotać, wyszeplenić, a co niedołężne 
w danym razie uczuły —  i ten List zostawił potężne dziury po 
duszach. Smutno mi —  Lecz Bóg jest!

Paleograf Jastrzębski w Rzymie ugodził się był z p. Ada
mem Potockim, że za pewną roczną pensyę, będzie wypisy
wał w Watykanie dokumenta odnoszące się do historyi pol
skiej, które miały następnie się drukować. Zaszło jakieś nie
porozumienie, które usiłowano załatwić przezemnie, a ja przez 
Zygmunta. —  Pod ten czas L i s t  S z l a c h c i c a  P o l s k i e g o ,  
Wielopolskiego, wiele robił hałasu. Z. był w Dreźnie oto
czony tymi, co się nachylali ku myśli w tym liście zawartej. 
Stąd taki jego smutek i rozdrażnienie.

29.

16. Nowembra. Drezno. 1847.
Mój drogi! Jeszcze mnie list twój i Przegląd Listopadni tu za

stał wczoraj. Dzięki ci tysiączne. Źle mi jest, że ci niedobrze. D. 
niech dyabli wezmą. To plotkarze nad plotkarzami. Nie bój się co 
do Aleks. La Casa. Ani się pytał o Heidelb., ani wzmianki nie było,—  
daty, dni, miesiące pomięszały mu się w głowie. Jest dotąd tu. Ar
cydzieło złośliwości potocznych! Nie rozumiem czemu myślisz, że 
Fantów, którym nadawałem imie dzieciaczków twych, nie ujrzysz. 
Przecież Le lapiti zaraz je prześle. Krucyfiksa niedługo obaczę. 
S z c z ę ś l i w y  w istocie zemdlał o wyroku godzinie. Odebrał wczo
raj list od Jastrzębia z Rzymu, który niejako mu służbę wypowiada, 
dymisyą daje —  więc nie wiem, co uczyni. Dawał mu 2,400 fr. 
na rok. Radziłem by połowę tego przeniósł na Literackie. Dzięki 
Jasiowi, jeśli zrozumiał sercem —  dzięki ! ale biada Skąpie, jeśli tak 
nie jest lub być przestanie. Pojutrze wyruszę na czele mamek i bon 
pułku ku Heidelbergowi. W istocie L e g i o  sum.  To mi podróżne 
wrażenie sprawia takie, jakieby wojenne n. p. Generałowi Bonaparte, 
gdyby nagle musiał się był rządzić w kampaniach włoskich regu
laminem austryackim i radami Rady Aulicznej Wiedeńskiej. Nie spo
sób mi więc wymiarkować, drogi mój, kiedy stanę w Romie. Tam 
pisz i o cholerze donoś. Rozumiesz więc, że w takich korowo
dach trudno mi bardzo o te kilka kartek, o których wspominasz. 
Mnie potrzeba nie potocznych szczególików natłoku wiecznego i co 
chwilowego, by módz zstąpić w głąb siebie samego i znów z głęb
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tej nazad wystąpić. Skorom otoczon piskiem, trąbami pocztylioń- 
skiemi, ruchem gospod, podpisującemi się gospodnikami na zapła
conych rachunkach, staję się durniem durniów — i za takiego mnie 
miej, przynajmniej przez ciąg dwóch miesięcy teraz! O tobiem sły
szał, że ci pannę S. przeznaczają. Rozważ dobrze, w jakimbądź po
dobnym razie. Co do towarzysza C h r y s t u s o m  nie wyjazd Kru- 
cyfiksa, ale przedewszystkiem kłopoty to udaremniły. Jednak mam 
nadzieję, że znów się odezwie i będzie. Do obaczenia, drogi —  
polecam cię wszechprzytomnej opiece najdroższego utajonego. Tak 
Boga słyszałem nazywanego przez żebraków w Polszczę. Bresson 
się zarżnął —- Mortier chciał siebie i dzieci — synaczek mu się 
buntował i nie chciał z nim ginąć —  córeczka przystawała — jak 
to typicznem ! Praslin i ci dwaj ambasadorowie! i Davoust i etc. 
To już nie przypadki, — gdy za nadto przypadków, rzecz się prze
mienia w prawo, a tem prawem jest, że oficyalny świat sam się 
zarzyna, czując, że dalej i krokiem nie zajdzie. Oto sens moralny 
tych wszystkich brzytew i sztyletów. — Ściskam cię serdecznie —  
zdrowie moje gorsze niż kiedybądź. Zawrót głowy zmusza mnie 
kończyć. Do obaczenia.

Twój na zawsze Heidelberski.

Proszę cię i zaklinam, często pisz i o cholerze donoś. List 
twój z 12-go szedł żółwiowo — aż w wieczór 15-go mi go oddano.

Z. potrzebował zupełnego pokoju i odosobnienia, kiedy 
co tworzył. Dlatego tak często usuwał się na bok, zamykał 
w Heid. lub gdzieindziej a bał rodziny i znajomych, którzy 
go odwiedzinami napastowali. —  Znałem się dobrze z całą 
rodziną S., ale mi nigdy ani na myśl nie przyszło starać się 
o którą z jego córek, ani nikt tego nie układał. Nalegałem 
na Z. o nowy psalm. To on zapewne zowie towarzyszem 
Chrystusa. —  26-go listopada przybył do Berlina Adam Potocki 
z rozmaitemi poleceniami od Z. do mnie. Przywiózł mi tak
że D z i e ń  D z i s i e j s z y ,  ostatecznie wykończony. Zgodził 
się na danie 2,400 fr. Tow. Historycznemu w Rzymie. Pó
źniejsze wypadki i tę obietnicę udaremniły. Z. dopiero 27-go 
z Drezna wyjechał. W paczce był list następujący :

30.

Oddający nie wie wcale, co oddaje, bo wziął zapieczętowaną 
paczkę. Chciałeś mieć —  masz. Jeśli co masz do Rzymu, oddaj 
mu —  on mię jeszcze tu spotka 22-go, gdy wrócę z Hamburga, 
gdzie mnie pilny wzywa interes, i wręczy ini, co mu polecisz. Za
pewne sam się zapyta o Jastrzębia i Literackie Towarzystwo —
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wtedy mu wyłóż, co o tem myślisz i czego pragniesz. Ściskam cię 
z serca —  Boże ci daj myśl lepszą i zdrowie lepsze.

Twój na zawsze Heidelberski.

18 Nowembra — Drezno —  1847.

Jeśli masz czas, to jeszcze mi co napisz przez Adama. Mój
Boże ! dziesięć dni już tu jestem —  mógłbym cię był widzieć
i uściskać. Krucyf. do stycznia w Montaigu — Chatauneuf le Rouge 
près d’ Aix —  będę go widział za dni 15. Czy nie masz czego
do niego ? Wojewoda w 8 Chaussée d' Antin. Pacyentka Chiliusa
każe ci się kłaniać. Pamiętasz Salamandrę i ten pyszny Salvator- 
Rozowski spacer? N. b. oddawca oświadczył mi zawczoraj, że 
wiersz do Mistrzów piękny, ale co O s t a t n i  to lichy —  bo cóż 
to? fantazya —  wymysł —  fikcya, nic więcej. Zacząłem więc ciebie 
bronić, i tak moja wymowa działała, że wyniósł z niej przekona
nie, że Ostatni jest pięknym. —  Podziękuj mi !

Pacyentka Chiliusa —  to pani Delfina. W Heidelbergu 
raz śliczny i długi spacer zrobiliśmy po lesie, gdzieśmy sala
mandrę znaleźli.

31.

25. Stycznia. Rzym. 1848.

Mój drogi Stanisławie! Czekałem na twój list jak Kania desz
czu. Pytałem się ks. Hieronima czy nie pisujesz —  odpowiadał, że 
milczysz. Już mnie sroga zdejmowała obawa —  zdawało mi się, 
żeś chory, albo też nadzwyczaj smutny. Wreście z 13 stycznia 
twe słowa dziś mnie rano obudziły i pierwszy raz nie przebudzi
łem się w melancholii od kiedym tu, bo twój list ją rozgonił. Ja 
zaś, drogi mój, nie pisałem, bom od kiedy tu wstąpił pierwszym 
krokiem, uczułem się pchniętym w mózg —  po prostu fizycznie 
pchniętym, czy przez wpływy atmosferyczne czy przez dalszy roz
wój choroby, której ni Akwisgran ni żadne Chiliusy pomódz nie 
mogą —  która co roku powoli postępuje — a tego roku doszła 
tu do objawów bardzo mi gorzkich, bo takie ciągłe mózgu i serca 
drganie, taka rozdrażń tych dwóch organów myśli i czucia, że aż 
organa ruchu, to jest ręce i nogi, dostały od nich drgania usta
wicznego, i ja niegdyś πόδας  ώκ ύ ς  jak Achilles u Homera, muszę 
teraz wiedz nogi za sobą i stąpać krokiem starcowatym. Widział
byś mnie codzień po południu tak wlokącym się po żebracku, za
wsze jedną drogą, przez Maria Maggiore i Lateran do Kolosseum 
i nazad —  a zawsze samotnie odbywam tę pielgrzymkę — samo
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tnie jak człowiek uciekający od ludzi, bo czuje się pękniętą machiną, 
bo czuje się u ma r ł y m ,  i to w miejscach tych samych, kędy nie
gdyś tak był pełnym życia. —  W tem mieście, po tych drogach 
wiosna moja była mi —  a teraz! Więc słuchaj, rozpaczy tak głu
chej, jak od kiedym tu, nigdym jeszcze nie doznał w życiu. —  Tak 
ci się długo tłomaczę —  byś pojął czemum milczał —  milczałem, 
bom nie istniał! —

Teraz słuchaj stan rzeczy tutejszych. Jest Wład., jest Orpisz., 
jest Kajs., będzie za kilka dni niezawodnie Mick. —  Co sobie ro
kujesz z tej mieszaniny zetkniętej rozmaitych żądz, chęci, wól, za
miarów ? Każdy ciągnie na sw oje— stara się, każe, podchwytywa —  
aż tu śród tej cichej niwy usiłowań milczących spadnie piorun, pana Ad. 
głos nieparlamentarny. Twierdzą jednak, że jedzie w skrusze i pokorze. 
Mnie znękanemu nowem będzie donękaniem to spotkanie. Dam tutej
szych anim widział, nikogom nie widział — uciekam od wszystkich. 
Haeret lateri letalis arundo. Nie znam nic podobniejszego do duszy 
mojej od wiersza tego — a wiersz jakżeż dźwięku rozpaczliwego 
pełen! Z Norwidem zapoznałem się — to nie z kaleczących ni ra
niących — owszem. Skarb mu wielki dan od Boga — byle go 
umiał użyć —  to najtrudniejsze. Kolory i światło —  to nic — ale 
tęcza uwita, rozpostarta na niebie z nich, foremna, rytmiczna, istna 
przepaska niebios, to wszystkiem — to trudnem — i w każdej sfe
rze ludzkiej, nie tylko w artystycznej! Miły i uprzejmy duch ten 
Norwidowy — ale zdaje mi się, że jeszcze sam siebie nie stwo
rzył! Nie wyrzekł w głębiach swych własnych f i a t  lux\ ale przyj
dzie ta chwila i stanie się on potęgą! Jak to, fantów nie odebrałeś? 
A Adaśże ich ci nie oddał, pod pieczątką, w kopercie przezemnie 
mu powierzonej ? Zdaje się, iż ci niemi najnikczemniejsząm z przy
sług wyświadczył — bo zupełną obojętność, a żale, o których 
mróz mówisz że je skrysztalił, możeby ci przyniosły co innego niż 
obojętność ludzką. Nic zaś gorszego od obojętności — przebacz 
mi — ale cóż chcesz począć z pękniętą machiną, którą już należy 
pod strych gdzie rzucić i zostawić pyłowi i szczurom na pastwę! 
Tu zaś wszystko harmonijnem dotąd —  niema żadnych scen ni 
gwałtów. W Neapolu zmusi powstanie Sykulskie rząd do przyłącze
nia się do Ligi Włoskiej. Pius ukochan przez lud — serce wiel
kie — dobra żądające i dobro dające — wiesz, jak takie serca koń
czą w dziejach? — na krzyżu —  nie mniej ich idea zwycięża! Lecz 
one same pękają pod niewdzięcznością ludzi udarowanych i ubło- 
gosławionych. Taki i jego koniec! Utinam sitn falsus vates \ Co do 
Włoch, niezawodnie wygrana ich ! Lecz droga, po której wyprawa 
owa wygrawać się będzie, może być bardzo rozmaitemi ścieżkami, 
potokami, awalanszami i prądami lawy poprzerzynaną. Jednak, bądź 
co bądź, nie obejdzie się to wszystko bez dalekich wpływów 
i drgań, udzielonych z pierścienia do pierścienia w łańcuchu ogól
nym. — O liście obłudy mówią u nas, że wszeteczne kłamstwo ! 
Pewno Hieronim ci już doniósł — co mnie boli, to Guizotowe po
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stępowanie. — Quos perdere vult prius dementat. Więc p. Kaje
tan — już i skądinąd mnie doszło —  rozgniewał się na mnie, żem 
obowiązku dopełnił, żem nie chciał, by sam uszkodził w czemkol- 
wiek dziełu swemu. Źle chyba mnie zrozumiał i nie uważał, że ofiarę 
robię ! Wojewoda dotąd w Paryżu ale ma tu wkrótce się zjawić. 
Castelbianco pracuje nad Chrystusem fale uśmierzającym. — Ściska cię 
serdecznie — dobry, poczciwy, milczący. Dzięki ci za doniesienia
0 cholerze. Brat Elizy, Potocki Przemysław, przez nią wzięty.— Wiem, 
czuję, tam tobie smutno bardzo od mrozu i nerwowo źle — a mnie 
tu słońce nie ożywia. Brak nam czegoś, czego dotąd niema na świę
cie, co dopiero w łonie Bożem urodzone spoczywa i nie zeszło — 
ale zstąpi —  a wtedy lepiej będzie nerwom! Biedny August fatalne 
godziny miał do przebycia. Jeśli go ujrzysz, powiedz mu, że mi 
bardzo źle na mózgu —  że Konstanty 20-go miał stanąć w Pa
ryżu, i żeby pisał do mnie. Więc u nas o stosunkach nie myślą 
włościańskich? W nich jednak kwestya życia lub śmierci. Jeśli szla
chta nie wynajdzie kombinacyi, nadającej godność ludzką i możność 
podniesienia się chłopom, a zarazem jednak n ie  wysuwającą ich, jak 
w Księstwie, z pod wpływu tradycyi, z pod zależności moralnej od 
tejże szlachty, to źle, to bardzo źle, to fatalnie źle!

Pisz częściej, drogi Stanisławie, daruj ini ten list smętny —  
uważaj mnie za chorego, uważaj za jakiegoś Hamleta, co się zbliża 
ku piątemu aktowi —  może ukoją się nerwy, może wróci siła — 
wątpię — ale cóż? nie wielka szkoda ze straty jednego. Pal go 
dyabli i niepamięć. Serce tylko swe zachowaj sercu memu ■— pisz
1 pamiętaj, że cię kocha

Twój Ruinowy istotnie.

O Komir. towiariszczującym słyszałem, że wielki szałaput, że 
znakomity gaduła, że niedyskretny do najwyższego stopnia. Gdzie 
się podziała ta kamfora ?

Wspomniani powyżej są: Władysław Zamojski, Ludwik 
Orpiszewski, O. Kajsrewicz. Norwid był podówczas bardzo 
miłym człowiekiem. Uprzejmy, słodki, pełen rozmaitych zdol
ności, do poezyi, rysunku, malarstwa, rzeźbiarstwa. Polecałem 
też go najbliższym moim. Później stał się zarozumiałym, gniew- 
liwym, grubiańskim, wymagającym, aby mu ciągle ofiary skła
dano — i to na klęczkach. Opryskliwości jego mogła być po
wodem najprzód głuchota, powtóre niemożność tego różno
rodnego talentu skupienia się, skrystalizowania w jedną całość. 
Stał się wkrótce prawie przedmiotem odrazy i pośmiewiska. Gene
rał Morawski, tak łagodny w swych sądach, może jego jednego 
znieść nie mógł. Wprawdzie wiele dowcipków, które w roz
mowie, a nawet w pismach, rzucał na Norwida, przypisać na
leży temu, żem ja zawsze przed nim gorąco go bronił. — Dalej 
w tym liście Z. wzmiankuje, że Dz i e ń  Dzi s i e j s zy z obojętno
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ścią został przyjęty, że przez to krzywdę mi uczynił i że był
bym lepiej zrobił, gdybym natomiast był ogłosił własne G o rz- 
k ie Żale. — Uderzające są dalej przepowiednie co do Pa
pieża i Guizota, które się tak rychło ziścić miały. Dalej jeszcze 
jest wzmianka, że mój stryj Kajetan nie przyjął chętnie uwag, 
które Z. poczynił o tych ustępach C z a rn ie ck ie g o , jakie nam 
był Andrzej w Bonn czytał. Był jakiś Komir., towiańczyk, tro
chę poeta, a razem spiskowiec, który się w tych czasach bar
dzo kręcił między krajem i emigracyą. W zimie z 47 na 48 
widywałem go w Berlinie.

32.

1848. Rzym. 20 lutego.

Mój drogi Stanisławie ! Wczoraj list twój odebrałem. A więc 
i Ty jak ja. Rozwiązujem się oba. Potęga po potędze wychodzi nam 
z duszy — gdzież zapadamy? Czy to nie przeczucie chwili stanow
czej, uroczystej, blizkiej, a nie pieśnianej już lecz innej, twardej ? 
Może tracim władze, służące do myślenia i rozumienia, bo tu trzeba 
będzie nam czego innego? Tak cię pocieszam, o drogi mój, sam 
niepocieszony, sam pożerany wciąż głębokim jadem nagromadzo
nym przez wszystkie boleści i zawody żywota. Czasami sam już nie 
wiem co się ze mną dzieje — schylę skroń nad papier, a pod 
skronią tak myśl się plącze i gmatwa, że aż komicznie, jak gdyby 
mózg z siadłego w płynny się przemienił i ciekł już a nie siedział 
w czaszce. Módlmy się i prośmy Boga o ratunek. —  Pytasz się
0 Ad. i Władys. —  Adam, mojem zdaniem, dostał się w najsroższą nie
wolę. Spotkał się z ogromną potęgą, zawartą w człowieku indywi
dualnym. Ta go opanowała, i opanowała tak jak karność wojskowa 
opanowuje żołnierzy. Duch jego wzięt w kamasze, kajdanami skut —
1 on te kajdany trzęsie nad głowami innych i zowie to najwolniej
szą wolnością. Nigdym takiego niewolnika nie oglądał, nigdy też 
i takiego despotę. Żeby nie ten pierwiastek niewoli, wszystko, co 
mówi byłoby pięknem i prawdziwem, przynajmniej większa część, 
jeśli nie wszystko. Lecz przyczepione jarzmo, lecz przypięty bicz, 
bat, knut moralny do każdej idei, do każdego słowa, gwałt w ru
chu każdym, a osobliwie przekonanie najgłębsze, że ten gwałt jest 
obrządkiem wiar onych wstępujących w świat, przemienia je w Ty
ranią srogą, nieużytą, w fanatyzm arabski. Najwyższe idee, gdy się 
do takich środków udają, tracą z rodzimej bieli, Boga się córkami 
narodziwszy w niebie, odcórkiwują się Jemu na ziemi, i wdziaw
szy szaty poplamione niewiast ulicznych i włos rozczochrany ich 
i zazdrość i zawiść i gniew, stają się nie zbawicielkarni świata, lecz 
jednych nałożnicami a drugich Herodyadaini żądającemi, by im na 
talerzach głowy Ś-tych Janów noszono ! Zdaje się, że wszelka Idea
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takie momenta przebywa, czyli, że dla wszelkiej Idei znajdują się 
tacy posługacze. Smutek zdejmuje a często i bunt widza i słucha
cza — lecz co pewnego, to to, że niesłychanie potężny duch 
z Towiariskiego samego i że tak ich wszystkich okajdanił, że albo 
Duch Boży ich odkajdani sam, albo już w jassyrze tym pozostaną na 
wieki — w sferze duchowych reform i wskrzeszeń i zmartwych
wstań z siebie koniecznych, to samo, co niegdyś na polu wolności 
politycznej Konwencya i Comité du Salut public. — Fatalna wiara, 
że dobro i światło można duchom ludzkim wgnieść w piersi, 
wgwoździć w skroń, wwiercić w serce — że można, tratując po 
nieśmiertelnej duszy, ją unieśmiertelnić, do niebios przyszłości i do 
niebios wszechżycia zagnać, tak jak Furye zaganiają do Erebu ! Da
łem ci wyobrażenie metody —  co do dogmatów nie udzielają mi 
ich, ani pragnę ich udziału, bo ni zdradzać nikogo, ni też nikomu 
wprządz się w jarzmo nie chcę — a u  nich tak rzeczy stoją, że 
byłby zdrajcą, ktoby, w jarzmo głowy i karku nie oddawszy, do
gmata posiadł! Mimo to, Ad. zawszeż kolosalnym Michał-Anioło- 
wym Duchem — nieskończona żądza, z rozpaczy wynikła a gotowa 
do wszystkiego, byleby sprawiedliwość zajaśniała światu — wpę
dziła go w tę jednostronność. Męczennik to sprawy, która tylu mę
czenników liczy! — Ma się w tych dniach widzieć z Ojcem Św. 
Ojciec św. jeden warunek położył, by przy świadku jednym. Ma- 
kryna jedna mogłaby, mojem zdaniem, silny wpływ wywrzeć nań —  
bo dąży jego duch sztucznie do wszystkich supernaturalizmów, 
które jej duch posiadł naturalnie —  tak, naturalnie i logicznie — 
gdyż zasługa i męczeństwo drogami są logicznemi do krainy cu
dów i widzeń. Broń, której się jemu chce, ona ma już w ręku —  
niąby mogła może wyleczyć ranę jego serca wieczną.

Co do Wład., dopełnia obowiązku, który sam na się włożył, 
pilnie — stara się wszelkim sposobem, gdzie tylko luka się zrobi, 
ją zaludnić, zapełnić swojemi —  a nie mówię s w o j e m i  w z na 
c z e n i u  partyi, jedno w szerszem daleko. Przeciwko niemu nic nie 
powiem. Jest coś bohaterskiego w tej naturze, także rozwiązującej 
się już ale i upartej i walecznej aż po ostatnią chwilę. — Co do 
orlikowego oka Norwidowego, nie lękaj się. Spadł wzrok jego w pra
cowni Castelbianca na leżące broszurki — wziął w palce —  koniu
szkiem palców samych kilka kartek przewrócił a oczyma w sufit 
patrzał — potem nazad położył i wyszedł. Nader uprzejma natura, 
bez namiętności żadnej, bez stronniczości. Brat jego się stowianił 
i tu przyjeżdża w tych dniach. Vado przybywa też, bo 15-go wyru
szył z Paryża. Konstanty wciąż się dopytuje kiedy każesz sobie ode
słać to, co on ci winien Nie wiem, jak spokoić jego sumienie pod 
tym względem niespokojne...

Może przyjść do tego, że za winę jednego wielu wisieć bę
dzie — bo u ludzi wręcz przeciwnie jak u Boga — u Boga albo
wiem jeden niewinny wielu winnych zbawia! Plączą się myśli — 
w sercu J?ól — pióro z rąk wypada. Co się tu dzieje, wiesz z Ga



zet. Jakby wylew Ducha ś-ego nieznany dotąd na polityczne ob
szary — w zgodzie i bezgwałcie dotąd. Harmonii przykład pierw
szy w dziejach, pierwszy po Konstytucyi 3-go maja. Pisz do mnie, 
drogi mój — i mnie potrzeba głosu twego współsmętnego —  pisz, 
proszę cię — módlmy się —  a zdaleka błogosławię ci całym du
chem moim kochającym cię.

Twój Heidelberski.

33.

1848. Rzym. 28 Marca.

Mój najdroższy Stanisławie! Dzięki ci za twój list, za dni i pod 
dniami Sądu pisany — bo to wielką miłością pisać list o takiej po
rze trzęsiennej świata. Tu niesłychanych dokazuje wysileń p. Ad., 
by wyrwać błogosławieństwo i sztandar z rąk Piusowych, a za po
mocą tego uświęcić Towiańszczyznę. Walka między nim a duchem 
Makryny rozpoczęta. Dużo zgorszenia — dużo nieładu, niezgody. 
60-ciu jest naszych, a wszystko między niemi wre wojną cywilną. 
Nieboska już i tu. 20-tu p. Ad. przeciągnął na swoją stronę. Jest 
w Towiańszczyźnie ono piekło, o którem w Apokalipsie: „Ma rogi 
podobne barankowym, ale mówi jako smok“, bo nienawiść wre 
w ich sercach a wielkie prawdy mówią. Bóg od ich zwycięstwa 
Polskę strzeż —  rosną w potęgę i liczbę. —  Wszystko, co mi pi
szesz o obywatelach poznańskich rozdziera mi duszę. Karteczki 
w imieniu Papieża porozsypywane pod kształtem modlitw, to zu
pełnie taki sam koncept jak Adamowy tu. Mało zacnych i poczci
wych ludzi na świecie, mało szlachetnych —  wszelkich środków 
użyć gotowi, by swojego dopiąć, by władzę i Tyranię posiąść. 
Módlmy się, ufajmy, — spowiadałem się zawczoraj i komunię św. 
przyjąłem na intencyę ojca mojego. O mój najdroższy, dni to sądu 
nad epoką całą, sądu to dni. Słowa Chrystusa zaczynają się urze
czywistniać — figowe drzewo puszcza listki na wiosnę. Kto z nas 
odzobaczy drugiego? — Tu dotąd spokojnie. Kilka tysięcy ochot
nika poszło do Lombardyi. Miasto wieczne pozostało bez nich spo- 
kojniejszem. O Rzeczpospolitej zamyślają i tu. Pius prawdziwie crux 
crucis —  przez co on przejdzie jeszcze! Król Sard. wszedł z woj
skiem do Lombardyi. Zda się o tej godzinie już Lombardya cała 
niepodległa. Od dni 12-stu zupełnieśmy przecięci od wszelkich no
win paryskich lądową drogą przybywalnych — ni listów ni gazet — 
więc nic nie wiem ani o Auguście ani o pani D. Straszliwie mi 
tęskno czy się myślą obrócę ku Paryżowi, czy ku Warszawie. Nie 
wiem nawet czym wszystkiego nie stracił w Paryżu. Zgoła nic a nic 
nie wiem. Żyję w ciągłem oczekiwaniu. Wojewoda tu, ale chce do 
Paryża jechać. Castelbianco wybiera się na oficera do Bolonii. Nor
wid dotąd tu. Ach! prawdziwieś napisał, kiedyś pisał, że g r o m  o
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wym n a w a ł e m  spieszą wypadki. Sameś nie wiedział, że o tyle 
prawdę piszesz w chwili onej!!! Ale twego głosu nie usłuchają, nie 
uderzą się w piersi, będą pchali naprzód, a to naprzód będzie na
przód w otchłań. Jednak Makryna mówi, że Chrystus zwycięży, że 
nie będzie u nas ab  o m i n a t i o  d e s  o l a t i o  nis.  Módlmy się —  
ufajmy. Ja wyczekuję wiadomości jakichciś pewnych. Gdy ta kur
tyna dymu, co mnie dzieli od Europy, opadnie, obaczę co tu jest 
do roboty. Bóg cię strzeż i ubłogosławiaj —  prowadź i przepro
wadź. Kocham cię na zawsze, mój drogi. Odpisz mi zaraz jeszcze 
tu. —  Ah! dni Sądu nad światem!

Twój Heidelberski.

Pamiętasz cichy Heidelberg, tę ciszę natury ? Ah ! ciszej już nie 
będzie nam ! Wieści głuche się rozszerzają, że w Paryżu bójka stra
szna. Boże zmiłuj się nad tymi, którzy tam!

Po tym liście, wypadki przerwały między nami komuni- 
kacyę. Ja, jako wysłaniec Rządu Narodowego, udałem się w po
czątkach kwietnia do Londynu, gdzie do końca czerwca ba
wiłem. W początku lipca przyjechałem do Paryża. Ani mi na 
myśl przyszło, żeby Zyg. mógł się tam znajdować. Nie zaraz 
więc byłem u Pani Delfiny. Nie zastawszy jej, napisałem list, 
zapytując o Z. W kilka potem godzin znalazłem u siebie w ho
telu odpowiedź, zapraszającą mnie na obiad. Jednocześnie od
dano mi następującą karteczkę:

34.

Jużem był na drodze do Strasburga. Zawróciłem na twoją 
kartkę. Mam godzin 12 dla ciebie. Przybywaj do mnie 3 8 4 Neuve 
des Mathurins jak najprędzej —  czekam na cię — ani słowa ni
komu o mnie.

Twój Heidelberski.

11. Lipca. Babylon. 48.

Natychmiast pobiegłem' do niego. Zatrzymał mnie na noc 
u siebie. Całą noc przegadaliśmy. Zasnąwszy nad ranem, le
dwie zdołaliśmy się ubrać; przybyła Ludmiła (Księżna Beauvau). 
Tegoż dnia wyjechał Z. do jej zamku, gdzieś na drodze ku 
Strasburgowi. Rozstaliśmy się znowu, nie wiedząc jak rychło 
i kędy się zobaczymy. Wtem nazajutrz dochodzi mnie taka 
karteczka :
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35.

Mój drogi! Zbieg okoliczności rozmaitych znów mnie tu na 
24 godzin ściągnął. Bądź łaskaw, przyjdź do 38 kiedy możesz a o 7-ej 
wiedz, że będę z Panią D. w Café Anglais i że czekać na ciebie 
będziemy z obiadem. Gdybyś wprzód nie wrócił i nie widział się 
w 38 ze mną, to tam bądź o 7-ej, a skoro zapytasz o Małachowskiego, 
zaraz cię garson zaprowadzi do mnie, bo u niego tak się wabi

Twój Heidetberski.
13. lipca. Babylon.

Tym nawrotem Z. kilka dni w Paryżu zabawił. Dziwnie 
nie po swojsku wyglądał on w tym Babylonie. W dzień nie 
wychodził, albo się tylko w pojeździe zamkniętym przemykał 
przez ulice. Ubierał się, dla niepoznania, jaskrawo, w świetnej 
chustce na szyi i kamizelce, w kapeluszu. Taki miał zwyczaj 
od dawna, ilekroć był w Paryżu, a bywał często tam pota
jemnie. Przed dwoma czy trzema laty, gdy się tak raz chyłkiem 
przesuwał przez jakąś ulicę, spostrzega na swe nieszczęście 
Słowackiego, wprost idącego ku niemu. Nastroił więc buń
czuczną minę, nasunął kapelusz jeszcze bardziej na bakier, 
lecz nic nie pomogło, tamten coraz śmielej zbliża się i już, 
wyciąga rękę. Wtedy Z. wpada do jakiejś kamienicy, S. bie
gnie za nim i woła: Zygmuncie. Ten się odwraca i powiada 
po francusku, że nie rozumie. Od tej to przygody Z. wywo
dził urazę i niechęć Słowackiego. — Dnie więc całe przepę
dzaliśmy w domu, nad wieczorem wymykaliśmy się do Café 
Anglais na obiad, gdzie miał już garsonów dobrze znajomych, 
którzy jeden cabinet particulier na jego usługi zawsze zatrzy
mywali. W nocy dopiero obchodziliśmy lub objeżdżaliśmy Ba
bylon. Wszędzie jeszcze były ślady walk czerwcowych. —  
Wszystko to Z. zwiedzał z wielką ciekawością. Był znowu bar
dzo wymownym. Tak raz na Pont N euf patrząc na ogrom 
miasta, parę godzin snuł najstraszniejsze obrązy, jakby nowy 
jaki poemat o piekle. Marzył o ogólnej rzezi. Odźwierny 
w każdym domu wydawał mu się takim naprzód nastawio
nym oprawcą, co miał wszystkich bogatszych lokatorów życia 
pozbawić. Widział, jak pod ziemią odbywają się orgie, bacha- 
nalia na cześć szatana, kobiety splugawione lubieżnością, mor
dem tchnące, krew żłopiące, istne furye, z pochodniami i pły
nami siarczanemi do naniecania pożarów, zaprawiające męż
czyzn do rzezi, gorzej jeszcze, do gwałcenia żon i dziewic 
szlachty i mieszczaństwa, dzieci obojga płci, aby zesromocić, 
splugawić ród cały, — zgoła, gdy dziś przywiodę sobie przed 
oczy najszkaradniejsze sceny z dziejów Komuny, zda mi się, że 
wtedy wszystkie on już je wywróżył i na tem ciemnem tle Paryża

P am iętn ik  literacki, X . 2 2
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wypłomienił, z wnętrza, z najtajniejszych warstw podziemnych 
nowego Babylonu wydobywając wieszczym swym wzrokiem 
to, co lat później dwadzieścia trzy miało się na wierzchu roz- 
wielmożyć i zapanować. —  Zwiedziliśmy i te miejsca, gdzie 
się przytuliły polskie szczątki i wspomnienia. Tak raz z panią 
Delfiną byliśmy w szpitalu S-go Kaźmierza, gdzieś na Rue 
de V hôpital, — u Kałużyńskich — musieliśmy zbudzić starego 
ojca, który w czerwonym szlafroku, obok czterech śpiących 
dziatek, opowiadał nam o bitwie stoczonej obok, w której 
Jenerała Brea zabito. Z. ciekawy był przyjrzeć się Hotelowi Lam
bert, owemu zamkowi, jak zwał, polskich Burgrawów. Wpro
wadziłem go po ciemku w podwórze, na schody, pokazywa
łem gdzie kto z naszych mięszka, jaki rozkład domu. Musie
liśmy uciekać, żeby nas nie wzięto za złodziei. Inną razą jeź
dziliśmy parę godzin po Champs-Elisées. Pani D. wysiadła na 
wieczór do Pani de la Redorte, a my długo przyglądaliśmy 
się hotelowi Praslin. Po jednej z takich nocnych wycieczek, 
rozstaliśmy się 16-go Iipca o późnej, północnej godzinie, nie 
przewidując, że to ostatni raz w życiu się widzimy. 17-go wy
jechałem najprzód do Brukseli, gdzie zabawiwszy do końca 
miesiąca, podążyłem do Berlina. W parę dni po mojem tam 
przybyciu nadszedł list następny.

36.

Heidelberg. 30-go lipca 1848.

Mój drogi i bardzo 1 Dziękuję ci za tłum najciekawszych wia
domości. O Sułtance mi się nie podobywają. Moskwa umie takie 
dzieci naiwne, bez wiedzy ich i pomimo woli używać. Służą jej 
bez poczucia się do służby, a że komeraż ich natur węgielnym ka
mieniem, dopełniają tego samego, co płatni szpiegowie — bezpłat
nie! Liewenową więc była Rzeczpospolitej! Thiers smak ma lepszy 
od Guizota! ale to mi się wcale nie podoba!!I wcale! raz jeszcze 
powtarzam, że wcale! I tak to nasi konspirują! Moszki nasze pro
wadzą rzecz! Abdykacya musi być ubraniem, w kształt dramatyczny, 
wrażenia moralnego, doznanego przez Władysława. Mówił kilku oso
bom, że Adama biegłość i śmiałość go zastanowiły, że tam, gdzie 
on czekiwal długo, Adam bywał zaraz wpuszczany. Stąd urosła 
Legienda o akcie abdykacyi. Dziękuję ci za obronę przed Generałem— 
ale nie warto było tracić w jego opinii samemu, na to, bym ja się 
podniósł. Gdzie wielbią Krysińskiego, rad ja ustępuję z pola. Wiesz, 
Krysiński list napisał do Cesarza, jakby Towiański drugi, upominając 
go o Królestwa wyjarzm z Królem Leuchtembergiem lub Konstan
tym, a ręcząc mu za to, że będzie panem Europy. Czytał ten list 
Kisielowej zawczoraj — oczewiście list nie do Mikołaja ale do emi-
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gracyi pisany, by ją przekonać, że jest nie obywatelem żydem, ale 
obywatelem S t a a t s m  a nem — Polakiem! Więcej niż kiedy strzegę się 
przechrztów i żydów. Pokaże się kiedyś, że scena Nieboskiej o nich 
nie marzeniem czczem, ani też cr im e  a n t i - n a t i o n a l  jak ją nazwał 
Mickiewicz w kursie zindeksowanym ! Ks. D. komerą, a między nami 
mówiąc, był i jest wielki głupiec — łatwy do wprowadzenia w błoto —  
sam niepewny swych wiar, i mający dość czasu i ni с d o r o b o ty, by 
z łoża śmierci donosić jeszcze Generałowi, że niezawodnie Erofajkar- 
ski kryje się w Babylonie! Dostań listu do Generała Bertrand, Różyc
kiego, z świadectwem Towiańskiemu! albo szalone kłamstwo, albo 
też szalone oszukanie tego człowieka przez Mistrza w Courrier Fran
çais  z 22-go lipca. Więc Kołysko ! Nabielak, także! a sam p. Ad. 
cały! — zgrabny! ślizki jak węgorz! — Z Rzymu przybywa tu Ku
rowski, „szukając po Europie pana Aleksandra, a uciekając z Rzymu, 
gdzie mówiono codzień o rzezi okropnej, co ma nastąpić“. Niczego 
więcej dowiedzieć się od subjekta owego nie mogłem — ale to do
wodzi, że jak za moich czasów, tak i teraz trwa niebezpieczeństwo. 
Rzym między retrogrady u czerwonych ujęty, podrzuca się w trwo
dze i duszności —  ale bo też Papież z granitu tego samego, co 
skała Tarpejska a nie co Kapitol. Odpowiada na adres izb pokojem — 
a tu w kilka dni Lichtenstein do Ferrary mu wpada. Alokucyą mówi 
pełną to pochlebstw to znów pogróżek dla Moskwy, a o Polszczę 
nic, nic, nic! —  wreście konkordat!!! Erofajkarski wyrżnął list o tem 
wszystkiem wczoraj do synowca, upominając się o obietnicę daną 
a niespełnioną. Frankfurt demokratyczny, wybran przez jedynowła- 
dny lud, na 4-ty rozbiór się zgodził. Tem samem, jeśli logiczny, 
i wojnę we Włoszech musi popierać. — To go zawiedzie tam, gdzieby 
nie chciał — przez okna wyskoczy sejm ten — Czerwoni nas bro
nili. — Łotry przez nas poczciwieją, wrzkomo na 5 minut t. j. 
przez czas, przez który o nas mówią. A znów czerwonych, nas bro
niących, tak się poczciwi boją, że przez nas łotrzeją. Szczególnych 
mamy opiekunów. Ci opiekunowie gubią nas gorzej niż wrogi, 
bo wrogi nie mogą nam jedno ciało torturzyć —  a tacy przyja
ciele duszę zatracają. Zmysł nasz źwierzęcy, zmysłowy, że tak rzekę, 
wiedzie nas do rozsadzenia świata, który nas opuścił, zdradził, roz
deptał, zamordować chciał zawsze i wszędzie, nie wyjąwszy Paryża, 
nie wyjąwszy i Rzymu —  chciał lub dozwalał —  ale nie tak się 
zmartwychwstaje. Instynkt naturalny tylko zemstę przynosi —  zem
sta kończy się na zemście —  z natury swej bezpotomna jest. Zmar
twychwstanie należy do objawów już niebieskich żywota wiecznego. 
Doń przez instynkt naturalny nie dojdziesz. Byłżeby Chrystus zmar
twychwstał, gdyby był Katyliną lub epikurejczykiem ? Więc i my 
o tyle tylko odżyjem, o ile porzucim zmysłową chuć polityczną, 
a weżmiem się do miłości, szlachetności, cnoty społecznej! Prze
baczyć musim światu, i zbawić świat, kata naszego! Wtedy odży
jem. Póki demagogii u nas, póty i śmierci naszej! Przez straszne 
próby jeszcze przechodzić będziem —  rzucać się i miotać —  nic
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nie pomożem, aż dostąpim do świętości istotnej politycznej. Moskwa 
i Rzeczpospolita czerwone będą grasowały na przemian przez świat. 
Ni jednej ni drugim nie powinniśmy hołdować ale walczyć do ostat
niego za ocaleniem z a c n o ś c i  na ziemi. Tem —  nie czem innem —  
zwycięźym i świat i śmierć. A nie, to nie! ale tego n ie  nie będzie. —  
Bo kocha nas Bóg. —  W szkaradnemem położeniu. Cholera War
szawy blizka. Ojciec mój nie może wyjechać, więc muszę, skoro 
cholera przyjdzie don, sam ruszać —  czuję, że tak powinienem. 
Co się ze mną stanie potem, Bóg wie —  ale że właśnie Bóg a nie 
kto inny, więcem spokojny. Wtedy się w Berlinie obaczym. Tym
czasem tu siedzę i wody piję. El. do Baden jedzie jutro na 3 ty
godnie, potem do Drezna. Ja zaś w Warszawie, lub tu. —  Piszże 
więc do mnie tu. Trentowski w Freyburgu. Demagogia nasza tak 
mu dopiekła za Ojczyźniaka, że z Frankfurtu wyjechał, nie mogąc 
już wytrzymać, bojąc się, by nie oszalał z smutku i zgrozy. Będę 
się z nim widział pojutrze. Sanguszkówna Romcia nienawidzi — 
kocha Stasia Zamojskiego. —  Co do onego, o którym mówisz, że 
w Rzymie w wielkiej biedzie, to wyjeżdżając zostawiłem mu— ogółem 
1,300 fr. od kwietnia. Brat go morduje Towiańczyk, osiadł mu na 
karku i on musi go żywić. Dobrze, będę pamiętał ale później. Eli
zie powiem o 100 sk. dla Nowotnego. — Na sesyach nie byłem 
w Frankfurcie, bo nie cierpię słuchać kłamstw i w napastnikach 
i w obrońcach, i śliny dość nie mam, by czterystu twarzom plunąć 
w oczy od razu. Dziś tu L e wi c a  przybyła stamtąd i Volksverein 
na zamku — będzie o Polszczę faryzejska przemowa. Z okien tłum 
ciągnący widziałem. Kształty Lewiatana mi się przyśniły. Weź każ
dego osobno człowieka — może pół-boga, może anioła da ci wy
obrażenie. Utop go w mnóstwie —  sam zginie — a mnóstwo się 
nie wyrobi na kształtne — zostanie zawsze na kształt glisty, po- 
tworu, smoka ! Estetycznej wartości nie ma tłum — nie jest c a ł o 
ś c i ą  —  a osobnik jest nią! Dlatego to tłumy nie cierpią estetyki 
za naszych dni. Co za różnica z osobnikiem —  pokraj go —  
każdy członek obrzydliwością, bo odcięty od całości. — Sama 
zaś całość postaci — pięknem ! Tłum weź a wypadnie ci inaczej —  
członki piękne, ich zaś skupienie bez śladów ducha, podobne do 
płazów, najniższych kształtów natury ! — Teraz gdzieś na zamku 
wrzeszczą —  Lewica o Polszczę mówi. Polska dla nich to, co Chry
stus dla Anabaptystów lub Inkwizytorów —  środkiem do zaburzeń 
lub władzy. O Polsko moja święta, nie daj się zwieść i uwieść — 
podeptaj Faryzeuszów przeszłości i Faryzeuszów przyszłości —  od
rzuć wszelkie kłamstwo —  bądź dumną tak królom jak ludowi — 
bądź zaś pokorną Panu Bogu —  a będziesz! Ściskam cię, mój 
drogi, ściskam serdecznie. O pierścionku nie zapomnij dla Au
gusta.

Twój na zawsze Heidetberski.



O litanii do Januszkiewicza i Kołyski nigdym nie słyszał — 
czy żart? czy też wiernych prawdziwa pobożność?

Zaznajomiwszy się z Panią Kalergis w Rzymie, bywałem 
u niej w Paryżu, zawsze przez nią usilnie zapraszany. Miała 
ona wtedy jeden z rzadkich salonów, gdzie się, podczas burz
liwego lata 1848, schodzono —  krajowcy i cudzoziemcy. 
Thiers nie opuszczał prawie żadnego zebrania. Nie głęboka, 
chwiejna zawsze w swych przekonaniach, ale zręczna i dow
cipna, umiała doskonale pochwycić wizerunek ówczesnych wy
padków, poznać usposobienie spółeczności i pojedynczych 
znakomitszych ludzi. To wszystko podawała w listach swemu 
stryjowi Nesselrodemu. Ten zaś czytywał je Cesarzowi, który po
wiedział, że one są więcej warte, niż wszystkie raporta amba
sadorów. Z., który ją zawsze zwał pół-dzieckiem pół-sułtanki, 
teraz doskonale z powyższego powodu mianował ją Liewe- 
nową Rzeczpospolitej. Mówiono, że Guizot pono kochał się 
w księżnie Lieven, i że to przez niego wiedziała ona o wszyst- 
kiem. Pod koniec lipca przez dwa tygodnie widywałem co- 
dzień Panią Kalergis w Brukseli. Wielkie ona miała uszano
wanie dla Jenerała Skrzyneckiego. Jemu zwierzała się ze wszyst
kich swych stosunków z Adamem Potockim. Drugą figurą, 
którą, ale nie z taką przyjemnością, widywałem wtedy u Skrzy
neckich, był Krysiński, znany później pod nazwiskiem Leliwy. 
Kręcił się on wtedy wiele w polityce, pisywał i wydawał bro
szury. Ostrzegałem Jenerała, nie chciał wierzyć.— Widać dalej 
z tego listu jak Z. hojnie Norwida wrspierał. Na moje wsta
wienie się dano 100 szk. Nowotnemu za jakiś obraz. —  Kur
sowała wtedy litania na żart przeciw Towiańczykom napi
sana —  gdzie było: Januszkiewiczu, domie złoty -  Kołysko, 
(a był ogromny) wieżo z kości słoniowej.
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37.

18 Sierpnia 1848. Heidelberg.

Drogi ! Za nadto cię kocham, bym nie pragnął, żebyś zawsze 
wiedział prawdę o mnie. Przyłączone dokumenta ci ją wykażą. Po 
ich przeczytaniu, sumiennie będziesz mógł odpowiedzieć każdemu, 
coby, w tym wieku kłamstw i zdrad wszelkich, spotwarzał twego 
przyjaciela. Możesz sobie wystawić, jakie ten list źwierzęcy, p r u- 
d o n i c z n y  wywarł wrażenie na Elizę a jaką trucizną mi krew oja- 
dził. Odpisałem jako się należało. Czekam na jegomościa tu, jakom 
oświadczył, przez trzy tygodnie, poczem uczuję się zupełnie wolnym 
wszelkich ruchów moich. Odeszlij mi, proszę cię, corpus delicti 
i odpis mój. Jeźli chcesz, to weź kopię ostatniego, by u ciebie ta
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obrona czci mej się przechowała —  a potem zaraz odeszlij, bo mi 
potrzebne. Ściska cię Konstanty i ja serdecznie cię ściskam. Czyś 
odebrał duży list stąd odemnie?

Twój Heidelberski.

A kto wie? może to biedny obłąkaniec, czytaniem romansów 
w szynkowniach otruty! —  A co? czy nie na dno piekieł strącili 
duszę? Tow. i Gut na Ulloa —  wiesz? Rzadko moje mnie prze
czucia mylą.

Jakiś Roman Czarnomski, mianujący się Pułkownikiem, 
już od paru lat ścigał Zygmunta pretensyą do spadku po Pa
wle Czackim, kilka tysięcy dukatów wynoszącą. Ponieważ 
wszystkie sprawy, tyczące się sukcesyi tej już przed 20-ma 
laty usuniętemi sądownie zostały na tym prostym powodzie, 
iż na matkę Zygmunta nic po tym Pawle (w liście jest Czap
ski, ale prędzej to Czacki) nie spadło, Z. odmówił wszelkiego 
układu. Wtedy C. wytoczył proces i przegrał. Teraz po wy
daleniu z Poznańskiego, gdzie w czasie ruchów 1848 dowo
dził podobno kawaleryą, przyczepił się znowu do Zygmunta 
i listem pełnym obelg i potwarzy, przesłanym mu pod ko
pertą Pani Elizy, zamierzył postrachem pojedynku zmusić go 
do zaspokojenia swych pretensyi. Otóż ten list jego, równie 
jak swą godną a dzielną odpowiedź, przysyłał mi teraz Zyg
munt. Kopia odpowiedzi znajduje się w moim zbiorze przy 
liście z 18-go sierpnia.

38.

1848. 28 Sierpnia. Heidelberg.

Mój drogi ! Nie odsyłasz mi ani listu Czarnomskiego ani ko
pii mojego nań odpisu. Co chwila może mi być potrzebnym. Szka
radniejszy jeszcze drugi list odebrałem odeń, kończący się tak: „Do 
widzenia ale z pistoletem w ręku lub na latarni, jako największego 
arystokratę i poetę jakiego znałem“. Na tom odpisał, że 19-go Se- 
ptembra upływają trzy tygodnie, przez które mu powiedziałem w od
pisie, co u ciebie, że bawię w Heidelbergu, nie lękając się gróźb 
niczyich. —  „Za co ojca kochasz, chyba udajesz“ — jeden z ty
siącznych frazesów tego listu, błotem pisanego. Kto tak pisuje, rzadko 
przybywa. Odeszlij mi proszę cię corrpora delicti. Mówią, że nie
zawodnie Tow. był za barykadami i wołał na robotniki: „Zwycię
życie —  Chrystus z wami“. Chrystus z kwasem siarczanym i za- 
trutemi kulami ! ! ! Ściskam cię serdecznie. Odpisz tu zaraz. Konst. 
też cię ściska.

Twój Heidelberski,
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Czy w istocie cholera w Berlinie? czybyś się nie lepiej gdzie 
przewietrzył, drogi?

20-go sierpnia wyjechałem najprzód do Wrocławia, po
tem do wód w Landek, stąd opóźnienie w odesłaniu Zyg
muntowi dokumentów, które mi powierzył.

39.

Bad Baden. 1848. 2-go Septembra.

Mój drogi ! W czas wrócił od ciebie list. Nazajutrz w wieczór 
przybył p. Czarnomski (30-go sierpnia). Dziwną ironią losu i łaską 
Kelnera, na tym samym korytarzu, w Badischer H of, naprzeciwko mo
ich, drzwi dostał. Noc minęła, nie wiedzieliśmy, że tak blizko spoczy
wamy namiotów filistyńskich. Nazajutrz prosi o Augusta. Aug. do 
niego idzie. Pyta się, czy nie mógłby z panem Krasińskim o intere
sie pomówić procesowym —  o układ jakiś itd. Aug. na to, że szkoda, 
iż w  istocie proces nie pozostał procesem, ale że teraz ani o pro
cesie mowy być nie może, że p. Kr. obrał sobie dwóch sekundan
tów, p. Gaszyńskiego, który tu, i p. Pułkownika Komirowskiego, 
który w  Baden, do którego już posłał p. Kras. i który za kilka go
dzin tu będzie. Zmięszał się Jegomość. Aug. wyszedł. Jegomość 
wtedy nuż sam do Baden, nie wiedzieć po co. Ale tam już nie za
staje Komirowskiego, który natychmiast do Heidelbergu przyleciał. 
Wtedy Gasz. kilka razy puka do p. Czarnomskiego, by się go spy
tać, gdzie jego świadkowie, ale niema go. O 8-mej dopiero wró
cił. Gasz. wtedy mówi mu, że już po trzeci raz doń się udaje i nie 
zastaje, że Pułk. Komirowski tu. Czarn. odpowiada, że źle zrozu
miał, że myślał, że mu do Baden trza jechać. Zapraszają go do Ko
mirowskiego, który namiotował w twoim pokoju w Prinz Max. 
W tym więc twoim pokoju staje p. Czarn. przed mojemi sekundan
tami, którzy się go pytają, gdzie jego świadkowie. Pokazuje się, że 
ich nie ma. Komirowski wtedy nie małe mu swe zadziwienie oświad
cza, iż od trzech tygodni i po napisaniu tak krew moją łeptających 
listów, nie obrał sobie, nie wyszukał sekundantów. Czarn. o pro
cesie i pretensyi. Ci panowie o pojedynku. Twój pokój ogląda naj
dziwniejszą scenę. Oświadcza Czarn., że mnie szanuje nieskończenie, 
że temi listy chciał się tylko przypomnieć mnie i moją uwagę za
stanowić nad interesem, że nie pamięta, aby do mnie jakąkolwiek 
obrazę napisał —  przytem mięknieje najzupełniej i w uczuciowość 
wpada (jak Mickiewicz w Rzymie, zaraz po spłataniu najgorszej rze
czowej R z e c z y ) . — Wtedy Aug., Kom., Konst. mu oświadczają, że 
otchłań na wieki między mną i sobą wygłębił, że ani mnie widzieć 
ani ze mną mówić nie może, że ja gotów się bić, ale tylko do 
tego gotów —  zaś mówić z nim lub widzieć się, nigdy. Wtedy on
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sam ofiaruje tym panom odwołanie podpisać i przeprosiny. Komir. 
i Aug. i Gasz. —  przychodzą z tem do mnie. Ja oświadczam, że 
czy napisze czy nie, to dla mnie wszystko jedno, i że jeśli myśli, 
że jakiebądż odwołanie wprawi go w  prawo widzenia się ze mną 
lub mówienia o interesie onym, to wręcz niech mu odemnie p o
wiedzą, że nie i nigdy, i że jestem gotów  natychmiast się strzelać —  
więc niech sobie złudzeń nie robi żadnych. Nazajutrz z rana, wy
obraź sobie, podpisał deklaracyą, którą tu łączę. Komirowski po
wiadał, że to waryat, dla którego się czasem litość uczuwa, ale ód 
którego raczejby się bać należało pchnięcia nożem niż kuli. A Ko
mirowski stary ćwik i zna się na temperamentach. Teraz następuje 
d z i w n e  tej sprawy i tego charakteru. Miasto, po podpisaniu, zem- 
knięcia z przed ócz onych trzech, którzy go do tego przywiedli, 
i z gospody, gdzie obok mnie stał, a dokąd przyleciała, już po 
wszystkiem, konająca z przerażeń i newralgicznych bólów  tem pom
nożonych, Eliza, ów człowiek oświadcza, że zostaje jeszcze 24 go
dzin i że przenocowywa na pobojowisku tej najdziwniejszej prze
granej swojej. Co chwila prosi na rozmowę to Augusta to Kon
stantego, śpiewa piosnki, opowiada awantury i dzieła odwag swych, 
piąte przez dziesiąte klepie a bez klepki piątej. Wczoraj zaś rano 
Augustowi oświadcza, że chciałby ze mną o interesie pomówić. Au
gust na to mu surowo, że tem samby sobie ubliżył, a ja także so
bie, gdybym przystał, więc moje jagnię, mój skruszony wpada w  nie
nawiści deklamacyą przeciw ojcu mojemu, za to, że w 1826 r. do 
kozy go za coś wsadził!!! a potem, siadając do omnibusa o 12 tej, 
te słowa wyrzeka: „Aha! więc ja zawsze robaczek pod stopą wiel
kiego pana“. —  Wyjechał. Teraz bądź tego pewny, mój drogi, że 
jeśli wrogiem był mi wprzód, to teraz posetnionym jest. Ten czło
wiek będzie szukał zemsty szalonej na mnie, albo pokątnie zamor
dować się postara, albo śród jakiego rozruchu powiesić. Natura 
to waryacka, ślicznie urodzona do Towianizmu. Kto wie czy do 
nich nie wpisań. — Oto, najdroższy, znasz wszystkie fakta. Dziękuję 
Opatrzności, że mi takich przyjaciół dała w okazyi dobrych i wier
nych jak Augusta i Konstantego. Inną razą może ty mnie od jakiej 
R z e c z y  obronisz lub ja ciebie. — Teraz co do owej Deklaracyi 
zachowaj ją u siebie i nie pokazuj, bo mi ten tryumf wcale nie try
umfem. Zachowaj ją tylko ną przypadek, w którymbyś słyszał, że 
znów p. Czarn. wymyśla na mnie infamie i potwarze — wtedy 
masz w  ręku puklerz mój — a lepiej zapomnąć już o tej sprawie 
z obrzydliwym pół-waryatem, pół-wściekłym psem ! —  Za dni kilka 
stąd wyjadę do morza do Dieppe —  (o tem nikomu). Odpisz mi 
pod adresem Elizy tu do Bad-Baden— to w każdym razie odbiorę. 
Ściskam cię jak najserdeczniej.

Twój Heidelberski.

O dpowiedź dziwnym trafem gotowa w tej samej chwili, co 
Berwiński ma drukować napad —  może się ukaże wkrótce.
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Przy tymże liście znajduje się kopia pomienionej Dekla- 
racyi, poświadczona własnoręcznie przez Zygmunta. Nie trzeba 
mięszać wspomnianego tu Pułkownika Komirowskiego, sta
rego, kulawego, niegdyś adjutanta Davousta, z młodym Κ., 
towiańczykiem, o którym była mowa w jednym z poprze
dnich listów. Podobno krewni. — Berwiński miał wtedy wy
dać znany wiersz Słowackiego „Szlachecki Synu“. Nowy 
Psalm Zygmunta, w odpowiedzi, ukazał się też niebawem. —  
Po rozmaitych przejściach i podróżach osiadłem we wrześniu 
w Graeffenbergu na kuracyi u Prysznica, gdzie do końca 
stycznia się leczyłem.

40.

1848. Baden 4-go Decembra.

Mój drogi Stanisławie ! Nigdy, nigdzie Aug. mi żadnego twego 
listu nie przesłał. Nie pojmowałem co się znaczy twe milczenie, 
mój drogi Ty ! W Heidelbergu raz ostatni o tobiem wiedział, gdyś 
mi odesłał list tego Czarnomskiego. Później wielki ci arkusz napisałem 
o zakończeniu tej sprawy, przesłałem deklaracyą tego człowieka. 
Na toś mi już nie odpowiedział. Natroskałem się nie mało o ciebie. 
Byłem przez dwa miesiące w  Dieppe (to między nami). Trochęm 
elektryczności zaczerpnął z fal, której ślad, mówisz mi, już na 
ustach niektórych kwitnie, choć całości jeszcześ nie widział. Więc 
przesyła ci się ją — quod anima in dign an s------------- Z Lipska w czo
raj przybył druk pod tytułem: „Do autora 3-ech Psalmów przez***“ 
owa pieśń Słowackiego. Odpowiedź wyszła przed zapytaniem —  
ale to dziwne zjawisko, bo druk datuje z 1848 go r. Ani słówka 
przedmowy — a wiersze „Któż ci stanął sporem, kto i gdzie nożem  
zagrażał“ zachowane. Chyba oszalał pytać się tak po 1846 r. 
Jeszcze znośnem było przed, ale po! Zwyczajnie u tych panów  
1000 szlachty polskiej wyciętej, to 0. Pytasz się, co myślę o prze
druku twego Dzisiejszego? Myślę, że ze swoją własnością masz 
prawo czynienia, co ci się podoba. — Jeśli chodzi o tańszość, to 
Konst., który w tej chwili ze mną o tem mówi, twierdzi przy tym 
tu stoliku, że po prostu powinieneś kazać Królikowi 200 ci prze
słać dni tych i sprzedawać każden dzień roboczy taki o pół cenę 
taniej. Jeśli znów tobie się ten zamiar nie uśmiecha, to tylko roz
każ, a na ową drugą tańszość zapożycz się u niżej podpisanego—  
jak chcesz i co chcesz. — Oj ! Stasiu, mój drogi Stasiu, nie nazbyt 
ty ufaj wodzie i Prysznicowi. Miałem przykład straszny tego roku — 
musisz wiedzieć. Przyjechał tu Leopold Krasiński — prorok wody ! 
natchniony Towiańczyk wody! mówiący o Prysznicu: „Mistrz, 
Mistrz“ — skaczący, rześki, wesoły, radujący się, w 65-tym roku 
życia, z kwiatka, grzyba, z chmury przelatującej, chodzący pieszo
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5 godzin, pijący całe strumienie, jedzący pysznie, i cóż stąd ? Po
jechał konno na spacer z Elizą, którą tego lata wszystkie ścigały 
nieszczęścia —  pojechał —  3 godzin jeździł, weseląc się — a po
tem wracając, nagle śliznął się z konia, tylko czas miał krzyknąć : 

Arrêtez“ — i upadł, legł i skonał. Kuracya ta rozwija wy
kwit gorączkowy utajonych sił żywotnych, ale też i wyczerpuje 
i niszczy je. Strzeż się — porzuć lepiej. Jerzy także się wy
niszczył tem — nerwy sobie zarznął tem. — Wszelki zbytek 
samobójcą siebie samego. Wierz mi, Stanisławie, wierz mi — lepiej 
w te strony jedź —  lepiej przebądź kilka czasu ze mną czy tu 
czy w Nicei. Jerzy zalewa się Greffenbergiem — dobija się —  
wzywam go i wzywam a nie odpowiada — bałamuci —  nie poj
muję go. Kremsier jego moralną zgubą a Graeffenberg cielesną ! —  
Oddaj mu tu przyłączony bilecik, a jeśli już wyjechał to spal. — 
Co do Słowian, powiem ci, że nam Polakom trzeba wiecznie być 
ze sprawiedliwością i szlachetnością, a nie z czem lub kim innym. 
Polityka nie zdała się nam na nic. Tak jak do bankierstwa, zmysłu 
do niej nie posiadamy. Gdy się w politykę wdajem, wpadamy w de
magogią, w centralizacyą, w anarchią, lub w królewszczady niekró- 
lewskie —  w zbrodnią lub śmieszność. Polityką niby teraz było 
w Galicyi trzymać się z Węgrami —  najnędzniejsza polityka, bośmy 
takim sposobem trzymali z despotyzmem terrorystycznym garstki 
Jakóbinów i z próżnością ropuszaną adwokata Kossuta. Między 
Kossutem, który w imieniu wolności dąży do ucisku słowiańskich 
plemion, a między Jellaczycem, który w imieniu Dynastyi dąży do 
niepodległości narodu swojego, ani chwili się nie waham. Dwóch 
tylko ludzi podobnych do czegoś wydały wypadki dotąd od 24-go 
lutego: Kawaniaka we Francyi i Jellaczyca w Słowiańszczyźnie. Lecz 
to nie znaczy, bym radził trzymać się Słowian —  tylko nie radzę 
Węgrów i terroryzmu i Link wszelkich świata, których spisek się 
kończy w końcu końców na wprowadzeniu m o r d e r s t w a  za 
narzędzie postępowe do Historyi, na odnowieniu pogańskich try
umfów nad ciałem zamordowanych, jak w Rzymie nad trupem 
Rossego, jak i po innych miejscach w Europie ! Dopóki się tych 
trzyma Polska, dopóty nie jest i być nie może. Dopóki demagogii 
u nas stanie, dopóty nie będzie nas. To moją wiarą niewzruszoną. 
Centralizacya nas gorzej zarznie i zniweczy niż owi trzej ! — bo 
przeciwko onym trzem Bóg z nami. Z nami zaś, jeśli z centra
lizacyą my, nie będzie, być nie może Bóg. Więc przez centralizacyą 
i tym podobne potworności niszczym tego Boga, którego nam za 
sprzymierzeńca dali ci trzej zbrodnią swoją, a darmo, teraz ostat
nim świata rządzicielem, najwyższą apellacyą, zaczyna być Bóg ! 
Więc jego, jego tylko się trzymajmy a nie kogo bądź innego —  
czyli trzymajmy się w danej chwili tych, którzy po sobie sprawie
dliwość w onej chwili mają. Widzisz, że moje systema niezmiernie 
prostem — lecz rzeczy proste wiekuistemi i wszechpotężnemi ! 
Trzymanie z Kossutem w Galicyi byłoby w ostatnim wyniku spro-



Materyały. 347

wadziło nową r z e ź ,  i o włos, że nie wybuchła. Robaków nie
śmiertelnych, nas toczących, kilka w sobie mamy. Póki się ich nie 
pozbędziem, póty i nie będziem ! Zwę zaś robakami takowemi kilka 
z stronnictw naszych — te wszystkie, których zdaniem, że per fa s  
et nefas możem zmartwychwstać. Stójcie, panowie ! —  per fa s  mo- 
żem i powinniśmy — per nefas nie możem — per nefas nikt nie 
zmartwychwstał, ale każdy spuścił się do nicości. Zmartwychwstanie 
jest wynikiem moralnym postępowania ciągłego per f a s !  Tak jak 
dla osobnika, takżeż i dla narodu. Żeby kto sobie obiecywał, że 
przez kradzież i zabójstwa i zbrodnie i kłamstwa osiągnie żywot 
wieczny —a to byłby waryat! Lecz waryat na skalę tylko drobną oso- 
bistostki swej. Cóż powiedzieć o takich, którzy tak marzą dla ca
łego narodu, którzy na olbrzymią skalę chcą przez złe dostąpić 
życia t. j. daru Bożego! Politycy, politycy starzy, Machiawele,... choć się 
mianują ludźmi przyszłości ! — Biedny, biedny Edward Jełowicki 
i brat jego, bo w rozpaczy! Kurowski, który tu, z pamięci jego 
wizerunek odmalował, dość podobny, i wraz księdzu go posłałem. 
Tu dosiaduję, czekając na Jerzego już od dwóch tygodni, co od
wleka wyjazd Elizy do Nicei — bo do Romy ani myśleć. Gdy 
Jerzy przybędzie, wyjadę, ale się niżej nie spuszczę, jak Nicea. 
Miałem sam do Warszawy, ale mnie przestrzeżono, że zimno tam—  
więc słońca lepszego poszukam. —  Widnokrężnie smutno. Myślę, 
że to dopiero początki boleści, że sprawdzą się wszystkie słowa 
Chrystusa, zaczynające się od „I powstanie naród przeciwko kró
lestwu“ w Ś-tym Mateuszu. — Konst., który osiadł tu t. j. zemną, 
serdecznie cię ściska — ja również, z głębi serca. Łączę ci tu list 
z Rzymu pisany Norwida — spal go, ale zadziw się nad chara
kterem człowieka. — Módz list taki pisać w Romie 21-go Nowem- 
bra 1848! Ah to trzeba być z marmuru kutym, lecz tylko pedan
tem siebie samego l Odpisz mi tu jeszcze —  Bóg cię strzeż 
i otaczaj.

Twój Heidetberski.

Towiański wolny — Gut wolny —  Mickiewicz z Bonapartami.
Częste tu wzmianki o Jerzym Lubomirskim, który był 

wtedy w Greffenbergu. Poczynano już przytaczać wiersze 
z ostatnich dwóch Psalmów, — kwitły już na ustach, ale ca
łości nie znano, dopóki druków nie odebrałem z Lipska.

41.

1849. 11-go stycznia. Baden.

Mój najdroższy Stanisławie ! Dobrze, żeś tęskniącemu zadosyć 
uczynił doniesieniem o sobie. Dotąd czekałem na Jerzego, nie przy
był. Gdzie mu lepiej, niech tam siedzi. Kocha się ludzi dla nich,
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nie dla siebie... Lękam się jednak, by się ten lód i woda w końcu 
nie objawiły demonicznemi potęgi, co się obrócą przeciwko nadu
żywającemu ich. —  Lecz, jeśli wam pomogły, niechże błogosła
wione będą! Najszczersze zasyłam z głębi serca życzenia twojemu 
bratu! Jednak myślę, że teraz nie pora i brzmią mi w uszach słowa: 
„Biada Brzemiennym“. Trentowski mi co tydzień przysyła Gazetę Pol
ską — więc, coś ty mi przesłał już czytałem — niemniej dzięki ci 
serdeczne. W Przeglądzie też z Listopada czytałem pierwszy roz
biór. Tego, którego końcówką list kończysz, nie widziałem jeszcze 
Ale pewno Trent, mi przyszłe. Bardzo tęgą rozprawę w tym sa
mym numerze czytałem o Organizacyi pracy we Francyi ! Czemu 
Konstantemu Przegląd sonetu onego nie przepuszcza — na co się 
w takie opisane kółko zamykać? Są wiekuiste rzeczy —  kto przeczy 
temu, nie człowiek i nie z Boga, który wiekuistym —  i ubliża sobie 
samemu, bo siebie uważa za coś wiotkiego, odmienialnego w nie
skończoność, bez żadnej posady wewnętrznej, bez żadnego d y a- 
me n t u  istoty swej! Lecz znów są rzeczy rozwijające się —  cią- 
gliwe — płynne w nieskończoność. Inaczejby znów życia nie było. 
Kto tego nie uznaje, ten także nie czuje się stworzeniem żywem 
Boga żywego! Wiekuistość i życie — oto dwie niby sprzeczności 
a przedziwnie jednak zgodne, w każdej chwili równoistne i w Bogu 
i w wszechświecie i w człowieku. Cóż tak Przeglądowi brzmi 
nieznośnie 3-cia epoka w człowieczeństwie, w historyi ? Alboż 
to 3-cia na niebie, we wnętrzach Boga, coś dla Boga niby 
nowego, o czem Bóg się dowiaduje dopiero dziś? Jako żywo nie! 
Ale dla historyi, dla świata, jest to nowy postęp w dalsze dzieje, 
a tym dalszym dziejom musi być jakieś imie nadane, odróżniające 
zarazem i jednające je z całą przeszłą historyą! Niech więc Prze
gląd się nie zamyka —  ale owszem niech oparty w środku naśla
duje słońce, które tkwi w wiekuistem miejscu, a na wszystkie inne 
najodleglejsze szle coraz bardziej rozpływające się promienie! Mó
wię to ogólnie, naturalnie nie co do sonetu Konstantego, bo 
owszem, dla siebie wolę, by go nie było, —  ale że mam Przegląd 
za polskie Revue  des  de ux  mondes ,  to jest za najlepsze polskie 
dzieło peryodyczne, więc pragnę, by mu wrogi zarzucić nie mogły 
zbytecznej ciasnoty i oszańcowania się. Kto zbyt się oszaricowywa, 
ten wcześniej czy później, choćby po najbohaterściejszej obronie wa
łów, szturmem zdobyt będzie. Nie dość się bronić, trzeba wy
cieczką z twierdzy wyciekać w przestrzeń i czas i wszystkie czasy ! 
Basta —  cerevisiam bibi et dixi! —  Z samej Gaëty sześcioarku- 
szowy otrzymałem opis wypadków od 15 Now. do 1-go Dec., 
napisan przez samego synowca i z ową uprzejmością szlechecko- 
włoską mi przesłań śród tylu trosk i pogrzebnych okoliczności. 
Prawie to samo, co w Debatach. Jednak szczegóły następujące nowe. 
W oktobrze Canino i Sterbini, wracając z turyńskiego kongresu, 
widzieli się z Guerazzim w Florencyi. Tam mord Rossego ukarto- 
wan między niemi, a skoro dwaj pierwsi do Romy przybyli, uor-
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ganizowali spisek najsztuczniej, o niczem nie zapominając. Tam za 
grosz szału ni passyi nie było —  wszystko przewidziane, obliczone, 
każdemu miejsce wytknięte, chirurg obran na zabójcę, by od razu 
karotydę przeciął. Rossi ufał w Calderarego, naczelnika Karabinie- 
nierów, a zatrudnion finansami i wewnętrznych spraw wydziałem, 
nie zważał na to, że policya była pod sterem podrzędnego urzędnika, 
całkiem Mazziniemu oddanego. Sterbini i Canino przekupili i Cal
derarego — za nim Karabiniery poszły. Wszyscy prawie wojskowi, 
strachem przejęci, zdradzili Papieża. Jeden tylko Dragonów Kapitan 
chciał się opierać — mało go nie rozsiekano. Gdy się dyplomata 
pewien, nie katolik, dziwił 16 Now. w Kwirynale, że Pius IX-ty nie 
każe się odstrzeliwać Szwajcarom, odparł Pius: „Czy nie wiesz, 
żem ojcem wszystkich katolików i że nie mogę kazać strzelać do 
synów moich“! Mało się z podziwu nie obalił ów Dyplomata, he
retyk czy schizmatyk. Buteniew wespół z Angielskim chciał do 
Malty uwieść Papieża, by tam go mieć pod swojego Papieża wpły
wem i H ig h  C hu rch , ale o tem doniósł Harcourtowi nasz poczciwy 
Orpisz i zaraz Harcourt temu zapobiegł. Buteniew niezawodnie 
z drugiej strony burzył i wspierał Radykałów pod ręką, posyłał 
przez ajentów skrytych po obłąkanych czy z centralizacyi czy z To
wianizmu, pragnąc jak najwięcej ich ściągnąć. Papież nie chciał 
uciekać lecz 23-go mu doniesiono, że 24-go bez chyby porwą go 
i zamkną do Ś-go Anioła. Wszystko było ułożonem. Więc 24-go 
puścił się na pielgrzymkę ! oto szczegóły nieznane. Biada, biada 
światu, że Pius IX-ty 16 Now. nie wystąpił z Krzyżem w ręku 
przed Kwirynału bramę i szukając śmierci nie znalazł zwycięstwa, 
bo byłby zwyciężył, nawet docześnie. A teraz patrz ! co za porzą
dek obojętności w Romie! co za porządek sklepników i kupców! 
co za szlamazarność i brak passyi czy w dobrem, czy w złem! co 
za flegma niemiecka u Włochów! co za brak religijności! Papie
stwu to grozi ruiną wielką. Papież niezawodnie wybiera się odpły
nąć od italskich brzegów. Ah! Czemuż nie słuchał natchnień pro
stej mniszki, przesłanych mu przez wiernego szlachcica polskiego, 
który się tak łzawił u stóp jego w nocy 29-go kwiet., błagając, by 
władzy swej nie puszczał w poniewierkę i wiekom 20-stu nie kazał 
padać ze sobą! Fatum. Władzy świeckiej upadek wiesz czem nam 
grozi? Oto odkatoliczeniem Polski! Ni mniej, ni więcej. Biskup 
idealny żadnej już potęgi mieć nie będzie wobec Papieża biegunów, 
orężnego świecko! Eheu ! —  Po wyjściu Mickiewicza w tych dniach od 
prezydenta, Generał Changarnier wyrzekł te słowa: Le Prince aime 
les utopistes —  ponure słowo. Mickiewicz wciąż u Bonapartów bywa, 
zamyka się z Hieronimem starym. Hieronim wyznaje, że mu przed 
3-ma laty już przepowiedział wszystko, co się stało 24-go lutego.—  
Wasz Wielogłoś miły kanarek —  wilka natura ciągnie do lasu —  
prosto do komunizmu.... Co do twojego Dnia Dzisiejszego, mówi
łem ci zawsze, drogi, że jest pomyłka na przedostatniej kartce, 
u dołu kartki, I ż zamiast Ż e — zdaje mi się, o ile pomnę, w wier
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szu Ja  w am  z w i a s t u j ę ,  że P o l s k a  k o ś c i o ł e m,  zamiast iż  
połóż ż e —  tam to jest albo niżej trochę, ale na tej samej kartce. 
Któż więc wydaje? czy ty? czy drukarz? Racz o tem donieść mi. 
Wszystko, co ciebie się tyczy, zajmuje me serce —  i bądź łaskaw 
przytem mi zaraz napisz czym czego tobie nie winien. Pojmujesz 
drogi? — jeślim winien, natychmiast przeszlę — już cię przeszłym 
listem prosiłem, byś mi powiedział czym twoim dłużnikiem ? Więc 
powiedz, drogi, proszę cię raz jeszcze i bardzo proszę. Odpisz mi 
zaraz tu —  choćbym był wyruszył, list mnie dojdzie i zaraz bę
dziesz miał odpis. Przyszlij mi także twój adres, bo nie wiem, gdy 
będziesz na wsi, jak do ciebie pisać. Ściskam cię z głębi serca, 
wszystkiemi życzeniami cię na ten rok ubłogosławiam, choć myślę, 
że będzie smutniejszym jeszcze od miniętego, i proszę, byś teraz 
ab inferis redux, to jest z Graeffenberga odpętany, częściej pisał 
do mnie.

Twój Heidetberski.

Wojewoda tu od 10-ciu dni — jutro do Krakowa rusza — 
kłania ci serdecznie. Kiedyż się zobaczymy. Czybyś na wiosnę do 
Baden nie przyjechał spojrzeć na skał kilka i na przyjaciół 
dwóch, mnie i Konstantego ? Ciekawym kto tę przysługę wyświad
czył Słowackiemu ? Myślę, że on sam sobie. Przecież sam mi do
niosłeś w lecie, że oddał Berwińskieinu z m o c ą  i r o z k a z e m . — 
Twój list z oktobra zawczoraj biuro Ligi, w którem był zagrzązł, 
mi odesłało!!!

Mowa tu najprzód o recenzyach O s t a t n i e g o  i D n i a  
D z i s i e j s z e g o ,  które były w Gazecie Polskiej i Przeglądzie.— 
Gaszyńskiemu trzeba poczytać to za zasługę, że, pomimo za
żyłości z Zygmuntem, nigdy ani pożyczał odeń myśli ani na
śladował go w formie. Dziwnie więc wśród jego poezyi ude
rza sonet o 3-ciej epoce, Ducha Ś-go. Zygmuntowi też, jak 
widać ze słów powyższych, nie było przyjemnem to przeję
cie. Broni jednak myśli jako swojej. Jeśli w zakresie religij
nym różniliśmy się jeszcze, to tylko w trzech punktach: Je
zuici, uosobianie Chrystusa w Polsce, i ta epoka trzecia, Du
cha Ś-go czy też Ś-go Jana. Z. znał się i korespondował z sy
nowcem papieskim, o którym już raz był wspomniał. Dalej 
wspomina tu o audyencyi, którą miał u Papieża 29 kwietnia. 
Wielogłowski, bardzo zacny i religijny człowiek, dowcipny 
pisarz, łatwo się unosił sofizmami, a dla frazesu niekiedy zba
czał w manowce, naginał się i do Towianizmu i do Dema
gogii, - -  teraz demokratyzował na zabój, tak jak wkrótce zajmie 
się cały magnetyzmem i stołami wirującemi. Stary Hieronim, 
to król Westfalski. — Wydanie Paryskie O s t a t n i e g o  
i Dni a  D z i s i e j s z e g o  było i drogie i trudne do dostania 
w Poznaniu. Postanowiłem więc wydać tanią edycyę w Po
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znaniu. Nic to nie kosztowało, bo drukarz wziął wszystko na 
siebie, owszem coś zapłacił na cele dobroczynne. Ale Z. zaw
sze bał się, że ja się dlań ekspensuję a nie powiadam. Pod 
koniec stycznia opuściłem Graeffenberg a osiadłem w Turwi 
w Poznańskiem.

42.

14-go lutego 1849. Bad Baden.

Drogi Stanisławie! Co do Klaczki prawda historyczna się ma 
tak : Przed dwoma laty, po owym sławnym spacerze naszym w cie
mni mgieł i przy salamandrze po górach, list odbieram w Heidel
bergu „chcąc poznać tego, który tak wieszczy i proroczy i t. d. —  
i t. d. (komplementów ciąg i t. d.), proszę o wyznaczenie mi go
dziny a przyjdę, jednak ostrzegam, że moim zwyczajem, gdy do 
jakiego Polaka się udaję, zawsze wprzód mu oznajmić, żem Żyd,  
na to, by miał zupełną wolność przyjęcia mnie lub nie, gdyż, 
w istocie pojmuję ja Żyd,  że P o l a c y  mają prawo nas nie lu
bić i t. d. — i t .  d“. Taki był sens listu —  podpisano Klaczko. 
Anim wiedział skąd, kto, jak, —  mógł być i szpiegiem, mógł 
mnie wynęcać na jakie odpowiedzie. Z drugiej strony, przypu
szczając, że poczciwy chłopiec, dziwnie wdzierał się w ufność moją, 
ale znów rozrzewniało mnie, że tak przyjmuje na siebie p a r i o -  
s t wo .  Odpisałem wtedy tak: „Zapewnie mnie za kogo innego bie
rzesz i nie mnie chcesz Pan ale tamtego poznać, bo ja nigdy 
w życiu żadnych wieszczb ni proroctw ni wierszy nie wydawałem. 
Zatem skoro się dowiesz, że to nie ta o s o b  a, której pragniesz, 
tem samem zaniechasz pragnienia zapoznania się z nią, któremu to 
zapoznaniu, skądinąd, żadnąby przeszkodą być nie mogło i nie 
powinno, że należysz do plemienia, które śród dziejowych losów 
ludzkich niezawodnie najarystokratyczniejszem pochodzeniem zna
czy synów swoich, bo jest najstarszem, a niegdyś wielkich czynów 
plemieniem na ziemi“. — Pytam się teraz co w tem było tak 
niegrzecznego, niemiłosiernego, niedobrego? Owszem, w przypusz
czeniu, że poczciwy i szlachetny, chciałem mu serce podnieść, chcia
łem wspomnieć o chwale rodowej Hebrajskiego narodu, i dziwno 
mi, że Żyd tego nie uczuł i za to wdzięcznym mi nie był. Praw
dziwy Żyd, pomny Machabeuszów i oblężenia Hierozolimy, nie byłby 
szukał szyderstwa w tak orzeczonej prawdzie historycznej. Lecz 
ż y d,  na poły nie żyd,  nie chrześcianin na poły, z duchem zmięk
czonym i rozcywilizowanym, pełen pretensyjki nie żydowskiej, ale 
europejskiej 19-go wieku, t. j. żądzy wybłyśnięcia i pychy, źle ukry
wanej, rozgniewał się. Już oddawna mi różni donosili o jego mo- 
nomanii skarg na mnie. Zaręcz go słowem inojem sumiennem, że 
nie znając go, a widząc z listu szlachetność, chciałem mu się
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odpłacić i tom napisał doń, co wydawało mi się w przekonaniu 
mojem, że powinno wywołać w duchu jego dumną, narodową pa
miątkę. Taki był mój cel! taki a nie inny. Krzywdzi mnie niesły
chanie, kto przypuszcza, że nie znając kogo, że nie wiedząc na pe
wno, że niegodny i zły, gotówbym chcieć go upokorzyć i za chleb 
kamieniem odrzucić, przekleństwo narodowe mu w oczy ciskając. 
Na miłość Boga ! kto tak sądzi, ten chyba w dniu zwycięstwa, 
samby mnie zwyciężonemu gotów taki cios zadać. Mnie tak postą
pić nie sposóbby było. Powiedz mu, że gdym mu to odpisywał, 
dopierom co był czytał dzieło Salwadora o wojnie hierozolimskiej, 
i że jeszcze chrzęst pancerzy i szczęk mieczów na okopach Hiero- 
zolimy brzmiał mi w uszach ! Oto masz nerwy młodzieży nade- 
wszystko Jakóbińskie, rozdrażnione, sentymentalno-wściekłe usposo
bienie. Tak mnie Czarnomski ścigał z gruba materyalnie, tak Klaczko 
z lekka moralnie! Nieszczęśliwy kraj, gdzie każdy ma się za o b r a 
ż o n e g o ,  o obrazie swej tylko pamięta, gdy właśnie czas taki, że 
Bóg wszystkimi obrażon jest i sąd swój gotuje ! O tem myśleć 
a nie o pysze swojej. Myślę, że dobrze widzisz rzeczy, kiedy my
ślisz, że Libelt gotuje upadek Potworowskiemu przez Augusta, o tem 
ani domyślającego się, a Augustowi znów później przez siebie. 
Ostrzegałem tysiąc razy Augusta. Bardzo się lękam o Ligę. Moskwa 
wszystkich środków jakichbądź użyje, by się jej pozbyć, wmiesza 
do niej swoich, by ją przebękarcić w konspiracyą i wybuch! Na 
to, co mi piszesz o kapitałach na wykupienie gruntów w księstwie 
odpowiem ci, że łatwo wyrzec m i l i o n  ale trudno go znaleźć. 
Ani ja, ani Eliza nie odebraliśmy dotąd od Thurnejssena straconych 
przeszłorocznych, a choćbyśmy i odebrali, to tam i połowy niema 
miliona. Wszystko w zawieszeniu. Co mogę czynię, ale jak mogę— 
t. j. miernie. — Proszę cię, mój ty drogi, powiedzże mi czy Erof. 
ci winien co. O to tylekroć cię zaklinałem już, byś powiedział
ile, a milczysz jak zaklęty. Nie pojmuję o kogo Rogier się tak ujął 
kartoflanym sposobem? Pierwszy raz od ciebie słyszę, czy żal mu 
sławy Słowackiego? Morawski się myli, kiedy twierdzi, że lirycznej 
polemiki niema. Jeśli co zdatnego do polemiki —  to Liryzm — 
i Liryzm —  wieczną bywa polemiką. Nim człowiek swarzy się ze 
skończonością, sprzymierza się z niebem przeciwko doczesności —■ 
nim walczy wciąż jak ostrą klingą światła i zapału, z serca wyra
stającą i rąbiącą na wszystkie strony krzyżowym młynkiem świat ! 
Wreście bywają epoki, w których klinga ta powietrzniejsza, leksza, 
a w drugich musi bywać żelaźniejszą, ciętszą. Gdy się rozpada
2,000 lat na szczęty, wolno i poezyi stać się orężem rzeczywistym! 
Wszystko w takich dniach, rzeczywistnieje ! Sny, ułudy, mglistości 
uchodzą precz —  zostaje się tylko ludzkości grób —  a nad gro
bem Bóg — a na grobie tym klęczący człek! a wokoł o hordy sza- 
kalówihyjen. Miserere tnei Domine! — Czytałem Chojeckiego— pyszny 
styl w służbie najtowiańczyriszego radykalizmu. Piekło przyszłego 
komunizmu, ukryte zręcznie pod zielonością i kwieciem — Tyranii,
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żądza słowem m i ł o ś c i  faryzeuszowana wciąż. Styl zaś żywo wy- 
bran z pod pióra Lud. Blanc w historyi lat 10-ciu. Znakomity pi
sarz ale człowiek jaki ! Przyszłość odpowie. Myślę, że — nadzwy
czaj przewrotny. —  Od kilku tygodni zapadłem w ciężką grypę 
a cięższą jeszcze melancholię. Widzę przed sobą czarną przyszłość 
nad miarę. Nie wiedzą co czynią ludzie. Społeczeństwo przywiodą 
do odspołecznienia się, cywilizacyą do upadku. Skończą tak jak 
rzymski świat! on na Cezarach, oni dzisiejsi na Rzeczpospolitach— 
odwrotny koniec, niemniej k o n i e c  zawsze! Nikt swego czasu 
nie rozumie, nikt nie widzi otchłani, nad którą stoi — wisi na 
włosku. — W Romie piękne dzieją się rzeczy. Żeby Pius był pojął, 
że powinien zawsze i wszędzie G w e l f e m  być, nie byłby tego 
puginału na siebie spuścił do rąk wrogów swoich! Stało się. Świa- 
tłokrąg z frygijskich czapek czerwieniał na krużganku kopuły ponad 
grobem Piotra i pod spodem śpiewał ktoś Te Deutn — Pisz częś
ciej, proszę cię mój drogi. Konst. cię ściska. Ja z serca sił wszyst
kich również — Kiedy tylko zechcesz, przybądź tu do mnie Blu
men Haus 10. Nie mogę ci wypowiedzieć jak okropną przyszłość 
a blizką już widzę. Gorzkie żale mi prześlesz? „Ludzkość i piekło“ 
nie czytałem. Cóż to za nowy Bzika bryk? PS. Niech Bóg broni 
jaką korektą cieszy się Przegląd! Wszelka myśl potwornieje w ta
kiego druku bezkształcie. Jakżeż chcieć, by w czytelników się wpa
jała, kiedy wygląda na twarz skancerowaną bez ócz i nosa ! Szcze
gólnie poezya nie znosi takich nadużyć zecerskich. Jeśli ci twoje 
one 3 arkusze podobnie wydrukowano, to dziwnie ludzie będą 
musieli sądzić o rzeczy. Litera docet, litera nocet —  jeśli gdzie 
prawdą, to tu. Mam z grudnia i stycznia Przegląd z sonetami Kon
stantego. Za głowę się kilka razy brałem, nie mogąc sensu sam 
zrozumieć. — Cóż to za P s a l m y ,  czyje, wyszły w lutym ? Pro
siłem Augusta, by mi je z Berlina przysłał. Co się tyczy Izydoro- 
wych papierów, powiem ci ze wstydem a skruchą, że dotąd nie 
przejrzane, nie uładnione ( ł a d  źródłosłów), a potem wiesz, że ten 
biedny a poczciwy Izydor czasem nie jest absolutnym ortodoksą. 
Ach ! ręce opadają —  słowo zamiera na ustach —  bo przeznacze
nia idzie ku nam wszystkim rydwan, najeżon w kosy i noże! Jagier- 
nauta wóz! Nie mów nikomu, żem taki melancholik, bo wielu jest, 
którzy dopiero ś m i e r ć  uczują po ś m i e r c i !

I mnie żalił się Klaczko, że Z. nie chciał go przyjąć 
i do tego list mu ironiczny odpisał. Tłomaczyłem mu jak to 
niepodobne do Z. Był bardzo rozdrażniony, nie chciał wie
rzyć, i w końcu dodał: Oto i wy tak dobrzy, tak przyjacielscy 
dla mnie jesteście, a przecież w głębi duszy mną pogardza
cie. Usiłowałem więc nakłonić Z., aby albo do niego wprost 
albo do mnie napisał list, któryby urazę załagodził. —  Nama
wiałem go także, aby, korzystając z obniżenia cen, nakupił 
dóbr w Poznańskiem. Turnejssen po rewolucyi lutowej był
P am iętn ik  literacki, X . 23
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o włos od zbankrutowania. Przyleciał do Pani Branickiej do 
Drezna, rzucił się jej do nóg, a ta przez niewypowiedzenie 
swych kapitałów uratowała go. W kilka lat później, po ło- 
trowsku przyprawi on Zygmunta o stratę kilku milionów. 
Gdyby był mnie ten usłuchał, nie byłby stracił kapitału i byłby 
wielką oddał usługę krajowi. Zbytecznie nie mogłem napierać, 
bom się bał, żeby mnie kto nie posądził, że własny w tem 
miałem interes, zwłaszcza, żem proponował Jenerała Chłapow
skiego za pośrednika w kupnie i zawiadowaniu dobrami. — 
Jenerał Morawski nazwał był p s a l my  polemiką liryczną. Na to 
Z. tu odpowiada. — Mięszkaliśmy na wsi, zajęci gospodarstwem, 
ja  z powodu obostrzeń policyjnych nie mogłem dojeżdżać do 
Poznania, stąd P r z e g l ą d  i nieregularnie i niepoprawnie 
wychodził. Pomimo najusilniejszych starań nie można było 
temu zapobiedz.

43.

Baden 1849. 29 Marca.

Mój drogi ! Norwid przesyła mi ten kawałek z prośbą wy
mierzoną do ciebie, byś był łaskaw udać się do P rz  eg l ą  du za 
jego umieszczeniem. Uczyń więc co możesz. Ja rozumiem czego 
chciał, ale niewielu zrozumie. Jest w Paryżu Rue Verneuil 46. 
Prosi także, by mu przy odbijaniu kilka egzemplarzów osobnych 
odbito i posłano do Paryża. — Eliza z dziećmi także w Babylonie— 
i nie mało mnie to troska, bo tam cholera, choć słaba. Tu wciąż 
Konstanty. Przybył i Orpisz wczoraj. Opowiada o Romie, że ani 
śladu reakcyi, ani śladu żalu za Papieżem — źle, źle, źle stoi cała 
sprawa. Z Gwelfa musiał się teraz przegibelinić —  w położenie 
targowickie się dostał. Źle, źle, źle ! Od kiedym pisał do ciebie, 
anim już o tobie nie posłyszał. Przyszlijże mi tu dyliżansem Gorzkie 
Żale w ostatnim numerze— i napisz też czasem słówko. W głębokąm 
się stoczył melancholią. —  Mickiewicz bardziej niż kiedy dokazuje.... 
Oddawna wiem, że ta Towiańszczyzna wzbierze i kiedyś klęsk bar
barzyńskich potokiem zwali się na polską ziemię. Na świecie tym, 
opuszczonym w istocie od miłosierdzia Bożego, a poddanym pod 
sądy Boże, nie zostało nigdzie strony białej, czystej —  wszędzie 
zgnilizna. U jednych chuć zwierzęca otrzymania władzy i jadła —  
u drugich obronienia władzy i jadła... Namiętności już niema 
w służbie Idei, bo te bywają szlachetneini — są tylko popędy żar
łoczne i chucie, tynkujące się pozorem Idealnym. Źle, źle. Odpiszże, 
mój drogi Stasiu, żeby wiedzieć co się z tobą dzieje. Zapomniałeś 
o mnie.

Twój Erofajk.
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Norwid często przysyłał wiersze do Przeglądu. Z po
czątku były znośne. Gdy coraz dziwaczniejszemi się stawały, 
Przegląd nie wszystkie umieszczał. Stąd gniewy, gromy au
tora, często nawet inmpertynencye, nie tylko w listach, ale 
i w wierszach. Dla okazania bezstronności, parę takich Re- 
dakcya zamieściła. Zwolonia i inne jakieś szaleństwa osobno 
na własny koszt wydrukowaliśmy. —  O Mickiewiczu, jako 
o człowieku, Z. nie miał wysokiego wyobrażenia. Blizki świa
dek jego zabiegów i knowań w Rzymie, stracił dlań serce. 
Raz po raz Z. skarży się na moje milczenie. Nigdy nie mia
łem wielkiego pochopu do pisania listów. Prawie nigdy nie 
zaczepiałem nikogo, nie wyzywałem do korespondencyi. Od
powiadałem tylko. Tak było i z Z. Nagabywanego zewsząd 
listami obawiałem się wyciągać na stratę czasu, a może w tem 
było i trochę dumy, oczywiście tylko wobec siebie samego, 
żebym nie miał sobie do zarzucenia, że pragnąłem albo się 
popisywać częstą z nim korespondencyą, albo gromadzić jak 
najwięcej listów jego dla przyszłości. Dziś, jako żałuję, żem 
nie spisywał na razie jego rozmów, tak uznaję szkodę, żem 
w wielu przedmiotach zaniechał wywołać jego zdań i sądów, 
bo chociaż do innych przyjaciół, jak do znanych i znakomi
tych ludzi, pisywał on obszerniejsze, ważniejsze, świetniejsze 
listy, z namysłem, że tak powiem, oficyalne, —  do mnie, wła
śnie dlatego, żem do znakomitości liczyć się nie mógł, że pe
wien był mojej najściślejszej dyskrecyi, zawsze najpoufalej, 
najserdeczniej się wywnętrzał, w przekonaniu, że prócz mnie 
nikt jego zwierzeń nie czytuje. Raz tylko jeden uprosiłem go, 
aby mi pozwolił memu bratu Janowi, przed którym nic taj
nego nie miałem, powiedzieć, kto jest autorem O s t a t n i e g o .  
Jest wzmianka o tem w jednym z poprzednich listów.

44.

1849. 10 kwietnia. Baden.

Mój drogi! Wreścieś się odezwał i to półsłówkiem. Smutno 
mi było, bom myślał, że zapominasz o mnie. List od ciebie Ludwi
kowi, list Fontany Konstantemu wręczyłem. Konstanty prosi cię 
o adres tego ostatniego. — Od rzezi galicyjskiej serce nie bolało 
mię tyle. Przegrana pod Nowarą straszną nam i Papieżowi klęską— 
nam, bo najlepsi i najgodniejsi z naszych tam byli, i choć ciałem 
żaden z nich nie poległ, posadę stracili nastrojną, porządną, nie 
anarchiczną, z której wzmocnienia można było sobie w przyszłości 
rokować tamę przeciwko rozstrojowi, Papieżowi, bo powrót do 
Romy w skutku wygranych austryackich będzie ostateczną moralną 
zgubą Papiestwa a połączeniem nieodzownem Ateizmu z narodo
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wości uczuciem ! —  Castelbianco nie był nawet pod Nowarą, 
Władysław dopiero po wszystkiem przyjechał, 22-go wyruszywszy 
z Paryża —  Szemiot zdrów, tylko gardło mu i ręka spuchła od 
krzyku i bicia płazem uciekających własnych żołnierzy. Chrzanowski 
u nowego króla w ogromnej wziętości —  niezawodnie zostanie — 
ruchy jego wszystkie były mądre i dzielne. Lecz gdy 9 pułków 
pierzchło od razu i, miasto walczyć z Niemcami, Nowarę własną 
plądrują, samby Napoleon nic nie pomógł. Rozstrój ten do wojska 
wprowadził wstręt do Rzeczypospolitej, której nadejścia się spo
dziewali, skoroby zwyciężyli sami. Tymczasem zwycięstwo byłoby 
podparło królewskość —  lecz lud i żołnierz nie rozumują — 
jedno czują — otóż czuli Rzeczpospolitej blizkość i to im siły od
jęło. Republikanie zgubili Italię — omnia bestialiter pro domina
tione. Cóż mówisz ? Na Kapitolu Mazzini Dyktatorem ogłoszon — 
Konspirator —  Deista na miejscu Kapłana-księcia! Wszystko, 
wszystko, co się zapowiadało Piusowi IX do joty spełnione. 
W Paryżu Czerwoni, czując osłabienie swe, nie śmieli naulicę znów 
zstąpić pod pozorem Włoch, i czekają chwili lepszej. —  Ogro
mnie troska mnie żre dniem i nocą —  bo tam cholera — a Eliza 
z dziećmi tam jest, —  jest i Pani D. Ani jedni ani druga wyjechać 
nie mogą. Eliza nie może, bo matki opuszczać nie chce, która 
w rozpaczy płacze nad Ksawerym i marzy, że go jeszcze nawróci 
i zbawi. Jeśli T r y b u n ę  L u d ó w  czytasz, to możesz widzieć jaka 
obmierzła koterya ją wydaje —  możesz się przekonać czym się 
mylił —  pełno świństw popisali w ostatnich dniach, po Nowarze, 
na księcia, na Władysława, na Chrzanowskiego, dając do zrozumie
nia, że naumyślnie zdradzili i przegrali bitwę, by przez Radeckiego 
tryumf Arystokracyi i Monarchii zapewnić, tak samo jak w 1831 r. 
Aż wściekłość chwyta czytać takie obrzydliwości ręką polską mio
tane na braci własnych, najlepszych i najgodniejszych ! Biedny Sło
wacki ! umarł z suchot —  z wielkim spokojem. „Niechże już zrzucę 
ten płaszcz lichy, co mię więził i pójdę tam“ ostatnie słowa jego. 
Praniewicza kazał zawołać i sakramenta z rąk jego wziął. Na po
grzebie 30 było ziomków — nikt głosu nie zabrał, nikt nie uczcił 
choćby słowem jednem pamięci największego mistrza rymów pol
skich. —  Biedny! biedny! Towianizm go zabił. Ileż to on marzeń 
przemarzył — ileż to wielkich przeznaczeń widział przed sobą ! 
i jak Lady Stanhope umarł przed wjazdem do nowej Hierozolimy! 
Co to się ta dusza namęczyć, naboleć musiała ! Znikł człowiek — 
Bóg wie o nim — imie zostało. Ludzie o imieniu, póki stanie 
mowy polskiej, będą wiedzieli ! Czemuś raczej edycyi gładkiej i po
prawnej z Paryża nie sprowadził, nie sprowadzasz, kiedy ta osta
tnia niezrozumiała błędów natłokiem? Co po poezyi, w której druk 
szydzi z wiersza, a wiersz wtedy staje się myśli przedrzeźniaczem ? 
Błędny i mylny druk, to jak potwarz na poetę! Errata pomagają 
w Logice Hegla —  w poemacie na nic się nie zdały. P i ę k n u  
albowiem nie wolno mówić p e c c a v i ,  — d o b r u  tylko i p r a w 
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dz i e  to przystało. P i ę k n o  skoro grzeszy, choćby i żałowało na 
ostatniej karcie, już przestało być p i ę k n e m !  Nie przyniesie zatem 
wrażenia ni p r a w d y ,  ni d o b r a ,  tylko ś m i e s z n o ś c i !  —  Wła
śnie zawsze się pytam o dług mój z powodu tych e r r a t —  a na 
twojem rozkazy gotów, ilekroć mi je przeszlesz, pod tym względem,
0 którym napomykasz, bez rozświecania mi go. —  W głębokiej 
melancholii jestem — coraz bardziej widzę, że świat od p o i i ty 
ko w u je  się, a a p o k a l i p t y c z y  si ę — i dreszcz sądów osta
tecznych bieży mi po żyłach. Ściskam cię z głębi serca. Napisz też
1 nie zapominaj o twoim Er of i e. Czyś mnie usprawiedliwił przed 
bratem starszym — Klaczką? A Norwida kawałek czy zasłuży na 
Przegląd? czyś odebrał go?

45.

17 kwietnia 1849. Baden,

Mój drogi ! Cóż chcesz —  od ciemnego pisania nie odzwy
czaisz umysł ciemno pojmujący, ciemno, nie jasno widzący obrazy 
wewnątrz siebie! Te dwa wiersze zapewne znaczą, że Pan taką 
rzeczą ukoi świat i przetnie rozstrój, która nagle robakom, myślę, 
że to znaczy p y s z n y m  i b l u ź n i e r c o m ,  wyzuje pychy i sił —  
przekona ich, że są g ł upi !  Coś to takiego być musi. —  Gorzkie 
Żale zarazem przeczytał. Śliczne, męskie, wdzięczne wierszowanie. 
Ustęp, co się zaczyna: „O Panie, ja cię codzień stokroć błogosła
wię“ bardzo piękny. Ale czasem powtarzalność jest tej samej myśli 
przez kilkanaście wierszy —  czasem ton raczej kazania niż liryki. 
Niema poety, któremu się to nie wydarza —  lecz na to jest ma
zanie po ukończeniu. Każdy, kto pisze, nie może od razu wymiar- 
kować miary optycznej dzieła. Jemu się zawsze wydaje, że nie 
dość wyraził —  a tymczasem przewyraził już myśl lub uczucie swe. 
Obraz w końcu Aniołów od nieba po ziemię prześliczny, przypo
minający obrazy najmodniejsze szkoły włoskiej. Strofa: „Polska mowa 
ma świetlana“ wdzięczna, polotna, skandowna, tryskająca mocno 
w górę. Co chwila wielkie, nagie prawdy, i wyborne wiersze. Za
rzucam tylko pewien gatunek jednostajności —  dłuży —  powta
rzania się — to, com na początku wyrzekł. —  Teraz o Trentow- 
skim. Widziawszy się z tobą przeszłego lipca pod 38, w kilka dni 
później się z nim obaczyłem. Wtedy czytał mi już ukończoną 
P r z e d b u r z ę ,  w której były cytacye z D. D. i Ost. —  i zaraz 
mi mówił: poznałem — to Skąpy! Na com niezmierniem mu seryo 
odpowiedział, że się myli, że nie Skapiczne ale twoje. Przyjął to za 

f a c t u m  — i dlatego w Przedburzy, przeczytaj ją od deski do 
deski, nie znajdziesz nigdzie, by on odnosił swe cytaty do Orła, 
nigdzie a nigdzie, zawsze mówi: „Wieszcz powiada“ —  zatem fał
szywie ci mówiono. —  Jakżesz nasi Republikanie obłudni, mali,
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podstępni, przekręcający wszystko. Wycinek z Gazety Poznańskiej 
ci posyłam. Jedno tylko słowo wypuszczone, a to słowo cały sens 
odmienia. Słowo zaś wypuszczone to słowo: D e m a g o g ó w ,  nastę
pujące po słowach: p o d  j a r z m o .  Wiesz, wartoby do Gazety na
pisać o tem słówku odezweczkę i zapytać się jej, czy o podobne 
rzeczy nie skarżą zawsze Liberały na Jezuitów i Doktrynerów. Bez 
słowa D e m a g o g ó w ,  wydaje się, jakby Chrzanowski wiedział 
o konspiracyi króla i arystokracyi, na wydanie wojska w dniu bi
twy jarzmu austryackiemu. Lecz ze słowem D e m a g o g ó w ,  
które w liście Chrzanowskiego stoi i przez wszystkie francuskie 
gazety powtórzonem było, pokazuje się zaraz, że to Rzeczpospolity 
zgubiły i wojsko na duchu i ojczyznę na zwycięstwa możności. 
Udziel tej uwagi mojej bliższym. Z małych szczegółów niech sądzą
0 obłudzie partyi ! Król nowy sardyński zakochał się w Chrzanow
skim, a wojsko całe go czci i trzyma się jego jak kotwicy. Chrzan, 
dziś rządzi Sardynią. Weissenhof zapewne w tych dniach brał sztur
mem Sobolewskiego, bo Sobolewski był w Genui, a Weissenhof 
w dywizyi Lamarmory. Władysław 22-go dopiero z Paryża wy
ruszywszy, przybył już po klęsce —  więc żyw. Witołd też zdrów— 
Szemiot też, jedno z spuchniętem gardłem i ręką od krzyczenia
1 walenia pałaszem w własnych żołnierzy uciekających. Breańskiemu 
też nic się nie stało. W Paryżu Czerwoni bardzo osłabieni, kiedy 
pod pozorem Włoch nie wystąpili po czerwcowemu. Jednak wciąż 
trwają w zamiarze wystąpienia. Co do Ksawerego, fałszem, by po
magał P e u  p ł o w i ,  ale okpili go najszkaradniej z tą obrzydliwą 
T r y b u n ą  L u d ó w .  Ona jego kosztem i kosztami wyrosła, a wy
rósłszy, pokazała się jakby siostrą P e u p 1 a rodzoniuteńką! Co tam 
za bezecne wciąż artykuły! Przepowiadam jej redaktorom, że kie
dyś sami Francuzi się oburzą na cudzoziemców, chcących dom 
cudzy wywracać i ich u b i j ą !  Biedny Ksaw.— ...O biedni! biedn 
wszyscy nasi, którzy zaufali propagandom i demagogom! Rozranią 
i rozszarpią samych siebie —  ojczyznę rozranią i rozszarpią też —  
i tylko pamięć wielkiego bezeceństwa i szału zostanie! Towiański 
z Awinionu znów na Górę Ezel się przeniósł. Wciąż twierdzi, że 
jeszcze nie czas ! i że wszyscy, co do Włoch poszli, niesłychanych 
klęsk doznają. O to się z Mickiewiczem poróżnili. Spokój nadzwyczajny 
ma być jego cechą, jak Mickiewicza nadzwyczajne rozdarcie. Eliza 
wciąż z małymi w Paryżu —  i ja tu wciąż w trosce wielkiej, bo tam 
cholera się dąsa. Łączę tu 50 funt. sterl. jako część moją do składki 
na Przegląd. Jeśli później nie zbierze się tyle ile potrzeba, to znów 
mi napisz a szczerze mi będzie miło zdać się na coś zacnemu 
P r z e g l ą d o w i .  On jeden z a c n y ,  na całym obszarze miotanej 
konwulsyami ziemi naszej! Ściskam cię z głębi serca, mój drogi 
Stasiu! i proszę cię pisz trochę częściej, pisz trochę dłużej, pisz po 
staremu. Orp. i Konst. cię ściskają.

Twój Erof.
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Zapewnie tu z początku mowa o jakimś niezrozumia
łym wierszu Norwida. Przegląd kosztował w przecięciu około
2,000 tal. rocznej dokładki, którą mój brat z własnej pokry
wał kieszeni. W 1849 tyle było materyału do druku, tyle 
spraw nagłych, że powiększył się do podwójnej a może 
i potrójnej objętości. Kilku przyjaciół zaproponowało składkę. 
Z. zawsze na mnie napierał, aby i on mógł się do kosztów 
przyczyniać. Napisałem więc do niego o zamierzonej składce. 
Na co przysłał owe 50 f. s. —  Na boku w powyższym liście 
jest jeszcze dodatek: „Napisz też jak demagogia i pomysły 
republikańskie stoją w Księstwie i ogółem w kraju“.

46.

30 kwietnia 1849. Baden.

Mój drogi Stanisławie ! Oto list twój, tą razą pełen wiadomo
ści, ale arcy-smutnych. Miernota wielka a zdała, gdy czytasz ode
zwy, i przysłuchujesz się wrzaskom, zdaniom, oświadczeniom, za
kusom, myślałbyś, że wielkich mężów, pewnych swego, pełno. Tym
czasem kończy się na muzyce i tryumfach Kątskiego, który w mu
zyce tem samem, co Mierosławski w strategii i polityce, na tej 
obywatelce, każącej córkom drwiącym chłopskie odmieniać talerze, 
i na dramatach Manna ! Okropnie! widnokrężnie okropnie! Zewsząd 
tylko anti - chrystusowości —  próżność — pycha —  tyraństwo —  
a w końcu zguba i żelazny wiek ! Ogromniem się rozchorował. 
Dostałem takowych trzęsień nerwowych po caluteńkiem ciele, że 
odchodzę od zmysłów po kilkakroć na dzień —  blizki zgon mi 
się marzy — Jużem syt wszystkiego, co ziemskie. Wstręt do dal
szych kolei żywota mną owładnął. Rozpocząłem leczenie się zło
żone z ziół i wód. Jeszcze mi z tem gorzej. Eliza w tych dniach 
wraca. Trybuna dalej idzie swoim szalonym torem —  chyba ich 
wyrugują z Paryża. Pod końcem maja spodziewa się czegoś Chan- 
garnier, ale przysposobiony. W Romie okropne pewnie dni nastaną 
za zbliżeniem się interwencyi —  będzie morderstw siła. W Genui 
spokój. Sobolewskiemu bomba wśliznęła się do salonu, ale nie
szkodliwie. Maratów i Robespierów kilku było w Rządzie tam tym
czasowym — ale czasu nie mieli do dokonania swych zamysłów—  
pouciekali. Oddałem twe liściki Konstantemu i Ludwikowi. Czemu 
nie sprowadzić wydania Babylońskiego i taniej go nie sprzeda
wać ? Nie pojmuję. —  Kiedy mi wspominasz o żywocie Słowackiego 
do Przeglądu, bolesny kurcz serce mi chwyta. Trudno mi już ból 
ten kryśleć. Więcej niż 8 minut ciągiem ani czytać ani pisać nie 
mogę. Czuję się nad miarę chorym. Wiele smutku w tej chorobie 
tkwi —  ale też i choroba jest. Dlatego tak krótko dziś się odzy
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wam. Ty nie zważaj, i odpisz długo. Bóg cię strzeż i ubłogo- 
sławiaj.

Twój Erof.

Trentowski po uszy zanurzon w swej B o ż y c y .  Gdy świat 
się rozwala, on tylko o Lapońskich i celtyckich Bogach do mnie 
listy pisze, zatem ani chwiliby czasu nie odłożył na jakie bądź inne 
pismo. Wojewoda w Dreźnie —  tu zdąża. List, co był w P o z n a ń 
s ki e j  z Florencyi, pisań przez kilku z onych 12-stu apostołów, za
ciągniętych w Romie przez Mickiewicza pod sztandar n i e p o b ł o -  
g o s ł a w i o n y .  List z Turynu w istocie musi być pióra Władysła- 
wowego.

Musiał mi zaginąć jeden list z tych czasów, bo znajduję 
kartkę, która poczyna się od małej litery, a która nie zdaje 
mi się składać z końcem któregokolwiek z poprzednich listów. 
Brzmi ona:

47 *).

było akwatofanowego w zgonie tak nagłym nawróceńca? Zna
łem go i myślę, że musiał pomagać nieprzyjaciołom swym przeciw 
przyjaciołom swoim —  więc łatwo mógł być od przyjaciół swych 
sprzątnięt!... Wiesz co zgubiło najbardziej go w życiu.Oto duch ten 
azyatycki, żydowski... Jest w żydowskim duchu coś granitowego, zabija
jącego w człowieku pokorę, tkliwość, a tylko zostawiającego dumę, 
tylko przeświadczenie b y t u ,  bez promienienia ż y w o t a .  Jak 
w eterowych śmierci zjawiskach ! Dobry i byt ,  ale go trza umieć 
skojarzyć z życia działalnością, z życia rozpływaniem się, która to 
rozpłynliwość zwie się m i ł o ś c i ą !  A miłość jest cierpliwa, dobra, 
cicha, łzawa, jest chrześciaństwem. Otóż, gdy hart kamienny, ży
dowski, chrześciaństwo gdzie napadnie i wyruguje, to strach, co 
za pustkowie zostawia po sobie ! W tych słowach, zda mi się, cała 
powieść o jego nieszczęściach. Ale to wielki Duch ! Z serca cię 
ściskam —  składam dzięki za list twój, przedziwnie zamieszkan tłu
mem zdarzeń i myśli. Nie za’pominaj o twoim Heideiberskim. I pisz 
i pisz, gdy czasu staje.

Z. niecierpiał Żydów. Pobudką jedyną ich mienił zemstę, 
aby roztrzaskać świat, pomścić się za doznane zniewagi i upo
korzenia. Również nie lubił przechrztów, uważając ich jako 
ukrytych i jeszcze niebezpieczniejszych posługaczy żydowstwa. 
Nigdym nie mógł mu wyperswadować, że byłoby lepiej, gdyby 
był w Nieboskiej chóru przechrztów nie umieszczał. Drażnił

*) Na boku tego urywku dopisek Koźmiana: To zdaje się odnosić do 
Słowackiego i może jest kartką należącą do listu pod Nrem 44.
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go wtedy Krys. i może przyczynił się do tego anatematu na 
przechrztów.

48.

Bern w Szwajcaryi, 31-go maja 1849.

Mój drogi ! Z Elizą, dziećmi, Wojewodą, Konstantym, Orpi- 
szewskim, Kajsiewiczem, z Baden tuśmy się przenieśli. Lecz ledwiem 
tu przybył, dowiedziałem się o srogiem nieszczęściu, spadłem na 
mnie. Doktor przywołany mi oświadczył, że mam z drugiej strony 
ciała, tak jak już na jednej, rupturę — że muszę odtąd dubeltowy 
pas nosić. Tu niema takich — posłano do Paryża —  więc z 10 
dni w łóżku muszę leżeć —  F ia t sancta voluntas Dei — ale poj
miesz, żem w rozpaczy —  czuć się kaleką o takiej porze, śród 
trzęsień i wulkanów ! O mój Stanisławie drogi ! o mój drogi ! okrop
nie mi jest! Krótko więc odpisuję na twój długi, pełny nowin list, 
dziś tu z Baden mi przesłany. Jeden Ojciec Niebieski wie, co bę
dzie —  co się stanie — co wypadnie. Wcześniej czy później Pol
ska będzie — byleby w i mi e  P a n a  —  a nie w imie tych, któ
rzy bluźnią Panu! Pamiętasz jak się kończy Dzień Dzisiejszy — 
umieraniem wieszcza. Ach! podobno sprawdziło się — bo jużci 
kalectwo śmiercią ! Bezbytem ! Pisz tu do mnie, bo tu pono jeszcze 
z 15 dni będę — a potem może do Interlaken —  może do Chi
liusa, gdy będę wiedział gdzie on to lato przepędzi — a potem 
do Babylonu, by sprawić sobie zupełnie dobre, pasujące owe sprę
żyny nieszczęśliwe. —  Nic nie wiem o zdaniach Tańskiej, o Nie- 
boskiej i etc. W takiejem rozpaczy, że już mnie sądy ludzkie nie 
obchodzą. Może ona i prawdę ma, bo zapewnie gani. Bóg cię 
strzeż, drogi Stasiu mój. Konstanty cię ściska. Wojewoda także.

Twój Z.

19 Czerwca. Bern, 1849. W Szwajcaryi.

Drogi mój ! Od dni 22-ch tu leżę, ciężką złożony chorobą. 
Newralgii dostałem w nogach, żołądku, wnętrznościach, i do tego 
Doktor mi oświadczył, że ma predyspozycyę z drugiego boku do 
tego samego, co już mam na jednym, i kazał podwójny pas nosić. 
Codzień konam przez kilka godzin z napadów nerwowych. Nie 
wiem, kiedy się wydźwignę — czuję się zniszczonym —  wymaza
nym się czuję z księgi żyjących. Doszedłem do realnej rozpaczy, 
jakiej idealność jest w O s t a t n i m  twoim. Fiat sancta voluntas 
Domini. Módl się za mną i tu odpisz, bo tu ległem na długo, jeśli 
nie na zawsze. 13-go, że się nie udało w Paryżu, podziękujmy 
Bogu. Antichrystowość byłaby się zaraz rozpoczęła. W Romie coś
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demonicznego. Wszyscy wołają maladetła Republica, a biją się 
i Francuzi dotąd nie weszli. Dzieją się dzieje bez przyczyny — 
supernaturalnie. Walewscy, prosto stamtąd jadący, do Interlaken tędy 
wczoraj przejeżdżali. Kajsiewicz w Interlaken —  leczy się —  t. j. 
wody pije, bo zresztą wygląda jak Tytan. Wojewoda i Konst. 
i Orpisz tu ze mną. Weissenhof w Turynie się ożenił z dawniej 
kochaną Niemką, co mu 6,000 intraty przyniosła. Nie mogę dalej. 
Napady nerwowe takie! Módl się za mną i pisz tu. Ściskam cię 
z głębi serca.

Twój nieszczęśliwy Erof.

Klaczko, skoro wpadł do Paryża, zaczyna czerwienieć. Już 
chciał udział brać w redakcyi Trybuny. Lecz 13-ty przeciął tę żmiję 
na dwoje. Kawałki jeszcze trząść się będą.

50.

1849. Bern. 8 Lipca.

Mój drogi Ty! Odebrałem Twój list dziś. Wielką mi był po
ciechą donosząc, że mój ojciec zdrów i że zaraza mała w Warsza
wie, bom od dnia śmierci Stasia, któremu mój ojciec oczy zam
knął, nic nie miał z Warszawy i już od dwóch dni w okropnych 
leżałem marzeniach. Dzięki ci za wszystkie inne wiadomości. Orpi- 
szewskiemu udzielę — pewnym był tego. Co do mnie, zawszeni 
w łóżku. Newralgia okropna objawiła się we mnie, w dolnych 
częściach podbrzusza — czasem od zmysłów odchodzę. Rozpacz 
mnie pożera, przejada jak klinga zewnętrzną pochwę. — Czasem 
myślę, żem przepadł, że czas już pochwę oną odrzucić. Modlę się 
i modlę. Czuję, że zniszczone zdrowie. Przyzwyczaić się do tych 
pasów obrzydliwych podwójnych nie mogę! Ah! źle ze mną. 
O módl się za mnie. Ani twego szaletu ani twojej kniei nie mogę 
ujrzeć. Do powozum nie wsiadł jeszcze od l 1/2 miesiąca —  po 
większej części leżę. O kiju po pokoju nawet się przewlekam. Ah! 
mój drogi, mój drogi, źle ze mną! Módl się za mnie. Wolę o so
bie nie pisać. Okropnie mi żyć —  okropnie o takiem życiu pi
sać. Mierosławski, jak zwykle, zniknął z pobojowiska przed końcem, 
teraz tryumfuje w Aarau au  t ir  f é d é r a l .  Całe badeńskie pow
stanie było gorzkiem świństwem. Menerom tylko o zabranie kas 
rządowych szło. Przeczytaj Brentana w gazetach o tem zdanie 

o Struwem — niezmiernie akt ważny i nauczający czem są C z e r 
w o n i .  Rzym podobno się już poddał, ale podobno Papież tylko 
o Austryi chce słyszeć. Wszystko smutnem. Teraz nadchodzi c z a s  
absolutyzmu. Czytaj o Bestyi w Apokalipsie. Nasi wszędzie do 
czerwonych się rzucają —  tem gubią P o l s k ę !  Wszystko okrop- 
nem —  okropnem —  okropnem ! Przez Bern przechodzi mnóstwo
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naszych to z Włoch to z Badeńskiego, wszystko albo uwiedzeni 
nieszczęśliwi; albo też łajdaki ogromne. Był tu zawczoraj H., ów 
skazany we Francyi za fałszywy podpis, wódz w Florencyi legionu 
Mickiewiczowskiego. Wątpię, by Węgrzy teraz się oparli. Skoro Mo
skale zaraz nie zdezerterowali po przejściu granicy, to oni na dziś 
zwyciężą. — Pisz tu ciągle do mnie, bo nie wiem kiedy będę mógł 
opuścić łóżko tu moje i tę gospodę pod F a u c o t i  która mi wy
gląda na grób mój. Przyciskam cię do serca serdecznie —  proszę 
cię módl się za mną. W Ankonie i Macerata Austryaków witali jak 
zbawców —  pełne były więzienia skazanych na śmierć. — między 
innymi mąż Natalii — ale uwolnieni przez Austryaków!!! Bóg cię 
strzeż i ubłogosławiaj. Wszyscy cię stąd ściskają. Kajsiewicz wciąż 
w Interlaken.

Twój Zyg.

Biedna pani Karolina! biedny Staś! Trentowski w Muri mię- 
szka o kwadrans stąd —  bardzo i bardzo chory na serce. Zakazano 
mu pracować przez rok. I on w rozpaczy! Mierosławski doń do 
Frejburga pisał wezwanie, by powstanie robił. Lecz wezwanie już 
go nie zastało w Frejburgu, już tu był w Muri prawie konający.

Staś, to Krasiński ożeniony z Jabłonowską. Karolina, nie 
wiem czy to jego żona, czy też Mycielska, autorka W c z o 
raj ,  która w tych czasach umarła. Natalia: Komar. W 1842 
mięszkałem przez trzy miesiące z całą rodziną moją w Wa
bern, pod samą górą Garten. Mieliśmy najęty cały ogromny 
i dobrze urządzony Szalet sędziego Balzigera. O tym to sza
lecie i kniei wspomina tu Z.

51.

1849. Bad Baden 16-go Augusta.

Mój drogi ! Przywlokłem się z Bernu tutaj, a droga moja dąży 
ku bramom, kędy napisano: Lasciate ogni... bo rozkaz dostałem 
stawienia się na 1 Oktobra w Warszawie pod karą konfiskaty. Za
tem zimę przeleżę w Warszawie. Może i wiosny już nie obaczę. 
Nie żal mi wiosen, bo od dwóch lat słowiki i kwiaty i pierwsze 
liście wiosny taką ironią piekielną, że aż strach! Zawsze na wio
snę zdarza się p ie  k i e l  n o ś ć  jakaś. Zdrowie moje bardzo liche, 
nad miarę liche. Koło 15-go Septembra puszczę się ostatecznie 
w drogę, przez Berlin, Wrocław, Maczki. Napisz mi, czy to w Macz
kach na kolei żelaznej granica Kongresówki. Odpisz mi tu jeszcze, 
ale zaraz odpisz, by mię potem nie goniły listy aż do stóp wiśla
nych nadbrzeży. Czekam tu na Cheliusa, który ma dziś lub jutro 
przybyć. On wyrok wyda o moim stanie. Myślę, że ku straszliwym
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zbliżamy się klęskom, które świat zaleją. Od Węgier pójdzie zatop—  
od Węgier czynna Apokalipsis pójdzie. Pius IX-ty okropnie się 
teraz myli i pomyłki robi. Kościół na tem ucierpi straszliwie. Na
stępca jego zwie się R e l i g i o  D e p o p u l a t a  w proroctwach —  
W istocie tak będzie! U nas, sądzę, że kamienia na kamieniu nie 
pozostanie. Tak czuję — instynkt mój mi tak szepta —  a mnie 
samemu zaś, że niedługo odejdę ze świata tego — ah ! bo smu
tny planeta. Mierosławski w Bernie z 40,000 guldenów tu wziętych. 
Lecz go i stamtąd rugują. Wielki błazen— wróg wściekły szlachty—  
przeklina Ligę, twierdząc, iż z jej łaski teraz chłop tylko w księdza 
i szlachcica wierzy! Śliczne dla Ligi świadectwo —  Bóg cię strzeż 
i ubłogosławiaj, a kiedy mnie już nie będzie, to pamiętaj o mnie 
i módl się za duszę mą.

Twój Heidelberski.

Wojewoda i Konst. tu. Kłaniają ci serdecznie.

52.

1849. Bad Baden. 21 Augusta.

Mój drogi! Odebrałem twój list z 13-go z Bernu mi zwró
cony. Wierz mi, że była chwila, w której się Klacz, chciał rzucić 
w Czerwonych —  przeszła zapewnie jak chwile obłędu przechodzą.— 
Nie do Pani El. pisano o to, ale do mnie. Odmówiłem wręcz, nic 
nie mając wspólnego z błotem pragnącem krwi, które się naonczas 
Trybuną Ludów zwało. —  Ręczę ci, że nie August pisał te arty
kuły przeciw Przeglądowi. Szyjębym na to dał. On czasu nie miał 
na pisanie artykułów —  potemby się przeciwko wam tak ostro nie 
obrócił. Wiesz co Mierosł. i Czarnomski (ten przeszłoroczny mój gał- 
gan) gadali w Berlinie? Oto „przeklęta Liga, niech dyabli ją biorą, prze
wróciła głowy w Poznańskiem, teraz chłopi tylko szlachcica i księdza 
słuchają a nas nie chcą już“. Mojem zdaniem, to Ligi wielka po
chwała —  anim się spodziewał —  ale tak ci Ichmoście tam gadali. 
Pytasz, gdzie Władysł.? Tam, gdzie go powiódł ten instynkt zgubny 
a religijny męczeństwa i obowiązku, który zastąpił w nim od lat 
kilku, lat młodych ambicyę, i przemienił go na coś nader wznio
słego, chrześciańskiego, bohatyrskiego zarazem! Zgubny mówię in
stynkt dla niego —  bo kto wie jak skończy. O tem trza nie mó
wić —  nie mów więc, proszę cię nie mów —  ale on tam już jest, 
gdzie dziś losy się ważą świata! To najdzielniejszy charakter, jaki 
był w emigracyi! hart święty prawie! — Ja na 1-go Oktobra mu
szę się stawić. Szczęśliwy twój brat, że dostał paszport na wyjazd. 
Ja dostałem na powrót i przyjazd. Stąd 15-go Sept. wyruszę. Za
tem odpisz mi zaraz, na to, by mię list nie gonił —  a potem co ? 
milczenie —  milczenie. Tylko przez brata będziesz się dowiadywał,
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czy jeszcze gniję na łóżku, w pokoju moim, czy też już przestałem 
gnić t. j. zgniliznę ciała odrzuciłem i odszedłem na zawsze. —  
Wiesz — czułem się już od dwóch lat umierającym —  czułem po
etycznie—  świadkiem twój D z i e ń  Dz i s .  Teraz na wszelką prawdę 
się czuję i mało mam nadziei, żebym wiosny dożył. Ciągłe prze
czucie śmierci blizkiej tkwi we mnie —  a wcale mnie nie przeraża. 
Jeśliby co mogło przerazić, to dobre życie ziemskie ! —  Biedny 
mój ojciec w nocy z 8-go na 9-go miał atak cholery. Lecz potem 
36 godzin spał w potach ■— i teraz zupełnie a zupełnie zdrów. 
Bóg święty, wierny, wielki i miłosierny ! Chwała jemu na wieki 
wieków! To samo, co Hoffmanowa twierdzi o Nieboskiej, twierdził 
niedawno Gurowski w Bernie, o niej rozprawiając —  słowo 
w słowo —  i jej autora nazywał złym Polakiem ! Rozmaite są sądy 
ludzkie! Że sobie Dzienniki Gazeta przybrały nowych à l a  m o d e  
wieszczów to mnie nie dziwi. Nie to, co warte czego, ale to, co 
nowe, od gazet bywa sławionem. Na tem stoją gazety ! Prawdziwa 
zasługa i prawdziwa zdatność później dopiero występują, nie już 
jako moda ale jako prawda. Wszyscy je uznają —  a mody nikną 
i giną ! — Królik, zamyka księgarnię —  powinienbyś sprowadzić 
odeń O s t a t n i e g o  i D z i e ń  Dzi s .  i jak najtaniej sprzedawać 
tam. Lecz zapewnie czytać nie chcą —  l ° ż e  teraz się nikomu nic 
czytać nie chce —  2° że tam są prawdy, a prawda goryczą i nie
raz wyda się obelgą. Jednak przez nią tylko można zwyciężyć. 
Orp. został w Interlaken, tam siedzi z księdzem Hieronimem. Stąd 
Wojewoda i Gasz. cię ściskają. Pozostają ze mną aż do dnia, 
w którym pogrzebną moją podróż rozpocznę! —  Prezydent, mojem 
zdaniem, jest dzielny bardzo charakter i szczerze kochający Fran
cy? —  wierz mi —  przekonasz się później. Mowa zaś jego w Ham 
jest tak oryginalna jak żadnej dotąd nie było —  potępia sam sie
bie — by tem siebie usadowić samego mocniej. Oryginalne nad 
miarę — nowa forma. Kościół bardzo chory. Pius IX daje się wro
gom powodować. Statuta cofnął, niepamiętny na to, że nic się 
na świecie cofnąć nie daje, bez szkód straszliwych dla cofającego—  
świat w kleszczach —  jedno kleszczów ramie czarni — drugie 
czerwoni — i będą, będą wytracać nas i siebie samych nawza
jem! Z Węgier wyjdzie taka rewowolucya, jakiej dotąd świat nie 
widział, nawet jeśli je podbiją teraz. Tam dopiero wulkan pod
ziemny powstanie, który kiedyś wysadzi wszystko. —  Ściskam cię 
z głębi i serca i ducha. Dziękuję raz jeszcze za wszystko, drogi 
Stasiu — i proszę, byś mię, dopóki żyję, liczył za najwdzięczniej
szego i najprzywiązańszego z twoich przyjaciół.

Zyg.

Weissenhof się ożenił z Drezdenką, co mu przyniosła 5,000 fr. 
dochodu i jedzie do Romy. Kto tak dzielnie napisał o kwestyi 
włościańskiej w Królestwie i wydrukował świeżo u Bobrowicza?



366 Materyały.

Ńa wstępie tu odpowiedź na moją obronę Klaczki, któ
rego zawsze wysoko ceniłem i starałem się przed Z. jak naj
korzystniej wystawiać. Przeciwnie, znając dobrze Lud. Napole
ona z czasów londyńskich, ze stosunków ze Stuartem, z Du
ninem, z ludzi, któremi się otaczał, przewidywałem, że jako 
człowiek bez religii, bez zasad moralności, marzyciel, ideolog, 
wszystko zamąci, podniesie spraw wiele, żadnej nie dokończy, 
poruszy z głębi najsprzeczniejsze żywioły a kierować niemi
nie zdoła. W tym sensie pisywałem do Z., którego coraz
bardziej olśniewały sukcesa parweniusza.

53.

23-go Augusta. Baden.

Mój drogi! Twój list odebrałem wczoraj. Wiem to tylko, że 
18-go Sept. wyruszę i że koło 26-go będę w Dreźnie, gdzie z kilka 
dni muszę zabawić dla Kas i ,  przyjeżdżającej siostrę obaczyć, przed 
fatalnym progiem u wstępu do bramy dantejskiej. Gdybyś mógł
pod te czasy tam być, tobyśmy się odozobaczyli. —  Wczoraj no
wina jak grom niespodziany o Görgeju, uderzyła w nas. Więc
200,000 żołnierza moskiewskiego nie poszło się bić, ale poszło 
dyplomatyczyć i układem zakończyło sprawę. —  Charakterystyczne— 
i Rzym tak umiał czasami się spisywać. Biedny Demb., biedny Wła
dysław — gdzie są? czy się wyrwą? Teraz właśnie na Węgrzech 
kończy się wojna a rozpoczyna się demagogiczność podziemna, co 
kiedyś wysadzi epokę ! Wszystkie powstania narodowe zwichnięte 
i karane i uciskane przemieniają się na rewolucyę socyalną. Świat 
ku zgubie swej coraz pewniej dąży — jeśli się Pan nie zmiłuje 
i nie natchnie mądrością pewne rządy — te zaś natchnąwszy du
chem mądrości, poczyni s i l n y mi .  Inaczej powiada a d d i o  naszej 
epoce i naszej cywilizacyi —  bo wszędzie władze głupie tylko za
rzewi komunizmowi przynoszą, przydają. — Co też ci trzej kardy- 
nali wyrabiają w Romie. Sprzysięgli się przeciw Katolicyzmowi — 
gubią go. Biada, biada nam katolikom — szczególnie w Polsce, bo 
Polska, skoro się g ł u p s t w o  l u d z k i e  postawi na takiem stano
wisku, że musi obierać pomiędzy kościołem a ojczyzną, obierze 
ojczyznę — kościoła się wyprze — co nie znaczy, że dojdzie do 
ojczyzny! lecz tak moralnie uczyni i zagubi się. Lecz z drugiej 
strony i kościół przejdzie przez zaćmienie straszliwe —  i w istocie 
następca Piusa będzie się zwał R e l i g i o  d e  p o p  u l a t a ! — Odpisz 
mi raz tu jeszcze. Aerumnarum plenus sum — tylko ufność pokła
dam w Boga jednego —  w cud ! a że już ich wiele widziałem 
za mojego życia, od upadku Napoleona, więc tuszę, że i teraz ja
kiś nastąpi. Bylebyśmy my demagogii się wyrzekli. Bez tego nie 
będzie nigdy nas. Ściskam cię z głębi serca —  i raz jeszcze dzię
kuję za wszystko.

Twój Z.
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54.

Drezno. 1849. 7-go Oktobra.

Mój drogi! Już na progu, już nad spadzistością, raz jeszcze 
niech cię uścisnę, niech cię pożegnam, niech ci powiem : do odo- 
zobaczenia. Jerzy i August tu są ze mną. Pojutrze wyjeżdżam — 
11-go będę w Częstochowie u stóp tej Królowej i Wielkiej Księ
żny, której smutno być musi, że coraz gorzej rostraja się spółe- 
czny strój nasz i że wrogi nasze podrastają na naszych waśniach 
i rozpaczach śmiertelnych! — Jakom ci zaraz twierdził, dziś znów, 
przez Augusta potwierdzon, twierdzę jego własnem słowem, że 
nigdy w świecie artykułu tego przeciwko wam, których szanuje 
i kocha, nie pisał. Pióro Libeltowe wziąłeś za jego pióro. Nigdy 
on żadnych artykułów do dzienników nie pisuje, a gdyby je pisał, 
pisałby je z spokojem i miłością jak zwykle —  nie zaś napadowo 
i gwałtownie. U Arnolda widziałem drugą edycyę twoich poezyi. 
Otworzyłem na dwóch kartkach, i nie znalazłszy ni na jednej ni 
na drugiej pomyłki druku, uznałem, że to nadzwyczajne szczęście 
i książkęm zamknął, nie śmiejąc czegoś więcej żądać od zecerstwa 
polskiego. —  Bóg cię strzeż i ubłogosławiaj, zdrowia i sił i siły 
przymnażaj. Módl się za mną, byśmy niedługo mogli się gdzie 
spotkać i uściskać na wiosnę, bo wtedy będę cię prosił o widzenie 
Się ze mną. Teraz za smutnem byłoby nasze pożegnanie. Sam 
chory jestem do szpiku kości moich —  lada rozmowa z mocy 
wszelkiej żywotnej mię wycieńcza. Bóg z tobą i z twoimi. Ogrom 
mąk na nas czeka jeszcze —  ale co najbardziej boli, to to, co się 
odbywa we wnętrzu naszem własnem. Coraz mniej ojczyzny — 
fakcyi coraz więcej ! Jednak wierz, że Bóg nas wyprowadzi, choćby 
cudem —  bo rozbiór nasz i zgon był jakoby cudem szatańskim 
w świecie —  pierwszą rewolucyą de facto  w świecie. Będzie też może 
i cud Boży na naprawienie krzywdy takiej. Im mniej na ludziach, 
tem więcej polegam na Bogu i cudzie. —  Raz jeszcze dziękuję ci 
za wszystko —  raz jeszcze cię przyciskam do serca — a jeśli 
przepaść mi przyjdzie tam, to pamiętaj o mnie i módl się wciąż 
za mną. —  Norwid podobno gdzieś koło Wrocławia zamięszkał. 
Wojewoda w Lutecyi —  Gasz. w Aix —  pani D. w Homburgu, 
a za dni kilka w Paryżu. Sobol, już b a n n i t a  w Genui.

Tu się kończy pierwszy oddział tej korespondencyi. Z. 
dopiero w lecie 1850 r. wyjechał za granicę. Pewnie do 
mnie zaraz pisał po przebyciu granicy, gdyż inaczej skądżebym 
był do niego do Heidelberga aż dwa listy wyprawiał, o któ
rych mowa poniżej. Żadnego jednak listu od niego nie znaj
duję aż dopiero następujący z 30 listopada na współkę z Ga
szyńskim pisany z Heidelberga. Najprzód zaczyna Gaszyński: 
„Nie dziwuj się, mój drogi, tak długiemu milczeniu Erofa, gdyż
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dopiero dnia wczorajszego, przybywszy tutaj, dwa listy twoje 
znalazł, które odbywały kwarantannę na półce pocztowej 
przez cały ten czas, gdy myśmy ulissową włóczęgę robili. 
Otóż w krótkich słowach opiszę ci naszą Odysseę“. Z dłu
giego tego opisu, w którym G. najwięcej o swych przygo
dach mówi, wypada, że Zygmunt dopiero w końcu sierpnia 
przybył do Baden, że po wypoczęciu tamże przez dni dzie
sięć, pojechali przez Kolonię i Bruksellę do Treport, gdzie 
miesiąc siedząc, kąpał się, podług przepisu Cheliusa, choć mu 
codzień gorzej było. Stamtąd przeniósł się na dwa tygodnie 
do Dieppe, gdzie zbyt już zimna woda jeszcze mu bardziej 
zaszkodziła, rozdrażniła nerwy i ból oczów sprowadziła. 
Z Dieppe pojechał do Paryża. Tu doktor znacznie mu po
mógł, oczy jednak były w takim stanie, że pisywać sam nie 
mógł i Konstantym się wyręczał. Jemu też tu dyktuje nastę
pujące słowa:

55.

Mój drogi Stasiu !

Tak jest prawdą rzecz o Władysławie Małach. jak, że mnie 
D. spotykał tego roku nad Renem, bo tylko przez dzień jeden 
w Dreźnie mnie oglądał. Niech będzie łaskaw napisać do mnie 
i spytać się mnie o toż samo, co ciebie —  a na stęplowym papie
rze dam mu tę samą odpowiedź, co ty. D. jest plotkarzem bardzo 
znakomitym. Co zaś się tyczy Wład. Mał. rzecz następnie się ma: 
Zdarzyło się kilka razy przeszłej zimy, że Szlachta lubelska, jako to 
Leopold i Staś Suff. i inni, z przepisami w kieszeni D n i a  i O s t a 
t n i e g o  napadali mnie w obecności tegoż Władysława, zarzucając 
koniecznie, że to nie autora do Mistrzów słowa. Odpowiadałem im 
tak samo jak ty D. Wiary obsolutnej zapewnem w nich nie wzbu
dził, bo wciąż po odpowiedziach moich to samo mi jeszcze powta
rzali, bo trzeba ci wiedzieć, że D z i e ń  zawitał przed dwoma laty 
do lubelskiej ziemi z tą legendą o sobie, że jest odpowiedzią na 
ów głos przykry ś. p. Juliusza. Więc tam zawsze pewni byli, że 
to nie autora do Mistrz. Wszystkim tak samo odpowiadałem, ale 
jest człowiek, który twierdzeniem absolutnem i upartem, choć ni
gdy mnie był jeszcze wtenczas nie oglądał na oczy, rozgłaszał 
o tem niezawodnie, że to jest Psalmisty —  a tym człowiekiem 
ksiądz Prokop. Nigdy nie chciał się dać przez nikogo zbić z tego 
twierdzenia. Masz istotne rzeczy położenie, a powtarzam, niech D. 
się zapyta, a będzie miał odemnie literalnie tęż samą odpowiedź, 
co od ciebie. Bardzo mnie to wszystko zmartwiło, widząc o ile ty 
z tego powodu masz kwasu i niepociechy dużo. Tem bardziej 
wzrasta moja wdzięczność i uczucie, żeś zawsze taki dobry i łaskaw
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był dla mnie. Ani na chwilę przypuść, że mogłem o tobie zapo
mnieć. Ale wiesz zapewne, że od roku już ogromnie rozchoro
wałem się. Miałem oftalmią sześcio-miesięczną — później duże 
operacye fistuły zniosłem —  wreście kąpiele morskie mnie do- 
rznęły, i teraz w taką rozdrażń mózgową wpadłem, że co chwila 
wszystko mi się mięsza przed wzrokiem, skoro chcę wziąść pióro, 
lub pójść kilka kroków, jednak muszę ci tu własną ręką dopisać, 

tu  w ł a s n ą  r ę k ą  d o d a j e  
że cię z głębi ducha i serca kocham i wdzięczny jestem. Wiersz do 
Stryja dobry uczuciem, nędzny formą —  bo prywatny wiersz —  
proszę cię, w tece go zachowaj. Ściskam cię serdecznie.

Erof.

Z początku powyższego listu znowu dawna historya, że 
mnie wiele bliższych mi osób, a najbardziej i najuporczywiej 
...,ciągle nagabywało o to, kto był autorem O s t a t n i e g o  
i Dni a  D z i s i e j s z e g o ,  a chcąc mnie zażyć podstępnie, 
utrzymywało, iż temu lub owemu Z. się dobitnie przyznał. — 
Wiersz do mego stryja, o którym tu wzmianka, jest ów : „Mło
dość wieszczu jest rzeźbiarką“.

56.

Heidelberg. 15 grudnia 1850 r.

Mój drogi Stasiu! Dokumencik tu przyłączony przy odesłaniu 
paszportu, na który się długo bezskutecznie czekało, wiecie jeszcze do 
tegoż paszportu pr z ygr oź bi ony,  najlepiej ci wytłómaczy, jakie jest 
położenie i czemu musi koniecznie odmowną być odpowiedź na 
twoje powtórzone żądanie. Dokumenciczek ten natychmiast mi po 
przeczytaniu bądź łaskaw odesłać. Zresztą powiem ci i to, że nigdy 
publiczności przedstawiać nie należy podmiotowych absolutnie 
uczuć, dlatego w opadłości ducha i melancholii pisane strofy nie 
są jej własnością —  pozostają na zawsze wyłączną własnością serca, 
do których i dla których były napisane. Skądinąd jeszcze i to do
dam, że gdzie według przysłowia l e  j eu .  ne v a u t  p a s  la  c h a n 
d e l l e ,  tam narażać się nie warto —  tak samo jak warto i po
trzeba tam, gdzie jest przeciwny przypadek. Dla zadosyć uczynie
nia obowiązkowi, waż się na wszystko, dla zadośćuczynienia grze
czności, przestań na piśmie, a druku się chroń. Na ostatku i to 
jeszcze przydam, o czem doskonale sam wiesz, że wszystko u nas 
nie naturalne ale przesadzone wywiera wrażenie, i że trzeba się 
strzedz ogromnie tego usposobienia narodowego, które zawsze na
wet w najistotniejszem natchnieniu szuka plotki osobistej, nie py
tając się o ducha poety, ale jakiej farby są jego spodnie lub kami-

P am iętn ik  literacki, X . 24
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zelka. Tego przykład najświeższy masz w powtórzonych ci sądach
0 D w o r c u .  Pamięta Erof ten dzień nieszczęśliwy, w którym, ma
jąc początki usposobienia cholerycznego, ogromnie cierpiący, musiał, 
zaprowadzony przez Drusia do równie chorego generała, który 
wigilią był odbył operacyę fistuły — słuchać przez 3 godziny od
czytu przez niego onego poematu. Cóż miał mówić innego nad 
pochwały rozbolałemu, gorączką pooperacyjną trapionemu, i kocha
nemu starcowi — sam rozchorzały i myślący jak się zręcznie wy
dobyć z pośród tych kleszczów poetyckich. (Ah! poeci, począwszy 
od Lamartina, jakżeż są pełni próżności — im  i n i e w i e ś c i e  
j e d e n  j e s t  p o c z ą t e k ) .  Zresztą po pochwałach Erof przydał 
krytykę — ganił w drugiej części wiele potocznych lieux communs
1 prosił koniecznie o ich odmienienie, na to, by część tragiczna 2-ga 
wyrównała pierwszej komicznej, która istotnie bardzo i bardzo się 
udała. Ogólnie mówiąc, arcy-zacne, arcy-polskie i ładne to dzieło, 
ale szwank jego główny na tem zależy, że druga część nie dość roz
winięta i wywznioślona. Pochwał słuchano, nagan wcale nie chciano— 
a po zniknięciu Erofa— o pierwszych znać wspominaliśmy często i gę
sto, o drugich zaś nigdy. Stąd się utworzyła w powtarzaniach o tem ta 
przesada, która słusznie zadziwienie twoje obudziła. Donieś też mi, 
mój drogi, jak Przegląd tam stoi? czy wystarczają fundusze? Mo- 
żebym mógł się czem do nich przyłożyć ? Jakim sposobem można 
dostać się do jego egzemplarzy? Radbym przebiedz je od maja, bo 
do tego miesiąca czytałem. Gdyby się Prusy były w wojnę wdały, 
myślę, że byłyby rozebranemi tak samo jak nas kiedyś rozebrano.— 
Zresztą ten los wcześniej czy później wszystkich rozbiorników czeka. 
Ściskam cię z serca, proszę cię pisz często a zaraz dokumenciczek 
odeślij.

D o t ą d  ręką G a s z y ń s k i e g o .  Z. p o d p i s a ł :  
T w ó j  Erof. i d o d a ł :
Nie mógłbyś tu przyjechać na parę tygodni, na wytchnięcie 

u przyjaciół? na odzobaczenie się? na rodzaj Nicei? W istocie, co 
to za kobieta, ta Rogierowa? Κ.... w Królestwie. Trudno 
doń o to.

Pierwsze słowa tego listu tyczą się mej prośby, aby po
zwolił wydrukować wspomniany już wiersz do mego Stryja. 
Z. nie chciał zezwolić, bo był przekonany, że pod czujniej- 
szem niż kiedykolwiek pozostaje okiem. Na dowód tego, przy
słał mi list Paszkiewicza do jego ojca, który tak brzmi:

Nr. 5266. 19/3l Juillet 1850.

Monsieur le Comte!

Le Général Gouverneur de Varsovie demande une déci
sion au sujet de la demande de votre fils Sigismond, qui
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a pour but d’obtenir un passeport pour six mois pour se 
rendre aux eaux minerales en Allemagne et aux eaux de mer 
en Italie et à Dieppe, en vue de remettre sa santé desorganisée.

Quoique 1° le susdit fils à vous a constamment vécu 
à l’étranger depuis 1845 jusqu’à l’époque, à laquelle en l’an
née 1849 un ordre suprême lui intima de cesser ce séjour 
à l'etranger et de rentrer dans le pays au 13 octobre, ce 
qui fut fait — 2° quoique pendant ses voyages par là bas il 
a attiré sur lui les soupçons des rapports entretenus avec 
c e u x  ainsi appelés du nom des Resurrectionistes, gens 
coupables d’une perverse politique sous la forme d’une secte 
religieuse, — et enfin 3° quoique un homme comme votre 
fils, étranger à sa patrie, ne peut pas être compris parmi 
ceux, qui jouissent d'une! bonne réputation devant le gou
vernement, — néanmoins moi prenant en considération ses 
souffrances j ’ai autorisé le Gen. Gouverneur de Varsovie 
à lui délivrer un passeport de six mois pour l’Allemagne et 
l’Italie —  persuadé que votre Excellence avec les sentiments 
d’un fidele sujet désire en toute conscience que votre fils ne 
soit pas un sujet de mécontentement pour le gouvernement. 
Je vous prie, Mr le Comte, de lui faire bien comprendre en 
usant de vos droits de père, les devoirs sacrés d’un fidele 
sujet, et de bien l’eclairer particulièrement sur ce point, que 
sa conduite e q u i v o q u e  peut l’amener à encourir une grave 
responsabilité par devant la loi, sans égard pour vos nom
breux mérites.

Recevez l'assurance etc.

W tych czasach wyszedł D w o r z e c  m e g o  D z i a d k a  
Jenerała Morawskiego. Podziwiając ten piękny utwór, wytykałem 
słabsze strony części drugiej, co też w obszernej potem roz
prawie wyłuszczyłem. Ale mi na każdy zarzut odpowiadano : 
to właśnie Zygmunt najbardziej pochwalał, to mu się najwię
cej podobało, to na jego życzenie dodanem zostało i t. d. 
Zapytałem przeto Zygmunta o jego zdanie. Potwierdza on 
mój sąd tutaj. — Pragnąłem pojechać do niego, ale tak twarde 
czasy już nastały, że gdybym się był ruszył, możebym już 
znalazł zamknięte drzwi do powrotu.

57.

Heidelberg. 3-go stycznia 1851.

Drogi mój Stasiu ! W tej chwili list twój z 30-go odbieram. 
Jużem się trapił nieodpisywaniem twojem i myślał, że się tobie 
coś przydarzyło. August przysłał mi 3 pierwsze poszyty 2-go pół
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rocza Przeglądu z 1850. Powiem ci co mnie w krytyce F e l i c y t y  
bardzo zastanowiło. Patrz co to są ostateczności w tym świecie. 
Tyszyński krytykę jej pisze w Bibliotece warszawskiej, goniącej za 
popularnością u demokratów, gromy rzuca na wiersz ów, mojem 
zdaniem, bardzo piękny i pożyteczny narodowi polskiemu, przez 
Satura do Kwintusa wyrzeczony:

Biada szaleńcy, co krwią twego brata
Chciałby okupić choć zbawienie świata —

powiada Tyszyński, że w pierwszych wiekach chrześciaństwa nigdyby 
nawet na myśl przyjść nie mogło całą pożogą wiary płonącemu 
chrześcianinowi ważyć na jakiejbądź szali porównania z jednej 
strony upowszechnienie chrześciaństwa a z drugiej krew jednostki, 
—  czego dowiódł zresztą (według Tyszyńskiego) kościół w Ger
manii, w Bretanii i w Meksyku. Zatem wiersz ten ułomny jest i nie- 
chrześciański. Tem szczególniej, że odradza obecny nakłon umy
słów do rzezi. Taką jest myśl recenzenta demokratycznego. Wasza 
zaś następująca: że nigdyby chrześciańskiemu Biskupowi przyjść nie 
mogło było na myśl sprzeciwiać się teoryi niemożebnej w kościele 
a przypuszczającej, że krwią brata można co bądź dobrego uczy
nić dla zbawienia powszechności. Nazywacie to i d l e  q u e s t i o n  
i wiersz ten potępiacie zarówno z Tyszyńskim, niebaczni, że wła
śnie ten wiersz był kierowany przeciwko dążnościom rozstroju, na
ród wichrzącym i że tem samem staje się jednym z najpiękniejszych 
i najchrześciańszym z całej Tragedyi. Jabym owszem był akcent 
pochwały na tym wierszu położył i zeń wywlókł całą rozprawę, 
mającą na celu dowiedzenie tego o ile, choć się nieraz zdarzały 
pośród wieków podobne fanatyczne kierunki, zawsze się kościół 
w górze ponad niemi trzymał —  nigdy na nie nie przystawał i dok
tryną swoją wiecznie im się opierał. Katolicyzm w istocie umiał 
zawsze przedziwną miarę zachowywać śród sprzeczności ostatecz
nych, rozdzierających łono rodzaju ludzkiego. Tę miarę wykazywać 
obrońcom katolicyzmu w tym wieku, konieczną jest potrzebą, ale 
na to trzeba im zstąpić w same głębie, w same wnętrzności, że tak 
powiem, doktryny katolickiej, mało zwykle już za naszych czasów 
znanej najgorliwszym nawet jej zwolennikom. Daruj mi tę uwagę, 
mój drogi, ale wiersz ten poruszając, mimochodem straciłeś sposo
bność stworzenia i wygrania jednej z najwalniejszych bitw pole
micznych w okręgu bojów, które wiedziecie. —  Woś Morawski 
przesłał mi niedawno 3 broszurki ks. Antoniewicza. Nie mogę się 
dość wydziwić prześlicznej naiwności, gładkości i namiętności stylu. 
Pejzażysty tak oryginalnego i doskonałego, w kilku słowach malu
jącego ci okolicę całą, dotąd w języku polskim nie spotkałem, 
a czasem znów zdaje się człowiekowi, że nagle skądciś, z niebios 
zapewne, Piotr Skarga przemówił. Pyszny to frazes ten : „Nie na 
to się urodziłeś, byś budował i burzył, kupował i sprzedawał, ale 
na to, byś kochał i cierpiał, i umarł i żył na wieki“. —  Proszę cię
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mój drogi Stasiu, jeżeli możesz i nazbyt to cię nie trudzi, każ mi 
w księgarni katolickiej w Poznaniu wybrać najczytelniejszą edycyę 
katechizmu katolickiego i przesłać tu s o u s  b a n d e  jak najprędzej 
dla Adzia, po polsku. — Rok nie bardzo szczęśliwie ten zacząłem, 
bo Eliza już od dwóch dni leży w łóżku na gorączkę, a jam 
wczoraj musiał pijawki stawiać i czuję się niedobrze. — Wiedeński 
wiersz przesyła ci Erof, ale po prostu na pamiątkę, t i b i  s o l i , z po
wodu, że go nie znasz; —  wydawać go zaś byłoby zupełnym 
anachronizmem. Napisany był albowiem w oktobrze 1848 r. —  
kiedy co chwila zdawało się, że przyjdzie do Paryża wieść o wy- 
gluzowaniu Wiednia rzędu miast, na karcie europejskiej nazna
czonych. Odtąd dla tegoż Wiednia zdarzył się nawet i gatunek 
Sobieskiego, a cała waga wiersza na tem zależy, że go już nie 
będzie. Fałszów i pomyłek drukować nie można, chyba przed wy
padkiem, albo w bardzo wiele lat po wypadku. Zachowasz więc 
to w tece jako kolędkę, na ten Rok ci przesłaną.

Do t ą d  l i s t  t e n  p i s a n y  r ę k ą  G a s z y ń s k i e g o  —  
d a l e j  w i e l k i e m i  l i t e r a m i  Z. d o d a j e :

Przeglądu bardzo mię martwi położenie. Racz przyjąć ode
mnie dla poddania mu sił nieco, te 1,000 fr. w 40-stu Ł. St. Nie
powetowaną byłoby szkodą dla publiczności polskiej, gdyby przestał 
istnieć —  i z uczucia o b o w i ą z k u ,  nie żadnego innego, czynię, 
co czynię. To mię p u b l i c z n i e  zgryzło, a znów p r y w a t n i e ,  
że nie możem się odozobaczyć. Bylibyśmy kilka dni dobrych prze
byli razem. Proszę^ cię, pisuj często. Niech cię Bóg chowa, strzeże, 
broni i pociesza. Ściskam cię z serca całego. Czy Orpisz już wy
lądował?

P r z e g l ą d  coraz więcej kosztował — na druku i pa
pierze oszukiwano, ceny ogromne kładąc, księgarze nie od
dawali pieniędzy wziętych za prenumeratę, autorom płaciło się 
hojnie za artykuły, —  a gdy przytem składka nie dopisała, 
gdyż oprócz Z. tylko parę osób i to drobnemi przyczyniło 
się sumami, nie pozostawało co innego jak zamknąć wyda
wnictwo. Ponieważ w przedostatnim liście Z. nalegał, abym 
mu szczerze położenie P r z e g l ą d u  wystawił, uczyniłem to 
a on znowu przyszedł w pomoc. NB.  ja sam nic z finansową 
stroną P r z e g l ą d u  nie miałem do czynienia. Mój brat do
kładał rocznie parę tysięcy talarów, a może i więcej w tych 
latach, w których poszyty w dwójnasób a może i w trójna- 
sób obszerniejsze niż z początku wychodziły.
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58.

Heilderberg. 16. stycznia 1851.

Mój drogi Stasiu ! Kilka słów ci tylko dzisiaj odpiszę, bom 
się od kilku dni znów gorzej rozchorował. Dziękuję ci tysiąc razy 
za katechizm, który doszedł, i za D w o r z e c ,  który dotąd nie przy
był. Wyczytałem w Gońcu, w że jakiś numer P r z e g l ą d u  zawiera 
w sobie sprawę o Sztuce Dramatycznej w Polsce —  bardzobym był 
jej ciekawy. Jeśli możesz, to mi go podobnież koleją żelazną tu 
przyślij. I  thank you thousand times that you have introduced me to 
the Count Ignatius. I  had no the honour to know, but I  am very 
pleased with the acquaintance o f  that honorable gentleman. Co do 
odpowiedzi twej na zarzut mój Felicytyjny, uznaję, że nieraz pra
wdę absolutną należy ubierać w kształty dostępne umysłom w czasie 
żyjącym, nigdy jednak namiętnościom— szczególniej, kiedy te namię
tności należą do rzędu najźwierzęcejszych. Zresztą gdzież może zacho
dzić niedorozumienie się przez czytelników, że o rzeziach a nie o walce 
Machabejskiej mowa. Przecież te dwie rzeczy odległe od siebie, 
jak niebo od ziemi. Wojna międzynarodowa a rzeź domowa we
wnętrzna nic między sobą wspólnego nie mają, a jeśli takie zaśle
pienie wieku, że zaczyna gmatwać i mięszać z sobą tak odrębne 
wyobrażenia, tem bardziej wszystkiemi siłami trzeba się starać je 
odgmatwać, nazad rozgraniczyć, jedno błogosławieństwem, drugie 
przekleństwem naznaczyć. —  Od tego właśnie zależy nasze zba
wienie. —  Dziś na żaden sposób nie mogę dalej ciągnąć, tak cier
pię. Kończę więc, ściskając cię z głębi serca.

Erof.

Wszystko to pisane ręką Gaszyńskiego, który dalej od 
siebie dodaje, że „do innych słabości i cierpień przyplątał się 
od wczoraj biednemu Zygmuntowi ból zębów i dlatego 
w takiej dziś niemocy“.

59.

Heid. 1851. 25-go lutego.

Drogi mój! Pytasz o Norwida. Nie mogę ci lepiej wytłoma- 
czyć stanu jego umysłowego, jak przesłaniem tu przyłączonego 
pęku listów, o których odesłanie cię proszę, skoro je przeczytasz. 
Choć tylko do Augusta adresowane, pisane są one i do mnie. Oba- 
czysz co za fochy, złości, napady, wyrzuty, obelgi. Biedny to, arcy- 
biedny chłopiec, na ciele rozchorowany ogromnie, a na duszy też 
niepomału. Mickiewicz niedawno go ukąsił ironiczną pochwałą, a mój 
Nor. się od tego dnia wściekł. Jam mu wraz z Augustem radził, by
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nie tak ciemno pisał. Zawsześmy się starali pomódz o ile mogliśmy 
jego osobie. Prawda, że na druki jego poematów nie dawaliśmy. 
Czekaliśmy albowiem czegoś jasnego, zrozumiałego, tak dla pu
bliczności jak dla dobra samegoż autora — bo co mu za korzyść,
gdy czytelnicy nic a nic nie potrafią pojąć. Ja pierwszy prawie
nigdy nic nie rozumiem, —  a jeśli co zrozumiem, to krwawą pracą. 
Takiej zaś poezya nie dozwala! Dobrze Heglowi tak Logikę pisać. 
Otóż rozwściekł się na nas obu, żeśmy tej jesieni szczerą prawdę 
mu powiedzieli, prosząc o jasność, prosząc serdecznie, tkliwie i da
jąc mu przytem dowody najistotniejszej przyjaźni. Teraz ja nigdy 
nie napiszę —  ale będę się starał a n o n y m e  jak dawniej mu po
magać, bo powtarzam: biedny, arcy-biedny! tem biedniejszy, że
czasami do kłamstwa się udaje, tak znakomitego, jak owo, żem mu 
radził drukiem dzieła swe ogłosić. Z Ad. Potockim nie dotrzymał 
umowy, wziąwszy za pismo przedpłatę. Na umorzenie zaś tego 
długu, gdy zrywał kontrakt, posłał mu 3 rysunki piękne, ale z ta- 
kiemi warunkami, że po 3 latach zwróci mu je Adam, a tymcza
sem zawiesi w Akademii —  trzyletni albowiem prąd estetycznej
piękności, z onych trzech arcydzieł spływający przez lat 3 na Kra
kowian, dług jego całkowicie umorzy!!! Biedny, powtarzam, bie
dny! Zachowaj to wszystko dla siebie, ale wiedz, co się święci. 
Piszę dziś sam, bo Konstanty ogromnym zdjęty katarem. Oczy 
moje nieco lepiej. Za to kość pacierzowa ogromnie rozbolała, i jak 
u ciebie, tył mózgu, tak, że chodzić już nic nie zdołam, bo po 
30-tu krokach przytomność tracę, i tak pozawczoraj mój służący 
mię wyniósł z ulicy i poniósł przez wschody do pokoju. Po 3, 4 
godzin takich konań miewam bez przerwy —  i złudzenie śmierci 
doskonałem jest. Lecz mówmy o czem innem. Roma pchnęła 
w samo serce Anglię — to niezawodnem. Anglia, nim runie, po
stara się Romę na łup oddać Mazzinistom —  bo Anglicy to m o r 
s c y  M o s k a l e .  Wtedy lękam się, by Schizma się nie podsunęła 
z ofiarą pomocy przeciw wspólnemu wrogowi, i Romie nie zadała 
tem okropniejszego ciosu. Pytasz co się w Rzymie dzieje. Hiero
nim pod H. jest przewładą ut cadaver —  słucha go. H. zaś na 
Makrynę się rozżarł i niepomału ją prześladuje, co wielkie rodzi 
we widzach zgorszenie. Brat zaś... namawia go ciągle do powrotu 
i pracuje koło amnestyi dlań. Czy ten na to przystał, o tem nic 
a nic nie wiem. Wiem tylko, że tam źle, kwaśno, miernie i nie
zgodnie idą rzeczy! Papież zaś zawsze lubi Makrynę i nią się opie
kuje. Skądinąd przewładnie działają i panują Buteniew i mały Ester- 
hazik. Pani Odescalchi w Neapolu na zimę całą —- (Wszystko to, 
co powyżej także sobie zachowaj.). Pisał do mnie niedawno syno
wiec Piusowy i zaręczał, że doskonale wiedzą o wszystkich dąże
niach schizmy — że pilne tam oko mają, ale że zwykłym obycza
jem leniwo działają — co osobliwie pochodzi z przymierza ścisłego 
obu dwójgłowych orłów. D w o r z e c  mię doszedł i P r z e g l ą d  
też —  za obietnicę nowego dzięki ci. Już mi kończyć trza —  za
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wroty —  serce w węzeł się zapina, konam. —  Ale jeszcze coś. 
Arago w tych dniach w  Paryżu wyrzekł: Ou c'est moi qui suis fou  
ou c’est la lune qui s’approche visiblement de la terre. Oto zmiana 
dekoracyi będzie na scenie, na której dramat losów człowieczych 
się odbywa. Trybuny izbby zamilkły, ukazy ścichły, bram cytadel, 
przy świetle takiego Księżyca, by już nie strzegł nikt!! Ściskam cię 
z serca. Norwidia zaraz mi odeślij.

60.

Heidelberg. 1851. 23-go marca.

Mój Drogi ! Mniejsza o to, gdyby Norwid był tylko waryatem 
i kapryśnikiem, ale on przytem wygląda mi na arcy-wyrachowanego 
komedyanta śród wybryków swoich. Wszyscy ludzie, lubiący udawać 
wielkie namiętności a mający za jedyną w istocie p r ó ż  n o ść  tylko, 
są takowemi. Pozór —  szaleństwo, głąb —  rachuba. Do tego jest 
to najniewdzięczniejszy z ludzi. Jaki był mnie, tak jest lub będzie 
bratu twemu niewdzięcznikiem, bo z pisma twego się domyślam, 
że własnym nakładem brat twój jego poemata, te dwa drukuje —  
wszak tak? Cave hominem! Dziękuję ci tysiąckroć za P r z e g l ą d .  
W Dwóch Ideałach brat twój za nadto się uniósł potępieniem na Mic
kiewicza, łaską na Erofa. Bądź co bądź, Mickiewicz jest, był i pozostanie 
największym poetą polskim i słowiańskim ! Prawda, improwizacyą 
pchnął młode pokolenie w drogę straszną, uczepił je do wiszoru 
wiszącego nad samą otchłanią i ono tam odtąd, z bluźnierstwem na 
ustach, a podrygami nóg w próżni, zwisłe się trzyma. Prawda, lecz 
to po części i wina pokolenia, które, na odwrót pszczołom, wysysa 
same jady a wszelki miód nietknięt zostawia. Co to za spiż ko- 
ryncki wiersz p. Adama! Nikt nigdy nie wyrówna tej odwieczności 
wiersza, która cechą Jego. Należało więc wspomnieć i o zasługach 
i o wielkości. Mniej byłoby jednostronnem, a prawda zyskuje za
wsze na niejednostronności ! Co do Erofa tak się sam czuje znik- 
czemniałym, że dziwi się i admiruje, gdy znajdzie gdzie o sobie 
wspomnienie. Zawsze mu się z początku wydaje : „Być nie może, 
co to?“ itd. itd. Ah! taki stan umysłu twórczym nie jest.—  Co do 
Generała coraz bardziej się przekonywam, że poeci i pisarze straszliwie 
do kobiet i dzieci są podobni. Miłość własna bez granic. Wiesz —  
zaczynam niemi (nie osobami ich ale naturą ich) pogardzać. Gorz
kie to, ale tak jest. Jakieś tam błazeństwo leży, którem podszyte 
najwyższe natchnienia — chyba na pamiątkę Pulvis es et in pulverem 
etc. etc. Mickiewicz, Lamartyn, Słowacki, Norwid, a teraz ten gniew... 
i za со ? za krytykę, mojem zdaniem, i najsumienniejszą i najpochleb- 
niejszą! Delirant. Ah ! bo to straszna rzecz być kochankiem ideal
nej piękności. Jak się w niej zakochasz, znieść nie możesz zarzutu, 
żeś jej szat nie dotknął. W każdej chwili chciałbyś o sobie samym,
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w sobie samym, wiedzieć, że ona twoją ! — Anglią, gromem rzu
conym z Watykanu, rozdarł Papież i przyłożył się do jej ruiny; boć 
i Anglia, drogi mój, kiedyś się rozwali! Co za szaleństwo popełnił 
Biskup z Chartres przeciw Arcybiskupowi paryskiemu. W kościół 
wprowadził rozryw taki sam, jaki istnieje w izbie. Tego jeszcze 
brak było. Wreście sama stronniczość przezeń przemawia. Od 
orędzia Arcybiskupa rzadko co wznioślejszego czytałem. Erof nie
dawno mi mówił, że przysłałby ci kilka zgłosek do Przeglądu —  
at! głupstwo —  nic —  ale że go zawsze przeraża zecer wasz. Po
myłki albowiem takowe i tak liczne sprawiają wrażenie podobne 
do tego, jakie wywrzeć musi twarz bez nosa lub uszu. W tem ko
niecznie winniście się poprawić. —  Teraz o twego stryja zaczy
nam się bać, bo Czarnieckiego skończył. Wyjątek, co był w Prze
glądzie o Szembeku i Kmiciance, śliczny. Mógłbyś mi tu prze
słać dyliżansem czy koleją raczej egzemplarz jeden D n i a  D z i 
s i e j s z e g o  twego i O s t a t n i e g o ,  edycyi paryskiej, bo już w Pa
ryżu niema. Powinienbyś także kilkadziesiąt ich odesłać Królikow
skiemu, który na żądanie musi odpowiadać: „Niema —  są u autora 
wszystkie“. O Przegląd też następny upominam się. Daruj, że cię 
tak nudami obarczam, ale do kogóż mi się udawać ? Pisuj też 
nieco częściej. 15-go kwietnia przenaszam się do Badenu. Pułko
wnik tu do mnie, zacny i poczciwy, aż z malborskiego nadjechał—  
i bawi jeszcze kilka dni —  potem Paryż odwiedzić chce. Konstan
tego krytyką za nadto nie zmartwcie, bo i on ł a c n o  dotkliwy. 
Jednak prawda przedewszystkiem, — lecz obok prawdy niech i przy
jaźń będzie. Rzewuskiemu oddaliście, co mu się należy —  i to 
jeszcze z wielką w wyrażeniu miłością. To duch z błota lepion. 
Dziwi mnie, że talentu nie ma do poezyi! Ściskam cię z głębi 
duszy.

Twój Heidelberski.

Gaszyński posłał ci śliczny jeden krótkowiersz o wygnańcu, 
co widzi na progu siostrę i żonę czyjąś. Wydrukujże go.

61.

Heidelb. 1851 7-go Kwietnia.

Mój drogi! Po tem, co ci powiem sądź o stanie, w który zapadł 
Erof. Chciał i oddawna do Przeglądu coś ci posłać —  nic nowego —  
stary rum z dawnych czasów —  znany ci nawet. Lecz, że tam było 
wierszy cztery, co się tobie niegdyś nie podobały, a dziś jemu sa
memu nie podobają, starał się je odmienić — starał się i stara 
od kiedy zima się poczęła, od pół-roku prawie, a co poprawi, 
drze poprawkę, bo oczywiście podarcia tylko godna, a o te cztery 
wiersze mózg mu czasem w takie konwulsye wpada, że musi przez
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dwa lub trzy tygodnie zakazać sobie o nich myśleć. Zatem póki 
ich nie ma, póty (ci każe oznajmić przezemnie), że nie może ci 
ow ego wierszydła przesłać. Przeszłe zaś, skoro będą! —  Dyktować 
nienawidzę, a sam ledwo piszę, takie zawroty i iskry w oczach. 
Wiosna dla rozstrzaskanych na nerwach prawdziwym jest katem 
z kleszczami, piłami, gwoździami w ręku. Mam wielce podobną cho
robę do tego, co mi opowiadałeś o sobie. Wciąż mi się wydaje, 
że zginę nagle — serce tak się dusi —  mózg tak coś mi przydławia — 
nieopisane wrażenie a szkaradne jedno w tem pożyteczne, że 
przyzwyczaja do ostatniego śmiertelnego konania! — Jakżeż ci co- 
bądź miałem o wizycie Klaczki pisać, kiedy tu ani był i oczy moje 
go nie oglądały? Jeżeli co o mnie komu będzie mówił, to proszę 
cię, powiedz mi co — ciekawym, czy prawdę powie. Raz go tylko 
u Augusta w Paryżu widziałem w Listopadzie i wyrzucałem mu 
silno, że mógł mię mieć za człowieka, który ironią płaci za dobre 
i szlachetne uczucie. Tłomaczyłem mu mój list i dowodziłem, że 
chyba głupiom go napisał, kiedy mię nie zrozumiał, lecz niezawo
dnie z sercem, pragnącem nie tylko go nie obrazić, ale nawet, o ile 
mogło, ból w nim widny a cierpki ukoić, że zatem mnie posą
dził i winił o rzecz, którejem niezdolny, i że odtąd obowiązek 
nań kładę nie powtarzania już swoich na mnie pod tym względem  
skarg i zarzutów, gdyż oczywiście przekonałem go w tejże chwili, 
wszystko mówiąc, co mówię, że są fałszywemi i urojonemi. Jedyny 
to raz w życiu wtedy go widziałem —  ni wprzód, ni później, nigdy 
Skądże w ięc ty mi o jego odwiedzinach wspominasz. —  W Ba- 
szku podobno już stoi o siostrze Jul. Cezara, za Leszka poszłej. 
Wszystkie te duby nie są wynalazkiem Bielowskiego. W starych 
kronikach siła takich szczegółów i wywodów. Znać, on je tylko 
świeżym pokostem pociągnął. Tysiąc ci dzięków za twoje ksią
żeczki Ost. i Dz. dzis., które mię wczoraj doszły. Dwa Ideały za
pewne także mi przeszlesz, gdy wyjdą z druku, a o Przeglądzie 
też nie zapomnisz, za co wszystko najserdeczniej ci wdzięczny 
jestem, mój drogi Stanisławie! —  We Francyi zanosi się znowu 
na burzę. Jaki to stan świata! Odpoczynku już mu nie będzie, aż 
pomrze lub się przemieni, ukoiwszy się przed Bogiem, win i grze
chów swoich. — R. powszechną pogardą okryty. Czym ci pisał, 
że mu Książę Warszawski powiedział : „Rozpoczynasz na nowo 
Kotzebua — Strzeż się nowego Sanda!“ —  23-go kwietnia prze- 
naszam się do Badenu. Tam więc od tego dnia pisuj. — Bill prze
szedł w Anglii, ale tyle znaczy co nic. Takie zwycięstwa są poraż
kami na głowę. Roma coraz bardziej zaczyna zwracać baczność na 
północ i czuć, że ogromne niebezpieczeństwo stamtąd jej grozi. 
Hoc in votis erat. — Tak mi konająco, że nie mogę dalej. Bóg 
cię strzeż i wszelkiego ci dobra użyczaj. Ściskam cię z głębi du
szy. Twój Heidelberski, niegdyś człowiek na ruinie, dziś ruina pod 
ruiną, bo już nawet na nią nie zdoła się wedrzeć.
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Kiedyśmy razem przebywali w Heid., Z. często odwie
dzał i spoczywał na ruinach zamku. Teraz, mięszkając pod 
tą ruiną, skarży się, że już na nią wedrzeć się nie może. 
Znowu mi się zda, że następnego listu, w którym mi donosił 
o chorobie Adzia, brak.

62 .

1851. Heidelberg. 22-go Kwietnia.

Alleluja —  Resurrexit —  i mój biedny Adzio także, z łaski 
Bożej, w tych dniach, z snu śmierci, w którym leżał przez pięć 
dni i nocy wciąż, zmartwychwstał i ocalony jest! —  Bóg a po 
Bogu Chelius go wzbudził, nie odstąpiwszy ni dniem ni nocą, przez 
godzin 96. Było to Schleim-Fieber (to samo, na com był stracił już 
przed laty Danielewicza), co się rzuciła na mózg i zapalenie spra
wiła. Nadziei już żadnej nie upatrywano. Mogłem już na oczy roz
poznawać i widzieć rękę śmierci wyciągniętą, podsuwającą się coraz 
bliżej po dziecko moje. Wtem Cheliusowi przyszedł pomysł ge
nialny. Ciągłą, bezprzerwną uwagą odkrył był, że ta gorączka 
anormalnie się objawia, co drugą noc napad silniejszy przypusz
czając, a zatem przybierając na się niewłaściwe sobie piętno feber 
przestających. Dał mu chiny. Na zwykłe zapalenie mózgu byłby 
dobił takim lekiem, lecz tu przeciął zaród złego i zbawił. Przesze
dłem przez otchłanie bolu nieopisanego, a wiesz, śród tego bolu 
bólów, gdziem szukał pociechy i kto mi jej dostarczył? Oto P r z e 
g l ą d.  Zdziwisz się. —  Słuchaj. —  Pamiętasz wyjątek z Rufina Pio
trowskiego — zgon okropny, włosom na każdej głowie ludzkiej 
nakazujący wstawać, przeora Sieroczyńskiego. Niedawno ja i Eliza 
byliśmy przeczytali a struchleli, czytając. Otóż, kiedy te dni straszne 
przyszły na nas, kiedyśmy ujrzeli ową kochaną i przedziwnie śli
czną główkę, tonącą w snu wiekuistego głębie, kiedy już sercom 
naszym zabrakło nadziei wszelkiej, spojrzeliśmy na się w milczeniu 
rozpaczy, a z jedną tą samą myślą w sercu, i po długich milcze
niach zobopólnych, wreście ta myśl nam z ust buchnęła: „Jeśli
taka wola Boża, niechże wraca ptaszęciem bożem do nieba. Może 
gdyby wyżył, przyszłoby na niego kiedyś gnić po więzieniach lub 
błąkać się po Sybirze, — możeby to ciałko nadobne i szlachetne 
knut rozdarł, a tak, tylko się ziemia lekka go dotknie. Dziś ducha 
wyzionie —  jutro ogląda niebiosa — a nigdy już nigdy nie legnie, 
jak przeor Sieroczyński pod 7000-ma kijów za to, że ukochał Boga 
bliźnich i Polskę“. Taką ulgą, taką to, mości panie, w drugiej 19-go 
wieku połowie, ujmują sobie rozpaczy rodzice polscy, gdy im naj
śliczniejsze, najczystsze, najprzedziwniejsze dziecie umiera! Takiem 
to żelazem rozpalonem oszukują ranę bezdenną, która ich zabija, 
wypalając ją sobie na piersiach. O nieszczęśliwe plemie! a może
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nieszczęśliwsi ci, którzy ono plemie do takich pociech przywiedli 
niesłychanych, zbrodni wiekowym ciągiem.

Teraz przechodzę do Klaczki. 1° 49 roku z Bernu pisałem 
do Norwida, który mi jakieś po 13 czerwca dziecinne deklamacye 
przeciwko Changarnierowi był przesłał, za to, że śmiał rozpędzić 
czerwonych i zmusić Rollina do wyskoku przez okno, że powinien 
się uważać za szczęsnego, iż w mieście, gdzie go mogą codzień 
obedrzeć i powiesić, dowodzi taki dzielny Generał jak Changarnier.—- 
50 roku, na jesieni, ktoś mi pokazał list od Klaczki, w którym stało, 
że ja pisał do Norwida „o świętym i kochanym Jenerale Changar
nier“,— i za to autor listu darzył mnie przezwiskiem renegata. Wzru
szyłem ramionami, widząc, żem wpadł pomiędzy komeraże dwojga 
dzieci rozumnych, ale dzieci. —  2° Gdym z Dieppe przybył na 
jesień do Paryża, znudzony wiecznemi skargami, rozsiewanemi na 
mnie przez Klaczkę, jakobym go był chciał obrazić w Heidelbergu 
listem, w którym stało wyrażenie, że naród hebrajski jest jednym 
z najarystokratyczniejszych w dziejach świata — (co tu dziwnego— co 
tu fałszywego —  naród, co wydał Dawida, Proroków, Machabeuszów, 
a w końcu Jezusa Chrystusa), prosiłem Augusta, by go zaprosił na roz
mowę ze mną, chciałem go albowiem szczerze z błędu wyprowadzić, 
a tem umniejszyć skwaśniałej duszy — kwasu. Wtedy Klaczko, 
znów jak dziecko znarowione, kazał mi odpowiedzieć, że się nie 
chce widzieć ze mną. Pomyślałem : dziecko —  i o tem komuś 
wspomniałem. Ten ktoś to słysząc, wyszedłszy odemnie, spotkał 
owego Jabłonowskiego, z którym żył ściśle, i obrażony na Klaczkę 
zaczął Jabłonowskiemu mówić : „Strzeż się Klaczki, bo to intry
gant“. Wróciwszy zaś nazajutrz do mnie, chwalił mi się z tego—  
a ja wtedy owszem zacząłem mu przedstawiać, że nigdy niczem 
Klaczko na imie Intryganta nie zasłużył, i że to, co uczynił w sto
sunku do mnie, raczej burdą niż intrygą. Jabłonowskiego zaś nigdy 
w życiu na oczym nie oglądał. — 3° Przyjętym ani nieprzyjętym 
nie mógł być do Augusta, bo codzień do niego o tej samej go
dzinie z rana przychodząc, prosto z korytarza w jego drzwi wcho
dził—  i tak raz wszedłszy, mnie zastał. August rzekł tylko : Pan Klaczko. 
Ja natychmiast się zerwałem i przystąpiwszy doń, rzekłem : Kiedy 
pan do mnie w Heidelbergu 1847 r. pisałeś jak do proroka, poj
miesz pan, że nie poczuwając się do żadnych proroctw, nie mo
głem się z panem widzieć. Ja nie mogłem, a pan zaś tu w Paryżu, 
gdym ja znów pragnął, nie chciałeś. Zatem kwita między nami. 
A teraz szczerej prawdy słuchaj. Panu się zdaje, że pan masz do 
mnie pretensyę i urazę —  wręcz przeciwnie jest, bo ja ją raczej 
do Pana powinienbym mieć, wszędzie albowiem pan rozgłasza, 
żem panu kamieniem odrzucił za chleb, odpowiedział ironią za 
tkliwe uczucie. Gdybym tak był postąpił, byłbym podłym. Zatem 
pan mnie wszędzie oskarżasz o podłość. To niedobrze i niesłu
sznie. Pisząc do pana pochlebnie o pańskim narodzie, sądziłem, że 
najwyższą panu pociechę przyniosę, i nie mogłem się spodziewać,
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że pan to za ironią poczytasz. Gdyby naprzykład p. Thiers, dziś 
niecierpiący Polaków, napisał do mnie coś pochlebnego o Polszczę, 
czy pan myślisz, że jabym to za obelgę i szyderstwo uważał? 
Wcale nie. Owszem, miałbym to w dumie mej narodowej za chwilę 
sprawiedliwości w panu Thiersie, a skądinąd za grzeczność dla siebie 
osobistą od niego. Jeśli pan w moim liście tego nie uczuł zaraz, 
i na opak sens zamierzony przejąłeś, to chyba z winy mego stylu 
pochodzi —  możem ciemno się wyraził. — Zatem miałbyś tylko 
prawo chodzić po świecie i mówić: Jaki głupi pan Z. K. — ale 
nigdy nic innego — rozumiesz pan —  nic innego. Do niczego 
innego prawa nie masz. Zatem ufam, że po takiem szczerem i otwar
łem wytłomaczeniu pan już nadal skarg swych na mnie rozwodzić 
nie będziesz. Obowiązuję nawet pana do tego. Pan sam czuć mu
sisz, że już nie masz prawa żadnego mię w tym względzie ścigać. — 
Tu ścisnąłem mu rękę. Przez cały czas pomięszany milczał, potem 
coś przebąknął, obietnicę, że już nigdy nie będzie wspominał 
gorzko o liście moim, i oświadczenie, że mi wierzy — ukłonił się 
najuprzejmiej, najpoddanniej —  i wyszedł. Co zaś prawdą to to, 
żem prawie w ataku nerwowym był, gdym doń przemawiał, bo trza 
wiedzieć, że w one czasy pokąpielowe rozstrojenie nerwów moich 
było doszło do stopnia niesłychanego. Słów zaś: „Pan mię w Hei
delbergu nie przyjąłeś, ja mam teraz prawo nie żądać pańskiej 
znajomości!“ — słowo honoru ci daję, że nigdy ich do mnie ni na 
początku, ni w środku, ni w końcu nie wyrzekł. Fałsz najabsolut- 
niejszy! Teraz masz prawdę najzupełniejszą, a po jej wypisaniu, 
z głębi serca mu przebaczam, i raczej żal mi jego, niż gniew mi 
nań. Sam siebie rozdziera — nie chce wierzyć w serce drugich. 
Gdyby był uwierzył mojemu, możebym był mu przyniósł cokol
wiek ulgi. Mam go za charakter daleko wyższy od Norwidowego 
i inteligencyą daleko potężniejszą ale żre go robak zawiści i ten 
drugi, który w naszym wieku wmawia we wszystkich, którzy nie 
od razu urodzili się potentatami lub Rotszyldami, że niemi gar
dzą i że im drudzy co chwila pragną ubliżyć. Brak w tem godno
ści, a właśnie tem, zda im się, że jej dostępują. Biedni i bardzo 
biedni ! Już nie mogę dalej. Ściskam cię z głębi serca i wiem, że 
się uradujesz wieścią, iż wyszedłem za Boga opieką z toni nie
szczęścia. Raz ci jeszcze dziękuję za pociechę wyssaną z P r z e g l ą d u .  
Odpisz mi jeszcze tu, bo nim do sił wróci Adzio, nie zdołam się 
przenieść do Badenu. Jak wyjdą rozszerzone Dwa Ideały, przy- 
szlesz mi je, a Erof skoro dokona prześle ci do P r z e g l ą du .  Po
wiedz mi nawet, czy możnaby czemj pomódz Klaczce? Na twoje 
ręcebym przesłał.

Jakom żałował, żem przynaglił Zygmunta do bliższej zna
jomości z Norwidem, tak znowu przykro mi było, że się on 
trochę za szorstko w pierwszym razie obszedł z Klaczką, 
a przynajmniej nie z tym nadmiarem miłości, którą miał za
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wsze dla rozdrażnionych i nerwowych. I okazała się dwóch 
natur różnica, bo gdy tamten, doświadczywszy wiele grzeczno
ści od Z., odpłacił mn się impertynencyami, ten pomimo urazy 
(choćby urojonej ale głęboko uczutej) stał się wielbicielem 
jego i przemówił o nim do cudzoziemców jako o poecie 
i jako o człowieku tak, jak tylko pisarz wyższego umysłu i go
rącego serca przemówić zdolen. —  Pod owe czasy przysłał 
nam Rufin Piotrowski swoje pamiętniki do użycia jak nam się 
tylko podoba. Styl był zaniedbany, dłużyzny, wywody i rozu
mowania polityczne i filozoficzne bez końca. Ciekawsze wy
jątki umieściliśmy zaraz w Przeglądzie. Całość oddaliśmy przy
jacielowi Piotrowskiego, Kołossowskiemu, do poprawy i skró
cenia, co następnie za nader lichą cenę nabył Żupański i wy
drukował. —  Zdarzyło mi się wielkie nieszczęście właśnie 
w chwili, gdym odebrał wiadomość o niebezpiecznej choro- 
robie Adzia. Ofiarowałem Panu Bogu moją boleść, gotów 
przyjąć jeszcze większą, a błagając Oo, by uratował dziecie 
memu drogiemu Z. To wytłomaczy początek listu następu
jącego.

63.

1851. Heidelb. 2-go maja.

W chwili, w której żaden z tych, co mię kochają i których 
kocham, niczem nie mógł przynieść mi żadnego ratunku, pomocy, 
nadziei, ulgi, —  Ty, mimo czas i przestrzeń, mimo wszelkie nie
podobieństwo i niemożliwość, wynalazłeś sposób przedarcia się 
gwałtem aż ku źródłu, skąd spływa ratunek, skąd zbiega pomoc, 
i w ono źródło rzuciłeś coś takiego, co ściąga tę pomoc, 
co wywoływa ten ratunek. Uczyniłeś mi i Adziowi czego u c z y n i ć  
n i e  m o ż n a  b y ł o .  Dzięki ci, mój drogi Stanisławie —  dzięki ci. 
Cierpienieś swe oddał i kazałeś mu walczyć przeciw cierpieniu mo
jego dziecka. Dzięki ci, mój drogi Stanisławie. Głębokiegom doznał 
wrażenia, list twój czytając —  i nigdy ono wrażenie z pamięci mej 
się nie wygluzuje, bo jest w tem coś, co styka się z cudownemi 
okręgi. Jest m o ż n o ś ć  tam, gdzie n ie  m o ż n a  ni c .  Jeszcze raz, 
dzięki ci!

3-go maja. W tej chwili odbieram wiadomość galwaniczną, że 
mój Ojciec wczoraj przybył do Drezna. Siadam natychmiast na 
kolej, jadę naprzeciwko niego —  ale wprzód list ten chcę zam
knąć. — Pokłosiem czytał. Sonety: B o ry , do d z i e c i  p r z y j a 
c i e l a  c u d z o z i e m c a ,  d o  Br at a ,  do  M o r z a  (8-my wiersz prze
śliczny), do Me w y ,  N e n u f a r  uderzyły mię czystością niepoka
laną formy, sprężystością i dźwiękiem wiersza i nadobą treści. Ośm 
pierwszych wierszy do M e w y  prześliczne. — Sześć ostatnich Ne-
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n uf ar a również. Trzy ostatnie z S m u t k u  także arcy-piękne, 
głęboko prawdziwe. —  Chciałem przed odjazdem i dniami teraz 
się poczyńającemi, w których mało mi czasu stanie śród tylu osób, 
a szczególnie przy ojcu, który tylko na 3 tygodnie zbiedz do mnie 
aż z Petersburga zdołał, dać ci moje zdanie. Wiersz twój coraz 
piękniejszy i gładszy. — ściskam cię z głębi serca i z głębi ci serca 
raz jeszcze dziękuję za czyn ducha, którym pragnąłeś zlać błogo
sławieństwo na mnie i Adzia mojego.

Twój Zyg.

List Jaroszyńskiemu natychmiast kazałem przez Małachowskiego 
oddać.

Dziś, gdy to przepisuję, już ten Adzio drogi nie żyje - 
i Zygmunt już z dwoma synami tam, dokąd się duchem i ser
cem z pośród cierpień żywota rwał bez przestanku.

64.

Heidelb. 1851. 17. maja.

Mój drogi ! Nigdy twego listu, zapowiedzianego koło 2-go maja, 
nie odebrałem i nie wiem co robisz. 22-go stąd wyjeżdżam i odpro
wadzam ojca mojego po Drezno. W Dreźnie zabawię do 30-go zapewnie, 
a 5-go czerwca chcę być nazad w Baden, dla rozpoczęcia odwle
czonej kuracyi, nader mi potrzebnej, gdyż znów od choroby Adzia 
codzień mi gorzej i okrutnie cierpię na newralgię w całej twarzy. 
Donieś rni o sobie do Drezna, do Bossanża — tylko wyraźnie 
Sigismond napisz i dodaj „à son passage“. Bóg cię strzeż

Twój Zyg.

Wiesz ty, że bardzo źle z Drusiem, że grozi sprzedaż Pio
trowicom, że twój stryj o tem nie wie i że na ten Ś-ty Jan mój
ojciec ma się postarać odwrócić tę klęskę —  czyś słyszał o tem?
wszędzie tylko smutek a smutek! Kto w O o ń c u  z 14-go maja
napisał doskonały artykuł wstępny Polska i Konserwatyzm? Takie 
to wyjęte z pod serca każdemu z nas.

65.

2-go Czerwca 1851. Drezno.

Mój drogi Stanisławie! Ojcam odprowadził aż do Szczakowy pod 
samemi Maczkami. Gdyby Dant był znał owo miejsce pograniczne, wi
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dział ten piasek Saharowemu podobien i na tem nicestwie te dwie 
szyny kolei czarne, jak dwa nieskończone knuty, idące bezprzerwnie 
w przestrzeń, leżące na ziemi, nim zda się powstaną i wstrząsać się za
czną i spadną... byłby Aligieri inaczej wstęp do piekła wyobrazo- 
wał. Wróciłem tu chory i smutny, newralgią bez wytchnienia w szczęce 
całej i czaszce Szarpan —  z gorączką ponurości w sercu —  z go
rączką choroby w krwi —  i list twój przeczytawszy, gorzejem je
szcze zapadł w smutek; —  że też dobrym, szlachetnym, miłosier
nym tak źle się dzieje na planecie tym. Możem się pomylił co do 
Drusia —  tak byłem słyszał —  jednak myślę, że w tem prawdzi
wego coś, co mi powiedziano. Jakżeż Seweryn lekkomyślnym był 
i jest. Biedny ty, biedny mój drogi, wraz z bratem twoim, który 
niezawodnie nie na fatałyszki, ale godne, ważne i poważne i święte 
rzeczy łożył, co mógł —  alem przekonany, że was Bóg nie opuści 
i że wszystko się lepiej obróci niż sądzisz —  że opatrzność w porę 
z szacunkiem nadbiegnie, bo kto panu wierny, temu wierny i Pan! 
Gdybym w czemkolwiek mógł ci się przydać, mój drogi, tylko słó- 
weczkiem mrugnij na mnie a co będzie w sile mej, uczynię. Pisz 
jeszcze do Heidelberga, aż zmienię adres sam, pisząc do ciebie. 
6-go tam będę nazad. Dotąd Erof nie zdołał tych linijek czterech 
przerobić i dla tego nie nadesłał nic. O ! smutny stan jego nerwów 
mózgowych i nieraz rozpacz go chwyta. Piszesz, że może już nigdy 
żadnej pociechy nie doznam, prócz wynikającej z koła domowego —  
ah! i w tem kole, osobliwie gdy dorastają dziatki, ileż lękań się, 
wahań się, goryczy, smętków, czasem rozpaczy. Czego się tylko 
tknie człowiek na ziemi, pełne jadu i to tak przenikliwego, że aż 
szpik kości sam odeń pożeranym jest! B e a t i  m o r t u i .  — Możesz 
być pewny, że nigdy nikomu słówka nie wspomnę o wszystkiem, 
coś mi powierzył —  list zaraz zniszczyłem —  jeszcze raz cię bła
gam i zaklinam, jeśli tylko zdać ci się mogę, to użyj mnie, i wierz 
na zawsze i wszędzie przywiązaniu mojemu głębokiemu.

Twój Z.

Przeczytawszy o słabości twej matki, zaraz ukląkłem i pomo
dliłem się za nią, niczem innem nie mogąc ci w takim razie po- 
módz —  i odtąd, choć moje modlitwy niewiele muszą znaczyć, 
będę się codzień modlił, aż się dowiem, że wyszła z choroby, — 
ty za Adzia, ja za matkę twoją —  takiemi wstęgami, prędszemi niż 
druty elektryczne, bo nie z ziemi do ziemi, lecz z ziemi do nieba 
przeciągniętemu i dochodzącemi w tej samej chwileczce od serca 
ludzkiego do Bożego, wiążmy się —  ludzie albowiem, tylko wtedy 
ściśle związani, gdy spójnie ich łączące przechodzą przez niebiosa! 
Wszak odebrałeś list mój o Klaczce, pełen Klaczki ?

W tych czasach groziło znaczne niebezpieczeństwo ma
jątkowi naszemu w Królestwie, już i tak bardzo uszczuplonemu
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przez krajowe wypadki i rozmaite klęski domowe. Matką co
raz częściej zapadała na zdrowiu. Była wielka obawa, że gdy 
już jej nie będzie, rząd skonfiskuje nasze, to jest dwóch star
szych braci, działy a na majątku najmłodszego brata i sio
stry dochodzić będzie sum dotąd nam przesyłanych. To co 
do Królestwa. W Poznańskiem zaś mój brat, lubo miał zna
czny dochód, przez niepomiarkowaną dobroczynność, przez 
wydatki na cele publiczne, z których liczby już tylko jeden 
P r z e g l ą d  około 2,000 tal. rocznie go kosztował, w coraz 
większe kłopoty finansowe wpadał. Ja indywidualnie najlepiej 
się miałem, bom żył zawsze w granicach mego dochodu, 
a miałem dość, by właśnie w tym roku, 1851, Przylepki ku
pić. Ale choćbym był w najgorszem położeniu, nigdy dla in
nych, a tembardziej dla siebie, nie udawałbym się o pomoc 
do Zygmunta. Już mnie paliło to, że przezemnie, przysłał on 
był na dalsze wydawnictwo P r z e g l ą d u  te 90 f. s., o któ
rych powyżej była wzmianka, choć to przedsięwzięcie było 
publiczne i winno było być utrzymywanem wspólnemi siłami 
tych wszystkich, którzy to piśmo użytecznem i koniecznem 
uważali. W przekonaniu przeto, że nigdy żadnej pomocy, 
choćbym potrzebował, a dotąd nie potrzebowałem, nie przy
jąłbym od Z., gdyż to odjęłoby całą wartość mej przyjaźni 
dla niego, czyniąc ją przystępną pobudkom niższego rzędu, 
tem śmielej, najszczerzej mu zawsze wszystko mówiąc o sobie, 
donosiłem mu teraz o grożącem niebezpieczeństwie mająt
kowi naszemu w Królestwie, — a otrzymawszy list powyższy, 
musiałem mu zapewne dać odpowiedź w duchu tych moich 
przekonań, że przyjaźń między bogatym a stosunkowo ubogim 
człowiekiem nie dozwala ani cienia interesowności ze strony 
ostatniego, że musiałaby stracić całą swą szanowność przy 
najodieglejszem nawet posądzeniu, iż nie obyła się bez ko
rzyści materyalnej dla mniej zamożnego, —  coś niezawodnie 
takiego mu pisałem, kiedy on mi w następnym liście tak od
powiada:

66.

51. Bad — Baden. 22-go czerwca.

Drogi mój ! Na twoją teoryę przyjaźni przystać nie mogę. W przy
jaźni nikt nie skorzystywa z drugiego —  ale oba się zobopólnie kocha
jąc, gdy mogą, wzajemne sobie wyświadczają przysługi. Doznałem 
ich od ciebie. Czemużbyś miał je odpierać, gdy odemnie ku tobie 
płynąćby mogły? Takimbyś sposobem ustanowił na wieki nierów
ność między nami. Jabym tylko jeden k o r z y s t a ł  z ciebie —  
a ty nigdy nie chciał, bym i ja, kiedy mogę, w czembądź ci się przy-

P am iętn ik  literack i, X . 25
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służył! Zmiłuj się, nie rozraniaj mi serca taką teoryą — i wiedz, że 
prawdziwem mi będzie szczęściem, ilekroć zdołam zdać się tobie 
na coś. Szczęścia mało na ziemi —  zatem mi tego niepokalanego 
i czystego nie odmawiaj —  proszę cię i błagam —  a nie upieraj 
się przy systemacie —  wszystkie systemata nic warte —  nigdy 
wszystkim życia przypadkowościom nie mogą wyrównać. Każde 
prawo ma wyjątek —  i to nawet prawem wiekuistem, że niema 
żadnego prawa bez wyjątku. Zatem pozwól na wyjątek prawa, któ
reś sobie przepisał, i darem przyjaźni uczyń, bym ja był tym wła
śnie wyjątkiem! —  Że się d z i e c k o  nieco ukoiło, rad jestem. 
W istocie gorzką mi była ta ścigająca mię nienawiść, nie wiedzieć 
za co —  ten ból sprawiony komuś najszczerszą chęcią sprawienia mu 
pociechy. — Dykcyonarz podrzędny królewiecki —  wyborny. Szczery 
mi śmiech na usta wetknął. Szczególnie S m u t n o g r a  jest trafną—  
i tłomaczenie nazwiska raczej od T ęczy pochodzącego, przez Wy dr wi- 
w a c z a ü !  A ileż to takich głupstw, omyłek, nonsensów, w waż
niejszych daleko przedmiotach, krząta się po sercach i umysłach 
ludzkich!! Wiersze stryja twego jakżeż napiętnowane nim —  a dziar
skie. O my l  i m —  z Wi r g i l i m,  niż g en j u s  ze m t y c h  c z a s ó w !  
Brawo ! — Że matka twoja zdrowsza, uradowało mnie serdecznie. 
Pisałem ci w Dreźnie, że będę codzień się o jej zdrowie modlił — 
i modlę się. Erof postara się w tych dniach zadość twojemu żąda
niu uczynić i przesłać ci, czego żądasz. Pisz już teraz ciągle do 
Baden. Eliza pojechała na dni 20-stkę do Paryża, do matki. Ja tu 
z Gasz., z Soitanem, z panią Arturową, Załuską i dziećmi zosta
łem. Rozpocząłem dziś kuracyą ziół i serwatki —  i straszliwie mam 
nią rozdrażnione nerwy —  nie dziw się, że mój list taki głupi. Już 
mi August był doniósł o tych obrzydliwych wieściach, rozsiewanych 
po Królestwie. Oczewiście, nie chcą ci panowie, by od nich odwy
kły uszy ludzkie. —  Dwam Ideały odebrał —  dzięki ci. Przydano 
tam parę b i c z ó w  na Erofa —  dobrze —  przecież sam je  wy
prosił, prosząc o nie. Jednak musi uwagę uczynić, że owe dwa 
wiersze :

Z błota i krwi stary świat,
My do innych dążytn lat!

odnoszą się do przeżytego świata Demagogii, alias  do 93 r. Miej
sce, na którem stoją, o tem samo świadczy. Zresztą przyjąłby od
powiedzialność rozciągnięcia tego znaczenia na wszystkie wieki 
Historyi, bo w istocież cżyż nie była dotąd w ręku ludzi ze krwi 
i błota cała! Dalej powiedziałby Erof, że stawiał ideał Ra j u  czy 
Królestwa Bożego (a to nie jedno, bo Raj był danym, Królestwo 
Boże zaś do zdobycia ■— Raj z konieczności wypadał, skoro był 
danym —  musiał być, skoro był —  Królestwo zaś Boże od wolnej 
woli ludzi zależy. —  Będzie, jeśli wolą Bożą Się przejmą i wychrześ- 
cienieją do ostatniego włókna nerwów i muszkułów —  a jeśli nie, 
to nie —  w tem pojęciu wielka zatem różnica między Rajeni a Król.
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Bożem), ale że nigdy w świecie nie gnał k’niemu przez nienawiść 
i gwałt, owszem wiecznie twierdził, iż tylko doskonałą miłością 
dojść doń sposób jedyny. Zatem nie potrzebował w bezintereso- 
wnem uniesieniu zapominać o swoich marzeniach, kiedy widząc 
ludzi, chcących przez gwałt i nienawiść trafić do tego, co tylko wy
nikiem być może miłości, pokory i czystości ducha, obrócił się 
przeciwko nim i oświadczył im, że ma ich za niegodziwców —  bo 
miał ich wprzód za takich. —  Ale nie wiem poco tu to wszystko 
rozpisuję w obronie Erofa. Powiedziałem już, że pomimo iż myślę, 
że to zarzuty niesłuszne (między nami, w ócz czworo) dobrze, że 
je wydrukowano — i nic przeciwko temu nie mam. W końcu za
wsze tylko jedna naga prawda pozostanie po wszystkiem. —  Prze
gląd odebrałem. Bardzo mię zajął Brodziński —  i listy z Moskwy 
i Hoene. Czyj ten ostatni? dobrze napisany bardzo. Już mi się 
głowa przewraca i kręci. Ściskam cię z głębi serca —  a pisuj 
i niech Bóg cię ubłogosławia zawsze i wszędzie.

Utrzymałem się jednak jak najściślej w mojej teoryi 
o przyjaźni nie tylko względem Z. ale i innych i dobrze mi 
z tem w życiu było. Jenerał Wincenty mógł był, jako całego 
życia przyjaciel mego stryja, przyjść w pomoc Andrzejowi, ku
pując dobra Piotrowickie, a zachowując sekret, aż do śmierci 
stryja, ale nie uczynił tego w porę, a potem było już za 
późno. — D z i e c k o  to Klaczko, którego coraz bardziej 
uspokajałem.

67.

Baden. 9 Lipca 1851 r.

Kochany Stasiu, Dawno zapowiedziany, obiecany i oczekiwany 
wiersz do Pr ze gl ądu przeznaczony, posyłam ci. Tytuł łaciński R e s u r 
r e c t u r i s ,  czyli do tych, k t ó r z y  z m a r t w y c h  pows t aną ,  ma j ą  
z m a r t w y c h w s t a ć ,  lepiej byłoby, gdyby tytuł był polski, ale 
pracując nad ową nazwą we spółce, nie mogliśmy wynaleźć od
powiadającego intencyi autora wyrazu. Zresztą kiedy dziecko 
zdrowe, piękne i sprytne, mniejsza o jego imie, choćby go nawet 
Barabaszem nazwano. Nie mam potrzeby ci przypominać, że na 
końcu podpisu żadnego nie trzeba, lecz polecam pieczołowitości 
twojej korektę. Jedna opuszczona komma już mi dolega, a cóż 
dopiero przekręcony wyraz! Opuszczony wiersz gotów mi zdziałać 
atak apopleksyi. W Lesznie doskonale drukują, ale Poznań przera
żający. Rząd pruski na dowód, że Poznań zniemczony, powinienby 
posłać do Bundestagu, między innemi dowodami, książkę polską, 
drukowaną w Poznaniu. Irydion, układany nie z rękopismu ale 
z druku, bardzo wiele ma błędów. A więc wymówka za nieczy
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telne pismo upada. Erof prosi cię, abyś mu przysłał nowy hieroglif 
Norwidowy, Z w al on czy R o z w a l  on.  Do twojego rozstrzygnienia 
zostawiam czy po polsku mówi się c z e m c i ś  czy czemsiś, bo 
między nami zdania podzielone, ja jestem za pierwszem.

List ten cały pisany ręką Gaszyńskiego, również dołą- 
czon do niego wiersz.

68.

1851. 14 lipca. Baden.

Mój drogi! To samo pomyślałem, co ty, znajdując raptem w G o ń 
cu wyjątek z listu Erofa—  pomyślałem: Jakżeż ma niezręcznych przyja
ciół, a przyjaciół niezawodnie jednak— biedny Erof ! szczególnie koniec 
sam, gdzie wzmianka o W ojew odzie!!! a to na co? —  i wszystko bez 
najmniejszego dołożenia się. Także zręczny rozpad i rozdział tej 
samej osobistości na Koreckich i Czackich! Nie łatwiej było posta
w ić: „bezimienny“. Brak jest taktu osobliwie politycznego w na
szych politykach. Naiwni do najwyższego stopnia. Tak dalece, że 
gdyby się do głębi nie znało ich naiwności, takich krańców czasem 
dochodzi, że możnaby za zdradę ją uważać. Tymczasem tak nie 
jest. ale powtarzam in  m e s u r a ,  n u m e r o  e t  p o n d e r e  nie są 
stworzeni. Łatwiej im o bohaterski czyn niż o rytm jakibądź w po- 
tocznostkach życia. —  Czyj Radziwiłł, już wiedziałem, ale osobie, 
która to wypowiedziała przedemną, srodze naganiłem, bo i 3-tni 
i n t e r  ve nien s był w tej chwili. Gdziebądź posłyszę, przeczyć 
będę, gdyż to nie przelewki. ■— Mickiewicz i Lamartyn innymi, też 
przyznasz, byli 1832 r. Zatem sądzić nie mogłem o nich jak póź
niej. Zresztą smarkaczowskie to były moje sądy wonczas ! —  Za 
list z Chin tysiąc ci dzięków —  ciekawy i zajmujący, a szczególnie 
tem, że z tak daleka i że z ręki ziomka! —  Rysunki posągów mi 
się podobały —  szczególnie Chrystus. Jeśli taki w marmurze jak 
na papierze, to pyszny. Naucz mię kto Sosnowski i skąd on ? Czy 
emigrant czy nie? Zapewne ten Chrystus musi być drogi. Gdybym 
miał wiele grosza bardzo, zarazbym go kupił. Lecz zbytkiemby to 
było, kiedy za wiele nie mam, a każden zbytek mści się później na 
dokonywającym go. Wolę co innego uczynić, co tyle nie wynosi, 
a może chrześciańszem. Od Jaroszyńskiego nie mam odpowiedzi—  
ja z nim nie mam takich stosunków, żebym mógł go napadać —  
ale, jeśli są ci artyści w wielkiej biedzie, to proszę cię przyłączone 
tu 40 pf. sterl. im prześlij, i tak rozdaj jako sam osądzisz, a ani, 
proszę cię, wspomnij o źródle. Gdyby zaś już byli przez Jaroszyń
skiego zaspokojeni, to wtedy na inny jaki dobry uczynek obróć tę 
sumkę —  połowę jej Hieronimowi odeślij do rąk — a z drugiej 
uczyń według natchnienia. Ale to mówię tylko w razie, gdybyś już
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był wybrnął z trudności pod względem artystów przez Edwarda 
niezaspokojonych. Urn. W ę d r ó w k i  w ręku miałem — alem nie 
czytał — anim się domyślał, że tam cobądź o Erofie! Cóż więc 
takiego ? Konstanty ci przesłał przed kilką dniami Erofową rzecz, 
i prosił bardzo, by omyłek się strzedz w jej hafcie. Ewangielina
bardzo czysta, śliczna i miła, tylko wiersz biały jakoś w polskiej
mowie zbyt jednostajnie brzmi. Sonet do Skrzyneckiej bardzo pię
kny —  szczególnie 6 ostatnich wierszy. Dlaczego ballady Mickie
wicza nie chciał Przegląd i ustąpił ją Pokłosiowi? Wytłomacz mi, 
proszę cię. —  Oczy znów mi strasznie dolegają, i dlatego kończę
a ściskam i przyciskam do serca. Pisz, proszę cię, często. Przegląd
dopieroco wyszły mam, dzięki.

Nie pomnę już dziś wielu szczegółów tu wzmiankowa
nych. Zdaje mi się, że tu wspomniany Radziwiłł jest broszura
p. t. Żywot Michała Radziwiłła, przez Andrzeja napisany. —
Oskar Sosnowski przysłał mi był piękne rysunki swych rzeźb. 
Tych Zygmuntowi udzieliłem. — Już dawniej była wzmianka, 
że Edw. Jaroszyński przeznaczył 1,000 fr. czy też 200 szku-
dów na artystów w Rzymie, zostawiając mojej woli komu
i jak pomoc tę corocznie dawać. Ale zaszłe zaraz wypadki 
po 1847 r., potem ciężka choroba tegoż dobroczyńcy, spra
wiły, że tylko przez dwa lata pośrednictwo to sprawowałem. 
Jednego roku obstalowałem obraz u Brzozowskiego, w dru
gim u Nowotnego, —  oba oczewiście były doręczone daro- 
dawcy. W trzecim przeznaczałem pomoc tę Postępskiemu, ale, 
gdy moje zgłoszenia się do Jaroszyńskiego i wprost i przez 
księżną Odescalchi nie otrzymywały odpowiedzi, prosiłem Zyg
munta o przypomnienie mu obietnicy. Nic odtąd J. nie dał—  
pono wkrótce umarł, wprzód zupełnie wzrok straciwszy. — 
Częstemi listami opisywał mi wtedy swe podróże i swój po
byt w Chinach Michał Kleczkowski. Sonet mój, który się tak 
Zygmuntowi podobał, zaczynający się od słów: „Gdy w dziewi
czej skromności, bojaźliwa prawie“ — niedo panny Skrzyneckiej 
był napisany. —  Kilka ustępów z E w a n g e l i n y  ja przetło- 
maczyłem i dając zarazem treść całej tej powieści zamieściłem 
w P r z e g l ą d z i e .  Potem Aleks. Chrząszczewski, przebywa
jący podówczas w Turwi, całość przełożył. Balladę Mickiewi
cza, nadesłaną zda mi się przez Z., dlatego P r z e g l ą d  nie 
umieścił, żem nie miał pewności, czy już gdzieindziej nie była 
drukowaną. —  List powyższy zminął się z moim, w którym 
niektóre uwagi co do R e s  u r r e c t u r i s  czyniłem. Na to 
otrzymałem ręką Gaszyńskiego : O d p o w i e d ź  na K r y t y k ę  
następującą:
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69.

18-go lipca.

Najpiękniejsze z całego kawałka wyrażenie, nadające mu cenę,, 
jaką żyła złota nadaje kamieniowi, w którym się znajduje, jest 
P i e k ł o  M i ł o ś c i ,  a to właśnie dlatego, że nie autora, ale ży
wcem wzięte z dzieł Ś-tej Teresy —  powtarza go przynajmniej 
z dziesięć razy w swoich dziełach. W niem jest prawdziwa f u r i a  
ib e r i c a ,  namiętność przedziwnie namiętna. Gdyby je wyrzucić, to 
nie warto i reszty drukować. N a t c h n i e n n y  ma się do n a t 
c h n i o n y  —  jak zbawienny do zbawiony —  zatem sit ut est. 
Czterowiersz, w którym leżna dusza ci się nie podobała tak można :

A usłyszawszy to ziemi wołanie,
Ty p a d n i e s z  duszą w pokornianej skrusze 
U rozstajnego obu światów proga,
I w twą r o z s ł a n ą  tam przed Bogiem duszę 
S p ł y n i e  śród ciszy natchnienny głos Boga.

Podkreślenie znaczy wyrazy odmienione. Do p o k o r n i a n e j  
mam / d i  o s i t i c  r as  i s  —  a r o z s i a n a  tysiąc razy lepsza od 
le ż  n ej.

К  O.

Lubo raziło mnie wiele wyrażeń w stylu Zygmunta, ni- 
gdym prawie nie sprzeciwiał się jego i di osy nkrazyi. Tu jednak, 
wiersz był taki spiżowy, żem pragnął, aby żadnej skazy 
a nawet wątpliwości nie dopuszczał. Pomieniony czterowiersz 
brzmiał wprzód :

Ty legniesz duszą w pokornianej skrusze 
U rozstajnego obu światów proga,
I w twoją Ieżną tam przed Bogiem duszę 
Spadnie śród ciszy natchnienny głos Boga.

Któż nie ujrzy ile na poprawce ta strofa zyskała ? Nie 
mogłem proponować n a t c h n i o n y  g ł o s  Bo g a ,  gdyż to 
byłoby absurdum. Ale i n a t c h n i e n n y  nie odpowiada my
śli, bardzo zresztą jasnej. Autor przez ten przymiotnik chciał 
wyrazić moc, która daje natchnienie, a zatem jakgdyby głos 
Boga potrzebował natchnienia. Nie domaga tu porównanie 
do zbawienny i zbawiony. Z b a w i e n n y  niekoniecznie wy
raża nadawczą czynność, prędzej zbawczy, a tu mogłoby być 
głos natchnienia. Zaś P i e kło M i ł o ś c i może usprawiedli
wiać f u r i a  i b e r i c a , rozpłomieniona ponad wszystkie żary 
ludzkie miłość dla Chrystusa, ale mniej się to przydaje do 
wiersza, który uczy jak mają jedni bracia drugich kochać i ze
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złością świata walczyć. Ale w tem zapewne się mylę, bo tak» 
jest potęga w tej antitezie, że nawet się nie zważa na con~ 
tradictio in adiecto, że miłość mogłaby stworzyć Piekło, stać 
się, być Piekłem.

70.

Baden. 5-go sierpnia 1851.

Drogi Stanisławie! Mam długi list od Erofa— każe ci powiedzieć, 
że posiada dwie najrzadsze rzeczy na kuli ziemskiej, to jest kwit dany 
i podpisany na 1,000 fr. przez p. Adama, który wiele poezyi napisał, 
ale nigdy pewnie w życiu kwitu nie podpisał, —  i kilkadziesiąt linii 
drukowanych w Poznańskiem bez jednego błędu. Kiedy jednak się 
mówi bez jednego błędu, niewłaściwie się mówi, bo jest jeden 
i tak dalece ważny, że Erof usilnie cię błaga, byś go kazał wszędzie 
choćby piórem, jeśli już nie czas drukiem, poprawić, gdyż zależy 
na jednej literze, a trzeba go koniecznie poprawić, bo ta litera cały 
duch sensu zmienia. N i e z r o d z o n a  s i ę  n a r o d z i !  powinno 
koniecznie być: Niezrodzone się narodzi! Z tego a  albowiem za
miast e wypadałoby, że niezrodzona odnosi się do tej, która przed 
1000 laty zrodziła się, żyła, umarła, a dotąd nie nie zrodziła się, ale nie 
wróciła do życia. Gdyby kto ją nazwał niezrodzoną, zgodziłby się 
z radykalistami, którzy utrzymują, że tak dalece różną będzie od 
siebie samej, iż można będzie istotnie o niej powiedzieć, że dotąd 
nie zrodzona. Tu zaś chodzi nie o jej urodziny od wieków już od
byte, ale o pewną przemianę w jej bycie, którą zaprowadzić ma 
sprawiedliwość. Do sprawiedliwości zaś odnosić się nie może n i e- 
z r o d z o n a ,  bo byłoby to najobrzydliwszą poetyczną w tem miej
scu kakofonią. Musi stać koniecznie n i e z r o d z o n e .  Prosi cię 
więc bardzo Erof o to —  bardzo i bardzo. —■ Jeśliś łaskaw, przyj
mie wdzięcznie od ciebie dwa jeszcze podobne egzemplarze — nie 
myśli zaś, aby warto było o 200 z drukarzem układ jakibądź robić — 
bo sam śmiał się z autora Z w o i  on a, (króregoś nb. nie przysłał), 
kiedy go przymuszał na podobnie ulotnych kartkach drukować jego 
kilkosłowia. —  Musiałeś w tych czasach odebrać list od Konstan
tego, zapowiadający ci rychłe przysłanie nie już kilkosłowia, ale: 
wielosłowia z prośbą, byś raczył zająć się jego korektą. Erof pi
sząc do mnie, tęż samą prośbę ponawia i w dziwnie tkliwych 
wyrazach cię zaklina, byś dbał jak ojciec prawdziwy o to dziecie 
chrzestne twoje, które niedługo rąk twoich dojdzie i nie dozwolił 
żadnych dziur ani plam na jego powiciu. Stąd poszło, że Kon
stanty koniecznie wymagał od ciebie, byś innej jakiej inamce go 
powierzył, niż tej, która piastuje P r z e g l ą d  i nieraz obryzguje go 
mleka swojego zecerowską chorowitością. Przekonasz się sam albo-' 
wiem za odebraniem owego wielosłowia, że prawie wszystko w niem
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©d dokładnych punktuacyi zależy. Brak komm lub przemiana kresek 
może, w takim rodzaju muzyki, zagubić całą pieśnianość i symfo
nią. Przez miłość więc dla Erofa, naprzód rozpatrzysz się sam 
i wgłębisz w rzecz — a nią się przejąwszy, dopiero ją wydasz na 
łup mamek, które pilnie karcić będziesz i w błędach poprawiać. 
Za tę nową nudę prosi cię o przebaczenie Erof. Zapewne to osta
tnia, którą kiedykolwiek kogo obarczy na świecie —  i właśnie dla
tego, że czuje, że ostatnia, —  tem bardziej dba o nią. Prawem 
albowiem naszych ludzkich serc, że wszystko ostatnie nadzwyczaj 
kochamy. —  Przeląkłem się, słysząc, że takie obejmujesz gospodarstwo, 
przy którem potrzeba nadludzkiej sprężystości i głębokich rolniczych 
wiadomości, by wyjść na swojem. Wprawdzieć wiem, że za tobą 
stoi olbrzym w tym rodzaju, to jest teść twego brata. Jednak roz
waż dobrze q u i d  f e r r e  v a l e a n t  h u m e r i  q u i d  f e r r e  r e c u s e n t .  
Ile to ja podobnych w Polsce widziałem przedsięwzięć, co przed
siębiorców przywaliły swoim ciężarem —  to nielada sprawa. Trzeba 
do niej zdrowia kolosalnego, przemysłu litewskiego i doświadcze
nia kilkudziesiątletniego. Zmiłuj się —  dobrze rozważ. —  Staś Pot. 
zupełnie odpalony przed trzema tygodniami. —  Odpisz mi natych
miast, czy mogę donieść Erofowi, że się podejmujesz dopełnienia 
jego prośby, za co ci jak za wszystko resztę wdzięcznym, nie wątp, 
że pozostanie na zawsze. Mogę za niego ręczyć jak za samego sie
bie. Ściskam cię z serca głębi. P. S. Konstanty ci musiał pisać, że 
jeśli to podobnem jest, błaga Erof, byś nawet i bratu twemu nie 
wspominał o niczem. Ale że niepodobnych rzeczy wymagać nigdy 
nie trzeba, bo się na nic nie zdały —  jeśli ci tego twoje serce 
lub sumienie nie dozwala, jak niegdyś w podobnym razie, to 
pczyń jak tobie na nich lżej; lecz przytem już do ciebie należeć 
będzie jego zobowiązać do tego samego postępowania, jakie ty 
zachowasz.

71.

51. Baden 17-go sierpnia.

Mój drogi! Ty, co tylu ludzi znasz i stykasz się z niemi, powiedz 
tni, czy nie znasz znanego, bogobojnego, niezbyt w wiek posuniętego 
ani też młodego człowieka, po polsku doskonale, dobrze po łacinie 
umiejącego, któryby mógł być nauczycielem Adzia mojego, tak za 
-8 miesięcy lub rok —  bo po straszliwej chorobie muszę jeszcze 
chłopca czas jakiś pozostawić pieczy niewieściej. Gdybyś mi taką 
Amerykę odkrył, rzuciłbym się do stóp twoich, jak Kolumbowi za
łoga okrętowa, gdy zwątpiałej ziemię ukazał. Proszę cię, myśl o tem 
mój drogi. W takich jak nasze opłakanych czasach, straszna to 
chwila ta, w której się duszę z rąk Stwórcy i rąk matki oddaje do 
rąk świata tego. Pomóż mi w tem przejściu a błogosławić ci będę
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do śmierci. Odbierzesz w dniach pierwszych przyszłego miesiąca 
z Berlina lub Wrocławia przesyłkę Erofową. Dasz sobie czas w niej 
się rozpatrzyć, jej kreski i punkta zgłębić, na to, byś zwycięsko 
mógł karcić i na wodzy utrzymać dalszych jej oprawców. Czy nie 
lepiejby w Wrocławiu niż w Poznaniu? jak sądzisz? Podobno 
w Wrocławiu nie takie oprawce, nie takie katy —  a tu przede- 
wszystkiem chodzi o wierny dagereotyp. Czemu Erof wyjął to 
z pośmiertnych rękopismów św. pamięci J. S., niepotrzebnem za
pewnie ci tłomaczyć. Wiesz, że po śmierci Juliusza Słowackiego 
Towiańczycy zabrali jego papiery i dotąd żadnego nie wypuścili — 
wiesz, że już za życia jego ktoś mu wykradł był Psalm i wydrukował. 
Zatem teraz nic dziwnego, że coś podobnego znów się staje, że 
przyjaciel lub znajomy, przypadkiem dostawszy jakiś ułamek, wy
puszcza go na jaśń — a że nie chce jednak narazić się Societati 
fratrum , nie pisze oczewiście Jul. Słow. ale tylko J. S. — wszakże to 
może być Jan Śliwiński lub tysiąc innych nazw. Na tej o s i obraca 
się całe qui pro quo. Pojmiesz zaś, że przedewszystkiem i nade- 
wszystko Erofowi o q u i  p r o  q u o  chodzi. Gdybyś jednak lepszy 
i trafniejszy wynalazł, wdzięcznym ci on byłby niezawodnie. Łączę 
tu odeń 25 pf. czyli 625 fr., które winny, o ile zdaje się, wystar
czyć. Gdyby zaś nie, to mu powiedz, później z Konstantym się po
rachujesz, bo to Erof jemu także zwykłym obyczajem oddaje. —  
Wciąż chorym i coraz gorzej —  Pa . . .  . —  Erof każe cię uścis
kać, a za nudę twoją już przepraszał listem poprzednim. Daruj mu 
i kochaj go, jak ja ciebie kocham. Bibikof (wyczytuję w tej chwili 
w G o ń c u )  umarł. Straszne to —  anti-chrześciańskie położenie, 
kiedy wieść śmierci piersiom więcej powietrza nasyła i ulgę sercu 
i folgę myśli czyni. Ah! ah ! Bogu tylko się modlić, a modlić, 
a błagać, by s ą d z i ł  nas wedle nieszczęść naszych! P. S. Proszę 
cię z tych pieniędzy odbierz sobie za wszystkie książki, któreś mi 
przysłał —  a z łaski swej przyślij t e ż Z w o l o n a  i P r ą d z y ń -  
s k i e g o  Ż y w o t .  — P . S .  Pani Grocholska o dwie rzeczy pisała 
do cara, o pozwolenie wydania córki i o pozwolenie dla zięcia 
powrotu. Na pierwsze odpowiedział przystaniem, na drugie milcze
niem. To milczenie mam za błogosławione, bo ono dozwoli Witol
dowi się nie zbłaźnić. Wesele zda się wkrótce nastąpi ! ! ! Przeczy
taj dwie ostatnie księgi Rozbioru Kwestyi Włościańskiej przez Bez
imiennego u Żupańskiego. Pyszne! —  serdeczne —  polskie— a za
razem głębi pełno —  n p. o R ó w n o ś c i  i organizmie naro
dowym.

Nalegałem zawsze na Zygmunta, aby, jeśli już nie może 
uzupełnić pierwszej części N i e b o s k i e j  K o m e d y  i, ogłosił 
przynajmniej ustępy już wykończone, tem więcej, że parę 
z nich stanowiło w sobie okrągłą całość. Taki jeden ustęp przy
słał on mi teraz p. t. S e n.  Zamiast składać to na Słowackiego, 
radziłem bezimiennie wydać. — Z. płacił zawsze za druk
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dzieł swoich, a dochód ze sprzedaży oddawał Gaszyńskiemu.. 
Ja też odsyłałem temuż wszystko, co przynosiły książki Zyg
munta, pod moim dozorem drukowane.

72.

18 Sierpnia. 51. Baden.

Wczoraj pisałem. Dziś odpisuję. Erof ci każe powiedzieć, że 
go nie dziwi twoja zbawcza przyjaźń, bo do niej serce jego na
wykło, —  ale dziwi bezprawne wdawanie się do jego spraw i sto
sunków, ludzi, których nie zna,... Bojanowskiego itd. itd. i nie poj
muje z jakiem czołem sobie pozwalają, bez zapytania się o jego 
wolę lub dozwolę, rozrządzać jego, najwłaściwiej doń należną 
majętnością. Erof nie pamięta też, by kiedyś modlił się na morzu, 
ni domyśleć się może jakim sposobem fale wichrom wydały 
jego modły, a wichry zaniosły je dalej ! To dlań absolutną zagadką, 
—  a serdecznie ci wdzięczny za zmianę na czas uczynioną, na
tchnioną ci przez Anioła znać stróża jego! —  Kto, pytasz się, Wo
siowi dał tamte...? A któż na Boga miłego, jeśli nie..., ów wieczny 
deklamator i lekkomyślny rozgadywacz ! Przez lat dwa jeździł z niemi 
wszędzie i z rękawa je wysypywał, mimo próśb usilnych. Tak to 
na dobrem sercu się wychodzi. Erof zawsze się jednego trzyma —  
nie może pozwolić, bo n a t u r a  r e r u m  natychmiastby trysła 
z nich przed oczy wszystkich i to byłoby prawdziwem wyzwaniem 
i tak czyhających nieprzyjaciół — nie przyniosłoby korzyści niko
mu —  ni sędziwemu ni młodszemu. Wreście w odezwie pier
wszego mnóstwo jest przypadłości, stosujących się a d  h o m i n e m , 
prywaty mnóstwo, wspomnień d e  a r  i s e t  f o c i s  e t  u x o r i  b ust 
co wszystko tylko jako pogrobowe utrzymać się może. Dopiero 
takie rzeczy wydawaj, gdy możesz wyrzec nad człow;ekiem : Pulvis 
est et in pulverem reversus est!  — Oczytana osoba, co P i e k ł a  
M i ł o ś c i  zaprzecza w Św. Teresie, może wszystkie księgi świata 
przeczytała, ale twierdzę, że Św. Teresy nie czytała. Daję ci słowo 
honoru, że tam w niej jest to —  i pozwalam ci położyć pod spo
dem z odsyłaczem Wy r a ż e n i e  Ś-tej Teresy. Mojem zdaniem nic 
piękniejszego niemasz a w świecie rzadko znajdziesz! Furia Ibe- 
rica, mości panie ! —  I owszem w Lesznie —  doskonale —  f ia t  
tua voluntas. Na ostateczną wygładę będziesz mógł przesłać Kon
stantemu —  wszakże nie wielki zwój. Tak mi Erof każe ci powie
dzieć. —  Błogosławieństwem byłoby dla Rogiera, gdyby mu Ksaw. 
w drogę wlazł na s e r i o  i przerwał dziejekomiczno-tragiczne... ! Ale 
Ksaw. pono nie tęgo wlazł w drogę, kiedy teraz koło Genewy się 
przejeżdża sam jeden. Ściskam cię z głębi serca a wciąż proszę, by 
choć piórem przemienić (co najłatwiejszą rzeczą) a  na e , bo, po
wtarzam, to niszczy wszystek ruch i rzut w miejscu onem.
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Dotąd pisze sam Z. Gaszyński dodaje, zapewne na moje 
twierdzenie, że tu pomyłka z jego winy, gdyż prędzej a niż 
e napisał: „Trudno w takiej odległości spierać się i dowodzić 
sobie czy było a  czy e\ ja myślę, że to musiało być senackie 
c, napisane w ten sposób, iż na każdy przypadek można je 
wziąść raz za c, drugi raz za e, a w nadzwyczajnych przy
padkach i za a u. -  P o k ł o s i e  wydawał Bojanowski. On 
czynił wybór z dostarczanych mu artykułów. Ja o tyle tylko 
miałem w tem udział, żem starał się dla niego o artykuły 
i cały zeszyt mych drobniejszych wierszy jemu powierzył. 
Otóż przy końcu jednego rocznika znalazła się M o d l i t w a  
na  M o r z u  przez autora Psalmów, czy coś takiego, wyra
źnie wskazującego, że to Z. napisał. Gdym zaczął dochodzić, 
okazało się, że Bojanowskiemu dał tę modlitwę K. M., jako 
ułożoną przez Z. dla Jerzego Lubomirskiego. Z. był nader 
w tym punkcie drażliwy.

(Dokończenie nastąpi).


