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tek wywarły przeważny wpływ na kierunek i wzniosłość jego twórczości. 
Szkic: Krasińskiego »Wanda« (270—287) uwydatnia odrębny sposób 
przedstawienia jej charakteru przez poetę w porównaniu z innymi u- 
tworami poetycznymi o niej. Powodem niedokończenia dramatu miało 
być według G. wprowadzenie do dramatu pierwiastku religijnego, przy- 
czem nasunęły się K-mu znaczne wątpliwości, których usunąć nie po- 
trafił. Hipoteza to możliwa, należycie jednak nie udowodniona.

W jaki sposób motyw ludowy kaliny wykorzystała nasza poezya, 
muzyka i rzeźba, wykazuje szkic Trzy »Kaliny« Lenartowicza, Komo
rowskiego, święckiego (s. 151— 161). Wspomnienie o Adamie Płu
g a  (Antonim Pietkiewiczu) (s. 89— 100), osnute na osobistych wspom
nieniach, jakoteż krótki artykuł o Gorzkich żalach, uwydatniających 
ich piękność (397— 406), dopełniają szkiców literackich.

Pozostałe cztery artykuły: O księciu Józefie Poniatowskim (Kil
ka szczegółów nowych i mniej znanych), Emilia Platerówna, 
w stuletnią (!) rocznicę narodzin, Krzyżak i Prusak i Gdzie mie
cze, mają treść ściśle historyczną : tylko w szkicu o Poniatowskim 
przytacza autor kilka nieznanych wierszy o Poniatowskim. Szkic Córka 
artysty (386— 396) jest rzewnem wspomnieniem o Balbinie Piwarskiej, 
córce znanego artysty Jan a Feliksa Piwarskiego.

Jakkolwiek szkice G. nie poruszają kwestyi zasadniczych, przyno
szą jednak szereg ciekawych drobnych szczegółów, nieobojętnych dla 
historyka literatury. Charakter ich raczej felienotowy, niż ścisłych roz
praw naukowych —  autor przedstawia każdą kwestyę zajmująco, tak 
że zajmie i niefachowca. Ojemną ich stroną nienależyte uwzględnięcie 
po większej części literatury przedmiotu, jakoteż nieraz brak pogłębienia 
kwestyi. Szkoda też, że autor przy zebraniu swych szkiców nie podo- 
dawał lat, w których je napisał i czasopism, w których po raz pierw
szy ukazały się drukiem. Dodane do zbiorku illustracye są wykonane 
bardzo słabo.

Lwów. Wiktor Hahn.

Kołodziejczyk Edmund. Bibliografia słowianoznawstwa pol
skiego. Kraków 1911. Nakładem Akademii Umiejętności. 8-vo, 

str. X X +303. 
Francew W. A. Bibliografia polskago sławianowiedienija. War

szawa 1912. 8-vo, sir 26.
W każdej pracy naukowej największą zwykle trudność sprawia 

zebranie odnośnego materyału, słowem bibliografia danej kwestyi. I zda
rza się niejednokrotni^, że cała energia wyczerpie się przy wstępnych 
przygotowaniach, a brak już zdolności przetworzenia tego surowego 
materyału i skonstruowania pewnej syntezy.

Dlatego też każdego pracownika na polu bibliografii powinno się: 
witać z prawdziwą radością, jako filantropa, który ułatwia pracę przy
szłym pokoleniom i poświęca się, by złagodzić ludzki znojny trud.



Ile na takie wydawnictwo sił trzeba strawić, potrafi ocenić ten 
tylko, kto sam się z podobną pracą zetknął; ten jedynie zrozumie, ile 
żmudnej, mozolnej pilności i wytrwałości trzeba, by dzieło do końca 
doprowadzić. Więc bibliografię p. Kołodziejczyka, jako sam fakt nau
kowy, należy powitać z prawdziwem uznaniem, tem więcej, że ułatwia 
zbadanie dziedziny dość u nas zaniedbanej, a mianowicie dziejów sło- 
wianoznawstwa polskiego, przedstawiających dla rozwoju umysłowości 
polskiej niepoślednie znaczenie.

Autor zawarł materyał cały w czterech rozdziałach, przyjmując 
następujący układ : I. a) Słowiańszczyzna wogóle, b) Słowianofilstwo 
polskie. II. Słowiańszczyzna zachodnia: a) Czesi, b) Słowacy, c) Łuży
czanie. III. Słowiańszczyzna południowa: 1. Słowieńcy, 2. Serbo-Chor- 
waci. a) Chorwacya, Sławonia, Dalmacya. b) Bośnia i Hercegowina, c) 
Serbia, d) Czarnogóra. 3. Bułgarzy. IV. Słowiańszczyzna zachodnia, a) Ro- 
syanie, b) Rusini, c) Białorusini.

W zakresie zaś każdego z omówionych narodów słowiańskich wy
różnił autor szereg poddziałów, a więc etnografię, filozofię, archeologię, 
geografię, historyę, historyę literatury, lingwistykę, oświatę i kulturę, 
sztuki piękne, prawodawstwo i ekonomię, religię i kościół, sprawy po
lityczne, rzeczy ogólne, korespondencye i varia.

Lecz jednostka przy największej nawet pilności i sumienności 
zwykle nie może temu olbrzymiemu zadaniu podołać i konieczne są 
ciągłe prostowania błędów, jużto z powodu przeoczenia, jużto z po
wodu nie dość jeszcze wyczerpującego opanowania materyału. Nie dziw 
więc, że i praca p. K. ma bardzo liczne błędy i braki o charakterze 
zarówno ogólnym jak szczegółowym.

Tak wydaje mi się jej zakres przedewszystkiem za ciasny. Autor 
obejmuje pojęciem słowianoznawstwa polskiego tylko dzieła i artykuły, 
pisane w tej kwestyi w języku polskim, a wszystkie, choćby przez Po
laków pisane rozprawy w językach obcych zupełnie wyklucza ze swej 
bibliografii. Wskutek tego pominął cały ogrom materyału, najbardziej 
właśnie znamiennego dla polskiego słowianoznawstwa ze względu na 
język, w którym te studya pisano.

Następnie nie godziłbym się na układ materyału, przyjęty przez 
p. K. w poszczególnych rozdziałach, jak literatura, historya etc. Autor 
podaje materyał w porządku chronologicznym, co jest mojem zdaniem 
zupełnie błędne. Porządek alfabetyczny byłby w tym wypadku jedynie 
wskazany i podatny do praktycznego użytku, tem bardziej, że niektóre 
z tych rozdziałów są wcale długie, indeks autorów z powodu wielkiej 
ilości anonimowych studyów nie zawsze przychodzi z pomocą, a zresztą 
w pamięci naszej przeważnie częściej utkwi autor czy tytuł artykułu, 
jak data wyjścia.

Miejscami zaś znać może zbyt pospieszną robotę. Więc nie pró
bował autor rozwiązać pseudonimu ogólnie znanego i łatwego do wy
krycia, nie podał numeru lub strony przytoczonego czasopisma (np. 1. 
1630, 275, 2932, 2920), pominął cały szereg nazwisk w indeksie, 
niektóre zaś przestawiono, że trudno je odnaleźć (np. na str. 282).
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Obok tego można zauważyć już na pierwszy rzut oka braki 
w szczegółach; dla przykładu przytoczę choć część pominiętego mate- 
ryału; uzupełnienia wyczerpujące mogłyby uróść do rozmiarów całego 
tomu. Całość mych sprostowań przedstawia się następująco: Str. 4, 
nr. 70. pominięto K. Brodzińskiego, List do redaktora dziennika. Dzienn. 
Warsz. 1826, IV s. 173— 184. —  Str. 5, nr. 104. Autorem »Rozpra
wy o sposobach« jest Surowiecki. —  Str. 12, nr. 261. Autorem »Roz
prawy« jest Franciszek Siarczyński, a uzupełnić należałoby tegoż »B a
danie o dawnej siedzibie, Radymiczanów i Wiatyczanów niegdyś nad 
rzeką Sanem zamieszkałych«. Czasop. nauk. Ossol. 1828 I s. 64 75.
Str. 12, nr. 271. »Ewangelia słowiańska« ma za autora Serg. Stroje- 
wa, a opuszczono Zubrzyckiego D. »Wiadomość o Rejmskiej i Ostro- 
mirowskiej ewangelii«. Rozmaitości, 1845. s. 103. —  Str. 13, nr. 273. 
»Badania o tłómaczeniach Pisma św.« napisał Mikołaj Michalewicz. 
Str. 13. Można dodać Lelewela, »Uwaga nad powinowactwem języków 
słowiańskich z sanskryckim«. Tygodn. wileński 1816 I s. 12. —  Str. 
14. opuszczono: Bandtkie J .  S. »Uwagi nad językiem czeskim, polskim 
i rosyjskim«. Pamiętn. Warsz. 1815. s. 111 — 124 Łopacki J .  X . Wia
domość o początkach narodu słowiańskiego. Pamiętnik galicyjski 1821,
I. s. 5— 17. —  Str. 21. Pominięto : Bielowski A. O nowej erze 
słowiańskiej. Tygodn. liter. 1840. s. 74.

Podobnie glossować można też dział czeski. Str. 30. »Poezya 
gminna czeska przez M. S. Pamiętn. Umiej. Moraln. 1830 I. s. 55 — 81. 
Str. 38, nr. 873. Inicyały K. S. dadzą się rozwiązać jako Konstanty 
Słotwiński. —  Str. 48, nr. 1038. Czelakowski, Prokop Łysy. Tygodn. liter.
III. 1840 s. 72, Tomasz i leśna panna, tamże, s. 129. Trzy pierwsze 
piosnki, p. f i  Szuman. Tyg. liter. 1842 s. 106. —  Str. 52, nr. 1092. 
Sztulc Wacław, Żegluga, p. Celestyn Lwowianin 1842, s. 281. —  Str. 
57. Dziewica piękna. Z czeskiego. Dziennik wii. 1822. III. s. 215. Stół 
królewski, powieść hist, czeska. Tł. Brodziński. Pamiętn. Warsz. XVI. 
s. 368— 373. —  Str. 57, nr. 1113. Prw. Tygodn. liter. 1838 s. 278. 
Nr. 1116. Dumy czeskie: Turnieje, Zbichon, Wianek, Zazulka, Opusz
czona, Skowronek p. L. Siemieńskiego. Ziewonia. Noworocznik s. 229—  
245. Str. 76. W dziale słowackim brak Czasop. nauk. Ossol. 1834. II. 
s. 171— 5. —  Str. 102. Wiadomość o dziełach P. Wuka Stefanowicza 
Serblanina. Pam. nauk. 1819 I. s. 385. —  Str. 103. Pieśń pt. Żona 
Asan-Agi p. Surowiecki. Pam. nauk. 1819. s. 251. Piosnki serbskie. 
Dziennik wileński 1820 I. s. 89— 91. —  Str. 114, nr. 2327. Autorem 
»Historyi Bułgaryi« jest Hlebowicz A. —  Str. 123, nr. 2512. Karamzin 
Zdobycie Sybiryi. Rozmait. Iw. 1823, s. 329, 333, 345. —  Str. 124, 
nr. 2539. Drukowane też w »Przeglądzie naukowym« 1845 t. III. s. 
630. —  Str. 126, nr. 2582. Woronicz. X . P. Kazanie podczas pogrze
bowego obchodu po Ces. Aleksandrze I. 1826. Diehl, Kazanie na 
obchód żałobny po zgonie Aleksandra I. Warsz. 1826. —  Str. 128. 
Recenzya Ksaw. Liskego w »Przew. nauk. lit.« 1874 I. s. 311. — Str. 
134, nr. 2717. Autor Władysław Wierciszewski. —  Str. 134. Poezye 
P. J .  Kozłowa wydane w jez. ros. Bibl. polska T. II. s. 8 3 — 96. (Warsz.
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1826). —  Str. 140, tir. 2852. S. Jaszow ski. Puszkin. Rozmaitości 1824 
s. 380. Polewo] Mikołaj. Puszkin. Wizerunki 1837 t. XIX. s. 67. —  
Str. 1^6, nr. 2890. Nie uwzględniono: Bułharyn, Dama pikowa, Lwo
wianin 1836, a oznaczono jako anonimową tę sam ą rzecz pod nr. 3005. 
Francew w recenzyi swej myli się, przypisując ten utwór Puszkinowi. 
Sir. 146. Cheraskow, Oda o potwarzy. Pszczółka krak. 1821 t. IX. s. 
144. Obraz zimy p. Κ. I. M. Pamiętnik Warsz. 1823 IV. s. 385— 387. 
Str.148, nr. 2900. Dzierżawin, Oda na dzień urodzin Aleks. I. W arsza
wianin 1822, s. 301 . Nr. 2901. Dmitriew, Orzeł i wąż. Tygodn. wil.
I. s. 9 1 .— Str. 149, nr. 2907. Tłumacz A. Tomkowicz. — Str. 152 
nr. 2927. Kryłów, Wilk, bajka. Tygodn. krak. 1834. S. 1 3 2 . —- S. 155. 
Muchin A. Do Bogarodzicy Ostrobramskiej. Ateneum 1845 I. s. 119. 
S. 194. Degurów. Mowa o kierunku nadanym wykładowi nauk, p. Le
on Rogalski. Wilno 1823 s. 23. —  5 . 203, nr. 3922. »Skazka o sie
dmiu Siemionach« jest autorstwa Polewoja, drukowana też Rozmait. Iw. 
1842 s. 321. ć>. 233. Pominięte przekłady Lewickiego jak Goethego 
Erlkönig w »Rozmaitościach« 1838 s. 78, Twardowskiego »Dz. Warsz.« 
IX. 1827. s. 204— 212, i Schillera w »Lwowianinie«, 1840 s. 76— 80. 
Str. 235. nr. 4427. Godebski, Dzieła. Str. 308. Wyprawa Igora na 
Połowców. Str. 236, nr. 4439. Recenzya dzieła Wagilewicza p. Leszka 
Borkowskiego. Dziennik mód, 1845 s. 144.

W takich rysach przedstawiałaby się krytyka pracy p. Kołodziej
czyka. Usterek w niej wiele, bo mogły się wkraść bardzo łatwo do 
dzieła o tak olbrzymim aparacie pracowniczym. Oby jednak ta biblio
grafia specyalna była jedną z podwalin ogólnej bibliografii czasopi
śmiennictwa polskiego.

Dzieło p. K. spotkało się tuż po wyjściu z różnemi ocenami, 
z których bez wątpienia najbardziej cenną jest recenzya W. A. Fran- 
cewa, wydana w osobnej odbitce. Autor obok zarzutów ogólnych, wśród 
których zasługuje na podkreślenie np. zarzut co do braku poczucia 
miary wartości, dotyczący szczególnie notowania różnych bezwartościo
wych drobnostek i korespondencyi z pominięciem rzeczy istotnie waż
nych, podał następnie całą moc uzupełnień, w których dał dowody 
istotnie wielkiego znawstwa materyału. Należy sobie życzyć, by biblio
grafia Kołodziejczyka znalazła więcej takich krytyków, jak p. Fran
cew, bo po takich uzupełnieniach możeby się zdooyła jeszcze na suple- 
menta i mogła począć oddawać prawdziwie wielkie usługi.

Lwów. Adam Fischer.


