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Jeżeli prawdą jest mniemanie, że tylko ludzie skromni i cisi, 
których żyw ot zarówno zewnętrzny jak wewnętrzny mija bez 
blasku i szumu, potrzebują wspom nień pośmiertnych, co u grobu 
ich stanąwszy, w oła łyby z przeświadczeniem szczerem w obec  
w spółczesnych i potomnych : arceo oblivionem , prawdy szczególnej 
nabywa ono w obec zmarłego dnia 19 maja b. r. dra Bronisława 
Czarnika.

W zw ięzłe słow a da ująć się biografia tego niewątpliwie 
najskromniejszego ze skromnych i najcichszego z cichych lu
dzi, — w tak zw ięzłe, że typow ością i jednostajnością toku sw ego  
od początku do rozwiązania mogłaby stanąć chyba tylko obok  
idealnie krótkich „vitae“ doktorandów niemieckich.

Ś. p. B ronisław  Czarnik, urodzony w  Bóbrce 1858 r. z ojca 
Jakuba, lekarza, którego imię zapisała także bibliografia polska  
jako autora książki medycznej, studya średnie, zakończone egza
minem dojrzałości 1876 r., odbył w  gimnazyum polskiem  (im. 
Franciszka Józefa, w e Lwowie a uniwersyteckie, które uwieńczył 
tytuł doktora filozofii, na W szechnicy tegoż grodu, miejsca jego 
stałego pobytu do schyłku życia.

Od pierwszej m łodości miał dwa umiłowania : kochał prze
szłość Polski i jej kulturę duchową — i kochał książkę, —  one 
również w ytyczyły mu kierunek studyów i w skazały drogę do 
zawodu, pragnieniom m łodzieńca najodpowiedniejszego. Um iło
wanie pierw sze kazało mu za lat uniwersyteckich pójść pod kie
rownictwo znamienitych uczonych i pedagogów , zasłużonych w y
chowaniem  całego szeregu pracowników naukowych, ś. p. prof. 
Ksawerego Liskego i ś. p. Romana Piłata, i oddać się niepo
dzielnie studyum dziejów powszechnych, polskich, literatury i ję
zyka ojczystego, w szakże bez zaniedbania innych dziedzin hu
manistyki ; um iłowanie drugie zaprowadziło go  przed wrota 
świątyni i skarbnicy duchow yoh dorobków narodu, Ossolineum, 
i zaciągnęło go tam w  służbę niemych i umarłych, a przecie tak



życiodajnych i tak potężnie do teraźniejszości i przyszłości prze
m awiających —  ksiąg i kodeksów. Jako student uniwersytetu 
zostaw szy stypendystą Instytutu 1877 r., —  potem uzyskaw szy  
w  nim posadę urzędową skryptora literackiego 1883 r., zb ieg iem  
czasu wyniesiony został na stopień wicekustosza, w reszcie kustosza 
rzeczywistego, i nosił nie tylko zasłużenie ale i słusznie ten ty
tuł, bo stróżował wiernie i z pośw ięceniem  książnicy przesławnej, 
Jako prawdziwy, starohelleński θηβαυροφύλαξ. Należąc do rodzaju 
ludzi rzadkich, którzy nie błyskotliwe tytuły mają na oku, ale 
na zasłudze rzetelnej i pracowitości żywota zakładają uznanie 
i stanowisko, przetrwał na placówce bibliotekarza, tymi właśnie 
środkami osiągniętej, lat pełnych czterdzieści, .—  dzierżył ją 
z w ysoce sym patyczną, męską dumą, nie gonił zasię nigdy za 
innymi ponadto honorami, w yjąwszy że piastował godność wy
d ziałow ego w  zrzeszeniach naukowych jak lw ow skie Towarzystwo  
historyczne i Towarzystwo literackie im. Adama Mickiewicza, 
lub — że zaszczyczony został przez Akademię Umiejętności człon
kow stw em  Komisyi czyto historycznej czy do badań w zakresie 
literatury i oświaty w  Polsce. Namiętnie przywiązany do Zakładu 
N arodowego, sumę usiłow ań swoich, wszelki czyn, w szystkie  
najlepsze strony charakteru, wśród których miej ce szczególne  
zajmowała w ytrwałość, gorliwość, sumienność i porządek, p o
św ięcał na spełnianie urzędu, uważając za jego część konieczną : 
wyświadczanie posług społeczności uczonych i publiczności czy
tającej. Pod tym względem ostatnim w osobie nieboszczyka, na 
pozór sztywnej, jednoczyła się  słodycz i godność, grzeczność 
i uprzejmość, życzliw ość i chętność wobec wszystkich, —  przy
mioty, w  których nie było nic robionego a które jednały mu 
serca dobre !

Zawód bibliotekarza, w  którym ś. p. Czarnik strawił całą  
m łodość i w iek męski, niewątpliwie w ywarł w pływ  na kierunek 
i charakter jego pracy naukowej, co zwyczajnie zachodzi u każdego, 
służącego książce, gdy, pomimo zatrudnień urzędu, nie pożegnał 
się z-m yślą  być twórcą książki. W stopniu jeszcze wyższym  
miało to miejsce u nieboszczyka, nie tylko przywiązanego do 
Ossolineum, ale jakoby spojonego organicznie z umiłowanym In
stytutem, skarbnicą historyi i literatury polskiej, przez um iłowanie 
badań w łaśnie historycznych i literackich.

Z dobrej szkoły akademickiej wyszedłszy, pisarskim aspi- 
racyom sw oim  publiczny dał wyraz 1882 r. w  rozprawie „Żywot 
Łukasza G órnickiego“ (drukowanej w „Przewodniku naukowym  
i literackim“, wydanej w  odbitce, powiększonej'dodatkam i 1883 r., 
str. 97). W  rzeczy tej, z ogólną życzliw ością krytyki przyjętej, 
autor m łody po raz pierwszy dał skończony wizerunek twórcy 
„Dworzanina polskiego“ jako obywatela i człowieka, złożył 
w niej dow ody zaznajomienia się dokładnego z metodami badań 
umiejętnych, oryentowania się w źródłach, operowania mnóstwem
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szczegółów  nowych i nieznanych, w reszcie umiejętności spojenia 
ich w  syntezę. Książka rzeczona, pomimo że przedstawiciel kul
tury Złotego W ieku tylko z jednej strony został w  niej ośw ie
tlony, a działalność jego jako pisarza polskiego, w cielonego  
w  w łosk iego  renesansistę, odłożona na później czy innemu prze
kazana pióru, pozostanie obok dzieła R. Loewenfelda „Łukasz 
Górnicki. Sein Leben und seine W erke“ (Breslau, 1884) najlepszą 
pracą, pośw ięconą znakomitemu styliście polskiemu XVI stulecia, 
a w ogóle jedną —  szczególnie jeźli czas wyjścia weźmie się pod  
uw agę — z najsumienniejszych monografii z zakresu historyi 
literatury polskiej.

Po wydaniu rozprawy o Górnickim nieboszczyk zaczął roz
myślać nad tematami przyszłych sw oich zajęć historyczno-lite
rackich, które miały mu wypełnić życie, i ustalił sobie trzy 
plany —  jak zwierzał się kiedyś przed kreślącym te słow a — miano
wicie napisać wyczerpującą rzecz o Adamie Mickiewiczu, — przed
stawić dzieje Galicyi polityczne i kulturalne od pierwszego roz
bioru do czasów  najświeższych i zbadać historyę krytyki lite
rackiej i artystycznej w Polsce, — nie wyrzekając się schodzenia 
na inne także obszary, zależnie od okoliczności i aktualnej ko
nieczności.

Czciciela niezachwianego duchowej puścizny największego  
geniusza Polski i krzewiciela jego kultu w zamiarze pierwszym  
utwierdziło dwutom owe dzieło P. C hm ielow skiego: „Adam Mic
kiewicz. Zarys biograficzno-literacki“, fW arszawa, 1886), które 
zaw sze oceniał trafnie, —  następnie niedługo potem zawiązane 
„Towarzystwo literackie“ im. wieszcza w e Lwowie. O głosiw szy  
przed dwom a tymi faktami Nieznany lis t A. Mickiewicza (Prze
wodnik Nauk. i Liter., 1885, str. 475— 77), w którym dał przy
czynek do jego korespondencyi z Ankwiczówną (1831 r.) i w ia
dom ość o dwóch autografach, —  zabiera głos najbliższy o jednym 
z najszczytniejszych utworów literatury polskiej w  Słow ie o Pa
rysie M ickiewicza, (Ateneum, 1888, t. II, str. 3 4 9 - 5 4 ) ,  —  daje 
próbę badania w pływ u poety wielkiego na społeczeństw o w roz
prawie: Na w ieść o śm ierci A. Mick. (Przewodnik N. i L., 1891, 
str. 961'—976), — porusza sprawę, tak blizko z jego imieniem  
związaną, w  Wieściach o Filaretach wileńskich we Lwowie (Pa
miętnik Tow. lit. im. A. Mick., 1898, t. VI, str. 306— 10), — na
reszcie przysparza rozdział do historyi stosunków  twórcy „Pana 
Tadeusza“ z Galicyanami w artykule: Walenty Chłędowski u Mic
kiewicza w r. 1845 (tamże, str. 319— 21).

W zakresie zamiaru drugiego i trzeciego, których wyrazy 
nieraz krzyżują się  i przetykają nawzajem, zajmowały ś. p. Czar
nika przedewszystkiem osobistości koryfeuszowe literatury gali
cyjskiej lub w blizkim związku z nią stojące, jak Jan Nep. Ka
miński, Józef Maksymilian O ssoliński, Józef Dunin Borkowski, 
Kornei Ujejski i dwaj, do których lgnął z predylekcyą szcze
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gó ln ą , Józef Korzeniowski i August Bielowski. Osobistościom  tym 
pośw ięcił prac czternaście, które przeważnie noszą charakter 
przyczynków krytycznych do ich kulturalnej i piśmienniczej dzia
łalności luD zawierają szczegóły biograficzne, bądź też podają 
materyał opracowany a z tego czy owego względu dla autora 
badanego ważny.

I tak znamienitego tłumacza Schillera a rozsław ionego nie
gdyś dochodzeniami nad filozoficznością języka polskiego za 
przedmiot mają prace : Z  życia Jana Nep. Kammskiego, dyrektora  
teatru lwowskiego, (Ateneum, 1890, t. IV, str. 268—81, i odb.,. 
1891, str. 16), tudzież M em oryał J. N. Kam. z  r. 1825, (Sprawo
zdanie Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1890, i odb., t. r., str. 24), 
po raz pierwszy drukiem wydany i wstępem zaopatrzony ; fun
datora wielkiego Instytutu narodowego we Lwowie dotyczy roz
prawa : Ossoliński i katedra języka  i literatury polskiej na Uni
wersytecie lwowskim , (Pamiętnik Literacki, 1902, str. 108— 119 
i 303—317, i odb., t. r., str. 36), a jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli t. z. czerwonoruskiej szkoły poetów: List Józefa  
hr. Dunina Borkowskiego i słowo o jego literackiej spuściźnie,. 
tamże, 1916, str. 306—311). —  Korzeniowski, który jeszcze za 
czasów  gimnazyalnych gorąco zajmował Czarnika, w latach doj
rzałych stanowi pięciokrotnie temat dla jego roztrząsań lub zadań 
krytycznych, jak: Korzeniowski i teatr lwowski 1822— 1844, (Prze
wodnik N. i Lit., 1896, str. 1 5 0 -1 5 8 , 244— 253, 345— 358, 
430— 447, i odb., „powiększona dodatkami listów Korzeniow
skiego do Benzy“, t. r., str. 63), rzecz, podająca wiele nowych  
szczegółów  do wyjaśnienia twórczości znakomitego dramaturga ; 
Korzeniowski i  Karpaccy Górale, (Książka zbiorowa, p. t. „Pa
mięci K o rzen io w sk ieg o B ro d y , 1898, i odb., t. r., str. 33), gdzie 
rozświetlono genezę obrazka ludowego, żywcem przeniesionego· 
na scenę; O Hucułach, (Lwów, 1899, str. 28), broszura, orygi
nalnie przez Korzeniowskiego po rosyjsku napisana, na polski 
język przełożona i wstępem opatrzona; Głos w spółczesny o pierw- 
szem  przedstawieniu Żydów  na scenie lwowskiej 1843 r., (Pa
miętnik Lit., 1904, str. 123— 27) i Niezabitowski o J. Korzeniowskim  
(tamże, 1911, str. 281—285). — Miejsca w  sympatyi osobistej i w  stu- 
dyach Czarnika dotrzymuje Korzeniowskiemu bardziej i dłużej 
z terenem Galicyi i jej życiem duchowem związany, w ysoko na
strojony śpiewak rapsodów dziejowych, nieodpłacone zasługi ma
jący przez wydanie „Monumenta Poloniae“, August Bielowski; 
w  produkcyi też jego historyczno-literackiej ma on pozycye na
stępujące: D aty z  lat szkolnych Aug. Bielowskiego , (Pamiętnik 
Liter., 1910, str. 309— 16); P ierw sze utwory poetyczne A. B., (Spra
wozdanie Zakł. Nar im. Ossolińskich, 1910, i odb., 1911, str. 15); 
Bielowski i Chłędowski. Kartka z  dziejów um ysłowości po lsk ie j  
w Galicyi, (Stulecie Gazety Lwowskiej, t. II, cz. II, str. 53— 69, 
i odb., 1911, 4°, str. 17); Mianowanie Bielowskiego skryptorem
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w  Z akładzie Ossolińskich , (Pamiętnik Liter., 1912, str. 322— 328) 
i Listy Augusta Bielowskiego do Walentego Chłędowskiego (1840—  
1841), —  (Sprawozdanie Zakł. Nar. im. Ossol., 1913, i odb., t. r., 
str. 27). Galicyaninowi wreszcie, ale o lwim pazurze, zajmują
cemu także miejsce wybitne w poezyi ogólno-polskiej, bo twórcy 
„Chorału“, ś. p. Czarnik pośw ięcił ostatnią sw ą pracę, bezpo
średnio przed zgonem  ukończoną p. t. W iersz Ujejskiego (Pamięt. 
Liter., 1918, str. 6 7 —83), niezwykle charakterystyczną i typową  
ze w zględu na metodę dla jego całego stanowiska naukowego.

Poza szeregiem tem atów, wyszczególnionych pow yżej, zw ią
zanych przedewszystkiem  z osobistościam i pisarzów, znamienitych 
stanowiskiem  lub wartością płodów  swej tw órczości a załatw io
nych przez ś. p. Czernika, reszta, którą zostawił, ugrupuje się 
około kwestyi poszczególnych, dotyczących kultury galicyjskiej, 
krytyki, literatury porównawczej, bibliografii, sztuki itd. a obejmie 
artykuły: Towarzystwo naukowe we Lwowie (1817— 1818), (Pa
miętnik Liter., 1903, str. 6 0 3 —607) ; N otatki bibliograficzne, (tamże, 
1904, str. 648— 51); Nieznany druk N ozyusza, (tamże, t. r., str. 
278—8 0 ); Spór literacki o Jana Tęczyna. Kartka z  dziejów  kry
tyk i w Polsce, (tamże, 1905— 6, str. 205— 17, 27— 53); A  cóż dla  
Lwowa ? Kilka uw ag na czasie , (Przedruk ze „Słowa P olsk iego“. 
Lw ów , 1906, str. 15); W ystawa Rembrandtowska w Lejdzie w r. 
1906. Notatki turysty, (Przewodnik N. i Lit., 1908, str. 523— 534, 
612— 623, 719— 731, i odb. t. r., str. 39); B alzac i Jasełka  J. /. 
Kraszew skiego, (Pamiętnik Liter., 1916, str. 47— 65, i odb., t. r., 
str. 21) itd.

Jeżeli do wykazu pow yższego doda się jeszcze szereg spra
wozdań i recenzyi ogłoszonych w „Gazecie Lwowskiej“, w  „Kwar
talniku Historycznym “ iw  „Pamiętniku Towarzystwa im. A. Mic
kiew icza“, poprzedniku dzisiejszego „Pamiętnika Literackiego“, 
wreszcze w spółudział wybitny za czasów  akademickich w „Bi
bliografii Powstania Narodu P olskiego z r. 1830— 1831“, zreda
gowanej ostatecznie i wydanej przez ś. p. dra Aleksandra Hirsch- 
berga 1882 r., otrzyma się całość produkcyi naukowej ś. p. Czar
nika od m łodości do zgonu.

Ś. p. Czarnik nie należał —  jak widać z bibliografii w szyst
kich jego spełnionych piśmienniczych zamiarów —  do pisarzów  
czy uczonych, z pod których pióra wychodzą częste a objętości 
znacznej wolumina. Warsztaty pracy intelektualnej są zróżniczko
wane na podobieństwo tkalni, — przędza duchowa nie przemienia 
się w wyrobni każdego choćby najdzielniejszego tkacza-uczo- 
nego na bardzo szerokie i długie postawy materyi wzorzystej 
a tęgiej, lecz także na szare i skromne a mocne płótno, na któ- 
rem ręka mistrza w yższego wyszyje jedwabiem  czy złotem kwiaty 
cudowne Nieboszczyk należał do szeregu drugiego, —  lecz uży
wał przędzy jakości pierwszorzędnej, a co z niej wysnuł, zatrzyma 
moc i trwałość nie na krótkie lata, z pewnością zaś przetrwa
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w szelkie tkaniny wiotkie i błyskotliwe. Przekonanie żywiąc, że 
skończony obraz rozwoju literatury polskiej o perspektywie ko
niecznej, o planow ości ugruntowanej, o szczegółach wypracowa
nych a mianowicie o należytem oświetleniu powstać może jedynie 
w ów czas, gdy przygotowane zostaną studya, do owych ogólnych  
wymagań z całą św iadom ością się dostrajające i w zupełności 
im odpowiadające, w szedł na drogę pracy szczegółowej, niekiedy  
nawet na pozór bez celu drozbiazgowej. Było to zresztą wyni
kiem dwóch czynników, składających się na jego istotę jako ba
dacza literatury, mianowicie uniwersyteckie przygotowania nau
kowe i zawód bibliotekarza. Gdy drugi z konieczności swojej 
wpoił weń przekonanie o bezwzględnej potrzebie porządku i o prze
strzeganiu najdokładniejszem w szystkiego, choćby najbardziej dro
biazgow ego, co na porządek ów, jako podstawę bytu i rozwoju 
każdego w ielkiego księgozbioru, w pływ a bezwzględnie, —  gdy  
wyrobił w  nim w obec rzeczy czujność i czynność, popierane w y
jątkową skrzętnością i akuratnością nierobioną, —  pierwsze, na 
które składały się studya pod kierunkiem tak niezapomnianych 
profesorów, jakimi byli Liske i Piłat, ukształtowało z Czarnika 
badacza zjawisk piśmienniczych na tle postulatów ściśle i w y
łącznie historyograficznych. Tem w łaśnie tłumaczy się ogólna  
w łaściw ość całej jego produkcyi, ciągle poszukującej kwestyi 
specyalnych, rozwiązującej je z sumiennością najściślejszą, w y
suwającej zaw sze naprzód pow agę źródła i konieczność bezwa
runkową dziejowego, realnego dokumentu, którego brak nie po
zwala jej nigdy na żaden choćby drobny dom ysł lub przypu
szczenie, a tem bardziej na stawianie i rozwikływanie problemów  
zbyt szerokich, zbyt głębokich i zbyt ogólnych; w  tem także 
i w tem głów nie (pom inąwszy inne przyczyny, jak w ątłość zdro
w ia) znajduje wyjaśnienie fakt, że um ysłow ość ś. p. Czarnika, 
w  której było dość miejsca dla interesowania się zagadnieniami 
filozofii, psychologii i socyologii, dla zajmowania się malarstwem, 
muzyką, teatrem itd., nie wydała ani jednego „grubego“ tomu, 
nie wykonała żadnego z szeroko niegdyś, jeszcze w  m łodości 
zakreślonych planów lub później podjętych zam ysłów, jak stw o
rzenie wizerunku Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, Augusta 
Bielow skiego, W alentego Chłędowskiego itd., bo zbieranie i tru- 
tynowanie źródeł staw iało za długie i zanadto wyczerpujące żą
dania życiu w ątłem u ...

Ś. p. Czarnik ustąpił z widowni swej działalności, nadspo
dziewanie nagłym zgonem zabrany, jakkolwiek od lat siedmnastu 
czuło się na ustach jego jakby zawisłe słow a Sofoklesow ego  
Ajaksa: ,,ώ θάνατε, Θάνατε νυν μ'έπίβκεψαι μολών!“ Na początku 
roku bieżącego ze służby czynnej w  Zakładzie Narodowym  
im. Ossolińskich przeniesiony w  stan emeryta, roił jeszcze 
przy wiośnie nadchodzącej marzenia w iośniane na przyszłość,
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która miała mu być odpłatą za przeszłość jako dawczyni spokoju 
niezam ąconego dla pracy umiłowanej a ciągle pożądanej...

Śmierć jego jest bezsprzecznie stratą dla społeczeństw a, 
szczególnie w  czasach obecnych, w  których ponad zam ącenie' 
ducha, omamienie serca i brak wielkiej pieśni wybija się tylko 
straszny hymn Erynnyi; — jest stratą dla Tow arzystw a literac
kiego im. Adama M ickiewicza, któremu, od założenia do chwil 
ostatnich jako członek i współpracow nik był oddany z życzli
w ością niezmienną, z pośw ięceniem  nieograniczonem i wiernością  
niewzruszoną; —  jest nareszcie stratą dla w szystkich, zw iąza
nych z nim węzłami czyto przyjaźni i znajom ości, czyto w spól
ności pracy i zaw odu, którzy zacnego Zmarłego strzedz będą  
zacnej pamięci u potomnych, strzedz zasłużonego przezeń w całej 
pełni, H oracyuszowego „vitare Libitinam“.

Lwów. Wilhelm Bruchnalski.
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