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IV. RECENZJE.

Szymon Szymonowicz i jego czasy — R o z p r a w y  i s t u -  
d j a. — Pod redakcją dra Stanisława Łempickiego, profesora 
Uniwersytetu J. Kazimierza — Zamość 1929. — Nakładem Ko
mitetu Obchodu 300-nej rocznicy zgonu Szymona Szymonowicza 
str. VIII +  332.

Ruchliwy i energiczny Komitet tegorocznych uroczystości za
mojskich wystąpił z chwalebną i uznania godną inicjatywą utrwa
lenia pamiątkowego roku śmierci Szymonowicza w formie księgi 
okolicznościowej ; redakcję tej księgi powierzono prof. Stanisławowi 
Łempickiemu. Nie wszystkie zamierzenia Redakcji mogły być zre
alizowane. Skarży się Redaktor w Słowie wstępnem, że z rozma
itych powodów pierwotne jego plany musiały ulec pewnej redukcji 
lub częściowej modyfikacji; w ten sposób można było ująć nade
słane prace w dwie grupy: część pierwsza obejmuje rozprawy 
i studja, związane z życiem i twórczością Szymonowicza, część 
druga zawiera przyczynki i artykuły, odnoszące się do epoki 
(1580—1630) i do środowiska zamojskiego.

Otwiera „Księgę“ piękny i żywo odczuty artykuł ś. p. prof. 
J ó z e f a  K a l l e n b a c h a :  „Wejście w Szymonowicza“ (str. 3 —10). 
Zasłużony badacz humanizmu polskiego zwraca uwagę na pier
wiastki rodzime, tkwiące w łacińskiej poezji Szymonowicza, przy
kładowo zajmuje się Epithalamium Sigismundi III z r. 1592, podaje 
fragment własnego przekładu tegoż utworu, wreszcie znajdując 
punkt wyjścia w mickiewiczowskiej ocenie „Sielanek“, podaje o nich 
szereg ciekawych i subtelnych uwag a to na temat rysów auto
biograficznych, motywów ludowych i stosunku do Kochanowskiego.

„Kraj lat dziecięcych Szymona Szymonowicza“ oto tytuł obszernej 
(str. 11—38) rozprawy, w której dr. J ó z e f  S k o c z e k  przed
stawia źródłowy obraz Lwowa z czasów poety. Rzecz całą ujmuje 
autor w dwa rozdziały. W pierwszym daje obraz kierunków du
chowych we Lwowie w drugiej połowie XVI wieku, poświęcając 
szczególną uwagę prądowi odrodzenia, którego ogniskiem żywem 
była szkoła katedralna lwowska; reformacja religijna odgrywała tu 
rolę wtórną, drugorzędną W rozdziale drugim kreśli autor sylwety 
„ludzi dziecięcej epoki Szymonowicza“. Na czoło wysuwa się barw
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nie i plastycznie ujęta indywidualność ojca, Szymona z Brzezin. 
Szkoła lwowska, reprezentowana przez takich nauczycieli jak Sta
nisław z Buku (Penatius), Wojciech Ostrosz, Szymon syn Aleksan
dra (Alexandrinus), jak również kultura ówczesnego duchowieństwa 
i mieszczaństwa lwowskiego mogły zaważyć na rozwoju duchowym 
młodego poety. Ślady stosunku poety do rodzinnego miasta spo
tyka się w całym szeregu utworów; należałoby je może w związku 
z tematem omówić szerzej. Nie zawsze będą to sądy dodatnie, 
nieraz będą zarzuty ostre np. w „Aelinopean“.

W trzeciej zkolei (str. 39—69) rozprawie p. t.: „Pindarus 
Polonus“ (Rzecz o łacińskich odach Szymonowicza) prof. T a- 
d e u s z  S i n k o  ustala i do właściwych wymiarów sprowadza tra
dycją rodzimą i obcą (Jan Dousa 1597, Thomas Seghet 1608, Jo
achim Morsius 1619, August Buchner 1720, Angelo Maria Durini 
1772) przekazany wpływ poety tebańskiego na Simonidesa. Huma
nizm XVI wieku przyniósł znajomość Pindara a „oda pindaryczna 
zapuściła“ „korzenie w dwóch literaturach włoskiej i francuskiej“. 
W Polsce XVI wieku krzewicielem pindaryzmu staje się Sta
nisław Grzepski, profesor Akademji Krakowskiej, znany przyjaciel 
Jana Kochanowskiego i z tego tytułu niewątpliwy inicjator dwu 
jego kompozycyj lirycznych, utrzymanych w duchu i w formie 
Pindara (Ad Stephanum Bathorreum... Moscho debellato et Livonia 
recuperata Epinicion 1583 oraz In nuptias... Joannis de Zamoscio 
ас Gryseldis Bathoreae... Epithalamion, śpiewane 1583 r.).

Już przed r. 1583 — może w r. 1577, jak wywodzi autor — 
powstał Szymonowicza: Divus Stanislaus. Jest to zatem pierwszy 
utwór polski, zbudowany na wzór Pindara, a związany treściowo 
i formalnie z Krakowem. Dalszemi pomnikami pindaryzmu poety 
to Naenia funebris... de morte Jacobi Gorsici (1586) oraz Aelino- 
paean (1589) a z „jesiennego“ okresu twórczości Szymonowicza 
wymienić tu należy odę na ingres biskupa chełmskiego Jerzego 
Zamoyskiego: Ode Georgio Zamoscio Episcopo Chelmensi (z r. 1600/1), 
wreszcie ody adresowane do Tomasza Zamoyskiego : Thoma, tu 
quidem nunc (1602), Musa veritatis arvum (1612), oraz odę na 
uświetnienie zaślubin Tomasza z Katarzyną Ostrogską, a raczej na 
przenosiny do nowego domu: Ode in Repotiis.:. Thomae de Za
moscio et Catherinae de Ostrog (1620). Rezultaty rozprawy prof. 
Sinki są następujące: Szymonowicz przejął z Pindara „kompozycję 
triadyezną, szereg formuł wstępnych i przejściowych, tradycję 
obowiązkowego mitu i długi oddech opowiadania lirycznego“. „Jako 
Pindaryk jest on tylko interesującą osobliwością“.

W artykule p. n. „Anglik — przyjaciel Szymonowicza“ (str. 
71—83) p. W i k t o r  W e i n t r a u b  na podstawie nielicznych da
nych, zawartych w pismach współczesnych, kreśli interesujący por
tret Tomasza Segethusa. Widzi w nim autor „wykształconego 
obieżyświata o bardzo niewyraźnej fizjognomji wyznaniowej“. 
Angielski globtroter, którego itinerarium humanistyczne jest nie
zwykle bogate, zawitał do Polski w r. 1611. Zawiodła go tu literacka
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przyjaźń z Szymonowiczem, bo jeszcze w r. 1608 wydał w Hanau 
dwie jego ody, których odpis otrzymał od dyplomaty i poety an
gielskiego Henryka Wottona. Pobyt w Polsce wyzyskał Segethus 
na zwiedzenie Krakowa, Wilna, Zamościa i Rakowa. Rzecz szcze
gólna! wydał tu nawet dwa zbiorki wierszy: pierwszy to: „Idyllia 
duo“ Kraków 1611 u Piotrkowczyka, drugi druk: „Infelicem Sigis- 
mundi III e Moscovia reditum lusus“ Wilno 1611 u Karcana. Śladem 
dalszym pobytu Segethusa w Polsce jest wiersz na jego cześć uło
żony przez rektora wileńskiej szkoły kalwińskiej Ch. Th. Schossera 
w wydawnictwie p. t.: „Sirenum Aglaope“, nadto dwa listy bardzo 
serdeczne Szymonowicza. Niewątpliwym rezultatem pobytu Sege
thusa w Polsce jest inicjatywa nowego europejskiego wydania 
Szymonowicza. Wydanie to: Poemata aurea — uskutecznił w r. 1619 
w Lejdzie głośny humanista, J. A. Morsius.

W ubogą u nas dziedzinę prac wersyfikacyjnych wprowadza 
czytelnika studjum prof. H e n r y k a  Ż y c z y ń s k i e g o  p. t. :„ Wiersz 
w „Sielankach“ Szymonowicza“ (str. 85 — 96). Szczególną uwagę 
poświęca autor zagadnieniu melodyjności wiersza Szymonowicza; 
dostrzega ją w pieśniach „Sielanek“, a to w zasadniczym braku 
enjambement, nieakcentowaniu zgłoski siódmej wiersza trzynasto- 
zgłoskowego, w swobodnem posługiwaniu się cezurą, w rymowaniu 
wyrazów jednakowo długich, w rozpoczynaniu od wyrazów krót
kich. W partjach narracyjnych niema już takiego cieniowania ryt
micznych wartości, ale zawsze stwierdzić się daje w opowiadaniu 
potoczystość, w sentencjach zwięzłość, w dialogu żywość i drama- 
tyczność. „Nie narzucając sobie zgóry więzów w postaci jakiejś 
fałszywie rozumianej regularności, jak to czynili później pseudo- 
klasycy (autor cytuje obficie przykłady zarówno poetów jak i teo
retyków pseudoklasycyzmu), wydobywa Szymonowicz z wiersza 
trzynastozgłoskowego najróżnorodniejsze efekty, które razem skła
dają się na jedno miłe wrażenie ruchu, będącego głównem zna
mieniem życia“.

Część drugą księgi Szymonowicza inauguruje bardzo obszerna 
(str, 99— 174) praca prof. S t a n i s ł a w a  Ł e m p i c k i e g o  o mece
nacie Jana Zamoyskiego p. t.: „Medyceusz polski XVI wieku*. 
W mecenacie wielkiego kanclerza i hetmana, który podobnie jak 
jego karjera życiowa, rośnie zwolna i wyrabia sią stopniowo, wy
różnia autor najpierw stadjum przygotowawcze. Mecenatem „po
średnim“ nazywa prof. Ł. starania Zamoyskiego, skierowane ku 
reformie Akademji krakowskiej, plany założenia w Krakowie huma
nistycznego „College Royal“, wreszcie opiekę, roztaczaną w dobie 
Stefana Batorego nad historjografją polską, a więc nad Włochem 
Brutusem, Janem Dymitrem Solikowskim, Joachimem Bielskim, An
drzejem Patrycym Nideckim a przedewszystkiem nad Reinholdem 
Heidensteinem. W sferze literatury pięknej mecenat Zamoyskiego 
wyzwala się z pod supremacji królewskiej, usamodzielnia się cał
kowicie. Wielki kanclerz i hetman występuje na tem polu jako 
bezpośredni protektor poetów i literatów. Do jego klientów należą
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bezmała wszyscy owocześni pisarze, a więc tak wybitne osobistości 
jak : Jan Kochanowski, Łukasz Górnicki, filologowie : Andrzej Pa
trycy Nidecki, Jakób Górski, Andrzej Schoneus, teologowie: ks. 
Stan. Reszka, ks. Stanisław Sokołowski, ks. Krzysztof Warszewicki, 
dalej literaci i poeci „pośledniejszego pióra i mniej chybkiego lotu“ 
jak: Sebastjan Fabjan Klonowicz, Andrzej Zbylitowski, Piotr Ciek
liński, Maciej Piskorzewski, dwu Andrzejów Kochanowskich, Adam 
z Czahrowa Czahrowski, Jan Zawicki, Stanisław Grochowski, Stanisław 
Bartholanus, ks. Marcin Szyszkowski, Paweł Szczerbie, Jan Lazaro
wie Januszewski, Jan Szczęsny Herburt, Bartosz Paprocki (czasowo), 
wreszcie obcoplemieńcy: Dawid Hilchen, Ryżanin, Daniel Hermann, 
Prusak z Neidenburga, Arjanin Erazm Otwinowski oraz dyzunita 
ruski, Krzysztof Philaletes. Refleksy stosunków wzajemnych między 
mecenasem a klientami notuje autor skrzętnie i wyczerpująco, po
stać Zamoyskiego nabiera tu znamion istotnej wielkości.

W osobnym rozdziale ujmuje autor działalność Zamoyskiego 
na gruncie Zamościa, w którym hetman po wstąpieniu na tron 
polski Zygmunta Wazy znalazł swoje „Tusculum“ i dawno upra
gnione „otium“. Na czoło towarzystwa zamojskiego, do którego 
należeli mistrzowie Akademji: Ursyn, Stefanides, Burski, Szymon 
Birkowski, dworzanie: wymienieni już Herburt, Ciekliński, Hilchen, 
Piskorzewski, nadto Knut i Srzedziński, wybija się Simon Simo
nides. Zamoyski już w r. 1590 wyjednał Szymonowieżowi nobilitację 
i uroczystą nominację na poetę Sacrae Majestatis Regiae, poeta-klient 
uświetnił imię mecenasa w całym szeregu utworów takich, jak „Repo
tia Zamosciana“ (1592), „Imagines diaetae Zamoscianae“ (1604), „Phi- 
laenon arae“ (1600) „Hercules Prodiceus“ (1602), nadto współdziałał 
twórczo przy założeniu Akademji i jej oficyny typograficznej oraz 
w zorganizowaniu z Zamościa ośrodka pracy naukowo-wydawniczej.

Do najciekawszych i najcenniejszych ustępów pracy należy 
rozdział, w którym prof. Ł. na podstawie obficie cytowanej litera
tury dawnej i nowszej, w oparciu o niewyzyskane dotychczas ma- 
terjały rękopiśmienne Bibljoteki Ordynacji Zamoyskiej kreśli w roz- 
ległej perspektywie obraz opiekuństwa, roztaczanego przez pana 
na Zamościu nad całą rzeszą uczonych i poetów obcych. Węzłami 
serdecznej przyjaźni związani byli z Zamoyskim teologowie i auto
rzy kościelni : Camillus Tachettus Weroneńczyk, teolog bonoński, 
kardynał Gabrjel Paleotus, filolog helmstadzki Jan Caselius, pro
fesor historji w Lipsku Mateusz Dresser, pedagogowie ryscy Jan 
Rivius i Salomon Frencellius, humanista heidelberski Melissus, filolog 
niderlandzki, profesor „humaniorów“ w Lovanium, Lipsius, filolog 
holenderski, kurator uniwersytetu w Leydzie Jan Douza, „pan na 
Nordwych“ z synami, znanymi z pobytu w Polsce, Jerzym i Dy- 
trychem. Autor rozprawy: „De senatu Romano“ pozostawał do 
końca życia w korespondencji z uniwersytetem w Padwie, nadto 
utrzymywał stosunki ze znakomitym francuskim erudytem-polyglotą 
i filologiem, Józefem Justem Scaligerem; sławił Zamoyskiego głośny 
Hugo Grotius i dziejopis francuski Thuanus.
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Do wyczerpania pełnego obrazu mecenatu polskiego Medy- 
ceusza należy dodać wkońcu osobiste kierownictwo wychowaniem 
syna Tomasza, wysyłanie własnym kosztem na studja zagraniczne 
całego szeregu młodzieńców, np. Ursyna, Stan. Herburta, Jakóba 
z Cieszanowa Cieszanowskiego, Piotra Oleśnickiego; należy tu 
wreszcie uwzględnić jego stosunek do sztuki i artystów. Kanclerz- 
humanista, myśląc o budowie i o urządzeniu własnej renesansowej 
rezydencji, zawiązuje kontakt z włoskim „architektore“ Bernardino 
Morando, który jest prawdopodobnie twórcą fortyfikacyj, zamku, 
kolegjaty i głównych budynków, z mistrzem Tintorettem młodszym, 
znakomitym Florentczykiem Santi Gucci i wybitnym sztycharzem 
i rzeźbiarzem rzymskim Giacomem Lauro.

W inną sferę zagadnień prowadzą czytelnika następne arty
kuły „Księgi“. Prof. L e o n  B i a ł k o w s k i  w notatce p. t .: „Z archi- 
waljów zamojskich“ (str. 175— 179) reprodukuje z dawnych ksiąg 
miasta Zamościa szereg zapisków, ilustrujących życie hetmańskiego 
grodu na przełomie wieku XVI i XVII. P. J a n  R i a b i n i n  w no
tatce p. t.: „Profesorowie Akademji zamojskiej w świetle aktów“ 
(str. 181—187) z ksiąg lubelskich wójtowsko-ławniczych i radziec
kich oraz z ksiąg zamojskich wójtowsko-ławniczych wydobywa ma- 
terjał odnoszący się do Szymona Birkowskiego, Adama Burskiego, 
Jana Bytomskiego, Jana Falęckiego, Kazimierza Leżeńskiego, Bazy
lego Rudowicza, Aleksandra Trembińskiego, Walentego Turoboj- 
skiego, Wojciecha Wesołowskiego. P. A l e k s a n d e r  K o s s o w s k i  
przedstawia „Ostatnie chwile życia Gryzeldy Zamoyskiej“ (str. 188— 
193) a dr. A l e k s a n d e r  C z o ł o w s k i :  „Plan i widok Zamościa 
z r. 1704“ — z podobizną (str. 194—199).

Pewnym nawrotem do problemów literackich jest rozprawa 
prof. J u l j a n a  K r z y ż a n o w s k i e g o  p. t.: „Pogłosy Dekameronu 
w powieści polskiej XVI i XVII wieku“ (str. 201—233). W roz
prawie swojej autor „nie kusi się o rozszerzenie ilości znanych 
dotąd przekładów czy przeróbek nowel Boccaccia w Polsce“, stara 
się natomiast o krytyczne usystematyzowanie wiadomości dotych
czasowych. Bezpośrednia recepcja Dekameronu należy w Polsce 
do rzadkości. „Bez uciekania się do trudno uchwytnych speku- 
lacyj“, „można z większą lub mniejszą pewnością przyjąć bez
pośrednią znajomość arcydzieła włoskiego“ w „Facecjach polskich“ 
z r. 1624, tudzież w wierszowanym przekładzie Dec. II. 9 p. t.: 
„Historja bardzo piękna o Barnabaszu, jako się ten zacny kupiec 
z drugim kupcem na cnotę żony swojej założył o zakład nie
mały“. Przekład powyższy jest anonimowy — autor nazywa tłumacza 
tylko ogólnikowo „reprezentantem szkoły rejowskiej“ — a zacho
wał się w unikacie z r. 1615. Wydanie pierwsze pojawić się mu
siało przed r. 1583, gdyż w tym roku powstała wersja prozaiczna 
„Historji“ w opracowaniu Budnego. Pewne podźwięki motywów 
Dekameronu w „Figlikach“ Reja należy złożyć na karb żywej u nas 
w XVI w. tradycji ustnej. Poza tern znajomość Boccaccia szerzyła 
się za pośrednictwem przekładów łacińskich. Największą wziętością
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cieszył się u nas, podobnie jak w Europie zachodniej, przekład Pe- 
trarki Dec X. 10 tj. : „Griseldis“. Polski przekład — najwcześniej
szy — pochodzi z pierwszej połowy w. XVI i nosi tytuł: „Historia 
znamienita, wszystkim cnym paniom na przykład pokory, posłu
szeństwa i cichości wydana, o Gryzelli, Salurskiej księżnie w ziemi 
włoskiej“. Przekład ten doczekał się wierszowanej moralizującej 
parafrazy w w. XVI p. t.: „Grizella. O posłuszeństwie, stałości 
i cierpliwości ślachetnej dobrej a cnotliwej małżonki etc.“ ; następnie 
motyw ten zupełnie spolonizowany został przez Jarosza Morsztyna 
w trzeciej historji „Antypastów małżeńskich“; tu nosi tytuł: „O Prze
mysławie książęciu Oświęcimskim i o Cecyliey, małżonki jego 
dziwnej stateczności“. Zarówno powiastka o Przemysławie jak i ory
ginał wywołały liczne ale mniej udałe naśladownictwa (Szołucha, 
Szemiot, Radziwiłłowa, Głoskowski, Kwiatkowski, Minasowicz). Znacz
nie mniej wielbicieli i tłumaczów znajdują inne przekłady nowel 
Dekameronu na łacinę a więc: „Gwiskard i Sigismunda“ Bruniego 
(Dec. IV. 1), wreszcie trzy nowele Beroalda, wierszowana „Ismonda“, 
oraz prozaiczny „Cymon“ (Dec. V. 1) i „Tytus z Gizyppusem“ 
(Dec. X. 8). Noweliści polscy — stwierdza autor dowodnie, podając 
liczne cytaty unikatów bibljograficznych, — pomijają sztafaż psy
chologiczny Dekameronu, natomiast surogują go żywiołem morali- 
zującym. Rozprawa prof. Krzyżanowskiego jest bardzo poważnym 
przyczynkiem do historji najdawniejszego romansu polskiego.

Zkolei prof. R o m a n  P o l l a k  z unikatu Bibljoteki To w. 
Przyjaciół Nauk w Płocku wydaje zaginiony utwór Andrzeja Zby- 
litowskiego p. t. : „Na krzciny Najaśniejszemu Władysławowi IV  
krolewicowi polskiemu i szweckiemu“. W Krakowie — w drukarni 
Jak. Siebeneychera 1605 (str. 235—243). Pomimo niewielkiej war
tości artystycznej panegiryk Zbylitowskiego (160 w.) zasługiwał 
na przedruk.

W dalszej notatce (str. 244—259) p. t. : „Samosci vates in
clyti“ (Jan Zamoyski w świetle literatury współczesnej) dr. J a n i n a  
K r ó l i ń s k a  rejestruje głosy panegiryków współczesnych, poświę
conych Zamoyskiemu. Autorka cytuje utwory Jana Kochanowskiego, 
Jana Szczęsnego Herburta, Stanisława Grochowskiego, Zapartowi- 
cza, Miaskowskiego, Birkowskiego, Radzimińskiego; innym pisarzom 
poświęca autorka wzmianki. Szkic dr. Królińskiej zyskałby na po
głębieniu, gdyby była uwzględniła rezultaty badań prof. Łempic- 
kiego (Księga str. 107—126) i gdyby była więcej miejsca poświę
ciła Szymonowiczowi przez systematyczny przegląd wszystkich jego 
utworów, związanych z Zamoyskim.

Dr. Z o f j a  C i e c h a n o w s k a  w notatce (str. 261—274) p. t.: 
„Samuela Przypkowskiego Parafraza hymnu: „Te Deum““ ogłasza 
z rękopisu Bibljoteki Czartoryskich — ze szlacheckiej Silva Rerum 
Krzysztofa Dobkiewicza (1659 r.) nowy tekst przekładu hymnu: 
„Te Deum“, po raz pierwszy wydanego przez prof. Brucknera 
w „Wirydarzu poetyckim J. T. Trembeckiego“ 1911 r. Z zesta
wienia obu tekstów dawniejszego i nowszego wysnuwa autorka
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"wniosek, że tekst Dobkiewicza jest pierwotniejszy i bardziej po
prawny.

Dr. K a z i m i e r z  S o c h a n i e w i c z  w studjum z dziejów 
dawnego prawa sądowego polskiego p. t.: „Trybunał zamojski“ 
(str. 275— 314) zajmuje się omówieniem następujących kwestyj : 
geneza trybunału, organizacja trybunału: skład, czas, miejsce, za
kres działania trybunału, postępowanie sądowe, sądy jarmarczne. 
W dodatku podaje autor Regesta przywilejów miasta Zamościa z lat 
1580— 1604 i przywilej Trybunału zamojskiego z r. 1604.

W notatce (str. 315—320) p. n. : „Szymonowicz i Sieniawscy“ 
podpisany zajmuje się trzema utworami, które Simonides poświęcił 
rodzinie Sieniawskich. Pierwszy to: „Sliub — Na feście Jego Mości 
Pana Adama Hieronima Sieniawskiego“. Lwów 1593. W fakcie 
ukazania się tego poematu widzi autor nietylko chęć Zamoyskiego 
pozyskania przez „poetę nadwornego“ „jedynego dziedzica Sie
niawskich“, naonczas chłopca 16-letniego, lecz także i pewną ten
dencję matki Adama Hieronima, głośnej Jadwigi Tarłówny, uczonej, 
renesansowej pani, wprowadzenia syna do literatury. Portret lite
racki adresata staje się pełniejszy w utworze drugim p. t. : „Phi- 
lenon arae Simonis Simonidae ad Adamum Hieronimum Sieniavium“ 
Samosci 1600. Po raz trzeci chwycił Szymonowicz za pióro, by 
razem z nieszczęśliwym ojcem opłakiwać zgon jego 10-letniej có
reczki, a to w utworze p. t.: „Elegia na pogrzeb Wielmożnej Panny 
Jey Mości Panny Zophiey Sieniawskiey, Podczaszanki koronnej. 
W Zamościu 1617“.

Ostatni artykuł „Księgi“ pochodzi z pod pióra dr. B r o n i 
s ł a w a  N a d o l s k i e g o .  Tematem jego to: Geneza Roksołanji Se- 
bastjana Klonowicza (str. 321—330). Na tle dotychczasowej litera
tury przedmiotu autor ustala, że poemat Klonowicza w dziejach 
propagandy polskiej XVI w. odegrał rolę doniosłą. „Wypłynął 
z pewnych dążności apologetycznych, a w jego wstępnej części 
widoczne jest odparcie czyichś fałszywych sądów o kraju polskim, 
może właśnie uczonych włoskich, odmawiających przybycia do 
Polski, o czem się poeta mógł dowiedzieć od samego Zamoyskiego“. 
W ten sposób łączy autor pośrednio genezę Roksołanji z osobo
wością wielkiego hetmana.

Dobiegliśmy kresu. Jak wynika z przeglądu zawartości tre
ściowej „Księgi“, plon jej przedstawia się bardzo bogato. Obok 
zasadniczych, fundamentalnych rozpraw, podających szereg nowych 
faktów i ustaleń, „Księga“ zawiera pokaźną liczbę drobniejszych 
ale nieraz ciekawych notatek, artykułów i materjałów. Pewnie, że 
możnaby wysuwać pod adresem redakcji najrozmaitsze dezyderaty, 
a więc dlaczego w rzędzie współpracowników „Księgi“ nie spoty
kamy nazwisk prof. Bruchnalskiego, prof. Brücknera, prof. Grabow
skiego, prof. Hahna, prof. Kochanowskiego, prof. Sobieskiego, 
możnaby co do niektórych artykułów stwierdzić brak kongruencji 
z Szymonowiczem i „jego czasami“, możnaby żywić wątpliwości 
co do ugrupowania materjału, możnaby się skarżyć na braki w ko-
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rekcie, ale to są wszystko dezyderaty „akademickie“, z których nie
spełnienia rozgrzesza „Słowo wstępne“, wyświetlające dostatecznie, 
wśród jakich warunków „Księga Szymonowicza“ dochodziła do skutku.

Trud Redaktora i zabiegi Komitetu zamojskiego zasługują na 
tem pełniejsze uznanie. Ryszard Skulski.

Tadeusz Mikulski: Henryk Chełchowski. Kartka z dziejów lite
ratury polskiej XVII w. Toruń 1929. Nakładem Towarzystwa Na
ukowego (odbitka z 36 tomu jego Roczników). Str. 104.

Szlachcic z zagrody mazowieckiej (urodzony około r. 1600) 
umarł proboszczem w Prusach Królewskich po r. 1650, zarzuciwszy 
wiersze, jakie za młodu pisywał, sielanki za wzorem Szymonowi- 
cowym ; za wzorem ogółu dyletantów epitalamja i relacje o wojnie 
i pokoju moskiewskich, wreszcie ascetyki (kolędy i tp.); wszystko 
w drobnych rozmiarach (po kilka ćwiartek). Wiersze późniejsze, 
z r. 1635 i 1645, bez znaczenia; ciekawsze są tylko owe sielanki 
z r. 1635: „Uciecha bogiń parnazkich“ t. z. muz, co przecież nie 
są nimfami ani dryadami, więc do sielanki by się wcale nie go
dziły, gdyby nie „nauk wyzwolonych student“ je pisał, co Apolli- 
nowi Muzom w lesie przygrywać kazał. Ciekawsze następne, już 
nie „studenta“ i nikomu, co rzecz wyjątkowa, nie przypisane 
(czyżby dedykacja „Uciechy“ p. Stradomskiemu się nie opłaciła?). 
Zbiorek to pięciu sielanek p.t. „Gwar leśny“; jedna opowiada o fatalnym 
ożenku ; inne mitologją rozepchane. Mowa gładka, pieszczona (nie
równie więcej niż w pierwowzorze t. j. u Szymonowica, — Teokryta 
bym nie przywoływał wcale) ; szczegóły nieraz drażliwe, szcze
gólnie w wierszach o dudku i sowie. Zapowiedź początkującego ta
lentu była wcale nie zła, ale nie dopisał dalszy rozwój. Razi baro
kowe mieszanie realjów (nawet polskich, np. tańców polskich), 
z oklepankami sielankowemi nie z tego świata. Autor przedrukował 
obie sielanki (z unikatów) i poprzedził je wyczerpującą pracą o Cheł- 
chowskim i jego poezji. Tekst miejscami poprawić należy; np. str. 90, 
w. 28 czytaj: S t n ą ł e m.  S o w i t o  i t. d. i żadnej niejasności nie 
będzie; z a k ś c i a ł y m ,  t. j. zakwitłym, forma poprawna; u j t ę  
str. 86 nie zrozumiałem. Temat drobny, opracowanie staranne; re
miniscencje z Szymonowica wyliczone ; wzorem służył autorowi 
„Zimorowic“ Adamczewskiego. A. Brückner.

Najnowsze wydawnictwa francuskie o Mickiewiczu.

Należało oczekiwać, że uroczystości odsłonięcia pomnika na placu 
de TAlma wzbogacą literaturę mickiewiczowską we Francji. — Stało 
się tak bez wątpienia, jeśli chodzi o ilość artykułów i wydawnictw. 
Pod względem jakości natomiast to zbiorowe przeżycie literackie 
nie tyle da się zaliczyć do mocnych i głębokich, ile do szerokich, 
rozlewnych. — Fakt ten dziwić może tem bardziej, że sam pomnik 
jest niewątpliwie owocem głębokiego przeżycia twórczego. Wiadomo, 
że wyrósł on z bezpośredniego obcowania artysty, jeśli nie z arcy-


