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II. MISCELLANEA.

Nowe teksty staropolskie.
Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusa i Ewangelja Nikodemowa. — Jana 

Danieckiego Wanda. — Walentego Roździeńskiego Officina ferraria.

W ciągu r. 1933 wydano ich kilka, omówię tu szczegóły, 
których wydawcy nie uwzględniali.

1.
„Sprawa Chędoga o męce Pana Chrystusa i Ewangelja 

Nikodema, z rękopisu wydał Stefan Vrtel-Wierczynski“ (Poznań 
1933, nakładem Tow. Przyj. N., str. XXXVI i 182). Znaliśmy 
„Sprawę“ z uwag przydługich Kaliny co do języka i z moich 
co do treści i źródeł. Rękopis objął i „Historję o chwalebnych 
trzech królach“ Jana z Hildesheimu, przekład z łaciny tak do
słowny, że bez niej polszczyzny nieraz ani zrozumieć ; wypada
łoby wydać, jak Kryński Aleksandreidę, t. j. z tekstem łaciń
skim u dołu, ależ „Historja“ na to dla swej niezdarności wcale 
nie zasłużyła. Rękopis na karcie tytułowej zapowiada, że „wtóra 
część będzie o Narodzeniu Syna Bożego“, niema jej, bo „Hi
storja“ nie zastąpi tego braku w naszych oczach przynajmniej ; 
innego zdania widocznie był autor tytułu.

Rękopis wydano „litera w literę“, ależ on opływa błędami, 
więc nie rozumiem, dlaczego wydawca jedne błędy w notach 
pod tekstem poprawiał, innych, o wiele gorszych i liczniejszych, 
ani tykał. Oto przykłady z kilku pierwszych stronic: str. 3 
u dołu, zamiast posłusłwa czytaj posłustwo; dwa wiersze dalej 
thego niema sensu; 4 u góry zamiast: żądny inny przyjaciel 
nie mógł, czytaj ż. i. przyjąć jej (służby!) п. т .; Ъ o jenże ml· 
łosierdziu cz. o jem że ; zamiast były by gyne stworzenye wy- 
bawion, cz. był li by przez i. sł. wybawion (niż przez boga), 
całe poprzedzające zdanie strasznie pomylone; 6 slego przepo- 
wiedzenia nonsens; 10 zamiast jakoż cz. takoż; (śmierć) ju ż  
była, cz. jaż b. ; 11 a przed czo zeslodzieysiwa nyemogl uczynić, 
cz. a przeto, co z. n. u.; 13 nie suedzona, lecz śniedzona, jak 
z treści wynika i t. d.
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Rękopis, kaligraficzna kakografja (zob. niż.), nabyli Tar
nowscy (hetman i syn Krzysztof) i ofiarowali Zofji Odrowążównie, 
gdy r. 1555 wychodziła za Krzysztofa; dowodzą tego herby 
Odrowąż na przedniej, Leliwa na tylnej okładce. Jestto ta 
sama pani, której spowiednik ofiarował „Nauki“, zachowane 
u Czartoryskich (por. moją Histor. Lit. 1 ,105; spowiednik polecał 
jej czytanie „historyj i żywotów świętych, tłumaczonych z łaciny 
dla panien i pań stanów wielkich“); może sam spowiednik wy
starał się o ten rękopis, pisany r. 1544, którą to datę oprawa 
powtórzyła; jak to tam właściwie było, nie wiemy ściślej, lecz 
oba herby wymownie świadczą o posiadaniu rękopisu przez 
Odrowążównę-Tarnowską.

Rękopisu część początkową, do k. 126 włącznie, dokonał 
pisarz „Laurentius a Lasco Pel cor.“ (dopełniam: Pełka correxit?) 
w wigilję św. Michała, resztę, od k. 127 do k. 282, w „sobotę 
po święcie P. M. Ofiarowaniu“ t. j. pisał ją przez październik 
i listopad 1544 r. „Pasję“ uzupełnił Laurentius ewangelją Ni- 
kodemową, złożoną z Aktów procesowych przed Piłatem i ze 
Zstąpienia do piekieł; ponieważ Akty dają całe ustępy, za
mieszczone już w Pasji, więc odrzucił je Laurentius i przystąpił 
odrazu do Zstąpienia jako do ciągu dalszego Pasji (k. 127 —152); 
przepisał potem „Trzech Króli“ ; namyślił się jednak, przecież 
w Aktach są i rzeczy, których nie dał w Pasji, więc od k. 260 
przepisał i Akty.

Tłumaczem „Nikodema“ niebył jednak kompilator„Sprawy“; 
język zupełnie odmienny, młodszy, dowodzi tego widocznie. 
Np. „Sprawa“ dodaje objaśnienia stale przez dawne „to czuż“ 
lub „czuż“, „Nikodem“ przez „rozumiej“. „Sprawa“ ma wietnicę 
a czasem i ratusz, zawsze znamiona, „Nikodem“ zawsze tylko 
ratusz, chorągwie; w „Nikodemie“ niczej, wsztornki i wsztorna- 
stek, w „Sprawie“ nic{o), wszystek; „Nikodem“ ma zategoz 
„zaraz“, którego „Sprawa“ wcale nie zna i t. d., ale w obu 
tekstach powtarza się stale nieznośne i przed każdem pyta
niem.

R. 1544 „Sprawa“ była anachronizmem, stęchłą średnio- 
wiecczyzną, co i o Rozmyślaniu przemyskiem, a nawet i o Opecu 
powtórzymy; czeska literatura n i ema  w XVI wieku już n iepo
dobnego, miała w XIV wszelkich apokryfów opracowania wier
szowane, nie w prozie. „Sprawa“ i „Rozmyślanie“ są sobie wcale 
bliskie, zgadzają się nieraz dosłownie, mimo to stanowią dwie 
samoistne kompilacje, chociaż można nieraz jeden tekst drugim 
poprawiać. „Rozmyślanie“ jest starsze, ale i „Sprawa“ należy 
jeszcze do XV wieku. Tłumaczenie podobne, jak w „Rozmy
ślaniu“, t. j. miejscami gładsze, miejscami łacina, nie polszczyzna, 
ale w każdy sposób lepsze, niż tłumaczenie „Trzech Króli“.

Język „Sprawy“ nowy, nadto obszerne wywody Kaliny 
były dosyć zbędne, jest a szczególniej są przy czasie przeszłym, 
dał jest nam  i t. d., archaizmów niema, jeść (zamiast jest) na^
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rzeczowe jeszcze w XVII wieku zachodzi; wyróżnić należy 
(str. 25) ku nowej wielce nocy (dat. nominalny u przymiotnika !) 
ja nieumieraję (t. j. -ając), znajemy (t. j. znamy). Wobec tej 
nowizny językowej, nie mogę się zgodzić na sam sposób wy
dania ; należało pisownię zupełnie zmodernizować, jak to uczy
niłem przy wydaniu „Rozmyślania“, tylko w razach wątpliwych 
w nawiasie pisownię oryginału przytoczyć, wszelkie nonsensy 
usuwać i błędy poprawiać. Nikt przecież nie będzie się ani 
z „Sprawy“, ani z „Rozmyślania“ uczył starej polszczyzny, one 
nam cenne nie dla języka, lecz dla treści, a tej zrozumienie wy
padało czytelnikowi ułatwić, nie utrudnić. Więc poco ustalać 
takie kwiatki jak zabrawdę, brad, madka, sukienica (zamiast 
szubienica), sogdzić (zamiast zgodzić), sMarją (zamiast Samarją), 
i tak w nieskończoność. Pisownia nosówek przewrócona do góry 
nogami, a pisze się przez ą, ą przez a, ę przez e i ą i t. d. ;
0 syczących niema co i mówić. Słowa należało rozłączać, np. ja 
przywodzey wam t. j. przywodzę j i  (jego) wam, okrzcilemy t. j. 
ochrzciłem ji, kazał P. Jezusa nagiego podwyszenie wwieść 
t. j. nie nagiego, lecz na jego; wiedzieliście, kiedy człowieka
1 t. d., czytaj widzieliście kiedy i t. d. (przecinkowanie wydawcy 
często mylne). Przeoczył wydawca stałą haplografję przyimków 
w i z, s przed w- i z- s-, np. wiobrazenyu golembyczą t. j. 
w wyobrażeniu gołębice, bog mocny walce (w walce), wadze 
t. j. w wadze, wstać stolca (s stolca) i t. d., co nawet druki 
spółczesne zachowują, ale przes sdrowye czessarskie czytaj prze 
ssdrowye c. Przyimki łączy pisarz nieraz z rzeczownikiem, pisze 
na krzyżu  i na krzyżu  i t. p. Można nieraz wątpić o poprawności 
form, np. wedle poprawnych słyszali, słyszawszy, milczali, na- 
stojali, napisał Laurentius i mylne uźrzali, obok dzierżali ma 
dzierżeli i t. d.

Wydawca dodał i słowniczek, ale w nim brak niejednego, 
a niejedno mylne. Np. brak nalazuję (znachodzę), ssode albo 
rąbek (w całym tekście liczne glosy) nie umiał objaśnić, ależ 
to błąd zamiast szatę (rodzaju żeńskiego jak w polskiem a zna
czenia czeskiego śatek „chustka“); tesliwy jest teskliw y; zu
mieć się, nie „zdumieć“, lecz „stracić urn, zmysły“ ; to czuż 
i czuż samo, tyle co to jest (wprowadzając objaśnienie), nie jest 
skrócone z czujesz, lecz pierwotna partykuła czu; zakute błąd 
pisarski zamiast zakryte; dwoje nie dwoić (dwukrotnie); wesdy 
i wżdy to tosamo (czytaj zresztą weżdy) i i.

Tekst Laurencjusza jest miejscami wręcz niechlujny; po
wtarza słowa i całe zdania, opuszcza inne. Np. na str. 1: a gdyż 
Adama i Jewy grzech a niemoc była jest pycha, łakomstwo 
a nieposłuszstwo, przez posluszstwo miano oprawiono być ; z sensu 
wynika, że w oryginale było: ...nieposłuszstwo, pycha przez 
śmierność, łakomstwo przez szczodrobę, nieposłuszstwo przez 
posłuszstwo miano (tak zawsze zamiast miało i t. p.) oprawiono 
być; pióro Laurencjusza odskoczyło od jednego nieposłusztwo
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do drugiego, lukę uzupełniłem wedle dalszego ciągu. Ależ na 
tej samej stronicy czytamy zynnym  zam. zim nym , then zam. 
tej, naprzód męki bożej niema sensu, czytaj obrzęd, słowo ulu
bione tłumacza we wszelakiem znaczeniu; thego (wiersz 2 od 
dołu) niema sensu, czytaj chyba to czuż, bo następne iżby uży
teczno było i t. d. objaśnia poprzedzające zdanie; zamiast ass 
(w. 6 od góry), raczej eż lub iż ; posłustwa (w. 5 od dołu) już 
wyżej poprawiłem. Oto błędy na jednej stronicy, bez ich po
prawienia tekst haniebnie kuleje. W innych razach zachodzą 
istne łamigłówki, np. na str. 94 u góry: (łotr)... Maryję z synem 
jej wezlym  (nie odgadłem co to, weselim ?) przyjął, 93 gdyż ten 
człowiek przy lubił ich myescze (czytam: weiszcie, przyzwolił 
na ich wejście) i i.

Są jednak ustępy gładziej przełożone i gładziej (pomimo 
kakografji, całkiem niepotrzebnie przez wydawcę zakonserwo
wanej) wypisane, szczególniej żale Matki Bożej, mimo licznych 
powtarzań nie są bez lirycznego polotu i gorącej wymowy; 
w ludzkiej pisowni czytałyby się jak tekst nowożytny, żywsze 
uczucie wzniosło autora ponad zwykłą kompilację.

Wdzięczniśmy wydawcy, że umożliwił zestawienie „Sprawy“ 
i „Rozmyślania“, dwu dzieł ściśle się z sobą wiążących i do
wodzących silnego głodu słowa polskiego u płci pięknej, bo 
mężczyźni nic albo po łacinie czytali. Jak księgi o narodzeniu 
(jeśli istniały) wypadłyby, możemy wedle odnośnej partji „Roz
myślania“ osądzić; autor „Sprawy“ powołał przecież „księgi 
o młodości Jezu Krystowej“, t. zw. ewanielję Jakóbową. Wy
dawca zaznaczał wprawdzie równoległe ustępy „Rozmyślania“, 
ależ tylko karty wyliczał, zostawiając innym ścisłe, całkowite 
porównanie obu tekstów. Oba są względnie oryginalne, nie od
szukano przynajmniej dotąd źródeł łacińskich bezpośrednich. 
Wydawca wymienia i inne teksty, polskie i ruskie, które rów
nież uwzględnić należy; żeby jednak do źródeł łacińskich na
leżał i inkunabuł „Sermones tres de passione Christi“ z r. 1496, 
z zestawień wydawcy bynajmniej nie wynika. Otwarte więc, 
dzięki jemu, pole do dalszych badań, a szczególniej do poprawy 
arcylichego tekstu.

2.
O Janie Danieckim, niezgorszym poecie z początku XVII 

wieku pisałem w Rozprawach Akad. LVII, 1917, str. 77—81; 
przybyły nowe szczegóły, bo odkryto w Kórniku egzemplarz 
„Zabaw“ (z r. 1606), co się dla niemoralnej ostatniej części na 
indeks biskupi dostały; zdał o nich sprawę St. Bodniak w Pam. 
Lit. 1931. O wierszowanych przeróbkach dwu dialogów Lucja- 
nowych, Timona mizantropa i Toksarisa o przyjaźni, prawi 
p. Z. Leśnodorski, Lucjan w Polsce (nr. 43 krakowskich Prac 
historycznoliterackich), 1933 r.; trudności Daniecki nie przeła
mał, chociaż „trzykrociem w niwecz pracę mą obracał, a zaś

P am ię tn ik  literack i XXX. . 26
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tylekroć do niejem się zwracał“ ; brakło większego talentu, nie 
brakło pilnego starania, ani poczucia wymagań rymotwórczej 
sztuki. Otrzymaliśmy wreszcie pierwszą, nieznaną dotąd próbę 
jego muzy: „Vanda I. D. 1599, wydał Dr. Ludwik Simon, Gdańsk 
1933“, str. 34; zawiera oprócz wstępu i przedruku zmodernizo
wanego podobiznę całości. Jest to dosyć wierny przekład elegji 
J. Kochanowskiego, nieco rozszerzony (138 wierszów zamiast 
108 oryginału), tylko koniec odmienny, idzie za Paprockim i Sar- 
nickim, nie za Kochanowskim, mówi jak tamci o pomniku z na
pisem. Wiersz ofiarował poeta córkom ks. Janusza Ostroskiego 
z obszerną dedykacją — genealogją książąt Ostroskich (jego 
specjalnością były takie wywody); szpeci go motto, niczem 
z treścią niezwiązane, sławiące nadewszystko cenność złota, 
którego biednemu poecie losy nie użyczały, chociaż w usługach 
dworskich, u Ostroskich, Lubomirskich, Branickich, Oleśnickich 
lata sterał. Przedruk nie usunął wszystkich błędów, zatrzymał 
np. w w. 5 „jako wy zacne księżny y cnoty wdzięczności“ za
miast „z cnoty w.“ ; niesłusznie pomawia wydawca Danieckiego
0 rusyzmy, wiąż (nie w łożl) jest szczeropolskie („takież“), obie 
lady „okrągłe podstawy“, również nie rusyzm, ztraskiem  jest 
ztrzaskiem  „prędkością“. Wiersz ciekawy jako pierwszy druko
wany przekład (wolny) z Kochanowskiego ; inne po rękopisach 
krążyły. Jest to plagjat właściwie, skoro nazwiska Kochanow
skiego nie dodał.

3.
Najciekawszy, prawdziwy unikat w całej literaturze dawnej, 

bo wyprzedził Morcinka o całych lat 310, to „Officina ferraria 
abo Huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego 
przez Walentego Roździeńskiego teraz nowo wydana w Krako
wie (Kępini)r. 1612... wydał Roman Pollak, Poznań 1933“, str. 58. 
W przedmowie oddał wydawca hołd zasłużony dziełku, które 
zmodernizował nieco co do pisowni, a skrócił co do treści, bo 
odrzucił cały balast mitologiczno-antykwaryczny, czwartą część 
całości, obejmującej około 2000 13-zgłoskowców.

Wiersz, formą najniedołężniejszy w świecie, treścią naj- 
niezwyklejszy, bo górnik (montanus) zawołany, z Olkuszem 
obeznany, zdaje sprawę o górnictwie Śląskiem, o jego dziejach
1 trybie, broni zacność pracy ręcznej (w społeczeństwie, stro- 
niącem od niej, jak od ognia), a omawia niektóre przywary 
biedoty górniczej, która smagę alkoholem gasić winna, więc 
kończy wiersz peanem na cześć Bachusa i — wolności górni
czej, którą nad wszystko przekładamy, dla której nędzę i pracę 
chętnie znosimy: „w niewoli u żadnego tyrana nigdyśmy nie 
byli, wszędy przyjście i wyjście zawżdy wolne mamy“. Język 
literacki, obfituje w wyrazy zawodowe, niby jak u Kadena-Ban- 
drowskiego; moc szczegółów dziejowych, o których i Niemcy 
nie wiedzą, którzy winni sobie dziełko przełożyć. Ponieważ wy-



II . M ISC E L L A N E A . 395

dawca na innem miejscu obszerniejszy wykład zapowiedział, 
ograniczę się tu do kilku uwag.

Słysząc o kopalniach śląskich, dziś o ich węglu myślimy, 
ale o nim Roździeński ani słówkiem nie bąknął ; węgiel kopalny 
nie istniał jeszcze dla XVII ani XVIII wieku, jeszcze i dwuto
mowe dzieje górnictwa śląskiego radcy Steinbecka (z r. 1837) 
taksamo o węglu milczą; mowa więc wyłącznie o kopalniach 
kruszców i rudy. Obraz całości zupełnie odmienny od tego, 
który o górnictwie Śląskiem p. I. Nowak r. 1927 w Kronice Tar
nowskich Gór skreślił. Roździeński wie, że górnictwo śląskie 
wtórne, na czeskiem, frankońskiem, myszeńskiem wyrosło i przy
chodniami głównie stało. „Od tych Niemców Polacy tu się na
uczyli robić żelazo, a stąd i ich mową jeszcze każde naczynie 
w swojem dziele zową“.

Roi się istotnie od nazw niemieckich i nie myślę ich wy
liczać; zaznaczę tylko, że niektóre mają podwójne znaczenie, 
np. kunszt znaczy sztukę, ale i odwodniarkę pędzoną przez 
konie (Wasserkunst) i kunsztm istrze  tylko do tej należą; dalej, 
że co do niejednego twierdzenia naszych słownikarzy (Łabęc
kiego, którego Słownik Warszawski powtarza) babka na dwoje 
wróżyła, ja nie wierzę w pożyczkę z niemieckiego duli, karny 
i i. (por. nazwę Karniowa =  Jägerndorf i naszych Karnkowskich), 
ależ nie tu miejsce o tem rozprawiać. Pomijając stronę językową 
(a są i słowa pierwotne polskie, skąd inąd nieznane!) o rze
czowej nieco wspomnę. Bynajmniej nie o całej, nie myślę 
zestawiać wiadomości Roździeńskiego (zwanego od rzeczki Roź- 
dzianki, pierwotnie byli to Hercykowie) z datami aktów gór
niczych, których w Berlinie niema. Wspomnę tylko, że wiado
mość o początkach górnictwa czeskiego, o Botaku i Zdechowi- 
cach, pochodzi z kroniki czeskiej Łże-Hajka 1541 r. (godnego 
ziomka Hanki); od Czechów Mysznia, od niej Śląsk je przyjęli; 
zatrzymał się głównie przy Śląsku górnym, dał ciekawe szcze
góły i co do kuźnic polskich, u Krzepic na Kostrzynie rzece i i. ; 
wylicza wszystkie kuźnice; przechodzi do szczegółów hutniczego 
dzieła, jak je prowadzić należy; omawia różnicę czeskich a pol
skich pieców (hutniczych), dalej jak Niemcy inaczej, a Polacy 
inaczej milerze — węglarnie oprawiają, opisuje pracę i przy
mioty sztygarów, kowali, koszytarzy, węglarzy i t. d. Zatrzymam 
się tylko u jednego szczegółu, pouczającego dla folkloru.

Wszystkim kopalniom górnośląskim groziło zawsze zato
pienie, woda wdzierała się, zalewała szyby i praca wszelka 
ustawała, nieraz na zawsze; ręce były za słabe, nie pomagały 
i drogo opłacane „kunszty“ konne. Fantazja ludowa domyślała 
się rychło wpływów sił nadprzyrodzonych. Tak było w Byto
miu, słynnym niegdyś z kopalń srebra, srebrnym więc nazwa
nego, „srebrne stopnie stawiali u swych łożnic sobie“ Bytomia- 
nie. Trwało to ich szczęście, póki z Szarlejem spółkę dzierżeli, 
lecz gdy wyrozumieli, że Szarlej siła nieczysta, chcieli się go

26*
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pozbyć, krzyżyki na jego kruszcach kładli i inne mu figle pła
tali. Za karę zwiódł ich Szarlej do kopalni i oświadczył im, że 
mają natychmiast uciekać, ho woda szyby zaleje, co się i stało; 
miejsce kopalni jezioro Szarlej zajęło. I próbowali Bytomianie 
indziej szczęścia — bez skutku, zniszczał Bytom, jego miejsce 
zajęły Tarnowskie Góry, od wsi Tarnowie rzeczone, na jej 
gruncie zbudowane.

Tyle Roździeński. Sto lat wcześniej o Szarleju i Bytomia- 
nach opowiada traktacik p. t. „Rumor de submersione sacer
dotum in Bythom“, dodany ręką spółczesną do Kroniki Libenthala 
o opatach u św. Wincentego w Wrocławiu (około r. 1500); traktat 
połączył poniekąd rzecz o Szarleju z mordem, jakiego się By
tomianie dopuścili na plebanie swoim (u św. Marji), Piotrze 
z Koźla i jego wikarym Mikołaju z Pyszkowic, r. 1363, za co 
ich obłożono interdyktem ; Mikołaj widział, jak Matka Boska 
z owym Szarlejem w powietrzu walczyła, gdy księdza topiono. 
Traktacik wydrukował G. A. Stenzel, „Scriptores rerum Sile- 
siacarum II“, Wrocław 1839, str. 149—151. Późniejsze podania 
o Szarleju już nie wiedzą i przedstawiają zatopienie kopalń 
jako karę niebios za zamordowanie księdza, nastającego prze
ciw mieszczanom na dziesięcinie (o niesnaskach plebana z innym 
proboszczem i intrygach tegoż opowiada i ów Rumor).

Miejsce Bytomia zajęły Tarnowskie Góry; ich bogactwo 
w kruszce odkrył chłop Rybka, szukając bydła straconego pod 
wykrotą (podanie istnieje do dziś); na wiadomość o kruszcu 
dostatnim skupiło się rychło towarzystwo i r. 1526 nadał Ja 
nusz Opolski i Fryderyk brandenburski (jego następca) prawa 
górnicze i miejskie nowemu miastu, wśród gęstych lasów za
łożonemu, które rychło w dostatkach wszelkie pograniczne mia
sta śląskie przeszło. Do demonologji dodał Roździeński jeszcze 
trzy przyczynki. Latawce, jak ich Polacy, Trwisze, jak ich 
Niemcy zową, to ogień, okazujący się w lasach, mamiący lu
dzi — ależ to się djabeł tak w powietrzu kręci. W kopalniach 
skarbnicy ludzi nawiedzają, duchy jedne dobroduszne, ale inne 
złośliwe; dobrzy z uśmiechem miejsca obfitego kruszcu wska
zują górnikom, naśladując ich wygląd, mszcząc się tylko, gdy 
się im despekt wyrządzało; psotnika wodził jeden taki „kobold“ 
po błotach i bagnach, albo burzę wzniecał. Złośliwi, do straszli
wej postaci (którą i dobrzy miewają) dodają złość wierutną, 
zawalając szyby, tak jeden w Aneberku zadusił w szybie dwu
nastu górników „i tu u nas w Olkuszu taki duch przychodzi 
czasem też, a w niektórych miejscach barzo szkodzi“ górnikom, 
szczególnie opilcom.

W samej kuźnicy gospodarują ubożą, przychodząc w so
boty po wygaszeniu kuźniczej roboty; kowali całą noc, aż 
w pierwsze kury lub w świtanie kowanie ustawało. Górnikowi, 
w którego kuźnicy ubożą się zjawiały, powodziło się we wszyst- 
kiem znakomicie; z wdzięczności Jędrysek i Kot stawiali im co
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soboty u piecyka jadło na noc; raz kuźnik Kot, widząc ich 
jak boso i w koszulinach kowali, włożył im w nagrodę za ich 
prace szaty tam kędy kowali, ale natychmiast wyniosły się 
ubożą na zawsze z kuźnicy Kotowej, żaląc się, „że nam pan 
płaci, a już o nas więcej nie stoi, już z kuźnicy wychodźmy 
co pręcej“ ; kuźnicy ubożą za święte uważali, mieli je w wiel
kiej uczciwości ; czwartkową wieczerzę (znaną dla ubożą w całej 
Polsce) przesunęli na sobotę, stosownie do swej pracy.

Oto ciekawy wkład Ślązaka do literatury polskiej; nic 
nie wskazuje jakichkolwiek różnic etnicznych, o Niemcach niema 
żadnej wzmianki, mimo wszelakich germanizmów technicznych. 
Książka p. Nowaka o Tarnowskich Górach, byłaby nadzwyczaj 
zyskała z tej broszury, którą pierwszy ks. Formanowicz w bi- 
bljotece kapitulnej gnieźnieńskiej wskazał, a prof. Pollak wydał, 
wyliczaż ona starannie wszelkie kuźnice i ich dzieje; próbkę 
jej folkloru tu przedstawiłem, pozostawiając wydawcy wszelkie 
dalsze szczegóły. Podkreślę tylko jej oryginalność nadzwy
czajną. Nie jest to opis kopalń, jak np. opisy salin wielickich, które 
już z XVI wieku posiadamy; autor rozprawia tylko o dziejach 
zewnętrznych kuźniczego dzieła i o powinnościach albo i o szal
bierstwach wszelakich górników, nie skąpiąc balastu mitolo
gicznego o Wulkanie, Junonie, Cyklopach i Chalibach, a wspo
mina i o kuźnicach moskiewskich. Trybem średniowiecznym, 
zawsze jeszcze popłacającym, obrał formę wierszową, okrasza
jącą przedmiot, a wdrażającą się lepiej w pamięć i wyobraźnię; 
poezja to rzemieślnicza, warsztatowa jak i sam przedmiot. Dawna 
literatura czeska nie posiada nic podobnego, bo ks. jezuity 
Korzinka Pamiete Kutnohorskie z XVII wieku, mimo mocy ter
minów fachowych (mało z naszemi zgodnych), zawierają wła
ściwie tylko dzieje, prawa, przywileje górnictwa czeskiego, Roź- 
dzieński natomiast daje wypukłe obrazy górników samych ; 
hutnik z zawołania, oddany całą duszą przemysłowi, dumny 
z znaczenia żelaza dla broni i gospodarki polskiej i domowej, 
z dobroci żelaza śląskiego, z bogactwa kruszcowego pierwszy 
(w literaturze niemieckiej, u Goedeckego nie znalazłem nic po
dobnego), pieśń o górnictwie Śląskiem i polskiem, nie rozróż
niając ich zbytnio, wyśpiewał i na wdzięczne uznanie u po
tomności zasłużył, czego dowodem wyborowe wydanie, dzięki 
Drukarni Rolniczej pod zarządem dyrektora Kuglina i pracy 
prof. Pollaka, którzy literaturę staropolską najciekawszym oka
zem zbogacili.

A. Brückner.


