
PAMI?TNIK

ZJAZDU NAUKOWEGO-

imieni
,

Szymona Szymonowicza
w ZAMO?CIU

z W R Z E ? N I A 1929.

- 1 o9

NAK?ADEM KO?A MI?O?NIKÓW KSI?lKI
W ZAMO?CIU



,

•



PAMI?TNIK ZJAZDU

im. SZYMONOWICZA





PAMI?TNIK

ZJAZDU NAUKOWEGO

imienia

Szymona Szymonowicza
W ZAMO?CIU

W E WRZE?NIU 1929

1 9 3 o

?AK?ADEM KO?A MI?O?NIKÓW KSI?ZKI
W ZAMO?CIU

-



Ksiegozbior PiMBP

10132102

ul. Kamienna 20

22 - 400 Zamosc



w roku tysi?cznym dziewi??setnym dwudziestym dziewi?tym

w trzechsetn? rocznic? zgonu ostatniego poety-humanisty

OBRADOWA? W STARODAWNYCH MURACH

ZAMOjSKJEj AKADEMJI

ZJAZD NAUKOWY

imienia

Szymona Szymonowicza

PLON TEGO ZJAZDU

w tej ksi??ce zebrany

Polsleie] Aleadetrui Umiej?tno?ci
NIESIE w DARZE STAR Y GRÓD HETMANSKI

po dawnemu W z?ote renesansu zapatrzony blaski

A DZi? PE?EN SERDECZNEJ DUMY I SZCZEREJ RADO?CI

ZE W WIELKIE

?Wi?to staropolskiej kultury

WRAZ Z CA?? POLSK? SK?ADA HO?D

najiioietnieiszemu dolego wieku i polskiego renesan.u przedsiauiicielotoi

[anouii Kochanowskiemu
W jego czterechsetn? rocznic? urodzin

ZAMO?? - W CZERWCU 1930 R.



r



TADEUSZ GRABOWSKI
profesor Uniwersytetu w Poznaniu.

-------------------------
------------------------

Szymon Szymonowicz

Epoka
- Cz?owiek - Poeta.

WIEK ODRODZENIA, którego najwy?sze m poety?

kiem zjawiskiem by? Kochanowski, zamyka posta? nie

zmiernie charakterystyczna i godna pami?ci. Zwraca ona

oddawna uwag? badaczy, by zyskiwa? nieustannie, w ?wie

tle bada?, na warto?ci i coraz wyra?niejsze okazywa?

oblicze.

Gdy wróci? do nas, za o?wiecenia, kult Kochanow-

skiego, wróci? i Szymonowicza. A dla nas ?yj?cych

w epoce zwrotu do umiaru, prostoty, harmonji, których

unika? troskliwie modernizm, poeta pó?nego odrodzenia

stanowi. wraz z lirykiem czarnoleskim rodzaj legitymacji.

punkt oparcia. wznios?? tradycj? z czasów. które wróci?
. .

mog? J powmny.

Jest on zreszt? wyrazem ?ywotnoscl kultury pol-

skiej nie tylko w jej o?rodkach ale i na wschodzie

Ojczyzny. Odpowiada d??eniom. które usi?owa?y i Lwów

7



r
?I
t

uczyni? wspó?zawodnikiem Poznania, Krakowa, Wilna.

Patrycjat lwowski mia? w nim przedstawiciela, bliskiego
kultur? naj?wietniejszym jego szlacheckim przedstawicie"
10m. Co prawda i humanizm krakowski r?a? mu tyle,
?e studja zagraniczne uzupe?ni?y tylko g??bokie duchowe
i formalne przygotowanie zamojskiego poety.

Wyra?a on epok?, która odsun??a si? ju? GId bez"

wzgl?dnego uwielbienia antyku i pomimo kultu dobrych
poetów by?a czysto chrze?cija?sk?. Zasady stoickie nie

by?y ju? wytyczn? ?ycia, a poeci polscy wspó?dzia?aj?
poniek?d w odrodzeniu katolicyzmu.

Pierwotna, gor?ca, wzniesiona ku niebu religijno?? gó
rowa?a znów w literaturze, usuwaj?c ?wiecko??. zalecaj?c
ascetyzm. Odpowiada tym czasom Grochowski, trafia"

j?cy w rdze? zami?owa? wieku, prozaiczny w stylu ale

w?adaj?cy wierszem swobodnie.

Jak Grochowski, jest i Szymonowicz poet? reakcji,
co nie znaczy bynajmniej upadku my?li i formy. Prze"
ciwnie wytworno?? cechuje go od pocz?tku, skoro nie

mog?o by? inaczej u ucznia Górskiego i Soko?owskiego
a przyjaciela wielkich humanistów" zachodu. Pod okiem

pierwszych próbowa? zreszt? swych si?, wnosz?c, Jeszcze
w roli latynisty, do poezji wiew poezji bliskiej temu, co

pisali humani?ci zachodni.

Religijna i pogodna dusza liryka czerpa?a ch?tnie
z legendy. imponuj?c powag? i wytworno?ci? wyrazu.

Wytworno?? strofy na?laduj?cej piudarowe epinikjony nie

me'g?a nie zaimponowa? wspó?czesnym, A tak?e obra

zowo?? i sentencjonalno?? zwraca?y uwag? ludzi znaj?"
cych trudno?ci szlachetnej sztuki Pindara i Horacego.

Ju? za m?odu nie stroni? ulubieniec katolickiej elity
od zagadnie? politycznych. jak dowodzi jego zaintereso
wanie planami Batorego. Potem wróci do nich, upra

wiaj?c narazie liryk? o charakterze raczej refleksyj.nym,
liryk? o formach naj dostojniejszych i wskazuj?cych. ze

na prze?omie dwóch wieków zaja?nia? u nas artysta, nie

id?cy jedynie ?ladem Kochanowskiego.
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A jednak szed? za nim w dramacie o Józefie, skoro,

w formach helle?skiej tragedji, rozwija? opowiadanie

biblijne. I nic dziwnego, ?e dedykowa? go kaznodziei

Batorego, Soko?owskiemu, który patetyczno?ci?, energj?,

wyrazisto?ci? stylu kaznodziejskiego nie mia? sobie rów

nego i nie szcz?dzi! moralnych uwag swemu spo?ecze?
stwu. D??no?? zwrócona przeciw przemo?nej namiet

no?ci wskazuje, ?e w dramaturgu tkwi równie? moralista.

Mimo reminiscencyj eurypidesowych, ca?o?? ma charakter

samodzielny, gdy? Szymonowicz pracowa? nad ni? d?ugo
i wogóle nie lubi? utworów, którym brak?oby ostatecznego

wyko?czenia.
Nic dziwnego, ?e znakomity latynista zwróci? na

siebie uwag? Kanclerza, który kocha? wykwintn? form?.

W?a?nie podziw dla niej zbli?y? go do poety. Cho?

stacza? w?a?nie boje z politycznymi przeciwnikami, zain

teresowa? si? lirykiem, co g?osi? zwyci?stwo dobrej sprawy

nad ludzk? zawi?ci? i wie?ci? nadej?cie purpurowej

jutrzenki przysz?o?ci. Zw?aszcza personifikacje zawi?ci,

wreszcie aluzje do ucisku ludu, marnotrawstwa i zbytku

uda?y si? lirykowi, który zamyka? swe natchnienia dalej
w kunsztownych odach pindarowych, lepiej od drama

tów, co stanowi?y raczej przeszczepienie obcych moty

wów na grunt polski.

Jeszcze wy?sz? harrnonj? tre?ci z form? zna? u niego

od chwili, gdy jego stosunki z Zamoyskim staj? si?

?ci?lejsze. Szvmonowicz wielbi teraz wielko?? tego,

który wzniós? si? nad przeci?tn? miar? ludzk? i pokona?

wroga chrze?cija?stwa. I znów nie brak?o aluzyj do

ciemnych stron polskiej polityki. Liryk w?ada? coraz

?wietniej trudn? strof? helle?sk?. Strofa ta zawiera?a

ju? mocne wyst?pienia w obronie polityki narodowej
kanclerza. A i ?wiadomo?? w?asnej warto?ci ros?a

w poecie, który, je?eli by? panegiryst?, dochodzi? poniek?d
do szczytu natchnienia mo?e i dlatego, ?e jego i jego

mecenasa wielko?? nie mia?a w sobie nic sztucznego.

Odt?d syn mieszcza?ski sta? si? s?aw?, uznawan?

przez Zygmunta III a otoczon? najwi?ksz? przyja?ni?
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przez kanclerza i naj?wiatlejszych ?udzi wieku. Próbowa?

on teraz i alegorycznych eklog w heksametrze dakty

licznym, s?awi?c ?luby królewskie i hetma?skie. U?ywa?"

i j?zyka polskiego, wczytuj?c si? coraz bardziej w T eo

kryta, który odpowiada? lepiej tonowi festów weselnych

i pozwala? zbli?y? si? do otaczaj?cej rzeczywistosCl.

Wirtuozja formy tych epitalamionów wskazuje, ?e artyzm

w poecie t??eje ci?gle i przerzuca si? znowu do nowych.

form, skoro w dystychach elegjackich pi?tnuje on z nie

pospolit? energj? ówczesne praktyki królewskie.

A swego mecenasa obsypuje ci?gle dowodami kultu,

który nie mia? w sobie nic uni?ono?ci. Jak jego mistrz

Soko?owski w kazaniach. tak on raz w formie jambicz

nej, raz wodzie pindarycznej wypowiada? nastroje zamoj

skie, wiecznie zatroskany o przysz?o??, zw?aszcza, gdy

nie sta?o wodza polityki narodowej i twórcy akademji,

kanclerza. Wynoszono te? wysoko za granic? poet?,"

co kanclerzowi pomaga? szko?? na wzór strasburskiej

stwarza? i synowi jego ojca za wzór stawia?. Woko?o

niego krzewi?a si? te? poezja, bo humanizm szko?y

zamojskiej chcia? i?? o lepsze z zachodnim.

Nieustanne triumfy wojenne kanclerskie podnieca?y
te? liryka. który po ?mierci mecenasa os?pia? znacznie.

W burzy rokoszanej nie mog?o jednak brakn?? g?osu

poety. Wszak?e wyra?a? on zawsze polityk? mecenasa,

gromi?c tajne uk?ady, niepraworz?dno??, ograniczanie

wolno?ci republika?skich. Mia??e teraz, gdy stan??y

sobie do oczu dwie zasady rz?dzenia, nie podnie?? g?osu

i przemówi? w duchu najszczerzej polskim ? Wszak?e

by? i poet? królewskim, w?asnym talentem wzbi? si? na

wy?yny, wypowiada? niejednokrotnie zasad? wieku, odro

dzenie w godno?ci, opartej nie o ród, ale o w?asn?

warto??.

Dlatego, id?c za wskazaniami zgas?ego mecenasa,

uderzy? w lutni? rokosza?sk?, wielbi?c wolno?? polsk?,

t?pi?c ataki na ustrój republika?ski, g?osz?c uroczy?cie,

?e ustrój polski jest stary i ?e

Niewol? wolnych ludzi ?aden Ole popra.wl.
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Jego stanowisko polityczne zbli?a?o si? do stano

wiska Zó?kiewskiego, co sprzeciwia? si? karaniu rokoszan,

gdy? nie móg? podziela? zgubnej wewn?trznej i zewn?trz

nej polityki obozu królewskiego i popieraj?cych t? poli

tyk? karjerowiozów.
Coraz wi?cej wia?o od poety swojszczyzn?. Jeszcze

wraca? on do twórczo?ci ?aci?skiej, jeszcze korespondowa?
z uczonymi humanistami zachodu, jak Seghetus i Casau

bonus. W Zamo?ciu nie by?o mu ju? zbyt swojo. Wi?c

ucieka? od dworskiego ?ycia, kryj?c si? w ustronnym

domu wiejskim w Czerniecinie, gdzie ?y? w?ród ksi??ek

i uroków wsi.

Teraz by? podobny zupe?nie do wielkiego liryka

polskiego odrodzenia, gdy? pocz?? czerpa? ze ?ród?a,

które znali Rej i Kochanowski. Mia? religijno?? pierw

szego, a ukochanie wsi drugiego. Zarzuci? ju? pinda

ryzm, odsun?? si? od opiewania czynów wojennych;

zrywa? si? do lotu ?redniego ale pewniejszego od trud

nych wy?yn dawniejszych. Gra?y w nim melodje ca?kiem

inne, bardziej realistyczne i swojskie. I teraz. mimo

u?ycia polskiego trzynastozg?oskowca. umia? go nagi??

do swych potrzeb sielankopisarza.

Zywe poczucie rzeczywisto?ci przezwyci??y?o uczo

no?? i wirtuozj?. Nie na?ladowa? Teokryta ale pisa?, jak

Teokryt. W jego szkole rozwin?? w sobie zwi?z?o??.

prostot?, obserwacj? faktów. ?Tzruszenie odezwa?o si?

wyra?nie, osoby z ludu wyst?pi?y w kszta?tach pierwo

tnych, którym nie brak?o jednocze?nie poezji.
I j?zyk nie mia? nic z górnego patosu ód. Impo

nowa? bezpo?rednio?ci? i malowniczo?ci?, sztucznoser

i roboty nie by?o w nim ?ladu. T o nie by?o przebranie

pasterskie, jak u Wergiljusza, to nie by?o wymuskanie

idyllistów rokoka. Poci?ga?a skromno?? idyllisty, co

wa?y? si? i?? w zawody z przednimi rymopisami, cho?

przenosi? ich niejednokrotnie.
Hellenista przemówi? w nim. jak niegdy? w Kocha

nowskim. Poszed? drog?, któr? kroczy? podobno znany

tylko z nazwiska Przer?bskit nie maj?c przecie? nic
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z typu wergiljuszowego. l dlatego Mickiewicz wyczu?

w nim realizm, który móg? pope?nia? pomy?ki, ale szed?

wytrwale do celu.

Uchrze?cijania? swe ?ród?a, wprowadza? ludowe mo

tywy. rozwija? aluzje do polskiej wspó?czesno?ci. Wypo.

wiada? wiar? w nie?miertelno?? swych pie?ni, co by?y

czyste, nie kuma?y si? ze z?em, szuka?y wznios?ych wra?e?

i ludzi. Ton elegijny zachodzi? tu nie rzadko, bo poeta

starza? si? samotny i pozbawiony rozkoszy ?ycia rodzin.

nego. Wi?c ?y? jedynie sztuk?, co mu zapewnia?a byt

po?miertny:

Ale w?dy pie?ni moje. ze mn? zostawajcie.

Ani mi? do samego grobu opuszczajcie,
O pie?ni l nigdy na was nie padnie ?mier? g?ucha.

Rzewna, czu?a, delikatna nuta wyrywa si? z piersi

.liryka, który ma?o mówi? kiedykolwiek o sobie.

Osi?gn?? on ten ton swojsko?ci. który nie sta? si?

udzia?em Kochanowskiego. Liryk by? mo?e bli?szym

ludu od poety czarnoleskiego i porusza? momenty, które

by?y obce tamtemu. Uj?cie pojawów ?ycia przybra?o
tu miar? wy?sz? nad konwencje. Tyle prawdy w odtwo

rzeniu ?ycia znalaz?o si? dopiero mo?e u Mickiewicza.

Wi?c poeta zamojski by? jakby oste t o iern echem

epoki. która w nim mia?a swój promienny i gor?cy

zachód. Odrodzenie nie odsun??o go od ?ycia, przeci

wnie zwi?za?o go silnie z narodem I Jego sprawami.

W nim narodowa tre?? i narodowa forma zyska?y na

ekspansji i przyczyni?y si? mocno do pog??bienia tre?ci

i formy narodowej w bliskiej ju? epoce baroku. Poczucie

w?asnej osobistej warto?ci sz?o u niego w parze z praw

dziw? religijno?ci?, mocne ukochanie sztuki nie wyklu

cza?o niepokoju o ojczyzn?. Wi?c by? Szymonowicz

humanist? w najlepszem s?owa znaczeniu, bo nie tylko

przeciwstawia? si? otoczeniu, ale i by? z niem zwi?zany

mnóstwem nici.

Przez takich ludzi, jak on, odrodzenie przybiera?o
charakter narodowy. l je?eli na ducha odrodzenia sk?a·
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daj? si? kult sztuki, ??dza wiedzy, pragnienie s?awy jako

pierwiastki bardzo indywidualistyczne, to te pierwiastki

id? te? zgodnie obok troski o ogó? i poczucie odpowie

dzialno?ci za to, co dzieje si? w kraju. Jest wi?c Szymo

nowicz obok takich, jak Kochanowski, wyrazem kultury,

w której jest ?ywotno??, a niema rozk?adu. W zwrocie

do tej kultury tkwi te? i odrodzenie przywróconej dzi?,

do dawnej wolno?ci polskiej ojczyzny.

i'
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WILHELM BRUCHNALSKI
profesor Uniwersytetu ]. K. we Lwowie.

Postulaty bada? nad twórczo?ci?

Szymonowicza.

SZYMONOWICZ, poeta uwie?czony, uczestnik prac

wielkiego Zamoyskiego, w trzechsetn? rocznic? swego

zgonu s?usznie zapyta? mo?e spo?ecze?stwo polskie, to

mianowicie, którego pieczy powierzone jest niejako z urz?

du pi?miennictwo narodowe, jak z pu?cizn? jego ducha

obeszli si? nast?pcy, szczególnie za? ci, co nale?? do

tera?niejszo?ci naszej.

Ogólnie mówi?c, nale?y zgóry stwierdzi?, ?e polski

Teokryt by? jednym z szcz??liwszego grona poetów, któ

rego ofiar? swoj? nie by?o w stanie uczyni? zapomnienie,

nigdy bowiem nie brak?o jego "vindicantes ab oblioione" ,

tej najwi?kszej kl?ski i nieszcz??cia pisarza renesanso

wego, który wed?ug swego przekonania jedynie ma pra

wo ?y? wiecznie i innych wieczno?ci? darzy?. Od pierw

szych chwil wyst?pienia swego na niwie pi?mienniczej,
t. j. od po?owy ósmej dziesi?tki XVI w. do ko?ca ?y-

15



cia (1629 r.) Szyrnonowicz zawsze znajdowa? b?d? ta

kich, którzy, ciesz?c si? owocami licznemi jego pracy

twórczej, czynili go ?ywym mi?dzy ?ywymi i takim?e

przekazywali przysz?o?ci najbli?szej, - b?d? takich, któ

rzy, daj?c opisy jego ?ycia i kre?l?c jego dzia?alno?? li

terack?, w ten sposób czynili go znowu bliskim i nieza

pomnianym dla szerokich warstw wspó?czesnego czy

pó?niejszego spo?ecze?stwa.
Od czasów grecko-rzymskich, w których stworzono

wizerunek cz?owieka pod postaci? Bios czy vita, nauczono

si? uwa?a? za konieczne dwie w nim sk?adowe cz??ci:

?ycie jednostki w znaczeniu w?a?ciwem, nast?pnie wszyst

ko to, co jednostka zdzia?a?a, - i w my?l tego, je?li

jednostka by?a czynna na polu literackiem, wizerunek

jej pe?ny otrzymywa? tytu?: ? y c i e i d z i e ? a pewnego

poety, cz?owieka naukowego czy wogóle pisarza. Jak
kolwiek nie moznaby utrzymywa? z dzisiejszego punktu

widzenia, ?e podzia? taki jest niezb?dny, szczególnie pod

form? osobno traktowanego ?ywota a osobno twórczo?ci

pi?mienniczej albo -

co gorsza
-

w zmieszaniu tych
dwóch ?ywio?ów, zatrzyma? go jednak warto ze wzgl?

dów utylitarnych, u?atwiaj?cych uj?cie postulatów bada?

nad twórczo?ci? Szymonowicza.

Zaczynaj?c od ?ywota, stwierdzi si?, ?e Szymono
wicz ju? za ?ycia doczeka? si? uwiecznienia w dwojakiej

"vita" : w Paprockiego "Herbach Rycerstwa Polskiego"
z 1584 i w Starowolskiego "Hekatontasie" z 1625 i 1627 r.,

w rok za? po ?mierci w biografji anonima z r. 1630.

Najwa?niejsz? biograf j?, któr? zawdzi?cza wiekowi XVIII,

to rzecz Janockiego, do??czona do edycji dzie? ?aci?skich

Szymonowicza, dokonanej przez Duriniego w Warszawie

1772 r.,
-

a id?c dalej i pomijaj?c wzmianki drobniej
S7.e (np. Krasickiego), przyjdzie nam zatrzyma? si? do

piero w w. XIX przedewszystkiem na "Historji Litera

tury Polskiej
"

Feliksa Bentkowskiego z r. ? 814, w której

trzykrotnie uczyniona jest pierwsza obszerniejsza wzmian

ka o "Pindarze ?aci?skim", Szymonowiczu (T. I, str.

388, 434, - 441, 561).
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Rozkwit wszak?e w biografistyce Szymonowicza po

czyna si? oko?o r. 1840, który wogóle by? terminem

szcz??liwym w posuwaniu naprzód wszelkich studjów nad

najznamienitszym twórc? sielanki polskiej, -

w tym roku

bowiem ukaza? si? znaczniejszy "przyczynek do ?ycio
rysu" poety (w "Przegl?dzie Warszawskim" 1840 r.)
przez Sew. Sierpi?skiego, a w siedem lat pózniej nie

doskona?y jeszcze i niewielkich rozmiarów, ale pióra
wielkiego historyka, Augusta Bielowskiego, artyku? "Szy
mon Szymonowicz" (w "Dzienniku Mód Paryskich"
1847 r.), który jednak s?a? si? zawi?zkiem póz niejszej,

wybitnego znaczenia pracy, wykonanej przez wydawc?
"Monumenta Poloniae" a og?oszonej w "Pami?tniku Aka

demji Umiej?tno?ci Wydzia?u historyczno-filozoficznego"
w r. 1875, pod tym samym tytu?em. Praca Bielow

skiego, o charakterze przewa?nie, je?li nie wy??cznie,
historycznym, z dzisiejszego stanowiska i wobec dzisiej
szych ?róde? nie bezb??dna, w badaniach nad Szymo
nowiczem sta?a si? dzie?em epokowem, równie jak józefa
Przyborowskiego "Wiadomo?? o ?yciu i pismach jana
Kochanowskiego" (Pozna?, 1857) nad poet? czarnoleskim
i po?o?y?a pierwszy, g??boko za?o?ony fundament pod
szerok? jego biografje.

?wier? wieku musia?o up?yn?? od pojawienia si?
pracy Bielowskiego, -

w tym przeci?gu czasu zbierano
i og?aszano materjaly historyczne i krytyczno-literackie
zwi?zane z osob? Szymonowicze , a? na nich j na w?a

snych d?ugoletnich, pilnych studiach opar?szy si?, ?. p.

prof. juljusz Heck, w r. 190 l i 1903 da? najwi?ksze -

jak dot?d - bo o 533 stronicach dzie?o p. t. "Szymon
Szymonowicz, jego ?ywot i dzie?a", pomieszczone
w "Rozprawach Akademji Umiej?tno?ci Wydz. filolog.",
Ser. II, T. XVIII i XXII.

Mimo niezwykle rozleg?y materjal, który zebra?
i z którego skorzysta? Heck dla swojej pracy, maj?cej
da? najpe?niejszy wizerunek ?ycia i twórczo?ci Szymo
nowicza, a stanowczo nie bez pewnych zas?ug dla stu

djów pó?niejszych nad poet?, dzie?o jego, je?li spotka?o.
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si? ju? nied?ugo po ukazaniu si? z wielu -

niestety su

rowemi a uzasadnionemi zarzutami recenzentów, by ty lko

przytoczy? wzorowy, wyczerpuj?cy os?d prof. Hahna

(w "Pami?tniku Literackim" 1903 r.), to w obecnym sta

nie bada?, które w umiej?tno?ci literackiej niejako obo

wi?zuj? ju? nie od wczoraj ani od dzisiaj, tern bardziej

nie wytrzyma?oby próby krytyki. Przestarza?? mia

nowicie, wad? ogóln?, przenikaj?c? od pocz?tku do ko?

ca dzie?o Hecka, jest metoda nie ??czenia, ale przewi

jania nieorganicznego i nic nie t?umacz?cego biografji

z twórczo?ci?, - metod", w tera?niejszo?ci zupe?nie prze

starza?a i daj?ca wiele sposobno?ci do zarzutów wobec

sposobów, ?rodków i wynikó,w nauki europejskiej; dziw

nem skutkiem tego wydaje si? twierdzenie prof. Briick

nera, autorytatywnie wyra?one przy wydaniu "Sielanki

Polskiej XVII w." (Bibljoteka Narodowa S. I. Nr. 48,

192-2, str. 17), ?e "olbrzymia"
-

co prawda
-

"mo,

nografja Hecka wszelkie dawniejsze prace i z nich naj

cenniejsz? Aug. Bielowskiego, usun??a na bok", cho? nie

ulega w?tpliwo?ci, ?e niektóre L dawniejszych pod nie

jednym wzgl?dem sta?y od niej wy?ej.

I st?d wyp?ywa postulat pierwszy: konieczno??

stworzenia nowej, opartej na ?wie?ych podstawach nau

kowej biografistyki i metodami jej kierowanej biografii

Szymona Szymonowicza.

Je?eli do krytycznego zbadania wszelkich dziejów

przesz?o?ci literackiej niezb?dne s? wydawnictwa doku

mentów, roz?wietlaj?ce spraw? kultury duchowej i tych,

co kultur? t? tworz?, t. j. pisarzy, to potrzeb? t? rów

nie? uzna? nale?y co do Szymonowicza, mianowicie o ile

ona dotyczy samego ?ycia poety i Iormowania tego ?y

cia od zewn?trz. Pod tym wzgl?dem by?yby do spe?

nienia trzy wymagania:

l) zebranie, krytyczne os?dzenie i w nale?y tern roz

segregowaniu podane dokumenty w znaczeniu ?cis?em,

któreby pozwoli?y badaczowi, zamiast b??kania si? po

bezdro?ach i trawienia czasu na sprawdzaniu i wyszuki

waniu szczegó?ów, tworzy? syntez? ?ywota;
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2) podobnie? nale?a?oby post?pi? z wszelkiemi

listami Szymonowicza, tak od niego wychodz?cemi i kie

rowanemi do ró?nych osobisto?ci, jako te? przez niego
od ró?nych odbieranemi. W ten sposób stworzonoby
niezb?dny ?rodek do bada?, korespondencj? Szymono
wicza, dokonan? na podstawie specjalnych zasad nau

kowych, znanych dobrze tak naszej, jak obcej, szeroko

rozwini?tej epistulografji;
3) w obecnern traktowaniu rozmaitych spraw, do

tycz?cych kultury tak umys?owej jak materjalnej,. coraz

bardziej uciera si? i bywa podkre?lany t. z. r e g j o n a

l i z m czy re gj o n a l n o??. S?owo nowe, ale zawiera-

j?ce tre?? star?, która dobrze znana by?a, o ile rzecz

wi?za?a si? z twórczo?ci? duchow?, szczególnie literack?,
ju? dawnym. od XVI w. poczynaj?c, teoretykom litera

tury i zwa?a si? u nich pierwiastkiem geograficznym albo

etnograficznym. Co oznacza regjonalizrn, t?umaczy? nie

potrzeba, przeciwstawiwszy mu w?a?nie dwa terminy
dawniejsze, -- nie potrzeba te? wykazywa?, jakie znacze

nie ma on dla bada? takich jednostek, które duchowo

urabia?y si? i formowa?y na rubie?y dwóch szczepów
i narodowo?ci, jak to mia?o miejsce u Reja, Klonowicza,
Zimorowiczów, a tak?e u Szyrnonowicza, który przecie
urodzi? si? we Lwowie, kszta?ci? si? pod wp?ywem pol.
sko?ci kresowej i rusko?ci, a przeto musia? przedstawia?
typ do jakiego? stopnia inny i nosi? pewne ró?ne zna

miona od wielkopolanina czy mazowszanina. Potrzebe

uwzgl?dnienia takiego zagadnienia przy uk?adaniu bio

grafji Szymonowicza uznawa? tak?e Heck w swej mono

grafji, ale za?ama? si?, chc?c przedstawi? i rozwik?a? t?

kwestj? i dlatego powinno si? wstawi? j? napowrót
w szereg zagadnie? Szymonowiczowych.

Tak przedstawia?yby si? trzy dalsze postulaty, t. j.
II, 1II i IV z rz?du, wobec przysz?ej, koniecznej biografii
Szymonowicza. Oczywi?cie, ?e uj?te one zosta?y w sche

mat gruby, w rysy zasadnicze, nie poruszaj?ce szczegó
?ów, które sk?adaj? si? na now? biografistyk? materjaln?,
jako te? na jej teorj? i znowu wysuwaj? czy te? wysu-
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n?? mog? szereg albo szeregi postulatów nowych, które

zgo?a nie znalaz?y wyrazu w monografji Hecka, by przy

k?adowo wspomnie? o nieuwzgl?dnionej kwestji struktury

psychicznej Szymonowicza lub o tak wa?nej sprawie jak

prze?ycia w?a?ciwe a kulturalne i ksi??kowe, których

sum? jest produkt literacki i t. d.

Cz??? druga postulatów, do której z kolei przejsc

wypada, obraca? si? b?dzie oko?o publikacji dzie? Szy

monowicza i dzie? tych rozbioru.

Nauka, po?wi?cona pi?miennictwu wogóle czy lite

raturze w ?cis?em s?owa znaczeniu, nie mog?aby w?a?ci

wie istnie?, o ile by nie mia?a substratu swojego, t. j. zbio

ru dzie?. stworzonych przez pisarzy pewnego narodu,

utrwalonych pismem a przedewszystkiem, co jest w?a?ci

wo?ci? kultury nowo?ytnej, powielonych drukiem. Wi?c

i zaj?cie si? twórczo?ci? Szymonowicza w ca?em tego

s?owa znaczeniu i w ca?ej pe?ni b?dzie mo?liwe dopiero

wtedy i tylko wtedy, kiedy b?dzie mia?a dla swojego

u?ytku ca?? jego pu?cizn? duchow?, manuskryptow? czy

drukow?, przedstawion? w sko?czonej, nale?ytej formie.

Pierwszej pomocy dla badania u?yczy nauce litera

tury. jak wsz?dzie, tak i w zastosowaniu do Szymono

wicza, bibljografja,
- i tu wysuwa si? postulat dal

szy, dot?d poza prób? Stanis?awa W ?clewskiego (" Wia

domo?? o ?yciu i pismach S. Szymonowicza porz?dkiem

lat spisana". przy wydaniu "Sielanek i kilku innych pism

polskich Szymonowicza") zgo?a niespe?niony. nawet nie

rozpocz?ty, bibljografji wszystkich dzie? poety, nie tylko

skrz?tnie zebranych, ale przedewszystkiem dok?adnie opi

sanych, z zaznaczeniem najwa?niejszych i naj charaktery

styczniejszych ró?nic tekstowych czyli warjantów, bo ca?a

reszta innych znajdzie pomieszczenie przy wydaniu tek

stów. Wzory dla takiego przedsi?wzi?cia znajd? si? nie

jednokrotnie w literaturze obcej, by wskaza? np. wielk?

"Bibljografia Dantisca", u?o?on? ju? w r. 1846, pó?niej

coraz rozszerzan? i uzupe?nian? i inne, lub w naszem

pi?miennictwie x. Konst. Otwinowskiego "Dzie?a x, Pio--
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tra Skargi T. J. Spis bibljograficzny" (Kraków, 1916),

wykonany wzorowo pod wzgl?dem tre?ci a z niezwyk??

staranno?ci? typograficzn?.
Na podstawie przewodnictwa bibljograficznego b?

dzie mo?na przyst?pi? do spe?nienia d?ugu, który naród

polski obowi?zany jest ui?ci? Szymonowiczowi pod po

staci? wydania wszystkich dzie?, opera omnia, jego pióra.

T o jest postulat nast?pny, chyba najdonio?lejszy ze wzgl?

du z jednej strony na interes nauki, z drugiej na spo?e

cze?stwo czytaj?ce, dla którego rol? propagandow? w in

teresie autora odgrywa?a zawsze i odgrywa dot?d udo

st?pniona dzie? lektura. Wydawnictwo takie obj??oby
- jak naturalna -

pisma zarówno w j?zyku polskim,

jak ?aci?skim, - ostatnie opatrzone nowem t?umacze

niem polskiem, poetyckiem czy dos?ownem, z uwagi na

to, ?e zrozumienie ?aciny Szymonowicza przedstawia

wiele trudno?ci a jeszcze wi?cej przedstawia? ich b?dzie

w przysz?o?ci, kiedy zmniejszy si? obni?ana ustawicznie

w nauce szkolnej znajomo?? j?zyka Rzymian. Co do

utworów ?aci?skich Szymonowicza, nale?y zwróci? uwag?

na to, ?e nowa ich publikacja nie b?dzie bez interesu

dla cudzoziemców, którzy w dawniejszych dzie?ach, hi

storji literatury powszechnej po?wi?conych, z regu?y

uwzgl?dniali jedynie dwóch Polaków, Sarbieviusa i w?a

?nie Simonidesa i z nich si? przekonywali, jak poetycka
twórczo?? polska styka?a si? z twórczo?ci? Zachodu i Po

?udnia, jak sz?a równolegle do niej a nawet potrafi?a j?

niekiedy przewy?szy?. Nale?y zaznaczy?, ?e Szymono

wicz jest jednym z dawniejszych wybitnych przedstawi
cieli Parnasu polskiego, który ma znikom? ilo?? zebranych,

nie zbiorowych pism swoich; z po?ród polskich mo?na

wymieni?
-

niestety
- tylko jedno, dokonane, acz przed

65 laty, ?wietnie (jak na swoje czasy) pod wzgl?dem

staranno?ci tekstu i komentarza, które zawar?o: "Sielan

ki", "Nagrobki zbieranej dru?yny", "Mulier fortis", "Lut

ni? rokosza?sk?", dwa wierszyki na ksi??ki, w?tpliwego

dzisiaj autorstwa "Wiejsk? szcz??liwo??" i siedm "Listów

polskich" I przewa?nie do hetmana Zamoyskiego,
-

z po-
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?ród ?aci?skich, publikowanych w Polsce, trzy: Anio?a

Marji Duriniego, nuncjusza apostolskiego w Polsce z r. 1772"
w którem pomieszczono 1 7 utworów, - Rajmunda Cu

nicha T. J. przedruk "Imagines diaetae Zamoscianne"

i "Hercules prodiceus", - i ju? z czasów niemal naj

nowszych, bo z r. 1899, "Wybór" o 11 utworach, prze

znaczony dla u?ytku szkolnego, zestawiony i obja?nie
niami opatrzony przez wielce zas?u?onego badacza nad

Szymonowiczem, prof. W. Hahna, z po?ród zagranicz

nych za?, dokonanych za ?ycia poety, zdo?ano dot?d

odkry? dwa: z r. 1608 "Odae II", opublikowane przez

Anglika Tomasza Segetha (Zob. Weintraub W.: "Anglik
- przyjaciel Szyrnonowicza", w ksi??ce: Szymon Szyrno

nowicz i jego czasy. Zamo??, 1929, str. 74 n.), i znane

ju? dawniej "Poemata Aurea S. Simonidae ed. J. Mor

sius" [Lugduni Batavorum. 1619). Wydania zbiorowego

jednak dzie? Szymonowicza dot?d nie mamy "i z tego

powodu - jak s?usznie podkre?la prof. Pi?at - obraz

czynno?ci jego poetyckiej pozosta? musi zawsze niezu

pe?ny i niewyczerpuj?cy. Wydanie kompletne dzie? tak

wybitnego poety nale?y do bardzo piek?cych dezyderatów

naszej literatury" (" Historja literatury polskiej" II, str. 96).
Na pod?o?u takiem mo?na dopiero wszechstronnie

podj?? czynno?? naukow?, której koron? by?by zupe?ny
i wyczerpuj?cy obraz tego, co zdzia?a? Szymonowicz na

polu literatury. Oko?o tego samego prawie roku, w któ

rym rozpocz?to zbiera? i og?asza? materjaly do skre?lenia

biografji Szymonowicza, rozpocz?to tak?e pu?cizn? jego

czyni? przedmiotem roztrz?sa? naukowych. W zakresie

tym poddano analizie przede wszystkie m poszczególne
jego utwory

-

paralelizewano je i ich twórc? z literatur?

obc? i literatury tej przedstawicielami (szczególnie mia?o

to miejsce w odniesieniu do dramatów i sielanek)

rozpatrywano je ze stanowiska j?zyka i artyzmu
-'- o?wie

.. tlano dzia?alno?? Szymonowicza poza poezj?, a ca?o??

jego dorobk-u wogóle starano si? okre?li? na tle pr?du
renesansowego, ponadto inne podejmowano tematy, ale

oprócz wspomnianych analiz, nierzadko znakomitych
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i uwie?czonych ?wietnemi wynikami, ?adnego ogólniej

szego tematu nie za?atwiono - trzeba to podkre?li?
-

w zupe?no?ci, w ca?kowitem jego wyczerpaniu. Wi?c

jakie? by?yby postulaty bada? krytycznych nad twórczo

?ci? Szymonowicza, gdyby znalaz?a si?, jak kto? zauwa

?y?, "lito?ciwa r?ka", któraby zaj??a si? sporz?dzeniem

wydania wszystkich bez wyj?tku jego prac pi?miennych?

Umiej?tno?? literacka, która ostatnie mi czasy sta?a si?

niezwykle rozleg?a przez to, ?e w zakres swój wci?gn??a,

jako pomoce i ?rodki, bli?ej czy dalej od granic jej

le??ce nauki i ich wyniki, stawia te? coraz lu?niejsze

wymagania badaniom, maj?cym za cel zjawiska literackie

zbiorowe czy te? poszczególne. W prawdzie trudn? rze

cz? by?oby zebra? i przedstawi? w krótko?ci tego rodzaju

wymagania ju? mniej lub wi?cej sprecyzowane, albo

takie, które nie osi?gn??y jeszcze precyzacji, przyczem

wypada zauwa?y?, '?e nigdy nie dadz? si? wyczerpa?,

gdy? twórcze badanie naukowe, po?wi?cone, jak w naszym

przypadku poezji, jest na równi z ni? twórcze i ograni

czy? badacza nie mo?e - zdaje si? jednak, ?e w odnie

sieniu do Szyrnonowicza, je?li nie spu?ci si? z uwagi

realnych mo?liwo?ci, dadz? si? uj?? w punkty nast?

puj?c e:

Maj?c mianowicie na oku dwie strony ka?dego

produktu poetyckiego: j?zyk jako tworzywo poezji i tre??,

zapornoc? tego tworzywa wyra?on?, co do bada? nad

j?zykiem Szymonowicza mo?na by postawi? jako postulaty:

1) Zbadanie wszechstronne jego p o l s z c z v z n y,

nie tylko ze stanowiska gramatycznego i psy chojogicz

nego, które czyni? j?zyk poety b?d? arsena?em form,

b?d? arsena?em poj?? i my?li, ale tak?e, i to g?ównie

ze stanowiska estetyki. która patrzy na j?zyk jako na

materja? sztuki. Nale?y przytem pami?ta?, ?e mowa

polska ju? na d?ugo przed Szymonowiozem by?a mow?

poezji
- ?e przedewszystkiem ju? Kochanowski stworzy?

j?zyk literacki, w ca?ej pe?ni artystyczny, i ?e j?zyk tego

mistrza zacz?? by? biblj? polszczyzny, stoj?c? ponad

wszelkiemi gwarami. Niema?em tedy zadaniem b?dzie
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zbada? i stwierdzi?. jak wobec dawnego bogactwa j?zy

kowego w ka?dym wzgl?dzie zachowa? si? twórca "Sie

lanek", jak z dziedzictwa tego skorzysta? i jak je wzbo

gaci? ze swej strony. W stopniu równie? wielkim trzeba

b?dzie uwzgl?dni? ? a c i n ? poety, który pos?ugiwa? si?

ni? cz?screj, ni? s?owem rodzimem -

uwzgl?dni? tern

bardziej, ?e w tym zakresie zrobiono dot?d zbyt ma?o,
a utrzymuje si? ci?gle, ?e odznacza? si? znakomitym

j?zykiem ?aci?skim. Przedmiotem badania w ostatniej

kwesrji by?by stosunek Szymonowicza tak do ?aciny sta

roklasycznej, jak i nowo?aci?skich pisarzy, znanych mu,

jak to mo?na ?atwo sprawdzi?, w ilo?ci znacznej.

2) Kwest j?, wymagaj?c? zbadania szczegó?owego,

by?aby kwest ja stylu, poj?tego najszerzej, a obejmuj?
cego wszystkie ?rodki retoryczne i poetyckie, wszystkie
tropy i figury, jakiemi tylko pos?ugiwa? si? Szymonowicz
tak w rzeczach po ?acinie jak i po polsku pisanych

-

dalej kwest ja wersyfikacji, strofiki, metryki i wogóle
wiersza ?aci?skiego i polskiego, oczywi?cie z uwzgl?d
nieniem oddzia?ywa? klasycznych.

Gdy z pola j?zyka i zagadnie? z nim zwi?zanych,
z których uwzgl?dniono najwa?niejsze, przejdzie si? w dzie

dzin? tre?ci tego wszystkiego, co wogóle stworzy? Szy
monowicz, ilo?? postulatów, które moznaby tutaj postawi?,

by?aby niezwykle liczna wobec tego, co ju? nadmieniono,
-

wystarczy wi?c zwróci? uwag? jedynie na takie, jakie

dot?d w studjach po?wi?conych poecie nie znalaz?y si?

zupe?nie albo poruszone zosta?y w mierze niedostatecznej.
Zachodzi mianowicie pytanie, gdzie umie?ci? Szy

monowicza z ca?? jego twórczo?ci? w ogólnej, duchowej
kulturze europejskiej, - jakie kultury tej prz?s?o by?oby

naj odpowiedniejsze dla poety polskiego. W badaniach jego
twórczo?ci nie pami?ta si? przedewszystkiem o czasach,
w których ?y? i dzia?a? Szymonowicz jako jednostka spo

?ecze?stwa polskiego i -

co wa?niejsze - jako twórca

poeta,
-

zapomina si?, ?e wszystko to przypada na

okres, w którym renesans, przeszed?szy dwa stadja swego

rozwoju, t. z. wczesne i ?rednie, wchodzi? zacz?? lub
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wszed? ju? zupe?nie w stadjum trzecie, szczytowe, na

chylaj?ce si? ca?kowicie ku barokowi. Oczywi?cie, ?e

tworz?cy w tern stadjum trzeciem, mia? za sob? zdobycze

stadjum pierwszego, przesi?kni?tego nawskro? pierwiast

kami starohumanistycznemi, cechuj?cerui si? praw owi er

.no?ci? religijn?, moralno?ci?, a co si? tyczy ?róde? twór

czo?ci, wskazuj?cemi je w Pi?mie ?w., - mia? za sob?

wszystko to, co przynios?o stadjum ?rodkowe renesansu,

mianowicie imperatyw na?ladowania bezwzgl?dnego sta

ro?ytno?ci klasycznej w poezji a odwrócenia si? od wszel

kiej wulgarno?ci, przez któr? rozumiano ludowo?? i zwi?

zek z ludowo?ci?, je?eli za? cierpiano motywy ludowe

samorodne, to tylko w przestylizowaniu na mod?? kla

syczn?. Stadjum trzecie przypad?o ju? na sam? wspó?

czesno?? poety, która wch?on?wszy w siebie przesz?o??,
dorzuci?a do niej szczegó?y stworzone przez siebie.

Owocem kultury literackiej obcej, niepolskiej, przypada

j?cej na drugie i trzecie stadjum renesansu, by? kierunek

twórczo?ci, który w zakresie poezji przybra? u Niemców

miano "hofische Dichtung", t. j. poezji, nie maj?cej ?ad

nego zwi?zku z wulgarno?ci?, a je?eli zapytamy o osnow?

tej twórczo?ci, przekonamy si?, ?e w zakresie dramatu

sk?ada?y si? na ni? utwory przewa?nie o tre?ci, zaczerp

ni?tej z Biblji (tragoediae, tragicomoediae), a je?eli ze

?ród?a innego, to o tendencji w zupe?no?ci umoralnia

j?cej
-

w zakresie poezji okoliczno?ciowej wype?nia?y j?

wiersze epiczne lub liryczne, opiewaj?ce zdarzenia poli

'tyczne, s?awne i dodatnie lub z??czone z kl?skami i nie

szcz??ciami narodu - wielko?? ksi???t i znamienitych

osób -

w ogromnej ilo?ci opisy za?lubin (epithalamia),

op?akiwania zgonów (treny, trenodje, nenje, lamentacje);

w zakresie liryki: ody, wiersze mi?osne (amatoria]; w za

kresie dydaktyki: epigramaty, bajki, t. z. nagrobki i em

blematy, wiersze adhortatywne tendencji politycznej lub

ogólno-umoralniaj?cej, apologje polityczne ?wieckie lub

-duchowne, satyry, przyk?ady (exempla) i t. d. Po zesta

wieniu tych przytoczonych rodzajów z twórczo?ci? Szy

monowicza przekonamy SI?, ?e niemal wszystko, co

,
-
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opiewa?a poezja niemiecka o znamieniu dworskiem,

znajdzie sie oprócz nielicznych wyj?tków, jak np. ama

toria, satyry, przyk?ady i t. d., w twórczo?ci poety pol

skiego, który nie tylko szed? t? sam? drog?, co nie

mieccy wspó?cze?nicy, ale nadto sam móg? by? poczytany

za poet? nadwornego, cho?by ze wzgl?du na stosunki

swoje 7 Zamoyskim. Czy takie postawienie sprawy nie

wyja?ni wiele zagadek w twórczo?ci Szymonowicza, zdaje

si?, ?e nie potrzeba wykazywa?.

Wzi?wszy pod uwag? ten kierunek. tak mocno

zaznaczaj?cy si? u Szymonowicza, spotykamy si? z dal

szym postulatem, mianowicie z potrzeb? wyja?nienia
war t o ? c i s p o ? e c z n e j jego twórczo?ci, literatura bo

wiem musi by? uwa?ana za zjawisko socjologiczne, a st?d

rodzi si? pytanie o wp?yw Szymonowicza na spo?ecze?

stwo, a w dalszym ci?gu o stosunek jego do ludu,

któremu da? wyraz w "Sielankach".

Niema?ej wagi dla oceny stanowiska Szymonowicza,
co dawniej traktowano pobie?nie, b?d? z b i o r y s

?
d ó w

o nim wspó?czesny?h i pó?niejszych, wypowiadanych

apoftegmatycznie a obracaj?cych si? od publikacji jego

pierwszego utworu do ko?ca XVIII w., w którym zwy

czajnie s?dy takie si? ko?cz?.

Ze wzgl?du na ?ród?a kultury, z których Szymono
wicz czerpa?, wysuwa si? postulat zbadania jego stosunku

do studium humanorum disciplinarum wogóle, - nast?pnie
stosunku z jednej strony do literatury klasycznej staro

?ytnej, co do którego ju? studja dawniejsze wydoby?y
i sprawdzi?y bardzo wiele szczegó?ów, mog?cych rzuci?

niezwykle ciekawe ?wiat?o na zwi?zek jego a? z trzyna

stu pisarzami staro?ytnego ?wiata (jak Bion, Cicero, Clau

dius, Claudianus, Eurypides, Homer, Horatius, Moschus,

Ovidius, Pindar, Quintus Smyrnaeus, Seneka, Teokryt
i Vergilius},

-

z drugiej strony do obcej literatury no

wo?ytnej i do pr?dów, które cid niej szerokiem ?o?ys
-kiem p?yn??y na Polsk? a której przedstawicielami byli:

Sannazer, Vida, Palingenius, Erazm, Buchananu8. Ove-
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nus, Alciatus, Fulgoso, Lorichius, by nie wylicza? jeszcze
wielu innych.

Wielk? warto?? dla teorji literackiej w Polsce przed

stawia?oby skonstruowanie p o e t y k i Szymonowicza, t?u

macz?cej na podstawie jego pism metody jego tworzenia,

wykazuj?cej jego s?dy o znaczeniu, warto?ci, genezie

i istocie poezji
- wreszcie postulat nigdy w nauce pol

skiej nieuwzgledniany: z d a n i e s p r a w y z z a s i ? g u

t wór c z o ? c i Szymonowicza co do nowych pierwiast

ków, jakie wniós? do literatury polskiej i na podstawie

których móg?by by? nazwany, przynajmniej do pewnego

stopnia, praecursorern nowszych jej kierunków.

Naturalnie - wszystko, co powiedziano o postula
tach bada? nad twórczo?ci? Szymonowicza, to tylko próba

uj?cia pewnych wymaga?, jakie nauka stawia, bez ja.

kiejkolwiek pretensji do ich wyczerpania a tern mniej,

autorytatywno?ci, - podkre?li? jednak nale?y, ?e ponad
wszelkie postulaty wobec takiego pisarza, jak Szymono

wicz, wybija si? jeden: wydanie wszystkich dzie? jego,

aby na ich podstawie móg? powsta? szeroko zakrojony
wizerunek poety, pod has?em: synteza

- cz?owiek -

twórca.
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ST ANIS?AW?EMPICKI
profesor Uniwersytetu J. K. w,:; Lwowie.

Szkolr?i.??_?o humanistyczne w Polsce

ze szczególnem uwzgl?dnieniem

Akademji Zamojskiej.

EPOKA RENESANSU i tak ?ci?le zwi?zanego 7. nim

humanizmu renesansowego, wywo?a?a
- jak powszechnie

wiadomo - niezwykle o?ywiony ruch na polu o?wiaty,

w dziedzinie szkolnictwa i pedagogiki. Sta?o si? to nie

dlatego, ?e co drugi renesansista bywa?
_.

ze wzgl?du

na swe warunki i konieczno?ci ?yciowe
- wychowawc?

ksi???t i moznych paniczów lub profesorem jednej z mno

??cych si? silnie w XlV i XV w. uniwersyteckich uczelni;

nie b?dziemy równie? szuka? wy??cznych przyczyn ruchu

szkolno-pedagogicznego w odkryciu i spopularyzowaniu
takich klasyków pedagogicznych staro?ytno?ci, jak Kwin

tyljan, Pseudo-Plutarch "De liberis educandis", czy Platon

lub g??biej poznany Arystoteles.
Wielki ruch pedagogiczny renesansu wykwita ze ?ró

dlisk daleko ogólniejszych i tkwi?cych w samej istocie

ca?ej umys?owo?ci i wszystkich d??e? epoki. Wprawdzie

ka?da epoka, b?d?ca wyrazem i uciele?nieniem pewnego
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pr?du kulturalnego ma swój idea? cz?owieka, swój idea?

,kulturalno-wychowa wczy, swój "Bildungsideal", jak mów i

Niemiec; ale humanizm renesansowy, podobnie jak wszelki

humanizm, pojawiaj?cy si? na przestrzeni wieków, akcen

towa? ten swój cel najwy?szy dobitniej, szczegó?owiej
.i powiedzmy g?o?niej, ni? czasy poprzednie i bezpo?red
nio nast?pne. Wszak?e humanista doby renesansu chcia?

wychowywa? cz?owieka nowego, pe?nego, doskona?ego,

urobionego wedle przykaza? i kanonów staro?ytnego na

'?wiat pogl?du, staro?ytnej filozo?ji, etyki, polityki i pe

,dagogiki. Parenez?, moralno?ci? przenikni?te jest ca?e

pi?miennictwo renesansowe z ma?e mi wyj?tkami w naj

wa?niejszych swoich przedstawicielach; wielk? za? ga??zi?

tej parenezy jest w?a?nie pedagogika. St?d to wielki

rozrost literatury pedagogicznej w tym d?ugim okresie,

st?d notoryczna dba?o??' o szko?y i wszelkie sprawy

·i instytucje, zwi?zane z wychowaniem m?odziezy, Lite

ratura pedagogiczna renesansu, licz?ca setki pisarzy i dzie?,

jest nieraz nazbyt ogólnikowa, roztapia si? cz?sto w ko

muna?ach i przykazaniach ogólnych, nawet u wielkiego
Erazma z Rotterdamu, a jednak zaprzeczy? si? nie da,

?e przynios?a ona w dziedzin? wychowania i szko?y nowe

tchnienie, ?e postawi?a poraz pierwszy ca?y szereg po

stulatów nowo?ytnych, które pozosta?y odt?d trwa?? zdo

bycz? ludzko?ci. Nazwiska Niderlandczyka Erazma z Rot

terdamu i Hiszpana Vivesa, nazwiska w?oskich pisarzy

pedagogicznych, jak Vergerius, Vegius, Picolomini, Filelfo

-i inni, nazwiska polskie Mariciusa, Modrzewskiego, Glicz

nera, Reja, Otfinowskiego, Petrycego, Siemka, cho? wi?k

szo?? z nich traktuje t? pedagogik? tylko ubocznie, zwy

kle jako "politicum" , jak jedn? sfer? ?ycia politycznego

narodu, - zosta?y trwale zapisane w historji szkó? i wy

chowania m?odych pokole?.
Bior?c rzecz z praktycznego punktu widzenia stwier

dzic wypadnie, ?e szkolnictwo Europy rozwija si? w epoce

renesansu
-

w stosunku do ?redniowiecza, nawet pó?

nego
- bardzo silnie. Zarówno ilo?ciowo, statystycznie,

jak i rodzajowo, kwalitatywnie. Wiek XV przynosi jeszcze
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jedn?, po poprzednich, fal? tworzenia nowych uniwersy
tetów i akademij (szkó? wy?szych). Uniwersytety w?oskie

i zachodnio-europejskie dopiero za renesansem i to po

woli, modernizuj? si? naprawd?. W Niemczech reforma

uniwersytecka i szkó? ?rednich, podj?ta przez protestantów,

przez Melanchtona, Sturma, Bugenhagena, Trotzendorfa

i innych, dokona?a prawdziwego prze?omu. Tworzy si?

równocze?nie nowa humanistyczna szko?a ?rednia, Aka

dernja czy gimnazjum w krajach roma?skich, we W?o

szech i Francji, nadto w Belgji, Holandji, Anglji, Szwaj

carji. Zwi?ksza si? troska o szko?? najni?sz?, zaznacza

si? niedwuznacznie d?zno?? do jej podniesienia, cho?by

wymieni? Lutra czy Francuzów. W drugiej po?owie XVI

w. wida? ju? pot??niejszy wp?yw pierwszego wielkiego
zakonu szkolnego, Jezuitów, którzy zrazu ?wietnie sfruk

tyfikowali humanizm dla celów nauczania katolickiego
i wyst?pili do walki szkolnej z wp?ywowem i humaniz

mem owianem szkolnictwem protestanckiem. W okresie

soboru trydenckiego i po nim zauwa?y? si? musi d??
no?? biskupów i o?wieconych dzia?aczy kontrreformacyj
nych w kierunku uzdrowienia i rozbudowy szkolnictwa

dla duchownych. Udoskonala si? te? w tej epoce wy

chowanie prywatne, poczynaj?c od humanistycznej ju?
teraz "educatio principum"; zjawia si? nowy typ wy

kszta?conego guwernera-pedagoga, z tytu?em akademic

kim, je?d??cego ze swoimi pupilami po uniwersytetach
i uczonych zagranicznych, wykonuj?cego ?ci?le m?dr?
nieraz i ?wiat?? instrukcj? rodzicielsk?. Rozwija si? i na

biera nowych blasków wychowanie dworskie, mno?? si?

szko?y pa?acowe magnatów duchownych i ?wieckich. Uzu

pe?nianie wykszta?cenia krajowego przez studja w?oskie,
u ?róde? humanizmu, przez pouczaj?ce "peregrinationes"
-

staje si? postulatem wprost nieodzownym, ju? nie

u ksi???t i wielmo?ów, ale u bogatszej szlachty i miesz

czan. Wybuja?a wreszcie - jak ju? powiedzieli?my
-

my?l pedagogiczna, rozwin??a si? i zró?nicowa?a literatura

tej ga??zi, wydaj?c traktaty i elaboraty pedagogiczne,

dydaktyczne, projekty reform szkolnych i t. p.
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Przejd?my jednak do Polski, W Polsce doba hu

manizmu renesansowego
-

co tylko krótko tutaj zazna

czy? chcemy, wyda?a w sferze szkolnictwa i pedagogiki
owoce analogiczne do tych, które przed chwil? podkre

?lili?my, jako charakterystyczne dla ca?ej Europy. ?e na

mniejsz? skal?, nie w tak bogatym zasi?gu, jak gdzie

indziej, to rzecz zrozumia?a. Usprawiedliwia nas nie

tylko ogólna m?odszo?? naszej cywilizacji, ale i pó?na
stosunkowo recepcja na naszym gruncie idei renesanso

wo-humanistycznych, bo w?a?ciwie dopiero w ostatniem

30-leciu XV wieku. A jednak bilans nasz na polu po

st?pów szkolnictwa jest wtedy powa?ny: rozkwit Uniwer

sytetu Jagiello?skiego w latach 1485 - 1530 i jego nie

w?tpliwe prosperowanie
- chocia? nie be? waha? -

przez ca?y wiek XVI-ty, liczne i uparte próby gruntownej

reformy tej Akademji narodowej, próba Zamoyskiego i Ba

torego za?o?enia w Krakowie humanistycznego "College

Royal", faktyczne, realne zdobycze w dziedzinie szkol

nictwa wy?szego przez za?o?enie Uniwersytetu jezuickiego
w Wilnie i prywatnego, hetma?skiego w Zamo?ciu, ci?g?e

d??enia
- -

w ró?nych stronach pa?stwa, to w Poznaniu,

to w Che?mnie, to na Rusi, do tworzenia jeszcze nowych

szkó? akademickich -

to wszystko na gruncie uniwer

syteckim.
Co do szkó? ?rednich, to post?p niew?tpliwy: tworz?

si? i rozwijaj? liczne szko?y ?rednie katolickie i prote

stanckie, nie tylko w wielkich miastach, ale i w miastach

mniejszych i miasteczkach; unowocze?nia si?, humanizuje

program tych szkó?, bior?c wzory najlepsze z Zachodu,

od Melanchtona, Sturma, T rotzendorfa, Cordiera, WpIO

wadzaj?c podr?czniki pierwszorz?dne, Erazma, Vivesa,

Melanchtona, w?oskie, niemieckie; ta polska szko?a ?re

dnia jest rozmaita, nie jest zuniformowana, ale jest

w niej i klasyczna ?acina, i retoryka niegorsza, ni? we

W?oszech i Niemczech, s? doskona?e podr?czniki huma

nistycznie poj?tej dialektyki, epistologra?ji, jest greka,

próbuje si? nawet szczepi? hebraistyka i prawo rzym

skie. Unosi si? nad niektórerni z tych szkó? duch "trium
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linguarum", równocze?nie me zapoznaje SI?, np. u pro

testantów czy u Herbesta, wagi j?zyka narodowego, w?a

snego. Próby unifikacji szkó? ?rednich, upodobnienia
ich wspólnego programu s? widoczne zarówno u zas?u

?onego reformatora szkó? katolickich, miejskich, x. Bene

dykta Herbesta, jak i u protestantów. Wyrastaj? praw

dziwe tatenty pedagogiczne, jak obaj Herbestowie,

Statorius, Kaliszczyk czy nauczyciele szko?y katedralnej

lwowskiej lub Lubranscianum (Hegendorfer i inni). Szkol

nictwo humanistyczne ?rednie nie upowszechnia si? wtedy

w Polsce, tworzy raczej pewne wyspy, oazy, centra

szkolne (Lwów, Kraków, Pozna?, ca?a po?a? prusko

pomorska z Che?mnem, Toruniem, Elbl?giem, Gda?

skiem), ale czy? upowszechnia si? ono i uniformuje

gdzieindziej na szersz? miar?, z wyj?tkiem chyba pew

nych krajów protestancko-niemieckich. Mówi? o pierw

szej po?owie XVI w. Bo w drugiej po?owie tej unifor

macji dokonuj? przecie? polscy Jezuici z konsekwencj?

zas?uguj?c? na podkre?lenie. Rozrost kolegjów jezuickich
w Polsce, ta ca?a ich poka?na ju? mapa topograficzna,
to tak?e sprawa nieoboj?tna. Nie mo?na naszych szkó?

jezuickich XVI w., poczynaj?c od Hozjuszowej Bruns

bergi, Pu?tuska, Lwowa i t. d., mierzy? miar? upadaj?

cych i szkodliwych szkó? jezuickich drugiej po?owy XVIf

czy XVIII wieku. Nie mo?na rzuca? tych cieniów wstecz.

Szkolnictwo i pedagogika jezuicka XVI w. by?y zjawi

skiem post?powem, szko?y ich wytrzymywa?y porównanie

z chwalonem s?usznie szkolnictwem protestanckiem,
a siew kulturalno-o?wiatowy tych katolicko-humanistycz

nych uczelni by? w XVI wieku w Polsce powa?ny i do

datni.

Najgorzej sta?a sprawa szkó? najnizazych, ale t?

w ca?ej Europie poprawi? przeciez dopiero koniec

wieku XVIII i wiek XIX-ty. Szkó?ki paratjalne w Pol

sce w epoce humanizmu przedstawia?y si? ubogo, ale

istnia?y, dzia?a?y na swój sposób silniej i lepiej, ni?

w czasach poprzednich. Materja?y zebrane przez prof.
Kota z wizytacyj biskupich dla Ma?opolski wykazuj?, ze
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panowa?a pod tym wzgl?dem pocieszaj?ca nierównornier

nosc. Obok n?dznych szkó?ek, prowadzonych przez

klechów, wybija?y si? szkoly paraljalne, o poziomie wyz

szyrn, lepszym, prowadzone przez nauczycieli kwalifiko

wanych, dbaj?cych o wykszta?cenie m?odzie?y. Nie

mówi? tu ju? o szko?ach parafjalnych w miastach wiek

szych i wielkich, które sta?y zupe?nie na poziomie

?rednim.

Takie by?oby mniejwi?cej
-

w rysach najogólniej-

szych
- t?o o?wiatowo-szkolne w Polsce doby renesanso

wej, znaczone w swoich post?pach i punktach dodatnich.

Jak?? rol? przyznamy na tern tle Akademji Zamojskiej,

stworzonej faktycznie przez hetmana-mecenasa w r. 1594,

a oficjalnie fundowanej w r. 1600? Nie chc? tu powta

rza? wyniku prac w?asnych, og?oszonych ju? drukiem,

dlatego streszczam si? do rzeczy naj konieczniejszych.

Jan Zamoyski, humanista czystej wody, wychowanek

akademij zagranicznych, autor pracy .. De senatu Roma

no" i wielu innych publikacyj o charakterze humani

stycznym
- by? jednym z najbardziej ?wiadomych i kon

sekwentnych propagatorów reformy szkolnictwa polskiego

w XVI w. Jako dziedzin?, któr? otacza? specjaln?

opiek?, wybra? sobie szkolnictwo wy?sze, niekoniecznie

uniwersyteckie, w dos?ownem tego wyrazu znaczeniu,

ale takie, któreby dawa?o m?odemu Polakowi w y k s z t a ?

c e n i e w y ? s z e, przygotowuj?ce go w pe?ni do ?ycia

publicznego w kraju i na arenie europejskiej. Zd??a?

do swojej reformy przez lat przesz?o 20, zaczynaj?c od

prób reformy Uniwersytetu Jagiello?skiego za Walezego,

poprzez wielki plan z r. 1577/78 stworzenia "Collegium

Regium" w Krakowie, na wzór College Royal Franciszka l,

a dalej poprzez plany wy?szej szko?y w Zamo?ciu,

snute wspólnie z biskupem ?ugowskim, a? do kreacji

realnej, urzeczywistnionej, t. j. do Akademji Zamojskiej

z lat 1594 - 1600. Przy pomocy Simonidesa powo?a?

t? swoj? szko?? istotnie do ?ycia.

Realizacja jego planu, wymarzonego jeszcze w latach

m?odych, przysz?a za pó?no, przypad?a na okres przekwi-
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tania, prze?ywania si? i kostnienia humanizmu renesan

sowego, na prze?om prawie XVI i XVII stulecia. T o, co

w jego pami?ci by?o jeszcze ?wie?e, jakby wiecznie

kwitn?ce, w ?y c i u r z e cz y w i s t e m, w atmosferze id?

cych zmian, nie mia?o ju? dawnej aktualno?ci, ?wie?o?ci

.i praktycznej donios?o?ci. Na Zachodzie wyk?uwa?y si?

ju? powoli czasy nowe. By? i inny anachronizm - je?li

wyra?enie to b?dzie do?? ?cis?e -

w kreacji hetma?skiej:

jej fo'rma organizacyjna t. j. dok?adne zwi?zanie jej z Kolle

.gjat? zamojsk? pod wzgl?dem maj?tkowo-beneficjalnym
i nauczycielskim i by?a jeszcze jedna strona ujemna: nie

zdecydowany charakter szko?y, b?d?cej formalnie, wedle

przywilejów, uniwersytetem, gdy w rzeczywisto?ci pomy

?lana by?a przez twórc?, jako ogólnokszta?c?ca, humani

styczna szko?a szlachecka, o poziomie wy?szym, dosto

sowana
- tak s?dzi? Zamoyski - do ducha czasu i do

potrzeb polskiej wspó?czesno?ci. Nie wyczu? hetman

przemian dziejowego momentu. Szko?a, która mia?a by?

szlacheck?, sta?a si? z czasem szko?? raczej mieszcza?sk?;

klerycki charakter uczelni odsuwa? j? od bezwzgl?dnej

swobody na polu naukowern: zatargi Akademji z jej

siostr? sjamsk?, kapitu?? kollegjack?, odbija?y si? ujemnie
na ?yciu wewn?trznem i naukowem tego zak?adu nau

kowego. Mimo to Akademja Zamojska spe?ni?a zadanie

niema?ej wagi w dziejach ogólnych o?wiaty polskiej wie

ków minionych. Przedewszystkiem mia?a naprawd? ?wie

tne i bogate w plony pocz?tki. Za ?ycia hetmana i syna

jego Tomasza, przez pierwszych lat kilkana?cie, je?li nie

kilkadziesi?t, ?y?a ?yciem bujnern i warto?ciowem. Na

prze?omie XVI i XVII wieku, dzi?ki tej Akademji w?a?nie,

zap?on??o w Zamo?ciu ognisko rzetelnej nauki i po?y

tecznego nauczania. W?ród profesorów zamojskich zna

chodzimy nazwiska: Jana Ursyna-Niedzwieckiego, autora

znakomitej na owe czasy gramatyki ?aci?skiej i zarazem

autora traktatu anatomicznego "De ossibus humanis" ,

nie przestarza?ego do dzisiaj; nazwisko ?wietnego praw

nike-romanisty, Tomasza Dreznera, zas?u?onego oko?o

.rozwoju s?dowego prawa polskiego, a dalej nazwiska:
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Adama Burskiego, filozofa, którego prac? o dialektyce

Cycerona do dzisiaj uwzgl?dniaj? wszystkie historje lo

giki, Szymona Birkowskiego, lekarza i wybitnego filologa,

Kaspra Solciusa, lekarza i innych. Ze s?awnej drukarni

akademickiej w Zamo?ciu, prowadzonej przez Marcina

.?eskiego, którego kto? potem porównywa? z F robenem

i Plantinem, wyszed? na ?wiat ca?y szereg dzie? filologicz

nych, przynosz?cych nieraz bia?e kruki, wydawane za

granic? nieraz dopiero w XIX w. W bibljotece hetmana

i Akadernji, z których urodzi?a si? dzisiejsza, przebogata

ksi??nica ordynacka w Warszawie, le?a?y nietylko druki

cenne i rzadkie, ale i r?kopisy ?aci?skie, greckie, arabskie

i hebrajskie, badane w czasach nowszych i najnowszych

przez uczonych polskich i obcych. W salach tej Aka

demji, w której dzisiaj ze wzruszeniem g??bokiem prze

mawiamy, rozlega? si? g?os wspomnianych uczonych,

a je?li nie tylko uczonych, to w ka?dym razie zacnych,

zas?u?onych i ?wiat?ych pedagogów, jak pierwszy rektor

Melchior Stephanides, jak Wawrzyniec Starnigel, Bodzecki,

nauczyciel Tomasza, W?och O. Convallis, Szkot Brusius

i inni, bo i z zagranicy ?ci?ga? hetman-Padewczyk swych

mistrzów. Z szko?y tej wysz?y zast?py uczniów wybit

nych, obywateli dzielnych i zas?u?onych: Zamoyskich,

Herburtów, ?ó?kiewskich, Sobieskich i innych. Ale w sa

lach i celach tego gmachu nie tylko nauczano. Tutaj

koncentrowa? si? zarazem w tych latach pocz?tkowych

jej rozwoju, ruch naukowy, badawczy, ??cz?cy ludzi ze

szko?y z lud?mi z hetma?skiego dworu i z Kollegjaty,

ruch promieniuj?cy poprzez drukarni? na zewn?trz; wszak

?e z oficyn typograficznych Zamo?cia wysz?o wtedy

i pó?niej niejedno dzie?o powa?ne: filologiczne, prawni

cze, historyczne, beletrystyczne. Wystarczy wspomnie?

ca?y dorobek widu lat twórczo?ci Szymonowicza.

-

A pó?niej? Czy? Akadernja Zamojska w XVII

i XVIII wieku, od r. 1630 a? do kresu swego istnienia,

by?a istotnie takiem siedliskiem zacofania i ciemnoty,

jak si? to nieraz twierdzi I Nie mo?na przedewszystkiem

traktowa? generalnie ca?ej reszty jej dziejów od ?mierci
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Tomasza Zamoyskiego jako. ca?o?ci jednolitej. Trzeba

na tej wielkiej przestrzeni wyró?ni? odcinki jasne i ciemne,

trzeba namalowa? ca?? skal? barw, podobnie jak w ogól

nej o?wiacie narodu w tych wiekach. Trzeba uwzgl?d

ni? ci??kie po?o?enie materjalne tej szko?y wy?szej, jej

losy zmienne, jej odleg?o?? od wielkich centrów o?wia

towych, jej prowincjonalny charakter. Przy takiej sumien

nej analizie wyjd? z t?a szarego na powierzchni? punkty

ja?niejsze i jasne, wyst?pi? okresy, lata, ludzie, ksi??ki

i czyny, które policzymy na "habet" tej Szko?y, a nie

na jej "debet". Poka?e si?, ?e ?wiat?a i cienie nie s?

tu mo?e rozmieszczone, w XVII i XVIII wieku, gorzej,

w gorszym procencie, ani?eli -- nie powiem ju? w ów

czesnej Akademji Krakowskiej, bo to by?oby nieprawd?,

ale nie gorzej, ni? w jezuickich Akademjach w Wilnie

i Lwowie, chocia? tam uczyli znani z wykszta?cenia

Jezuici, a tu duchowie?stwo ?wieckie i ludzie ?wieccy.

?e wko?cu przyszed? upadek, marazm, bezruch umy

s?owy
- to prawda, ale rozlewa? si? on wtedy po ca?ej

Polsce, w przededniu ?witów Konarskiego i Komisji

Edukacji Narodowej. Stworzy? Akademje Zamojsk?

wielki Jan nie tylko humanista i mecenas nauki, ale

i kresowiec, syn Stanis?awa Zamoyskiego, s?awnego kre

sowego rycerza, sam tylokrotny obro?ca kresów wschod

nich od Tatarów, Turków, Wo?oszy. Tworzy? j?
- ten

swój idea? szko?y humanistyczno-obywatelskiej
- tak?e

z pewnemi jasnerni celami ogólno-pa?stwowemi, co wy

f'a?nie znaczy si? w jego korespondencji. Mia?a by? ta

Akademja osadzonym tutaj, na kresach etnograficznej

Polski, o?rodkiem kultury polsko.?aci?skiei, katolicko

zachodniej, promieniuj?cym na Wschód i na Wschód

po?udniowy, ?ci?gaj?cym do siebie m?odzie? kresow?

ró?nych narodowo?ci, aby j? tu wspólnie kszta?ci? na

europejsk? modle, a wychowywa? dla Polski. Plan za

.?o?yciela nie osi?gn?? zapewne tych dalekosi??nych

granic, które on im naznacza?. Ale czy? mo?emy powie

-dzie?, ?e posiew Akademji Zamojskiej, nawet w tych

.szarych i ciemnych okresach jej ?ycia i dzia?alno?ci po-
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szed? na marne, ?e w skromne m pó?niej i ogramezonem

kole swego dzia?ania nie pe?ni?a ona cichej, cho? w za

sklepionych widnokr?gach zamkni?tej, narodowej i szkol

no-wychowawczej s?u?by} Wyja?ni? to kiedy? i wyja?ni?
powinny dalsze, skrupulatne badania nad d?ugiem, szarem

i pozornie monotonnem trwaniem tej szko?y, które nast?

pi?o po górnym okresie jej pocz?tkowego, w zachodz?

cych blaskach renesansu sk?panego ?ywota.

Jaka by?a m?odo?? Akadernji, o tern lepiej od wszel

kich ksi??ek, mówi? mury tej Uczelni i ten dech rene

sansowy, który szed? ku nam dzi? rano, od zamojskiego

rynku, Kollegjaty, domów, grobowców i wspomnie?.

Jaki by? ostateczny bilans ca?ego jej, dwuwiekowego

prawie istnienia -

o tern zawyrokuj? kiedy? ci, co po

prof. Janie Karolu Kochanowskim i po ks. Ambro?ym
Wadowskim podejm? studja nad ca?? historj? Akademji.

Ja osobi?cie nie w?tpi?, ?e dotychczasowe s?dy
o Uczelni hetma?skiej zostan? w przysz?o?ci z?agodzone"

przynajmniej do pewnego stopnia i zdaje mi si?, ?e

w?a?nie, dzi?ki tej niepozornej, prowincjonalnej, ale przez

dwie setki lat trwaj?cej pracy panów akademików za

mojskich, ?e w?a?nie dzi?ki temu mogli?my dzisiaj zebra?

si? tutaj, w tym ma?ym napozór Zamo?ciu i mówi? wspól
nie o sprawach, o których debatuje si? zwykle w Aka

dernjach i Uniwersytetach. Widocznie w powietrzu tego

miasta przetrwa?y jeszcze do dzisiaj jakie? echa dawne;

jego uniwersyteckiej przesz?o?ci.
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KAZIMIERZ HARTLEB
Profc eor Uniwersytetu J. K. we Lwowie.

--------

Postulaty bada?

nad humanizmem renesansowym.

POCZYNAJ?C od pierwszego Zjazdu historycznego

im. Jana D?ugosza a? po dni dzisiejsze, jak ni? czerwona

poprzez okres prawie pó?wiecza, przewija si? d??no??

w nauce naszej podnoszenia co pewien czas najwazniej

szych postulatów w zakresie czy to poszczególnych ga

??zi wiedzy historycznej, lub literackiej, wzgl?dnie odpo

wiednich z tej dziedziny problemów i zagadnie?, uj?tych

pewnym czasokresem, lub donios?ych ze wzgl?du na ich

wag? treserow?. Po my?li tych zasad, ka?dy zjazd na

ukowy zwyk? by? czyni? i s?usznie ca?kiem - habe?

i debet dotychczasowego stanu, by na przysz?o?? odpo

wiednie wysnu? wnioski, nierzadko skonstruowane nawet

w pewien system programu pracy. Jedna z najpi?kniej

szych epok naszego ?ycia literackiego i kulturalnego
-

doba polskiego Odrodzenia, zawsze poci?ga?a badaczy.

W szak tyle nastr?cza?a materia?u my?lowego, i? tym za-
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gadnieniem ka?dy ze zjazdów po?wi?ca? odr?bne, a mo"

?liwie gruntowne i wszechstronne, uwagi. I na chwa??

polskiej nauki i jej reprezentantów podnie?? si? godzi,

i? obrady nie ko?czy?y si? tylko na odpowiednich uchwa

?ach, czy wnioskach, lecz cz??? znaczn? wprowadzono

w czyn. \XI ten sposób stale umniejsza?o si? debet na

korzy?? aktywnego bilansu naszej twórczo?ci naukowej.

I w tegorocznem ?wi?cie zwi?zanem z uroczysto?ciami

szymonowiczowskiemi nie inaczej si? post?pi? godzi.

Nie jest celem niniejszego referatu powtarza? ju?

uprzednio poruszane postulaty, lub rejestrowa? w szcze

gó?owych pozycjach to wszystko, co po my?li nakazów

ju? w 'czyn wprowadzono. Zwrócimy je dyriie uwag? na

pewne specyficzne zagadnienia, które dot?d nale?ycie

nie wyja?niono, a które bezwzgl?dnie domagaj? si? od"

powiedniego rozpatrzenia. Je?eli zaczniemy od ?witu

naszych poczyna? humanistycznych
- to dwie postaci

si?? swej pozycji narzucaj? si? badaczowi: Grzegorz z Sa"

noka i Kallimach. Zw?aszcza ten drugi, gdy? zas?ugi,

czy twórczo?? pierwszego raczej do nale?nej jego zas?u

gom i zdolno?ciom sprowadzi? si? godzi miary. Owo

w pierwszym kierunku zbytnie wyolbrzymianie mija si?

z celem i zasadami powa?nego studjum. Je?eli idzie

o Filipa Buonacorsi, to nale?y przedewszystkiem zebra?

i wyda? jego spu?cizn? wcale bogat?, listów liczb? mnog?

i traktaty, poezje, rozrzucone zreszt? po bibljotekach
i archiwach ró?norodnych. A owe s?awne Rady Kallima"

cha ci?gle jeszcze domagaj? si? odpowiedniego o pracowa

nia, pomimo wcale bogatej literatury tego przedmiotu. S?o

wa ostatniego i naprawd? przekonywuj?cego nauka polska

jeszcze nie wypowiedzia?a. A ju? sama skrupulatna ana

liza tre?ciowa z uwzgl?dnieniem walorów i cech j?zyko

wych mo?e do zgo?a nowych doprowadzi? wniosków,

które pójd? raczej po linji wcale sprytnie skonstruowa

nego pamfletu w po?owie XVI w.. przyczem, nie prze"

s?dzaj?c bynajmniej wyników
- odrazu mo?na wskaza?

na ?rodowisko -

z ró?nowierczego obozu id?ce. Po

mijaj?c t? specyficzn? poezj? w jego dorobku, zreszt?
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domniemanym
- godzi si? rozprowadzi? i omówi? jego

udzia? w szerzeniu pr?dów i hase? odrodzeniowych, na

kre?li? dalej stanowisko na dworze królewskim, wreszcie

roztoczy? wp?yw ogromny na wychowanków tej miary,

co Piotr z Bnina, Maciej Drzewieki. Rola tego drugiego

i na polu politycznem i kulturalnem zgo?a niezbadana,

poza stwjerdzeniem niew?tpliwie pot??nej roli odegranej

na prze?omie dwu epok. W pierwszym rz?dzie, je?li

idzie o Kallimacha, wyzyska? owe drukowane ju? me

morjaty W Acta Tom. (App. p. 1-19.), niezwykle cenne

i dla samej biografii poety i spraw politycznych w nich

poruszanych, jak stosunek pa?stwa do Rzymu, sprawa

turecka. Wi?c pismo do Ders?awa z Rytwian. wojew.

sandom. z 15.lV. 1471, do Zbigniewa Ole?nickiego, pod

kanclerza i scholastyka krak. z 9.V. lub traktat "Consilium

non ineundae socieialis cum ltalis in bello contra T urcos susci

piendo" .

A je?eli pójdziemy dalej po linji postulatów tej ka

tegorji to odrazu staje przed nami konieczno?? konty

nuowania Corpus aniiquissimorum poetarum Poloniae laiinorum.

które utkn??o lat temu prawie trzydzie?ci na Carmina

Roysii; dalszych tomów nie otrzymali?my, mimo, i? go

dni chyba wydania Dantyszek, Janicki, chluba owoczesnej

literatury i kultury ?aci?skiej. Za czern winni pój?? dalsi,

jak Trzycieski Andrzej
- tak niezmiernie ciekawy, Szy

monowicz, Klonowicz, Sarbiewski. Z tern ??czy sie ?ci?le

potrzeba przesuni?cia granicy poza r. 1 seo. Pornijamy

JUZ ca?? grup? poetów, znanych w Polsce u schy?ku

w. XV i pocz?tku nast?pnego, jak Laurentius Corvinus,

Jan Sacranus, Jan Ursinus i inni, których wp?yw na

rozwój poj?? literackich tak?e winien wej?? w program

systematycznego opracowania. W obr?b naszych docie

ka? naukowych winna wej?? tak?e dzia?alno?? i innych

cudzoziemców, którzy w Polsce bawili, lub ?cis?e z ni?

zadzierzgn?li w?z?y, jak np. Konrad Celtes, Constanti

Claretti, Gadius, Gargas, Aliphio (nieoboj?tnym tak?e

.

i ów projekt powo?ania Bonamice na wychowawc? kró

lewicza Zygmunta Augusta).
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Chyba bezsporn? jest teza ogólnie przyj?ta, lZ zro-

de? natchnienia naszych pisarzy i poetów szuka? nale?y;

zagranic?. Wy?wietlenie tych zwi?zków, które bynaj

mniej nie umniejsz? naszych rodzimych walorów, dopiero.

poczyna si? przeobleka? w realne formy, przez opraco-

wywanie wp?ywów Boccacia na Polske (w pracy J. Krzy-.

zanowskiego) dalej petrarkizmu (w pracy M. Brahmera).
A ile? pozostaje jeszcze do zrobienia! Stosunki i wp?ywy

wielkiego Erazma, którego ogrom wiedzy, bystro??, styl.

ci?ty upaja niemal i zachwyca polski intelekt, do tej;

pory bardzo zewn?trznie tylko potraktowane. Dalej sto_o

sunki i wp?ywy Melanchtona, Lutra i innych.
Z szerokiego ?wiata zachodniego, z W?och przede-

wszystkiem p?yn??y pr?dy ju? ?ci?le filozoficzne. I znowu

tak n?c?ce pytanie: o ile one wp?yn??y na urobienie

pewnych okre?lonych nawet systematów Iilozoficznych..

jakie np. spotykamy u Górnickiego, Kochanowskiego,_

Modrzewskiego (w du?ej mierze opracowane przez Kota),
wreszcie na kszta?towanie si? pewnej Iilozotji ?yciowej,
u poszczególnych osobisto?ci ze swiata politycznego,
i kulturalnego. A przodowa? im b?dzie z tytu?u swej'

pozycji, a ponadto niezwyk?ej g??bi my?lowej
-

sam,

Zygmunt August. Widoczny u niego ów fatalizm, ju?
z defetyzmem granicz?cy. Tak cz?ste w tej mierze wy

powiedzenia si? królewskie, jak owo: "Widz? jasno..

?e panuj?cy, czy chc?, czy nie chc?, s? narz?dziami,

gniewu Bo?ego". Co? w rodzaju zatem cierpi?tnictwa

narodowego l Albo owo salwowanie niech?tnych i nie-

wdzi?cznych? O ile ten wp?yw zagranicznych pr?dów

czy wzorów literackich zaznaczy? si? w twórczo?ci na-

szych pisarzy tak, jak wp?yw np. Castigliona na "Dwo

rzanina" Górnickiego, opracowa? PolIak.

A dalej, kiedy ju? jeste?my przy tym ternacie..

ustali? bezspornie stosunek np. "Dworzanina" do t. zw e.,

opmji owoczesnej. Powszechnie przyj?to, i? "Dworza

nin" by? pewnego rodzaju Vademecum ka?dego dobrze

urodzonego, zaczem jedn? z najbardziej czytanych ksi?-

?ek. Jak?e? jednak z tern pogodzi? fakt, wprost odwro-
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tny, i? w w. XVI ukaza?o su: zaledwie jedyne wydanie
"Dworzanina" w r. 1566. a nast?pnie z kolei dopiero
w drugim dziesi?tku wieku nast?pnego. Podobny os?d

dotyczy? tak?e i "Trenów" Kochanowskiego, które wspó?
cze?ni uznawali za rzecz lekk?.

Jednym z najbardziej charakterystycznych znamion'

naszej kultury renesansowej to cecha receptywna. nie-o

tylko w dziedzinie literatury, ale w wy?szym jeszcze

stopniu sztuki i kultury. T en dzia? ostatni, je?eli idzie

o w. XVI. zw?aszcza pierwsz? po?ow?, jest dalej nie

zapisan? kart?. Taka np. dzia?alno?? Bony, jej niezro

zumia?a przez ogó? polityka dynastyczna i z niej wyp?y
waj?ca gospodarcza, zreszt? na wzorach w?oskich

oparta
- dalej na polu kulturalnem, domaga si? grunto

wnej rewizji dotychczasowych pogl?dów, ustalenia no

wych, które pewno k?am zadadz? powszechnie nawet

uznanym.

?rodowiskami, sk?d na Polske p?yn??y nowe has?a;

by?y w pierwszym rz?dzie Uniwersytety. Historja wy

chodztwa polskiego w du?ej mierze ju? rozja?niona.
Ile? mamy ju? wydanych metryk uniwersyteckich przez

Polaków i cudzoziemców, tak?e opracowane bardziej

syntetyczne uj?cia jak np. prace Kota o Bazyleji, W otsch

kego Th.: Studienfahrten posen. Studenten, Poln. Studen.

in Wittenberg, Altdorf. Przegl?d ?róde? zagranicznych
do humanizmu, projekty odpowiedniego wydawnictwa
i t. d.) obszerniej tego motywowa? nie potrzebujemy.
Wszak rzecz? powszechnie wiadom?, i? poza uniwersy
tetami by?y tak?e niemniej ?ywe ogniska ruchu litera

ckiego i naukowego, w czem Polacy odpowiedni brali

udzia?. Do?? wymieni? dwór Erazma Cio?ka w Rzymie,
co? w rodzaju prywatnej Akadernji, a któremu marsza?

kowa? tak niesprawiedliwie przez potomno?? os?dzony
Gamrat. W po?owie XVI w. bawi na studjach zagra

nicznych Krzysztof Radziwi?? Sierotka w Strassburgu
i Tybindze, pod okiem znamienitych preceptorów, kiedy'
sam mianuje si? ?akiem. Cho? z drugiej strony nazwi

ska jego nie odnajdujemy w odno?nych matryku?ach ..
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O?rodki wspomniane, a podane tylko przyk?adowo, za

s?uguj? na obszerniejsze zaj?cie si? i opracowanie.

Jednym z naczelnych postulatów naszej historji kul.

turalnej, a tak?e i politycznej
- to konieczno?? rewizji

pogl?dów w odniesieniu do naszych postaci historycz

nych, zw?aszcza w XVI w. Za Cio?kiem nale?y powróci?

nale?ne stanowisko Gamratowi, Kmicie (cz??ciowo ju?

wykonane w pracy Barycza), a z tem umniejszenie zbyt

wynios?ego stanowiska innych np. Tarnowskiego. W [acz

no?ci z tem pozostaje sprawa naszego mecenatu kultu

ralnego. Jego przejawy uj?? zasadniczo ?empicki, prze

prowadzi? szczegó?owo nad Zamoyskim, ale dalej trzeba

pod??y? wytkni?temi drogami. Po kolei opracowywa?

poszczególne o?rodki, a wi?c np. krakowski, specjalnie

mecenat w?odarzy tej djecezji: T omiekiego. Choje?skiego,

Gamrata, Maciejowskiego, Padniewskiego, Myszkowskie?

go, Krasi?skiego. Ile? tam bogatych przejawów, ile rze

telnej pracy i zas?ugi dla literatury, sztuki, kultury,

a wszystko prawie nietkni?te I Za krak owak? pójdzie

archidiecezja gnie?nie?ska, diecezje p?ocka, pozna?ska

ze swymi tyle zas?u?onymi reprezentantami. A mecenat

naszych wielmo?ów ?wieckich? Ile? on wyja?ni nam

ciemnych kart na niwie literatury ojczystej!

W tych i poprzednich badaniach si?gn?? nale?y prze

dewszystkiem do ?róde?. St?d takim nakazem najpijniej

szym kontynuacja T omicianów. Ostatni tom XIII ukaza?

si? lat temu 14, od tego czasu nic nie wydano, mimo, i? ten

obowi?zek zaci??y? na pa?stwie, jako sukcesorze wspa

nia?ej fundacji. Zaniedbanie w tym kierunku godne na

prawd? napi?tnowania. A w b??dzie pozostaje ka?dy,

.kto s?dzi, i? zawarty tam jeno materja? polityczny, prze

ciwnie kulturalny i literacki. A z drugiej strony np. poeci

jak Krzycki, a przedewszystkiem Dantyszek odgrywali

'tak?e znacz?c? rol? polityczn?.

Jeden krok dzieli nas zaledwie od poszukiwa? ar

chiwalnych! ?ladem expedycji rzymskiej winne nasze ma

gistratury naukowe -

w pierwszym rz?dzie Polska Aka

.dernja Umiej?tno?ci
-

W czasie jaknajrychlejszym zorga-
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nizowa? expedycje do Królewca. Pierwszorz?dny si? tam

znajdzie tak?e materja? do dziejów literatury humaniatycz

nej. Wszak Albrecht z naszym ?wiatem literackim i na

ukowym pozostawa? w ?cis?ych stosunkach, odgrywa?

nierzadko rol? protektora, wp?aca? zasi?ki pieni??ne, u?a

twia? studja zagraniczne. A to wszystko znajdzie swój

wyraz w przebogatej korespondencji tego dzia?u. Nie

dawno wydobyty list przez Kolankowskiego, jak znamie

nicie powi?kszy? ubog? kategorje ?róde?, zezwoli? Kotowi

na skonstruowanie nowych szczegó?ów biograficznych

wielkiego poety. A gruntowne poszukiwania wydob?d?

niew?tpliwie materja? bogaty.

A dalej archiwa krajowe np. Zamoyskich. Kryje ono

prawdziwe skarby w r?kopisach odnosz?cych si? do pi

sarzy greckich i ?aci?skich np. r?kopisy Szyrnonowicza.

Historja filologii mo?e si? oprze? ?mia?o na tych mate

rja?ach. Obecne kierownictwo naukowe, daje pe?n? gwa

rancj?, i? pójdzie z pomoc? samej kwerendzie i publikacje

same wesprze.

Pierwszorz?dny materja? biograficzny i literacki za-

wieraj? nasze Episiolae dedicaioriae. Ich wag? i donios?o??

podnosi? tylekrotnie Bruchnalski specjalnie na Zje?dzie

Rejowskim, gdzie wskaza? na tre?ciowe momenty i na

RK. Przy??ckiego z Ossolineum. Ile? one o?wietli?yby

kwestyj i to w sposób najbardziej autorytatywny, gdy?

szczegó?ami z pierwszego ?ród?a? Ile? materja?u znaj

dziemy tam dla dziejów mecenatu kulturalnego ksi??ki.

A znowu sama organizacja, przy dzisiejszern wyposa?eniu

naszych wszechnic, pracowniach rozlicznych i seminarjach,

nie natrafi na powa?niejsze przeszkody. Rzucona imcja

tywa uniwersytetu lwowskiego mo?e niebawem wyda

po??dane wyniki.
Dziedzina reformacji dostarczy znowu materja?u, który

nale?a?oby uj?? w ramy odr?bnego referatu. Tutaj z ko

nieczno?ci mo?emy go poruszy? jedynie w bardzo ogra

niczonej mierze. Czasy ostatnie przynios?y wcale bogaty

plon. Do?? wymieni? 5 tomów "Reformacji w Polsce ",

pod redakcj? Kota, z bogatym materja?em prac, przy-

45



J

-czynków i recenzyj. Ile? tam kwestyj wyjasmono, opra-

-cowano w sposób naukowy. Literatura ró?nowiercza

znalaz?a najwszechstronniejsze omówienie w pracach Gra

bowskiego. Jako objaw dodatni zanotowa? nale?y, i?

nasi badacze poczynaj? si?ga? w g??b problemów ró?no

wierczych, by wskaza? na prace Chmaja, Gótsk"iego i in

nych. Ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia I Wi?c

dla przyk?adu: wp?yw ko?cio?a wschodniego na genez?

i rozwój ruchu reformacyjnego lub z dziedziny literackiej

np. przek?ady Biblji i ich wp?yw na literatur?. Mono

grafje poszczególnych osobisto?ci i wyzna?, wreszcie

o?rodków ruchu ró?nowierczego. A dalej i materia?y
takich np. uchwa? synodalnych, zapocz?tkowane jeszcze

przez Daltona. czy Liubowicza. Niechaj odno?ne czyn

niki podejm? wydawnictwo na szersze zakrojone rozmiary,

jak np. Monumenta Reform. Pol. et Lituan., którego trzy

zaledwie ukaza?y si? zeszyty.

Niepodobna przy rozwa?aniu postulatów literatury

humanistycznej pomin?? takiej kwestji, jak d??no?ci do

kszta?cenia i rozwoju polskiego j?zyka. Kiedy i w jakim

stopniu poczyna si? szerzy? odruch rodzimy przeciw

przewadze ?aciny, jako wspania?y wyk?adnik samowiedzy

narodowej, oto temat, który domaga si? ci?gle jeszcze

pog??bienia i rozprowadzenia. Jakie? to czynniki "roz

mna?a?y polski j?zyk"? I drukarze krakowscy i ruch

religijny. A jako czynnik pot??ny wyp?ywa znowu oso

bisto?? ostatniego "z s?awetnego plemienia z krwie Ja

gie??y" . Sam monarcha i jego otoczenie umacnia?o to

wielkie prawo ruchu Odrodzenia. Ju? w ostatnich latach

panowania Zygmunta I bardzo pocieszaj?ce obserwowa?

mo?emy przejawy, a wi?c statuty i ustawy w polskim

wy?o?one i uchwalone j?zyku. S?owo polskie nios?y
w najdalsze kra?ce królewskie nakazy. Na dworze na

st?pcy ju? niepodzielnie królowa? b?dzie polszczyzna

jej reprezentanci Koszucki, T rzycieski, Górnicki w pos?u
dze królewskiej. Oni to byli "kochaniem tego wieku",

jak ich zwie autor Proteusa, oni to walczyli tak dostoj
nie o prawa ojczystej mowy, o jej si?? i rozpowszechnienie.
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.A sam monarcha podnosi? j?zyk ojczysty do godno?ci

czynnika tak donios?ego, i? móg? szerzy? s?aw? narodu,

a co zatem idzie i odpowiednio unie?? dum? królewsk??

Czy? nuta swojszczyzny nie przebija z tych pami?tnych
's?ów do Radziwi??a, wystosowanych w r. 1550 w sprawie

Barbary: "Nie potrzeba ...

"

A przemawia? zawsze " ... nie

cudzoziemskim j?zykiem, ale rodowitym naszym, nie

przez t?umacza, ale ust Y swerni, w?asnemi, pa?skie mi .. '

..

Nie darmo zatem stwierdza? autor "Dworzanina <', a bezpo

?redni wykonawca zlece? królewskich ... : "A to zasi? nie

od szcz??cia jest, ale w?a?nie z r?ku królewskich, 1Z ma

Polska tyle ksi?g swoim j?zykiem ile si? ich pierwej nigdy

nie najdowa?o".

Zas?ugi królewskie podane tu przyk?adowo, rozpa

trze?, jakie jeszcze inne czynniki, czy warstwy pomna?a?y

.rozwój polskiej mowy
- oto postulat wa?ny do opra

.cowania, Bo? przecie w szeregu promotorów znajd? si?

niew?tpliwie jednostki ze ?wiata kulturalnego i literackiego.

Zrobiono, jak widzieli?my, na ró?norodnych polach

bardzo wiele, ale wskutek braku opracowa? kwestyj

?ci?le kulturalnych daleko nam jeszcze do owej syntezy

np. obyczajowo-spo?ecznej. Wszak nie znamy jeszcze

nawet podstawowych znamion charakteru Polaka w. XVI.

Ogólnie si? przypuszcza, i? Polak by? serdeczny, wylany,

do wzrusze? sk?onny, ulega? nastrojom. Ale? wprost

przeciwnie. Jego temperament, energja ujawnia?a si? na

polu bitwy, w cudownej wymowie sejmowej, która mo?e

przyk?adem s?u?y? nawet dzisiejszym oratorom w inten

sywnej walce o exekucje, w dysputach religijnych, które

faktycznie podnosi?y temperament, wzmaga?y stopie?

nawet zapalno?ci.

Z dziedziny sztuki i pogranicza literatury godzi si?

przypomnie? i wskaza? na bogate materjaly do drzewo

rytnictwa polskiego w w. XVI, przygotowane przez ?. p.

Soko?owskiego, tem wi?cej, i? zw?aszcza I po?owa jego

nosi wybitne pi?tno rodzime, g?ównie w Krakowie kul

tywowane, ale przez Niemców. W II po?owie zanika ju?.
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Z tern ??czy si? inna sprawa np. kostjumologji, do której

znowu wiele materja?ów mo?e dostarczy? literatura.

Pomijamy inne kwestie jak np. retoryki, lub ?ci?le

zwi?zane z teorj? literatury jak np. stylistyka.

Podniesione tu pewne postulaty dwojak? spe?ni?

maj? rol?. Zado?? uczyni? potrzebie czysto naukowej.

Nie trzeba jej jednak pojmowa? zbyt jednostronnie, przez

ustawiczne podnoszenie wy??cznie objawów tylko ujem

nych
- przeciwnie stwierdzi? nale?y publicznie i g?o?no,

i? zrobiono bardzo wiele. W szak podnosili?my te po

zycje naszego bilansu twórczego. Taka np. Bibljografja

Hahna z zakresu humanizmu polskiego zawiera pozycyj

475 za lat 15, a nie zapominajmy, i? w tym w?a?nie

okresie mieszcz? si? lata wojenne i pó?niejsze, które

ca?y wysi?ek twórczy narodu kaza?y w innym o wiele

donio?lejszym skierowa? kierunku. A mimo to liczba

wcale ubog? nie jest! Stwierd?my to w imi? prawdy!

A rola druga to wi?cej mo?e propagandowa ale dla

celów poznania samych czasów polskiego Odrodzenia

konieczna.
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KAZIMIERZ SOCHANIEWICZ
archiwarju,z m. Torunia.

Zagadnienia regjonalne Zamojszczy?ny.

OSTATNIE LATA przynios?y w zakresie rOZWIJaJ??

cego si? konsekwentnie regjonalizmu nowe tego? objawy
i platformy. Ma m tu na my?li znany okólnik Min. S.

Wewn. z dnia 30 listopada 1927 Nr. O. L. 3517/27, oma

wiaj?cy spraw? studjów nad stosunkami województw
jako jednostek regjonalnych i wojewódzkich programów
dzia?ania.

Za?o?enia stwórców okólnika podkre?laj? wyra?nie

oparcie organizacji wewn?trznego zarz?du Rzeczypospoli.
tej na zasadach d e k o n C e n t r 8 c j i i r o z b u d o w y s a

m o r z
?

d u. W nast?pstwie tego wysuwaj? na pierwszy
plan znajomo?? terenu, któr? mo?na uzyska? przez analiz?

poszczególnych elementów, sk?adaj?cych si? na ca?o??

charakterystyki stosunków Województwa.
Dla zrealizowania tych celów s?u?y podj?cie i orga

mzacja prac, zmierzaj?cych do mo?liwie wszechstronnego.
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okre?lenia faktycznego stanu i potrzeb Województwa jako

jednostki regjonalnej. S?usznie jednakowo? w tym zakre

sie akcentuje wspomniany okólnik konieczno?? wspó?pracy,

i b??dem by?oby ??da?, aby studja tego rodzaju prowadzi?

sam Urz?d Wojewódzki i dlatego wzywa do pracy wszyst

kie osoby ch?tne i odpowiednie bez wzgl?du na zajmo

wane stanowisko.

T o s?uszne stanowisko Min. S. Wewn. musi by? po

witane z rado?ci? jako objaw powa?nej inicjatywy w za

kresie regjonalizmu. Czy jednakowo? przyjmowanie

obszaru Województwa wed?ug dzisiejszego podzia?u

administracyjnego jako jednostki regjonalnej jest s?uszne,

to pytanie to mo?e i powinno by? zakwestjonowane

i przedyskutowane. Ale i bez dyskusji da si? stwier

dzi? ju? a priori, ?e przy tego rodzaju opracowywaniu

monografji regjonalnej istnienie w obr?bie województwa

pewnych mniejszych regjonów, na które si? dane woje

wództwo rozpada, w konsekwencji wytwarza naturalny

podzia? pracy, a zarazem jej organizacj?. \Vykrycie takiego

mniejszego regjonu wymaga osobnego tego? opracowania,

opracowanie tego? stanowi podk?ad i naukowy punkt

wej?cia dla syntetycznych prac nad wi?kszemi regjonarni.

Ma to szczególne zastosowanie, zw?aszcza gdy chodzi

Q temat niniejszego referatu. Bo nie ulega w?tpliwo?ci

i nie trzeba tego uzasadnia?, ?e ZamojSlzczyzna jest

istotnie takim ma?ym regjonem w obr?bie województwa

lubelskiego.
Nasuwa si? teraz pytanie, c o n a l e ?yr o z u m i e ?

p o d p oj ? c i e m Z a m o j s z c z y z n y ? Wed?ug mego

zapatrywania nale?y przez Zamojszczyzn? rozumie? ca

?okszta?t terytorjów, zwi?zanych pod wzgl?dem geogra

ficznym, fizjograficznym, gospodarczym, komunikacyjnym,

a przeclewszystkiem historycznym, z o?rodkiem, który

Zamojszczy?nie nada? nazw?. Jest nim Nowy Zamo??.

Za takiem uj?ciem sprawy przemawiaj? przedewszystkiem

wzgl?dy natury historycznej. S? niemi nast?puj?ce fakty:

Stworzenie u schy?ku XVI stulecia Ordynacji Zamojskiej

a zarazem JeJ o?rodka w postaci wybudowanego na gru-
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zach Skokówki nowego Zamo?cia. Dzi?ki temu wieko

pomnemu zdarzeniu stworzone przez Jana Zamoyskiego
.nowe miasto sta?o si? ogniwem, które zwi?za?o gospo

darczo obszar, tworz?cy ordynacj? rodow? Zamoyskich.
Pot??ny genjusz Jana Zamoyskiego, tego znakomitego
humanisty, m??a stanu a przedewszystkiem karmazyna,
który dzi?ki osobistej sile, jak? stanowi?a jego pot??na

indywidualno?? a zarazem olbrzymi maj?tek, sta? si? ksi?
ciem niemal udzielnym, spowodowa?y, ?e pot??ny het

oman, wyprzedzaj?cy swemi ideami swój czas, wyprzedzi?
ideologj? o?wieconego absolutyzmu. Albowiem organi

zuj?c administracj? swych dóbr, zwi?za? olbrzymie obszary
ordynackie nietylko sw? w?adz? dominaln? i suwerenn?,

nie tylko organizacj? gospodarcz?, lecz w szeregu swych

posuni?? administracyjnych i organizacyjnych stworzy?
w obr?bie swego maj?tku ?cis?e w?z?y kulturalne, co wie

'c ej stworzonej przez siebie kulturze Zamojszczyzny da?

charakterystyczne indywidualne pi?tno. Wi?zi? dla t y

-si?cy jego poddanych obywateli by?y powo?ane przeze?
-do ?ycia: Kolegjata Zamojska, Akademia wraz z podle-
g?emi jej szko?ami, organizacja s?dowa z trybuna?em
zamojskim na czele, a wreszcie Ordynacja Zamojska,
która stanowi?a ramy prawne i finansowe dla stworzonej
i wyko?czonej przez Jana Zamoyskiego ca?o?ci.

Postanowienia, zawarte w szeregu aktów, moc? któ

.rych Jan Zamoyski powo?a? do ?ycia sw? ordynacj?,

zespoli?y zarówno terytorjum jak i wspomniane wi?zi

kulturalne ?ci?le z osob? ka?dorazowego ordynata, jako

nast?pcy Jana Zamoyskiego i spadkobiercy jego idei.

Rozpatrywana w przebiegu dziejów w dobie przedroz
biorowej rola ordynatów zamojskich wykazuje na ogó?
- cho? z pewnemi zastrze?eniami- przestrzeganie zasad

niczej linji s z c z y t n i e p oj ? t e g o m e c e n a t u, a w y

tyczonej testamentem dziejowym Wielkiego
K a n c l e r z a. Pewne tu i ówdzie istniej?ce odchylenia,

daj?ce si? zauwa?y?, nie psuj? jednak i nie tworz? ry

sów przepot??nej budowy, wzniesionej wol? jednego
cz?owieka. Zamo?? by? o?rodkiem my?li, sztuki i nauki
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przez kilka wieków, by? zamkni?tym obszarem samowy

starczalno?ci kulturalnej. Akadernja Zamojska produko
wa?a dla tego obszaru inteligencj? i elit? umys?ow?,

a z??czona z Akademj? Drukarnia utrwala?a i powiela?a.

produkcj? umys?ow? Zamojsz?zy:zny przez szereg lat.

Nie mo?na stwierdzi? tych rysów charakterystycz

nych w Zamojszczy?nie w XIX i XX stuleciu. W okre

sie zaborów zrazu austrjackiego, a nast?pnie rosyjskiego,

widzimy upadek Akademji Zamojskiej, co przy braku

zainteresowania si? zagadnieniami nauki ze strony naj

bardziej kompetentnej t. j. przedewszystkiem ze strony

ordynatów, spowodowa?y upadek kultury nie tylko w sa

mym Zamo?ciu, lecz i na obszarach przyleg?ych. By?a.

próba w dobie zaboru austrjackiego wskrzeszenia da

wnych, wielkich tradycyj. Mam tu na my?li niedosz?y

do skutku projekt wielkiego Józefa Maksymiljana Osso

li?skiego. On to chcia? pierwotnie swój zak?ad naro

dowy pomie?ci? w murach Zamo?cia, zanim si? zdecy ...

dowa? go ku wiecznej chwale i pami?ci pomie?ci? we

Lwowie. By?o to jeszcze w okresie zaboru austrjackiego

(1792-1809), kiedy Zamo??, acz podupad?y, by? jeszcze

w r?kach ordynatów. Odst?pienie przez ordynacj? Za?

mo?cia rz?dowi rosyjskiemu, które nied?ugo potem na

st?pi?o, dokona?o ostatecznej kl?ski i upadku. Nast?pi?o

to niejako si?? faktu, mimo ?wietlanych kart w zakresie

historji wojennej Zamo?cia w XIX wieku, jakiemi by?y

wypadki lat 1809 - 181 l, wzgl?dnie 1813, a przede

wszystkiem roku 1831, kiedy to Zamo??. mimo upadku

Warszawy, wytrzyma? d?u?ej ni? stolica obl??enie mos

kiewskie i w owych dniach chwa?y i kl?ski stanowi?

ostatni? niepodleg?? pi?d? niepodleg?ej Polski. Z tern

wszystkiem przeszed? Zamo?? i Zamojszczyzna do historji

i sta? si? terenem, który przesta? promieniowa? na ze

wn?trz, lecz przeciwnie jako pami?tka ?wietnej prze

sz?o?ci s t a ? s i ? p r z e d m i o t e m r e g j o n a l n i e p o

j ?
t Y c h b a d a ? n a u k o w y c h.

Schy?ek XIX stulecia przyniós? w tym kierunku sze

reg powa?nych bada?. Wi??? si? one i bior? punkt
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wy)scla od osoby kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego.

Jego postaci dotycz? prace Augusta Bielowskiego, ks.

Ambro?ego Wadowskiego. Glattmana, J. K. Koehanow

"skiego, W. Sobieskiego, St. ?empickiego, J. Kallenbacha

,i wielu innych. Badania te kupi? si? nie tylko ko?o

osoby kanclerza, lecz równie? oko?o postaci z nim zwi? ..

zanych, w?ród których osoba Saymona Szymonowicza

wysuwa si? na czo?o, O ile chodzi o czasy po smierci

Jana Zamoyskiego. to wchodz? tu w gr? inni dzia?acze,

?yj?CY w Zamo?ciu. Poszcaególne badania i przyczynki

wy?wietli?y i na?wietli?y w znacznym zakresie dzieje

szkolnictwa Zamoacia i okolic. zapozna?y z dziejami
.i pocz?tkami miejscowo?ci i rodzin. da?y rzeczy niekiedy

wagi pierwszorz?dnej, cho? niekiedy znajduj? si? dro

biazgi obok posiadaj?cych znaczenie. Cech? wspóln?

tych wszystkich publikacyj jest to, ?e wykonali je ludzie

nie pochodz?cy li ZamojS2czyzny, a nast?pnie to, ?e

miejsce ich druku i wydania znajduje si? poza Zamo?ciem.

Stan ten uleg? pewnej zmianie w momencie, kiedy

opad?y okowy niewoli rosyjskiej, Da si? zauwa?y? wów

czas pewne o?ywienie na polu bada? regjenalnych na

terenie ca?ej Zamojszczyzny dzi?ki inicjatywie osób cza

sowo lub przypadkowo z ni? zwi?zanych. Jeszcze w do

bie okupacji austrjackiej, w okresie istnienia t. zw. Cene

n?-Gubernatorstwa Lubelskiego nast?pi? zwrot, albowiem

.rzucono has?o, nawo?uj?ce do wznowienia bada? prze

s:z:lo?ci Zamojszczyzny. Jednym z pierwszych, je?eli nie

wogóle pierwszym. który rzuci? ten apel na ?amach ów

-czesnych .. Nowin Zamojskich", by? pisz?cy te s?owa.

Rzucone has?o nie pozosta?o bez echa. Rok 1918 przy

niós? powstanie czasopisma p. t ... Kronika Powiatu Za

mojskiego", przekszta?conego pó?niej w .. Tek? Zamojsk?" .

Redagowa? j? zrazu przy pomocy paru wspó?pracowników
Ludwik Kobierzycki, pó?niej Stefan Pomara?ski. Finan

sowa?a i kolportowa?a firma ksi?garska Braci Pomara?

skich w Zamo?ciu. Przez pomieszczanie oryginalnych
i przedrukowywanych prac starano si? w tern pisemku

-ozywi? badania regjonalne na zamojskim terenie. T e
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jednak próby po kilku latach efemerycznego ?ywota
i finansowego borykania si? zawiod?y i czasopismo, mo

g?ce mie? pi?kn? przysz?o??, upad?o. Przyczyna niepo
wodzenia tkwi?a przedewszystkiem w braku nale?nych,

podstaw organizacyjnych i finansowych. " Teka Zamoj?
ska" nie mia?a dobrej redakcji, brak?o jej ?rodków finan-

sowych, nie odznacza?a si? poprawno?ci? druku, wycho
dzi?a niepunktualnie i cho? by?a przedmiotem osobistych

ambicyj jej ostatniego redaktora, zawiod?a jako?ciowo
i. finansowo.. A nie ulega w?tpliwo?ci, ?e badania regjo

nalne musz? mie? i podstaw? finansow? i odpowiedniego
redaktora i tre?ciowo musz? by? warto?ciowe. Nie w?t

pi?, ?e obecny moment uroczysto?ci jubileuszowych
300-lecia ?mierci Szymonowicza o?ywi badania regjonalne
i stworzy, wzgl?dnie zapocz?tkuje akcj? organizacyjn?,
która na terenie samego Zamo?cia powo?a do ?ycia b?d?

czasopismo b?d? wydawnictwa, które b?d? wyrazem na

nale?ytych podstawach opartej systematycznej pracy

w zakresie regjonalizmu zamojskiego.

•

Praca ta dotyczy pewnych zagadnie? ogólnych
i szczegó?owych. D o o g ó l n y c h zaliczam wybranie
i powo?anie do ?ycia komitetu, maj?cego na celu stwo

rzenie form organizacyjnych i obmy?lenie ?rodkow finan

sowych dla bada? regjonalnych nad Zamojszczyzn?.

Jako najodpowiedniejsz? form? organizazyjn? uwa?am

stworzenie T o war z y s t wad l a b a d a ? r e g j o n u z a

m o j s k i e g o. By?yby one skupione oko?o dwóch zasad

niczych problemów: fizjograficznego i antropograficznego
z jednej, historycznego za? z drugiej strony. W ten

sposób towarzystwo zjednoczy?oby w sobie badaczy'

miejscowych i pozamiejscowych, interesuj?cych si? regjo

nem zamojskim zarówno ze stanowiska przyrodniczego
jak i humanistycznego.

W szczególno?ci w program dzia?alno?ci towarzy

stwa wchodzi?yby: propaganda bada? naukowych na

wspomnianym obszarze regjonalnym, organizacja zjazdów'

naukowych oraz posiedze? i zebra? dla tych celów"

rozpisywanie konkursów naukowych, ewidencja dotych ....
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czasowych bada? i inicjatywa w zakresie kwestyj ocze

kuj?cych badacza. Nale?a?aby tu organizacja pomocy

moralnej, materjalnej i technicznej dla badaczy regionu

zamojskiego przez stworzenie odpowiedniej placówki

wzgl?dnie o?rodka naukowego w Zamo?ciu. Najodpo

wiedniejszem rozwi?zaniem tej sprawy by?aby pracownia

naukowa, zwi?zana organicznie z bibljotek? 1 muzeum

regjonalnem, wzgl?dnie z odpowiedniemi w razie po

trzeby instytucjami o?wiatowemi, popularyzuj?cemi zdo

bycze naukowe. Zasadniczo jednak w ca?ej tej ergani

zacji nieodzowne m jest stworzenie odpowiedniego organu

perjodycznego, któryby rezultaty bada? naukowych gro

madzi? i rejestrowa? i zarówno ?wiatu naukowemu, a za

razem szerokiemu ogó?owi je udost?pnia?.

Przechodz?c z kolei do' zagadnie? szczegó?owych,

ograniczam si? do postulatów obchodz?cych ?ywo i nie

mal wy??cznie humanist?. Jako jedno z najbardziej pa

l?cych zagadnie? uwa?am spraw? b i b l j o g r a f j i r e g j o

n u z a m o j s k i e g o. Chodzi tu nie tyle o zestawienie

odno?nego materja?u drukowanego, ile materja?u r ? k o

p i ? m i e n n e g o i a r c h i wal n e g o. Zaznaczy? bowiem

trzeba, ?e zagadnienia archiwalne na terenie regjonu za

mojskiego przedstawiaj? nader smutny obraz. Przede

wszystkiem centralne archiwum rodowe Zamoyskich,

niegdy? mieszcz?ce si? w Zamo?ciu, uleg?o rozbiciu.

Cz??? coprawda znaczna mie?ci si? w Warszawie, po??

czona z bibljotek? ordynacji Zamoyskich. cz??? pozostaje

w Zwierzy?cu, cho? tam mieszcz? si? tylko resztki, które

nie sp?on??y podczas powstania styczniowego, czesc

dosta?a si? do obecnego Archiwum Pa?stwowego w Lu

blinie, gdzie znalaz?y si? te? archiwalia miejskie i wiejskie

z obszaru dóbr ordynacji Zamoyskich. Niezale?nie oprócz

tego mo?na odnale?? b?d? cz?stki archiwaljów zamoj

skich, b?d? te? r?kopisy, tycz?ce si? Zamojszczyzny oraz

takie? akta w Archiwach G?ównem i Skarbowem w War

szawie, Pa?stwowem, Ziemskiem i Uniwersyteckiem we

Lwowie, Pa?stwowem i Kapitulnem w Lublinie oraz

w zbiorach r?kopi?miennych bibljoteki uniwersyteckiej
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i Ossolineum we Lwowie oraz ?opaci?skiego w Lublinie.

Rzecz jasna. ?e tego rodzaju rozbicie materja?u rekopi ...

sówego i archiwalnego wymaga odpowiedniej rejestracji.
która mo?e by? dokonana w sposób zorganizowany przy

u?yciu ewentualnie pracy wi?kszej liczby osób.

Obok zagadnie? natury bibljograficznej wysuwaj? si?

pewne p o s t u l a t y w y d a w n i c z e w z akr e s i e ? r ó.

de? historycznych. Jako takie wysuwam na czo?o

wydawnictwo muterja?ów ?ród?owych. po?wiecone dzie

jom rodziny Zamoyskich od czasu przybycia Ich na Ru?

Czerwon?, uwzgl?dniaj?ce materja] ?ród?owy do dziejów
dóbr ordynackich przed powstaniem ordynacji Zamoy.
skich. Najlepsz? form? tego wydawnictwa by?oby uj?cie
metodyczne w postaci tomu wst?pnego do istniej?cego
ju? l wydawanego .. Archiwum Jana Zamoyskiego". Obok

tego zasadniczego wydawnictwa ?ród?owego nieodzew

nem jest dla rozwini?cia poczucia tradycji historycznej
w obr?bie poszczególnych miast ordynackich wydawanie
dyplomatarjuszy miejskich ??cznie z aktami cechowerni,
ze wzgl?du na ich znaczenie dla historji miejscowego
prawa, które, opieraj?c: si? o wzory, czerpane ze stolicy,
któr? by? Zamo??, w obr?bie wieków od XVI do XVIlI
nabra?o rysów odr?bnych, wyró?niaj?cych prawo miejskie
ZamojskIe od prawa innych miast Rzeczypospolitej.
Wkoncu po??dane jest wydawnictwo ?ród?owe, oparte
O' zachowane ksi?gi miejskie i s?dowe, a tak?e i wiejskie,
daj?ce wybór materja?u, czyni?cy' zado?? interesom hi.

?torji, literatury, sztuki. nauki etnologji i t. d.

Wko?cu przychodz? 'postulaty bada? nauko.

w y c h monograficznych. S? niemi nast?puj?ce kwest je:
1) geneza ordynacji Zamoyskich. 2) dzieje ordynacji Za.

moyskich po ?mierci Jana Zamoyskiego, 3) monografja
Jana Zamoyskiego, 4) monografja Zamoyskich w dobie

niepodleglej Rzeczypospolitej, 5) monograficzne op raco

wanie postaci, zwi?zanych z rodem Zamoyskich a zw?a ..

szcza Z postaci? Jana Zamoyskiego, 6) dzieje poszcze

gólnych miejscowo?ci oraz instytucyj, zwi?zanych z rodzin?
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Zamoyskich, 7) opis konserwatorsko-archiwalny Zamoj
.. szczyzny, ze stanowiska historji sztuki i kultury.

Stawiaj?c ten program organizacji bada? regjonalnych
nad Zamojszczyzn?, musz? zaznaczy?, ?e moment stabi

lizacji naszych stosunków, silne poparcie moralne rz?du

-dla bada? regjonalnych s? i powinny by? tym bod?cem,

który mocen jest doprowadzi? do stworzenia warunków

badawczych i realizacji programu regjonalnego Zamoy?

skiego. Silny zwi?zek Zamo?cia z ordynacj? Zamoyskich

znajdzie niew?tpliwie wyraz w ?ywym udziale ordynatów

zamojskich w pracy nad u?wiadomieniem sobie prze

.1Iz?o?ci i tera?niejszo?ci, jako drogi wiod?cej do odrodz?

?nia dawnych ?wietnych tradycyj.
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MICHA? PlESZKO

profesor gimnazjum w Zamo?ciu.

Z historyczno - architektonicznych

w?drówek po Zamo?ciu (29.IX 1929 r.)

(Postulaty prac konserwatorskich.)

?wi?to Nauki polskiej w Zamo?ciu, skupione oko?o

?wietnej postaci Szymona Szymonowicza w trzechsetn?

rocznic? Jego ?mierci, nak?ada?o niejako pewien obowi?

zek na uczestników tego Zjazdu bli?szego zapoznania si?

z renesansowym Zamo?ciem. W tej my?li zamiast w auli,

ex cathedra, g?osi? i s?ucha? o pi?kno?ci tego miasta,

uczestnicy Zjazdu wraz z prelegentem jako przewodnikiem

wyszli na miasto na woln? prelekcj? w naturze. Kto

nawet przeszed? "p,roo, Tybr, Sekwan? "v., i po tej d?u

giej w?drówce zawita? do Zamo?cia, wzniesionego z woli

i dumy narodowej Wielkiego Kanclerza i Hetmana, na

wet i tego uderzy tu ten dziwny nastrój, jaki promie

niuje od tych s?dziwych murów i ich z?otej historji.

Zamo?? ma w sobie co?, czego brak wielu innym mia

stom, co stanowi jego w?a?ciwo?? historyczn?,- jest bo-

wiem nie tylko dzie?em kultury i sztuki XVI i XVII ve .,
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-ale przedewszystkiem jest w swej ca?o?ci jednolitym
wyrazem tych czasów, pe?nych szczytnych usi?owa? i na

-rodowych ambicyj. Tu widzimy nie fragmenty z ?ycia

przodków naszych Z?otego Okresu i lat nast?pnych,
ale obraz ca?o?ci terenu ich chwalebnej dla Ojczyzny pracy

-t. i. ko?cio?y, uczelnie, pa?ace, domy, komnaty, place,
ulice, mury obronne, wszystko razem zwarte, jednolite,

sprz?gni?te przeogromnym wysi?kiem ducha. by godnie
tu reprezentowa? honor Rzeczypospolitej, zgodnie z twier

-dzeniem " ... Non enim Zamo?cio venalis fides fuit, aut

panicus timor" (Rudawski). Ka?dego wra?liwego na

pi?kno i dobro przenika tu jaki? dziwny nastrój, bo mury

te, przez które w ci?gu wieków przewala?a si? dola

,i niedola narodu polskiego, maj? niejako swojego ducha

dziejów, który zw?aszcza z ca?? si?? promieniuje ad sar

kofagu Wielkiego Hetmana i Kanclerza. Rzecz znamienna,

:?e w tym nastroju przesuwa si? po Zamo?ciu ka?dy, i to

stanowi ten najistotniejszy rys duchowy tego miasta.

A teraz id?my w miasto i podziwiajmy jego pi?kn?
-strukture architektoniczn?. W ca?o?ci Zamo?cia dadz?
.sie wyró?ni? dwa centra jego ?ycia, jedno duchowe,

wielkopa?skie, wokó? dawnego placu Akademickiego,
a drugie handlowe, mieszcza?skie, w dzielnicy Wielkiego
Rynku. Pierwsze z zamkiem, akademi? i kolegiat?, sku

pione przy placu Akademickim, godnie reprezentowa?o
-duchowe warto?ci kultury cz?owieka. Tu ?ycie p?yn??o
w powa?nych debatach w trosce o ca?o?? Rzeczypospo

litej, w usilnej pracy nad przysposobieniem m?odzie?y
do s?u?by narodowej pod has?em N ... b?d? ukochanej

-Ojczyzny podpor?", oraz w dzi?kczynnych i b?agalnych
mod?ach do Boga. Z pi?kna architektonicznego tej cz??ci

miasta nie pozosta?o wiele, lecz i to, co widzimy, cho?

we fragmentach, przemawia do nas znamiennie. Dawny

splendor zamku z XVI w., zbudowanego na obszernym
brasie, w którego g??bi ci?gn? si? d?ugie podziemne
kru?ganki, zdaje si? min?? bezpowrotnie. Nie wida? tu

ju? przepi?knych fasad, kominków, a zw?aszcza majesta

tycznego tarasu frontowego. Ca?o?? silnie zmodyfiko-
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wana w XVIII w. przez architekta CateUaniego, a potem,

zrujnowana w dobie Królestwa Kongresowego, jeszcze

dzisiaj ogromem i si?? samych murów oraz powag? swe»

historji wywiera na nas silne wra?enie.

Akademja jeszcze w wi?kszej mierze odarta ze swej

szaty godowej. Nie ujrzymy tu ani dawnej wynios?ej,

attyki, jak? widzimy na starych sztychach Brauna (XVII w.),
ani ozdób okiennych, a zw?aszcza pi?knego portalu g?ów

nej frontowej bramy, ozdobionej podwójnemi kolumnami

i postaci? ?w. Jana Kantego. patrona akademji. Nie

widzimy tu te? harmonijnie ?amanych dachów mansar

dowskich. Z dawnej chwa?y pozosta?y nam tu tylko
w ca?ej pe?ni swego uroku niskie, sklepione, klatki scho

dowe, a zw?aszcza d?ugie i pe?ne zadumy, krzy?owo

sklepione, korytarze, ... a przy naro?niku frontowym roz

piera si? jeszcze przepot??na skarpa, tak w?a?ciwa dla

architektury naszego miasta. W tej cz??ci znik?a bez

?ladu dawna akademicka bursa Dreznera, na miejscu,

której obecnie rozwija si? Ogród przyrodniczy, a nieco

dalej widzimy dawny ko?ció? O. O. Reformatów, po

d?ugim okresie ruiny, przywrócony obecnie na u?ytek

m?odzie?y szkolnej. D?ugim rz?dem, wzd?u? ulicy Aka-

demickiej, stoj? jeszcze dawne domy akademickie, w?ród

których wyró?nia si? ?rodkowy o wyra?nej architekturze

barokowej; mie?ci?o si? tu od r. 1648 Collegium teolo

gicum.

Stron? po?udniow? tego pe?nego uroku placu zajmuje

kolegjata. Struktur? w?osk? budowana, pod kierunkiem

architekty Bernardina Morandi, jako ca?o??, mimo wielu

zniszcze?, przedstawia i dzi? jeszcze wiele uroku. Wy

nios?a, osobno stoj?ca wie?a-campanilla, kryje w sobie

wiele cennych dzwonów, w?ród których najwi?kszy, zwany

?w. Tomaszem, swym pot??nym basem nieraz wita? tu

królów polskich. Dzi? wie?a ta, obni?ona, bez dawnego

barokowego he?mu, silnie nadwer??ona w swych murach,

a zw?aszcza ze zrujnowan? wewn?trzn? konstrukcj? dre

wnian?. nie pozwala ju? na swobodn? mow? tej wspa

nia?ej rodzinie swych dzwonów. Dzwony te czekaj?
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jeszcze na swój czas, ... na im nale?ny dono?ny g?os, ?e ...

Polonia restituta.

Fasada frontowa samej kolegjaty, w swej górnej

cz??ci, nie posiada ju? swej dawnej architektury, zna

miennej pieknerni wolutami, zast?pionemi w po?owie
XIX w. tandetn?, prymitywn? attyk? schodow?. Wn?trze

jednak ko?cio?a prawie w ca?ym dawnym blasku. Ju?
u wst?pu wspania?y chór, sklepiony krzy?owo, ca?y kuty

w kamieniu, wsparty na dwuch kolumnach korynckich
i bocznych, obszernych arkadach, ca?y zdobny bogactwem

rze?b, a zw?aszcza misternie rze?bionemi g?owami, to

istne cacko sztuki renesansowo-barokowej. Zapewne

takiego drugiego chóru niema ca?a Polska, lecz i tu

zna? pewne zniszczenie. Ten dzisiejszy chór, to tylko

jego fragment, gdy? brak mu wspania?ych, roz?o?ystych

kamiennych schodów, które z naw bocznych, rzucone

?mia?emi ?ukami prowadzi?y na jego gór?. Patrz?c w ca

?o?? wn?trza tej obszernej, trójnawowej budowli, w pierw

szej chwili nie odczuwamy istotnego pi?kna, jakie tu

bezsprzecznie panuje. Pod nowoczesn? biel? tych ?cian

cuda architektury wn?trza jakby zaniemówi?y, - dawna

polichromie by?a tu istotne m podkre?leniem czy uwy

pukleniem zasadniczych momentów architektonicznych.

Jednak mimo tych zasadniczych braków, a w?a?ciwie

sprowadzenia ca?o?ci do tonacji bia?ej, ca?o?? wn?trza

gra harrnonj? lekkich wynios?ych filarów, podtrzymuj?cych

bogate ?uki bocznych arkad i sklepie?, gdzie rzucaj? si?

nam w oczy pi?knie stylizowane g?owy Stefana Batorego,

Jana Zamoyskiego, Anny jagielonki, Gryzeldy Batorówny

i innych. Gór?, wokó? g?ównej nawy, silnie zarysowuje si?

przebogaty gzyms, ozdobiony mnogo?ci? ró?nokszta?tnych

rozet. Niemniej bogate i nawy boczne oraz kaplica,

a zw?aszcza kaplica akademicka, w podziemiach której

spoczywaj? prochy Szymona Szymonowicza, sielankopi
sarza i organizatora Akademji Zamojskiej (t S.V 1629 r.)

oraz licznych profesorów tej uczelni, przewa?nie id?cych

za swym przewodnikiem z grona lwowskiej kolonji aka

demickiej. Lwów d?ugo ?ywi? sw? wiedz? t? jakby
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-w?asn? placówk? kulturaln?. Najpi?kniejsz? ozdob? tych

kaplic, to obraz Zwiastowanie N. M. P., wedle bada?

P. Hadziewicza, dzie?o malarza florenckiego Carlo Dolce

(z r. 1640). Na przed?u?eniu prawej nawy bocznej mamy

kaplic? ordynack? o bogatej, barokowej architekturze.

Tu, na posadzce, widzimy du??, czarn? p?yt?, ozdobion?
liczne mi emblematami rycerskiemi. Pod t? p?yt? spo

czywaj? prochy Jana Zamoyskiego, Wielkiego Hetmana

i Kanclerza, twórcy grodu zamojskiego.

Prezbiterium zgodnie harmonizuje z ca?o?ci? budowli,
zdobne na beczkowym suficie pi?kn? geometryczn? kon

strukcj? lekkich ?eber, bli?niaczemi oknami, a zw?aszcza

-cennemi obrazami. Na bocznych ?cianach widzimy tu

podwójne olbrzymie obrazy Domenica Tintoretta m?od

szego (Robusti), a w wielkim o?tarzu nie mniej pi?kny
obraz, przedstawiaj?cy Chrystusa ze ?w. Tomaszem,

pendzla mistrza w?oskiego, Palma Nuovo. Obrazy te

przyczyniaj? si? wielce do uwypuklenia czy podniesienia

pi?kna kolegjaty jako dzie?a sztuki. Na dziedzi?cu ko

-?cielnym, pochylona wiekiem, zapad?a ju? w ziemi?,

.s?dziwa infu?atka, o pi?knych komnatach, kominkach,

a zw?aszcza zdobna wspania?ym barokowym portalem.

A teraz id?my z tego wielkiego duchowego placu
watron? mieszcza?skiej cz??ci miasta na jego g?ówny

plac-Rynek Wielki - Forum maius. Id?c od kolegjaty,
w stron? wschodni?, w d?ugie, krzy?owo sklepione, kru?

ganki-podcienia, doznaje tu ka?dy nowego, mi?ego uczucia.

Rys ten znamienny ?wiadczy, i? wst?pujemy obecnie

na inny teren, tak nieznany nam w dzisiejszej architek

turze miast. T e kru?ganki, to ?wiat dawnej minionej

chwa?y kultury XVI i XVII wieku, kiedy architekci w?oscy

prym dzier?yli w budowie miast i wielkopa?skich pa?a
ców. W burzy dziejowej rozpad?y si? jednak w znacz

nej mierze te liczne budowle. Zamo??, cho? sta? na wy

suni?tej placówce, zachowa? si? prawie ca?y w swej tre?ci

architektonicznej. Z pod tego lasu filarów tych podcieni

ci?gnie nasz wzrok j a s n y, p e ? e n ? w i a t ? a, przestron-
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ny Wielki Rynek. T eraz dopiero, stoj?c na tym placu,

jeste?my ol?nieni tym, jedynym w swoim rodzaju, dzie ..

dzi?cem mieszcza?skim. Ozdob? tego rynku, to nietylko

jego podcienia, ale i bogate, szerokie frY7y podokienne
o motywach ro?linnych lub geometrycznych, biegn?ce sze ..

rokim pasem wokó? rynku. Prócz tego tu i ówdzie

mamy nisze, w których widniej? postacie bohaterów

rzymskich czy greckich, oraz ?w. Micha?, ?w. Kazimierz

i wspania?a rze?ba Madonny na smoku. Najpi?kniejsz?

po?aci? tego rvnku, to cz??? ormia?ska, ozdobiona mo

tywami orjentalnemi, jak lwy i smoki oraz przy ratuszu

przebogata barokowa kamienica z herbami rodziny Za

moyskich. Liczne przypory-skarpy wnosz? wiele po

wa?nego nastroju do ca?o?ci architektonicznej. Nad ca?ym

tym rynkiem panuje pa?ac miejski,
- ratusz

-

z wy

nios?? wie??, dawn? sta?nic?. Prawdziw? ozdob? tej

budowli jest obszerny taras, na który prowadz? z roz

machem rzucone majestatyczne schody. Nie mniej cenne

skarby architektury renesansowej i barokowej kryj? si?

we wn?trzu tych domów, w tych zdumiewaj?co pi?knych
sieniach z ich portalami i w liczny ch komnatach patry

cjuszowskich. Ca?o?? tego Wielkiego Rynku czyni wra

?enie jakiego? obszernego dziedzi?ca czy wirydarza pa

?acowego,- jest to plac i?cie wyczarowany jakby z bajki.

Mimo tak bogatego pi?kna architektonicznego, nie wi

dzimv go jednak takim, jakim by ? przed laty. Brak tu

przedewszystkiem tej istnej korony naszych dawnych

domów, tej wynios?ej attyki, która by?a mo?e n aj istot

mejszyrn wyrazem budownictwa polskiego z okresu rene

sansu i baroku.

Wiel? uroku architektonicznego posiada rówmez

i Ma?y Rynek Solny - Forum salarium, gdzie zachowa?y

si? z dwuch stron szerokie podcienia i nieco, dobrze

zachowanych rze?b w pasie fryzu podokiennego o styli

zowanych motywach winnej latoro?li. T u, przy tym

placu, widzimy powa?n? fasad? dawnego Trybuna?u miej

skiego, do którego prowadzi obszerna brama sklepiona,

ozdobionaspecjalnemi insygniami, symbolizuj?cemi Spra-
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wiedliwo?? -

waga, Czujno?? - oko i Wierno?? - r?ka
Ca?o??, u góry sprz?gni?ta du?? g?ow? lwa.

Z wielu innych cennych budowli w dalszych cze

?ciach Starego Miasta nie pozosta?o wiele, zachowa?y si?

tylko niektóre budowle ko?cielne. W?ród nich, na plan
pierwszy, wysuwa si? szczególniej cenny, male?ki ko

?ció?ek ?w. Stanis?awa, dawniej ?wi?tynia kolonji gre

ckiej, z pi?kn? kopu?? renesansow?. Do wn?trza tej

?wi?ty?ki wchodzimy przez ?ukowo sklepion? bram?
z pi?knym portalem. Ta jedno-halowa budowla posiada
pó?koliste kaplice w formie nisz. Nad ca?o?ci? ko?ció?ka

panuje wynios?a wie?a barokowa ze strzelnicami, raczej
baszta obronna, ni? campanilla. W tej cz??ci miasta

ogromem swej budowli przyt?acza nas by?y ko?ció?

O. O. Franciszkanów W stylu barokowym, ongi? najpi?
kniejsza ?wi?tynia w mie?cie obok kolegjaty. Do dzi?

budowla ta zachowa?a do?? du?o swej zewn?trznej archi

tektury, zw?aszcza silnie uwydatnionych pilastrów i nisz

znik?y natomiast bezpowrotnie przecenne wynios?e fron

tony oraz nie mniej bogate polichromowane wn?trze.

Inne budowle ko?cielne, jak klasztor P. P. Franciszkanek

i O. O. Bonifratrów nie zachowa?y nic godnego uwagi.

Siln? ram? zewn?trzn? dla tego Starego Miasta s?

jeszcze sk?pe fragmenty dawnego pier?cienia fortecznego
w formie ziemnych bastjonów, bram i ci??kich obron

nych kazamat, do których przytykaj? resztki murów

obronnych z licznemi strzelnicami. W tym skromnym
skrawku tych ponurych murów mie?ci si? wi?zienie,

pami?tne ka?ni? (w r. 1824) majora W. ?ukasi?skiego.

Ten dawny kanclerski-hetma?ski, a zarazem i patry

cjuszowski Zamo??, mimo tylu burz dziejowych, które

z tak? chwa?? obi?y si? o jego mury, pozostawi? do dni

naszych wiele przecennych skarbów architektury-budo
wnictwa dawnych miast polskich. Zw?aszcza kolegiata
i domy Rynku Wielkiego wysuwaj? si? tu na plan pierw

szy. Gdzie? mamy zw?aszcza taki drugi rynek w Pol-
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sce, gdzie drugie takie podcienia lub tak majestatyczny

taras ratuszowy. Od tych zewn?trznych blasków pi?kna

i wywo?anych niemi zachwytów. d??y jednak my?l nasza

do ?ci?lejszego zbli?enia si? do tych skarbów drog? ba.

da? historycznych i analizy poszczególnych fragmentów.

T eraz, obok tych blasków wyst?pi? cz?sto i ponure

cienie. Widzi si? tu prawie na ka?dym kroku, ile skar

bów dawnej minionej chwa?y zniszcza?o dzi?ki po?ogom

wojennym, z?o?liwo?ci wrogów, a co smutniejsza, w na

szej obecnej dobie, dzi?ki nie?wiadomo?ci czy oboj?tno?ci

na przecudne pi?kno tej architektury . Tak gin?

i niszczej?. tu i ówdzie, prawie w oczach naszych, zda

si? nieznaczne fragmenty. W ten sposób, przed kilku

laty, zniszczono wzgl?dnie przebudowano jedyny sklep.

lad? na zachodniem podcieniu. Tu, w tej stronie, z jednej

z izb wyrzucono "?wi?t? belk?" sufitow? z pi?knemi ozdo

bami i sentencjami, powybijano du?e okna z silnem nad.

wyr??eniem konstrukcji tych starych murów. W podobny

sposób przy przeróbce "na u?ytek publiczny", gdy?

"tak ?ycie ka?e ...

"

wprost zn?cano si? nad dawnym arse

na?em, wybijaj?c zbyt obszerne okna i drzwi. Zburzono

niew?a?ciwie z dalszem zatarciem obronnego charakteru

miasta niektóre fragmenty murów fortecznych, a równie?

wysoce niepokoj?ce s? nowe plany rozbudowy miasta,

nie licz?ce sie z zagadnieniami konserwatorskiemi. W tych

dotychczasowych warunkach Zamo??, t? przepi?kna per?a

budownictwa naszych miast polskich, d o m a g a s l
?

S P e c j a l n e g o, ? c i s ? e g o i m o ? l i w i e m l e J s c o

we g o n a d z o r u, by przynajmniej niczego wi?cej nie

uroni? :z tego, co przekaza?a nam ju? w tym w?a?ciwie

fragmencie burzliwa przesz?o??.

Czego? zatem domaga si? od nas Zamo??:

1) uznania ca?ego Starego Miasta (z nielicznemi wy·

j?tkami) jako objektu konserwatorskiego,

2) sta?ej czujnej opieki nad zabytkami,

3) stworzenia w Zamo?ciu (w ratuszu) dla potrzeb

miasta i nauki, specjalnego Archiwum budownictwa

i architektury i t? drog? skompletowania zbioru dawnych
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"rycin, sztychów, oraz wykonania szczegó?owych zdj??

poszczególnych zabytkowych budowli,

4) przywrócenia attyk i to zw?aszcza w Wielkim

:Rynku, oraz przywrócenia splendoru kolegjacie, akadernji
i zamkowi;

4) usuni?cia przybudówek-sklepików w?ród arkad

podcieni;

6) usuni?cia niew?a?ciwych szyldów i wywieszek;

7) zainteresowania Zamo?ciem szerokich kó? w Pol

sce i to drog? wydania specjalnych prac z zakresu budo

wnictwa, architektury, sztuki, historji i t. p.

Nasz dawny zas?u?ony Zamo??, z rycerskim wie?cem

.s?awy na swych skroniach. czeka dzi? na swego potrzeb
nego mu Mecenasa.
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II.

f POK?OSIE ZJAZDU.





Ks. Dr. JÓZEF KRUSZY?SKI
Rektor Uniwersytetu Lubelskiego.

----------------

Pr.z?IE.?_?_??ni?-.-??o?e-gjacie zamoiskiej

na uroczysto?ci

?_?z.ci _?zymona Szymonowic:??

1929.
,

dn. 28 wrzesma
---_ .. _--_._-----_

.. _--

Ducha nie ga?cie. 1 Tes. 5: 19.

?W. PAWE?, utrzymuj?c bezustann? stycznosc

z ko?cio?ami. których by? za?o?ycielem, w szczególny

sposób przypomina im obowi?zek rozwijania i piel?gno

wania w?ród siebie Chrystusowego ducha. Do ko?cio?a

w T essalonice, gdzie spotka? si? z ludno?ci?, w znacznej

cz??ci s?owia?sk? i gdzie patrza? na wielki entuzjazm

z powodu poznania nauki Chrystusowej. pisa?: Ducha

nie ga?cie l

Niechaj ten Duch, który daje wam moc do rozwi

jania szlachetnych czynów i do duszy wprowadza pier

wiastki udoskonalaj?ce i u?wi?caj?ce, w was ?yje, wami

kieruje i wprowadza do duszy pobudki, u?atwiaj?ce zdo

bycie wy?szych szczebli w doskona?o?ci chrze?cija?skiej.

Nale?y koniecznie wprowadzi? ró?nic? i pozna? warto??

tej ró?nicy, jaka zachodzi pomi?dzy dobrami doczesnemi,

przernijaj?cemi, a temi, co s? z ducha, to jest moralnemi.
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.. Bo m?dro?? cia?a - upomina Rzymian ten?e Aposto?
- jest ?mier?, a m?dro?? ducha ?ywot i pokój". (Rz. 8 : 6).

To wznios?e, a jednocze?nie g??bokie pouczenie

Aposto?a mo?e by? dok?adnie zilustrowane dziejami na

rodów. Schlebianie m?dro?ci cia?a, to jest nastawianie

pracy i wysi?ków w kierunku zdobycia jaknajwi?cej do

czesnych wygód osobistych, zawsze poni?a?o spo?ecze?
stwa i wiod?o do upadku. Gdzie wchodzi w gr? walka

o zapewnienie sobie wygód osobistych, nie mo?na si?
ustrzec niesprawiedliwo?ci. Wyst?puje w tych okolicz

no?ciach i w tych walkach na widowni? nieomal zawsze

?i?a przed prawem, nast?puje uciemi??anie s?abszych,
przewaga klas mo?niejszych, id? korzy?ci materjalne dla

jednostek, ogó? natomiast pogr??a si? w niewoli i zanie

dbaniu. Taka praca i takie wysi?ki niezgodne s? z du

chem nauki Chrystusowej i uniemo?liwiaj? prowadzenie
spo?ecze?stw ku doskona?o?ci, o której tak pi?knie pou

cza w swoich listach ?w. Pawe? Aposto?.
W odniesieniu do naszej historji jakie? uderzaj?ce

mamy pole porówna?. Wniknijmy cho?by pobie?nie
w ?ycie spo?ecze?stwa polskiego w wieku XVI i przyj

rzyjmy si?, co by?o jego warto?ci? i jego si??. Wiek ten

nazywamy najja?niejszym i naj wznio?lejszym w naszych

dziejach. Zgromadzi? on dla spo?ecze?stwa wielkie war

to?ci moralne i kulturalne. Podniós? zamo?no??, utrwali?

dobrobyt, zjedna? tak wielk? powag? dla pa?stwa, ?e

Polska znajdowa?a si? w rz?dzie najwi?kszych mocarstw

?wiata. Najwybitniejsi ludzie z obcych krajów przyby
waj? do nas, ogl?daj? nasze miasta, nasze budowle, na

sze nauki i urz?dzenia. Podziwiaj? i wychwalaj? nas.

Najbardziej chlubne wzmianki o Polsce w literaturze

?wiatowej pochodz? z wieku XVI. Poeci zagraniczni

pisz? hymny pochwalne ku czci naszych bohaterów,
królów i wielkich m??ów stanu. Historycy badaj? nasz

ustrój, o?wietlaj? charakter narodu.

Duchowa atmosfera. sprzyja?a, ?e wzrastali podów
czas wielcy ludzie, opromienieni chwa?? i zas?ug? dla

?arodu tak wielk?, ?e imiona ich b?d? wszystkie poko-
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.lenia powtarza?y ze CZCi? i uwielbieniem. Pamie? ich

nigdy nie wyga?nie, bo im wi?cej dzieli nas czas od

epoki, w której ?yli, tern staj? si? wi?kszymi i doskonal

.szymi. Wystarczy, cho?by?my zatrzymali uwag? nad

jedn? historyczn? postaci? owej epoki, nad hetmanem

Janem Zamoyskim. W szystko, na co patrzymy i co po

dziwiamy w tym grodzie hetma?skim, to jego jest za-

s?ug?. On to wzniós? te wspania?e gmachy, on utworzy?

-s?ynn? Akademje Zamojsk?, która obok uniwersytetu
w Wilnie, powo?anego do ?ycia przez wielkiego króla

.Stefana Batorego, przyjaciela i patrona Hetmana, mia?a

.?wiadczy? o polskiej kulturze, o dorobku, jaki wniesiony

by? do cywilizacji europejskiej zas?ug? i po?wi?ceniem
.polskich m??ów stanu. Hetman Zamoyski wzniós? t?

wspania?? kollegjat?. aby da? wyraz w swoim hetma?

,skim grodzie wy?szo?ci ducha nad cia?em i wi?kszej
-warto?ci dóbr moralnych nad materjalnemi. W pedzie-
-miach tej ?wi?tyni zosta?y z?o?one ?miertelne szcz?tki

'twórcy Zamo?cia. Patronowa? swojemu dzie?u za ?ycia,
,nie chcia? si? z nim rozsta? i po ?mierci.

Dla podniesienia powagi Akademji zamojskiej wy

szukiwa? najzdolniejszych i naj?wiatlejszych ludzi w Pol

sce. Zas?u?onych i opromienionych powag? nauki po

wo?ywa? na katedry profesorskie, m?odzie? wyró?niaj?c?

.si? zdolno?ciami umys?owe mi i obywatelskiemi cnotami

wysy?a? do znanych w Europie o?rodków naukowych,

aby przygotowywa? ludzi, mog?cych godnie i zaszczyt

.me spe?nia? obowi?zki obywatelskie w Rzeczypospolitej.

Jego te? jest zas?ug?, ?e z Akadernj? zamojsk?
'? z Zamo?ciem zwi?za? si? na sta?e ?wietny poeta pol
ski - Szymon Szymonowicz, którego dzisiaj obchodzimy

.300-n? rocznic? ?mierci.

Czcigodni S?uchacze! Szczególnie podnios?y nastrój

ogarnia m? dusz?, gdy mam przenie?? wasz? my?l na

schy?ek wieku szesnastego i pocz?tek siedemnastego
.i mówi? o Szymonie Szymonowiczu. Przed o?tarzem

'w pontyfikalnych szatach sprawia bezkrwaw? ofiar? naj

.przewielebniejszy arcypasterz djecezji lubelskiej, w stallach
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widz? w historycznych togach przedstawicieli przeswret

nych senatów wszystkich polskich uniwersytetów, w pre

zbiterjum s? cz?onkowie zas?u?onej rodziny, spadkobiercy
idei wielkiego Hetmana, hr. Zamoyscy. Ca?a ?wi?tynia

wype?niona m?odzie?? szkoln?. Zebrali?my si? wszyscy

na uroczysto?? poety Szymonowicza. Co w nim czcimy

i dlaczego tak pragniemy podnie?? znaczenie tej uroczy

sto?ci?

Z imieniem hetmana Zamoyskiego i poety Szymo
nowicza zwi?zane s? cnoty obywatelskie XVI wieku, tak

bardzo wyró?niaj?ce nasze spo?ecze?stwo. Z rado?ci?

wspominamy o zaa?ugach wybitnych m??ów tego wieku.

Sk?adali oni do skarbca polskich umiej?tno?ci wielki

dorobek, z którego móg? czerpa? wiek XVII, kiedy nowe

pokolenia nie umia?y tak wzbogaca? naszych zasobów

duchowych, ale owszem zacz??y je rozprasza?; Dlaczego

nast?pi?a taka zmiana? Odpowiemy s?owami Aposto?a:
.. M?dro?? cia?a

II

zacz?to wi?cej sobie ceni?, ani?eli .. m?

dro?? ducha". Warto?ci moralne, wyp?ywaj?ce z etyki

chrze?cija?skiej, obni?one, dlatego nie umieli?my si? zdo-·

by? na to po?wi?cenie, które stanowi drog? do si?y

i pot?gi ka?dego narodu.

Chlubimy si? Szymonowiczem, który potrafi? prze-

nosi? do ?ycia swojego narodu to, co znalaz? najpi?kniej

szego i najwznio?lejszego w dorobku umys?owym naj.

wybitniejszych narodów na ?wiecie. Klasyczne cnoty

literatury greckiej i ?aci?skiej okrywa? szat? polsk? i wIe-

wa? w nie ducha polskiego. By? to pierwszy na wielk?

miar? rodzimy sielankopisarz, nazywany Pindarem pol
skim, Teokrytem i Wergiljuszem. We wzorach rodzi-

mych nie tylko im dorównywa?, ale pod pewnym wzgl?

dem nawet ich przewy?sza?. Cenimy go i chlubimy si? nim.

za jego czaruj?cy j?zyk, za to, ?e ukocha? Polsk?, za

to, ?e podziwia? pi?kno kraju i to pi?kno umia? wpro

wadzi? do swych utworów. Cenimy go jeszcze dlatego"

?e talent pisarski ??czy? z warto?ciami moralnemi, jakierni.
ozdobiona by?a jego dusza. Jego utwory s? budujacemi..

wzbogaca? je ukochaniem mowy ojczystej i kraju rodzin-.-
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nego. Krzepi? naszego ducha tem, co wznios?e i pi?kne,
co dobre i szlachetne.

.

Dzisiejsze ?wi?to daje nam sposobno?? wnikni?cia

bli?ej w dorobek Szymonowicza. Oby?my dla wzboga
cenia naszego ducha czerpali z tych warto?ci, które wy

sun??y na czo?o wybitne postacie XVI wieku i oby?rny

mogli ugruntowa? w sobie to prze?wiadczenie, ?e "tym,

którzy mi?uj? Boga, wszystko dopomaga ku dobremu".

(Rz. 8: 28).
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MICHA? PlESZKO
sekretarz Zjazdu Nau.kowego.

Zjazd Naukowy imienia Szymonowicza

w Zamo?ciu

28 - 29.1X 1929 r.

POLSKA odrodzona prawie ?e z dniem ka?dym,

wydobywa ze swego skarbca coraz to nowe klejnoty, które

w okresie niewoli, mimo cz?sto swych bezcennych wa

lorów, nie mog?y zaja?nie? ca?ym im w?a?ciwym blaskiem.

T akim bezsprzecznie klejnotem polskiej kultury narodowej
XVI i XVII wieku jest Szymon Szymonowicz, godny
w?ród wielu innych

-

przedstawiciel tej "aurea aetas"

Polski mocarstwowej. My?l uczczenia naszego poety,

zrodzona w Zamojskiem Kole Mi?o?ników Ksi??ki, by?a
zdrowem ziarnem, rzucone m na urodzajn? rol? naszej

wdzi?cznej duszy polskiej. Z posiewu tego wyrós? czyn

godny Szymona Szymonowicza dzi?ki temu, i? inicjatywa'
znalaz?a równie? niestrudzonych realizatorów tych poczy

na? w osobach pp. Kazimierza Lewickiego, Zygmunta

Klukowskiego i Henryka Rosi?skiego, z którymi z ca?ym

zapa?em i po?wi?ceniem, godnym tej dobrej sprawy.
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-wspó?pracowa? Stanis?aw .?empicki, profesor uniwersytetu

lwowskiego. Raz powzi?ta my?l dojrzewa?a szybko.

'Miejscowy zamojski Komitet celem nadania ca?ej tej

uroczysto?ci w?a?ciwego jej znaczenia, uprosi? do Komi

tetu honorowego szereg wybitnych osobisto?ci J. E. ks.

'Marjana Fulmana, biskupa lubelskiego, ordynata Mau

rycego Zamoyskiego, Antoniego Remiszewskiego, wo

,jewod? lubelskiego, Dr. Eustachego Nowickiego. kuratora

O. S. L., ks. dr. Józefa Kruszy?skiego oraz trzech naj.

wybitniejszych znawców Zamo?cia i jego kultury t. j.

J. K. Kochanowskiego, profesora uniwersytetu warszaw

skiego, Stanis?awa .?empickiego, profesora uniwersytetu

.lwowskiego i Wac?awa Sobieskiego, profesora uniwersy
tetu krakowskiego. - Pod protektoratem powy?szego

Honorowego Komitetu miejscowy Komitet Obywatelski
w listopadzie 1928 r. wyda? odezw? do szerokich kó?

.spo?ecze?stwa z pro?b? o wzi?cie udzia?u w tern ?wi?cie

.kultury polskiej. W odezwie tej czytamy ...

.. Dnia 5 maja 1929 roku przypada 300-na rocznica

?mierci jednego z najwi?kszych i naj g?o?niejszych pisarzy

polskich ubieg?ych wieków, Szymona Szymonowicza, Lwo

-wianina, autora niezapomnianych .. Sielanek", znakorni-

-tego humanisty, wspó?twórcy Akadernji hetma?skiej w Za-
. .

,mOSClU.

Z uroczysto?ci? t? wi??e si? w sposób naturalny

pami?tka samej Szko?y Zamojskiej, tworu wielkiego het

.rnana i kanclerza, a zarazem jednego z najwi?kszych

opiekunów kultury umys?owej w Polsce doby humani

-stycznej.
Do tych wznios?ych i nigdy niewygas?ych wspomnie?

wraca dzisiaj w g??bokim ho?dzie Zamo??, stare hetma?

·skie miasto, w którego murach spoczywaj? prochy Szy
monowicza i Jana Zamoyskiego, w którego zabytkach

?yje dzisiaj jeszcze miniona, ?wietna przesz?o?? z przed
kilkuset lat.

Komitet Obywatelski, zawi?zany w Zamo?ciu, w pa?
-dzierniku b .• r., powzi?? jednozgodn? my?l urz?dzenia
'w dniach jubileuszu Szymonowiczowskiego -Zjazdu Na-
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ukowego im. Szymonowicza przy wspó?udziale przedsta
wicieli naszej nauki i literatury.

Zjazd ten, zaszczycony obecno?ci? reprezentantów

najwy?szych naszych Instytucyj Naukowych i Szkó? Aka

demickich, oraz przedstawicieli nauki, literatury i o?wiaty,
ma by? nie tylko uczczeniem pami?ci wielkiego poety

i jego znakomitego mecenasa, ale zarazem nawi?zaniem

dni dzisiejszych do ?wietnych chwil z naszej kulturalnej

przesz?o?ci i jej zamierzch?ych a tak bujnych niegdy?

ognisk" .

Obok tej uroczystej odezwy z podpisami ca?ego

Komitetu, miejscowy Komitet wykonawczy wyda? równo

cze?nie drug? odezw?, w której stara? si? uwydatni?
znaczenie Zamo?cia w jego dawniejszych i dzisiejszych

d??eniach kulturalnych oraz zawiadamia? o swych zamie

rzeniach wydawniczych celem trwa?ego upami?tnienia

tych uroczysto?ci. Zgodnie z t? zapowiedzi? czytamy

w tej odezwie ...

"Obok Ksi?gi Pami?tkowej zabiega Komitet Za

mojski o wydanie wszystkich pism ?aci?skich Szymono

wicza, s?awnych 'swojego czasu nietylko w Polsce, ale

w ca?ej kulturalnej Europie, aby tym sposobem przys?u?y?

si? nauce polskiej i usun?? przez wszystkich badaczów

odczuwan? luk? w ich badaniach nad twórczo?ci? Szy
monowrcza.

W obec braku popularnej monografji o Szymonowicu,
uwa?a równie? Komitet za bezsporn? konieczno?? wyda
nie odpowiedniej broszury o Poecie. Maj?c wko?cu na

uwadze podkre?lenie nieustaj?cych w Zamo?ciu aspiracyj

kulturalnych, zamierza Komitet opublikowa? z bibljofilsk?

staranno?ci? s?awne "Sielanki ", których pierwsze wydanie

drukowane by?o w r. 1614 w Zamo?ciu."

S?owa, rzucone w spo?ecze?stwo, znalaz?y wdzi?czne

uznanie. My?l urz?dzenia uroczysto?ci Szyrnonowiczow

skich w po??czeniu ze Zjazdem Naukowym szybko przy

obleka?a si? w realne kszta?ty. W pracy tej prof. St .

.?empickiemu przypad? w udziale bardzo powa?ny trud

wydania Ksi?gi Pami?tkowej p. t. ,.Szymon Szymonowicz
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i jego czasy
- Rozprawy i studja". Na ca?o?? tej Ksi?gi.

z?o?y?y si? nast?puj?ce prace:

Kallenbach Józef: Wej?cie w Szymonowicza.
Skoczek Józef: Kraj lat dzieci?cych Szymona Szy-

monowrcza,

Sinko Tadeusz: Pinda rus Polonus.

Weintraub Wiktor: Anglik - przyjaciel Szymono
wrcza.

?yczy?ski Henryk: Wiersz w "Sielankach" Szymono-
wicza.

?empicki Stanis?aw: Medyceusz polski XVI wieku.

Bia?kowski Leon: Z archiwaljów Zamojskich.
Riabinin Jan: Profesorowie Akademji zamojskiej,

w ?wietle aktów.

Kossowski Aleksander: Plan i widok Zamo?cia

z r. 1704.

Krzy?anowski Juljan: Pog?osy Oekameronu w Pol

sce XVI i XVII w.

PolIak Roman: Andrzej Zbylitowski - Na krzciny

W?adys?awowi IV.

Króli?ska Janina: Samosci inclyti vates.

Ciechanowska Zofja: Samuela Przypkowskiego pa-

rafraza hymnu .. Te Oeum".

Sochaniewicz Kazimierz: Trybuna? zamojski.
Skulski Ryszard: Szymonowicz i Sieniawscy.
Nadolski Bronis?aw: Geneza Roksolanji Sebastjana

Klonowicza.

Ksi?g? Pami?tkow? wydano drukiem we Lwowie

i to dzi?ki subwencji Ministerstwa W. RiO. P. Prócz

tego Komitet wyda? w Zamo?ciu w?asnym nak?adem

rozprawy St. Kota p. t ... Helmstedt i Zamo?? -

z dziejów

kultury humanistycznej",
-

Janiny Króli?skiej: "Szymon

Szymonowicz w trzechsetn? rocznic? zgonu autora Sie

lanek" oraz w zak?adach graficznych W?. ?azarskiego
w Warszawie wyt?oczono prac? Tad. Cieslewskiego (syna)

p. t. "Zamo??"- siedem drzeworytów. W zwi?zku z te mi

uroczysto?ciami Tow. Mi?o?ników Ksi??ki w Krakowie

wspólnie z prof. S. Kotem, ofiarowa?o Zamojskiemu Ko?u
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M. K. sw? specjaln? publikacj? w opracowaniu St. Kota

p. t. "Publikacja nowych uniwersytetów w XVI w.

Królewiec i Zamo??". M?odzie? miejscowego Pa?stw.

Gimnazjum m?skiego, chc?c równie? przyczyni? si? do

upami?tnienia tych uroczysto?ci. po?wi?ci?a Szymonowi
Szymonowiozowi pierwszy numer (drugiego rocznika)
swego czasopisma szkolnego p. t. "Nasza My?l".

Nie zapomniano równie? o upami?tnieniu tych uro

czysto?ci odpowiedni? tablic?, któraby stale, naocznie,

przypomina?a dzisiejszym i przysz?ym pokoleniom o za

s?ugach Szymona Szymonowicza, po?o?onych przez niego
ku chwale kultury i o?wiaty.

Zamo?? a nawet ca?a Zamojszczyzna bra?a udzia?

w tych przygotowaniach, by uczci? t? dla ziemi zamoj
skiej zaszczytn? chwil?. Mimo tego ogólnego zapa?u
i wyt??onej pracy Komitetu musiano od?o?y? pierwszy
termin Zjazdu z 5 -

maja na 28 - 29 wrze?nia. Za

powiedziany przyjazd dostojnych go?ci, a w?ród nich

wielu patrycjuszów nauki polskiej podwaja? si?y. Miesz

cza?stwo zamojskie -

sua sponte
- zg?asza?o si? do

Komitetu, ofiaruj?c swe us?ugi w tych pracach. oddaj?c
ochoczo swe domy na przyj?cie d?ugo oczekiwanych
gOSC?. Ten duchowy odruch tutejszego mieszczanina-in

teligenta, by? jakoby ?ywem odzwierciedleniem tej na

szej staropolskiej go?cinno?ci - go?? w dom, Bóg w dom.

By? to zapewne naj milszy dar dla miejscowego Komitetu

i dlatego nie dziw nam, ?e ju? w przeddzie? uroczysto?ci
(28.IX) zje?d?aj?cy go?cie czuli si? w tern mie?cie tak

dobrze jak u siebie w domu. Do?? rzuci? kilka s?ów

ze wspomnie? zjazdowych profesora St. ?empickiego,
by odmalowa? ten przemi?y nastrój, jaki tu zapanowa?
ju? od pierwszych chwil tych d?ugo niezapomnianych
dni. "Otwieraj? si? przed nami zacne domy obywatel
stwa zamojskiego, czeka gor?ca herbata i przek?ski, wy

chodz? naprzeciw' u?miechni?te twarze i bratnie dusze

ludzi dobrych, mi?ych, go?cinnych, a... tak przecie? do

niedawna jeszcze dalekich ... ", a rankiem dnia nast?pne

go " ... wychodzimy na miasto i ju? po przejscru pierw-
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szej ulicy nie mo?emy si? nadziwi?. Nie dlatego, ?e

miasteczko jest wyj?tkowo czyste i schludne, ale po pro

stu dlatego, ?e to miasteczko jest, ?e istnieje w Polsce

co? takiego, o czem si? nie wie, a co jest naprawd?

wyj?tkowe. Kto? zauwa?a, ?e po Krakowie, to jest chyba

w Polsce tylko jeden taki Zamo??. Ma si? wra?enie,

?e kto? odchyli? ró?d?k? czarodziejsk? wieko przesz?o?ci

i wywo?a? stamt?d, z przed 300-tu, czy 350-ciu lat, ja

kie? miasto dawne, stylowe, nieistniej?ce dzisiaj w rze

czywisto?ci i ukazuje nam teraz, w ca?ej jego przedwie

kowej nieskazitelno?ci. Renesans i barok! Zamek - rynek,

jakiego nie widzi si? w Polsce - ko?cio?y - fortyfikacje,

kaidy dom, ka?dy domek - ca?e ulice ... Polskie Pompei,

odkopane po wiekach ...

"

1)
Piekne dni prze?ywa? Zamo?? w czasie tych uro

czysto?ci, przypominaj?cych dawne .,lepsze czasy" tego

grodu, kiedy to na zamku rezydowa? Jan Zamoyski nie

tylko Wielki Hetman i Kanclerz ale i wielki mecenas

sztuk i nauk, i Jego Akadernja rozbrzmiewa?a g?o?nem

t?tnem ?ycia umys?owego. Sama natura zdawa?a si?

sprzyja? tym poczynaniom. Cudne, pi?kne " ... s?oneczko,

?liczne oko, dnia oko pi?knego ...

"

tak mile i serdecznie

opiewane na g??li sielskiej Szymona Szymonowicza, rzu

ca?o swe z?ote blaski z b??kitów nieba na Ziemi? zamoj

sk?, na star? Akademje i ... na pochylony, modrzewiowy,

dworek poety. To z?ote, roze?miane, s?o?ce jesienne,

dawno niewidziane w tak pi?knym blasku, by?o najmilszym

sprzymierze?cem tych dni podnios?ych. Dnia 28 wrze?nia,

o godz. 10 rano, przy wtórze powa?nych tonów wielkiego

dzwonu, ?w. Tomasza, rozbrzmiew,aj?cego z wynios?ej

campanilli, wyruszy? z pod murów Akademii uroczysty

pochód do renesansowej Kolegjaty. Tu, w jej stallach,

przed wielkim o?tarzem, po wielu latach ciszy
- niewoli,

zasiedli jeszcze raz na swych prawych, cho? (od r. 1784)

wydziedziczonych miejscach, profesorowie uniwersytetów

Polski odrodzonej Wilhelm Bruchnalski, ks. Józef Km-

1) St. ?empicki. ?wi?to Zamojskie. "S?owo Polskie" Nr. 282. Lwów,

1<4 Pllid:tiernika 1929 r.
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szy?ski, Tadeusz Grabowski, Konstanty Chyli?sk], St .

.?empicki, Kazimierz Hartleb, Juljusz Krzy?anowski, Leon

Bia?kowski, Henryk ?yczy?ski, Zygmunt Kukuiski ...

wszyscy godni dziedzice Bursiusów, Starnigellich, Szo]
ców, Ursinusów, Birkowskich, Rudomiczów i wielu innych
luminarzy dawnej chwa?y Akademii zamojskiej, Prezbi

terjum wype?nili liczni zaproszeni goscre z ca?ej Polski,

przedst?wiciele W?ad? i r6inych instytucji kulturalnych
i spclecsnych, a dalej, w nawach, t?oczy? si? "? w i a t

z a m o j ? ki"
,

ten bli?s?y i dalszy oraz mnogie rzesze

'm?odzie?y szkolnej. Uroczyst? msze ?w. eelebrowa] J. E.
ks. biskup Fulml,ln (z Lublina), z ducha, miejscowej tra

dycji duchowy Kanclerz Akadernji. W czasie nabo?e?

stwa na chórze wykonali solowe utwory: Rybi?l3ki

-?piew, Wac?aw Splewi?ekj+-skrzypce, Podnios?e kazanie

wygtosi] ks. rektor Kruszy?ski 1; Lublina, rozwijaj?c IJly?l
?w. Paw?a "Ducha nie ga?cie", -

" ... W2;rUf?zaj?cy by?
moment, gdy po uko?czonern nabo?e?stwie orszak pro

Jesorów i go?ci przeszed? do Kaplicy Zamoyskich, aby
wraz z przedstawicielem miasta Lwowa, komisarzem
Frankowakim z?o?y? wie?ce na grobach Wielkiego Het

mana i Wielkie8'0 Poety. W?ród wspania?ych WIe?ców.

jak?e by? mi?y wieniec z polnych zbó? i kwiatów, przy ..

wi?ziony z Czemi?cina dla dawnego tej wioski w?odarza" 1).
Po uroczysto?ciach w Kolegjacie, pochodem z pro

fesorami uniwersytetów na czele, udano si? pod gmach
Akademji, gdzie dr. Zygmunt Klukowski, niestrudzony
?z?onek Komitetu i znany w szerokich ko?ach bibljofil,
po krótkiem przemówieniu dokona? ods?oni?cia pami?t
kowej tablicy, poczem wszyscy zebrali si? na obszernym,
wewn?trznym dziedzi?cu. Tu, na tym obszernym po ..

dwórcu, zamkni?tym czworobocznym blokiem s?dziwej

Akademji, zamienionym natenczas jakby w wielk? aul?,

przyst?piono wreszcie do otwarcia Zjazdu. W g??bi tego
.

natenczas tak honorowego dziedzi?ca ustawiono obszerne

podjum, ozdobione kobiercami i zieleni?, ?
na tle g?ów-

') 1(, Lewicki: Szymonowicz zmartwychwata ?y. ( ..
S?owo Zamojskie"

Nr. I. 12 pa?d"iernika 1929 r.).
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nej sciany nad ca?o?ci? patronowa? z du?ego portretu

Jan Zamoyski. Poni?ej liczne rz?dy krzese? zaj?te przez

go?ci, wokó? w szeregach t?umy m?odzie?y. Wreszcie

na mównic? wszed? prezes Komitetu organizacyjnego

dyr. Kazimierz Lewicki i przemówi? temi s?owy:

"Panie Reprezentancie Ministerstwa W. R. i O. P.?

Jego Ekscelencjo Ksi??e Biskupie, Jego Magnificencjo

Panie Rektorze, Panowie Profesorowie, Panie Kuratorze,

Panie Reprezentancie miasta Lwowa. Szanowni Pa?stwo!

Wielkie i wzruszaj?ce prze?ywaj? dzi? ?wi?to staro

dawne mury Zamojskiej Akademji. Z ka?dego ich za

u?ka, z pod pe?nych tajemniczego uroku sklepie? wysnu

waj? si? odwieczne wspomnienia, aby oto o?y? na nowo

po 300 latach i stan?? znowu w pe?ni przyrodzonej im

krasy w obliczu tych wszystkich dostojnych i tak bardzo

niezwyk?ych Go?ci, którzy raczyli przyby? tu do nas.

aby razem z nami z?o?y? naj g??bszy ho?d Twórcom

i Fundatorom naszej kultury, któr? wci?? przymna?a?
Oni za swoje najistotniejsze uwa?ali zadanie.

Gdy przeto wdzi?czna my?l nasza ku tym
- wiecz

nie tutaj ?ywym
-

zwraca si? Duchom, godzi si? wspo

mnie? przedewszystkiem o Wielkim Hetmanie i wielkim

jednocze?nie Obywatelu. którego niespo?yta i podziwu

godna energja, w kierunku ofiarnego wykonywania s?u?by

publicznej, stworzy?a w Zamo?ciu ?ywy i ruchliwy o?ro

dek pracy kulturalnej i naukowej. Jego to wol? powo

?ana zosta?a do ?ycia ta nasza Akadernja, któr? uczyni?

chcia? Hetman "ukochanej Ojczyzny podpor?" i od której

??da?, aby jako "szko?a obywatelska" nieustannie si?

przyczynia?a do chwa?y i dobra pot??nego podówczas

Pa?stwa.

W tern tak szlachetnem i tak niezwykle ambitnem

d??eniu pomocny by? Hetmanowi rozg?o?ny swego czasu

poeta, który wie?cem swoim poetyckim i wielk? u wspól

czesnych s?aw? rozz?oci?. roz?wietli? i wzbogaci? te du

mne d??enia hetma?skie tak niew?tpliwie i tak wydatnie,

?e dzi? nazywamy Go najs?uszniej wspó?twórc? Akademji,
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I oto, gdy nadszed? moment, aby w zwi?zku z trzech

setn? rocznic? zgonu uczci? pami?? Szymona Szymono

wicza, powzi?? Zamo?? inicjatyw? zorganizowania tego

?wi?ta u siebie, co uzna? za swój bezsporny obowi?zek

nietylko dlatego, ?e w podziemiach wspania?ej naszej

kolegjaty spocz??y na wieki zw?oki Szymonowicza i nie

tylko dlatego, ?e zwany by? Szymonowicz "poet? za

mojskim" i nawet nie dlatego, ?e "nie by?oby - jak
stwierdza prof. Briickner - Sielanek, gdyby nie by?o Za?

mo?cia" _. ale w?a?nie i przedewszyetkiem dlatego, ?e

?wietny ten poeta, rozg?o?ny humanista, znakomity filolog

i ceniony pedagog zwi?za? si? z tern miastem, aby nie

znu?enie razem ze swoim Mecenasem zabiega? oko?o

-za?o?enia naj trwalszych fundamentów pod kultur? grodu,

który uczyni? prawdziwie warownym nietylko w pot??nej

jego twierdzy, ale tak?e i w owej "szkole obywatelskiej"

by?o naj?ywszem pragnieniem zarówno Wielkiego Het?

mana jak i Wielkiego Poety.
Tak obowi?zek nasz wobec pami?ci jednego z twór

-ców kultury naszej rozumiej?c, mam zaszczyt w imieniu

Komitetu razem ze s?owami serdecznego przywitania

jak naj gor?cej podzi?kowa? wszystkim tak bardzo Sza

nownym i Dostojnym naszym Go?ciom za ich ?askawy

w ?wi?cie naszem udzia? - jak równie? mam zaszczyt

zaprosi? do prezydjum Zjazdu Naukowego im. Szymona

Szymonowicza:
Wielce Szanownego Pana Profesora Wilhelma

Bruchnalsk iego jako przedstawiciela Polskiej Akademii

Umiej?tno?ci, J. E. Ks. Biskupa Marjana Fulmana, Wielce

Szanownego Pana Naczelnika Dembego jako przedstawi

-ciela Ministerstwa W. R. i O. P. oraz Wielce Szanowego

Pana Kuratora Okr?gu Szkolnego Eustachego Nowickiego
-

prosz?c jednocze?nie o obj?cie czynno?ci sekretarzy

Zjazdu Panów Dr. Kazimierza Sochaniewicza, archiwar

jusza m. Torunia i Micha?a Pieszke, profesora pa?stwo

wego gimnazjum w Zamo?ciu.
.

Zjazd Naukowy im. Szy
mona Szymonowicza z tym momentem rozpoczyna swoje

obrady.
"
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Nast?pi? teraz dalszy ci?g przemówie? powitalnych,
W imieniu najwy?szej W?adz}' o?wiatowej w Polsce t. j.
Ministerstwa W. R. i O. P. przemówi? p. Stefan DembYt
sk?adaj?c ho?d pami?ci nie?miertelnego Hetmana. z8?o ...

?yci ela Akademji zamojskiej i Jego przyjaciela i wspóltwór ...

cy Szymona Szyrnonowicza. Imieniem Lwowa; rodzinnego
miasta poety, zabra? g?os p. Roman Frankowski, mówi?ce
.. Ta .straznica - Lwów -

jest dumna, i? tam urodzi?

si? Szymon Szymonowicz, poszed? W ?wiat, by zdoby?:
dobre imi? Polaka i by nie?? S?/aWf?· imienia polskiego
za granice.c." poczem wyrazi? s?owa ho?du dla Jana Za ...

moyskiego, twórcy Akademji i Szymona Szymonowicza,
jako wspó?twórcy w tern dziele o?wiaty.

Imieniem Polskiej Akademji Umiej?tno?ci prof. Wil?.
helm Bruchnalski, s?dziwy nestor nauki polskiej, przemówi?
temi s?owy:

Dostojni Pa?stwo!

Otrzymawszy zaszczytne polecenie reprezentowania
Polskiej Akademji Umiej?tno?ci, do g?osów poprzednich
do??czam s?ów kilka.

Akadernja Umiej?tno?ci, najwy?sza przedstawicielka.
nauki i duchowej kultury polskiej, z najwi?ksz? rado?

ci? przyj??a zaproszenie na dzisiejsz? uroczysto?? ?wi?
cenia pami?ci jednego z najwi?kszych w epoce po Janie
z Czarnolasu piastuna lutni narodowej.

Or?duj?c zawsze wszelkiej pracy i usi?owaniom

z dziedzin? jej zwi?zanym, szczególnie za? gdy chodzi:

o niecenie i szerzenie wiedzy w oddalonych kresach

Rzeczypospolitej, Akadernja sk?ada ?yczenia najlepszych
i najpi?kniejszych a trwa?ych wyników obecnemu nau ..

kowemu Zjazdowi w przes?awnym grodzie zamojskim.
Profesot" K. Chyli??ki prtemówi? w imieniu Uniwer

sytetu lwow?lkiego, n ... któty ??czy si? w tym ogólnym
ho?dzie dla Wielkiego HfJtmana, tego jednego z najwiek ..

s7;ych budownicsych Pclski oraz J?go wspó?towarzysza
pracy, Szymcna Szymondwiczot Wielkiego humanisty, który,
ca?? sw? dzia?alno?ci? dowiód?, i? Polska wyros?a na

kulturze antycznej..... "?e te nauki w Polsce w tych
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czasach kwit?y ... ", a dalej zaznaczy? ..... Upowa?ni? mnie

równie? Senat, bym wyrazi? ca?emu Zamo?ciowi, zacnym

i dzielnym obywatelom Zamojskim uznanie, ?e krzewi?c

zami?owanie do nauki i sztuki, k?ad? podwaliny dla no

wej s?awy tego hetma?skiego grodu" ...

W imieniu Uniwersytetu pozna?skiego przemówi?

pro f. Tadeusz Grabowski ..... sk?adaj?c najserdeczniejsze

pozdrowienia i ?yczenia najowocniejszych wyników Zjazdu,
... Uniwersytet pozna?ski jest szcz??liwy, ?e mo?e tu ucze

stniczy? w tych zjazdowych uroczysto?ciach" ...

Prof. St. ?empicki przemówi? -

w zast?pstwie
-

w imieniu Uniwersytetu wile?skiego. Po krótkich s?o

wach powitania zaznaczy? ..... Uniwersytet wile?ski i Aka

demja zamojska s? tworami tego samego ducha ...

"

poe?em

z?o?y? ..... ?yczenia i gratulacje dla tej tak znamiennej

uroczysto?ci" ...

W imieniu Uniwersytetu lubelskiego przemówi? ks.

dr. Józef Kruszy?ski temi s?owy: ..... Stoimy na tle por

tretu Tego, który zwo?ywa? naj szlachetniejszych ludzi,

by tu szerzyli o?wiat?. Co na ka?dym kroku widzimy

w Zamo?ciu w dzie?ach nauki i sztuki, to dzie?o J. Za

moyskiego, dzi?ki czemu Zamo?? zas?yn?? s?aw? wiel

kich ludzi, których hetman potrafi? tu przyku?. Uniwer

sytet lubelski powsta? z tych samych my?li i pobudek,
co i Akademja Stefana Batorego i Jana Zamoyskiego,

by naszym dorobkiem przyczyni? si? do s?awy Imienia

Polski. My?l wybrania Lublina by?a podyktowana t?

sam? my?l?, która powsta?a ongi? w Zamo?ciu, w urny

s?ach tego Wielkiego Hetmana Jana Zamoyskiego i pie

?niarza Szymona Szymonowicza, którzy ?yli w Lubel

szczyzme, Aula Uniwersytetu lubelskiego b?dzie nosi?a

imi? Jana Zamoyskiego. Za to przypomnienie tej wiel

kiej tradycji XVI i XVII wieku, Komitetowi zamojskiemu
i tym wszystkim, którzy wspó?dzia?aj? w tych uroczy

sto?ciach, tym wszystkim sk?adam ho?d, aby praca ta

wyda?a najszcz??liwsze owoce i doda?a nam ducha do

pracy" ...
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W imieniu Kuratorjum i p. Wojewody lubelskiego
przemówi? dr. Eustachy Nowicki, Kurator O. S. L. w na

st?puj?cych s?owach: .. .v.Przy??czam si? do tego ho?du
dla Jana Zamoyskiego i Szymona Szymonowicza. ?wi?to
dzisiejsze nie jest zwyczajnym obchodem, lecz uroczy

sto?ci?, wyp?ywaj?c? z uczucia dzisiejszego Zamo?cia dla

tego dawnego, starego, Zamo?cia z XVI i XVII wieku.
Cho? wprawdzie Szymon Szymonowicz g?ównie rozs?awi?

nowy rodzaj poezji polskiej, to inicjatorowie tych uro

czysto?ci mieli na my?li i Jego obywatelsk? dzia?alno??
na tle Zamo?cia, wzniesionego r?koma Jana Zamoyskiego
i Szymona Szymonowicza. Je?eli regjonalizm ma na celu

nawi?zywanie do dawnej tradycji regjonalnej, to ta uro

czysto?? jest najlepszem tego rodzaju poczynaniem i rów

nie? je?eli intencj? Komitetu jest, by wzmóc t? prac?,

to ?yczy? nale?y, by to osi?gn?li. A teraz do m?odzie?y
s?ów kilka. Przed ni? stoi to zadanie do wykonania,
dlatego ?yczy? wam nale?y, by?cie tu w tych murach,
w tej atmosferze zapragn?li mocno j?? si? tej pracy, by
ten nowy Zamo?? zwi?za? z tym dawnym na chwa??
Ziemi Zamojskiej i ca?ej Rzeczypospolitej ". "

Dr. Wagner, reprezentant Bibljoteki Ordynacji Za

mojskiej w Warszawie, w krótkich s?owach powita? Zjazd
w imieniu tej instytucji, poczem dr. Zygmunt KukuIski

przemówi? w imieniu Tow. Przyjació? Nauk w Lublinie.
-

"Instytucja ta
- mówi? -licz?ca oko?o 500 cz?onków,

wyra?a pe?ne uznanie Komitetowi za urz?dzenie tych
uroczysto?ci, bo bez poznania przesz?o?ci niema przy

sz?o?ci. Tow. Przyjació? Nauk w Lublinie, pragn?c z tej
przesz?o?ci wydoby? to, co jest nie?miertelne, przyk?ada
do tej uroczysto?ci wielkie znaczenie i w my?l tego
sk?ada ?yczenia jak najowocniejszej pracy't.,; Imieniem
miasta' Zamo?cia powita? go?ci burmistrz miasta Micha?

Nowacki. Nast?pnie odczytano listy i telegramy, które

nadesz?y od wielu najpowa?niejszych instytucyj i wy-

bitnych osób.
.

Na tern posiedzeniu. przedpo?udniowem pierwszy
odczyt - jako inauguracyjny - wyg?osi?· prof. T ad. Gra-
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bowski p. t. Szymon Szymonowicz na tle epoki. Po

-odczycie, w gmachu Akademji, nast?pi?o otwarcie wy

stawy, na któr? z?o?y?y si? eksponaty, zwi?zane z Aka

dernj? t. j. ber?a, togi, piecz?cie
- liczne druki zamoj

.skiej drukarni akademickiej,
- dalej osobny dzia? p. t.:

Szymonowiciana t. j. jego listy, dzie?a, - bogaty zbiór

.sztychów, ilustruj?cych epok? jana Zamoyskiego i Szy
mona Szymonowicza, - wreszcie liczne ryciny, sztychy,

obrazy, przedstawiaj?ce dawny Zamo??. Eksponaty na

wystaw? otrzymano z Biblioteki Zamoyskich w Warsza

wie, Bibl. uniwersyteckiej we Lwowie, Bibl. hr. Bawo

rowskich we Lwowie oraz z prywatnych zbiorów dr. Z.

Klukowskiego, mec. H. Rosi?skiego i prof. M. Pieszki .

.organizacj? wystawy zaj?li si? dr. j. Grabowski ze Lwowa

i prof. M. Pieszko.

W po?udnie, staraniem Komitetu miejscowego, w sa

Iech by?ego klasztoru P. P . Franciszkanek odby? si? uro

-czysty bankiet, z licznym udzia?em miejscowego spo?e

,cze?stwa. W czasie bankietu wzniesiono jeden toast:

Pre-zydent Rzeczypospolitej, prof. Ignacy Mo?cicki i pierw

.szy Marsza?ek Polski, józef Pi?sudski niech ?yj?.
Po po?udniu w przestronnej auli, pi?knie odnowionej

i ozdobionej motywami barokowemi, herbami Akadernji

oraz du?erni owalne mi portretami twórców i profesorów
tej uczelni - - ca?o?? dzie?o pro f. Edwarda Kopci?skiego,
odby? si? dalszy ci?g Zjazdu. Na tern posiedzeniu wy

g?osili odczyty prof. W. Bruchnalski p. t.: O postulatach
·bada? nad Szymonowiczem i jego twórczo?ci? - i prof.
K. Hart?eb p. t.: O postulatach bada? nad humanizmem

'renesansowym w Polsce.

Wi?czorem Rada miejska -

na ratuszu - podej
mowa?a rautem uczestników Zjazdu. W czasie tego

towarzyskiego zebrania nauka, rzemios?o i handel w prze

mi?ym nastroju przep?dzi?y ten d?ugo a serdecznie wspo-

minany wieczór.

Na drugi dzie?, 29 wrze?nia, dalszy ci?g pracy.

ip;rzed .
po?udniem wyg?osili odczyty prof. St. ?empicki

p. t.: O szkolnictwie. humanistycznem w Polsce ze szcz?-
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gólnem uwzgl?dnieniem Akadernji zamojskiej i dr. K.

Sochaniewicz p. t: Zagadnienia regjonalne Zamojszczyzny.
Ostatni odczyt p. t.: O architekturze miasta Zamo?cia,_

mia? wyg?osi? prof. Drexler. w którego zast?pstwie prof.
\1. Pieszko udzieli? szereg wyja?nie? w czasie " ... histo

ryczno-architektonicznej przechadzki..... po mie?cie.

Naukowe obrady Zjazdu zamkn?? prof. W. Bruch

nalski nastepuj?cem przemówieniem:

"Dostojni Panowie i Panie!

Dzi?ki m??om dobrej woli, ich po?wieceniu i za

pobiegliwo?ci, pocz?? si? i w?a?nie dokona? si? Zj'azd
w tym oto pi?knym grodzie, pod wezwaniem - ?eby

si? tak wyrazi?
- dwóch wybranych duchów XVI stu

lecia: jednego, co najbli?ej sta? z lutni? "Kochania wieku

swego ", Jana z Czarnolasu, i drugiego, którego wielka

r?ka i wielka m?dro?? piastowa?y ci??ar najs?odszy, Oj-

czyzn? i zachowa?y Rzeczpospolit?, jak mówi poeta,

w blasku dziewiczym.

Od czasu odrodzenia Polski, jakby ju? w zwyczaj

sta?y wesz?o, odbywa si? zjazdów rozmaitych mnóstwo..

s?u??cych sprawom b?d? duchowym, b?d? materjalnyrn.

Czy jest to objaw zdrowy?
-

napewno, ?e tak, bo wy

ra?a ?ycie, które naj widoczniej p?ynie zdrowo, - bo

wyra?a ?ycia tego puls i energj? l Jeden z takich zjazdów

prze?yli?my dopiero co w?a?nie, do tego
-

co wi?cej

jeden z tych. które przychodz? do skutku bez g?o?nych
huków i stuków, bez setki fanfar reklamowych I

I'

Celem wszystkich zej??, - wszystkich, jak po sta

ro?wiecku mówiono, kongregacyj, nie jest i nie mo?e

by? cho?by najszlachetniejsze d??enie do tego, co za

renesansu zwa?o si? exciiare czy relaxare animum lub gau

dere oiiam, lecz do czego? wy?szego. My?l?. ?e tern

,J wy?szem
..

jest spe?nienie jednego z najpi?kniejszycn.

przykazów boskiej filozofji helle?skiej: gnoti s'auton, -

nesce te ipsam.

Pnykaz ten cz?owiek spe?nia w sposób dwojaki::
albo przez siebie samego, albo - co wa?niejsze, co-
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w skutkach mocniejsze,
-

przez przyk?ady obcych, przez

poznanie bli?nich i porównanie ich z sob? samym.

WCZdraj i dzisiaj, przez te dwa pi?kne dni, nie ?v

li?my pod zadnem innem has?em, tylko pod tem helle?

skiem: gnoti sauton,
- ?yli?my niem, poczynaj?c od

skargowskich s?ów kaznodziei w ?wi?tyni Pa?skiej, z któ

rej stropów patrzyli na nas zmarli dwaj wielcy Ojcowie
Ojczyzny, - ?yli?my niem, jakoby patrz?c na \\ i?erunek

Szyrnonowicza, tak iywemi barwami odmalowany w ?licz

nej mowie pref. Tadeusza Grabowskiego, ?

?yli?my
niem, cho? mo?e nie moja to rzecz wspomina? o tern,

wywodami prelegentów, - i wreszcie ?yli?my niem;

bawi?c oczy widokiem pi?knej ksi?gi o napisie: "Szymon
S?ymonowicz i jego czasy. R6?ptawy i studja" jako

snopa dojrta?egCl zbo?a, POdCZAS uroczysto?ci do?ynków'
ducha z?oionego W ofierze wielkiemu duchowi ?piewaka

.. Sielanek <I.
.

Mam przekonanie, ?e?my dwa t1ni, przez samo

Niebo rozs?onecznione, prze?yli szcz??liwie i pi?knie;
z wdzi?cznem sercem tedy dzi?kuj? w imieniu wszystkich.
wszystkim, co byli ?wi?ta tego sprawcami,

-

a wszyst

kim uczestnikom jego, gdy przychodzi nam rozsta? si?,

gor?ce ?l? po?egnanie z ?yczeniem: ?yjmy wszyscy,
-

?yjmy zawsze szcz??liwie i pi?knie l"

D?ugo niemilkn?ce oklaski by?y tym ?ywym wyra

zem ogólnego zadowolenia i uznania. Jeszcze wspólna
fotograf ja i wy?ej wspomniana przechadzka po mie?cie,
które mimo powa?nego zniszczenia i dzi? jeszcze swemi

cudnemi kszta?tami swej architektury, poci?ga i oko

i serce.
- Zamo?? ma swój niezrównany urok.

Obiad. Po po?udniu autami przez Klemensów do

wsi Czerni?cina, gdzie tak d?ugo, pracowicie i zbo?nie

gospodarowa? Szymon Szymonowi cz, W tej wycieczce

id?my za pi?kn? relacj? jej wspó?uczestnika prof. Sr •.

?empickiego. 1)

l)' ?t. ?empicki: ?amcjskie 'wi?to -

.. S?owo Po lekie" Nr. ZBB -

20.X 1929 t.
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..... Jedziemy. Jest tak s?onecznie i gor?co, ?e roz

chylamy p?aszcze i zdejmujemy kapelusze. Pola, mo?e

ju? ostatni raz, p?awi? si? w pysznem, bogatern jesiennem
s?o?cu... Czerwieni? si? grona jarzebin.i. Snuj? sie nie

bieskie dymy ognisk pastuszych... Pedzimy tak, ?e ani

?my si? spostrzegli, a ju? Klemensów. Wje?d?amy
w kolosalny, zapuszczony starodrzew parku, okr??amy

wielki kwietnik i stajemy u progów pa?acu ordynackiego.
Pa?ac pi?trowy, ogromny, ja?nieje ca?y w po?udniowem,
jaskrawem s?o?cu i w przejrzysto?ci jesiennego powietrza.

Na tarasie schodowej oczekuje go?ci pani Zamoyska
z córkami i rodzin?. Urz?dzamy istny zajazd na pi?kn?

magnack? siedzib?. Uprzejma gospodyni, jej córki i ku

zyni, pp. Potoccy, oprowadzaj? nas po pokojach pa?acu,
nie szcz?dz?c doskona?ych informacyj. Klemensów -- to

istne muzeum polskiej kultury i i wielkich tradycyj domu

Zamoyskich. W spania?a, kilkotysi?czna bibljoteka, umie

szczona wzorowo w stylowych szafach, pe?na .. bia?ych
kruków" ... Staro?ytne bezcenne meble. Gda?skie szafy,

antyczne biurka, sto?y, urz?dzenia salonów i pracowni ...

Zwierciad?a, obrazy starych mistrzów, obcych i polskich,
a przedewszystkiem przebogata galerja portretów i pa

mi?tek rodowych Zamoyskich i pokrewnych im familij ...

Trzebaby to ogl?da? szczegó?owo, ca?emi godzinami

i przeprowadza? osobne studja... Z ka?dego k?ta tych
sal pa?acowych wieje nie tylko szacowna tradycja ro

dzinna, nie tylko delikatny, pe?en znawstwa i umi?owa

nia kult przesz?o?ci, ale i wysoka kultura duchowa i inte

lektualna, piel?gnowana umiej?tnie, jak cudny kwiat,

przez ca?e wieki. Kultura, której nie spotyka si? bynaj

mniej we wszystkich domach naszej arystokracji... ..
Pa

nie" - powiada do mnie jeden z wybitnych obywateli

Warszawy- .. ci ludzie umiej? piel?gnowa?-polsk? kultur?.

Niech mi pan poka?e taka atmosfer? wn?trza w Nowym

y orku albo w Chicago" ...

Ale czas jecha? dalej. Pani Ordynatowa zaprasza

na kieliszek wina i wi?zk? winogron w?asnej uprawy.

Posilamy si?, dzi?kujemy za go?cin? i przewodnictwo
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i odje?d?amy w?ród gwaru najserdeczniejszych po?egna?,

podzi?kowa?, okrzyków.

Teraz zato jest gorzej. Do Klemensowa - dobra,

pa?ska droga. Ale od Klemensowa do Czerni?cina go

dzina lub wi?cej jazdy, a trakt prawdziwie "polski", jak

niegdy? mówiono. Ca?e szcz??cie, ?e jest bajeczna po

goda, sucho i bezpiecznie. Bo powiadaj?, ?e gdy przyjd?

roztopy wiosenne lub jesienne, to si? tutaj mo?na utopi?.
Za czasów rosyjskich utopi? si? raz kozak, p?dz?cy z roz

kazem i tylko pika wygl?da?a z b?ota, jak nagrobny

obelisk.

Jedziemy tedy sobie bez troski, a auta potrz?saj?
nami po grudach, jak workiem grochowym. Czasem

wpadamy
- mimo wszystko

-

w autentyczne b?oto. Te?

taki Simonides, jak przysz?a jesie?, chyba nigdzie mie

si?cami z domu nie wyje?d?a? i tylko, popijaj?c miodek

przy kominie, - pisa? wiersze.

Mia?o si? ju? ku zachodowi i ch?odek zalatywa? od

kartoflisk, gdy?my doje?d?ali do Cz erni?cina. Jedziemy

przez wie? ku dworowi i ju? zdaleka uderza nas oso

bliwy widok. Dworek wiejski, ca?y w winogradach

czerwonych. jakby go wymalowa?a Janowska. Dwór

"z drzewa, lecz podmurowany, ?wieci?y si? zdal?ka po

bielane ?ciany". Przed dworem w okr?g, w pó?kole, po

obu stronach, -- jaka? barwna, kolorowa ci?ba, pogr??ona
w milczeniu czekania... T o ca?y lud czernieci?ski, jak

jeden m??, zgromadzi? si? w od?wi?tnych strojach lubel

skich, na powitanie wycieczki z Zamo?cia. Starcy, doj
rzali m??owie i kobiety, krasne dziewuchy, parobczaki
dzielne, ma?a dziatwa... B?dzie tu zapewne i Szyrnono

wiczowska Oluchna i Pietrucha i Mi?ko i Baty i inni ...

Auta obje?d?aj? gazon kwiatowy, staj? przed gan

kiem i wyrzucaj? raz po raz go?ci. Zgromadzona lud

no?? wita nas okrzykami. a gospodarze dworu, pa?stwo

Huskowscy, w otoczeniu wiejskich dzieci wychodz? na

powitanie... Czern chata bogata, jako bywa?o za ich

poprzednika, Szymona Szymonowicza, ..
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Uroczysto?ci czemieci?skie mia?y program obfity
'8 przemi?y. Najpierw poszli?my do "dworku Szymono ..

wicza ", Stare?ki dworek w sadzie, obok dzisiejszego,

-starego jui t?\k?e, dworu, .. na pó? z s03ny, nil pó? ? mo ..

,dn:ewia, cz??ciowo zapadni?ty w zjemi?; . Dwi? j?by.

du?e, mroczne, bo ju? ?ciemnia?o si? na ?wieci?... N?

"?wi?tej belce" ?aci??ki napis, Odcyfrowi\? go kiedy?
z trudem zospodarz. Ko?czy? si? tak: "".si mig.rabis hac

-dorno, Deus sit tibi cornes ", Kto to pisa] j kiedy? Ogl??

damy izby, wchodzimy do komory Z ciekawym staro.

zytnym kominem... Czy?by w tym domku mia?y kiedy?,

przed 300 laty, powsta? "Sielanki", Czy tutaj tworzy?
swe arcydzie?a jeden z najwi?kszych pisarzy ?aci?skich

Europy. Tak mówi miejscowe podanie. Wierzymy, bo
nam z tern dobrze, bo wychodzimy wzruszeni. T eraz

idziemy nad Pur, nad t? rzek? czerni?ci?sk?, z której
rusa?kami umia?a rozmawia? czu?a dusza Simona Simo

nidesa... Schodzimy w stary, wilgotny ogród, pachn?cy

jesieni?. Czerwona kula s?oneczna widnieje u skraju

niskiego horyzontu... Brzosty?olbrzymy rosn? w ogro

dzie, stuletnie, mo?e jeszcze starsze, mo?e pami?taj?ce

zadum? czerni?ci?skiego Poety?.. Jeszcze kilka kroków,

stoimy nad samym brzegiem ciemnego, prawie czarnego,

leniwie tocz?cego si? Puru. Rozlewa si? on dalej, sze

roko, w bagniska i moczary, na których rezyduj? tysi?ce

(dos?ownie) dzikich kaczek. Gospodarz strzela z rewol

weru na postrach. Zrywa si? czarna, niezliczona chmura

ptaków, a? na niebie czyni si? cierrmiej.,; Uciekaj?,
kr??? i spadaj? znowu na purowe rozlewy. .. Wracamy

przed dwór, którego weranda zmieni?a si? tymczasem

w ma?? scenk?. Na kobiercu, na ?cianie, wisi portret

Szymonowicza. Przed dworem przygotowana widownia:

-rzedy krzese?.i. Siadamy i czekamy: " To dzieci czer

ni?ci?skie chc? si? przed go??mi popisa? obchodem na

cze?? Poety". Przedstawi?nie si? zaczyna. Z zaintere

sowaniem patrzymy na mi?e, inteligentne buziaki ch?o ..

paczków i dziewcz?tek w 1'larodowy.eh strojach.i. Ile?

-tu twarzyczek pi?knych i m?drych l.,; S?uchamy naprzód
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kilku pie?ni miejscowych i narodowych, ?piewanych mile

na dwa i trzy g?osy, potem deklamacji ma?ej córeczki

pp. Huskowskich i dziewcz?tek wiejskich. Nie chcemy

uszom wierzy?..; Jak wyra?nie, pi?knie i ujmuj?co brzmi

<l.eklamacja Szymonowiczowskich "Ko?aczy" w ustach

malutkiej
.

artystki z Czerniecina. A potem apoteoza

Poety! Przychodzi taki ma?y pastuszek czernieci?ski,

przebrany za krasnoludka-dziejopisa, z ksi?g? i piórem

g?siem, wi?kszern ni? on sam, i wywo?uje na scen?

ró?ne postaci z "Sielanek" z klechdy i fantazji ludowej
i zjawia si? tedy gromada kosiarzy z kosami i ?niwiarek

ze snopem, a dalej Kasia.sierotka z g?skami i srogi

ekonom z korbaczem, i ?wierszczyk polny i pastuszko
wie... Wszyscy za? mówi? ?adnie i g?adko i sk?adaj?

ho?d przed wizerunkiem swego czerni?ci?skiego Poety.

Opodal brzmi? ?piewy chóru m?odzie?y wiejskiej, dyry

gowanego przez m?odego ksi?dza.

Zmrok ju? zapada coraz g?stszy... W tym zmroku

rozlega si? z ma?ych, dzieci?cych warg ch?opskiej dzia

twy wdzi?czne, prapolskie, szymonowiczowskie s?owo ...

Patrz? starzy ch?opi i dumaj?... Zaduma?a si? i "publika
z miasta ": profesorowie, oficerowie, dostojnicy... Cisza

si? uczyni?a, jak w "Weselu" Wyspia?skiego. Czy? tak

tu by?o przed dziesi?ciu laty? Czy tak by?o za Moskala?

Przecie?, na mi?o?? Bosk?, g?upstwo ca?a polityka, g?up.
stwo

. part je
- ale tu

- s?yszcie
- ro?nie nowe, zdrowe,

polskie pokolenie... Kto? zaszlocha? ?zami rado?ci. I nie

by?o nikogo, kto by nie mia? ?ez w oczach, nawet twardzi

oficerowie polscy ...

I zdawa?o si? przez chwil?, ?e z ma?ego, zapadnie

tego dworku w ogrodzie wysz?a jaka? posta? bia?a i sz?a

ku tym dzieciom j ku temu ludowi... Czy?by duch Poety,

co kiedy?, przed wiekami, ukocha? ten lud, rozumia? go,

broni? ?mia?o i opiewa? w swych pie?niach? Mo?e i jemu

przypad?a w udziele cz??? zas?ugi za to, ?e ten dziedzic

i ten ch?op czernieci?ski jest taki polski i tak gor?co

mówi polsk? mow??
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Ciemno ju? zupe?nie. Program wyczerpany. Oklaski.

Kurator Lubelski wstaje i dzi?kuje nauczycielowi, p. Ksie

?ykowi, za tak wzruszaj?ce owoce pracy nad dziatw?.

Wpadamy troch? zzi?bni?ci do dworu. Suto zasta

wione sto?y zapraszaj? na szlacheck? przeobfit? herbat?,

Brzmi? wyrazy uznania, gwar, weso?a rozmowa. Nie?ad

nie to zje?? i odje?d?a?, ale có? pocz??? Zapada pó?

niej wieczór jesienny, a szoferzy si? niecierpliwi?. Czeka

nas przecie? jeszcze "polska droga". ?ciskamy r?ce

gospodarzom i wsiadamy do naszych jedenastu aut."

*

**

Pó?nym wieczorem uczestnicy Zjazdu, pe?ni mi?ych
wra?e?, wracali z tej wycieczki do hetma?skiego grodu

Zamo?cia, witani ju? zdala pi?knie iluminowan?, wynios??

wie?? ratusza staromiejskiego. Zjazd ostatecznie sko?

czony,
- ostatnie po?egnania.

Patrz?c na ca?o?? tych pi?knych dni Zamo?cia, na

le?y przyzna?, i? by?y one " ... cennym plonem Nauki ...

"

na chwa?? Rzeczypospolitej.
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Listy i telegramy.

Jako wyraz ?ywego zainteresowania obchodem Szymo
nowiczowskim w Zamo?ciu szerokich kó? naukowych i o?wia

towych w Polsce Komitet organizacyjny otrzyma? szereg cen

nych pism i telegramów. które zamieszczono w tej ksi?dze.

Lwów, 21.IX 1929Min. W. R. i O. P.

Archiwum Ziemskie

we Lwowie. gmach Bernardynów
L. dz. 246.

Do Komitetu Obchodu 300·lecia ?mierci

Szymona Szymonowicza w Zamo?ciu.

Nie mog?c osobi?cie wzi?? udzia?u w uroczysto?ciach

Jubileuszowych ku czci Szymona Szyrnonowicza, ??czymy si?

calem sercem w z?o?eniu ho!du pami?ci wielkiego Poety.

Byrektor archiwum Ziemskiego we Lwowie []Jalzer.
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Lwów, dnia 28.IX 1929.Bibljoteka Uniwersytetu

Jana Kazimierza we Lwowie

L. 166/1.

W uroczysto?ciach ku czci Szymona Szymonowicza,

w 300-letni? rocznic? Jego zgonu, jakote? uczczenia pami?ci

Hetmana Jana Zamoyskiego, wielkodusznego fundatora Aka

dernji Zamojskiej
- Bibljoteka Uniwersytetu Jana Kazimiersa

we Lwowie bierze dzi? pe?ny udzia?.

Jako placówka naukowa uniwersytecka sk?ada ho?d Aka

dernji Zamojskiej, jako instytucja lwowska wielbi pami??

M??a, tak silnie ze Lwowem zwi?zanego, jako jego poety

i history ka.

Czcz?c za? pami?? wielkiego Poety jakote? znakomitego

Mecenasa Nauki - Bibljoteka Uniwersytecka sk?ada dzi?

ho?d powinny dwu pot??nym czynnikom ?ycia kulturalnego:

Nauce i Sztuce dawnej Polski.

Dyrektor Bibljoteki Dr, Koiula.

Lwów, dnia 25 wrze?nia 1929?

Wielce Szanowny Komiteciel

W dniu, w którym pi?kny Gród Kanclerza ?wi?ci pa

mi?tk? jednego ze Swych wielkich Synów, przesy?am Mu

z g??bi serca p?yn?ce ?yczenia, aby z Nim po wieki p?on??o

jasne ognisko nauki i kultury, aby szlachetny zapa? pracy,

który podziwia?em ju? w pierwszych latach Wskrzeszonej

Ojczyzny, trwa? zawsze bez odmiany.
Niech cnoty pot??nych m??ów, którzy Gród Zamojski

wymurowali i materjalnie i duchowo przyozdobili, b?d? wiecz

nie trwa?? tradycj? pokole? tego Klejnotu Rzeczypospolitej.
Zamo?? niech ?yje, niech kwitnie coraz pi?kniejszy,

a skarby Jego niech si? mno?? bez ko?ca. Cze?? wszystkim,

którzy dla chwa?y tego miasta pracowali i pracuj? podzi?dzie?.

Ignacy 'Drexler.

Do Komitetu Obchodu 300-Iecia ?mierci

Szymona Szymonowic:za w Zamo?ciu.

Mimo zg?oszenia sic: i mimo wspó?pracy w .,Ksi?dze

Szymonowiczowskiej"-na obchód przyby? nie mog? ku memu

wielkiemu ?alowi. Jestem przekonany, ?e pi?kna inicjatywa

Komitetu wyda podnios?e i trwa?e wyniki, a sam obchód

stanie si? wspania?? manifestacj? europejskiej, ?aci?skiej i pol

skiej jednocze?nie pracy naszej kultury na kresowej drodze.

<]?oman Pollak

prof. uniw. w Rzymie i Poznaniu.
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W Poznaniu, dnia 26.1X 1929Uniwersytet Pozna?ski

Dziekanat

Wydzia?u Humanistycznego
L dz, 912.

Do Komitetu Obchodu 300·1ecia ?mierci

Szymona Szymonowicza w Zamo?ciu.

Nie mog?c z powodu urz?dowych zaj??, zwi?zanych
-z pocz?tkiem roku akademickiego, wzi?? osobi?cie udzia?u

w uroczysto?ci, t? drog? przesy?am ?yczenia Zjazdowi. Wy.
dzia? nasz reprezentowa? b?dzie profesor Tadeusz Grabowski.

Prof. Ur. Ludwik [axa ByR.owski
Dziekan Wydzia?u Humanistycznego.

Archivum et Bibliotheca

Archidioecesis Posnaniensis

Pozna?, ul. Lubra?skiego l.

Pozna?, we wrze?niu 1929.

Do Komitetu Obchodu 300-1ecia ?mierci

Szymona Szymonowicza w Zamo?ciu.

Nie mog?c niestety wzi?? osobistego udzia?u w obcho

dzie trzechsetlecia ?mierci Autora Sielanek, posy?am w imieniu

kierowanych przeze mnie instytucyj naukowych Archidiecezji
Pozna?skiej, jak i w?asnem, wyrazy ?ywej sympatii i ?yczenia

wspania?ego przebiegu uroczysto?ci.

Ks. Edmund Majkowski
Kapelan Konwentualny Malta?ski ad hon.

Kanonik Honorowy, Dyrektor Archi

wum, Bibljoteki i Muzeum Archid. Po-

zna?skiej.

Do Szanownego Komitetu Ochodu 300·Iecia ?mierci

Szymona Szymonowicza w Zamo?ciu.

Wielce Szanowni Panowie.

Zaszczycony uprzejmern Ich wezwaniem do wspó?pracy
w przygotowaniu Obchodu 300-Iecia ?mierci Szymona Szy
monowicza, pragn??em szczerze przyczyni? si? w miar? mo

?no?ci z mej strony do powstania tego tak szlachetnego
i pi?knego dzie?a kultury ojczystej. Jednak?e nawa? zaj??

nieuniknionych, i niepomy?lny stan zdrowia nie pozwoli?y mi,

niestety, na urzeczywistnienie mych pragnie?. S?dzi?em te?

-do ostatka, ?e b?d? móg? przynajmniej zjawi? si? na Ob cho-

-dzie, aby da? wyraz osobi?cie przepe?niaj?cym mnie w zwi?zku
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z t? uroczysto?ci? uczuciom i my?lom. Niestety sta?o si? i to

dla mnie niemo?liwem. Racz? przeto Wielce Szanowni Pa

nowie, a wraz z Nimi Ca?e Grono Dostojne uczestników

Zjazdu, przyj?? niniejazem odemnie wyrazy czci za podj?t?

prac? zbo?n? wraz z ?yczeniem, aby sta?a si? ona nietylko

cennym objawem szlachetnych d??e? obywatelskich, ale i no

wem ?rod?em owocnych poczyna? cywilizacyjnych polskich
na po?ytek i chwa?? ojczyzny.

W Warszawie, dn. 28.lX 1929 r.

]. K. Kochanowski.

Towarzystwo Bibljoteki Publicznej liublin, d. 25.1X 1929 r.
-

im. H. ?opaci?skiego
-

w Lublinie.

Do Komitetu Obchodu _':?OO.lecia

Szymona Szymonowicza w' Zamo?ciu.

Z okazji obchodu 300.lecia zgonu Szymona Szyrnono
wicza Komitet Towarzystwa Bibljoteki Publicznej im H. ?o

paci?skiego w Lublinie ??czy si? w sk?adaniu ho?du dla

Wielkiego Polaka.

Dr. [aczeuishi sekretarz. Ks. Dr. Ludwik Zalewski prezes.

Kraków.

Profesor Bruchnalski

ul. D?ugosza, Lwów 27.

Prosz? uprzejmie o reprezentowanie Akademji na jubi
leuszu Szymonowicza w Zamo?ciu.

Kutrzeba.

Kraków, 27.IX 29.

Komitet obchodu uczczenia

pami?ci Szymonowicza
- Zamo??.

Pe?en czci dla Szymonowicza, wielkiego Humanisty
i Poety, Uniwersytet Jagiello?ski ??czy si? z Wami, oddaj?c
ho?d Jego pami?ci a zarazem ?yczy Zjazdowi naukowemu

donios?ych i wa?nych rezultatów pracy.

Prorektor Siedlecki.

Kraków, 27.lX 29 r.

Komitet obchodu Szymonowic2-a
Zamo??.

Bibljoteka Jagiello?ska i jej pracownicy sk?adaj? ho?d

pami?ci Szymona Szymonowicza z okazji obchodu 300 lecia

rocznicy Jego zgonu.

Kuntze.
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Kraków, 28.IX 29.

Henryk Rosi?ski, adwokat

Zamo??.

Nie mog?c- niestety w-zi?? udzia?u w podnios?ej uro

czysto?-ci 28 wrze?nia, przesy?am serdeczne ?yczenia dla obrad

Zjazdu naukowego, po?wi?conego pami?ci Szymonowicza

i Akademii Zamojskiej. Dora?ne wskrzeszenie idei niegdy?'

s?awnej Akademji jest wielkim spo?ecznym czynem w odro

dzonej Polsce. Nale?a?o przypomnie? wielkie zas?ugi Poety
i znaczenie Akac'emji, która przez dwa wieki wychowywa?a
m?odzie?, szerz?c po dalekiej ziemi polskiej kultur? ?wietnej

doby renesansu.

In?ynier Karol Rolle, prezydent m. Krakowa.

Kra:ków, 27.IX 29.

Adwokat Rosi?ski

Zamo??.

Delegat zachorowa?, przyjazd niemo?liwy, jeste?my du

chem z Wami, druk nade?lemy pó?niej.

Bibljofile Krakowscy.

Warszawa, 27.lX 29.

Adwokat Rosi?ski. Zamo??.

Uniwersytet Warszawski. przy??cza si? do ho?du sk?ada

nego pami?ci Szymona Szymonowicza.

Rektor Brzeski.

'Warszawa, 27.lX 29.

Komitet Obchodu 300.lecia ?mierci

Szymona Szymonowicza
- Zamo??.

Nie mog?c wzi?? osobi?cie udzia?u w uroczysto?ci jubi

leuszu, zorganizowanego dla uczczenia pami?ci wielkiego Poety
i Obywarela Szymona Szymonowicza w 3QO-n? rocznic? Jego
?mierci, przesy?amy t? drog? wyrazy ho?du, czci, g??bokiego

podziwu i wdzi?czno?ci dla wielkiej miary Cz?owieka, krze

wiciela o?wiaty i kultury, wspó?twórcy i jednego z? najgor

liwszych wspó?pracowników na niwie ?wietnej Akademji

.Zamojskiej, rzucaj?cej przez tak d?ugie lata snopy ?wiat?a

do naj dalszych zak?tków ziemi naszej i b?d?cej wobec obcych

..?ywym dewodem kultury i wielko?ci narodu.

'"

Rektor i Senat W. S. H. w Warszawie.
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Warszawa, 27.1X 29.

Komitet Szymonowiczowski. Zamo??.

Zarz?d G?ówny Towarzystwa Nauczycieli Szkó? ?rednich

i Wy?szych sk?ada wyrazy czci ?wietnym tradycjom Akademii

Zamojskiej, ?yczy najlepszych wyników Zjazdu.
Prof. Sierpi?ski.

Warszawa, 27.lX 29.

Komitet Szymonowicza. Zamo??.

Przyjazd niemo?liwy , najlepsze ?yczenia Zjazdowi.
Ploszewski.

Lwów, 27.lX 29.

Komitet Szymonowicza. Zamo??.

Zak?ad Narodowy imienia Ossoli?skich, którego siedzib?

Lwów kresowy, maj?c w ?ywej pami?ci niepospolite zas?ugi

Poety, wspomina je z czci? osobliw? w chwili ?wi?conej rocz

nicy Szymonowiczowskiej.
Kurator Lubomirski.

Dyrektor Bemacbi.

Lwów, 28 IX 29.

Dyrektor Lewicki - Komitet Jubileuszowy. Zamo??.

Zarz?d G?ówny Polskiego Towarzystwa Historycznego

przesy?a najserdeczniejsze ?yczenia z powodu podnios?ej uro

czysto?ci.
Zakrzeu:ski.

Lwów, 28.lX 1929.

Adwokat Rosi?ski. Zamo??.

W uroczysto?ciach po?wi?conych pami?ci nigdy nieza

pomnianego Poety Szymona Szymonowicza duchem i set. cem

??czymy si? z Wami i t? drog? sk?adamy prochom Jego g??
boki ho?d.

Mieszcza?skie Towarzystwo Strzeleckie

Jan Sudhoff, Czes?ai» Miiller, Michal Olszewsk.i, Józef Neuman.

Lwów, 28.1X 29 .

. Komitet Obchodu Szymonowicza. Zamo??.

Duchem ??czymy si? w ho?dzie Zamo?cia dla wielkiego

Poety, chluby Zamo?cia i Lwowa.

Dr. Alek.sander Czolowski.

Dr. Karol Badecki.
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Pozna?, 27.IX 29.

Dyrektor Lewicki. Zamo??.

Towarzystwo Przyjació? Nauk przesy?a wyrazy ho?du

pami?ci hetmana Zamoyskiego i Szymona Szymonowicza,
??czy si? duchem w uroczystym obchodzie.

Prezes Dembi?ski.

Wilno, 27.IX 29.

Komitet Obchodu Szymona Szymonowicza. Zamo??.

sk?ada ho?dTowarzystwo Przyjació? Nauk w Wilnie

pami?ci znakomitego Rodaka i Humanisty.

Lublin, 27.1X 29.

Dyrektor Lewicki. Zamo??.

Obowi?zki s?u?bowe nie pozwalaj? przyby? w dniu

chlubnej uroczysto?ci ??cz? si? sercem z Gronem i m?odzie??,
?ycz?c pomy?lnego rozwoju uczelni, has?a Akademji Zamoj
skiej nosz?cej.

Wizytator Fireuiicz,

P?ock, 28.IX 29.

Komitet Obchodu Szymonowicza. Zamo??.

Nie mog?c przyby?, jednoczymy si? duchem i zasy?amy
imieniem Towarzystwa Naukowego !-'?ockiego ?yczenia po

my?lnych prac na po?ytek nauki polskiej i Zamo9cia, pra

starej placówce kulturalnej.
M. Rulscy.
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