


SPRA W O Z D A N IA . 1 2 3

owych odzwierciedleń, było by daleko ciekawsze. Ale bądźmy wdzię
czni autorowi i za to, czego dokonał, albowiem on pierwszy, o ile nam 
wiadomo, uczynił krok na polu badań, którego nikt przed p. Jensenem  
nie poruszał. Książka jego jest ważnym przyczynkiem dla historyi sto
sunków polsko-szwedzkich, które są tak słabo jeszcze u nas —  a pono 
i u Szwedów —  zbadane. Niegdyś Polacy i Szwedzi, gdy walczyli ze 
sobą, wzajemnie się nienawidzili. Czasy te dawno już minęły. Obecnie, 
kiedy kultura szwedzka może nam imponować przez to, że zdołała ogar
nąć już tak szerokie koła ludowe, nawiązanie ściślejszych stosunków 
z narodem szwedzkim może przynieść nam wielki pożytek. A  śród 
Szwedów mamy szczerych przyjaciół, do których i p. Jensen należy, jak 
o tem przynajmniej wnosić wolno na podstawie tego, co mówi w za
kończeniu swego dzieła.

W . N O W O D W O R SK I.

Frederic M asson d e  l ’Ac .  fr ., J a d i s :  Paryż, Ollendorff 1905, 
8-0, str. III 4  368. Cena 3 fr. 50.

Głośny napoleonista zebrał w tym tomie kilkanaście szkiców hi- 
storjmznych, ogłaszanych w ciągu lat z górą dwudziestu w czasopi
smach francuskich,— szkiców' dotyczących w. XVIII-go i doby pierwsze
go cesarstwa. Są tu drobiazgi, zadziwiać mogące dokładną znajomo
ścią epoki, ale nie mające większego znaczenia. Rachunki jnarszałko- 
wej Montmorency, losy wyścigów konnych we Francyi, tańce na dwo
rze Napoleona, lub jego stosunek do bankierów— to tematy, które głęb
szego zajęcia nie mogą obudzić. W ażniejszą jest kartka z dziejów w y
chowania jezuickiego w XVIII-yin w. (Les jeunes de langues); przed
stawia rolę zakonu Loyoli w  utwierdzeniu wpływów francuskich na 
Wschodzie przez wychowanie i wykształcenie zdolnych sług dyploma
tycznych, patryotów, rojalistów, katolików- Zajmujące szczegóły o sto
sunku rządów Ludwika X V I. do nędzy społecznej, o staraniu zmierzaj ącem do 
zapobieżenia jej, podaje szkic, p. t. Les pauvres et l ’ancien régime. Rozprawa 
wstępna (Le déisme pendant la révolution) omawia powitanie panteo
nu paryskiego po śmierci Mirabeau i kult istoty najwyższej, dzieje teo- 
filantropów, wreszcie— po dziesięcioletnich próżiych próbach ustalenia 
dziwacznych obrzędów— powrót do katolicyzmu: rozwiązanie konieczne 
ze względu na dwa groźne niebezpieczeństwa, ciągłą wojnę cywilną 
i szerzący się ateizm. Napoleona dotyczy przegląd portretów jego i po
dobizn, dla ikonografa ciekawy, —  rozważanie pobudek, jakie skłoniły 
pienvszego konsula do przjjęcia cesarskiej korony, dzieje utraty Luizyany, 
oraz dowody popularnoscipokoju tylżyckiego, czerpane z entuzyazmu współ
czesnych... Dwaj towmrzysze Bonapartego, Murat i Berthier —  barwmie 
i dosadnie dają nam się poznać ze szkiców, zamykających tom. Cała 
książka, prawdę zupełnie wmlna od cjdat i dopisków, lekka i powabna, 
niemniej gruntowna i ścisła,— dla badaczów epoki napoleońskiej przed
stawia dużą wartość, a zajmie niewątpliwie każdego, kto wczytywał 
się w ogłoszone dawniej dzieła Massona. Zebranie rozproszonych prac 
udostępnia je  dla kół szerszych.
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