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Do czytelników i do autora kilka
słów wydawcy
Już to drugą rzecz i drugiego bezimiennego autora poda ę w emigrac i do druku. Pierwsza²
była wprost na ręce mo e przysłana; te zrobił mię wydawcą przypadek tylko. Jest ona
w zupełnie innym roǳa u; w tym tylko do tamte podobna, że także wyszła spod pióra
barǳo niepospolitego.
Autor (przypuszcza ąc, że nie był naocznym świadkiem tego, co opisu e; z samego owszem nazwiska Soplicy domyśla ąc się, że est naszym spółczesnym i czytał Pana Tadeusza)
z rzadką sztuką umiał się przenieść w przeszłość; doskonale i ak prawǳiwy poeta wiǳi
ą, słyszy, uważa, pamięta, opowiada. W sposobie opowiadania i prowaǳenia rozmów
okazał talent śmiały i wielce narodowy.
Pamiątki Soplicy uważam prawie ako³ rapsody wielkie epopei: które bohaterem
DAWNA, STAROŚWIECKA, KONTUSZOWA POLSKA.
Niechże ą nam autor rozwinie w ak na większe liczbie podobnych powieści; niech
w nich ani na krok nie wystąpi z tego, co kra owe, szczeropolskie, a przy tym obrazowe⁴;
niech nie zamyka ąc się w edne tylko epoce — bo kto uż ma dar wskrześcy, nie potrzebu e koniecznie, aby zwłoki, które chce ożywić, świeżo dopiero zmartwiały — wszystkich
tych dawnych i z różnego pokolenia Polaków, antenatów, których szanowne rysy w na pół
zatartych i zamierzchłych portretach tu i ówǳie wiǳieć możemy — niech, mówię, całe
to mnóstwo domowych naszych nieboszczyków, tak dla nas ciekawych, a mięǳy sobą
tak podobnych, pozbiera z wysokich ścian zamków, z niskich kościółków wie skich, z zakrystii, refektarzów⁵, korytarzy i amug klasztornych, z kątów i strychów ratuszowych
i trybunalskich, powyciąga nawet z grubych pa ęczyn i czarnego kurzu nagrobków, nie
przepomniawszy⁶ i tych, co tylko w starych sztychach heraldyków i kronikarzy mieszka ą:
a odświeżywszy im szaty, przetarłszy karabele, poprawiwszy wąsy i czapki, tchnie w nich
na nowo wzrok, słuch i mowę, żeby pod piórem ego mogli znów popatrzeć, pogadać,
poruszać się, pożyć po dawnemu, po kra owemu, po polsku! Niech ich rozprowaǳi po
ich dawnych komnatach, ich obozach, z azdach, trybunałach, kołach szlacheckich i senatorskich i po różnych a różnych scenach tego samego silnego życia, które oni niegdyś
ak se mik zgiełkliwy, z hukiem, szczękiem i paradą, a zawsze ze czcią i wiarą odbywali
— życia, na którego szczery opis nie eden może z omdlałych i scuǳoziemczałych prawnuków krzywić się teraz bęǳie, akby aki niedołężnik⁷, suchotnik bezsilny krzywił się
i słabnął na potężny zapach stare butelki węgrzyna żywotnego; słowem, niech wykona
— dowiódł zaś, że wykonać potraﬁ — co a lub kto inny życzyć tylko możemy: a zrobi
rzecz pamiętną i sławną, sławnie szą niż może eszcze sam rozumie, stanie się wielkim
¹Pamiątki Soplicy — pierwotny tytuł brzmiał: Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego [przypis edytorski]
²pierwsza — [publikac a:] Poselstwo z Ziemi Ucisku do Synów jej w rozproszeniu. [przypis redakcy ny]
³uważać jako — ǳiś: uważać za. [przypis edytorski]
⁴tego, co (…) obrazowe — Rzeczy polemiczne, uwagi np. o pisarzach albo panowaniu tego lub owego króla
odłożywszy racze do pism innych. [przypis redakcy ny]
⁵refektarzów — ǳiś popr. forma D.lm: refektarzy; refektarz: sala adalna w klasztorach. [przypis edytorski]
⁶przepominać (daw.) — zapominać. [przypis edytorski]
⁷niedołężnik — ǳiś: niedołężny (człowiek); niedołęga. [przypis edytorski]

malarzem historycznym, zastąpi nam znacznie pamiętników niedostatek i poetom, romansistom i sztukmistrzom o czystym przez opisy ak w tych ǳisie szych powieściach
pełne ducha i tonu polskiego, niezmiernie usłuży.
Że zaś tego ducha i tonu polskiego szukać trzeba nie tylko i nie wyłącznie w tym,
co unackie, rubaszne i hałasowe, o tym autor pewno bęǳie pamiętał. Ma on nadto
zmysłu poetyckiego, żeby się mógł zrobić podobny owym np. ubożuchnym muzykom, dla
których ucha cała pieśń, cała melodia polska est tylko w hucznym mazurze lub hasa ącym
krakowiaku.
Powtarzam, autor Pamiątek Soplicy ma w ǳisie szym naszym piśmiennictwie ważną
mis ę. Życzę z serca, aby ą spełnił.
Paryż,  grudnia 
S. Witw…⁸

⁸S. Witw… — Stefan Witwicki. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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