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KONTAKTY POLSKO-SŁOWE:N'SKIE PO R. 1830. 

DOSWIADCZENIA ZESŁA:ŃCA 

W zbiorach Narodowej i Uniwersyteckiej Biblioteki 1 w Lublanie 

znajdują się pozycje szczególnie interesujące dla polskich historyków. 

Są to dokumenty o życiu w Lublanie Emila Korytki i Bogusława Ho

rodyńskiego, polskich patriotów przebywających tu na zesłaniu. Archi

wum Korytki zawiera 2 kartoteki, sygnalizowane już przez I. Fran

ko 2 i F. Kidricza 3. Historia tych dokumentów jest już sama w sobie

pasjonująca, jednak nie wchodząc w szczegóły losów tych zbiorów, na

leży podkreślić, że decydującą rolę w ich uratowaniu odegrał Sewe

ryn, młodszy brat Emila, który z poświęceniem przechowywał korespon

dencję i inne papiery i był szczęśliwy, gdy mógł udostępnić je tym, 

którzy chcieli zapoznać się z karierą Emila 4• Niniejszy artykuł ma na 

celu przedstawienie wagi listów Korytki z okresu zesłania (1837, 1838)· 
do jego rodziny (NUK 455 II) w związku z niektórymi aspektami sto

sunków polsko-słoweńskich. 

Lublana, stolica Ilirii, prowincji cesarstwa austriackiego, miała ener

gicznego burmistrza J. N. Hradeckiego (1775-1846), a także oświeco

nego i zdolnego gubernatora J. K. Schmidburga (1779-1846). Dzięki 

ich wysiłkom została osuszona większość bagien otaczających Lubla

nę. W mieście zaprojektowano ładny plac, który ze względu na jego 

kształt nazwano Gwiezdnym s. W okresie przyjazdu zesłańców kończo

no plany budowy muzeum. Za pośrednictwem Metternicha, który w cza

sie kongresu 1821 r. zatrzymał się w domu barona Z. Zoisa, Schmidburg 

1 Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka (dalej NUK).
2 I. Fr a n k o, Emii Korytko, zabutyj slawianskij etnograf (Zapysky Nauko

woho Towarystwa imeni Szewczenka, IlX!XXVI, Lwów 1908, s. 82-122). 
a F. K i  d r  i ć, Paberki o Korytku (Ljubljanski svon, XXX, 1910, s. 298-306). 
4 M. Gumplowicz do O. Kolberga w: O. K o  1 b e r  g, Dzieła wszystkie, t. LXVI,

s. 532-533; S. Korytko do M. Gumplowicza, 24 VIII 1888 - NUK 455 II/124. Sło

weńskie tłumaczenie tej samej publikacji przez F. Il e si c z a, ,,Ljubljanski svon"
XLV, 1925, s. 107-109.

& Teraz nazywa się plac Wyzwolenia. Drogi nadal promieniują w kształcie 

gwiazdy. 
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uzyskał kolekcję minerałów Zoisa dla projektowanego muzeum, a jego 
bibliotekę dla szkoły wyższej. Przemysł był jeszcze słabo rozwinięty. 
W r. 1828 angielski przemysłowiec W. Moline s zbudował cukrownię, 
a w 10 lat później przędzalnię bawełny, która stała się jednym z więk
szych przedsięwzięć przemysłowych Austrii. Znalazło w niej zatrud
nienie 600 robotników, którzy łącznie z osobami pozostającymi na ich 
utrzymaniu stanowili 70/o ludności miasta 1. O wiele mniejsza była ska
la pozostałych przedsięwzięć, dlatego też Korytko często w swoich listach 
narzekał, że nie ma możliwości ugruntowania swojej wiedzy o handlu 
i przemyśle. W mieście był teatr i towarzystwo miłośników muzyki, 
które szczyciło się członkowstwem L. van Beethovena 8

• Korytko nie miał 
dobrej opinii o poziomie przedstawień operowych, wspominał jednak, 
że był głęboko wzruszony dramatem przedstawiającym życie biednego 
polskiego studenta 9

• Utworzono rodzaj klubu lub kasyna, gdzie odby
-waly się spotkania towarzyskie i imprezy. Była tam również czytelnia 
posiadająca duży wybór czasopism w kilku językach. W r. 1838 kasy
no przeniosło się do nowego budynku przy placu Gwiazdy. 13 VI wpro
wadzili się doń Horodyński i Korytko, ten ostatni zmarł tu 31 I 1839 r. 
Tańce organizowano w kasynie, Reducie, która miała salę otwartą dla 
·publiczności, a także w klubie strzeleckim, gdzie salę balową odnowio
no w związku z wyborem Hradeckiego na „protektora" klubu (1833-
1834). Wstęp do niej miały jedynie osoby z wyższych sfer. Arystokra

cja i zamożne rodziny przyjmowały również w swoich rezydencjach.
Tak wyglądało miasto wybrane przez władze austriackie na miejsce 

zesłania 2 Polaków z Galicji, aresztowanych i więzionych za zdradę 
·państwa. Mimo że oskarżenie to nie zostało udowodnione, po długich
1atach dochodzeń uważano Korytkę i Horodyńskiego za nazbyt niebez
piecznych, by im pozwolić na swobodne poruszanie się. Dlatego też zo
stali zesłani na czas nieokreślony, aż pogodzą się ze status quo i będą
gotowi porzucić swoje rewolucyjne zamierzenia 10.

Listy Korytki do jego rodziny pokazują nam, jak - mimo nastał-

8 B. G r  a f e  n a u e r, Zgodovina slovenskego naroda, zvezek V, Ljubljana 1974, 
·s. 240. Drugą rafinerię zbudowano w 1828 r. Spaliła się ona w r. 1834.

7 Tamże, s. 239. Wg Grafenauera przędzalnia została zbudowana w r. 1837. 
Korespondencja Korytki sugeruje późniejszą datę. 

8 Podczas pobytu Korytki w Lublanie J. Brugnak, Polka, żona austriackiego 
oficjalisty F. Krausa, była wybraną jego członkinią w czerwcu 1837 r., po de
.biucie zakończonym sukcesem pianistki - NUK 455 II/77. 

o Der alte Student (1822) przez barona Gotthilfa Augusta Maltitza (1794-
1837).

10 „Jest to tylko manipulacja, aby ci, co zostali uwolnieni, przez jakiś czas, 
póki się nie otrą z tym, w kraju nie pozostali". Korytko, list do rodziców, Lwów, 
7 XI 1836 - NUK 455 II/59. Uwagi z badań sporządził M. B u  d z y ń s k i, Cztery 
1ata 1833, 1834, 1835, 1836 w Galicji Austriackiej przez jednego z więźniów, Brus
·scls 1838; F r  a n k o, op. cit.
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gii i często wyrażanego niezadowolenia z miejsca zesłania - spotkał 
się tam z życzliwym przyjęciem i znalazł warunki do rozwoju swoich 
uzdolnień w studiowaniu języków słoweńskich, literatury folklorystycz
nej i etnografii. Miał to być pierwszy krok w zaplanowanych przez nie
go ambitnych studiach komparatystycznych nad Słowenią. Chętnie uczył 
się od swoich gospodarzy, zwłaszcza tego, co mogło przyczynić się do 
ekonomicznego rozwoju Galicji. Studium niniejsze będzie poświęcone 
tym właśnie zagadnieniom. 

Po przyjeździe do Lublany zesłańcy zostali przyjęci przez szefa lo
kalnej policji L. Siccarda, który przedstawił im warunki pobytu 11. Po
ruszać się mogli jedynie po mieście. Mieli podpisać oświadczenie, że nie 
będą brali udziału w życiu politycznym, dyskusjach i stowarzyszeniach 
i zapomną o przeszłości. Równocześnie zapewnił ich o swej życzliwości, 
czego wyrazem jest rezygnacja z bardziej surowych nakazów, przez co 
ma nadzieję zyskać ich zaufanie. Przypomniał także, iż ich repatriacja 
będzie zależała od jego rekomendacji. Wydaje się, że Siccard zachował 
się przyzwoicie, stopniowo zezwalając im na większą swobodę porusza
nia się. Musiał nawet bronić swych metod przed ministrem policji Sedl
nitzkim, który kwestionował ich zasadność. Sprawozdania jego były 
zawsze przychylne, a nawet zawarta w nich była troska w związku 
z kłopotami finansowymi Horodyńskiego 12

. Jedyny wypadek represji 
z jego strony zdarzył się po śmierci Korytki, kiedy to zabronił publicz
nej demonstracji w czasie pogrzebu i zmienił tekst ogłoszenia przygo
towanego przez Horodyńskiego i F. Preserena, bliskiego i lojalnego przy
jaciela Korytki. Dobre stosunki między Siccardem a jego podopieczny
mi były niewątpliwie stymulowane przez jego żonę, Polkę z pochodze
nia, z domu Zaręba. Zaprosiła ona swoich ziomków, by złożyli jej wi
zytę, jak tylko się urządzą 1s. 

Wielu przedstawicieli miejscowej arystokracji posiadało w Lublanie 
swoje rezydencje. Zesłańców życzliwie przyjmowali Auerspergowie, Wel
spergowie i inni. Korytko pół żartem pisał, że są szczególnie mile przyj
mowani przez rodziny mające córki na wydaniu. Fałszywa informacja, 
jakoby obaj byli żonaci, wywołała smutek u pań. Zmienił się jednak ich 
nastrój, gdy dowiedziały się, że jest to plotka. Obaj chętnie flirtowali, 
gdyż była to jedyna rozrywka, jaką Lublana mogła zaoferować, jak po
nuro narzekał Korytko. Mimo że napisał zbiorek wierszy, który zatytu
łował Miłostki 14, nie ma w jego korespondencji dowodów świadczących

11 NUK 455 II/64 z 4 II 1837 r.
12 I. Pr i j a t e  I j Emil Korytko. K sedemdesetletnici njegove smrti, (lzvestja

muzejskega druzstva za Krajnsko, XNIII, Ljubljana 1909, s. 1-24). 
1a NUK 455 I/67 z 26 II 1837 r.

14 P. Ra d i c a, Frau Musica in Krain, Ljubljana 1877, s. 40-41 - był ostat
nim znanym właścicielem, po jego śmierci prawdopodobnie przeszedł do archiwum 
rodziny Auerspergów, ale dalsze jego losy są nieznane. 

18 - Sobótka 3-.ia2 
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o jakimś romansie. Dwa z jego wierszy adresowane są do młodych ko

biet: jeden do hrabianki Welsperg, chwalący jej grę na pianinie 1s, dru

gi opisywał jego radość, gdy w kwietniu 1837 r. zobaczył tak dużo ład

nych twarzyczek, których piękno rywalizuje z wiosennym błękitem nie

ba 16. Do pierwotnego rękopisu Korytko dodał łacińskie postscriptum do

drugiego wiersza: ,,Est ne autem earum tanta multitudo?". Ta wątpli

wa refleksja, która została pominięta w drukowanej wersji, nie tylko

nie pomniejsza entuzjazmu wyrażonego w wierszu, ale również mogłaby

sugerować pewne cechy charakteru Korytki. Był on niskim mężczyzną,

którego osłabiły 2,5 lata spędzone w więzieniu, w ponurych, pozbawio

nych wygody warunkach, przygnębionym skargami swych rodziców na

jego zachowanie, nękanym częstymi bólami zęba, nie miał ochoty na

tańce i zwykł siedzieć i przyglądać się tańczącym parom. Horodyński,

przystojny żołnierz, wysoki, atletycznie zbudowany, dobry tancerz, od

nosił sukcesy na tym polu. Z listów jego do brata Onufrego 17, korespon

dencji o wiele mniej powściągliwej niż Korytki, dowiadujemy się, że

miał dwie stałe kochanki, nie licząc przejściowych znajomości. W koń

cu doszedł do wniosku typowego dla flirciarzy, że wszystkie kobiety

Lublany są lekkich obyczajów. Horodyński, mający wówczas 35 lat,

miał tendencję do protekcjonalnego traktowania „Mego Małego" - jak

nazywał Korytkę, który był 11 lat od niego młodszy. Z niezadowole
niem relacjonuje zdarzenie w czasie przyjęcia wydanego przez hrabim�

Saurau w noc Trzech Króli 1838 r., kiedy to Korytko został poproszo

ny o zademonstrowanie prawdziwego polskiego mazurka. Mimo obiek
cji przyjaciół z szaloną energią zabrał się do dzieła z katastrofalnym

skutkiem. Porządek został przywrócony dopiero, gdy prowadze

nie przejął Horodyński ze swoją partnerką M. Schmidburg, młodszą
córką gubernatora, najpiękniejszą panią na balu 18• Horodyński odnosił

większe sukcesy w dobrym towarzystwie Lublany, gdyż był bliższy

stereotypowi Polaka, tak w wyglądzie, zachowaniu, jak i w towarzys

kich manierach i szerokim geście.

Wkład Horodyńskiego w stosunki polsko-słoweńskie polegał głów

nie na potwierdzeniu istniejących przekonań, natomiast Korytko miał 
więcej do oferowania. Język polski nie był dobrze znany w Słowenii. 

1s Przetrwała tylko niemiecka wersja: wnioskując na podstawie stylu A. Slodn

jak przypisał ją Preserenowi; zob. F. P r ese r e n, Pesnitve in pisma, wyd. 

A. Slodnjak, Ljubljana 1962, s. 172 (tekst) i 345-346 (komentarz); F. Ki dr i c,

Presernov album, Ljubljana 1949, s. 123 (odpis), s. 304 (komentarz).
16 NUK 471 nr 26. Przedrukowane w niemieckiej wersji przez Preserena i w

słoweńskiej przez Slodnjaka, u Preserena w Pesnitve in pisma. 
11 Zachowały się w przekładzie słoweńskim: F. I 1 e s ic, Polak Boguslav Ho

rodyński pred 100 Zet obenem z Emilom Korytkom konfiniran v Ljubljani (njegova 

pisma iz Ljubljane) (Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, rp. nr 21 -

(dalej SAZU 21). 
1s SAZU 21, s. 42. 
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Krytyk literacki i historyk M. Cop, wielki przyjaciel i nauczyciel Pre
serena, znał dobrze język polski, ponieważ pracował przez 5 lat we 
Lwowie (1822-1827), najpierw jako nauczyciel w liceum, a od 1825-
1827 r. na uniwersytecie 10_ List od J. N. Kamińskiego do Copa w ar
chiwum Korytki sugeruje, że ci dwaj byli bliskimi przyjaciółmi w okre
sie, gdy Cop mieszkał we Lwowie 20

• Ze szkodą dla tych dopiero zawią
zujących się więzi, Cop zmarł tragicznie podczas kąpieli w Sawie na 
2 lata przed przyjazdem Korytki do Lublany. Udzielał on lekcji pol
skiego córkom gubernatora. Z takimi entuzjastkami mogli zesłańcy ro
mansować w swym ojczystym języku, natomiast w kontaktach z pozo
stałymi mieszkańcami Lublany posługiwali się niemieckim. 

Częstym gościem w mieszkaniu zesłańców był Preseren. W jednym 
ze swoich raportów Siccard pisze, że Korytko i Preseren udzielają so
bie wzajemnie lekcji swych ojczystych języków. Pierwszym owocem 
tej nauki było przetłumaczenie na niemiecki przez słoweńskiego poe
tę 21 Rezygnacji, krótkiego wiersza Mickiewicza, prawdopodobnie dobrze 
odzwierciedlającego nastrój poety w okresie, gdy czuł się opuszczony 
i obdarty ze złudzeń. W liście do S. Vraza Preseren pisze o pojawieniu 
się w Lublanie 2 polskich zesłańców i o swoich zamiarach skorzystania 
z okazji nauczenia się ich języka 22

. Sam Vraz wrócił do Grazu z wizy
ty w Lublanie na 2-3 dni przed przybyciem Korytki 2a_ Warto pospe
kulować, jaki obrót wzięłyby wydarzenia, gdyby ci dwaj spotkali się 
wówczas, lub choćby później, gdy planowano spotkanie Vraza, Miklosi
cza i Korytki, które nie doszło do skutku. Czy Korytko pokusiłby się 
na podążenie za Vrazem do iliryjskiego obozu Gaja? Czy też dynamizm 
Korytki i jego entuzjazm dla języka, folkloru i kultury Słowenii prze
ciągnęłyby na jego stronę Vraza? Istnieją dowody, aby sądzić, że Pre
seren zyskał pewną biegłość w posługiwaniu się jęz. polskim. E. J elov
sek 24 wspomina, jak to Korytko próbował uwieść jej matkę Anę, która 
pracowała jako niania dzieci B. Crobatha. Preseren pojawił się w samą 
porę i czyniąc Korytce wymówki po polsku uratował Anę, która póź
niej została jego kochanką. Epizod ten mógł być jedynie figlem, jako 
że zarówno Preseren, jak i rodzina Crobath do śmierci Korytki zabie
gali o jego przyjaźń. Więcej dowodów na zainteresowanie poety jęz. 
polskim możemy znaleźć w jego archiwum. Wśród jego papierów zna
leziono 3 wiersze po polsku: 2 na pewno napisane przez Korytkę, a 1 
wątpliwego autorstwa. Jeden z wierszy Korytki był już omawiany, do-

10 J. Kos, Cop, Ljubljana 1979, s. 22-25.
�o Tamże. 
21 Publikowane w „Illyrisches Blatt", Ljubljana, nr 9 z 4 III 1837, przedruko-

wane w Pesnitve in pisma, s. 177, z komentarzem i słoweńską wersją (s. 344).
22 F. Ki dr ił:, Izbrani spisi, t. II, Ljubljana 1978, s. 108.
u Tamże, s. 107. 
u Spomin na Pre�erna, Lj-.1bljana 1903, s. 17-18. 
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tyczył on pięknych pań Lublany. Drugi był zatytułowany Salaman
der 25

• Mówi on z lekceważeniem o sile woli kobiet, natomiast wychwa
la lojalną i bezinteresowną przyjaźń mężczyzn. Nie ma wątpliwości, że 
Damon i Fintiasz z wiersza są poetyckim wcieleniem Korytki i Pre
serena, przyjaciół, których lojalność wytrzymałaby próbę ognia i tak 
jak Salamandra wyszłaby z tej próby nietknięta. Trzeci wiersz nosi ty
tuł Śpiew patriotów polskich 26, jest zdecydowanie antymonarchiczny,
przejawiający tendencje do okrucieństwa. Posiadanie tak niebezpieczne
go dokumentu sugeruje sprzyjanie buntowniczym nastrojom, które zna

lazły wyraz w tym wierszu. Jednakże Preseren i odrodzeniowcy sło
weńscy (preporodniki) nie byli zainteresowani niezawisłością polityczną, 
ale skupiali się na walce o uznanie słoweńskiego języka, rozwoju lite
ratury i kultury narodowej. W tym czasie pojawiła się propozycja częś
ci kleru z Lublany (1824 r.) wydawania tygodniowego dodatku do nie
mieckiego czasopisma „Laibacher Zeitung" w języku Karniolan. Zosta
ła ona odrzucona przez Sedlnitzkiego, który powołał się na opinię bis
kupa Lublany, że pomysłodawcy nie znają w dostatecznym stopniu ję
zyka „chłopów", aby podjąć twórczość literacką. Wskazywano również, 
że nie ma sensu drukowania tygodnika w języku Karniolan dla czytel
ników, spośród których wszyscy władali językiem niemieckim, a tylko 
nieliczni mogli się posługiwać jęz. Karniolan. Inna propozycja wydawa
nia kilkujęzycznego tygodnika dla rolników została odrzucona pod pre
tekstem, iż większość drobnych rolników jest analfabetami, a właści
ciele większych gospodarstw zwykle znali oba języki 21. 

Charakteryzując Korytkę nie sposób pominąć świadectw współczes
nych. Ze wspomnień L. Pesjakowej, córki B. Crobatha, poznajemy go 
jako człowieka niesłychanie delikatnego, taktownego i pełnego szacun
ku dla osób w podeszłym wieku. Zawsze za wyświadczone mu grzecz
ności starał się rewanżować 28

• Nic dziwnego, iż gdy zestawimy to z je
go wkładem w rozwój słoweńskiej kultury cieszył się on powszechnym 
szacunkiem. Wdzięczność, jaką Słowenia żywiła dla niego, została wy
rażona na jego pogrzebie, w którym wzięli udział przedstawiciele wszy
stkich klas społecznych. Studenci nieśli całun, a grób wyznaczono mu 
między dwoma wybitnymi odrodzeniowcami W. Vodnikiem i M. Co
pem 29

• Tutaj też postawiono mu pomnik, na którym wyryto czterowiersz 
Preserena: 

2s NUK 471, nr 25. 
2a NUK 471, nr 24.

Der Mensch muss untergehen; 
die Menschheit bleibt; - fortan 

21 Gr a f e  n a u e r, op. cit., s. 310-311. 
2s Iz mojego detinstva (Ljubljanski svon, VI, 1886, s. 676-679). 
29 Sprawozdanie z pogrzebu zostało przekazane przez Horodyńskiego w listach 

do Augusta Bielowskiego z 7 II 1839 r. i Stanisława Korytki, ojca Emila, z 16 II 
1839 - NUK 455 II/120 i 121. 
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Wird mit ihr das bestehen, 
Was er filr sie gethan". 

Pracą swoją jako zbieracz i wydawca słoweńskiej literatury ludo

wej, swym dążeniem do ściślejszej współpracy między Słowianamf30, 

swą walką o prawa języka słoweńskiego do niezależnego bytu, zdobył 

sobie miłość i szacunek tych, wśród których przyszło mu na zesłaniu 

spędzić ostatnie 2 lata życia. Czy mógł zyskać większe uznanie dla sie

bie, a tym samym dla romantycznego, narodowego ducha Galicji, niż 

lament F. Malavasica po jego stracie: ,,Teraz już nikt nie został, kto 

zatroszczyłby się o naszą matkę Slawonię" a1.

W swoich pierwszych listach do domu Korytko gorzko narzekał na 

wysoki koszt życia w Lublanie, obrazując swoje żale listą cen na pod

stawowe artykuły żywnościowe, światło i opał. Pisał również, iż restau

racje nie tylko wystawiają wyższe rachunki niż we Lwowie, ale jedno

cześnie porcje są mniejsze 32
. Do tego dochodził zwyczaj dawania napiw

ków. Oczekiwała na nie także służba w odwiedzanych domach. Do tego 

grona osób liczących na drobne „łapówki" należeli też ogrodnicy za

trudnieni w dużych majątkach, co przy okazji wykorzystał Korytko, aby 

zaopatrzyć swojego ojca, zapalonego miłośnika kwiatów i roślin, w na

siona i pędy. Wysłał je zresztą także swojemu szwagrowi. Mimo wyso

kich kosztów utrzymania Horodyński zakupił pianino, musieli też za

trudnić lokaja. Smaczku tej ostatniej sprawie nadaje fakt, że został nim 

agent policji. Obaj zostali członkami kasyna. Od czasu od czasu grali 

w karty o niskie stawki lub na tomboli. 
Zainteresowania Korytki ekonomią nie ograniczało się do jego włas

nego położenia. Namówił angielskich zarządców cukrowni, aby pozwolili 

mu obejrzeć ich fabrykę. Było to duże wyróżnienie, którego nie uzyskał 

nawet gubernator, gdyż właściciele zazdrośnie strzegli swych zawodo

wych sekretów, szczególnie maszyny parowej, która zasilała ich przed

siębiorstwo. Zwrócił uwagę nawet na szczegóły. Z humorem np. pisał, 

że zmiotki z podłogi były okresowo sprzedawane producentom wódek 33
• 

W Lublanie było duże zapotrzebowanie na wódkę, w którego zaspoko

jeniu ważną rolę odgrywała Galicja. Horodyński miał ochotę zająć się 

handlem tym „towarem" i wykluczając pośredników nawiązać bezpo

średnie kontakty w Lublanie 34
• Zdaniem Korytki wstępna umowa mia-

ao Przez propagowanie idei J. Kollara, jak widzimy z listów do J. Dunina-Bor
kowskiego, zob. Fr a n k o, op. cit., s. 110; do jego szwagra - NUK 455 II/92 i do 
słoweńskiego duchownego J. Avko, dziękując mu za pomoc w pracy Kollara, (K i
d r i c, Izbrani spisi, s. 145). 

n Ki dr i I:':, Izbrani spisi, s. 146: ,,nobeniga zdaj ni vec, kdor bi se mater 
Slavo pecal". 

32 NUK 455 II/64. 
" NUK II/69 z 24 II 1837. 
14 SAZU 21, 12. 



438 Henry Leeming 

la być na 300 OOO galonów (,,60 OOO konew") 35. Handlarze z Lublany 
gotowi byli jeździć do Galicji, płacić z góry 10 florenów za pełne wie
deńskie wiadro, przy zagwarantowaniu wysokoprocentowego napoju 
(34°/o), gdyż nie chcieli płacić za „transport wody". Mimo że Onufry 
Horodyński nie okazał entuzjazmu do pomysłów brata, a Bogusław 
przytemperowany jego trzeźwością stracił zainteresowanie, handlarze 
z Lublany zadręczali go prośbami, by skontaktował ich z kimś, kto pod
jąłby ofertę. W listach z 7 X 1837 i 15 'X 1838 r. przekazywał ich py

tania 36.
Ilesic cytuje skargi właścicieli browarów, którzy w r. 1840 czuli się 

zagrożeni konkurencją tzw. polskich kawiarni (polnische Caffehauser), 
gdzie podawano likiery i wódki na szkodę fizyczną i moralną ludności, 
niestety, lubującej się w ich odwiedzaniu 37. Niższe klasy, które niegdyś 
zadowalało wypicie 1 lub 2 kwart piwa, mogły się teraz upijać spirytu
sem lub likierem za 6 lub 8 grajcarów. Najwidoczniej handel prospero
wał, z udziałem lub bez udziału Horodyńskiego. 

Korytko miał inne pomysły. Ich celem był rozwój ekonomiczny Gali
cji. Z listu do szwagra J. Jasińskiego z 3 VI 1838 r. dowiadujemy się, 
że zaproponował dwom zamieszkałym w Lublanie Anglikom, zarząd
com cukrowni i przędzalni bawełny, Wilhelmowi i Dawidowi Moline, 
zbudowanie fabryki tekstylnej i garbarni w Galicji. Miał nadzieję przy
wieźć ich ze sobą, gdy dostanie zezwolenie na powrót, i doprowadzić 
do szczęśliwego końca swój układ z Jasińskim. Zgodnie z ich kalkula
cjami zbudowanie fabryki, produkującej materiał nie gorszy od francus
kiego i angielskiego, miało pochłonąć, nie licząc kosztów budynku, su
mę 30 OOO florenów. Fabryka miała być zasilana parą. Anglicy już od 
pewnego czasu planowali przeniesienie się do Galicji i dlatego pragnęli 
przedyskutować warunki i zawiązać spółkę. Sami gotowi byli dostar
czyć 90°/o kapitału i materiałów. Partnerzy mieli uzupełnić kapitał i za
gwarantować postawienie budynków 38. Przy tej okazji Korytko dał wy
raz swojemu żalowi, iż w Lublanie nie miał warunków do poznania 
sposobu zarządzania fabryką. 

W swoich listach pisał też z entuzjazmem o perspektywach handlu 
jedwabiem. Tym bakcylem zaraził go przypuszczalnie profesor agrono
mii w Lublanie F. X. Hlubek, którego znał zapewne jeszcze ze Lwowa. 
Zezwalał on Korytce na przychodzenie do swojego laboratorium i bra
nie udziału w różnych eksperymentach. W r. 1837 Hlubek spodziewał 

się uzyskać znacznie lepsze wyniki niż w roku poprzednim, gdy otrzy

mał 93 funty jedwabiu 39. Pod wrażeniem sukcesów profesora radził swo
jemu ojcu, aby zasadził znaczną liczbę drzew morwowych. Wskazywał, 

3ii NUK 455 II/65 z 14 II 1837. 
aa SAZU 21, 36 i 68.

�1 SAZU 21, 68. 

13 NUK 455/II/99. 

u NUK 455 II/79. 
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iż inwestycja jest niezwykle opłacalna, gdyż niewielki wkład gawaran
tuje znaczne dochody. Do tematu tego powracał kilkakrotnie. W liście 
z 18 IX 1838 r. przekazał szczegółowe dane o metodach karmienia gą

sienic jedwabnika i liczbie potrzebnych drzew 40. 

Niektóre prace Hlubka koncentrowały się wokół sposobów uzyski
wa1:ia cukru z ziemniaków i buraków. Swoje wyniki ogłosił w r. 1839. 

Korytko o tych doświadczeniach profesora poinformował rodziców znacz

nie wcześniej, bo w lutym 1837 r. 11 III tego roku twierdził, że sam 
opanował już technikę tych prac i równocześnie w imieniu Hlubka pro

sił o przesłanie informacji o sposobie produkcji syropu z ziemniaków 

w Czerwonogrodzie 41. W 2 tygodnie później przyrzekał przysłać opis 

eksperymentu i być moźe dołączył to sprawozdanie do 7 listu, który 

nie zachował się. 11 V 1838 r. przekazał prośbę prezesa Karniolańskie
go Towarzystwa Rolniczego o przesłanie funta białego cukru z Czerwo
nogrodu na adres swój lub Hlubka. Zobowiązywał się pokryć wszelkie 
koszty 42

. 

Zainteresowanie Korytki życiem gospodarczym zdaje się świadczyć, 

iż wiele prawdy było w jego twierdzeniu o zamiarze wydania danych 
statystycznych. Policja austriacka nie chciała jednak wierzyć, że taki 
cel przyświecał towarzystwu, które wraz z studentami powołał do ży
cia 43. 

To zainteresowanie ekonomiką widoczne jest na każdym kroku. Ja
dąc do miejsca zesłania, korzystał z każdej okazji, by obejrzeć targo
wiska i fabryki, a także zbierać informacje o manufakturach i handlu. 

W Lublanie prawdopodobnie największe wrażenie zrobiły na nim 
spółki akcyjne. Nauczył się zalet tego systemu od właścicieli fabryk 
w Lublanie, którzy pogardzali systemem dominującym w Galicji, gdzie 
większość fabryk była własnością jednego posiadacza. W listach do 
szwagra dawał za przykład przędzalnię bawełny W. Molina, która kosz
towała 400 tys. florenów. Akcje tej fabryki o wartości od 300 ido 50 tys. 
florenów posiadało 983 udziałowców. Zadawał w związku z tym pytanie, 
czy podobnych przedsięwzięć nie można podejmować w Galicji. Na 
przeszkodzie stało jednak myślenie tylko o sobie, chęć bycia szefem, 
a nie troska o przyszłość. Mimo to miał nadzieję, że gdy wróci, Jasiń
ski pomyśli poważnie o takim przedsięwzięciu 44• 

Korytko zmarł jednak przed uzyskaniem zezwolenia na repatriację. 
Pozostają nam tylko domysły, czy byłby w stanie zastosować dla dobra 
swego kraju doświadczenia, które zdobył na zesłaniu. Galicja straciła 
w nim jednego ze swych najbardziej obiecujących synów. 

40 NUK 455 11/109. 
u NUK 455/II/68. 
4� NUK 455 II/96. 
43 F r a n k o, op. cit., s. 88. 
« NUK 455 II/87. 
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