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S Y O N. 

l{ilkn jest mi~jsc tego naz,viska; górzysty atoli 
charakter przedstawionego na rycinie krajobrazu 
\vątpić nie poz,·vala, że zamierzamy tu mówić o sto

licy kantonu W allii, z\vanej przez starożytnych Se
dunum, przez NiemcÓ\V Sitten. 

Miasto to, \vymicniane już za czasó"' Juliusza 
Cezara, '"miarę jak no1vemi przyozdabia się gma
chami, trnci nieznacznie fizyognornią, niegdyś tak 

'"Jbitną, m al' ej J erozolimy katolickiej, której Ś\\'ię
te przyLytki wiecznie bywaly zapełnione tłumami 
pobożnego ludu. Już teraz staczają \V niem \Val
kę odmłodzenie ze zgrzybiałą starością, no\voży
tność z da\vncmi \viekami, g'-'rałtownie narzucony 
postęp teraźnic:jszości z uporną tradycyi bezvvła

dnością. Ka,viarnie, izby szynko\\'C i domy no\ve
go kroju \vypierllją Z\volna okopciale siedziby oby
\Yateli-pastuchó'v Syonu. a obok ich murów ś \vieżo 
pobi-elanych dzi\vnie odbijają ściany starożytnych 
mieszkali szlacheckich, otoczonych galcryami, zdo
bnych \V fantastyczne arabeski i tarcze herbo\YC. 

Syon, od pier\vszych niemal \'ri ckó\\· rhrześciań

st,Ya siedlisko biskupie, leży w '"ą"''ozie pomię
dzy d\\·oma skalisteroi \\'zgórzami, nicdaleko ujśeia 
Syony do Rodanu. Oprócz nipprzystępności snme. 
go już położenia, otoczony jest fossą, \valem i wy
sokitn n1ure1n, którego bramy zdobią ma]o,"idla 
z pisma Ś\viętego. Siecią "'ązkich ulirzek, pokry
tych rt)żnoliccmi domkami, miasto u stoku stro
n1ych rozpostarło się "·zgórzów. Wićrzchołki tych 
ostatnich '"ieńrzą dwa zamki gotyckie: Tourbillon 
i V ctlcria. Ph~r,vszy z nich, obronna ni<"'gdyś siedzi
ba \Yojo,vniczych biskupó,v, od czasu zgorzenia \V r. 

1788 zami<'nil się '" pustko\vie; drugi, " ' dość do 
hrym jeszcze stanie, zncholval obszćrną kaplicę 

z relik\viami Ś\v. Will'a. Przebijają tu \vszędzie śla
dy dawnego przepychu; dziś dzieło rąk ludzkich 

KstĘG.~ ŚWIATA, R. JII. 
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zeszpetniało przebiegiem czasu: sama tylko przy· 
roda wiecznie piękną i wiecznie została nieod· 
mienną. Bo jakże też cudny ztąd \vidok na Alpy 
\Y zuch,valych zarysach 'vidnokrąg odgraniczające, 
a bliżej na oplecioną winnicami dolinę Rodanu, 
którego bystre nurty obficie zasilają strumienie z są· 
siednich spadające lvyżyn. Są może kr~jobrazy 
\vspanialsze, ogromem s'''ych rozmiarÓ\V silniej na 
wyobraźnią działające; ale nie dużo znajdzie się ró
wnie po\vabnych dla oka i dla serca. 

N o wsze dzielnice miasta dosyć regularnie są s ta· 
wiane i charakterem budo"'rnictwa, jak wspomnie· 
liśmy 'vyżej,, zupełnie od dawniejszych odbiegają. 
Ze starożytnych gmachó~v kościół katedralny, ar
chitektury bizantyjskiej, posiada piętnaście ołtarzów 
i mnóstwo pomnikó'v z rzymskieroi napisami. Za
slu~ją także na wspornnienie: kościół św. T eodu· 
la, kollegiurn jezuitów, ratusz ze zbiorkiem staro
iytności rzymskich i kunszto\vnyro zpgarem, tu• 
dzież stara budo\vla z epoki Karolo,vingó,v, z'\\·ana 
Psią 1.vieżą, pamiętn!l srogą spra wiedli \V ością jaką 
tu \V r. 1380 \vymicrzył jeden z książąt Sabaudyi. 

\V okolicach Syonu leży równina Planta, gdzie 

\V r. 14 7 5 WallUczyko\vie znakomite odnieśli zwy
cięzt,vo nad sześcią tysiącami Sabandczyków. Ma

lo"'niczc ·drożyny pro"'adzą do klasztoru l<apucy
nów, do zakladu siostr białych, do strzelnicy i do 
zburzonyclt \Varowni Montorge i Syon. Przestrzeń 
po1niędzy miastem a Rodanem, obrócona na tni~j
sce przechadzek, odznacza się bujną roślinnością, 
łączącą w sobie cechy zarÓ\vno północy jak połu
dnia. Drze\\·a mor\vowe, migdało\ve i figo,ve nad
z,vycz~jnej dochodzą tu grubości i doskonale, po
dobnie jak szczep winny, wydają owoce. Nigdzie 
może w Sz\\'ajcaryi byt materyalny tak korzyst

nych nie przedstawia " 'arunkó,v. 

-



N a południe Syonu rozciąga się dolina Erin (Erin
ger-T hal), przerznięta rzeezką Borgne . i sięgająca 
śnieżyc A osty. Pustelnia I~ong-Borgnc, o godzi· 
nę drogi od miasta, z kościołem, kilką kapliczkami, 
refektarzem i celami wyclrążonemł w skale przez 
jakiegoś jej mieszkańca, slynie po kraju cudot,vor
nością. Dziś jeszcze po dwóch zwykle pustelni
ków przeby""'a w tem miejsen ustronnem. 

TeraźniPjs1y Syon liczy przeszlo 3,000 ludności, 
dotkniętej w części straszną plagą kretynizmu. Gród 

• 

• 
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ten od r. 888, to jest od czasu opanol~rania go przez 
Rudolfa I, króla trans~jurański~j Burgundyi, do r. 
1798, czyli do epoki ostatniPgo zajęcia przez Fran
cuzÓ\v, ośrn razy sztul'mem był zdobywGtnym. Ni
szczyły go także " 'yle'A'Y Syony, miano,vicie \V la· 
ta<'h 1740 i 1778. W roku 1810 Syon został stoli
cą francuzkiPgo departamentu du Simplon, a \V r. 
1815 stolicą d\vudzicstego kantonu Z\Viązku sz\vaj
carskicgo. 

.. 

AMSTERDAM. ... 

Amsterdam (Amstelodamum), stolica IIollandyi, 
przy ujściu odnogi Y (n1ó"v Ej), rozcięty dwoma 
ramiony Amsteli i kilką kanałami na 90 wysp, po
łączonych między sobą przez 292 mostów, zbudo
\Vany jest 'v ksztalcie pól-księżyca, po większej czę~ 
sci ~a palach. Słynne to 1ninsto handlo"'e dawnych 
Niderlandów· na początku jeszcze XIII stulecia by
lo osadą rybacką 'v posiadaniu panów van Amstel. 
W połowie tegoż 'vieku podniesione do rzędu miast, 
roku 1296 ulPgło zburzeniu przez sąsiednich Har
lemczykó"'' (z przyczyny udziału Gysbrcchta van 
Arostel '\-V zamordowaniu hollandskiego hrabi Flo· 
ris), i sam właściciel zost.ał \vypędzonym. Tym spo
sobem Amsterdam przeszedł '"posiadanie hrabió'v 
hollandskich, l<tórzy liczneroi obdarzyli go przy"·i
lejami. W roku 1482 otoczony muran1i, V\7 XVI 
jl:lż wieku stał się znakomitytn punktem handlo
wym. Pierwszą przyczyną jego wzrostu było przej
ście z rąk posiadaczó"v pry\vatnyrh pod Z\vierz
chnici\VO udzielnych hrabió\v; drugą, 'vażniejszą 
jeszcze w skutkach, oderwanie się od Hiszpanii. 
Około r. 1585, gdy Ant\verpia powróciła pod rzą
dy hiszpańskie, Amsterdam, zagarną\\rszy po niej 
)fandel, 'vyrósl na najznaczniej sze· 'vplywem i bo
gactwy miasto połączonych Niderlandów, i oka
zała się potrzeba przybudowania zachodniej jego 

~ . 
częsc1. 

W roku 1622 miasto liczyło już l 00,000 miesz
kańców, obudzając. w~możoną swą wielkością za
wiść potężnych sąsiadów. Hrabia Leicester zdradą, 

król Wilhelm II ubieżeniem usilo,vali je owładnąć; 
lecz oba te zamachy zni\veczyla przezorność burnli
strzów Hooft'a i Bicker'a. W tym czasie burmi· 
strze Amsterdamu tak wielkiego nabrali znac-zenia 
w zgromadzeniu stanÓ\V jeneralnych, że w ciągu 
XV III stulecia stali niemal na równi z samemi na-,. 

miestnikami ( Stadhuderarni). Swietny ten pcryód 
uczynil go najbogatszytn "\V Europie grodem, skła· 
dctn i targowiskiem produktów Wschodu i Zacho
du. W niespokojnych nawet latach od. 1780 -·1794 
handel tameczny żadnej pra\\'ie nic doznał ujmy. 
Ale od r. l 795, ze zmianą polityczną, upadla zamo
żność mieszkańcó,v, podkopana szczególnićj przy
muso\vem z ~"rancyą przymierzem. Starał się 

,,~pra"rdzie król Ludwik podnieść tako \vą przy"7i
l(~jami, a na\vct w r. 1808 przeniósł do A rosterda
mu s\vą stolicę i siedlisko rządu; vvszystko to je
dnak rozdrażniło tylko Napoleona, który "'' r. 181 O 
zupclnen1 przyłączeniem Hollandyi do Francyi ze
'vnętrzny handel .. t\n1sterdamu ze szczętem na lat 
kilka znivveczyl. 

Od r. 1813 clobry byt miasta, miJno współzalvo
dnictwa Hamburga i Rotterdamu, zn_akomicic się 

popra'\vil; niezmierne bo,viem kapitał'y starych do· 
IDÓ\-V kommissowych, ustalony ich kredyt i cenio
na rzetelność, obok wybornego urządzenia stosun
kó\v handlo,vycb, s ta wjają A m sterdam w do go· 
dnych bardzo ku temu warunkach. 

Do najważniejszych i najbardziej charaktery
stycznych zakładÓ\V wspierających dzisiajszy hau. 



del Amsterdamu należy znaczna liczba "'arstatÓ\v 
okrętowych, fllbryki żagló'v, lin i tytuniu. Ludność 
jego, "rynosząca w r. 1820 tylko 180,000. dochodzi 
obernie do 212,000; w tej liczbie 45,000 katoli
kó,v, 24,000 luteranólv, 2,000 nowochrzczeńców 
( anahBptystó,v), 20,000 niemieckicł1 i 2, 500 portu
galskichŻydó,v, 800 remonstrantów i t. d. Miasto, 
od ~tt·ony szczególniej portu, "'spaniały 'przedsta
\via \Yidok. Ulice jego, po większ~j części sznurem 
V\'zdluż kanałów wyciągnięte, mają chodniki sta
rannie 'vylożone malemi cegiełkami szklaneroi, 
z'vanemi tu klinkerts, i w nocy \\7ybornie bywają 
oś,vietlanc. Celniejsze między niemi miejsce zaj
nlują Ileeren-Gt•agt i Keisers· Gragt, na kilka \\7erst 
długie. Nic nie wyrówna i~h bogact\vu; ale stano
\vią je nie pałace, jak w pysznych Italii miastach, 
leez sklepy i rozlegle magazyny, strojne w naj
'"7ymyślniPjszc obu półsferzów '"Yk,vinty. Kalver
Straat także i Nievedelc uvvażać można za 'vysta\vę 
nieustającą przemysłu ca~ego Ś\viata. 

Da\vniej Amsterdam silną był t\vierclzą, obronną 
26 szat)cami, które 'v potrzebie n1ogly być wodą 
zalane. Lud,vik XIV nie śtnial na nią udPrzyć; lecz 
w r. 1787 zdobyli ją Prusacy. Przy teraźniejszem 
sztuki \vojennc~j udoskonaleniu utrzyrr1ać ją można 
tylko przez zalanie okolic. 

Zpomiędzy gmachÓ\V publicznych odznaczają 

się: pałac króle,Ysld, nicgdyś dom obrad miejskich, 
rozpoczęty pod kierunkiem budo,vnirzego Jakuba 
van l{ampcn, zaraz po uznaniu pokojem \vestfal
skinl nieza~'isłości Niderlandó,v, a ukot1czony " 7 r. 
1655. \V. podziemiach jego s po czy''' a gotowizna 
amsterdamskiego banku, o której ogron1ie " 7 h•lu 
bajeczne rozpol"\7iada rzeczy. \\' spaniałn ta l)udo

\vla opartą jest na 13,659 pa1ach, wbityeh '" tor
fo\Yą ziemię do głębokości stóp rzt<~rdziestu. Roz
miary jej uakazują posz;Jno"'~anie, a \vru~trze uaj
słynniPjsi malarze i rzeźbiarze niderlandsc-y XVII 
stulecia przyozdobili 'v S\\7C arcydzieła. Panujący 
tam przepych Ś\viadczy o zamożnośc-i n1iasta ~ \V e
poce kiedy dla grona repr(\zentantólv S\\' o ich gn1ach 
taki "''yst::nvilo. Dzisiajsza sala trono,,·a icst może 
najpięknh)jszą i nąjrozl~gl(~szą '" Europie; prze
chodzi przPz nią linia poludnikowa, skrćślona ręką 
słynnego Huygben'a. Pelno "rszędzic marmuró'v, 
z l oceń i kolumn, między któremi usta,viono chorą
g,vie zdobyte na Hiszpanach. Pokoje króle,Yskie 
,v takin1 jeszcze są stanie, '" jakiłn je zosta"'il król 

3 - · 
Lud,vik.-Bursa, 'vzniesioua na pięciu arkadach 
nad korytem Amsteli, ma 250 stóp długości, a 140 
szerokości; na głÓ\Vn~j fasadzie jćj stoi posąg ka• 
losalny Merkurego. Kościołów Amsterdam posiada 
49 (l), między innemi kościół św. Mikola ja, zwany 
Oude-Kerk, którego obszerne sklepienie podpiera 
24 kolumn ciosowych, a nad nim wznosi się \Vieża 
na 240 stóp wysoka, z grającym zegarem dzwon
l<owym. Dalej kośćiół św. l{atarzyny czyli Nieu
we-J(erk, jeden z najpiękniejszych w królest\vie, 
z przepyszną kazalnicą i organami. 

Pla rozkrze,vienia nauk i sztuk pięknych znaj· 
dLtią się tu: akademia, towarzystwo Feli:c meritis 
założone przez stan handlowy, towarzystwo Doc· 
trina et amicitia, związek Tot nut van't allgemeen 
(po,vszechnego dobra), muzeum do czytania, kilka 
stowarzyszeń muzycznych, trzy teatry, ogród bo
taniczny i słynne '\V całej Europie szkoly łacińskie. 
Pod ~rzględcm dobroczynnym i porządkowym wy
mieniamy: kilka szpitali, dom starców plci obojga, 
sześć dornó'v podrzutków i sierot, i mnóstwo sto
\varzyszct) pry"'atnych, mających na celu poprawę 
obyczajów. 

Aby ocenić przemysl i handel amsterdan1ski, do
syć ob~jrzeć \V pobliżu przystani obszerny pałac 
kompanii "'schodnio-indJ.jski~j, zabudo"'ania ad· 
miralicyi, stnno,viące jakby oddzielne miasteczko, 
i nakoniec '\vspaniałe samego portu obmuro\vanie. 
W porcie tym miasto prz;:jn1uje roc-znie około 
3,000 okrętów, z obje1nem 207,000 beczek; '\Vsze· 
lako handel płodami obu półkul nie jest bynajmni~j 
wył~cznen1 bogact'v jego źródłem: posiada bo\viem 
li<~znc rękodzielnie różnego rodzaju tkanin, tytu!liu, 
~'yrobÓ\Y chemicznych, żelaznych, złotniczych i jn· 

bilcrskich. 

Amst~rdam jest mi~jscem urodzenia dzi~jopisa• 
rza Hooft ( 1581 ), naturalisty s .. vammerdam ( 1637), 
malarza k'viatów Huysum ( 1682) i \vielkiego my
śliciela Spinozy ( 1632-16 77 ), co \vyklęty przez 
synanogę , a pt·ześladowany przez chrz~ścian jako 
ateusz, roz'''ijał tu " 7 cichości znakomity swqj sy· 
sten1 filozoficzny.''r Nieuwe-Kerk mieszczą się gro
bo,vce admirała de Ruyter, dzielnego van Galen 
i poety V ondel; w Oude- Kerk pornniki bohatćró'v 
morskich Hcemskerk, van der Zaan, z~'eerts i van 

(i) !dianowicie: .f~ reformowanych, ~ francuzkie, i an
gielski, f szkocki, 2 luterańskie, l armeński, 3 anabap~y .. 
stów, ! ł J..atolickich1 l kwakierski i ·a synagogi. 

1. 
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der Hulst. Powietrze tutajsze jest wilgotne i prze-~ też z Utrechtu. Ważnym niezmiernie dla Amster· 
siąkłe niezdrowemi 'vyziewami; przyczyną tego ka· 1 damu jest nowo zbudowany kanał spfa,vny, idący 
nały napełnione wodą slonawą i błotnistą, które, od jej portu do krańca ostatecznego północnej Hol
jakkolwiek podnoszeniem szluz oczyszczane, sze- landyi. . Znosi on jednę z głó\\'nych trudności mi~j
rzą dokoła niezdrowe miazmy. Wielką także nie- scowcgo handlu, przełado,vanie to,varów z głęboko 
dogodności'\ jest brak słodkiej wody; czerpą,na nurzających się okrętów na płaskie statki, przed 
z Arosteli jest niedobra, trzeba ją więc spro\va- 'vpro\vadzeniem ich do przystani, bo na"'et linio\ve 
dzać o milę przeszlo z małej rzeczki V ech t, albo okręty krążyć po nim mogą bez przeszkody . 

• 

• 

BURSZTYN. 

Kiedy po śmierci Faetona, mÓ\vi mit grecki, sio
stry jego opłakil\'ały zgon brata, Jo,visz zamienił 
je '\V topole, a łzy ich, ciekące strumienien1, skrze
pły w poblizkićj rzece. Dziś jeszcze morze baltyc· 
kie wyrzuca te łzy skamieniałe, dziś jeszcze zie
mia tameczna mieści je ~' s"'ojem łonie, a ludzie 
naz~rali je bursztynem. 

Złoto i drogie kamienie nie uszczęśliwiły nigdy 
kraju w którego gruncie obfitowały, ściągając na1i 
owszem nie,volę, niedostatek, lenistwo i bezpra-

• 
wie; a jednak czlo,vieczeńst,vo nieś,viadomie za te 
płody koszto\vne otrzymy,vało w zamian oświatę. 
Skarby ukryte \V ziemi utorowały drogę kulturze, 
powiodły Fcnicyan do złotodajnych krain Afryki, 
Rzymian do Indyj, a Hiszpanów do Ameryki. Ubo
ga pólnoc Europy nie miała kruszców i kamieni 
dla zwabienia cy"rilizowanych ludÓ\V starożytności, 
lecz miała bursztyn, na równi niemal z tatnt.emi 
ceniony. Sprowadzanie jego złączyło 'v odległych 
już wiekach brzegi oceanu północnego z brzega
mi Ądryatyku i morza czarnego i oży,vilu stosun
ki międzynarodo,ve w krajach środko\v~j Europy. 
Bursztyn z Germanii przez ziemię Celtów do Italii, 
przez Polskę zaś i Rossyą po Dniepr:się rozchodził 
a w miejsre jego tą samą drogą, wraz z monetami 
rzyrnskiemi, wpływała rzymska oświata. 

Nie rozstrzygnięto dotąd pytania, czy Fenicyanie 
\V swych wycieczkach handlowych docierali do mo
rza baltycldego. Pra,vdopodobnit~j atoli bursztyn 
pochodził z zachodni<-h brzegÓ\V cyinbryjskich czyli 
duńskich, a będąc przedmiotem zamiany, dostaw al 
się lądem nad brzegi morza śródziemnego. Słynny 

matematyk i geograf Pyteas o kolo 340-320 przed 
Chrystusem. pożeglował z Massylii (Marsylii) do 
Cantium (Canterbury, Kent), a ztamtąd do Tule, 
(zdaniem Lelewela dzisiajszych 'vysp orkadskich 
i szetlandskieh, należCJcych do Szkocyi). Przedsię
wzięcie to było jedną z pier\vszyrh podróży "'za
miarze 'vyłącznio odkry~rczym , i miało na celu zna· 
lezienie pra,vdziwej ojczyzny bursztynu, o którym 
myluie dotąd mniemano, że rośnic w lasach nad 
brzegami rzeki Po. Morze wyrzucające bursztyn, 
wedlug podanych przez Pyteasa wiadomości, pod- · 
legało zjalviskom przypływu i odpływu, a 'vyspę 
bursztynową G lessaria (od staro-nien1ieckiego mia
na bursztynu Glesstun, Glas (sz kło]), którą napo· 
tkał, Pliniusz zamieszcza \vyraźnie na oceanie pół· 
nocnym, na zachód od przylądka cymhryjskiego. 
Za czasów cesarst\va Rzymianie 'veszli, jak siQ 
z<.laje, \V bezpośrednie już z brzegami morza bałtyc
kiego zetknięcie. Rycerz jakiś rzytnski puścił się 
piĆr\vszy \V wielką pudróż lądową przez Pannonią 
do kraju W e netów. ~lo nety rzymskie, odkopy,vune 
'v okolicach nadbaltyekich, mianowicie w okrę
gach na północ od Noteci, a z których najdawniej
sze pochodzą z czasó'v Nerona, Ś'rviadczą o sto
sunkach handlo\-vych tej ziemi z osadami nad mo· 
rzem czarnem. W starożytn~j Scytyi ( dzisiajszej 
Rossyi ), mialj być także kopalnie bursztynu, i rze
czy\Yiścic znajdują go dotąd w niektórych punktach 
pod Uralem. 

W no\vszych czasach odkryto bursztyn '" Hi
szpanii, we Francyi, 'v Niderlandach, 'v Grenlandyi, 
Szwecyi, Polscc, we 'Vłoszccl1, a na,vet \V Chi • 

• 
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nach i Indyach. Brzegi tnorza pólnocnego między je, aby nie skruszyć przypadkiem większej bryły bur· 
ujściem 'Vezery i Elby, gclzie pra\vdopodobnie Py- sztynu, a jednak nie pominąć i mniejszych Zawsze 
teas czynil poszukhvania, dziś jeszcze dostarczają atoli kopalnie \V wydajności ustępują polo\vowi mor
rocznie około 3,000 funtÓ\V bursztynu. \\' szelako ski emu. 
n~jobfitsze1n jego źródłem niezaprzeczenie jest Bal- Ogólna produkcya baltyckiego bursztynu od 200 
tyk, a mh.tno,vicie przestrzeń od zatoki fryski~j lat przeszło w jednej utrzymuje się rnierze, (ro('znic 
(Frisches IItifl), do kurskiej (l{ur·isches Haft). około 300,000 funtÓ\\'). W okolicy Króle,vca do-

Gdy silne tchnienie \Viatru zawi~je od półno· by,vanie j ego lvydzierŻa\vionem jest prywatnemu 
cy, i \vały bogactwa s\voje wyrzucają na brzegi, przedsiębiercy za 10,000 tal. rocznie, a lubo koszta 
\vtecly n1ieszkańcy nadmorscy z sieeiami spieszą na takąż pra\vie \vynoszą summę, interes przecież oka
połÓ\V bursztynu. Niełat\va to robota, bo Z\vykle zał się korzystnym. Za kawał bursztynu ważący 
'viatr przyjazny ~ja,via się aż pod zimę, i nieraz skó- funt jeden płacą w Hamburgu albo Lipsku 48-60 
rzane posznki\vaczÓ\V ubranie, po kilko-godzinnern talarÓ\V. Funt \V pięciu kawałkach kosztqje 22-28, 
brodzeniu, pokr.r.je się \varst,vą lodu, a członki ich 'v dziesięciu 14-1~, a w pięćdziesięciu tylko 4--5 
~tę żale przy dornowem dopiero ognisku giętkość talarÓ\V. Naj \"\7 iększa \V zbiorze berlit1skim bry la 

-~,vą odzyskqją. Przy spokoj niqjszem morzu ta sa- znal<~ zioną została \V znacznej odległości od morza, 
ma rzynnoś~ odby\va się na łodziach, i nie ustaje pod Gąbinem (Gumbinnen). Ma ona 13 3

/-' cali dłu
aż w zimie; lec·z na"'et w porze naj\vięl<szych mro- gości, 8 •;tt szerokości, a 3-6 grubości, i waży 
z6\V przemyślni Prusacy umiPją bursztyn doby,vać przeszlo 13 funtÓ'-''· Najjaśniejszy Cesarz Wszech 
z przerębli. Nicldedy ten płód drogocenny znajdy- Rossyi od d\vóch ostatnich monarchów pruskich 
\VanyJn by,va i \V znacznej od morza odległości. otrzymał 'v darze tak znakomitą ilość bursztynu, 
Przed 300 laty odkryto go przypadkiem o rnil kil że pokryć nim rozkazał aż pod sufit ściany j ednej 
kanaście od bt·zegu; 'v roku zaś 1559 urządzono z sal pałacu \V Carskiem-Siele. 
kopanie jPgo na sposób górniczy. Z początku zy- I dalćj także ku poludnio,vi napotkać się zdarza 
ski były 'viclkie, bo w owych czasach powszecbnćj bursztyn kopnlniany. Pod Cbobienicami, '" lViel· 
do\volnoś('i rząd elektorski, za 1nałą opłatą, zna- kićtn księst\Vic poznai1skiem, na granicy branden
glał mieszkańcÓ\V do roboty; \V krótce atoli nie bez- btn~gsldej, ziemia \V przestrzeni 2 mil O mieści 

picczeóst\\'O z obry"'ania się ziemi piasczystej oka· '" sobie ka,vał'ki tego płodu, a poblizkie j ezioro po 
zalo się tak \Vielkićm, że zaniechać musiano ko- każdej bul'zy \vyrzuca go dosyć obficie. W króle-
palni. st\Yie polskiem odkryto burszty n r. 1796 '" leśni-

Podobnie jak dynment na Brazylią, tak bursztyn ct,vie ostrolęckićm, pod \Vsią Wolkowo. W r. 1810 
na pobrzeża bałtyckie, zamiast blogosla\vieńst\va, urząuzono tam kopanie, i \vypuszczono j e \V dzier
spro,vadzil klęski fizyczne i moralne. Pra<'a przy- ża,vę starozakonnym. Wydoby,vają go także w le
muso,Ya zagrażała bytowi materyalnemu i tak już śnict\vacb: przasnyskiem, rożańskiem, a tniano\vi
ubogi~j ludności, a srogie kary, \vymicrzane za cic w obrębie Rzaniec i w leśnict\vie kupiskiem 
ukrycie bursztynu, podkopywałyjej rze telność. Po- ('v gubernii augusto\"\rsldej). Dochód z tych wszy
zna\vszy się na tern, rząd postano,Yił "'ydzierża\vić stkich kopanin, poJług autora ,,Górnirt\va w Pol
polÓ\V mieszkat1com: ale już było za późno; niepra- sce'', czynil rządo,vi \V .roku 1818 zl. 4,800, czyli 
\vne korzyści tak dla nich stały się ponętnemi, że rsr. 720; dziś ony zupełnie pra,vie zaniedbane. 
propozycyą odrzucono. Najnowsze i " 'cale niespodzie\vane odkrycie bo-

Od roku 181 l kopanie bursztynu no,vego na- gaet\V bursztyno,vych poczyniono nieda\vno \V I< nr
brało popędu. Zaniechano najmów przymuso,vych, landyi. U \Vschodnich brzegó'v tego kraju, niedale
a robotnicy, hojnie \vynagradzani, ochoczosię teraz kozatoki rygskiej i od ni~J ró\vnolegle, \V przestrze
garnęli do przeklinanej da,vniej pracy. Rozrzucając ni 2 1/a mili, rozciąga się jezioro Angern. W pada 
wzgórza, zaczynają z"'ykle od usypania po stronie doń kilka strumieni, z których jeden boczną odno• 
morza "\Vałn ochronnego, a 'v ut,vorzonej tym spo· gą łączy je z zatoką. Otóż, lat temu kilka . gdy 
sobem kutlinie szczupła liczba \vyrobnikÓ\V małe- 1 przedsięn'zięto osuszenie jeziora, znaleziono mnó
mi rydelkami ostrożnie i po trosze ziemię rozkopu- l stYvo bursztynu na dnie j ego i po bokach. Trllldno 

• 
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ć.Znaczyć ile \V początku samym '''ynosić mógl \Viednie, tak niegdyś pozór jego ze\Vnętrzny myśli· 
zbiór t(\go płoflu, poszukiwania bo\viem zrazu od- cielom Grecyi i Rzymu wskazywal \V nirn ciało po· 
by\\'aly się skrycie; •vedług t\\'ierdzenia atoli kup- chodzenia roślinnego. Dziś na\vet to tnniemanie Ża· 
cÓ\V starozakonnych, przed \vdaniem się jeszcze dn(~j nic podlega już 'vątplhvości; napotykamy bo
rządu, sprzedano im bursztynu za przeszlo 4,000 wiem bursztyn w tak Z\Vaoym \Vę~lu brunatnym 
rsr. Ka\vałki znajdy,vane po większej częśei są i '" drze,vie bitumicznem. \\r słojach pniÓ\V \vydo· 
przezroczyste, a niektt)re z nich za\\t·ićrają owady bytych z pokładó'v \vęgla brunatnego wykrywamy 
z rodzaju d \Vuskrzydlatyrh. niekiedy jego szczątki; na bryłach bur3ztynu spo-

Szklistość, przyjemne dla oka ubarwienie, a szcze- strzega1ny 'vyraźnie odciśniętą korę drze\vną; znaj· 
gólniej t\vardość, skutkiem któr~j zdolnym się staje d~emy kawalki drze\va i ko1·y całko,vicie nim obła
do przyjęcia politury, nad~ją bursztyno\Yi 'vysoką nc: uakoniec za,varte by,vają \V jego massie O\Ya
jego \vartość. W Króle\vcu, Gdańsku, na 'vyspie dy, liście, iglice, nasiona, mchy i kamyki. Stan tych 
Sycylii i \V l(onstantynopolu zgrubsza tylko i nie- zatnkniątkÓ\V do\vodzi, że bursztyn, \V (!h,vili gdy 
dokładnic t)brabiany, przybiera on pod ręką toka- przyjął je \V siebie, lnusiał być bardzo płynnym 
rzów paryzkich kształty pra,vdzi \V i e artystyezne, i stygnąć uiezn1icrnie po1voli. l{iedy \V lepkićj ży· 

i \vraea do S\Vej ojczyzny kilkakrotnic \V cenie pod·j wicy drze\v naszych iglastych ~jrzćć się zdarzy jaki 
,vyższony. W sch6d, tak bogaty '"szlachetne ka- O\vatl, cialo jego zawsze jest pogięte, nogi skurczo
mie nie, dzi \vnie się jednak \V tym sl{romnym pólno- n e, a skrzydla Z\vinięte. Prze ci '"nie rzecz się ma 
cy " 'Jrzutku rozmiłował. l{orale bursztyno\ve na \V buesztynic: tu cząstki najclelikatoi~jsze doskonale 
naszyjnild i naręrzniki \\'ychodzą do Egiptu i Indyj, są zacho\vanc, skrzydła, rożki i nogi w naturalnćm 
a końce rybuchowe czyli munsztuki, do Turcyi s\vem położeniu, sarne zaś O\vady, \V których uznać 
i Arabii. Najuboźszy Turek musi koniecznie do nam przychodzi zasklepionyrh da\vnego Ś\viata 

s~·~j fajki mićć chociDż ka\valek bursztynu; oprócz l mieszkLu1có,v, należą po większej części albo do 
bo"·ietn prz.r.j('mn~go urzucia jakie spra \Yia \V ze- : dziś żyjących gatunkó'v europPjskich, albo przynaj
tknięciu z ustami, \vyznawcy islamizmu utrzymują, mni~j pokre,vne są istniejącym dotąd w Brazylii 
że chroni od zarazy. Piękny olunsztuk n1leczny (ka- i No,vej Hollandyi. 
puściany) bez plam i rysów, stosownie do '"'·ielko- Wysokie ceny jakie placono za sztuki bursztynu 
ści, kosztuje \V Konstantynopolu 40-100 talarów za\\rićrające szczątki organiczne, daly pochop do 

Jeżeli szklistość już bursztynu przypomina nam licznych nadużyć. Znmykano \V nitn sztucznie ma
ży,vicę, to bardzićjjeszcze jPgo palność i topli\vość. łe Z\Vit'rzątka, na\vct rybki, jaszczurki i żaby drze· 
Zajmuje się łat\YO plomieniern, szćrząc przytern woń \Vianki, rozłupując go i \vydrążająr; potem ot,vór 
dość przyjemną; ztąd \V Persyi, Chinarb i Japouii, zapełninno mastyksem, i ldto\vano połólvki przez 
przy obrzędach religijnych i ucztach, nie obejrlzie Z\vilżanie ich \Voclancm potażu, czyli potażem gry· 
się b<.'z ,,żółtej arnbryu, jak go nazy\vają . lm \Vię- Zl\cyn. Naturalnic że takie oszust\Ya do rzasu tyl

c<:j go tam spalą, tt~m obrhód uroczystszy. ko ukryć się mogly; zlepione bo\viem bryłki '" " 'Y-
Czego domyślać ~ię każe po\vićrzcho,vność, to skoku lub "'rząrej \Vodzi~ z łat,vośeią się roz\YO· 

rozbiór elletniczny '" zup(\lności pot\vierdza: bur- dzily. 
sztyn istotnie jest żyv.ricą. Rozpusz<'zalny częściowo \Vidocznie \Vięc bursztyn jest utworem żylvicz

'v eterze, przez destyllacyą daje lotny, moeno \'VO- nym, po\vstałym nic '" zierni, lecz na j~j po,vićt·z
nirjący ol~jck i lPpkie d\vic ży,vice. Wszelako 9/-to chni, \V przystępie i pod działaniem po,vietrza. Zam
blizko części Lursztynu nie rozt\\'arza się ani \V etc- kniętc \V nim o\vady \Vszystkie pra\vie ż~ją nad zie
rze, ani \V \vyskoku, ani w olejkach lotnyeh i tłu ruią, a że się martwe do ziemi nie dostały, o tćm 
s tych, ani w gryzących alkaliach czy li solach ług o- Ś\\'iadczy ich położenie zupełnie takie, jak \Yszy
'vych. Vtl drodze sucl1Ćj destyllacyi otrzyrnuj0my stkich z"rierząt utopionych. Lecz z jakichże drze\V 
zc11 k\vas bursztynowy, znany już od roku 1546, ta ży\vira "'yplynęła? (,zy ony dziś jeszcze istnieją 
a znaleziony później i \V terpentynie. · na po brzeżar h morza bnltyckiego, rzy możP w goręt-

Jak teraz analiza chemiczna, \vykaznjąca 'v bur- sz<:j gdzie str('fie? albo nareszcie czy skut.k ietn g\vał
sztynie pierwiastki zupełnie drze\Ynćj ży,vicy oilpo-~ 1 to,vnćj kiedyś katastrofy zupcłuie zostały wytępione? 
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Nic znamy obecnie drze\\'tl, któreby zdolne było : Andromeda, Calmia, Rhododendron, Ledum i Vac· 
• 

\\'ydzielić taką massę ży"·iey, jaką przypisaćby na· l cinium Po ziemi gęstą po\vłoką plątały się paso-
leżało domnie1nanyn1 drze\vom bursztynodajnym. żyty. \\ridzicmy tu Ś\viat roślinny całkiem różny od 
Są \Yprav .. ·dzie w Chili. gatunki niezmiernie w nią teraźni<~szćj fauny nadbaltycki~j, pokrewny chyba 
obfitujące, ale "·szystko to niknic \\'obec eotężnych plodotn cit\pl~jszy<'h morza śródziemnego okolic. 
i \V nieprzebranćj ilośc-i rozrzuconych brył burszty- Ale i życiem zwicrzęcćm tętniaty te lasy przcd-
110\vych. To t<'\ż i stnrożytni daremnie się już silili \Vicko\vc. Igrały \V nich mucl•y, komary i chrzą· 

na 'vytlunla<'zcnie tej zagadki; jeden tylko Pliuiusz . szcze, pełzały pająld, stonogi, tnrówki i t p., których 
zbli~ył się do pra\vdy, utrzymując że bursztyn jest szczątki lub całko,vite okazy bursztyn aż do na· 
skrzepłą na mrozie ży\\7irą sosno,vą. Nauka \V now- szych przccho\vał czasów. Nastały potem pO\VO· 

szych czasa(•h mniemanic to pobvicrtizila, tylko że dzie, uragany; po\vićrzchnia ziemi \Vielkirn u1cgła 
sosny o"·e do przeddziejo\vej należą prze złości. zn1ianom, a \V zniszczeniu ogólnetn runęły i drze\va 
Bursztyn znajdo\\'any w slqjach ig1astPgo dl'ze\va bursztyuo\ve. Płynną ich żywicę strumienie uniosły 
bitur11i(•znego, zasklepione '" bursztynie lub miesz- do n1orza; ta zaś olbrzymia całej przyrody składni· 

.czącc go rniędzy łuskami szyszki, przesiąkłe nirn ca nic uroniła powierzonego sobie skarbu, jedno 
clrze\YO \Vyrzucanc niekiedy przez n1orze, a w któ- strzeżony 'viernie, dziś go ludzkiemu oddaje prze
Tern najdokładnićj poznać naturę iglastą: vvszystko mysło,vi. Możo tćż na dnie Baltyku spoczywają po
to "'nosić każe, że on jest płodem rodzaju drze'v kłady \vęgla brunatnego, z których fale po trosze 
szyszkon'ych (coniferao), zbliżonPgo zape,vne do bursztyn \vypłukqją; trudno bo\-vie1n nic uznać, że 
naszychjodeł, który Goppert nazy\va Pinites succi- między d\von1a temi przeszłości zabytkami ścisły 
11ijer. za e bodzi Z\viązek. 

Liczne szczątki organiczne, od tysięcy lat w skrze- Tak przeto bursztyn rzeczywiście jest łzą minio-
pl~j za,vartc ży\vicy, odsłaniają na1n \V części obraz OC'~O ży,vota. I na nim, jak na kamiennych łzach 
żyria roślin nr go tej epoki, do któr~j, jak się zdaje, polu<ln~a, ni~jcdno ciąży przekleńst,vo; lecz skromne 
należało drzewo bursztynu\VC. W Ó\v<·zesnyrh la- dziecię północy, wdzięczniejsze od butnego cliamen
sacli \Vidocznie prze,vażaly drzc,va iglaste; wy kry· tu, odpłaciło się ludzkości nietylko spro\vadzeniem 
to bo\vietn ślady 4 gatunków Pinus, 5 gatunkó'v " ' S\Vc1 ojczyznę Ś\viatla obcego, ale \Vłasnąjasno
Tituja, dalej C~tp1"essus, Taxodium, Juniperus i Ephe. śrią opron1ienilo naukę. ~Bursztynowi to winniśmy 
d1·a. Z liścio\vych najwięc~j bJć musiało dębó\vigra- odkt·ycic elektryczności, tej sily ożywczej wszech
hó,v, następnic brzóz i topoli, mniej daleko olch Ś\viata, którćj 'vpły\\'ÓW daleko sięgających dziś 

i kasztanów. Rodzinę roślin krze,vistych składały: na\vct jeszcze objąć nie zdołamy. L. J, 
• 

• 

TRZ~SIENIE ZIEMI W ANGLII 
I ZJAWISKA METEOROLOGICZNE NASTĘPSTWEM JEGO BĘDĄCE. 

• • 

Trzęsienia ziemi najczęścićj towarzyszą ~'ybu· z pe,vnościll wnosić można, że oba te zja,viska 
~hom "'ulkanirznym, a lubo niekiecly czuć się przyrody są z sobą w związku, i powstają skut· 
dają i bez 'vybuchów, bo w stronach znacznie od- kicm tej samej lecz nieznanej nam dokładnie przy

dalonych od dzisiaj czynnych wulkanów, przecież czyny. 
• 
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Trzęsienia ziemi nif'tylko na stałym lądzie, lecz a księżyc pra,vie na 16° znaki 'vagi. Na północno· 
i na dnach morza się przytrafiają. W skutku tu po- zfłchodnich brzegach Wallii było trzęsienie o go· 
dobnych trzęsień cała massa wody, wzruszona, dzinie 4~j minut lO; w Lancashire o 4(~j minut 30, 
miota niekiedy gwałto\vnie pł.v'vającen1i okrętami. w Shropshire o 4~j minut 15, a \V Hercford o 4ej mi· 
Czasem trzęsienia dotykają szczupłych przestrzeni, ! nut 26. W powyższem atoli podaniu pra,vdziwość 
niekiedy ZOÓ\Y wielkie przebi(lgają ocllcgłości. t'a· z:tleży glÓ\VUie od zgodności zegarÓ\V i od dokła• 
miętne trzęsienie zien1i, w skutku którego w r. 17 55 dności doniesień \V gazetach angielskich, a te, jak 
poło\-va Lizbony zapadła się w morze, wstrząsnęło ,-viadomo, za ściśle astronomiczne uważane być nie 
nietylko całą Europę, lecz <.lało się czuć 11awct po mogą, bo nie 'vszędz.ie tam j eszcze zapro,vadzono 
drugiej stronie Atlantyku, w lodyach zachodnirh. obliczanie czasu podług południka 'v Greenwich. 
Niekiedy trzęsienia o~ja,viają się jako ·proste koly- \\7 aż n e . są przy tem zja\visku spostrzeżenia czyni o~ 
sanie, podobne do fal 'vodnycla; inną razą zdają n c nad porą czasu, jaka była podczas trzęsienia zie· 
się pochodzić od gwałtownych uderzei1 z \Vewnątrz mi i przed nastąpieniem onego. 
ziemi do j<~j po,vierzchni skiero\vanych. W okolicy Salop spadło w tym czasie wiele de-

~r\vanie i moc trzęsień są różne; czasem zale- szczu. W piątek 5 listopada zjawił._v się blyskalvi
d~rie je czttiemy; ezase1n znó'v wielkie sprawiają ce i kilka piorunó'v uderzyło; \-V niedzielę 7 listopa
zniszczenia. Często stają się ony przyczyną nad- da niebo bylo czerwone i ponury przedstawiało \Vi

zwyc-zajnych zalewó~r, wznosząc poziotn wód mor· : dok. W poniedziałek 8 listopada " ' ial silny \Viatr; 
ski ch, albo \Vstrzymując bieg 'vody w rzek ach; nie- ""e \V to rek zaś, w czasie już trzęsienia, zupełna na· 
kiedy \V skutku trzęsień zapadają się góry, a \\7 ich stała cisza. Na kilka dni przed trzęsieniem ziemi 
miejsce głębokie po,vstają jeziora, albo też '"'ielkie powietrze było gęste i duszne, tak że '" dniu 7 li
otwierają się szczeliny w ziemi, i pochłaniają wsie stopada w nocy termometr \vskazylvał + 56° F. 
i miasta. (przoszlo + l 0° Reaum. ); rano zaś przed trzęsie-

Powiedziawszy po,vyższyeh sló'v kilka o trzę- nie1n oziębiło się i za·chmurzyło. Tegoż dnia \V Lan
sieniach ziemi w ogólności, opiszemy czytelnikom casLire i Caernarvon niezwykła cisza pano\vała na 
naszym jedno z tych zja'"risk, które niedawno \V A n- morzu i lądzie; aż w końcu spokojność tę przer\vał 

gli miało n1iejsce. huk, straszniejszy od najmocniejszego grzmotu po 
Dnia 9listopada r. 1852, o godzinie \V pół.do pią- uderzeniu pioruna. Poprzednio nie bylo slabszych 

tej z ra~na, czuć się dało nad brzegami morza ir- uderzer}, jak się to Z\vykle zdarza przed trzęsieniem 
landskiego trzęsienie zien1i, ldóre '\-'\7 poró,vnaniu ziemi; lcrz naraz \-Vokoło dal się słyszeć szum. gło· 
nawet z trzęsienia1ni krajów międzyzwrotnikowych śnieiszy od szumu wzdymającego się morzn i naj· 
można nazwać mocnem, a niesłychanem \V takiej silniejszego lądowego 'viatru; ten straszny szelest 
szerokości jeograficznej. trwal z j ednako,vą mocą 20 do 30 sekund, liTesz-

Godzien u wagijest kierunek podziemny siły ognia, ci e zmniejszył się i zmienił w zupełną ciszę. W cza
iclący od strony zachodnio-południo,vo-zachodniej, sie huku czuć się dało silne, nieprzer,vane pra,vie 
począ\vszy od dóbr W aeklow i Dublina, ku Ca<'rnar· kołysanie, podobne do tego, jakie się przytrafia 
von County w pólnocnej W allii i poludnio'v~j rzęśei \V "''ielu domach nad n1orzem położonyc-h, w c za
hrabstwa Won, to jest wyspy .Anglcsea; następnie l sie burzy morskiej . Nnjsilniejsze wstrząśnienie by~ 
'vzdluż północnego pobrzeża 'vall~jskiego, aż do po- l ło 'v okolicy Caernarvon, na pasie ziemi od polu
łudnio,;vej części Lancashirc, dotykającej hrabst,va dnia ku północy, poczynając od miasta Caernarvon 
niższej Mercyi i morza irlandskiego, a ztąd ku po- i gór przyległych 
ludniowi i poludnio-zaehodo,vi przez Cheshire, Sa- W Irlandyi trzęsienic nawidziło okolice: Sworos, 
lop (Shropshire) i Gloucestersl1ire, a zatem biegiem Dublina, Ranelagh, Kilbride i t. d. W mi~jscach 
prawie kolistym jak drogi wiatrÓ\V wiro\vyeh wic· powyższych zaczęło się ono o godzinie 4ej rano 
jących w atmosferze. (w Anglii o go d. 4 •j, ). Przez kilka dni ciągle '"'ia-

Ró\vnocześnie z tern trzęsieniem ziemi przypadło ły w tych okolicacl1 silne lviatry, a w nocy dopiero 
z~jście się d\vóch planet: Merkurego i Jo,visza. z poniedziałku na \Vtorek, i rano tegoż dnia, gro
Słońce znajdowało się na 17° znaku nicdźwiadl<a : bo\va nastala cisza. 
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Trzęsienie ziemi trV\ralo 'v niektórych punktach 
minutę i \Yięrć j, w nicktórych 2 minut, a 'v in· 
uych tylko •;2 111inuty. Ruch zja·w·iska postępo
\Val od południo-zachodu ku pólnoco-Yrsehoclo
"\Vi, po brzegac-h pólnocn :j VVallii, a 1V kilku mi0j
scach to\var.lyszył mu glos jękliwy. \V okolicy 
RutLin , 'v północnej W allii, słyszeć się dał glośny 
halas, jednę do d\vóch minut trwający, a po nitn 
nastąpiło silne uderzenie. W Lanrashire '\vstrząśnie
nie było gwalto\vne. Po pit~r,vszem uderzeniu ( opo
'viada naoczny Ś\viadek) 'vy'vvartem 'v kierunku 
piono,vym, nastąpHo kołysanic się poziome i drga
nie jakie czuć się daje \V źle zbudowanych domach 

podczas przejazdu ciężarem natado"''ancgo \vozu. 
W W orcester każ denn1 mocniPj szennt uderzeniu 
to\varzyszyly kołysania ziemi i szum z hukiem po· 
łączony. \V Ilereford kołysania te trwały przez 8 
rninut. W Irlanclyi dz,vony \V domach głos 'vyda
wały, okna się trzęsły, sprzęty domowe trzeszczały, 
a w mieście Caernarvon w wielu miejscach budo
wle kamienne zostaly zburzone i most na ~evernie 
zdruzgotany. l{oguty piały na zmianę, a wróble 
spadały z dachó,v; znajdo,vano je później albo nie
żyvfe, albo też ślepe i do lotu nlesposobne, jakby 
tknięte paraliżem. 

.. Prof. S. P . 

OBRAZY AMERYKI. 
, 

j),l E l( S Y l{ I G O R Y S I{ A L I S T E. 

Znakornity podróżnik angielski Ruxton, z które- galczykó\V z Madery, oncerÓ'rV króloVir~j Wiktoryi, 
go dzieła zamierzamy przytoczyć niektóre 'vyjątki , clziorża\VCÓ\V z Yorkshire, slo"Yvem próbki \vszyst· 
j est j ednytn z ludzi postnvających od,vagę aż do kich narodó,v Europy, idących na kezyżo,vą 'vy- . 
zurh,valst\va , szukających teudóvv \V przykrych pra,vę tegoczesnego przemys!u· Dla clopclnienia 
i dalekich 'vypra,vach, lubiących znoje i dumnych enlości zn:tjdują się tu na\vct i Zydzi, którzy "'szedł· 

niebezpieczeńst\vem. Dla zaspokojenia cieka\vości, szy na statek natychmiast rozkładają stolik do fa
dla przekonania się \V no"Yvyeh okolicach o trafno;. raona, aby się Ć\Yiczyć \V S\V<hn szlachetnćm rze. 
ści s'vych przypuszczeń, przebyYva on przestrzeń miQślc i nadaremnie nie tracić czasu. Żydko,vie ci 
ogrornną rozciągąjącą się od Cl1ibual!ua do stolicy JnPją przed sobą 'vidok dlngi~j podróży morskiej, 
no,vego l\1eksyku, i dociera aż do zimućj i spnsto- i nadzieję korzystnego użycia kart, których sobie • 
szal~j okolicy gór s kulistych. Książka jego . za \vie- za pas przysposobili. N a nieszczęście statek przy· 
ra " 'iclc nader poetycznych opisó\v i obrazó'v z u- sta,va \V 'vielu miejscach, a 1vlększość plochych po· 
pelnie nicznan(~j przyrody; czytelnik przeto, szuka- dróżnych " 'o li czas odpoczynku przepędzić na lą • 
jący czy to korzyści, czy rozry\Yki, llpodoba sobie dzie, niż sluchać 'vymo,vuych słów bankiera do 
w tej odyssci, poczętej 'v Auglii na pokładzie pa· gry zachęcająregt), błąkać się po szmarngdo,vych 
ropły\vu, a roz\vijającćj się śród pokoleń najdzik- 'vybrzeżach lVladery, albo podziYviać Ś\victność 
szych mieszkańc6lv no,vego Ślviata. pięl\n~j szaty Barbadó\v, niż siadać do zielonego 

Statek pelen podróżnych rozmaity~h narodó\v, ~tolika. 
'viedzionyrh przez 'vały burzlhvego oceanu mi· Potćm statek przybywa d.o I-Iawany, a tam \Vszy· 
lością nauki, a bardziej jeszcze miłością złota, 'vy- scy rzucają się na \Vybrzeże dla 'viclzenia portu, 
pły,,a z Southampton. W tym don1u, poY\'ie- j ecl ncgo z naj piękniejszych "\V Ś\vicci,~, i \vyspy któ· 
rzouyn1 kołom żelazn~j machiny, ujrzysz kre- rą Hiszpanie nazy\vają la joya mas brillante en la 
o l ów z Iuclyj zachodnich, HiszpanÓ\V z Ila\va. corona Espanna, albo la siempre fiel isla de Cuba. Czy 
ny, Francuzów z Martyniki, Duńczyk6\V z 'vyspy · ziernia ta za,vsze zaslugi\vać będzie na imię \vier
Ś\V. Tornasza, I-Iollandczykó\V z Curasao' Portu- nej, czy Ś\Viet.ny ten brylant nie oderwie się kiedy 
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od korony hiszpańskiejjak Peru i l\1eksyk, to z każ- nę; a teraz jenerał ten wracał do Meksyku \V try
dym dniem staje się więcćj zagadko\vem; Amcry- umfie. 
kanie zaś, jeśli tylko będą mogli, nie zaniedbają roz- Dnia l 6 sierpnia \vystrzały armatnie z t\vierdzy 
wiązać zagadkę na Sl''ą korzyść. oznajmiły zbliżanie się statku który go przywoził 

W kilka dni po ostatnim wypoczynku statek an- na wybrzeże. Garnizon V era Cruz, sklaclający się 
giels;ki wplynąl do przystani V era Cruz, \V tćj samej z pigmejczykó\V indyjskich, \YJl"Uszyl na jego przy
ch\vili co i statek amerykat1ski, przywożący napo- jęcie i przepędził d\vie godziny na marszach 
\Vrót do kraj u Santa-Annę. i kontr-marszach, zaczem sobie \Yybrał dogodną 

V era Cruz, ta pier\Ysza osada zależona przez pozycyą. Oficer i jego adjutant, obaj dzi\vacz
Fordynanda Cortcz, to pićr,vsze przedmurze jt~go nie ubrani, U\Vijali się na chudych szkapach. Po· 
cudownej zdohyezy, jest grodem regularnie zabu- spólstwo naj niezgodniejszerui głosami śpiewało 

dov;ranym, zclobnyn1 vviclą pięknerni gtnachami, pieśni narodowe; dzieci kosztem miasta zapalały 
a mimo to '\Vszystko chylącym się do upadku. W oj- petardy. Santa-Anna pomimo s\vojej ułomności 
ny domowe , re,volucyc, fatalny 'vply'v bczsil- zbliżał się dośyć pewnym krokiem. Poprzedzala go 
n ego rządu zniszczyły jego pomyślność. Teraz j Pgo żona, malutka kobietka, opierając się na ręce 
miasto to niemiły przedsta,via 'vidok: jego ko- jednego z oficerów. Niektórzy żołniel--ze witali go, 
ścioly, jego gmacl1y rządo\ve są puste, a tra\va ro- drudzy na jego eześć strzelali z karabinÓ\V w po
śnic na bezludnych ulicach. Co rok w miesiącu 'victrzc; inni, nic wiedząc co robić, nie poruszali się 
sierpniu- żółta febra "\vypędza zeń znakomitszych "'cale. 
micszkar1có\v; \V tedy napotl\ ać tu można tylko po- Don Antonio Lope z de Santa-Anna jest to czlo
sp6lstwu lub · murzynólv z wychudłeroi czlonkttmi \Viek sześćdziesięcioletni, z t\varzą znużoną, chodzą· 
i trupią cerą, którzy mó,viąc o tern mieście nic na- cy na tlre\vnianćm szczudle. Powićrzchowność je
dają mu już nuz\viska religijnego V era Cruz, lecz go zdradza właściwy mu charakter. 
nazy\vają j~ miHstem umarłych, la ciudad de los Nigdy, mÓ"'i Ruxton, nie widziałem fizyognomii 
muertos. noszącej na sobie 1vyraźniejsze piętno złych namię-

Ze "'szech stron 'viJoczne są jeszcze ślady bom· tności. Skąpstwo i zmysło"vość przebijają się \V każ
bardawania przez Francuzów 'v r. 1839, i świćższe dym jego rysie; jednakże posta"'a jego zacho,Yała 
jeszcze przez AmcrykanÓ\V w r. 184 7 zosta\vionc. pewną godność, zdolną zająć kobiety, którym przez 
Rządo,vi na\vet na myśl nie przyszlo napra,vić "\vy- całe tćż życie holdo1-vał. 

lomy:zrohione przez kule nieprzyjacielskie, zatrzćć · Natychmiast po po\~7rocie do V era Cruz dumny 
ślady tych d\vóch poniżająeych nnpadó,v, ani przed- prezydent znie,volony byt wysłuchać dosyć przy· 
sięwziąć jakiekol\Yick środki zaradcze dla zabez- krćj przemo,vy. NaróJ, zgromadzony w ratuszu, 
I,ieczeoia od trzeciego. Po\viad3ją że t\vierdza San- dotnagal się z hałasem, aby przedsta,viono prezy
Juan d·Ulloa, którą lVleksykanie uważali zn niezdo~ dento\~'i jego skargi; lecz nikt nic chciał zrobić pier· 
bytą, i która tak grzcC'znie kapitulowała przed flotą wszego kroku. vVreszcie podniósł się jakiś czło· 
francuzką, posiada sto pięćdziesiąt dzial; lecz dzia- wiek i ofiaro\val pomówić ze strasznym jencrałern. 
la te są bardzo źle usta\vione, a jeszcze goi'zćj ob· Od\vażnie 'vszecU do salonu, gdzie Santa-Anna sie
slugiwane. W czasie bytności Ruxtona oczekhva- dział w licznćm kole oficerów i urzędnikÓ\V. ,,Je
no co ch,vila ataku 'vojsk amerykańskich. Garni- nerale, rzecze zbliżając się do jego krzesła, już 

zon twierdzy składał się z 700 ludzi uzbrojonych yvięcej jak u\vadzieścia lat ternu jakeś postanowił 
w najoplakańszy sposób, bez porządku i karności. zniszczyć ten kraj. Obyś teraz przynajmniej mógł 
Na\vet punktÓ\V słabszych nie obsadzono i nie roz- więcej zajmo"'aĆ się naszem dobrem, niż swojern!'' 
stawi0no placÓ\vek. W tak ~rojennej posta,vie V e- N.a te 'vyrazy przyjaciele Santa-Anny poskoczyli 
ra-Cruz "\V swojej hiszpa1J.ski~j przysadzie nie prze- ku zuchwałemu mó,vcy i poczęli mu grozić; lecz 
staje jednak da,~ać sobie przydomku sie1npre hero· ten, rzuciwszy na nich. pogardli"rc 'vejrzcnic, tak 
ica, i marzyć o. nowym tryumfie w każdero Ś\vie- dalćj mówił: ,,Ci ludzi.e są i naszeroi i hvemi nie
żem zdarzeniu. Przed rokiem wypędziło ono w sp o- przyjaciolrni, co lvięc ~j, są to zdr~jcy: Y 1nas son 
sób nnjhaniebuiejszy s"\vego prezydenta, Santa-An- twaidoxes. Jedyncm icl1 staraniem dopięci.e celó,w 
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egoizmu; a dla osiągnięria tako"ryeh nic będą się 
\vahali pośYvięeić ciebie i naszę ziemię. l\1y, pra'\v
clzi,vi oby\vatele V era Cruzu, żądamy żeby· rozpu
ścił \voj sko.'' 

Santa Anna, zdumiały, nic nie odpo~riadal. 
. - lVIóYv jenerale, zaTirolał deputowany,ja przed 
sta,viam naród który cię przy,vołal, i żądan1 odpo

\Yicdzi. 
- Jutro~ odrzekł prezydent, jutro wydam roz

kaz rozpuszczenia wojska i wydania wam broni. 
-- Esta bueno, mi gene'ral, rzekł mÓ\vca i po\1\rró

cił do zgromadzrnia, które radosneroi okrzyki przy

jęło jego opo"·indanie. 
N~zajutrz Santa-.~ n na scbronil się do s1vego 

domu \Vi(\jskiego i kazal ogłosić manifest, oznaj
miający że będzie pro\va<lził ,,·ojnę ze Stanami zjc
dnoczoncmi bez żadn<~j obcrj pomocy, i że poś,vię
ci krew s\voję i życie dla obrony ojczyzny. I>rokla
maeya ta, dosyć zręcznie napisantl, kot'lczytu się za-
klęciem oby\vateli, ażeby się \Yzięli do broni prze
ci'v " ·· póln('mu nieprzyjaciclo,Yi. Tego samego 
dnia garnizon V era Cruz opuścił miasto i ruszył 

przeci\V AmC'rykanom. Ci dzielni żołnićrzc ani na 
clnvilę nir zdcjtno,vali kaszldetÓ\\' z glo\vy; lecz za 
to ich koszule, mundury i spodnic wisiały na koi1-
cu karabinó,v, a dla okrycia nagości mieli tylko 
kurz, zcbr::1ny grubą "'arst,vą na ich ciele, 
Długa przPstrzcń dzieląca V era Cruz ocl l\1eksy

ku 'v niektórych miej~cach jest zacłnvycającej pię
kności. Dla podróżnika kochającego naturę \V \Vi

doku t~j zie1ni znajdttie się obfite źródło niespo· 
dzinnych "·zruszeń i pelnych zaeh,vytu uniesień. 
Lecz jakże drogo opłacić trzeba tę przyjemność I 
Trakt łączący cllva gló-n7 nc n1iasta rzPczypospoli
t~j znajduje . ię '" najnędzniejszym stanie. Na tych 
'''ybrzcżacb gdzieniegdzie zalcd\YO można spotkać 
kilka ubogich \Viosek i oberży, podobnych do ka
ra~ransernjólr, gdzie ludzie gorzPj niemal by,vają 
umieszrzcni juk 111uly, gdzie trzeba filozoficznie wy
rzec się '" zelkich \vygód. Ay que hornbrei za\vo
łał gospodarz jednej z takich gospód, slysząc jak 
Ruxton zażądal " 'ody do umycia rąk. Ave Ma
ria purissi n~a, que hombre! S e'rvilletta, pannella, to al
la, que de1nonio quiere? (l\fatko Boska, co za czlo
rviek I ręcznika, chustki, serlret.yl Co on u licha my
śli z tem robić?) 

Jednakże \V Jalapie, mieście mająrćm 17,000 

ludności, " 'znicsiouem n~ 4300 stóp nad poziom 

n1orza, j(\st (lyliżans dochodzący ttż do 1_\lleksyku; 
l~cz "·siadając do tego ciężkiego, niezgrabnf'go 
\Vozu, trzPba pamiętać o tćm, iżby rzeczy S\voje 
1vyslać z kon\Yojenl mulnikó,v, a przy sobie mićć 

tylko to, co najrnnićj \varte. Po culyrn bo,vicrn 
kraju snują się bandy złodziPjÓ"' ' vvicdzącvch do
kladnie o godzinic odjazdu ]{ar<:t.y, liczbie podró
żnych i o podobiPńst"'ic zysku lub niebezpieczeń
stwie na jakie mogą być narażeni. Gdy povvóz zo
stanie zatrzymany, Meksykanom ani na n1yśl nie 
przyjdzie naj1nniejszy stawić opór. vV szyscy spiesz
nie \vypróżniają kieszenie, a potćm ruszają \V dal- · 
szą drogę, nader zado\Yoleni że nic dostali ani 
kulą \V glo\vę, ani nqżem w piersi. Ten szacu
nek dla rozbójnika tak daleko by\'va posu\vnny, że 
częstokroć dosyć jednego napastnika do zrabo\va· 
nia pól tuzina podróżnych, i że bezkarnic lvcJJodzą 
do n1iasta dla polrzięcia 'viadomości i wybrania so· 
bic zdohyrzy. 

1\uxton okropnPgo naba~7il strachu swoich to· 
lvnrzyszó'v podróży, siadając do dyliżansu z do
borem strzelb i pi .. toletó"r· 

~ - ~t\.rh panie! będziemy zgubicni jeżeli choć je
den z nas zechce się opierać. 

- A l c, odrzekł lekkomyślny Anglik, ja 1nam 
bror'1 i dla 1vas, niPch sobie knż<ly hi<~rze. 

- Nic, nie, za,volali biedni Meksykani~, składa

jąc ręce i zaklint~j ąc go aże by ul\ l'Jł zło \Virszcze 
uzbrojenie: No es el costu,mbre. (To u nas nie 

\V Z\>vyczaj u). 
Bądź że bandyci byli gdzieinrlzi~j zatrudnicni ~ 

bądź że \vicdzieli o naclz\vycznjnćtn uzhr0j eniu, tym 
razem poz,volili clyliżanso,vi S\vobodnie odby\vać 
drogę . !)odróżni przybyli bez \vypaclku do Pnebla, 
j ednego z n~jpiękni ejszych i najznaczniejszych 
miast Meksyku. Puebla założone zostalo \V r. l 531 
przez Ferdynanda Cortez. Urodzajność otaczają-
c ~j je okolicy byla przyczyną szybkirjjPgo pornyśl- ' 
ności. W pro,vincyi któr~j to mia to jest stolicą 
znajduje się jf'szczc bardzo \Yicle starożytności 
meksykaóskich. Są tu także o1ve sła1Yne cyprysy, 
mające po 70 stóp ob\vodu, które I-Iun1boldt U\-Va
ża za najstarożytnic:jszc na Ś\Yiccic pomniki roślin-

, . 
nos ci. 

l\1iną\vszy Puebln, mó,vi da]<~j Ruxton, ujrzeli-
śmy 1vidok przepyszny. Przed n:Hni rozciągała się 
obszćrna rÓ\Ynina Cuitlaxcoa, ze swoją bogatą zie-· 
lonością i złocisten1i zbożami; nad tą plodorodną 

2* 

• 



12 

doliną '"'znosiły się w liniach stopnio\vanych 'vy- go piękny zbiór starożytności meksykańskich, ni~ 
soki e góry, którjch po clnóżc był o jeszcze pogrążo- pra"~\rie niema godnego \vidzenia 'v t<hn 1nieście, 
ne \V cieniu, gdy tymczasem okryte śniegiem szczy- które 'v pevvn~j odległości tak Ś\vietny przedsta,via 

ty błyszczały 'v pier,vszych promieniach 'vscho- '\vidok. Jednakże \V czasie bytności Ruxtona było 
dzącego stot)ca. Wjechaliśrny \V jakiś \Vąvvóz, ono nader ożywione \viadon1ością o blizkim po

z,vykle stano'"dsko rabusió,v. Znajduj e się tu mnó- -nrrocie Santa-Anny. Ażeby zatrzćć \V jego umyśle 
st'\\ro krzyżó\v, które pobożna ręka \Vzniosła na 'vspomuienic obelg jakich dozJJal przed rokiem, 

pamiątkę zaskoczonych przez zb6jców i zabitych. i ażeby pochlebić jPgo dumie, czyniono Ś\vietnc 

Wdrapaliśmy się jednak bez pi·zypaclku ua szczyt pt·zygoto"'ania. vVydobyto jPgo posąg z brudnrgo 
pagórka, gdy nagle jeden z sąsiadó'" ch,vyla. mnie poddasza, gdzi~ był haniebnie porzucony, i odnie
za ramię, 'volając: I-li esta, hi esta, mi're, por Dias, , siano na plac publiczny; mnlarze odna\viali zatarte 
mirel Na 'vykrzyk ten, sądząc że ujrzano złodzi(=ljó,v, ' jego naz,visko po rozmaitych ryrkułach; teatr odzy

uchwyciłem za strzelbę; lecz usłużny sąsiad, spo- ski,vał naz'\\risko T eatru Santa-Anny, a ""' miejscu 
strzegłszy błąd m·ój, dodał: No, no, Mejico, la ciudad. zkąd został 'vygnany zbudo\vano na cześć jego Juk 

Rzucam się do drz'"7i povi7ozu i, n1oże z tpgo sa- tr·yu1nfalny z następującym napisem: Al beneme
mego punktu w którym przed trzema \Yieki Fcr-

1 

rito de su patria, al im?nortal salvador- de la repu· 
dynand Cortcz się zatrzyrnnl, spoglądam na m1asto 1 blica. (Temu co dobrze zasłużył się ojczyznie, nie-
oblane pot.okie1n ś rviatla. śmiertelnemu z ba \V<'J rzeczypospolit<~j). 

Ach nic ma ten czucia 'v sercu, nie ma krlvi 'v ży- Lecz Ruxton lvyi ccllał z Anglii nie dla no\vego 

lach) kto w obec takiego 'vidoku nie dozna głębo- opisu starożytnćj stolicy Montezurny, ale dla znpu· 
kiego 'vzruszenial Jakże 'vielką musiała być ra- szczenia się zurln:valc \V najdalsze i najtnni<~j znane 
dość Corteza, gdy ujrzał u stóp s\voich tę ziemię okolice; po krótkim przeto pobycie 'v lVIcksyku 
obiecaną, v;r której mial znaleźć nagrodę tylu tru- udaje się na pól noc. 
dó\v i niebezpieczeństw. Co z razu naj,·vięcej mnie DYra tylko są sposoby podróżo,vania 'v rzerzy· 
uderzyło, to cuclo,vny spokój roz,vijającego się pospolitej meksykaóski~j: en grrande, jak mÓ\tvią 

przedemną krajobrazu. Hiszpanie , albo en hombre cle j aqueta. Bogaci po· 
Dolina lVlel{syku, mająca około sześćdziesięciu mH clróżują 'v po,vozach zaprzężonych półtuzincrn mu

długości, a czterdzie.' ei szerokości, ze 'Vszystkicb łÓ\Y; kobiety "-ożone bJYVają '" lektykach i eskor• 
stron otoczona jest górami. Pośród 'vierzcholkó\v to ,YtH1e przeb gromadę jeźdzcólv. ZY\7yczajni po

mniej lub 'vięrej lvyoiosłyrh spostrzcdz się clają dróż ni puszczają się lV drogę z karawaną lntdnikó"'· 
wulkany Poporatrpetl i Iztaccihuatl. N<.t dnie doli- I '~' pier\;vszym i 'v drugirn razie niezbędną jest 
ny błyszczą jak srebro jeziora Tezeucn i Chalco; rzeczą eskorta uzbrqjonego oddziału, dla obrony 
dopełnia zaś obrazu n1insŁo z s\vemi białeroi doma- majątku i życia od rozqójnikó'v; bo tych napotkać 

1ni, liczneroi kościoł~1ni i pluean1i publiczne1ni, oto- można na \Yszystkich drogach i każelego stanu. 

czonemi 'vicócem zi eloności. Dosyć po,Yiedzieć, że przed kilką laty pulkovvnik 

W szedłszy do tego 'violkiPgo grodu\ podróżny Yanes, adjutant Santa-Anny, przekonany zostal 
uderzony zostaje regularnością ulic, 'vyt,vorną bu- o ograbienie i zamordoyranic konsula sz\vajcar
dową g1nachó\v, a nędzną po"·ierzcho"~nośeią za- skiego. 
mieszkującPj j e ludności. Nigdzie uic 'vidać na,vet Roztropnie jest także nie puszczać się '" podróż 
pozoru Ś\victn ości lub bogact\va, lecz 'vszędzie bez zapasó'" ŻJ\Yności, bo jeśli się napotyka gdzie
okropne niechlujstwo. Mężczyźni, kobiety i dzieci, niPgdzie do1ny ozdobione tytule m hotele)"', to ho· · 

'\Yszystl{o co tylko ujrzysz, \Vszystko czPgo do- tele te na to tylko zdają się istnieć, ażeby goście 
tkniesz, jest brudne .. Co l<rok spotyka:z gromady w nich doskonale rr1ogli się 'vypościć. Pra,vie 

żebrakó"'' kalc~kó ,v, których "'Ynos.zą co rano na \Vszystkie są bndo\vane na j eden sposób: ,vielkie 

rogi ulic, i l<tórzy cod1.ie11 z płaczlhvemi narzeka- pod\vÓrze, otoczone tnzinein k'vadrato\vych poko
niami żebrzą litości prz :1chodniów. ikó'v bez okien i mebli; 'v każdyrn pokoiku małe 

Oprócz katedry, p osiadajf!cej bogate srebrne kamienne '''zniesienie na trzy stóp od zie1ni:- to łóż
i zlote ozdoby, i muzeum narodowego, zawierające- ko. Wołają oberżysty, i oto rozrno\~n tocząca się 
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między nim a podróżnym strudzonym i zgłodnia-~ proszonajest na przestrzeni obt>jmującej 1,312,850 
łym. mil k\vadratowych (angielskieh), po pOY\'iatachktó-

Podróżny. Przyjacielu, co n1asz do jedzenia? re trudną i niebezpieczną mają z sobą komunika-
Oberżysta. A h l sennor aqui no hay nada. (A h! cyą i które w odleglejszych okolicach uchylają się 

panie, niema nic). od 'V''ładzy bezsilnego rządu. 
Pod1~óżny. Boże łaskawy, cóż to za kraj 1 "Niezmierna plaszozyzna, rozciągająca się na ,vy-
Oberżysta. Niestety, kraj bardzo biedny! niosłościach Kordylieró"v, nic jest lV ogolności tak 
Podr6żny . . A.1e co począć? Umićrarr1 z głodu. plodną jak sobie z'vykle '\vyobrażają, ehociaż nie-
Na ten 'vykrzyk rozpaczy oberżysta, drapiąc się któremi~jsca są nadz-vvyczaj żyzne . Obfite kopalnie 

za uchem, oŚ\viadcza, że może jeszcze znajdzie będą za Vi7sze dla niej źródłem znacznych bogact\v; 
trochę sucharó,:v, kilka jaj i c.zer~7onego grochu. ale to pytanie, czy bogactwa tPgo rodzaju przyczy
I oto 'vieczcrza na któr~j trzeba poprzestać. Co się · niają się do pomyślności kraju? Jednakże '\V l\1e
tyczy vvidelcó,v, łyżek i innych narzędzi zvvykle ksyku eksploataeya drogich kruszców zaprowadziła 
uż .. v,vanych przy stole, o tych naTvet niema mo'~'Y· ludzi vv te strony, które inacz~j byłyby puste i ja
Meksykanie nie db8ją o podobne zbytki. Lecz za lowe; zajęła ona Indyan, i wydoby,vszy ich ze stanu 
to mają oni u pod obanie w obfityeh li bacyach pulki : pier\votnej dzikości, posta\vila na pit:~r,vszym sto
(pulque) czy li soku z aga,vy amerykańskiej. Upra- pniu cywilizacyi. 

\V a t~j rośliny zajmuje przestrzeń 50,000 mil k\Ya- ,,Lecz 1\1eksykanie, zaróvvno pod względem fizy
dratowych (angielskich). W dziesięć lub dwanaście cznym jak moralnymi nędznremi są istotami. Pod
lat dosięga ona dojrzałości. Podczas k\vitoienia r stęp ni, przenievviercy, ograniczeni, tchórzliwi, zda
"vydoby,vają z niej sok'~' następt~jący sposób~ ro?i ją się należeć do najniższej rasy ludzi. Mimo in· 
się nacięcie 'v latorośli, i założyVi'szy rurkę, c1ą.gn1e stynkto,vego tchórzost\Va, nierozdzielnego z ich 
się sok ust.ami. Po napełnieniu rurki ciecz V\'yh~- naturą, dod~jc Ruxton, m~ją oni jednak dla śmier
wają w tykwę i czynność tę powtarzają trzy lub l ci rodzaj bydlęcej obojętności, która podczas bitwy 
cztery razy dziennie. Następnie płyn zebrany gro_. może w części zastąpić 'valeczność. Sądzę że gdy
madzą "\V gliniane naczynia lub buklaki skórzane, by niemi dobrze doV\rodzono, znośnie stawiliby się 
i żP-by lepiej fermento~rał dodają trochę starej pulki. na polu bit,vy, ale nie 'vięcej jak tylko znośnie. 

W trzy dni otrzymuje się wyborny, orzeŹ~'iający Zresztą niebardzom się zdziwił t~jrzawszy tę oko
napllj. Samo miasto Meksyk spo~ywa go. Jedena-lli~ę w Oplakanym stanie. Dopóty ona się nie po· 
ście milionów gallonów .( ') ro~zme. Mul~Jcy z wy- l d niesie, dopóki obecna jej ludność nie zostanie za. 
kli śpi!~;vać w szy~kowma~h piOsnkę gmmną, wy- stąpiona przez inną, energiczniejszą. Rząd republi· 
ellwalaJącą przymioty pulki: kański także dla Meksykanów jest niewłaści wy. 

Sabe que es pulque? · , d · M 1 1 · · d 1 · · 

''
Mo,em z an1em e <sy {ani e n1ez o Dl są sami s o· Licor divino J 

bą rządzić i póty ta nieudolność tr1-vać będzie, póki Lo beben los angelos 
En el sereno. (2) się nie odrodzą. Re,volucya która ich odłączyła od 

DalszP. opo,;viadanie Ruxtona daje nam smutny Hiszpanii, przy"viodł'a p9ństwo do upadku. Już te· 
obraz stanu Nieksyku , tuk bogatego, tak ludnego raz naród po \Vszechnic zaczyna to poznavvać i dą
w epoce gdy bohatćr hiszpański "''chodził doń z kil- żyć do przyviTÓccnia rządu monarchicznego. Anar
ką stami żołnierzy. chia nękająca kraj od. czasu zer\-l1ania z daYvnemi 

,, Cala jego ludność nie docLodzi. teraz siednlin \Vładzcami, dostatecznie go przekonała o nie bez· 
milionó'v mieszl\ańcó\v, z których d\vie piąte tylko pieczeństwach na jakie jest \-vystavviony.~' 
są pochodzenia hiszpańskiPgo, reszta zaś składa Ludność Meksyku dzieli się na d\vie klassy: wyż
się z dzikich pokoleń indyjskich. Ludność ta roz- szą i niższą. Żadne ogni,Yo pośrednie nie łączy ich 

{ 1} Gall on, miara do rzeczy ciekł)'Ch, blizko 41/'J kwart 
zawierająca. 

(2) Czy wie~z co lo pulka? Napój boski, który anieli 
piją w raju . . 

i nie zapełnia glęboldej przepaści oddzielającej te 
d'vic kasty od siebie. Wieśniacy 'vzględem 'vłaści· 
cieli są w stanie służebności, która maloco vvięcej 
'varta od niewoli. 

• 
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vV Durango zuezyna się okolica daleko smutniej- że jest kilka oddziałÓ\V wojska przeznaczonyC'h do 
sza jeszcze niż ta, do której się stosują po'"'yższe '"oj ny z Indyanami, lecz l(omancho,vie uiemi gar
U'"'agi podróżnika angielskiPgo. Miasto Durango, dzą i nie boją się 'vydać im 'valki \V czystćm polu, 
założone \V 1559 r . przPz Velasqueza jako zapo- sama zaś ludność nie śmie nn\Yet. sta,vić im oporu. 
ra od napadÓ\V Indyan, może być u'vażane za ul- Polityka rządu zabrania mieszkańcom noszenia bro
tima TIŁule ucywilizowan~j częSei Meksyku. Za \ ni, a gdyby ją nawet mieli, nie wiedzieliby jak się 
tćm miastem na północ i północo-zachód rozcią-, z nią obejść. Napadnięci p1·zez bandę l{omanchó'v 
gają się nieupra'"7ne plaszczyzny Chihuahua i spie- . rzueają się na kolana i blagnją o laskę; a jeżeli się 
kle pustko,via Gila. W oazacl1 tych pustyó mie- zdarzy że zabójst,vo jednego z braci 1vzbuclzi vV ich 
szkają dzikie nieprzyjazne pokoleniu Indyau, które ; duszy szlachetni~jsze u<'zucie, że się ośmielą zgro· 
ztąd rzucają się na wioski Meksyku, t1pro1vadzają ; madzić, \Vziąć <lo proc i łukó\v i zbliżyć ku nieprzy· 
konie, 1nuły i często mordują btzbronnych 'vieśnia- 1 jaciołom, 'vl<rótce zostają pobici i -vt'ymordowani.. 
kÓ'-'' · Ta \Vojna, jeżcli tylko można wojną naz'\vać W Durango słucl1.y który<·h Ruxton zgodził 

napady, w l\tórych gló,.vną rolę gra z jednej strony '" 1\1cksyku nic chcieli iść dalej; ani hojne ofiary, 
lVŚciekloś~ kr\vi chci\1\'a, a z drugi~j ślepe podda- · ani groźby nie mogly skłonić żadnego do to'\varzy· 
nie się loso,vi, ta '\V oj na trwa od nicpamiętnych cza- szenia n1u odtąd 1v podróży. Po długich bezsku
sÓ\v, i dzhvić się należy że w okolicy podległPj ta- tccznych usi}o,vaniach znajduje 1vreszcie Ruxton 
kitU klęsce mieszkają jf\szcze ludzie. A pachowie, czło"'icka, co obiecuje p6jść za nim na koniec 
graniczący z dPpartamentem Durango, nieustannie Ś'\viata; i zaraz nazajutrz poczchvy ten sluga usiluje 
pona""iają slre natarcia. Przebiegle to pokolenie In- zatnordovvDĆ S\Vflgo pana. Pomimo tylu oznak zlo
dyan dla dopięcia s\vych celów nicraz ucieka się do \Vróżbnych, pomimo smutnych po'"7ieści, jakie mu 
zdrady i zasadzek. U prolvadzhvszy tyle koni i mu- po kilkakroć po\vtarzano, lub może właśnie dla tych 
łó\v ile im się podoba, ~'ysylają do gubernatora po,vicści, co pobudzały j(\go d utnę angielską, Ruxton 
Chihuahua i Durango poselstwo z prośbą o pokój. postanawia przebyć przestrzeń przedzielającą go 
Zwykle go otrzymllją, i ''1tedy spokojnie udają się od no1vego Meksyku, i na przekór Indyanom prze
do vvsi lub rniasteczka, sprzeda'"'aĆ pod samym niknąć aż do środka gór skalistych. Już dosiadł 
bokiem 1ni~jsco1vej vvladzy upro,vadzone bydło konia; uzbrojony od stóp do glo,vy przebywa 
i uroczyście obchodzić powodzenie zbrodniczego rÓ\Yniny jednostajne, spustoszałe, zatrzymuje się 

przedsię,Yzięcia. gdzieniegdzie \V jakiem sarnotnem mieszkaniu, 
Lecz najstraszniejszeuli nieprzyjaciolmi mie- gdzie samo imię Indyan śn1icrtelny obudza prze

szkańcÓVi' tej okolicy są śmialil\:omancho~,vie, któ- strach. Bićdni 'vlaściciele tych mieszkań nie poj
rzy z odległych płaszczyzn, lPżących pomiędzy Rio mują jak on śmie narażać się na spotkanie z bor
dcl N ortc i Rio Pecos, robią \vypra \V.f 'vgłąb' tych darni barbarzyr1cóvv, przed które mi oni drżą cale 
pro\YincJ:j, poryvrają dzieci~ aby z nich mieć nie- życic. Kobiety, sądząc że '"'ypelnia juki ślub rcli-
"'olnikó,v, a c1oroslych morchuą. Okrutne te napa- gijny, zupalają ś"·viece przed obrazem N. M. Panny 
dy tak r<'gularnic się po\vtarzają, że w kalendarzu i modlą się za niego. Ale duch jakiś opiektu)czy 
Komanrhó'v miesiąc \Yrzesietl. nazy\-va się miesią- strzeże go \V podróży, bo po d\Yudzicstu siedmiu 
cc1n m eksykaóskim. Przyby\v[lją gromada1ni po dniach drogi przyby"'a zdró'v i cały do Chihuahua. 
dvvustu do trzystu ludzi, i rozmaiteroi stronami \vcho- ! Miasto to, stolica departamentu tegoż naz,:viska, 
dzą do kraju, co roku dalej się postnvająr, gdyż '· leży o 41 O mil od 1\tlcl<syku, a o 200 od Cuyarnas, 
pogranicze spustoszało z po"7odu ich rozbojó,v. najbliższego portu morskirgo. Rachują '" ni(;m do 

Jedni płyną po Rio-Gran de, drudzy "·chodzą dziesięciu tysięcy mieszkańcó,v, n oprócz tego ma 
przez Presidio del Norte, przeby,Yają pozba,vioną 000 znaczną ludność niestałą, przyby\vającą z no· 
wody okolicę i pustoszą doliny Mapimi i Chihua- 1:vego Meksyku i z I\:alifornii. Jezuici zaczęli tu bu
hua. Nie można pojąć dlaczego "\-vłaclza miPjsco- do1vać klasztor dotąd nieukoi1czony. Na pod\vÓrzu 
'va nie przedsię\\'cźmie środkó\v ostrożności dla tego gmachu 'vykonano w r. 1811 wyrok śmierci 
wstrzymauia tych napadów, które za\vsze \V jeden na pc,·vnym hidalgu, który pierlvszy ośinielił się 
sposób i 'v tym samym następują czasie. Pra,vda, poilnicść chorągie"7 buntu przcC'i\V Hiszpanii. 
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Okrąg Chihuahua wydaje złoto . srćhro, miedź > że
lazo i saletrę. To są jedyne jPgo płody; ziemia bo
\Viemjestjalo"ra inieupra,vna.Ntl~przestrzeni l 01584 
mil k \Vadrato,vych liczą tylko 180,000 ludności, to 
jest niema na,vet dwóch dusz na milę k\vadrato
wą. ICraj ten bezustannie jest napadany, szarpany 
i pustoszony przez Indyan, których dzikie pokole
nia i pracotn \V kopalniach znat·zny przynoszą 

uszczerbek. Ale strona ta, dodaje Ruxton, jest ra
jem dla 1ny 'li \vych: znajdqją się tam czarne i szare 
niedź\vir.dzie, łosie, jelenie, antylopy i 'vielkaĄilość 

zajęcy i królików. Entomolog także może znaleźć 
dla siebie obfite żni\vo. Naliczylem na płaszezyznic 
Chihuahua sicdmdziesiąt pięć gatunkó\v szarańczy, 
a nicktóre z nich dochodzą do nadz,vyczaj nćj \Yiel
kości i zdobne są najś~vietni<:jszcmi bar\vami. Co 
się znś tyczy roślinności, ta nader jednostajny przetl
sta~ria 'vidok. Posu\vając się na pólnoc pro,vincyi, 
napotykamy zrazu same tylko wierzby, a potem to-

. pole, będące j cclynem drzewem budulcon·em \V no
'vym ~leksyku. 

jaznej sposobności, aby się u\volnić zupełnie od 
obcPj \Vladzy. 

Podanie grninne, przechodzące od 'viekó'v z po
kulenia na pokolenie, buJzi \V lndyaeh nadzieję le
pszej przyszlo 'ci. P odlug niego (~uetzulcoa tl, bo

.żck po"'ietrza, zstąpił niegdyś do l\1cksyku i sam 
nauczył mieszkańców tego kraju rolnictlrva i ró· 
żny(•h rzemiosł. Przez czas pobytu j ego między 

niemi ziemia pokry"·ala się obfitym plonem. Naj
piękniejsze k'viaty, naj"'yborniejsze O\vocc rodziły 
się same; po\vietrze napełnione było balsamicznym 
zapachem, a ba,vclna rozklritala już goto\va do 
przędzenia. Bożek którego obecność tak użyznila 
i ubar,viła 'v różne kolory ziemię 1ncksykańską, 

bożek dobroczynny, oddalił się, przyrzekłszy po· 
'vrócić kiedyś do swego ukochanego ludu. Odpły· 
nąl w łódce zrobionej zo .skóry grzechotników, 
a ponie\vaż skirro\Yał się ku zachodo"'i, z tej prze
to strony oczekują j<='go po"1rotu. Gdy przybyli 
Hiszpanie, \vzięto ich za posl6"' lub poto1nkó~r te
go bóst\va blogosla"''ionego. Ale \vkrótcc spo-

. strzeżono, że te obce istoty, \vladnące piorunarni, 
Pro,vincya no\vego Meksyku ma 17 5,000 mil 

nie troszczyły się \vcale o szezęścic ludu meksykań· 
dl ugości a cztćrdzieści do pięćdziesięciu sz<~rok ości , k 

skiego; i zno"ru Z\vroeono oczy u z~chodo\vi, ku 
i posiada tylko 70,000 mieszkat1ców. Jakkolwiek, l 1 tćj nieznanej stroni~, z {ąc przyjść ma ieh os\vobo· 
mówi Humboldt' leży ona pod tą samą szćroko- dziciel. Często jadąc konno w odludnych okolicach 
ścią co Syrya i Persy a, klimat jej jest nadz\vyczaj l\'r d ·1 l no'"'ego ieksyku, po różni ( \Vi( zi nagle \V cie-
zimny. W miesiącu majujeszcze tam bywają mro- niach nocy blask, którego przyczyny wytłumaczyć 
zy. Około Santa-Fć i dalćj cokolwiek na pólnoc sobie nic może; jestto blask z ognia nieustannego, 
Rio dcl Norte częstokroć po kilka lat z kolei by\va 

co gtl lndyanie, podobni starożytnym Aztekom, 
pokryty tak grubym lodem, że go można przeby- utrzymują \V samotnych pieezararh, na cześć wiel· 
,vać konno i po,vozem. Spostrzeżenic to uczonego Q 

kiego i szlachctn(lgo uetzalcoatl'a. 
podróżnika nie jest pra~dz.iwe .. Przeciwnie,_ klimat Santa-Fć, stolica nowego Meksyku, jestto mia-
nowego l\Ieksyku uwazac mozna za dosyc lago- t · t t · l l , · · b d · . . . . s o mtł)ące rzy ystące ue nosc1 1 ar zo ntezgra· 
dny, ale grunt jego JCSt suchy 1 Jało,vy, a położenie b . ·b d M l ·, t 
• • • • 

1 
nie za u o"rane. uro,vauego nomu niema am 

Jeograficzne skazuJe go na przykro odosobnienie. . . d tk. t · • · · b. 
A 

. . ł , , t • , k . .. .. . 
1
_. . .. . an1 Je n ego, \Vszys "I e s a\VIaJą z ztc1n1 rozl'o I o· 

n1 Jedna sp a" na 1ze a n1o 1ączy tego dElJU z In- ,. d 0 . 11. I l • · p bl t t • . . . . . . . n<'J \VO ą. siC( 1 nnyan1e, Z\vani ue os, są u aJ , 
nem1 okohram1. D\vustutntlo~ra pustynta dz1eh go 

1
· . k . 1 ,. • • • 'l · · 

. . . . . , ta { Ja 1 \V catCJ pro,vincyi, naJprzemys niPJSZą czę· 
od Chihuahua, a niezmierne, dzikie łąki ou Stanow , . . l c· l t k" H. ' . . 
· 

1 
sc1ą nuroc u. 1ąg c s osun 1 z 1szpanam1 1 z a· 

ZJ e c n o e z o n y c h. k , k · · k · d ł · · t · "' 

Z Indyanami od da\vnego czasu obchodzono się 
łagodniP, zosta \Yiając im \Volne posiadanie ziemi 
i rząd oddzielny. Jednakże niena\viść znprzysiężo
na fliszpanom ciągle między niemi istni(lje. \Vi
dziano jak \V r. 1837 z zapałem łączyli się ze spra
\Vą po,vstaóców n1eksykańskich. Zdaje się na\vet 
podobnćm do pra,vdy, że tu, jak \V 'Yiclu okolicach 
poluc.lnio,vćj Ameryki, Indyanie oczckttią tylko przy· 

mery ans 1em1 upcam1 na a y 1m pe\VIen s op1en 
oświaty. Jednakie ich powierzchon'ność i Z\VY· 

czaje nie \V jcdnem zgadzają się z po,vićJ•zchowno· 
ścią i zwyczajami starożytnych l\1eksykanÓ\V. Je
żeli sąuzić \Volno z pomników gdzienicgdzie pood
kry"ranych, domy ich tak samo musiały być bu
dowane jtlk domy AztekÓ\V. Nie mają ony l!ni 
drz"'i, ani otworÓ\V na zewnątrz , a " rchodzi się do 
nich przez wierzeh, za pomocą drabiny lub schodów. • 
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o. oś~ mil od .Santa:~~ znajduje się jedyna ko-1 sa ! siłę niedźwied~ia; zręcznie używaj.ą broni, je· 
paln1a JDkąkol\viek dz1s Jeszcze przynosząca ko .. 1 dnem sło\vem są tern, czem mogą byc luclzic biali, 
rzyść. Przez lat :20 '\Yydała ona za 200,000 dolla- nieoŚ\vicccni i przypro"'adzeni do życia instynkto,ve
rÓ\V proszku złotego. Zdaj e się poelobnem do pra"'- go. Od ~-iississipi aż do Rio Colorado, od lodovva
dy, że \V tym kraju, rÓ\vnie jak i 'v Peru, naj bo- tych stref pólnocy aż do płaszczyzn Meksyku znają 
gatsze l<opalnie utnjone zostaly przez Indyan, któ .. oni każdy zakąt i zasadzają się na z\vierzynę nad 
rych niczćm skłonić nie można do odkrycia ta jem- brzegiem każd~j rzćki. Okolica przez nich zamiesz
nicy. kan a pod każdyrn 'vzglęclcm j est j~..\szcze dla je ogra-

W Snnta-Fe Ruxton zatrzymał się tylko przez fó'vV zie1nir~ nieznaną. Oni to ponaua\vali naz\viska 
kilka dni; bo spiPszyl do dzikich okolic, gdzie mial rzćkom i górom, oni tort~ją drogę do kolonizacyi 
rozpocząć rz crniosło myślh-rca. Przcby,va dolinę \V no,vych niez~jętych jeszcze przes trzeniach. 
Taos,jeden z najżyzniejszych okręgÓ\V no,vego l\tle- Przepędzi ''rszy całą zimę wśród śniegu gór ska
ksyku, 1nający tylko ośrn tysięcy ludności, i ,~vkrót- listych, naściga,vszy się zwierząt do "--oli, Ruxton, 
ce dorićra do miPjsca, które po1nimo tylu prze· nie bez żalu, posiana,via opuśeić te dzikie okolice, 
szkód, t.rudÓ\V i niP-bezpieczei)st\v 'vszelkiego ro- gdzie jego myśl i męzlde serce doznało tylu nie
dzaju chciał z\vidzić koniecznie. Otóż go spoty- Z\vykłyc.h \VZruszeó.. Odjeżdża do StunÓ\V ~jedno· 

kamy w głębi gór skalistych, już zasadzającego się czonych i \Vsiada na paroply\v który go za \Yozi do 
\V wą,vozie pclnyrn śniegu dla pocb"'ycenia zdo- Saint-Louis. Zda\vało ~ię że przyby,vszy do \vy
byczy, już przy nornćm ognisku kartnią c ego od- gocln0go hotelu po,viniPn się był rozply,vać \V roz
rzucauen1i resztkami Z'\vierzyny całe stada vviikó\v. koszach życia ztnysło\vPgo; lecz on pl'Z0ei\vnie 
Tam podchodził bobrów '" ich własnych mie- czul tylko niespokojne podzi,vienie z nng1(j zrniany 
szkaniacb, a dla szarych niedź,viedzi pod\vc~jny na- s'\vego położenia. ,,Gdym się pl)lożyl '"łóżko pier
bój kłacH w strzelbę; ta1n nieustraszenie przez ostre \Vszy raz po dzi<'sięciu miesiącach, zda\valo mi się 
skały i puste doliny ścigał losie, jPlenie i antylopy. .że moje ręce i nogi nigdy nie będą się mogly przy
Niekiedy też łąrzyl się z " rypra\vatni myśli,vych Z\vyczaić do tego zbytko'vvego położenia . Użycie 
krajo,vcÓ\V i zbierćll o nieh znjmujące szczel!óly. krzeseł także było dla mnie 1nęczące1n, i nieraz 
Żaden zapewne szczep ludzki, sąsiadujący z kra- usiacllem na zie1ni ze skrzyżowaneroi nogami, jak 

jem oś,vicconym, nie jest "'ięcej zbliżony do stanu niegdyś przy ogniu bh;vuak O\vym. Z zasta,vionych 
pierlvotn~j dzikości jak myślivvi gór skalistych. w hotelu potra\v chleb tylko j eden n1i s1nakovval, 
Przyz\vyczajenie do samotności nadaje im szczc- i zjadle1n go 'viclką ilość. Podczas obiadu ciągle za
gólną cechę prostoty, polączun~j z okrucier}st.,vem. pominałem o użyciu 'videlca, i w miejsce tego narzę
Nie mając innych potrzeb, prócz niezbędnych dzia, któremu odtąd nie przyzn[\ję użyteczności, uży
dla natury ludzkiej, jedyną ich troską jest zaopa- walem palcóvv. Ale l{tóż wypo'''iedzićć zdoła cierpie
trzyć się \V ży"~ność i zabezpicezyć przcchv ostro- nia jakich doznawałem, gdym usilowal 'vzuć buty, 
ści klimatu. Te d'vie potrzeby 1nogą zaspokoić za będąc od roku przyz,vyczajonym do noszenia tylko 
pomocą dobrej strzelby, jednak nie bez wielkich mokassynÓ\V, gdy w miejsce obsz<~rnr.go turbanu 
niebezpicczeósbv i trudó\v. Nieustanni badacze na· musialem 'vłożyć kapelusz, co palił i cisnął mi 
tury, naby\vają instynktu i przezorności Z\YiPrząt. skronie. l\1ęczarni jaką 1ni sprav\rinł surdut, ręka
Wysta,vieni na ciągłą walkę, zaharto\vują się \V koi}- \Viczki i inne opłakane '\vymysly cy,vilizacyi nie bę
cu na \Vszystko, i z rÓ\vną łahvośeią poŚ\vięcają dę tu opisy,vał; "'olę spuścić zaslonę na te nicszczę
życie bliźniego, z jaką narażają 'vłasne. Z male1ni sne 'vynalazki uksztalronego Ś\viata. 
tćż \vyjątkami są charakteru okrutnego, nieubłagani Takim \vybrykiem koóczy się zarys podróży, która, 
w zemście, gracze i rozpustnicy. Lecz za to mają obok brytyjskiej ekscentryczności, za\vićra przecież 
najgłówniejsze przymioty zwierząt: przebiegłość li- po,vażne opisy i mnóst\VO cieka\vych szczegółów. 

T. M . 
• 

• 
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Ktokolvvick patrzy na ludzi nie . dlatego tylko, 
aby tu obaczyć paryzki frak, tam koronko,vą su
knią, inclzi~j płaszcz lub sukmanę, kto zastanawia 
się nad życic1n i śledzi jego ruch, jak matematyk 

obrót kół 'v różnych kierunkach usta'"ionych, ten 
pe,Yno przyzna, że są 'v życiu ludzkićm chlvilc 
krótkie jak n1gnienie oka, drobne iak nitka paję

<'zyny, przegradzająee niedolę od ulgi, \vystępek 

od popra''1y, łzy od uśmićchu. Częstokroć boleść, 
nieszczęścia, pokusy już mają zerwać ostatnie ogni
wa "dążące człowieka z nadzieją, z męztwem, już 
zdaje się że niepodobieńst\vo podnieść się przyci
śuioncmn oło,vianą ich ręką, gdy nie \viedzieć zkąd, 

z obłoku czy z tra\vki, ze skrzydeł 'viatru lub z pió
rek ptaszyny, z pyłku lub ziarnka deptanego pia
sku, sply\va jasno-lica pociecha, dźwiga człowieka 
od ziemi, pokazuje mu niebo, każe ufać i iść dalej. 

Kto też '\Vierzy 'v tę ch'\vilę, ten choć " rszystko 
utraci, nic jeszcze nie stracił, temu Ó\V potwór, roz
pacz, nie stanie na naj,vęższej, nad prz·.epaściami 

\vij ącej się drodze. · 

W Galicyi, o półtorej mili od ŻólkY\'i,jcst wioska 
której nazwiska nie pamiętam, licho zabudowana, 
jak pra"'ie \Vszystkie j<~j siostrzyce, otoczona wian
Idem gajó\v, z podesłanym pod nogi gobelinem 
łąk, z rzeczułką \vijącą się przez san1 jrj środek 
i pluszczącą nieraz pod oknami chatek, z gościń
ccln pnącym się pod górę najeżoną sosno,vyn! bo-
1·en1, i z karczmą przy gościócu, buclowniPjszą od 
d\voru i od mieszkania plebana. 

Do t\varzy jćj jednak z tern zaniedbaniem, z tą 
prostotą, do którrj jeszcze nie zajrzał germat'1ski po
rządek, aby ją pod sznur 'vytknąć i chaty rzędami 
usta,vić. Pięknie wygląda dla tego, który się \V niej 
urodził, którego nie nauczono jeszcze że dobry ton 
nie każe się unosić nad pięknością takich po"'sze-

KsiĘGA ŚWIATA, R. IV. 

• 
• 

' 

dnich rzeczy, i w którego nie zdołano \vmówić, 
że piękność nad Wisłą lub Sanem jest taką osobli· 
\V ością, jak w Laponii motyl, a renifer nad Tybrem. 

\V idzialem zacnych bardzo lndzi, którzy kilku 
\vłók blot augustowskich albo piasków podlaskich 
nie zamieniliby na rozkoszne posiadłości Chantilly 
lub Tivoli, i którym lvidok sędziV\rej lipy albo po· 
\vażnego z bocianietn gniazdem jaworu, stokroć 
był milszy od widzianych :"v tułaczce po świecie 
cytryno,vych i pomarańczo\-vychgajów. Kochalem 
ich za to, choć niektórzy letkiewicze i pędziwiatry 
z'vali ich barbarzyńcami. 

' Q,v tedy gościniec, od któregaśmy mimo woli 
tro<'hę zboczyli, wydarłszy się na górę, wcisnął się 
pomiędzy dwa szeregi starych sosen, zwartych mię· 
dzy sobą krze\varni bttinej leszczyny młodziutkie

mi 'v białych koszulkach brzozami, i popędzi! pro
sto przed siebie, '\Viodąc podróżnych ku jakiemuś 
miastu, o którego nazwisko nie będziecie się za· 
pc\vne czytelnicy upominać, bo przecież wićcie, że 
mam zamiar opo,vicdzieć jedno z codziennych pra· 
'vie zdarzet1 żyria, a nie uczyć geografii. 
. Sierpiel1 r. 1819 dochodził do polo,vy, południa· .. 

we słońce dopiekało uczciwie, na gościńcu ztt każ
dym \Vozem podnosily się tumany kurzu; nic dzh:v 
\vięc że d,vóch podróżnyC'b zeszlo z gościńca, szu· · 
kając \V głębi lasu miqjsca na odpoczynek. 

O parę staj ocl drogi była przegalinka, nad jej 
brzegiem wyrósł sićrota dąb, zagnany burzą mię
dzy kolczate sąsiadki. Czul to że sam jeden, a je- · 
dnak, jak szlachcic między chłopami, nie podał im 
ręki, nie zbratał się z niemi konarami, tylko ' :vspa· 
niałą koroną 'vystrzelil '\vysoko i szeroki cieil ro· 

zesłał '\V około siebie. · · 
Podróżni usiedli na murawie, odetchnęli po utru· 

dzeniu, posilili się skromnem jadłem, i jeden z nich, 
~rydoby\vszy z torby garść ziół, rozłożył je przed 

3 

• 
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sobą, poró\vnywal, dobierał, pisząc coś oló\vkiem Ale kiedy furmanki przyjadą? 
w książeczce i rozma,viając często i długo ze s\voim Jutro o północku. 
towarzyszem. Mógl mh~ć lat dvi'adzieścia lub tro- - Zgoda, tylko pamiętaj, dro~yną na le"ro, ko-
chę więcej, t\varz blada, pra-vrie nędzna przekony- lo maćko,vej gruszy, a potem przez lisi rozdół 
'vała, że nie\viele d bal o to, co inni za gló,Yny cel i 'v las. 
życia u\'\rażają, o wygody, a jednakże w dużych - N o, no, przecież mnie nie pierwszyzna. 
czarnych oczach tlał ogień wydobywający się z ser- - Ale d\vadzieścia pięć ret1skich zaraz. 
ca przepełniouego 1nłodzieńczen1i żądzami, z duszy Nie, tylko dziesięć. 
v.rznioslej i szlachetnej. D\vadzieścia pięć. 

Ubranie na nim, podług z'vyczajnego ŚVi1iatowe- - Piętnaście. 
go języka, trzech groszy nie było 'vart.e; kapelusz I nastąpila 'vyplata, poczem zaraz strony kan-
słomiany okrągły przykry"'' al krótko przystrzyże- traktujące rozeszly się. 
n e włosy, płócienny szary kubrak, ściśnięty rzemien- Szlachetny układ, przemówił podróżny, przy
nym pasem, stanowił jedyne okrycie;, a spodnic patrując się drobnym listeczkom trzytnanego 1v rę

'v niebieskie paski i bóty wypo,viacl~jące widocznic ku ziela. I podobni temu jegomości ludzie narze
ze wszystkich stron służbę dopełniały ubrania. To- kają na dziedzicÓ"'-', pomawiają ieh o brak zaufa .. 
warzysz j ego z tej sanH~j widać szvvalni zaopatrzył nia, często na\vet o niewyrozumiałość, o nieludzkie 
się w garderobę, tylko jeszeze uzna,vszy bóty za obchodzenie się, a nie zapytają s;uni siebie czy za· 
rzecz zbyteczną, zastąpił je łyczakami. Strzelba d u- slugqją na eo lepszego. Dziedzic dość mn ufności 
beltówka, torba skórzana i dwa żołnierskim spo- kiedy po,vierza im swoje mienie, ale jakże tę uf· 
sobem zwinięte i na skórzanych pasach umoco\va- ność miewa placoną? Zawód jeden, drugi i trzeci 
n e zawiniątka leżały oparte o pień drze,va. uprzedza go przeci\V 'vszystkim, i potem kilku albo 

Godzina mijała za godziną, już słoóce zniżało kilkunastu uczciwych cierpi za d\Yóch lub trzech 
się ku zachodolvi, a podróżni nie opuścili jeszcze łotrów. Piękny mi leśniczy, stróż lasó'v! Wierzy 
stanowiska. Coraz to jakiś inny egzemplarz rośli- że sosen 'v lesie i gwiazd na niebie nikt j eszcze nie 
ny zajmo\val ich u\vagę; czasami kamyk albo bry- policzył, i stal\7 ia na kartę własny vvstyc1, potem 
ła torfu były przedmiotem rozpra'Vi', i czas nie po- dolę S\Yoję, żony i dziatek. Ciężko, przykro spo
strzeżenie mijal, gdy dobiegł ich jakiś gwar, niby tykać się oko w oko z takieroi czynami. 
rozmOV'\'a dViróch osób, i Z\-Yróci\vszy oczy ku stro- Po kilku jeszcze podobnych tnvagach V'\'rÓcono 
nie gościńca, zkąd g'\Yar pochodził, ltirzeli stojące· znÓ\V do ulubionej ga"'ędki o roślinach, a gdy słot1-
go po~ sosną leśniczego '" zielonćj kurtce, '" ka- cc pochyliło się znacznie ku zachodolvi, nusi po
peluszu na bakier, z dubeltÓVi'ką pod pachą, a przed clróżni zapako\vali przedniejsze ziola do torby, 
nim rudobrodego żydka. przeV\'iesili przez plecy tłomoczki, ujęli sękacze 

\i\7iatr po ,vie,vał od gościńca, mogli 'vięc dosko- i puścili się 'v dalszą drogę. 
nale slyszćć icl1 rozmowę. Wychotlząc z lasu usłyszeli jakiś gv\'ar, pomię-

- Czego ty 1nnie szelmo kusisz? rzekł leśniczy. szany z płaczem kobiecym i dziecięcym. 
· -- N o, na co 'viele gadać. Sosen w lesie i g\viazd O parę staj od gościóca, 1niędzy nadbrzeżneroi 

na niebie, to sa1n rabin berclyczo"'ski nic pora· krzakarni, stała znfrasovvana kobieta, \V lichćd odzic-
cłntie. ży, z oczyma ręką przysloniętemi; mDła dzic\vczyn· 

- A sumienie? ' ka, zachodząc się od płaczu, trzymała się jej za 
- Ha l ha I a kiedy pau się z nim spotkał? czy fartuch, a ośmioletni chiopiec stal trochę opodal, 

nie wczoraj na jarmarku? cho1vając za siebie koszyk z grzybami. 
- Już ja ci polviadam, że ty ruda lvie,viórko Do nich, \V groźnej postawie, ze ściśniętą pięścią 

zdechniesz na szubienicy. przyskakh-val znany nam leśniczy. Strzelbę mial 
- Choćby i tak było, co mi to szkodzi? dłużej jak \tVÓlvczns pod pachą, a w lc\vej ręce trzymał 

o mnie ludzie gadać będą.- Głupi i goly czy żyje nóż ogrodnicki, odebrany zape\vne kobiecie. 
czy gnije, 'vszystko j edno. No, pięćdziesiąt reńskich Przed niemi leżała wiązka gałęzi. D\va got1cze 
i zgoda I psy, jedyne obojętne ś~riadki tej sceny, stały przy 

. " 
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sobie, i jeden z nich bawił się podrzucając pyskiem 1 - Oj prawda panie, że on niema sumienia, bo 
lśniącą sierć na grzbiecie s\vego towarzysza. 1 wie jaka ja biedna, wie że nie mam co na siebie 

Nie wyszło kilka 1ninut, a nasi podróżni stanęli '"lożyć, czem dzieci okryć i czćm ich i siebie " 'Y· 
przed opisaną 'VJŻPj gruppą. ży,vić. Wie że i ja niegdyś nie chodziłam prawie 

- Czego "'aszmość ehcesz od tćj kobiety? za- nago i głodno, że byłam w lepszym bycie , że mój 
pytał jeden z nich, ów blady z pcłnemi ognia oczy- nieboszczyk mąż nic umarl za piecem ani z ruzpu· 
ma, z 'których sypały się iskry szlaehetnPgo obu- sty, ale tam gdzie tysiące ginęły, gdzie armaty po· 
rzenia. grzebnc \vygrjqvały im pieśni, że nie umiejąc cięż-

Stano\vczy ton zapytania zrnięszal gorlhvego ko praco\Yać, z temi dziatkami nie mogę sobie dać 
slugę; zmierzy\Yszy j cdnak bada\vczć1n okiem przy- rady, że chyba z gloclu przyjdzie umrzeć! Wie , 
byłych, odrzekł: a wydziera mi to, bez czego by mqje dzieci musia-

- A aspanu co do tego? ly głodno pójść spać. Oj, gdzie u niego serce, gdzie 
- Czy mnie do tego albo nie do tego, potem miłość Boża i politowanie nad bliźnim? 

się do"'iesz, a teraz odpo\viadaj. - No i jakaż na to odpo,viedź? 
- Panie I zalkala kobieta- uzbierałam sobie - ł-Ia prawda, ale rządzca zakazał zbiórki galę-

trochę gałęzi i trochę grzybów na wieczerzę dla zi i 'vłóczenia się po lesie. 
dziatek, a ten pan odebrał mi gałęzie i odbiera - A pozwolił za\vierać takie piękne układy? 
grzyby, i \vymyśla że aż trudno przesl'uehać. - Nie pozwolil, i mogę za to dziś stracić służ-

- Bądź spokojna, on ci nic nie zabierze. bę; Hle czc@:o człowiek z biedy się nic dopuści? Pa-
Zobaczymy. nie, ja mam jak povviedziaiem żonę, troje dziatek 

- Nie zabierzesz - a co 'vięcej po\viem ci, że i kalekę o kulach chodzącą Inatkę, a przytern wszyst
sam na 'vlasnym grzbiecie zaniesiesz te gałęzie do kiem 7 5 reiiskich na rok i 20 korcy ordynaryi z po· 
jej chaty, i że co tydzień furę takich gałęzi jej do- śladem. Po,viedz pan sam, czy mogę żyć uczciwie? 
stalvisz. tyle gęb trzeba nakarmić, tyle nóg obuć, tyle su-

Leśniczy zaśmial się na cale gardło. kienck spra\vić, a tu nie cale 20 reńskich na kwar-
- Nie śmiej się mój panie, aż dosłuchasz! krzy- tal. Placz mnie serdeczny bierze, kiedy rozliczam 

knął podróżny, któremu nie 'viedzieć zkąd sil i gło- moję krwa,vą pracę. Sobie nie ma1n za co i szklan
su przybyło. Nic śmiej się! bo ja ci powiadam żeś l\i piwa kupić, a rządzca ani chce słyszeć aby pod
niegodziwy sługa, że frymarczysz pa11skiem mie- wyżkę u dziedzica \vyj ednać. Grzćch, sromota 
niem, a 'vydzićrasz biednej 'viązkę suchych gałęzi kraść, ale kraść muszę, bo inaczej m oje dzieci cho· 
i kilka grzybó\v, które Pan Bóg nie zarodził ~ni dzilyby nago. Paniel dodał klękając, proszę ~rimię 
dla dziedzica ani dla ciebie, ale dla \Vszystkich. Ze, Boga, nie gub nas! 
dodał ciszej, nachylając się ku blednącemu wino- Poclróżny podniósł klęczącego i rzekł: 
\Vajcy, 'vyznaczasz tajemne podejrzanym ludziom - Bredzisz, 1nój kochany, żadne położenie nie 
szlaki, że w tej chwili masz \V kieszeni 15 rer1skich, upoważnia do występku. Kto w sercu cho"·a ucz
przyjętyr h na zadatek nieuczciwego kontraktu. ci,vość i 'viarę w Boga, tPgo odzianego łachmana-. 

Leśniczy osłupiał, nóż wypadł mu z ręki, kropli- mi obłóż zlotem, a on do z lo ta ręki nie wyciągnie . 
... ty pot lrystąpil na czoło. I jam widzisz nie bogaty, bogatsi loży li na moje 

- N o, czemuż się p ani e teraz nie śmiej esz? nauld; mogłem powiedzieć dajcie mi pićnięclzy, ko-
- Panie! miej litość nademną, rzekł Ó"' Lutny ni, l<aret, daliby bez ~vątpienia; a ja podziękowa-

nicda\vno jegomość, zdejmując kapelusz, mićj mi- łem tylko za odebrany z ich ręki nnjdroższy skarb, 
łosierdzie nad moją Źl'ną i trojo·iem drobnych dzia- za naukę, l\'ziąłem kij podróżny i bodajby boso 

k . ~ 
te , n1e gub nas. i o głodzie, z pracą i usiłowaniem, przy pomocy bo-

- A ty miałeś litość ~·ydzierać t~j kobiecie skiej dojdę tam, gdzie by jedno ich sldnienie mo
garść gałęzi i kilka grzybó'~' ? miałeś sumienie od- glo mnie zaprowadzić. Wytr\Yałości i ufności, mój 
gry'~'aĆ rolę '\"\' iernego sługi, ,vtenczas "\Vłaśnie kie- czło\vieku, a przyjdzie czas że Bóg je wynagrodzi. 
dyś popełnił szkaradny występek? No, uderz się - I ja tak myślałem, ale kiedy jedno dziecko 
\V piersi i oclpo,viedz I pokazało mi skaleczoną nogę, a nie było za co trze· 
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\vików kupić, gdy drugie choro\valo z przeziębie
nia, a lckarst\va na kredyt nie dano~, ulcglcm po
kusie i teraz nie mogę jej od siebie odegnać. 

- Widzisz, znasz nędzę, a nie miałeś litości 

nad nędzą, po\vażyleś się lżyć tę kobietę, chociaż 

jej całą \Viną było to, że sięgnęła ręką po gałąź 
którą Opatrzność rzuciła pod stopy wyniosłych 
drze1-v, aby ci co nie mają siekiery nic drżeli 

od zimna, po grzyb któremu Ojciec niebieski ka
zał wyrość dla tych właśnie, co nie mają łanÓ\V ob
sianych zbożem, drze\V obciążonych o\~vocami, 

trzód zaleg~jących paste\vniki, którzy,jak ptary po
'vietrzni , Y\'yglądają pożyvricnia z ręki s\vojego 
Stworzyciela. Rozważ, czlo"'ieku, na jak \Vielki 
grzech się narażaleś! 

- Pra-\vda, ale gdzie to pokusa czło,vieka nie 
zaprowadzi; chciałem pochwalić się przed rządzcą 
z gorli"'ości. 

- Za l< arę bierz na barki tę \viązl<ę gałęzi i nieś. 
lYly ci przeniesiemy strzelbę. 

Panie, a jak nas kto spotka? 
- Nic \Vstydziłeś się 'vydzierać biednej jPj pra

" rie całodnio\Yą pracę, nie \Vstydź się i pomocy. Ja
ka robota, tal{a zapłata. No, \viązka na plecy, ko
szyk z grzybami 'v rękę i dalej l 

Nieidźmy przynajmniej gościńcem, bo gdy· 
by rządzca albo który z administracyi nas spotkał, 
przepadlbyn1. 

- Zgoda, 'vybierz jaką chcesz drogę, tylko je .. 
szcze jedno. Co tydzień masz \Vłasnym kosztem, 
jakin1 ci będzie najłat\:viej sposobem, dosta'"rić \V do-
wie furkę takich gałęzi. , 

-- Dosta\vię. 
-- I jeszcze nie koniec. J\lasz dziś pójść do 

księdza proboszcza miejscowego, z listem który ja 
• 

nap1szę. 

Pójdę. 

- Ale pa1niętaj, jak nie \viesz kiedy umrzesz, 
tak nie domyślisz się zkąd na ciebie spadnie kara, 
w razie gdybyś którego z tych przyrzeczeń nie do
chował. 

Dochowam,jak mi Bóg miły. jak pragnę po· 
ciecby z moich biednych dziatek. 

Docho\vaj, popraw się, \vystępkn zaniechaj, 
a może nam Pan Bóg pozwoli ulżyć i tobie biedy. 
Leśniczy \Yestchnął, sl{łonH się, zarzucił wiązkę 

gałęzi na plecy, '"'ziął koszyk \V rękę i poszedł ra
źno przez pole ku wyzierającym zdala dachom 

\Vioski. Za nim udała się znana nam grornaclka, 
dziewczynka już nie płakała> a z oc-zu chłopca ob
dartego i bosego 'vyglądala myśl: jak dorosnę 
i nabiorę siły, to nie dam także krzyl\7dy robić bić· 
dnym, bo i oni przecież nie z kamienia ani z błota, 
i dla nich dał Pan Bóg słońce, \Voclę, pole, l~s, ~a
dy i drze\va. 

Psy szly leniwo, pogląuając smutnie na s\Yego 
pana, objuczonrgo dzhvnym ładunkiem. 

Po kilku ch,vilach malejąca coraz bardziej grup
pa zniknęła \V wą \V ozie, a spłoszone z krzakÓ\V 
ptaki zaczęly \vracać do s\vych zielonych altanek. 

Nazajutrz raniutko leśniczy klęc-zał przy konfes
syonal0, bijąc się w piersi, a sędzhvy l<apłan nie 
szczędził mu ojcowskich rad i napomnień. Po pól
godzinnej spo,vicdzi, gdy namiestnik Zba,vicicla 
w imieniu S\:vego pana rozvviązal sumiPnie grze· 
sznika, gdy na zadatek poj ednnnia przyjął Ś\vię

ty chleb życia, pokarm odrodzenia, to skovvro
nek \V kwietniu nie byl od niego lże~szy i S\Vobo
dni~jszy. 

Tego samego dnia w poludnie rudy odebrał 
s'voje piętnaście reńskich, i usłyszał groźbę, że je
śli nogą "\Vstąpi w granice lasu , z kość1ni się nie 

porachuje. 
Po trzech tygodniach rządzca otrzymał ze l.J\YO· 

\Va od dziedzica następujące polecenie: 
"Na \vstawienic się znakolnitego uczonego, po

dróżnika doktora Sicstrzyńskicgo, który przed nie· 
da'"'nym czasem przez dobra tnojc przechodził, 
poleram \vdo,vie po podporuczniku, n1icszkając<~j 
dotąd \V komornćm u tkacza, przrznaczyć na mie
szkanie cl\vorek za ogrodem, udzielnć jćj co mie
siąc po cll\'a korce zboża na lrgnminy i \vypłacać 
z kassy po piętnaście rei1skich na sól i odzienie . 

"Synka jćj, roztropnPgo jak słyszę chłopaka, (je
żeli matka na to ZC'z,voli) przysłać n1i do L\VO\va, 
gdzie moim koszten1 oporządzę go i oddam uo 
szkół. 

,,Do\viedzialem się tal<że że leśniczy, obarczony 
liczną fa1nilią i utrzytnujący przy sobie kalekę mat
kę, z pobh~ranćj pensyi nie może się utrzymać. Dzi
'vię się że mi pan takich rzeczy nic przedsta\YiDsz, 
gdyż nie spodzićwam się abyś nic \Vicdział do cze
go nędza może czlo,Yieka dopro\Yadzić. Potrzcba 
po,viększyć mu pensyą o 50 reńskich, a za latu po· 
przednie tytule m gratyfikacyi l 00 reńskich \vyplacić. 

.. 
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,,Spodzie,vam się że leśniczy wiernością i gorli
\VĆm wypełnianiem obowiązkó'v zasłuży sobie na 
to, aby pamięć moja o niin nic była ostatnią. 

• 
,,Ządam talcżc, abyś mi p&n udzielił \Viadomości 

o położeniu familijnem, o latach służby i o prol'ta
dzeniu się 'vszystkich moich officyalistÓ\v, gdyż 
najmocnićj jeste1n przekonany, że \"\7ymagąjąc od 
nich wiernPgo poś,vięcenia i urzci\v~j pracy, 'vin
niśmy na~rzajem o ich potrzebach po ojco\vsku pa

n1iętać.'' 

W do,va po poclporuczuiku zaraz z~jęła domek 
za ogrodem. Przy wyznarzone1n sobie '"sparciu 
otrząsnęła się trochę z biedy i odetchnęła s\vobo
dnićj. Ze łzan1i żalu i radości rozstała się z syne1n: 
żalu, że go " 'ypra\via od siebie, radości, że pobie
rać bętlzie nauki, których mu nic mogła zape~rnić. 

Traf zrządził, że po kilku latRrh do,vicclziala się 

o niej jakaś daleka bogata kre\Yna, micszk~jąca 
l<olo Kamiei1ca podolskiego i zabrała ją do siebie, 
ho ten arlekin traf ('U(la czasem odgry,va '" życiu 
ludzkićm. Syn j<:j już był \VÓ\vczas '" "\vyż~zych 
l<lassach, uczyl się 'vybornie i odslugi,val \Ydzię
cznością S\YOjPn1u dobroczyt1cy. Trzeba było być 
Ś\viadkiem pożegnania się bićdnej \YdO\Yj z rzlo
\Viekiem który obszedł się z nią po bożemu, aby 
ocenić że nic vvszystkie serca są tak nie1-vdzięczne 
jak je niektórzy "'ysta\viają. 

Leśniczy z gratyfikncyi opędził '\Yszystkie naj
pilniejsze potrzeby, i jeszcze '" skrzynce zosta,vil 
d\vadzieścia kilka reńskich na nieprze,vidziany 'vy
padek. Dopóki lvdo,va 1nieszkala 'v dworku, od
'vidzal ją ciągle i ani razu nic przepomniał furkę 
gałęzi co piątek dosta,vić. U dziedzica zyskał uf
ność, u Z\Vierzchnikó,.,v dohrc iJnię, a u \vspóJkole
gó'v szacunek. Nieraz \vięc \V gronic dziatek i do
brych przyjaciół nic Yrstydzil się przy,v..ołnć przed 

p~unięć zdarzenie które 'vykiero,valo go na porzą· 
dncgo czlo,viP-ka, i zakończając je Z\vyklc sensem 
moralnyn1, po\vtarzal: 

-- Gdyby jaki król przyjechał kiedy tn na po
lo\vanie, i n1nie za położonego. u nóg S\voich dzika 
chciał ''"yldero,vać na szlachcica, to nie czcpiał

byin się gryf6w ani topo'rÓzo, ale na \Vieczną pamiąt
kę synom i \Vnukom, na za\vdzię~zenie Bogu za 
przestrogę, "vziąlbyn1 za herb wiązk~ gałęzi l 

Podróżni poszli 'v Ś\viat, jak podróżni, }{iÓrzy 
tymjednym nałogiem grzeszą, że nie sroukują '" rze
czach arcy milych: dachu, posłaniu i ciepłym piecu. 
U nich celem nauka i pożytek dla innych, a prze
cież jasno jak na dłoni, że z temi pięknemi rzecza
mi daleko nie zajedzie. Historyi ich opo\viaclać nie 
mam zamiaru; smutna ona, jak pra'"rie wszystkie jc~j 
podobne, a zresztą czas już zakończyć, bo zapo,vic
działcnl \Vam czytelnicy tylko wiązk~ gal~zi, a nic 
potężny ich stos lnb cztćrokonną furęi ( •). 

( ł ) Zdarzenie powyższe wzięte jest z opowiadań ro
dzinnych. Doktór Jan Siestrzyński znany jest i \V 'Varsza
wie; któreś z pism czasowych niedl.lwno o nim wspomnia
ło, nie od rzeczy więc będzie przytoczyć niektóre o nim 
szczegóły. Ojciec jego mieszkał w okoJacy Zamościa, tru
dniąc siQ dzierżawauli w ordynacyi. Uchodził za dość za
możnego, ale nieszczQścia przywiodły go do ubóstwa. 
Umarł, zostawiwszy żonQ Konstancyą z Zawadzkich z kil
korgietn dzieci. Synów wzięła do siebie daleka i majątna 
bardzo krewna, pani Skwarczyńska. Jan. cddany do szkół 
we Lwowie, pot6m do akademii w Wiedniu, nadzwyczajne 
rokował nadzieje. Po ukończeniu kuriów młody doktór 
podzięko\vał czule opiekunce za dobrodziejstwa i wybrał 
się na pieszą pielgrzymkQ po kraju. W tej pielgrzymce od
widził matkę mieszlH1jącą w Bzo\vcu pod Turobinem w Lu
belskiem, i po kilkotygodniowym pobycie u ni~j wybrał się 
do Warszawy. Poprzedziła go wieść o jego zdolnościach 
i prawych chęciach, przyszłość zaczęła się do niego uśmi~
chać, gdy niespodzianie śmierć \vydarła matce jedyną 
pociechę, a krajowi zdolnego i wiele o biccująccgo mło
dziet1ca. 

• 
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Starożytni \Vyznaczali osobne uroczystości na 
przypomnienie imion i zasług sła,vnyrh n1ężó,v, aby 
pamięć ich utrvvalala się w umysłach żyjących po
koleń i aby współcześni \V tej po,vszerhnic obja
wionej czci czerpali zachętę do pracy i poswięceń. 

Teraźniejszość jest zwykle przedmiotem który .. 
oczy nasze uderza i serce za sobą pociąga; nie od 
rzeczy 'vięc będzie oderwać się od nićj choć na 
ch,vilę, przenieś€ w ubiegłe czasy, zająć \vspomnie
niem imienia, które niegdyś brzmiało czcią i po\vaża
nietn, wspomnieniem zasług pyłem czasu pokrytych. 

Dziś, mimo różnorodnych pojęć o poezyi i po
etach, wyrabia się przynt\jmniej to ogólne zdanie, 
że serce po,vinno być głó,vnym prze"rodnikiem poe
ty; że jak najkształtnitU aż do złudzenia 'vyrobiony 
kwiat zniknie przy jednym skromnym bratku, tak 
najmisterniej 'vypraco\vane dzielo sztuki straci swą 
vvartość przy jednej pr-ostej z\vrotce, "vyszlćj z glę. 
bi przejętego uczuciem serca. 

Pra1-vdę tę pojmują lYszyscy, którzy nie z cyr· 
Idem lV ręku, nie z encyklopcdyą pod parhą, ale 
z uczuciem piękna "v duszy zastanavt'iają się nad 
tym przedmiotem, i prawdzie tej oddal nicda,vno 
hołd publiczny niespracowany nasz pisarz l{ra
szc,vski, skopio\vawszy i umieściw .. szy \V pismach 
wierszyk na szybie \V karczmie znaleziony ... t\.utor 
tego wierszyka nie znał gramatyki , prawideł pisar
skich; umial tylko czuć i liiczucie to 'v prostych sło
wach wyrazić. 

Wierszyk ten jest następujący: 

Za dar cie maione ot Boga najwyszy 
Ciem natefszystko w rzyciu moim cenił, 

Wiersz twój niech szanuje wiarę, 
Obyczaje przodków stare . 
Niech nie szarpie cudzej sławy, 

Z win ludzkich nie ma zabawy. 
Wiersz twoj niech mn piętno cnoty, 
Niech cieszy ziemskie kłopoty, 
Niech zgodą, pokojem słynie; 
Tak narR pisz, panie Mat·cinie! 

(Karpiński do mł6dego poety). 

Cie otrzymałszy byłbym nayszczenślifszy, 
A cie straciłszy nikdym sie nie zmieniłł. (~) 

• 

!(toś, coby szukał "" poezyi erndycyi, 1-vzniosło
ści, encyklopedycznych porÓ\vnań, ominąłby z u
śrniechem O\Yę szybę; ale Krasze\vski poznał się ua 
wartości tych kilku prostych \vyrazów, zrozumiał 
że czlo,viek krćślący je, może oderwaną od pługa 
lub \Varstatu ręką, czul '\viele i cząstkę tego uczu
cia ,v nieforc1nne, a jednak piękne wcielił ksztalty. 

Gdy 'vięc ustali się przekonanie, że poezya, je
śli nie ,vyszła z serca, nie trafi do serc czytelniku \V, 

jakiejże wartości nabiorą prace Franciszka Kar
pińskiego, którego jeszcze dawni sędziowie poetą 

se1"Ca naz'v ali. 
Nie mamy zamiaru rozbićrać po szczególe dziel 

l(arp1ńskiego; chcemy tylko dać poznać, że w ca
lem tern wspomnieniu u1-vażać 'v nim będziemy po· 
ctę serca , człowieka który szedł za uczuciem, za 
głosem prostego natchnienia, "'skazującym mu nie
rozlegle, a jednakże umHo,vane przflz niego szranki. 

Franciszek l(arpiński urodził się 'v pier"'szych 
początkach panovv::lnia Augusta III d. 4 paździer
nika l 7 40 r. 'v Holoskowie w davvnem woj e\vóclz
t\vie rusldem, niedaleko Stanisławowa. Ojciec 
jego, właściciel 'vyżej \vspomnionćj 'vioski, oprócz 
niego miał jeszcze dwoje dzieci: syna, którego do 

( 4) Kuryer \Varszawski i Gazeta Codzienna, z lipca 
1853 r. Czynimy tu jednak jeden zarzut tym pismom: 
napisały że umieszczają ten wierszyk dla znakomitl!j O'ry• 
ginalności ortograficznej. Kraszewski nie dla ortografii go 
nadesłał; on chciał d~ć poznać że piękną myśl i uczucie 
można ocenić, choć nie są ortograficznie napisane. 
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stanu ducho\vnego przeznaczył, i córkę Tvlaryą, wy
daną późni~j za Kozieradzkiego. Dzień urodzin 
Franciszka upamiętnil się \V rodzinie Karpińskich 
następttiącem zdarzeniem: 

Około r. 1739 zaczęto głośno mówić o sla,vnym 
rozbójniku Aleksym Doboszu, i wkrótce imię jego 
11apcłniło postrachem całą okolicę. Pobosz, obra
'-rszy sobie siedlisko w górach około Czernej ha
ry (czarnej góry) i zebrawszy liczną drużynę, za
pędzał się nicraz na kilka mil w około. Napadł mia
steczko Bolechów \V czasie jarmarku, złupil kra
my i rozpędził lud; potem spalił U\YÓr szlacl1eica 
niedaleko Bolccho,va, który nicraz ze s"'emi ludź
mi go ścigał, i mając urazę do Szczeryny, \Yłaści
ci c la wioski Borszczo,vy, napa dl na jego d \-Vorzec, 
zamordo,vał go Vi'raz z żoną i dworzec \V popiół 
obrócił. Takie wieści, przy licznych innych o po· 
mni~jszych spravvkach Dobosza krążących, napeł
niały tr\vogą całe pralvie Kolomyjskic, i \vśród ta· 
kiego usposobienia umyslÓ\V dano znać Karpiń

skiemu, dziedzicowi Holosko\va, że Dobosz gotuje 
się go ouv,·idzićć. Karpiński, nie U\vażając na to że 
z o st~nvia żonę blizką p o logu, pakuj e na wozy zna
czniejszej \Ynrtości sprzęty, i zosta\viając polecenie 
aby Dobosza jaknajgościnniej przyjąć, ·,vyjeżdża. 

Porzrhvi sludzy nie idą za przykładen1 pana, nic 
odstępują rozparz~jącqj kobiety i postana,viają dzie
lić los jaki ją spotka. Przygoto\vttią sute przyjęcie, 
wytarzają antałki vfęgrzyna i czekają strasznego 
gościa. Czvi'artego października \Vierzorem cl~ją 
znać że Dobosz 6e s\vąją drużyną jestjuż \Ve 'vsi. 
Wiadomość ta 'vywiera silne wrażenic na chorą, 
i ch,vila 'vejścia Dobosza 'v progi d'"'oru jest ch\vi
]ą urodzenia się dzićcięcia. Słudzy, poinimo uczy
nionego przyrzeezenia, skryli się po kątach~ tak że 
\Ychodząry d.o izby Dobosz spotkał 1ylko małą 

dzicwrzyneczk ę Maryą, córkę l{arpióskieh. 
A gdzie oj ciec i matka? zapytał dziecięcia. 

- Qjcicc ''"yjerhal do Krnko"'a, a mama bar
dzo slaba; jęczy aż strach, odpo,viedziała śmiało 
dzie,vczynka i clodala: ale niech pan siadu, Jathviga 
vdele dobrych rzeczy dla pana zgoto\vala, n Igna
cy dużo " 'ina z pi'"'nicy \vytoczyt 

Dobosz się uśmiechnął, pogłaskał dzie,vcczk.ę 

po t"'arzy i krzyknął na swoich -aby zacho'"''ali się 
spokojnie. Ośmieleni tern słudzy \vyleźli z kątó·\v 
i zaczęli go·ści przypraszać do \Vieczerzy. Dobosz 
nie chciał " 'przód jeść i pić, aż słudzy posadzili przy 

nim dziecię i ją najprzód podanemi potra,vami czę
sto,.vali; bal się \vidać podstępu. Potćm zjadł we
soło \Yirczerzę, podpil dobrze 'vinem i zapytał na 
co gospodyni chora. Gcly mu opowiedziano po· 
'\VÓd słabości, rzekł: 

- Muszę położnicę odwidzićć i obaczyć dziecię. 
Nie śmiano go \Ystrzymywać, poszedł więc do 

chor~j, zbliżył się do łóżka i rzekł: 
- Nic bój się jćjmość, nie taki diabeł straszny 

jak po,Yiadają; i Dobosz nie taki srogi jak o nim 
ludzkie języki roznoszą. Ja \vam nic złego nie zro
bię, przyjęliście 1nię po chrześciai1sku, Bóg wam 
zapłać i bądźcie zdro,vi! Ale obracając się jeszcze 
doda!: 

- Córka, czy syn? 
-Syn. 
- No, to daj mu jejmość imię Aleksy, dali Bóg 

dobre itnię. 
Chora skinęla gło\vą, Dobosz ujął czapki i wy· 

szedł. 

Siadając na konia dobył kilka tureckich piastrÓ\V, 
i dając je slużbiP-, rzekł: 

- To dla 1vas na piwo, a szanujcie tych pań· 
st,va, bo to niczego ludziska. 

Wkrótce \Vrócilo wszystko do davvuego porząd- . 
ku; nie dotrzyrnano jednak slo,va Doboszo\vi, 
i narodzone dzićcię otrzymało imię Frnnriszck. 

Nie \Viadomo z pe,vnością, ale zdaje się że z te
go po,vodu, Rozalia l{arpińska, eltorując długo, 
nie mogła już przyjść do siebie i zosttnvjla dzieci . 
sierotami przy ojcu, który trzymając się śeiśle upo· 
'vszechnioncgo " 'Ó" 'czas zwyczaju, suro,vem ob
chodzeniem się z dziećmi i '\vymaganiern od nich 
ślepego posłuszeństwa nie'\viele byl usposobionym 
do zastąpienia matki i przygoto\vania ś'viatu poety, 
u którego czułość serca naj większą była zaletą. 
Mimo to jednak uczucie szukające koniecznie przed
miotu z któryroby się łączyć mogło, podało dziecię
ciu sposobność 'vyksztalcenia serca czystą brate.,r
ską miłością; n111ly Franuś kochal do ubóstwienia 
s-nr oję siostrę i był od ni~j \Vzajcmnie kochany. 
J{iedy surowość ojca 'vyciskala mu lzy, kiedy zfu. 
kany słuchać musiał '" milczeniu suro,vych napo
mnień, l\1aryu je dnem czułem spojrzeniem, jednym 
gestem łagodziła boleść brata. Nie można bylo 
'-'' s.trzymać się od ""7zruszenia, patrząc z jaką rado
ścią zalany łzami chłopczyna, zyska\vszy pozwole
nie odejścia~ biegł w objęcia siostry; jak ona go 
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ściskała, koiła łkania, zachęcała do posłuszeństvva, 
tłumacząc że tak_ być 1nusi, że ojciec go kocha, że 
pragnie aby wyrósł na porządnego czto'"'ieka, że 

co 1nÓ'\Yi i robi, to '\vszystko dla jego d bora. 
To św·iętc rodzinne uczucie, otaczające młode 

serce niebiat1sldm urokiem, 'vciclilo się 'v nie na 
zavrszc. Franuś, oddany do szkól w Stanisła·nro
'vie, tęsknił do domu aby t~jrzeć l\1aryą, pocieszyć 
się jej pieszczotami, u&łyszćć j~j głos czuły, łago
dny, obudzający już 'v nim te melodyjne tony, któ
re później przez cale życie brzmiały 'v jego pier
siach. 

Nie można jednak po'''iedzićć aby i ojciec Kar
pińskiego, obok wad znamionujących wiek '" któ
rym żył, uie 1niał także i przymiotóvv z udziału 
tychże samych czasó'v pochodzących. Wycbo,va
ny \V ciągłym ruchu, przyz\vyczaj ony do prac pu
blicznych, do życia obozo\vcgo i do żoł'nierskićj 
karności, nie utnial cackać się z dziećmi; ale kto 
'vie czy 'V tetn jego surowem obchodzeniu się nie 
leżał zaród o'vych cnót obywatelskic1J, które się 
nie pieszczotami, ale życiem os trem i trudami na
by,vają. 

Gdy ICarpiński skończył szkoły i ''Tócil do do
n1u rodzicielskiego, ojciec ''"zi ąl go, jak mó,vil, na 
c:gzamin, i na pićr,-rszy 'vstęp uderzył go '" t"7 arz. 
Młodzieniec nic odrzekł ani slo,va, stal jak posąg, 
i tylko zalał się rzc,vnemi łzami. Wtedy ojciec 1vy
pogodzil chmurną t'varz, ujął go '" objęcia, przy
cisnął do piersi i rzekł: 

vVidzę że nie urosłeś '"dumę, że umiesz sza· 
no\Yać oj c o1vską rękę. Będziesz dobrym oby,va
telem. 

Franciszek od dzircinnego 1Yie1{tt najbarclzi<~j lu
bil nauki. Nie nęciły go zabu,vy ró,viennikó'v " 7 drc
lvnianc pałasze, uniknl od bójc'k i klótoi; jedyną je
go zaba,yą była książl{a i przyslucl1hvanie się pio
sneczkom Vi7ieśniaczek. Po poYrrocie 1vięc ze szkól 
'vybłagał u. ojca, że go nic przeznaczył: ani do sza. 
bli ani do łu,vki drpendcntskićj~ ale poz\volil mu 

starać się o "vc:jście do dworu ''7 oje'\vody ruskiego, 
pana na Pula,vach, Sienia,vic i licznych 'vłościach, 
s}yuąccgo z wspaniałości, protcktorskirj opieki nad 
naukami, uczoneroi i poś,vięc[\jącelni się naukorn. 
Ubogicn1u a zdatnemu młodziet1colvi dość było do
stać się do jego d vvoru, aby i o los s'vój się nie kło

potał i zvvrócił na si<:bie u\vagę. J.t\.le jakim sposo
bem trafić do l\ sięcia " 'ojevvody i zasl{arbić sobie 

jego łaskę? l\1lody l{arph1ski gubil się 'v projek
tach, nie mogąc \vynaleźć trafnego. 

'fymczase1n los nastręczy! mloclzieńco,vi to, co 
było jcdynć1n j ego pragnienictn. Nicdaleko Sienia· 
'"Y j os t miasteczko Przeorsk, z klasztorem paniei1· 
skirn. Przełożona trgo klasztoru, podobno kre,vna 
z I(nrpióskicJni, 1ninła 'viellde laski n księżnćj 'YO· 
je\voclziny. Napisala 'vięc długi list rekotnendacyj· 
ny i \vypra\i\rila go z nim do Sienialvy. StDrą kla
sztorną kolaską i zaprzęgiem od pługa lub brony 
odcr,vanyin, zajechał kandydat do d'vorskości przed 
pod\vojc sicnia\Y~kiego palacu, ustrojony \V ojco,v· 
ski mundur V\7oje,vództ \V a ruskiego. Książę przy· 
jął: go uprzPj tnie, a gdy odczytał list panny zakon· 
nc~j i zabierał się do 'vyegzamino,vnnia kandydata 
co umie, Ka1·pirl.ski ''rręczyl mu parę Ć\<viartek pa
pieru, z próbkami '\vłasnych \vićrszy. Książę okie1n 
zna\vcy przcbirgł myśli rzucone poraz pićr,vszy 
'v Ś\viat. i uśtnićch zado,volcnia przebiegł po jego 
ustach. Wićrsze schovfał, przy,volał marszałka, 

i prezentując 1nn młodzieńca, rzekł: 

- Oto jeden rnlodzienicc z naszego woje,vódz
t\va, pan Karpióski Franeiszck, poeta, proszę '"Y· 
znaczyć mu mieszkanie i usługę, a o reszcie potem 

• , . 
pon1o\v1my. 

Żalujemy że l(arpióski nie zosta\vił p::nniątki ja
kie to '"iersze złożył księciu \voj e,vodzie; bo nie 
'vąt pin1y że te pićr1vsze próbki nosiły 'v sobie za
ród czulości i za pulu, któreroi Ó\V skromny mło
dzienicc później zajaśniał. 

Ale bliższe zapoznanie się z c.hvorskością prze
konało Karpińskiego, że on do nićj nie st'"rorzony. 
Szlachetny, poczci,vy, brzydzH się pochlebst,vem, 
kla1nstlvami, fałszem. Pra\vdę czul 'v głębi serca 
i pra1vdę zalrszę mÓ\vił'. To mu robiło nieprzyja
ciół'; talent obudzał za,viść, i tak 'v goryczy i od
czaro,vaniu pr·zebicgly pit~r,vszc ch\Yilc za1vodu, 
o którym młodzienice tak Ś\vietne roił marzenia. 
Przytćm I\:arpiósld, jak czlo,viek, miał 1vaclę która 
go przez cale życie ścigała: żądał, prawie do1nagal 
się, aby go vrszędzie ,vedłng jego pracy i zdolności 
sądzono i '"ynagr·adzuoo, aby nieproszącego o to 
obsypy,vano daran1i, zaszczytami, 1nicnien1 R.zc
czylvistość, sprzeczna za,-rsze z tc1ni 1vidokami, nic 
mogła go zado,valać; bo ludzie z któremi mial sto
sunki otaczali się Z\vykle pochlebcan1i, dlvorakami, 
garnąceroi 1vszystko pod siebie i nie cierpiąccn1i 

właśnie tych, co tylko na zasłudze opićrali S\Yoje 
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nadzieje. za,vody takie nil'raz porta nnpotykal 
\V swojćm życiu, i dlatego n~\Yct '"jego pismach 
'"idzierny często narzekania rut S\viat i ludzi. 
' Nadzi<ja znalezienia pomiędzy Ó\vczcsneini ma
gnatami takiPgo który by się na niln poznał, \viodla 
go kuleją \V do1ny Potockich, Ponióskirh, Radzi
\Viló,v, Sanguszkó"7 ; nle \Vszędzic jcdnnkie obej
ście się, jednaki za\vód. Zaz\vyczaj uży,vano Kar
pii1skiego do \vykladania nauk mlodziPŻJ kształcą
C<~j się pod okiem rodzicó'v i opickunó,v; ale czyż 
n1lody Polak, nie znający nic prócz prostoty i nie 
wielbiący nic prócz prawdy, mógl się docisiHlĆ do 
la k pańskich przed zagraniczne1ni przybyszami, 
którzy gradc1n sypali się do Polski? 

Do tego \vszystkiego jeszcze niemało goryczy 
przydała poecie miłość. Uczucie to silne, \Viclkie, 
\Vy\varło \vplyw na cale jego życie, a bylo, jeśli tak 
się "ryrazić można, 'vytryskic1n tego samego źró

dła, które \VJŻ<:j za wadę poczytaliśmy. l(arpii1ski 
zakorhal się gwalto\vnic, pićrYvszą, najsilniejszą 

Inilością, w dzie,vicy znakainitego rodu, głośnej 

z 1vdziękó'v i dostatkó"r· Blizkie codzienne stosun
ki, upodobanic z jakiem mloda, rzt!jąca potrzebę 
1\.ochania, dziclrira sinehala cżulych piosnek poe
ty, "Teszcie zgodność myśli i usposobień, rzuciły 
tę iskrę, która straszlh,·ym 'vybuchla plemieniem. 

Karpióski, jako domo,vnik, mial z::nvsze 1volny 
'Ystęp do pokojó"v ukochanej przez siebie clzie"~i

cy. l\1ilość, ktt'>ra cuda z ludźmi 'vyrabia, \V poety
czne jego seree rzuciła takie zdroje czułości, na
tchnienia, że \Yyobraźnia clzie\vicy musiula i en ulcdz. 
1\fó\vimy \'ryobrDźnia, bo ch o(~ po,Yiadali nicktórzy 
że i ona go kochała, . ruy jednak nie chcemy przy
ptL~C'ić nby pra,Ydzhva miłość mogla takie przy
nieść skutlj. Poeta jednak ani na clr\vilę nie \vątpił 
że jest kochany; z pra1vdzi\v{lgo zc1arzrnia, w któ
rćm on i ona glo,vną grab rolę, napisał s\vego Fi-

, 
lona. Spić,vali go njeraz razem, w cichćm ustro-
niu, gtlzic tylko slo~Tiki . podsłuchać ich mogly, 
i serce bićdaka tonęło \V szczęściu, \V radości; są

dził że cłnvila \V której ukochana \vobec świ.1ta na
Z\Yie go s'voitn jest blizka, a ty1nczasem nicprze
byta przepaś{- rozdzielała ich nn za\Yszc . 

\V domu zaczęto U\vażać że lekcyc za długo się 
zwykle przcciągaly, że dzie\vica za 1viele przywią
zy\vala upodobania do \Vi('jskich (jak je nazywano) 
piosnek poety, i ciekawe oczy zaczęły pilnićj \vglą
dać \V zatrudnienia kochanków. Dzie\vica z oboję-

KstĘGA ŚWIATA, R. IV. 
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tniała, nudził . ją Filon, z roztargnieniem słuchała 
i piosnki do motyla i śpiewu o Ludgardzi(~. 

Karpiósld, zrozpaczony, od,vażyl się na krok 
ostateczny; \V upatrzon<~j ch\vili 'vyznal kochan<-e 
swoję milość i błagał o rękę. 

- Pójclę za ciebie, odrzekła z dumnym wyra
zem twarzy, ale naz\viska bvego nosić nie będę. 

Po<.'ta po\vstal, lśniące szlachctnem uczuciem 
wlasn0j godności spojrzenie utk,vil \V marmurowćm 
obliczu kochanki, popatrzył tak chwilę, ukłonil się 
i \Yyszedl. 

Na drugi clzieł1 już go nie było \V starożytnym 
zamku, i tylko na okładce książki którą \V ch\vi
laeh zapału przepisał dla dzie1vicy znaleziono ta
kie \vićrsze: 

• 

Och pocóż, pocóż ciebie poznałem, 

· Pocóż lwa pamięć w duszy utkwiła? 

Och pocóż. pocóż ciebie kochałem, 

Kiedyś wzajemną nie była? 

Pocóż okrulne me ·przeznaczcnie 

Każe dzic11 szału życiem opłacić? 

Pocóż na ciężkie tylko cierpienie 

Rocbałcnl, by spoKój stracić? 

Ciebie kto inny posiadać będzie, 

Inny dziedzictwo moje dostan i e, 

Inny me szczęście, radość, posiędzie, 

A ze mną co się L~ż stanie? 

· · J a c i e l' p i ć ć ty l k o i p ł ak a ć m u s z Q, 

Bo z głębi serca rzeknę dziś tobje, 

Żeś wiecznym smutkiem dotknęła duszę, 

I łzy nie oschną, aż w grobie (i). 

Uciekając od n1irjsc co tak srogie pamiątki zo
sta,\rily '"'jrgo sercu, Knrpiński zabirgl aż do ""\V ar· 
szaw·y. Sądził żr 'v mirjskim g"'arze rozerwie się 
i znajdzie gonione ciągle szczęście. Ba\vil w War
sza''~ie blizko rok, probo\val tu i owdzie, ale nic
cicrplh,ry jego charal\t('r nic mógł njgdzie znaleźć 
punktu oparcia. za,viedziony, zniechęcony, po,vró
cil do szczupl6j zagrody, która mn się z podziału 
ojco\vizny dostała, i pod 'vplywein t 'J głęboko uczu
tćj niechęci napisał: "Pou;r6t z fVa~rszatoy na wieś.'' 

Otóż mój dom ubogi! też lepione ściany, 

Też okna różnoszybne, piec niepol6wany, 

I nizka strzecha moja! ... \Vszystko tak jak było, 

Tylko się ku starości więcej pochyliło. 

• • • • • • • • • • • 

( 4) Wiórsza te dotąd drukow·ane nie były. 
4 
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Narusze~vicz, który za"'sze byl glodnvm łask 
królewskich i 'viccznie czegoś żądał, podal Stani
sla\vowi Augusto,vi ten '\rvierszyk, mó,viąc: 

- Czytaj, Najjaśniejszy Panie, jak to dobrze 
u nas być poetą! 

Stanisław .~u gust odczytał, \V zruszyły go z ser
ca \vyszle skargi, ubodło go że taki poeta pod je
go ścianą 'vyrzcka na losy i pra "vie rękę \vyciąga, 
i kazał zaraz napisać do l{arpirlskiego aby przyjc
chał do stoliey. 

Już też irnię poety zaczęło i po kraju nabierać 

rozgłosu. lV dzięczne- i tkliwe sielanki i piosenki 
jego nucono \Y nujpiervVSZJCh tovvarzyst\Vach; otJ 
tych tovvarzyst\V szybko dostały się do ludu, lud je 
zrozumiał, poją! scrcen1 i zaczął niemi prace S\VO· 

je umilać. Nabożne pieśni i psalrny odezwały się 

pod sklepieniami Ś\viątyt1, a listy je.go o sprawach 
publicznych przeszły '" ręce krzątających się oko
ło '"rykorzcnienia cla\vnych przesądów. Jak tylko 
"rięc król raczył Z\vrócić na poetę S\Voję tnvagę 

i 'vezwać go do s\vego boku, tu i O\vuzie oz,valy 
się przyjazne glosy, i po\Ytórny przyjazu KarpitJ.
skiego do WarszLnvy poprzedzony był niejaką już 
sla,vą. Jednocześnic z zaprezentowaniem się u d\VO· 

ru otrzymał l{arpiński przy,vilej na pięćdziesięeio
letnie posiadanic chYóch "'iosek vv po,Yiecie pru
żańskim. Łaskę tę przyjął z wdzięcznością, ale bez 
uniżoności, i to się zaraz dworakom nie podobało. 
Tak więc, '\V \vieku ubogin1 \V czyny pra"rdzhvej 
publicznej zasługi, zdobyvvano króle,vszczyzny pió
rem i kilkoma pieśniami. Nie mó,vimy aby w tern 
było co złego, maluje to tylko "''yraźnie usposobie
nie wieku, więc ,·varte jest krótkiej 'vzmianki. 

Rzuciwszy się w g'varne " 'iejskie życie, Franci
szek I\::arpiński, ów cichy, sielski poeta, a teraz 
uczestnik czwartkolvych obiadów i zaszczycany la
ską protektora nauk, króla Stanisla,va, za,viązal 

liczne stosunki i znnjomości. Za przyjaźnil się z Fran
ciszkiem Dmócho,vskim, z kanclerzem litewskirn 
Chreptowiczem, z Piramo\viczem, Zabłockim i wie
lą inneroi znakomiteroi mężami. 

Na czwartkowych obiaduch nie często by,val; 
guie,val go 1-vesoly i za-n'sze w epigrammat uzbro
jony do,vcip Narusze-n,icza, oburzało nędzne ubie
ganie się o laskę ~1olskieg(), \vymęczone ramoty 
Biela,vskiego; z uprzykrzeniem słuchał długich roz· 
praw o zdro\vych i niezdroV\'ych pokarmach, od
wracał sitt kiedy czytano elegie na skon pieskó\v; 

bo w prawej duszy brzydził się temi mdlącemi, \'VJ .. 

smażoneroi łakotkami, któremi dworacy usilowali 
Z\Vrócić na siebie oczy. On czul po,vagę, świętość 
talentu i nie śmiał go użyć za narzędzie. 

Pomitno to jednak Stanisław August, (który 
w calem swem postępo'-'vaniu modelolval Lud,vika 
XV z jego upodobaniami i przywyknieniami), lu
bil sielankarza, jak go 'v ch,vilach dobrego hu
moru nazywaJ, i często z nim rozmawiał. Móvviono 
że to lvszystko działo się pod \Vply,vern wiadolno
ści iż +Vlarya .A. ntonina założyła dla siebie chatk~ 
wiejską '" Trianon, że Lud,vik XVI sam za płu
giem chodził a V oltaire pelnil obo,viązki ogrodni
ka; ale gdzież to i w rzern ludzie zlej strony nie 
upa~zą? , 

Trafiło ~ię w tym czasie, że matka księcia Do-
minika Radzinrila, przyszłego kilkudziesięciu mi-
lionÓ\Y dziedzica, \vspomniala królo~'i iż do czu
'vania nad 'vyeho,vaniem S\vego syna potrzP,b~je 

przyz,voitego i rozśądnego czło\vieka. Stanisla'v 
poelał jej Karpióskiego. Warunki były bardzo ko· 
rzystne i zape\vniające Karpińskiemu po pevvnym 
czasie byt najś,vi0toiejszy. Przyjął je Karpiriski, ale 
gcly przyszło do ułożenia planu wy ch o \vania, i mat· 
ka księcia Dominika lvypisala cllugi szereg \Varun
kó,v, '"Jjętych ŻJ\'\' C.em z dzieł francuzkich i dążą
cych do \vycho,vania, zamiast użytecznego krajowi 
ohy'Natela, \vypieszczonego książątka, ICarpiński 
z szlachetną pra\VOŚ('ią zrzekł się \vlasnych wido
kó"v, ustępując dobrowolnie komu innetnu i korzy
ści i odpo\viedzialności. 

Takie prz~jście nie obyło się bez przykrości. Po
lovva warszawskiej magnateryi okrzyknęła poetę 
dziwakiem; a on przecież tak postąpit, jak każdy 
rozsądny i uczci \VJ człolfiek postąpić był powinien. 
Różne gadaniny i wnioski uprzykrzyły się Karpiń

skiemu, zbrzydło mu miasto; postano,vił "'ięc opu
ścić je na zaY\'sze, Z\'\7laszcza że obowiązki i serce 
\Yzy,vały go gdzieinqziej. 

Marya, O\Ya czuła i ukochana siostra l{arpiń

skiPgo, '\IYydnna za mąż za l{ozicradzkiego, trafiła 

nie bardzo szczęśli"vie. Male fundusze jakie jej się 
w posagu dostaly znikł'y prędko 'v ręku nicumieją
cego ich szaoo,vać ezłovvieka, bieda zazićrala nie
raz 'v progi nicszrzęśli'~' ej kobiety, matki kilkorga 
dziatek, i byłaby jeszcze "'ięcej jej dt)kuczała, gdy
by nie trosklh,,a pamięć brata: on ostatnim gro-

l 
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szem dzieli! się z nią, przepraszając jeszcze za każ
dym razem, że nic 'Yięcc~j dla ni<~j zrobić nie może. 

Bieda i zgryzoty prędko spożylva:ją ludzi. Pocz
ci,:va matka, patrząc na coraz smutni<'jsze poloże
nie ch\vic.jącyeh się interesó''' IDf\jątko,vych, płaka

ła i cierpiała; to 'vproV\radziło ją \V chorobę i zgon 
przyspieszy lo. 

Uroićrając zaklęla brata aby się jej dziećmi sie
rotami opieko\val; musiał więc ICarpir'1ski pomyśleć 
o 'Ylasn ~m schronieniu, aby pomieścić przy sobie 
liczne rouzeńst,Yo. 

O{hvidzi\vszy 'vięc raz jeszcze da,vną si~dzibę, 
z któr~j napisał ów piękny list o niej do Chrcpto
'vicza, kończący się temi slo\vy: 

• 

Gdzieżeś mi, mój wieku młody, 

Upłynąt z szybkiero i wody? 

Pociech prawdziwych pozbawił 

I ślady tylko zostawił. 
Te ślady mnie dzisiaj bawią, 

Bo mi przeszłość w myśli stawią. 

Nie mając pociech, tym razem 

Szczęścia cieszę się obraz~m. 

, 

' 
• i4 

i zajecha\vszy na pożrgnanie do Sienia,vy, nachy
lony już dobrze ku drugi~j polo,vie \Vieku poeta 
porzucił tułaczkę po Ś\viecie i upędzanil:\ się za lo
sem i osiadł '" nadanćj sobie króle,vszczyznie Kra
śniku, którąto \vieś zaruz Karpinem przez'''at 

I w trj mal<;j napozór okoliczności upatrtticmy 
cel jaki do schyłku żyeia miotał ICarpióskim. Pa
no\Yie, 1nagnaci. od s'"'ych imion i nazwisk nazy
\Yali grody i sioła; czen1użby i on, po<.)ta, nic miał 

zosta\Yić po sobie \V naz\vie S\vćj siedziby patniątki? 

Osiadłszy \V Karpinie, otoczyi się najprzód sio
strzet1eami, a nnstępnie pomyślnł o urządzeniu cza
SO\Yego clziedzitt\va. ''r szystkie króle"';rszczyzny 
ZUZ\~1yeznj by,vnły zaniedbane; ICarpit1ski zacząl od 
popravdcnia bytu \vłościan, od \vystt:nvirnia najpo
trzebniejszych budo,vli, i po kilku latach doszedł 
do tego, że niPtylko '\vylożone nakłady \vrócily 
się, ale i znaczny kapitalik mógł s o bic uzbi 'rać. 
vVtccly podzielił czas 1niędzy zatr.uclnirnia gospo
darskie i literackie, utrzymując ciągłą korrespon
dencyą z lit('ratan1i war, za'Y~kiPini, a szczPrróluieJ· 

b t 

z Franciszkiem Dmócho,vskim. 

Umieszczamy tu list jeden do Dmócho\Yskirgo 
pisany, jako rzucający n'iclkie Ś\viatlo na jPgo sto
sunki z Karpińskim: 

"Słodko mi przychodzi pisanic do W\V MC. 
pana Do br., bo się zatrudniasz losr.rn dzircięcia 
mojPgo, no"\"vą eclycyą dzieł n1oich. Jestto na
turalnem że radbym 'vidział jaknt)jprędzc:j tę 
pociechę 'v domu moim. Dlatego, łasl\.a,vco 

1nój, przyspieszHj ją "'edług obi<'tnicy swoj<~j 
najprędzój, ażebym 1vcześnićj zaczął ci być 
wdzięcznym do śmierci. Tego roku dokot1czę 
ostatniego dziela S\vojrgo pod tytnlcm: llisto
rya ludzi z któremi żyłern. Będzie to książka 
cieka\va z \viclu zdarze1l., ale cicka,va razem 
z historvi Polski 'v czasie życia mojego. Bę-.. 
dzic \-ricle opisó'v takich, które dziejopis, na 
pra\vdę tylko \Yzgląd mDjąc, potomności po
dać po,vinicn. Dlatego książka ta za życia 

mojego druko,~·aną być nie może, i tylko 
w manuskrypcie n "V" \V. MC pana do br. zo
stanie trzym:1ną, a dopićro po m oj ~j śmier
ci \vydaną. Że jednego )\T\Vl\1CPana dobr. 
do te~ pogrobo\Y<.:j dla mnie roboty 'vybićram, 
skutkiem to jest jrdynego '" nim zaufania." 

50 maja ł805 1". z Karptna. 

W roku 1806, staraniem Dmócho,vsldcgo, '""''Y· 
szły 'v czterech tomach wszystkie pisma l(arpiń
skirgo, ale \Vspomnionćj \V liście ostatnim: Histo
ryi ludzi z którerni żylern nie było \V tćm 'vydaniu. 
P<.)źoirj śn1icrć Dmóchow·skiego stnła się zape\vne 
povvodcm, że dziPło to, tyle cieka\vc i pożądane, 
nic tak prędko ujrz:1lo Ś\viat i że długo w zapomnie· 
uiu pozost:l\Yało. 

Zajęty całkiem losem s\voich siostrzeńcólv., za
pragnął ustalić ith przyszłość nabyciem majątku 
któryby po jego śtnierci przeszedl '" ich ręce. Upa
trzy"·szy \Yięc sobi0 '" pięknćm mifjscu 'vłość Cbo
ro\vszczyznę \V po\viecic 'vołkowyskim, niedaleko 
Łyszko\va położoną, kupił ją i przeniósł się do niej 
z J(arpina. 

Życic oby\vatelskie, które ciągle tk,viło ''7 jego 
'vyobraźni, całkiPn1 go '\VteJy zajęło. Urządził naj
piękniej nabyty n1ajątek, zajął się z trosklhvością 
ojco\vską bytem \Yłościan, 'viedzial o każdćj ic,h 
potrzebie i starał się uprzedzić chęci. 

W Łyszko,vie, \V szkole po\viato\Y~j księży mis
syonarzó",.' utrzymy,vał \Vłasnym kosztem kilku ubo
gich urznió,v, od"vidzal i<:h często, przyglądał się 
ich postępom, za('hęcał do pracy i w calem znacze
niu tego wyrazu rodziców zastępował. Niedość na 
tern: w Choro,vszczyznie założył szkółkę, pełniąc 
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' 
sam obo,viązki nauczyciela, i zachęcając włościan gą strzechę, to nikt temu prędzćj i skuteczniej nie 
aby dzieci S\,7oje do szkółki posyłali. zaradził jak dziedzic, nikt ochotniej nic \Vspomógł 

Raz jeszcze., za czasów księst\va \Varszawskie- nędzarza i kaleki od niego. 
go, zamierzył od,vidzić stolicę. Wybrał się z pełną Prześliczny byl \Viclok patrzyć na właściciela 

teką projektó,v; sądził że glos sędzhvego starca przodującego w taócu z panną n1lodą~ albo hożą 
będzie z u wagą słuchany, a tymczasem projekta żniwiarką, trzymającego do chrztu nowonaradza
przyjęto ze czcią należną dobrym chęciom, ale ne dziecię, odpro\vadzającego na wieczny spoczy
z nich nie korzystano. Nacieszylvszy się 1vięc 1vi- nek tych co na niego praco,vali, obchodzącego 
dokiem zdarze11 i wypaclkó,.v, 'vróril do Choro\V- nu przedn<Swkn chaty, zEtgląclającego do komt)r 
szczyzny, nnosząc z sobą \Viele milych pamiątek i skladó'v czy g(lzie nie brakqje chleba, spieszące
a między niemi i wiado1ne zajście na granicy, któ- go z podręczną apteczką do chorych i..opatrującego 
re go do · łez rozczuliło. przytułkiem i poży,vienicm kalćkę. Duch boży uno-

Odtąd nie 'vychy_lał się za gr~ni~ę Chorowszczy- lj ~it. si,ę \~· ~~dy. na_cl.miejscet?J- zgu~y! pokoju i. cb.rze
zny, chyba do sąsiada w od\'VHlzinJ, albo na od- scianskH~.J m1losr1 z blogoslaw1enstwem, Jakiego 
pust do poblizkiego kościoła. Często się jednak i to l dziedzic i \Vlościanic liczne mieli do,vody. · 
zdarzało; sąsiedzi bowiem kochali sędzi~.vego star- Raz tylko trw·oga na\Yic1zila ciche ustronie. W cza

ca, lubili n1ilr jego to,varzyst'\YO. oży,vione zaz\cvy- sie przejścia \Vojsk z Francyą sprzy1nierzonych 
czaj 1vesołością i piosnkami. Bo trzeba TI'iedzieć w r. 1812 Sasi napadli nf). d\Yorzec sędzhvego star

że l(arpióski znal mu.zjkę, i do wielu swych śpić- ca, zraboVirali go i o mało samego Karpióskiego ży· 
'VÓ'\V trafną nutę dod~nvat eia nie pozba1vili. 

Niecierpiał tylko :fircyków, pomiatających zasłu- Przyjął starzec tę klęskę z pocldani~m się 'voli 
gą i siwym ~'łosem i paplających francuzczyzną; boskiej, i wkrótce oszczędnością nagrodził dozna-

jak tylko spotkał takiego w to'\varzyst1vie, tracil hu- n e straty. . 
mor i najczęś.ciej cichaczem \vynosil się. Ale zbliżał się 'viek zgrzybialości i po,vtórnego 

Raz zdarzyło się. że jeden taki miodzik, --vvyc]nva- pru"vie na ziemi dzi e rii1st~~ a. ICarpib.ski: przeszcdl
lając na caly glos zagraniczne poezye, zaczął sz.y- szy 7 5 rok · życia, utracil pamięć, tak że nawet ma

. dzić z polskiego języka, nazy,vając go grubym, ło które ze s'vych pieśni mógł powtórzyć; zman-
nieharmonijnym. tyczal, \Vszystkie gusta i skłonności, jak połviada 

- Wać pan p odo b no byleś · poetą, rzekł obraca- szano1vna autorka Pamiątk~· po dobrej rnatce, przy

jąc się do Karpińskiego, po,vićdz mi jak dobrać brały u niego postać przesady; pra,vie zaTI·szc po
ryinu do wyrazu cietrze,v? . toczną mO'\Vę rymo\vał; żyl \vedlug zegarka. Każde 

l(arpiń·ski stuknąłlaską w posadzk~, oczy zapło- zatrudnienie mial o u niego wyznaczoną godzinę: o 12 
nęly mu ogniem, i nie namyślaj-ąc się odpo\viedziaf: jadał) a gdy o parę minut obiad się spóźnił, by l nie-

Z pomiędzy drzew spokojny, groził' że zachoruje. Po obiedzie kładł 
WyłociaŁ cietrzew. . , się; czy spnł czy nie spal, godzinę wyleżeć musiał; 
Szukał bałwana, potćm wyehodzil na dziedziniec. Tam o 80 kroków 
Siadł na Wuć pana. od domu mial słup \vbity, do tego · słupa. szedł 

Śmiech ogólny po,vstal w izbie; młodzik zaczął i \v·rasal po clvtTa razy; jeżeli zaś słotna była pora, 

się zżymać, ale otoczyli go po1vażniejsi ludzie, wy- tę sarnę liczbę krokó'v odbywał \V izbie na prze- · 
tłumaczyli że nie1vł'aściwie zaczepił sędziwego i sza- chu<lzkę ·przeznaczonej, ozdobionej obrazami hi
nownego starca, i jakoś burza \vkrótec ucichla, storyczne1ni, z których każdy mial podpis wiersza

a poeta wyszedł Z'ń1yrięzko. . · · mi 'vlasn6j jego rob.oty. Po przechadzce zjadał 
Lud 1viejski z Choro,vszczyzny i okolicznych j eden rodzynek i jeden migdal, i siadał do V'l7arcab 

wiosek ubóstwiał starca. Żadne 'vesele , chrzciny, lub kalabraki z sąsiadem, który nic vvabal się przez 
dożynki nie obeszły się aby dziedzic-poeta nie przy- szacunek dla starca poś\vięcić się dobrowolnie na 
jąl w nich udziału, nie prze\vodniczył obrzędom nudy. \V ch'\\·ilach dobrego humoru brał sięjeszcze 

które go od dziecinnego 'vieku zach\vycaly. Jeżeli do gitary, drżąceroi palcami przebierał po jej stru

zaś choroba, sroutel\ albo nędza zajrzały pod ubo- nach i słabym głosem cheial nucić Filona, hymn 
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do Boga i inne pieśni; ale pamięć malo kiedy do
trzymy\vala mu ·placu. W reszcie, pra\vie nie choru
jąc i na kilka ch,vil przed zgonem po,vtarzając je
szcze ziębnąceroi usty: 

Ale odarty, jak przed Tobą stanę? 
Cechę wierooś~i z piersi 'moich starłem, 
I niewinności odzienie mi dane . 
Ocierając się między ludźmi zdarłem. 

umarl d. l G \vrześnia 1825 r., mając blizko 85lat wie-
ku. Pocho\vany na c1nentarzu parafialnym \vŁysz
ko,vic, z tym jedynym na grobo\vym kamieniu na-

• p1sem: • 

Otóż m6j dom ubogi! 
Napis ten wybrał sobie sam Karpióski, zalecąjąc 

aby żadnych innych przy nim nie kładziono; i za
pra\vdę, 'v tym " ryborze \Yidziemy odbłysk tego 
wznioslego ;uczucia, które cccho'"·ało młodzieńcze 
lata ICarpióskiego. Ze " 'szystldch pism "\vierszem 
i prozą przez niegc.> 'vydanych, na,vet z rozmÓ\V 
Platona, trudno by lo 'vyszukać stoso,vnirj szego 
i 'vymownicjszrgo gocHa. 

Pisn1a I~arpióskiego kilkakrotnie rozbierane 
i oceniane byly. Kaulfuss, cudzoziemiec, \V clziele: 
,,O duchu języka polskiego'; po\viedział: ,,Karpió.
ski jest nadzwyczaj przyjemnym; mo\vn j0go jest 
czystą i naturalną, obrazy dobrze dobićran e i szla
chetne, a \YC "'szystkich jrgo pieniaeh panuje jakaś 
~pokojność i łagodność, zlączona z niezvvyczajną 
delikatnością czucia. Często ma "\viele podobień
st\va z Gokingiem i Mathissonem; czasem 'vznosi 
się jak Rammler, najczęściej zaś zostaje pomiędzy 
niemi; Sam on S"\Yemi dziełami do""oclzi \Ve\vnętrz
nego bogact\Ya języka polskiego.'' A w in nem miej
scu, mó,viąc o Krasickim, dodaje: ,,Gdyby naród 
polski ty eh . d \YÓch tylko autorów, Krasickieero 
i Karpióskiego, mial do okazania, już dzieła i~h 
nagradzalyby flostatecznie prace cudzoziemca ,v na
uczeniu się polskiego języka podjęte.'' 

Trudno także nie przytoczyć pięknrgo zdania 
autorki: Pamiątlci po dobrej matce. ,,ICarpii1skie
mu,. pu,Yi~c~a .ona, do grobu nie\vygaslą poniosę 
:Vdz1ęcznosc; Jrmu \Yinnam zamiło\vanie naszego 
~~zyka. ~'rt~ncz.as, kie.dy podobnie jak ,vszystkim 
niemal ro"\Yl~~•nJcom moim, obca mowa 'vięcćj mi 
była znaną n1z \vła~na, kiedy \Yraz z inneroi \vątpi
lam na\vet czy dchkatne i tkli,vc myśli można 0 

l 
k .. . . p 

po s ·n wyrazie, p1sma Jego dostały mi się \V ręce. 

Luba \V nich prostota od razu do mlodego serca 
trafiła, dzikie zbiła powątpiewania; ocenilam m0,~rę, l 

,-

którą on mo\vą czucia uczyni!, i zapragnęłam poznać 
ją bliżej, i jeśli dziś jako tako nią władam, jemu to 
wiąnam po czę 'ci." 

Smialo povdcdzićć można iż żaden z naszych 
poetÓ\V nie zxskal takićj popularności jak ICarpiń
sld. Był czas kiedy od palacÓ\V do chatek \Vszędzie 
jego piosnki uucon o, kiedy .Filon, Brąt i siostra, 
Durna Ludgardy, Dzieci u matlei i vvirle innych ty
siące pięknych ust powtarzało, kiedy hymn do Bo
ga, psrilmy i pobożne pieśni brzmiały w Ś\viątyniach 
Pańskich. Nieraz poeta podsłuchał \vlasną piosen
kę, nieraz rozczulał się z ludem śpićvvnjącym: ,,Po
tężny Boże na ziemi i niebie!·' a powićdzmy szcze
rze "\V głębi serca, czy to się któremu z jego poprze
dnikó\v i następcÓ\V trafiło? · 

Takato jest potęga wszystkiego co \vzniosłe, czu
le i szlachetn0l Satyl'y N arusze\vicza i 1\:rasickicgo, 
Monachomachia i l\1yszeida ICrasicldego~ dowcipne 
epigrammata vV ęgierskiego, obudzt1ly zajęcie, po
szuki"\,vano je, rozryv;rano, ale po zadowoleniu cie
ka,vośei nikt pra\vie drugi raz nie 'vziął ich do ręki; 
gdy tyn1czasem drobne, ale z serca wysnute; piosenki 
dlugo, bardzo dlngo przecho,vy,vuly się '\V pamięci. 

Oprócz sielanrk i picśni \V~asnych, ICarpiński 

przełożył z obcychjęzykó,vPsalterz Dawida i Ogro
dy, poemat Delilla. 'ńv stylu po\vażnym napisał . 
Rozmowy Platona, O wyrno1oie, Listy o szcz@śoiu, 

O sp1"a~vach publicznych, Podr6ż do [{rakowa i jego 
okolic, i przctłu1naczyl z francuzkiego Micheaud 
Wiara, pratoa i obyczaje Indyan. Probował także 

sil " 7 za\vodzic dramatycznym i napisał: Judytę tra
gedyą, Alcestę operę i Czyn.sz komedyą. W rozbiór 
tych wszystkich prac nie wdajemy się, bo powie
~zi.eliśm y na '\V stępie że to jest tylko krótki e i po
S\Vlęcone plodom SPrca wspomnienie. 

Jak dalece ICarpiJ1ski \vykonyvval \vłasnc przeko-
nanie, do,vodem j est z jednej strony 'vierszyk do 
młodego poety, a z drugiej vvszystkie jego poezye. 
Przytaczamy tu ustęp z tego wierszyka, raz dlate
go aby poprzćć przytoczone zdanie, drugi raz w chę
ci przypomnienia jakiemu młodemu poecie planu 
pisarskiego za\\rodu. · 

Ale pierwej trzeba siła 
Zrobić, niźli zrobisz wiersze; 
Twoje obowiązki pi erwsze 

· Oddać co czyj e każdemu: 
Bogu, krajowi, bliźniemu. 
Gdyś z temi wierzycielami 
W pokoju, baw się wierszami. . 

• 

• 

. Ant... Wieniarski . 
• 

• 

• 
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BRZYDOTA W ZWIERCIEDLE NAUKI. 

Mało zapc\vne jest ludzi na ś'''iccie którzyby 
wlasnćm nic st\Yierdzili doś\viaclrzcniem, iż pev;7ne 
przedmioty niez\vyciężoną przrj mują ich odrazą, 

a przynajmnirj \VStrętem mimowolnym. W niektÓ· 

rych to uczucie wzmaga się do potęgi choroby, 
znan~j '"medycynie pod naz,viskicm idiosynkrazyi. 
Jak indyka 'vidok szmaty szkarlatn~j przyprolva

dza do 'vścieklości, a struchlałą ptaszynę czaruje 
\Vzrok '\Yęia przyczajonego, aż 'v ko11cu odurzona 
łat,vą <Hat1 staje się zdobyczą; tak i ludzie, często
kroć na\'vct najrozumniCljsi, podl(\gają pe,vnym 

'vpłyvi'om nerlVo\vyin, mni<:j ~·ięcćj silnie działają· 
cym. Ten o1ndlć,va na \Yidok zHjąra; ttnntego 

dreszcz przechodzi gdy niespodzianie ujrzy żabę; 

ó'v znieść nie może myszy; inny jP. zcze dostaje 
konwulsyj gdy przypadko"·o zetknie się z pająkiem. 

Draźlhvość ta, po\vszechna szczególniej między 
płcią słabszą, lecz uierzadka i n mężrzyzn, niejednę 
w istocie ch \\7ilę życia nasz,) go zntru \V a. Tego 
przyroda nie chciala i cheieć \V żaclen sposób nie 
mogła; nic zna ona brzydoty, zn~ tylko piękno, na 
podsta,Yie rozunlo\v{:j. ''r szystko vdęe co się jrj 
pra,vom nie sprzeci \Via musi być piękn e , bo tćż 

istota tego pi~kna na t6m się gló"·nic znsadza, że 
ono jest cząstką rozun1nc~ całości st\vorzenia. 

,,Nie mogę przez~yyciężyć S\Y~j natury,'' oclpo,via
damy nieraz, 'v zamiarze uspray~r iecllhYirnia dzie
cinn~j jakirj odrazy; al<'ż to je t bluźnierst\YO oczy
wiste przcchv St\YÓrcy, którego dzirlotn temi slo-
1VJ znprzc czatny doskollałośei! \V o be c nauki 
wszystko jest piękne, gclyż ona bada "'łaś nie od· 
1vieczn<\ pra,va rozunlu, jakieroi przyroda się rzą
dzi. N aj '"yższe1n jej zadaniem j rst zespolenie się 
z przyrodą i nastrój myśli do S\vobodn(lgo, jasne
go pojmo,vania cndÓ\V st,vorzenia. !(to kol lviek 

Dlaczegożto, pytamy, wielu z nas wzdrygnie si~ 
Inimovvolnie, gdy im kto poda O\YOC który doj
rzał na cmentarzu? Zape\vne dlatego tylko, że 'vi
dzą 'v nim plód podsycony śmiertelneroi szczątka

mi S\Vuich bliźnich, " 'ybujaly zgnilizną i zniszcze
niem. Nie pamiętają oni że z kloak ludzkich po
chodzi \Viększa część mierzwy użyzniając<~j nasze 
pola i ogrody, że \Yszędzie życie \vyk,vita ze śmier· 
ci, by znów po życiu śmierć mogla nastąpić. z,vie
rzęta drobne giną pod naszemi stopami; z ich ciał 

\vyrosla trawa służy bydłu za paszę, a prochy irh 
pośrednio zmart"'JChvvstają w naszćm ciclr, gdy 
mięso bydlęria znów ludzkićm staje się poży,vie
nicm. Szczęślhvi 'v s'vem złudzeniu i nicś,viaclomi 
praw przyrody, zapominamy iż fizyczna istota na
sza ży\Yi się bezustannie trupami może tych \Yła
~nie zwierząt, kt6re '"strętClm nas przejmt\ją. 

Z urzuciero zgrozy mlocly uczeń mrclycyny ,ycho

Jzi do zakladu anatomiczn0go; \Yidok trupÓ\V po· 
rozkra,vanych nic\vymo\Ynie go przeraża. Lecz 
'vkr{)tce to uczueic ustępuj e, nie Jlatego że stępia· 
ło narvyknicnicm, tylko że anatomik pod roz· 
bierczym skalpelen1 '" kaiclćj części nauczył się 
dopatry\vać 'vszeehpiękn t~j calośei. Pośród gni-
jących trupÓ\V serce jPgo przPpelnia naj,vyższ.e 
U\Yirlbienie przyrody, któr6j t'vórczość cuclo\Vl1le 
har1nonijna 'v nnjrlrobniPjszern na,vet '"lóknic ży-

. ' 
'vo tn u się przed ta \Yia. U'" lclbicnie to '-rsp1cra go 
w trudnćj częstokroć drodze obranego za\vodu, ze
stala 'volę 'vobec tysiącznych niebezpiPrz(lńst'v 

, , . . 
i ,,·}Ć\Ya '"jego piPrsi zba\vienną chęc pos\vlęce~l~ 
się dla ludzkości. Z zimną dctrrulinacyą, choc1az 
pełen trosklhvośei, " 'ytra\viony lekarz \Vchoclzi na 
salę chorych. Oprzała trądem skóra nic spra,via 
n1u już "'strętu; O\vszem, jeśli szrzrgólniej zą może 

• 
przeto nic nauezył się jeszcze pano,Yać nad uczu- baczność poŚ\vięcB i<~j chorobie, tajemny1n przynę-
ciero \Ystrętu jakie \V nim budzi przedrniot choć-' en go urokiem. Szukając pra\v Slrćj nauki, 1_1ic zna 
by najtnniPj po,Yabuy, \Vedlug panujących ogólnie odr~zy, i \V samćj nawet szpetności upatruje stro
'vyobrażc t), ten, pod tym przynajtuni<~j \vzględ en1, nę piękną. 
nie Jnożc się naz\vać s\vobodnym. Otrząsnąć się Chemik '" s'vych retortach, napełnionych od· 
z 'vięzÓ\V ciemnoty i slabości, oto dąż!lOŚĆ konie- chodami, nie widzi obrzydli\vej nieczystości, bo 
czna knżcl(~j istoty rozumnPj! i on także szuka w nich myśli i prawidet Z roz-

-

, 
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kładu \vydzielonych rzęści stara się dociec tajemni- ogni"'O ,·vielldego łaticucha z':vicrząt zicmno\VO· · 
cy żyyvicnia się ciala ludzkiego i ocenić \vartość dnych, 'vyższy niejako stopieó plazÓ\V z pokrcwieł1· 
nawozu. Wie on że pracą nad roz\·viązaniem tych sh.va żab. Bo \vężo\Yi niezup ełnie zby,va na nogach; 

zadań przyłożyć się może niepomału do postępu posiada ich za\viązki \V mało \vystnjących cln~ząst
ludzkości, zape\vniając jej z jednej strony czerst,vość kach, które u różnych gatunkó\v żab coraz wyra
fizyczną, \varunek zdi'owia ducho,vego, z drugiej za- źniej :się roz\vijują. 

możność matcryalną, ułatvviającą rozw6j rnoralny. I '" Ś\viccie nicorganicznym znajdt\jemy \Vzniosle 
Badacz żyjącej przyrody, co nicraz długie lata \V poziomem, piękno vv brzydoci(j. Wiadomo np. 

poś,vięca stndyowanin obmierzłych dla oas istot, że rubin jest tylko n:1jczystszą glinką. diament naj

nicnlnirj przeto "'ysokit~j ""' t<!m zajęciu doznać 1no- czy .. tszym 'vęglcn1. Od " '"iakó'v laguny Toskanii 
że rozkoszy. W pełzaniu i wicin się \-vęża nie upa- uważane były za siedlisko duchÓ\V piekielnych; 

truje on podstępnćj chytrości, gdyż jedno i drugie buchającę z nich z łoskotem 'vyzie,vy przerażały 
jest dla niego koniecznym \vynikiem \Ve\vnętrznej nieoŚ\vieconą ludność, i okoliczne strony zamienia
tego gadu budo\vy. Ruch \Vęża nastręcza badaczo\vi ły w pustko,vie. Dziś, gdy bada\vczość nauki wy
tnvagi nad składem kości pacierzo\vej; (Uuga i je- kryla \V nich szaco\vny k'vas boraksowy, służący 
dnostajnie pra\Yie gruba kolurno a szpiku pacierza- \V metalurgii do lutowania, staly się ony źródłem 
\Vego każe mu \Vniosko,vać że nie 'vszyst.kie ner- nieprzebranego bogact"'a. 
wy 'vychodzą z mózgu, lecz znaczna ich liczba Lecz gclybyśtny \V zupełności 1vyczerpnąć c brie
bierze początek z pacierzy; a z tego " 'niosku ogól- li przedmiot niniPjszego artykułu, trzebaby nam 

. ncgo noYvy t\vorzy sobie pogląJ i na organizm przebicdz ogrom całego wszechś,viatal Poprzestat1-
czło,vieka. Lecz nietylko \Yzglęcly :fizyologiczoc my \Vięc na tych kilku dobitniPjszych przykładach, 
ważnem czynią dla badacza ciało \vęża, łączy on dostatecznie już przekonać 1nogących że niema 
z nićtn także interes morfologiczny (kształtu ze-, vv naturze brzydoty, bo \Yszystko w nićj jasnO·\VJ· 

wnętrznrgo ). Wąż stanovvi \V jego orzach vvażne l tkniętym posługuje celom. 

-----

.. l 

ZMIJA RUDA. 

z,vierzęta czyli gady zwane \V ogólności w~żami u żmij i jest wyraźniej \vrzeriono,vate. Przy każdem 
'v jednych okolicach naszego kraju, miauo\vicie też spotkaniu \vęże okazują się żywsze, rucha\vsze, 
\V guberuiach augustowski~j i plocki~j~ są rzadkie, ploehliwsze, a żtnijc ociężałe, leni\vc; co tnoże po
w południo,vych zaś, szczególnićj \V gubernii lu- chodzi z ufności '"jadowitą broń s\voję, którPj 
belski ej, bardzo częste, a na\vct w nicktórych miej- wszystkie Z\vicrzęta lękać i strzedz się muszą. Je

s c ach mnogie. Węże i żmije d '"'a różne od siebie dnego irh gatunku szC'zcgóło,vy podajemy tu opis. 
stano1vią rodzaje. Gdzie \viddać jedne, tam z'vykle Żm~ia ruda (lać. Vipera cltersea, niem. J(r-euzotter-, 
bywają i deugie; \Vszakże żmije są u nas daleko rzad· fran. Vipe1·e rouge) na 'vierzchu glo,vy, '" środku 
sze jak '"ręże. Nie po saroćm tylko ubar\vieniu ale między orzami n1a dużą tarczę , a za nią ku tyło
i po ogólnym kształcie ciała te gady na pićrn·szy " ,i d\vie j eszcze lviększe, tu i o'v<lzie na 4 częśri się 
rzut oka rozeznać można. Żn1ije różnią się od 'vę- dzielące. Reszta gło,vy pokryta drobneroi luskami. 
ŻÓ\V glo,vą pra,vic sereo,vatą, to jest'" tyle mocno Z pośrodka \Yirrzrhu glo1vy ciągną się ku tyło"·i 
rozszerzoną, tarczami pokrytą, i stosunkO,YO cicn- na boki dnrie cir1nne, sierpO\Vatą 'vklęslością na 
ką za nią szyją; szyja zaś \vężó,v ,vygląda grubsza, ze\vnątrz obrócone pręgi, które już się rozchodzą, 
ponieV\7aŻ glovva ich od tyłu mniPj jest rozszerzona, już zbiegają, i t\vorzą 'vtedy sercowatą plamę. Po
a ciało w ogólności bardziej wałcczko,vate, kiedy między temi pręgami zaczyna się ciemna, rzaclko 

l 
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tylko tu i ovvdzie przerywana, zygzakowata linia, 'vzrok tego gar1u dosyć jest słaby; szczególnićj źle 
i ta idzie przez cały grzbiet i ogon żn1ij i. Po oby- widzi on \V czasie lenienia, gdyż · wtedy skórka 
dwóch jt~j bokuch naprzeci"r każJego zagięcia vvi- ~chodzi i z oczu. Słuch zato zdaje się być daleko 
dać po jednej 1nalej, cicn1nej plamce, których clv,ra delikat.niejszy; ciało luską pokryte i wszędzie bez
tak rzucone sz~regi ciągną się róv;rnicż '\Vzdluż c a- pośrednio ziemi się dotykające, musi przenosić sze
lego ciała. Oprócz tych stałych cech gatunko,vycb lcst i dźwięki do uszu daleko lepiej , aniżeli po,vie
widzieć się na nt~j jeszcze dają znaczne odmiany co trze, którein się ony do uszu innych zwierząt do
do maści ubar,vienia, a to \vedług plri i \Yicku tego stnją. Takito środek " 'ynagradza im brak ucho
gadu. Główna maść 'vierzchu ciala samca by,va \vej konchy ze,vnętr:znrj i bębenka. Co do smaku, 
biało-szaro-blęk~tna,va, czasami w srćbrzysto-shvy zmysł ten u żmij i, rÓ\voic jak u innych gacló,v, zda
kolor 'vpadająca; TI'Jmienione zaś \Yyżćj pręgit pla- je się być bardzo malo roz\vinięty. Zmysl dotyka-
'my i ogólny kolor na brzuchu by,vają cza1;ne. Alaść nia: bardzo delikatny, ma siPcllisko '\V O\VJln z dvvóch 
samca z. 1viekiem żadnyrn prawie nie ulega zmia ... pręrikó'v ncr,,vistych składającym się, bardzo szyb· 
nom; samice zaś znacznic ją zn1i cniają. W pićr- ko \vysu\valnytn i cofaloymjęzyczku, którego \vęże 
wszym r oku ogólna ic-h bar"'a na ,·vierzchu ciała uży,vają wszędz ie i za\vszc, tak samo jak o'vady 
jest bla<lo-si\va lub bludo-rdzalvo-si\va, a pręgi syvych mackó,v, do przekonania się o jakości bliz
i plamy mniej '\Yięcej brunatne. łV drugim i aż do kich przedmiotó,v. vV ąż "~ysu \V a ten język, bez 
cz'\Yartego roku gló-vvna muść utrzymnje się pięknie ot.,1rorzenia s1częk, rynienkolvatem lVycięciem 

jasno-czer\Yono-brunatna. Zygzako\vatu na grzbie- \V końcu \Vif~rzchniej szcz~ki. 

cie pręga tu i O\vclzie byw'a si\vo -srćbrzysto ob- Pysk żmij i j est bardzo głęboki i aż pra\vie do 
\viedziona. 'V miarę starzenia się gadu główny końca głowy rozszczepany; może ona, r ó,v.nie jak 
kolor staje się coraz mętniejszyrn, barJzićj sza- '\vszystkie 'vęże, otworzyć go tak, iż wierzchnia 
rym, a nareszcie przechodzi "" bru<lno-szary, a pla- i dolna szczęka ZPj-dą się nn. jcdnę płaszczyznę. To 
my i pręgi stają się brudno-ruda.\vo -cznrne. Na ot,vićranie i nadz,vycz~ n e rozszerzanie się paszczy 
brzuchu "\V młodości przemaga kolor czerVi'ony następuje u tych Z\Yierząt tćm łatwićj , że dolna ich 
lub jasno-brunatny, z 'vickiem zaś coraz \vięcćj szczęka nie schodzi się bezpośrednio z kośeią czasz
przyby,va czarnego. , ko,vą, tylko pośrednio przez kostkę rucho1ną, tu-

Tak Z\Yana żrnija cza1'na (Vipera prcster) cała dzież że żuclnvy dolnej szczęk i nie są polączone 
• 

czarna lub czarno- si\Ya, lecl,vo ślady tu i owdzie z sobą massą kościaną , ale cllugićm, bardzo raz-
ciemniejszych pręg i pltun 1nającn, zdaje się być ra- szerzalnem \viązadlem. Dlatego to 'vąż połykać 
czej odmianą jak otldziclny1n gatunkiem. 1noże przedmioty o wiele grubsze od zwyczajnej 

Prócz koloru różni się jeszcze polfićrzcho\vnie S\Yrgo ciała objętości. 
samiec od san1icy tćm,. że ogon rna grubszy i dluż- Przyrząd do poruszania się z miejsca na miejsce 
szy, .choć cały znacznic od niej by,va 1nnirjszy1n. i sposób jakim ten ruch się 'vykonyVi'a są cieka\ve 
NDjćłluższy vvi.dziany sarnice mial 2 stopy i ~ cal, i V\'ężom tylko 'vłuściwe. Na brzuchu '\Yęża jest 
a samica 2 stopy G cali długości. Liczba liste\v na szereg cllugich, \Vpoprzek ciała j edna za drugą ulo .. 
brzuchu u samca -n'ynosi 140-145, u st;tmicy 144 żonych lusk, listwa1ni Z\Yanych; każda list,va ocl
~150. Organa zmyslo,vc ukształcone są tąk samo po"·iacla parze żeber "7 szkielecie 'vęża, i osadzo· 
jak u 'vszystkich \VęŻÓ\V jaclo,Yitych. Oczy skórką na na ciele j ednym bokiem, drugi ma wolny, odda
pokryte, która 'v tych n1i<:jscach jest nader prze- lać się od ciała czyli podnosić i opadać mogący. 
zroczysta, a oko rusza się pod nh!, jnk zrgarek pod Gdy wąż chce się posunąć muszkularną siłą żeber, 
szkiełkiem; zaprószyć się '\Vięc nic n1ożc. Źrenica, podniósłszy łuskQ, opiera· się dolnym jej bokiem 
poilobnic jak u kotóYv, j est \V kszt~lcic piono"'ej o cln·opo"'atość po,vićrzchni zie1ni, kan1ienia. i t. p. 
wązki<~j rozpadliny, która na sło11cu Z'\~7 ęża się i tak się , \Vszystkiemi rlziałając list1vami, szybko 
tak, iż lcd\vo jest \vidzialna Ta zdolność ściągania popycha i sunie; skoro zaś, polo.żony będąc na glacl
się tęczy ocznej zastępuj e oirjako po,vicl{i. Tęcza ki

1

ćj powierzchni, np . . na tafli szkł'a, nie znajdzie 
ta \ V oku żmUi rudej jest ży,vo-plolnicnisto·czerwo- punktów oparcia, wtedy się z miejsca ruszyć uie 
pa.. Z takićj bud.o,vy oczu \Vnosić już można że może. Takim samym sposobem 'vęże wyłażą na 

• 

• 
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drze\va i 'viele ich w tćm czołganiu się bardzo jest do kilku tylko ty go u ni rozciągać się n1nją. Pier\-rsze 
zręcznych. pe-n7 ni0j ze '"''iaclon1ości o skutkach t<U ro 'liny po-

Nie \V o\vytn to szybko \vystnYalnytn języku, jak dal Aleksander I-lun1bol<.lt. Zasługują także na po· 
pospolirie lud sądzi, ale \V oclpo,victlni(~j ... budo,vy lercnir, " 7 cdlug okoliczności, 'vyssaniu jadu z rany, 
zębach żtnija ma straszną S\vą broó jado\vitą. jrj '"Yn1ycie, lub '"yrznięcic skalćczoncgo n1iejsca, 
''7" szystkic \vężc mają zęby i kąsać mogą, ale te jak rÓ\vnicż posttnvicnie baniek na raniP, prze\vią
tylko są jado\vitc, ro posiadają \Ylaśehvc do tego znnic nad nią ciała i t. p. Ukąszeuio od żmij i, gdy 
zęby, a "'łaśnic takiemi natura zaopatrzyła żtnije. się prędko użyje środkó\v zaradczych, nicjest śmicr-

' ""\V tyle glo,-ry, po obu bokach, jest po jednyrn po- telnc, zaniedbanic jednak narazić może na nic
długo\Yutynl gruczole, gdzie się jad zhi~ra. Od każ- bczpicczer)st\VO. Ukąszenie to by"'a szc.z<'gólnit'j 
dPgo gruezola idzie ku przoclo,vi kanał, którym szkodlilve " ' czasie letnich upaló"'' i kirdy mirjscc 
jad dostfłjc się do skórko,vntćj poch'"Y zęba"' gór- ukąszone znlljclujc się blizko ogóln<'go środka krą
n~j szczęce. Ząb ten '" spokojuyn1 stanie żtniji ca- żPnia kr\Yi, blizko serca. Tylko boso lub \V eicn
ły :\V poch\vic jrst ukryty~ hako\vato '"tył zakrzy- kich trzc,vikach ello<lzący ludzie potrzebująsię oba· 
'viony, bardzo ostry. Przy nasadzie od przodu znaj- \Yiać ukąszenia od t<U żn1iji, bo przez grube! skórę 
duje się '" nin1 dziurka pro\Yndząra do kanału \Ve- butÓ\V zęby jc:j rD.nić nic zdołają. Botanicy rośliny 
"'nątrz zęba, ktorcgo n1ale11ki ot\vÓr " 7JChodzi przy po Ztlrnślueh zbićrnjący, toż zbićrnjący grzyby, ja
ostrym końcu Yl delikatną rynienkę; od trgo jrszcze gody, suche gaJęzie, po"'inni zacho,vać ostrożność 
ot\Yoru idzie przodem, po \vypukłości zęba, rynien- \V mirjscach gdzie się żmije zn'njdują. 
ka odkryta do pi<~r\Yszegu przy nasadzie ot\Yoru. Żmija ruda chętnie przebyYva \V nlifljscach gdzie 
Przeznaczcnic1n j est, jak się zdaj c, tego mistrrne- są jamy, gdzie cl osy e słońca dla 'vygrzć,vania się, 

go dodatku, aby przyjnlO\Yal i pro\vadzil do rany \V miejscach zasłonionych od '"iatrÓ\Y, a nade
nacln1iar jadu nicmogąc<lgo się pomieścić \Y \Ye,Ynę- \vszystko gdzie \Yicle j eRt 1nyszy, n~jnlubi0r1szego 

trznym kanale. Gdy \vięc żtnija chce kąsnć, pod no- jćj pokarn1u. Diatrgo to lubi szczcgólni<~j obróco
si do góry rucbotną kość \vi0rzchnkU szczęki, \V któ- . n c ku sloł1cu poebyłości \vzgórz zaroslc \Yrzoscn1, 
rćj ząb j0st osadzony, a \Vtrcly ten przybićra lderu- ł odkryte miPjsca \V gnjach, między poj edynczo tt~ 
nek piono,vy, a razem elastyczna poch"'a j<'go ścią- i o\vclzie rozrzuconcrni krzakami; lubi zanlicszki
ga się Jo jrgo nasady i tak ją obtula, iż jad z pod \VD.Ć zarośle n1lodyeh drze\V jglastyeh, lecz oddala 
nićj kanalem tylko zęba i jrgo rynienką sączyć się się z nich gdy młode drze\vka tak podrosną, iż 

może. W ty l e za tytn gló\Ynym zęb<1 nl stoi Z\Yykle '''szędzie grunt o<'icniają. Widzićć się tnkżc daje na 
kilka jeszcze 1nni<ljszyeb podobnych zęoÓ\Y zapa- blotach i mokradlach gęsto trzciną, sito\vicm, tra
śnych, które posuvi·ają się ku przodo\vi i zastępują \Yą, turzycą zarosłych, gdy tain nie trudno o n1yszy. 
dawny gdy \vypadnie. Jado\VJ ząb żmiji by"·a od Takie to miejsra zamieszkując żn1ija, gdy 'v po-
l do 1 3/.~t linii dlugi. Juclnio\vych godzinuch najmocnic1j slor)cc Ś\vićci, 

Jad żtniji i każdego '\Yęża jado,vitcgo dziala na 'vygrzĆ\va się, leżąc Z\vinięta \V krąg i glo\vę z o
kre\v ". brzpo.~redniem tylko ZPtknięciu; na skórę zaś gnisto iskezącen1i oczyma trzynla \V pośrodku, 

ciała i '" kauale tra \Yienia nie ""Y'vićra szkodli \Vego oczekując rychło się zkąd nieostrożna myszka przy
wply,vu, dlatrgo może, iż przez tra,vienic się roz· bliży. \\7 tedy to jak strzalę \Yypuszcza do ni0j glo
J.Jada. 'l"'ruciznn, łącząc się z kr,vią, zaraz ją ścina, "· ę, i zanim bićone Z\Vicrzątko spostrzeże S\Voicgo 
a ''tedy część płynna rozchodzi się po przyległej nieprzyjaciela, już jest śmiertelnie ugodzone jad o
tkance, gdy pozostała część skrzrpła, czarno-czer- \vitemi zębami; jeszcze uciec usiłuj e, lecz zaciekle 
"rona kanul żyły zatyka i krążenie \Vstrzym~je. ścigane i rażonC', ch,vieje się i pada bez,vlaclnic. 

Gló,vnemi lekarstwami na ukąszenie od żmiji są: Wtedy żtnija s\vą zdobycz od glo,,·y połykać za
ammonia, chlor, i różne ru~liny, między któremi czynu, i choćby to być mial kąsek trzy, cztery ra· 
najlepszą być ma koltu11bijska roślina Z\Vana Mi- zy grubszy od jej gło'"'Y• to przecież go nic porzu· 
cania guaco. I_)odają ją za tak dalece skuteczną, iż ci; ale ta czynność niekiedy potr,va godzinę i "7ię
ukąszenia żmiji nie szkodzą osobie której sok tej cćj. Po takiej uczcie leży znÓ\V na slońcu 'vycią
rośliny zaszczepion o~ vV szakże skutki szczepienia gnięta jak dluga, bez najmniejszego poruszenia. 

KsiĘGA S wiATA, R. IV. 5 
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s,vi<~żo najedzona bywa niezmiernie gruba. Tak dzinnej miloścj; zaraz po narodzeniu się małe to 
'vielkie ma upodobanie 1v myszach, iż bardzo rzad- licho czołga się samotnie gdzie oczy je 1viodą, i nie 
ko zdarzylo się znal(Sźć \V zabitrj szczątki żaby al- dbnjąc ani o matkę nni o siostry albo braci, własnym 
bo ptaszka. · tylko za1vierza siłom. Dopi<!ro pod jcsiet'i pokazu· 

W nie\voli żadnrgQ nie przyjn1nje pokarmu, a na- je się między żmijami jakiś ślad to\varzyskości. 
'vet zlo,viona bęcląc zaraz wszystkie jadlo z siebie vV tej porze często \vidzićć się je zdarzy po kilka 
lvyrzuca, jak gdyby rozn1yślnic umorzyć się cbcia- razem. Czynią to, jak się zdaje, dla wyszukania 
la głodem. Zresztą bardzo długo bez poży,vicniu "rspólnrgo zirrlo\viska. Na ten cel 'vybićrają sohie 
'"ytrzyn1ać może, tak iż niekiedy pól roku żyje jamy 'v zie1ni, rozpadliny vV skalach, lub dziuple 

l 

1v zamknięriu, najmninjszej skłonności do jadlanie \V 'vypróchni&łych di·zclrach, i zimę przepędzają 
okazując. Ale choć nie je " ' nie\voli, to przecież \V stanic odrętvvien i a, ale zaraz się buJzą gdy do 
wstrzymać się nie może od zabicia rnyszy, jeśli się cieplej izby zostaną wnicsionr; 'vidziano też nie- , 
którą do11 \V puści. Spokojnie leżąc '" klatce grze- ruz jak 'v cieplych dniach zimy ze schronici1 s'vych 
je się na sloi1cu; lecz niechże spostrzeże myszkę, vvylazi1y. l\lnrzną gdy ternporatura po,vietrza zni
poclnosi zaraz glo,vę, szćroko ot,vićra paszczę, ru- ży się pod zero; co przeeież tylko w najtęższych zi
sza językiem i patrzy na nią jaskravvemi oczyrna, mach nastąpić 1noże, gdyż ich kryjó,.,vki by\vają 

rychło się do nićj zbliży, a "·tedy 'vy1nierzonym cio- z''?ykle tak głębokie, że mróz tam nie dosięgnie. 
sem rzadko ją kiedy chybi. Zabi\vszy ofiarę leży ICilka razy do roku żtnijc zrzucają \vićrzchni na-
znowu spokoj nie. skórek czyli lenią się \V zupełności, bo na\vet z o-

Żlnija ta chętniej z\vykle kąsa z'vicrzątka cieple- czu zlazi im skóra; po każdćm zaś \Yylenieniu maść 
aniżeli zimnokr\Yiste, i w ostatniej tylko potrzebie ubnr\Yienia ich staje się Źylvszą. 
rzuca się na żaby lub .)aszczurki; tak zaś podrażnić Że u nas żn1Uc dosyć są rzadkie, że niebardzo 
ją można, iż cień svvój lub ')'lasny ogon kąsać bę- się rozmnażają, przyczyną tego liczni i przc\vażni 
dzic. Ukąszenie jednnk ani jPj sunH~j, ani drugit~j ich nieprzyjaciele, jak l'Ó\vnicż ta okoliczuość, że 
żrniji bynnjmni<~j nic szkodzi, O CZeln się 'vielą do- żrnija, ufna \Y gw·altO\VOOŚĆ S'\'\'ego jadu, nic Ucieka 
ś'Yindezcniami przekonano. przed napastnikic1n, choćby spostrzegła jego zbli-

'V piątym roku życia staje się płodną; parzenie żanie się, kiedy inne niejado\vite \Yęże,jak " 'idziemy, 
następuje na '-viosnę, u poróJ 'v sierpniu lub wrze- na najtnnirjszy okolo siebie szelest szybko umy
śniu. Żn1ija \vydaje płód żywy, (ztąd pochodzi jćj kć1ją. Naj,vięct~j pe,vnic 1vę.ŻÓ\Y i żmij \V ogólności 
naZ\VU łaciliska TTipe?~a czyli Vivipara, co znaczy 'vytępia sokół nlyszolów (Falco buteo ). Rzecz uso
żytvorodna); rodzenie to przecież różni się ód ssą- blhvsza jak ten ptak za jednym rzute1n oka rozpo
cych z'vierząt tćm~ że plód żmiji , \V żadnym nie bę- znać umić lVęże jado·w·ite od nirjaclO\"'ł'itych. Nieja
dąc z'\viązku z cialcn1 1natki, przed narodzeniem Jo,vite lapie od razu za którąkohviek część ciała, 

wylęga się 'v ni6j 'v jaju, podobnie jakby się '\vylę- i nie Z\Vażając na ich syezcnie, pożera. v\~ cale ioa
glo kurczę \V jaju kury przed jego znicsienien1. czćj bierze się do ż~ii rudej. Patrzy się na leżącą 

Po,vicdziććby przeto 1nożna o żn1ij i, że znosi ży- przed sobą, oka z niej nic spuszczając ; i ona tćż , 
\Ye żrnijki 'v jajach, któryrh obslonki \Ytcdy pęka- zntĄjąc \\1 ni1n "Toga Śnlicrtclnego, do \valki się go
ią i żn1ijki su1vać się zaraz zaczynają, część jeszcze tuje. Stąje natl nią głośno krzycząc i skrzyellarui 
żóltka przez jakiś czas z sobą unosząc. Żmijki te bjjąc, przyezrn1 glo'~ ę za,vszc do góry trzyma, 
po narodzeniu by\Y<\ją rlo 7 cali długie, i \Yszystkie- i szybko ją usu,Ya od ciosów, kt6re ż1nija raz po 
mi już cechauli z<h~a(lzają drapieżność; ot"~ićrajfl raz uań '"Ylnirr.za. Potćn1 nagle się nu nią rzuca, 
pyszezki i pokazują jadonrite ząbki, sykają i do pory,va '" pól szponatni i biciem skrzydcl stłumić 
oblo1Yu się gotują . Zat·nz po narodzeniu ukąszenie ją usiłuje. Żn1Ua miota się kąsając bez ł~du, to 
ich nie jest szkodli\vc, ale '\V tydzicó już kilkakro- \V povvictrze to \V pierze nieprzyjaciela, aż naresz
tnem ukąszeniem mysz zabić mogą. Juk stare tak cie dobrze 1Vy1nierzony raz dzioba glo"Yvę j(~j roz
i młode \V nic,voli, choćby się '\V ni<~j zeodziły, jeść p1ata i życiu puzbtuvia. \Vte(ly tnyszolólv, radośnie 
nie chcą. Nie '-ridać '\V tych Z\Yierzętaeh, tak san1o krzykną"· zy, puszcza ją, a gdy żmija żndnego już 
jak "v p· Jąkach, ani śladu macicrzyóskiij lub ro- l znaku życia nic claje, bierze się c lo jej ~pożycia, od 
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gło\YY za\vsze zaczynając. Gdy czasem uda się 
żmij i ukąsić go, ucierpi rokohviPk, lecz nirtyle co 
inne Z\vicrzę lub czło,Yiek, tak iż go to od 'cigania 
jćj \Vcalo nic zraża. Drugitn z ponlięc1zy ptakón' ró
"vnie \viclkitn nieprzyjaciclcrn żtniji rud<:j jC'st sójka, 
która ją znienacka, ostrożnie przysknkując, silnie 
dziobem \V glo\vę uderza, odskakuje i znolru ciosy 
po'' tarza, dopóki nie zabije. Trzrcim z ptakÓ\V 
jest bocian, który na żmiję śrnialo uderza, gdyż jej 
kąsania to \V nogi, to \V dziób bynajmni6j szkodzić 

-
1nu nie mogą. Z pomiędzy Z\vicrząt ssących polt~ją 
na żmiję jeże, któr0 nie znrażając na kąsanie, ży\Y· 
ccm jrj gło,Yę chru. tqją, choć rrsztu ciała jeszcze 
się kon\YulsJ.jnic miota. Ró,vnież dybią na nią tch6-
rzc, lasice, a. 1nyszy, co to latem o·ló\VlHl są karrnią 

żtniji, mszczą się na nićj zjadając ją odręt\vialą 

"" kryjón'cc zin10'\vc':j. 
Na zalączonrj obok rycinic \vidnć: l) starego 

sntnca; 2) bardzo starą samicę; 3) podrosłą sarni

cę i 4) nieda\vno \vylęgłą . mlodą żmijkę. 

E'. L. b. pr. n. p. 

' 

WIT STWOSZ 
I JE G O 

Ostatnie lata XV i pier\vsze XVI \Vicku stano
'\vią Ś\victny okres \V dzirjach Europy. JeJni po 
drugich zjtnviają się ludzie znnkomiei to \V sztu
l{ach i nauknch, to \vynalazkumi rozmaitego rodza
ju '\VS]aY\'i<)ni, to znO\YU \VOjO\Ynicy, }listorycy, mę
żo,vie stanu; mnożą się oukryeia Zl11icnilljące po
staĆ Ś\viata ; slo\vem j cstto jPdna z tych \Viclkich 
epok, które z rzadka '" dziPjarh ludzkości jaśnieją, 
a pra,vdzhve znjęeie ,v oczach glębit:j myślącego 
czlo\Yicka \vzLudzać po,vinny. Szcz(·gólnirj \V dzie
dzinie sztuk oLrazo,Yych epoka ta piękne i liczne 
zosta\vila ślady. Pomiędzy znnkon1Hcmi podówczas 
mistrzatni, ró" i en nik ich 'vie kic m i zdolnością, 

a z najbicgl<~jszc1ni o pier,vszct1stn·o ublrgać się tno-' 
gący, k\Yitnc}ł rodak nasz 'Vit St,vosz. Potomność 
przyznalu mu na\Yet że hyl IHlJ\Viększym s\vego 
czasu snycrrzcn1; popra'''no~cją kszt:.tltón·, rze,vną 
i· \Vznio slą prostotą myśli prz<nYyższyl on "W .... ohlge
mutha, I(rafta i Surlina, nielicząc już innych rzeź
biarzÓ\Y nien)icckich, gdyż z nicn1i tylko prace St\vo
sza porÓ\vny,Yać można \vedle ich rodzaju. Po 
dlugić1n zapomnieniu zno,vu teraz zaezynnją spra
lviedli,vość mu odda\vat: .. i skrzętnie poszukują zna
mienite z:1wszc, chociażby najdrobniejsze na\vet, 
okrucl1y ut,vorÓ\V jego. Zasługa \vydobycia u nas 
z trzech\vieko\vcgo pra\vic ukrycia ilnienia St,vo
sza i upowszechnienia 1viauomości o nin1 i o pra-

PRAC E. 

c ach jrgo należy się \vylącznie czcigodnemu p. Am
brożernu Grabo,Yskicmu; jrgo t0ż nirzmordo,van 'j 
gorlhvości \\'inniśmy zaszczyt odzyskania \V i ta St,vo
sza j~ko naszPgo \Vspólziomka. Nicrnry bo,vicm, 
pier\vrj nieco postrzrgłszy się na \V artości dzieł je
go, i Ś\viaclomi cznso\'\'ego '" N ory1nberdze po by· 
tu, koniceznic chcieli za czysto nictnicckiPgo poda
'vać go snycerza, podobnież jak ciągle j eszcze usi
łują do,Yieść, że l(opernik byl NicnlCCin, pomitno 
iż śp. Adryan l(rzyżanO\Yski stano,vczo udo,vodnil 
nnrodo\YOŚĆ jego polską. Nie możemy sobie bynaj· 
1nni ~j pocl1lebiać że co~ no\vego napiszC'my o'' i
cic St,voszu lub o praeach j0go, po tć1n co już 
o nim po,vicdzieli: pp. Ambroży Grabo\vski, '" li
cznych dzielaclt s\voich będących o\voccm dlugo
letnich poszukhvaó. \V arcl1hvach akt da\vnych 
krako,vskich; Ec1. bnr. Rasta,vieeki, który \V natlcr 
szaco,vny1n sło\vniku malarzÓ\V polskich Z<'bral 
skrzętnie 1-viadon1ośei o pracach i życiu Wi
ta ~t\vosza, rad korzystając ze ,yzmianki jakoby 
on i malarst\vcm znjmo,Yal się; J Łcpko,vski 
\V l\rytycznym przeglądzie prac St\Yosza 1v ga
zecie \Varsza,vsldćj uruieszczonyn1; po tem \Vresz
cie co o mistrzu Wicie pisali różni niemieccy 
autoro\vie, 'vych\valDjąc dzicla tego niemieckiego 
snycerza. Nie pozostaje nam, oddalonym Z\Vła· 

szcza od najcelniejszych robót ~twosza, i po upły,vie 
5. 
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pra\vie lat d"runastu od czasu gdyśmy się w Kra· szawie także jest kilku Stossów; jeden z nich, nie· 
ko\"\'ie nasycać mogli lvidokiem kilku \vybornych da'\l'no zmarły, był urzędnikiem w Kom. Rządow. 
rzeźb jego, nie pozostaje nam podobno, jak zebrać. Przych. i Skarbu. 
razem porządkiem czasu i \V jednę po \viązać całość St,voszo,vic zatrudniali się rozmaitemi wyższego 
\V przytoczonych po,vyżej i kilku innych źródłach rzędu rzemiosłami: brązo"7nictwem, puszkarst,vem 
znajdujące się \Viadomości o mistrzu Wicie i o ro- (I-Ianusz r. 143:2 i 1433), zlotnict\vem (~1aci6j 1482), 
botach które \V ciągu długiego Sl\'ego 'vykonal ży- ciesielst\Vem i t. p.; a \Yszyscy synowie mistrza VVi
\Vota. Przyjemnie nam że ta drobna praca przy- ta niepoślednio miejsce pomiędzy Z\volcnnikDmi 
ozdobioną być może dobrą ryciną, \vedle jednrj sztuk o brazo\vych z aj n1o"vali. 
z najpiękniejszych a n~jmni~j znanych rzeźb nasze- Wit St,vosz, lub jak go nickiedy piszą Stoss, 
go mistrza, \V której znalćźć można cechy odzna- najznakomitszy z calego tego gniazda, urodził si~ 

czające ut\vory St'\Yosza. Sta,viatny ją oraz za przy- 1-v Ii:rako1vic r. 1447 i tamże przez lat blizko 50 
kład jak podobnego rodzaju rzeźby rysunkiem u po- stale zamieszkhvał ( 4). O piĆr\-votnćm życiu jego 
'vszechniane być powinny. Dobra rylcem \vyko- i " 'ycho,vaniu , oraz o mistrzu u którego rozpoczął 
nana rycina bez poró,vnania lepi~j odd:Jjc zalety naukę rzeźbiurst,va, żadnych pe,vnych nie posiada
i przymioty \Vłnści\YC rzeźby, niż naj staranniejsza my "~iadorności. Niektórzy domyślają się że mógł 
i najpokaźnic:jsza cbro1nolitografia, któr~j ztn:vsze być uczniem VVT ohlgemutha (ur. 1434 zm.l51~),{~) 
brak czystości i wierności kszrałtólv, stano\Yiących znDjdując nirjakic podobicr)st\lvo 'v sposobie lvyo
najgló,vnirj szą wartość snycerst1va. Takie to ry- hrażania Bogo.roclzicy przez obu tyrh \Vielkich 
ciny pragnęlibyśmy widzieć zdjęte z ołtarza Mary- \vsp ólczesnyeh sobie mistrzÓ\V. Zclanie to atoli wąt
ackiego, \V e " ' zorach sztuki średniol\'iecznej, z nie- plhvern się okazuje, jeżeli Z\vażyn1y na ogólne ce
znanym dotąd przepychem u nas '"''ydawtlnych, chy ich ut\voró,v, tamtego smagłych, a niekiedy ''ry
a jeżcli koniecznie i chromolitografo\vany tna być muszon.,vch na,vct, tego zaś pełnych pra\vdyi 'vdzię
'vizerunck tego oltarza, to przynajrnni{\j życzyć by ku, namaląróżnic-ę w \Vieku pomiędzy nicrni i '\V rcsz
należału ażeby przy ogólnym bar\vistym \Vidoku cie na tę okoliczność, że z pośród docho\vanych 
szczególo,ve częśei \V \viększym rozn1inrz0, a do- dotąd dzieł rzeźbiarskich W ohlgernutha najda
hrym prosty1n sztychem, byly 1vydane. Dotąd bo- \vnicjsze, to jest ołtarz \V Norymberdze, pochodzi 
'viem nic z dzieł Wita St,vosza u nas znajdujących zaled \.VO z czasu między 14 70-14 7 5 rokicn1 ( 3

). 

się \V podobnych rycinach nie posiadamy, prócz kil ... Trudno \Yięc aby tak mało znany, już ró,viennika 
ku mnirjsz<~j \vartości litografij. s'vego mógł być 1nistrzem. Pręclzrj sądzić można 

Że St\voszo1vie lub Stosso,vie zda\vien już Kra- z p. A. Grabo,vskim, że VVit '\V Krakowie się ksztal
ków za1nieszkiwali, i nie byli no\vemi do tego mia- cil, gdzie pocló1vczas nie brakło na dobrych miej
sta przybyszami, niezmordo,vany \V S\vych poszu- sco,vych rzcźbitn·zach i snycerzach, jak tego do
ki\Yaniach p. Ambroży Grnbo,v. ki coclzi{_} nnie no- 'vodzą częste o nich \Vzmianki \V aktach krakowskich 
\vemi j eszcze st,vicrdza do\1'odami. Mieszczańska, i liczne kamienne, dre\viane i brązo\ve rzeźby 
a może na\vct szlachecka, ta rodzina od pirr\\'szych bardzo dobre, a 'viclocznie miejsco\YĆj roboty. Lecz 
lat XV ,·vicku przez kilka pokole11 często \ V aktach który by z rzrźbiarzy krako,vskirh miał być nau
krako'\vskich jest wspominana. Posiadała ona czycielero St,vosza, trudno jest dociec; {4

) to tylko 
w ICrako,vie kilka domó'v i urzędami n1irjskiemi pcnvna, że 'v ut\vorach Wita znać odmienną, \Vca
zaszczycaną by,vala . . Potornko,vie j ednak \\'ita le nic niemiecką szkolę; mają ony jakiś rodzaj po
St,vosza, dla nie1viadornych przyczyn, zmienili po- kre\\'ieóst,va z postaciami '-rlaśchvemi O\Voczesnym 

dobno S\VC nllZ\Visko na przydainek ""Z\YabóYv, gdy (i) Conversat. Lcxic. fiir bild. Kunst, T. IV str. 502 kła
inne gałęzie t<~j rodziny przy da1vnćm StossÓ\V rnia- uzie urodzenie \Yita między ł 438 a 1447 r . 

. nie pozostuły (.i), i dotąd Lo<.laj istniPją. vV \V ar- · (2) Sobieszcz. 'Viad. Hist. o Szt. P. w dawn~j rolsce 
i 847 T. I str. 230. 

( 1) Ambr. Grabowski star. Krak. zabvtki etc. Kraków ., 

l 8 o O r. str. ł 56-16 ł; tego~ sta1·ożyt. Wiadom. o Krak. 
Kraków 185:2 r. str. ~82-285; tegoż Skarbniczka naszeJ. 
Arcbeol. Lipsk. 1854 r, str. 83-93. 

' 
• 

(3) Istnieje jednak niepewna \vindomość o innym jego 
ołtarzu, jakoby w r. 1454 do Rothenburg~ zrobionym a w r. 
1494 zgorzałym. Convcrs. Lexic. f. b. K. T. IV str. 564. 

(4) Skarbn. nasz~j Archeol. str. 84 . 

\ 
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budowlom kościelnym i innym w Polsce, l{tóre 1 W innych .późniejszych pracach Wita Stwosza, 
prostotą swą w oczach nieuprzedzonego badacza 1 obok wybornych już postaci ludzkich, za\vsze je· 
i zna"'CJ "'iclce się różnią od podobnych pomni· szcze podzi,viać trzeba doskonalość i bogact\VO '\VJ· 

kó\v budownict\\7a w Niemczech, Francyi i Anglii. konanych ozdób, przydatkó,v, a zwłaszcza piękność 
l(tokohviek. jest Yvtajcmniczonym \V Z\vyczaje odzieży, z niezrównaną łatwością, rozmaitością, 

i pra,va cccho\Ye '\vieków średnich, kiedy to niei- a przytern pra,vdą ufaldowanćj. Przymioty te wy
naczPj można było samodzielnie trudnić się jedną bitnie cechują 'vszystkie, a z\vlaszcza da,vni~jsze, 
ze sztuk pod cechowe podciągniętych karby, aż za ut,vory mistrza Wita, i dlatego właśnie że już za
złożeniem ja\vnych do,vodó'v S\vego usposobienia, rodek ich przebija się w rzeźbach vvspomnionc ol
które przez starszych cechu suro\vo, a często po- tarze zdobiących, można tę pracę zdaje się z pcwno
mimo cał~j sumienności za,vistnie nn\vct, sądzone ścią za je dnę z najpier\vszych Wita uznać. Rzeź

i oceniane by\Yały; ten łatwo pojmie że Wit Shvosz, by te, z\vyczajcm średnio\viecznym, złocone są 

nim został mistrzem w snycerst,vic, 1nusiał już i różne mi ubar\vione kolorami, a drz\vi czyli skrzy
\Vprz0cl odznaczyć się niejedną pracą, i zyskać dla rzeźby zamykające "rzbogaconc nader sza
w bardzo mloclym jeszcze \Vieku znami<'nitą '"'Kra- co,vnemi malo,vaniami, w których \Vizerunki Wla· 
ko,vic \Vziętość, gdy najdawniejsze \viadomości dysła\Ya Jagiełły, 1\:azimirza syna jego i cal<~ pra
w r. 14 77 już go zalcd\vie trzydziestoletniego, mi· wic króle\vskiej rodziny rozpoznać się dają (i). Dru
strzem mianują, i to niepospolitćj birgłt)Ści i sla\vy. giro nt\vorenl Bt\voszo\vi przypisyv;ranym, na któ
Jakoż ufając wprawnemu oku p. A. Grabowskie- rym znajduje się naznaczony rok 14 71, jestł{amien
go, kilka niepoślednich rzeźb \V drze\vie i kamieniu na plaskarzeźba \viclkiego rozmiaru, niPgdyś w ścia
znajdt~jących się dotąd '\V Krako,vie do tych pier- nie bursy pra\vnikó\v umieszezona, a dziś osadzo· 
wotnych prac Wita St\voszą policzyćby nalcżalo ( 1). na w murze dzicdziuca kollegiurn jagielloóskicgo, 
Zpomiędzy tych, których lata " 7ykonania są '\Via- \vykonana ku pan1iątce założyciela \vsponlnionćj 
do me, za najdawniejszą robotę młodzirt1ca St,vo- bursy, historyka Jana Długosza, którego herb Wie
sza przyjąć by potrzeba clu'a drewniane ołtarze sza- niawę 'vidać u dołu rzeźby(~). Plaskorzeźba ta, '\Vraz 

fiaste \V knplicy jagiello!l~kićj czyli ś. l(rzyża \V ka- z drugą nade drz\viami kollegiurn księży psałterzy
tedrze krako"'skiej na vV awclu ( ~). utoją ooy po stÓ\V \V dzieclziucu zarnku krako\vskicgo umie

obu stronach \YPjścia do tćj kaplicy; gdy są ot,var· szczoną w r. 14~0, rÓ\vnież ku pamiątce fundatora 

te widać \V ich zagłębieniu, "'śród ozdób tak z\va- tego kollegiurn Dlugosza, którqj robotę także Wito
nego gotyeldego l<roju, '\V jednym ołtarzu \V vi~ypu- \Vi St,voszo,vi przyznnją, układem swoim nicrnuićj 
klej rzeźbie 'vykonaną Ś\V. Trt>jcę, \V drugim zaś jak i sposobem roboty przypominają bardzo plasko
Matkę B{)ską bolesną i Pana Jezusa. Pod ołtarzen1 rzeźbę na bursic Jeruzalem r. 1453 'vykonaną ( 3), 

Ś\v. Trójryjestrok 1467, pod ołtarzem zaś l\1atki zbliżajcle się jednak "'ięrej do późnirjszych prac 
Boskićj umieszczone herby: Polski, Lit'.-vy i I~akuz, St"'osza, coby przyJąć można za \vskazÓ\vkę, iż 
wskazttią czas roboty i fundatorÓ\v króla I\:azi- rzeźbiarz kamirnia bursy Jeruzalem mógl być na
mirza Jagiellończyka \Yraz z żoną jrgo Elżbićtą uczyrielem \Vita St\vosza (~}. 

' arcyksiężną rakuzką. U \Vażać można \V tych o l- Zapc\vne 'rielc innych dzieł pomniejszych 'vyjść 
tarzach nicdość popra,vną rzeźbę osób~ przy dobrze jeszcze musiało \V tytn pićr,vszy1n okresie z pod 
'vykonanych ozr1obach i innych przydatkaeh, mia- dłuta naszego młodego snycerza, a zdaje się że 
n owicie pięknym kobiercu z \vyciskanen1i na tlP i rzeźbę kamienną przedsta,villjącą Chrystusa l~ a
zło cistern k'viatami, rozciągnięt .. v1n poza l\1atką Bo- . 

(i) Obrazy te 'vydane zostaną wkrótce we Wzorach 
ską. Są to cechy dosyć polvszcchne każde~ mlo- sztuki średniowiecznej. 
dzieńcz~j rttki, która jeszcze nie mogla podolać tru- (2) Skarbn. n. Archeol. str. 84. 
dnościom roboty posążniczćj. {3) Skarbn. n Archeol. str. 85. Rysunek jej dosyć 

wierny u J. Łepkowskiego. 8taroź. i Pomn. Kra. 1847 ze

• 
(l} Skarbn. n. Archeol. str. 84. 
(2) J. Mą czyński pamiątka z Krakowa. Krakó\v. 184 5 

r. Cz. II str. ~ O O. 

szyt 4ty. 
(4) Rysunek kamienia z Bursy Jeruzalem znajduje się 

w zeszycie VI Wzorów szt. średniowiecznej. Ska rbn. n. 
Archeol. st1·. 8 4. 

, 
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na '" ogrójcu, o której trudno 'vątpj6 aby insz<~j 
była ręki, do pićrwszy('h robót jego policzyć należy. 
Płaskorzeźba ta 2 1/~. łok. \vysoku, 2 ł. szćroka, \V ra
mach i/4 łok. szerokich' cała z jednego kamienia 
wykuta, w samym środku pola "'yobraża klęczące

go Chrystusa Pana na skale góry oli,vnćj; u stóp 
jego trzej apostoło,vie spoczy\YDją snem tdęci; na 
pra\vo unosi się w górze na obłokach niewielki 
anioł z kielichem goryczy; na le,vo 'v oddaleniu 
przez bramę ogrodu Gctsemani \Ystępuje 'vłaśnic 
Judasz pro\vadzący zbrojnych; " ' głębi \Vidać Jero
zolimę. Układ rzeźby, jak kolvriek prosty, szczęśli,vic 
jest pomyślany; zacho,vane stopnio\vanie 'vielkości 
i wypukłości \vydaj c dobrze \V płaskorzeźbie odda
lenie i pcrspektyyvę po,victrzną, rzecz za\vsze, a tern 
bardzi(~j naó"~'Cbas, trudną. Gło\vy śpiących Dpo~to
łó1v, pełne dobroci i spokoju, są \vyborne. l\1niej Ino
że oclpo\viada życzeniorn glo,Ya ()hrystusa P. '"'' ktc)
rej nie dość jeszcze Boskiego vvyr azu, nictyle oo 
'v następnych ut\vorach tego rodzaju Wita Snvosza. 

Jakkol\Yick drapcrya dobrze tu jest ułożona, je
dnakże 11ietyle ma o'rćj 1niękkićj lekkości, jaką 
się Z\YJkle dalsze prace naszego 1nistrza zalecają. 
Szaco\vny ten ze ~rszceh miar pomnik sztuki rzcź
biarskićj, da,vniej koloran1i ukraszony, których dziś 
lekkic tylko gdzienicgdzie są ślady, znajdo,val się 
przedtćm na kościelnym, '" r. 1802 zniesionyn1 
cmcntttrzu kościola P. lVlnryl; dziś mic~ci się nad 
bra1ną przytykająergo doó domu N. 55 (1). Zapc
lVne rzeźba ta należula llo jcdnćj ze stacyj drogi 
boleści, ja ki e Z\Yyklc na cmcnturzach przy '"lę

kszych kośeiolacb urządzano. Takie i tym po .. 
dobnc pon1nitjsze roboty musia1y już 'vczcśnie 

zjednać S t lVOSZOV\' i, n1lodz~ńco\vi zaled,vie lat 
trzydziestu podtenczas docl1odząccmu, szacunek 
i wielkie po,Yażanie \V rodzinnym l(rako,vjc, kiedy 
1-vkrótce po\vicrzono mu "'ażną i znakomitą pracę 
około ~"ielkic~go ołtarza '\V tan1~czny1n kościele 

Panny Maryi. Rajcy krako\vscy, którzy szczegól
niej upic,ko\vldi się przyległym soLie a starożytny1n 

. i pięknym kościoletn lVlaryackim, postano\vili około 
14 77 na miPjsce d1vr.tkroć już l)rzesta\vianego 
'vielkiego ołtarza funclacyi "'\Vierzynka rajcy kra
kowskiego i podskarbiego l{azimirza \\r., 'vznieść 

( 1) O Ogrójcu w Krak. \V J. ŁepkowsJ...iego Star. krfłk. 
zesz. II, gdzie i rysunek; oraz Pam. z Krakowa, c~ęść 
II, str. 170. 

• 

"vspanialszy; ustano\Yili V\'ięc prócz innych zawia· 
do\Ycami i buclo,vnikami (erectores et aedificatores 
tabulae in Eccl. B. V. M.) bogatego mieszczanina 
i rajcę krakovvskiego Jana Tur(zo, pochodzenia 
\vęgierskicgo, or:1z Jakuba Glaser i Ignacego I-lej
deka pisarza n1iejskiego; 'vykonanie zaś dziela po
ruczyli St\YOSZOl'li. "A mistrz albo rzemieślnik t~j 
roboty był mistrz vVit,- dzi,vnie stateczny i pilny 
i życzli~ry, którego rozum i robota po wszystkićm 
chrześciaó.st"'ic z pochn7ałą slynie, którego też ta 
robota zaleca się na :Yieki ", tuk po,Yiada przez , 
tegoż Hejdeka sporządzony opis sta\viania, 1v sa
n1ymże ołtarzu nicguyś złożony (i). l)lynęly od 
pobożnych mieszczan krnko,rskich ofiary na bu
do,vę cudnego dzieła, które prosto ze składek vvy
konano. Umierając zapisy,valy na ten cel różne 
osoby dorny S'\YOje, srebra i naczynia, a gotÓ\Vki 
z t} ch zapisÓ\V było przeszlo 4,000 zlp., cały zaś 
ołtarz koszto\val 2808 złotych Ó\vezesnych (26,114 
zł. dzjsiajszych) (~). Nie szczędziło też i miasto ni
czrgo dla zachęty mistrza vV podjętej pracy. Jakoż 
1484 r. rajcy krako,vscy, \V nagrodę za pilność 
i sztukę W \VJ konaniu \Vielldego ołtarza, U\VOlnili VVita 
St,vosza, po vviek jego i pokąu n1icszczanincm krako
lrskim będzie, od płacenia \Vszelkich podatkó'v szosu,. 
clanin i t. p. (3

) zape,vnc z domu który jeszcze w r. 
1481 za 300 zlot. \Yęgierskich od Zofii l.;ejnlitero
''"ćj kupił (A). Dom ten dotąd istniPje, polożony przy 
rogu uliry grodzkiej i poselskiej N. 197 znakiem 
słonia occcho\vany, a poznać go 1nożna po szćro
ki<~j skarpie od ulicy poselskićj, na budowę której 
od rady miejskiej w tymże r. 1481 poz\volenie 
otrzymał ( 5). N ależaloby może upatry"rać pot\Yicr· 
dzcnie zdania rajcó\v o '\lvielkićj i serdccznćj pilno
ści Wita przy \vykony,Yaniu po,vicrzonego 1nu oł
tarza \V pełnomocnictwie d:1nćm przezeń \V r. 1482, 
któren1 upo,vażnia brata s\vego rodzonego Mateu
sza do zastępo,vania go '"c " 'szelkich spra\-vach. 
( 6). Zdaje się że w tym drobnym szczególe mo-

' 
• 

(1) Ambr. Geabowsl<i, Kraków i jego okolice r. 1844, 
(wyd. 4te, str-on. 5 ~t 3- 5 1 6) w całości go przytacza. 

(~) Starożyt. \Viat.lom. o Krak. stron. 28-30. 
(3) Ambr. Grabowski Sta roi. histor. polskiej, T. J. 

Krnków 1840 r. stron. 441, 442 . 
{ .. 1) S l ar o ż. W i a d o . o Krak 6 w. s L r. 2 8 3 . • 

{o) Skarbn. n. Archeol. str. 8o. Starożyt. bist. pol. 
T. I, str. 441. 

(6) Starożyt. wiad. o Krak . stron. 283 . 
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żna poznnć zamiłowanie mistrza \V s'vrm zatru- przedmioty inne podrzędne lub będące dalszym cią
dnieniu, od. którego nic rad się odry,val. Zgroma- gicm gló_'\1'ncgo, 'vyobrażane byly na '''C\Ynętrznej 
dzenie cechu malarzó"r krnko"·skicb, podtenczas i ze,vnętrznrj po,Yićrzchni drzrvi d\vu lub trzyskrzy
ze snyccrza1ni '"'spólność mające, chcąc także ze dlo,vych szafę O\vę zamykających. Odkrylvano 
svvćj strony cześć okazać 1nistrzo\vi, który lV miarę obraz gló,vny rzarlko kiedy, tylko 'v dnie uroczyste, 
postępując(~j roboty oltarza coraz \viększ(j n aby- podobnie jak to i teraz z'vycznj cm j est przy \Vieln 
'"1al ,yzięto~ci, ,v r. 1484 obrało go s\voin1 star- obrazach cudolvnych, pospolicie jcd,vabną zasłoną 
szym czyli cechmistrzem, i następnic kilkakroć lub trż inny1n 1vićrzchnim obrazcn1 przed okie1n 'vi
w latach 1489, 1491 i 1495 na tę godność zno,Yu dza zakrytych, n tylko 'v pe,vnc dnie odsłanianych. 
go ,vyhićralo lub pot\vicrdzalo (1

). A tak budo\Ya Tnkiego to rodznjn jest 1vielki ołtarz lVlnryacki 
i rzeźbienic ,vielkiego ołtarzu P. 1\I., oprócz tego przez \Vita ~t,vosza z drze,va moclrze1vio\vego 
że jest szaco\Ynym po1nnikirm sztuki, stano1Yiła l 'vyrobiony, malo,vany i 1'\"yzlacany, mający '"yso
jeszcze nader \Vażną 'V życiu St\VOSZa epokę; odtąd kości 22 łokci, szrrokości gdy clrz,vi rh-ruskrzydłe 
bolriem szybko 'vzrnsta i rozszćrzn się jrgo ''' zię- ot,vorzą 17, a głębokości łok. 2. Osoby "r·środko · 
to~ć, zaszczyty nań sply\vflją, i od postronnych na- '"Jlll obrazie nadnnturaln{:j \Vielkości ,mają po 4 3/~. 
~ret otrzymuje \vez\vania. ł. \Vzrostu. \V znglęLieniu objętć1n ozdobną chvu-

D,vanaścic lat najpiękniejszych życin S\vrgo po- łuC'zną (gotycką) ramą, ,,·yobrażon e jest zuśnięcie 
Ś\vięcil on prlnvic bez przf'r,vy trj 'vi<' kopo1nnrj Bogaeodzicy. 1\:lęczącą i tonącą 'v niebiar1sklm za
pracy, którą rozpoczął r. 14 77 około Ś\Y. Urbana, cln,'ycic Maryą otacza 12 A.postołÓ\V. Fostacie 
a skOllCZJl <lopiero około Ś\V. Jakuba 1489 I'. c~). \VSZJStkie pięknie i umiejętnie ulożone, poszyko\VU
Działo się to za długiego pano\Yanin ICazin1irza ne i połączone z sobą , " 'ykonanc są z zadzhviają
Jagiellor1czyka, kiedy kraj Ś\Yićżćm przyłączeniem cćrn pojęcicn1 i popra\vnością form, zachv;'ycając 

Lit'YJ " 'zmocniony, 'Y k\vitn~cym znnjdo,val się sta- tnyśl i oko '"yrnzetn t\Yarzy i \Yykoóczcnietn do
nic, kiedy znn1ożność '\YC 'ys~.;ystkic rozlć,vala się skonal(~ln aż do nnjdrobniejszego szczr.gółu na\vct) 
ldassy, a nnYret czasem \V zbytki się przPradza.la. co nictylko Z\Yolcnniry średnio,Yicczu<~j sztuki, ale 
KrakÓ\V pocló,vczas, jako stt)lica, zatnożnością, mistrze rzPźbiarze klass:cznych for1n holclo'\vnicy 
ludnością, oś,viatą i S\YO bodą miC'szcznn S\Yoicb z Thor\valdsenern na czele, jeduozgoclnie przyznają. 
nietylko 'v Polsre, ale na,vct \V cał<~j Europie do ( 1) I\ra,vędzi luku t\vorząccgo ratnę zagłębienia 

najznakomitszych grodó'v mugl się liczyć. To też czepiają się liczne osóbki, z ulubioną " ' dzielach 
kwitnęły " ' nim kunszta, ·!la rÓ\Yni z najsłnlrniejszc- rz.Pźby XV 'vicku dobroduszną S\Vobodą i nirjako 
mi pocl tyn1 'vzględem '" o'vym czasie ni('mieckic- s'"a,,·olą my ··li upostacio,vanc i rozrzucone 'v splo· 
mi i 1Yłosldcmi miastan1i. Zdanie1n zaś \Yielu tach galązcki liści zdobiących, które, jak to dobrze 
zna,vcó'v ołttu·z P. l\laryi krako,vski, pod ''zglę- p. J. Łepko'"· ki zau\Yażyl (~), stano,Yią niby ziemię 
dcm sztuki snyc<'rskićj, 1nyśli '" uklnclzie i j rj lry- luclzi przygląclnjącyeh się z rozn1aitą cieka\Yością 
konania, ró,vn~go sobie nie 1nial, a p oclziś dzier1 do ntHlzwycznjornHl ~ja,visku. Jako zaś z jP tlrH~ stro ... 
rzędu nnjznHkornit -- zych dziel snyccrst\va nalPży. ny pezrz przPchvi<'I'lst\YO \Viclkości i \vyrazu potna-

Rzeźby te dotąd istni<'ją, a Z\Yażnjąc na cla\Yność gnją do podniesienia obrazu gló,vnego; tak z dru
i na nicutni jętne posztu10\Ynnie ich, ,i<'szczc bardzo gi<'~j służą do Z\Vi')zania 'v jrdnę całość n1yśli, 
dobrze są Zl\C}lO\Y&OC. Z\YJC'Znj cm tl\\'CZ<'SllJill by- cl\YÓeh ostutccznic przeci\Ylcglych pojęć, zi0mi 

ło nad 'vła3chvym ołtarzem (1ncnsa) urnieszczać i ni<'bn. Na drz,Yiarh olta.rza zrHljdujc się 12 rzeźb 
szafiastyrn sposobem urządzone obrnzy, 1nalo,Yan0, k\vadrato,Yych ponu1irjszych, nietyle \''Jpnklych, 
rzeźbione, alboli tćż, co najezęściPj, jedno i drugie nlc rÓ\vni<'ż dobrze 'vykonanych jak 'vielki ołtarz. 
razem. l..>rzedsta" inj:t ony d\\'anaście epok życia Chrystusa 

Pra\vdzhYy i główną rzecz przedsta,Yinjący ohraz P., jego naeodzcnie, mękę i zmart,vych\vstanie. 
znajdo'\vał się '"c środku, \V glębi t<j niby sznfy; 

(5) Staeożyt. hist. Pols. T. I, stron 410, za nim in ni. 
( 6) K r a l\ ó w i j e g o o 1\ o l i c e s t r o n . 5 t 3 - :) t 4 . 

l 

( l ) S o b i e s z c z. \V i a d. lit s t. o Szt. P. 
~30. J. Mącz. Pam. z Krak. Część II, str. 
1\rnl-.ów i ol-.ohco str. 487 (wyd. 4). 

(2) J Lcphowski Gaz. \Varsz. 18t>3 r. 

• 

w d. Pols. str. 
17l . A. Grab. 

~. 62 . 
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Wreszcie ogromną tę całość zakończają wybiega-' 1 dzie) księdza Jana Heydcka pisarza miejskiego peł
jące ku górze liczne gląbiaste iglice (gotyckie), 1 nornocnikiem swoim i opiekunem nad żoną i dziećmi, 
które się czysto odrzynają na różno-barwnem a ja- u dal się do N aryrobergi ( 1), i zapewne tamże na 
śniejącem dotychczas kolorami tle staroda\i\'nych r.niejscu '''Jkonał 1488 r. rysunek, który szczęśli
okien ko8cioła ( 1). v•·ym a nader rzadkim trafem dotąd 'v calości się 

Oprócz doskonałego, jak mówiliśmy, lvykot1cze· dochował. Na purgaminie zrobiony, 1,56 metr. dłu
nia, w rzeźbie tej zdaniem znawcó"r szczególniej za- gi, rysunek projckto1-Yanego grobowca ś,v. Sebalda, 
c.h,vyca niezró,vnany boski vvyraz twarzy i calej po- ktorcgo autentyczność stwierdza obok roku 1488 
staci N. M. P., układ szlachetny 've vvszystkich fi- znajdująca się, zkądinąd już znana, cecha Stwosza 
gurach i umiejętne okrycie szatami bez zbytniego za- (krzyż na niepełnym trójkącie, co według symboli
slonienia (2) . Są ślady że około tego czasu Wit zmu przJ.jętego u rnistrzÓ\V sztuki w '\-vickach śre

Stwosz robil inny jeszcze ołtarz, albo może i "\vię- dnich oznacza "że v.riara prze\vodniczy sztuce, któ
cej poclobnych do Maryackiego kościola, ale ma ra nigdy skończoną i doskonalą być nic może,") 
się rozumieć daleko mniejszych. Zape,vne tćż do dziś jest '" posiadaniu znakomitego norymber· 
jednego z nioh należały dvvie podłużne tafle z dwie- skiego budo\vniczego i '\Vielkiego . zna,vry sztuki 
ma na każdej plaskorzeźbarni, dziś w kościele Ś\v. średnio,viecznej prof. !Car. Hejueloffa (2

). Daje on 
Floryana na Klepnrzn za,vieszone, robotą i 'vszel- nam dokładne "\vyobrażenie o '\tYspanialości pomy
kiemi zaletami nieustępujące rzeźbom na skrzy- słu St"rosza i o biegłości jego 'v ryso\vaniu; ' ;vszyst
dlach Maryarkiego ołtarza (3

). Przedstavviają ony lde figury i rzeźby z -vvielkiem czuciem i popra\vno
na jednPj tafli d\va 'vypndld z dziejó'v ś,v. Jana ścią umiał odelać na tym pargaminie, a· w dokla
Cbrzciciela, na drugiej .zaś z życia ś~v. Jana E\van- dnem ,vykreślaniu części ornamentowych i budo
gelisty. P1'askorzeźby te były skrzydłami ołtarza, '\V lanych róvvnał się on z najlepszeroi o~rego czasu 
który późoićj znajdo\17Bł się \V opustoszalyrn dziś rysownikami. Podsta\vę pomnika tworzy rodzaj 
kościele Ś\Y. ~cholastyki, zkąd ""'l'az z "\Vierzcbnią ttunby . czyli zamkniętego grobo\vca; ściany jego 
częścią ołtarza do kościoła Ś\v. Floryana przenie- dłuższe na trzy części rozdzielone są wysmuklemi 
sione zostały; teraz zaś 'viszą na pier,vszych slu· slupami, które i wieko czyli podniebie (baldachio) 
pach głó,vnćj na\YJ~ a 'vierzchnia część ołtarza za- utrzymują, a potem ponad grobo,vcem vv górę 'vy
wicszona jest tan1że nad drz"'iumi boczne1ni. biegając, roz1naicie ozdobneroi lukami z sobą połą-

Jeszcze \Vit St\vosz ni o sko11czył 'vielkiego czone, ,vreszcie '"e trzy różnćj \vielkości ldlkopię
dziela 8\\,.ego, gdy DO\Ve dla niego Ot"'Orzyło się t.rOVi'e OStrza złączone~ dosięgłyby 'VJSOkOŚCi StÓp 
pole. ICatolicka jeszcze i pobożna WÓ\vczas No- 60. Po1niędzy slupami \V ścianach podst.a,vy poro
ryinbcrga, posiadając szano,vne relik,vie patrona bione zgrabne zagłębienia, przyozdobione być mia
swego Ś\V. Scbalda, pragnęła, za po,vództwe1n zna· ły vvybornemi plaskorzeźbatni z życia św. Sebalda, 
lco1nitego tamecznego mieszczanina Sebalda Schrey- z których trzy widne są na rysunku St\vosza, 
er, uczcić je pomniko,vym grobo"Tcem, godnym przedstawiając: l) jak Ś\V. Sebald 'V podróży swej 
wiclkic:j 'vziętości którćj 1niasto uży"'alo, jako je- do Rzymu spotyka śś. Willibal da i W unibalda, 
dna ze stolic sztuk pięknycł1 '"Niemczech. Do,vic- i przyj m uje ich za to,varzyszów drogi; 2) jak św. 
dzia"rszy się o tćm, a pra,vdopodobni {j przez tegoż Sebald z towarzyszami, zbłąkany \V dzikich górach, 
Sebalda Schreyer 'vez,vany (4

), Wit St,vosz, posta- strudzony i zgłodniały, od anioła jest posilanym; 
nowiwszy r. 1486 (w 3cią niedzielę po św. Brygi· i 3) jak ś\,· ięty z towarzyszami swe mi zesłanego 

cudo,vnie uży1va posiłku. Na tćj ozdobnej, a jednak 
{ 1) Hysunek ~1aryackiego ołtarza ma być wydany we 

Wzorach sztuki śreJniowieczn~j. ( 1) J. G. Wolf und D. F l'. ~Iayer Nurnbergs Gedenk• 
(2) I\Iącz. PH m. z Kra k. Część II, stron. f 7 3. ' buch T. I, str. 58. A. Grabowski Star. łlist. Pols. T. I. 
(3} Mącz. Pom. z Krak. C. II str. 226. Rysunek je- str. 443. 

d n ej z tych płaskorzeźb zn~jduje się w J. Łepk. Staroż. (~) Wysztycho\vany w wyżej przytoQzonem dziele Hej-
i Pom. Krak. Zeszyt 6. deloira Orn. d. Millelalt. \V zesz. 6 pi. 3, zesz. 9 pi. 

(4) HejdeloiT Ornamentik des Mittelalters. Zesz-yt XIII, o i 6 i \V zesz. ~O pl. 2, 3 i 4. Tamże zesz. 6, str. 28-32 
str. 7. opis tego grobowca i ważne uwagi o Vischerze i Stwoszu. 

• 

• 
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'vielką prostotą odznaczającej się podsta"7ie, spo
czywać mial da,vny jeszcze w 1397 r. sporządzony 
rclikvriarz JębOl\'J, srebrem okładany, ze szczątka
mi Ś\V. Patrona Norymbergi. Wszystko to, jako do 
odlewu brązo\vcgo przeznaczone, \vysmukłe, lekkie 
i bardzo ozdobne, \Vzbogaeone kilkudzicsięcią roz
maitqj \viclkości posągami, posążkami i symboli
czneroi pot,vorami, parąset \Vieżyczck i iglic (gotyc
kich) i tysiącem liściastych głąbió'v (Krappen, Vialen, 
feuilles ran1pantes) ~Teszcic mnóst\vem łuków i \Vą· 
SÓ\V ozdobny(' h, kształtu V\'łaśchv<)go tak Z\Van~j 

trzeeit~j epoce stylu gotyckirgo a po,viązanych wje
dnę całość, stano,vilo pomnik w istocie prz<.Jpyszny, 
i śmiało po,vicdzieć można niezró""·nany. Zapewne 
tylko 'viPlkość j0go (stóp. 60 'vys.) i kosztovvność 
stanęly na przeszkodzie, iż ":ykonanym nie został. 
Widorzną jednak jest rzeC'zą, że Piotr Vischer ('f), 
któremu między r. 1507 a 1519 poruczonrm zo
~talo zrobienic dziś istniejącego grobowca Ś\V. Sc
balda, przyjął pier\votną rnyśl St\vosza, lecz odtrą
cił z niej " 'szystk o co nad podniebiem 1v górę się 
"·znosiło, zmniejszając przez to 'vysokość pomni
ka z 60 na 15 stóp. Z resztą także '" kształtach 
budolrlanyeh i ozdobach oddalił się Vischer zupeł
nie od krojó'v użytych przez St\Yosza, a prz(jąl się 
cakiem poczyn~jącem pocló,vczas upo~rszcrl1niać 
się tak Z\Vanyrn stylem odrodzenia. Utrzymują je
dnak, że przy " 'ykon:Jniu grobo,vca. Ś\V. Sebalda 
Wit St\vosz, już \Y tedy stale od lat kilku \V N o rym
berdze osiedlony, pomagał przyjaciclolvi S\Ycmu 
Vischero,vi, rzeźbiąc nicktóre do odlc\VÓ\V modele. 
"\V każdym razie rysunek mistrza naszego chlu
bnym pozostanie doTI'odcm bogact\va jego myśli 
i biegłości ręki. Do czasu trgo piĆr\vszego pobytu 
Wita St,vosza \V Norymberdze odnjeśćby należało 
(idąc za zdaniem prof. I-Ieidrloffa) n1odcl do po
lnnika grobo\Ycgo Ottona IV hrabi henncberg
skiego, który między 1487 a 1490 r. Piot1· Vischer 
odlał z brązu do kościola '" Rumhild. Leżący po
sąg hrnbirgo na tym pomniku, nader pięknćj robo
ty, ma ukazy""'aĆ \vidoczny ślad ręki i myśli Stwo
S13 ( '). 

Cóżkol,viekbądź, mistrz ten w koi)cu 1488 lub 
na początku następnego roku \Yrócił już do Krak o-

{ 1) Znakomity ten norymberski brązownik (Rotbgies• 
ser) dopiero w r. • 4 8 9 mistrzem żostał. 

(~) Convers. Lex. f. b. K. Tom IV stron. o f 6.-Hei
delotr Orn. d. Mi U. Zeszyt 6 str. 2 9. 

KsJ~GA ŚWJATA R. IV. 

'va, zrażony może nieprzyjęciem jego pomysłu do 
grobo,vca św. Sebalda, lub też spiesząc się do
koóczyć ~Iaryacki oltarz, który na \viosnę 1489 
roku około Ś\V. Jakuba już w kościele Panny lVla
ryi zupelnie usta\vionyrn został. W tymże ro
ku St,vosz zno\Vll cechmistrzem był obrany, równie 
jak i \V roku 149J, O czem już \Vyżej napon1knę· 

liśmy. 

Mnożą się teraz dzieła Wita Stwosza, jedne pra
'vie od drugich lepsze i szybko wykony,vane. Za
l<"'d\vie bo,vicm umarł '" Grodnie d. 25 czer\vca 
1492 r. łagodny król Kazimirz Jagiellończyk, ali
ści już \v tymże roku skończony, stanął przepyszny 
jrgo grobo\viec 'v katedrze na Wa\Yclu, cały z czer· 
" 'onego centko\vanego zrobiony porfiru. Król je
szcze go za życia s'vego rozpocząć kazał (jak świad
czy Stryjko,vski), sądząc zaś po ogromie roboty, 
zape,,rne "·krótce po po'-'7rocie St\vosza z Norym· 
bergi. Grobowiec l(azilnirza Jagiellończyka należy 
bez \Yątpienia do lepszych dzieł naszego mistrza, 
ułożony \V bogatytn tak z"'anym stylu gotyckim trze
ciej epoki czyli XV " 7ieku, doskonałćn1 'vyrobie
nicm s\vojem, \vszędzie \V nim rozpostartym sym
bolizmem myśli zustana\via każdego, kto go w sta
roda~7 nej ogląda katedrze, jakkolwiek znacznie 
przez czasu nau\Yerężony jest koleje. Pod przy
kryciem czyli podniebiem, wsparŁem na 8 porfit·o· 
\vych słupach, znajch~c się sarkofag z jednćj sztuki 
trgoż kamienia \vyciosany. Na wieku jego spoczy
\Va postać lCazimirza \V bogatym i ciężkim ornacie · 
królc\vskitn; u nóg l\vy strz~gą bcrla i korony, a po
niżej przy kra,vędzi \vieka 'vidać podpis mistrza 
i cechęjego \Vraz z rokiem FITSTVOS~ 1492. 
Boki dłuższe sarkofagu, każdy na trzy pola roz
dzielony, również jak i d\va pola \V nogach i glo
vvach, przyozdobione są osobami \vspartemi na tar
czach z herbami zi0m i posiadłości króla. Osoby te 
z różnych stanó,v, prześlicznie "'yrobione, przed· 
sta\Yiają 'v pełnych 'vyrazu rysach roz1naite odcie
nia boleści i smutku po stracie Kazimirza. Na pod
sta,vie na którćj stoi sarkofag \vznoszą się tuż przy 
nim, ale odosobnione, ośm \vysmuklyrh porfiro
'vych słupó,v, parami coraz odmiennych, utrzymu
jących z takiegożjak i cały pomnik kamienia wycio-
sane podniebie, które ze,vnątrz obejmują splecione 
z sobą d\vugiętc (en accolade) łuki przyozdobione 
liściasteroi gląbiami i strzelającerui niegdyś \V gó· 
rę iglicami, których miejsce zastępują teraz nie .. 

6 
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zgrabne gipso\ve kule. Najbarclzirj 'v tej części gro
bo,Yca zastana"'iają tnvagę bogato i niczn1iernic 
delikatuie \V porfirze rzeźbione glo,Yice slupÓlV. 
T,vorzą je rozmaicie i dosyć dzhvnie z sobą po,vi
kłanc postacie, dotąd przc:z nikogo należycie nie
zbadane ani objt:tśoione. tTa jednqj z tych glo,vic 
znalazł p. A. Grabo\"\7ski ukryty dotąd napis, który 
lvskazuje że robotą '" kamieniu (podniebia przy .. 
najtnni(:j, jeśli nic calego pon1nika) trudnil się pod 
okiem vVita Stwosza i ,vcdle jC'go rysunku sny
cerz J erzy Huber, o którym i księgi ratlzicckie kra
kolvslde \vspomiuają, że '" r. 1494 przyjął pra,vo 
miejskie, jak Z\VJ kle przed 'vyjśeiem na mistrza: 
Jor g Hub er von Passau,, Bilde'rschnitze'r ( 4). 

Następnego zaraz rol<u 1493 posta,-riony został 
staranicn1 l(allitntlcha 'v kościele kat~dralnyn1 we 
Wlocla,vku piękny pon1nik grobowy Piotro,vi z Boi
na Moszyr1skicnnl biskupo,vi kujal\'skicmu, którego 
układ nicró,vnie prości<'j szy, a. głó,vnie doskonała 
robota i sposób jćj 'vykonania do poprzednio opi
sanego pon1nika podobne, dają pra,vie pe,vność, że 
i ten aczkol,vick skromny grobo\Yiec jest dziełem 
Wita St"'osza, albo przynaj mniej że z jego ,vy
szcdl praco,vni. 'Vyrobiony z czcr\vonego marmu
ru sz,vcdskiego, przedstawia on na prostyn1 cz\vo
robocznyln snrkofagn spoczy\vnjąeą postać bisku
pa w nr o czystym s te oj u, z pastorale m "\V j r.c1nej, 
a książką \V deugićj ręce; t'varz \vybornic rzeźbio
na oddycha poclobieńsl\Yem, a calość zupełnie n1i
strzo,vskie obju,via dłuto. Szczcgólni<~j układ faldó'Y 
szaty ŻJ\VO przyponlina pomuik I\azin1irza Jagiel
lot1czyka. Na ścianie przodoY\'ąj sarkofagu 'vyryte 
są 1v płaskorzeźbie d \vie postacie ducho,vnyeh, 
utrzymujący(' h napiso,vą tablicę ( ~). vV r. 1495 
znowu akta krnko,vskie ceclnnistrzPm mianują Wi
ta St\Yosza, i zacho\Y~l1y nan1 ślad, Ż <> 'v tyn1żc ro
ku '"e 'vrześniu ('v 5 nicdz. po Ś\V. l\{utenszu) '"Y
konał snycerską robotf} ozdobne formy czyli ła,vki 
przec radzicelden olttu·zpm do kościola Panny l\ia
ryi \V Krako,vie, za które lllU 150 Ó\vczesnych zło-

( ~) Opis grobowca znajduje się m tędzy innerni wl"am. 
z Krakowa część IJ str. łO' i w Gaz. War. 1853 r . N. 66 
O odkryciu pana A. Grnbowskie;o patrz D1bl. \Yarsz i 853 
r. T. IV str. 577 1 r. ł h54 T. I str. 53 , oraz SkarLn. n. 
Archeol. str. 7 ł. 

(2) Sobiestcz. Wiad. Hist. o Szt. ięk. w D. P. T. I 
str. 21 8. Ry une'< tak tPgo grob0wca, JBI\O 1 pomnika króla 
KazinJirza Jagiellończ)ka , umieszczonym będzie we Wzorach 
Sztuki średniowieczneJ. 

tych zapłacono. Ł:.nvki te podobno już dziś nie 
. . . (i) 1Stni<'J ą . 

Zdaje się że to były ostatnie 'v ICrako\Yie robo
ty '\Vita St,vosza, all.Hnviem odtąd nic n1ajuż o nim 
wzmianki 'v aktach tamecznych. N::nvzajem Niem
cy od trgo 1vlaśnie czasu bliższe u siebie posiadają 
wiadotności o tym nierniecko-polskim rzeźbiarzu, 
o którym 'vątpią na,vet by się \V I\:rako,vie uro
dził (2

) . 

Pra,vdopodobit'llSt\vem jest, że 'vidząc coraz '"i~
kszy nnp1y\v do kraju "\'·'lochó,v, (któr7.y pod opie
ką \Vspółrodnkn S\Yego, przemożnC'go ICallimacha 
ulubieóra i nauczyciela panttiącego naó1vczas Ja· 
na Olbrac:hta, poczęli osiedlać się 'v Krako,vie 
i zręcznie rozpościćruć na '~Tszystkie strony przc
'vagę s \voj ę, usiłując sztuki obrazo,vc i buclo,vnic
t\VO w S\V~ję 'vylą~znie przrjąć ręce, jako potom
ko\Yic \V tym rodznju ldassyeznrgo ludu rzymskic
go ), nasz rodzimy rzeźbiarz St,vosz, zniechęcony 
zape\vne coraz jn.\vnirjszą dla nich stronnością mo· 
żnych '\V kraju osób, przytern jak się zdaje o'vdo
'viały, 'Yspomnial na znajomą już sobie Ś\vietną 

i przyrhylną dla sztuki N orymbcrgę, n1oże nu,vct 
przez Vischera '\Vez,vany do \vspóln0j nad grobo\V· 
cem Ś\V. Scbalcla pracy, zapragnąl przesiedlić się 

do trgo tniastn, i zamiar s'vój okolo r. 1495 usku· 
tecznił. 

My 'v dziPjach sztuki polsld~j z tym także ro· 
kiem odjazdu St,vosza do Nierniec po\vjnnibyśmy 
kończyć okres krajo"'ej, oraz pod '"PłY"'em nic
Inieckich mistrzÓ\V roz\-rinjętój u nas sztuki śrcdnio
"7iccznt~j, a rozparzynać okres tak Z\Yanego odro
dzenia, przez mni<j lub więcćj dobrze pojmo,vany 
z\vrot ku formom starożytnytn, którego prze,vodni
kami u nas byli v\' .. losi. 

Nitn jednak przJ~j dzierr1y do opisu życia i dzia
łtn'l St\vosza z rzasÓ\V jego \V Nien1czech, a miano
'vicie \V N oryn1berclze pobytu, "'spomoićć tu 'vin· 
niśm y, że tak \V krnj u naszyrn , jak i na sąsiednh~m 
pograniczu \vęgiPrsk ićm ~ znnj clujrt się nicliczne 
\vpra \vdzi0, ale piękne i chętnie przez bauaczó'v 
St\voszo,vi przypisy'''ane rzeźby, które do czasu 
prz~d odclalPniPm się jPgo z Polski około 1495 r. 
odnieśćby nalPżalo. 

(~) Star. hist. pols. tom I str. 445 i Staroż. \viad. 
o 1\ r a k . str. 2 8 5 . 

(~) J. D. Possavant '\V Deutsches J{uustblatt, ·ł 85 O 
stron. ~28 .. 
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Między temi zdaje się że co do \Viarogodności tnicy St,voszo\vi przypisują \Vspaniale oltarze rzeż
pier\vszc miej sce trzymać po,vinny dlvie nie\\rielkie bione w kościele ś~r. lVIarcina \ve \Vsi Kościelnej 
rzeźby dre\vniane, ""' posiadaniu p. A. Grabovrskie- (Kirchclorf) o milę od Le,voczy. Niemnićj ołtarz 

go \V ICrako\Yie będące. Z nich j edna O\valna, wys. chrzest Pana Jezusa \vyobrażającys który znajduje 
cali 4, szćr. cali 3 1f2 , n1istcrnego '"YPl'HCO\Yania, się w parafialnytn koś<'iele miasteczka niegdyś Tu
przcdstavvia Ś\v. StanisłaYra \Vskrzcszającego Pio· rzouów " 'Jasnego Bystrzycy (Neusohl) vv komitacie 
tro,vina; druga zaś przedsta\Yia chrzest Pana Je- ora\vskim; i \Yreszcie bogate ołtarze \V kościele 

zusa \V grupie z d\vóch osób zlożonćj, \vysokości ś. Idziego (Aegidius) w Barclyo~7ie (Bartbfeld), mja. 
cali l O ( 1). steczku u st6p Karpató \V w górnych Węgrzech ( 1). 

W Ruclavvie 'v l{rako\"\7skietn znnjclqje się dre· L ecz ,yszystkie te prace nie są jeszcze dosyć kry· 
'vniana oltnrzo\va rzrźba, przez p. Łepko\Yskiego tycznie obPjrzane, i nie mają za sobą dostatecznej 
w czasie j edn<:i z nicdawnrh j <'go wyeiecz<>k ar· l powagi, ażeby j e nicmylnie za dzieła Stwosza po
cheologicznych odkryta. vVyobraża ona nkrzyżo· da,vać. 

~'anego Chrystusa Pana. Po ubustronach krzyża Niezupełnie też pc\vne są pićrwsze roboty Ini-
ugrupo\vane są osoby; " 7 j ed rH~ z grup Ś\V. Stani- strza \Vita na ziemi niemieckiej . 
s law przedsta \via Chrystusovvi Panu pokutą z grze- Szereg ut\.vorÓ\V snycerskich Wita St\vosza, któ
chu obrnytego zb ój rę swego, króla l3olesł'avva śmia- rych posiadauietn chlubią się różne okolico Nie
lego. l\1itu1o,vieie gło ·\-ra Zba\YiC'iela na krzyżu ma miec, a g~l ó,vnie Ba,varyn (j0.śli wszystkich pra\vdzi
być znumienitćj pięknośC'i. Szczątki oltarza trgo \VOŚĆ porl1odzcnia udo\vodnioną zostanie), ot~riera 

które s ię dotąd przeeho\valy ś'viadczą o \vysok i <~j l się już z rokiem 1405, "\vięc ró,vno z \vyjazdem mi
bieglości mistrza co go 'vykonnł , a że nitn byl strza naszego z Polski. vV tyrn bo,viem 1495 r. 
St,vosz, do1nyślać się można po podobici)st\Yie r o- ukoi1czony został \Yspaniały brązo,-ry grobo,vicc, 
boty i po ten1 , że 'v \vypuklo-rzcźbarh przcdsta,via- który sobie jPszcze za życia \V katedrze magde-
jąry<'h zdarzenia z życia Chrystusa Pana '" ty1nże burskiej \vystawil książę Ernest saski urcybiskup 
koście le znajdująryc h siQ, a które da\vniej slużyly magdeb. pryrnus Niemiec .(zmarł r.1513). Piotr Vis
za drz\Yi czyli skrzydla \Vspomnionrgo ołtarza sza- cher \V N orymberclze trudnil się odle\vem jego. 
fiastego, \viduć \V j ednym oddziale \vyraźne po,vtó- Ale głęboki z nu \YCa średnio\v iecznej rzeźby, prof. 
rzenie knmie nn<~j rzeźby znanego już nam ogrój- l{ar. I-Ieiclcloff, utrzymuje stano\vczo, że tak do te
ca (~). go grobo,vca,jako tćż do \Viclu znakomitszych od-

Na pogeaniczu '"ęgicrsldćm \V hrubst,;vie spi- le,Yó'v P. Visch0ra ( ~ ), drew·niane rnodcle " 7ykony- ' 
skiem " ' lniasteczku L ewoczy (L cutscllau) przccho- 1Val nasz mistrz vVit; \Ye \Yszystkich bOVi7icm 1Vidzi 
\Yują '" koście l e Ś \v. Jakubu ;v zupPłn0j dotąd ca- P . Hcicleloff żyw·otną myśl i biegłą rękę St\vosza; 
łości utrzyn1y" ·uny ołtarz snycerski0j z clrze\Ya ro-
boty, z posągami N. M. Panny, Ś\Y. Jakuba i Jana; (l ) Słown . Mai. P. T. II st r. 229-30. Staroż. i Pom. 
u dołu zdobi go pięknie '''ykonuna \Vicczerza Pań- Krak. Zeszy t II str. 2 9. Convers. Lex. f. b. K. T. II st. 55. 
ska, '"icticc1n \vokoło opasatuL Tamże zn11jdują 
się barc1zo dobrze zrobione pomniki grobovi'C \vę
gicrsko-polskićj rodziny TurzonÓVi', z którą prz-ez 
Jana Turzo rajcę krako,vskirgo i nadzorcę przy 
budo\vic oltarza P. l\1aryi \V Krako\Yic Wit St,vosz 
\Y blizkicL zosta\val stosunkaeh; co dnjc po,vód do 
sądzenia, że '"spo1nnione pod każdym 'vzględ em 
odznnczające się rzeźby jrgo są dziełem (3). Podo
bnież i dla tćjże przyczyny nasi i niemieccy staroży-

( ł) Skarb n. n . Archeol. str. 84. 
(2) Słown. Ma l. Polsk. T. II str. 2 ~ 9. 
(3) Staro żyt. i Pom. Krak. Zeszyt II str. 2 8, oraz Illu

strirte Zeitung. 1846 r. Nr. 170. 

• 

('2) Taki en1 i są n1iano\vi cie: 3 grobowce biskupów 
w Bambergu \vyl\ onane mi ędzy ł 4!>2 a ~ o06 r; gr~obo
wiec Jana Roth bisk. wrocla\vskiego r. i 4.96 we Wrocła- • 
wiu; kui'Ul\szla Joa chima w Berlmie; kurfirszta mogunckie
go Albrechta r. i 520 w Aschn ffeuburgu; kurfirsztów sa
skich Fryderyka Mądr·ego i Jana Stałego r. i o27 w l"ościele 
zamkowym w w~iltenb erdze i t. p. w zapale przypisywa
nia St\voszowi znaczn~j części zasług Vischera sądzi P. 
Heideloff, że mógł mistrz \Vit robić rysunek i niektóre mo
dele do sławnego pomnika ces. Maksymiliana I w Insbru
ku, odlewanego między ~ o08 a 1582 po większej CZQŚCi 
przez Godła i Lofflera; co jednak, również jak przypisywa
ne Stwoszowi \Vspółdziałanie przy pięknej chrzcielnicy 
\V Wittenber·dze (odlewanej r. i 457 przez Hermanna ojca 
Piotra Vischera) nietylko jest wątpliwem, ale całkiem do 
prawdy niepodobnem. 

6* 
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w podrzędnych zaś częściach, małych :figurkach f skiego posąg tego prałata i posążki sarkofag ota· 
i ozdóbkach zuajdl_\jąc daleko słabsze wykonanie, 

1 ctające są przez Wita St\vosza rzeźbione, a podo· 
sądzi że te tylko części inni do odlewÓ\V modelo- 1 bieóst\VO \V układzie grobo,vca z tym który nieda· 
\Vali. Jakoż wiadomo j est że P. Vischer i bieglej- \VUO \vtedy St,vosz 1\azimirzo"'i \vysta\vił przy· 
szy nadeń syn jego Hermann, glóvvnie tylko wosk o- puszrzać każe, że i rysunek pon1nika jego jest 
we i glinianerobili modele, zdatne do pomniC'jszych dziełem. 

, 
jedynie odlewów ('t). Co się St\vosza tyczy, można Sliczny ten monument, przy '\VPjściu do katedry 
to u\vażać że on zawsze chętniej trudnil się rzeźbą Inagdeburskiej stojący, składa się z cz\vorobocz
'v drzelvie; że kamienne j ego \Vłasnoręczn e prace są nego sarkofagu i lcżącPgo na nim posągu arey· 
bardzo nieliczne i do dawni()jszych należą, i że (jak biskupa. Sarkofag przybrany w 'vieżyczki i w ar
przy grobo"'cuKazimirzaJagielloi1czyka, a zape,vne kady (g~otyckie) oraz liczne tarcze h erbowe i sym

i przy pon1niku Piotra z Bnina) wyręczał się w rzeź- bo liczne pot,vory, rr1a po bokach posążki 12 apo
bieniu kamienia biegłym snycerzern J erzym Hu ber; stolÓ\V \V ozdobnych zagłębieniach umiP.szczone, 
odtąd zaś nie znajdujemywcale innyrh robót StV\:-o- w koócach zaś j es t u n6g Ś\V. Stefan patron kate
sza jak dre,:vniane. Przystając więc chociaż w rzę- dry I-Ialberstadt, a n gló'v św. Maurycy patron mag· 
ści na pochlebne dla naszego mistrza zdanie P. cleburskiego kościola. Na sarkofagu l-V pełnym 
Heideloffa, pt'zyznać należy że znaczny udział S\-V O- ornaeie, z pastorałem vv j edn ~j ręce, z krzyżem 
j ej sławy z pięknych brązowych odlevvów, które pryn1asowsldm w drugiej, l eży Ernest, nogi mając 
około tego czasu wychodzić poczęły z pracovvni Vi'spaete na h.vie pilnującym tarczy herbo\vej domu 
Piotra V'ischera, \vinna Norymberga St\voszo'"'i; saskiego. Posąg ten, wypukło rzczbiony, '"'głowach 
ale z drugiej znÓ\V strony dodać trzeba, że opróez ma ozdobne naclglo\vie,tabernaculum Z\Yane. U dolu 

, 
poważnego i na biegłej znajotności sztuki średnio- pomnika jest napis Ś\viadezący że Piotr Vischer 
~~iecznej opartego '"'yroku kilku niemieckich bada- po1nnik ten odletcał. Wszyscy uznają że zarÓ\vno 
czów nic za niem nieprzema,via, bo żaden z brązo- posążki \;v kolo sarkofagu, jako i sama gló'\"\rna po
wych Vischera ;odle V\7 ÓW nie nosi na sobie 'vyra- stać są \vybornćj roboty i stylu zupełnie stwoszo\v
źnej cechy lub nazv\'iska St\vosza , rhoeiaż i to i est skiPgo. Widać w nich życie i pra\vdę w fizyogno· · 
szczególnem, że na nicktóryC'h Piotr Vischer skro- miar h, i pod tym ':vzgl~d em 'vyższemi są nad po
mnie tylko odlewaczem (Rothgiesser) się mianuje, Rążki przy grobo"'CU Ś\V. Sebalda w N orymber· 
gdy inne za S\Ve 'vłasn e dzieła (opus) przyznaje. dze ('' ), które j ak v.dadorno po \viększej części sam 

Zawsze j ednak pe,vne są ślady, że obaj ci wiel- Piotr Vischer i syn j ego I-Iermann modelowali. 
cy i niezrównani s\vego czasu mistrzowie , St\\' OSZ W tych ostatnich znać ·\~yraźnie holdawanie za
i Viseher, przyjaźnili się z sobą, i że niekiedy St,vosz czynającemu odradzać się klassycyzmo,vi, a Vi
pomagał Vischerowi, bądź to robiąc pomysły czyli srher właśnie należy do pićrwszych którzy w Niem
rysunki, bądź 1vyrzynając \V aż niejsza drewniane mo- czech temu wzno,vieniu rękę podali, i jPgo roboty 
dele do znakomitszych pomników, które potem raez~j do epoki odrodzenia, niż do średniowiecznej 
Piotr Vischer z pięcią czy czter ema synan1i S\vcmi sztul<i liczyć się po\viony. Stwosza zaś \vszystkie 
odle,val i umiejętnie wyrabiał ( cyzelo\val) . Nic tćż prace należą do trzeciego okresu tak zwanego go
dziwnego że imię n1odelatora w ni epamięci za- tyckiego stylu, w którym bogactwo i swobodny 
grzebanem zostało, jak to najczęściej i dziś dziać układ zajęły miejsce pi<~r,votnej bizantyjski~j szty
się zwykło. W N orymberclze .dotąd przecho,vuje \vności, pra,vda zastąpiła da,vniejszą ugodliwość, 
się mnóstwo, niekiedy "vielldej wartości, drewnia- a umiejętność w wykonaniu do \vysokiegu stopnia 
nych, niegdyś do odlelvu uży\vanych rnodeló,v, po- doskonalości doszła. Z pićr,,rszych lat pobytu Stwo
między któremi możeby się i prace St\vosza przy- sza w Niemczech pochodzić ma także piękna drc
padkiem wynaleźć dały. \Yniana rzeźba, znajdująca się \V zbiorze dziekana 

W każdym razie pra,vdopodobnem jest, że \VC Dr. Durscl1 w Wurmlingen pod Tuttlingen (na 
wspomnionym pomniku arcybiskupa Inagdebur- drodze zeSztutgardu do Szafhuzy). Przedsta\via 

(f) Heideloff Ornament. des Mittelalters. Zeszyt IV 
str. 2 8 - 3 2. ( ł ) c o n V e rs. L e X. r. b. K. T. IV str. 5 ł 2 . 

• 
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ona \V polo,vie naturalnćj "'i ełkości Ś\V. Rodzinę. l ości. V\·krótce na\vet ożenił się w N orymberclze 
Na małym \vzgórku siedzi św. Anna z Dzieciąt- z Barbarą Hertzin, a synowie jego z tego małżeń
kiem Jezus i l\1atka Boska; na bokach stoją św. st\va p6źni<~j przez cesarza 1\laksymiliana II uszlach
Joachim i Ś\-V. Józef, piękne i prłne \vyrazu posta- eeni zostali. On sam do śmierri z\vany bylobyvva
cie; u dołu klęczą anioło"'ie, którzy Chrystuso\vi telem norymbrrskim, spadkobiercom zaś swoim 
z dziecinną prostotą podają O\Voce ober\Yanc z krza- wcale szczupłą zostavvil puściznę 'v poró,vnani n do 
ków na \vzgórzu rosnących. Calość należy do naj- wielu i drogocennych prac które \vykonał (t). 
piękniejszych dziel jakie St\voszowi przypisy~'aĆ Cóżkol\vickbądź, około tego czasu liczne zja\via-
można ( 1). ją się ut\vory rzPźbiarskie, które St,voszowi przy-

Dzivvny i dotącl nie,vyjaśniouy \vyptH.lck, \Vcdle pic;ują. I tak prof. I-Ieideloff utrzymt~je, że modele 
niektórych, acz da·\vnych, źródeł nietniPckich, tnial do kilku odznacznjących się pomnikó\v brązo\vych, 
spotkać około tego czasu 1nistrza naszrgo, o któ- których odle\vf'n1 \V tych latach trudnil się Piotr 
rego życiu nader czynoćm a tak lVstrzcmięźli\\~em Vischer, są roboty St,vosza. Do takirh należy gro
że na\v~t '''in a nie uży\val, Ś\viadczy N endorffer, bo,viec E i te I-Fryderyka hrabiego Zoil er ztn. rok n 
,,vspólczcsny kalligrafista i nauczyciel synów \V i ta. 1512 i żony jego z domu margrabianki branibarskiej 
Rymo\vana kronika norymberska z roku 1503 (Brandenburg) zmarh\j r. 1496, który \vysta\viony 
i \vspółczcsne akta kBrne tameczne za,vićrają był jeszcze za życia Eitel-Frydcryka między 1500 
\Vzmiankę, że \V dniu Ś\v. Barb:u·y ("'grudniu) r. a 1506 r. \V fundo\vany1n przez nich obojga kościcle 
1503 'Vit St,vosz, snycerz znakomity byl piętno- 'v H echingcn (stolicy księst\-va Hohcnzollern-He
wany na obu p oliczkach za pisanie jakichś listóvv chingen). Z ni<lgo już tylko \Virko pozostało zpię
falszy,vyC'h, przez co n1ial \Vicle niepra ,vych zy-

1 
knie \Yyrobion<'mi postacian1i obojga fundatorów, 

skó'v osiągnąć; lecz co szcz~gólniPjsza, że mu przy- resztę zaś sarkofagu ozdobnego przetopiono na 22 
siądz kazano iż póki życia Noryn1hrrgi nic opu- świeczniki kośriPlne przed 80 około laty (~). 
ści C'). 1\1imo,volnie wobec tak stanO\Yrzych na- Pra\vdzi \-Vie '"stydzić się potrzeba że tak 1nało 
{>Ozór do\vodÓ\V podejrzrnic się hurlzi, Bzali " 'Y· \Viemy szczególó\v o najcelnirjszych pomnikach, 
patlek ten jPst pru,vdzi,vynl, i czyli on rzcezy,viście z'vlaszcza sztuki rzeźbiarski~j, które się u nas na
przcstępst\vem jakowćm vVita St,vosza był pO\VO- wet po znakainitszych znajdują miejscach. I tak 
doV\ranym. To piętno, zvvyklc tak hai1biące, nic oto nie ~7iemy kto robił modele do brązo\vego 

znać iżby najmnirjszy " 'ply\v na po\vażanic mi- grobo\vca kardynała .Fryderyl<a biskupa krako\V· 
strza vVita \V N orymbcrdze i postronnych kr8jac.h ski~ go' syna 1\.azimirza Jagiellończyka, który od-

. wy\vrzć~ miało. Ovvszcm tak samo jak da,vnićj lany mięclzy 1503 a 1510 r. na rozkaz brata jego 
powierzano mu nAjcelniejsze roboty, n~jpier,vsi króla Zygmunta I, umieszczony jest u stopni \Viel
patrycyusze i mistrzo"'~ie norymbcrs<'y: jak Sc- kiego chóru \V katctlrzc na 'Va\velu. W głowach 
bal d Scbreyer, Antoni Tu cher, Jakub \'' elsPr, tPgo pomnika, u Z\vykl<'go a gładkiego całkiem sar
Adam I\raft, Albrecht Diirer, l\1 i chał W ol1lgemutb kofagu, szczPgólnićj Z\Yraca 'lnvngę tablica brązo
i inni 'vciąż po da \Yncmu \V przJ.jaźni z nim żyli, vv a, ktJra w " 'Y bornej \vypul<lo-rzeźbic przcdsta
opieką s"'' ą zaszczycali i chętnie roboty tnu da\vali, 1 \Yia kardynała Fryderyka klęczącego przed siedzą
a ut"vory St\vosza coraz, jeśli można, \Viększt:j je- : cą na tronie Matką Boską; za nim widać Ś'\V. Sta
szcze naby,Yaly \Vziętośri i rzeczy,vistPj doskona- ; nisla\va z Piotrowinem jako symbolem s\voin1, lub, 

( 4) Convers. Lex. f. b. K. T. IV str. t)~ 5. 
(2) Kaiser lllaximilian I und Albrecht Durer in l\'UrJi

berg, ein Gedenkbuch fUr die Theilnehmer und Freunde des 
Maskenzugs der Kunstler in Jlunchcn am 17 Februar und 
! Marzł840 v. Dr R. Marggraf, Nilrnberg 1840 str. ł52, gdzie 
umieszczone ciekawe i nowe podówczas wi~domości o \Vicie 
Stwoszu, którego w tej zabawie artystycznej przedstawił" 
p. Aleks. Lesser znany malarz warszawski. Także SJow. 
mai. Połsk. T. II str. 2 3 ł. 

.. 

: jal< inni tłumaczą, Ś\Y. ten biskup przyby~1a tuż za 
zbliżającą się do kardynała śmiercią. z,vażając 
na piękuość i styl roboty, są słuszne po,vody do 
mniemania, że model do niej dał Wit St,vosz ( 3). 

(i) A. Grabowski Starożyt Wiadom. o Krak. str. 2 8 4. 
(~) Heideloff Ornam. d. Mittelal. Zesz. XXIV str. 50 

i p1. 6 
( 3) Staroiyt. Wiadom. o Krak o. str. 2 84. Convers. 

Lex. f. b. K. T. IV str. 516. Pam. z Krak. Cz. II str. 20 , 
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W r. 150 4 zno,vu znajdujemy pe,vne dzieło mi
strza Wita; \V tytn bo,viein roku ze z\vyld'ą sobie 

doskonałością, 'vykończył on \vielki ołtarz szafia
sty do kaplicy Panny lVlaryi w N orymberdzc, fun
dacyi Jakuba V\7 elsera, znakomitego tamecznego 
oby\vatcla. Po rozebraniu o1tarza, przy nieszczę
śliwćj restauraeyi kaplicy, tylko prześliczny posąg 
Bogarodziey z DziPciątkiem Je zus w całości z nie

go pozostal, i \V późniPj zyeb czasarb pstro po1na .. 

lo\Yany, znajduje się obecnie na północne~ ścianie 
kościołn P. l\1aryi \Y N ory1nberclzc (i). 

PoTvt6rzeniem pralrie 1vspomninnego \VJŻ<~j gro
bo\Yca Eitel-Fryderyka hr. Zollt~r jest pomnik kt6ry 

sobie i żonie slvćj Elżbiecie margrnbinnce brtlui

borskićj (ztu. r. 1507) \vysta\vić hazal ł-Iermann 

VIII hl'. na IlctJOC b ergu (zm. 1535 r.) \V zbudo\\'a

nym przez się kośeielc '" Rumbil d mieśeie k.sięstvva 
Sachscn-l\IciningPn. Długo jflszrze żyl hrabia po 
\Yysta\Yienin sobie pięknego grobo\Yca; ale Z\vycza· 

jem to było dosyć \V O\vych czasach povrszecl.~nym, 
że znakomitsze osoby \Ycześnie za życia S'-''Pgo, 
albo po śn1icrci najbliższych sobie krelvnych, Ul\zą

dzaly dla siebie " 'spólne rniPjsce 1viecznrgo spoczyn .. 
ku; ztąd często \1·ynika pozorna sprzeczność i \Yąt .. 
pli,vość \V ozna('zPniu czasu 'vykonania pomnika. 
Groho,viec l-IernH1Dna VIII , który szczęścictn zu
pełnie ralo się zaebo'''al, odle \Vany by l najpodo
Lnićj przt\z Piotra VisrhPra z moJclu, jak t\vierdzi 
P. IIPidcloff, roboty , ,Vjta St,vosza. Stano\vi go 
z'vykł'a skrzy n in s ark ofago'\va , 1:vsparta na szPśtiu 

ln'achleżąeych; boki j(j i nnrożniki przyoztlobionc 

są "'ieżyczkatni, \V któryeh n1ieści się 10 figurek 

ś'viętyeh P ~óskieh, \V cale nieosoblhvrgo moclelo
vvania i \Yiclorznie roz1naitej ręki. \V trójkrężnyr h 

(trilo bees) zaś \vnękaeh pomiędzy niemi są herby 

przodkó,v, rÓ'\vnicż juk wszystkie ozdoby tego po

mnika '"Y bornie rzeźbione ; 

~·ną kopią '" jednPj a koncerzem 'v drugiej ręce. 
Tn'arz jPgo, arcyrlzieło '\Yykot1czenia i piękności, 
ustąpić jPszcze musi pod tym \vzglęclem przed obli
czem klassycznie piękn6j Elżbiety. j0go n1lodej mał
żonki, która tu '" posta,Yie pelnej ujmującej skro
mności \vyobrażona, odziana bogatą szatą z różań
cem \V ręku. Układ i falclo,vanie szaty, przy odzna· 

czającej się na owe czasy i " 'cale u norymber
skich 1nistrzó'v niez,vyczlljnej miękkości, celuje 
zarazem prostot_ą i pra\vdą. l{yrerz stoi na· I"rie, 

~ymbolu rnory i \Yładzy , jrgo zaś żona na psie, . . . , , 
przypomH1HJąrym 'v1crnosc. 

Nu około tc~j rzeźby, na spadzisto pochyłym brze· 

gn '''icka jest napis; "''czterech zaś rogach na okrą
glyrh podsta,varh znajdują się S\vobodnie stojące 
cztćry male posążki E\Yangrlistó,v, \Yidocznie in
nrgo dłuta. Na sarnym brzPżku wieka można do

strzeclz małe znaki 1\1. F. (n1oże l\1eister Fischer) 

a'" intH~m zno1vu n1irjscu ,V. ·s. 15 C. (zapewne 

Wit St\\'OSZ 1500) ( 4). 

Oc1 r. 1504 do 1518 nie ma1ny pe'\vnych 'viado· 
mości o robotach naszego mistrza, lecz może 'vla
śnie do t0go długiego przeciągu czasu, oprórz gro· 
bo\Yca I-Icrmannv VIII, nalPży odnieść nicktóre in
ne utwory rz0źbiarskic, dotąd nieoznaczone a Stwo

szo,vi przypisyvvanc, które po "·iększPj części znaj· 

dują się \V Norymberdze, oraz "\V kilku innych mia

stach niemieckich. \Vyznać jednak trzeba, że nic 

trud niPjszcgo jak z pc\vnośrią rozróżnić jedno od 
cleugieh prace średnio\viccznyeh mistrzÓ\Y, na'\vet 
" ·tedy, gcly tajemiliczy znak lub 1nonogran1 nnpro
\vadzać się zdaje na pravvdzi,vego t\YÓrcę. Trudność 

ta szczeg<llni<~j \V rzcźbaeh daje się uczuć, gdyż 

'" malo\viclłach \~7ięcćj można różnic upatrzyć. Dla
tPgo też nigdy z calko\vit'ł pc,vnością nie można 
utr·zymy1Yt.lĆ, że ta lub O\Va rzeźba jest dziełem tego 

lub O\Vflgo mistrza, jrżeli inne autentyczno źródlo: 

podpis, raehuuki lub \VZtnianka \Vspółrzcsnych, nie 
przyt'bodzi \V pomoc clla pot\vierclzenia domniemail 
na podobiPńst-n·ie roboty i innych cechach opartych. 

Ten 1vłaśuie "·ypadck zachodzi z utn7orami St,vo

szn, któremu przyznają \Viele rzeźb bez innego na 

to do"·odu. 

Lecz najcelniejszq j C'go częścią, i to \Vlaśnie vVi
tO\Vi przypisy\Yaną, jest 'vyobrażenie obojga do
stojnych osób dla których grobo,viec ten "'ysta\vio .. 
ny. Na ~7ieku sarkofag przykry,vając(~m znajdują 

się d\vie ,~vpół \Vypukłe pos tacie, niby stojące na .. 

przeci\vko siebie pnd trójkrężnym ozdobnym lu

kiem. Ilermann VIII 'v rycerski<j zbroi, \V szysza
ku pierzastym i zbrojnych rękawicach z chorągie-

(l) Convers. Lex f. b. K. T. IV str. 517.-HeidelÓff. 
zeszyt X str. 32. Sło\v. Mai. Pol. T. II str. ~32.-Staroż. 
Krak. Zesz. II sLr. 24. 

• • 

(l) Convers. Lexic. f. b. K. T. V slr. 404. Heidelofl' 
obszernie dowodzi, że Stwosz robił modele do pomników 
Eitełfryder~ka i Herrn anna VIII, równ reż jak i Ottona JV, 
w d zje} e Or·nam. des l\1iltelalt. Zesz. VI str. 2 8-32 i Zesz. 
XXIV str. 49-5 i; tamże rysunki grobowców w Rombild 
i Bechingen. Zesz. XXIV pi. 5 i 6 . 

• 
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Gdy jednak zan1ierzjrliśmy sobie zebrać 'v jrdno j smoka o trzech głowach i d\vóch ogonach (•); a \V ko .. 
\Vszystkie o znakomitym naszym mistrzu po różnych 1 ściele Ś\V. Idziego (Aegidius) 'v kaplicy św. Eucha-
miejscach rozpiPrzehnięt.e \viadomości, obo,vjąza

ni jesteśmy pomiędzy nieza\vodnemi i te, acz nie
pe\vne ale pr~nydopodobne, dzieła Wita 'vyliczyć 

pokrótce. 

Do takich należą: piękny ołtarz z drze\Ya rzeź

biony, który da\vnh~j zdobił stary kościół J.>. ~laryi 
w Hrrsbruck mirście ba,vnrskićm, \V dalvnyn1 okrę
gu Norymbergi, a po zniesieniu, czyli prz<~budo
waniu kościoła 17 37 r. v,ryrzucony, dziś stoi gdzieś 

'v pry\Yatoćm 1nirjscu (z nirgo l~rzyż i pastorał 
bardzo starannćj roboty \V drzewie zlocotH~n1 podal 
P. Hcideloff \V szaco,vnem dziele S\l'ojem) ( •). Ol
tarz w kościcle Ś\V. Sahvatora i drugi dl'ewniany, 

również snycerskiej robuty \V kościele ś~v. l{rzyża 
na Ś"\V. jat1skićm przedmieściu, oba \V N orymber
dze (2

). Tan1że jest znaczn0go \Yymiaru Zba\viciel 
na krzyżu, umieszczony nad wielkim ołtarzem \i\7 ko
ściele św. "'T a\vrzyńca. Dre"\vniana ta rzeźba, uzna

"'ana po,vszccl1nie za jeden z najlepszych ut"vo
rÓ\-V St,vosza, śvdeżo calko,vicie wyzłocona, 'vicle 

na tem straciła; cla\vni<~j zaś tylko szaty zlocono, 

przez co t\varzc i cialo lepićj odbijały ( 3) . 

N orymbersld niegdyś cesarski zamek ( dic Bur g) 
w s\·rej staroda,vnej kaplicy, pon1ięclzy '\tvielą ka· 
miennemi i dre\Ynianemi rzcżbarni, za\vićrać ma 

także niektóre St\voszo\vi przypisy,vanc, a miano
\Yicie 'vypuklo-rzeźbę z drze\va, korouacyą N. P. 
przedsta\viającą, \Yielco podobną do jedn<~j z pła
skorzeźb słynnego pozdro,vicnia anielsldPgo, (o któ
rćm niż~j będzie). Rettberg utrzyrnuje, że ona jest 
rzeźbionem pO\YtÓrZPoicm znanej ryciny Sehongau

era (zm. 1488) (4
). W ·szkole sztuk pięknych '"No

rymberdze n1a się ttlkże zn~ljdolvać N . M. P. z Dzie

ciątkiem Jezus tPgoż mistrza \\l1ta ( 5). D o pomniej
szych robót St\Yosza '"Norymberdze liczą j<'szcze 
Ś\viecznik dre\Yuiany '" izbie radn~j ratusza, 'vyro
biony \vedle rysunku .... L\.lbrcchta Diircra, \V postaci 

(1) Heideloft' Orn. d Mittelalt. Zesz. l str. ó pl. 8. 
(2) flastaw. Sł. Mai. Puls. T II str. ~ 3 2 ·- 23 3.- Na 

cmentarzu przy l) m kościele pochowany Stwosz; tu także 

ryusza d'vie 'v oltarzach zn8jclujące się rzeźLy dre· 
" 'lliane. Jedna z nich \vyobraża 3\v. Pa\Yla aposto .. 
ła z miccze1n '"ręku, a druga .1\fatkę Boską z Dzie
ciątkic lu Jezus, któremu Ś\v. Katarzyna pierścień 
podaje (czyli ślubuje) (2

). 

W okolicy i poblizkich Norymbergi miastach 
znajdują się następne, rokiem \Yyk onania ani też 

cechą rnistrza nicopatrzone, dro\~7niane rzeźby za 
ut\vory Bt\vosza poczytywane. O U\vje mile od No
rymbergi, w Sch\Yabach, szafiasty oharz rzadkićj 

piękności, mający w S'\Yem zaglębieniu "'yobrażo .. 
ną Mat.kę Boską, która podaje Dzieciątko Jezus 
Ś\V. Annie; na boku stoją św. Józef i Ś\V, Joachim. 
N a stronic ze,vnętrzn0j skrzydeł ołtarza mieści się 

dziesięć płaskorzeźb przedsta,viających rozmaite 
osoby św. Rodziny, na dYvóch znś bocznych prze· 
działach postacie d\vóch Ś\viętych. 

\\' Ileilbronn niedaleko Karlsruhe, w ta mecz .. 
nym kościele klasztornym, ma się znajdować Chry
stus Pan ukrzyżo,vany roboty St~Yosza, róvvnież jak 
\V Rollnveil (nie Both\1·eil) o 4 mile od Hechingen 
posąg Chrystusa Pana ( 3) . !{ugier, który szczcgó· 
ło,vo opisy,vnł dzieła sztuki na Pon1orzu zachowa
ne, t\vierdzi że d \V :l. \·viclkie olturzc, j eden \V Au
kłam \V kościele P. Maryi, drugi \V Kolobrzegu 
(Kolberg) miastach pomorskich, są tnkże dziełem 

St.,vosza. Gdybyśmy zaś chcieli posłuchać różnych 
niemieckich pisarzów, tedy niemal każdą znako· 
mitszą rzeźbę dre\vnianą z tego czasu przyznaćby 
nalPżnlo mistrzo\Yi naszemu. 

VV liczbie tyeb \viemy z opo,Yiadania, że W bo· 
gatym zbiorze bamb<:'rgskich starożytności u prof. 

gimn. Rieder znajdo,vać się n1a kilka rzeźb po· 
Inni<'j szych, jakoby St\vosza (4

). Poclobnież i w in
nych nliastach nie1ni<'rldeh; co zr·esLtą nic dzhvne
go, gdyż mogą to być ułamki z jakich \Yiększych 
ut\YOrÓ\V trgo snycerza, które, gdyby zebrane być 
m{Jg1y, może by się o l· azały nuiPŻ(}CPmi do jfldne
go z wymienionych tu ołrurz6'v lub innych wielkich 
jego robót. za,vsze jednak pra\vdzivvszemi mogą 

ma b) ć pod ołla rzeto wizerunek jego, o czern na koń c u (t) Skarbo. n. Ar ch eol. str. 9 i . 
\VSpomnimy. (2) Wolff u. 1\fay(•r N. G. T. I str. 58 StarOŻ)'t. i Poro. 

(3) WolffundMayer,Nttrnbergs Gedenkbuch T.Istr. ~L Krak. Z e !liz~t II str 24. 
( 4 ) C o n v. L ex f. b K. T l V s t r . 5 2 3 . ( 3 ) R a s t a w . Sł. M ;•1. P o l T. Il str. 2 3 5. 
{5) 'Vulff u. Mayer N G. T. I str. 5!.-nastaw. Sło. (4) P. A. Maciejowaki widz&ał je w przeszłorocznej 

Ma l. Pols. T. Jl stt-. 2 3ii. Staro i. i Pom. Krak. Zesz. 1J sLr. 2 i~ , podróży swojej. 

.. 
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być te d\-vie plaskarzeźby dre\vniane, które posiada 
biegły \V tern zna\\'Ca Heideloff. Są ony kwaclrato
\Ve, po trzy stóp \V boku mające. Jedna z nich 
przedstawia Dziecię Jezus, którego Józef i Nlarya 
znajdują między dol{ torami ( '~); druga zaś wyobra
ża o b rzezanie. 

Jeżeli więc chociaż część wyliczonych po,vyż~j 
robót, pewną datą nieoznaczonych, pozostanie na
dal przyznaną St"voszowi przez bezstronną poró
wna~·czą krytykę, tedy przeciąg lat kilkunastu, 
z którego nie n1amy bliższych szrzćgólów do życia 

ce po rozszerzeniu ,;v Norymberdze reformacyi ule
gła ona losowi "rspólnemu ~rówczas \Vielu innym 
dziełom religijnym dłuta i pędzla. 

J eden z puryt~u1skich pastorÓ"'' upatrując zbyt 
wiele wyrazu prawdy z pięknością połączonej w po· 
staci Bogarodzicy, spo\vodo,vał zakrycie całej t~j 
rzeźby osłoną, która dopiero w r. 1806 zdjętą zo
stała; ale za to umieszczono pozclro,vienie anielskie 
nieco głębiej 'v chórze. W r. 1811 przeniesiono je 
do kaplic.y zamkowćj, ztamtąd do kościola P. Ma
ryi, aż '"reszcie Z\Vrócone zostało do kościoła św. .. 

mistrza Wita, byłby niemniej jak jnne epoki ży,vota W tnvrzyi1ca na pierwotne s\ve miejsce. Przez ten 
jego obfity w utwory j eden drugiemu nieustępują- 1 czas jednnk znikł bezpo,vrotnie misternej roboty 
ce. Do innego albo~ricm czasu trudno by odnieść l 1nocny łańcuch , co dotąd przez trzy 'vieki prawie 
wspomnione roboty; raz że i tak ciężko pojąć jak ~ dźwigał \V powietrzu ogromną tę rzeźbę, która, jak
mógł podolać tylu i tak ogt·omnym pracom, które l kol\viek z drzewa, przeszło 5 ceutnarÓ\V '"'ażyl'a 
zapełniają życie jego aż do 1504 r., a po~7tórc że (13 stóp bawarskich 'vysoka, 11 stóp szeroka). 
sądząc po sposobie \vykon~nia i 'vedle opisÓ \V jakie Zastąpiono go sznurem, który w r. 1817 zer\vał się, 
nam o nich podają, ut\vory te myślą i robotą a delikatny ut\-vór, spadłszy z '"ryso kości stóp 40, 
bardziej zbliżają się do późniejszych prac tego mi- '"setne rozleciał się kawałki. Zebrano je " 'praVir
strza. dzie, lecz zrzucone na kupę w składzie zakrystyj-

Rok 1518 odznaczony został ukończeniem ~7icl- nym, byłyby może ulegly zupełnemu zniszczeniu 
kiego dzieła Stlvosz~, które po"vszechoe pochY\7a.ly lub częścio\VO zostały rozprzedane, (jak to się stało 
ściąga, zdobiąc " ' N o rym berdze pyszny kościół z koroną zdobiącą niegdyś 1-vićrzchołek 'vieńca, 
św. \V awrzyńca. Jcstto słynne pozdro,vienic aniel- która po upadku najcal!:Szą się została i za blahe 
skie. Dzieje i przygody tej starannej rz~źby lvarte pieniądze sprzedaną była bez ślGtclu); staraniom 
bliższpgo poznania. l\iieszczanie noryrnberscy w la- jednak p. łlejdeloffa i biegłości p. Rottermund.t 
tarh blizko poprzedzających roz\-vinięcie się zobo- rzeźbiarza norymberskiego '~'inniśmy, że \V r. 
jętniającćj do sztuk pięknych reformacyi Lutra, 1825-26 pokruszone kawalki dobrano, zlepiono 
zamożni, czynni i oś,vicceni, przesadzali się jeden pracolvicic, napravviono o ile się to dalo bez zbytnie
nad drugiego 'v zakładaniu kościoló\v, gmachów go uzupełnienia, i że sła,vne to dzieło napo"""rrót 
społecznego użytku, fundowaniu ołtarzów, obrazó,v, \V dawnem swem miejscu na mocnym żelaznym 
~,zbogacaniu miasta w pożyteczne dzieła przemysłu łańcuehu zawieszone, jest zno\YU przedmiotem po· 
lub przystrajaniu go \V wyboro,ve ut\-vory rzeźby clzi,vu i U\vielbienia. 
i malarst\Ya. Starożytne rody Imhof, Holzschuher, Pomysl rzeźby jest niczwyczajny; calość składa 
Welsrr, Schreyer, Tucher i t. p. stanowiły patry- się z ,vianka o\valnego i rzeźby \V nim za\vartej; 
cyat do \Veneckiego podobny, a wielce od cesarzów wianek tworzą szeregiem obok siebie idące pięcielist
i rozmaitych '\YladzcÓ\V niemieckich poważany, ne gotyckie róże, które co ośm oddzielone są pięcią 
który liczne i drogocenne pod każdym względem okrągłer.oi niewielkieroi płaskorzeźbami, 'vyobra
w Norymberdze i okolicach tego miasta zosta'"'ił żającemi ustępy z dziejó'v Ś\viętych. Do nich jeszcze 
pomniki hojności s"voj~j i prawdziwie obywatel- należą dwie takież okrągłe plaskarzeźby u wierzchu 
skiego ducha. Jeden z Tuchcrów, Antoni, był 'vla- wieńca będące, na których, otoczona promieniami 
śnie fundatorem rzeźby pozdrowienia anielskiego, od dołu, wspiera się piękna postać Boga Ojca bło
na którą vvylożył 593 złotych (guldenóvv) ówczes- goslawiącego, ze światem w Ie,vćj ręce, a koroną 
nych. Zawieszona 'v po,viet~zn w większym chó- na głowie. Na promieniach ulatują dwa małe anioł
rze (presbyterium) kościoła św. Wa\vrzyńca, wkrót- ki, a przy dwóch górnych płaskorzeźbach dwaj 

(l ) Grab. Skarbn. n. Arcbeoł. str. 90. 
anieli śpiewają z towarzyszeniem instrumentów. 
Pod spodem wieńca znajduje się zwinięty wąż ku-
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~iciel z jabłkiem w pysku; od gt1ry zaś do pololvy zaletę ut\,voróvv Stwosza stano"Yvią. Oryginalność 
,vieniec opasany i \vzmocniony jest ró,żańccm pa- pomysłu, prawda \V jego oddaniu, popra\vność pro
cierzo"1ym, któr0go d\va koł1ce po bokach z\vie· poreyi i kształtó,v, lekka naturalna i miękka dra
szone. W c\'vnątrz takićj ramy \vskróś prze.jrzysto perya, odbija znacznie od \V spółczesnych niemiec· 
(a jour) "Yvyrobioncij mieści się 'vłaśchvy obraz. kich, gdzie szaty jakby papiero\ve, pomięte (ge
Anioł z rozpostartą szatą sluży za podsta"rę; na knittert) \vyglądają, którą to wadę i Stwosz w pi er
te m N. Panna w obszernćj zlvierzchniej odzieży, wotnych s\voich rzeźbach nieco podzielał. 
okryvYDjąc<:j nieco obciślejszą spodnią suknią, '"po· Ok.olo r. 1519 l{onrad Imhof wybudowal kapli
stn,vie pełn~j skromnego \Vdzięku, książkę lewą cę na cmentarzu Ś\Y. Rocha w Norymberdze, na 
ręką trzyn1a, pralvą na piersi kładzie i \V pokorze którym sporzy,va Piotr Vischer. \V jednym zbo
nic\-rinności slncha z\viasto\vania. Nn S\Vobodnie cznych w niej ołt~n·zów znajduje się rzeźba dre
spadających bt~jnych lvarkoezarh N. Panny spoczął \vniana, przypisy,vana St\voszo\vi. Przedsta\via ona 
Duch Boży '" postaci gołębicy, z rozpostarteroi ukrzyżo,vancgo Zba'' iciela, otoczonego aniołami 
skrzydełkarni, nad nim zaś ulatqjący aniołek trzy- i Ś\Yiętemi. U dołu aniołko\vie pocieszają cierpią

rna Ś\viatlość (nimbus). Archaniol Gabryell jako ryeh czyśco,vc n1ęki ( 1). 

młodzieniec skrzydlaty, '" sutej kaplańskićj szacie, W Schwi:tbisch Gnrund 'v Vrirtenbergu o mil 7 
l<tórćj połę utrzymtde \V fałdach ukryty ani o lek, od Sztntgardu, Sebald Schreyer, Ó\V protektor sztuk 
w postawie pełnej natchnienia pru\vą rękę podniósł pięknych, (ur. 1446 zrn. 1520) zbudowttl przy ta
do góry i z obliczem ku niebu z\vróconćm z\viastu- mecznym kościcle Ś\v. I\:rzyża kaplicę na cześć pa-
j~ N. lVl. I.)annie, a slo\va anielskiego pozclro\vienia trona s'vego Ś\v. Scbalda, a \Vedlug zdania p. Heide
" 'Jpisane są na \Ystędze ob,vijając(:j laskę którą loff piękny i \vybornie zachowany oltarz w tej ka
'" leYvej ręce trzyma. Ponad glo,vami t(~j prześlicz- plicy, z przepysznym posągiem Ś\V. Sebalda, jest 
nćj grupy, \V czystych i popra,vnych kształtach także dziełem naszego Stwosza (~). 
na tle po\vietrza \vybornie odrzynająrćj się, ulatują Do tegoż czasn odnosilaby się mała rzeźba na 
aniołki skrzydlate, chór śpievvu i n1uzyki tvvorzące; drzewie, 'vy bornie zresztą vvykonana, którą J. G. 
każdy z nicb, podobnież jak i archanioł Gabryel, Korn 1838 r. \Ve vVrocla\viu posiadał, i która przy 
rna na głowie 1nały krzyżyk, jako go dl o przyszlej sprzedaży zbiorÓ\V jego za niev;rątpli,ve dzieło Stwo
lnękiZvviasto\vancgo. Dodać tt,l potrzeba że cztery sza \V Norymberdze roku 1520 wykooane podaną 
z okrągłych płaskorzeźb \vieóca, modelo\"\rane jest w spisie. \Vyobraża ona zdjęcie z krzyża 
'v gipsie przez sarn~go ~t\-vosza, znajdują się \V oz- Chrystusa Pana, i 'v przestrzeni dl. 11 cali, a 'vys. 
dobnyn1 suficie izby 'vysta"'Y dziel sztuki, w domu 8 c. mieści 30 osób. Do"'odu jednak niemylności 
który niegdyś do przyjaciela jego .Albrechta Diire- tego t\vicrdzenia żadnego nie posiadamy (3

). 

ra należał, a teraz przez noryn1berskic zgroma- Niemnic~j koło tego czasu zapewne zrobioną zo
dzenic przyjaciół sztuk pięknyeh 'v porządku jest stała drewniana gruppa Adama i E"'Y naturalnej 
utrzyn1y\vanym (1). \vielkości, doskonale z\vycza jem średnio\viecznym 

Zdaje się że arcydzieło to, w którl~tn Wit Stwosz po \Yh~rzchu umalo\vana, którą Stlvosz dla króla 
sam siebie, jeś'li m·ożna, prze,vyższył, bylo jPdną Emanuela portugalskiego (ur. 1469 zm. 1521) wy
z oRtatoich jego prac tak 'vielkiego rozmiaru. konał, ku ,viclkien1u podzhvieniu tego króla, zna\\7

• 

Coraz ku starości chylący · się mistrz 'Vit, już cy i milośnika sztnk pięknych, jak tego ślad 'v sta· 
pr~eszło 70 letni, n1oże niechętnie \viększych po-' ryc h kronikach odszukał p. Aleks~nder Le s ser ( 4 

). 

deJ(llO\val się robót; lecz każda z pod ręki jego 
\V tym czasie wychodząca odznaczała się \rykoi1-
czeniem i \V \vyższy1n jeszcze jak przcutt~m sto
pniu temi 'vszystkiemi przymiotami, które głó,vną 

(f) O pozdrowieniu anieiskiem piszą wszyscy; najob
szerniej Wolff u. Mayer Niirnbergs Gedenkbuch T. I str. 
9- ~ 1, tamże dobry rysunek na pl. 52. Conversat. Lex. 
f. b. K. T. IV str. 522. T. I str. 323. 

KsiĘGA ŚWIATA, R. IV. 
• 

(f) \Vo1ff i Mnyer Niirnbergs Gedenk b T. II str. 56. 
(~) Heideloff Orna m. des M 1Llel. X l li Heft str. 7. 
(3 ) Verzeichniss der J. G. I\orn~chen Kuni\lsammlung 

welche offentlich versteigert '\v~rden soli. Breslau str i 4. 
N. 7, cena rzeźby 1 5 talarów; patrz o teLn Łepk. Gaz. 
\V ar s z. N. 6 6 z r. 1 8 5 ~ • 

( 4) R. Marggraff Kaiser Max. I u. Alb r. Dtirer in Niirn
berg,str. o2. 

7 
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W kościele P. l\1aryi czyli wyższym parafialnym miano,vicie w rękach oddana; pićrsi tylko zanadto 
na górze Kaulberg w Ban1bergn, \vszedlszy przez 'vypnkłe zd~ją się. 

drz\'\'i przy \Yic ży będące. "'idać na lc\vo od ściany U Matki Boski<~j, którą z rafaelo\vską jaką Ma
drc\vniarH~j 'vybornej snycerskiej robot.y szafiasty, douną poró,vnać się godzi, 'vidziemy oblicze prlnc 
da\vniej głó\vny, ołtarz, jak anagramma na Z\vorni- idealn~j, glębokićj chrześciai1skićj myśli. Nie znać 
ku ( Schlussstcin) świadczy \V r. 1523 '~'ystawiony; tu ziemskiej rozpaczy; \V svvej niemćj boleści zdaj e 
na przcci"vległ<U zaś jemu ścianie pod organami się Ona jeszcze u"vielbiać Syna Bożego, a \VŚród 
za,vieszone są d \V a skrzydla czyli drz\vi od tegoż macierzyt1skićj tęsknoty 1vidać promień pocieehy, 
ołtarza, ró'' nie dobrze 1vykonane. Rzrźby te przy- czerpanej 'v przeczuciu zbawienia ludzi, które sra
znają po\'\7Szechnie St\voszo,vi, któr0go znak ma giem cierpieniemZbawca okupił. Prostota i pra\vda 
być przy roku umieszczony ( 1). \V środko'\vym \Vszędy u St,,rosza przemagają; d u sza jego musia
obrazie ołtarza, "'ysokim stóp. l l eali 9, a szero- ła dobrze pojmo\vać wszystkie szczytne i rze\Yne 
}{im stóp 9 cali 11, przedstawione jest Narodze- uczucia, a biegła ręka bez wysilenia umiała je od
nic Chrystusa Pana, któremu \V Bctl~em pasterze dać. Szata 1\latki Bosldćj odznacza się naturalnem 
cześć oddają. Postacie tu w naturalnej wielkości, faldo,vaniem i miękkością; znać nawet różnicę vvąt
częścią cale, częścią \V pół wypukle, bez żadnego ku po1niędzy płaszrzem i p<:>d\viką. Podziwiać tak-
malo~rania, przedzi,vnie są oCielano i należą do naj- że potrzeba znajomość anatomii, umiejętność ksztal
lepszych robót St,vosztl. Na skrzydłach ołtarzo- to,vauia końezyn ciała; ręce bo\viem i nogi z\vykle 
wych na cztery pola rozdzielonych znajdują się u St,vosza doskonale są rzeźbione. 
płaskorzeźbione: narodzenie N. M. l"">anny, z,via- Jako ostatnią '"reszcie 1vielką jego rzeźbę, którą 
sto,vanie, Na,vidzenie i Oczyszczenie. Cały ten 'vykonal mistrz \Vit '\V r. 1526, u\vażać należy 1vyo
utwór, 'vykonaniem swojem bardzo przypotninający brażenie Ukrzyżo,vancgo Zba,viciela, kolosalnej 
Pozdro'\vienie Anielskie tegoż mistrza, odznacza \' iclkości, umieszczone nad ołtarzem w kościele 
się szcz0gólnic szlachetnym a pra,vdzhvym " 'yra- św. Scbalda 'v Norymberdze. Glowę Chrystusa 
zem t~7arzy, tudzież właści,vym jemu lekkim i n1i- Pana u\vażają po\Yszechnie za arcydzieło snycer· 
lym układem (2

). ~ skirj sztuki. Przy tymże ołtarzu stoją1 zape\vne je-
Nim zakończymy przegląd ut\vorów St,vosza na dnę całość z krucyfiksem tn·orzące, uiemnićj piękne 

ostatniej jrgo pracy której rok \YJ konania pe\vny, dwa posągi N. ;\11 . Panny i Ś\v. Jana. 
zastano"·imy się chwilę nad przecudną rz<'Źbą nie- l(urfirszt n1ogunc ki, jak po,viadl.łją, da\'\7al za te 
da\Yno \V kościele Ś\\7• Jakubu w N oryrnberdze trzy rzeźby tysiąc dukatÓ\v \V r. 1652 ( ~). 
umieszczoną. Przedtem zdobiła ona jeden z kośeio- Od 15 26 r. ustają wiadomości o pracach Wita 
ló,v, których tyle w Nien1czcch "r skutek bądźto St\vosza; około tego czasu bowiem, skutkiem \Vicku 
reforroacyi, bądź opuszczenia lub starości zruino- (miał lat 79) i pracy usilnej, ociemniał, i oJtąd aż 

1vanych albo całkic1n zniesionych zostało. Wy- do śtnierci 'v Norymberdze na ustroniu spokojnie 
pukło-rzeźha ta, niPco mniej niż naturalnćj 'vielko- prz0 bylval. gdzie sędziwego jeszcze doczekał '\Yicku. 
ści, z drzc"ra \vyrobiona (któr~j sztyrh przy niniPj- W Krako""'io ożeniony, snać tamże O\Ydo""rial po 
szćn1 dajemy) przedsttnvia Matkę Boską uboló"'7a- roku 1486, gclyż \V N orymbcrdze w pićrnrszych ła
jącą nad z'vłokami Zba,:vicicla. Cudny j0j układ tach fnvego poLytu już pojął Barbarę Herczin za 
niemnićj zach,vyca jak samo wykonanie. \V posta- . żonę. Z pićr,vszego malżeństVi'a miał kilkoro po
ci Jezusa Chrystusa nie mart1ve Z\vloki je~o oglą- ton1st,va, które pozostało w l{rako\vie po przenie
damy, lecz ciało które ua ch,vilę duch opuścił, by sieniu się ojca do Norymbergi. Dwaj starsi jego 
je zno\vu potćm oży,vić. Ni<:~n1a tu szty~vnośc i tr\Yu- synoYrie, Stani la\v i l\1arcin, także snycerst\'\·u się 
żąc(~j, pozostała ży,votna miękkość, tak dobrze odda,vali, a Stanisław od r. lt115 do 1527 pięćkroć 

(1) Conv. Lex. f. L. K. T. IV. st1'. 525. 
(2) S i n d g a n z in der zat·tcn, e d lo n, a nziehonden 

Art t.ies kł'akauer ?tleisters.-Con. Lex. f. b. K. T. II str. 38 
i tamże T. I str. 3~2 . 

obićrany byl starszym zgromadzenia malarzÓ\V 
i snycerzÓ\V.. W Norymberdze z Barbary I-Ierczin 

(ł)Convers. Lex, f. b. K. T. IV str. 526.Wolf. u. Mayer 
Nilrnbergs Gedenkbuch T. H str. 58. 
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miał zno\VU Wit St,vosz trzech syncJ\V: Wita, Fili
pa i l{rzysztofa, którzy wyuczy"'szy się sztuki oz
clobnego pi. unia od Jana Neudorffer sł~nvnego kal
ligrafa, a dla nas i ztego \Vlclką mającego zasługę, 
że pozostawił niejakie szczegóły do życia Stwosza, 
byli potćm \V Wiedniu pisarzami ccstu·zó'v nicnliec
}.~ich Karola V, Ferdynan(1a I i Maksy1niliana II, 
i od tego ostatniego pra \V Cm szlachectwa zostali 
udarowani. 

ICiedy ich stary ojciec ociemniał, Stanisła\V około 
l 527 r. pośpieszył do Norymbergi, lecz niezadlu 
go, bo przed 1530 r., uprzrclzil tam ojca do grobu. 

Przeżył nasz znakomity rodak przyjaciół, ,,·spól
praco\vników i ró,,·ienuikó\v s\voich, a naj\Yiększych 

-v-rspółczesnych mistrzów niemieckich i \Vłoskich, 
którzy się niPj ednokrotnic z sobą znosili i vvzt:~jem
nie siebie 'vyprz0dzać usiłowali na polu sztuki .. 
l)ochoVi7ał on '" roku 1500 protrktorn S\vcgo, zna
komitego Sebalda Schrcyera; \V 1528 przyjaciela 
Albrechta Dilrera, blizko którego na cmentarzu Ś \V 
Jana spoczął. W roku 1529 un1arl Piotr .Vischer; 

Rafael już w 1520 nic żyl, a Leonardo da Vinci 
umarł \V 1527. Slo,vem \vszystkie pra\vie naonczas 

\V dziedzinie sztuki j aśniejącc gvriazdy razem pra
\Vie zagasły, kończąc wraz z sobą Ó\V $\victny pe
ryód, o którym na początku wspomnieliśmy. Po
zostali tylko d\Yaj młodzi jeszcze podówczas mi
strzOT\7ic na dwóch kraileach Europy, z których 
każdy miał no\vy a \Yłaści'~'Y sobie popęd nadać 
malarst\vu i rzeźbie~ Holbein i l\1iclJał Anioł. 

Dzicln St,vosza Ś\vietnic zamknęły okres snycer

st\va \vlnści\vie średnio\Yicczncgo, i to zaiste nie na
leży do najmniejszych jego zalet, że jednakim po
został aż do k oi1ca, nie przech,vytt1jąc z tarnt<!j stro
uy Alp zalatujących wzno\viei). Ociemniały, osie
rocony pravvie, a może i zapo1nniany "·pośród 

u \viclbianyrh a erydzieł s\voich, zgasl \V N oryn1ber

clze '"jesieni 1533 r. 
_ VVielki n1istrz krako,vski dożył późn<!j starości, 
Neudorffer po,viada że 95go roku życia, co by uro
dzenie jego na rok okolo 143~ oduosilo nie zaś 

. ' na ~44 7 J Jak polvszechnic za Doppelmaycren1 przyj-
Inll.Ją. Ze '" roku 1534 już nie żyl, są ślady \Y ak
tach krako\vskich, zapisującyc-h \V k~victniu tegoż 
roku spadko\vepo nim spory (i). z,vloldjego po
chowane zostały na cmentarzu Ś\V. Jana, nie<laleko 

( ~) A. Grabowski Star. Krak. Za b. str. ·l 58. 

od miejsca gdzie pogrzebiony był Albrecht DU
rcr. W kilkadzirsiąt lat dopiero pojego śmierci poło
żono \Viclką plytę k:unienną dotąd istniejącą na gro
bie St,voszn, z l>rązo,vą tablicą na której taki napis: 

· Veit Stwosz und seine Erben auch 
Bansen l{ezler und 

Hansen Karner und Iren 
Er ben Begrebnisz 1 591 ( ł ). 

Prz~jrzeliśmy \Vszystkie roboty snycerskie Wita 
St,vosza o jakich tylko zdołaliśmy lviadomości za

sięgnąć. Przegląd ten nic może być ani zupełnyn1, 

ani t<~ż ściśle krytycznym; potrzebaby do tego na 
mi~jscu starannie każdą pracę jego zbadać, i zebra
''"szy po różnych stronach rozpierzchłe o nich 'via
dotności, spra1-rdzić j e głębszym rozbiorem. Tylko 
zamożni protcktorolvie sztuki krnj owrj mogliby tę 
\viclką i istotnic pożyteczną dla ni<~j 'vyświadczyć 

przysługę, łożąc na potrzebne V\' tytn celu poszu
khvania i 'vyclanie ich O'\VOCLnv \V oddzielnćj mo
nografii, opatrzon6j dokładneroi ryeinami \vszyst
kich jukicby się "'ynaleźć daly rzeźb Wita St,vo
sza. Bylby to pomnik godny takiego mistrza, któ
rego pra~rdziwa wurtość i wply'v niC'ztnierny jaki 
na sztul<ę O\Yoczrsną wylvićral, 'vtcdy dopiero 
\V pra\vdzhvćm okazały by się Ś\victle. 

Śrcdniovvieczni mistrzovde mieli cłnvalebny zvvy
cz~i przy znakomitszych dzielach umieszczać SV\'Ój 

\Vizerunek na pamiątkę łożonej pracy i myśli, któ

re zaró'''no 'v sobie jak i "T drugicb spra\viedli"'ie 
oceniać lubili. Pod j ednym tedy z norymberskich 
oltarzÓ\V 8t,vosza roboty, a podobno \V kościele 
na cmentarzu Ś\V. Jana przecho,vującym Z\vloki 
WHa, znalazło się popiersie rzeźbiarza, które Ś\vie
żo \Y Norymberdze dobrze 'vysztycho\vano ('). Gło
wa piękna, pełna ognia i myśli, taka wlaśnie jak

byśnly lvyobrażać sobie mogli mistrza naszPgo 

'" 60 roku jego życia. Znany \Varszawski mnlnrz 
historyczny p. Ah,ksander L osser posiada znowu 

w bogatym zbiorze S\vych podróżnych rysunkó\v 
\Vizernnck, który z innego względu niemnićj \viaro
godnym się zdnje. U jednego \Yspornika pod scho

dami organÓ\V "" kośriele Ś\v. Wa\v1·zyłlca 'v No
rytnbcrdze, " ' którym '"łaśnic znajdują się najcel
niejsze ut,vory St"vosza, \Vidać z kamienia \vycio
snnej pól postaci rzeźbiarza, Z młotem W ręku, t \V a· 

(l) A. Gr~ b. Skarbu. Archeol. str. 92. 
('2) Przy dziełku: Scenen aus Nti.rnbergs Kunstler Welt v. 

T. \Yagner 1852 ·r. Łepk. Gaz. 'Varsz. ~ 8o3 r. Nr. 60. 
7* 
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rLJ średniego wieku, typu polskiego,- z \Vąsem du
żym, czapka długa na le\ve ucho Z\YiPsznnH glo,Yę 
mu przykr.,v,va, a czamara ma pętlice. 'ro \Yszyst
ko d~jc po,vód do domysłu iż \Vizerunek ten St,vo-
sza przedsta\via. · 

Po'"riadt1ją że Wit Stl'i'Osz oprócz rzeźbienia osób 
biegłym był \V 'vyrabianiu z drze,va planÓl\7 CZJli 
1napp \vypukłych, pokazujących \Vszystkie zn1iany 
powićrzchni okolicy, góry, rzeki, miasta, lasy i t. p. 
'v naturalnej ich formie (i). Żadna jednak z tych 
mapp nie pozostała na Ś\viadect\YO tego t\vierdze
nia. Utrzymują także iż niekiedy z~jmo,val się 

malo\vanicm obrazów. Że był dobrym ryso\vnikiem 
'viemy do,vodli,vie, ale dotąd żadnrgo nicznalezio
no obrazu, któryby jemu z pc\vnością przypisać 

można; to tylko pe,vna, że 1vszystkir jego rzeźby, 
prócz d\vóch lub trzech, starnnnie i tnniPjętnie ma
lo\'\'ane były, obyczaje1n zaś lricków ~rcdnich szaty 
wzorzysto złocone by"7ały. 

( ~) R. Marggraff Kai. Max. I und A. Di.irer in Nuro
berg str. 53. 

.. 
• 

, 

s,vieże poszuld \Yanła P· J. D. p assa,vant ( ~) 
upe\Yni:lją, żr istntnie .\Vit St"7 osz trudnil . ię cza
sami ryto\vanicm, jak to już Bartsc·h cla\vnićj utrzy
n1y\val. Do trzech rycin przez Bartscba znanych 
i \Yiadomą cechą mistrza oraz literami F. S. ozonrzo
nych, dodaje on jeszcze ośm podobnych, powiada
jąc że vv ryrinnch tych zuać zupełnie " rszystlde też 
san1e przymioty i szczególności co 'v rzeźbach 
St,vosza. 

Dla dopełnienia \vrcszcic tćj rzeczy zajmuj{\cem 
będzie "\Vspoiuni<~ć o pięknćtn przedsię,vzięciu pp. 
braci Loren z i filiehala Rotermundt, rzeźbiarz~~nv 
\V N0rymberdzr, którzy dla upo\vszechnienia pysz
nych dziel sztuki średniowiecznej, tak obfityeh 
'v N ory1nberdze i j~j okolicach, cicka'"rsze rzeźby, 
ozdoby i tym podobne części robią \V dobrych, odle
vvach gipso1vych, których już znaczny zbiór posia
d:lją, a 1niędzy nicn1i 1viele odlc\VÓ\V z robót Wita 
St,vosza. Oclle\vy takie są u nich do nabycia · (~). 

( 1) Deutsches Ku nstblatt 1 85 O N. 2 9 str~. 2 2 8. 
(2) Heideloff Oru. d. Mittelalt. zeszyt XX. str. 4 6. 

B. Podczaszyński. 
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,,Nadobność, \vdzięk posta"·y, piękność kształtu ,, Przypntrzy'''szy się jrgo szlachetnej posta\vie, 
odpolvia'dają w łabędziu łagoclnćj jego naturze; po- jego łatwym i S\-robodnym ruchom na \V odzie, 
doba się on "'szystkinl nań patrzącym; zdobi, upię- uznać go koniecznie musiemy nictylko za piĆr\vszc
ksza mirjsca \V ktc)rych przebJ""a; lubin1y go, po- go pomiędzy istotnmi skrzydlateroi płyvvacza, ale 
klaskujemy mu, podzhviamy go, i żaden t<~ż ptak ! za najdoskonalszy "''zÓr jaki natura podać n1ugła 
więcej na to nie zasługuje. \V rzeczy san1~j na ża- dla sztuki żrglarskiej. Jego 'vystnukła szyjn, jego 
dne może st\vorzenie nic 'vylała natura tyle darLHV pierś podniesiona i zaokrąglona zdąją się rzcczy
po,vierzcho,vnych: " 'Jt\vorny układ ogółu ('iala~ \Viście przcdsta wiać przód okrętu fale morskic pru
zaokrąglone jego części, mile 1vpadająre \V oko jąccgo; szćroki brzuch jego, to spód okręto,vy, a na
kontury, świetna i czysta binlość, lat\vc, giętkie, przód pochylone ciało w żPgludze podnosi się od 
a za\Ysze pełne lubości poruszenia, posttt,va już tylu, jak z"ryklc tył okrętu; ogon pra1vdzi\vym j est 
ożywiona, już miękkićm zanicdbanien1 ujmująca, stercn1, a nogi szerokierui \Yiosl:uni; \vielkie zaś, ua 
'vszystko to w łabędziu spra,vja urok jakiego do- \Ypól do 'viatru ot\vnrLe i lekko rozd~tc skrzydła, 
Ś\viadczamy na 'vidok po1vabn0j piękności, 'Yszyst- to żagle, co pędzą trn ŻJ''YY stnt(•lr, bęrląry rnzrm 
ko w nin1 do nas przema\via i ,,·szyst ko uspra\Yic- . okręten1, i st<.~rnikicn1 . 
dliwia ów myt dowcipny, co ptaka trgo robi ojcem 1 ,,Dumny ze sw<:i piękności, łabędź zdnje si~ chcieć 

., najpiękniejszej kobićty. l nią popisy"'D.r, zdnjc się pragnąć porh~'ał, Z"\Vra-
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cnniu na siebie oczu \Vszystldch. I \V rzeczy f'amej T w sarnicy nieustanne zajęcie około czyszczenia S\Ve· 
n1ilo na11 patrzeć , jużto gdy stadr1n nadp~y\Ya, już go pokrycia. 
gdy, na za\vol~Hlie lub dany zr ak zbliży\vszy .się Żj~ją towarzysko, czy to w dzikim stanie latając 
pojedynczo do brzegu, doz,voli podzi,viać po"'a- bardzo wysoko, i pra \vie podobniej ak gęsi i kacz· 
bne swe ksztnlty i zach,vycnć się '\vaziękiem S\Yych ki, szykując się \Vtedy \V trójkąt, dla łatwiejsze
poruszeń za,vsze miłych i zręcznych.'' go prz<'rzynania po,vietrza, czy też, jako oswojone, 

Takito "·spaniały obraz labędzia podal Buffon, ply\vając po 'viększ.v('h rzćk.ach, sta\vach i parko
i nic w nim nie przesadzi!. Szlachetny ten ·ptak po- 'vych kanałach . 'V ply\vaniu łabędzic są tak zręcz
kazuje pra\vdzhvie, że \Vić o korzyściach jakie1ni ne ł iż czlo\viek idący szybko nad brzegiem kana
go natura po,vi0rzchorrnic udtu·o,~·ata; lubi on szcze- lu lub sta\vu zalcd'' o zdążyć za niemi może. Z tru
gólnićj S\Yobodę~ a cboeia.i nirtylko llziko nie i przy- clnością im przyehodzi V\'zbić się \V powietrze, ale 
s\vojony żyj e na naszych V\7oclach, to przecież do za to '"znoszą się i latają wysoko i bardzo długo 

pe,vnego tylko stopnia przyjmuje opiekę i przysługi bez odpoczynku. Jako zaś zręcznie i biegle pływają 
ludzi, któryeh zdaje się U\Vażnć jakby za S\vyrh go- na " rodzie, tak prze<'i\vnie trudno, niezgrabnic cho-

: spodarzÓ\v, gości i przyjaciół, a nigdy za panÓ\V. dzą po lądzie, i \viele '"'tedy tracą z nadobnego 
SzczrgólniPj '"e \VZDjemnych stosunkach 1niędzy kształtu S\VOjPgo. , 
samcem a samicą, w irl1 zobopólnych pieszczotach, Wspomićć nam tu \vypada o zdolności jaką ła
\vidzićć się daje rnoc \Ve Virnętrznych urzuć któreroi bę,lzio\vi przypisują poPci, a którćj jednak całkiem 
się te ptaki na\vzajem ku sobie po,vodqją. S[uniec od1nÓ\vila mu natura. Według nicl1 ptak ten slyszeć 
i samica rÓ\Ynie są troskihYc o S\Yc pięsklęta > jak daje przy 'vschodzie jutrzenki, na kilka chwil przed 
przy\vjązane j0dno do drugiego. Samica \VC dnie zgoncn1, śpieYv cudo,vnic melodJ.jny; a przecież c a
i \V nocy tuli je pod swe skrzy dla, a samiec, ojciec, łym j ego glosero j(lst tylko mocne sykanie, które 
broni je nicustraszenie od \Yszelki<~j nDpaści; jego zdaje się być u nirgo znakiem odgróżki lub gnie"'1u; 
od\vadze w takich okolicznościnel1 zrÓ\vnuc~ tylko zresztą łab ędźj est niemy. Z te m '\vszystkićm na 
moźc zapalczyv~·ość z jaką 'vystępuje do " 'alki z ry- ,volno.~c i w dzikim stanic żyjący " 'ydaje niekiedy 
" ralen1, coby zakłóeić mu cheinl spokojne posiada- pojcdync.zc przcary'-'rane krzyki; ale to bardzo dale
nie ukochanrj to\varzyszki. W tychto d\YÓeh oko- kie o<.l melodyi jaką rnu poeci przypisują. 
licznościach, zapominając o lVrodzon~j łagodności, \V historyi naturHlnej łabędź u jednych autorÓ\V 
st:lje się okrutnym, bije się za"'zięcie, i częstokroć stano\vi oddzielny rodzaj, u drugich, zaczą,vszy od 
zadaje śmierć nieprzyjacielo\vi lub satn ją ponosi, Linneusza, jest podrodzajem \Y \vielkim rodznjn 
jeżeli inne łabędzie, Ś\viadki t<~j Vi7alki, przc\vidttiąc kaczki (Anas). GntunkÓ\V łabędzi lirzą już do dzie
pe\Yno jćj skutki, nic '\vmięszają się między Vi'al- 'vięciu, rachując w to łabędzia czarucgo, mieszktnl.
czących, nie rozłączą ich i jakbądź nie pojednają. c a N oYrćj IIollanclyi. Łaoędzie \Y rodzaju kaczek 
Siła u tych ptakó\v j est glóYrnie " ' skrzycliach; i gęsi odznaczają si~ szczególnićj gołytn paskiem 
skrzydłami też ony zadają razy tak tnocne, iż prze- skóry, Z\vanym uzdą, który od dzioba zachodzi na 
t1·ącić mogą nogę lub rękę czlovvieko\vi. l)rzy ta- glo"'ę nż do oczu, a którPgo kolor u różnych ga
kićj sile i OU\Yadze nie lękają się żadnego drapie· tunkó"v by,vn różny, i zmieniając się z '"iekiem pta
żnego ptaka; samemu na\vet orlo\Yi obronić się po- ka, po pe\Ynych dopit~ro latach nabiera stalej 
trafią. bar\vy. Dziób łabędzi j est poziomo \vyprosto \-Yany, 

\V ogóle jednak spokojne są ich skłonności i oby- plaski, na przodzie z:.1okrąglony, \\'ogólności dłuż
czaj c, byle tylko zosta,vić je satllytn sobie; guyż szy od gło\vy. Brzegi górnej szczęki w kierunku 
nie lubią są~iedzt'Vi7a innych, ntnvct po,Yino'\vutych do \Ye\vnątrz, a dolnej na zc,vnątrz osadzone są 

ptakó,v, jakoto gęsi lub kaezck. Naclz,vycz[lj bę- \Vielą ostrcmi poprzPezncmi Iiste'\Ykanli, które je
cląc schludne, codziell. trosklhYie porządkują, ukła· dnc za drugie zachodząc służą ptako\Yi <.lo babra
uają i IDJ.jtl DCl ~obie pierze; biorąl' 'YOdQ dziobcn} nia szlnnHJ, tuk iż najmnirjsze p0111ięszane z nim 
pole,vają nią grzbiet i skrzydła, ze starannością źdźbło, na poży,vienie przydatne, "'ynalćźć i przy
okazt~ącą chęć podobania się. Same tylko troski trzy1nać potrafi. Język ma dosyć szćrold, plaski, 
tnacierzyńsldc \vzględem pisldrlt przeryn'aĆ 1nogą mięsisty; szyję bardzo długą, którą Z\vykle eso\Ya· 
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to zagiętą trzyma. Ciało łabędzia jest długie, o b- i piersi nie są tak czysto-hiale jak na świeżo v.ry
szćrne, 1vysn1ukłe, do ply,Yania usposobione. Skrzy- pierzonym starym łabędziu. Nakoniec miękkie pu
dla '\vielkie, i, jak się już po,viedziało, nadzwyczaj cho,ve upierzenie piskląt w gniaździc jest na przo· 
silne; ogon przykrótki, ostro zbiegający. Nogi krót- dzic szyi, na piersiach i brzuchu mato\vo-biale, 
kic, mocne, palce ich połączone błoną pomagającą a na glo,vie, na tyle szyi i grzbiecie popielate. No
do pływania. Wyżej od przednich osadzony palec gi ich są cicmno-błękitno-pepielate, takiż dziób, na 
tylny jest krótki, ledwo zierni sięgający. Palce za.. którym jeszcze nierna śladu garbu. Pierzenie się 

koł1czone mule mi, zaokrąglonen1i pazurkami, któ- tego łabędzia przyp.ada "' miesiącach lipcu i sier
rych brzegi są ostre. pniu. W tyn1 czasie, dopóki mu lotki nie odrosną, 

Pospolita bar,va upierzenia łabędzia j0st biała, naturalnie nie jest zuolny do lotu; dziko lVięc żyją
na młodych przed wypierzenien1 czDrna lub bruna- ce łabędzie trzymają się " ·tedy przez ostrożność 

tno-szara, 'vyją,vszy gatunek nowo-hollandski, któ- na środku obszernych wód. 
ry cały i \"re 'vszystkich porach '\Vicku jest czarny. Łabędź nadobny lubi klimat umiarko\vany; dla
Raz tylko do roku pierzą się, a to latem; przy nad- tego na '\vielkich jeziorach południovvej Syberyi by
cbodzącćj zhnie ciągną ku poludnio,-ri; liczą się wa dosyć pospolity. Nietyle liczny jest '\V Pru
'vięc do ptaków przelotnych. Głó\-vnem ich poży- saeh, '" Polsce, i w krajach środkovvych Niemiec. 
'vicniem są różne części roślinne; jedzą tćż O\vady, Na poludniu pokazuje się aż do ł"1och poludnio· 
drobi1e mięczaki i płazy, rzadko kiedy ryby. Sarni- vvyelt, Greeyi, a na\vet Azyi mniejszej i Persyi. 
ca ZI10si od 5 do 8 jaj, które są pocUugo,vatc, glad- Naturalnie mo1-va tu tylko o dzikich łabędziach, 
kic, zielona,ve lub brudno-białe. J->olujący nu la- gdyż os\vojonc i chowane w parkach wszędzie być 
będzie liczą je do najprzezorniejszych i trudnych mogą, i te na zimę nic odlatują. Godne są szcze
do ubicia ptakó\v. , g6ln~j \VZDlianki niezmierne kolonie łabędzi \V oko-

z pomiędzy europejskich gatunków zamieszcza- licach .Berlina, na " yodach rzćki Sprei. Kolonie 
tny tu, z ryciną, opis gatunku łabgdi nadobny czyli te skladają się już to z przys,voj onych, których jest 
swojski ( Cygnus olor, C. gibbus v. C. sibilus); figu- '"iększa liczba, już z dzikich z pier,vszeini łączą
rn na pra\VO u clolu \\·ystavvia samca starego, u gó- cych się labędzi. Ostatnie tćż na zimę acHatu
ry n1locłflgo łabędzia, a na lc\vo n1lodc, jeszcze ją, a z \Viosną powracają i zno\vu gnieżdżą się 

'v gniaździe pisklę. 'vspólnio . 
. Stary łabędź nadobny, \Y zupełnej, \vlaściwej 1nu ŁRbędź nadobny jest ptakiem, bardzićj niż inne 

bar,vie, odznacza się szczególnićj ceglasto-czer,vo- tego pocleodzaju gatunki, klótli,vym, i S"'qję zlośli .. 
nym dziobc1n, który ma po bokach brzegi czarno "vość \VJ\Vh~ra nietylko na drobniejsze od siebie 
ob\Yiedzione. W tymże kolorze s.ą: obied,vie uzdy ptastwo, ale na\vet na czworonożne z\;vićrzęta i lu
czyli gole miejsca między dziobem n oczami, garb dzi. Os\vojony, szczególniej niena,vidzi dzieci. 
okrągla'"Y na 'vićrzcl1u dzioba blizl\..o czoła, ko- VV ... czasie letnim, gdy się zaczyna niesienie jaj 
nice przedni dziobu i nogi. Tęrza \V oku ciemno- i 'vysiady,vanic pisłdąt, łabędzie żyją parami, '\V je
orzecho'\vo-brunatna; zresztą całe upićrzenie śnie- dnym obranym ob,vodzie, gdzie wtedy innym prze
żnćj jest białości; na glowie tylko i na szyi, od cią- by,vać uni gnieździć się nie dozwalają. l{ąsając 

glego babrania 'v brudnej, szlamist(J '"odzie, na- dziobcn1 i bijąc skrzydłami usiłują oddalić sąsia· 

bićra z czasem żółtawego, brudnego koloru. Dlu- dó'v, a to tak zapalczy,vic i za\vzięcie, iż widziano 
gość tego ptaka, od końca dzioba aż do koz1ca o go- podobne " 'alki kończące się śmierciąjednrgo z \val
na, 'vynosi do 5 4/~, a szerokość 'v rozciągniętych czących. Gdy zaś nadchodzi czas odlotu, \V jcsie
skrzydłuch do 8 i/3 stóp; 'vymiary te jednak u sa- 1 ni, zbićrają się "' stada częstokroć do 60 sztuk li· 
mic by,vają nieco mniejsze. Wysmukla szyja mie- czącc. Do lotu szykt~ą się w szeregi, nic tak ostry 
rzy z'vykle 2 stopy. Ogon krótki, ostro-klino,vato jak dzikie gęsi, ale bardziej roztwarty kąt t\VO· , 

kończący się. W młodości dziób i nogi są blękit· rząc~ 
nawe, szare, a garbu ledwo znuk. Z góry uważa· Łabędź o którym tu mówimy ży\vi si~ miękkie· 
ny młody okazuje się jakby brunatno-czarno-łusko- mi częściami różnych roślin wodnych, owadami, 
waty, takież boki i brzuch. Policzki także, szyja robakami, ślimakami, tudzież ikrą żab i innych po· 
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oobnycb Z\Vierząt. Szuka Z\vykle pożywienia ". Iniej- popielato·zielonalvego. Wysiaduje je bardzo diugo, 
scach płytkich, po brzegach 'vorly, gdzie dziobem bo 5 do 6 tygodni, poczem wylęgłe, puchem szara
gruntu dosięgnąć może; nic nurza się bowiem pod \vym pokryte pisklęta drugiego lub trzec-iego dnia 
"'odę, jak gęsi lub kaczki. udają się z matką na \VOdę, i Z\vykle się j~j trzy-

Dziko żyjąr, w marcu już gniazdo slnć zaczyna, mają. 

czem szczególniej zatrudnia się samica. Obićra do 1\1ięso rolodych jest bardzo smaczne; ztąd 

tego mi~jsce jużto na lądzie, już w połamanych '\IV \vielu okolicach pilnie na nic polują. Ponieważ 

i przygiętych źdźbłach such~j trzciny, sito,via, ro· zaś nigdy się od matki nie oddalają, nie można \Vięc 
goży i innych \Yodnych roślin. Pier,vszy pokład tyle dą nich się zbliżyć., iżby je szróte1n strzelać, 

gninzcla daje z suchych badyli roślin i gałęzi; dalej i dlat<'go v; \viększych odlcglościach sztućca i kuli 
nakłada drobni(ljszych, miększych matcryalÓl\', cień- użyv\'aĆ trzeba. Starsze tćż są tak mocne, że strznl 
szej trzcinki, liści rogożolrycb i drobnych rÓzeg. szrÓtcm nie Z8\VSZC dla nich by\va śmiertelnym. 
a w końcu urządza na tćm posłanie z liści, suchćj I3iją je nictyle dla mięsa, ile dla kosztownego p u
trawy i t. p. Gniazdo malo bywa pogłębione, \V śrc- cbtr, który razem ze skórą 1-vypra"U'ioną daje dro· 
dnicy do 4 stóp obszernr. Przy koi1cu, a na,vet gocenne futerko labędzio\ve. 
już około poło,vy, kwietnia samica znosi 5-8 jaj 
4 i f,_ cali długich, 3 cale grubych: koloru brudno- E. L. b. prof. n. P· 

l 

POLOWANIE W AFRYCE • 

Z pomiędzy \vszystkich ludzi, (przytaczarr1y tu · \vidział zbłąkanego bydlęcia. Szeik natychmiast 
słowa jednego ze znakomitych pisarzów i " 7ojo,vni- obrócił się do obecnych i rzekł: ,,Czy jest kto mię
kó"' francuzkich, jenerała E. Daun1as) jakich s pot- dzy '"nmi c oby nie znal polo"'ania? c oby nigdy nie 
]{alem w za\voclzie który do różnych zbliżył mnie ścigał z\vierza, bojąc się narazić na śmierć lub ku
osobistości, jeden tylko posiadał głęboką znajo- lćct\VO przez upadek z konia? coby z oba\\ry P9· 
mość i jasne, pclYne pojęcie o ludzie arabskim: darcia sukni i podrapania t\Yrtrzy nie rzucił się 
człowiekiem tym był Abd-el-l(ader. Udałem się do \V krznki cierniste, dla dosięgnięcia dziki t"' go zwić
niego na kilka miesięcy przc<l ułaska,vicniem '''ra· rza? Czy jest kto między 'vami co by nierzut szczę· 
cającćm tnu "\volność, prosząc o udzi<"'lenic sp o- ścia z \vynalPzicnia, a rozpaczy z opuszczrnia uko
strzeżct} nad kot1mi Sahary, a razetn o jakie szczc- chanćj kobiety'?\' Jeden z sluchnczÓ\v odrzekł: ,,Ja 
góły bytu afrykańskiego. Szkic ten pra,vie cały tego o czen1 mÓ\visz nigdy ani robiłem, ani dozna· 
jest "·yciągiem z długiego listu pisanego jego ręką. \vnletn.'' Szcik spojrzal na właściciela osia: ,,Oto 
Przysło,Yia arabskie, l\7yrażcnia \Yschoclnie, po- bydlę którego szuknsz, zawołał, zabierz go sobie!'' 
'\Vszechne \V Afryce przesądy, sło\vem '\Vszystko co . I~zeczy\Yiścic Arabo,vio mÓ\vją: "Kto nigdy nie 
tylko może zająć umysł \V przedn1iocie na l{tóry polo\val, nic kochał, nie zadrżał na dź,vięk muzyki 
Z\Vraca1n tu U\vngę, zosta,viłem boz z1niany. Opo- i nic szukul zapachu k\viatów, ten nic jest czlowie
'' iadanie zaś S\voje rozpocznę, podobnie jak Abd- kicm, lecz oslem." U narodu który wojnę tnvaża 
el-Kader, podaniem, posiad:1jącem \V c dług mn1e za popis "\V zręczności i prze~ieglości, polo\Yanio 
niepospolitą prawdę i ży,vość. jest nDjpićrvvszą z rozry""·ek. Sriganie dzikich Z\vie· 

Powiadają że pe,vien szeik arabski siedział po- rząt u~zy ścigania ludzi. Oto arabska poch\vala tej 
śród licznego zgromadzenia, gdy czło,viek który sztuki, którqj nie brak ani myśli rozsądn 'j, ani po e· 
utracił osła stanął przed nim, pytając czy kto nie zyi, dwóch rzeczy częściej chodzących \V parze 
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niżby kto może mniemal: ,,Polo.\vanie uvvalnia 
umysł od trosk, dodaje siły pojęciu, sprowadza ra
dość, rozprasza smutek, i utrzymując ciągle zdro
wie w ciele ludzkit~m, czyni naukę doktorów bezu
żyteczną. Ono tworzy dobrych jeźdźców, uczy bo
wiem szybko dosiąść konia, prędko zeń zeskoczyć, 
przesadzać konno skaly i przępaście, pędzić czwa
łem po kamieniach i 1\rzakach, i biedz bez zatrzy
mania, na wet vvtedy gdy uzda się roz~r,vie: Czło

wiek oddający się polo,vaniu. codzień od"';ażnh~j-

szy, uczy się gardzić niebezpicczei1stwern. Dla ulu
bionej zabawy rzuca on ludzi przewrotnych, poko
nywa kłamstwo i pot\,:arz, wydziera się zepsuciu, 
U\valnia od tych nieszczęsnych namiętnnśei, co przy
pruszają brody si,vizną, a ramiona nasze przed cza
sem ciężarem lat obarczają. Dnie polowania nie 
liczą się pomiędzy dnie życia.~' 

W Saharze jedynem zajęciem naczelników i lu
dzi bogatych jest polo,-ranie. Za nadejściem pory 
deszczÓ\v mieszkar1cy hU okolicy kolejno przeno
szą się na brzegi małych jeziorek ut\vorzonych 
przez nieba l{rynice. Jak tylko ~irn zbraknie Z\vić
rzyny na jednym punkcie, zakład~ją svvoje koczo
"visko w drugim. Zdarzenie w którem ~ podobnie 
jak w \vielu innycL podaniach arabskich, znaleźć 
1nożna dueha legend średniovviecznych., do,vodzi 
zjal<ą siłą namjętoość myśli\vstwa może owładnąć 

duszę Afrykanina. Pe"·ien bogaty ezłovviek strze
lił razu jednego do gazelli, i chybil. ''r przystępie 
gnie\\'U przysiągł że nie dotknie żadnego pokarmu 
ustami, aż zje 'vątrobę tego z\vierzęcia. Jeszcze 
d\va razy strzela do gazelli, i jeszcze d \V a razy 
chybia; niemnićj jednak ściga ją przez dzier1 cały. 

Z nadejściem nocy siły go opuszczają; lecz, "'ierny 
przysiędze, nie przyjmuje żadnego pokarmu. Słu

dzy jego dalej ścigają Z\Vh~rza, i pololVanie to trvva 
trzy dni. Nakoniec ga~ella pada, a wątrobę j~j 
przynoszą Arabo\vi, który zbliża ją do ust, a potem 
ostatnie wydaje tchnienie. Czyż to nie podobne do 
ślubów reHgijnych da,vnych rycerzów, ze względu 
na skrupulatną ścisłość, niezwyczajność i roman
tyczne rozwiązanie? 

Arabowie polują konno i pieszo. Jeździeć, chcąc 
ścigać zająca, musi \Vziąć z sobą charta. Charty 
nazy,vają się slugui; naz,visko to biorą od miejsca 
gdzie się rodzą, podobno z połączenia wilczyc 
z psami. Takie mięszanie się uie jest niemożli
wem; Buffon przytacza na to świadectwa niepo-

szlako\vanej vviarogodności. Gazellę także zvvykle 
konno ścigają, lecz przeciw niej używają zawsze 
strzelby, gdyż slugni mogące uchwycić ją w biegu 
bardz.o są rzadkie. Gazelle nadchodzą \V stadzie, 
ło,viec puszcza konia gf.llopern, mierzy w gro
madę do upatrzonego z\vierzęcia i strzela, nie za
trzymttiąc wcale konia. Przysło\\·ie arabskie mówi: 
"I{rotszej pamięci niż gazella.'' Rzeczywiście toipię
kne zwierzę, ze slodkiem jak \Vzrok kobiety i tajem
niczero spojrzeniem~ rt)\vnie też jak ona jest płoche. 
Gazella chybiona biegnie trochę dal~j, nie troszcząc 
się o ołów co za chwilę w nią uderzy. Niektórzy 
z Arabó\v wypuszczają na nią sokoły, przyuczone 
do \vydziobywania oczu sw~j ofiary. 

Ten rodzaj polowania używany jest szczególniej 
w kraju Eszul. Abd-el-Kader napotkał tu małe 
pokolenie zwane Es-lib, ŻJ.jące tylko polowanie~. 
Jeden z członkÓ\V tego pokolenia mÓ\vil emirowi, 
że z'vykle wychodził z domu 2 osłem obladowa
nyrn solą. Jak tylko powalił gazellę, podrzynał jej 
gardło, rozparal brzuch, nacierał wnętrzności solą, 
a potem zostawiał na krzaku żeby 'vyschła. Povvra
cał następnie tąż samą drogą, i tak przygotovvaną 
zdobycz przynosił rodzinie; nien1a bowiem w tym 
kraj u ani jednego mięsożernego Z"\IVh~rzęcia, które by 
z czlowieldem spór 'viodło o lupy. Es-libo"rie tak 
są przyz,vyczajeni do mięsnego poży,:vienia, że dzie
ci ich rzucały suchary które hn dał Abd-el-Kader, 
nie n1ogąc sobie lvyobrazić żeby ony zdatne były 
do j cdzenia. ~. 

Niebezpieczne1n bardzo jest polowanie na leruja, 
Z\Yierzę podobne do gazelli, lecz znacznie od nh~j 
"'1 iększe. Leruj, Z\vany także tis-el-clżebel (kozieł 

skalny), mieszka vvśród skat i przepaści; zwyczajny 
pies jednak chwyta go z łatwością gdy tylko zej
dzie 'v dolinę. Leruj, ścigany przez lowcó~r, rzuca 
się jak móvvią w przepaść sto łokci głęboką i pada 
na glovvę, nie zrobhvszy sobie szkody. Wiek t~go 
zvvierzęcia p.oztJają po kręgach jego rogów, których 
corocznie przybyvva po jednym. 

Jeżeli łowy na leruja są tryumfem pieszego czło
wieka~ polo~vanie ~na strusia jest tryumfen1 jeźdzca. 
W dniach pano\V ania sirokko, gdy jakieś ciężkie 

zdręt\vienie całą ogarnia przyrodę, gdy każda żyją
ca istota szukaćby powinna spoczynku, nieustra
szeni rnyśliwi siadają na kot). "'W~iedzą oni że struś, 
n~jmniej ze wszystkich zwierząt przebiegły, ufny 
tylko 'v s'vą szybkość, biegiem prostym jak strza-
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ła ucieka przed nieprzyjacielem. Pięciu "·ięr jeźdz- 1 Lecz rzadko Idedy 'v dzie11 uderza na czło,vieka; 
CÓW rozsta,yja się W pevvnćj odJrglości n.a przestrze- Z\VJkle n~nvet, gd.V kto przechodzi obok niego, OU-. 
ni tnili francuzkićj, po linii którą zwierzę ma prze- 'vraca f?;lo,vę i zdaje się go nic spostrzegać. A je
biegać. Każdy z nich pędzi naznaczoną sobie dro- dnak jeśli nieroztropny rnyślhvy, przedzierając- Fię 

gą. Gdy jeden staje, drugi natychmiast puszcza się przez krzaki, nagle ztnvola. Ra hena I (on jest tan1), 
"' cz,val za śladem strusia, który tym sposob('m, levv rzuca się na tego co zakłć,cil jego spoczynek . 
gnany ciągle świćżemi kor1mi, koniecznie paść mu- Z nadejściem nocy usposobienie lvva zupełnie się 

si ofiarą. Zwycięztvvo to nie jest jednak bez niebez ... zmienia. Nicbezpiecznie jest po zachodzie slo11ca 
picczcństwa. Struś padając, zwykle poruszaniem zapuszczać się 'v okolice lesiste, nierÓ\rvne i dzikie; 
skrzydeł nabawia konia przestraehu, co nieraz zgu- tamto naj częściej lew czatuje w zasadzkach, i tam 
b nem bywa dla jeźdzca. Na konie uży,vane do go się spotyka na. ścieżkach, które przecina, za \Y a
tych 'vyścigó\v kładą tylko czaprak i siodło nad- lając je S\Yojem cialem. Skreślimy tu, podług opisu 

Z\vyczaj lekkie. Niektórzy jeźdzcy uży\\'ają nawet .-\rabów, scen kilka z dra1nató'v nocnych jakie się 

clre\vnianych tylko strzemion i ''r ęclziclel przywiąza- ~·tedy odb.vwają na pustyni . 
nych szpagatem.. Myślh.vy bierze z sobą mały bu- Jeżeli czio\viek pojedynczy, kurycr, podr6żny 
klak z \vodą, i od czasu do czasu zwilża nią \vę- lub roznosiciellist6w, gcly spotka lvva, ma 1noeny 
dzidło, dla utrzymania pyska swego konia "' ś'vie- hart sercu, to idzie prosto do niego, \Ystrząsając 
żości. szablą ctlbo fuzyą, i \volrl: ,,0 zł'odziej u zastępują-

Te gonitwy pięciu jeźdzców nic są zresztą jedynym cy na drogach I czy sądzisz że boję się ciebie? 
sposobem polo~rania' na strusia. Czasami Arab, do- Czyż nie \viesz że jestem ten a ten, syn tego a te
skonale znający z~'yczaje trgo zvvierza, un)ieszcza go? W staó, i pozwól mi iść dalej.'' Le\V czeka aż 
się na czatach w miejscu którędy struś zvvylde prze- czlo,viek zbliży się do niego, pGtein '''staje i idzie 
chodzi, naprzyklad przy jakićm \Yzgórzu: t1jrza- polożyć się o tysiąc kroków dalej. Ale podróżny 
'"szy go zaś, natychmiast puszcza się za nim i pra- straszne przejść j eszcze musi próby. Opuści \vszy 
\vic zawsze dopędza. Jakkolwiek koń zwykle by- ścieżkę lew znika, lecz tylko na ch,vilę . WkróLce 

'va użylvany przeciw strusiom, jednnkżc nic jest zno\YU się ukazuje, a 'vszystkim jego rucbon1 to
on dla ło'\-vców niezbędnym to\Vtlrzyszem. Ograni- \Varzyśzy straszlinry łoskot. Ogonem S\voim ła
czają się oni częstokroć na wybiegu dla podejścia mie on gałęzie, 'vyje, ryczy, krząka, ~·ypuszcza zura
strusia ~, czasie niesienia jaj. l{opią 1-vtedy doly źlhvy oddech, igra jak kot z myszą z przedmiotem 

1v pobliżu gniazd, i ukrywając się '": nich, zabijDją S\vych licznych i dzi"'acznyeh napadó,v, trzy nHl

samicę gdy przychodzi obejrzeć S\Yoje jaja. Wresz- jąc go ciągle \V niepewności pomiędzy bojaźnią 
cie Arabo,vie uciekają się także do przebrań, a nadzieją. Jeśli ten co się wplątal w tę 'valkę nie 

przypominających przebrania dzikich, tak poetycz- czuje slabnącej od,vagi, jeżeli zdoła, podług \VJl'a· 

n~e opisane przez Coopera. Niektórzy okrywają żenia arabskiego, dobrze utrzymać ducha, lc\v go 
się skórą strusia, i tak zbliżają się do ptaka którego opuszcza i gdzieindziej idzie próbol·vać szczęścia. 
chcą zabić. Przcci,vnie zaś, jeśli le'v spostrzeże że ma do czy-

Gdy struś, móvvią Arabowie, ma nogę strzaska- nienia z czł'owieki(lm lęk li \-vym, pod,vaja opisane już 
, ~ą od ~~ystrzału, nie może \\'tedy, jak inne d wuno- obroty. Przybliża się do ofiary, spycha ją że śeież
zne z'vierzęta, skakać na jeJnej nodze, a. to z przy- ki, bawi się nią tysiączne1ni sposoby, aż dopóki nic 
c~yny że w_.j~go kościach niema szpiku. Arabo- skończy na tern, że napól omdleJą pozrze. VV zja
\VIe zap·e'vn1a:)ą także że struś jest głuchy i że ~ręch wisku tem, poś,viadczonem przez 'vszystkich Ara
zastępuJe u n1ego z1nysl: sluchu. bó\v, nic zresztą niema niepodobnego. W ply\v od-

Przystąp~y. tera~ do polowania na lwa, godne- wagi na zwićrzęta jest faktem niezaprzeczony m. 

g,o rzeczy~,:~s~Ie z~~ć umysly dzielne i wojownicze, Poskramiacze dzikich zwierząt c.odziennie poclo

~em bardzieJ. z~ ~w1~r~ę to w Afryce jest istotą ba- bne przeJstawiają nam widoki, które w lasa.t'h i gó
Jec~n~, o ~t~reJ Istzu.eJe mnóst\.YO tajemniczych po- rach Afryki kryje pomroka nocy. 
dan, l ktoreJ straszhwą władzę podtrzymuje prze- PocUug ArabJw uiektórzy złodzieje z rzemiosla, 

strach zabobonny. co chodzą nocą uzbrojeni od stóp do głowy, spo· 
KSIĘGA ŚWJATA R. IV, 8 
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kawszy lwa, \Volają: ,.Nie jestem twoim przeci-j szerPg zaczyna wymyślać },vu, a na,vet 'vypuszcza 
_ 'v.nikiem, bom złodziej jak i ty. ruszaj swoją dro· kilka kul, aby go zmusić do WJ.jścia: H Oto jest ten 
gą, albo tćż pójdźmy kraść raz~m.'• Dodają że nic- 1 co się ma za najwalecznirjszcgoi Nie śmie ukazać 
kiedy lew idzie za niemi i probuto napaść na cluar;. się ludziom; to nie on, to nie leYv, t0 tylko podły 

i pravvda że przyjaźń ta między !~rami a złodziejami złoclzićj; niech go Bóg potępi!·' Lew w ciągu tej 
obja\viać się zwjkla dosyć uderzającym ęposo- przemo~vy · ogląda się spokojnie na wszystkie stro· 
bPrrl. Widziano złodziejó \v obchodzących się z nie- ny, zie\"\'a, przeciąga ciało i zdaje się nie Z'\IVażać na 
mi jak z ps~nni, rzucających im do pe,,vnćj odleglości to co się w o kolo niego dzieje. Tymczasem kilka kul 
czEiści pożywanych Z\Vićrząt. Kobićty arabskie także \-Veń uderza; \-Vtedy wspaniały śmiałością. i odwagą 
skutecznie używały przechv lv-vu nieustraszoności; wychodzi z krzaka który go ukrywał. vV szystko 
goniły go gdy porln,·y('i ·ł owcę, i zmusznly do pu- ucieka, le'v ryczy, pt·ze,.vraca iskrzące mi oczyma, co
szezenia zdobyczy uderzeniami kijó'v i \Vołanien1 : fa się, kładzie, V\'Staje, cialen1 i ogonem łamie ota-

.. . ,ZłodziPju, synu zlodziejala Wstyd, po,viadnją Ara- czające go gałęzie. Pier\vszy szereg daje wystrzał, 
bo wie, ogarniał wtedy l '"a, który jaknajspiesznićj lew rzuca się naprzód, i najczęściej spotyka strzały 
urnykat Ostatni ten rys doVirodzi, że lew dla p oko- drugiego zastępu, który z.ajął n1iejsce pierwszego. 
lc11 pustyni jest o~d:liclnćm st\Yorzenicm, trzy1nają- Ta chwila jest stanowczą, gdyż lew "\vtedy dopiero 
cem środek pomiędzy czloVi·iekiem a z~rićrzęciem, pada, gdy kula go trafi \Y glo,vę, albo w serce. Czę
St\-VOrZPnicm obdarzanem szczególną p·ojętno~cią. stokroć, chociaż przeszyty dziesięcią lub dvvunastą 
Następująca po-n,iastka pot,vierdza to mn~ema- kulami, nie przestaje 1valczyć, póki trupem nie po
nie~ Pe,vnego dnia lc,v, przech\valając się z swoj?,j loży kilku przeciv;rnikó\v. 

l 

sity, za\fołaf: An cha Allah, (jeżeli się Bogu podo- Ja~cla tovvarzysząca tej piechocie dopóty niema 
ba) bPz trudu por,vę konia. An cha Allah, jeżeli ze- nic do czynienia, dopóki le\v nie opuści górzystego 
chcę por,vę jałÓ\Tkę, a eiężar j~j nie przeszkodzi gruntu; jej rola " rtecly się zaczyna, gcly, jak to się 

n1i '" birgu. Gdy koT ej przyszla na ?"rcę, on ją osą- nieraz· trafia \V kolejach natnrcja, piesi zdołnją ~'ypro
dzil tak słabą, że ząni<'dbal relig\jnej formuły: jesli wadzić l\va na rÓ\vninę. · Wte(ly nast~je no,va "?al
się. Bogu, podoba; a Bóg za karę za\vyrokovval, że ka, której nic ;~by\va ani' na zajęciu ani na orygi· 
]~\V barana będzie '"rnógł 'vlec tylko po ziemi. nalności. 1\:ażfly jeździec, stoso,Ynie do s~' ej śmia-

. \1- iele j est sposobó'v polo,-rania na l'vy. Gdy łoś ci, · 'vypuszcza konia, strzela do },va jakby ·do 
zn'i<~rz ten pokaże sję 'vśród pokolc{l Brabskich, celu , :i ·,vystrzclh,szy odjeżdża dalej, dla nabicia 
wsz.ystko 'vskn.zt~jc j e~o obecność. .N ajprzócl ry- br.oni ~ rozpoczęcia na nowo boju. Le,v, opadn.ięty 
cz<"'nie, od którego "zdaje się drźeć cala ziemia, po· ze 1vszech stron, raniony co ch,,vila, 1nężnie sta,via · 
te1n ciqgle spustoszenia, nieustanne \vypadki. · Gi- czolo,. rzuca się naprzód~ ucieka, powraca, i pada 
nie jalt)lvkn, źrebię, znika na,vet czlo~'iek; poploch dopiero po chlubnej walce, która jednak koniocz· 
rozsz<~rza się po wszystkich nDmiotach, kobiety tru- nie skończyć się musi jego zgubą, bo nic nic po
cblcją o tJ obytck i dzieci. Myśliwcy 'vydają wyrok duła jeźdzcom i koniom ·arabskim~ Pierwsze tylko 
śrniPrci na. nie~vygoJnego sąsiada. Ogłaszają po trzy skoki j ego są st~aszne, potćm biegowi l\va 
rniPjscach . publieznyc h żeby 'v tym i tytn dniu, zby,va na szybkości,. i koó. zwyczajny z łatwością 
o t<~j a tćj godzinie, wszyscy mężczyzni zdolni do go 'vyprzedza. Ażeby sobie 'vyst~nvić podobną wal
polo,vania zgromadzili się 'v oznaczonerri miejscu. kę, trze~a ją "'~idzieć naocznie. I\:aidy Jeździec rzu .. 
Po rozpoznaniu gęstwiny w któr0j lc~v się ukrywa, c a lw7u obelgę, \vyrazy się krzyż\lją, burnusy po
"'vszysry udają się 'v drogę. n1ając pieszych na czc- wiEhvają, grzrnią strzały, łowcy cisną się, rozbiegają, 
le. Przybyv,·szy o 50 kroków od gęst"\-viny gdzie lc'v ryczy, kule gwiżdżą. · Pomimo \Yszakże zanlię
nieprzyjacicl jest spodzićTvany, zatrzymują się, cze- szania, rzadko nieszczęśli\ve zclarz:1ją się wypadki. 

. kaj~, zgromauzają i formują lV trzy kolumny, z któ- 1Vlyślh1i oba,viają si~ jeclyuie albo potknięcia ka
rych druga gotowa j est zająć miejsce otwarte pier- nia, któreby ich rzucHo w 1\-vio szpony, albo zbłą
wszej, a trzecia, mocno ścieśniona i złożona z " 'Y- kanej kuli przyjacielskiej. 
boro,Yyc h strzelcó\v, t'vorzy nicz,vyćiężoną rezer-: Poznaliśmy z tego szkicu tu:tj \Vięcej malo,vniczą 
\Vę. Wtedy szczególna następuje scena. Pi<~r,vszy stronę polo~'ania na l\va; odby,va się ono przecież 
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innemi jeszcze sposobami, nierÓ\vnie prędszPmi j dochodziła prtn.,·ie do stu. Nieustraszo~y ten lo\vra 
i skuteczniejsze' mi. Arabo,vie spustrz0gli , że na za- 'żyl jeszcze ,,~ r. 1253 ( 1836 od N. Ch.). ,,l{iedym 
j utrz po porwaniu i pożnrciu bydła, lrw, potl wply-

1 
go widzi al, mówi Abd-<>1-Kadcr, utraciłjuż wzrok; 

"Te1n ciężkiego tra\vienia, leży YV kryjóv\7 CP ztnę- niecll n1u Dóg udzieli S\VPgo nnlosierclzia !·' 
czony, uśpiony, niczdolny do ruchu: Gdy 1niPjscc Jpszcze straszni<'jszem jak na lYva jest polo,va
grzrniącc Z\vykle rykiem jest ca]y \Yieczór spokoj ... nic nu jego dzieci. Są jPdoak ludzie co się kuszą 

ne. rnożna być pe\vnyn1 że straszlhYy jego rnicsz- o to niebezpieczne przeclsięvvzięcie. Le,,r i l\vica co
kanice znnjduje się pogrążony \V tym rodzaju ocię- clzie11 \vyehodzą ze s\vego ostępu o godzinie trze
żałości. Wtedy czło,viek odważny, zrczygnolrany, ci,~j lub cz\vart<.~j po poludniu na dalekie Z\Viady, 
idąc za tropem, przyby,vn do gęst,viny gdzie się 

1 
któryeh <·<'lem jest bez \Yątpienia "\Yysznkunie ży

znnj clt~j e nicprz}j a ciel, mierzy, i tr;lfi"·szy ponliędzy \Yności dla n1lodych. "\Vidać ich jak z \YJżyn roz-
• 

oczy, kładzie go trupem na 1nirjscu. P o n·iudają że patrttią du:1ry i mh'isca gdzie są trzody. 1Vyda-

ICadur brn l\1o1Hłmecl, z pokolenL'J Ułud l\fcssPlem, \vszy kilka okropnych rykólv, jakby n:.t ostrzeżenie 
"\Yielu l"vó'v zglaclzil tym sposobe1n. okolicznych n1ieszkaócó\v, odchodzą. Podczasto 

Uży,vają także na },va różnych ro<lzujó\v zasa- tćj nicobccnośei trzeba się zręcznie podsun/lĆ do 
dzek. Tak np ..... t\.rabo'\\~ic-Bccluini l\opią na drodze malych i unieść je z sob<l, starannie \vprzód pc)\vią
l:ędy z1vykl chodzić dól i kładą nałl h'kkie pokry- zu,.-vszy irn pyski, gdyż krzyki ich nirz:ncvodnieby 
cie. Zwićrz załamuje je S\voiln riężare1n i '~'pada przy\vabiły ojca i tnatkę. Po takim czynic cała oko-
"\Y lapkę, zupeli1ic juk Yrilk 'vpada 'v doły przez na- lica pochYoić po,vinna czujność. Przez sicdrn lub · 
szych przygotO\Vanc \Vieśniakó,v. Często także przy osm dni lc\V odby\va nadarPmnc poszukhvania; 
trupie kopią dól pokryty moenerni dcsl ... ami, zosta- "tedy onjPst straszlhvy, i niekoniecznie 1nilo spot· 
\Yiając pon1iędzy niemi .tylko ot,Yóe którędyhy mo- kać się z nim ,,oko "\V oko'' jak nlÓ\vią ~L\..rubo\vie. 
gla przPj.' ć lufa od broni. "\V tyrn dole, Z\Yanym · ~lięso l\Ya, jakkol\viek 1niejscami poży,Ynne, nie 
melebda, ukry\va się myślhviec, u '" clnvili gdy lew jest dobre; lecz skóra j<'go stano,vi dar drogocen
idzie ku t.eupo\vi, staranni-e rniPrzy i strzela. Nielde- ny dla sułtanÓn', slavvnych V\7odzó"'' albo t<~Ż Ina
dy lc'v, nic będ .. 1c trnfiony, rzuca się na n1e.lebdę!' rabutÓ\V. Podlug APabów dobrze jest spać na h.vićj 
kruszy ją S\vcrni lapami i pożćra ł'ol\'cę za jrgo zni- skÓrze; oddala ona szatanónr, broni ocl .niPbezpie
szczoną \Varo"\vnią. cze11st-vva i od niPktórych chorób. Pazury l\'ra 

\iV reszcie nicktórzy przedsiębiorą nu l"'a ło'""Y opra\\'ionc \V srćbro, nalPżą do ubrania ko bić t. 
przypo1ninającc czyny średniowi<'cznyth rycerzÓ\v. Skóra z j0go czoła jest talizrnanc1n noszonyn1 na · 
Oto jak się brnł do nich S i l\1ohanled Esnussi, czło- glo\vie dla utrzymania 'v umyśle 1vojo"rnikn śrnia
.,.~viek zupcłnćj 'viarogodności, który miPszl<a] \V D że- łoś ci i enPrgii. . 

bel Gerul,:nicclaleko Tiaretu: ,, ~iaclając na dobre.. Slo\vrm polo\'ranie na llva, to rzecz lviclkit':j \Y a
go konia, (n1Ó\vi sam l\fohamcd przez usta Abel- gi \Y kraju arabskim. Każda '"alka przcchv niemu 
el-Kndcra), jcchalcm do lasu podczas jasn<:j księ .. może mieć za godlo slon·a don Dicga do Rodry

życo"·ćj nocy. Byłem " 7tedy dobrytn strzPlce1n, gn: ,,Zabij lub tunićrnjla "Ten co go zabije, ~jć 
a moja kula nigdy nic paclała oa ziemię. l{ilkana- go, m6\vi przyslo\vie, a kto nic zabije, zostanie od 

ścic ruzy zarvolałem: Ataiald Lc'\v natychmiast nirgo pożartym.'' 
\Yychodzil i szedł _ '" tę stronę z którrj krzyk slyszal, . Dlatego tćż czlo,viekol\'i co zt1bilJ'"' a dają krót-: 
a "\Y tedy ja doó strzelałem. Częstokroć jedna gę- ką i 1nęzką poclnvalę, móv•'iąc: , .. To on. Hadak-h~ta." 
st\vina ukry\vala kilku 1\VÓ\v, którP, się odrazu uka- · Poclnnie ludo\ve \vskazuje 'vielkość roli jaką gra 
zylrały. Gdy jedno z tych z'vierząt zbliżało się do lew '" życiu i 'vyobraźni .l\ralJó,Y. Gdy król pu
Innie z tyłu, od\vracalem głowę i mierzyłPro przez styni zaryczy, lud utrzymuje że n1ożna z lat,vością 
grzbiet S\vego konia, a potem, z oba,vy czym nie rozróżnić następujące " 'yrazy: "Ahna u ben el me
chybił, puszczałem się galopem·. Jeżeliro był napa- 'ra, (ja i syn kobićty. )'' Wszakże, ponie\vaż ben el 
clnięty z przodu, zvvracalcm konia i powtarzałem me'ra po"tarza cllva razy, zaś Ahna tylko raz, 
to san1o." Mieszkat1cy tamtejsi zape,vniają, że licz- 'vnoszą z tego że syna kobiety uzuajo wyższym 
ba l\YÓW zabitych przez Mohan1eda ben Esnussi od siebie. 

• 
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Zycie n1yśliwca, jak dostatecznie do"'odzą te 

kilka epizodó\"''' jest życierr1 całej Afryki. J estto 
za\vód niebezpieczet)st,v, gonit\v i zuchwałych 'vy
ei(~czek. Zien1ia afrykańska, to ostatnie schronie-

nie, gdzie heroizm osobisty, z każdym dniem mniej 
uzyteczny '" Eur0pie, nie przestaje dotąd jaśnieć 
pełnym blaskiem awanturnicz<~ dzikości.. 

T. M. 
-

l 

• NOWE ZASTOSOWANIE ELEKTRYCZNOSCI 
l 

' , . 
DO BEZPIECZENSTWA DROG ZELAZNYCH. 

l) o eJ lu g urzędowych '''ykazÓ\v statystycznych , bardzo '-''Jdatną, a ob,vód ich na tyle podzielony 
oglaszanych '\V krajar h gdzie koleje żelazne n~j- jest części, ile kilometró"'' (i) zawiera przest.rzei) 
bardziej są rozpo\vszcchnione. liczba wypadkó\v pomiędzy d'viema odpo'\Jviednicmi stacyami. Każ

zdarzonych na tychże kolejach z każdym prawie da podziałka, począ\vszy od wiórzebu tarczy, gdzie 
rokicn1 idzie w stosunku rosnącyrn. VV prawdzie mieści się O, oznaczona jest liczbą porządkową. 
jest to następstwem naruralnem coraz rozciąglejszej ,,Dajmy nato że pociąg odchodzi z dworca ko .. 
buclo"~Y dróg żelaznych, a tern samem po1viększo- lei pólnocn~j ku pier~vszej stacyi Saint-Denis, od
tH:j liczby przejeżdżających; za'''sze atoli zaprze- legl~j od Paryża na ośm kilometrów; tarcza '.vięc 
(lzyć niepodobna· iż, stosunko,vo na"Yvet, zbyt czę- paryzka podzieloną będzie na ośm równych części, 
sto jeszcze powtarzają się te nieszczęścia. Dovvic- i \V ehwili ruszenia pociągu wskazówka, {>rostopa
dzioną nadto jest pra\vclą że znaczna część przy- dle \V górę \V zniesiona, stać będzie na O. Gdy po
padkó\v nu kolejach, pomimo zastoso\vania sygna- ciąg pt'zebieży pićrwszy kilom<~tr, lvskazó,vka przej
lólv i cudo"7 nego \vynalazku telegrafó,v elektryc z· dzie na l, potem na 2 i t. d , a gdy pociąg stanie 
nych~ wynika z dopędzenia się lub spotkania dwóc~1 'v Saint·Denis, wskazówka tarczy paryzki<.~j, zro
pociągÓ\V, a katastrofy takie by,va;ją tern strasz- hi wszy obrót całko~ity, spocznie znów na O, aż do 
ni<jsze, iż zabierają zwykle wielką liczbę ofiar. ~li- czasu odejścia następnego pociągu. Tymczasem 
liony głosów wołają o bezpieczeńst\vo nietylko piórwsza lokomotywa, przybywszy do Saint-Denis, 
'"zględnc, ale bez'\lvzględne, to jest takie, ja~e dać '\\'chodzi \V Z\viązek z tameczną tarczą, mającą 
mogą najdoskonalsze środki ostróżności; z rado- także '\vskazówkę na O i podzieloną na tyle czę

ścią \Yięc donosimy czytelnikom o nader prostym, ści, ile jest kilometrów między Saint-Denis i En
a dovvcipnym i skutecznym, '"ynalazku pana M. ghien, drugą z rzędu stacyą. Posu\vając się dalej, 
V eritó z Beauvais, którego opis tygodnik francuz- pociąg działać zacznie na vvskazÓ"'kę tarczy 
ki ,, Cosmos," wychodzący w Paryżu pod redakcyą \V Saint-Denis, a gdy dosięgnieEnghien, wskazówka 
księdza Moigno, daje \V następujących słowach: ta, przebiegłszy podobnież 'vszystlde liczby porząd-

,,Przypuśćmy, dla jaśniejszego przedstawienia kowe, zatrzyma się na O. To samo powtórzy się 
rzeczy, że chodzi o uregulowanie biegu pociągów . na stacyach następnych, dopóki pociąg nie przy
na północnej drodze żelaznej, w przestrzeni od Pa- : będzie do ko1'ica zamierzonego biegu. 
ryża do Amiens. Na każd~j stacyi urządza się po f "Tym sposobem krok \V krok, że się tak '\vyra
d\\'ic połączone z sobą tarcze okrągłe, z których zimy, śledzić można ruch pociągu i wiedzieć miej
jedna obróconąjest ku Paryżowi, drugaku Amiens . . sce w któ~·ćm się znajduje, chybiając o mni~j niż 
Tarcze te ustawione są na słupach w ten sposób, l jeden kilometr; gdyby zaś w drodze zdarzył się 
że maszynista, zbliżając się do stacyi, z lat'\Jvością iaki wypadek lub opóźnienie biegu, wskazówka na 

może je rozeznać; każda z nich ma \Vskazólvkę ( ł) Kilometr równa się 0,8505 wiorsty. 
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stacyach zaraz o tem zawiadomi, zatrzym~jąc się lokomoty,va, ilekroć przebieży jeden kilometr, V..7J· 
jednocześnie z pociągiem i oznaczając przez przy- wołuje następująrym sposobem: 
bliżcnie punkt 1v którym przypadek się 1vydarzyl. ,\Jeden z biegunów umieszczonego na stacyi 

,,vV z\tvyczajnych okolicznościach slużba naj bar- stosu gal,vanicznego styl<a się z jedną ze szyn ko
clzićj na\vct uczęszczanych linij nie "''ymaga znaj- lejo\vyclJ; drugi łączy się z drutem '\viodąrym, po
do,vania się dwóch razem pociągó'v '" przestrzeni pro\vadzonyrn na słupach, jak Z\vykle druty te l e- ' 
między dwiema stacyami. Rzeczy\viście, naj\vięk- graficzne. Co kilometl· odnoga tego drutu, zakoll
sza odległość między jedną stacyą a drugą nie czona płaszczyzną pochylą ( 1), zbiega ku szyuom, 
przechodzi Z\vykle d\vudziestu kilometrÓ\V, którąto nie dosięg~jąc jcl1 jednak, i tworzy tym sposobem 
drogę lokomoty\va przebiedz może w dwudziestu z bateryą stacyjną przer\vauy w jeclnem tylko miej
pięciu minutaeh; a zdaje się że zarÓ\vno interes scu łańcuch elektro-magnetyczny. Lokomoty"ra 
podróżnych, którym chodzić po,vinno o bezpieczcó- albo tender opatrzone są podobnież w pręt meta
st\vo, jak interes to\varzyst\v kolejo,vych, które lo,vy, zakończony płaszczyzną pochyłą, i tak urzą
dbać 1vinny o całość taboru, nie \vymaga częstsze- dzony, że koniceznie '-"r przebiegu dotknąć 1nusi 
go pociągólv \vyprawiania. plaszczyzn O\vych odnóg druta wiodącego, roz· 

"To zaloiy,vszy, ponie"''aŻ maszynista, przy by- mieszczonych 'v odstępach kilometrowych. Tak 
'vając na którąkolwiek stacyą, wiedzićć zaraz bę- \Vięc, z jakąkolwiek szybkością pędzić będzie Jna
dzie gdzie się znajduje poprzedzający go pociąg, szyna, zawsze po przebyciu każdego kilometru spoi 
ponie,vaż 'v dalszą nie ruszy drogę póki ,vskazÓ\V- ona na ch\vilkę ła11cuch elektryczny, krążenie prą
ktt, '~Tóci\vszy na O, nie oznajrni mu że pićr'"rszy du namagnesuje żelazo poruszające wychwyt, ten 
pociąg dosięgnął juz stacyi następnej, niepodobna popchnie kolo zębate, i \Vskazówka przeskoczy na 
tćż aby pociągi wpaść mogły jeden na drugi. cyfrę następującą. . 

"W przypaUkuch w:r.jątkowych, wymagających ,,Gdyby chodziło o zapobieżenie nicrównie rzad-
wypra\vicnić\ pociągów 1v przcr"'ach 1nniejszych szym '"YP<Hlkom ze spotkania się pociągów idą-
jak dwadzieścia pięć minut, gdzie zatćrn koniecznie cych naprzeci"Yv siebie' trzebaby ustawiać miejsca
d,va z nich znajdo\vać się muszą jednocześnie na mi oddzielne także syster.oy tarcz, na którychby 
drodze r.nięclzy d wiem a stacyami , dosyć będzie maszynista 'vyczytać mógł w przejeździe odległość 
w przestrzeni tychże stacyj umiościć jeden jeszcze dzielącą dwa pociągi, i podług tego stoso1vnc przed-
lub d,va takie systemy tarcz \Vskazującyc11. się,vziąć środki. 

,, Tyle o stronic praktycznćj wynalazku. Zobacz- ,,Pan V ćritć w warsztatach swych w Beauvais 
my teraz jaki jest sposób mechaniczny, którego za- wy:wnal I~ a małą skalę p:óbę teę;o wynalaz~{~l, 
stosowaniem p. V ćritć wywołuje ruch wskazówki. ~ ;' ypad~k tyle by~ P0.~!slny.m, ze z pewn~SCHl 

Z k 
· 

1 
t . 

1 
. . k l 

1
. b JUZ pra\Vle przepo\vicdziec mozna praktyczną Jego 

,, a azc ą arczą znaJ c UJe s1ę o o, z tcz ą zę- l , " , . , 
b , d . d . r b. d . ł k r r b. 1 . stosowa nosc. Goto'v on zapro,vadzlc tako'\VJ na 

l 
o w to ,P0'v1.0 d01ą dic~ le pot ZH:t c . czly! Icz Ieb n- którejbądź z linij dróg żelaznych, i oczekuje lV t<~j 
o me ro\V mię zy \VIema s acyam1; ro10 to o ra- . . . . , . 

. . . m1erze \Vezwania m1n1stra robot publicznych." 
canc Jest przez wych,vyt przepuszczaJący po JC-
dnym tylko zębie za każde m poruszeniem; Inotorem (.~) "· ·. · par un plan incline. Pismo francuzkie nie 
znÓ\V wyc}1"{vytu J·est 1,. l • l k · : l 1 podaJe rysunku; nie możemy więc określić z dokładnością 

l :\.awa1 m1ę { 1eo-o ze aza na- k t łt · · · · ł · ~ ' J sz a u, rozmiarów 1 klerunku teJ p aszczyzny czyh płyty 
magneso",any przez prąd, którego działanie sama pochył~j. Ludwik J ..•.• 
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'Vysta\viony na przyleglej tablicy gatunek ame- Zamieszezamy t~1 w \vyciągu \viaclomośe 0 spo· 
rykat)ski, s1oiszcz ps~ (Spermophilus Ludovicianus) sobie życia i naturze tych S\Viszczów, z opisu ja· 
nazywają krajo,vcy pieskien~ lqkozoyrn, nic z povvo- ki poelał 0 nich slav?oy Audubon. . 

· d u jakiegokol wiek podobieóstwa do psa kształtem 
t l ]l 

. ,,Pićr\"vsza kolonia s\viszczÓ\V którąśmy napot· 
ze1-vnę rzny1n, a e c a Jego glosu, z któryn1 się jak 
szczekające szczenię słyszeć daje. Rodzaj swiszcza, kali podczas wyprawy w 1843 r., mówi on, znaj-
obfity w gatunki, z ukształcenia, natury i sposobu dowala się na ·wielkim zakręcie rzt~ki Missuri. Wy
życia podobny jest do szczurów, i dlatego liczy się sypane kopce dosyć byly nizkie, a wnijście do każ-
l l 

. , . clcgo po na}\viększ<.~J· części ot,Yarte. Bardzo malo 
< 9 po ~re,vienst,va z1vierząt szczuro\vatych. Gatu-
nek o którym mówić mamy jest od koilca pyszczka spostt·zegliśmy tam swiszczów. Moi towarzysze 
. l l strzelali do nich, ale ani jednego niedostali· a tak 
u o \ońca ogona 16 cali długi, z czego ogon 3 cale · ' ' 
zajml~jr. Głowę ma grubą' krótką, z wićrzchu nic nie wskórawszy, musieliśmy jechać dal qj. gdyż 
przypłaszczoną; oczy duże, uszy krótkie' kosmate spieszyliśmy się aby na nocleg znalćźć gdzie schro
i prawie zakryte sirrcią głowy: szyja jest krótka, nienją pod dachrm. Niedaleko zamku św. Jerzego, 
gruba; nogi również nizkie, grube. U wszystkich nirco dal<~ w górę rzMd jadąc, napotkaliśmy drugą 

· 5 l , · kolonią swiszczó,v. 'Viclu ). ei mieszkailcÓ\V siedzia-
nog po .pa CO\V, uJewyrażnie \vyksztalcony palec .) · lk' ] · h ło przed S\Yemi norarni, a za zbliżeniem się naszćm 
\VIe 1 u przcc nic nóg zako11rzony dużym, ostryin 
pazur m. Pazury innych palców są dosyć dhwie ":sz!stkie piskliwie wrzasknęly, za każdćro krzyk· 

C') ' n1ęc1 \ ~ d ' · · 
prawie proste, ostre. Ogon krótki' kiściasty. Si<•rć . cm ogonem o gory mlOtll.Jąc. . 
na wi<\rzchn ciała i na ogonie kasztano"vato-czer-- ,,Ich jamy nic hllt w ziE>roię prostópar1le, ale po-
wonawo-brunatna, koniec ogona czarny. Często chyło (pod kąt~' m około 40"), i potćm albo na bok 
ieszcze wi<lzićć się daje przy końcu ogona czarna albo w g\irę zwrarają się. Strzeliliśmy do dwóch 
obrączka. Podbrzusze zwykle brudno-białawe. sztuk, z którychjedna natychmiast zoikla w norze, 

Swiszcz psi zamieszkuje pólnocną Amerykę, drugą znś l:jrzeliśmy ciężko ranioną przed samym 
szcz<'gólni<':i zaś często napotykać go można w pro- otworem jnmy; ale i ta, nim po.' picszyliśmy uchwy
wincyi lissuri. Zwierzątko to, nader townrzyskie, cić ją, gramoląc się, uciekła. Widywaliśmy często
żyje stUelkami po kilkaset familij wynosząccmi. Na kroć po dwa i trzy zwierzątka do jerln<!j jamy kry· . 
rozlc~głc tamtrjsze niwy łąkowe nie można bczpiecz- jące się; czasem stały na tylnych łapkach tlo góry 
nie wjechać konno, z przyczyny gęstych a o·lę- :wyprostowane i pilnie śledziły nasze poruszenia; 
hokich podziemnych kopanek, w które kOilco k~ok potćm podskakiwaly, z oka nas nic spuszczając, 
z a pada się. Są to jeden przy clrugim ·kopce, jak kre- i w końcu znikały do swych podziemnych kryjó· 
towiska; spodem obszćrne, wydrążone kotliny wek. Kiedyśmy się zaś nieco oddalili i cicho zacho
i w różnych kierunkach, od jedn<':i <lo drugi6j, pod- wali, wytt·zymnwszy mni~j więc6j kwadrans, zno
z icmne ganki, korytarze. Mieszkańcy tamt<'jsi na· W li na wićrzch wychodziły. Wychyli wszy się wte· 
zywają te kolonie psiemi miastami (dog-towns). dy z jam tu i owdzie pojedynczo, wołały na siebie 
~ówią że swiszcze w utrzymaniu ich przPstrzcga- przeciągłym, gwizdającym, głosem, na który, jakby 
Ją ochędóstwa i bezustannie na zewnątrz wszelkie na hasło, coraz więc<~ ich zjam wychodziło, pilnie 

l 

niec·zystości 'vynoszą. 1 się 'v ·około ogląd~j:1c·'' . , 

IJccz i w tych podziemnych. labiryntach nie za- ! Na żer więc<~ w noey niż we dnie wychodzą, 
\VSze mogą ony być bezpieczne. VV ąż grzechotnik a ży\vią się korzonkatni trawą ziołami i nasiona-t . ' ,, 
c~ęs o .JC tam od widza, gatunek sowy (Sm·nia cu- mi. Zamieszkałe w pólnocnycl1 okolicach, odbywa·· 
n1cular1a) ze\vnątr" · t · · · l · · · . . . z .na me cza l\) C, 1 WIC u ,Jeszcze .Ją sen zimowy. W tym celu ścielą sobie w kotlinię 
mny~~l mają n~e_przyJaciół między ~wićrzętami ssą- jamy kuliste gniazdo z suchych ździebeł trawy, je· 
cem1 1 ptakami. den tyll.. · t b d l ·t ' · · ' · ~o, 1 o ar z o ma y, o \VOr,w niem zostawia.-
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jąc. Gniazdo to by,va tak zbudowane i uplecio· jąkby tylko w kilku sloV\rach rozmóvvić się i pora-
ne, iż taczać je można po ziemi, a nie· rozsypie się· zumi~ć chciały. . . 

Wedlug wiadomości o tych slviszczach z Meksy- ,,Czasami i bliżej nas, gąyąmy się spol{~jnie i ci-
ku, nie odbywają ta1n ony snu zimo'\\'ego, lecz przeci- 1 c ho zachowy,vali, batdzo ostr~żnie glowy z. jam 
wnie navvet w zimnej porze roku zjav;riają się p:rzed wychylały, i pilnie się 'vokoło ob~jrzavyszy, j~kby 
svvemi jamami. Pokazuje się ztąd że zirr:ovvy sen dla przekonania się co robimy, znowu się chowa
z,vi<:~rząt w ogólnoś.ci zależy ,głó,vnie od tempera- ły. Gdzieniegdzie wyszedł jeden ostróżnie z jamy, 
tury okolicy w której żyją. obejrzał: się naokoło, postąpił n~ wierzch kopca, 

Podajemy tu jeszcze z Audubon'a następttiące usiadł. na tylnych nóżkach i jak mlode szczenię 
o swiszczach szczegóły: · szczekać ~aczynal. Potem znowu zbiegł do jarny." 

,,Przyby,vszy na rozległe nivvy łąkowe \V Teksas, ,,Mieliśmj dubęltówkę, poj edynkę do strzalów 
led,vośmy odbyli kilka ~taj, a iuż natrafilismy na malemi kulkami i krótki do kul Z\vyczajnych sztu-

• 

przedmieścia '\vielkiej kolonii s wiszezów, które po- . ciec. Gdyśmy strz<:Jili do swiszcza malą kulką, 
jedynczo jeszcze tu i ovvdzie rozproszone, spieszy- jeszcze zwykle, choć trafiony, miał czas w kilku 
ły co ży-vvo do S\vy·ch jan1, krót~o p~zery\vanem ~ pos.ko.kach schronić. się do jamy; skoro ·zaś wypa· 
świstaniefil nas przyjmując. Hasło to, szybko roz- 1 liliśmy ze sztućca zwyczajn.ą kulą nabitego, · wtedy 
niesione, vvywolał~ tr\v.ogę i poploch \V całej kolo- · z\vierzątko pozostavvalo na miejscu. Strzały z d u
nii. l{rzyk 9d przedmieścia kolejno pOVi7tarzanj beltó\vki, chociaż nabój był mocny i odległość nie
doszedł do środka svviszczego miasta, i .w jedn~j wielka, były nadaremne; swiszrze bowiem, pomi· 
chwili słychać było powszechne g\vizdanie .. V\7idać mo że ciężko ranione, uciekały. Zabawiliśmy w .miej
że te zwierzątka o naszych odwi~zinach znać so- scu trzy godziny, chcąc się prz;ypatrzyć dobrze tym 
bie dały, bo. wybiflgałj ze wszystkich jam na k~p- osobli\vszym zwierzątkom; V\7ystrzeliliśmy po kil
ce, wspinały się. na tylnyeh łapkach, .oglądały, pod- kanaście razy, ajednak dostaliśmy ich tylko 9 sztuk. 
skakh.vały, i tak się o naszero zja,vieniu przeko~a~ lVIale te stworzenia da,vały nieraz dowody prawdzi- . 
wszy, z. krzykiem do jam uciekały. Taż sarno sce- vvie rozczulającej milości t.OV\7~rzyskh~j, jakiej na· 
na povYtarzał:a się 'vszędzie po całej kolonii, jak próżnoby szukać przyszlo potniędzy inneroi więk
tylko okiem d0j rzeć można było. Po \voli jechali- szemi zwierzętami. J eden z nich n p, jak sądzić 
śmy . dalej, i przybyliśmy do miejsra ;n.ajgęściej' za- było można od,vażoiPjszy i dla dobra rodziny po
mieszkałego . Tu zatrzymaliśmy się, a pozsiada- . święcić się gotowy, 'vyszedlszy na wierzchołek 
wszy z koni i wykiełznawszy je, dozwoliliśmy im 1 kopra i na tylnych łapkach prosto usiadłszy, uwa
p~ść się na lące~ sami zaś postano,viliśmy formal- żal co my robimy; drugi tymczasem, bojażli,vy, 
nie polować na owych podziemnych miesikańcÓ'\V. hie śmiąc wyjść z jamy, V\'yglądał tylko z j ej otwo
Jamy' ich były około 30 stóp jedoa od drugiej od- ru, i ciągle to w gl'ąb' się co fal, t.o znowu 'vychy-

.. ległe; łączyły je ścieżki wydeptane., i, jak się zdawa- lal głó,vkę .. Gdy jedn.ak pićr,vszy od kuli ze sztttć
ło, regularnie pozakładane.. Przy każdej jamie ko- ca ,~vystrzelonćj glo\,7ę p ostradal j pa dl nieży,vy, 
piec, jak kretowisk~. drugi śmiało 'vybiegl z j amy, uch\'\'ycil martwego 

,,Usiedliśmy na małym pagórku w cieniu drze- za nogi, i szybko ciągnąc 'v gł'ąb' po~vłókł, zanim 
\V a, i spoirojnie przypatry\valiśmy się otaczającemu my nadbied z zdążyliśmy. 'V i dok teu tak mocn e 
na~ wido,visku. Za naszero zbliżeni~m się wszyst· zrobił na mnie wraż~nie, iż długo nie miałem serca 
kie swiszcze, aż do pevvn~j \V o kolo nas odległości, strzelać d.o tych nie\vinnych zwierzątek, i głodem 
w jamy się pokryły; w odległości dopiero dwustu Jopiero zmuszony, .no,vego na nich dopuściłem się 
rnoże kroków, na ka.żdym kopcu przy otvvorze ja- morderstwa. Mięso s'viszczów jest bardzo deli
lny, siedział na tylnych łapkach podziemnyjej miesz- katne i smaczne, ~zczególniej gdy są tluste. 
kaniec i pilnie uvvażał nasze poruszenia. Tt{ i ovv- Z pomięd~y gatunków europejskich najlepiej zna. 
dzie śmielsze od innych od,vażały się zbiedz ze ny ,v tym r odzaju jest stoiszcz alpejski; z pomiędzy 
swych strażnic d~a odwidzenia n~ bliższych sąs1a- zaś· pliżej n~i obchodzących: bobak i suseł. 
dów; odwidziny te jednak tr"rały bardzo ~ krótko, . :. . E. L. b. prof. n. p~ 
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Jedna tylko ogólna i nicodmienna w całej przy- cćj niż doczesnym ciała naszego mieszkańcem, że 
rodzie panuje zasada. To samo prawo co ciałom w samym organizmie fizycznym tk\vi jakieś tchnie
niebieskim naznacza ich szlaki, kieruje także ru- nie duchowe. Tym sposobem czynność organów 
chem falujących \V powietrzu pyłków słonecznych. staje się dla badacza prawdziwym życia 'vyrazem, 
Na t~jto jednostajności polega właśnie rozmaitość i nawet w pozornym spoczynku każe mu się domy
zelvnętrznych i wewnętrznych obja'\IVÓ\-V życia, tu- ślać zarodu drze1niącej namiętności. Gló\vnie prze
dzież n1ożli~rość nauko,vego zbadania jednych cież ruch tylko ze\vnętrzny wnioskować pozwala 
i drugich. Bez nirj błądzilibyśmy Videcznie po ma- o ~'rażeniach \Vewnętrznych; bo ruch wszelaki 
noweach dovvolności, szukając nadaremnie klucza mh~ć musi przyczynę, a przyczyną w tym razie są 
na rozwiązanie napotykanych tajemnic. Wtedy ty l- właśnie uczueia i popędy duchowe. ' 
ko, gdy w życiu -vvidziE~ć będziemy ścieranie się sił Jednakże niełatwo jest zrozun1ieć ten język ta- . 
przyrodzonych, gdy wszystkie jego zja,viska uzna- jemniczy, którym do n~ts przemawiają rysy podo
my za wypływ tej samej konieczności, co w ud erze- bnych nam istot; bo nigdzie może 'vlasne uczu
niu o siebie dwóch kul za,vieszonych na nitkach ci e nasze bardziej uludn~j nie WY'"''iera potęgi. Nic 
jednę z nich zmusza do odskoczenia; wtedy tylko, pospolitszego w człowieku, jak przenoszenie oso
powtarzam, pojmiemy jego cuda, 'vtedy tylko z je- bistych usposobień na przedmioty ze\vnętrzne; dla
go kształtó\v 1nateryalnych duch nas ovvionie; lecz tego co dzisiaj siluie nas porusza, jutro zosta\via nas 
duch nie obcy, jak w dziele artysty-czlo,Yieka, ty l- zinu1emi. Podobnie jak fizyk narzędzia swoje ure
ko nasz vYlasny, czyli, co jedno znaczy, tchnieni<? gulo,vać \vprzód musi do stanu temperatury i ci
ożyn·injące harmonią calego wszechśvviata. śnienia atmosferyeznego dan~j miejscowości, zanim 

Już 'v \Viekach starożytnych, kiedy ludzie ma- rzetelnego spodziewać się może wypadku; tak czło
rzyli jeszcze o tajcmnicz~j sile żyvvotnćj, zapełnia- wiek, gdy sądzić przedsiębierze o innych, dojrzale 
jąc niebo i ziemię '\vyrojonemi z swej wyobraźni zbadać po\vinien pierś vvłasną, aby fałszywych nie 
duchami, nie zdołali oni sobie wytłumaczyć wpły- wypro,vadził wniosków. 
wu tych ostatnich, jak tylko za pośrednictwetn or- Wszystkie oznaki zewnętrzne jakieroi obja\via 
gauów cielesnych. Już wtedy przeczuwano ścisłe się We1vnętrzny stan duszy, np. gra twarzy, gesta, 
n1iędzy duszą a ciałem zespolenie, i przymioty du- mowa, są to ruchy cielesne, ściągnięcia pojedyn
chowe z własnościami fizyczneroi starano się zle- czych części naszego aparatu muszkularncgo. Naj
"·ać \V jeden obraz zmyslo,vy. Starożytni siedlisko 'vybitniej ony przema,viają w chvvilach 'vielkiego 
bojaźni kładli w podkolanku, siedlisko siły w lędź- wzruszenia, w których wola najmniej jest spo~o
'viach. Teraz przeczucie owo zamieniło się 'v .pc- bną do oparcia się pra"'om organicznym ~działania 
wnik nauko\vy. Nic umiemy sobie wyobrazić wra- nerwowego. W stanie dopićro wzburzenia, wywo

żeń zmysłowych bez przewodnictwa nerwów, a nie- lanego namiętnością, oceni? możemy znaczenie 
. skor1czone rozgałęzienie tych ostatnich w mózgu ovvych ruchów, dowolnych niby, któreroi wrażenia ' 

i szpiku pacierzowym narzuca nam przekonanie, duszy vvylewają się na ze"'nątrz. Zbadajmyż więc 
że z poja\vami cielesneroi łączą się duchowe, któ- najprzócl istotę- tych pojawów organicznych, co 
rych świadomości nabywan1y w uczuciu. Jeżeli za· w chwilach przeważnie panujących namiętności to 
przeczyć niepodobna, że ,vraz z przytępioną czyn· całej twarzy wyrazem, to lekkiero poruszeniem źre
nością ner\vów gaśnie w części i zdolność tworze- nicy, to \Vreszcie g\valto\vnem miotaniem się ciała, 
nia \vyobrażeń, że zwykle z ciałem upada i dusza, zręcznemu badaczo\vi najskrytsze rozkrywają ta· 
tło jakże nie uznać że duch co nas ożywia jest wię- jemnice. 
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Ruchy cielesne, jak po"riedzieliśmy wyżej, od- f widzialnych o calem pasmie ukrytych przed wzro
bywają się przez ściągnięcie muszkułów, a musz- kiem naszym działań, a tem samem i o przyczynie 
kuły działać tylko mogą przez pośrednicnvo ner- ich umysło•vej. 
WÓ\v. Jaka zaś siła pobudza ncr,,·y, czy ta którą Podobnie jakeśmy raz już ner\vy porównali 
znamy od stulecia dopićro pod nazVi' ą elektryczno- z przyrząde!fi gal \Vanicznym, tak i teraz działalność 
ści, czy inna może podobna, jestto pytanie rlotych- ich na muszkuły najlepiej uzmyslo1vimy, 'vystawia
czas przez naukę nierozwiązanc. za,vszc jednak jąc sobie njeskot1czenie szybkie uderzenia galwa
i nerViry wtedy tylko zdolne są czynność s'vą roz- nic~ne~ których siedlisko jest w mózgu i szpiku pa
winąć,gdy jako ogniwa pośrednie \YCl1oJzą w skład cierzo,vym, a które przez pośrednict\vo ner"\V·Ów 
organizrnu; bo ner\V oder\Yany obumiera, jak każ- wply'\"\rają na cały aparat muszkularny. Nagle więc 
da inna część ciała. Mikroskop pokazuje nam ner- podżegnięta lub meJcno osłabiona czynność tych 
wy \V postaci pęków zleżonych z nieskońC'zenie organÓ\V centralnych budzi w nerlvach i muszku
drobnych \vłókirn, otoczonych ŚY';rictnie połyskują- lach O\VO drżenie, jakiego doznajemy \V naclz,vy
cą tkanką. Każde takie 'vłókno napełnione jest czajnych przystępach radości, gnie\:vu i bólu, albo 
lepką 1nassą, której cząstki przez \vplyvvy \YeV\'nęrrz- skutkiem obumarłego już życia ner\VO\vego. Jak
ne lub ze\vnętrzne wpra1viane być mogą "\V drga- kol\viek drżenie to cale ogarnąć może cialo, naj
nie, t'vorząc tym sposobem jakby łańeucb gal,va- 'vyraźniej jednak spostrzegać się daje 1v głowie, 
niczny, j ednyn1 biegunem oparty '" mózgu, a dru- w dolnej szczęce, \V rękach i kolanach, gdzie na
gim dotykający poruszanego muszkułu; podczas stępuje skutkiem 'vprost przecilvnego działania 

gdy gruppy ner\VÓ\V pośrednich \vyobrażają ogni- muszkułów, z których jedne służą do zgięcia, dru
\Va. bnteryi 'vy,viązującej prąd, co z szybkością bly- gie do 'vyprężcnia organów, j edne 'v pra\-VO lub 
ska\vicy organizm nasz przenika. VV szędzie gdzie na dól, drugie \V lewo lub ku górze ruch \Vy\;vrzeĆ 
tylko istniej Et naczynia kr,viste ~ gdzie po,vstać mo- usiłują. lV stanic spoczyuku przeci,vne te muszku
że ruch albo czuC'ic, " 'idziemy rozpostarte 'vłókna ły mniej 1vięcrj się rÓ\vnoważą; ale przez 1Ypły1v 
ncr\V01Ve, kt/1rych krocie, V\1 \Viększc skupione ko- rozbudzonych ner\VÓ\V jedne z nich częstokroć prze
nary, \IV kirrunku od dołu ku górze łączą się z ko- magającej nabićrnją 1vladzy. Dlatego pud tchórzem 
lutnną pacierzo\vą i tak dosięgają mózgu. Jakkol- drżą, jak to nlÓ\vią, ~ytld, a racz0j chlvhją się ł~o- · 
wiek \vlókna te \V kształcie S\vym i \V budo,vie 1vi- lana; dlatego z przerażenia lub bólu dz"ronimy zę
doczn~j nie okazują różnicy, to przecież każda jcL bami; dlatego \V gniewie i trwodze latają nam 
gruppa do innej przeznaczona jest czynności: Pod- ręce. 

czas gdy jeduę pobudza subtelne już Ś\viatla falo- N a tym to Z\viązku między systemem ner,vo,vyin 
wanie, druga potrzebuje · silniejszrgo uderzenia a natężeniem n1uszkuló\v polega un1iejętność po· 
dź,vięku; \V innych jesŻczc dotknięcie tylko spra1Yia znania się na ludziach, to jest \vnoszenia z gry t\"ru
uczucie ciepła, bólu, \-vęchu albo smaku. Są dalej rzy i ruchó\v ciała o charakterze i uczuciach. Gdy
ner,vy, co 1v pe,vnych okolicznościach W)vvolują byśmy znali dokładnie tujemnicę po\vint)\Yact,va 
kurczenie się muszkuló-vv; są \\'reszcie) takie, ktc)- ncr"~óvv i InuszkulÓ\Y, snadniebyśmy z l~'ytężenia 

. rych dotknięcie nie boli ·, których drażnienie me- jednego tylko rr1uszkułu odgadnąć tnogli cale pa
chanicznc nic ściąga już n1uszkułó,v, ale bez któ- smo \Ve\-rnętrznych uczuć. I 1v dzisinjszym j ednak .. 
rych zarÓ\vno poruszenia juk pojęcia. bylyLy nic- stanie nauki bystry dostrzegacz znajdzie sposoby 
podobne. zbadania myśli za pomocą objawó'v zewnętrznych, 

Gruppy te ncrwo'"'e tak cuclo\vnie są z sobą sp l e- na których ogół poznać się nie umie. 
cione, iż częstokroć za pobudzenietn jednego ich Gdy czlo,Yick nietnający żadnego 1vyobrażenia 

· \Vłókna " rszystkie inne nieuniknioną koniecznością o składzie tclegrafó1v elektro-magnetycznych po· 
rozpoczynają slre działanie. Jeżcli 'Yięc udowo- patrzy na przPbićranie kla,viszÓ"' lub ruch skazÓlV• 
dnionym jest fakte.m, że czynność ner,vó'v z czyn- ki, nie pojmie jPgo znaczenia. Tak samo dzieje się 
nością ducho\vą w ścisły1n zostaje Z\viązku, to ró .. z O\vym telegrafem, " ' jaki nerwy i muszkuły prze
wnieź uie ult'ga wątpli\voścj, że z\viązck ten na- mieniają nasze ciało . Kto nie zna kicrunku działa
stręcza nam sposobność \Vniosko\vania z poj a \VÓW nia pier'\vszych i położenia drugich, jakże ten są-
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dzić może o znaczeniu 1vywołanych niemi ruchuw? gdy całko\llicie ich· owJadnie silne i jednolite wzru
Jeźeli więc zdarza się nickiedy w ludziach zupełnie szenie; mniemana bowiem potrzeba tiumienia w so
nieuksztalconych napotkać dosyć rozwiniętą znajo• bie tego co· serce smutkiem przejmuje lub rado
mość charakterów, to ona \vypływać nie może jak ścią, dziś stała się tak powszechną, że pysznić się 

tylko z doświadczenia, tej silnej i szerokiej pod w a- na'\tvet lubimy z tej obłudy. I rzeczywiście, jak zje
liny, na której tyle spraw naszych 'vygodnie dotąd dnej strony to nieustanne nad sobą czuwanie jest 
się opiera. Przekonywarny się najprzód na sobie, że złem wynikłem z cywilizacyi, tak z drugiej pano-

, 

między uczuciem a gestem jestjakaś odpowiedniość, wanie namiętnościom śvviaclczy o potędze ducha, 
spostrzeżenie to staje się za'\viązkiem poznania sa- i najdosadniej cechuje boskie jego pochodzenie. 
mego siebie, które następnie służy nam ża miarę Upokarza to naszę dumę, gdy spostrzegamy że je
do ocenienia drugich. Znając przytern często ze- dno 1vyłączne uczucie kiero,vać zaczyna myślami 
wnętrzne przyczyny uczuć w taki lub owaki obja- i czynami naszemi; nazywamy to słusznie niewolą 
"·iająrych się sposób, \Vnosić m.ożemy jakiego ony umysłovvą, przechv . którćj walczymy całą silą ro· 
są rodzaju, i zwolna 'vyrabiamy sobie system, uży- zumu, za którą karei nas sumienie, niebędące czem 
wając~ jak vvszędzie, rzeczy dobrze nam znajomych innóm, jak spokojnyll); harmonijnym 11strojem na
do objaśnienia innych, nieznanych. szego ducha. Najszlachetniejsze popędy, jak mi-

Bez sztuki czytania \V rysach i gestach wzajem· łość, jak poŚlYięcenie dla wiary, skoro ujarzmią 

ne między ludźmi stosunki bardzo bylyby utru- vvolę, poprowadzić mogą do zbrodni; ·w ch:~vilach 

dnione. Zbliżając się do kogoś, pragniemy poznać bowiem gdy ulegamy sile przeważni~ wpły\vają
jego charakter, a jeśli tego nie zdołamy, czujemy cych 'vrażeń, dusza nasza, a z nią i ciało, utraca 
mimowolne niedowierzanie. Mowa, zamiast być swobodę działania, i wtedyto związek prawidłowy 

kluczem myśli, częstokroć obłudnie je ukrywa, \Vnętrza z objawami ze\vnętrznerni ·uwydatnia się 

a czyn, najpevvniejszy o~jaw duszy, zbyt późno cza- nnjwyraźniej. " 
Renl przecirra nam oczy. Dlatego \V ocenianiu in- Stopniowe już wzrastanie czynności muszk.ular
nych za prze\-vodnika obieramy doś,viadczenie;tvvo-. nćj w czło\\rieku miotanym nami~tnością przekony~ 
rząc sobie z zewnętrznych ksztaltóvv widzialnych wa, że związek ten między duchem· a ciałem na 
zarys nie\vidzialnego \Vnętrza. Lecz jakże często ~talych opiera się zasadach. Pierwszy zaród wzru
"r podobnym sądzie pod 'vplywem własnej zostaje- szenia zdradzają Z'\vykle zaledwo dostrzegalne \Va
my osobistości! Wyrokując o cudzych czynach, bania oczu; za niemi w ślad następt~je drg~nie musz
kładziemy za podsta,vę indy,vidualne usposobienie kułÓ'\V twarzy, elalej ożywiona działalność narzędzi 
swoje, i nieraz tym sposobem uprzedzamy się nie- oddechowych, a w końcu całego ciała. Gdyby czło
slusznie lub doznajemy zawodu. Ileżto razy np. wiek na posługę każdego uczucia oddzielny posia
zdarza się że kogoś nazwiemy zimnym, iż schlebić dał organ, Jatwaby było oznaczyć układ muszku

nie umiał naszej próżności, upartym lub samolub- łów właściwyrozmaitym usposobieniom \Vewnętrz
nym, dlatego że samiśmy tacy. Pier,vszyn1 więc, nyrn. Ale namiętność, zwłaszcza gdy dosięgnie 

powtarzan1, warunkiem trafnego sądzenia o dru- swego szczytu, jeden zawsze przedstawia obraz; 
gich jest ocenienie sumienne własnych usposobień tam zaś, gdzie wola ślepemu jeszcze nie uległa po
swoich. . pędovvi, uboczne nieraz wpływy obałamucić mogą 

Jednakże najskrupulatniejsze nawet ważenie oko- dostrzegacza. Dlatego przede\vszystkiem należy 
liczności mogących rzucić światło na charakter ota· wszelkie ruchy dowolne odróżnić od mimowie-

· czających nas ludzi niezawsze zapewnić nas może dnych, będących wypływem wewnętrznćj koniecz
o pra"rdzie. Wszak sarni zwylcl.e ukryć się staramy nośei, tłumacząc tamte na zasadżie indywidualnej 
przed światem miotające piersią naszą burze, a sil- właściwości charakteru lub in~Jych ze,vnętrznych 

nym organizacyom aż nadto dobrze nieraz to się okoliczności, skoro już nie możemy '\tvnioskovvać 
udaje. Zresztą uczucie rzadko kiedy wydobywa się z nich bezwzględnie o 9elu s'\vojcgo badania. 
na jaw w pierwotnej swćj czystości, postronne bo"' Naj,vierniej i najwyraźniej odbija się obraz du
wiem namiętności wpływają na jego przeistoczenie. szy 1v przystępach gniewu, rado~ci i bólu, które, 
W tedy też tylko dokładnićj ocenić możemy innych, że szybko i gwałtownie się wy\viązują, nie zosta-

, 
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wiają nam czasu ani siły potrzebnćj na o b leczenie sty. Gdzie przeto, jak kolo ust i oczu, muszkuły 
si~ maską. Sp-ójrzcie na tę oto gruppę trzech dzi- rozlożone są kolisto, tam zmarszczki V\rybiegają na· 
wnie z sobą sprzecznych postacii Chwila jedna wy- kształt promieni, podczas gdy na czole, gdzie musz
starczy na odgadnięcie panujących uczuć jćj dzia- kuły idą niemal \V trójkąt, wyrzynają się ony \V li
łaczÓ\V I Na przodzie stoi mężczyzna groźnego po- niach falistych. Wyr3zistość zmarszczek zawisłą 
zoru, z po marszezonero czołem, z zaiskrzoneroi jest naturalnie od siły ściągnięć muszkularnych i sto
oczyma, których żrenice jakby \Yyskoczyć miały pnia elastyczności skóry. Charakterystyczne więc . 
z S\vej opra\vy. Usta jego drgające, oddech nieró- i ostro 'vypiętnowane rysy tern lat\viej się 'vyrabiają, 
wny i dyszący, ręce podniesione i konvvulsyjnic za- im mni0jsza massa tłuszczu tkwi między muszkulami 
ciśnięte pięście dadzą wam obraz gni<nvnego unie- a skórą, czyli im ta ostatnia słabićj jest \vyprężo
sienia. Rzućcie teraz okiem na tę postać kobierą l ną. Dlatego nie znajdujemy ich u czerst'rvych dzie: 
Blade jej oblicze, oczy slupem stojące i zapadłe, ci i dzie\JYic, których twarze są Z\vykle zaokrągla

ręce Ob\visle i pochylone kolana, \VJID0\1'Dirj je- ne, a rysy bez \Vyrazu i jakby zlane. W miarę do
szcze od \Vcstchnień 'vydzićrających się z jej pier- piero budzących się namiętności usposobienia du
si, Ś\viadczą o boleści, co razem z duszą złamała szy trwałeroi na ciele \vystępują znamiony. Wtedy 
i ciało. T en znowu kwitnący młodzieniec, z pogo- czolo \V bruzdy poorane świadczy o boleści, o tro .. 
dnem czole1n, z błyszcząccm spojrzenium, z uśmie- skach, o często povvtarzanym gniewie lub przesy-

. che m igrający1n na ustach, nic jestże on u osobie- ci e życia; \vtedy około ust osiadają zmarszczki szy
niem radości, której oży,vcza potęga obun1arlc navvet derstvva, zawiści, dumy i pogardy. Bo któżby \V co
rysy starca urokiem chwilo\v<-:j młodości przyozdo- dziennic napotykanych obliczach Jalcko jaśnićj nic 
bić jest zdolną? Lecz niechże ustąpi gniĆ\V męża, wyczytał tego pisma niezmazanego, niżeli naj"'Y· 
niech boleść niewiasty się ukoi, a radość mlodzia· mo\vniejsze na\vet pit)ro slo\vami okrćślić je po
na przeminie; czyż \Vtedy na1niętności, co nieda\vno trafi? 

tak " 'ybitnie ich odróżniały, Z!Jikną, nie zostavvi- Urzmy się zbadać te życia pomniki, a ulat\vimy 
wszy po sobie śladu? Zapewne, jeśli to były prze- sobie \vytłumaczenie owych ruchów, jakieroi oddać 
lotne tylko objawy. Ale przypuśćmy że (),v męż- usilujemy uczucia na które brakuje nam \vyrazów, 
czyzna już nieraz podobnym za\vrzał gniewem, że lub których p ozór przybieramy dla ukrycia pra
owa kobieta nie pićrwszy ponosila smutek, że ów \vdy. I te wszakże .ruchy nie są tak do\volne, jakby 
młodzieniec już często, a może codziennie uśmie- się zda,var moglo na pierwszy rzut oka; przyroda 
chał się radością; \Vtedy wątpić nie można iż ciągłe bo\viem zmusza nas niejako do obrania pewnych 
po~rtarzanie się jednej i tej samej namiętności "\VY· znakóvv na \Vyrażenie pe\vnych uczuć. Przekony\va
cisnąć na nich musialo piętno swego przejścia, a kto ją nas o tćm organa zmysłowe, któremi głównie na· 
dopatrzyć go umie, wyczyta zeń dzieje ich prze- sze wnętrze rozkrywa się dla Ś\viata zewnętrz· 
szlości. Bo \V rysach tych niezatartych, co obok nego. Chciwie i szeroko rozbvićramy oczy, gdy 
zmiennego, \V miarę uczuć chV\dlovvych, \vyrazu myśl przepełnionąjest podziwem lub uwielbieniem, 
trwale osiadają nR t\varzy, naj,viernic~j od\vzor.o· chociażby na\'\7Ct przedrniot "vywoluj'ący te uczucia 
wane jest ży.cie. Podobnc do potokóvv la,vy, po- cza.roclziPjską tylko siłą wyobraźni przed nnszym 
nad któreroi k\vitnące \Vzniosły się ogrody, prze- uzmyslo,vil się duchem. Lecz zamykamy je, jakby 
chowują ony \V so~ie ~lad da\vno minionych \VJ- rażeni olśnievvająrą jasnością, przed 'vidokiem 
buchów. · wszystkiego co nas przeraża, choćby to było wspo-

Po całćm ciele ludzkif~m, a szczególnićj na twa- mnienie tylko lub przeczucie grożącego niebezpie
rzy, drobne muszkuły w nqjrozmaitszych kicrun- czeńst\va. Slysząc rzecz no\vą i niepojętą ot,vi<~ra
kach rozciągają się pod skórą, a będąc mit'jscami my usta, by fale głosu tern łatwiej naszego doszły 
z takovvą zrosłe, przez częste kurczenic się t\vorzą ucha. #Nakłaniamy glo\vę ku słolvom mile dla nas 
zmarszczki. Z położenia tych zmarszczek ,vnosić brzmiącym; ale ze '-VStrętem odvvracamy się, za
można z niejaką pe,vnością które muszkuly wply- tykając uszy, aby nie słyszeć straszlhvćj opo· 
nęly na '''yciśnięcie takowych, bo 'vzaje1nny ich '"'ieści, naruszającćj harmonią uczuć, podobnie jak 
względem siebie kierunek t\vorzj za"'sze kąt pro- dź\vięk fałszywy harmonią tonólv. Chronimy organ 
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vvęcbu od przykro woniejących odoró-vv, zadziera- \vnionych. Czyliż naprzykJad nie istnieje powino
jąc górną 'vargę i opuszczając klapy nosowe~ 1-vactwo między \Vidokiem ziejącej przepaści, a nie
a ruch ten po"'tarzamy i wtedy, gdy o nich 'vspo- bezpicczei1stwem jakie nam uobecnia rozogniona 
mniemy tylko myślą lub mo\vą. Tym sposobem- \vyobrą.źnia? między kamieniem zawadzającym 

z poruszeń -vvszelkich organów tłumaczyć możemy nam "'' drodze, a przeszkodą co tamuje nasze cele 
wrażenia odbierane zarówno przez zmysly jak przez ducho\ve? Chcąc przeto dobitnie uzmysłowić ja
ducha. kie uczucie, staramy się u przytoinnić innym podo-

Le\varowate muszkuły nóg i rąk naszych służą bne, u znane już z doś,viadczenia obrazy, zmusza
do poruszenia ciała w przestrzeni i usunięcia prze- · jąc ich tym sposobem do utworzenia sobie wstecz
szkód jakieby Ś\viat ze,vnętrzny stawić mógł temu nie odpo,viednich takowym wraże11. Jednakże 

_, :t:uchowi. Dopóki "·ięc idzie tylko o pokonanie tru- w dziedzinie ducho\vćj znajdqjemy pojawy nie 
dności mechanicznych, działanie tych muszkuló\V dające się \Vcale zespolić z przedmiotami podpaaa
odpo1Yiednie jest energii naszej woli . . Lecz w dro- jącemi pod zmysły. Do rzędu tego należą najskryt
dze życia jnne zupełnie \Valki, inne cz~kają nas za- sze~ a razem uajpolvszednirjsze wrażenia duszy, 

• 

pory. vV szelak o i czlo1-riek dojrzały nie otrząsa jak: mil ość, wstyd, nadzieja, którjch przeto zbada-
się zupełnie z na""7y kniei1 owego czasu, w którym nie wymaga nader ścisłego uwzględnienia postron
dziecię uparte, nie znając innych środkó\v dopięcia nych okoliczności. Lecz gdzie wystarcza gra t\va
swoich życze11, biciem, tupaniem i krzykiem obja- rzy, gdzie ruchy stan wnętrza naszego \vyrazić są 
vYiało swe zachęcenia. Wszak każdy z nas, jeśli zdolne, tam stałe panują prawa, oparte na tajemni
pragnie \VJ\VOłaĆ \Vl'ażenie, IDÓ\Vi Z przyciskiem czem duszy i ciała zjednoczeniu; a pra\Ya te, lubo 

i glosom podniesionym, każdy zaciska pięści dla ubocznym podlegle 'vply,vom, ogólnie jednak uwa
przetrzyn'lania bólu, każdy tupie zniecierpliwiony, żane 1vszędzie są te same. Przy ich to pomocy 
gdy niespodziane napotka przeci\vności. Ale już ocenić potrafimy sposobem przybliżonym vvlaści
tPr[iz z ŻJ\YOŚ<'i tych poruszet1 \Vniosko\vać nie mo- vvości charakterów i usunąć przesądy tamujące 

żna o pralvdzhv<'j sile ducho,vej. łValka u1nyslo- nieraz bliisze między lullźmi stosunki. Dla bystre
\Va innej zupełnie · \vymaga broni, a wysilenia ze- go sp ostrzegacza 'viecznie plawdzi \V e mi będą slo
\Vnętrzue \Vtedy dopiero następt~ją, gdy zbraknie \V a Lavatcr'a: ,,Gcsta człowieka zależą ·od jego 
oręża ducl1o-vvego . . Ileżto razy nie1noc charakteru temperamentu i uzdolnienia; każde poruszenie mą
zastawia się gwalto,vne1ni gestami; jak często tchó- drego różni się od takiegoż poruszenia głupca; 
rze 'vłaśnie użyl\'aĆ ich zwykli dla przybrania po- inacz~j mędrzec podejmie s\vój kapelusz z miejsca 
zoru odwagi! ·· , · · · · · · · w którem go złożył, inaczej głupiec.'' Zaprawdę, 

vV szelki e porusz~nia muszku]ó,v, za pomocą któ- . we wszystkiem co vvidzimy w życiu nawet co
ryc h 've,vnętrzne vvyrazić usiłujemy ·uczucia, wte-· dziennem, myśl jakaś się ukry\-va, potrzeba tylko 
dy tylko odpo\viedzieć n1ogą celo1-vi, jeśli w pa- byśmy wyczytać ją umieli. 
trzącym obudz~ją \vspomnicnie wrażeń spokre- ·• L. J. 
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LUDWIK BEETHOVEN 
•• 

PRZEZ JÓZEFA SIKORSKrEGO. ' • 

• 

Są czasy jakby nprzy,vHPjo,vane od przeznacze- ści niż pojęć muzycznych dochodziło dotąd, Bce
uia, by licznen1i potokami zlć,~7aĆ no"rc nabytki do 'tbovenn dziela coraz częścicij slyszćć można. Więc 
davvniejszych zapasów, czasy w kt6rych wszystko czas nam już V\7iclki rozpatrzeć się "'' nich cokol
co ludzi zajmuje zupelnie inacz~j niż dotąd roz- vviek lcpi6j, zrozumieć dokładnićj po\\·ocly t<~j uzna
vvija się i l{roc.zy. Do takich należą ostatnie Jata n<~j odda\vna u innych \Vielkości, dotąd niezaprze
przeszłego stulecia, a między vYielkiemi ludźn1i k tó- czon~j i nicprze,i';·yższon<-~j podobno; czas na kil l' a 
rych ony 'vydały Bt~ethoven j"rclno z ph~r\vszych myśli \vydatni<~j Beethovena przcdstawiajflcych. 
1niejs~ zajrnujc. Sztuka któr<~j się poś,vięcat mu- Takiego olbrzyma obraz \Ve \Vłaści,vem okazać 

zyka, .. tak '''ielkiClgo doszła dziś rozrostu, tak się świetle, oclpo"\tviec.Jnio do jego przewagi "'yrobić 
upo\vszechniln, ~c stała się jedną z glólvnh .. j szych o nim zdanie w massach nie mc~ących pojęcia sztu
potrzeb społeczei)stn?a i bez zaprzeczenia znakon1i- ki i j<~j czystości, nie chcących się nią poważnie 

ty na nic 'vply\v 'VY"'iĆra. Nie o d dziś on się za- z aj mo,vać, byłoby u nas zasługą niemal ró-vvną O\Vej, 
cząl, skoro jego :zr·ódło, muzyka, niedopiero dzisiaj którą Beethoven dla ludzi i sztuki vv Nien1czech 
bystrzejszym płynie strun1ieniem; ale od nieda- położyt Byłoby to od razu podnieść naród cały .. 
'\Vnych lat potęga tego '~'ply\vu \vzmogła sję po1va- z poziomu na stano,visko \\7Zniosie, do którego tyl-

, żoym kierunkiem, po~tycznym polotem sztuki i in- ko dlugie lata doś~rindczcń na vvłasnej ni1vie, mno
nemi liczne mi przjmiotan:i, zdobyteroi przemożnym gic a kvvitnąee instytucye, smak i '-''Szcchstronnc 
kilku ludzi gieniuszem. Q,vicrĆ \Yieku 11płynęlo już \Vykształcenie W muzyce popierające, doprO'\YadziĆ 
od zgonu Berthovena, pól '~' ieku ś,·viat się cieszy mogą. C o więcej, nam nie przystoi zapatry,Yać się 

' 

jego dziełatni, ~jeszcze nic ony nie sh·acHy z da- na Beethovena eudzen1i oczyma, podług obcyrh 
wnicjszego uroku. I Olrszem niPktóre z nich doj- mierzyć go rozmiarÓlv, bo u nas tkYvią inne niż 
rzaly vv czasie , j ak ovvoc przed,vczcśnie zr.r,vany gdzieindziej widzenia, '~'łasnćm podanie1n, 1vlasną 
na sło11cu, tak, że Beethoven dziś tlepiej pojmo,va- pruktyką stvvorzone. Obraz Beethoyena takim byó 
ny, mniej gęsto ale dokladnićj oceniany by\va niż dla nas po,vinien, by mógł zawisnąć w naszych po
dawniPj, a, wnosząc po licznych raz p oraz 'vycho- jęciach nie jak obraz lub posąg, ale jak czło,viek 

• dzących '"''ydaniach clzicl jego, 'vięcc~j jest upo- żyv.ry. ZnHjom~ść 1vielka ploJó,v sztuk hist.orycz- ' 
'vszechniony niż za życia. Zda,va!oby się że to co nie uporządko\1\7anych, rozprzestrzenione o niej 
znakomitego w dzisiajsz~j, od 'vczoraj datnjąećj, zdro\Ye pojęcia dałyby nadzieję, że mÓ\viąc o Bee
muzyce posiadamy, nie starozy jeszcze na nasze thovenie obudzi się ogólniejsze 1v czytelnikach za
potrzeby; 1vięc sięgnąć musiomy do skarbca tylko jęcie1 że się łat,vit~j zrozumianym będzie ; lubo trud
co ubiegł~j, ciepłej j eszcze przeszłości, A może plo- ność ''T zadaniu nic mniejszą był'aby przeto. Bo 
cly muzyki dzisiajszej nie dosyć są dla nas jasne aby mówić o Beethovenie stosownie dojego 'viel
niekiedy, zbyt wyszukane, może zbyt przyszłością kości, raczej tomy pisaćby uależalo, niż krótką 
brzemienne, że się wracamy do ubiegłego, do tego \Vzmiankę; trzebaby się zapuścić " 7 zglębianie życia 

co musi zawierać '" sobie pojęcia z któreroi więc~j i sztuki, gdy się ma rozporfiadać stosunek ich tlo 
oswojeni jesteśmy, bośmy się pod ich "\vplyvvcm siebie~ trzebaby umićć przytrzymać slOV\7ern niepo· 
urodzili i lVJChowali? ~1ożc tĆŻ tak szeroko ale chv.rytne dź\vięki i tak '\V nie,volę \VZiętym kazaĆ 

płytko plynąca muzyka dzisiajsza nas nudzi, że ra- 1 rozprawiać o sobie. Jeśli pićrwsze \Varunki są trud
dzi na glę~>ię sztuk się przenosimy? C okol wiek bądź, n c dla człowieka, to ostatni niepodobuy do s pel· 
dosyć że świat do Beethovena mocno się garnie. nienia, bo człowiek, to indy\vidualuość z zarodem 
N alvet w naszym zakątku , do którego 'vięcej wie- śmierci w łonie; życie i sztuk a, to zbioro,vość i nie-
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śmiertelnóści obraz. To możeby \vłasne myśli Bee- pian . sąkrarnentalnego vvówczas Sebastyana.Bacha, 
thovena pismem muzycznćm tu przedstawić? Sze- i sam komponować zaczął. Te płody dziecinn~j 
roko niepodobn·a, a wreszcie znajdzie się to gdzię,.. mu.zy vvyszly "r Spirze pod tytułem: Trzy sonaty 
indziej; cząstko,vo, dorywczo, ·na nic się nie przy- etc. przez jedenastoletniego Ludvvika. Beethoven. 
da; coż może p0"·iedzieć listek o rozrosłem drze- N ovvą ich edycyą zrobił Haslinger .'-v Wiedniu, a au· 
wie., piórko o orle? Więc kto chce ppznać się tor uznał je za swoje stosownem pismem (r. 1822) 
z Beethovenem, niech V.' artuje dzieła jego, niech po- do wydawcy. 
równy''1'aoiem z dziełami poprze·dnikó-vv zrozumie Niedługo też gorące ojca życz.enia spełniać sit} 
ó~ postęp, który 'v muzyce nie tak d.aleko jeszcze· zaczęły: Bee.thoven jąl się dawania lekcyj rówien
od dzieł jego odbiegł. W nich on tkwi dotąd pra- nikom prawie swoim, ale rpimo ponętnej dla takie
wie cały, jakby, mimo prądu coraz dal~j i dalej go młodzieńca myśli, że i on sam już coś zarobić 
niosącego ludzkość, znajdywal w nich coraz .no\vc umie, zatrudnienie to bardzo mu było nie do sma
stanowisko z którego j ej biego"ri się przypatrt~e. Ja ku, i do końca życia nieehętnie i· m al o mu się odda
tutt\j pokrótce tylko pragnę "'ypowiedzieć na czem wał. Dlatego też prócz Riesa, (który potem w An
on ·p0lega; . czego w dziełach Beethoveńa szukać g Hi i w Niemczech, a dalej w cal~j Europie, .zj ednal 
należy, a czego się w nich nie znajdzie, jako w p lo- sobie wziętoś6 jako dobry kompozytor) i arcyksię
da~h człowieka indy,vidualnego i do pewnego c za- cia Rudolfa (i) austryackiego (kardynała) nikogo 
su należącego, choć ta indy,vidualność za tysiąqe nie uczył tyle, by ślad jego pracy pozostał, i nikogo 
stanie, choć czasy jego nie skończyły się jeszcze. więcej za swego ucznia nie uważał. Bystrość jego• 

Nie liczne i nie uderzaj-ące osobliwością były ·. ko- żywość charakteru, rzutność myśli, przytomność, 
lejejego ży"vota potocznego. Urodzony w Bonn (pro· nic mogły się pogodzić ze spotykaną często 'v ucz· 
wincye nadreńskie) r. l 7 7 Q, syn tenorzys ty należą- niach tępością, nierozgarnięciem w ·rzeczach mu
cegq do nadwornej muzyki elektora kolo1J.skiego, zycznych, marudzt\vem. Nie umiał, nie chciał mo
zbiegiem okoliczności, równie podobno jak popę· . że, ucząc muzyki rozwijać dopiero zmysł do ni~j; 
dem 've,vnętrznym \viedziony, zawód muzyka so- pory,vczy, IJie mógł poddać się z ~ierpliv-vością le
bie obrał. Ojciec wcześnie go doń prze'znaczał jak niwym postępom systematycznej nauki; nie ·mial 
się _.zdaje, nie mogąc z powodu ograniczonych bar- cierpliwości, na co do\\rodów 1v całćm· jego życiu 
dzo dochodów i w braku 'vyższych pojęć myśleć nic brakuje. Głęboko czujący, ale nie tak skory do 
o wykształceniu syna takićm, aby go nad st~n zwy- przyjaźni i do~yc szorstki w obejściu się z ludźmi, 

· czajuego muzyka wynieść. Na czytaniu, pisaniu, jakże mógł poddać się z cierpli\vością obo,viązkom 
rachunkach· początkowych i traszce łaciny cała na- pedagoga, k~óre przedewszystkiem przyjaźń ucz
uka pierwotna Beethovena się skończyła. Kto '\Vie nia zjednać sobie każą?Więcjeśli w pierwszej · rolo
jakby i z muzyką było, gdyby tylko ojciec, ledwie d ości ile tyle oddawal się nauczaniu innycp, to tył
jaki taki śpiewak i nieznający się. nawet z fortepia- ko ze \vzględu na ubogi dom rodzicielski. 
nem, jedynym poz.ostał sy.na nauczycielem: Szczę- · Daleko łat,viejsze były mu obowiązki organisty 
ścieru młody Ludwik dostal się do instytutu kosz- przy kaplicy elektora, które w piętnastym roku ży
tem elektora w Bonn utrzymy\Vlłnego, gdzie dosta- cia pelnić zaczął, a raczej podzielał z da~rniejszym 
tnio muzyki uczon~, a wychowaniem nietylko na i jedynym aż do owego czasu organistą. To też 
\Virtuozów kierowano, . ale też i z teoryą sztuki miejsce to wyraźnie dane mu było jako nieobraża· 
a. mianowicie z harmol)ią ich oswaj,ano. Nie bylo jące n1iłość -vvłasną wsparcie, bo ,v. takiej kapUczce, 
to to samo. co uczyć się. w konser\vatoryum wie- przy mało rozvvinięt~i służbie Bożćj, dwó~h organi
deńskiem lub paryzkh~m; ale zdolności Beethovena s.tó'v nie miało co robić. Organy też były ubogie, 
'viele mu ulat\vily, a po.dobno i troskliwe napędza. a ,vszystko razem połączone ·nie sprzyjalo.wykształ
nie ojca, pragnącego mh~ć co _ prędzćj finansową 
.po,m.oc w synie. Więc młody Ludwik już w ósmym 
roku życia mógł się z czćmś popisać na skrzyp
cach\ lubo nigdy na nich znakomitym·. nie był; wje
deuastym wykonywał już wielkie dzieła na forte-

• 

(i) ·W ~ 82 3 r. pisał Beetl;loven do Riesa: Czterotygo
dnio,~y tu (w Wiedniu) pobyt kardynała zabrał mi wiele 
czasu, bom mu co dzień 2 i{~, a nawet 3 godzin lekcyj da
wać musiał. Po takiej pracy trudno myśleć nawet o czem, 
cóż dopi~ro jąć się kompozycyi. 

• 

l 
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ceniu Beethovena na znakomitego organistę, choć Dowodem n·asz ·s z open. Dla obydwóch, Beethove· 

w ·tatntych czasach, szczególnići w Niemczech, mi- na i Szopena, fortepian zamożny 'v harmonią chęt
strzowstwo tego rodzaju uważane b.Ylo pra·vvie za nym był slug.ą w improwizacyi, w której obyd,va 

szczyt działalności muzycznej, którą znów (a nie cudÓ\V dokazywali ( ~ 1. Że u Be~thovcna musiało to 
' . . 

bez powodu) miano za to samo co biegłość w kon- być coś zachwycającPgo, wnosić trzeba i uniesie11 

trapunkcie. Beethoven zaś nigdy nie był wielkim po~rszechnych za jego życia, które jednak niczego 

kontrapunkcistą w ścislem znaczeniu "'yrazu, a ra- nas nie uczą. Więcrj daleko poznać można ze spi
czej stał się nim później, ale zupełnie po swojemu. sanych muzycznie jego myśli, zapewne oględnie 
Kontrapunkt, rogata owa część nauki muzyki, od- wy koi1czanycb, jak kaid e dziel o na zaV'7SZe do sztu

bh~ra 'viele swobody artystyrzlH~j~· szczególniej po- ki nalcićc mające, (a Beethoven. innych nie .zosta

czątkującem~ a ży,vego charakteru ucznio\"\'i; więc . 'vil) ale głęboko poczutych i gorąco wylanych tuż 
chociaż Beethoven nie wdał' sięjeszcze "'Ó"rczas z nią po impro,vizacyi. Nią bo,viem za,vsze pra,vie roz

w zapasy, instynktowy mial pe,vnic wstręt do nieJ· patry"'' aJ się Beethoven w swym przedmiocie; z"vy~l ' . i dlatego może I)igdy w dzielac-h swoich późni~j- by l nie kotnbinaeyą głowy, nie zastosowaniem na u-

szych używać organów jak należy nie umiał, czy ki roztwierac s·,vej myśli do wylotu wrota, ale pod

nie chcial( 1
). On, który tak mistrzowsko wszystkich żegać ją ży,yym dźwiękiem, nerwów własnych 

Ol l 

narzędzi ·użylval, każdemu też dowód s"1ej miłości wstrząśnieniem w ruchu utrzymać, a dopiero V.'Y· 
zostawił', prócz organów; "''ył'ąrznie dla nich nic snutą, rozw·iniętą, rozpaloną jeszcze od szalonych 

nie napisał. Bo 'v jego \vidzeniu nie organy, ale co- z fantazyą hasa~, vvylać na papier. Taka ·metoda 
raz bardzi~j w potęgę rosnący fortepian był kró- l w pracy zalecanąby być winna l{ażdemu kompo- · 

lem narzędzi muzycznych: jemu najwięcej swych zytorowi, i zapewne wielu jej uiy"va, jako nastr~~ 
prac nieśmiertelnych powierzył, a gdy go inne na- czającej się mimowolnie. Ale u Beethovena nie 

rzędzia pociągały, to najczęściej fortepian z niemi było to metodą tylko; była to potrzeba tak silna, że 
kojarzył. od wczesnej młodośc~ do dn~ ostatnich go nie opn-

W nosząc z tego co dziś fortepian musi robić ściła. Piomienna je.go dusza pragnęła spozyć cale 
. ' 

dzi"vićby się należalo rozmiłowaniu 1v nim Beetbo- bogactwo rnyśli, nasycić się nią do woli, \vydobyć 
vena. Ale wówczas nie na<.luży"vano tak szkara- z nh~j wszystko co się "'ydobyć dało, by potem 'vy

dnie potężnych jego zasobÓ\V' jak sobie tego dzi- brać, uporządkovvać i dać światu do uż .. vcia. Ileż 
siaj pozwalają (coraz rzadzi~j. ch,vała Bogu); umia- tain \V improwizacyi skarbów być musiało, gdy 
no z właściwości jego · ciągnąć korzyści dla sztuki, spisane dzieło· tak często łuną ich ś"vieci? O tak I 
nie dla siebie. A fortepian tyle ma przymiotów I on Beethoven umiał żyć muzyką, przenieść ją 'v kre1v 

tylko jeden ze ~:szystkich narzędzi muzycznych swoję, utonąć w jćj rozkoszn~j otchłani, zalać nią 
tur1ie oddać lekkość i powagę~ powabnym tonów l gło,vę i 8erce: on umial w dź,vięk się rozpłynąć. 
rozdź,viękiem nadać muzyce słodycz pieszczoną, Któż z muzykó·w nie <loznal rozkoszy impro~ri

i melancholijną powłoką połączyć wszystkie ży\vot- l zacyi? Natchnienie leje się strumieniem~ niestłumjo
n e akcenta muzyee wlaści\tvc. Dlatego ze 'vszyst- ne formuło,vaniem przywołt~ące~ chłodną roz,VH· 
kich narzędzi fortepian najvvięcej upo1vszer.hniony; ' -
dla niflgo poświęca się przemożność licznych wir- (i) Prócz nich słynął w Europie z improwizacyi Hum-

tuozÓ"'; on jest najlepszym kompozytora tłumaczem, mel, który ich w dziejach muzyki przegrodził. \Vyborny 
stenografem jego natchnienia; '\V nim raczćj jak fortepianista i znakomity kompozytor, szczególni~j na swój 

k ~d ' instrument, więcej jednak miał zręcznośoi i o.głady niż go-
w az em innem narzędziu znajduje wszystko d u- rejącego uczucia, co się t~ż i w cpłodnej nieco grze jego 
sza lubią~a głębię myśli' rozmowę samej z sobą. przebijało. Jego improwizacya, której techniczną stronę 

· (~) 'W_e mszy D. dur np. (op. 123) jednym z najpoetycz
niejszych i najpóźniejszych swoich utworów, używa Bee
tbove"n organów, jakby chciał niemi stwierdzić swój pogląd 
religijny, ale nie obligato, tylko w sposobie akkompania
mentu, jakby dla potnnożenia massy dźwięku mającego 
rozległą zapełnić świątynią. 

' 

do zadziwienia posiadł, błyszczała temi samemi co i kom
pozycya przymiotami; nie było w niej polotu lecz był kon
cept, więcej miała umiejętności nit poezyL Ale improwi-· 
zacya świetniej wszystko pokazuje niż jest w istocie, a mo
że też tu i owdzie strzeli natchnieniem prawdziwem, któ
re zn6\V swym urokiem odzieje_ to, co w reszcie poziomego 

być mogło. 

• 
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sem ślady na rękopisach zostały. Tak np. przy je- l tbovena chodziło, a na \vet do patrzeć tu i o\vdzie 
aoem ·Z \VJpraCO\Yań d"·ugloSO\YĆj fugi porÓ\Vnal j szczególnego Z\Viązku, stosunku raczej, między in• 
ją na marginesie do cl\vunożnego szkielPtu: przy 1 dy\Yidualoością l.;.ompozytora i osoblhvością jego 
inne m do nudne-go pas de deux i t. p. Ale praco- pomyslu\v a ich "'ypraco\vaniem, noszące m na sobie 
wał; i przez ciąg dwuletnirj u Albrechtsbrrgf\ra na- piętno spóźuionPj i nierówno na ~'sze strony roz· 
uki do każdr-go zadania dostart'zyl od pięi·dziesięciu 'viniętćj nauki. Z i<'go ,,·szystkiego urosły dzieła 
do sześćdziesięciu " 'ypraCO\Yaó, rzas<'Jn znaczne- tak Beethoveno,vi tylko "7łaśchve, że ich ani godzi
go rozn1iaru. Jedna to z \vażoiPjszyeh przyczyn J loby się Ino że naślado\Yać we '\\'szystkiem, aniby 
przez które Beethoven wielldm i płodnym stal się\ naślado\vać się udało. 
kornpozytorem. Niedosyć bo\:viern mićć pomysły; Wspomniane \vyżej studia techniczne umocniły 
trzeba umićć je sch,Yyrić, obrobić, '"ydobyć z nieh Beethovena jako kon1pozytora, i odtąd zaczyna się 
czego juk i gdzie potrzeba, to jest tak pomysł obra- Ś\victnych pr·ae j<\go szerPg. Wiele z nich wywo
cać, by \V pot1·zebie nadał się do \YszelkiPgo zachce- łalo po,vszeehny zapał, ale nieraz i rÓ\vnoeześnie 

nia, od jgraszld do modlit,vy, ot1 skromnego fra- stu'o\vą krytykę, któr~j cechą w O\Ye czasy było 
zesu do najsztucznifjszych kontrapunktu ~~ybry· pilno\ranie się ślepe ustalon<~j już techniki i opo\via· 
kó\v, 'vystarezyl na kilka taktó,v, i na rozlegle dzie- danie j(~j szczPgóló\v w rozbiorze, który istotnie 
ło. Guy to "vszystko 1nuzyk potrafi, stanie się isto- nim nic byt Trudność opo,vietlzcnia dokładnego 
tnyrn panem pomysłu s\v<,)go; bez tego tylko nie· nlO\YY muzycznej za pomocą Z\vyczajnej, npędza
\volnildern j~go będzie. Nieell by o tćm pamiętać nie się \V kompozycyach głó\Ynie za n1istrzo\vst"'rcm 
chcieli nasi pscudo-kompozytoro\:vie, którzy się na- n1ateryalnem, liczebna większość prac tego rodza
dymają kilkunastoma lada jakie mi piosenkami, ju, choć nie miały \Vziętości ogólnej, i inne jeszcze 
<'hoć \V nich razem '"ziętych nie mieści się tyle "''Y- coraz \vięc<~j z odrębnośeią muzyki zrośnięte po\VO· 

nalazku i siły, ile w jPdnćm Ć\Yiczeuiu Beethove- dy, \Ypro\vaclziły krytykę Ó\vczesną na tę drogę, 
na ( •). Nie dlat<'go to móvvię bym cheial \V kogo i tak głęboko \vyrznęły dla nićj kolej, że do dziś 

'vma\viać że kontrapunkt go kompozytoren1 zrobi; z nh~j \vydobyć się jeszcze nie może, lubo coraz 
ale dla Z\Vl'Ócenia U\Yagi na tę okoliczność, iż Bee- częściej tegn pragnąc, opuszcza ją niekiedy, by się, 

thoven, który wiele mial przenikli,vości a na,vet znó'v do niej stoczyć. Szczrgc)lnićj rozumieć to 
doś\viatlczenia poprzPdni('mi pracami \V ko1npozy- należy o krytyce muzycznej u Niemców, a naj\vię
cyi nabytego, czul potrzebę uczenia się kontrapunk- c·e.J "'' kompozycyaeh czysto instrumentalnycl1, od , 
tu. Posiacll zyjPgo tajemnice, niekoniecznie \Yszę- których \Yłaśnic Beethoven zaeząt Grnnto,vność 

., dzie mu się ouda\val, .a gdzie to czynił, to zupełnie niemiecka za technikę cb,vytająra, z \viększą '\-VÓW· 

po s\vojemu. Z tego stano,viska patrząc na jego czas niż dzisi~j suro,vością przetrząsała prace kom
dzieła, możnuby je na d \Vie czę "ci rozdzielić. W pi er· pozytorÓY\1

' a \V spotkaniu z Beethovenem, z zimną 
\vszej, starsz<~j, lviduć nicpo,vściągnionc uczucie, kr\Yią i \V itnię c.lobru sztuki zamordo,vać chciała 

pojedynczo brykającP, oporne roz,vażnym ale chło- piĆr\Ysze poja,vy S\vobody, coraz potem energicz
dnym kontrapunktu formon1; ta polo\va jest głó- niej się tlun1aczącćj, coraz \Vięr~j otlstępującćj od 
,,~ nie jcdnogłoso,va ~homophonia). W drugiej mlod- tPgo co dotąd Ś\viat na\vykl szano\vać, jako poda
szej polo"'rie n·iJać zagłębienie się \V ŚlViut instru· nic od pradziaclÓ\-V do pra\1'DUkÓ\V przechO\Vane. 
mentalny, coraz szerszy obręb \Yidzenia, coraz roz- Podanie z"volna zamieniło się \V przepis, tćrn wa· 
leglejsze pon1ysly i obrysy, coraz 'vydatniejsze żnic:jszy, że pod jego prze\vodnict,vem muzyka tak 
kształty. Więc \vielogloso\vość (polypbonia) coraz znakomicie się roz\vinęla ~ a tu oto samo,volność 
\vięcej górę brala, aż nakoniec calkir m niemal prze- Beethovena coraz zuch\valćj przepis ów kruszyła. 
szła w 'varstl\'O\vanie, rÓ\\'noczesne roz,vijanie my- l(rytyka nie ud razu go odgadła, nie 'vyróżnila go 
śll kilkoma pokładami. Możnaby pra,vie "'skazać od ćmy kompozytorÓ\V dla których się ułożyła 
miejsca, gdyby tu o szczegófo,vy rozbiór dzieł Bee- \V pewne formuły. Miecz ten spra\viedliwośei arty-

( l} Porównać: L. v. Beelhoven's Studien im Gener•łl
basse, Contrapunl\te und Composition.5lebre etc. von Ignaz 
Se)'fried. \Vien, bei Haslinger. 

styeznej dostał się w ręce ludzi l~tórzy 'viekicm al
bo pojęciem bj'li "'ycho,vańcami dawniPjszych idei, 
o których no\l·e polityczue przewroty ocierały si~ 

• 
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jak lody o granitowe wybrzeżr, rysując je led",ie tąd nikt dalej nie zaszedł, ani ekscentryczny Schu
lecz go nie krusząc; którzy odnośnie do siebie pa- mann S\vem " 'ysileniem, ani proroczy Szopen s\vĆm 
trząc na sztukę, nie dostrz<'gli że ona jest, rÓ\\'nie cierpienirm. JPden chciał odebrać ziemi co miała, 
jak kościół, ciągle '\Yojnjąra; zapomniPli że "·laśnie by już inni nic od ni t~j nie dostali; drugi "'znosił się 
dlatego poprzednicy Beethovena odstępo\vaH tyle d o ni«> ba i do piekieł zstępował, i opisy\vat co \Vi· 

razy od mart.\vego prz("pisu, "'yglądającego już jHk dział. Dla obyd"·óch, co Beethoven zarobił ~rystar
tarcza polupana ciosami, podziura\Yiona strzałami. czy lo na s n te uposażPnie. Więc idź dziś kom po· 
Gdy ją Beethoven do reszty zgruchotnf, po'''sta- zytorze gdzie \volal \Yszędzie droga otwarta, al<' 
lo narzekanie niezmierne, ale obok niPgo \Vzrósł dla zaslonienia się od str8ŻJ krytyką z'vanćj "reź 

okrzyk Z\vycięzt"'a. Poparty drugin1, nie zvvażał z sobą paszport nauki, przez natchnienie podpi· 
Beethoven na pierl''szy, bo był doń przygoto"'any sanyl 
niejednokrotną da,vniejszego nauczyciela przyganą; Co 'V Beethovenie musiało wspićrać oryginalny 
a że mial nieco zaciętości \V charakterze i party roz\'\'t)j ducha, to kształcenie się przez siebie same- .. 
był mimo\volnie potrzebą ducha s\vego, ~'ięc nie go i w jedyny pra,vie sposób jaki mu był dostępny: 
ustąpił ,krytykom (lubo ich czytał), nie poś"'ięcił przez czytanie historykó,v, poetÓ\V i spokojny z sa
im swyeh przekona{l, ani n.a\vet tak pozornir, jak mym sobą ich rozbiór, przez przyswajanie sobie 
kiedyś nauczycielom. Kto rozumie dziełu Beetho- wszyst1dego ·,v sposób samoistny i nieopisany. Zda
vena jak je rozumieć należy, ten przyzna że u nie- je się że \vszelkie myśli, i te które tonami zeó 'vy
go no\vości nic przy by\vllją im samym g\YoJi, ale "''yplynęly, i te które \V nim zostaly, byłyjak tajem· 
niechcący się nasuwają z kierunku jego m_yśli, i dla- ni<'za tkanina, tu i o\vdzie jakąś nitką do \vyda- · 
tego prawo oby,vatelst\va \V sztuce zyskały. \iV ci e- tnirjszych ch \vil zcvvnętrznego ży,vota przyczepio
lone do da\vniPjszej techniki, przerobily j<:j resztki na, a z resztą jrgo nic niemająca 'vspólnego, pokry-
w ten sposób, ż e dziś "\Vszelkie przepisy toną " ' tym wająra inny Ś\viat \Vewnętrzny. Tak na przykład miał 
jednym~ nićma przPpisu tecl1nicznego, j eno d u- nicktóre ulubione sobie \vyrażenia, pozostałe w pa
chowy (i). To ~'yswobodzenie sztuki nie j est mię<'i jego po przeczytaniu anegdoty lub opisu '''Y
'vpra"'rdzie "'yłąeznie Beethovena dziełem. I O\vszem padku. Charakterystyczne, sch,vycone ztamtąd 
dla pra\vdzhvych artystÓ\\' istniało ono za,vszc; ale orzeezenia, przypominające mu fakt pier\votny, 
gdy u nich spotykana s'\voboda pod tytułem 'vyjąt· przrnosił '\vraz z pojęciem 'v siebie; tam je umie· 
kó\V (licencyj) do teoryi sztuki \V es zła, to Bcctho- ścil, otoczył to\varzyst\vem \vlasnych \V id zeń, upo
ven o've '\vyjątki '" pra,vo zamienił, a innyrh 'v.v- dobnB; a gdy zno,vu ich uży\vał, to mimo\volnie 
jątkó'v tyle nagromadził, że trzeba było no,ve dla okrćślal niemi nie to co da\vniej znaczyły, ale to co 
nich i dla tamtych 1niejsce \V tcoryi obmyśl ~ć, prze- się za ich podnietą w nim urobiło, \vłasny ode
robić ją z gruntu. Jeśli się to stało już dzisiaj (choć r\vany pogląd, n1arzcnie, zrozumiale tylko dla tych 
niezupełnie i '\Vszędzie), jeśli teorya muzyki ze którzy L!tkżc anrgdotę i opis czytali, tćm samem 
szkolnict,va do artyzmu podskoczyła, Ś\viat Bcetho- orzerzeniem zostali uderzeni, a odstąpienie od da
veno,vi za\vdzięczyć to po\vinien, \\'ięcćj niż komu- '\vnrgo znaczenia \V Beethovena ustach, fantastycz
kolwiel{. DuC'lJO\Ve potrzeby no,vego pokolenia!' nym biegiem jego myśli \i\l·ytłumarzyć sobie umieli. 
które Beetl1ovcn pier'\vszy śmitllo '"YPO\vicdział, Tuk i \V l\ on1 pozycyach j Pgo można 'vidzieć jak 
rozświeciły myśl \Vielu spółczesnych, por\valy pó- do pier,votnćj, często obcej, myśli przyczepia się 
źniejszych kompozytorów których sobie 'vycho\va- malei1ki rys, niby z nićj samej 'vzięty, ale już \vła
ly, i już dziś ich język nikogo nic dzhvi. Więc Bee- sny Beethovena. Rys ten coraz się 'vięcej rozrasta, 
thoven rozszćrzył estetykę muzyki i zapro\vadził ją owija o\vę ynyśl piĆr\'\'szą, pochlania ją~ przerabia 
na \vyżyny, z których \Vszelkie 'vycierzki sztuki, jej znaczenie, w no"'Y ją Ś\viat osadza, którego ani 
aawet jej wybryki, j ~j zaciekania się marzące, d~j- prze,,·idy,vala. 'Tak tnY przemożny 'vąż dusiciel 
rzćć, uznać, usprawicdli"''iĆ i odgadnąć można. Od- sch,vytaną zdobycz urabia po,voli do objętości S\V(;j 

( 4) Nie należy jednak zapon1inaćJ że przepis duchowy 
rządzi technik q. i że ona tylko wtenczas swohod y używać 
może bezwarunkow~j, gdy jej tego myśl dozwala. 

gardzieli, w~iąga ją \V siebie po trochu i połyka na
koniec, a resztki formy pierwotnej przez $kórę mu 
przeglądają. 

lO* 

l 

-



• 

- • 

76 
• 

Beethoven musiał '\Yięc być człowiekiPm l~bią- 'albo '\vspareie rodziny (~J. l\1ieszkal prlnvie ciągle 
cym odosohniPnie, samotność; mu sial mićć bogat_y '\V Wiedniu, a j<'Śli się z niPgo oddnlal, to tylko na 
zapas myśli '"samym sobie, grly .oi~ czul potrzPby czas krótki na lPtnic mieszkanie albo dla porato
biegać za obccml. Że tal< bylo istotnie, uczą liczne " 7 ania zdro '~7ia, i znÓ\V co prędze~ \"\Tacal do miasta 
szcz0góly biograficzne, jPgo '"Jasne \vyznania, i po- które kochał jakby s\vojc rodzinne; tarn \ViPln miał 
t\vierdznją okoliczności o których dal0j bęcl.zio mo- przJ.jnciól, lubo i niechętnych nie brakło. Jednych 
'va. Musiał też mieć środki do pro,vadzcnia taki(lgo i drugich byłby \vszę(lzie znalazł, gdzie by tylko był 
trybu ży,vota, który rnu poz,valal zakopać się \V SO· poniósł gicniusz Slv6j i charakter; ale nigdzie jak 
biP.. Tak też było rzeczy\Yiścic. Prócz mało zna- w \\'iedniu nie Lylby mial tylu rozkoszy artystycz-

ezącyrh obo\-viązkó'v które p<'łnił '"Bonn na d\vo- nych, szcz<?gólnićj ,,.e '"7zględzie muzycznym. Bo 
rze elektora l\.olot1skiego, nigcly pra\vie uie n1ial in- ani Ś\vietny Paryż, ani miasto nabauÓ\V, Londyn, 

nych, '"ymagających stale oznaczonyc-h godzin, n1in1o \vabn ośri pier\YSZt'go, mimo strumieni złota 
ulożenia życia na poclobieóst"'o 11ieruchomych ta- drugiego~ nie miały tyle istotnego muzycznego ży
fłi .posadzki, przcrylvania ulubionej pracy '" naj go- ci a, tyle szlachetnPgo do muzyki zapal n jak Wie
rętszćj może ch,vili. Ta swoboda ze\vnętrzna do- cleń, pra,vdziyva \VÓ\vczas stolica muzykalnego 

. z\valala mu \Yiele praco\Yać u siebie, a co najwa- Ś\viata. Okolicznt>Ści te, czy ony przyjazne czy 
żni()jsza, nie prz<~szkatlzała mu odelać się wyrobie- przykre były dla Beethovena·, tak się jakoś układa· 

niu iednćj myśli. Pe,vnie to cllatPgo '"idać \V jPgo ły, że mimo killG.lkrotnego zamiaru opuszczenia na 
pracaach jPdność i plynność, znać odlanie ich je- dlugi cza Wiednia tak dla korzy' ei finansowych 
dnćm trhni,P niem, pod \vplyvvem tego s:.unrgo uspo- jak i artystycznych 'vidoków, nigdy do tego nie 
sobienia. S\viadomy snrego polożenia, uii1y '" S\Ve przyszło. vV roku np. 180U \VeZ\Vany na dyrektora 
siły, gorący \V "ivykonaniu, pan samo,volny techni- kapcli królc\vsko-\vestfalskit~j, zatrzymany został 

cznej strony, przekollany o znakomitej \Ynrtości przez arcyksięeia Rudolfa (2 
), ktl)ry z kilkoma in

wszystkiego co mu fantazya poszrpnie, bo poczy- netni, '''ysoko położoneroi towarzysko a finansowo 
nal i koi)czył '" zapale, rr1nóst\VO zostal\'il kompo- zan1ożnerni, BePthovena przyjaeiohni, złożył się na 
zyeyj \ • ), z których dochód stano~ril czasem jPdyny, dożywotnią dla n irgo pen~yą, aby g t) tylko za trzy
a za,,·szc najvriększy, fundusz na opędzrnie niP.zbyt mać \V \Viedniu, jako naj,vyższą podporę i pychę 
'"Yk"7intny<:h potrzeb ( ~), nielicznych fantazyj~ ( 3) muzyki południo,vo-nierniecki<~j. Niemniej jednak 

· (l) Sformułowanie swych myśli pismem odwłóczył 
nieraz aż do ostatniej chwili. Zd3rzało, się że dopi~ro ra
no zaczynał pisać to, co na wieczorn) m koncercie rniało 

hyć wykonane. Dowód niesłychanej łatwości i owładnie
tlla techniki muzycznej. 

('2) \V najświelniPjszych dla siebie czasach nie lubił się 

zajmować interesami pieniężnemi, klóre najcz~ściej za nie
go brat jego Kacper, albo jaki iuny znżyły załatwiflł. Ile 
razy s a m się b r a t . d o t e g o., z a w s z e praw i e i l e wy c h o d z ił, 
szczćgólniej z przyczyny że nie znał praktycznej pieniędzy 
wartoś ci. Do pióro \V późniejszych leciech, przy trudniej
szych okolicznościach, złamanem zdrowiu, zmniejszonych 
dochodach a większych wydatkach, zaczął lepiej liczyć, 
kurczyć się i oszczędzHć; ale to wszystko sztuki gospoda-

. rowania już go nie nauczyło. .. . 
(3) Do takich fantazyj naJeży trzymanie niekiedy kilku 

mieszkań na raz, z których każde z pewnych po\vodów 
mtłe nJu b)ło. Niepodległość jego i pycha także do kilku 
go powiodły \vybryków , nie pozwalając mu żyć oszczę

dnie. By nie być zmuszonym do stawiania się o jednej go
dzinie na obiad do księcia Li chnowskiego, wolał jadać 
gdzieindziej i drogo płacić. By nie używać do usług strzel
ca ksiąięcego, który miał sobie nakazane by Beethovena-

od rol\u 1817 ciągle przez lat kilka 1vybierał si~ 

do Londynu, \vzy,vany przez tamtejsze filharmonij
ne ton·arzyst,vo do zaszczytnego 'v nim przewo
dnict\va i pociągany Ś\victnerni \Varunkami, które 

przyjęto choć sarn je nałożył. Ale znó'v okoliczno
ści różnej natury zagradzały mu dtogę: to zajęcie 
się wycho\vanienl syno,vea, to chęć \vyrobienia się 

piĆr\Y<'·j z przyrzeczcli danych różny1n nukiadcom, 

wi pierw6j niż swemu panu usłużył jeśliby tego równo
cześnie żądali, przyjął sobie własnego sługę; a gdy mu 
książę ofiarował swych wierzchowców do wolnego użycia, 
kupił sobie zaraz konia, jab.by chciał pokaztlć że i jego 
tal<że stać na to i t. p . 

(i) 8ftmemu bratu Kacprowi darował różneroi kwota
tni do ~ 0,000 złotych austryack1ch, jak sam o t~m w li· 
ście do l\iesa powiada. Co go zaś kosztO\"\' ało dostatnie 
wychowanie synowca przez lat dziesięćt od szkół aż do 
uniwersytetu, łatwo odgadnąć. 

{2) Niektórzy mówią żo książę Lichnawski fundusz ten 
z wł.asnćj mu kassy wyznac~ył, ale to było ~yJko czasowo 
. . 
1 co annego. 
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to 'vreszcie pogorszający · się coraz bardziej stan 
zdrowia, które., mimo silnej jPgo budo"'Y ciała, ja
k oś wcześnie majaczyć mu zarzęlo. 

Ze 'vszystkich cierpiet1 najdotkli,vszą mu była 
zwiększająca się ciągle głuchota, .która go już ol}o
ło roku 1800 napadła. Taił ją lat parę przed wszyst
l<iemi, co tćm łat\vhU się udavvalo, że na\vykniono 
już do jego roztargnienia ri dziwacznego czasem 
postępo\Yania; ale p~zed sobą samym zataić jej 
nie. mógł. Wtenczas opromienione nadzieją w przy
szłość życie zmieniło się dla niego \V nieustającą 

tragPdyą, na lat ~r·zydzieści blizko podzieloną; któż 
oblitzy na ile dni sn1utku, na ile godzin rozpaczy? 
Czasen1 usilo-n'anie lekarZÓ\V no\vej metody ratowa
nia go uży\vających, własne może złudzenie, napa
'vały go nadziPją, której 'vidocznie vvięcej miewał na 
ustach niż "\.V sPrcu; a i tę trochę smutna rzeczy"'i
stość nieba\verri mu zabierała. Nieszczęście to było 

. ' 

dlań, jak o dla muzyka, pod \Y~j nie str8szne; chcia-
ło mu '-''yclrzeć ukochaną sztukę, 'v kt<J1·ej żył cały, 
przez którą sobie zape~rnił stano'\-visko w świecie, 

chciało mu \vydrzeć rozkosze tem droższe, że pra\vie 
zupełnie mu brakło innych; 1noże i sławę dawnirj
szą, o którą -nralczyl dotąd całą potęgą swego du
cha, i sla·vvę przyszłą, o którą 1nn jeszcze \valczyć 
należało. Trudno '"YPO"'iedzićć \Vszystko czego 
wydarciem głuchota mu zagrażała. iVluzyk ~łuchy! 
toć to na.iokropnirjsze szyderstvvo losu; .dla nie
przyjaciół to zjadliwa rozkosz i bro11 straszna prze
ci\v niemu, dla obojętnych to .śn1ieszność, dla przy-
jaciół to boleść, dla niego samego to rozpacz! Za
led"'ie pod nią nie upadł. A jednak nieszczęście to 

Beethovena było poniekąd dobrem dla sztuki, 
bo i iak już lubiącego samotność zmusiło do tćm 
większego unikania ludzi, do ~'ylą('znicjszego od
dania się sztuce, odtąd jetlynej pocieszyciflice i przy
jaciółce niezłomnej. Jego nieszczęście, ktoby to po
'\YieJział, stało się dobrodziejst\vem dla ludzkoRci; 
bo zmuszony zamykać się w sobie, spuszczuł się 
uczuciem do najskrytszych serra tajników, jakby 
na dno ·" ·ulkanu płomieniem '"1yslanego, a ztan1tąd 
rozżarzone nieziPmskim pra\vie ogniem, w g"'·ałto
wnych wybuchach rzuca t na 'vidok ś~riatu, by doj
rzał jaka pod pięknemi na po,vierzchni kwiatami 
kryje się otchłań i czem Logata. Iluż to ludzi zro
zumif~ rozpacz, jeśli się z nią sami od czasu do cza
su nie złamią? Co sklonić ma chłodne sarnolubst~'O 
do zajrzenia \V niebezpieczny krater, na którego 

.. 

• 

dnie dymią zgliszcza minionych rozko~zy, zwie
dzionych nadziei,. tłumione tętnią westehnienia? A tu 
Beethoven ciągle ~osił żar w sercu; gdy mu go 
nieszezęście w plomień rozdmuchało, to olśnił nim 
oczy na Z\vyczajne uczucia patrzćć na\vykłe, a \Vię
kszość go nie zrozumiała i do dziś dnia nierozumie 
jeszcze. Można to p6wi~dzieć szczególnh~j o osta
tnich jPgo dziełach, przemożnych rozległym roz
miarem, a "xięc l{onieczoie glębo.ko pomyślanych, 
przedsta,vionych bogato. Ta rozle-głość niezwykla, 
ta głębia myśli, to uavvalne ich bogactwo docho· 
dzą nieraz tam, gdzie za niemi pogonić może tylko 
wielka artystyczna zdolność, osobistern wyrobie· 
niem poparta, na \vykła do rozn' ażania 'vielu arcy
dzieł muzycznych, umiejąca w potrzebie nie u'va· 
żać nawet .na brak praktyczności w sztuce, zac1e~ 
~ać się 'v bezdno oder\vanych pojęć, w labirynt 
myśli nic wspólnrgo ze światem. niemnjących. Czę

sto kompozycye Bcetl1ovena do oceanu przyró
vvnać można; o jego życiu czase1n tylko drobna, 
peryodycznie naply,,·ająca fala Śvviadczy. Bezpie
czny żeglarz podzivvia ogrom, spokojność i cudo
V\'ność mnogich zjawisk, i zapomniał nawet że su
nie po bezdennej głębinie. Aż zjavvi się na \vidno
kręgu plamka chmurna i już słony żyyviol .silniej 
drgać zaczyna, pianą ~ię tu i O\vdzie jak k\viatem 
obrzuci; dalej coraz więcćj się rozkołysze, coraz 

silniejszą bije falą, coraz szerz~i pianą zakwita, aż \ 
rozhulany pod obłoki podskakuje ku ciągnącćj gó-
rą siostrze, przynęca ją rozi'~'ieranem co cl1'\Vila 
objęciem, clno j ej swoje rozkrywa, nie dbając na 
'"Y lękłych żeglarzów. Iluż ich \'VÓ\vczas ma silę spoj
rzćć w przepaść, używać pelną piersią straszli\;v.ej 
prz~jażdżki, zapomnieć o sobie by podziV\'iać roz
kielznane oceanu życie? Jeśli się kto przywiąże do je
dnej n1yśli, jak Ó\V ciek~\~'Y burzy malarz do masz
tu, to tylko j cdnę j ej stronę 'viclzi czas jakiś, a po
tetn dostanie zawrotu i straci nawet myśl przewo
dniczkę. Ten zaledwie '-''szystkien1n &prosta, kto 
pod 'vszystkiemi strefami. różne burzy 'vidzial sto· 
pnie i na,vykł: do nich, komu nietylko ze,vnętrzn.e 
obja\vy o jqj postępie mÓ\vią, ale kto na 'vet każde 
drgnięcie okrętu, każdy w nim odgłos do '"łaśch.vej 
odnieść umie przyczyny, a w ogólnym loskocie lVJ

różni jęk koralo\Vt:)go lasu, natarczywy szturm na 
skałę, gromki ryk huraganu, i \Vszelkie tony gammy 
którą burza przebiega. 

Poró,vnanie to nie do wszystkich dziel Beethovena 

' 
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się odnosi, lubo ceeha którą ono ma przedsta,vić l e dzieło u t\vorzyć, a \V sztuce tej nikt nad niego 
przemagającą ich część z lllnicjs zą lub \Viększą silą nie celowa); z d'vóch tonÓ\V np. allegro symfonii 
naznaczyła, a ostatnie pra"'ie całkiem obsiadła. Pier- t"'orzy (o p. 6 7), trylu jako temat do fugi uży,;va (o p. 
\vsze sonaty i koncerty 'vyrosly z zapatr·y\vania się 106). Zaraz się tu przypon1ina jPgo metoda fanta
na Hayclna i Mozarta, a styl ich i natura pomysłów l zyowania przed spisywaniem; a że fantazyował na 
i w późni(-łjszych znacznie pracach Beethovena się fort(\pianie, \Yięc narzędzie to nad inne ukochał. To 
zjawiają (np. o p. 53 i 90 ), tylko że "'·ięcćj niż u tam- tćż uposaży l go do tego st.opnia, że choć później 
tych byv~·8ją rozrosłe i gęści(:j indyvddualnośeią ttu- ni~zntiernie go jeszcze posunięto jako " 'yrób fa
tora przPpltt'ioue. Rosła ona coraz barclzi~j, a Ś\viat bryczny i jako slugę artysty, to przecież nie tak już 
zrazu sark~l. pot<:! n1 pudzhriał i unosił się, nuk()nicc \viele po Beethovenie narlać mu umiano. Przynaj
zdumiał i osłupiał pra"·ie, \vidząc tyle sHy '" porny- mni~j \V zaczątkach znajdzie się \vszystko w forte· 
slach, głębokości i rozległości w ich rOZ\\ inięeiu, pianie Beethovena' czem późni<:j fortPpian Szope
śmiałości, zu('h'\Yalst\Ya IHl\Yet w przedsta,,~ ieniu, na i Liszta zasłynął. Dzisiajszych fortepianistó'v 
Co konierznie uderzyć musi każdf·go OSl\'ojon~go szkoła naduży\va niemal fortPpianu; Beethoven uie 
z dziełami Beethovena, to lvieczna O\Ya oryginal- potrzebo\val go do 'vysil.et1 zmuszać, bo mógł mu 
ność, której się czlo,viek mimo\\·olnie dzi,vi, choć dodać do pomory inne także narzęiłzia, a un1iał to 
wie że z gieninszem ma do czynienia ; to niezró- lepi0j jak ktokol\'.'iek. TPgo rodzaju prac, prócz 
wnane boguct\YO Z\YrOtÓ\V Za\YSZe Ś\YiĆŻJC'h (•), dziesiątka \Vielkich koncert0\\7JClt koalpozycyj na 
nie byłych, a jednBk \Yido<'znie nie\Yyszukanych . . fortepian z orkiestrą, próez k\vintetu z dętcrni in· 
Wszędzie tam znać pra\vdę uczucia, tćm \Yiększą strumentarni, prócz trz(lch kwartetÓ\V fortepiano
że opo"·iada nieraz rzeczy o których się ludziom \VO-smyrzko,vych, spotykamy w katalogu z dzie
ani Jnarzyło. Do tćj ciągł<Sj Ś\vieżoś('i przyłożyły sięć to \V trio, to jako trio, ze trzydzieści to 'v duet, 
się różnorodne muzyki rodzaje którym się Bectho-

1 
to jako duet u-łożonych; a "rszędzie dodane forte

ven poślvięral. Naj\Yię('<~j jrst prac solo,vych na l piano,vi narzędzia uic podrzędnie ale narÓ'"'ni z nim 
fortepian, bo do ośmdziesięciu. VV pra\vdzic w tej 1 ,vystępują. W pra,vdzic kompozytor nie wszczepia 
liczbie mieszc·zą się i drobni<'jsze rozrniarem rzeczy \V nic takich no\vośei jak '" fortepian, ale próżno
(którycll jednak z~"'szc po kilka na jedno dzieło \VaĆ im nie daje i nicraz je zapędza do czego da
się zbićra), ale są i takie co niesłychanych do Bee .. \Vni<~j nie bardzo ntnvykły. Znać to szczególniej 
thovena i po nim rozmiarÓ\Y dochodzą. Na przykład \V j0go pracach konccrto,vych na skrzypce z towa
sonata o p. l 06, toć to wielka syn1fonia na forte- rzyszcniem orkiestry i innych zbioro,vych na różne 
pian napisanal A O\VOŻ op. 120 dające 3;3 \Varya- instrumcnta (septet, sextet, kilka k\\7intetó"v) mię· 
cyj z jednego 'valrzyka Diabellrgo? Istotnie nie- dzy l<tóremi skrzypce gló,vną grają rolę; niemniej 
byłoby grzechem po,Yieclzićć, że niektóre z forte- \V kwartetach sn1yczko\vych (około 20) i takichże 
piano\vyeh ko1npozycyj Beethovena są za długie, triach (pięciu). Roz\vinięcie przez Beethovena te
przynajmniej <.lla cierpli"vości na nowszych kompo- chniki narzędzi dętych, tak lenhvo za inn~mi postę
zycyach zapra,vionej . A j ednak zaraz nasu\Ya się pujących, wyszukanic wszystkiego do czego w Ó\V· 
myśli o brona dla Beethovena, gdy się roz\vaży czas. zdolne byly, widzićć można \V póltuzinie kom
konseklventność, rdzenność przepro"'aclzon0j roz- pozycyj zbiorowych różnego składu na same dęte 
legle myśli, stopnio,vanic jc~j <'iągle utrzymujące in- narzędzia. 
teres l Wtenczas widać jak ta sama rnyśl daleką Jak Beethoven każdy instrument cenił, jak ·,ve

jest jeszcze od lVJCzerpnięcia, jak jrj skręty wjją Z\vawszy go raz do pomocy samoistnie i zuacząco 
się po jakirhciś nieznanych obszarac·~· Glębo~ie użyvvać go umiał, do\vodenl dzie,vięć jego symfo
zapatry,vanie się Beethovena n~ SWOJ prze~m~ot nij i kilkanaście u'\vcrtur na sarnę orkiestrę. 'V na
wiodło go do bezmiernego pra'\vle przedstawi~nia; tloku jrgo myśli i ich \Varstwo'\vaniu tyle leży fan
jemu każdy pomysl był dosyć bogatym by zen c-a- tazyi, tyle życia rozpryskującego się na wsze stro

( ~} Choć dziś powtarzaniem długiem i częste m przez 
róin}'Ch kompozytorów wiele ze sw~j pi6rwotnej siły 

atrac1łv . • 

ny, że l{ażdy instrument był mu drogi, bo mu po .. 
magał nie do łoskotu i '~rrza,vy, ale do 'vypowie
dzenia się więcćj stano\vczo. Natura myśli Bectho-

" 
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vcna, bardziej fantastyczna niż idealna, nigdzie do szrzególó'v• lerz tak bogatem, ie je za własność 
tak szerokiego i swobodnego "7yrażaoia się nie do- jego uznać należy i przyznać że to nie zapatrzenie 
szła, jak za pornorą tłumu środkó'v ktt)re daje or- się na innyeh, ale wynikłość osobistej potrzeby; da
kiestra. To też prace jego w tym rodzaj n, jako lej pomysl'ami, które zrazu czysto indyYvidualne, 
najodpowiedni<jsze jego gi(:lniuszo\vi, najlepi<~j go stały ~ię potem crhern idei ludzkość '"strząsają
przedstawiały, araCZPJ najobfitsze jPgo ZPbrały żni· cych, daguerotypem jc:j zdjętym \V Ś\Vietle bole• 
\VO, i chociaż pilnie studyo\vane i naślado,vane, nie- ścią nanie~ionem. Ztą(l pochodzi jego chmurność, 
dośeignione zostały. Lecz nietylko symfonie jego srogość nieraz, past\viPnie się nad boleścią, równie 
przodkują do dziś dnia wszystkim które przed nim jak i u Beethovena \V abstrakcyą zamienioną. W tern 
i po nim zrobiouo; to samo da się po,viedzićć "v o- różnica, że u I3eethovc:na nigdy ona nie przestala 
góle o triach, kwartetach i t. p. Niech mówią co być obrazem "~lasnyeb jPgo marzeń, tłumaczem je
chcą 'vielbieiel e ś'vietnego ale nie umiejącego utrzy- go 'vłasnej fantazyi, u Szopena zaś sta,vała się czę- . 
mać jedności Onslo\va, ociężale za \vilego S po h· sto 'vynikłością poglądu na cierpienia przeciskają

ra, Schumanna ekscentryka bodBj czy nie umyślne· ce się po kropli przez grubą 'varstwę spra\v potocz
go, a na\vet po\vściąglivvie passyonowanego Men· nych. W miejsce da,vnićj uży"vauego \V sonatach 
delsohna-Bartholdy: żaden z nie h nie ma tak jasne- i podobnych im kompozycyarh mPnueta, 'vprowa
go 1vykladu i pomysłó,v, takiPgo stopnio\vania icb, dził Beethoven scherzo; uczynił je igrającćm, ZH· 

takiej fantazyi, a 1nimo jej \1'ybrykó\v taki~j j edno- dąsa nem, zrzędtH~m, a przy tern \Vszystkiem i zadu
litości i Z\viązku. rnanern, jak czlo,viek sam z sobą vv glos mó,viący. 

Dla ten1 lepszPgo oznaczenia miejsca które Bee- Szopen Z6 scherza ut,vprzył szćrsze i odJzielne 
thoven między najznakomitszeroi zajął kotnpozyto- obrazy, a uakladl w nie szyderst\va, chłosty wyroie
rami, nie od rzerzy będzie poró"rn:tć go z niektó- rzonćj życiu za to że ono boleje. 
remi. Z poprz{\dzająrych go najbliższy mu jest Gdyby mi kazano streścić pojęcia o "'ywoła

l.Vlozart szczególni<'jszą niekiedy e nergią, boleścią nych tu do porÓ\vnaoia duchach, po\viedziałbym że 
serca pełnego miłośc-i. C~nvilc te są rźadkie i krót- z dziel łlaydoa \vyglątla czlo,viek dobry i statecz
kie, bu Jagodna słodycz, pieszczota, to naturalny ny, z Mozarta serce dr, b re i głęboko czujące, biją
stan j ego., W Haydnie, o'vym t\vÓrcy symfonii, ce namiętni e, z Beethovena zatopiony sam \V sa
chwil BeethovPnO\vskich mniej j~szcze; bo u ni<' go bie marzyciel szlachetny, z Szopena pośvvięcający 
humor, nahvność, prostota prze\vażają, przechodzą się rnęczPnnik. Nie są to naturalnie wyłączne każ

często w 'vielkość, ale niema szćroko roztoczonej d ego z nich cechy, bo każdy ź nich czerpał '" ró
namiętności, nićn1a rozterki \V sercu. U Haydna żnowzorem życiu swe bar\vy; ale znamiona tamte 
tego rodzaju rysy rozlewają się \V suro\Yą po\vagę, przc\vażają, szezPgólniej \V ostatnich dziełach, 

u Mozarta \V bolt:.ść dotkli \vą, u Beethovena 'v nie- \V l\tórych też każdy ostatnie S\Ve na ziemi 'vypo· 
powściągnioną fantastycznośr. Z no\vszych a prze- \Viedzial slo\vo. 
ważnych kompozytorÓ\v najbliższy Beethoveno,vi Marzenie, fantazya, jal<kol\viek ciekawe i ponę· 
Szopen; on byłby go najlepiej odt\vorzył, gdyby t n e, nie same tylko i uic najprzeY'i7ażnićj rozświe
byl szerzej się l'OZ\:Vinął i różnorodniPj, albo przy- cają artystyczne BeethOVflOa lnyśli' bo są to zbyt 
najmniej gdyby był S\Yoj e j edyne triu o jakie dzie· ~'iotlde, niepraktyczne przymioty; nie \V nich to 
sięć lat późni(~i na pisał. Tak jak ono j est dzisiaj, tk \V i rdzeń pier\votności. O ny są ustrojem, nie sa
przedstavvia ,, .. prawdzie natarrzy,vość Beethovena, mą postacią. Co tedy jest pier\viastkiem, pacząt
ale bez właści\v<:j mu jasności i stopniowania; mo- kiem, rdzeniem? Jeono tylko uczucie. Jeślim tu 
że zbyt bogato jest U\varst\VO\Vane, podobne coś dotąd mnhU o nic:~n1 mó,vił, to dlatego, że go do
do rwącego potoku, zbyt głęboko płynącego w prze- myślać się należy za\vsze gcly o sztuce mowa; dla
paść, byśmy dobrze 'vidzieć mogli jaki~j natury są tego, że \Vszysey is totni artyści bez zat.onienia wje
przeszkody dla złan1ania któryeh tyle siły używa. go głębia eh nic st,vorzyć nie rnogą, że przeto nie 
Lecz t;zopen m~ inne jeszcze strony którcn1i się tyle <>no 'vyróżnia Beethovena od innych kompo
z Beethovenem \viąże: raz no,vością traktovvania zytorÓ\\' jak marzenie i fantazya, 'v których dzie
fortepianu, roz,vinięciem dotkniętych przez tamtego , dzinę myśl s~voję, S\Voje uczucie wpro\vadzać lu-

' 
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bil, na które się ono często u niego zn1ienia. Nie- niom, \V których tak lubił BPethoven tonąć \V kom
n1ni<~j \Yszakże uczucie istotne liczne stronnice dziel pozycyach lirycznych gloso\vo-narzędzio,vych. Tu 
Beethovena zapełnia uroczo i tęsklhvie najczęściej, l należą: cisza morska i szczęślhva żrgluga. Goethe
nieraz radośnie i hutnorystycznie, sło\vem zupełnie go, tegoż pi eś t1 Z\viązko,va, pieśt1 ofiarna Mat
po ludzku. Gdyby nie to, byłżflbJ Beethoven uzna- thissona, śpić'v elegij oy, fantazya instrumentalna 
ny i \Vielbiony od ludzi? Przecież i on sam, nim z chórem, nakoniec symfonia ostatnia pod naz"·ą 
marzyciPlem został, byl pier\vćj czło\viekiem, ani dzievviątej znana, olbrzymia, przep0lniona krcacyn, 
nim przestal być kiedy kol \-viekl VVięc nie mógł po- z finałem instrumcntalno-\vokalnym. Z muzyk kc
minąć nnj,vięc6j ludzkiflgo muzyki środka, głosn ścielnych nnpisal Beethovenjedno oratorium: Chry
ludzkiego, bo w nim miał potężnPgo uczuć tluma- stusnu górze olhvnrj, i dwie '\Vielkie n1szc lacit1-
cza, narzędzie o uroczym dźlvięku, celujące przed skie. W nich, jak i \YC wszystkich \viększych kom
innemi ży,votnością akcentu, podtrzymujące rze- pozycyach \V których glos ludzki do \vspółdziala
czyV\'istość '"' naply,vie fantazyi za pon1ocą tekstu, nia jest po,volany, ogrom pojęć tunvalnych, leją
przedst:;nvitljąc<'go niemal plastycznie tę sarnę myśl cych się jak \Vezbrana rzeka, zapro\vadził Beetho
którą muzyka instrumentaln~ eterycznie roz\vijała, ven·a niekiedy do zupelnego zinstrumentalizo\vaniu 
przerabiała \ 'V marzenie. To też między pracami głosu ludzkirgo, do calko,Yitej ni0praktyczności 
Beethovena mnóst\YO jest pieśni różnego rodzaju, (np. wyniesieniem do 'vysokości jakiej dosięgnąć 
{)d tych l\tÓre prostotę pieśni ludu, a racz<~j ich du- niepodobna chyba WJ.jątkowym organizacyotn), by 
c ba~ po\Ytarzają, (np. 25 pieśni szkockich prze pełnio- już nie mó,vić o trudnoścjach innego roclz8ju, któ· 
nyeh urzucirrn i pełnychgłębokiego pojęcia tekstu) re się przedsta\viają \V \Yykonaniu jrgo dzieł najo
aż do luźn6j sceny clramatyczn~j (op. 65). r gromniejszycb. Tyle tam działaczÓ\V jakby dla 

Rzadko się zdarza by który kompozytor, zna- Z\Yalczcnia się \Vzajetnnego zwołanych, a nie mo· 
komitszy płodnością i siłą, nie oddał się pracom gących się z\valczyć dla ciżby, nic mogącyeh się 
scenicznynl; 'vięc i Beethoven niPjPdno krotnie na zah·zyinać dla rozpralvy, bo ich popychają nO\VO 
tę drogę "\Vstępo\val, to całą oprrą (Fidclio, znany przyby~rające silyl Odmęt i natarczywość, a je
tal\że pod naz,vą L<'onora), to drnmatyzo\vanemi dnak porządek i logika z'vycięzko z nich \vygląda
ubrazami (Uu1ny Aten l(otzeburgo, Egmont Goc- ją! Jakimże cudem? Oto jasną peryodÓ\V budo
th(\go ), to choć U\Verturą streszczającą lvidzenie ,vą, d<.)tcrminacyą \vyrażeń, \vyróżniaoicm kolorytu, 
dramatu (l\:oryolan, król Stefan). I "·szęclzic się stopni0lraniem. Wszystko czego uży"ra Beethoven 
znalazła dramatyczność pełna życia, choć odmi~n- taką od razu odbiera impulsyą, że idzie ~miało i sta
nego toku niż u innych draruaturgó\v 1nnzycznych, no,vczo gdzie jest przeznaczone, jak strza1 między 
przecież naj \vięcej \V części instrumentaln<~j. Część tysiącem krzyżujących się strzaló \V. Wszystkie ra
"\\'okalna jest tam znarznie slab sza. Czemuż BPe- ze m t\·vorzą bit.,vę, ale każdy z innrj strony, różną 
thoven nie dal pier\vszez]sbva gloso,vi luc.lzkieJnu siłą \vyrzucony zostal, rlo różnego punktu sięga, 

tam \vłaśnic gdzie mu się ono nieznprzeczenie na- a jednak \V jednym celu działają " 'szystkie: dla 
leży? u,yażałże go za narzędzie nlnirjszych fizycz- Z\vycięzt\Ya. Instrumentacya Beethovena, cho
nyeh zasobó\-v? Czy mistrz \Ve \vładaniu inncmi, 1 ciaż tak często prłna a za\vsze en(lrgiczna, nic jest 
zado~·olniony tern co z nich \vydobył, co mu się 1 nigdy nadużyta; i owszem, rzec by można żn oszczę
zda,valo "\vystarczające do malo,vicleł dramatycz- ! dna. Tak na przykład '\V symfonii heroicznej, " ' któ
nych, użyn7al tylko głosu ludzkiego do "\Vypo\vie-. rej fantazya przedsta\viala obraz najza\Vziętszych 
dzenia tekstu objaśniającrgo,jako tkaniny na któ- bite\v (i), nie użył strasznych puzonÓ\V i dzikićj pi
rej s\vc obrazy rozkładał? Jal<kohvickbądź, dosyć kuliny. Taką to oszczędnością, którćj przykładów 
że śpiĆ\V u Beethovena daleko pozostał za muzyką 
narzędzio,vą, albo się z nią łączył jakby jeden z jej 
czynnikó,v, zamiast odrębnemu ulcdz traktowaniu, 
i to 'vłaśnie tam, gdzie dla sprzeczności należało 
go uwydatnić, gdzie użyty w sposób zgodny z jego 
naturą byłby pozór rzeczy\vistości nadał marze-

( ł} Jakie myśli w nim grały pl'zy pisaniu tej symfonii, 
zgadnąć można z nadpisu: Buonaparte, który sam na niej 
położył. Jego bohater był jeszcze wówczas konsulem. 
Gdy się cesarzem zrobił, chciał go Beethoven w niwecz 
obrócić, a nie mogąc tego uczynić, odebrał swej symfonii 
jego itnię (niby szefostwo pułku jakiego) i nazwał ją: eroica. 
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'vięcc~j latwoby bylo "'ymienić, '"pro,vadzaniem ł ko przez siebie st\vorzone, skoro tylko to spisuje, 
narzędzi kolPjnem, zacho\vaniem niektórych aż na co mu podaje głos \Ye,vnętrzny, niezależny od :fizy
późnirj, by ich \V staoo\vcz~j użyć ch,vili, mnożył cznych ciala przypadłości? (1

) 

Beethoven s'"e siły instrumentalne, 1.1miał do koi)- Gdyby \vreszcie zarzuty owe ściągały się na\vet 
ca logicznym, konselc~ventnym i zajmującym pozo- do istotnych jego dzieł usterkó,v,(a tak nie jest) to 
stać. To także jest jeden z po\vodó'v które go na jeszcze zalet tyle pozostaje, że możnaby niemi licz· 
czele \vszystkich na orkiestrę ko1npozytorów po- ni(\jsze okupić blędy, nic dopiero O\VO szczególne 
s ta"'Hy. poja"vy nicktórych ch \Vil życia odrębnych, cechują-

Od tego pobieżnego rzutu oka na dzieła, wróćmy cyc h '\vlaśnie ducha \vys\vobodzającego się znpel
do coraz bardziej głuchnącego artysty. Nieszczę- nie od matcryi. ICto zdolny je pojąć, ten tylko arty
ście tPgo rodzaju łatwo by moglo bylo zl:1mać slab- stę uwielbiać 1noże. Jak już po\viedziano 'vyżej, · 
szego duchem czło"·ieka; Beethovena nic złar.oalo. <lziś Ś\viat (rozun1h~ się '"Y kształcony) nie dzhvi się 
A jeśli \V \V alce z niem nie \vyszcdł i'vycięzcą, to "'yrażenioin Beethovena, choćby i najzuell\Valszym, 
spotężniał i obronił pra,vie '"szystko czego wydar- bo ,yiuzi 'v nim~niejako proroka czasÓ\V których 
c.icn1 groziła mu głuchota. Bo tćż ona nigdy zupel- doczekać nie miał; 'vidzi że 'vyrnżenia te przeclsta
uą nic była. Sluch tępiał, sta"'al się llieczułym na ,viają pra\vdę, nie są gonieniem za c.fektem, nie 
delikatniejsze odcienie mo'"Y i muzyki, a dla c zło- pochodzą z \vyczerpn'ięcia, bo ró"rnic \V początko
'vieka muzyką przede,vszystki<~Hl żyjąergo już i to \vych jak i 'v ostłltnich spotkać je można dziełach. 
byla strata nienBgrodzona. Ale on żył naj,vięcej To samo i inne rysy. jak to \Yyżćj okazano. W ę
muzyką \Vlasną; co w nim grało, to słyszał uchem drując n1yślą coraz glębiej i \vyżej zarazem, na 

duszy aż do najlż(jszego tchnienia; co pisa l, albo każdym kroku spotykał obfite potnysly, a niepodo
inni pisali, slyszćr mógł uchem muzycznego rozu- bna mu było okazać je 'v całości. Co się \V czło

rnu, n1ógł ubrać \V bar'"Y fantazyi tllk vvlaśnio, jak \Vieku raz znajdzie, to go już nigdy nie opuszcza; 
można czytać książkę i uży"'aĆ skrćślony('h 'v ni_ej \vięc stoso"''nie do uczucia którćm gorzał, stoso
myśli, nie drgną\Yszy na\YCt ust:11nL wnie do kicrunku myśli który nim za\vładnął, czer-

Zloto ogniem1 czlo\Yiek cierpieniem się czyści. pal Beethoven ze svvrgo skarbca nieprzebran "'go, 
Jak w sztuce pl'zcby,-ral Beethoven SV\'Ój czyściec i nieraz \V późniejszym 'vieku wracał do zielonych 
na ziemi, usił'o,Yal'em opo,viecłzićć \VJŻ(~j. Geniusz dni młodości, tak jak 'v młodości przepo,viadał nie
jego nietylko nic zgubił nabyt<'go już rozgłosu, ale raz to co go późuiej prze\\'ażnie zajmo\vać będzie. 
coraz sz0rszą zyskilval sla,vę, która i w niższych Ztąll ,ve ,vszystkich jPgo dzielach rozsypane są ry
klassach społeczei)st\VU \viedct1skiego za życia je· sy \Yszelkiego rodzaju: humorystyka i nai,vność 
szczc artysty się rozeszła. Gdzie się pokazał, cichl Hajdna, prostota, tklhvość i bystrość ~lozarta (że 
gwar o kolo niPgo; opo,viaclają na,vct że raz cały tych tylko rnistrzÓ\Y przytaczam' , a obok nich ener
szerrg ludzi obciążonych \\'ęgl01n stanął, ustępując gia, fantastyczność polotu, Jnoże najgłól\'ni<U sta
mu miejsca, dopóki zagłębiony sa In 'v sobie mistrz no\viąca nie o pisaną bar\vę Baethoveuo\vi tylko 'vła
nie przeszcelt Nic był jednak bez przC'Ci\YnikóYv. śchvą. Na"'et pamięć lat pracy nauko,vo-Inuzyez
Zarzucano m n, i dziś jeszeze zarzurc-1ją, że t juko glu- oćj poś,vięconych odzy\vać się niekiedy zda\vnła, 
chy, nic czuł rażących szorstkośeią t.onÓ\V które jakby jeszczr prt1gnął ć'viczyć s'vą silę 'vynalnzku, 
niekiedy popisał, że jego niemoc p_o,voclcm jest od- jakby sam dla siebie robił przegląd różnostronnych 
mętu tu i O\vdzie spotykanPgo. Smieszny zarzut, zdolności, styló,v, form, jak by \V jednćn1 dziele e a
dowodząc-y że nie rozumiano cz6m jest muzyka ly s'vój ży"'ot artystyczny chciał zpstrz cli(~ (op.120 
i kompozytor. Tamta jako sztuka przedsttnviać ma i \viele innych, szczególniej \YaryacJ.j). Do,vód to 
życie i uezucia; jPśli \vięc j<'clno i drugie nieza\vsze żo ,vszystko co przczei1 mó,viio, było gtosem pra,v
różami ubi~ane, jakżeż muzyka. nut być zan'SZ\~ la- dy, której knżdy o~ja\Y n1usial n1u być drogitn. 
godną i ptcszczouą? Alboż tklhvości i pieszczoty 

(ł) Powtarzam, Beethoven nigdy zupełnie słuchu nie 
brak u Beethovena? Taki jak on kernpozytor po- stracił; a jednak taka opinia u nas obiega i dała powód do 
trzebujeż słyszeć \V żywym dź"''ięku otłdane to co drukowania bredzących anegdot, których wyszuki\vać nie 
się "v nim poczęło, skoro jo doskonale rozumić,ja-( warto, ani odpierać krzywo podanych okoliczności. 

Kst:ęGA ŚWIATA, R. IV. ~ ł 

• 
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: Tak też i \V stosunkachjego ze Ś\viatem, mimo 
zmiennych okoliczności, nic się nie zmieniło. Bee
thoven podobny sobie pozostal, ho mial silny cha
rakter. l\1iłość rodzinna, 'v braku drozszych osób, 
zwróciła się na braci i synovvca, i nieostyg1a, choć 
mu ją źle odpłacali. Młodzict1czą przyjaż6. docho
wał do grobu godnirjszyrn towarzyszom, lubo nie 
było przyjaciPla z którymby choć raz nie zer\vał (i). 
Czulość na 'vdzięki natury, do którćj się zbliżać lu
bił, tęsknota do miejsc rodzinnych, do których za
""rsze wzdychał, chętna pomoc przyjaciołom (~)s 

pory"vcze 'vypowiadanie pravvdy bez 1-vzględu na 
okoliczności i osoby (3

), rezygnacya imęzt\vo vv nie
szcz~ściu, niepodległość w życiu ( 4), wilzięczność 
za doznane da"\vnh~j dobrodziejstwa ( 5); oto głó
wniejsze rysy człowieka; ony nas uczą że był czu-

jącym i szlachetnym. Jego pycha artystyczna, prze· 
konauie o s\vojt-~j 'vyższośei, upór, lekcevvażenie 

'"'Ygladzonych form to\·varzyskich, zaniedbanie svvPj 
po,vierzchownoAci i inne tyrn podobne wady i uster
ki, raczćj je1nu samcn1u niż innym szkodzić mo
gły, a cecho,vały czlo,vieka istotnie 1vyższego , 
glęboko myślącego, przepełnionego oryginalnością 

i siłą. 
Gdyby niniPjsze ~'spomnienie było biugrafią~ trze

baby przeprowadzić Beethovena przez to ziemskie 
życic aż do śmierci, nastąpionej w l 82 7 r. vvl' tedy 
pokazałby się lepiej i obszerniej jako arty~ta i jako 
czlo,viek w zapasach ze sztuką, która mu \viele vvin
ną była, z ludźmi, którzy mu vvielc za"rinili, z cier-' 
picnien1, które niemało mu dokuczyło. Ale już do· 
syć moich · \vyrazó"v: niech się sam Beethoven 
przedstawi. Wyjątld przytoczone tu z jego listó'v 

(f) Beethoven był łatwy do rozdrażnienia, a wtenczas k . d kł' odni'e' · ·a· 1? 1• to byl' czl0 .,.x,1·el{ ]·al~ go ok<. 
Po azą o CA. J J l. 1 1 n . , ~ l• 

gwałtowny dla nf'j lepszych nawet przyjaciół. Jeśli umieli 
burzę p rzeczeLać, to pot6n1 daleko więcej 0 przebaczenie liczności nękały, jak pracując bez ustanku i ciągle 
błagcd niż zawinił. Do częstego z przyjaciołmi zrywania cierpiąc, zarobił sobie na nieśmiertelną sławę, któ
usposabiała go dobroduszna łatwowierność \V charakterze rą UCZCZOnO 'V 1845 r. pomnikiem, \V rodzinnem 
jego Jeżąca, od klórej do nieufoości jeden krok tylko. Głu- jego mieście Bonn wysta\-vionym, i uroczystością 
chota popchnęła go do niej podobno więcej, niż wpływ 
braci, o których mówią że czernili przed nim najbliższych, nietylko narodową lecz europejską. 
by sami opanować go mogli i ciągnąć z niego dochody. Wiedeń l 800 r. (i) 

(~) Dał jej nieJednokrotne dowody. Nawet wtenczas Mój dobry, kochany W egeierze l Jakżem ci 
gdy sam bardzu wiele potrzebował, pisał do Riesa: Dopó- '\-vdzięczny za twoję na mnie pamięć l Auim na nią 
ki ja ży)ję, nikt z mhoich żebrać nie będzie. zasluży1' a nim zasłużvć na nią się starał t a jednak 

(3 W domu r. Brown grał raz swego marsza na 4 , . ", . . · 
ręce zRiesem.Obecnytam młody jeden panicz(jak to zwy- t~s Zf.l\V~ze ?la mnie ro\v.rne dobry, n~Imo me~o ~a-
czajem paniczów bywa) gawędził sobie dosyć głośno l ntedbaola c1ę, za\vsze \Vlerny, poczenvy przyJaClell 
z młodą jakąś dan1ą, mimo zabiegów innych przytomnych 

1 
Nie myśl bym was zapomnial, bośeie mi za'\vsze 

o spokojność. Oburzony Beethoven zerwal się od fotte- drodzy· są ch\·vile że san1 się ku \Vam myślą Z"\Vra-

pianu i krzyknął: Dla takich bydląt grać nie będę! I na tern 'db 'b ~ · M · · 
· k , ł 1 1 ó · 6 .... cam, ra ym prze Y"'ac z 1-vam1. OJa OJCzyzna, 

stę s on czy muzy \a ny w 'vu~ cz r. . , ,. , . . . , . 
(4} W~robił ją sobie geniuszem i oddzielnym postę- okolica w ktoreJ S\Vlatlo dzienne UJrzałem, ro\Vnle 

powania trybem, idącym wprost z charakteru. Niezale- mi są piękne jak da,vniej były, ró,vnie 1vyraźne 
żn?ść ta tem dzi~vniejsza, że nie odrzuc~ł dowodó": czyn- w pamięci jak ,vtenczas gdym je opuścił, a ch~7ila 
neJ pomocy moznycb, których zwyczaJem b:yło Jeszcze \V której "vas znÓ\V uirzę gdy powitam Ren ojczy-
W6\vczas nietylko exploatować talent, ale i ułatwiać mu . • • tJ • . '. • • • 

chropowatą drogę potocznego życia. Beethoven rozumiał sty; będzie Jedną z na.JplęknieJszych chwil mego 
że można to odpłacić sztuką, ~t.órej pl·ody, pierwej ~iż życia. Kiedy to nastąpi, nie wiem, ale mnie ujrzy
wyszły na widok publiczny, swym opiekunom poznać cie innym niż bylem. Nie nrtystę większego, aJe 
dawał. lepszego, doskonalszego człowieka we mnie znaj-

(5) Hr. W aidstein był jednym z najmożniejszych me- dzi~cie ... Pytasz się 0 moje położenie! W cale do
cenasów Beethovena i najpierwszym. Jeszcze w Bonn, 

' poznawszy zdolności młodzieńczego artysty, popierał je to brze mi idzie; Lichno\vski od przeszlego roku da-
naprowadzeniem na nieznane ruu drogi muzykalne, to pie- je mi pensyą roczną 600 fl., dopóki sobie nie znaj· 
l!liężnym zasiłkiem, ze wszelką względnością na drażliwość dę stosownego pomieszczenia. l\1oże nie U\vicrzysz 
ubogiego, to wyrabiaj~c n1u miejsce organisty, które dla 
Beethovena było istną synekurą, to namówieniem elektora 
by go swym kosztem do Wiednia wysłał . Pamit;tał o tern 

Beethoven, nawet po zerwaniu stosunków ze swoim nie
gdyś opiekunem, i nie mogąc inaczej, wywdzięczył mu się 

t~ m, co wówczas świat cenił niemało, dedykacyą sonaty 
o p. 53. 

( 4) Biographiscbe Notizen i.iber L. v. B. von Wegeler 
und Ries. l{oblenz f 838. 
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gdy ci powiem ie ori zawsze do najgorętszych mo· drugie zaczyn~m, a czasem o kolo kilku rzeczy na 
ich przyjaciół należy (•); roićwam \Ypra\vclzie ma- raz pracuję... Zacn 'j radczyni donieś, że zawsze 
łe z nim zadarcia, ale ony "'·laśnie ścieśniają jeszcze jeszcze niekiedy 'raptus mnie napada ( 1). 

naszę przyjaźń. f(ompozycye Vi'iele mi przynoszą, 1801. 
i mogę po,viedzi<~ć że \vięrćj mam obstalunkó'v .. .. Gdyby nie mój słuch, byłbym już z pól świata 
niż zrobić zdolam. Na '"'szystko co zrobię mnn1 sze- o~jechal, i przyjdzie do tego; bo dla mnie niema 
ściu, siedmiu i więcej nakładcó\v; nie targują się ze większćj rozkoszyjak zajęcie się sztuką, okazanie 
n1ną1 tylko płacą co żądam (') . Nie pra\vda? to la- czem jestem (~). Nie myśl bym z \Vami mógł być 
dn-1 rzeczi \Vidzę np. przyjariela \V potrzebie, a nie- szczęśli\vszy; cóżbyście dla mnie zrobić mogli? Na
manl dosyć zapasu, to napiszę coś, i pomoc zaraz \vet '\Vasza troskli,vość bolesnąby mi była; litowa
przyby,va. Oszczędniejszy też jestem niż da1vniej ... nie się \Vasze nadcrnną nieszczęśli\vszymby mnie 
1'ylko zdro\vie jako3 mi nic służy; mój słuch od jeszcze uczyniło. Cóż dla mnie zostało z o\vych 
trzech lat już sl:.1bnie ... szumi i piszczy mi w uszach pięknych ojczystych okolic? Nic, tylko nadzieja le
dzień ·i noc. Nędzne wiodę życie, od d"róch lat uni- pszego bytu\ 3). Gdyby nie moje cierpienie, nadzic
kam ludzi, bo nie n1ogę irn \vyznać żem głuchy. ja bylaby się spełniła. Wolny od niego, światbym 
Gdybym mial inny zawód, byłoby to jeszcze pól bie- ogarnął, bo czuję że teraz dopiero młodość moja 
cly; ale dla muzyka to okropne. Cóż po,viedzieliby się poczyna. Od nirjakiego czasu przy by\\' a mi sił 
tnoi nieprzyjaciele? a mam ich niemałoi By ci dać :fizy<:'znych i umysło,vych. Codzic11 bliższy jestem 
'vyobrażcnic o tćj dzi-vvnćj głuchocie, po~'iem ci że celu który czuję, ale którego opowiedzieć nie zdo
w teatrze n1uszę stać tuż przy orkiestrze, by słyszeć larr1. Precz ze spoczynkiem! tylko lve śnie go poj
aktora; wysokie tony narzędzi muzycznych i gło- IDl\ję, a i tak bolrję że mu się ,,,ięcej niż przedtem 
sów ludzkich 1vymykają mi się, gdym nieco odle .. odda\vać muszę. Niech mnie tylko moja niemoc na 
gły. l\ló,viąrych cicho lcd,vie słyszę, i to '\Yięcej 'vpół przynajmni0j opuści, a wtenczas stanę między 
głos niż \Vyrazy, i dziwna rzecz, że jrszcze ludzie wami jako dojrzały, skończony czlo,viek, nie jako 
m~j biedy nic poznali; mają mnie za roztargnione- nieszczęśliwy. 01 zlamać się loso'\vi nie dam! Tak 
go. Ztem\vszystkićm krzyk razi mnie niezn1iernie .. pięknie jest \V jednćn1 życi u żyć tysiące razy! Ale 
Już davvno byłbym przeklął swoje istnienie, ale czuję żemjuż do tego niezdolny. 
mnie Plutarch rczygnaryi nauczył. Sta,vię czoło , 1810. 
losowi, lubo \viem że będą ch,vile w których za Dobry, stary przyjaciel ul zdaje mi się, że się zdzi· 
najnicszczęśli~rsze na zien1i st\vorzenie n1ićć się bę- "'isz odbićrając list odemnie; ale choć piśmiennych 
dę.... Nie dbnjcie, że \Vam o sobie znać nie daję; nie daję dt)\vodów\ za\vsze cię \V ży\vej cho\va1n 
'viesz że pisać listów nie lubię. 1\tloi najlepsi przy- pamięci. Na,vet n1iędzy memi rękopismami odda"·na 
jaciele po parę lat ich odemnie nie dostają. Żyję już jeden tobie poś,vięcony .... Od kilkulat skończyło 
całkiem w nutach: zaledwie jedno skończę, zaraz się moje da,vniPjsze spokojne życie; g'valtem mnie 

( ł) W jego domu przebył A Beethoven kilka lat od r. 
ł 79 4; tam siQ zbi~rało co najświetniejszego w sztuce Wie
deń posiadał; tarn wzrosła Beethovena wziętość; tam pier
wsze dano mu polecenia do kompozycyj i t. d. Lichnaw
ski sam pracował nad kompozycyami Beethovena, by gra
jąc je dowieść mu że niepotrzebuje łatwiej ich pisać. Sło
wem: czem, gdzie i kiedy mógł, popierał Lichnawski Bee-
thovena. _ 

(2) Właściwie bracia jego prace zbywali, i tak się krzą
tać umieli, że i szkice nawet przechodziły do wydawcó\v. 
Dlatego też Ries słusznie nie \Vierzy w prawdziwość jego 
dzieł pośmiertnych. Ku końcowi życia Beethoven st1m nie 
mógł nastarczyć obstalunkom i prośbom wydawców, a że 
wiele potrzebował pieniędzy, byłby zbył, gdyby coś goto
wego posiadał. 

w odmęt Ś\viata \Vciągnięto. Korzyści jeszcze ża· 
dnej z tego nic 1vidzę, coś przeci,vnego raczćj; ale 
na kogoż burze ze\vnętrzne nie działają? A jednak 
byłbyn1 szczęśli \vy, może _ najszczęśli 'vszy z ludzi, 
gdyby zly durh w moich uszach się nie rozgościł. 
Gdybym nie był gdzieś czytał, że nie,volno czto
\vicko,vi samO\Yolnic życia opuszczać dopóki coś 
dobrego zrobić na Ś\viccie ma nadzi~ję, dawnobym 

( ł) Znaczy to wybryk jakiś niezwyczajny. 
(2) A jednak nieraz narzekał że go do grania zmusza

ją, i zmuszony tracił humor na dni kilka. 
(3) Co za sprzeczność z odpowiednieroi miejscami po-

• 
przedniego listut Widocznie cierpienie mocno go przy-
gniotło. 

\ 
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już nic istniał. Piękne jest życie, ale dla mnie na 
za\vszc ono zatrute! 

1816 (do Riesa). 

.... Śmierć mego brata "'płynęła mocno na mnie 
i na m~je dzieła; przysporzyło mi to i kłopotów, 
ale mam slodką pociechę żem wydarf niclvinoc 
dzićcię z rąk niegodnćj matki.... Odpo,viedź moja 
się spóźniJ a, alem był słaby i zatrudniony .... Z o'vych 
dziesięciu dukatÓ\V złotem nie dostalem jeszcze ani 
grosza.... Książę tćż regent (angielski) za paslaną 
mu bit,vę ( •) na1vet kosztó'v kopio,Yania mi nie 
z\vrócił, ani nawet nie podzięko\val. (Tu 'vymienia 
koszta s'vego utrzymania się w Wicdniu i \vydatki 
na synowca). Ileż to zarobić trzeba, by tutaj \vy
żyć; a to jeszcze nie koniec, bo-bo-bo .. .. domyślasz 
się zapewne. Prócz koncercu, pragnąłbym mieć 
kilka obstalunków od tolvarzystwa filharmonijne
go (9

) . •• Weź się też do roboty, kochany mój uczniu, 
i coś tęgiego mi przypisz! odpłacę ci takąż samą 
monetą .... Piękne ukłony twćj żonie; niestety! ja jej 
niemam. Znalazłen1 'vpra,vdzie jednę kobićtę, ale 
j(U nigdy nie posiądę. Nie jestem jednak nieprzy
jacielem kobićt. ... P o kłoń się też odemnie "\Vszyst
kim pięknym Angielkom, o których mniemasz że 

z tego będą rade. 

1818. 

kontrasubjektem (i), alem się już trochę nanczyl 
z taldemi obchodzić, i w Londynie będzie.my '"do-
br~j harmonii. 1819 . 

Nie rozumiem jak tam w kopią tej sonaty (o p. 
106) tyle blędów "''cisnąć się mogla; ja z biPgiem 
okoliczności nie mogę trzytnać '''łasnego kopii
sty (~) ... a tu jeszcze rok trzeba będzie 'vytrzymać 
(bo się do Londynu ciągle l"rybićrał). Straszna 
rzecz co się z moim dochodcn1 stało I ani zgadnąć 
co się jeszcze stanie. Jeśliby ta sonata nic była dla 
Londynu stoso\vną, to przyślę inną; leez i tę mo
żnaby pozmieniać (tu instrukcya). Pisałem ją \V snlu

tnych okolicznościaeh. Jakże to przykro pisać dla 
chleba prawie I Do tegom doszedł!. ... Jeszczem ni
gdy nie był 'v takich obrotach, i to przez zbytecz
ną dobroć dla ludzi ... Trraz ściskam tylko 'v myśli ~ 

twoję żonę, a słyszałem że ładna; na przyszlą zimę 
zrobię to na pra,vdę... . 

1822. 
Choruję od pół roku i dlatego nic pisałem. Ode· 

brałe1n 26 fun. ster. i dziękuję ci za uie... Co mi 
ofiaruje to,varzystwo filharmonijne za symfonią? ... 
za,vsze jeszcze żyvvię myśl przybycia do Londynu; 
może na przyszły role.. Gdyb.rm nie byl tak ubo
gi, pisałbym darmo dla takich jak tam są artystów. 
Bo Beethoven, dzięki Bogu, może jeszcze pisać. 

Niech tylko zdro\Yie mi wróei, niech się trochę przy· 
Nie moglem tego roku przybyć do Londynu, najmnićj polepszy, to wystarczę nietylko curopl"j· 

mimo najszczerszych chęci; proszę cię po,vićdz to-
skim, ale nawet amerykańskim obstalunkom ... 

"\Varzyst\vu filharmonjjnemu że lichy stan mego 1823. 

zdro\-via jest tego po\vodcm.... Spodzie,vam się .... Smutne mqje położenie zmusza mnie bym co 
że. ~i, si~ coraz lepićj. powodzi; ? sobie tego polv,ie- chwila pisał, skoro mi to tyle pieniędzy przynosi, 
dz~ec n1e ,~ogę ... _lJcie~nę ztąd, ~ak.tylko będę m~gł które także tylko na ch,vilę wystarczają. Slaby tćż 
na.Jprę~zeJ, by un1knąc ~upełn~J ru1~y.... . Pozdr~'v jestein z po,vodu kłopotó,v, a 11a,vet i oczy roś mi 
odemnie Gramera, choc słyszałem ze on Jest moim majaczą. Ale nie b~j się, symfonią wkrótce ci na-

. deślę... tylko pamiętaj, mój kochany, przysłać mi 
(f) D i twa pod Vittorią, obraz muzykalny na orkiestrę, 

o p. 9 ł. , 
( 2) Koncerty coroczno wielkim były dla Beethovena 

zasiłkiem; że zaś chcjał pisać dla Londynu mając w Niem
czech gotowych wydawców, to dlatego że tam lepiej p ta-
CODO. 

' 

co prędzej co tam dla mnie dostauiesz .•. ' 

{ 1) C ramera cenił Deethoven jako fortepianistę. l{on
trasubjekt, wyrażenie techniczne z fugi wzięte, znaczy tyle 
co przeciwnik. 

{~) Dawniej kilku ich trzymał. 
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LEN l KO.NOPIE. 
l 

Zamieszczamy tu krótkie opisy lnu i konopi, 
dwóch roślin przędziwnych Zlvyklc razem \Yspo
minanych, chociaż nietylko do różnych rodzajów, 
ale na \vet do różnych familij roślinnych należą. Ze 
,vzględu atoli na użytek, upra\~'ę i o brobienic ich 
produktu, to jest 'vłókna, leu i konopie lrielce do 
siebie są podobne, tak iż pod 'vzględami gospo
darskieroi i fabryczneroi u\-rażać je można jakby 

za d'va jednego rodzaju gatunki. 

LEN. 

Powszecl1nie to znana w całyrn niemal Ś\viecie 

roślina. Wysta '''i a ją na zaląc z o n(ij tablicy fig. l 
i 2 'v stanje 'vyroslym, rozk,vitlą; fig. 3 wićrzrhoł
ki z gló,vkami nasiennen1i po opadnięcju k\via
tu; fig. 4 ziarna nasienia, które pospolicie sie
mienie1n by,vają nazy\Yanc. Korzeń lnu jest "·łó
.knisty, łodyga 1-4 stóp 'vysoka, pojedyncza, gład
ka, w ~'ierzcht)łku tylko gnłęzista. Im len rośnie 
gęścićj, tćm i "·ierzcbołek jego ło(lygi by,va n1nićj 
gałęzisty, tak iż zbyt gęsto posiany, po jec1nrj tylko 
na łodydze mi•hva glóvvcc nasiennćj. Kolor k\viatu 
jest jasno-blękitny, korona i kielich pięciolistko\ve, 
ostatni te\vały. W kvviecic jest dziesięć nitPk pył
kowych, a pięć slupkó'v; z tą d i gł6,rka nasienna 
pięciokoinórko,va, a ""' każdej komórce po jednćm 
ziarnku. Lanreto\vate listki rozsta\vione są na ło

dydze naprzr1nian. vV ogólności len podzielić mo-
żna na letni i zimo1vy, a z tych pit~r\vszy 1na kilka 
gatunkó,v: liczą prócz tego mn0st\vo odrr1ian, ale 
te nie mić'"rają rech stałych, i zależą od gruntu, spo
sobu upra'-''Y i t. d. 

U pra\va lnu sięga naj odleglejszej starożytności. 
Już w drugićj księdze 1\t!ojżesza napotykamy o nh~j 
wzmiankę; po,viedziano tam, że grad \V Egipcie 
zniszczył zasićn'y lnu i jęczmienia. Mumie rgipskie 
zwykle lnianćm p10tnem byV\'I.lly ob,vijane; kaplani 
tamtejsi ubićrali się lV białe szaty lniane. Napoty
kamy także ślady lnianych tkanin 'v starożytnej 
Grecyi, w Rzymie, \V Gallii i I-Iiszpanii. Pliniusz 
wyraźnic mó1-vi, że Germanie i Bata\VO\-rie uży,vali 
na suknie tkanin lnianych. Pierwiastkowćrn okry
ciem Skandynawó'v były skóry ze zwierząt, futra, 

' 

kożuchy i grube tkaniny wełniane, a ~r lvieku IX 
książęta tylko, szlachta i '\\7olni chłopi mieli pra\VO 

używania na odzież lnianego pł'ótna; sło\Ycm napo· 
tykamy len i lniane tkaniny na pólnocy i na połu
dniu, na '' schodzic i na zachodzie. 

Len j Pst rośliną barclzo prędko p ery ód wzrostu 
i dojrzałości odby,yającą. W przeciągu trzech, naj
dalej do cztćrech, miesięcy od posiania 'vschodzi, 
wyrasta i dojrza,vszy kryje \V komórko,vatych głó\v
kach brunatne nasienie; dlatego 'v krajach pólno
cnych zasiĆ\\"ają len \V końcu 'viosny, na południu 
zaś uprawa odbywa się 'v porze zimowćj. W Egip

cie zasie,Yają go '" grudniu lub styczniu na grun
cie z którego nieda.\vno \vody Nilu ustąpiły, a zbie
rają 'v k\Yietniu lub maju. W krajach pólnocnych 
czas sie,ru przypada '" 1niesiącu maj u , a zbioru 
w sierpniu lub "vrzcśniu. Niema \V Europie kraju 
gdzie by lnu nie upra,viano; z naj,,·iększą atoli zna
jomością rzeczy hodują go \Y krajach nad brze
gami n1órz półoornych niemieckiego i bnltyckirgo, 
mianovvicic: \V Belgii, Hollandyi, lrlnnc1yi, Anglii, 
Szkocyi, \V Hanowerze, Holsztynie i 8zlPzvvi~u, 

tudzież 'v Pomeranii i innych północno-,vschodnich 
pro,Yincyach pruskich; naj,viększe zaś lany zasić

\l7 ają lnem \V Inflantach, 1\.urlandyi i Evtonii. Nic
mniej sieją go \V Szlązku i 'v środko,vyćh Nien1-
czech; zresztą upra\va tćj rośliny, na taką jak po
spolicie u uas stopę, rozciąga się po 'vszystkich 
krajach Europy, aż do pirenejskiego póh:vyspu. 
\\r naszym kraju najgłó\vniejszym jej punktcn1 jest 
gubernia llugustolvsk a, po,viaty Z\vlaszcza mary
ampolski, kal \V aryj sld, sejne1l.ski i augusto,;vski,gdzie 
szczególniej zajmują się nią staro\Yiercy czyli :fili po
ny. I \V naszych 'vpra\vdzie stronach każdy .fol \V ark, 
kaida osada rolna, każdy na,vet 'viPjslu zagrodnik 
i wyrobnik stara się przysiać sohie cl1oć chYa zagonki 
lnu: lecz pospolicie siPją go tyle tylko, ile kobi(~ty 
fol"'arczne, \vłościal1skie, komornice, \V czasie je
siennym obrobić, 'v czasie zimo\vym 'YJprząść, 
a w 'viosennyn1, przy innych zatrudnieniach około 
,viejskiego gospodarst\va, wytkać i y~rybielić zdo
łaj ą , co starczy ledwie na potrzebę domo,vą, 
Rzadko s i~ też zdarza aby len " re \vlóknic, 

, 
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u nas sprzeda\vano; prędzej kobiety wiejskie i fol-; o-podal za wsiami umyślnych _ do tego, \vspólnych 
warki mają czasem do zbycia sztukę płótna. Ina- 1 dla całej 'vsi suszarni, przez co unikają pożarów, 

l 

czej rzecz się ma '"' gnbernii augusto,vski~j, szcze- 1 tak często obróbką przędziwa " ' innych okolicach 
gólniej w " 1ymien.ionych wyżej powiatach: tam zasie- powodo.wanych. . 
wają len na handel, sprzedają \vymiędlone i wytar- \V krajach gdzie upravva lnu na rozleglejszą~pro
te 'vłókno i przytern lniane nasienie, których o boj- wadzona jest stopę, jak 'v Irlandyi, Belgii, Hollan
ga wielkie massy odchodzą do Królewca i Tylży, dyi i t. d., staje się ona znakornitem źródłem bogac
a odchodzą po to, aby przerobione na 'varstatach t'va i ważną stanO\Vi galęź przemysłu fabryczne
angielskich, belgijskich, hollenderskich·, wróciły go. Nieda'"'nemi jeszcze czasy Szlązk pruski wy
do nas drogą handlu, vv stanie pięknego płótna. rabial rocznie za 14 milionów talarów lnianego 

Pomijając tu opis uprn"'Y lnu, pod względem płótna; dziś Anglia większą część tej produkcyi 
czysto rolniczym, jako \V zakres tego pisma nie sobie przylvłaszczyła, a to od czasu wynalezienia 
wchodzący, ograniczyrny się na po,viedzeuiu kilku maszyny do przędzenia i zastoso,vania j~j po za
jes~cze 'vyrazÓ\V o sposobie otrzymania z dojrza- kładach rękodzielniczych. Pro\vincye nadbałtyckie 
h~j już rośliny ziarna i przędziwa. rossyjskie, jak zdavvna tak i teraz, dostarczają 

Gdy len vvyr\vany dobrze vvyschnie, jedni u nas dla zagranicznych fabryk ogro1nne massy surowe
kijankami vvyn1lacają z niego nasienie, drudzy czo- go włókna; Ryga jest tego handlu stolicą. Zt amtąd 
chraniem głó,vki obrJ"'7ają i suszą, a len zaraz mo- także rozchodzi się rok rocznie vvielka ilość nasie
czą lub roszą; d'va bo,viem są sposoby oddzielenia nia lnianego, którego nietylko uży,vają do siewu, 

• 

włókna od wlaści\Yej łodygi: moczenie albo rosze- ale nadto do wybijania olej u niezbędnego dla ma-
nie. Łyko łodygę otulające składa się z delika- Jarz ów i laldcrnikó-vv. \V' ażny jest. także pod ~'zglę
tnych nitek czyli 'vłókien, sklejonych istotą ży,vi- clem lekarsl{im użytek tego nasienia do emulsyj. 
co"''atą; roszenie "'ięc czy moczenie, to jest długie • 
'vysta\'\'ianie lnu na \vilgoć po\vietrzną i słor1ce, lub ICON OPIE. 
też na krótsze działanic '"' ody, spra,via ten skutek, iż . 
owa zielna matery a ży,vico\vata i kleista rozpuszcza, 
rozpły-vva się, i po należytern \vysuszeniu łodyga 
połamana lvykru~za .. ię za pomocą roboty Z\Vanćj 

międleniem albo tarciern , do czego różnych użylva
ją narzędzi. Obyd,va działania, moczenie i rosze
nie, "v obrobie lnu vvymagają "1ielldej troskliwości, 
bo od dobrego ich poproV\'adzenia zależy glólvnie 
piękność, a szczególniej moc i delikatność '"lókna. 
Za dlugie moczenie, choćby tćż o kilka godzin na 
kilku dniach, \Viele \vlókno osłabia i całkiem zni
szczyć je może. Tuż niedbałe roszenie uczyni je 
twardem, szorstkiem, trudnem do ,,~lybiclenia. Od
dzielenie od lvłaśchvej łodygi czyli paździory w·łó
kna wiele kosztuje pracy nasze \Vi<jskie kobiety, 
i w ogólności umiejętne, pilne ~'vypiclęgno '\vanic 
i obrobienie przędziYva loianrgo taką dla wirjskich 
dzi.e'\vuch są zaletą gospodarczą, jak dla pań salo
no,vych dobre ukor1czenie nauk z gulrernantkan1i 
i metrami, tudzież nabycie pięl\nych talentó,v, a mo
że jeszcze \Viększą, bo itn nawet brak posagu za-

. stąpić może. P otrze ba suszenia przy ogniu lnu· wy
c. ierać się mającego nastręczyła mieszkańcom gn
be rnii augustowskiej pożyteczną myśl sta,viania 

Na załączonćj rycinie fig. 5 'vyobraża konop' 
maciorkę, a fig. 6 samca czyli ploskunkę w stanie 
rozk,Yitnienia, boj es t to roślina oddzielnopłciovva; 

fig. 7 przcdsta\via dojrzałe ziarna nasienne.· Ko
nop' (Cannabis) na odpowiednim gruncie wyrasta 
8~-10 stóp 'vysoko, a na złym, niedogodnym le
dwo parę stóp by\va wysoką. I tę roślinę przędzi
V\'ną także od najda"rniejszych już czasó'v upra'\via
no. Herodot pisze że znano ją w star0żytnej Tra
cyi i odzież z niej '\vyrabiano; vv Grecyi, w Rzyn1ie, 
jak 'v dzisiajszych czasach, 'vorki i żagle by"vały 
zyvyczajnie z płótna konopnego . Za pićrlviastkową 
ojczyznę konopi u'vażają Pcrsyą i Indye wschodnie; 
dziś uprawianą jest po calćj kuli zien1skićj, ale tyl
ko przez narody mniej 'vięcej ucy,vilizo'"rane, bo 
ludy koczujące lub na pól dzikie, uprawy roślin 
nieznające, użytek konopi i lnu zastępują :skórami 
i kiszkami zlvierząt. 

Z troskliVi' (~j upra,vy konopi po,vstaly mnićj wię
cćj 'vyrażn e ocln1iany i gatunki tej rośliny,jakoto: ko
nopie zwyczDjne, boloóskie, sybirskie, rei) ski e i t. d. 

l(onop', jak się już rzekło, jest rośliną oddziel
nopłcio,vą, to jest ua jednej łodydze są same kwiaty 

• 
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samcze, gronko we, z kielichem pięciolistkowym, wierzchołków dojrzewających konopi białe 'vić
bez korony, na drugiej same samicze, także bez, wające się nici; skuteczny to jest środek odstrasze
korony, z kielichem niepodzielnym. Nieco przypła- nia wróbli i t. p. ptastwa~ które unika tych nici, UV\;7a· 
szczone ziarno nasienne ukryte jest w dwóeh sza- żając je pewno za sidła niezręcznie zasta\vione. 
ra,vych lupinkach i zawiera w sobie dużo tłustego 1\:onop' daje zbiór podwójny, gdyż łodygi samcze 
oleju. .. czyli ploskunki błizko trzema tygodniami wcześniej 

Konopie zasiewane są i udają się prawie w ca- od maciorek dojrzewają; pojedynczo, więc wybh~
ł~j Europie, tak na południu jako i ku północy, le- rać je i wyrywać trzeba. Gayby się czekało aż 
piej jednak \V klimacie umiarkowanym i gdzie 1vil- v.rszystkie konopie dojrzeją, ·straciłoby się polowę 

gotne jest po1vietrze. Szczególniej w polożeni u na zbioru, z tern większą szkodą, że włókno plasku .. 
słońce wystawionem, na wilgotnym, dobrym grun- nek jest bielsze i delikatQiejsze. Po wyrwaniu też 
cie, zasłonionym od zimnych wiatrÓ\v, spodzievvać konopi samców, pozostale maciorki, przerzedzone, 
się m~żna z pewnością obfitego plonu konopi. lepiej dorastają i ich nasienie doskonalej dojrzewa. 
Sposób ich sh~\vu i uprawy jest dwojaki i zależy ~ Do wyrywania· maciorek przystępuj e się zwykle 
od użytku na jaki 1vłókno ma być przeznaczone; gdy V\rierzchołko\ve ich listki brunatni~ją, a nasio
jeżeli zamiarem jest~ uzyskać włókno przydatne na na \vysypywnć się zaczynają. Wyrwane konopie 
płótno, a do takiego użytku po,vinno być, ile mo- układają się równo małeroi garściami na ziemi, lub 
żna, cienkie, najwięcej trzy stopy długie, wtedy ustawiają przy urządzonych naprędce kobylicach, 
siać je trzeba gęsto, a takiego siewu łodyżki będą aby nasienie dojrzało i razem z łodygami wyschło. 
drobne; przeciwnie gdy się pragnie otrzymać wie- Teraz to dopiero ptastwo chciwie się zewsząd zla
le i mocnego, długiego włókna, jak np. na powro- tuje i odpędzane być musi, gdyż zjadłoby większą 
zy, liny i t. d., siać trzeba nasienie rzadziej, a wtedy część plonu. 
łodygi wyrosną do 6 stóp przeszlo wysokie i sto- Z wyschłych na gruncie konopi wymłacają na
sunkowo grube. Konopie zbyt rzadko, pojedynczo sienie cepami, a potem j eszcze wymłócone i '"Y· 
rosnące miewają łodygi ku wierzcholkovvi, p odo- czyszczone, cienko rozpostarłszy, troskliwie dosu
bnie jak len, gałęziste, i takie wydają obfity plon na- szają, albowiem w grubo na kupę zsypane pl~śń 
sienia: Z"vyczajnym sposobem z ręki zasiane nie latwoby się wdała. Poh~m pozostają już tylko te 
potrzebują żadnej o kolo siebie troskliwości, gdyż same co ze lnem działania, których celemjest oswo
gęsto i razem powschodziwszy, \Yszelki_e ch\vasty bodzenie włókna najprzód ze sklejającej je istoty 
przygłuszają. Żaden owad konopiom nie szkodzi, ży,vicznej, nast_ępnie z paździory. 
owszem niektóre gospodynie zasie,;vają je rzadko W ogólności jednak uprawa konopi, z wielu 
między zasadzoną . kapustą, dla od,vrócenia od niej względów, mniej jest korzystną od uprawy lou; 
liszek. Od ptast\va tylko, któ.re jest bardzo lakorne dlatego w pe\vnych tylko, szczególnie przyjaznych, 
na to nasienie, najprzód posiane ziarno, a potem okolicach na większą stopę bywają uprawiane. 
dojrzewające konopie muszą być pilnie strzeżone . 

. Niektórzy gospodarze u-vviązuią tu i ovvdzie do E. L. b. prof. n. p. 
\ 

• 

• 
• .. . ... .. 

, 

• r 
• 

• • • 

• 



- 88 

• 

ZIMA W KORSYCE • 
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łV końcu listopada 1848 r., mówi p. J(arol Rey- mało też są podobne do braci s\voich na stałym 
na ud, utalento,vany podróżopisarz francuzki, ja lądzie; dziki bowiem sąsiednich lasów mięszają się 
i to\varzysz mój "'}'Siedliśmy na ląd w Ajaccio, ma- z maciorami domo,vemi, dając życie plemieniu 

· jąc zamiar '\vynagrodzić sobie \V Korsyce cbybio- znikczemniałemu 'vpraYvdzic , lecz pokrytemu, po
ne polo\vanie na pobrzeżach Delfinatu. · Miasto dobnie jak sami, cUugą, siwa\vą sierścią. Widząc 

Ajaccio niejednym podróżuego nęci po,vabem; cu- je, łatwo sobie \vytlumaczyć pomyłkę podróżnika 
clowny jego klimat dorÓ\vny\va klimatowi Neapolu, angielskiego, który "'Y Siadłszy na ląd dla zabicia 
i nic rzadkiego ttirzeć tu drzewa pomarańczowe, kilku kuropat\v, ujrzał pod lasem trzodę dzik<Sw. 
pokryte owocem około Bożego Narodzenia. Ulica NubH 'vięc clubcltóv;,kę kulami, zbliżył się ostrożnie 
pro,vadząca do kaplicy grecldćj, pomiędzy mo- i 'vypalił: d\va dziki legły na mirjscu, reszta pierz
rzem a ogrodami, opai~ta o 'vzgórze które ją za- chnęla 'v gęstwinę. Anglik powtórnie nabijał strzel
słania od vviatru, współzawodniczyć może 'v pię- bę, nie śrniąc przystąpić do ranionych zwierząt, gdy 
kności z naslynniejszerni vvł~ch miejscowościami. nagle przybiegli pastuchy, i dosyć niegrzecznie 
Trudno także przen1ilczeć o zaletach jego gastro- przybysza uczęsto\vali. Napróżno myślhvy wydo
nomicznych, o kosach jakby oblanych tłustością, bJVi'al pieniądze, ostatni ten argument naszej starej 
o narodowćm bruocio, o winach przylądka korsy- Europy; du1nni Korsykanie nic przyjęli \vynagro
kauskiego, o pomaraóczach mandaryńskich tak de- dzenia, ale zabrali mu strzelbę i zmusili podobno 
likatnych, że długo jedńa tylko l\1alta dzierżyła ponieść im do chaty zabite wieprze. 
przywilej ich hodo\vli. Szczególnej kosy godne są Wybraliśmy cztćry konie, kosmate jak nie· 
rzeczyvviście v;rysokiego rozgłosu S\voje~o. Prze- dźwiedzie, ale d?rodne: d\va dla siebie, trzeciego pod 
lot ich tr\va od 15 grudnia do 15 lutego; jestto czas bagaże, a cz\vartcgo dla przewodnika; tn bowiem 
w którym jcżÓ\Yka "'łaska i mirt, \vonncmi pokry- nadaremnie by kto szukał O\vych nieustraszonych 
wszy się O\vocami, skrzydlatych gośei .. ,vzyvvają do mulnikó", co to 'v pustyniach syryjskich pieszo 
biesiady. Trzeba być \V Korsyce żeby mićć poję- to\varzyszą kartnvanorn. W parę dni później już 

cio o tuczności t:J.mtejszych kosÓ\V; ''' łościanie lo.. mały nasz orszak podróżny przeby"'ał miasto, po
'''ią je w sidła i setkami przynoszą na targ do Ajac- przedzony przez dzielne dwa vvyżly angielskie, któ
cio. llruccio jcstto rodzaj ciasta ze śmietaną, któ- re 'v wesołych podskokach biegały tam i nazad, 
re z dodaniem rumu wyborną stano\vi potrawę. jak gdyby przeczu\vały czekające ich gody. W dość 

.i\.! e nie '"Y braliśmy się do Ajaccio dla przrpęclze- ożywionej z prze\vodnikieln pogadance stanęliśmy 
nia zirny '" bezczynn<Sm uży,vaniu; trzeba \vięc by- na \Vyżynie gór otaczających .Ajacrio. Słońce za
lo poczynić przygoto\vania do drogi. W Korsyce, padało nad malo\vniczą doliną Ornano, a gdyśmy 
jak na Wschodzie, podróżuje się kouno. Dzhvna na fl(Jcleg wjeżdżali do \Yioski Grossetto, już blask 
ta vvyspa, obok przyjmującej się cy\vilizacyi euro- lagodny księżyca zastąpił nam gwiazdę dzi~nną. 
pejskiej, obfituje w rysy pier\votnćj niemal dziko- Do sali oberży 1niejscowej, gdzie skromną po· 
ści, odznaczające nietylko mieszkat)ców, lecz na- żyvvaliśmy wieczerzę, gromadzić się zwolna zaczę
'vet i z\vierzęta. l{oniki korsykański e, niestarannie ~ li okoliczni \vłościanie. \\' tych stronach przybycie 
utrzymywane, źle ży,vione, skarlo\vaciałe, zacho- cudzoziemców niepospolitćm jest zdarzeniem; za
'Yały j ednak odrębny S\Yój charakter rasowy. Pu- rzucano nas przeto pytaniami o nowiny z Francyi. 
szczane samopas po lasach i past,visk[lch, żyją My jednak, zLy,,~ająr się kłopotu jakiby nam spra
w staąie zupełnej niemal ,volności, dopóki uie zła- \Vił:o skreślenie '\Vizerunkó'v óvvezesnych znamieni
pią ich na postronek, jak konie pampas'Ó\V amery- tości politycznych, Z\vróciliśmy zręcznie rozmowę 
kaliskich; obłaskavvionc zaś, do późnćj starości za- na przed1nioty potoczne .. Za godzinę '\V najlepszej 
cho\vttią niezwykłą sił~ i e11ergią. Wieprze tntąjsze z \vyspiarzami byliśmy przyjaźni. J eden z obecnych 
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dobył z kieszeni akordeonu i zaczął wygry\vać na rych najczęściej jedna tylko scena ulotnie się przed 
nim jakąś melodyą ~valcovlą, a nasi wieśniacy, nim przewij al Rzeczywistość w tym 'vzględzie mniej 
wpół się '-'jąwszy parami, puścili się w taniec ~7i .. jest uprzPjmą od książek; bo rzadko kiedy dozwala 
rowy. Przez tuman dymu fajczanego przypat.ry\va- nam być ś"·iadkami rozwinięcia dramy, jakiej przy
liśmy się szybkim tych pląsÓ}V męzkich obrotom, padek zrobił nas uczęstnikami. Tym razem na
grly jeden z tancerzów zaproponował wykona- przykład droga nasza rozmijała się zupełnie z dro
nie tańca narodowego. Rozporzęło się solo. Za- gą młodej pary, i kiedy nażajutrz kochankowie 
ledwie mierzonym rytmem pier,vsze przebrzmia- wchodzili do Ajaccio, myśmy dosięgli Olrneto. 
ly takty, gdy wszedł młodzieniec szczupły i bla- Po jednodniowym pobycie vv tej "viosce, uroz
dy, \V aksamitnem, kroju korsykańskiego ~ ubra- maiconym "''yprawą ło\viecką, pobrzeżem odnogi 
niu i postawy nakazującej; za nim postępowała ko- Propriano z'vróciliśmy się ku Sartenie, leżąc~j na 
bieta piękna i młoda, z zarzuconą na gło\vę bialą \vynioslości śród winnic i pól uprawnych. Sartena 
chusteczką; oboje zajęli miejsce \V kącie izby przy jestto osada racz~j jak miasto, ale posiada słusznie . 
ogniu. 1'auiec, przer\vany na ch\vilę przybyciem zarobioną sławę z wendetty, która w największem 
tej pary, z podwc.'>_jnym teraz ponowił się zapałem istni~je tu rozwinięciu. Nie należy tego jednak 
i przybrał ~~krótce charakter dosyć rubaszny. w falszywćm brać znac·zeniu. Okolice gdzie panu
W chwili największego ożywienia młodzieniec, bez- je wendetta .uajtęższe zwykle i najdzielni~jsze wy
czynny dotąd Ś'"'iadek zaba,vy, powstał nagle z miej-· dają charaktery. Znany j est rys bohaterski szlache
sca' i zmierzaJąc prosto ku jednemu z zapamięta- tnego Cervoni, który na cze~e S'"'ych krewnych 
łych tancerzów, za\vołał: ,,Nędzniku! jak śmiesz i przyjaciół pospieszył \V pomoc obsaczonemu 
lvyprawiać tak bez"'stydne pozy w obec moj~j żo- w klasztorze Bozio Paoli'emu, chociaż oddawna 
ny, siostry, lub wreszcie towarzyszki? Na krew Z ba- palal ku niemu nienawiścią, poświęcając tym spo
~riciela!. ... " W mgnieniu oka z dziesięciu \vłościan, sobem zemstę osobistą dla dobra ogólnego. Gdy 
przyloży,vszy ~Bonie do rękojeści swych sztyletów, jednak Paoli, oswobodzony, pragnął uśrisnąć dło11 

• 

rzuciło się na młodziana. I myśmy też przypadli s'vego zbavvcy, ten już odjechał, unosząc nieprzy-
dla rozłączenia Z\Vaśnionych; a.le już jakiś czło,viek, iaźń w sercu po spełnieniu świętego obo\\'iązku. 
'"Yższego od innych wzrostu, wstrzymFił gestem Wendetta '\V Korsyce jest przesądem społecznym, 
napastnikó'w, i kładąc rękę na ramieniu nieznajome- jak w innych krajach pojedynek, rodzajem sądu 
go, rzekł głosein nakazującym: ,,Zapomniałeś się, bożego. Celem j~j nie sama tylko pomsta, lecz mo
przyjacielu l Myśmy tę salę zajmo\vali przed t\vo- ralne zadosyćuczynienie za krzywdy; strzelba 
jem nadejściem; jeżeli więc nasza zaba'"7a nie przy- i sztyletzastępują ttl miecz sprawiedlh.vości ,,Góra
padła ci do smaku, to mogłeś dla siebie i towa- le korsykańscy, powiada historyk Filippini, wszyscy 
rzyszki swojej, która nie jPst ani twą żoną, ani twą noszą rusznice; najbiedniejszy nawet posiada broi) 
siostrą, tylko dziewczyną z Olmeto, zażądać od- "''artt~ącą pięć do sześciu talarów, bo dla nabycia 
dzielnej izby. .Gdyby nie ci panolvie, źle hyloby jej sprzeda chętnie choćby winnicę lub sad kaszta· 
z tobą; przez szaeunek jedynie dla nich przebacza- 1 nowy. Zaiste, godzien pudzhYu jest widok tych lu
my ci; lecz wara odtąd '\Vtrącać się do nas! dzi, których całe odzienie niewarte i pół talara, 

- Nie lękam się . ,~laszych pogróżek, zawołał z kosztowną na ramieniu strzelbą; lecz pola zato 
młodzieniec chwytając również za sztylet. leżą odłogiem, i codzień pra\·vie zdarzają się zabój· 

Zaledwośmy zdołali zapobiedz wybuchowi kłó- stwa.'' Te słowa, napisane w 'vieku XVI, i dziś 
tni. Ale co nas najwięcej zadziwiło w tej scenie jeszcze możnaby pov.r t.órzyć, ze zmianą tylko wy
gwałtownej, to obojętność młod~j niewiasty. Sie- razu rusznjca. Broń postąpiła \V doskonałości, lu· 
dząc twarzą do ognia, nie odV\rrócHa się nawet dzie zostali ciż sami. 
w chwili n~jgroźniejszego sporu; zdawała się obcą W ciągu ostatnich lat d\vudziestu Francuzi usil
zupełnie spowodowanemu obecnością swą wypad- nem staraniem dokonali częściowego l{orsyki roz· 
kowi. Jakże pragnąłem przeniknąć historyą tej dzie- brojenia; lecz jeden dzień zniszczył o'\\·oc długo
wicy z sercem żelaznem I lleżto epizodów xoman- trwalej pracy. Rusznikarz pe~ien miejscowy za
tycznych po~różnik napotyka w swej drodze, któ- pewnił mnie, że w samym roku 1848 sprzedano 
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\V Korsyce przeszlo 20,000 fuzyj. Co do mnie, 
wiem tylko iż trudno tu spotkać czło,vicka nieu
zbroj onego; \Vieśniacy kors ykańscy noszą fuzye z pe
wnym rodzajem zalotności, jak da\vnićj noszono 
szpady, jak teraz noszą trzcinki lub szpicruzgi. 
A nicdość jeszcze fuzyi: do zupełnego przyboru 
potrzeba im koniecznie pistoletu i kindżału; sło

wem szerokie ich kamizelki aksamitne prawdzi-, 

wym są arsenałem. Sród nieustannych zatargÓ\V 
i wojen domowych l"l)dzina '\V l{ orsyce niezmierne
go nabrała znaczenia, i kola familij n e najściślej od 
siebie się odstrychnęły. 

Uczucie to głębokie, przesadzone na,vct, o bo-
. wiązkÓ\V rodzinnych nje u'vlacza jednak bynajmniej 
domo"vym cnotom Korsykanów. Oddają w tćr.a 
szczególniej spra,viedli,vość mieszkańcom Sarteny, 
z któremi zresztą i niebezpiecznie j<~st zadzierać. 

Pan V al ery, autor zajmującego dzieła o Italii, za
nadto podobno rozpisawszy się o wendecie sarteń
skićj, o mało nie pacU ofiarą S\vćj prawdomÓ\vno· 
ści; gdyż jeden z oby,vateli tutajszych \vybral się 

umyślnie do \Versalu, gdzie mieszkał p. Valery, 
by zbrojną ręką zażądać od niego tłumaczenia. 

Niec·hże 'vięc Pan Bóg strzeże kaidego podróżnika 
zaczepiać ludzi tak dbałych o sla,vę rodzinną! 

Ruszaiąc \V tłnlszy pochód, przez g6ry przylegle 
zatoce Figari, przybyliśmy do wioski Caldarelli, 
gdzie w domu rniejsco\vego proboszcza gościnnego 
doznaliśmy przyjęcia. Nazajutrz była niedziela; 
,vysłuehaliśmy mszy Ś\viętej w kościołku parafial
nym, a po nabożeńst\vie sam proboszcz, ująwszy 
kij s\vój mirtowy, u dal się z nami na polowanie, 
którego wypadek dosyć byl pomyślny. Kilka dni 
upłynęło nam przyjemnie w to\varzystwie zacnego 
kaplana na rozmowach o stanie to,varzyskim tego 
kraju, tyle i tak dziwnych łączącego \V sobie sprzc-

, . 
cznosc1. 
Już to przyznać należy, rękę polożywszy na sercu, 

że \V ogólności oświata więcej upowszechnionąjest 
,v Korsyce, jak w wielu niby cywilizowanych kra
jach Europy. Rzadko tu znalćźć dziecko nieumiPjące 

Potrzeba jednak było rzucić to spokojne schro
nienie, bośmy \V kierunku na Bonifario zmierzali 
do Porto· Vecchio. Droga nasza pro,vadziła przez 
pasmo skaliste, w dzi"'racznyrh kształtach odryso
wane na nieboskłonie, a gdyśmy takowe przebyli, 
ujrzeliśmy obraz tak odmiennego charakteru, jak
by clo innego zupełnie należał kraju. Zamiast pa· 
stuchów odzianych w kozie skóry, oko nasze spo
tykało wszędzie pracowitych uprawiaczów roli 
i winnic 'v białych płóciennych kaftanach, ogrodni
ków niosąrych kosze z jarzynami, pokryte zbożem 
pola i sady drzc"v oliwnych; a za tern "VSZ.Jstkićm, 
na krańcu poebyłości z którejśmy się spuszczali, 
miasto Bonifncio!' przeglądające się \V morzu, stroj
ne warkoczem wieżyc. 

Nieszczęściem gród ten, tak po\vabny w oddale
niu, wo\vnątrz jest brudny i ponury. Bonifacio za
wieszone jest nad falami, gdyż burze podmyły ska
lę służącą mu za podstawę; a przecież rzadko zkąd 
ujrzysz tam morze, tak niegodzhvie i ciasno popro
\Vadzone są ulice. A.le ktokol ""i ck jesteś, nieś\via
domy zwyczajów korsykańskich podróżniku, nie 
kosztuj, zaklinnm cję, tutajszego rosołu I Nie pa
miętam naz\viska poczci,vca co nam sporządził ten 
przysmak, ale rosołu jego nie zapomnę do śmierci. 
Zaraz po przybyciu do Bonifacio zajęliśmy w ober
ży n1ałą izbctkę z alkierzem. Wieczorem, po zam
knięciu okien, towarzysz mój uczul woń jakąś przy
krą, i \viedziony delikatnym 'vęchem, znalazł na 
pólkach alkierza ogromne udo niezupełnie juź śwh~
żego mięsa. 

- To baranina, zawołałenl. 

- Nie, odparl mój przyjaciel po 
obejrzeniu, to końskie, zdaje się, mięso. 

- Co zaś! 

dokladnem 

- Sp~jrzyj sam na te piszczele; toć ony nie 
mogły naleićć jak do konia. 

Powątpiewanic moje ustąpić musiało oczywisto
ści. Otworzyliśmy okno i 'vyrzucili udziec na po
dwórze. 

l 

czytać i pisać, a 'vlościanie, gardzący praeą przemy- Dl u go gubiliśmy się w dornyslach względem użyt
slo"rą, \Yysoko cenią zdolności ducho"'re i sami rzad- ku jaki gospodarz zrobić zamierzał z tak niezwy
kiej są pojętności. !(orsykanie, to naród arystokra- klej zwierzyny, nż 'vreszcie sen zamknął nam po
tów, nie lubiących praco\Vać na siebie; to też po ·wieki; nazajutrz zaś aniśmy już myśleli o wczoraj-, 
\Viększej części pracę ręczną zostawiają cudzoziem- szej przygodzie. Przez kilka dni najspokojnićj \vspól
com, marząc dla siebie o dostojeństwach i odegra- ne zjadaliśmy obiady, i w przeddzień dopiero \VJ· 

niu roli politycznPj. jazdu, skoszto\vavvszy z niesmakiem podany sobie 
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rosół, żartami spytałen1 gospodarza, czy u nich go· dem tej nadz~vyczajnej obfitości jest '" części i ta 
tują mięso końskie. okoliczność, że od początku maja do jesieni zjadli

- Czasami, kochany panie, odpowiedział z u- \V a panuje tu gorączka, przez co mieszkańcy zmu
przejmym uśmiechem. Tutajsza 'volowina jest ckli· szeni są \vtedy szukać przytułku \V górach. Wy
\Va, dodajemy więc dla smaku trochę koniny. znaję jednak że po ochłonięciu z pierwszego zapa-

Oslupieliśmy na to 'vyznanie , z łyżką w trzech łu \volałem nieraz pozostać nad brzegiem morskim, 
palcach zawieszoną na powietrzu. Lecz co się sta- niż towarzyszyć na łowy niezmordowanym myśli
lo, odstać się już nie może; jeden tylko pozosta,vał " 7ym. Poznalcrn się był z osiadlyrn tu od lat kilku 
nam środek, i tegośmy też użyli: pospieszyliśmy do- rodakiem, panem de X., niegdyś oficerem marynar
kończyć obiadu w Porto-Vecchio. ki francuzkićj, który jest teraz .JCdną ze znakomi-

l\'Iiasteczko to, o trzy mile tylko odlegle od kwi- tości s~rojego kantonu. 
tnącego Bonifacio, jest nicza,vodnie jednym z naj- Pan X., opuszczając służbę, znalazł się posiada
mni~j upra\vnych i najdzikszych na l{orsyce punk- czem dość znacznego majątku. Nie chciało się da
tów. Zbliżając się do niego, mniemaliśmy 'vidzieć wnemu, jak mówią żeglarze, wilkowi morskiernu 
jaką niedawno pol\"Stalą osadę na brzegacl1 Nowej zagrzebać 'v miasteczku prowincyonalnem; marzył 
Hollandyi lub Ameryki północnej. Dla większego o czemś innem na stare s'voje lata: o małym dom-
jeszcze złudzenia na wstępie zaraz spotkaliśmy tu ku na dzikiem pobrzeżu, o łodzi z wszelkieroi przy
czło,vieka, którego charakter dzh.vnie się zgadzał borami, któraby mu pozwalała utrzymywać jakie 
z okoliczną przyrodą, je dnę z owych istot ~vyjątko- takie stosunki z oblubienicą swoją, z morzem. U pa
\vych, które znaleźć można niekiedy na krańcach kował więc mały tłomoczek, objechał brzegi Fran
cywilizacyi. Burasca, jak go nazywano, kilkanaście cyi, a nie znalazłszy tam czego szukał, zawinął 

lat temu przybył tu z Włoch, tyle tylko o nim 'vie- w końcu listopada do Porto-Vecchio. W prześlicz
dziano; a że był dobrym i uczynnym, chociaż nie- nych okolicach tego miasta upatrzył sobie lasek 
bardzo rozmownym, sąsiadem, nie przeszkadzano oliwny na łagodnie pachylonem 'vzgórzu i nabył 

n1u \-Vięc w pędzeniu tego bytu samotności i swo- go za pod,vójną cenę wartości. Potćrn wrócił do 
body, jakim żyć z'vykli ludzie z dosadnie nacecho- Francyi, zebrał co miał pieniędzy i począł zaraz sta
''aną osobistością. ~viać s\vój domek 'vymarzony. I1udoVi7lc drogo 

Widy,valiśmy go niekiedy w okolicach miasta, '" 1\:orsyce kosztują, bo robocizna w 'vysokićj jest 
i zcla\valo się że niewiele ma ochoty wejść z nami cenie; wydal więc na znlożeuie nowej siedziby więk
w jakiekolwiek stosunki. Pe\Jvnego ranku jednak szą część ojco\vizny; ale też \vkrótce o dwadzie
zdołaliśmy go namówić .że podzielił z nami łowiecką ścia krokó\v od brzegu stanął ładny domek, z fa· 
strawę i dokot1czyliśmy razem polo\vania. Towarzysz sadą o trzech oknach wychodzącą na morze, a ma
mój był jednym z najznakon1itszych nlyśliwców te- ły statek, spro\vadzony z Bastyi, \Vdzięcznie koły
goczesnych, a miał dwururkę wyborną; rzadko jej sal się na falach. 
'vpra,vdzie używał, ale gdy strzelił, niemal za,ysze I otóż nasz samotnik, u celu S\voich życzeń, za
dosięgał celu. Burasca oglądał ją z uwielbieniem; cząl rozkoszne pędzić życie. Zima przeszła mu . 

lecz kiedy 'v bajecznej odległości ujrzał pRdające przyjemnie na no\vych i rozlicznych zajęciach; lecz 
kuropatwy, gdy poznał mistrza po strzale i zimnej gdy nad6szła 'viosna, spostrzegł z zadzi,vieniem że 
przytomności, czoło jego zupełnie się rozchmurzy- \Vszysey sąsiedzi po\voli zaczynają się wynosić. 
lo, i ofiaro,val się dobrowolnie zaprovvadzić nas na Cóż to znaczy? zapytał. Czy myślicie odbyć piel-
słomki. grzymkę? 

Od tćj dopiero, rzec można, ch,vili zaczęliśmy po- - Przenosimy się \V góry, odpo,viedziano. 
' jować, a trzeba przyznać że położenie Porto-Vecchio - A to poco? 
bardzo w tyn1 celu jest dogodne, i mnićj tu nierównie - Dla uniknienia gorączki. Zapelvnc udasz się 
myśliwych jak gdzieindziej. Przepyszne sta\-vy, po pan z- nami? 
których nigdy nie przesunęło się czółno, prawdzi- - Ja miałbym opuścić willę? (tak nazywaJ pan 
'vym s~ kojrem dzikich kaczek i innego ptastwa, X. s'vą posiadłość). Nie lękam się waszćj febry; nie 
a \V koło różnorodna snuje się Z\Vierzyna. Powo· . pier,vszy mi raz z nią się spotkać! 
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- Do 'voli pańskiej! . \vna podległym Z\Vierzchnictwu francuzkiemu; lecz 
l miasto z bagażami wyniosło się 'v góry, a nasz l{orsykanie dobrą mają pamięć. U nich do stron· 

filozof sam został w S\v~j \villi, 'v towarzystwie kil- nict~'a angiclskit"go liczy się każdy oby\vatel, któ
ku tylko celnikó\v. Gorączka tyrn razem uszano- rego przodko,vie podczas zajęcia wyspy przez .. l\.n
wala odważuego posiadacza, który naśmiał się do glików (od 1794-1796) oś"viadczyli się za Anglią. 
woli z powracających na jesieil mieszczan. Ale Zgoda "vięc była pra\vie niepodobną, bo każdy od
w roku następnym stało się inaczej; pan X., ciężko dział dobijał się o zaszczyt naszego towarzystwa, , 
dotknięty, zaledwo oparł się chorobie, i musiał od- i byłoby niczawoclnie przyszło do ·uójki, gdyby mój 
tąd wyrzec się letniego nad morzem pobytu. Zresz- przyjaciel nie podał myśli rozdzieler1ia się \V ten 
tą stał on się pra\vdzi\vym Korsykaninem, pracują- sposób, aby przy każdym z orszakÓ\V \\'spólza
cym dla dobra Slrej przybranej ojczyzny z całym \Vodniczących j eden z nas tylko zostawał. 
zapałem pra\vego oby,vatela.. Gmina Ghisonnaccia, do którćj mnie przydzie-

Dobrze nam bylo w Porto-V eechio; lecz prze- łono, wez\vala na te lo,vy cały zastęp swych myśli
znaczeniem j ą s t podróżnika iść ciągle naprzód, za- 'vycb, p oczą wszy od mera, aż do nauczyciela wi~j
cho\vując tylko \vspon1nienia i nieraz żal po minio- skiego i młodzi szkolnej. Ta ostatnia użytą być 
nej ch'\-vili. Odesla\vszy już da \Vl10 konie i przewo- miała do na\voly~rania. Podług obmyślonego \Vięc 

dnika, najęliśrny teraz rnuła dla dź,vigania pakun- planu ogromnem kołem otoczyliśmy las przczna
ków4t a sami pieszQ ruszyliśmy drogą pro\vadzącą czony ua wido,·vnią naszych ezynów myślhvskich . 

do follvarku l\1igliaC'iaro. 1\1ala rzeczka płynąca Włościanie z psami na smyczy \Veszli do kniei, 
u stóp fol\varku nadała naz\vę całemu kantono\vi i " 'krótce usłyszeliśmy \V gęstwinie rozgłośne "'Y
Fiumorbo, który należy do miejsco,vości najbardziej ci a i szczekania, na które dzieci przcraźlhYym od- · 
ob:fitttiących \V Z\vierzynę; to tt~ż zaopatrzyliśmy się po,vieclzialy krzykiem. Oczekując nieruchomie na 
\V list polecający z Ajaccio do jednego z tutajszych stano\visku, z niecierplhvością \vyglądałem eh,vili 
oby,vateli. IJist ten, jako charakterystyczny, u'va- zjawienia się którego ze stropionych jeleni; lecz 
żarn za stoso,vne tu przytoczyć: "Kochany kre- niezadługo granic psÓ\V \V inną Z\vróciło się stronę. 

wniaku, pisał mieszkaniec Ajaccio, polecam ci Jelenie, a Lylo ich d w a, przerznęły linią nawoly,va
d,vóch nieznajomych dążących do Fiurrlorbo. Wiem CZÓ\V i schroniły się lV przeciwległą część kniei. 
tylko że to \viclcy myśli,vi, i wyrozumiałem że gdy- Spuszczono psy i zdołano je przecież na\vrócić., 

by ubili j elenia lub dzika, to pewnie by go posłali Po chwili na linii n1ojej padły d\va strzały, a jedno
do Paryża. Staraj się więc aby ci pano\vie n1ieli cześnie pra\vie , \V odległości trzydziestu krokó'v 
dobre polov.ranie, i niech powiedzą na stałym lądzie: j odemnie, rnignęło w krzakach coś płowego. S trze
Oto plon łowÓ'\-V korsykańskich I'~ lilem na los, i zdało mi się że zwierz się potoczył, 

Na kilka dni przed wyjazdem z Porto Veccbio l a potem zniknął w zaroślach. Psy rozjuszone po· 
odesłaliśmy to szczególne pismo, oznaczając dzień pędzily za nim, ja zaś prze.z kwadrans jeszcz~ 

sw'ego przybycin do Migliaciaro. Zastaliśmy tam <.'ze kalem na stano'"risku, nie słysząc nic prócz szcze
zaimprowizowauych gospodarzów s\voich zupełnie l<tania, głosu trąby myśliwskiej i wołania dzieci. 
już przygoto\vanych do 'vielkiego polo\vania. W go- Nareszcie doniesiono mi że łania, bo takie było po
dzinę po nas zjawił się inny oddział Inyśli\vych , strzelone Z\vićrzę, rzuciła się w sta"r i tam s ch \VJ· 

przywicdziony przez jednego z naszyeh przyjaciół. taną została przez dzieci. Przyprowadzono nie,vol
Rad byłem temu, gdyż połączenie obu 'to\varzystw nicę z postronkiem na szyi, drżącą i jakby obłąka
w j edno, dla odbycia \Vielkich łowów, zdawało mi ną. Bmutnym \Vzrokiem biedna wodziła wkoło sic
się rzeczą bardzo naturalną. Inaczćj j ednak myśle- bie, usiłując kiedy niekiedy rozpaczliwem targnię
li Kor ··ykanie. Nowo przybyły orszak należał do ciern oswobodzić się z więzów. Włościanie 'vska-
stronnictwa angielskiego, gospodarze zaś nasi trzy- zy,vali na· nią z dumą. . 
mali z Francuzami; a są to w J{orsyce k\vestye ży- - Trzeba ją v.rylćczyć z rany, za,vołal mer, za· 
wotne, rozdzielające nieraz sąsiednie osady dozgon- bierz ją pan do Paryża. 
ną niena\viścią polityczną. Dzi\vnćm zape,vne \V f· Nie ."Yieozialem co odpo,vieclzićć, lecz \V głębi 
dać się może podobne rozróżnienie '" kraju odda.. serca życzylem aby postronek się zer'\-val. Odezwa-
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· łem się nieśmialo, że pragnąłbym u'volnienia zdo- cięższej na,vet roboty. Widzieliśmy w Calvi młodą 

byczy; ale wyrazy mqje przJ.jęt<:> z ogólną niechę· i ładną mężatkę, dźwigającą na barkach ciężki tło
cią: ~yślano o tryumfie po\vrotu. Gdy jednak la- mok podróżnego,. podczas gdy j ej małżonek z faj
nia coraz bardziej opierać się zaczęła przymusza- ką v.r ustach szedł obok, ręce założywszy, i -~wobo

nemu pochodowi, mer· dobyl sztyletu, i przebi"vszy dnie sobie ga,vędząc Z cudzoziemcem. Z"'JCZaj ten 
jej gardło, kazał ją wtroczyć na konia. zresztą odl~głych sięga czasÓ\V, i jakeśmy 'vyżej 

VV ... porządnym szyku v.rróciliśmy do 'vioski,. ma- przytoczyli Filippini'ego mówiąc o mężczyznach, 
iąc na czele konia z ubitą Z\Vh~rzyną. Oddziałowi tak teraz w Piotrze Korsykaninie znajdziemy 'vier
f 'rancuzkiemu nie powiodły się ło\vy; \V go.dzinę po ny obraz kobićt-. ,,Można je widzićć codzień, pisze 
nas \Vrócił prawie z niczem, a .wtedy trzeba było on, jak idą do stnd~'i z kubłem na głowie, konie~ 
widzieć radosne towarzyszów moich upojenie. Lę- prowadząc za_ uzdę obwiniętą koło ręki, a \V dru
kalem się co ch\vila, by podżegnięta milość własna giej lrzym-ając kądziel( vas capi te contin.entes, equtt7n, · 
krwawego nie "'ywolała -sporu; lecz, dzięki Bogu, si eum habent, brachio traltentes, linumque nentes) . 
wszyst_ko przeszło spokojnie. Ofiaro,vaną · soł?ie Przyby,yszy do źróclla dają pić koniowi, napełnia
skórę zwierzęcia zabrałero, chociaż wyznaję że l ją kubeł i kręc.ąc · wrzeciono Vi1racają do. domu. Są 
długo lup ten myśliwski smutne 've mnie budził ony cnotliwe i m al o bardzo sypiają." Nie jestżeto 
wspomnienie. . obraz jakby ży\vcem \vyjęty z biblii lub z Odyssci? 

Z Migliaciaro Z\vróeiliśmy się ku Pttzzirhcllo ·, . Puzzichello, to raj prawdzi ~'Y · dla myśliwyeb. 
polując ciągle po drodze '\V tow·arzyst~rie Burasca. Cod~ienuie ubijaliśmy po kilka sztuk zwierzy~y~ 
Zzachodem słońca dosięgliśmy małej doliny, Ył głę- a resztę czasu. tra\viliśmy na rybołówstwie,. na uży .. 
bi której obszerna wznosiła się budo\vla: jestto za- waniu kąpieli, co w Korsyce tzadkim jest zbytkiem, 
kład wód mineralnych w Puzzicbello. Dyrektor za- i \V.espół z inne1ni na obsaczaniu dzików, których 
kładu kazal dla nas przygoto\vać d"vie izby p obie- tu j est dosyć. ·Trzy tygo.dnie upłynęły nam szjbko, 
lane z żelazneroi łóżkami, i · tu dopiero 1nieliśmy <;hociaż vv · obławach towarzyszę tylko nasi sp o ty-

. ' 
sposobność · podziwiania talentów gastronomicz- kali się z. dzikami, ~ myśmy proch· marno"\vali na 
nych ńaszego Burasca. Dotychczas filut umiał · się lisy, co, :nówiąc nawiasem, włościanom bardzo 
z niemi ukryć, z obawy abyśmy · go uie odrywali zda,valo się być na rękę; podejrzy,vam ich n·awet. 
od ło,viectwa; ale z przyjaźni dla nas zniżył się do że nieraz umyślnie zarpiast na dzika . wypra\viali 
podrzędneJ roli kudhcika. Słone jeziora .okolicy do- nam łowy. na 1isa; tu bowiem, w braku wilkó-w, c,zę~ 

starczały nam wybornych ryb i zielonych ostrzyg; stokroć lisy porywają jagnięta. Bądź jak bą'dź, 
nie brakło także zwierzyny, a Burasca był czlo'"tie- wcale niemiła to rozrywka czekac godzinami z o
kiem który korzystać umjal z tak obfitych matery a- ki cm \vlepionem w ścieżkę, z palcem przy cynglu, 
łów. Dziś jeszcze mam \V pamięci jego przepyszne a potem znalćźć się wobec tak nikczemnego z\vi<~-. 
sałaty astrzygowe i zające a la cact~iatore. . · rza: ja i ·przyjaciel mój możemy o tern zaśpie,vac~ · 

Po raz pierwszy \Vięc ocl 'vyjazdu z Ajaccio uży- piosenkę. : · 
waliśrny komfortu, i to tćm rozkosznićj, że wla- l Słysząc ,vyrzckania nasze, Burasca przyrzekl 
snem staraniem pokrylvać nam przyszlo swe po- nam wreszcie polo,vanie na dzika. Dzień cały nasz 
trzeby. Nadto dla postrzegacza pobyt \V tym do-. to"7arzysz poś,vięrił rozpoznaniu miejscowości; 
mu niemałą był rozry"vką i nauką. Mieszkało w nim \Vieczorem zaś, obvvinąwszy nam nngi 1.v lisie skó
kilkanaście rodzin, a ludność ta, dumna i ociężała, ry, dla omylenia zwierza , umieścił nas w pokrytym 
używając pięknego klimatu równiny, po całych gęstą za~oślą wą\vozie. Staliśmy wszyscy trzej w je
dniach w ogrodzie rozkładała się na słońcu' polo- cłnej linii, o dziesięć tylko kroków od siebie; przed 
wala, kurzyła lulki i cygara lub grała w karty; żo- nami byla lysina, na którą księżyc krąg białawego 
ny zaś i córki zajmo,val.r się gospodarstwem. Po- rzucał świada. D'vie godzin upłynęło, ~ja, zzię
dobnie jak U· \Vszystkich narod<?w przywykłych do bnięty i znudzony, za-cząlen1 już tracić cierpli\vość, 
słodkiego far niente, znaleźć tu można w kobiet;leh gdy nagle na krai1cu światłokręgu ujrzałem cień 
owę czynność i energią, na jakiej zby,va mężczy- dzika, który cichym i ostrożnym krokiem postępo
znom. .Niev.riasta korsykat1ska nie ulęknie się naj- wal \-V kierunku mego przyjaciela. Po chwili za .. 
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błyslo \V krzakach, i dzik potoczył się na murawę; rzenien1. "D\vadzicścia lat blizko, była odpowiedź, 
po,vstal, lecz druga z tej samćj ręki kula położyła mieszkam w tyn1 domu; on do mnie należy prawem 
go na mi~jscu. przedawnienia." Interes poszedł na drogę sądową, 
~ Bra'\voi zawołał Burasca. i byłby się niezawodnie skończył pomyślnie dla le-
Mul nasz U\viązany był o kilkaset ·kroków dal~j; karza, gdyby w tym drall.lacie no\vy nie wystąpił 

obciążywszy go więc zdobyczą, przy świetle księ- aktor. Był nim osławiony bandyta Decio, pod któ
życa wróciliśmy do wioski. Burasca, spokojny jak rego opiekę udał się stary Korsykanin. Lekarz li
przystało na 'vychowańca natury, powtarzał tylko stownie odebrał rozkaz tPgo nędznika zapłacenia 

niekiedy mÓ\viąc sam do siebie:- Otóż tak dobrze, kosztów pra"vnych i zostawienia lokatorów w po
tak trzeba zabić odyńca I siadaniu spornego domu. Ale młody wyz,vole-

Płaszczyzna pochyła pro\vadząca z Puzzichello niec szkoły medycznej w Montpellier nicłat'\VO dał 
do Alcria bogatą jest także w Z\vierzynę, ale też się zastraszyć: rozkaz pozostal bez skutku. Decio 
tu naj\vięcćj przeby,va zagranicznych myśli,vych. 1 napisał po raz drugi, potwierdzając pit~r\vszy swój 
\17 tejto " 'iosce Aleria przed stu kilkunastu laty 

1 
'vyrok, i naclto skazując lekarza na zapłacenie so

wylądo'"rał Ó"' słynny Teodor v. Neuhof, przez ; bie, tytułem kary, 800 franków; czPgo jeśli nic do
cztery miesiące piastun korony korsykańskiej, l pełni, zamordow·any zostanie w pićr"rszym lepszym 
ośmieszony przez V oltaire'a, a jednak tyle wznio- kącie ulicznym. Doktór nasz list ten odesłał do 

• 
słych posiadąjący przymiotów. Nieznany z obcego prokuratora jeneralnego i miał si§ na bactnośC'l; 

kraju przybysz, obrany został królcn1 przez tych "'' tym razie jednak mieć się na baczności, znaczy
niepo,vściągniouych wyspiarzÓ\Y, i z dolał się oprzeć lo wyrzec się praktyki lekarski~j. W przeciągu 
potędze genueńskiej; co \vię<'ćj, zdołał ueządzić sześciu miesię<'y zupełnie pra,vie zniszczony s biedak 
'V krótkim czasie sprawy kraju targanego przez postaDO\Vił umrzeĆ, albo wydobyć się Z kłopotu. 
wojny, i gdyby nie interwencya Francuzó,v, byłby Napisał do bandyty, zezwalając niby na wszystko 
ocalił l{orsyk~. Zaiste, rycerski ten człowiek go- i prosząc go o schadzkę. Ulożono się co do miejsca, 
dzien jest zająć piękną w historyi kartę: a przecież lecz pod warunkiem żeby doktór przybył sam i bez 
obrzucono go szyderstwem i pamięć jego spanie- broni. I tak się też stało napozór, tylko że pod 
\Vierano I surdutem nasz lekarz miała parę doskonałych kru· 

W Alcria spotkaliśmy się z młodym lekarzem, ciczek kieszonkowych. W miejscu umó,vionem za

który nauki uni\versyteckie ukończył '"e lfrancyi. stal nie Decia, lecz małego pastuszka, który popro
Byłto czło,viek bardzo ujmującej powićrzchowno- wadził go o pół mili dalej, i to po\vtórzyło się kil

ści i \vysoko ukształcony, lecz na nieszczęście uwi- ka razy, aż wreszcie ujrzał bandytę stojącego na 
klany \V nader drażli\vą przygodę. Po\vróciwszy skale, w towarzyst\vie dwóch kolegó\v od stóp do 
z Francyi, zastał ojca na łóżku śmiertclnćm, a ma- gło\vy uzbrojonych. Wymagania nieproszonego 
ly mająteczek, którego byl spadkobiercą, '" naj- rozjemcy były następujące: uwolnienie lokatora, 
\Yiększym nieładzie. W kraju gdzie całe rodziny którego prokurator jeneralny kazał uwięzić, pra
abonują sobie lekarza za 12-15 franków rocznic, 1vne zrzeczenie się domu na korzyść tegoż, dla 
medycyna niebardzo jest popłatna; postanowiłwięc siebie zaś podpisanie sola-wekslu na2000 franków. 
ciągnąć jakie takie dochody z odebraućj schc\. Doktór zaczął się niby targo\vać i wymógł zniże
dy. Najznakomitszą jej częścią był dom zamieszka- nie tej summy do 1200 franków. Decio 1vszystko 
ły od lat kilkunastu przez bićdną familią, która ni- miał w pogotowiu, kałamarz, pióro i papier stern
gdy ani grosza ·nie płaciła komornego Ojciec dok- p lo wy. 
tora patrzył na to przez szpary, ho wiodział że Jeżeli się ruszysz, rzekł schodząc z st-vej wa
tam są dzieci nieodchowane; lecz dzieci tymczasem rowni i wskazując na towarzyszów, te oto draby 
dorosły i mogły już zapracować na siebie. Nasz trupem cię położą. 
doktór pomyślał bardzo słusznie, że czas upomnićć - Wszak -vvidzisz że jestem nieuzbrojony. 
się o s\vojr', choć nie za przeszłe lata, ale na przy.. Decio przybliżył się, dobywając z kieszeni ma· 
szłość. Jakież więc było jego zadzi,vienie, gdy sta· teryałów piśmiennych, ale w tej samej chwili, dok
ry lokator żądanie opłaty komornego odparł z obu- tór strzaskał mu głowę wystrzałem z pistoletu 
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i pochwyciwszy jego strzelbę rzucił się za skałę. 
Dwie kule świsnęły mu koło ucha, lecz młody zwo
lennik Eskulapa, nie tracąc przytomności, zręcznie 
jak koza skalna spuścił się z 'vysokości i uszedł 
szczęśliwie pogoni bandytów. Zresztą ci ostatni sa
mi później przyznali, iż doktór gracko się spisał, 

a że Decio nie był ich krewnym, \Vięc sprawa ta 

pos~la w zapomnienie. 
Czyn ten 'valeczny zjednał doktoro,vi. wielu przy

jaciół; lecz na nies~częście Decio zosta,vił syna 
dziesięcioletniego, który już się wprawia w strzela
nie do celu; przyszłość więc pierwszemu \V niebardzo 
różp~rej przedstawia się bar,vie, i biedak ze smut
kiem opowiadał nam szczegóły tego wypadku. Co 
jednak najbardziej cudzoziemcÓ\v w tym kraju 
przeraża, to ciągłe i nieodmienne powtarzanie się 

jednych i tych samych okropności. Instytucya są
dów przysięgłych nie zdoła także wykorzenić złego 
pośród tej dzikiej społeczności; falszy"''e boViTiem 
~wiadczenie, które powszednim tu stało się chle
bem, paraliżuje wymiar sprawiedliwości i · samo nie
raz:staje się powodem większych jeszcze nieszczęść. 
Pamiętny jest czyn straszliwy owego Santa-Lucia, 
co widząc brata niewinnie skazanego na galery, po

przysiągł ukarać wszystkich ośmnastu ś'viadków, 
których fałszywe zeznanie 'vywolalo wyrok. I do· 
trzymał słowa: kilku pozabijał wystrzałami, dru

gim powydzierał oczy, innych niemiłosiernie poka
leczył. Jeden tylko pozostał, główny sprawca zbro
dni, żyjący na lonie swej rodziny '\V Ajaccio. Tego, 
nie mogąc zd.ybać gdzieindzh~j, położył trupem na 

.. 

progu świątyni, w samo południe. I Santa-Lucia, 
dokonawszy zemsty, jak anioł niszczyciel przeszedł 
przez tłum zdumiony, dosięgnął morza i wsiadł nie
zaczepiony do łodzi co go przywiozła. 

A jednak któż by nie kochal tej Korsyki, gdzie 
ani jedno ~iadliwe nie żyje zwierzę, gdzie zwrotni
kowe rośliny udają się obok winokrzewów bur
goński~h, gdzie rosną bez upra vvy wszelakiego ga
tunku jarzyny i zboża; tę wyspę z briegan1i wyzę
bioneroi 'v odnogi jak pobrzeża Neapolu, obfitują· 
cą w "vody mineralne z l{tórych nikt nie korzysta, 
w płody kopalne których nikt nie dobyVi7a? Te gó
ry niedostępne, te płaszczyzny i doliny zaczynają 

ZV\lolna pokrywać się drogami; błota zostaną wy
suszone, przystanie rozszerzone, cywilizacya prze

istoczy całą powierzchowność kraju, ale któż prze
istoczy ludzi? Ileż jeszcze na t~j wyspie potrzeba 
będzie 'vieków, by zatrzeć ślady długoletniego bez
rządu, by wykorzenić tyle błędów, tyle występków 
przesądem narodowym do rzędu cnót podniesio
nych? 

Tak sobie marzyłem, gdy po1-vołani głosem obo
wiązku, na pokllldzie pakebotu płynącego do Mar
sylii widzieliśmy znikające brzegi Korsyki. I dłu
go jeszcze przedmiotem naszych wspomnień po
została ta wyspa dzika lecz czarowna, o której pię
knie powiedział poeta: "O Kyrnos, uwieńczona mir
tern! Uśmiechasz się pośród fali jako dziewica pło

cha i nieprzystępna. Słodko na ciebie spoglądają 
narody i pragną pojąć cię w małżeństwo; ale ty 
wolisz pozostać niepodległą.'' 

\ 
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Dziwne to, jednostajne musiało być życie, gdy czło
wiek nie wynalazł jeszcze sztuki mierzenia czasu. 
Trudno nawet wyobrazić sobie dokładnie owę epo
kę pierwotną, w której ludzkość, pozbawiona wszel
kich środków pomocniczych, siłą tylko dziewicze
go geniuszu z ciemności przedzierała się ku świa-

tlu; trudno, powtarzamy, bo dziś wynalazki i nauki 
na tak niezmiern~j stauęly wysokości, że niepodo
bna już rozróżnić z tego szczytu zamierzchłych ni
zin niemowlęcej ich przeszłości. 

Wszędzie teraz nasuwają się środki podziału cza· 

su i zmierzenia jego upływu. Bogaty i ubogi, miesz· 
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kaniec pałacu· i strzechy może ~ziś porównywać Podobno na\vet granito,ve Egiptu piramidy w za
i .obliczać godziny, dnie, miesiące, cale zresztą ży- · sadzie swojej nie są c~em innem, tylko wskazólv-. . 

cie; a jednak były chwile, kiedy godzina po godzi- k~uni ugromnych linij południkowy<'h. 
nie, dzień po dniu, rok po roku jednostajnym szły Godną uwagi jest okoliczność iż, za czasów Moj
biegiern, kiedy człowiek nie spostrzega.ł nav-vet ich żesza, Żydzi, chociaż w niewoli egipskiej, nie znali 
pr.zelotu,, chyba po następstV\7ie dnia z nocą· i zmia- użycia zegarów słonecznych' upowszechnionych 
nach księżycowych. Jakże 'vtedy duch jego, spra- iuż \Vtedy u wszystkich uarodów azyatyckich. Moj
gniony wiedzy, targać się musiał w więz·ach nieu- żesz, lubo dzielił rok na dnie, tygodnie i miesiące, 
dolnej ciemnoty! To też w kolebce już swojej Iudz- obcym był, jak się zdaje, rozkładowi dnia na go-

. kość siliła się na sposoby mierzenia czasu, prze- dziny; określając bowiem wypadki, nie umie wyra-
czu\vając· instynktowo ważność tego zadania. zić się.inaczej, ja~: "Byloto z i·ana.-Ęyło to wie-

Pod poetycznem IndJ.j niebem, w owych ró- czqrem.-Słońce miaJo się ku schyU{O'\-Yi.- -Noc za
l\'uiach o sutych złote mi słońca promieniami i naj- padała.- Gwiazdy błyszczały na niebie, H i t. p. 
cudniejszą roślinno~cią, za~iązały się pierwsze po- · Jakkol ~'iekbądź przecież, geniusz czlo,vieka no
c~ątki podziału dn.ia, wedle· wska~ówek czysto przy- \Ve wkrótce ulepszenia zaprovvadził w czasomie-

. rodzonych. Uważano . że róża z pierwszym brza- rzach. Zegar słoneczny, dziś jeszcze służący do 
s~em jutrzenki :""ynurzala z zielonego pączka pię-. sprosto\vania niedokładności naszych narzędzi ma
kne swe .oblicze, Z\Yilgocone rosą nocy; że roz'"'i- tematycznych, w użyciu o tyle jest i1iedogodnym, 
jała się w miarę ja.k słońce wyżej \vsch9dziło na że radzić go się można w dzień tylko i '"' sprzyja

. \vidnokręgu; że potem, gdy gwiazda dzienna do się- ją cym stanie ~tmosfery. N o cną wię9. porą przy b li-
. gla już . zenitu, k~viat róży smt1tnie się pochylał. "'"o\le żonym tylko sposobem, za pomocą śledzenia bie
~v t~j \'\'laśnie chw~łi heliotrop, wznos2;ąc ku słońcu gu gwiazd i księżyca, oznaczano. godziny\ co, jako 
delikatne pręciki, zdaje się czerpać ~v gorący~b po· ~jednej strony nieprzystępnym dla ogólubyło środ
całunkach je.go balsamjczne swe wonie. Później kjer.o, tak z drułlh~j, 'v czasie pochmurnym, stawa
jeszcze krze\v tulipano.wy zloto-purpur9we rozt,vie- lo się zgoła niemożli,vóm. Okoliczność ta dała po-
ra liście, a płaty icb, oder\Vane od ko:rony, . Z wie- chop do \YynaJazku tak Z'"7anych klepsydr, czyli ze• 
·c.zora bar~vnym ziemię zaścielają kobierc~m. garÓ\V piasko1oych i wodnych. · 

Znamionujące te "'laści,vości 'vyryły się głęboko Zegary piaskowe 9dległej bardzo sięgają staro-
' w. wyobraźni pasterzy-rolników indyjskich, służąc żytnosci. Uczony Winkeimann zape'-''Dia że znale
im za wskazó.wkę do mierzenia czasu. 1\tlówiono ziono wyobrażenie ich na płaskorzeźbie przedsta- · . . 

~ięc: godzina pączka, godzina róży,- godzina wię- wiającej gody weselne Tetydy z Peleuszem. Narzę-
dnięcia; godzina· heliotropu, godzina tulipana, j-ak . dzie to \V owym już czasie zupelnie tę sarnę m~alo 
my mówimy: godzina czwarta rano, godzina dzie- for~ę \V jakiej je znamy dzisi~j: artysta jednak 
sł<ita, południe., trzecia po południu, szósta wieczo- grecki nie umieścił go, jak zwykle, w ręku czasu, 
ren1. K \Via ty więc złożyły pier'"rszy na świecie c za· gdyż na zebraniu nieśmiertelnych byłobyto niewła
somierz, który następnie udoskonalono dodaniem ściwem, tylko w ręku lVlorfeusza, który bogom. za
kalendarza Flory, dzielącego rok na pory, stoso- ró~rno jak ludziom wyrn'ierza swoje dary~ I teraz 
wnie do kwitnienia różnych roślin. . jeszcze zegar piasko,vy, mimo niedokładności swo-
. Od niemo,vlęcych tych usilo\~ań, w dzień tylko jej, używanym bywa· niekiedy \V ·marynarce.: 

i pod niebem uprzywilejowanem.zastosować się da- Nierównie już doskonalszym, chóć bardzo także 
jących, do zegarów słonecznych, których wynal:J- prostym, był zegar wodny. Składał się on znaczy
zek zawdzięczamy Chaldejczykom czy Egipcya- nia napełnionego wodą, która drobniutkim otwo
nom, postęp 'już jest ogromny. . rem przecie kala w drugie naczynie kryształowe 

. Zdaje się że w tych krajach, będących kolebką opatrzone podziałką, i tam, podnosząc się stopnio
nauk matematycznych, ·sztuka podziału dnia za po- wo, oznaczała dość dokladnie godziny. Mechanicy 

. mocą cienia pionowo utk~rionej igiełki, przebiega- greccy uzupełnili później ten narząd dodaniem tar- . 
jącego stoso~'nie rozmierzoną tarczę, powstała je- czy zegarowej i wskazÓ\vki; podobno nawet jedne· 
dnocześnie z ustanowieniem tygodni, miesięcy i lat. mu z nich udało si~, za pomocą kółek poruszanych 

, 

• • 
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ciężarem wody, ozuaezyć, oprócz godzin, dnie, mie- 'jący godziny na tarczy. W ('hwili gdy wskazÓ\vka 
siące i znaki zodyakalne. dosięgała której liczby, odpowiednićj ilości kulki 

' 
Wymienić jeszcze należy z pomiędzy czasomie· żelazne spadały jedna po drugiej na dzwonek me-

rzó'v wodnych starożytności machinę hidrauliczną talowy; poczóm z d \vunastu okienek wychodziło 
jakiegoś króla perskiego. Osłaniało ją pokrycie , tyluż rycerzóvv uzbrojonychs którzy, po wykona
kryształowe tak wielkich rozmiarów, że urządzono niu kilku obrotów, vvracali do swych kryjówek. 
\\

7 niem rodzaj gwiazdarni, w której, według poda- W tej sam~j prawic epoce słynny Pacyfik, arcy
nia, sam król oddawal się często badaniom astro· biskup Werony, złożył zegar oznaczający, prócz 
nomicznym. godzin, datę i zmiany księżyca. Motorem jednak 

Najznakomitszym jednak postępem sztuki mi e- tych 'vszystkich, mnićj vvięcej sztucznych, mechani· 
rzenia czasu u starożytnych, jeżeli wier?JĆ można zmóv;r za\:vsze była 'voda; zastoso,vane niegdyś 
Ś\viadectwu tan1toczesnych pisarzów, niezaprzecze- przez Archimedesa ciężary i sprężyny popadły za
nie był wynalazek Archimedesa. Wielki ten mate- pomnieniu, a wych,vyt nie był jeszcze wynale
matyk złożyl, jak mó~·ią, zćgar poruszany przez zionym. 
ciężary i sprężyny, przedstawiający nictylko roz- Ale żył 'v owym czasie (w drugiej połowie IX 
kład dnia na godziny, lecz nadto bieg słońc~, księ- wieku) ubogi zakonnik benedyktyński, znakomity 
życa i znanych 'vtedy planet. nauką i przymiotan1i, którego szczęście i zasługa 

Nieszczęściem tajemnica składu tej machiny za- 'vznieść miały na wyżynę hierarchii chrześciańskiej. 
ginęła ze śmiercią wynalazcy, nastąpioną pr1.ed- Urodzony w górach Ovvernii z rodzicó\v nizkiego 
wcześnie przy zdobyeiu Syrakuzy. Po nim po'stęp stanu, w młodocianym "''icku był pastuchem. Za
astronomii i mechaniki '-''strzymuje się u starożyt- konnicy reguły Ś\v. Benedykta, poznavYszy .przypad
nych. Potrzeba było szesnastu "ieków aby p ocząt- . kiem chłopca i o ostrzegłszy 'v nim rozum· na wiek 
kowe tych nauk roz\~·inięcic przyniosło ludzkości i położenie jego uiepospolit.y, zabrali go z sobą do 
'v plonic dość nirdokładoe do mierzenia czasu na:-

1 

klasztoru. W lat kilkadziesiąt (r. 999) biedny pa .. 
rzędzia; a jeszcze d\vanaście upłj7nąć ich miało, za- stuszek Gerbert l\'łożyJ potrójną tiarę, wstąpiwszy 

nim rozum badaczÓ"\V, jakby znużony wysiłkiem, na tron papiezki pod imieniem Syl"'estra II. 
posunął się krokiem naprzód. Kalendarz, za pro- Wielki ten czlo,viek, przedstawiciel zarazem na
wadzonF przez Juliusza Cezara, popsuty przez Au- uki i l{apl'ańst\-va, lubił dla rozrywki zajmo,vać się 
gusta i jego następców, dotr\val "\V takim stanie do mechaniką, a z"·łaszcza zeg armistrzost-vvem. Skla
"\Yicku XVI ery chrześciai1skiej, w którytn popra- dając zćgary słoneczne, klepsydry, organy hiclrau
\Vił go Grzegórz XIII; sztuka zaś żćgarmistrzow- -liczne, zastosował on do nich działanie ciężarów, 
ska cofać się raczej jak postępo,vać zdawala w tym znane j eszcze na 1,200 lat wcześnićj za Archime
czasie. desa. Nieró-vvnie atoli ':vażniejszą przysługę papież-

Chińczyey i Ar~bowie , do których nauki mate- mechanik V\7YŚ\viadczył sztuce czasomierczej wyna
matyczne przeszły z Grecyi i Italii, ogranic,zyli się lazkiem wychwyt6w. Od tego dopiero odkrycia za
na doskor~aleniu zegarÓW V\70dnych, przydając do czyna się postęp rZCCZJ'\'Visty DO'\'VOżytnej chroDO· 
nich, zwyczajem azyatyckim, fantastyczne ozdoby. metryi. 
w ósmynl " 7ieku naszej ery astronom chiński Hang Zdaje się jednak iż \Vażne to ulepszenie niery· 
·tvystawil klepsydrę przedstaV\'iającą ruch słot)ca, chło utorowało sobie drogę; widać że dla "'iększej 

księżyca i pięciu planet, tudzież zaćmienia ich i przej- liczby Ó"''ezesnych sztukmistrzów było ono za uczo
ścja przez tarczę słoneczną. D'vie 'vskazÓ\11ki ozna- nc. W trzynastern dopićro i czternastem stuleciu 
czały na niej, jedna setne części doby~ druga go- zćgary ciężaro,ve upowszechniły się, n1iano,vicie 
dziny, a każdy z tych podziałów dre,'fniane osóbki po miastach, gdzie tłumy z dzhvnen1 upodobaniem 
wybij~ły mlotkiem nn dzwonku. przypatry,vały się obiegowi \Vskazówek i przystu-

W początku IX stulecia l(alif Harun·al-Raszid chiwały uderzaniu dzwonków. 
przesłał Karolo\vi v·rielkiemu, między '"'jelą dro- Zapal ogólny do naj~ryższego doszedł stopnia, 
gocennemi darami, zegar miedziany damaszko\Va· gdy słynny Jakub z Dondis wykończył w Padwie 
ny złotem, poruszany za pomocą kółek i wskazu. wspaniały swój zegar. Znakomite to dzieło mecha-
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niczne, wyobrażające cały syste1n planetarny i zna- Po bokach kalendarza stoją posągi Dyany i Apol
czące godziny na globie, silne obudziło ~'spólzawo- lina, z których pierwszy wskazuje strzałą bieżący 

dnict\vo. Książęta panujący i mieszczani~, panowie dzier) roku, drugi zaś trzyn1a palec na dnin zamy
feodalni i gruiny dobijali się o posiadanie p odo- kającym półroc-ze. 'Część ta obraca się z le\Yej stro
bnych arcydzieł, a włoscy i francuzcy artyści nastar- ny ku pra\vPj raz na rok. 
czyć ich nie mogli dla miast, pałaców i kościołów. Druga część, obracająca si~ z pra,vej ku levvej, 
Gdybyśmy tu opisać chcieli wszystkie czasoroie- raz tylko na sto lat dopełnia swego ruchu. Ma ona 

rzc znakomitsze czternastego i piętnastego stulecia, sto rÓ\vnych podziałek obejmujących lata od 157 3 
należałoby \Nspomnieć zegary w Metz' 'V Sens, do 16 7 3. w skazy\-vała także rok od St\vorzenia 
w Auxerre, na kościele św. lVIarka w \V eneryi, śvv"iata, porównanie dnia z nocą, datę vVielkiej N o
a szczególnićj w Lund, w Sz\\'ecyi. TPn ostatni cy i adwentu, lata przybyszowe i t. p. Gdy jednak 
niezaprzeczenie najciekawszy był z wymienionych: rachuba tćj części ma za podsta\' ę kalendarz ju
godziny ""'ybijało na nim dwóch ryeerzów, uderza- lia~ski, jest przeto dzisiaj bezużyteczną. 
jąc \V siebie \Vłóczniami odpo\viednią liczbę razy; Srodko,ve ko·lo tarczy tworzy częśe trze.cią; roie
następnic ot\vierały się drzwiczki i ukazy\vała się ści ono w sobie tnappę Niemiec, plan n1iasta Stras
N. P. l\1arya z Dziecięciem Jezus na ręku, przyj mu- burga, tudzież naz\viska budownikó\-V zegaru. 
jąca od"ridziny trzech królów i ich orszaku. Po czterech rogach tego piętra widać vvyobraże-

l{atedra strasbi1rgska d\va, jak wiadomo, miała nia pór roku, " ' postaci cztćrech wieków człovdeka. · 
zegary. Piervvszy, którego ściany ze\vnętrzne były ze,vnętrzne krańce drugiego piętra, powyżej 

z drzewa, rozpoczęty w 1352 a skończony \V 1354 płaskorz eźb lvic r1czących pierwsze, zdobią d\\ra 
r., składał się z trzech części: dolna obejmowa~a l"'Y; dal~j po lc\vqj ręce idzie 'vitżyczka zawierają
kalendarz i obracała się raz na rok; środkowa ca ciężary i vvażniejsze koła obrotowe; po pra\vćj 
przedstawiała ruchy słońca i księżyca, godziny zaś, jako obocznik, (pendant) kręeą się \V ślimaka 

· i półgodziny; '\V naj\vyższPj '\Vrcszcie rnieścil się, kainieone schodki, k!óremi dostać się można do 
obraz ~Iatki Zba,viciela, przed którą trzej królo,vie \vnę.trza maszyneryi. Srouek zajrnuje \vłaśchvy zć-
bili pokłony ilekroĆ zegar uderzał godzinę. gur, pokazujący godziny,. minuty i S<'kuncly. 

Około r. 154 7 dzieło to uległo zniszczeniu; przy- Między drugićm a trzeciem piętrem nie~'ielka 
stąpiono więc zaraz do budovvy DOW(lgo zegara. tarcza uzmysławia zmiany księżyca za pomocą obło
WZJ\Vając do tej pracy naj,vię ksze o'vego czasu ku zasłaniające-go kolejno . wyobrażenie tego ciała 

znakotnitości nauko,ve i artystyczne: I\:onrada Da- niebieskiego. 
sypodius, professera matematyki przy unhversyte- Na trzecićm piętrze cztery automaty okręcające 
cie strasburgskim, jako naczelnie kierującego; 'ro- się na kole 'vybijają kwadranse. Nieco v.ryżej Zba· 
biasza Sturmer, malarza, któremu po,vierzono przy- wiciel i ś1nierć stoją po obu stronach dzwonu; 
ozdobienie; i Izaaka Ha brecht z Szafhuzy, najbie- śmierć zbliża się co k\vadrans do dz\vonu, lecz 
glejszcgo \V całej Europie zegarmistrza. Chrystus Pan ją odpycha, dozwalając jej tylko ude-

w teraźniejszym stanie swoim (zob. dołączOI?Y · rzać godziny. 
drzeworyt) składa się on z trzech pięter. N·a pier- Całość zakończają ozdobne luki gotyckie, z po
wszyrn planie dolnego piętra znaiclujo się glob astro- śr0d których grający zega~· słyszeć daje niekiedy 
nomiczny, oparty na grzbiecie pelikana. l(ula ta, starodawne śpićwy niemieckie. Zaszczyt tego wy na
mająca trzy stopy średnicy, obraca się około S\vej lazku, naslado"'anego później we Flandryi i w Bel
osi w przeciągu dwudziestu czterech godzin, przed- gii, należy się organmistrzowi Dawidowi . W olck
sta'\iviając wschód i zachód słońca i księżyca tu- stein. . 
dzież bieg ciał niebieskich ·, które \Vszystkie poru- Na szczycie lewej wieżyczki, przyozdobionej 
szają się za pomocą sprężyn i kółek ukrytych w pe- w malowidła Tobiasza Sturmer, jako szczątek da
likanie. . v.rnego zćgnru, umieszczono mechanicznego kogu-

Okrągła tarcza umieszczona za tym globem dzie- ta. Po każclćm odezwaniu . się grającego przyrzą
Ji się na trzy części: naj\viększa z nich obejmuje wie- d u kogut ten ·trzepocze skrzydłami i pieje d"'' ukro-
czysty kalendarz, znaczący miesiące, tygodnie i dnie. tui e glosern uaturalnym. · 
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Takim jest, \V głó\vniejszyeh swych szczegółach, ł choćby najdoskonalszych zegarÓ\v, jak natchnąć nią 
słynny zćgar strasburgski, chluba calej Alzacyi, 
tworzący z gmachem do którego uależy całość tak 
harmonijną, że dziś jeszcze zna\vcy podzi,viają 

w nirn jeden z najszacovvniejszych pomników sztu
ki szesnastego stulecia. 

Po arcydziele tern czasomierst\va i mechaniki, 
inne, skromniejsze, wydać się musiały poślc·dniemi. 

vV ewnętrznc zresztą urządzenie coraz się bardziej 
upraszczało, i '"'JCb\lvyt sta.\val się po\vszechniPj
szym, nadając pracom chronometrycznym nieznaną 
dotychczas pe,vność i ścisłość . Zegary \Vięc zstę-

• 
po,vać zaczęły ze szczytu kościolów i wież, by za-
jąć miejsce po n:ieszkaniach pry\1ratnych, " ' kształ· 
cie najodpowiedniejszym 'vymaganiom miC'jsct)-, 

głowy ludzkie. Nie było jeszcze Galileusza, i Huy· 
~ens nie zastoSo\vał jeszcze wahadła do sztuki cza-. , . 
SOIDH!l'CZeJ. .. 

Trudno oznaczyć z pewnością datę wynalazku 
zegarków kieszonkowych; ogóln(\ jednak mniema
nie kładzie ją '" \vieku XV. Kółka stopniowo co
raz bardziej dro'bniały i całość dogodniejsze przy· 
bierała rozmiary. Powiadają że slynny Mermeci
des sporządzał zegary \Vielkości migdału; może to 
być przesadzone, lecz nie ulega zaprzeczeniu że 

J{u kot1cowi panowania Lud\vika XI używano już 
zegarł\ÓW kieszonkowych. Piotr Hele w Norym
berdze (około r. 1500) wyrabiał je 1v kształcie owal
nym·, z czego nadano im nazwę jajek norymberg-

wości. . · skich. 
Powierzcho1-vnoŚĆ· ich \V początkach bardzo ·by.-, Roku 1542, według rękopisów współczesnych s 

ła prostą, bo zbliżoną do \vyrabianych dziś 1v No-, Ubald książę Urbino otrzymał w podarunku bjjący 
rymberdze zegaro'v drewnianych; wieszano je na zegarek zamknięty w pierścieniu. Henryk VIII 
ścianach, albo sta'\-viano na słupkach wydrążonych król· angielski posiadał także bardzo· mały zegarek, 
wewnątrz, dla ukrycia ciężaróvv. Zwolna atoli szttt- który raz tylko na t;ydzień potrzeba było nakręcać. 
ka . kształtuwalt1 je i zdobiła: niezgrabna skrzynka Z pe\vnością \Vięc przyjąć można, że \V owym już 

• 

drewniana zamieniała się \V Vł'ieżyczkę luL Śvviąty- czasie zegarmistrzost\VO dokonywało \Vzględnych 
nią; następnie rzeźba i rytownict\VO zajęły się ich do okoliczności arcytlzieł; ale chód ich był j eszcze 
upiększeniem, a materyały suro we pod cUuten1 ów- niepe\vny i częslym podlegający zboczcnio1n. 
czesnych artystów 'v '\"\lyt,vorne przemieniały się Jakże daleko od tych narzędzi '''aclli1-vych do te· 
cacka. · raźniejszych chronometróvv, tak lekkich, tak \vy-
Dodać tu należy że jeśli zegarmistrzowst\1"0 od k'vintnych,. a przytem tak ścisłychi Najprzód Ho ok 

XII do włącznie XVI stulecia Ś\vietnie się rozwi- '\V Londynie \vzbogacił zćgur1nistrzostvvo "'prowa
nęło, to naj,vażni~jszym tego powodem była opie- dzeniem wychvvytu kotwicznego; następnie Szwnj
ka magnatÓ\v i panujących. Filip austryacld, Lu- cary udoskonalili łai1cuszki; dalej inne i coraz inne 
d,vik XII, Maksymilian I; Franciszek I, I\: ar o l V ulepszenia szybko i bez k or)ca po sobie następowa· 
i inni zac:qęcali je i okrywali dobrodziejst,vy. Za- ły. Przed laty stu pięćdziesięciu Anglia i Sz,vajca
miłowanie mechaniki do tego stopnia opanOV\7ało rya najlepszych dostarczały "\vyrobów zegarmi
ostatnicgo. z wymienionych wladzcó,v, że po zrze- strzowskich; Francya zaś szła dopićro po Niem
czeniu się tronu Za\YCZ\val do s\vej samotni \V Saint- czecb i HolłandyL W pićrwsz<~j atoli polo,vie ośmna
Just jednego z. n~jsfa,-vni<'jszych 1natematyków steg··· 1-Yieku, dzięki usilo,vaniom artystów jDk: 
tamtoczesnych, Jana Torriano ( 1). Lecz był~y re- Thiout, Berthoud, Le Roy, z któreroi w Anglii 
sarz wkrótce się przekonał iż równie trudno, a na- \\'spółz~wodniczyl j eden t.y)ko Harisso·n, ]j"'rancya 
wet niepodobna, Qsiągnąć ścisłą zgodność d\Yóch, zrównała się z Anglią i Szvvajcaryą, a 'v krótce 

• . slynny Bregnet {ojciec) zapewnił jej na,vet pier-

( ł) Torriano, mówi l1istoryk S tra da, był Archimede
sem swego wieku. Oprócz ·słynne()lo zeO'aru w P~nvii zło-

;:, ;:) ' 
żonego z 1,500 kółek, zbudował on w Toledo maszynę bi-
drauliczną wzaosząc.ą wodę Tagu do wysokości Alcazar'u 
i dostarczającfl miaslu dziennie 600,000 wiader. W Saint
Just z Karolem V wyrabiał Iatające ptaki dl'ewniane, ·konie 
chodzące samopas po klasztorze, '\\a lezących z sobą ryce ... 
rzów i tym podobne dziwa. 

' 
• 

• \Vszeustwo. 
· Napoleon I, będąc sam bicgłyrn w matematyee, 
wspićral _też ludzi. poświęcających. się t~j nauce. 
Breguet i jego koledzy ciągle i koszto,vnc obsta
lunki odbierali 'v imieniu cesarza, który potem mi
strzo,;vskie ich prace rozdzielał hojnie między je
nerałów, ·dostojnikó\V korony, członków ciała dy-
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plamatycznego i \Vszystkich w ogólności co go bli- znÓ\V po nie sięgnęła Gene\va, i zdaje się że olbrzy
żej otaczali. Szczodrobliwość ta naturalnie korzy- mi zakład pp. Patek i Czapek, (obecnie Czapek 
stny wpły'v wy,vrzeć musiała na roz,vój sztuki ze- i współka), doskonalością swych 'vyrobó"r przy
garmistrzowskiej, i Paryż przez lat kilkadziesiąt ćmił wszystkie inne. 
piasto\vał jej berło. W najnowszym jednak czasie L. J . 

• 
' 

• DZI~CIOŁY • 
t 

' 

; 

Ogóluym kształtem, lotem i sposobem łażenia po J. ogona są jasno-popielato-zielonawe, a na nich wpo-
drze"vach za wyszukaniem żeru, a na\,~et ubarwie-rprzek prążki koloru ciemniejszego. Ogon silny, z 12 
nierr1, dzięcioły tak się odznaczają między in nem ! piór składający się, jest ciemno-olhvkowo-zielony, 
ptastwcm1 iż każdy je łat"'' o pozna. Należą ony! z poprzeczneroi czarno-brunatnerui pręgami. Pierze 
,, .. systematycznym porządku do ptakÓ\V łażących, do ' na kuprze i ogonie przy jego osadzie ognisto-żółte, 
pokrewiei}st\va strzałojęzykowych i stanowią ro· po bokach w kolor zielony 'vpadające. Wierzch 
dzaj Dzięcioł (Picus) liczący przeszlo 60 gatunków. glowy i czaszka ży\VO purpurowe, a pod czer\vono
Cechy ich rodzajo"\ve są: dziób pospolicie prosty, ścią przeb~ja się tło siwo-blękitna\ve. W oku tęcza 
wieloboczny, klino"'raty, na końcu ostry, silny, jak niebieska\'\'O ... bialawa, otoczona ciemno-czarneroi 
dluto; nozdrza piórami szczecinowatemi zakryte; piórkami; prążka czarna, '-rychodząca z innej nie-
język długi, kończysty, na bokach "'stecznie za- co szerszćj czerwonćj, zacząwszy od nasady ·dzio-

dzic~zysty! wysuwaln! '. ogon kl!nowat~, ~kladają: l ba ciągnie się aż na szyję. Stara sam~ca -~~ewiel,~ 
cy s1ę z kilkunastu stcrowek tęgtch ,•krotklch; nogt się różni od samca, ale zawsze braknie JfJ oweJ 
krótkie cztćropalczaste, rzadko trójpalczaste, do czer\vonćj od dzioba zbiegającej prążki; okrąg też 
łażenia sposobne. Ptaki te bezustannie a dziwnie czarnych około oczu piórekjest u ojej mniej szć
zręcznie łażą po drze,vach, kują dziobem i przy tćj rok i i czcr\vony, a ubiór głowy mni<~j ży,vy. 
robocie podpierają się ogonem, jak trzecią nogą, Upierzenie tego gatunku za młodu (fig. 2) jest 
a to "vyszukttiąc o'vadó'v i ich liszek, któreroi się bardzo pstre, i tćn1 szczególni~j różni się od upie
po '-riększ 'j części żywią; należą \Vięc U nas do naj- rzenia starego ptaka, że na piersiach i na całym 
użyteczniejszych w lasach ptakó\v. Jedne gatunki spodzie ciała jest mocno upstrzone, na grzbiecie 
są przelotnemi, drugie stale w miejscach przeby,va- zaś i na "'i0rzchnich skrzydłach jaśniej nakrapiane. 
ją. 'Vszystkio gnieżdżą się w dziuplach drzew. Długość dorosłego ptaka 'vynosi od koł1ca dzioba 

.Dzi§cioł zielony (Picus viridis) jest dosyć znany, aż do końca ogona 14 cali, a vv rozciągniętych 
piękny ptak; dziób ma długi, silny, kolor ubar\vie- skrzydłach około 23 rali. Język tak długi, iż ptak 
nia \V ogólności, jak to widać (fig. 1) na starym ,vysunąć go może za koniec dzioba przeszlo 6 cali. 
samc·u, ży1-vo-oliwko,vo-zielony, a miano\vicie za- Dzięcioł zielony zamieszkuje prawie całą Euro· 
czyna się on od karku, ciągnie przez grzbiet i roz- pę; znajdują go także w pólnocnćj Azyi. Woli prze· 
szcirza po całych skr.zydla ch, prócz lotek pierwsze- bywać \V lasach liścio\vych jak w szpill~o\vych, po .. 
go i drugiego szeregu, które, na czarno-brunatoćm doba sobie racz(:j okolice rÓ\vne, płaskie aniżeli 
dnie, ubar\vione są dosyć regularnie .. rozłożonemi, 1 górzyste. Lubi szczególniej lasy dębowe, 'v któ-
jasno-brunatnemi, podługowateroi plamkami. Pod- rych jest wiele dębów starych, próchnirjących;.ni~: 
garle jest koloru żółtawo-białego, piersi mato,vo- tylko bo\vie1n nastręczają mu takie drzen·a 'v1ęceJ 
żółto-zielone, a ten ostatni kolor ku brzuchowi staje po.iywienia i dogodniejsze miejsca na pomieszcze
się coraz ży,vszym. Boki brzucha i pióra przy osadzie nie gniazda, ale także do noclegu, do spoczynku. 
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. 
Kontent podobnież gdy mu się zdar~ą przylegle 
drze\vom bujne lą.ki, na których lubi uganJać się za 
owadami. Stale. jednak okolicy rzadko się trzyma; 
najvvięc~j z jednej "\V drugą przelatt~e. Gdy 1rv lip
cu lnb w sierpniu pisklęta gniazdo opuszczą, 'vyla
tać z niemi zaczyna; vvłaściwe atoli wę_drówki od
by\va dopiero w jęsieni. Zjawia się wtedy w 'vielu 
okol~cach gdzie go -vv ciągu lata nie widziano, prze
ciąga około wsi i miast, .ocl widza ogrody, parki, 

• 

'\vinnice, siada na,vet i łazi po ścianach domów odo-
sobnionych, zagląda do ulów p~zczolnych i puka
niem pszczoly do ot\voru zwabhiVszy, na swój strzał

ko\\7aty język nawdziewa; dl.atęg;o polują nań vviej
scy pszczolarze i -vv niektórych okolicach mylnie 
żółną g~ nazywają. Głos który Z~Tykle na ,~,iosnę 
słyszeć daje jest urywany i bardzo donośny. W szyi 
. . 
i głowie tyle· ma siły, iż zdoła "rykuć głęboką jamę 

w drzewie morszyV\rer.o, ( 1 ) gdzie zvvykł zakładać s~
bie gniazdoo Jego bębJ?ienie dziobem przy tej ope-

• 

racyi o ćwierć ·mili w Jes~e słyszeć tnożna. Samica 
znosi w kwietniu 6-8 jaj, ozysto bialych, ,pulysko

. wnych, z których blizko 11~e trzy ~ygodnie pisklęta 
się wylęgają. Trudno ubić tego ptaka, bo bardzo 
jest ostrożny. Spostrzegłs~y człowieka, nie ucieka 

. 
( ł) Zagranicą zrobiono spostrzeżenie że dzięcioły psu-. 

ją n,awet słupy sygn[lłowe na kolejach żelaznych i słupy 

podpierające druty · telegrafów elektrycznych; o · czem· nie.:.. 
dawno jedno z pism warszawskich doniosło. 

• . . 
. . .. 

' . 
• 

• 

z 9rze"1a, ani przerywa poszukiwanie owadów, tyl
ko zaraz kryje się na przeciwną jego stronę. 

Dzi~aioł sza.ry (~icu·s canns), czasem także myl
nie zielonym nazywany, podobny jest do pierwsze
go, od którego jednak różni się cieńszym dziobem 
i bardziej wysmukłym ogólnym kształtem. Od koń
ca ogona jes~ do 13 cali dlugi, a w skrzydłach l S 
dq 19 cali sz~roki. Język też ma mniej długi. Sta
ry_ samiec (fjg. 3) ma na glovvie czerwono-k~rmi

nową plamę . . Pręga idąca od oczu aż do szczeci
nowatych piórek, przez nozdrza, jest czarna. Tę

cza "\\1 oku różowo-czervvona . .. Zresztą na głowie 
k olQr pięknje zielony~ Gard lo , piersi, brzuch są 
jasno-zielonawo-s·zare. Ubarwienie na grzbiecie 
i skrzyd1ac·b (wyją,vszy lotki . podobne jak u po
przedzającego) jest koloru piękni e o li ~vkowo-zielo
nego, świetniejsze jak na zielonym. Samica (fig. 4) 
ma prawie też same kolory,. ale brak ·jej czerwońej 

. 
plamy na glovvie. Mtodych tego gatunku ubarwie· 
nie mniej . różni· się od ubarvvienia st~rych. 

OJczyzna tego dzi~ciola· bardzo jest rozległa, bo 
od :północnych cz~ści Enropy rozciąga się aż na 

• 

Azyą i Amerykę.. W Szwecyi, Rossyi, Syberyi 
~ w środko,vej Azyi byvva dosyc pospolity. Lubi 
prawie też same co i zielony okolice, !l w .obycza-
jach i sposobie życia wielce do niego zbliżony . 

. 
t 

• .. 
• 

• 
• 

• • 

• 
• 

• 

E. L~ b. prof. n. p. · . 

• 

• 

. . 

• 

. . . . 

• 

Na stromej lecz wyniosłej górze opodal dają się po kamyku i strącaj-ą z ~vierzchołka gór na ziemię 
widzieć trójramienne szczyty zamierzchłych rozwa- pospolitą.· Ale taka nieodmiennie bywa kolej rze
li~. , co mimo szczerb swoich, śmiało opierają się czy. ludzkichi My i poprzednicy. nasi kamień po 
żelaznym zębom czasu. To zamek chęciński, któ- l<amieniu zn~simy do budo'"7J wspanialej, do wspa
ry w wytw.ornych komnatach swoich przyjmował nialsz~i jeszczej~j ozdoby; a wieki przyszłe, co gor-

• 

króló\v, panów, · biskup<J\v i możnov"\rładzców, j·e- sza, często l)astępcy już nasi, jak dzieci kwiaty po 
szcze na początku czternastego lviek u, a . urodze- listku obrywają, tak· oni stopnio"Vi7 0 pracę przeszło

niem trzynastego może sięga stulecia-. Pięć już wie- · ści niszczą. I zawsze w dodatku znajdą wymówkę: 
ków niebotycz~e czoło swoje śmiało trzyma pod- to zły~ przykry do zamku przystęp, to niezdatność · 
niesione 'v obec tylu burz i gromów co zezeroiły do naprawy i t. p. (S. f. II. 380). A jednakże, rzu
jego wieże, ~o mu, dzie11 po dniu zabićrają kamyk~ ci wszy okiem na w~zystkie żamki starożytne, co 

KsiĘGA SwiATA R, IV. . . ł 4 
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się "rznoszą na naj \Viększych górach naszych, nie 
umiemy "''cale ocenić truclÓ\V pruojcó\v, którzy w da
'\Vnych \viekach, przy daleko mniejszych zasobach, 
bez poinoey tylu maszyn i no\vych środkÓV\', dźwi
gali ogromy skal, niez1vażając ani na trudny przy
stęp, (l ni nu stromość góry, ani na brak wynalazków· 

Ale od tych wszystkich rozumo'"tai), tak dziś 

spowszedniałych i będących głosem \Vołająrego na 
puszczy, "\Vróćmy do ruin .zamku stćrezącego je
szcze jak szkielet wieloryba, i przez otvi'ory kości 

muro\vanych spojrzmy na prześliczną okolicę. 
W dolinach rozsiadły się tu i o1vdzic '"i oski 

z \vystr.zelonemi do góry wieżycami i kopulkarni 
Ś\viąty11 pai1skich. U stóp góry okala miasteczko 
rzeka, a raczej prąd strumyka Jasionki; dalćj nie
bieści się kręta Nida, sławna podaniami ludu; a je
szcze dalt~j i dalej ciemnieją niebotyczne grzbiety 
gór naszyc-h, zarnykając \vidok od południa. Z prze
ci\vnćj zno,vu strony oko spotyka to \vysoką, ska
listą, lase1n okrytą górę Karczówkę, na l\tórej bi
skup krako"''ski Marcin Szyszko,vski założył ko
ściół i klasztor księży bernardynón~; to osadę hu
tniczą Białogon, posępnie iglasteroi drze"vy otoczo
ną; to tu lub o\vdzie mknące strumienic; to wresz
cie zaled\VO 'vidne Kielce, miasto naj \viększe 'v tej 
okolicy, a mimo to \V oddali i chn1urach nikną

ce. A \V około zamku. gdziekoh,vick się obró-
cimy, spotkamy n1nóstwo jcżą<·ych się mniejszych 
lub \viększych gór, niepłocluych, pustych, ziclcnie
jąeycb albo łysych: SosnÓ\vkę, l~zcpkę, Tarno-
skalską, 1\liC'dziankę, Zelejo\vą, (Zelco\vą ?) Szew
ską, J erzmaniec, Zajączko\vską, So\\rią, Bole
cho,vską, tudzież idąrą od Gałęzicz ku miastu. 
Wszystkie te \vyniosłości są albo były kopaluiam\ 
bądź kruSZC'll ze srebrem, bądź ołowiu i InarmurÓ\V. 

Mnóst\VO \V pon1ienionych górach zuajcluje się \VJ

robisk, czyli zarobisk, tojest wypróżnionych lub za
rzucony('}J kopalni. Z rachunkó\v jednak za Zygmun
ta III i WładysłaV\'a IV królóvv polskich, które nam 
przytaeza Hieronim Łabęcki, autor 'vnżnego dzieła 
p. t. G6,rnictwo w Polsce, \vidziemy że \V 1531 ro
ku wykopano pólszósta tysiąca korcy rudy, zkąd 
otrzymano ołowiu 4, 7 50 centnarÓ\V, \vartości 

300,000 zlp. Dziś jednak, znajdują się tutaj tylko 
łomy marmurów, których żyly ciągną się aż pod 
Kielce i l{unó\v. Kamie1l. ten bywa najrozmaitszej 
barwy, na którą w starych lustracyach znajdttiemy 
'vyrażenie ,,różnej maści," a miano,vicie: brudno-

• 

białćj, popielatej, brązowej, żółt~j, brązowo-czer

won~i, czerwono-centkowan~j,ciemn<~j, 'v plamy żół
te z żyłkami czer,vonemi, zielonej z nakrapianiem 
~zer\vonen1 i tyrn podobnych odmjan. Wiele bar· 
dzo Ś\viątyń pańskich, ""' kraju i zagranicą, pała· 
ców, a nawet domów zwyczajnych przyozdobiono 
\Vyrobami z tych kopalni. Słupy '" naszem obser· 
\Vatoryum astronotnicznem \V W arszalvie, oraz ko
lumna posągowa Zygmunta III na krako\vskićm 
przedmieściu, są z marmuru chęcióskiego. Na ten 
ostatni pornnik c1 \vie na,vet -przygoto\vano odrazu 
bryły, ale \Viększa \V drodze zepsuła się. a mniejsza 
tylko użytą zostaln. Do roku 1830 w tych łomach 
marn1urów praco \vało około stu ludzi i wyrabinło 
różne przedmioty do trzydziestu tysięcy zlp. (4,500 
r. s.) wartości. Dziś te kopalnie \V raz z miastecz
ldem, jRko dobra clonacyjoe, należą do J'\tV. sena
tora ~torożcnki. 

Nim opowiemy dzieje zamku, zejdźmy spadzisto
ścią góry, i pod jej skrzydłami tulące się z boku 
opiszmy miasteczko. U podnóża skalistych '\vynio
słości, 'v okrćślonem już wyżej prześlicznem poło
żeniu, 'vybudo\vano, daleko p6źnićj od zamku, kil
ka ładnych domków murowanych, dosyć staroży
tnej po\vierzcho\vności. Szczcgólnirj odbija pomię
dzy niemi gotyeki grnach sądo·~vniczy, fara, ko
ścioly i klasztory pp. franciszkanek, da wniqj księży 
franciszkanów, którzy na same prirna aprilis roku 
1657 napadnięci przez W ęgró\v, trzech zakonni
kó'v svvoich, barbarzyóskim zamordowanych spo
sobem, utracili. Smutna to, bo męczet1ska była 
niespodzianka! Dziś stoi w tern miejscu dom po
pra,vy i kary. 

Rynek, jak \V każdero miasteczku, wybitniejszą 
n1a tu cechę; reszta domków z drzewa. W opisie 
miasteczka przedlaty dzie,vięćdziesięcią znajduje
my, że budynki na podzamczu były mieszkaniem 
starostów; palacyk na najwyższćm 1vymuro\vany 
miejscu, o d\vóch kondygnacyach, byl pusty. Obok 
tegoż drugi pała<'yk o kondygnacyi, muro'V\7any, do 
n1ieszkalnych liczył się \\tedy. Oble,val je kanał 
Za murem ku poludnioV\'i by l ogród '" - guście \vlo
skim, szpalerami i bramą z cioso"'ego kamienia 
wspaniale 'vyst:.tvvioną ozdobny. Do lvrót tych wio
dła nlica lipami sadzona, a w kot1cu j<ij mieściła 
się piękna altana murowana, \V satnym już będąca 
ogrodzie. Cały ogród murem był obwiedziony; 
brama koszto\vna \V kapitelach już się psuć zaczy· 

\ 
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nala. U tćj to bramy (według mnien1ania jednego wystav\'ia oku 'vidok okazały, a razem zdolny 
ze spółczesnych pisarzÓ\V J. ~1. W.) miały stać ~rzniecnć bojaźń i uszano"'anie relig\jne. Góry ska
d,va dzhvaeznc posągi, D z i 11 d c n1 i B a b ą zwa- liste, z których jPclna drugą przPnosi 'vysokością 
ne. Zdaniem zmarłego przed d\vudzi0stą laty To- i ogromem, jednostajność bar,yy, ponurość i cichość 
masza Ujazclo\vskiego (i) nieVi'iadornen1 jest miej- pomiędzy niemi ciągle panujące, mogly spra\vić iż 
sce zkąd się vvzięly te zabytki i gdzie były umie- któremu z bóstw miejsce tu przeznaczono. 
szczone. W yda'v any przezeń Pamiętnik sandomier- Miasto Chęciny Iniędzy pomnikami starożytne· 
ski, należy już dziś do rzadkości bibliograficznych; mi liczyło d\va posągi osobli"'e, od mieszkańców 
zamieszczacny tu przeto \vyjątki z artyku-łu: "Baba zwane Baba i Dziad. l{iedy, gdzie, przez kogo 
chęcińska." i '\V jakim zamiarze 1vyrobione? nikt nie 'vić, i ma-

Miasto Chęciny, niegdyś povdatu i starosty gro- ła nadzi{\ja na przyszłość pozostaje, by takolve py
do,YPgo stolica, jest je d n' m z najda,vniejszych tania roz,-riązane byly, bo podaniom '" zupełno
miast '\V Polsce. Leży o mil 5 od Łys<~j góry~ pól- ści za,vicrzyć nie można. Przecież i te, choć '\V sła
torej od l{icJc, 13 od l(ra.ko\va. Okolice jego są by ch promieniach, rzucają światło na niektóre szcze
górzysto-skaliste. Marmury różnokoloro"'·c, lazur gó1y pra,-rdy. Wiadomo iż jeden z tych posągó"v 
i inne rudy zape,rniaJy temu nliastu s]a,-rę \V kraju znajduje się \V W ąrsza\Yie. (?} 
i za granieą. Gdybym pominął kościoły \\7 i cdeńskie Baba, posąg tak Z\Vany od pospólst"'a, jest z mur-

' 'v marrnury ehęcińskie przybrane, czyż dzieła S ta- muru sza rego z\vyczaj n ego, '"Jobrażający nie,via
ro,volskiPgo, Rząezyńskiego, l{rzystano'''icza, Du- stę śretluiego \V i<' ku, obnażoną, tuszy nadzwyczaj
ciosa, Maitebruna i intJych 'vi0lu nic są zdolne sła- nqj, t\varzy plaskićj; usta ma nśmi<~chające się, na 
1vę trwałą u obcych mu zape,vnić? Lud \V okolicy gło\vic czepiec, piersi 'Y stosunku ciała za rnałe, 
miasta, a na 'vet i '" saroćm 1nieścic zabobonny, ży,vot "'ydatny, na tym okrąg; le"1a ręka " 7sparta 
dotąd 'viele zatrzymał da'\vnych Z\17yczaj6'v pogań- na biodrze dłonią, palee spuszczone, prawa ręka 
skich; inne pon1ięszał ze z'\vycznjarni chrzcścian , "?zniesiona, w ramicnht strącona; nogi \V stosunku 
O czem doldadni~j przekonaĆ się l'rlOŻOU przy po- eiała za Ola}P. dzi,vaczne, Strącone; " ' pasie prze
grzebacb, obrzędach \Y0selnyrb i YV dotno\-YĆm po- paska z liścia clębo\vf'go. Wysokość posągu prze
życiu. Upiór, Strzyga, Zmora i P1aczka, są u nich c·hodzić musiała stóp cztery. Domu o który ten 

dotąd bóstwami niepokoju... posąg się wspićra '"laścicielem jest Pieniążek . Jak 
Płaczkę nazy,vają tu n1iejscnmi Boginką, i mó- go da\vno '" t<~m tniejscu złożono? nikt tJie pnmię

~7ią że ,vyrabia psoty szcz0gólni<~j nie,viastom ta. Pieniążek utrzyn1uj e iż karnieniarze, jako znak 
w pe,vnyn1 stanie będącym. vY· pićr\,·szyC'h chwi- gospody kamieniarskićj, 'vyrobili ten posąg i tu go 
lach przyj.' cia nn Ś\viat ui emo,vlęcia, jeśli nie,viasta złożyli. Posąg tPn przenoszeniern z miejsca na 
odbierając je nie użyje środków zaradczych, odmie- miejsce! przez rozpustę motłochu, czy tćż wzgardę 
nia niPmo,Ylę . .. . \V innych n1iejscacb utrzymują że religijną, postradał nos, rękę pra,v'ą ~ nogi, a będąc 
jest ieh trzy siostry; a ztąd to przyslo,vie idzie: ,,Czy razy kilka, 'vraz z domkiem. o który się 'vspi~ral, 
ci~ Bogin!. 'i O(llnienily?·· ... Łysa góra głośną jest pobielany, nictylko że bozką, ale led\\7ie i ludzldćj 
'v całćj Polsce jako miejsce schadzek i biesiad posta,vy nic utracił.. PierYrszym którego posąg 
wszystkie h cznro,vnic i złych duchó,v .... Nasi dzie- ! ten Z\vrócil U\vagę bJł jako,vyś cudzozicn1icc \V r. 
jopiso'\\7ie i podania ludu doV\70dzą, jako bóst\va po- 1820 prz<~j~żdż:\jący; \vziąl on go z sobą \V rysun
gańskie miały tu świątynie i tu cześć religijną od ku za granicę; czy zaś zrobił jaki użytPk nauko,vy? 
naszych przodkó\v odbierały ... Jeślić Ly~a-góra nie,viadon1o... Następnie K. ,V. Wójcicki, Ferdy
miala Ś\viątynie pogańskie, dlaczegóż góry cbęciń- nand Ch o tomski i Stanisław Borzęcld rysunki jego 
skie, nieodlPgłe zbyt od niej 41 nie miały mieć podo- do łVarsza'~'Y przyslali. 
bnych lub różnyeh \V znaczeniu? Okolica Chęcin .Niezgrabność roboty i posta,:vy, niektóre szcze-

( ł) W pi ś mie czasowćm wvdawanem w Warszawie .. 
ł 82 9-183 O r. p. t. Pamiętoik sandomierski od str. 9~ 
do i 04 z d wiem o rycinorni (a i b) Baby chęoińskiej. 

-

góły miPjscolve i san1o imię na\\'ct, dają temu 

(?) U kogo, autor nie pisze, jak również niżej nie kła
dzie imienia Sokołowskiego. 

14. 
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posągo"'i miejsce w odległych wiekach starożytności; mniemanie ludu; ale kto Dziada wyrobił i w miej· 
i naprowadzają na myśl, że inne kiedyś mial prze-: scu obrzyclliwćm, ... umieścił w klasztorze francisz
znaczenie. Co do prostoty w \vykonaniu rzeźbiar-, kaósldm? Jedni utrzymują iż dziad ten z wody (1

) 

skiem, nie jest on tak prosty, o~vszetn nie zbywa mu 'vyclobyty zostnł i mial stano,vić granicę łąk i pól 
na tern, co bojaźń i uszanowanie może sprawić · starościt1skich z lVluro\vaną Wolą, że łąka ta od nie
Co do posta"'J, zbliża się do bóstw slo,viańskich go Dziadzienice naz'Vl7ana; inni że go niegdyś mie-
,w podobiel1st,vie. Co do miejsco\vości, okolice szczanie sprowadzili i przy ulicy tyln~j nad ryn
z\vane Babiniec, Babice, Dziadzieniec, oraz poda- sztokami ldasztornemi \Vmurowali. Gdy zaś przed 
nia ludu, zdają się oznaczać że 'vspomnione po- laty (okol o r. 1826 lnb 1827) \Vszrząl się spór ze 

• 

sągi tu niegdyś zostawały. Co do imienia, wiado- starostą chęch1skim, któr_r łąkę Dziadzienice zwa-
ro o z ułamkó'v mitologii slolriańskiej, że czczono ną chciał sobie przy,vlaszczyć, natenczas mieszcza
bóstwo pod imieniem Złotej Baby, (Dca obstetrix) nic chęcióscy, chcąc pra\vo slve dowodem oczy
która miała \V s'-r~j pieczy nic,:riasty w poważnym wistym poprzćć, pochwycili sarkofag, (nie 'viado- ' 
stanie i niemowlęta na Ś\viat przychodzące... Sy- mo j ednak zkąd?) 'valecznego Stanisła\va z Gorz
ryjczyko\vic w odległych. 'viekach starożytności ko,vic Gorzko\vskiego, (który przy boku Chodkie
czcili bóstwo pod imieniem podobnćm i przypisy- wicza pod Choeimem walczył), (~) i na o'vę łąkę 
wali mu tęż sarnę władzę, jaką miała u Słowian zalvieźli. Później z polecenia I{. Wieloglo\vskicgo, 
Złota Baba. Babija miała mieć Ś\viątynią " 7 Da- prezesa K. W., ten sarkofag przepro\vadzony do 
maszku; jest \-Vięc podobieństvvo, że albo Slo'-'rianie W arsza'~'Y· Chorągiew z p0rtrctem podobnym do 
od Syryjczykó\v, albo ci od Sło,vian 'vyobrażenie popiersia \V sarkofagu będącego, z herbem i ozna
o tern bóst\vie po,vzięli. Rossyanie mieli to bóst\vo karni rycerskiemi, która przeszlo półtora \Vieku wi
z kamienia, siedzące, a na ł'onie utrzyn1ujące d z i<~- sial a na sznurze \V kościele farnym chęch1skim, 

· cię, jako godło swego znaczenia. U P olakó\v mo- w r. 1829 , z po,vodu zerwania się sznuru, sp a dla 
gło ono wyrażać to znaczenie przez brzemienność. i leżała w tyle ła,vki przy murze wilgotnym. (Gdzie
Więcej bym jednak by l za zdaniem, że posąg ten by się dziś obracała? nie wiemy)... Wrarając do 
przedsta\via bóstwo Siw~ albo Żytvie , za czćm 1 

Dziada i Baby, kończymy slo,vami wyda\vcy Pa· 
najbardziej przemawia przepaska z liścia dębo- miętnika: ,,l\loże się komu nie będzie zda,vać, by 
,~·ego. . . . .Babia góra pod tćm imieniem i Gre- doszly naszych czasów posągi bóst\V pogańskich. 
kom znaną była; według podania czczono na niej Niech \vięc pamięta to , że i Miechovvit~ oglądał je-
jako\vcś bożyszcze, a lud utrzymt~jc dziś, jako- szcze za s\voich czasów \V Krako,vio bóst\va przed
by czarownice na ożogach uda"'aly się tu na bie- kó'v naszych, a dlaczegoż my nie moglibyś1ny tego 
siadę. Jeślić I\:luk .w Złotej górze złota, \V srebrnej szczęścia doczekać? Nie za"radzi jeszcze i tę , tnva

srebra, 'v solnej solj szukać radzi; dlaczegoż na gę zrobić, iż obydwa posągi z s\voich figur nie 
Babiej górze, w Babiel)cu, 'v Babim Moście i w Ba- mogły być użyte mi do ozdoby żadnego gmachu, 
bicach o naszych bóstwach podań szukać nie ma- w żadnej jego częśei architektoniczn~j." 
n1y. Dotychczas między ludem pospolitym 'v mia· Dziś n .. iastcczko Chęciny, najYfiększc prawie 
steczkach jedni drugich straszą Babą, której pi er-· w tych stronach po 1\:ielcach, bardzo jest htlndlo
'vszy raz Z\vidzający powinien oddać attencyą, co 'vc, do czego buuźccm najgłó,vniejszym staje się 

frycó,,· ką nazywają. . ludność izraelska. vViad·omo że da"'ne przywileje 
Drugi posąg z marmuru szarego, starożytności wyłączały Żydó'v od spoleczności miejskiej. Z po

ró,vnćj, z\vany od ludu Dziadem, zniszczony przez czątku zaled,vo d\vóch starozakonnych miało po
Sokolo,vskićgo 1827 roku . . Byłato :figura również z\volenie zamieszkania w Chęcinach. Podlug.lustra
clzi,vaczna; wyobrażała starca, ręce jakby do jal- cyi z r. 1564 znajdo\"\7alo się tn 4ch tylko Zydów, 
mużny złożone, na lonie coś trzymał, ale przedmie- najmujących sol>ie domy; podług lustracyi zaś z r. 
tu nie umiano mi 'vskazaĆ; tvvarz mila, szeroka, 1765 były \V rynku chęcińskim 4 tylko domy ka-

posępna .. Zkądby się te posągi vvzięly 'v Chęcinach? · {i) Czy się tam nie dostał d. 7 marca 965 roku, pod 

nikt nie\vie, a \V aktach chęcińskich niczego się Mieczysława I panowaniem? 
doczytać nic można. O Babie już wspomnieliśmy (2) Umarł 2 8 października 16 4 9 r. 
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tolickie. Za konsensem starosty Bidzh)skiego roz- nia. Jakoż księztwo wielkopolskie oddał synowi 
począwszy ulubiony przez się handel, Żydzi otrzy- l{azimirzowi, z' zupełną władzą. W sześćdziesiąt 
mali \volność budo"7aoia się, robienia miodu, piwa, lat pot0m osadzono tu Jędrz~ja Olgierdowicza, 
wódek i t. d. Zyskali przy\vileje lVIichała l{orybu- przyrodniego brata Jagiełły, którego 3lata w okro
ta, Jana Sobieskiego i Stanisława Poniato\vskiego, pnem więzieniu trzymano, zato że był przyczyną 
który wracając z Krakowa 1787 roku, gdy 11 lip- najazdów krzyżackich. Zamknięto tu także \-V r. 
ca zbliżył się do miasta, poczęto z dział strzelać 1410 wziętego do niewoli pod Tannenbergiem \VO· 

zamkowych, a kahał i magistrat powitali panują- dza krzyżackiego lVIichała Kuchmej ster. W r. 1465 
cego. , przez ogień, \V roku 1655 przez Szwedów za-

O czasie zbudo\vania zamku nic pewnego rzec rock wiele ucierpiał. Po zgorzeniu umocniony 
nie można. Wiadomo tylko że 1331 roku Wlady- został przez miecznika Stanisła,va Branickiego; 
sla'\V Łokietek odpra""'B tu 14 czer\vcu zjazd dla około zaś roku 1789 starostwo z juryzdykcyą zam
naradzenia się \vzględem \voj ny z l{rzyżakami, dla kową było w posiadaniu kasztelana huskiego Teo
sądó'v \Volnych i dla oświadczenia, iż "'idząc się fila Załuskiego. 
starym i słabym, umyślił rozllzielić ciężar pano\va- Hip. Skimborowicz. 

• 

• 

. l -

· WPtYW ZMYSł.OW NA DUCHOWOSć. 

• 

Gdyby kto, posłyszawszy że ciało jludzkie t\VO· dzie, tak i tutaj, nie spoczyne/, pro\vadzi do celu, 
rzy się skutkiem procesu chemicznego, przez połą- lecz działanie. 
czenie różnych części składowych, za\voł8l plocho: Organy przeto zmysłowe, to znaczy nietylko ze
"Naco mi myślćć o zdrowiu? wszak nie olhnienię. wnętrzne ich narzędzia, ale nerwy odbierające " 'ra
pra\va natury;'' takiemu radzibyśmy odpovviedzieć: żenia, starannego potrzebują \vycho"'ania. NalPży 
Właśnie dlatrgo że ciało t\voje ze stałych sklad8 w tym celu unikać \Vszystkiego, co zniszczyć lub 
się pierwiastkó\v, potrzeba tćż abyś zacho,val od- osłabićby mogło \Vrażli,vość tych ostatnich, slrze
po\viednią skladovvi jego dyetę, dla dostarczenia mu gąc się miano"·iric d\vóch przeci\vieńst\v: zbytecz
naj,vłaści,vszych żywiołó\v; inaczćj to pra\vo natn- nego drażnienia i zupełnej bezczynności. Gdy się 
ry, na które się powołujesz, nie utrzyma cię, ale \vpatrzymy nicbacznie w promienną tarcz słońca, 
skruszy! Podobnąż odpo,viedź udzielićuy 1nożna 'vzrok nasz na ch,vilę utraci zdolność \vidzenia; 
i temu, co, \vyehodząc z zasady że duch czło\vieka lecz rÓ\vnież oko przy\vykle do cienu1ości, niczPgo 
z fizyczny1n jego organizmem w nie\volniczym z o- pot~ m nie rozezna \V świetle. ~ak samo dzieje się 
staje z"~·iązku, uprawę moralnych s\vych przymio- i z innemi zmysłami: po mocno korzennych potra
tów uznałby niepotrzebną. .Im bardzi0j bo\viem \Vach następne \vyclują się mdlen1i, a silny łoskot 
utwierdzimy się w przekonaniu, że nićma duszy czasowo może ogluszyć . Drażnienie za\vsze ma 
bez ciała, że zmysły z duchowością ścisłym i tR- miejsce, lecz ner\v pośredniczący nie przenosi już 
jemniczyn1 Rpojone są węzłem, tćm ,vięcćj też dbać "'rażeń do mózgu. Dlatego niez1niernie "\-Yażnąjest 
powinniśmy o rozumo\vaną dyetetykę duszy, czyli, rzeczą, aby dzieci, w niemowlęctwie szczególnićj, 
inneroi sło\\'J, o \vycho,vanie c.luszy przez ciało. strzeżone były od \vpły\VÓ\V zmyslo,vych zbyt sil
Wygodniej to '"prawdzie spocząć na miękkiero nie na ner,vy dziaJającyrh. Rażące blaskiem oświe
wezglo"viu teoryi o wrodzonych przymiotach, wygo- tlenie, wrzaskli\VJ śpiew, hucząca muzyka narzę· 
dniej stokroć niż przyjąć na siebie odpowiedział- dziowa, mocno woniejące kwiaty na cale życie pod
ność za własne i cudze ułomności; ale, jak wszę. ; kopać mogą w dzieci~ciu zdrową działalność zmy-

' 

f 



106 
• 

słó,Y. Z drugiej przecież strony nic należy przytę- niPj posłyszane przyczepia nazwy; poz\vólcież ·mu 
piać organóvv, ochraniając je zupełnie od wrażeń, jesz<'ze myśleć że razem z naz\viskicm rzeczy 
albowiem i narzędzia zmysło\ve dla ukrzepienia się ucbvryciło j~j istotę, a będzie na wieki już straco

nieodzo"·nie 'vymagają '"prawy. Jak ręka wyro- nćrn dla wszelkiPj dojrzałej rozwagi. Czlo~riek co 
bnika przez ciągłą pracę nabywa mus~kularności, jednem wejrzeniem prześlizguje się po pięknościach 
tak rÓ\vnież i organom zmysłOV\'ym, skutkiem traf- krajobrazu lub dzieła sztuki, co śród rozpoczętej 

nego przeplatania czynności i spoczynku, przyby- symfonii opuszcza salę koncertovwrą, co lubi porzu· 
\Va nictylko siły, lecz na,vet materyalnćj o~jętośri. rać pracę nieukoi)czoną, a \\7Ziąć się do inn(~, ten 
I organ zmyslowy \V działaniu s'vojern cząstko\vo pewnie \V \Vieku dziecinnym bawił się i praco,vaJ 
się zuży,va, a 'vtedy krew, dla zró,vno\va.żenia u byt- tak sarno. ICażde jabłko niedojedzone , każda 

ku, ob:ficiqj ku niemu naply,va, sprzyjając tćm sa- gra niedograna, każ<.la książka niedoczytana wróży 

mćm roz,vijaniu się nerwó'v i muszkulów. Z tą d mo- dziecięciu ty leż niedokończonych robót '"' wieku 
że nie bezzasadne jest spostrzeżenic, że słynni ma- dojrzałości. 

larze 1nićwają często brwi n1ocno sklepione i "'Y- Zupełne i całkolvite po\vinny być \vrażenia, je- , 
pukle, znakomici zaś muzycy niezwykłej 'vydatno- żeli 'vpłynąć mają na ducha ukształ'cenie ; aby zaś 
ści skronie. były takien1i, potrzeba z jednej strony zostawiać 

Najpe,vniejszym sposoben1 dokładnego zmyslów dziecięc-iu czas dostateczny, z drugi~j stosowne pod
ćwiczenia jest tr,vale i ponowne zajmo'"ranie ich su,vuć mu przedmioty. ~ Podajcie pacholęciu ot\VO· 
jednym i tym samym przedmiotPnL I.:> o trzeba ko- rzony zćgarek , to plątanina kółek i zlviązPk ich mię
nierznie żeby odbierane 1vrażenia były zupełne dzy sobą pozostanie dlai1 zagadką, wraż<?nie '"'ięc 

i skor1czone; nic bo,viem szkodlhvszego nad polo- nie będzie zupeJue. Usiłujcie obznajn1ić jP- z kształ

""7iczne ich przyswajanie. 1\:ażda czynność z natu- tern roślin albo Z'Yićrząt za pomocą choćby najlep
ry rz~rzy 'vymaga pe\vnego czasu; potrzeba go szych rysunków, a ~,y,vołaciA 'vrażenie polowicz
'vięc i IH~r,vom, ZV\'laszcza gdy \vątle i nie\17prawne ne, bo brak tam 'vypukłośc i, ruchu i glosu. l{ażcie 

jak U dzićrięcia, aby "'rażenie jakiekol \Viek całko- IDU czytaĆ książkę ula pojęć jego nieprzystępną, 
\vicie przenieść mogły do mózgu. Jestto \vzglącl a 'v myśli jrgo, zamiast żywotnej całości, utk,vi 
na nicszczęście w pićr,viastkOVi'en1 \vychowaniu zu- tylko szkielet. Bo t<~ż przyroda tylko jedna dostar
pełnie zwykle pomijany. Obrzucaj e:1 dziecię UR\va- czyć może młodocianej \vyobraźni obrazÓ\V Ś"'ić
łem, najczęściej jeszcze karykaturalnych, obrazkó\v żych i sko11czonych; ze zmysło,vego j<~j źr<)clla pły
i zaba\Yek, i przyuczająje uo przelotn6j tylko UV\' a- nąć muszą dzieeku pojęcia, jeżeli dobitne być rnają 
gi na 1vszystko co \11 ręce mu "''padnie, do upędza- i jasne. Na zmysłow,;m 'vięc " 'skazaniu oprzeć się 
nia się ciągle za nowością. Takie dziecię nigdy już po,vinna nauka pićr,viastkowa, aby młodemu ra
nie nabędzie pra,vdzi\vego na świat i na siebie po- zumo\vi niepoży,vnćj nie przyniosła karmi, aby nie 

glądu; skrzy,vione 'vieku dziecinnego pojęcia i"' pó- przerobiła go 'v sztucznie, lecz obcą siłą, poruszają
źniejszćm ścigać je będą życiu. W igraszce już, cy się automat, jak to niestety zdarzać się zwykło 
błahćj na pozór, myśleć powinien, kto "' " 'ieku d oj- w mo dnem u nas wycho,vaniu, a raczrj toyuczaniu 
rzałym zbadać ma głębie tajemnicze świata i ludz- dzieci. l 

kości! W całości s\vej U\vażane, wszystko cokohviek 
Niejeden ojciec mniema że czyni bardzo "\viele., podpada pod z1nysly~ daje dostrzrgaczo\vi poczucie 

gdy dziecku s\vemu wymienia po nazwisku napo- harmonii, porządku i piękna. Wpro\vadząjąc prze
tykane na przechadzce rośliny, a pyszni się z jego t o młodych 1v ten Ś\Viat przyrody, tak cudny i do
pojętności, jeśli po roku może spamięta ze sto ta- skonały, kształcimy i roz,vijamy cie]esue i ducho
kich nuz,visk. Ale lepiejby zrobił, zapra\vdę, gdyby \Ve ich organy w ~posób najodpowiedniPjszy celo
dziecięciu onemu d'vie tylko lub trzy rośliny poka- 'vi. Nic,vprn,vne l<'CZ drażliwe ner\vy clzićcięcia 
zal '"różny<' h dobach i'"" różnych miPjsco'\Yościach, przyjmują snadnie i przecbo,vują 'vrt:tżPnia zaró
l)y poznać je mogło \Yszechstronnie i samo 'v so- 'vno piękne jak pot,vornc, pra,vdziVi'e jak ułudne; 

bie V\'yrobić cułko,vitc o nich pojęcie. Bo dziecię niechże więc wcześnie wykrzywią się '"' ni0nl i sty
aż nazbyt chętnie ch,vyci się ze,vnętrznośei i do rają te subtelne czynniki organizmu, to niepodobna 
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już będzie w przyszłości na spaczonćj zmysłów 
podwalinie \vystawić jaśniejącą pięknem i barino
nią budo\'i'ę ducho'"'ą. \V naturze tylko piękność 

dziewicza z nieskażoną łączy się prawdą; wskażcie 
ją dziecku, zamiast przez cacka i obrazki karyka
turalne, przez ucho rozdzierające piski trąbek i skrzy
pek dziecinnych przytępiać '"ryobraźnią jego i zmy
sły, a wycho,vacie zeń człowieka l 

Lecz jako zdrowe i krzepkie wychowanie zmy
słów 'N ogólności .wymaga nieodzownie jasnego, 
całkowitego uchwycenia przedmiotÓ\V w związku 

ich zewnętrznym i we\vnętrznym, tak podobnież 
i każdy zmysł pojedynczy kształcić należy odpo
\Viednio ·przeznaczeniu jego i ważności "" organi
zmie (•ielesnym. Pier"votne wychowanie dziecka 
odbywa się przez drażnienia; najczęścićj więc po
wtarzane drażnienie najsilniej też wply,vać musi na 
ogólne jep;o rozwjnięcie. Nievvłaści·~.vie mówirn.r: 
to dziecko z natury jest gnuśne, jeżeliśmy z niemo
wlęctwa zajmowali je tylko jedzeniem ietrawieniern, 
nadając przez to żaląelkowi prze\"\ragę nad móz
giem; nie,vlaściwiej jeszcze: to dziecko z natury 
jest. łakon1e, skarośmy przez pokarmy zbyt ostre 
zmysł smaku nadmiarowo \V niem rozdrażnili. 

6 

l{sztalćmy przcdewszystki<~m oko i ucho dziecięcia, 
te dwa orgnny najszlachetniejsze , którrmi głólvnie 
czlo\viek "\V Ś\viat wchodzi i świat się odbija"' czlo
\Vieku. Smak, powonienie i dotknięcie podrzędną 

tylko, jako środki dopełniające, odgrywać po,vinny 
rolę, jeśli 'v vvieku późni~jszym doskonała nastąpić 

, 
ma ro,vno,vaga. 

Widzicrny przeto że \vypadkiem trafnego \vycho
wania zmyslovvego jest harmonijne ''1yrobienie sy
stemu nerwo'"7 ego i mózgu, przez które czło,viek 

zdotnym się staje zdrowo czuć, sądzić i działać. 

W szelak o i dojezały już organizm podlegać winien 
prawidłon1 dyetetyki, jak fizycznej, tak ducho\Yej. 
Ileżto razy upra,viacz ni,vy umysłowej, ufny w svvą 

t 

silę i wytr'\-valość 1 naznacza sam sobie, jak '\vyrob-
nik, codzienn6 jakieś quantum pracy obowiązko. 

l. • •• 

WeJ, niepomny Iz tym sposobem osłabia działalność 
mózgu. Gdy wreszcie tępość i znużenie myśli 
ostrzeże go że i wysiłek duchowy ma swoje gra
nice, stara się podniecić wycieilezony organ sztucz~ 
nie drażniąceroi środkami, jak kawą, winem, tytu-

niem, i wpada samochcąc w rodzaj umysłowego 
odurzenia, z którego łat\ve już przejście dozludzeń 
zmysło,vych i obłąkania. Dla młodzieży niemniej 
zguboern jest sztuczne przetężenie wcześnie obu
dzonych zdolności i niewłaściwe wciągnięcie tako
''7ych \V sferę pojęć oderwanych i po'"rażnych; 
a właśnie fizyczne takie i moralne zabójstwa zda
rzają się dosyć często. Powinnibyśmy zavvsze o tćtn 
pamiętać, · że w organizmie czło,vieka wszystkie 
części składowe utrzymywać należy \V zmiennej 
a harmonijnej czynności, że na"ret duch nasz dzia
łać nie może jak tylko przez pośrednictwo orga
DÓ\V, i że organy w ten1 działaniu koniecznie zuży
\Vać się muszą. Jak rzemieślnika, po ciężkiej pra
cy rnuszkularn~j, głód zmusza do przy,vróccnia 
ciału zużytych części, tak ró,vnież myśliciela, po 
natężonej pracy mózgo\IYej, natura znagla do spo
czynku. Scisle nadto zespolenie du~ha z materyą 
czyni go zawisłym od " 'arunków zewnętrznych, 
przeciwko którym człowiek napróżna usiłowałby 
walczyć. Pogoda, Ś\-viado, wilgotność i ciśnienie 
po,vietrza najrozmaitsze wplyYvy 'vywierają na dzia
łanie mózgu. Ten w lecie silni(~j czuje się pobnclzo
nym, tamten 'v zimie, ten podczas suchego, ów pod
czas \vilgotnego powietrza. Przyroda njgdzie i ni
gdy uie poz-vvala bezkarnie urągać się swoim pra
wom. Zbyteczne zaprzątnienie mózgu wy,volujc 
cierpienia un1ysło\ve; pojęcia wikłają się i wykrzy· 
wiają, a nowe, lecz ułudne już, obrazy powstają 
\V zapalon~j wyobraźni. Każdemu kto pracuje umy
sło\VO zdarzyło się pe\vnie nieraz, iż najpe\vnicjsze 
" 'nioski przeistoczyły się w ciągu myślenia do tego 
stopnia, że satn icb nie poznał, gdy przebiegł po
wtórnie to co nieda'\\~no nakreślił. Niech malarz 
zdjęty na mi~jscu krajobraz odrysqje później z pn
mięci, a przekona się niezawodnie że szkic znprł

nie będzie odmienny; bo da,vny obraz przyćmiony 
został w mózgu na,vałem novvych \Vrażeń. Gdy 
przeto czynność mózgu, skt~tkiem g\vałtownego 

podniecenia, prz<~jdzic w stan chorobliwy, '"'·tedy 
już stwarzać on zaczyna obrazy całkiem różne od 
pra,,vdziwych, znane 'v mowie potocznej pod naz,vi
sldem złudzeń zm.1J sło'loych, nad któremi w oddziel
nym artykule bliżrj zastanowić się zamierzamy. 

' 
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HELGOLAND. 

Mó,vimy o mężu, co dzielny stawia opór namię- jej południową z częścią północną, i falemorza pół· 
tnościom i nieb~zpieczeństwom tego życia, że stoi nocnego przez zatokę Lym:fiord spiynęły w objęcia 
niewzruszony jak skala pośród morza. Jestto po- Kattegatu. Przed 600 laty Fryzya północna, żyzny 
równanie zużyte, lecz prawdziwe i pod tym na,vet 
względem, iż jako człowiek tęgiego hartu duszy 
ostać się wprawdzie zdoła przeciw gwałtownie ude
rzającym nań ciosom, ale upada częstokroć pod 
nawałem skrycie a ciągle trawiących go cierpień, 

-
tak p odo b nie i skala, samotnie śród niezmierzone-
go stercząca oceanu, odtrąca szeroką piersią zapie
nione 1vały, urągając wściekłemu ich natarciu. Ale 
burza ucicha, i fala za falą w nieustannym powro
cie, łagodnie niby szemrząc, podmywa twardą opo
kę. I skala krusz~je powalnem ich działaniem; ka
myk po kamyku nieznacznie stacza się "\-V 1>rzepaść. 

Tu żywioł nieprzeparty 1naleńką tworzy wklęsłość, 
oVirdzie głęboką nurtuje sobie jamę: aż 1vreszcie 
olbrzym granitowy, zdradziecko podkopany, z lo-

skotem zapada się w morze! 
N a pobrzeżach Bretanii i Anglii starożytne po

dania mówią o pochlanionych lasach i włościach, 
których szczątki dziś jeszcze mieszczą się na dnie 
morskh~m. Cały brzeg wschodni Anglii podobny 
jest do ogromnego Z\Valiska, z którego znaczne 

nieraz przestrzenie, po kilkaset morgów ob~j~ują
ce, z bukiem się obry\vają. W zatoce W ash mo
rze pólnocne zalało obszerne lasy, a drzewa ich 

nietknięte mieszkańcom okolicznym dostarczają 
jeszcze ży,vicy. Gdzie dzisiaj ocean szeroko rozta
cza swoje fale, stał niegdyś kościołek zatopionej 
wioski. Miasto Brigbton pod pano,vaniem Elżbie
ty leżało w miejscu, gdzie teraz wkracza .w morze 
rząd tylko slupów karniennych. Wyspa Shepey 
przy ujściu Tan1izy co chwila runąć może w prze
paść; a przecież za czasów Henryka VIII kościół 
jej, samotnie dziś stojący na urwistern wybrzeżu, 
o milę przeszło odległym był od morza. Cmentarz 
i domy sąsiednie już nie istnieją, i sztuka tylko ludz
ka, za pomocą grobli kamiennych i slupó,v, chroni 
resztę od zagłady. Płaskie na zachodzie pobrz~ża 
Jutlandyi od wieków są wido\vnią walki między mo
rzem a lądem. Lat temu trzydzieści pędzona burzą 
powódź przerwała przesmyk lądu, łączący część 

i obszerny półwysep, oderwaną została od stalego 
lądu szlezwickiego, a w 400 lat później . mała W·J· 
sp a N ordstrand uległa niespodzianemu zalaniu, 
przyczem do 6000 ludzi utraciło życie. Nad morzem 
b~ltyckiem przechowują się wieści o pochłonio
nych miastach,jak butna owa i bogf.tta lecz grzesz
na Vineta, której pąlace dziś jes~cze wychylać 

się mają z topieli; o związku niegdyś Rugii ze sta
łym lądem Pomeranii i z kredowemi ławami wysp 
duńskich; nakoniec o gwał'townetn ocler,vaniu od 

Rugii wyspy Hiddensee. Teraźniejszość · potwier~ 

dza tę niszczącą potęgę, jaką podanie przypisuje 
Baltykowi. Gdziekolwiek na nizkich i piasczy· 
stych j ego brzegach zn~jdują się obszary pokryte 
krzewami i murawą, lub wzgórza uwieńczone la
senl, tam grunt jest podmyty, korzenie obnażone 

i bryly oberwanej ziemi dokoła rozrztłcone. Potę

żne głazy granitowe, burze aż za ochronne miotają 
tamy i ·nieraz piaskiem morskim na kilkadziesiąt 

stóp wysoko zasypt~ą lasy. 
Tak 'vięc pobrzeża morskie niemal wszędzie 

przedsta,viają obraz dzikiego spustoszenia. Dare
mnie 1nartwa nieruchomość głazów opiera. się ni

·szczącemu żywiołowi: nietylko miękkie, krzemien
ne lub ziemiste pokłady, ale najt,vardsze na wet for

macye potędzejego ulegają. Strącone łomy t"vorzą 
~rprąwdzie tamę powstrżymującą czasowo ,;vście- · 

klość bałwanów, lecz w krótce i ony ustąpić rnuszą 

przed burzą. Morze glębokie wykopL~je sobie jamy 
"v za1vieszonvch nad swą powierzchnią skalach, i fale 

~ ł 

z hukien1 się tłoczą pod 'vyżlobione sklepienia, za-
pełniając takowe tysiącem fantastycznych postaci 
i sposobiąc na nieprzystępne wodnego ptastwa 
mieszkanie, gdzie śmiały myśli,vicc dostać się tylko 
może zawieszony na linie. 

Skala w morzu, zaprawclę to obraz wierny ule
gającego po dzielnyn1 oporze bohatera I Jak zaś 
przyroda na samotnej \vyspie w dziką przyobleka 
się szatę, tak podobnie i charakter jej mieszkań
ców wyrabia się, hartuje i sobie tylko właściwego 

... 
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nabiera piętna. Jędrnie i s\vobodnie rozwija się tam dzikie gęsteroi sploty opasało opokę, której tło cie
plemię pierwotn~j nieokrzesaności i prostoty. Ży- mno-czerwone tu i owdzie bialo-zielona\ve prze
cie jego domo\ve uply,ya na zatrudnieniach rolni- rzynają pasy. Przed 20 jeszcze laty I-Ielgolandczy
czych i pasterskich, a duch przedsiębierst\va rzucaj e cy po \vązkiqj i niebezpiecznćj ścieżce drapali się 
u a morze za handlem, ryboló\vstwem, korsarstwern. na skałę, aż nakoniec w r. 1834 kosztem rządu an
Lecz jako \Yały uderzają o schronienic tych śmia- gielskiego wzniesiono potężne te wschody. 
łych marynarzów, tak obca chciwość i oś,viata Obok przyjemnych Helgolandek, z czerwoneroi 
wszczyna walkę z ich swobodą i prostotą obycza- chustkami na głowie w kształt zawoju spiętemi, co 
jó,v. Długo, bardzo długo utrzyn1ać się może zdo- niosą torf lub wodę, czerpaną \V dole z jedynej na 
łali przeciw ten1u natarciu; ale na koniec ze\vnętrz· cal~j wyspie studni. obok krępych rybaków, za któ
ny wpły\v bierze górę, i tylko ruina przeszłości do remi ohojej płci \vyrostki dźwigają złowione ryby, 
naszych przechowuje się czasów. obok postrojonych gości \Vstępujemy na szmarag-

Taki to \-vidok przedsta\vić zamierzamy swoim do\vą mura~'ę górnrj części I-IeJgolandu. 
czytelnikom, \Viodąc ich ku maleńkićj wysepce mo- Gwar ulic ożywionych przechodniami, odgłos 

rza północnego. Na zachód od brzegów holsztyń- przygrywającej pod nami muzyki zupełnie już uci
skich, '\V ró,vnej pra\vie odległości od Hano\veru chły. Ludzie rojący się koło domÓ\V ezarnemi tyl
i Szlezwigu, na rzer\vona,vej opoce ~rznosi się wy- ko "'ydają się punktami. Lecz wzrok nasz, dalej 
spa H elgoland. Ściany jej od pólnoco-~'schodu sięgając, puszcza się ku przystani, gdzie po,viewa
prostopadle pra,-rie stromym sterczą spadkiem, ją flagi różnobar,vne Innóst\\-·a ~tatkó\v płynących 

a pas łączący przylądek N ordhorn z przylądkiem tam i nazad. Odpływ morza odsłania teraz obszer
Siidhorn przedstavvia obraz \Vspaniały dzhvnie fan· ną przestrzeń białego piasku nadbrzeżnego. Zie
tastycznego spustoszenia. Nieustannie działająca łono omszone kamicnie wynurzają się z oceanu, 
potęga oceanu martwym tu głazom nadała postać a między niemi połyskują jasne smugi wody, w któ
czarodziPjską. Widziflmy olbrzymie \Yieże~ od ma- rej brną chłopcy szukając muszli i raków. Dal~j 
cierzystej od<\r\vane skały, ciemne rozpadliny i ja- odsepy 1norskic (d'uny) rozległym ciągną się łań

skinie, smagle kolumny i \V bryły potarg~ną opo- cuchem, a tlo ich 'v promieniach sloóea srebrzy
kę. Mi~jsrami, stokroć okazalsz~ od lukó1-" gotyc- stym razi nas blaskiem. Nieraz już te odsepy po
kich "}zniesionych ręką ludzi, piętrzą się brarny stać s\vą zmieniły; ich piaski burze poniosly lot 
skaliste, przez które z gluchym szumem prze\vala- brzego\vj, aż póki no'"Y orkan pottu·ganych nie 
ją się bałwany. Ptast\YO \Yodne, wesoło g\var,ąc, uróvvnal im \Vh~rzchołkó""r Zdarza się często sly-
okrąża to czer\vone Z\Yalisko; "" licznych_jcgo gro· szeć narzekania podróżnych na snlutną jcdnostBj
tach ·gnieżdżą się me,vy, orly morskie i kaczki, ność Helgolandu. Trudno też rzeczywiście zdaniu 
a ldedy niekiedy i foka \vynurzy się z fali, szukDjąr temu otlmó\vić słuszności, jeżeli pięl\ n ość zakla
oclpoczynku na brzegu. dać będziemy na rozmaitości tylko \vidoków. Je-

Zienlia I-lelgolandu \V tern 1niejscu przedstawia ' dnakże, dla urni<jącyrh z niej czerpać, skarbniea 
po,vh~rzchnią piasczystą, p<'krytą tra\vą rnorską 1 dziejó'v i przyrody tej \vyspy nieprzebranyeh do-
j muszlami. Rzędy domó'v drcvi'nianych ciągną się starczy zasobó,v, chociaż pod \vzględem rozrywek 
'vzdluż brzegu, a z nich gdzieniegdzie okazalsza li zmyslowych rnało ona przedstavvia zajmującego. 
'vystrzeli budo\vla, jakby dla pokazania przy by- N o wsze dosyć kształtne budO\Yle, stano\viące tak 
szom, że \V taki~j nawet samotni zbytek życia cy- zwany Falm i ciągnące się u stóp skały, są ogni
" 'ilizowanego umiał się rozkrzewić. Są to zajazdy skiero życia zagraniczn0go, kąpielov;ego, jeśli tak , 
clla gości kąpie lo "·ych, pa \Vilony i domy przez na- \vyrazić się '"'olno, które,jak przyszło szybko i sztu
czon e do znba\''Y· \\r ązka ulica, z '"Jklvintnemi skle- cznie się dziś utrzymuje, tak szybe<~j jeszcze, nie· 
parni i \Yysta~;vami, pro\Yadzi do \Ysehodó"·, co trze- stety, może się rozpi<~rzcbną(:. Ciasne z~tto uliczki 
ma śmialemi Z\Vrotarni po 186 szćrokich stopuia('h, górnrgo miastH, \Ve wschodniej stronie skały, czy
wspinają się na szczyt skały. Niższą ich część oC'ie- sto już s '"ojskic noszą piętno. N aj orzyvdści<~j bu
nitlją wiązy i lipy, środko\va krzakami bzu i róży rze to i sloty zmusiły te gron1acly domkó\v do sku
wdzięcznie jest okolona, '" naj \vyższej zaś \V ino pienia się \V jaknajmniejszytn obrębie i przytule-
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nia do siebie, a wyzierające z irh grona małe 
ogródki lvarzywne i kndato,ve zabirgłość tylko tych 
skrzętnych 'vyspiarzó'v z nicn'dzięcznego wskrzesić 
mogła gruntu. Skromny, ubożuchny w środku 

kościolel~, podparty karniennemi pasierbami, wier
nym jest calej wyspy obrazem, uzmysło"deniem 

prostoty jej miPszkańcó"\v. Naprzeciw, jako godło 
tegoczesnej ośrviaty, usHqjąc~j \vyprzeć pierwotne 
nieokrzesanie 5 ""znosi się okazały gmach szkolny, 
z wesołeroi dokola ogródkami kwiatowemi. Szcze
gólny także, na 'vstępie zaraz do górn~j dzielnicy, 
przeds tawia widok dre,vniane z wielkieroi okna-

. . . . , . . . 
mi więzienie, szczęserem pra"'Ie za\vsze stoJące 

pustkami. 
W zdluż ścian skalistych postępując. mijamy 

ostatnie domy Falmu i Z\vTaeamy się na poludnie 
lVJspy, ku d \V Om j~j morskim latarniom. Dalvniej
sza z nich, zbudowana r. 1678 z natchnienia Ham
burczykó,v, ma postać 'vieży kwadratowej, z któ
rej przed laty j eszcze 40 ogromny ogiet1, podsyca
ny \vęglem kamiennym, przyś,vh~cał żeglarzom mo-

- rza północnego. Mieszkańcy Belgolandu na tę sta
rą budowlę z nałogo,vem patrzą przy,viązaniem , 

podczas gdy nowa latarn1a, ~·ysta\viona przez An
glikó'v \V r. 1810, niechętne tylko ściąga na się 

spojrzenia, lubo metal o we na j ej szczycie re\verbe
ry rzucają snopy światla nieró\vnie rzęsistszego. 

Z tej ostatniej budo,vli objąć można 1\7zrokiem ca
ły ów odłamek, rzucony na łono niezmierzonego 
oceanu. Po,vierzchnia skały łysą i jednost8jną 

przedstawia ró,vninę, przerwaną '"je dnem tylko 
miPjseu nie,vielkiem wzgórzem Flaggenberg. Grunt 
~~szędzie uprawiony i '" cyplu szczególniej północ
nym całkiem pokryty kartoflami; zkąd goście kąpic
lo\Yi wijącą się tum ścieżkę przezlVt\li żartobliYvie 

aleą kartoflaną. Rosłe, najwięcej czarne, O\vce fry
zyjskie pasą się tu i owdzie, U\viązane postronka
mi do \"\'bitych \V ziemię żelaznych kólek, by ze 
stromego nie spadały brzegu. l\liPjscami też ,-vidać 
rozpięte sieci ptasznicze; wiatr bo"viem wschodni 
liczne na tę wyspę sprowadza ptast,vo przelotne. 
Drozdy, bekasy, dzięcioły, krzywon osy, kukułki, 
czaple, kraski, dudki, \Vy\vilgi, zimorodki i t. p., 
" ' wędró\vkaeh swoich czaso\vego szukają tu schro
nienia. Niekiedy napotkać na \Vet można dzieci da
lekiej północy; jak: sowę-śniegułkę, skowronka sy
birskiego, grenlandskiego gołębia i gęś edredono· 
wą; lecz " 'szystko to ch,vilowi tylko mieszkańcy 

. . 

Helgólandu. Z rodzimych, na odsepach w znacznej 
niegdyś ilości cho,vały się kr0lild; obecnie jednak, 
czy skutkiem rnyśli'vYskiego Ilclgolandezykó\v zapa
łu, czy,jak niektórzy utrzymują, przez szczury z roz
bitego okrętu, wszystkie niemal zostały wytępione. 

Czer~rona skala szmaragdowyrn przykryta ko
biPrcem, to " 'yspa Helgoland, klejnot o który kie
dyś książęta Szlez\vign i Holsztynu krl\7 ;1\Ve toczyli 
boje. Przyrównać ją można do okrętu, za\vieszo
nego nieruchomie na falach oceanu. Nlorze jest oj
czyzną, ląd tylko schronieniem jej mieszkańcó"!· 
Modre z~vierciadło '\vody jaśnieje przed nią 'v bla
sku slonecznych promieni, przechodząc na skraju 
\V szafir, a miejscami mieniąc się zielono. Wtem 
silne tchnienie vviatru, pędząc od zachodu, uśpione 
rozbudziło bałwany. Białoskrzydlate statki, co je
szcze nieda\vno tak dumnie i bezpiecznie .szybowa
ły, sta"rszy się teraz igraszką rozhukanej burzy, 
z pośpi echem Z~'ijają żagle. Niebo ciemneroi po
kryło się chmurami, których czarna opona ponuro 
DD rozkołysanym odbija się oceanie. Ale szybko 
znów rozstępują się obłoki, i słoi)cc " rystrzela z nich 
snopem olśniĆ\"\'ających promieni. Jeszcze fale ki
piące z hukiem i szumem roztrącają się o brzegi; 
lecz ponad urvviskan1i, na znak łaski boż~j , wspa
niała zawisła już tęcza... vV ttj zmiennej igraszce 
żywiołó\v odbija sję historya H elgoland u i jego 
1nieszkańcó'v, naprzemian pogodna i burzliwa. 

W odległej starożytności, jak mÓ"'i podanie, wy· 
spa Helgoland łączyła się z lądem rnacierzystym; 
lecz morze północne zalało kraj nadbrzeżny, i prą
dy jego poszarpały go na części. za,vsze jednak 
obwód wyspy pozostał znakomitym, sięgając na 

północo-wschód aż do brzegÓ\V Szlez~rigu, dokąd, 
\Yec.Hug \Vieśei, przechodziło się po desce. l"=>od2nia 
lndovve nie zawsze "\vpra,vclzie by,vają zasadne, 

• • • ł ,, , • 

\V tym razu~ przccrez rzcczyw1stnsc ~vyrt1zn1e za 
niemi przema\via. W czasie gdy Anglia była jeszcze 
pólv\'yspem, a eiaśnjna kalctai1ska nie istniała, gdy 
morze pólnocne ogromną przedstawiało zatokę, 

kt6rtU wnętrze t\vorzyly brzegi holleudcrskie i fry
zyjskie, 'vtedy i wyspa Helgoland zosttt\vać mogla 
\V związku z lądem stałym, podobnie jak szereg 
\vysp hollenderskich nicza,vodnie dawne oznacza 
pobrzeże. Potęga w·iatrów zachodnich rozbijała się 
o lądy, a brzPgi Nierniec pólnocnych były wów
czas płaskie i spokojne. Że kiedyś tak być musia
ło, o tern, dowodniej niż podanie, przekony\va nas 

' 
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nauka. Przyroda \vszędzie nadaje zwierzętom kształt hanzeatyckie Z\Vróciły vvtedy uwagę na mało do
odpo\vicdni 'varuokom w których ony żyć prze- tąd cenioną ziemię, i zaraz na niej urządziły S\voje 
znaczone. Dlntrgo skorupiaki na silne " 'ystn,Yiane sklady. Ale ponlyślny ten \vypadek spro '''adził 
bał\vany, by,Yają zawsze i n1niejsze i grubsze jak i klęski 'vojenne; książę bo'''iem holsztyi1ski Fry
\V wodzie spokojnej. Otóż ]~oło Jutlandyi dziś je- deryk, opierając SV\7C żądanie na ciziedziczonem po 
szcze znajdują się skorupy tak z~wanych muszli ser- przodkach zwierzchnict\vie, urościł sobie prawo do 
co\vych jadalnych (Cardium edule), ale "viększe poboru cła od Hauzeató,v, i krwa,vybój przrz lat 
i 'vątlejsze od skorup żyjących tatn obecnie Z\vie- kilka srożył się na lvyspie. Kiedy '" XV I stule
rząt tegoż rzędu. Musiały \Vięc ony niegdyś w ci- ciu reforn1acya i do tego przeniknęła zakątka, 
chem przeby,vać morzu, zanim prądy zachodnie ~ledzie, mÓ\vi legenda, zniknęły, a z n.iemi dobro
odcr,vały Anglią od lądu curopPjski~go. byt flelgolandu. W r. 1530 było jeszcze 2,000 lu-

Podanie rÓ"'nież opie,va, że pier\vsi apostolo1vie dności, ale 'v 80 lat później nic pozostało jak 200. 
cbrystyanizmu zastali 'vy. pę łielgoland obszerną Wpra\vdzie kn koi)co,vi 'vieku XVII liczba ta pod
jeszcze krainą, z polami zbożem zasianen1i, z lasa- niosła się znÓ\V do 960; da\vna jednak zamożność 
mi, k\vitnącemi w łośćmi i obronne mi grt)dami,. nie 'vróciła. lubo \vtedy przestrzeń między skałą 

W cieniu lasó'v wznosiły się świątynie rzymskie a odseparoi była jeszcze ziemią urodzajną, na któ
i fryzyjskie, do których pobożni pielgrzymi niezli- rćj upra\viano zboże i paszono trzody. Rok 1720, 
czonen1i spieszyli tlumy. Tu stała słynna Ś'\viątynia szósty po zdobyciu '"Jspy przez Dni1czykó\v, no
fryzyjskiego bożka F osi te; pier,votni bowiem miesz- vvym ciosem dotknął j ej mieszkaiJCÓ'\v. W sam 
kai1cy Helgolaudu byli Fryzyjczykami, narodem dzień Ś\V. Syl\vestrn. okropna na,·vałnica 'viec.zorem 
dzielnym, przedsiębier(·zym i bnrzlhvym, jak ota- uderzyła o brzegi; bydło się potopiło, ludzie z ży
czające go morze. Tu król fryzyjski Radbod, dwu- ciem zalcd,vo uszli, a gdy po nocy przepędzonej 
krotnie przez księcia Frankó\v Pipina Mnłego po- w męczarniach niepe,vności zaś,vital \vreszcie ra
bity, w r. 697 szukal sc}~ronienia; tu niczdobyty nek no,vego roku 1721, pas ,łącząey skalę z odse
jego zan1ek Roclenburg na skale piętrzył się pou parni okazał się zcrvvanym, i j edno z głó~'nych 

obłol<i. Tu także, zagnany burzą,'' ylqllO"' ał a po- źródeł utrzymania I-Iclgolandczykó'v na za\vsze by
stel fryzyjski Willibrord, arcybiskup UtrPrhtu, Jo zniszczonr. 
i przeclsię,vziąl na\Yróccnie krajo\YCÓ,v. On to, jak ()d roku 1S06 \vyspa H elgoland przeszla 'v po
~'ieść niesie, ściąć kazał lasy poświęcono czci po- siadanie Anglii, i jednocześnie, skntkien1 francuz
gańskh~j, i odtąd na 'vyspie obnażon<~ żadne już ki(·go systemu kontynentnlnrgo, roz\vinąl się tu 
nie '"yrosłll drzelvo. \V dzie,vięeuziesiąt lDt później znakomity handel przemycarski, który, aczkol,vick 
Luidger, biskup iltli.instPru, do rPszty 'vykorżenil zbogacał jej mieszkańcÓ\\', wplywal zarazern na 
bał,voch,valst,vo. W XI jeszcze stuleciu 'vyspa den1oralizacyą ich i zatarcie piętna narodowego. 
fle1goland miała podobno d\Yie mile długości, a je- Gdy "" r. 1820 Anglicy cofnęli S\vą załogę, \vyspa 
dnę szćrokości; lecz burze g\vałto,vne i żar slone- raz j eszcze zubożała. Na domiar straszlbva burza 
czny 'v XII ~'ieku spra,viły rozpadnięcie się ska-

1 

zniszczyła lV j e clnćj nocy \Vszystkie pra,vie statki 
ły, i \viększa część lądu runęła \V morzr. krajo,vców, będące na kot\viry 'v źle ubezpieczo-

z upacUdPro p ogai1st w a zgasła i da,vna ~ lrietność nćj przystani, i nędza już im zagrażać poczęła, gdy . 
I-łe1golanclu. Przez wieki \vyspa była tylko siPdli- j urządzenie \V r. 1826 morskich l\ąpieli odrazu po
skiem pólnocnych korsarzów. Pod koniec miano- tężnie ich clź"vignęło. · 
\vicie XIV stulecia istniało tu bract\vo podobne do Charakter IIelgolandczyków \V ogólności przy
Flibustierólv amerykańskich, założone puczątko- pomina SzwajcarÓl\', ale się lepi<~j uchował od 
'"o celem zaopatrzenia"' żyn·ność oblPżon<'go przez \Yply,YÓTI' cudzoziemskich, bo podejrzli \VOŚĆ \vro-
1\Ja]gorzatę duńską bztokholrnu, lecz które później dzona strzegła i<'h za\vsze od bratania się z przy
stało się postrachem całego morza północnego. byszami. Inna zato 'vada fryzyjska, za\·viść~, srogie 
Jedna z nnjszczęśli\vszych dla Helgolnndu (lpok nieraz zadawała im rany. Helgolandczyk znieść 
zabłysła w ""rieku XV, gdy przepływ śledzi od tego nic może, gdy sąsiada niespodziane spotka 
Sz,:recyi ku jego skiero~'ał się brzegom. ~1iasta szczęście, a obrażony egoizm staje się 'vtedy po· 
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~rodem zacięt~j częstokroć nieprzyjaźni. To też po 
\Vszystkie czasy rozterki domO\Ye kraik ten podzie
laly n n stronnirt\va; obecnie zaś, pod opieką .... t\..nglii, 
wyrobiło się na"'et roś nakształt arystokracyi. 

I-Iojność angielska i zbytek życia kąpielalfego 

stano\vią dziś zamożność mieszkai1có"' Helgolan
du, ale zamożność ta jest niepewną. Morze zwolua 
lerz bezustannie nurtuje lańcuch odsepó,v, znaczne 

• • 

• 

niekiedy zale\vając wzgórza; jeśli 'vięc sztuka nie 
ubezpieczy ich groblą, to ~~krótce piasczysta tyl
ko pozostanie la\Ya. Biada zaś ludności , gdy prę

dzej lub później 'vyniosl:1 o\va linia odsepó'v runie 
pod naciskiem fali; bo cios ten z n i szczy l{ąpiele, 

ostatnie źródło utrzymania \vyspiarzów, którytn zby: 
wa już na potrzcbn<U sile i energii, by nową pracą 
nOV\7ą tćż st\-vorzyć sobie przyszłość. 

RENETY. , 

• 

Bogate w drze"''a o\vocowe sady szacownym wiPjsldego gospodarst\va \-vszyscy są życzli"'i, 
niezaprzeczenie są nabytkiem dla siedzib, szczegół· a z życzeń powstają myśli, które, często po"rtarza
niej 'vicjskirh; a przecież stosunko\VO niewiele ich ne, w rzyn się zamieniać zwykły. Zapomagają się 
u nas napotkać. Ale bodaj czy nie teraz, kiedy i bogacą sady fol\varczne, pańskie, czemuż by ra
urządzającc się wioski zamieszkanie włościan usta- zem nie miały \vzrość w tę ozdobę i \vygodę siedzi
lić mają, naj,vlaściwszą byłaby pora do zaprawa- by v;rlościańskie, zwłaszcza w czasie kiedy powsze
dzenia sadów; oby tylko znalazło się jaknajwięcćj chnie zajmuje lvłościan myśl stalszego niż było do
takich, co by do tego kmiotków zachęcali! Jakin1- tąd usadowienia się. By"'ają już u nas wsie i oko
by zaś sposobem dokonać się to dało, to każdy, lice dosyć obfite \V sady, ależ nien1alo i takich, 
według mic,jsro,vych okoliczności i swoich z ludem gdzie pieńka drzewa O\VOCO\vego niedopatrzyć. 
stosunków, najlepi~j osądzi. Lat temu już przeszlo Ttlkie \vsie, takie okolice przedsta,viają oku prze· 
trzydziPści, jak, mieszkając w Lubelskiem, pozna- jeżdżającego smutny \vidok albo nędzy, ubóstwa, 
łem obszerne dobra w których \Vlościanie podostat- albo przynajmniej jakiejś dziwnej obojętności. Ja
kiem 1nieli owoców, nietylko ;do \\7lasnego użycia, l kiż 'vięc pożytek przyniosłaby tam zachęta ze stro
ale i na sprzedaż, tak iż dotąd podobno znaczna ny właścicieli dóbr albo ich rządzców? 
część galarami po Wiśle do Warszawy sprowadza- Kiedy już tyle po,viedzieliśmy pod \vzględem ogra
nych ztamtąd pochodzi. A zkądże owym \Vłościa- dnietwa wiejskiego, zakończmy te u\vagi życzeniem 
nom przyszlo tuki e bogact,vo sado,ve? Otóż po- dla ogółu sadów krajo,vych, aby ""'ięccU i trosklhvi~j 
wiadono mi, że \vłaśeirielka, aby skuterzuiejszą krzątano się o kolo ich za pomagania. Chcielibyśmy, 
była jej zachęta okol o zapomożenia włościan w sa- dla prawdzhvego dobra właścicieli sacló'v wiejskich, 
dy, zobowiązała księży proboszczów parafij w s'vvych aby zamiastktlpo\vania szczepÓ\V od pierwszego jaki 
dobrach, aby, nim dadzą ślub jakiej parze, żądali się im nadarzy obcego handlarza, nabywali je raczćj 
od pana młodego ŚVi'iadcctwa " 'ydanego przezwój- od krajowych, 'viarogodnych ogrodnikó,v, a unikną 
ta, że 'vlasną ręką zaszczepił i \vypielęgno\vał pe- tak często zdarzającego się zawodu i zyska na tern 
\Vną liczbę drze\vek OWOCO\VJCh W ogródku swej nomenklatura OWOCÓW, W którrj U nas największe 
siedziby. To żądanie tak było skuteczne, iż nikt się jest zamięsza.nie i niepewność. Pożądaną byłoby 
od spełnienia go nie \vylamywał i dla nikogo nie rzeczą aby sprzedający drze\YO pokazał albo w na
stało się przeszkodą do zawarcia związku małżeń- turze, albo przynajmnićj na dokladnćj rycinie, jego 
skiego. O\VOc i ręczył za tożsamość, a takićj rękojmi tylko 

Ni~ sądzę aby po,vyższy ustęp nicpotrzebnie tu od krajoVirego ogrodnika wymagaćby można. Tak 
był wtrącony; bo wszakże zakrzewieniu tej gałęzi postępują i kupujący i sprzedąjący \V krajach slyn-
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nych z tej gałęzi ogrodnirt~ra, mianowicie w pół
nocnych i środkovvych Niemczech, w Belgii, Hol
landyi, Anglii, Francyi i Sz"vajcaryi. My ich 'v tej 
ostrożności naśladować powinniśmy; to choć na
będziemy nowy gatunek, z obcem z':vykle dla nas 
nazwiskiem, vviedzieć przynajmni~j ·będziemy że 

ten, a nie inny podstawiony, nabyliśmy. 
Nie mamy dziel pomologicznych, jakieroi się już 

wymienione dopiero kraje szczycą, dlatego nie wie
my prawdziwie ile i jakich rodzajów O\Voce u nas 
się pielęgnują. Powtarzane 'v różnych okolicach 
różne ich naz\viska okazttią się, po największej 

części, dowolne, mylne lub przynajmniej niepevvne, 
bo braknie nam środkó\v porównania, opisóvv klas
syfikacyjnych. Wielką uczyniłby krajowemu ogro
dnictwu przysługę, kto by się zajął ułożeniem tako
wych, ale musiałaby to być praca nie jednego czlo

wieka. 
Renety (Reinettes) pochodzenia francuzkiego, jak 

to już samo ich nazwisko pokazuje, są to jabłka 

liczną klassę stanowiące, znane i szacowane lV ca
łęj Europie. W ogólności odznaczają się powierz
chownie nabiegie1n żywo-czerw~nego koloru, a "\'Ve

wnątrz trzeszczącym 'V gryzieniu k-ruszeniem się 

ich mięsiwa, które jest pospolicie drobno-ziarniste, 
delikatne, jędrne. Piękne w ogólności kształtem, 
zalecają się nadto przyjemnym zapachem, lecz po
spolicie są niezdatne do długiego zachowania. Pręd
ko więdną i dlatego na drzewie aż do użycia zatrzy
mywaćich należy. Dzielą je Z\-vykle na renety czer
wone, szare i żółte czyli złote. Zpomiędzy bardzo 

- wielu gatunków vvymieniamy tu niektóre znakomit
sze, jako to: R. Aizerna, Auvergne, Breda, Breta
gne, Clareval, franche, z O'\Vocem średni6j \-vielko
ści, żółtym, przypłaszczonym, słodkim, długo się 

przechować dającym; R. rnala i duża angielska, R. 
złota, bardzo o b rodna; R. biała, owoc średni~j lviel-

t 
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kości, obficie obradza, przyjemnie pachnie; R. czer· 
wona, o'voc duży, grubszy niż długi, ścisły, kwa
sko,vaty, późny; R. kanadyjska, O\-VOC duży, obfity; 
R. hollenclerslca, o"'roc duży, przedni, żółty, z czer
wonym nabiegiem; R. triomphante, ktt)rej owoce, 
pojedynczo \V papier zawinięte, z Franeyi do Kon
stantynopola zdrowo zaprolvadzić się dały; R. Lu
neville, mająca czerwone wewnątrz mięsiwo, a po 
wierzchu pstrokata, zielono-czer\lvona; R. Monbron, 
muskat, orleańska, roszelska, hiszpańslca i t. d. 

Oprócz już znanych przyby~rają jeszcze co rok 
gatuńld novi1 0 vvyphaęgno,vane przez ogrodników 
francuzkic h, belgijskie· h, hollenderskich, angielskich 
i nieinieckich. Do najnowszych należą; R. Gathoye 
i Franciszek Gathoye na załączonej tu rycinie wy
stawione. Wyhodowali je w Leocliurn (Liege, Lut
tich) panowie Gathoye; pierwszy gatunek pochodzi 
z nasienia w 1843_r. zasianego. l{ora na drzewie tego 
gatunku jest czarniawo·-bronzowana, słabo popęka· 
na; liście szerokie, owalne, regularnie i mocno ząb
kowane, z wierzchu połyskowne, ciemnozielone, spo
dem, jak zwykle, jaśniejsze. l{ wiatjak u wszystkich 
renet. Owoc średniej wielkości, koloru zielonego, 
słabo rÓŻoV\tO prążko\vany, tu i owdzie czarno na
krapiany. Oczko regularnie w samym środku, bez 
zadnych naokoło wypukłości. Mięsiwo delikatne, 

przednie. Owoc ten, aż do pierwszych przymroz
ków nocnych na drzewie pozostawiony, dobrze się 
potem, 'v dogodnej piwnicy, aż do sierpnia prze
chovvuje. 

Gatunek R. Franciszel' Gathoye, ma ku oczku 
kształt nieco kręgielko\vaty. Owoc jest żółty, z bo
kiem czer\-vonym, czerwono i różowo regularnie 
uprążkowany, lekko czarno nakrapiany. Mięsiwo 

k'vasko'\\7ate, soczyste, z przyjemną wonią. Oba te 
gatunki, dla \vielldch owocu swego zalet, zasługu
ją na upolvszechnienie. 

' ' E. L. b. prof. n. p. 
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Kozacy, według t'vierdzenia l{aramzyna histo- czątko\-vy ubiór Kozakó'v był ze skór Z\vierzęcych, 
ryka rossyjskiego (i), już w r. 948 byli znani; ja- które \V języku sło,viańskim zo~vią się koża, zkąd 

kiś bo\-"\7ienl Szymon, wychodzie c polski, założył naz"ra kożak lub kozak. 
przy ujściu Buga (Boba} osadę, która dotąd się zo- ICozacy, daiąc u siebie przytułek każdemu, kto 
'vie Szyrnonotoym rogiem, i sprowadzi! tam przeszło tylko bojaźnią kary za przestępst\VO lub inną po-
l 00 mężczyzn, którzy sporządzi"vszy sobie ubiór budką do opuszczenia rodzinnego kr~j u był zmu
z futer kozich, a ztąd przez,va\vszy się Kozakami, szonym, porzątkowo, podobnie jak w t:.tborzc Cy
'valczyli pod chorąg,vią cesarza greckiego prze- ganó,v, rządzili się patryarchalnie; lecz gdy zwo· 
ciwko Turkom i 1-v nagrodę za swe męzt,vo otrzy- lennik()\v liczba się zwiększyła, zarnicnili rząd pa
mali od niego przyznanic nazwy Kozakó"v, a nastę tryarchalny na konstytucyjny. 
pnie, pozysł\a'\vszy 1askę królów polskich, osiedlili Jan Potocki, w dziele: Histoire primitive des peu-
się nad Dnieprem pod Oczako'\vem. ples de la Russie, twierdzi, że za czasó'v l{onstan· 
Mikołaj lVlarkie\vicz wywodzi 1\:ozaków od Tor- ty na Porfirogeni ty już byli Kozacy nad morzem 

kńw, narodu zapędzonego na Ruś przez Poło\vców, azo,vskićm. lVlścisla'v, syn Włodzimierza, w pól
który mial zbudo\vać nad Dnieprem. miasto Czer- ,vieku póżnićj już \valczyl z ICozakami. Około koń
kasy, a następnie \V roku 1120 za rabunki \vypę- ca zaś vdcku XII i początku XIII, gdy liczba ich 
dzony byl przez ~lonomacha napowrót do stepów znacznie się po,viększyla, zaczęli być znani \V kra-
azyatyckich (~) . jach sąsiednich pod nazwą Kozakó1v zaporożskich. 
~ Według Siestrzencewirza, naród kozacki począ- Zaporoże oznacza kraj za progatni Dni<-"pru leżą-

tek S\vój i naz\visko \vziąl z Azyis od dalvnego lu- ey. Progi (porobi) na Dnieprze są to skały różnćj 
du Kozary, około morza kaspijskirgo żyjącego, rozciągłości i 'vysokości, z których jedne ukryte 
który pot~m ztamtąd aż do morza azo\vskiego sic- są w rzece, drugie róvvne z \vodą, d'vie zaś najwyż
dziby S1'70jc rozt.-iągnął; że zaś lud ten zajmo\val sze 'vystają nad rze kę. Liczą ich 13. 
część kraju \V sąsiedztwie !"fataryi i Persyi, a Per- I\.ozacy zaporożscy, stano,viąc sobą straż ludÓ\V 

so"'ie kraj trn nazy,vali Kozachia, co w ichjęzyku slo,Yiańskich od fanatycznyeh zapędów islamizrnu, 
znaczyć miało Scytyą górzystą, zatćm Kozacy za- byli na połuc1nio-\vscbodzie Europy tern, czćm na 
częli się nazy,vać Koza chi, a z tego Slo,vianie utwo- zachodzie Krzyżacy, oraz ka\valerolvie 1nieczowi 
rzyli I\:ozak ( 3) . i maltańscy, to jest: zakonem '"ąisko''"Yffi· Uro-

Iuni jeszcze "'ywodzą naz'''ę Kozaków od wyra- czysko Wielki-Ług ( 4) czyli " 'yspa oblana Dnie
zu tatarskiego kozak, co ma znaczyć jeźdzca lekko prem i rzeczkami Chortyć oraz 1\:ońskic-'\VOdy, . , . 
uzbrojonego. N~jprawdopodobniejszym z tych z\vana inaczej wyspą Chortyć, była pier\vszcm sle-
wszystkich jest \vy,vód I\:aratnzyna, z którym zga- cliiskiem to\varzyst\va l(ozakÓ\V zaporoiskich i za· 
dzają się: Piasccki, Hartknoch, Lacombe, Cheva- "viązkiem sla"vncgo zaporoiskiego niżo,vego woj
lier i \Vielu innych historyków. Czy rzeczy,viście ska. 
Kozacy nosili futra kozie , nieV\'ątpli\vych podań Cale towarzystwo czyli wojsko zwało się Ko
o te m nie n1amy, terobardziej, że mieszkając w p u- szem lub Krawczyną (2) zaporożską. Naj \Vyższym 
stjch Stepach, Z trudnością je W znacznej iloŚci do- rządzcą tego małego kraju był ataman koszOLlJy, ktÓ• 
sta\vać mogli; nie ulega jednak wątpli\vości, Żd po-

1 

( •) llcTopia l'ocyAa.pc'I'Ba Pocciiicrtaro, V. 
CTp. 416. 

( tJ) li eT opia ~laJiopoccin. 
( 3) D kraina i Zaporoże, czyli history a Ko~aków, przez 

l. N. Czarnowskiego. Warszawa 4 854 r. 

• • 

( ł) Ług czyli łąg oznacza nizkie brzegi rzeki, które na 
wiosnę woda zajmuje, latem zaś wyborną i zdatną na sia
no dają trawę. Takim jest lewy brzeg Wołgi, który dotąd 
zowie się stroną, lugowq. 

(2) Kra·wczyna to samo ~na czy co ukraina, kraj krań
cowy, pobrzeżny. 
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re go władzę ograniczała 1•ada kozacka, składająca 1 kna granatowego, spencer kitajowy lub futrzany 
się początko\vo z dlvunastu, a potem z kilkuclzie- 1 materyą pokryty, który zwano kożane1n; przepasy· 
sięciu członkó,v. Całe 'vojsko składało się ze star· 'vali się pasem jecl\vabnym, na glovde zaś nosili 
szyzny czyli Z\vićrzchności zakonu, i towa'rzystwa czapkę kabardynkę; z " 7ierzchn pokry,vali się bur
czyli brDci. Starszyznę stano,vili : koszo\vy, sędzia, ką krymską. Starszyzna, miano'"ricie na paradę, 
pisarz \vojskovvy i asauł. .. ~ędzt'n był \Yyobrazicie- nosiła koszto\vny ubiór. Każdy l(ozak mial musz
Iem teraźniej~zego audytoryHtu, i jako druga osoba ki et, szablę, cztery pistolety i pikę czyli \vłócznią. 

"' zakonie, zDstępo"ral atamana kosZO\YPgo. Pi- Poży,vienie Zaporożców składało się z kaszy, 
sarz tvojslcowy był sekretarzem jeneralnym, a ra· kuzeszy, to jest polewki pszennej, jęezmienn~j lub 
czej ministrenl \Vojny. Asauł 'WOjskowy był jenerał- gryczaoćj' z mlćka i ryb z małvm dodatkiem pod
adjutantem koszo\vego i ministrem policyi. plon1yków pszennych zwanych pałenycami i kor-

Pićr\\·si osiedleńry ''7ielkiego-Ługu rnieśeili się żow czyli plaekó\v, a niekiedy z pastramy czyli mię
\V jednytn domu, czyli koszarach, które się z'Yały 1' sa baraniego, zasuszonego lub uwędzonego z solą. 
ku'rzeniem i były tak obszerne, iż przeszło 600 l{o- \V czasie 'V\7ojny zwykle jadali tołokno, to jest ży
zakó'v mieścić \V sobie mogly. vV późniejszym l tnią lub pszenną mąkę, rozpro\vadzoną na zimno 
czasie, gdy kosz przybrał nazwisko siczy chortyc· k\vasem chlebnym i zakraszoną olejem i solą, (jak 
kiej, było \V nim 3~ kurzeni. to dotąd \vłościanie ruscy pożylvają), które Z\vało 

Sicz lub siecza zaporożska, by lato t\vierdza, się także teterą. Lubili gorzałkę, phvo, miód i ~va
otoczona fossą i '\valem, którego 'V\dćrzcholek wień- reniuchfJ czyli krupnik litewski, to jest \vódkę go· 
czono ostrokołem. ICształt sic7.y pićrwiastkowo to\,/aną z przaśnym miodem i korzeniami. 
był trtSjkątny lub ośmiokątny; późnićj cywilizacya f Religia Kozaków, w początku tworzenia się te
i przepych od tego wzoru odstąpiły. · O kolo siczy go oddzielnego szczepu Slo\vian, by la żadna; znaj
były szat1cc~ rogatki, mosty zclrauli,vc, burlogi dla dowali si ę bo"vicm pomiędzy niemi Polacy, Rusini, 
straży, 'viecby ostrzegające, oraz mogiły, które Żydzi, ']atarzy, Turcy, i każdy, jak 'vyżej po,viedzia
zastępowaly \vićehy a na,vet nickiedy i sz~n)ce. l{ o.. no, kto tylko potrzebo\vał schronienia od prześln
zacy ob,varo\vy\vali s"rą sicz armatami i '"·szyst- do,vania lub komu 'vlasny kraj się sprzykrzył, 

kh~m czćm rnogli i jak umieli. mógl u Kozakó~.v znaleźć przytułek. W późni~j-
Ubiór Zaporożca składał się z koszuli grubej, szym jednak czasie stale wyznawali religią pra\vo

czarnćj, '\vysm~ro'\vanćj słoniną dla zabezpieczenia sla\Yną. W Ó\vcz~s to wewnątrz siczy zbudo,vaną zo· 
się od nieczystości, z szara,,,aró,v suldQnnych; na stała cerkie\V i \Vicża z granitu, na którćj umieszczo
nogach lekkie bóty lub łapcie, to jest kurpic lycza- na straż czu\vala nad bezpieczeńst,vem od ognia, 
ne; wh~rzchniego sh'"oju dopełniał krótki kontusz a zarazem od · nnpadu nieprzyjaciela. Blizko tćj 
z cielęcćj niPlryprawnrj skóry, bez pćtsa, z 'vielkie- \vieży stał dom dla koszowego; '" nie,vielki<~j zaś 

mi ,vylotami '\Yiszącemi lub '" tył zarzuconen1i ; na odległości nu o kolo tPgo dotnu \V podkow·ę TVJ

gło,v:ie z takiPjże sl{óry czapka, '" kształcie ostro stawione były kurz(·nie, \V których się mie~cilo ca- . 
zako11czon0go \Voreczka zrobiona, kh)n~j koniPc łe to\varzyst,Yo i starszyzna, a nadto byl oddzielny 
na pra\vą stronę się schyla!. Cała pr:\l\'ie glo\va 1 ku1,:.e1i 'raclny czyli biuro \Vojsko\ve. · 
była ogolona; nad czołem tylko '"isial osełedec, to ! J(u'rzeń lub kure1ł ('') byl d\vojaki: letni i zirno
jest pęk \vłosó\v czyli czub, który tak dlugi by~·al,! '''Y· l(ilka żerdzi piramidalnic ułożonych, poprzPk 
iż nietylko glc:nvę, ale i t\varz zakry\Ynl; \V takim · przPplecionyrh rokiciną i z 'vi<~rzchu pokrytyeh 
razie splatali go jak 'varkocz i zakładuli na ucho ( 1 

); trzeiną lub sito" iern, stano\vHy l'u1,.zeń letni, jnki 
\vąsy nosili długie" brodę ogoloną. sta,viany by"·ul 'v ogrodach lub na łąkach, albo t' ż 

VV późniejszym e zasie ubiór ich był \Vyk \Vint- niekiedy na żni\vnch \V polu. ](u~rzeń :.in~owy czyli 
niejszy: nosili bo~Yiem A·o=akin~ C"zyli kaftan z su· zirno~vnik hy,l to dół, z \Vierzchu pokryty żerdkatui 

(.J) Ukraińcy osełedec czyl i czub zwali chochoł (pagó
rek), od czego przezwani zostali przez Rossyan Chochla
mi, sam zaś ich kraj żartobliwie nazwany Chochlandyq,. 

(t) Kurzeń pochodzi od wyrazu kurzyć, dymić, ozna
cza mieszkanie dymne. Na Lit\vie chałupy w których sta
wiane są piece bez komina, dotąd zowią się kurnikami 
Jub izbami kurnenłi. 

• 

• 
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i zasypany gliną lub darniną, z ot,vorem we środku byli jeszcze w wojsku zaporożskh~m starcy, moło· 
tego dachu; na dnie zaś dołu była nie,vielka kotlo- dyki i argaty. Starcem Z\vano emeryta ze starszy
w·ina, w której rozniecał się ogie1l. do ogrzania się zny, który potem znol\'U b..vł l(ozHkiem czyli towa
i zgoto1vania ja dla. \V spomniony ot,vór u sufitu rzyszem. Molodylciem nazy"'al si~ no\vozaciężny 

a razem i dachu służył za komin do wypuszczania Kozak, przed zapisaniem się do towarzystwa. Argat 
dymu, oraz za drzwi do '"'yjścia, ktore się ułatwiało parobek, luzak, poddany kozacki. 
przystawioną drabiną. Oprócz siczy, kra\vczyna zaporożska posiadała 

W późniejszym czasie, kiedy już kosz posiadał jeszcze olcol'Y· Jedne z nich miały postać niewiel
\viększe zasoby, kurzenie sta\viane były z drzewa kich \Varo\vni, otoczone 1valen1 i fossą; takie były 
ciosanego i piłowanego. "V\T Ó\vczas to kurzeń ozna- po q_rzegach Dniepru, 8Ż do satnPgo Limanu, tak
czai oddział \vojska czyli pułk, który miał svvego że nad Bugirm i w innych miejscach. Inne zaś 
kurennego atamana (i) czyli do,vódzcę, s\voję od- urządzane były tylko \V czasie Yvojennym i lvtedy 
dzielną chorągie'v i kassę. · tylko miały załogę: do tych ostatnich policzyć na-

Na kurennego \vybieranym był jeden z najwa- leży cmentarze, opatrzone \Yałem i fossą, na któ
lcczniejszych Kozaków, składających to\varzystvvo rych także \vysta\viano ar1naty. 

· kurzenia. ICurenni awanso"'rali na sędziÓ\V lub ko- Sicz chortycka, tak przez\vana od rzeczki i wy-
szowych. W koszu czyli siczy całe towarzyst\vo spy Chortyci, pier\vsze gniazdo Z!iporożców, już 
było bezżenne, uvvażane za szlachtę i oby,vat.eli,; vv XV \Vicku miała postać waro"'~ni. Gdy sława 
jeśli Z1łŚ kto chciał żenić się (co tylko w później- 'valeczności i \Volnego życia povYiększyła ludność 
szych czasach dozwalanem by,vało ), musiał się Zaporoża przyby,vającemi zewsząd ochotnikami, 
przesiedlić do stepu i tracił szlachect\vo urojone, a oręż zagarnął znaczną przestrze1l. ziemi, lVÓwczas 
przybierając naz\visko poddanego woj~ka zaporoż- cały kraj zaporożski dzielił się początko\vo na pięć, 
skiego. potem już na ośm, ob\vodów, zwanych z turecka 

Towarzystwu corocznie przez losowanie rozda- pałanlran·l-i 

" 'ano stPpJ i rzeczki na zimowniki, na past,viska i Naj,Yięcej na organizacyą ~.,ojska zaporożskiego 
pola, na polowanie i rybołó,vst,vo, część zaś grun- ,vplynął Eustachy Daszkie,vicz (i), niegdyś woje· 
t(,,v wydzielano starszyznie, duchowiet1st\VU i pod- " 'oua trocki, który w r. 1512, za panovvania Zy
oanym. Na tych gruntach budo,,·ano zimo,vniki, gmunta I, udał się do Zaporoża., gdzie jednomyśl
l{tt)re już w O\vym czasie miały postać follvarl{Ó\V nie 'vybranyrn został na koszowego. On zastal 

i ~sad g.ospoclarskic?, gdzie. I~ozacy prz~z. zim.ę J tam 30?0 Kozaków, ~t.óry.ch rozdzir lił na pul.ki 
rrneszkah; latem zas upra\VIah rolę, kos1h łąki, i sotnir 1 nadał im postac \VO.Jska regularnego. A ze 
utrzymywali stada i trudnili się polowaniem i ry- j wó·wczas już niemało było Kozaków po całćj Ukra

bolówst\ve m. W początku takiego domo1vego inie, którą rządzi! Przeela w Lanrkororiski, hetman 
gospodarstwa, podług zwyczajów innych zgroma- l małorossJjsld, zięć księcia ostrogskiego, przeto król 
dzeń ducho\Ynych, do('hód z zinlO\Vuikó\v 'vpłyvvał Zygmunt, za porozumieniem się z Daszkielviczenl, 
do kassy calego to,varzystwa; lecz od r. 1760, kic- oddal Zaporoże pod rozkazy hetmana, któremu od
dy usta\vy kozackie słabnąć poczęły, starszyzna tąd sicz mnic':j ,vięcćj była posłuszną. Daszkie\vicz 

posiadałajuż \vłasne i bogate zirno\vnild. zosia " 'al w blizkich stosunkach przyjaźni z Lanc-
Oprócz starszyzny, to\varzystvva i poddanych, 1 korońskim, i dlatego sam, jako hetman, \Vspólnie 

1 
z nim rządził koszem. , · 

{ ł) Ataman, to samo co hetman, właściwie oznaczał Po Lanrkorońskim był betmanen Ukrainy i Za-
naczelnika, których w Zaporożu było niemało, a miano- 1:\T 1 1-r k · 

Poroża k siążę Dy1nitr vv isznio\viecki~ oct \.oza o w 
wtcte: atam:łn koszo\vy, ataman hurenny, ataman szkoły 
sictuwej, ataman kracnny (minister handlu), ataman lisicki przez\vany LJajda, który \V ciągu dlvuletnich S\vych 
(W. łowczy), atAman kozac;..i ( s ierżant), a ta ma n gl'omad- rzącló'v sicz chortycką nanowo ob,varo\vnł. 
ski (sołtys) i t. d. \V późniejszy m czasie -przeznaczeni z ra- Trzecim h ctnHlncnl Lyl książę E usta c by Różyli
mienia królów pol., ki t h naczeini wodzowie Rozaków, dla ski ( 1514-1534), fi)ądry i \Valeczny, który za pro
odróżnienia od atamanów, zwani byli hetmanami. Obecnie -
jednak godność dawnych hetmanów mianuje si~ pierwo-
tnem icb nazwiskiem ataman. ( ł) Mikołaj Markiowici uazywa go Daszkowicz. 

• ' 



-
117 --- , 

wadził niejakie zmiany w urządzeniu wewnętrznem 
Kozaków malorossyjskicb, ze szlachty kurennej 
i okolicznej złożonych, dzieląc ich, podług wzoru 
Daszkiewicza, na pulki. Od tego czasu, \vielbiąc 
męztwo i zapał wojenny Kozaków, na sposób in
nych wojsk uorganizowanych, wielu Polaków do
bro\volnie zaczęło wstępować do tych nowych puł
kó\v i z chlubą przyjmować miano Kozaków. 

Po śmierci Rożyńskiego był hetmanem Wacław 
lub Wężyk Chmielnicki (1534-1569), a po nim 
książę Michał Wiszniowiecki (1569-.. 1570). 

Od roku 1570 do 1573 szóstym z kolei hetma-, 
nem był Grzegorz Drużko Swierchowski, szlachcic 
polski z Lublina, który założyl twierdzę nad Dnie
prem, dziś zwaną Krze~~ieńczulcie1n. Ten, Vlezwany 
przez Moldawian na pomoc przecj,v Turkom, po
bił na głowę nieprzyjaciela, lecz następnie, zdradzo
ny przez 1\tloldawian, wzięty był 'Y niewolę turecką 
i tam życia dokonał. 

, 

Po Swiercho\vskim, już za panowania Stefana 
Batorego, byli h etmanami: Teodor Bohdan lub Boh
danko Różny (1573-1579) i Han Podko,va czyli 
Sierpiaha (1579-1582), który roszcząc pretensye 

do tronu mołdawskiego, jako kre\vny hospodara, 
wkroczył do Molda,vii bez pozwolenia króla, i za-

jąwszy miasto stołeczne Jassy, ogłosił się hospo· 
darem; ale widząc nieprzychylność ku sobie boja

rów, wrócił do Polski, gdzie sch,vytany i odesłany 
do Lwowa, poniósł karę śn1ierci. 

Odr.1582 do 1585, za czasów Batorego, byli het
manami Jakub Zach czyli Szach, który poprzednio 
był jeneralnym asaułą Zaporoża, Samuel Zborow
ski i pulko\vnik Damian Skalozub, przezwany Su
limą Barabaszem, który dostał się w niewolę turec

ką i umorzony głodem w Konstantynopolu. 
Z koszo,vych wojska zaporoiskiego trzej tylko 

. ~o r. 1585 byli ~vięcej znani. Pozytyla za hetmana 
Swierchowskiego, Pawluk za Bohdanka Różnego 

. i Sahajdaczny Nieczaj za hetmaństwa Skalozuba. 
Z wpro~vadzeniem unii religijn~j 'vszczęły się 

pomiędzy I\:ozakami niezgody i niena\viści, tak we
\Vnętrzne jak i ze\vnętrzne. Z kłót.ni wojska za· 
poruiskiego powstały inne sicze, między któreroi 

'vięcej znaną była sicz teszłycka, założona przez 
'"

7olnych Hajdamaków, przezw:1nych l{oratajcami, 
nad rzeczką T eszlyk, \Vpadającą do Dniepru niżej 
Choro tyczy, którzy 'vybra,vszy ze s~ ej drużyny 

koszowego, naz'''ali go Adatnem Teszlyk. 
KsiĘGA ŚwrATA R IV. 

Za paaotvania Zygmunta III byli hetmanami Ko· 
zakó"' malorossyjskich: Teodor l{osiński ( 1592--
1596) szlachcic podlaski; Pa,vel Nalhvajko, spóJ
cześnik Michała Rogozy metropolity uoitskiego, 
(1596-- 1597), stracony w Warszawie; tudzież 
Piotr Konaszelvicz Sahajdaczny ( 1598-1622) po 
którego śmierci Ukraina przez lat sześć nie posia• 
dała hetmana. Wybierano wprawdzie naczelników, 
lecz ci nie byli przyzna,vani przez cały naród i kró
la i wkrótce sl\ładani z urzędu. Takieroi byli het
mani: Oliw er Steblewiec, Bogdan Konba, Zara, 
Maksym Grygoro\~'icz, Michał Doroszenko i Hryć
ko Czarny. 

Ponich odr. 1628 do 1632 bylihetmanami przez 
króla zatwierdzoneroi: Taras Triasiło, Tymoteusz 

• 
Arandarenko, Piotr Zycki i Szymon Pere\viazka. 

Za \\' ... ladysła'"ra IV byli hetmanami: Pa'"rluk, 
Stefan Ostranica, Sa\valtowicz~ Karp Półtora-Ko
żucha, Maksym Hulak, Mikołaj Zać\vilicbowski, 

Jan Barabasz i Bohdan Chmielnicki, który się pod
dal carowi. 

Podczas panowania Jana 1\:aźmirza i następ
ców aż do Augusta II byli hetmanami: Jan Wy
howski, Jerzy C·hmielnicki, Paweł T eter a, Opar a, 
Dziecik, Piotr Doroszenko, Sirko, Suchowy, Cha
nenko, Janenko, Go~ol, Kunicki, Drahinicz, Mo
biła, Samnś i Jan l\1azepa, oprócz innych, miano
\Vanych przez cara i sułtana. 

W r. 1701 d. 14 maja, za pano'"rania Piotra W. 
Piotr Jako\Yle,v, dolvódzca wojsk rossyjskich, zdo
był sicz chortycką i zburzylją do szczętu (i). W ro

ku 1709 cale Zaporoże przeszlo pod władzę 

turecką~ lecz tam l{ozacy doznawali krzy\vd, i tę

skniąc do rządu słowiai1skiego, po otrzymaniu od 
cesarzowej Anny Joannóvvny przebaczenia, w r. 
1734 po'R'rócili na ziemię rodzinną i nad rzeką Pod
palną, niedaleko od starej siczy, nieco niżej, zało
żyli no\vą sicz, która przybrała postać '\-'\'arownego 
n1iasteczka, otoczona była waJero i palisadami 
i podzielona na trzy części czyli cyrkuły. W pier
\Vszym cyrkule był bazar kramny, gdzie się mie
ściły to,Yary przyjezdnych kupcó~v, szynko\vnie 
i kurzenie lrladzy dozorującej nad handlem. W dro
gim cyrkule było 38 koszar, Z\Yanych kurzenian1i, 
tudzież mieszkanie koszowego, cerkiew, kassa " 'oj
skon' a i kancellarya. W trzecim oddzielna forteca, 

( l) Byłato kara za przyłączenie się Jana !\1ezepy z Ko .. 
zaka tni do Karola XII króla szwedski ego. 
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rodzaj cytadelli, w której od r. 1735 znajdowala zaporożski. Sicz przezwana odtąd została siołem 
się stale załoga ruska. pokTowskiem, od cerkwi w nh~j wystawion~j pod na-

Jeszcze za panowania Stefana Batorego, po do- zwą Opieki Matki Boskiej (DoKpooa J)oropoAJt• 
konanej reorganizacyi Kozaczyzny i przeznaczeniu ~hl). Jednocześnie też zniesiono hetmai1szczyznę, 

na jej stolicę miasta Baturyn, hetman Bohdanko której rządy ostatni piasto""7ał Grzegórz Razu
otrzymał od króla oznaki swej godności, jakoto: mo~ski. 
bulawę hetmańską, btu1czuk i chorągiew z herbem . W r. 1792 znowu przywróceni zostali •Zaporoż
orła w różo,vem polu, tudzież pieczęć i trzciny. cy pod nazwą Kozaków czarnomo'!'skich, z nadaniem 
Lecz w rol<u 1645, kiedy Zaporożcy przeszli pod im wyspy Taman czyli Fanagorya, z ziemią mię
z"'ierzchnictwo Rossyi, wówczas chorągiew wiei- dzy Kubaniem tudzież morzami azowskiero i czar
ka miała orła czarnego dwugłowego; przytern do- nem, gdzie w roku następnym założyli no,vy kosz, 
dany był piernacz. przezwawszy go, przez wdzięczność za otrzymaną 
Buńczuk by lato wysoka żerdź, upiększona. u góry laskę od monarchini, Ekaterinoda'l' (darem Kata-

zlotem jabłkiem, około której przymocowywała się rzyny. . · 
mala chorągiewka i koński o~on, a niekiedy dwa Z wojska zaporożskiego po"'stali l{ozacy doń~ 
ogony i więcej. Ten znak oddawna używany był scy, uralscy, syberyjscy i inni. Główne zasady rzą
przez Turków, od których przejęli go Zaporożcy. du i tryb życja vt'szyscy przejęli od Zaporożców, 
Pochod.~;enie buńczuków odnieść należy do pier- lecz następnie "''prowadzili niektóre s""'obody i od
wszej polowy VII wieku, a mianowicie do r. 632, stąpienia od pier\viastkowych zwyczajów. 
to jest do czasów Abu-Bekra, następcy Muhameda Z tych nowych szczepów kosza zaporożskiego, 
czyli Mahometa, który się zwał inaczej Chalifem. najda"'niejszemi byli Kozacy dońscy, zwani po· 
P o przegranej pewnego razu bitwie w Syryi, A bu- czątkowo azowskieroi, którzy w wieku XV byli 
Bekr opuszczonym został przez wojska, które na postrachem dla podróżujących 'v pustyniach Char
wszystkie pierzchnęly strony. Jeden z to\Yarzyszą- kowa, vV oroneżu i okolicach Donu; oni rabow.ali 
cych Abu-Bekrowi oficerów obmyślił środek połą- kupców moskiewskich jadących do Azowa i Ka
czenia ich, wziął d?ugą żerdź, i ~nie mając nic ta- fy, chwytali ludzi posłanych przez wojcwodó'v ru· 
kiego pod ręką, c oby mogło z dala znak podać roz- s kich na zwiady o Nogajcach i Krymianach, i trwo-
pierzchnionym, uciął swemu koniowi ogon i przy- żyli napadami sweroi Ukrainę. · 
wiązawszy go do żerdzi zaczął rpachać na wszyst- Dziś Kozacy dońscy z~jmują kraj najzamożniej
kie strony. Żołnierze t postrzegłszy znak zwoJu- szy we wszystkie dary przyrody, i oddając się użyte
jący, zbiegli się do swego wodza i połączonemi si- cznej pracy, w spokoju zażywają błogiego szczęścia. 
lami rozbili wrogów. Od owego czasu buńczuk, ·Literatura kozacka, mianol\'icie na Zaporożu, 
to jest ogon koński, stał się chorągwią honorol\1ą ograniczała się na korrespondencyi urzędowćj, któ
wojska Abu-Bekra i jego następców. . rą pisarz \vojskowy układał. Nietylko to,varzyst\vo, 

Piernacz, rodzaj buławy mniejszej, u której za- ale nawet starszyzna i koszowy, nie mieli ohowiąz-
miast gałki rogatej jest sześć piór wklejonych. ku umieć czytać i pisać. W późniejszych dopić-

W czasie uroczystości na Zaporożu buławę niósł ro czasach, gdy w siczy założoną została szkoła, 
koszowy, trzcinę i pieczęć sędzia, drugą trzcinę nauka także więC'ej znaczenia nabrała. Już na 
asauł; chorągiew wielką, buńczuk i piernacz nosi- schyłku istnienia Zaporoża pojawili się bardowie 
la wojskowa starszyzna~ a mianowicie: wojskowy ukraińscy, którzy chodząc od domu do domu śpie
buńczttczny; chorąży i piernaczy. Znamię koszowe- wali dumki czyli piosenki żałośne i pieśni czyli śpie
go zatkniętem było na wieży, gdy on zostawał wsi- wy wesołe, głosząc w nich przy dź\viękacb teor-

, czy i zdejmowało się, gdy ją opuszczał. banu, balałajki ( 1) lub bandury, czyny przeszłe 
W r. 1775 w dzień Zielonych świątek jeneral i waleczność Kozaków. 

Tekeli, z rozkazu księcia Potemkina, zajął sicz (l) Bałałajka, instrument 1 kształtu podobny do gita-
·i odczytał Zaporożcom manifest Katarzyny II Ce- ry, o trzech lob czterech strunach. 

sarzow~j Wszech Rossyi, znoszą<'J na zawsze kosz Aleksander Połujański . 
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(Stolica wyżs1ej Austryi [Ob der Enns] ) . 

• 

\ • 

Gdy cesarz Oktawian August rozszerzył pań- dixit. Nareszcie roku 1809 prżybył do Lin~u Na- · 
stwo rzy~skie aż po brz .. egi Dunaju i wysłał legi- pol~on I, po sto.czeniu bitwy pod Ebelsberg. 
ony sW~Je ?a s~rzeżenie nowonabytych krajó"v, . . . 
try~u~ oddztalu Jazdy, L e n t u l u s, założył tam W yhczy~szy zbiOrowo ~nakomitsze chwile hi-
oboz l. na zwał go c astra lentiana ; z tą d poszła na. , storycz n e Lm z n' przystępuJ amy teraz d o opisania 
zwa miasteczka Linz, które wkrótce urosło z kil- go pod względem topograficznym. Lin z, położony 
k~dziesięciu rozproszonych chat rybackich i dom· na pr~wy~ b:zegu:_ Dunaj~, jest stolicą Wyższej 
k~": o?ozowyc~. W r. 13:24 otrzymało ono prawo A~stryt, stedzt?~ btskupa 1 ma obecnie 1340 do· 

\ mieJ_skte, a. w kilkanaście lat później uległo poża- m?';. z ludnosct~. około_ 30,~0?, , ~prócz przed· 
·row1, z ktorego wkrótce świetni~j nierównie zo- mtescta P_o ta~te~ strom~ rzeki, liczącego do 
stało odbudo\vatle. Około 1382 książę Albrecht 1,8,000 m1eszkancow. Posiada kilkanaście kościo-
?adał mieszka1lcom Linzu prpwo odbywania trwa- ~o~, kla~zto~y ~armelitów, Kapucynów, braci 
Jących dotąd jarmarków na św. Bartłomiej. Ta- 1 ~wstr miłosierdzia,· tudzież dom Urszulinek. z po-

n~ość w~zelkich arty kulów żywności, podług kro- mJęd~y ~~achów. poświ~c-~ny?h czci Boż6j naj· 
mk wspolczesnych, bywała wtedy tak wielka, że starozyt~IeJszym Jest kosc10ł s w. Marcina, wybu-
korzec najlepszej mąki kosztował tylko 11 srebr- dowanJJeszcze w r. 774 naszej ery. Wszystkie in
nych fenigów, beczka wina zloty, krowa 3 _ 8 ne ko~cioł_Y ~ późnićiszej_ znacznie pochodzą epoki, 
groszy, beczka piwa 4 grosze, a płaca dzienna wy· a w. hczbre Ich zasługuJą na wspomnienie: fara, 
robników wynosiła zwykle 3 fenigi. Była to ukon.czona r. 14~~ przez ~ryderyka IV; tum, wy
w ogóle epoka nadzwyczajnych i wczesnyeh uro- st~"':wnyw ~r.ug~e) polowie XVII ~ieku przez Je
dzajów: w roku n. p. 1429 wiśnie w okolicach Lin- zmtow, zawieraJą('] grobowce czterech biskupów 
zu dojrzały na Wielkanoc , a wino wytłaczano na i ~lż~iety ~r~yksiężn~j austryacki8j; kościoły braci 
św. Magdalenę. mllosierdzJa 1 Urszulmek; kościół Karmelitów, za· 

Roku 1489 pićrwsze tu odprawiano turnieje; na- łożony~ r. 1679 i l<Oś~iół Kapuc!,~ów z klaszto
stęp?ie przez . długi lat szereg przemieszkiwały re~, kto;y, podczas "':OJOJ chłopskieJ w~~orną ~l~ 
w Lmzu dostoJne osoby, jak: Fryderyk IV założy- ~u~szk~nco'; s_tan~wił war_o":n•ą. W t~) ostatme) 
~iel domu austryackiego, cesarze Maksymilian I swtąty~I znaJdUJe się pom~1k Jenerała austryackie· 
1 Fe~dynand I, który w r. 1521 poślubił tu następ- go RaJmunda Montecucuh, tego sameg~, co .w~
c~!mą tronu węgierskiego. W czasie wojen reli- s~any~ będą? r. 1657 w pomoc J~no~1 Kazmt· 
giJnych o reformacyą miasto Linz dwukrotnie oble· rzowt przeciw Szwedom' przyczymł się do odzy· 
ga~e było przez tłumy uzbrojonych chłopów. Miesz- sk~nia K·rakowa, a pó~ni8j_ wojował w Danii we
kah w niem cesarze Maciej (r. 1614) i w ośmna· społ ze Stefanem Czarmeck1m . . 

ste~ już stu~eciu Karol VI. W listopadzie 1741 Znakomitym pod względem budownictwa i pa· 
zaw~~al. do Jego murów jenerał francuzki Seyne, miątek historycznych jest zamek starodawny, 
wspieraJąc 1\.arola Alberta ba\varskiego 'vspólza... \Vzniesiony na skale w wieku IX, a '" \vieku XV 
wodnika Maryi Teresy o koronę cesar~ką. Rok upiększouy przez cesarza Ferdynanda IV, któremu 
l 184 .pamiętny j~st dla Linzu pobytem Piusa VI, tu nogę amputolvano. Oprócz zabytl{Ó\V rzymskich 
wracaJącego z Wiednia. Na głównym pl&cu miasta i inny<'h cieka"vości, niedawno jeszcze pokazywa
Ś~'iętobliwy. ~.apież udzielalludowi błogosła\vień- no tu podróżnym tak Z\vaną izb~ ad~vokatską, pod· 
st\vo,. a re~Jgt)ny ten obrządek U\viecznia napis na ziemne sklepienie, z '-''ymalo\vanym na drz\viach 
ratuszu: P~us VI po pulo lincensi sollentniter ben e- \Vchodo,vyrb4nicclź,viedziem. Więziono \V niem pod· 

l G.., 



, 

\ 

• 

120 

' 
stępnych adwokatow, a dziwny ten sposób \Vymie
rzania kary uspra\viedliwiał napis następujący: 

Ne noceant, ur-sos, rabidosque canes, rabulasque 
Mor-daces &imili sor-te punire decet. 

( .. t\.by szkodzić nie mogły, jednakowo karać na
leży niedźwiedzie, psy wściekłe i złośliwych adwo
katów). 

Z zakładów dob.roczynnych, naukowych i prze
mysło,vych posiada Linz: dom sierot, instytuta 
obłąkanych, głuchoniemych i ślepych, gimnazyum 
z biblioteką zawierającą 25,000 tomów, szkoły: 

duchowną, wojskową, politechniczną i sztuk pię
knych, muzeum; dalej liczne fabryki płótna, kilka 
fabryk bawełnianych i sukiennych, oraz rękodziel
nią cesarską kobierców, \V której dawniej kilka ty
sięcy robotników znajdowało zatrudnienie. 

Od r. 1612 do 1628 mieszkał vv tem mieście 

słynny astronom Keppler. Muzeum tutajsze prze-

ł 

chowuje mnóst"vo oryginalnych jego rękopisÓ\V. 
Tu także Keppler, jak się zdaje, ułożył dla siebie 
znany napis grobo,vy: 

Mensus eram coelos, nunc ter-Tae metior umbras. 
Mens coelestis er-at, co·rpor-is umbr-a jacet. 

(Mierzyłem niebo, teraz podziemne mierzę cie
nie. Duch mój był niebiański, ciało sporzywa cie
niem). 

Wspomnione wyżej muzeum (jrancisco-car-olinum) 
bogate jest w wykopaliska z czasów rzymskich 
i różne po znakomitych ludziach pamiątki, jak np. 
fortepian Beethovena i t. p. 

Okolice Linzu rzadkiej są piękności, a samo mia
sto coraz nowemi wzbogaca się budowlami, któ
rych '\Vznoszeniu sprzyja szczególniej dość ożywio
na żegluga par0'\"\7a na Dunaj u i kolej żelazna, na 
poludnie do Gemiind'u, na północ do BudVireis po· 
pro \V ad zona. 

• 

PODATEK OD RZECZY ZBYTKOWYCH. 
WYJĄTEK Z OBRAZÓW XVI WIEKU • 

• 
Gdy za przykładem autora: ,,Zywota poczci\vego 

czło"rieka" zaczęły się szerzyć narzekania na zbyt· 
ki w strojach i biesiadach jakieroi odznaczył się 

\Viek XVI, wyszło w Krakowie r. 1603 w drukar
ni Łazarzo,vej dziełko noszące tytuJ: 

,,Exorbitancye o rzeczach 'v każdero królestwie 
szkodliwych, na które ani prawa, ani winy żadnej 
nie masz, z uniwersałem poborowym na zbytki, 
utraty i niepotrzebne wystawy domo\ve." 

Zanim przytoczymy ""'yjątek z tego dziełka, od
znaczającego się głębokim pomysłem i dobrą dą

żnością, skreślić nam wypada pokrótce przejście 

z dawnej rycerski<U prostoty, do zbytków jakie się 
w drugi~j polo,vie XV wieku wylęgły. , 

W XII i XIII wieku tak kobiety jako i mężczy

źni używali sukna i płótna do ubioru, zostawiając 
bławaty i złotem przerabiane materye panującym. 
Krystyna żona Władysława II, Niemka, wyśmie
\Vała Polak.J,v z ich ubogiego odzienia i obu",ia ( •). 

(i) Boguchwał str. 4 f • • 

• 

Uczty bywały także bardzo skromne, gdyż bie
siadnicy '\\'oleli się zaba,viać słuchaniem śpiewa
kt1w narodo\vych (bardów), aniżeli zalewać gardla 
trunkami i zapychać brzuchy jadłem zbytecznem (1

). 

Jedynym zbytkiem były upominki kt6re gospodarz 
gościom rozdawał, aby pamięć miłych chwil z nie
mi spędzonych dluż~j się przechowała (~). Powo
zów żadnych nie uży\vano, bo odbywano podróże 
konno ( 3).' 

W XIV wieku powi~kszyły się już skromne da
wniej potrzeby. l{ilką parami sukien nie obszedł 
się pan możny; musiał mieć ich kilkadziesiąt. Za
wisza biskup krako,vski miał aż 70 par sukien 
i uży\val powozÓ\\7

, zaprzęgając do nich kilka ko
ni ( 4 

). Niewiasty zacr.ęly nosić perły i drogie ka· 

( ł) Bogu ch wał str. ~ 8. Długosz. Raczyński r. i 2 3 5 
stron. ł 4. 

(2) Długosz I, str. ł f 4 ł. 
(3) Gałl, str. f ł 4. 
{4) Archid. Gnesn. str. ~ 33. Gall str. 148. 
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mienie, przesadzając się na ratituchy i. welony (•)., nastu kucharzów, trzech pasztetni,ków i czttirecłl 
VV uczty ~rkradł się już zbytek; na 0\Vej sławnej . piekarZÓ\V (•). 
biesiadzie, którą ~v roku 1343 wyprawił Każ-l Zaprzcstano:konntijjazdy, sprawiając sobie ozdo-

• 

mirz W. zastawiono więcej wszystkiego, aniżeli bne i wygodne kolebki czyli pojazdy odkryte, na 
kto chciał(~). . pasach i resorach, i ryd\vany czyli pojazdy przy-

Od połowy XV lvieku zmieniły się znów zwy- kryte, ozdabiając je kobiercarni, wezglowiarni al
czaje, ot"?i<.~rając wrota wytworności i zbytkom. tembaso'V\'emi lub szkarłatneroi oponami i mnó
Przykład poszedł od panujących: Kaźmirz Ja- stwem pozłotistych świecideł, i zaprzęgając do 
giellończyk, przyjmując żonę swoję Elżbietę \V Cie- nich po cztery, s~aść, a nawet i po ośm koni (!l). 
szynie, mial na sobie strój który na rztrrclzieści ty· "Teu1 też się kraj uboży, po't~7iada sżacowny autor 
sięcy złotych Ó\Yczesnych szacowano ( 3 

). Zaczęto egzoroitancyj, gdy ludzie nie przesta\Yają na tern co 
uży,vać drogich materyj, alten1basó\v, tcletÓ\v, po- mają ( 3}J s\vemi rzeczami gardząc, cudzoziemskich 
dzielonych na zlotoglo,vy i srebrnogło,vy,aksamitów, szukają po tra 'tv, szat, sług, broni, mnjąc S\VC lepsze 
adamaszkó'"'' batlasów (atłasów), kapicclów,czamle- i mocnicisze, naszemu niebu, krajom i czasom przy
tÓ\V i muchajerów tureckich~ a z tańszych: szaszkó,v, \vykłe. Lepsze zamorskie rzeczy z Indyj, Arabii, 
landyszÓ\v, breklestÓ\V, szychtuchÓ'-'', bai i kara- Włoch, Francyi, Niemiec, VV .. ęgier, a nawet i z Tu
zyi (A). W prowadzono różne kroje, nosząc się po rek pogal)skie. 
turc('ku, po tatarsku, po "·łosku, po niemiecku, po Nuż zajścia niepotrzebne i walki o lada co pra
madziarsku i t. p. ,,Niejeden' mÓ\Vi Rej z Nagło- wie; nig«ly za to sarna rzecz nie stoi, co pra\~'0 al· 
"ric, każąc kra\vco,vi zrobie~ modną suknią, ani mu bo z\vody kolo niej koszto'"'RĆ będą. O skórę \Vil

j~j naz\vać, ani opisać nie u mial, polecił ją tylko czą jeden pan kilka \vsi utracit 
tak uszyć jak noszą ( 5}. Postronni, szydząc z Pola- A to jako szacować, że je dnę białogłó,vkę, z któ
kóv.r, malowali ich z postawem sukna i nożycami rąby dobra mucha uleciała, sześć woźnikóYv turec
u nóg, z napisem: "Krajże sobie jako raczysz" (6

). kich, każdy po kilkaset i po tysiącu złotych kupio-
Bielski o czasach Kaźmirza Jagielloi1czyka pi-lny, wozi. BożeJ toćto konie niepotrzebnie koronę 

s ze: "P o ""oj nie pruskićj nic innego mężczyźni nie jedzą, bo potrzebują pabulttm, fa mul urn, stabulum. 
robili, tylko wlosy sobie czesali, które długo nosili, A do owych pocztów 'v aksamity, \tV adamaszki 
sprzeciwi~jąc się '"7e 'vszystkiem bialogło,vom" ( 7 

). , ubranych co rzeczemy? 0\"\·e orszaki slug i pro
Nie"'iasty zaś przesadzały jedna drugą w drogich cessye długie co przed niemi chodzą na co się 
materyach, falclo,vanych sukniach, biretach, panta~ zdadzą? 
lach, krezach i t. p., nosząc na palcach \\·ielc pier- Do tejże fary utrat posługują próżne uczt.y albo 
ścieni, a na szyi mnóst,vo bogatych ozdób l8 

). biesiady, na których bies siada. Bauldety, zbytni 
Biesiady :\vzrosły w wymagania. !l~ej powiada, . stroje, szaty, \'vesela, chrzciny, pompy pogrzebó,v, 

że kto ch('iał go~cia uraczyt;, musiał cały tydzień mar, koni ubranych, giermków, hcrbó\v haf;. 
wprzód nad tern myśleć, kramy, apteczki przepa- to\vanych i innych rzeczy sila. Azaż ony zoawią? 
trzyr, Żydkom się 'vyspo,viadać, aby pićniędzy dali; azaż z tą. pychą do nieba idą? Sami się sądzimy 
bo na uczrie wystąpić trzeba było z sowiten1i po· mówiąc: Pomoże niby umarłemu l<adzidło. 
trzaskami (pólrniskami) i pozłocisteroi główka- Cóż po kilkudziesiąt misach, gd1 na jPdoćj lub, 
mi (9

). Stanisław Lubomirski miul d\vóch kucbmi- d'rvóch dosyć, albo gdy sześciu sług lekki ręcznik 
strzÓ\v, pod których zarządem pclnilo sluibę dwu... będą nosić? Że się \Yoźnice popiją, pany poprz<'

( 1) Maciejowski o dawnej Pol. str. i 56, T. I. 
(2) Boguchwał, str. 70, Dług. I, D. str. 220. 
( 3 ) B i e 1 ski, K r o n . s t t'. 3 9 9 . 
(4) Rej. Wiz. str. 15. Bielski Sejm str. 23. Stryjkowski. 
(5) Wiz. str. 15, 64, 69. 
(6) Rej Żyw. str. 57. 
{7) Kron . str. 308. 
{8) Jeżowski, Zabawy ziemianek. 
(9) Przemowa s~r. i 90. 

wracają, ręre i nogi połamią? Toćto zbytki, pany 
\Ypra\vhvszy '\V biedę, obracają 'v sługi slug S\vych. 

Nie pomagają też 'vielkie a koszto\Yne budo'rva
nia, choćbyśmy na nie "'yrąbali cale bory. Jeden 

( 1) Maciejowski o da w. Pol. T. III, str. 3 4 ~. 
(~) Bielski str. 325. 
(3) W powtórzonych ustępach exorbitancyj 

no styl orygina łu, ze zmianą tyll<o pisowni. 
zachowa-
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Włoch, do dworu pięknie zbudowanegQ przyszedł- 2.) Ze strony·niepótrzebnych strojów i utraty od 
szy, powiedział że nie widziaJ piękniejszego stosu srebra stolo,vego: 
drze\V ogniowi ułożonego. Od ły:żek, gdy się cynoweini naje na drewnianym 

I w tern też szkoda niemala, · iż na pijaństwo ka- talerzu, a którzy się na srebro sadzą, sine fas, si
ry ani prawa nie masz. Turcy nas wstydzą, bo tam ne nefas, powinni dać poboru zł. 100. 
pijanicę kijem w podeszwy biją. Od opon z jedwabiu ze zlotem, w jedwab' od 

DlatElgo radzę wam, mili bracia, wotujcie na mój twarzy (i) hafto\vanych, które są po zł. 500, pobo
uni\versał poborowy na zbytki, utraty i niepotrze. ru zł. 100. 
bne wystawy, który jest następujący: Od \Vezgłó'v aksamitnych, hatłasowych, złoto-

Najprzód, aby żadnego pijanicę do rady nie bra- głowych, ze srebrneroi gałkami, z kosztowne mi ku
no, ani mu przodu da\vano, gdyż ~Solon filozof ja- tasami zł. 12, gdyż dobre zamszowe albo skórzane. 
wnym to dekretem osławił, mówiąc: Princeps si Od kolebki szkarłatowej kołdrą nakryte.f(a) zt 10 . . 
sit ebrius, non regnabit, i bliźniego pijanemu sądzić Od karety fr~ndzlą jedwabną i aksamitem pod- · 
grzech. Nullum enim searetum, ubi ebrietas domi- szytej zł. 20, gdyż bez aksamitu sama skóra, kie· 
natur. dy cała, wody nie dopuści. 

A każdy z nich kt6ry się opije, aby dal poboru Od woźnikó\v poszóstnych zł. 4, a o~obno od 
złotych lO wtenczas kiedy winem lub małmazyą, forytarza zł. 2. Od rzędu aksamitnego zł. l. Ou 
a kiedy gorzałką złotych 15; bo panom senatorom siodla srebrem oprawnego zł. 5, gdyż dobra opra
sromota pić gorzałkę, a kiedy piwem zł. 5. Taki \V a w żelazo. 
pobór za każdy raz powinien dać, sub poena du- Od szabel, koncerzów, paJaszów,karabinó~v, bu-

~plici. ław, czekanów i inszej armaty srebrenl i pozłotą 
Szlachcice t<~ż nie powinni się upijać, a któryby oprawnych zł. 12, gdyż się żelazem bez srebra, kto 

się zbytnie opił, powinien poboru dać zł. 2, a który umie, bronić może. 
opiwszy si~ zwadę czyni, zł. 12, który opiwszy się Od srebrnego zegarka, gdyż dobry mosiężny, 
żonę stłucze, zt 6. Ci zaś co kmieci ani pieniędzy zt 10. · 
nie mają, niechaj wina ani małmazyi nie piją, chy- 3.) Ze strony szat białogłowskich: 
ba kiedy przy wielkich panach poży~7iać się mogą. Choć ~ię nie uczą w szkole, 

Miód, iż się \V domu rodzi, kto może niech go piJe, Przed się wywiodą w pole. 

a kto by się nim opił po\vinien dae poboru zł. 2. Od każdej jcd,vabnej szaty za którą ogon 'się 
1.) Ze strony zbytków stołov•7yrh. wlecze zł. 4. 
Od każdego stołu d\l'Oma obrusami przykrytego, Za któreroi białogło\vami karzeł ogon niesie zł. 

na którym serwety po włosku złożone, po gr. l O. 8, za któremi dwa, zł. 16. 
Od każdego tortu po gr. 12. Od ciast formowa- Od mentlika kunami podszytego zł. 2, a sobo-
nych, garnuszkowych i furnetowych po gr. 11. Od lami zł. 4. , 
kijowego kołacza zł. 2, gdyż nadzienie jego nie-, Od płaszczyka u którego przodki sobolowe, 
strawne. Od bijanek po gr. 6. Od masła formowa· a pod całym nie masz nic zł. 6; gdyż lepiej barana 
nego z migdałów po gr. 24. Od galarety zl. l. Od pod caly kupić, niż wyłogami świat grzać a grzbiet 
głowy cukru gr. 12. Od pączków po gr. 4. Od ziębić. 
pasztetu zł. 2. Od limonij po gr. 15, gdyż niezła 1 Od szaty otworzystej, byczuha turecka zł. 6. Od 
pieczenia z ogórki z cebulą i dzbanem piwa. O.d obróży co ją trepelaroi ZO\Vią, to jest krezy, zł. 10. 
kaszy zapalonej małmazyą zl. l~ Od parmazanu Od dyndela u ucha i od noszenia zł. 6. Od piórka 
gr. 12, bo większa go mułka za grosz, niż parmaza- za biretkiem zl. l. Od pasa srebrnego tak wiele ja
u u za dwa. Od haftoV\ranych ręczników, co jeden ko zankiel zaważy. Która się po mieście sześcią 
sześciu sług trzymają, zł. 3. Od natrząsania gma- ko.ni wozi, a processya slug przed nią idzie zt 10. 
chów ziołami zł 3. Od kadzenia, perfumowania Od rucha, na którym się diabeł ,vozi, bo to jego 
zł. 2, bo jałowiec dobry i dębnik od po"'letrza; nie
ma się teg o człowiek napierać, co mu się w domu 
nie rodzi ale ~la te m trzeba przesta,vać co dom ma. 

(i ) W twarze haftowanvcb . 
• 

(2) Pod pokryciem. • 

• • 
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sanki, zł. 1 ~ Od trepeló,v, do których diabeł trafić Ktoby si~ nad lO grzywien o mniejszą rzecz po
pomaga,· a jednej pani w szyję wrosły, talar. Od zywał, od każdego pozwu ma dać grzywien 3; albo
pierścienia co nim skazuje albo na pannę slu- wie~ kto chce wygrać kaczora, musi stracić gą· 
żebną ki\Va zł. l. Od nożyczek srebrnych g~. 24. siora. . 
Od bramek kosztownych zł. 4, od pożyczanych Łgarze, pochlebcy, zwodnicy powinni dać po 
zł. l. Od przyprawnych włosów trupich gr. 10. zł. 40, bo ci mają jurgelt pewny. Kostera ma dać 

. Od pokoszezonej twarzy (•) zł. l. Od kraszonych zł. 20, bo ten prędko zarobek miewa. Który wscho
br,vi gr. 14. Od umizgania gr. 24. Od strqjenia dek od brzucha do gęby z guzów uczyni, albo 
postawy gr. 24. Od lańcuszka zł. l. Od manelki drabinl\ę z pętlic, albo nogi w pontały lub w cza· 
zł. l. Od patynek aksamitnych gr. 16. Od ponta- pragi okuje, taki, jako Cali gula, powjnien dać zł. 2. 
łÓ\V na szacie i na birecie zł. 3. Od korony(~) zł. Szlachta brukowa od poboru wolna, jako mili
lO. Od ubioru po hiszpańsku zł. 1 O, po wlosku zt tes sine eqtto, bo przepiją by diabla, a przejedzą by 
5, po francuzku zl. 6. Od przepalanych wódek do dwóch. A więc ich od miast o swym groszu na 
umywania lica gr. 6, gdyż. się prostą wodą do brze w~ojnę wygnać. · 
i zdrowo umywać. A gdyby chłop szlachcica w karczmie obił, od 

Od koszuli z tkaniczkaroi zł. l. Od pończoszek basarunku ma być wolen, i jeszcze obity szlachcic 
czerwonych gr. 24. Od namiotów do łoża zł. 8. ma dać winę onemu co go obił, że pił w karczmie 
Która długo sypia zł. l. Która mężowi nie wierzy i dał się obić. 
zł. 10, bo sama nic dobrego. Która mężem rządzi Te wszystkie artykuly rozumiejąc być potrzebne 
zł. 20, bo biada temu domowi, gdzie dobodzie kro- ku pohamowaniu zbytków i sprosnych nałogów, 
w a ·wolowi. Która tkanką czoło wyciąga, żeby za jako też pożytku skarbu pospolitego, podaję publi
rr1łodą uszła zł. 40, bo to mlodzieńce zdradza. Któ- czn~j wiadomości. 

re używają dragantu, kamfory, mastyksów mają A kto w nich co przejrzy, niech ku sobie weź
dawać po zł. l O. K.tóra nogę wystawia pół talara. Inie, niech nie będzie jako on ślepy, co ominął do-

4.) Ze strony mężczyzn. brą ścieżkę, a wlazł między chwasty i głogi. 
Młodzieńcy którzy szpetni a zalotni, mają dawać Bo zaprawdę, mili bracia, zbytki nas zubożą, 

po zł. 6, którzy z rejestru się zalecają zł. 2, a któ· zatłumią rycerskiego ducha, i syny nasze kiedyś 

rzy na pamięć zt l. oplakiwać nas będą.'' . 

Który tańc-qje a nie umie gr. l O; który ~ylko na , Jednak, pomimo tak licznych narzekań, nie zmie-
jednej nodze skacze zł. l O. niały się glęboko lvkorzenione nałogi. Głosy pod-

Biskup któryby tańcował, od każdego tańca zł. dnoszące się przeciwko nim, były głosami 'volają· 
ao, opat zl. 20' kanonik zl. 10, proboszcz zt 6, cych na puszczy; każdy czytał zdania pełne prawd, 
pleban zł. 2, wikary zł. l; bo ci powinni "'rszelakiej lecz ani na.krok nie odstępował od da""rnych przy-
pokory przykład dawać. wyknień. 

Pan który muzykę utrzynntje powinien dać po- Nadszedł wiek XVII, przepowiednie ziszczały 
boru na . rok zł. 60, bo lepiej na to miejsce pusz- się: zbytki wyrodziły najdziksze wyobrażenia, za 
karzów chować. · , temi poszło rozprzężenie, a za niem 'v ślad klęski. 

Który chowa myśliwstwo, a dla niego się nędzi, 
1 
Działalność osłabła, nauki zgasły, majątki zdro

zł. 20; bo lepiejby kilkanaście wieprzów ukarmił. bniały uie zmniejszając uznanych przesądem za 
. Pan który w łańcuszku złotym, a w jedwabnych konie~zne potrzeb. Dą2ność do zaspokojenia tych 
szatach chodzi i słudzy za nim podpiory na bacz- ,vmówionyrh w siebie potrzeb wywołała przyjęcie 
magach noszą zł. 40. · bez braku środków podawanych przez nastręczają· 

Od darmolęga kołnierza co nim świat grzeją zł. ce się godziwe i niegodziwe okoliczności. Gdy 
3. Od długich rękawów co niemi ziemię zamiatają przyszło upamiętanie, było już zapóźno,już bowiem 
gr. 20. Od kręcenia wąsa i przeglądania się gr. 10. palec uczty baltazarowej zakreślił na ścianach ska-

. (l) Blanszowanej. lanych zbytkami ten wyraz:· ruina/ ' 
(2) Niewiasty zamężne nosiły we włosach ~orony. 

Maciej~wski o daw. poL T. Ul, str. 348. · A. Wieniar1ki. 
• 
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Jestto bardzo liczny w gatunki rodzaj owa- dniowej Afryce ani \V nowej fiollandyi, a jeden 
d ów chrząszczo,vatych, który u ks. Kluka ma tylko gatunek napotkano w Ameryce poludnio"'ej, 
naz\vę Pozz"omelo, a w ogólnej historyi naturalnej w Chili. 
Linneusza Car'abus. Właściwe szczypawki mają 1 Szczypawki, gdy sięich dotknie, wydają z pyszez
różki nitkowate, składające się z jedenastu staw- ka ciecz gryzącą, nieprzJ.jemnej woni, która zda
kó"''' których siedm ostatnich są drobneroi włoska- je się być ich bronią od nieprzyjaciół. 
mi pokryte. Rogo\va ich warga jest na przodzie Następujący przyjąć można podział gatunkó~,. 

:wycięta, frenzlą obwiedziona, zaś rogawe szczęki w tym rodzaju: 
do środka zakrzywione i na wewnętrznym brzegu, a) Pokrywy skrzydłowe nieregularnie 'pomar· 
w środku, tępym zębem uzbrojone. Głaszczki tak· szczone, nieregularnie kropkowane, i bez 
że rogowe trzema ząbkami są opatrzone. Macki żadnych wyraźnych prążek. 

szczękowe d1-va, a z nich przodowy dwu, a tylny l. Carahus dalmatinus, Megerle. Szcz. dalmac-
cztero-sta,vo\vy, i tego ostatni staw jakby tępo ka :fig. ~. 

ucięty, trójgraniasty. Macek wargo,vy składa się Czarnopolyskowna, tarcza piersio,va i pokrywy 
z trzech stawów, z których ostatni jest takiegl)ż skrzydłowe fioletowe; na pierwsz~j szeregi dużych 
kształtu jak ostatni staw: macka szczękowego tył- kropek zbiegają się, drugie nieregularnie nakrapia-

.. nego. Nogi długie, grube: uda miernie grtibe, nieco ne, a między kropkami miejsca czarniawe, wynio
spłaszczone, ostro-krawędziste; na piszczelach słe, tu i owdzie nieforemnami dołkami przerywane; 
z przodu po dwa długie ciernie, a u stóp po pięć dołki tworzą trzy podłużne rzędy. Ojczyzną Dal-
palców, z których ostatni, czyli szpon, uzbrojony macya i l(roacya. " 
jest dwoma długiemi pazurami. U samców cztery 2. Carahus caelatus, Fabr. Szcz. Rzeźbiarek. 
pierwsze członki stopowe u pier,vszej pary nóg, od Czarna, nieco polyskowna. Na tarczy piersiowej 
przodu, są rozszerzone. Owadom tym braknie szeregi dużych, ~z asem z sobą się schodzących, za
skrzydeł, a ich pokryvvy skrzydłowe są \Yypukle, klęslych punktó\v czarnych; zaś na pokrywkach 
jajowo-podługowate, ostro-kończyste, z brzegiem skrzydłowych zmarszczki łańcuszkowo w podłuż 
gładko zaokrąglonym, różnych wzorów rysunkami jedna za drugą zachodzące, a między niemi w od
oznaczone, co siużyć może za cechy do ich po· stępach trzy rzędy dołków. Mieszka w Karyntyi 
działu. i ICrainie. · 

Szczypawki napotykać moż(\a na górach, w la- b) N a pokry\vach skrzydłowych wyniosłe, mniej 
sach, ogrodach, winnicach, na polach i na łąkach, "'-ięcćj przery,vane, podłużne pręgi. 
gdziP. we dnie przeby,vają ukryte pod mchem, opa· 3. Cara.bus excellens, Fabr. Szcz. Wytwor-
dlym liściem, pod kamieniami, koJrzeniami drzew, niś. :fig. 2. 
pod pniami i t. p., w nocy; zaś wybiegają zwykle na c ·zarna, z 'vierzchu zielona lub złocisto i purpu· 
połów gąsienic, poczwarek, innych owadów, roba- ro,vo-cze-rwona. Obvvód tarczy piersiowej i pokryw · 
ków i t. p.; n ponieważ pożerają mnóst\v;o Olvadów, skrzydło,vych zlocisto-putpuro,vo-czerwony; pier
lJrzeto dla leśnego, polnego i ogrodovvego gospo- wsza j est gęsto pomarszczona, nakrapiana, na dru
darstwa barJzo są użyteczneroi i zasługują aby ich gich przerywane, \vypukle, podłużne pręgi, w bruz
IJie 'vytępian o bez ważnej zkądinąd potrzeby. Wię- dach między niemi szeregi kropcle Żyj e w Austryi, 
ksza część 'gatunków. szczypawek· zamieszkuje na Podolu i w poludnio'" ćj Rossyi. 
w: Europie, :\V I\:aukazie i Syberyi; niektóre znaj- 4. Carahus Seheidlcri, Fabr. Szcz. Schejdlera. 

do w ano takie 'v północnej Ameryce, w Azyi mniej- Z wierzchu koloru zielono-miedzianego lub fio-
szej, Syryi i na północnych pobrzeżach afrykań- letowego, spodem czarna. Tarcza piersiowa lekko 
skicli; ale dotąd nie znaleziono żadnego '\IV polu· nakrapiana i marszczona: Pokry~'Y skrzydło~re pa-

l 
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skowane, nakrapiane, z wypukłemi, często przery
wanemi ustępami. Ojczyzną Anstrya i Węgry. 

e) Na pokryvvach skrzydłowych trzy rzędy idą
cych 'vpodluż, \vypuklych punktó-vv, a mię
dzy niemi vvydatne żeberka. 

5. Carahus e u chromus, Palliardi. S zez. Sko
rzynek. fig. 3. 

Z wierzchu koloru miedziano-lśniącego lub zie
lonego, albo też czaruo-fioletO\Ycgo. Tarcza pier
sio'"'a prawie sercowata. Na pokry,v;>ch skrzydło
wych wypukłe linie, ustępy lekko karbowane i trzy 
rzędy \vydatnyrh, podlugovvatych punktów. lVIiesz
l<a na górach Banatu. 

6. Carahus catenulatus, Fnbr. Szcz. Strojniś. 
Z wierzchu czarno-błękitna, a tarczy piersiowej 

i pokry\v skrzydlo~7ych ob\\7Ódki fijolko\Ve lub 
czerwono-:fijołko\ve. Tarcza picrsio\va marszczko
'vata, nakrapiana. Na pokry\.:vach skrzydłowych 

prążki vrypuk1c, karbo"''ane, kropko,vane, a mię
dzy niemi odstępy ziarniste, z trzen1a rzędami wy
pukłych, la11cuszkovvo się ciągnących kropek. Po
spolita w Niemczech, Francyi, \V Pireneacb, \VAn
glii, Sz,vecyi, Polsce, Węgrzech i '"c Włoszech. 

7. Carahus catenatus, Panzer. Szcz. Zdobniś. 
Czarna. z \Yićrzchu floleto\vo-lśniąea, z fioleto

\-Verni ob\-vódkami; rzadko zdarza się z 'vierzchu zie
lona-"va, ze zlocisto-zielonemi lub czarno purpuro
'vemi ob\vódkanli, albo czarna, zielono lub :fioleto
'vo obwiedziona. Tarcza picrsioVira pomarszczona, 
nakrapiana, szćroka, prawie cz\voroboczna. Po
krywy skrzydlolve karbo\Yane, prążkowane, z \vy
datnemi, przery\vanemi ustępami, na których trzy 
rzędy łańcuszko,Yych, oddzielnych prążek. Żyje 
'v A ustryi, l(rainie, l{aryntyi. 

8. Carahus monilis, fr'ab'l". Szcz. Samotnik. 
Czarna, \vh?rzchem zielona lub miedziano- po

łyskolvna, albo njołko'~'ll. Tarcza piersio\Va tu 
i O\vclzic miedziano-czerwona. Pokry,vy skrzydlo
'''e kropko,vanc i prążko\vane, na odstępach irzy 
szeregi łat}cuszko,vych, przery,vanych punktó,v. 
1\.'lieszkanie w Niemczech, Szwajcaryi, Francyi, 
wyższych vVło.szech i w Anglii. 

9. Cnrabus arvensis, Fab1-.. Szcz I>olowiec. 
Czer\vona, po 'viet·zchu zielona'\va lub miedzia

no-czerwona i zielono ·Oblviedziona lub też czar
no-miedziana albo fioletowa Tarcza pirrsio,va 
pomarszczona, kropkowana. Pokrylvy skrzydło"ve 
nakrapiane i prążko,vane, a ustępy łuko,vato·po-

KsJĘGA ŚwiATA, R. IV. 

marszczone, z trzen1a rz~dami podługowatych gn• 
zików, przegradzauych dołkami. Nogi jużto czar
ne, już brunatne. Żyje w caiej umiarkowan~j 
Europie. 

d) Pokrywy skrzydłowe z trzema rzędami po
dłużnych, wypukłych guzikó'''' między któ
reroi wypukłe żeberka. Glo\va duża, od tylu 
pękata. 

10. Carahus macrocephalus, De.jean. Szcz. Chu-
dogłó"'. 

Z wićrzchu kolor miedziany. GloV\'a obdłużna, 

gruba. Na pokrywach skrzydłowych wypukle li· 
nie; odstępy ziarniste, z trzema rzędami zaklęsłych 
kropek. Ojczyzną Hiszpania, 

e) Na pokry\vach skrzydło,vych trzy rzędy po· 
długo\1\ratych, "1ypuklych punktów, między 
któretni idzie \vydatna kra\vędź. 

11. Carabus morbillosus, Fab1-.. Szcz. Prze· 

ch~rek. 

Czarna, 'vierzchen1 miedzista, spodem bronzo
\Vo-zitJona, miedziano-czerwono ob\viedziona. Tar
cza piersio,va drobno kropko,vana, zmarszczona. 
Na pokrywach skrzydlo,vych trzy rzędy wyda
tnych, podlugo,vatych sęczkó\v, a między temi, 
w odstęp!lch, trzy wydatne, czarne żeberka; nadto 
'" odstępach szereg mni~jszych~ ziarno,vatych guzi
ków. Ojczyzną cale Niemcy, Węgry, Sycylia, Sar
dynia i l{orsyka. 

12. Cara bu s cancellat.ns, llliger. S zez. Trefniś. 

Czarna, wierzch lśniąco micdziano-czer\vony lub 
miedziano-zielony, rzaclk~ zdarza się czarnia,va. 
Tarcza piersio\Ya kropko\vaua, na ze,vnątrz mar
szczona. Pokry,vy skrzydlo\ve mają trzy rzędy roz
stawionych, podluinych, \vydatnych, czarniawych 

• • • 
kropek, naprzemian z trzema czarnla\vemi prąz-

kRmi; odstępy między niemi są ziarniste; pićr,Yszy 
sta\V macków, tudzież nogi, n1iejsami czer,vone. 
l\1.icszka '" pólnocnćj i umiarkowanej Europie. 

13. Carabus granulatus, Linn. Szcz. I\rostawiec. 
Czarna, z \Vh~rzchu brunatnawa, miedziasta, lub 

ciemno grynszpanowo-zielona, rzadko ezarniawo
n1etaliczna lub :fijołkowa. Tarcza picrsio'"'a nakra
piana, marszczona. Na pokrywach skrzy<;lło,vych 
trzy rzędy podłużnych gruczołków, między które
mi trzy 'vydatne prążki; odstępy ziarniste i nieregu
lDrnie marszczone. Często napotkać można okazy 
z czerwon.emi nogami. Żyje wszędzie 'v umiarko
'vanćj Europie. 

ł7 
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· f) Pokry,vy skrzydłowe z 'vydatnemi żeberka- sto-żółta. Tarcza piersiowa wpoprzek marszczo
mi, a między niemi naprzemian szeregi ob- na. Pokry,vy skrzydło,ve z trzema tępo zakot1czo· 
szerniejszych dołków. nemi, mało wystającorni prążkami i drobnoziarni-

14. Carahus nodulosus, Fab'l'. Szcz. W ęzelek. storni odstępa1ni. Ph~r,vsze cztćry s ta wy rożków, 
fig. 4. maekó,. .. v i nogi. czerwonavve. Chrząszcz ten żyje 

Czarna, matowo-polyskowna. Tarcza piersiovva w un1iarkowanćj Europie pod naz\vą złotnika, ko .. 
kropkoV\7ana i marszczona. Pokrywy skrzydłowe, '\Vala i t. d. 
z przyczyny pasków marszczkowatych, kropek 19. Carahus auronitens, Fabr. Szcz. Złotniczek. 
i brodawek, 'vyglądają chropowato; nadto jeszcze Czarna, po "vh~rzchu złocisto-żółto-połyskowna. 
są na nich trzy rzędy wypukłych pręg, przery,va- Tarcza piersiowa \V poprzek marszczona. Na po
nych tu i O\vdzie 1viększemi, okrąglemi dołkami; krywach skrzyd·ło,vych trzy v-vypukle, czarne żebra, 
brzegiem \V około idzie jeszcze czwarty szerPg zna- ku tyłowi przer\Yane, odstępy n1iędzy niemi mar
rznie mniejszych dołków. Ojczyzną Niemcy i po- szczone i kropko\vane. Pierwszy członek rożkó\V 
łudniowa Rossya. · i nogi brunatno-czerwone. Ojczyzną śroclko,va 

15. Carahus clathratus, Fabr. Szcz l{ratowiec. Europa. 
Czarna, po wierzchu zielonawo się mieniąca. 20. Carahus nitens, Fabr. Szrz. Lśniczek. 

Tarcza piersio,va gęsto kropkowana, po brzegach Czarna, z wierzchu lśniąco-żielona, z połysk o-

marszczona. Na pokrywach skrzydłovvych trzy ~1ną, miedziano-czer\vouą ob\\7Óclką. 'J'areza pier

"vydatne pręgi, między które mi znowu szeregami sio w n pomarszczona i głęboko clołkowana. Na 
idą złocisto lub miedziano-lśniące, głębokie punkta, pol{ry~'ach skrzydłov~7ych trzy wydatne krawędzie 
łączące się delikatneroi wydatnen1i krawędziami; czarne, ku tyło,vi przerwane; odstępy między nie
po brzegach pokryw jest j0szcze na każelej jeJen mi ~·poprzek marszczone. Żyje w Niemczech, 
szereg małych, Ś1vietnych punktów; odstępy dro- Francyi i Sz\vccyi. 
bno ziarniste. Mieszka w Niemczech, Sz,vajca- i) Na pokrywach skrzydło,vych delikatne, łań-
ryi, w wyższych Włoszech, Anglii i 8zwecyi. cuszko\vate żeberka. 

;;) Pokrywy skrzydłowe pomarszczone1 z du- 21. Carahus Dejcanii, Steven. Szcz. Deżanek. 
że mi V\~ydatnemi sęczkami w trzy szeregi fig. 7. 
rozstaV\7ionemi. Czarno-fijolko"'u; tarcza piersio,Ya marszczona, 

J 6. Carahus smaragdinus, .Fischer. Szcz. Szma- nal{rapiana, czarno-błękitna, z jasno-błękitną lub 
ragdowiec fig. 5. :fioletową lub zielona w o-błękitną ob-vróuką; prążki 

Czarna. Głowa i tarcza piersiowa poł'yskują się są wązkie, gęste, karbowato-·kropkowane; odstępy 
miedziano-zielono. Pokry"''Y skrzydlo,ve zielono "1yniosłe,lła na trzech jest po j ednym rzędzie zaklę
polysko1-vne, mocno ziarniste, pralvie marszczone, słych kropek. Ojczyzną Krym. 
z trzema rzędami rozsta,vionych, dużych, czarnych, 22. Carahus imperialis, Geble1-.. Szcz. O nota. 
'vydatnych gruczołów, między którcmi jeszcze fig 8. 
mniejsze, 1-vydatne punkta szeregami są rozrzuco- Czarno-:fijolkowa. Tarc~a piersio\va błękitno-

no, tak iż na każdej pokrywie naliczyć można sicdm fiolcto\YO ob,vietlziona, głęboko kropkowana i fa
szeregów punktów. Ojczyzną Syberya. Iowato pomarszczona. Pokry\vy skrzydeł zielono-

h) Na pokry"'ach skrzydło,vycb trzy wydatn_e złocist.o-obvviedzion(\, a na 'vićrzchu karbowato-
pręgi. · kropko,vane prążki, z których trzy mają po jednym 

17. Carabus Solieri, D ejean. Szcz Soliera. fig 6. rzędzie zaklęsłych kropek. Znajduje się w Sybcryi. 
Czarna, z 'vićrzchu popielata. Brzeg tarczy pier- k) Pokrywy skrzydło\vc pra~;vie gładkie, dro-

sio,vej i pokry'v skrzydłowych miedziano-c-zerwo- bno-ziarniste lub nakrapiane, bez wyraźnych 
ny; na ostatnich mało wydatne czarne prążki i nie- żeberek. 

co pomarszczone odstępy. Żyje w południowo- 23. Carahus Germarii, Sturm. Szcz. Germara. 

"\lvschodniej Francyi Czarna, matowo-lśniąca. Brzrgi drobno pomar-

18. Carahus auratus, Fabr. Szcz. Złocień. szczonćj tarczy piersiow~j i pokry"v skrzydlo"vych 
Pzarna, z "'iĆrzchu zielona, po brzega{'h zloci- stalowo-błękitne, a na ostatnich po pięć delikatnych 

' 
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linij \vystających i po trzy led\VO lvidzialoe rzędy 
zaklęsłych punktów. \Yidyn'ann \V połuc.lnio,vych 

Niemczech, Styryi i Krainie. 
24. Carahus violaceus, Fab1 ... Szcz. Fiol~tek. 
Czarna, mctaliczno-polysko,vna, brzegi fioJeto

've, błękitne, zlocisto·zielone lub miedziane. Tar
cza piersio""ra marszczona, kropkowata. Pokrywy 
skrzydło\ve drobno-ziarniste, na nich czasem sześć 
lub "'rięcej delikatnyrh, ledwo \vidzialnych krćsek. 

Ojczyzną cała umiarko'"'ana Europa. 
2 5. Carahus glabratus, Fab1-.. ~zez. Gładzik. 
Czarna, jed\vabisto-połysko\"Yna, z blękitna~'emi 

lub zielonn\vo-blękitnen1i ob\Yódkaini. Tarcza pier
s io\va drobno marszczko,vana. Pokry'"Y skrzydlo
\Ve g1adkie, bardzo drobno i gęsto ziarniste. 1\liesz
l\a \V środko"' t~ Europie. 

l) PokrJlVJ skrzyellowe mnićj ,,· ięcćj nakrapia
ne, ale nie ma wyraźnych żrber, tylko trzy 
rzędy zaklęsłych kropek. 

26. Cara b u s hungaricus, Fa br. Szcz. vV ęgierek. 
Czarna, tarcza piersio\va CZ\Yorokątnn, pokry,.,vy 

skrzydło\ve bardzo drobno kropko\van0, na każde 
po trzy rzędy zaklęsłych kropP.k. Ojczyzną 'V ęgry 

01) Pokry"'Y skrzydlo\ve pra,rie żeberkowate, 
z trzen1a rzędami zaklęslyclJ kropek. 

27. Cara b u s convexns. Fabr. ~zez. vVydętck. 
Czarna, zielona\vo lu b błęldtna ~'o o b\,1iedzio n a 

Tarcza piersiO\Ya grubo marszczko'''ana i nakra
piana. Pokry'"Y skrzydlo\Ye ściśle i drobno kar 
h<1\Vato prążko\vanP, z trzPina rzęclt:uni uie\vyra 
źnych, rzadkich dołkó,v. l\1icszkanic w środkowe 
Europie. 

28. Carahus hortensis, Fab,--. Szrz. Ogrodni· 
czek. 

Czarna, z \vićrzehn " ' brunatno-n1icdziany kolor 
• 

\Ypadajf1ca, z purpnro"'o-czer\vonemi ob\vódkami. 
l'arcza piersi o \V a purpuro,va, n1nrszrzko,vato na· 
krapiana. Pokry,vy skrzydło,ve marszczone i krop
ko,vane '" 'vązkie prążki, z trzctna rzędan1i . .' \Yie-
1nych punktów. Ojczyzną środko\va Europa. 

11) Pokry\vy sl{rzydło\YC · prążko,vane, z trzema 
rzę<iami zaklęsłych, bardzo '"yraźnych kro· 

.pek. 
29. Carahus silvestris, Fabr. Szcz. Leśniezflk. 
Czarna, z 'vierzchu koloru miedzianego. Tarcza 

picrsio,va nicregularnie pomarszczona i nakrapiana. 
Pokry,vy skrzydlo\-rc gęsto karbo,Yato nakrapiane 
i k rrskO\YtlO(\, Z trzema szcregan1i n1iedzinst.ych 

• 
dołkónr. Zyje \V poludniowych Nien1rzec·h, Sz,vaj-
caryi i \Ye Frtlncyi \V górzystych okolicach. 

30. Carahus gemmatus, Fabr. Szcz. Klejnotek. 
Czarna; 'vićrzchem barwy brunatna\YO·miedzia

nćj, z matowo jed,vabnym połyskiem. Tarcza pier
sio"Ta drobno zmarszczona. Pokryw·y skrzydlo,ve 
bardzo drobno i gęsto prążkowane, między prążka
mi karbovvato.kropkowane, z trzema rzędami głę
bokie h, miedziano-złocistych dolk ów. Mieszkaniem 
środko\Ya Europa. 

o) Pokry\vy skrzydlo\Ye już to płaskie,już z trze
ma rzędami zaklęsłych kropek. 

31. Carahus splendens, Fabr. Szcz. Błyskotek. 
:fig. 9. . 

Czarna, po 'vićrzrhu zloeisto·zielona. 
piersio,va drobno 'vpoprzek marszczona. 
wy skrzydlo"'e gładkie, po brzPgach tyll{o 
n akra piane. Ojczyzną góry pirenPjskie. 

Tarcza 
Pokry
drobno 

32. Carabus viridis, Dejean. Szcz. Zielonek. 
fig. l o. 

Spodem czarno-brunatna, po 'vierzchu świetnie 
zielona. Tarcza piersio\va wpoprzek marszczona. 
Pokry\\·y skrzydło,ve gładkie, z trzema rzędami 
płytko-vrklęslych punktów; boczne brzegi pokry\v 
drobno-kropkO\Yanc. "-p ecJług niektórych j est to 
tylko odmiana poprzedzającego gatunku. Jak po
przedzaj ąry żyje \V Pireneach. 

33. C~arabns rutilans, Latreille. Szcz. Nauobniś. 

fig. 11. 
Czarna, \vierzchem złocisto-zielona lub miedzia

no-zlocisto-ziclonolśniąca. Tarcza piersi0'\'\7a po· 
przecznie marszczona. Pokry~vy skrzydłowe gład
kie, z trzen1a purpuro\\'o-czer\vonemi linia1ni i trze
ma rzędan1i zielonyeh, zaklęsłych kropek. 1.\fiesz
kaniP \V Pireneach . 

I•) Pokrywy &krzydlol~;re niemal ró,vne, malo co 
marszczone. 

4 . Carahus hispanus, Fab1'. Szcz. Hiszpanek. 
fig. 12. 

Spód czarno-brunatny. Gło,va i nieregularnie 
marszczona i kropko\vana tarcza piersiowa błęki
tno-fioleto,va. Pokry,vy skrzydlo"re złociste, z pur
puro,vo- czer\vonemi obwódkami t tnarszczonc, 
z trzema rzędami obrzednio rozsta'\vionycl1, 'vklę

slych punktó\v. Znajdowano ją \V południolrej Fran
cyi i Hiszpanii. 

35. CaraLus intricatus, Linn. (C. cyaneus, ł'abr. 
Szrz. Błękit. 

17 
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Czarna, wierzchem fijolkowo-błękitna. Tarcza t pek i z zieloną obwódką. Żyje w Szwajcaryi, Au
piersiowa poprzecznie marszczona. Pokry"7J skrzy- stryi, Styryi, Tyrolu i Karyntyi. 
dlo\ve wpodluż marszczone, z trzen1a rzędami r) Pokry,vy skrzydłovve jak u poprzedzającego, 
lvystających kropek. Ojczyzną środkowa Europa. tylko punkta na nich "vydatniejsze; tarcza 

q) Pokrywy skrzydłowe równe, mniej 'vięcej piersio~ra pra"rie czlvoroboczna, głowa pę .. 
prążkovvane, z trzema rzędami zaklęsłych kato lvydęta. 
kropek; tarcza piersio\va sercowata; gło\va 37. Carahus irrcgularis, Fabr. Szrz. NiezdDrek. 
nie wydęta. Czarna, "vierzehetn miedziano-brunatnawa, lśnią-

36. Carahus Fabricii, Megerle. Szcz. Fabry- 1 co-złocisto ob,viedziona. Tarcza piersio,va drobno 
cyusza. 'vpoprzek 1narszczona. Pokrywy skrzydło,ve dro· 

Czarna, lvierzehem ciemno-miedziano-czervi'O· b no ziarniste, gę~to, nie\vyraźnie prążko,vane, 
na. Rożki i nogi brunatnawo-rzer\vone. Tarcza z trzema rzędami \viększych, miedzianych lub zło· 
piersiol''a poprzecznie marszczona. Pokryvvy skrzy- cisto-zielonych, Ś\viecących dołkó\v. Mieszka 
dło\ve nieregularnie kropkowane i prążko\vane, w Nien1czech i 'v Sz,vajcaryi, po naj,viększćj czę
ztrze.ma rzędami zielonych, płasko zaklęsłych kro- ści 'v lasach, zwykle pod olszoweroi krzakami. 

· l E. L. b. prof. n. p. 

POLOWANIE NA StONIOW W SUMATRZE. 

Słyszalem nicraz 'v dzieciństwie o Sumatrze, kać na zbyteczne gorąco. A jednak ciepłomierz 
i pragnąłem ocldawna zwidzieć tę wyspę, na któr~j stustopnio,vy pokazywał vV cieniu + 37o. 
rozpalona wyobraźnia tnoja tysiącznych spodzić- Co do mnie, wyznaję otwarcie, że na słynnej t~j 
wala się cudów. Wiedziałem że zlota tam p odo- " 'yspic nictyle mię zajęla piękność kraj obrazÓ\\7, 

statkiem, że ptaki i kwiaty Sumatry " 'spólza"vodni- ile po prostu drapieżni j ej z królest,va Z\Vierzęcego 
czą świetnością z szlachetneroi kamieniami, że gó- mieszkańcy, a zwłaszcza słonie, potężni i najda
~·y jej ogniem buchają. wniPjsi na Sumatrze wielmożnicy. Olbrzymy te do-

A potem nie ogromnaż to rozciągłość, jak na chodzą tu od 12 do 14 stóp 'vysokości, a 'Yyobra· 
wyspę, 376 mil (francuzkich) długości i 85 szero- źnia oślepionych trwogą krajo\VCÓ\V nadaje im na· 
kości? A lasy j ej dziewicze? a ludność, wyró\vny- wet stóp 18 i więcej. 
wająca prawie ludności Neapolu! Nakoniec Su- Chcąc poznać słonia \V cał~j jrgo groźności, 
matra, największa po Borneo wyspa archipelagu trzeba go '\vidzieć śród l~1só,v, 'v pelnem użyciu si ... 
malajskiego, obfituje w dzikie Z\Vierzęta. PutrLe- ły, 'vy"vierającego gnićw s\vój na '"''szystko co 
baż było więcej aby zwabić młodzieńca, marzącego . go otacza. Miałem wkrótce sposobność przekona
o polowaniach tylko i "valkach?I nia się o tćm naocznie, zaproszonym będąc na po-

To też, nie namyślając się długo, 'vypłynąlem Io,vanie przez markiza ue Fienne, Paryżanina, któ
z San S cbestyan ( ~) do Amsterdamu, a z tam tą d na r e go z młodą małżonką interesa sprowadziły do 
statku niderlandskim do Sumatry. Sumatry. 

Pomijam szczegóły długiej i przykrej podróży, W dalekich stronach znajomości szybko się ko-
lnbo w niej życie nasze kilka razy było zagrożone. jarzą; kilka też dni wystarczyło na zbliżenie rnnic 
1\:oniec końcen1 przybyliśmy do poludniowo zacho- do pp. Fienne. Dodać tu winienem, że n1arldza 
dniego brzegu wyspy, której przyrodę znalazłem miała oko żywe i wymo\vnc; t\varz pełną wdziękn, 
tak zach,vycającą, że niemialem już od"''agi narze- z którćj po,vażne rozmyślania zPtrzeć nie zdołały 

( ~ ) Autor tego szkicu jest Hiszpanem. \Vyrazu dziecięcćj \Vesołośei; plPć przezroczystą, 
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bielejącą raczćj na słońcu; a przytern energią i od- Daliśmy znak Indyanom prowadzącym ogary 
wagę, z którcmi, 'vyjątkowo, tak by,va dobrze nie- aby się naprzód wysunęli; lecz zaledwo weszli 
wiastom. Przyznacie "'ięc, czytelnicy, że pod prze- \V głąb' lasu, gdy krzyk straszli~'Y, a raczPj 'vycie 
,,·odem tćj nadobnej Diany można było ochoczo gromadne ztamtącl się rozległo. Nie było już wąt· 
polo\" ać, choćby na slonie. plhvości że natrafiliśmy u a stado słoni gdzieś bliz· 

Markiz, na przekór no,vożytnym romansom fran- ko \V kniei przeby"'ające. To nagle z groźnym nie· 
cuzkim, \V przykładnej żył harmonii ze S\Yą małż on- przyjacielem spotkani~ rzuciło \V pier\vszej ch\vili 
ką, i godnym jt~j był pod lvszelkiemi vt'zględami. poploch nieopisany. Swiadomość nadzwyczajnej 
Bolflję nad tern, ze \vzględu na panią Sancl; ale siły tych Z\vierząt potwornych, któryn1by chcićć tyl· 
prawdy obrazić uie mogę. ko potrzeba, aby \vszystko w przebiegu s\vym zni· 

Cz,vartą \V to,varzyst\vie naszero osobą byl ban- szczyly i strato,vnly, instynktowo skłania do ucieczki; 
kier starozakonny, p. Izaak du Luurens, przyjaciel Inclyanie też rzadko kiedy dotrzymują im placu. 
finanso\vy markiza, zapalony myślivvy na zające I teraz przeto, jak Z\"\'ykle, daremne były '\Vołania 
i niezmordo\vany przech\Yalca; zresztc1 poczchvy naczelnikó\V: tłun1 Indyan, co tchu starczyło, czmy
i tłuściutki, zdolny bez \Yątpienia rozpra\vić się za- chnął ku jezioru. 
szczytnie z naj ogromniPjszych rozmiur0'v póla1iska- Na szczęście jPrlen z naczelnikó,v, przewidtdąc co 
mi, lecz 'v nicbczpieczeńst\vie trochę pędem pod- nastąpi, kazał czt1łnom o ka,vał odpłynąć od brzc
~zyty. gu. Nieboraki Lyliby chętnie rzucili się wpła\Y; ale 

Taki był sztab jeneralny naRzej ,vypru,vy. Przy- tu pel'no \V jeziorze kaimanów; lrpadlihy z deszczu 
braliśmy jednak do pon1ocy kilku narzclnikó\v kra-j pod rynnę. Ni0 pozostawało hn \vięc jak schronić 
jowców i znaezną liczbę Indyan, niosąc·ych broi) się na drzerra. Dzielny du Laurens poszedł za ich 
i ammunieyą. lulJ pro\;radzących posforo\Yanc ogary. przykładem . 

.1\tlif'jsce schadzki oznaczono za jeziorem oddzie- Widok t<~j tr\vogi bezrozumnej przy"7rócil nam 
lającĆJn nas od lasu, gdzie. "'cclług Indyan, mnó- zimną kre\v i od\YHgę. Gdy mÓ\Yię nam \V liczbie 
st,vo było słoni. Ze \vschodnm \vięc slot)ca '''sie- mnogiej, znaczy to właśchvie 1nnie w liczbie pojedyn· 
dliśmy na łodzie, zdążając szybkim pędem ku czej; pan de Ficnnc bo,viem ani drgnął na\vet; mar
stronic urnówion~j. kiza zaś, lubo silnic ~·zruszona, niecierpli\vic oczć-

Ranek był prześliczny; jezioro plouęlo ogniem, ld\\· ała \V alki, którćj czynną pragnęła być uczęst· 
a wielkie po Lrzegach j <'go drze\va, \vst.rząsane niczką. N arzelnicy wreszcie, oswojeni z tego ro
lekkim po,vie,vern, nicpe\vne, migocąee rozsićn·a- dzaju "Talkami, okazy,vali trudną do U\vierzcnia 
ły cienie. C' o za kraj, co za lasy n1iano\vieie I Jak obojętność. 
olbrzymie tu '~'szystko, jak Ś\Yictne i nipspodziane! łVtern z jakie trzydziestu słonió'v szeregiem wy· 
By wspomnit~ć jeden tylko szl'zPg0l z tysiąca, na- stąpiło z lasu. Strach było patrzeć na nich jak z pod
U\vielbiać się nie moglen1 klviatu Z\Yanrgo ltf~ftlesia niesioną trąbą groźnie szli naprzód, bijąc skronie 
Titan, którPgo koroneJ trzy stopy ma średnicy. szćrokiemi uszan1i. Ziemia drżeć się zda,vała pod 

Przyby,vszy do brzrgu przeciwn~go, niPZ\Yłocz- ogromnemi ich stopy, a tak potężne 'vyda\Yaly sa· 
nic pospieszyliśn1y \V kniej Q. Pr·zc,vodniczyli nam p n nic, że czlo"riek przed nić m nic ustałby na 
krajo"'cy, '"nl~rzny zaś du Laurens p1·zezornie nogach. 
trzymał się \V ofhvodzic. Ch,vila byla stano,vcza, należało z nirj korzy-

vVkrótce ślad sloniÓ\v ostrzegł nas o blizkości stać. Gdy przeto slonie zbliżyły się do zasieki na 
potężn<!j Z"'iPrzyny na którą przPd ię,vzięliśtny lo- pięć do szcśeiu kroków, \~·ystrzcliliśmy do nich 
'vy. vVrażcnic jak iskra clC'ktryezna pr.ł'.ebieglo z karabinÓ\V nabitych kulan1i miedzianemi. Biada 
nas '"szystkich, a biedny du Laurcns \Yidocznie rnyślhvym coby '" podobnej wyprawie użyli kul 
pobladł. Pozajn1o\vnliśn1y st.:lnO\Yiskn .zn trzcino- oło,Yianych; spłaszczyłyby się ony o t\Yarde kości 
\Vemi zasiekatni, przedsta\vinjącemi \V odleglości słoniÓ\V i rozdrażnily ich tylko, nie\vielką zrządzi
kilkuset krokó\v dogodne dla cal<'go to,vnrzyst\Ya \vszy szkodę.- Blizko uszu l blizko uszu! \V olano 
ukrycie. Opatrzono strzelby, noże myślhvskie, ke- ze\Ysząd, i każdy z pośpiechem nabij ul znó'v strzel
'vangi indyjskie i dzidy; lVszystko było \V pogoto\viu. bę, by 'v n1iejsce \V skazane wymierzyć. 
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Potwory przerażone cofają się i z\vracają ku la- f tylko zalegały bojowisko. Indyanie z różnych stron 
sowi; lecz tu je opada psów zgraja i zmusza do 1 nadbiegali, wydając okrzyki tryumfalne, a myśmy 
powrotn. Liczba ich tymczasem powi~kszyła się opowiadać sobie znczęli doznane \vrażenia. 
do sześćdziesięciu. ,Jak zw·ykle, tak i tym razem, naj"vięcej hałasu 

Spokojniejsi już teraz i śmielsi, jak żołnierze po po skończonej rozprawie narobili ci właśnie, co 
pierwszyn1 ogniu, skuteczniej tćż przywitaliśmy w czasie niebezpieczeńst\va siedzieli cichuteczko. 
nieprzyjaciół. Słonie w szalonym przestrachu roz· Wielu bo,viem jest ludzi którzy myślą że krzyczeć 
biegły się naokoło, rozbijając przeszkody i wyda- f i rozprR\\·iać szczytemjest waleczności; a tacy pocz
jąc krzyki przeraźliwe. Brak ten odlvagi dziwnie l ciwcy cudów zawsze dokazują .... gębą. Podobniu· 
sprzecznym się wydał z siłą niezmierną i ogromem teńkim był i kochany nasz du Laurens. Zaled"ro 
tych olbrzyrnó\v. Markiza, przez organ tłumacza, zlazł z drze\va, gdy hałaśli\vie głosić zaczął S\voje 
objawiła z tego powodu zadzi,vienie swoje jedne- czyny. 
mu z naczelnikÓ\V indyjskich; odpo,viedziano jej, A co naj dziwniejsza, przer\-vala mu ze śmić
trochę niedelikatnie, że stado napotkane składa się chem pani de Fienne, .że 'vszystko to uczynileś nie 
"ryłącznie z samic. Pani de Fienne uśmiechnęła się \vypali"rszy ani razu. Musiałeś chyba, nieustraszo· 
do mnie znacząco, i drobną swą rączką dumnie ny rycerzu, użyć na Z\valczenie słoniów trąby 

podniosła strzelbę, jakby rzec chciała: patrzcie, co l<tórej odgłosern żołnierze Gedeona obalili kierlyś 
może kobieta! mury Jericho. 

\'7łaśnie ją podała do nabicia lndyaninowi, gdy Tymczasem Indyanic rzucili się dt) zabrania . 
słoń przenoszący wzrostem wszystkie inne~ bo przy- kłó'v zwiei'ząt poległych, jako pamiątki dnia tak 
najmniej 14 stóp 'vysoki, 'vypadł sam jeden z gę- śvvietncgo, z której w dodatku znakon1itą obiecy
stwiny, jak gdyby pomścić się chciał za klęskę to- \Vali sobie korzyść. Wiadomo bowiem iż kość sło-
1-varzyszek. nio,va stanowi 'vażną gałęź indyjskiego handlu " 'Y-

- To samiec! to samiec! -za\vołali krajo\vcy; 'vozo,vPgo. 
i jednocześnie d\vadzieścia \vystrzalów ugodziło Tak zakoi1czyło się słynne z pomyślności polo
'\V nowego przeciwnika, dosięgając go śmiertelnie. '"anie nasze na słonie. Lecz byl to tylko piervvszy 
Zach\viał się, i postąpiwszy kilka jeszeze kroków, akt dramy, której eiąg dalszy na innej scenie inni 
runął właśnie pod drze\vem gdzie siedział ciągle odPgrać mieli aktoro,vie. ·w chwili rozstania się 
ukryty nasz bohater d u Laurens, który silnie ~rstrzą- z narni naczelnicy l<rajovvi zaprosili nas na 'valkę 
śniony, zarÓ\Vno uderzeniem j:lk strachem, o mało bawołu z tygrysami nazajutrz odbyć się mającą. 
że \V upadku nie towarzyszył olbrzymowi. Ulubiony to przysmak miejsc0\\1y, który"podać nam 

Kilku słoniów bez życia leżało na murawie; inne miano na gorąco i kr\vią zaprawiony. 
· ch"7iały się i opierały o drugich lekko tylko rani o· Następnego '\vięc poranku, zaopatrzeni \V list pol c-
nych, które braterskiej udzielaly im pomocy. Naj bar- cający od jednego z dostojników hollenderskich do 
dziej jednak rozrze"7niająca seenajeszcze nas cze- najstarszego naczelnika Indyan, udaliśmy się w dro
kała. Młodej e dno słoniątko, wspierane długo przez gę ku pnłaco \vi trgo niby królika, i zostaliśn1y 

matkę, padło nareszcie pod ognicn1 nieustannym przyjęci z naj,viększym, na jaki zdobyć się umiano, 
myśli,vych. Bićdna matka, \vydając krzyk rozpacz- prz()pycl1cm. [{siążę przy,vdzial suknią bogatą, 

lilvy, starała się podnieść je, osłonić "vłasnern cia· obsianą diamenUnni i szafirami, a ,,·kolo niego, 
Iem, i tak "v obrouie dziecięcia sama ''7 krótce legła jak planety o kolo słoi1ra, jaśnieli bracia jego i kre-

1\llarkiza, do łez rozczulona, błagała o łaskę dla vt7ni, '" okazałym także stroju. Orszak jego był 
szlachetnego zwierza; lecz wspólne bezpieczeńst\vo liczny, złożony w znacznej części z dziwacznic 
nasze wymagało nieodzoYvnie spełnienia ofiary. przybranych kobiet, z karłów i innych, mniej '\vię-

- Czemuż, zawołała, myśJi,-rst\vo, rÓ\Ynic jak c<U ludzkich, pot\\·orności. 
'vojna, tak srogie sprowadza konieczności? Wyrze- Cyrk 1nicścił się \V samym ko1icu \Vielkirgo dbic
kam się jego rozkoszy, jeżeli tak boleśnie trzeba je clzh1ca pałacowego. N~s gości, z rozkazu "'ładzcy, 
okupy,vać 1 pomieszczono \V pićrwszym rzędzie widzÓ\V, z czr-

Nie było już nieprzyjaciół do zwalczenia: trupy go p. d u Laurens nie bardzo zdawal się zado,volo· 
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nym. O dziesięć może kroków od miejsca prze
znaczonego dla księcia była klatka, zbudo"'ana 
z mocnych palÓ\V i bambusó,v, zamknięcie czarne
go, ogrom·nych rozmiarÓ~' ba,volu , którego rogi 
rozłożyście w górę wzniesione, w końcach jeszcze 
zaostrzono. Oddzielna klatka zawierała d\va świe

tnie pręgo"·anc tygrysy. 
Na dane haslo bawół i mniPjszy z tygrysów je

dnocześnie 'vbiegli do cyrku. Zaledwo tygrys zo
czy-ł groźnego prze ci \V nik a, gdy jednym skokiem 
rzucil się na. niego. Bawół, \V chwili natarcia bok 
podający napastnikowi, nagle obrócił się przodetn, 
i to z gibkością jakiej trudno było spodzićwać się 
po ciężkiej jego budowie. Spotkanie było okro
pne, bo tygrys, padłszy na zaostrzone rogi nieprzy-

. jaciela, i l?ólem do wściekłości podżegniony, zaczął 
szćroką jego gło\vę obrabiać pazurami i zębami. 

!-->rzez ch,vilę pozostal zawieszonym; aż ba\vół roz
paczli,vym zamachem przygniótł go do klatki 
i strząsnął. 

Obyd,va zapaśnicy nosili na sobie ~ltHly znpal
czy\-rej walki: powyżej pyska ba,Yolu 'vidać było 
głęboką ranę, z której kre'v sączyła się obficie; 
nozdrza strasz li \-Yie rozdęte i oczy zamglono Ś\viad
ezyly o jego zmęczeniu. Znled\vo jednak upływ 
krwi nieco się uśmierzył, gdy dzielny Z\Vicrz stanął 
znowu naprzeci\v przycupionego 'v kąciku i lcd\\·ie 

· tlyszącego nieprzyjaciela. 
Ale w tej ch 'vili drugi tygrys, 'viększy i silniej· 

szy od pier,vszego, pędem "'padł do cyrku, i szyb
ko jak błyska,vicu rzucił się na bawolu. Zajęcie 

widzÓ\V do naj\vyższego doszło stopnia: zadawano 
sobie pytanie który z d'vóch przeciwników \veźmie 
górę, czy ten co ze świeżeroi występuje silami, czy 
ten co je w poprzedniei stargać musiał rozpra\vic. 

Odpo"'iedź niedługo pozostała wątpliwą: ba
wól, raz jeszcze tej samej używając taktyki, nad
stawia tygryso"'i rogi, chwyta go niemi, roztrąca 
o klatkę, a potćm tratuje kopytami. Tryumfjest 
zupełny: oba tygrysy bez ducha pra.,vie leżą na zie
mi, a Z\Yycięzca d"vukrotny dumne, lecz "''olne już 
od gnie,vu, rzuca na nich spojrzenie. 

vValka skończona, a przynajmniej byćby nią po· 
\Vinna; lecz okrucieństwo ludzkie, trudniejsze po
do b no do nasycenia jak wściekłość rozjuszonych 
Z\vicrząt, 'vysila się na sposoby przedłużenia kr\va
'"ego \vido\viska. Rany bawołu nacićrają pieprzem 
tureckim, rzucają nań ostreroi jak szpilki strzałka
mi, i z'vierzę znów staje się szalonćm. 

Z drugiej strony na tygrysÓ\V rzucają zapaloną 

słomę; koty z okropnym rykiem zry,vają się z miej
sca; jeden z niC' h "'·pada na ba,volu, ponawia z nim 
walkę, a gdy się zmęczy, drugi zajmuje jego miejsce. 

Bój ten śmiertelny, podsycany ciągle rzucaniem 
strzałek i klaków zapalonych, przy grzmiących 
o klaskach i odgłosie gorgów, rodzaju bardzo dono
śnych cymbałó,v, tr"'a póty, póki książę nie da 
znaku zawieszenia. Wtedy klatki napowrót się 

otwh~rnją, i poszarpane zwierzęta, ostatnie "·ytęża
jąc siły, szukają \V nich schronienia. Jeśli przeżyją, 
to później na drugie posłużą wido~7isko. . 

.. 

, 
BRZE Z N l C A. • 

·-
Notatka bisto a'vczna .. 

WŁA DYSł~A \V A \VIECZORKO\VSl{lEGO. 

I. llicy spustoszenia; aż nareszcie został zabity przez 
, jednego ze śmielszych mieszczan. I od tej chwili 
Srócl puszcz tla,vnego sieradzkiego \Voje,vódz- miasto pr~ezwano Paj~czn~m. 

t\va, przerzniętych tu i o\vdzie rozkoszną Wartą, Otóż niedaleko tPgo Pa.Jęczna, o którego naz,-ri
loży miasteczko Pajęczno, o którem dzi\vnc prawią s ku tak szczególne krąży podanie, \V polo,vie XIII 
historye w gawiedzi. Mónrią naprzykłacl jakoby ,vicku powstała no\va posada. Jakiś Marcin i dru
w O\vem miastr.czku miał się zjawić przed laty pa .. gi Przebislaw otrzymali ('v r. l 265) od księcia Lesz· 
jąk pot"rornt~j "·ielkośei, który " 7ielkie robił ,v oko- ka Cznrnego 42 miar lasu zwanego brzeźnickim, 
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z \Varunkiern \vykarczo\vania go i osadzenia kolo- tych dowodach szczególnej łaski monarchó,v, któ
nistó\v. A że Czarny książę chciał zape,vnić no\vej remi zresztą \Vszystkie miasta polskie szczodrze 
posauzie Ś\vietoą przyszłość, \vięc poz,valuł koloni- były udaro,vane. Oprócz dyplomató \V Leszka Czar
storn rządzić się prR\Vei.o niemieckiem, nu " 'zÓr nego, o których już 'vspomuieliśmy, natrafiamy na 
używanego już w mieście Nowymtargu na Szlą- ślady przy,vilejó\v Wladysła~ra Łokietka (1318), 
sku (");udzielił nadto kilka innych ważnych uwol- Kaźmirza W. (z r. 1345), Jagiełły(zr. 1422),War
nień (~). neńczyka (z r. 1441 ), i Kaźmirza Jagielloi}czyka 

W roku 1287 nie żył już Marcin. Ale jeszcze (z r. 1466 ). Lustracya z r. 1662 mó~ri o przywiłe
przed ś1niercią umiał skorzystać z rozległych przy- ju króla Aleksandra (r. 1504 w Krakowie), po· 
wilejów jakieroi obdarzył go książę Leszek. Pa- twierdzającym wolności nadane Brzeźnicy przez 
dły pod toporerr1 odwieczne drze'''a i wzniosła się jego poprzedników na tronie; między inneroi przy
nowa osada .... Niedość na tern, tuż obok tćj mło- wilej ten u\valnia mieszczan od płacenia 1vszelkich 
dziutkiej kolonii, co zaledwie vvyjrzała na świat, ceł (i). Zygmunt I uwolnił miasto od podatkólv na 
'\Vnet stanęła i druga: obok Br'zeźnicy "'zniosła się lat 8 (r. 1508) (~), a Zygmunt August dozwolił 

Nowa B'rzeinica. Ta ostatnia miała zostać dość Brzeźnicy (r. 1551) wolnego uży,vania pastwisk 
zamożnćm miastem da\vnej Polski i starostwem i drze\va po \vsiach okolicznych; drugi zaś przy
o które ubiegali się panowie, gdy przeciwnie pier- " 7ilej tegoż króla, " 'ydany \V Piotrko,vie (r. 1563 
wotna osada, przybrawszy nazwę Starej Brzeźnicy, d. 21 kwietnia) zamienia mieszczanon1 obo,viązek 

do dziś dnia nie jest niczem '\vięcej, jllk tylko małą napra,vy dróg i 1nostów na opłatę pieniężną. 
'vioską. Pon1niejsze pot,vierdzenia królów: Stefana Bato· 

Wdowa po Marcinie sprzedała dzie\vicrzo\vi swe- rrgo (\V Marienburgu 14 grudnia 1577), Zygmunta 
mu Hankino\vi TI7Ójtost"''O No,vćj Brzeźnicy, a książę III (l 6 stycznia 1595 r. '" LCrako\vie), Władysława 
Leszek potwierdził sprzedaż, i przy tej sposobności IV (9 marca 1633 r. w Krako,vic) i Jana 1\:aźmi
rozszerzyl przy,vileje miasta. Tak więc kolonia rza (które zaginęło \V czasie wojny), dowodzą jak 
Marcina i Przebisła\va, otoczona pieczołowitością ,viele chodziło miastu o te przyvvil~je i jak królo
Czarnego książęcia, przemieniła się około r. J 287 ,vie ciągle pamiętali o Brzeźnicy. 
l:V miasteczko, \V którem nieba\vem musiało się roz- W Brzcźniey jest starożytny kościół farny m u
winąć i zagrać życie miejskie; boć pralvo niemiec- ro\vany ( 3). Był tu także klasztor FranciszknnÓ\V, 
ki e ściągnęło do no\vej osady rzemieślnikó\v i prze· (nie vviemy czy dziś jeszcze istni~je). Założył go król 
mysło,vcóvv, a resztę ludności z\vabila znovvu ro- Łokietek około roku 1286. Kiedy książę ten \Vstą
dzajna ziemia tych okolic. Na1vct znakomitą być pil po\vtórnie na tron polski, przeniósł wtedy Fran
musiała zamożność Brzeźnicy zaraz '\V końcu XIII ciszkanÓ\V z Brzcźnicy do Radomska. Ale jakoś nie
\Vieku; bo gdy \V roku 1291 król ""'' acła'v czeski ,viodlo się Franciszkanom na no,vćrn mieszkaniu; 
wypuszczał z nie\voli \Vładysła\-ra Łokietka, mie- klasztor, niszczony przez \Vojska niPptzyjacielskie 
szczanie z Brzeźnicy i Brześcia byli rt;kojemcami i częste pożary, stał się v.rkrótco niepodobnym do 
książęcia ( 3). zamieszkania, i zakonnicy zmuszeni byli wrócić nn-

Pod Kaźmirzero Wiclkin1 spovvażniala B rzeźni- po"'Tót do B rzeźnicy, gdzie mieszkali blisko lat 80. 
ca. Król ten, który całą Polskę o hmuro\vał, otorzyl Dopićro za Zygmunta I, staraniem królo1v<~j Bony, 
murem i Brzeźnicę, nadto zbudo,val \V ni<~j zatnek, odrestaur(nvano (r. 1543) kościół \V Radomsku 
popsu,vszy stare gtnachy (A). i ,vysta,viono nowy klasztor dre,vniany ('). 

Po,viedzmy słówko o przyl-vilejach Brzeźnicy, 

( ł) Nowytarg ( ·eumarkt) na SzJąsku pruskim, nieopo
dal rzeki Odry, rniędzy \Vrocławiem a Lignicą. 

(2) Codex diplomaticus A. 1\1uczko\vsktcgo T. I, f 88. 
(3) Palacki T. H, str. :l67, przywie<lz1ony \V Bibliot. 

Warszaw. z r. 185~, T. II, str. 252 w artykule Alexand. 
Przezdziec. p. n. Paweł z Przemankowa. 

( 4 J Naruszewicz, T. VIII, str. ~ 6. 

II. 

Dzieje naszego kraju przecho\vały kilka \Vspo· 

( ł) Lustracya Nr. 64 w archiwum głównem. Przywil~j 
ten podobno jest i \V Jletryce koronnej. 

(~) Metryka koronna Nr. 2 3, f. 215. 
(3) Łubieński s. 388, 
( 4) Pamięt. Relig. moralny z r. ł 843. 
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n1nie1i l1istorycznycb o Brzcźnicy, był ntnvet czas 
że miastem tem zajmo\vał się kraj cały, i szeroko 
rozpra\viano o nićm na\vet na zjazdach narodu, 
a zda.rzyło się to za Lud \·vika \vęgiersldego. 

Król ten, szczodry bez granic dla s'vego ulubiei1-
ca księcia Władysla,va na Opolu, odrywal całe 

prov.'incye koronne i nadawał je księeiu. Tak z je
dnej strony dostały mu się mnogie ziemie i zamki 
na Rusi; z drugifj cały po,viat 'vieltu1ski i ostrze. 
szo\vski z Krzepicami, Bobolicami i Brzeźnicą 

(r. 1370) (•). A chociaż \Vszystkie te ziemie i gro
dy otrzymał Wladysla\v pra"·em lennćm, nie był 

przecież lennikicJn, ole raczej zupełnie niezależnym 
1vładzeą; książę za zbyt był dumnym aby mialugiąć 
czoła i wuzalen1 się naz\vać, i dlatego nieraz zda

rzało się że 'vystępo,val jako nieprzyjaciel korony. 
Rzecz prosta, że przy tak doV\'olnĆin postępowa

niu nie mógł utezymać się długo przy S\vych posia· 
dlościach. Zaled\vie umarl Lud \Vik, a zaraz zjazd 
sieradzki (\V r. 1383) domagał się od Węgrów 
Z\Yrotu krajó'v niepra,Ynie w posiadaniu Opolczyka 
zostających; w żądaniu tćtn między innen1i yvymie
niony jest i za1nek brzeźnicld (2

). Tymczasem 
w Polsce inną rzrrzy przybrały postać, córka Lu

d\vika,-rrlłoda królo"7a Polska, nie sprzyjała tak jak 
ojciec księciu na Opolu; owszem, skoro tylko nada. 
rzyła się sposobność, ziemie nadane \V ladysla\vo. 

\Yi przez o je anTacala nazad no\vej sw~j ojczyźnie. 
Najprzód Ruś odzyskala, potenl za Jugielly przy
:szła kolćj i nu Brzeźnicę. 

l(siążę opolski nieraz staVi'al na za\vadzie Ja
gielle w prowanzeniu wojny z l{rzyżakami, bo Opol
ezyk byl jawnyn1 stronnikiem zakonu. J{jedy \vięc 
król lrojowal \V Prusach, wtedy książę " 'yda\vat 
załogom zamkowym rozkazy pustoszenia ogołoco
nych z ,~vojska okolic. U przykrzyła się Jagi0lle ta 

nieznośna buta Opolczyka: trzeba było raz z nim 
::;kończyć; a że nie chciał robić sobie wiele zarho
du z obleganiem i szturalO\Yaniem każdego \V szcze
gólności zamku, V.'ięc użyl', jak rnówiW apowski, wo
jennego podstępu. Udając że ciągnie naDobrzyó,na
gle ku Wicinniowi skierowal drogę, gdzie naturalnie 
nic nie było przygoto\vanćm do obr0ny; z 'vszelką 
Vfięc lat"'' ością zdobyto l{rzepice i Olsztyn. Dowódz
cy zaś innych mniej obronnych miejsc, przerażeni 
tą niespodziewaną V\'ojną, dobro\volnie podduli się. 

( ~) Naruszewicz. 
(2 ) Naruszewicz, T. VIII, str. ~32, 

Ksu~GA ŚWIATA R, IV. 
"\ 

'Vtedyto i Brzeźnica przyjęła w S\Ve mury l<róle\"\'· 
ską zalogę. Spytek z Melsztyna hetmanil tej szrzę
śli\vej . "vypra\vic, która koszto\vała z\vycięzcÓ\-V za
led~'ie 7 dni rzasn (i). 

Sz~'edskie " rojny, takjak 'vszystkin1 miastotn, da
ły się '\Ye znaki i Brzeźnicy; zdaje się że zamek ten 

był czas jakiś w ręku zabaltyckich przychodniów. 
W drugiej wojnie szwedski ej (r. 1702) Leszczyń

ski jenerał \Vielkopolski stal czas jakiś pod Brze
źnicą z pospalitern ruszeniem \vojewództ\va sie

radzkiego (2
). W tej także " rojnie we \Vsi Prusiec

ku nicdaleko miasta pojmany został z rozkazu je
nerała l{rassau .Adam Smigielski, kolejno stronnik 
Leszrzyóskiego i Augusta, zdradzony przez Potoc
kiego \Vojewodę kijo,vskiego; okuto go w kajdany 
i do Szczecina odsta\viono ( 3). 

Pozostaje nam jeszcze wspomnieć w naszych 
notatach) że · w B rzeźnicy urodził się Jan Długosz 
z szlachetnych rodzicó\v Jana i Beaty Długoszów 
(r. 1415). Chwała którą opromieniona ta po,Yażna 

postać historyka narodu, rzuca błyszczące światło 
i na jego miasto r·odzinne, źle mÓ\vimy, takim hi
storykiem jak Długosz szczyci się kraj cały. 

Kronika Długosza, O\Voc pracowitych i tunieję

tnych studyó"'' będzie na zawsze kamieniem wę· 
gielny1n dziejów Polski; kroniką Dlugosza objaśnia
my, i długo jeszcze objaśniać będziemy, wszystlde 
inne źródła historyczne. ' 

III. 
' 

Brzeźnica była starostwem niegrodowem, albo 
lepiej dzierża\vą. W późni~jszych czasach, kiedy 
świeże przykłady do,viocHy korzyści z obronności 
klasztoru jasnogórskiego, S(\jm 1varszawski, po
t\vierdząjąc r. l 717 '\Vszelkie nadania i przywileje 
trgo klasztoru, przeznaczyi \Viecznemi czasy staro

st\vo brzeźnickie, wraz z '"'sią Dębo\vem i innemi 
przynaleiytościami, na utr~ymanie załogi ~fortecz-

nej C'). · 
Niesiecki mówi, że za króla Jagiełły trzymaJ to 

starostwo brzeżniekic Jan Długosz; był to mąż ry
crrski; odznaczył się na wojnie pruRkiej, '\Vziął bo-

(ł) M. Bielski pod r. 1396.Wapowski, T. I, str. 145. 
(2) Erazma Otwinowskiego pamiętnik str. 41, wyd. 

H.aczyńskiego. 

(3) (tamże) str. 161, także w Bibliotece Warszawskiej 
z r. 1850 w artykule Adam Smigielski przez Tarnowskiego~ 

(4) Vol. 1egum T. VI, p. 293. 
i 8 
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\Viem do nie,voli Marchwarda komandora branden- solo bawili się \V Gdańsku królo\vie, książęta, pa
burskiego i kilku Niemców. Król używał Jana D lu- no\vie polscy i sz\vedscy (•). 
gosza przy fortyfiko,vaniu twierdz i do innych tego Mówią że Hinczko był bardzo hojnym \V upa
rodzaju zajęć. l\1iałżeby to być ojciec naszego hi- sażaniu kościoló\v. Niesiecki \vylirza te jego do
storyka, o którytn \viemy zkądinąd że był rządzrą brodziejstTI'a (~); ,v liczbie zaś uch\val sejrnu piolr· 
(praefectus) miasta Brzeźnicy? ko-vvskicgo \V r. 1459, między innerni 'vyrzytnje· 

Z pomiędzy dzierża,vców Brzcźnicy, za Włady- my rozkaz zadzierżavvienia żupi-linczowi zRogo'"ra, 
sława III, snqje się ciągle w dziejach 1niasta i kra- jeżcli zechce (3

). 

ju całego postać pana starosty radornskiPgo Ilinczy Widziemy \Vięc że Rogowski dzicrża,vca brze
zRogonra herbu Działosza; jestto jedna z \VHżniej- źnicki był pra,vdzi\vym magnatem polskim XV 
szych figur historycznych za pier,vszych Jagiell o- \Yieku, mugnaten1 \V cal~j pelności tego 'vyrazu, bo 
nÓ'\v. Jak mógl zasługiwał się I-linko rolademu kró- · l m1a znaczenie '\V kraju, \vpły,vy i łaski u d\voru, 
lo,vi Władysławowi, później nieszczęśli,vemu bo- bo zresztą ... mial pićniądze. 
haterOV\7i Warny. W każdćj {)Otrze hi~, czy to szlo W r. 14 72 '\Yiuzićmy na starostwie brzeźnickiern 
o dostawę koni dla 'vojska C), czy o 'vyuag:rodze· 

... J Jerzego Jurcza ('4 
). 

nie którego z dygnitarzÓ"\V lub posló,v, chociażby · 
tylko bogatą suknią ('), słowem w każdym niemal Czwartym znanym nam dzierżaweą czyli staro· 
przypadku naglącym, król udawał się do Hinczy, stą brzeżniekim był Him·onim ilużeński sekretarz 
a kaleta starosty zawsze i wszędzie stała mu otwo· J. Kr. Mci, żupnik, burgrabia krakowski i podskar· 
rem; był to, że tak go nazwę, prawdziwy bankier bi koronny, nadto dzierżawca kilku starostw, mię
Władysława. clzy inucmi brzeźnickiPgo, dobrzyckiego i krzeczow· 

Za swe zasługi przy wyborze i koronacyi Włady· skicgo. Jako żupnik pozostawi! on w Wieliczce 
sława na króla węgierskiego,dostałHincza 200 grzy- ślady swej działalności, zniósł wsp6lny stół urzęcl
wien C), później " r. 1442 przyprowadził mu posiłki nik ów żupnych, a natomiast popodwyższal im 
do W ęgicr; bo wówczas kto w Boga wierzył, spie· pensye (r. 1540); kazał także w}' bić w Wieliczce 
szył tam dla przypodobania się rycerskiemu królo- nowy szyb (r. 1512), który od jego nazwiska szy· 
wi. Był nawet w bitwach pod Jagrą i pod Olno· bero bużetiskim przezwano C). Pan to był rozsą
fem, a król przeznaczył mu znowuż 500 grzywien dny i zabiegły, starannie wychowywal dziatwę i w nu
wynagrodzenia za poniesione trudy i koszta . .A. że ki, wybrawszy im na nauczyciela Jerzego Szorna
wszystkie długi zabezpieczał król na Brzeźnicy, na z Raciborza, męża głośnego w owe czasy z na
więc znakomite summy mial Hincza na tern mi e- uki' i złączonego związkami fprzyjaźni z najsla· 
ście (4), wnil'jszemi reformatorami polskiorni i niemiec-

Później, za l(aźmirza, Hinczko z Rogowa był kiemi (
6
)· 

podskarbim nad·wornym i kasztelanem sieradzkim(S), Pod koniec żyda, nim jeszcze zostiłł kasztelanem 
a '\V czasie '\vojny pruskiej kilkakrotnie uży\Yanyrn sieradzkim, złożył '\V ręce króla St0fann urząd pod
bywal do poselst\v (6) . Kiedy Kaźmirz pojechał do skarbi0go koronnego ( 7), a starost\va podzielił mię
Gdai1ska (w r. 1457), gdzie się spotkał z wygnanym dzy cl\vóch syn6w. Urnarł r. 1580. 
królem szwcdskim, wtedy i łlinczko był przy bo-

1 
Starszy syn kasztelana, Pa1-veł, był starostą d ob-

ku królewskhn. Gwarno było \VÓwczas w naclmor-
skićm mieście, rozrywki, przeróżne \Yido1vska, go· (l) Malinowski w przypisach do Wapowskiego T. lU, 

nitwy na ostre, jedne po drugich następo,vały; " 'e- stron. 333. 

( 4} Przypisy Malinow. w k1·onice W a powskiego T. H, 
stron. 340. 

(2) tamże T, II, 378. 
(3) tamże. 

(4) \V a powski T. li, str. 406, 4 4 6. 
(o) (tamźe) T. III, str. 80. 
(6) tamże T. III, str. 23ł, 279: 

• 

• 

• 

(2) Tom III, dawne wydanie, str, 871. 
(31 Przypisy Malinowskiego, w kronice Wapow. T. III , 

str. 3 7 O. · 
(4) Metryka koronna, Nr. 12, f. 74. 
( 5) O Wieliczce .•• przez Feliksa Boczkowskiego (w Bo

chnii r. ~ 843) . 
(6) Testament Scbomana . 
(7) W roku ~ 573 był jeszcze podskarbim lukasze· 

wicz ł ~ j) . 
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czyckim, i jako pra,vo"7ierny katolik zakończył 
życie \V ''Ticdniu 157 5 rok n. l\1lodszemu, Pio
tro?.oi !Ju~eJiskie1n1t, dostała się dzierżaw a Brzrźni
cy. Ten 'vłaśnic Piotr jest autorcnl flru ko\vanćj bio
grafii swego brut.a Pa,vla, którą Wiszniewski za
licz_ył do pisn1 zagiuionych (~). 

Zdaje się że b€lzpośrednio po Piotrze Bużońskin1 
objąl sturost\YO brzeźnickic Andrzej z J(urozwęk 
Męcze1łski kasztelan wicluóski; jest o nim wzmian
ka jako o staroścjc b rzeźnickim pod r. 1590, 'v de-

( ł ) Wis~niewski, T. I, str. 8 9. 

• 

dykacyi tłumaczenia ksiąg Salomona przez Jann 
z Sanoka (i). 

Ma'rcin lłlielecki rohnistrz był starostą okola ro-
ku 1650 (~) . 

Po l\1icleckim piastowal godność starosty od 
roku 1655 lat kilkanaście Hieronin~, Olszewski, 
chorąży '\Jvieluński ( 3 

). 

(l) Dzieje kościołów wyzn. be1wec. w ~lołopolsce 
J. Łukaszewicza str. 339. 

(2) Niesiecki, T. HI, 404. 
(3) Lustt·acya w archiwum główn~m N. 6 4-. W r. 1662 

Olszewski był jeszcze starostą 

STEFAN C Z A R N l E C K l. 
PRZEZ LUDWIKA JENII\E. 

Dzieje ludzkości, \V jakimbądź ('zasie lub miej
scu bada,yczc na nie rzucimy \YPj rzcnie, potwier
dzają tę pra,vdę, że w ch,vilnch naj \vażniejszych 
zja\-viają się za,vsze 'vieley ludzie, co radą czy 
orężc1n dź,vigając spra,vę po\vszechną, U'\'\'ażani być 

"
7inni za \vybratłców Opatrzności, za narzędzia 

przez które konieczność historyczna od,viecznym 
spełnia się 'vyrokiem. Epoką podobną 'v dziejach 
da\vnćj rzeczypospolitej polsld~j było pano\vanie 
ostatniego z W azó,v, pamiętne nietylko klęskami 

zewnętrznemi, ale nadto bezrządc1n \Vcwnętrznym, 
a nade\Yszystko \\7yuzdaną S\Va\Yolą stanu szlachec
kiPgo) niezgodą domo~7ą i sobkost\venl możniPj
szych, których dziHłania, pry\vatnym z\vyklc na
cccho,vane intcr~s<'m, rozprzęga ją c jedność rządu 
i osłabiając po"'agę króle\Yską, rozsit~,vały tćm sa
mćm po kraj u zarze\vie nieustannyeh zatargów. 
Jeżcli \V taldin t·zasie zlewajf!cych się zc,vsząd na 
Polskę nieszczęść, pomimo niedostatku skarbu 
i \Yojska, n1ęzt" .. o jerlnego obylvatela ncho\vać ją 
mogło od zguby; jeżeli dzielne jego ramię oprzeć 
się zdołało przemocy i \vrócić skołatanemu naro
do,vi chwilo,vą przynajmniej spokojność: to nie
podobna 'v tern nie do patrzeć palca Bożego, speł
nienia \vyższego wyroku, którego wykonalvrą zo· 

stał żołnićrz-bohaićr, zaslugą tylko i cnotą wzro
sły śród bitc\V i obozu. 

StPfun Czarniecki urodził .się r. 1599 've \vsi 
dziedzicznój Żarnawin ( 1

), \-V b. woje\VĆH)ztvvie san
domierskićm. Gniazdem starodawnćj lecz niebo
gatćj rodziny jego, jak mó,vi Nicsiecki, była wieś 
Czarnka, '\V po,viccie chęch1skim, gdzie jeszcze 
"\V r. 1184 jcc1Pn z przodkóvv Stefana \vystawił ko
ściół na pamiątkę przeniesienia do Polski kości św. 
Floryana męczennika. Najpićrwszy Budza pisać 
się zaczął na Czarnce, i teu r. J 366 część s\voję 
dziedzict\Ya odstąpił bratu Dobko,vi (2

). Za Wla
dysła\ra. JngicHy pięciu braci rodzonych: Tomko, 
Janusz, Sęuzivvój, '\\Tłodko i Pełka, otrzymali w r. 
1423 na Czarnkę przy,vil~j pra,va magdeburskie
go. Z nich JaiJtlSZ około r. 1427 byl archidynko
nem kurzelo,vskim, n potćm referendarzem i pod
skarbim koronnytn. Mikołaj z Czarnki po z'vy
cięzt,vic griin\valdskiem jeździł w poselstwie do 
~{rzyżakó'tv, aby po(hłali 1\lalborg ( 3 J. Bliższe mi 

-
( 1) Dykc. Diogr. Powsz. Warsz. ~ 851. \Y dziele t6m 

jednak żadnej niema wzmianki, zkąd wyczerpnięta wiado
mo~ć o urodzaniu się Czarnieckiego w Żornawiu. 

(~) Niesiecki. 
(3) Niesiecki. 

18W: 
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czasy FJorran zginą l 'v potrze l>ie klnszyi1skićj pod 
hetmanem Zółkic\vskitn. Ojciec nareszcie bohate. 
ra naszego, 1\:rzysztof starosta ży,vic('ki, by l d \VO· 

rznninem Zygmunta III, i z l(rystyny Rzeszo"·skiej 
.zosta\vił j(ldnę córkę i dziesięciu synó,v, z których 
Stefan szóstym byl z rzędu. 

Wiel{ dzh•einny i n1łodzicóczy 'vszystki<"h ni(·mal 
znakomitych ludzi, z 'VJ.jątkienl tych możP, których 
sa1no już uroJzenic 'vyżej stalrilo od innych, oy\Ya 
Z\vykle nieznany, i rzadko kiedy póź11ićjszym bio
gr:lfonl uda się poch,Yycić z t<:j epoki jn1·i szcze
gół rzu<·ający Ś\Yiatlo na pićr,votne ieh ksztalC'cnie 
się i usprn,vi 'dli\Yić poniekącl mogący dalszy ich 
Iderunek un1yslo\vy. Gzaruiceki Z\Yłaszezn, który 
"'Jasną tylko zaslugą i późno dosyć \vydż,vignął 

się z tlun1u tO\YarzyszÓ\v s'vych '" szture rycerskiej, 
molo tćż 'v pi~r\\' szrj życia polo\vie Z\\Tacnlua sie
bie U\Yagę. W n oRząc at o li z <'harukteru jego ojca, 
jak go ol\rć~la t ~Hcsietki ( 1), i z trybu ogólnPgo 
\vyeho\vnnia O'\YO<'zesnt~ Inlodzit' ŻY ~ przypuBeić 
należy że Stefnn, starodawuym Z\-rycznj c1n, Ćl\ iczo
ny był "'rzcśnie \V pobożnośc.i i cnocie, ('Z<'go śla-
dy '" cni ~n1 j<'go życiu późniejszĆin nnpotykamy, 
oraz \V rzen1iośle \Yojenn 'm, ku które1nu oso blhv
sze \ViocUo go zamilo\Yanie. Obóz byl ~tedy dla 
młodzh'ŻY zarazetn i szkołą rycerską, i polen1 do 
kształcenia siQ \V naukuch Ztt\Yodu publicznego, 
i szczebl "'m \\'reszcie do naj,vyższych '"' kraju do
stojcóst\v. To t0ż Czarniecki, zngrzany nicdu,vną 

jeszcze sla\Y[} Chodkie,viczÓ\v i Z:.uuojskieh, prosto 
ze szkół zacil}gnąl się jako to,vnrzJ sz pod chorą

g,vie S tnuisła ""a 1\:oniec p olskiego h et n1ana 'viclkie
go koronnego; al<' '"r. dopi<!ro 1632 pod Marcinem 
l{aztHlO\\ skin1lH.\tmanern polnym do~]użyl się po

rucznikost\Ya. Ten brak po"'o<lzPnia " .pi ~r,Yszym 
rznsic ~ ]użhy nie zrnzH jednak !:;tPfHIHl. juk możt!by 
zraził czlowiPka mniej szczćre nlnjąc<'go po\Yolaoie 
do obranego za\\'Odu. Sztuka "'ojenna, n1ało jeszcze 
wtedy roz,vinięta pod '"zględcnl na n ko,Yyin, ('), h~1n 

(i) ))Mąź to był rycerski, w wielu ckspedycyach do
świadczony, \\ SZ}Stkin1 m1ły, ale najbarc.Jzi~j Bogu." i t. d. 

(2 ) Żył \\prawclLie juz Krzyiztof Arcisze,,sld , słynny 
biegłością w fortyfikacy•, a z ksiązek tr·aklujących o sztuce 
wojcnnćJ istniały: ptsma Jana Ta1 nowskiego, mianowici t? 

je~o ,,Consilittm 'rationis bellicaa", dolej ,,K jP.g• hetmań
skie'( Barntck1ego tudl.ież wczcśoiejs1a ,,Sprawa rycerska" 
Btelskiego i t. p. Sicmicoo\\icz takie w ł..tłhftna~cie lat 
późn1ej ( ł 650) ogłosił druhtern znalt omile s \)te dzieło ,,Ar's 
magtla at·tileriae"; )cez zawsze b~ ł to ,~c Z\\ 6j wzglqdn-y 

\vięc(:j po wodzu \vymagala doś\vindczenia, które 
znÓ\Y z długol~tni6j tylko wypłynąć mogło wpra,vy~ 
cLętnie \vięc, jako tlobry oby\vatcl, Czarniecki pocl
da\val się rozkazom starszych ocl siebie, aby sam 
pot0m trafnic umiDł je wydawać. 

J->o raz pićr,yszy irnię młodego bol1at<~ra \Vspo
minane jest r. 1633, \V "''yprawie Wladysła,va IV 
na S m o l c ń s k. Pou koniec tako\Y<~j lVIarcin l{a
zano,vski uży"''al często rlo podjazdóYv Cznrniec
kiego, i ten znakomite już \VÓ\Vczas położyć mu
siał zas1ugi, kiedy król \V obozie pod Szcrnto"'em 
obdarzył go przyvdlt:jcnl na 500 łanÓ\v, \V po"·ie
cie starodnbo\Yskin1 przy Popolrej górze (i). 

I>o za\Yareiu d. 15 lipca 1634 r. na lat 20 poko· 
ju z carem 1\Iicbnletn Fedoro\viczcm l~omano\vem 
we 1vsi PolanÓ\Yee, między Winzmą i Drohobnzcm, 
tudzież przedłużeniu r. 1635 w Stun1snorfio ugocly 
ze Sz,Yeryą na lat 26, kiedy Polska, upc,vnhvszy 
się od rnocarst\V pogranicznych, znlrcl \VO że ode· 
tchnęlapo \VojniP zc ,vnętrznej, no\Ye i stokroć gor
sze, bo \VC\vnętrznc~ , znklócily ją niezgody. Około 
r. 1638 Kozacy na Ukrainie pieJ."\Vszc wszczęli za
targi o zarnek l( ud ak, który Stanisłtnv 1\:oniecpol
ski kasztelan krako\vski na poskromienic ich \VJ· 

sta\vił kosztem publicznym \V 'vidlarh między rzĆ· 
kan1i Sarnarą i Dniepr~m. }V'yslany przcchv nim 
Nlik o łaj Potocki strażnik polny koronny, poraził 
po\Ystat1có'v pod IC u 111 ej k a 1n i za I\:orsunien1, 
a następnie tuk ich ścisnąl 1v obozie pod Borowicą, 
że stuni prze\vódzcę S\Yojego Pa,vluka TI'yclać mu
siPli z\vycięzcy. Znajdowal się "\"\7 tt~j '"Jpralvie 
i Stefan Czurnieeki, '" stopniu już rotmistrza usar· 
skiego (~),i liczne nieustraszoności swPj dał .do\vody. 

Po uśtnierzeniu tych smutnych zaczątkó\v 'vaśni 
które w późniPjszych czasach tak srodze szarpać 

1nialy łono rzeczypospolitej, nastąpiła cisza szcścio
letuin. Zapragnął '''tedy i Stefan spokoju domo\ve
go, i osiadłszy czaso\VO \V dziedziczn(j po przod
l<nch Czarncc, zajął się upiększenie1n tego miejRca 
i p n bożnenli fundacyami ( 3). 

. 

tylko do stanu ówczesnego nauki wojronej \V innych kra
jach Eut'opy. 

( l ) N te s i e c I~. i. 
(2) N1csicc\..i mówi że ,,tnk się podpis:Jł in Albo Coi~

gregat. w I\ra~owie u św. Barbary, z drugim Stefonem 
Czarnieckin1, usarskim towarzvszcrn." 

• 

(3 ) Podług Krajewsl\iego (Ht torya Sleft•na Czarniec-
kiego) napis nad ZHkryst)(\ w kościele wsi Czornl<i jcs~ na
stępujący: 
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Lecz przeznaczeniem lvidać bylo Czarnieckiego r lak z urodzenia, który dosyć staranne odebra"'szy 
gościć tyko w don1u1 a życic całe w obozie z orę- " 'ycho\vnnie, przeniósł się z Litn7y na Ukrainę 

żem \V ręku poś,~rięcać spra,vie krajo,vćj. W l<oń- i \Yielkie \vkrólce między ludem kozackim pozy-
• 

cu stycznia 16 ~14 r. Tatarzy, \vbre'v z\vycz~tjo\Yi skał znaczenie. l{ról, znając jego męzt\VO i zdol-
s\vemu, podczas najtęższych 1nrozÓ\V w trzydzieści ność, \Vciągnąć go pragnął do zamierzonej 'vojny 
tysięcy zgromadzili się na polach oczako,vskich. turecki<:j; gdy \vięc po śmierci l{oniccpolskiego 
Ulviadonliony o tćm przez szpiPgÓl\7 Stanisław rro~ Mikołaj Potocki otrzymał hetrnatlSt\VO wirlkie ko
ni<'cpolsl<i hcttnan wielki koronny, ściąga na pręd- ronne, posltll tnje1nnie Chnliclnicldcrnu chorągie'v 
ce pulki pod 'Vinnicę, i ztnn1tąd Szcrnb<'rga ,·vy- z herbatni i buła\vę hetmal1ską \Yojskn zaporożskie
syła na Z\viady, a dostawszy języka że czPrÓ nie- go ( 1). 1'ymczusem zatargi Chrnielnicki0go z Gza
przyjacielska Z\Vrócila się ku O c h n1 a t o "r u, za- plickin1 starostą czehryóskitn o ",Jasność grunto
słoniony taboren1, natychmiast zapalczy\vie naciera \vą, zbicie syna kijarr1i i ofłmÓV\'icnic żony, " ' któ
i zupełne odnosi z\vycięzt\VO. Najpirr,vszy \V tern rych pi<~rvvszy, n1imo słuszności S\vej spra\vy, nic 
spotkaniu St ~fan Czarniecki, pulko\vnik \Vtedy Sta- wskórać nic n1ógl na drodze sądo"· (~j, '"i<\lkic po
nisłalva Lubomirskiego \Yoj c,vody krako\vsldego, tnięclzy ICozakarni spra\viły '''zburzenie. Zaczęto 
uderza na TutarÓ\V i pięciuset l\łndzic na bojo\Yi- naradzać się skryrio \vzględcm plnnó'v po,vstania; 
sku, przymusz:tjąc resztę do uei~czki (i). a gdy na jcdnen1 z takich zgromadze t! Cbn1ielnicki 

Nads.lcdl rok 1648, pamiętny dla Europy za,var· wystąpił z OŚ\Yiadczcniem, że Hla od króla bula\Vę 
ciem pokoju \vestfalskiego \V lV1i.inster, dla l)olski l i czekn tylko sp )sobności aby oglosit się hetma· 
zaś śmirrcią vVlnclysla~7a IV i klęsk~ pod l\:orsn- , nem, starszyzna poprzysięgła mu \Vierność i posłu
nienl, gdzie obychYaj hetmani, lVlikolnj l}otoeki 

1 
szPńsbYo. \Vyslnno zaraz posclst\VO do chana ta

i ~1arcin l(alino\Yski, z Sienia\vskim i \V i clą innnmi tnrskiego Islan- G e reja, z \Yf'Z\vaniein o przymierze 
panami, dostali się 'v nie\volę kozacką. Na miesiąc i spieszną pom oc przPrhv Polscc; poczćm Chmiel-

• 
jeszcze przed kr\vawą tą porażką przypadła bitwa nic ki, gotując się c1o spotkania z nie da \V no miano\va-
pod Żóltemi wodami, o któr~j, juko ściśle z losem l nym hetmanem Potocldm, który w celu przytłumic
Czarnieckicgo Z\viązan0j, obszćrniej niPco pornówię. nia rozruchu rnszyl z wojskien-l k\vnrcianćm na 

Gdy król VVłaclysla,v, pobudzony przrz Wene- Ukrainę, stanął pod jeziorem Żółte'" o d y. IIet· 
cyą, marzyć zaczął o wypra,vie turcckirj, byl ul(o- 1nan wielki koronny, złączywszy się nad Dnieprcn1 
zakÓ\V pisarzc1n polnym Bohdan Chtnielnicki, Po- z Kalino\vskim hetmancal polnym, puszcza przo· 

D. T. o. M. 
"Beatissimae Virgini lllariae et S. Floriana, hujus eccle

sioe patronis, generosus Stephanus in Czarnca Czarniecki, 
milcs et au.licus S. R. 1llajestatis, die 20 Junii anno Domi
tli 1640 Slt?nptu ]Jroprio curavit.'' Co znaczy: NajswH~tszej 
Pannie Mar~ i i św . F'łoryanowi, patronowi tego kościoła, 
urodzony Stefan na Czaroce Czarniecki, żołnićrz i <.Iwo-: 
rzanin J. K. Mości, dnia 2 O czerwcu roku Paitskiego 1 640, 
·własnym koszŁem wystawił. 

Na mar1nurzo zaś wmurowanym w ścianę kościoła, 

który musiał być dawniej nad domem: "Generosus Stepha
nus in Czarnca Czarniecki, vexilti(er patatinalus Sando
mirensis, dncto1· ch ~liarchiae regiae, dum in campo Bello
nae hostern stef·nit, hic sibi suisąue reparat avitan~ do
?num". (Urouzony Stefan na Czarnce Czarniecki, c·horąży 

wojewódzlwa sandomierskiego, pułkownik wojsk kr·ólew
skicb, gdy \V wojnic gromi n1eprt.yjaciela, tu sobie i ro
dzinie urządza gniazdo ojczyste). 

(4) Piasecki na str. 505 . (pouług Krajewsłdogo). Otrzy
mał wtedy Czarniceki od króla \Vładysława przywilój na 
\Vieś Karyczyńce, dat. w Warsz. i 3 maja 16 44 r. (MeLr. 
Kor. ks. 189, str. 50). 

dcn1 po rzćce pięć tysięcy l{ozakó\v rflj cstro,vych, 
lądem zaś cztćry tysiące dragonÓ\V j półtora tysi~

C'a innego 'vojska, z chvunastą dzialami, pod do
wództ"''em syna swojrgo Stefana • któremu przy
daje doś\viadczonyeh pnlkownikó,y: Czarnieckiego, 
Szembcrga i , apiehę. l(ozacy rPjcstrolri, jak tyl
ko odclalili się od hetmanóvv, po"vyrzucali zaraz 
z czajek do DniClpru starszyznę S\Vą Polakom przy
chylną, a sami połączyli się z powstaócan1i. 

l\Ilody Stefan P oto c ki, zastavrszy Chmielnickie
go ,v>varo,vnym obozie, którego zdobyć nic 1nógł 
tak małcmi silami, posłał po piechotę do szturmu 
na \Yały, tymczas0\"\70 zaś podciągnął tuż pod obóz, 
aby mu nie dopuszczać dowozu ży,vności, nie \Vie
dząc o t<~m że 'v tyle jego stali już Tatarzy. Na
zajutrz zaraz zrana zaczęla się utarczka. Dzicz 
\V liczbie szesnastu tysięcy nacićra od bngicn, a \V Oj• 

sko polslde, uforrno\vane \V kosz '''OZO\vy, dzielny 
(1) Pamiętnik Mik. Jcmiołowskiego, str.2. (Lwów 1850). 
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sta\Yia opór, g(ly nagle Chmielnicki z calą siłą wy· 
sypuje się z oLozu. Polacy długo nic ustępują prze
lnocy, ale gdy dragonia, złożona z Rusinów) prze
chodzi także '\V szeregi niClprzJ:jacielskie, zarzyna 
się rzeź okropna pozostalej gnrstki \Valecznych. 
Młody Potoeki, ciężko ranny, spada z konja i umie
ra na boj O"''isku; Czarniecki, :::;apieha i Szemberg 
pojmani (i). Z calego \Vojska jeden tylko żolnićrz 
ujść zdołał, aby donieść hetmanO\Yi o rozgromie. 

Było to l 5 k \victnia 16 48 1~. W miesiąc później 
Władysław IV dogorywał \V lVlereczn, a jednocześ
nie pra\Yic toczył się kr,va,vy i zacięty bój pud 
Korsuniem, 'v którym Kozacy z Tatarami zniszczy
li całe ~rojsko k \Varci11ne, oprócz tysiąca pięciuset 
co si~ przerznęli z ICoryckim, ohyd"~ óeh zaś hetma
nó,v, tudzież Odrzynrolskirgo kasztelana czernicho

wskicgo, Sienia\Yskiego, 1\:azano"·skiego, Bałaba
na, Henryka Dcnhofa i 'viclui'nnych zabrali \V nie
'\Volę. Nieszczęścia hur1ne1n waliły się na Polskę (~). 

Zgodnie z zamierzeniem tej pracy, o tyle tylko 
trzy1nając się ciągu historycznego, o ile to nieod

zownĆn1 się okaże dla lVJŚ'viecenia życia i działań 
Czarniec•kiego, pomijam tu dalsze " 'ypadki pićrvvszej 
lvojny k.ozackiej, w czasie bezkróle,via poprzedza
jącego obiór Jana l(aźinirza, smutnie między in
nen'li odznaczonćj sromotną klęską pod l)ilawca
mi, ( 3

) gdzie Clnnieloicl{i łat'"7 ą miał spra\rę z pie
'rzyną, łet~iną i dzieciną ( 4

). Zakoi1czyla się ta " 1al
ka ugodą \V ZborOY\'ie d. 17 sierpnia 1649 r., któ
rą Kozakom zatwierdzono da"·niejsze s'\'obody, 
a nadto przyrzeczono że metropolita ruski zasiadać 

będzie 'v senacie. Granicę zietn kozackich stano-

wić odtąd ma Horyń, za którym nie wolno będzie 
królo,vi utrzymy,vać 'vojska k\varcjanego, ani też 

panom polskim naby"''aĆ posiadłości. Dyzunitom 
zostaną po,vrócone kościoły, a Żydzi i Jezuici z U
krainy wygnani. Chmielnicki, jako hetman Koza
ków rejestrowych, l{tórycłt liczba stanowi się na 
czterdzieści tysięcy, ( 1) będzie pod rozkazami sa
mego tylko króla, i otrzymuje Czebryn jako lenno. 

Traktat ten, z natury sw~j niepodobny do 'vykona
nia, stał się później Chmielnickiemu pochopem do 
ciągłego naruszauia tylko co okupionej spokojno
ści. Tymczasem jednak zba,viennem jego następ· 

stwem, prócz czasowego za~vieszenia wojny, był 

po,vrót z niewoli hetmanÓ\V i Stefana Czarniec
kiego. 

Czarniecki, podstępnie pod Żółteroiwodami przy
trzymany, bo \V ch,vili gdy jako parlamentarz przy
był do obozu kozackiego, \vydany został Tatarom 
i U\Yieziony do Krymu. Ba"'riąc tam blizko d\va 
lata, przynajmnićj tę odniósł korzyść, że się dokla
dnie obeznał z języldern i zwyczajami Tatarów, co 
\V dalszych życia kolejach vYielce mu było przydat
lH~ln. Po uczynieniu ugody zborowskiej za okupem 

U\volniony, miał zaraz sposobność pokazania, jak 
n1ó,vi Niesiecki, "że przeszlem nieszczęściem nie

tylko 'v nhn chęć do wojny nie ostygła, ale tern 
bardzićj rozgorzała.'' 

Wszystko bo\vicm zapowiadać zda,valo się po
no ~vienie zatargów z Kozaczyzną. Obie strony nie 
dotrzymy,vały \VarunkÓ\rv z~nvartego układu, a na· 

" ·et rzeczy\viście clotrzymyvvać ich nie mogły. Ma
gnatom polskim, jak Wiśnio\~liecki, J(oniecpolski, 
Zamojski. nicpodobna było wyprzedać się z rozle-

( ł) Rudawsl\i, str. 8. glych s\vych posiadłości ukrajńskich; trzymali je 
(~)"Tegoż roku, mówi Jerlicz, (Latopisiec Joach.Jerlicza, \vięc jak da"rnh~j: metropolita ruski do senatu nie 

Tom J, str. 7~, Warszawa 4 853) w jesieni podczas wesela 
JP. Lubomirskiego woje"'odzica hrakowskiego, kometa się przypuszczony; Jezuiei, którym za\vsze unia wa-
dziwna nad zamkiem ukazała między obłokanli: krzyż, do żnirjszą była niż Polska, nie zaprzestawali intryg I?a 
którego nakształt człowieka dw1ema strzAłami zJuku strze- Rnsi; żulnh~rz " 'reszcie kwarciany, rhoć niby prze
lił; jedna mimo poszła, druga w krzyż uderzyła; potem stąpić nie miał Horyoia, zajmował zyvykłe leże zi· 
człowiek \V zbroi z dobytynl pałaszem czyli orężem oka- mo,Yc na Ukrainie. Chmielnicki znów, choćby na
zał się. Co się tłumaczyło: śmierć . króla Władysława, 
a p_ot~ru zniesieńie hetmanów i wojska kwarcianego przez \Vet był nie chciał, musiał utrzymywać więc~j jak 
1\.ozaków, poddanych własnych.'' " zawarowanych czterdzieści tysięcy '~r ojska, mołojcy 

(3) Porażkę piławiecką słusznie wtedy pt·zezwano plu,- bowiem \V rejestr nie zapisani odgrażali się, że je-
gawieckq,. (Pamiętnik ~Iikołaja Jemiołowskiego, str. 8) · śli ich '\-Vróci szlachcie na nie,volników, to pomyślą 

{4) Tak nazy\vał Chmielnicki tymczasowych dowódz- r · · 
ców polskich: Dominika Zasławskiego, Mikołaja Ostroroga 0 innym hetmanie. Nie ulega zresztą "'ątp lWOSCl 

i Aleksandra Koniecpolskiego, pierwszego ż"e wygodniś 
a nie żołnierz, drugiego że uczony a nie do boju, trzeciego 
że młody i niewiele dokaże. 

{ ł) Jemiołowski na str. 2 2 mówi o sześćdziesięciu ty
siącach. 
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że Chmielnicki sam marzy} już ''7tedy o ut\vorze- się rozpuszczenia, a król z częścią wojska po\vró
niu oddzielnPgo państwa, i \Vchodzil tyrn celem 'v u- cił do ''r arsza~y, zosta\viając hetm:.ulÓ\V z ośmna
klady z Turka1ni i z Rak o cym księciem sicc.lmio- stą tylko tysjącami wojska, siłą niedostateczną oczy
groclskim. 1viścio ku zakoiiczcniu pomyślnie rozpoczętrj 'VY· 

Na sejmie przeto z\vołanytn w listopadzie 1650 pra-vvy. Tak \vięc i tym razem olroc z chlubnego 
r., a zakończonym 24 grudnia trzydziesto· cztE~ro- z\·vycięzt,va zebrano pra\vie żaden, i gdyby Chmiel
godzinnem posiedzeniem, uch,valono · trzydzieści nicki umiał by l z chwili korzystać, byłby z lat,vo· 
tysięcy " 'ojska koronnego, dwanaście tysięcy lite\V· ścią \V krótce po-vvetował klęskę bPrestecką. 
skiego i pospolite ruszenie. Na początku lutego Śród zawiązanych niby ukłacló'v z Cbmiclnic-
1651 r. hetman polny Kalinowski spotkał się pod kin1, którego już ezerń tatarska zaczynała odstępo· 
miasteczkicrn ICrasne z Nieczajem przevvódzcą rnlo- \Vać, ciągle się jednak ucierano, i w kot1cu dopićro 
dzieży kozackićj niezaciągniętej do rejestru, poło- \Vrzcśnia stanęl'a umowa. \V HermanÓ~7ce, korzyst· 
żył mu do siedn1 tysięcy na plaru, a trzy tysiące ua dla Polski, bo znosząca w punl<tach najuciążli- . 
zabral w niewolę ( •); Stanisła \V zaś Lanckoroóski, \V szych ugodę zboro,vską. Chn1iclnioki zaprzysiągł 
\Voje,voda bracła\vski, ubiegł i spalił słynne ban- ją '" obozie, \vobec przedsta\viDjąccgo osobę kró· 
c.llem i bogaet,vy miasto JampoL le~'s ką hetmana \Yi elldego koronnego Mikołaja f-> o· 

Gdy się to dzialo nad Dniestrem, Potocki het- torkicgo. Bylo to ostatnią czynnośeią urzędową 
1nan \vielki koronny, oczekując króla, zbierał " 'oj- sędzi \veo·o hetmana, bo " rkrótcc poi' m, tknięty pa
sko por1 Wlodzimirzem. Nadciągnął Jan Kaźmirz raliżc m,b dokonał on żywota elllubnic na usługach 
pod Sokal z pospolitem ruszeniem, które przez \vi- kraju spędzon('go (i). 

ci :vezwal,. prowac~ząc ~rz~szło sic~md~i~siąt sześć jednakże pokój nic mógł się jakoś ustalić: woj
tysięcy WOJska, procz cimo\v ruszmearot .Jako tako sko kwareiane nie cofnęło się wcdluO' umowy za 
u~broj~uyc~ .. ~od Be,re~tcczkicm, miaster;n Horyń, ale trzymało Bradaw,'a Koz:Cy ciąglo' się 
megdys kmazww PronskiCh, a wtedy Leszczyn- burzyli. Nast ' pnego roku 1652 Chmieleicki pra· 
skich, nad Styrem, król złączył się z hufcami het- ~ ' 
ma11s ki e mi. Chmielnicki tćż od Dubna zbliżał się, 
jak nlÓ\viono, w d~'akroć sto tysięcy I\:ozakó'v 
i sto tysięcy Tatarów. Wysłany w trzy tysiące na 
podjazd Stefan Czarniecki, \VÓwczas chorąży i sę
dzia gradski sandomićrsld, niemógi dokładniej
szych zebrać o nim wiadomości. Po kilkodniowych 
utarczkach 30 nareszcie czer\Vca główne siły wojsk 
obu stanęiy naprzeciw siebie \V szyku bojo\vym. 
Środkiem wojska polskiego dowodził sam król, pra
wem skrzydlcn1. Marcin l{"alinowski hetman polny, 
a le"rem lVlikołaj Potocki hetman wielki koronny, 
który używał do pornocy pułkownika swego, Ste
fana Czarnieckiego, zlecając mu \V potrzebie, jako 
doś\Yiadczoncmn żołnierzowi, rządy całego \voj
ska (~). W dniu tym i nazajutrz Polacy nad trzy
kroć liczniejszym nieprzyjacielem zupełne odnieśli 
Z'\vycięzt,vo, i położy\vszy niemało trupa, zabrali 
cały obóz przeciwników, ośmnaście armat i mnó-
stwo bogatej zdobyczy. . 

Po tym pogromie pospolite ruszenie domagało 

( ł) Jemiołowaki (str. f 9) zwycięztwo to 
Kaźmirzowi Piasoczyńskiemu pułkownikowi. 

(2) Niesiecki. 

• • przypiSUJe 

(i ) Jak wielkie już wtedy musiało być znaczenie Czar
nieoktego, dowodzi list jego do króla, donoszący o śmierci 
Potockiego, w którym przymawiać się zdaje do buławy. 

Dokument ten, zamieszczony w tomie I , ,Żródeł do dzitj
jów poJski ch" wydanych przez Michała Grabowskiego i Ale
ksandra Przeździeckiego, Wilno f 843, brzmi jak nastQpuje: 

Najjaśniejszy Miłościwy Królo, Panie a ranie Dobrodzie
ju mój Miłościwy. 

Ubył W. K. M. stary a spracowony hetman, mnie i swej 
chorągwie osierociwszy iołnierzów. Wyprawuję towarzy
stwo z koła prywaf,nego: p. Olędzkiego, p. Borzewickiego 
i p. Wąsowicza, z untżoną prośbą aby vV. K. M. Pan m..ój 
Miłościwy, przygarnąwszy nas <.lo strzemienia swego, 
\V długiem nie pozwalał nam zosta\vać sieroctwie. Pier
wszą przytern prośbę moję z poniżeniem głowy swej po
daję do miłościwej łaski W. K. M. W~leczność \V. K. M. 
będzie mi najpierwszym promotorem, i nieśmiertelna \V. 
K. M. sława, z małego żołnierza, co jest wrodzona .Monar• 
choro, uczyni większego do usługi \V. K. M. Sam Pan Bóg 
pokazane z rąk W. K. M. dobrodziejstwa przyjmie wdzię
cznie od W. K. M, a ja ochotnie, życzliwie i odważnie do 
skonu życia mego zasługiwać się W. K. M nie przestanę. 
Uniione usługi moje mtłościwej łasce W. K. M. oddając, 
2 9 Novembris f fi 51. 

Majestatu W. K. M. Pana i Dobrodzieja mego miłości
wego wiernie życzliwy poddany i uniżony sługa, 

Steftln Czarniecki Cho. Sendo. M. 
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gnąc (lla syna s"·<'go Tytnoszka otrzytnać przemo
cą rękę lł,osancly (f) córki Lupuli' ego h ospo dar a 
multar)skicgo, któr<~j star~za siostra byla za Janu
szem l~arlzi,viłłPm, " 'Jpi·a,vil syna na czele siln~go 
'vqjska (lo Multan. Spt·zrchviało się to ostatniemu 
układo,vi, aby [{ozary na \vlasną rękę \Vojoę z kim
kol,viek rozpoczynali; l(alinol\'ski "'· ięc hetrnan pol
ny, podmó,viony jeszeze przez stronników radzi
'villo,vskielJ, udal się \V sześć tysięcy jazdy i trzy 
tysiące piechoty na granicę Inultańską, dla zasło
nięcia j<~j od Tyrnoszka, i pod B a t o"' e m nad 
Bohen1 roz~ożył się obozem. Tymrz:1srm niPprzy
jacicl, prz<:ls tr/.egłszy dla pozoru l{alino'\"vskiego, ale 
'v sposób rozmy~lnie dun1ę jego drtlżniący, 2 ezer
wca udPrza na obóz hetnHlliski w sto t.ysięcy \Voj· 
ska kozackiego i d"'adzirścia tysięry TatarÓ\V. Po
lacy, ze'"·sząd obskoczeni, po bo h at' es ki ~j v;.,alcc 
giną pra\vie do nogi. San1 l\1arcin ICalino,vski het
man polny, Zygmunt Przyjemski jenerał artyleryi 
i pisa1·z polny, l\1arck Sobieski starosta krasno
sta'\Yski i tinmucl ICalinoV\'sld syn hchnana zostają 
na placu (~).Czarniecki tylko, ukiJty przed srogo
r cią Cbmirlnickirgo przrz jakiegoś Tatarzyna ( 3), 

z Krzysztofem Grodzickin1 i nien'iP]ą to"~arzysza
mi curlov\·ny1n pra\Yie sposoben1 ocalał, a l<ról, na
gradzając tyloletnie j~go zasługi, po S:unuclu 1\:a
lino,vskinl n1ianolral go oboźnyn1 koronnym (.\). 

( ł) Nieznajomy tłumacz, a raczćj przehvórca. trzech 
pi~rwszych ldimakterów Kochowskiego, (Panow. Jana 
l{aźm. wyd. Racz. 1840) w tomie I, na str. ~ 21 daje jej 
imię Dumna. 

(2) Autor panowania Jana Kaźmirza, wyd. Racz. czyni 
wzn1ian kę (tom I , str. 1 5O} że "'Ład yżynie, mieście książąt 
Wiśniowieckich nad rzeką Doheo1, z jaskinijakieJŚ głos tajem
niczy odezwał się do żołnierzy, przepow1auając \V te słowa 
klęskę batowską: .,Idźcio czemprędzej powiedzieć hetma
nowi, aby się z tego kraju umknął, albo też miał się na 
ostróżności, bo przychodzi szalony pija k, który mu brod() 
chce ogolić; obawiać się trzeba żeby ta brzytew, ostra 
bardzo, głowy razem z brodą nie zerwała." 

(3) Jemiołowski, str. 37. 
(4) Niesiccl<i dod aje, że miał sobie wtedy nadane sta

rostwa: piotrkowskie, kowalskie, kaniowskie i ratneńskie. 
Tymczasem dobra piotrkowskie, a podobno i kowelskie, 
Czarnieclti otrzymał dopiero r. 1657, ratoeńskie r. 4 659; 
starostą zaś kaniowskim nie był on sam. tylko syn owiec 
jego tegoż imienia. Dokładnej daty tej nominacyi na obo
źnego koronnego, jal<o tćż póiniejszych na kasztelana ki
jowskiego i wojewodę ruskiego, nie znalazłem ani " aktach 
Metryki Koronnej, ani w aktach kanclerskich, ani w Sigil
latach. Jest tylko w Metryce (ks. 4 9 ~, str. i 83) przywi · 

Wynie~iony tym sposoben1 do znakon1itsz8j 
'V rzeczypospolitrj godności, Czarniecki szerszy już 
brał udział w późniejszych \vypaclkach wc,_jennych. 
Nu początku zaraz 1653 r., kiedy Bogdan Chmiel
nicki coraz 'vyraźniejszem przechylaniem się ku 
.Turcyi obruszył na si~bic lud i ducho\vic{lstn'o, 
a 'vichrzyć kraju nie przcsta\val, Stefan Czarniec
ki otrzyn1al od Stanisława Potockiego, do1vódzey 
po 1\llarcinie I\."alino\vskim, rozknz "''kroczenia do 
Ukrainy w dziesięć tysięry pancernych i tysiąc dwie
ście dragon0\\': ,,Jakoż, mÓ'\Vi JPmiolo\Yski (str. 
3 8 ), nie on1ieszkał ten dzielny mąż i pra Y\'ie do woj
ny urodzony ka\Yaler po,vinności S1ń'ojrj, a nic ba· 
\viąc długo (bo to jego \vrouzona była cnota, pręd
kość przy rozumie) '" marcu w Ukrainę '"pada 
i najpierY\'<:j Porszczó,vki miasta s'vavvolnego sztur
mem doby,va.'' Jeleńce, Jahnbiec, Lipo,viec, Po
hrebiszeza podobnegaż doznają losu. Bohun pul· 
k o '"n i k k o za c ki , za m k n i ę f y \V .l\1 o n a s t e r z .Y
s z c z a c h, posyła do Chmielnickiego o pomoc; ale 
Czarniecki, nie tracąc czasu, podstępuje pod mia
sto i już z~vyeięzko ze syroje1ni \V dziern się na \Va

ły, gdy '"ystrzal z slunopalu rani go w t\varz na 
,vylot i " 'yrywa podniebienie. Zdjęty z konia i po
łożony na zie1ni, po odzyskaniu przytomnoś('i: 

,, Czy wzigte 1niasto?'' zapytał otaczających, a kiedy 
mu poYricdziano że tr,voga o jego życie zmusiła 

naszych do odstąpienia, wzruszony żalem i gnie· 
" rem po\vtórnie kr'\Yią się zalał. Głęboka Liizna 
\V t\varzy i blaszka którą zastąpił' podniebienie aby 
"'JlTia\Yiać zrozurninlc, na cEle życie pozostały zna-

. . . ' . . ml(lnlem Jego męzt\va \V te.) 1vypraw1e. 

Ty1nrznsem z b li żal się do końca d wudziestolct .. 
ni pokój \tV PolanÓYvre, a młody car Aleksy Mi
chnjło,vicz rozpoezynał uzbrojenia. J{ról \V czer
'vcu 1654 r., po zcr\Yaniu przez posłów pruskich 
scjn1u ZWJCznjncgo, z;-rolal sejm nadznryczajny, na 
ktt)rytu, prócz ueb,-ralenia środków ''ojennych, na
stąpiło wreszcie mianowanie hetolanów na 1niejsce 
Potockiego i ICalino\vskiego, dotychczas pod ró
żnemi pozorami oihvlekane; co na\\ret szlachciefda
lo już pochop do pomó~vienia króla o zamiar przy
"'łaszcze ni a sobie 'vladzy niepra\,7nej. Hetmanem 

lej, dat. w Warsz. 24 sierp. i 65! r., którym Jan Kaźmirz 
nadaje Czarnieckiemu dożywocie na miasteczko Swiniu
chy z przyległościami, w województwie woł)1ńskiem, \va
kujące po śmierci ~Jarka Sobieskiego. 



141 

wielkim koronnym został Stanisła\V Potocki, od zbudo,vaną, zarięty znaleziono opór. Czarniecki, 
łacit1skiego przyslo\via s"'ego ( 1) Z\vany Rewerq; osobiście szturmetn tego miasta kierujący, pastrze
litewskim Janusz Radziwiłł; b ula wy zaś rnnitljsze lony zustal w nogę: nic zsiadł jednak z konia, lecz 
otrzymali Lanckoro1lski wojewoda ruski i Gosiew- z pod,vojoną natarłszy zapalczywością, dopadł na· 
ski podskarbi litc\vski. reszcie \Valów. Wtedy obleżeńcy, przyv.ricdzeni do 

W tę porę car Aleksy, \vzią ~'szy błogosla~rień- rozpaczy, zaczęli sami podpalać swoje domy i \Vza
stlvo od patryarchy moskic\\rsld~go, V.'l{roczyl już jemnie śmierć sobie zada'''aĆ. 1\:obićty z dziećmi 
do Lit~'Y na czele czterdziestu tysięcy \Vojska re- dobro\volnie rzucaly się w ogień albo w studnie, 
gularnego i d\~vudziestu tysięcy 1\:ozakó\v pod Zło- a żona jednego setnika nazwiskiem Zalvistny. za
tarcńką. Dorohobuz, Smoleńsk, Witebsk, Połock, bi,vszy \vlasną ręką męża, siadła na baryłce z pro
Bychów, Mścisła\v, Mohylótv, Nc\Yel, Rzeczyca, c hem i podpaliła ją pod sobą (i). 
Mozyr, Ilomel kol(jno, częścią przez \Vzięcie sztur- Po dokonaniu tej kr~'awćj zdobyczy wojsko 
mem, częścią przez poddanie, stają się zdobyczą polskie obróciło się na B rac l a w, gdzie Chmiel
zwycięzcy. Jednocześnie na Ukrainie A n tym i Bu- nic ki, jako w \vęźle ''7 ojennych kommunikacy~ 
turlin, \V polączeniu z Chmielnickim, zagarniają Ukrainy, osadził d\vanaścic tysięcy Kozaków pod 
Percjaslaw, Bracla\v, Burnań i 1\Jjó\v. do,vódzl~'em Bohuna. Wyslany naprzód Czarniec-

Rzeczpospolita zupełnie pravvie 'vtcdy byla bez- ki z JędrzPjPm Potockim przybył pod mury miasta, 
bronną, bo skarL j~j wyczerpany, mimo uchwal ale \Viclząc że \Yały zosta,viono bez obrony, donly· 
s~jn10'"'ych, nic mial czćm wojsku opłacić zale- ślił się zasadzki. Wpra\vił vvięc wojsko w zwykły 
głego żołdu. W taldero \vięc polożcniu należało szyk bojo,vy i czekał na przybycie hPtmanÓ\V. Bo
koniecznie znalćźć silnPgo sprzymierzrńca, a mógl hun też, zobaczy"'szy że się na sztukach jego po
nim zostać j eden tylko Tatarzyn, zjednnny nieda- znano, \vystąpil '" pole i rozłożył się nad Bohem. 
\vno ugodą \V ż,vańcu za\Yartą. Wysłany do l\1ech- Przyciśnięto go calą siłą i ubito d\\'a tysiące z d'vo
met-Gereja, no,vtlgo chana po zmarłym lslan-Ge- ma pulko,vnikami, skutkiem czrgo i Bracław \V sa
r~ju, Maryan Jaskólski, strażnik polny ,koronny, mym końcu 1654 r. ( ~) stanął naszym otworem. 
uczynił z nim przymierze, na mocy którego rzecz- Nadciągnął tymczasem Melin-Gercj, szesnasto
pospolita zobo"7iązala się płacić coro(·znie Tata· letni syn przeszłego, a synowiec panującego chana, 
rom, sposobem niby żołdu, dzielvięćdzicsiąt tysięcy z o~mnastą tysiącami TatarÓ\v, z któreroi polączy
zlotych i brańców s\Yych \vykupić z jasyru, chan Vt'szy się Potocki, 20 stycznia 1655 r. przystąpił 
zaś przyrzel{al dać trzydzieści tysięcy posiłków. pod Humat1 i rozpoczął obieżenie tego miasta. 

Jak tylko hetmani bpe,vnili się o pomocy tatar- Przestrzeżony j ednak, że \Vielkie wojsko nieprzy· 
skiej, zaraz trzema szlakami, dla snadniejszcgo po- jacielskic zbliża się na odsiecz, zwinął tabor i ru· 
ży,vienia, pociągnęli ku Baro\vi, zostawiając obro- szył ku O c h n1 :1 t o w u zajętemu przez Puszka
nę Linvy Radzi,viłlowi: środek trzymał Stanh>ław reńkę, dokąd pospieszył i Chmielnicki. Czarniecki, 
Potoc·ki hetman \Vielki koronny, pra\vc skrzydło z\vyczajen1 s\voim, chciał zaraz uderzyć na J{oza
Lanckoroński hetman polny, le"'e zaś Stefan Czar- ' kó\v; lecz hetman polny Lanekorański radził cze
niecki oboźny koronny \~) . ZgromadzBy się te 'voj- kać aż przybędą armaty i piechota. Trzydziestego 
ska, w liczbie d'vudziestu tysięcy jazdy i ośmiu ty- nareszcie stycznia przyszło do rozpra,vy z prze\va
sięcy piechoty, pod miasteczkiem Szarogród, które żnym w sile przeci,vnikicm. Polacy oprócz boga
za bramę do Ukrainy uważano; tam rÓ\vnież przy- tych lupÓ\V zdobyli dwadzieścia armat, i sam Chmiel
było tysiąc dv•'ieście muszkieterÓ\V, przyslBnych ja- nic ki o mało nie wpadł im 'v ręce. 
ko,kontyngcns lenniczy od elektora brandenburskie· p 0 tem zwycięzt,vie pomniejsze miasta Ukrainy 

go, a przybyć miały obiecane posiłki od chana. Nie· ( ł) Panow. Jana Kaźm. wyd. Racz. tom I, str. ~00. 
które miasteczka po bliższe, jak l{rasne, Morachwa, (~) Jemioło w ski (str. 4 9) powialla że "wielkie i nie-

Czerniej owce, dobro~'olnie pootwierały swe bra- zwyczajne tego roku było słońca zaćmienie w miesiącu 

n1y; ale pod B u s z ą, nicdaleko Dniepru na skale sierpniu, przyszłych snadź hałasów i kłótni wróżba. Całe 
się albowiem słońce przez godzin dwie i więcej zaćmiło 

( ł) Re vera, istotnie. 
(2) Jemiołowski, str, 48. 

KSIĘGA ŚWIATA, R. IV. 

było tak, że o południu zdała się by6 wieczorna chwila, i 
człowiek człowieka rozeznać nie mógł. 

ł9 

• 
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snadnie już wstępnym bojem zostały opano\vanc, j2 sierpnia zajął bez oporu Poznań, a zaraz potem 
i byliby n.ic\vątpli,vie hetmaui przy"·icdli do poslu- Gniezno, 1\ościao, Wschowę, l\1ięclzyrzecz, Leszno 
szcństvva cnly kraj między Bohem a Dniestre1n, l i Kalisz. Tymczasem i Karol Gustaw w sicdmna
gdyby no~r a od pólnocy zbliżająca się burza nie l ście tysięcy 'vojska, sześćdziesiąt dział ciężkich 
wstrzymalD ich pochodu. Lanckorot1ski hetman i sto ośnu1aście polowych przekroczył granicę pol
polny z Czarnieckim odebrali niespodzianie rozkaz ską, ciągnąc ku W arsza,vie przez Gniezno, Miel
od króla, u by z częścią ~'oj ska polvi--ócili ku środ- żyn, Slupcę i Konin, gdzie zastal juz Wittcn1berga. 
ko,vi rzeczypospolit0j. Lanckoroi1ski hetman polny, stojący z Czarniec-

Po\vodcrn tak naglcgo od,volania byly zclobyw- kim, który 'v tyn1 czasie po Zbignie\vie Gorajskim 
czc zatnysly Karola Gustnvva króla sz,vedskicgo, otrzymał l{asztclanią kijowską, 'v okolicach Piątku 
który po ustąpieniu z tronu Krystyny, córki G u- z garstką pięc iotysięczną, ani pomyślćć mógł 
sta,va Ad o l fa, zasiadł n n tronie. J n n 1\:aźmirz, ja- o \Vstrzymaniu tak groźnego nieprzyjaciela: ośmna
ko dziedziczne po ojcu do korony sz\vedskiej ma· strgo 'Yrzc~nia Sz,vedzi bez bitwy ( 1) \vcszli do 
jący prav~·o, przez po sła S"\vcgo !{anazylrgo zapro- "\Varsza,vy (~). 
testo,vał przcci'v te1nu oboro,vi, a w dok umentach 
urzędo"'ych nie przesta,Yal pisać się królem sz'\ved- ( 1) Nec vana de se pt·aedicatio est regis Sueciae, (mó• 

skitn i polskim; czćn1 urażony niby 1\:arol, znalazł wi Rudawski str. ~ 78) ante victum Polonu1n csse, ąuam 
pochop ,vyborny do ,vojny, którćj crlcnl rzeczy- visum. (Niepróżna t eż przechwałka króla szwcdskiego, 

żo zwyciężył Polaków wprzód nim ich ujezał). 
wistym by lo zamierzone jeszcze przez Gusta,va (2) Akta wójtowskie starej Warszawy (w Arch. Główn. 
Adolfa odcr\vanic od I>olski Prus i l(urlandyi. Na- ks. o53, r. 1655 str. 40) zawierają ciekawą wiadomość 
próżno król, przez 'vyslanych do Sztokholmu Le- o wejściu i pobycie Szwedów \V Warszawie, spisaną przez 
szczy11skiego i Narusze,vicza, podal\'ał rękę do zgo- naocznego świadka, pod tytułem: ,,Mentorabile pro studio-

sa lectore przyjścia szwedskiego •', którą, dla bra~u miej
dy, poYvolu,jąc się na nieur)lyniony J. eszczc rozrim 

J scCl, w wyjątkach tylko zamieszczam: 
sturnsdorf ki: interes ,·vlasny i znbiPgi liiero n ima "Fatalern na ojczyznę paroxismum chcąc opisać, trze-
Ruuzicjo\vskirgo b. podkanclerzego, (za unrusze- baby go z fundan1cntu okazyi i circumstancyi jego ab ori
nic pod okio1n króla spokojności publicznc~j jeszcze gine (ąua et cttjus ca1esa, nie z influencyi niebieski~j, ale 
w r. 1652 z kraju ''"Ygnancgo) lvzięly górę nad złości racz~j ludzkiej, nagle i niespodLie\vanie przypadł) 

zacząć. Ale żeby ta rzecz i bez szerokości pisania i bez 
pra\vcm i sluszooŚC'ią. n&ruszenia kogóż kolwiek (gdyż 1Jeritas zwykła parturire,in,-

I(ról SZ\Vcdski n1inł już "T Nicnlczcrh, pod do- vidiarn albo odittnt) była, dlatego Ilujus 'rei naturam, któ· 
wóclzbvcnl Wittembcrga, hufce które walczyly rój zkąd i z jakich przyczyn partus do nas przyszedł, hi
przcci'v Bremie; na piĆr\Yszy też posłuch 0 '\Vojnic storycznemu pióru i cerebellowi opi~a~ zo.sta~iwszy zaba~ 
. l r ·ę l o i l,. E fi . "'ę, krótko to co w tern zacnenl acctdtt m teŚCie zanotO\Vac 

ZJCC la 1. 81. (l n ego z ca :J ~Iropy ~ cero\VIe, . mi się zdało, dla zabawy ucha rado słuchającego i chci-
pozba"'lCnl ('}tleba przez zn,-rarcle pokOJU 'vestfal-1 w ego wiadomości przeszłych czytelnika. o ...• 

skicgo. Tak "·ięc '" poloYvic r. 1655 zebrało się Więc indies et horas, jako na inne miasta, tak równi~ 
pod ~zczr cinen1 doskonale ''?Yć,viczonc wojsko 

1 

i na Warszawę rnetus, zwłaszcza że sine praesidio onl?li 
\V liczbie sicdn1iu tysięcy j aztly i clziesięciu tysięcy zoos tawała. Lu~ consternatus zostawał, co żywo się do 
piechoty, prócz artyleryi, które, '"połączeniu z pul- rn1ast~, do koścolołów etc. gar·nął. Ac tand~m .dle7 septemb. 

. . S . . . . z podJazdu z m1asta W)'Słanego dostało s1ę języka pewne-
l{Bffil 'vysłancmi ze Z\Vecyi, złozyln \~' ks1ęst\v1P t'fO z· e Jouzo ,,,0 os,· d ko o n ć · ł Dł o . 

• , • • , • • 0 , n J HO szwe s ·1e nactąg ą rota o w ontu; Je-
pomorsklcln sllę zbroJną do czterdziestu tysięcy " 'Y- d n ak czyli to tylko podjazd, czy sarno co1·pus wojska, i je-
noszącą. żeli był sam król szwedski praesens, Żtldnej nie było wia

D,vucl.zicstego CZ\VUrtego lipca Sz"·cclzi pod,Vit- domości, Tota nocte laboravimtts in vigiliis Warszawy; aż 
t b · t l' · łV' II ·l< p l l · nazajutrz, to jest d. 8 septembris, w dzień Narodzenia 
en! erg.Icnl , 8, ~nę 1 .~a. granl~Y IC \.~e.~ 0 ~ ~ 1 Panny Naj świętszej, hora circitcr octava, do niej trębacze, 

u N o te ci, ktoreJ przeJSCUt broniło pod Usc1em plęt-' jeden Karola Gustawa króla szwedski ego, drugi pana Hie
naście tysięcy pospolitego ruszenia. Po krótkiej ' ronima Radziejo\vskiego, z credensem, albo raczćj listem 
utarczce,zu pośrcdnict\vcm odstępcy Radziejowskie- króle\~skim przyjechali, który te n1iał w sobie contenta/aby
go, skłoniono szlachtę do podpisania ugody, na mo- śm~ su} de~l~·~owali jako chcemy wit~ć kl'óla sozw~d.skiego, 

kt' ,. · , d , l . . l l' l . d czy mu hosttllter se opponere, czyli protectton~ JCgo se 
cy . 0~0J ~V~Je'v.o zt\Ya P?znans (~~ l {a 18 {Ie po - dedcrc. Pomien1onych trębaczów przed fórtą i zwodem 
dały SH~ I~rolow1 sz"redsluemu. "1ttemberg przeto przy ko~ciełe św. Ducha za bramą nowomiejską za trzy-

" 
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Ja n l{aźmirz jeszcze \V sierpniu z gwardyami tysięcy; miano jednak nDdziPję że WielkopoJanie 
opuścił stolicę, i podWolborzem złączył się z Lanc- ockną się przecież z letargu za nadejściem \vojska 
korońskim. Cala ich siła, doliczając już i pospali- króle,vsldego. 'Vyslany w tym celu ku Kaliszowi 
te ruszenie małopolskie, uie przenosiła d'\-vunastu Czarniecki, pod I n o w l o d z e m zniósł oddział nie-

• 

ma"·szy, ex consilio inter se facto nie zdało się puszczać ista1n nostram facilitatem et propensianem przyjąwszy, 

ich, lubo z zawiązanerui oczyma, do miasta, ale raczej nietylko przy petylach i desideriach naszych nas wszyst ... 
u 00. :Dominikanów w klasztorze dać im audyencyą .... . kich conse?~vare, ale optimam gratiam s1•am przyobiecał 

Którzy in o1·ato1·io conventuati czymli relacyą przyjazdu et indemnitatern cavit. Ruszył się potóm król z miejsca, 
swego i ambasady, i credens seu list od krr>la oddali, któ- a pp. co11ablegati nasi z rydwanem dopióro nadjeżdżali 

ry przeczytawszy i owych ustnie commiss a wysłuchawszy, i witania omieszkali ...•. 
omnł opera bQdąc destituti, nie mogąc przeskoczyć, pod- Porninąwszy wieś Wielką Wolą, król obrócił wojsko 
leźć raczej i w pokorę się udać sentiatttm. Tam zaraz da- wszystko, pot~m 'ticla ku Jazdowi, a sam do cekauzu je
wszy trębaczom dekla racyą, że przeciwko J. K. 1\f zzwed- chał, gdzie porządną armatę obaczywszy. ruszył ramiona
skiemu żadn~j hostililaten~ attenta're nie myślimy ani chce- mi głową potrząsnąwszy, i Ylłldislai operam być po·wie
my, ale C()le protekcyi J. K. M. upraszać instit,timus, as- dzianą przez p. Radz:ejowskiego usłysza\vszy, zapłakał. 

6ecut·ati verbo trębaczów, że i król sam jest ?·n persona Zrewidowawszy wszy s lek tak dolny jak i górny cekauz, 
sua, i Żt' to nie podjazd (ldóregośmy siQ bardzo obawiali), pojechał do pałacu do Jazdowa, a p. Radzicjowski, pro 
ale całe corpus wojska idzie, za raz ablegotos do króla naj ~ securitate miasla i obywa te ł ów, swoim pułkiem rajtarskim 
przód uprnszano JMci P. stolnika wieluński ego, p. 1\oci- u ramy i straż osadził, a praesidio civili kazał do dom6\v 
szewskiego, p. Łukaszewicza radzie c, i p. Pruszowsldego zniść i bezpiecznem i być, bo bardzo bolało wszystl{O woj
pisarza, do których się p rzyulięszał i p . Jan l{ o tyóski s e- sko iżcśn1 y się poduali i obviam królowi je ch a li, żeśmy 

kretarz i pisarz kanccllaryi J . K. M. koronnej; których, aby ani rnzu do nich ognia nie dalił żeby by1i n1ieli occasionem 
się prędko wyprawili, gdyż tuż, tuż król z wojskiem na- hostililatis i do rabowania pretekst. ....•. 
stępował, trębacze monu,erunt. Interea, nim się zgolowali Pot~m sensirn okup na miasto włożył piQćdziesiąt ty
ablegati seu internuntii, tymczasom zlecono p. Daranowi- sięcy t\\ ardych talerów; dało tedy miasto, za \violki6m 
czowi aby do domu swego za św. Duchem trębaczów za- uproszeniE.Jm, gotoweroi pi ćniędzmi, srebrem, różne mi to
prosił, i condigne utraktował, ąuod cum laude {ectt. Inle- warami, zbożem etc. dwadzieścia i jeden t)sięcy twardych 
rim JMć p. stolnik wieluński, z p. Pruazowskim kun no ta1er6w; zosobna kościoły, szpitale, dwory, kamienice d u
i wiele innych przy nich wyjechało ztrQbaczamił a widząc chowne okupować się musiały. 
już do Woli przybliżające srQ wojska i króla szwcdskicgo, Interirn ru szył siQ ztąd król pod Kraków, zostawiwszy 
musicli citius et celarins pospies;zyć, nic czekfljąc drugich tu na swem miejscu vice-regem seu praesidem Renedictum 
ablegatos, zwłaszcza pp. radnych, którzy r-ydwanem się Oxenslierna comilem etc., człeka bardzo dobrego i cnotli
puścili. I tak w polu między Wolą a murowaną karczmą wego, który źadnej privatis nie dopuszczał czynić krzyw
do wei \Vłochy nazwanej nal eżącą, z królem JMćą szwed- dy, i w wielkiej disciplinie miał praesidium tu zostające, 
skim i wojskami jego zjethawszy się, z koni pozsiadawszy nad którem był komendantem Nering Scotus ....... Jlotem 
i one trzymać czeladzi oddawszy, pieszo do pocaJowania wszystkim mieszczanom komendant cu1n praeside strzelbę 
ręki i przywitania króla na koniu siedzącego, a rękę pra- i wszelhie orc;że do boju sposobne pod ~ardłcm do naj
wą na kolanie trzymającego, przystąpili; a oraz przez JMć mniejszej sztuki na zamek znieść i oddać quasi do scho
p. Radziejowskicgo, a dextero latere króla na kon iu mro- wania (a to metu zdrady jakiej) rozkazał, assekurując vor
!owatym siedzącego, o audienc)· ą upro5ili, któremu król, bo, że nie zginie, i każdemu czasu swego b~dzie co jego 
jako polskiego jQzyka i łacińskiego ignarus, zlecił nas, oddane, byle każdy swoję nacechował sive podpisał strzeJ
czegabyśmy chcieli i żądali, \vysłuchać. Zsiauł tedy z ko- bę i broń etc. Cechowali, podpisowali, kartki przylepiali 
nia p .. Radziejowski i odwiódł się z nami na stronę, a król nasi i do zamku oddali; a przed oddaniem strzelby, gdy
stał na miejscu cum sua assistentia różnych kawalerów, śmy prosili aby nas nie disarmowali, obiecując wszelką 
którego i n~sze wojsko medio lunari figura otvczyło. Ex- fidelitatem, a w ostatku i jurament ofiarowaliśmy: oni na 
posuimus tedy nostram calamitaterr•, i jako sine 11raesidio to replikowuli. że wprzód trzeba się z wojskieol koron
zastowarny i protekcyi J. K. IVI. szwedskiego żądamy, nem Marle rozprawić i probować Kraków posieść i koro
i o przyczynę \V. M. naszego Mćwego pana, jako os de os- nę otrzymać, dopiero od wasjura·ment odebrać. l pozwolił 
sibus noslris, et carnem de carne uostra, do króla JMci, komendant broni zwy..:zajnój, jako szabel i po czworgu 
abyśmy i wszelkiego stanu człowiek, et utrittsque sexus, strzelby, osobliwie panu burcristrzowi i mnie pisarzowi; 
tak duchowni i świeccy, przy zdrowiu i sub~tancyacb liberi de caetero wszyscy od siebie broń wszelką złożyć musieli 
religionis et devotionis exercitio zostawali, uprasza mył ! a przy nożach sarr1 ych zostłsli " •..•.•. 
vitaa et substantias nostras pod nogi Majestatu J. 1\. M. W tójże księdze (pod rokiem ł 6 56, str. 3 7) jest po
(bo tak na lenczas n1usiało być, choć nie ze szcz~rego ser- dobne ltlemorabile, opisując e bardzo obszernie od zyska
ca) pokładając. Vocatns tedy znowu do króla, uczynił mu nie Warszawy, tudziet powtórne jej zajęcie przez Szwo .. 
relacyą propensionis noslrae, przez ktdrego król mile dów, skutkiem trzydniowej bitwy pod Pragą. 

19* 

• 
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przyjacielski z pięciuset ludzi złożony, i pierwszy mek. Polacy nawzajem rzucali na obóz nieprzyja· 
pokazał Szwedom że Polacy mają jeszcze oręż cielski ogniste kule i bómby. Jednego dnia pod 
i rękę do boju zaprawną ( 4

). wieczór obecny \Vszędzie Czarniecki, objeżdżając 
W drugiej polowie "'rześnia król opuścił woj- waty, zn(~nv kulą w twarz został raniony. Przez 

sko i udał się do Krako\Ya, gdzie go czekała kró- całą noc trwoga o życie jego była niesłychana; ale 
lowa Marya Lud,vika. Pospieszył za nim i Lanc- ze świtem \v0dz, lubo zbolały, ukazał się wojsku 
koroński, ale już tylko z wojskiem uajemnćm czyli i mieszkańcom na rynku, i samym \Vidokiem s\voim 
komputowem; szlaehta bowiem pospolitego rusze- ożywił upadających na duchu. 
nia wolała \V domu czapką i papką (~ ) ,jak w polu Siódmego października l{arol \Vezlvał miasto 
szablą rozbrajać najezdników. Chciał z razu Jan aby się poddało, jeżeli suro\vej uniknąć chce kary. 
Kaźmirz sam stanąć na czele obrońców clrugićj l Czarniecki trębacza odesłał z odpowiedzią: ,,Na 
swej stolicy, lecz ulegając ogólnym prośbom, ustą- wojnie \Vzroslem, a między armat hukiem posiwia
pił do Szląska, zleci,vszy Stcfano\vi Czarnieckie- łem; ani teraz oba,viam się ich impetu, a jak zwa
mu dov.,ództwo załogi krakowskiej , urząd nieró- żam już i chłopcy przy\vykli do nich w mieście, 
wnie lYięcej niebezpieczeństwa i trudó\v jak ch,va- kule zbierając i do mnie przynosząc, abym wzajem· 
ły obiecujący. Ale Czarniecki nigdy nawet nie poj- nie nierni sz-vt'edskie poczęsto\vał wojsko" ( 4). 

mował lvidoków poziomego sa1nolubstwa; " 1 znio- Przez trzy tygodnie trwało już o bieżenie, gdy 
słym jego celem była obrona króla i spra,vy pu- przybył posłaniec z listem rlo Czarnieckiego od 
blicznej, a poświęcenie w niej życia za prosty tylko kanclerza szwedskiego Oxenstierny, przekładający 
uważał obo,viązek. bezcelo,vość dalszego oporu, kiedy kraj ca1y i woj-

Dwudziestego szóstego września Szwedzi, pod sko stoi już przy Karolu. Jednocześnie clelegowa
przewodem samego Karola, Duglasa i Wittember- ni rady miejskiej naglili o poddanie miasta. Dał 
ga, rozpoczęli obleżeni e Krak o 'v a. Do"riedzia- tedy Czarniecki na list ów odpis, \V którym prosił 
wszy się jednak, że Lanekorański z k\Yarcianemi o rozPjm, dopóki nie zniesie się z królem Janem 
stoi koło W ojnicza, król SZV\'edski z przeważneroi l{aźmirzen1, a jeśli go ten uwolni od obowiązku, 
siłami obrócił się przeciw niemu, i po zaciętej to gotÓ\V rozpocząć układy. Gdy jednak mioszcza6· 
utarczce 'vojsko jego rozproszył. Za po"'rotem st\vo coraz bardziej się burzyło, zarzucając że 
pod Kraków, nie obawiając się już natarcia z tylu, odpo\viedź ze Szląska nadejść może za późno, zwo
kazał zaraz otworzyć przykopy od Kaźmirza ku lał na zamku radę z ducho,viet1st~ra, szlachty i na
miastu. Czarniecki miał do obrony trzy tysiące czelnikó\v miasta, i kazawszy ułożyć 'varunki, po· 
sześćset żołnierzy, a nadto dzielną pomoc \V szlach- slal je do obozu przeciwników (~). Treścią ich by· 
cie i mieszczauach zaprawnych do broni ze strze-- ło że religia, archi\l'a i własność pry,vatua zostaną 
lania kurkowego. Poprzednio jeszcze zburzono nienaruszone, a cala załoga wyjdzie z nabitą bro· 

lub .spalono :wszys~ki~ zab~1do":ania ze"~?ę;rzne, nią i rozwinięteroi chorągwiami, przy odgłosie ta· 
\V ktorychby nieprzyJaCiel mogl s1ę usado"'lc ( ). Je- rabanó,v, prowadząc z sobą dwanaśeie sztuk armat; 
onakże S~"'edzi \Vkró~ce opanowali przedmieście poczetn przez trzy miesiące staĆ będzie na pogra· 
Stradom, 1 lvprowadznvszy armaty do klasztoru niczu szląskiero nie walczlic przeci,vko królowi 
bernardyńskiego, zaczęli ztamtąd ostrzeliwać za· szwedskiemu. Uradowany Karol że posiądzie na· 

(i} l>anow. Jana Kaź m. wyd. Racz. tom 1, str. 2 '17. reszcie l{rakÓl-V, a z nim, jak mniemał, cale już 
(2) Kłanianiem się i karmieniem. państ\vo, punk ta te natychmiast podpisał; Czarniec-
{3) "Stanąwszy w kilka dni {mówi biskup warmiński kiego zaś zaprosił do siebie, o:fiarttiflc w zakład za 

J~n Stefan. 'YY~żga w pamiętn~ku 8 'vym, wydan~~ przez bezpieczeństwo osoby jego Schlippenbacha. ,,Nie 
K. Wł. \V óJClC~tego, Warsz. ł 8 o i, na str. 6 9 ), w pterwszem l t b . t d · d · ł (, · k · do ,",ć 
za granicą miasteczku szJąskiem BieJsk nazwanem, widzieć l porze UJIJ zas awte, 0 powie ZHl zarniec I, 8v 

było w ciemny wieczór wielką łunę ognia; gorzały krakow
skie okolice. Żałosny to był widok: gorzały rozwlelłe 
i ludne bud}·nki, kościoły, klaszlory, ogrody, kamienice, 
domy, osady, Kaź1uirza Kleparza, Stradom1a i innych 
miejsc pod miastem." i t. d. 

(l) Pano\v. Jana Kaźm. \vyd. Racz. tom l, str. i42. 
(2} Zapewne Czarniecki dowiedział się takie o połą

czeniu Koniecpolskiego, Jana Sobieskiego i Sapithy ze 
Szwedami. 
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mi słowa królewskiego.'' Przybył \vięc do obozu szcze stał się ofiarą zaślepienia \Vłasnych oby'\vateli, 
przeci,vników, z arabska w ponsową delią odziany, jak igraszką przeciwn(\go losu. 
i przypuszczony do stolu króle\vskiego, długo z Ka- Dzi\\~ną atoli sprzecznością \V tćj "'Jaśnie części 
role m rozma\viał o szczęściu i trybie '\vojcnnym. da\vnćj Polski gdzie Karol Gusta"v, jako \Yspół\vy
Bylo to 18 października, a dnia d\vudziestego trze- zna\vca, naj\viększe powinien był znalćżć poparcie, 
cicgo od u~<azania się Sz\vedó\v pod murami Kra- najwcześniej owszem obja,vila się rcakcya. Gdai1sk, 
kowa. Elbląg, a na\vet rniasta porto\Ye Prus lennych, 

Lauckoroi1ski już \V tedy, po rozbiciujego lvoj- pra\vda że 'v części po"'rodowane interesem ban- . 
ska pod W ojniczcm ~ usunął się od do\\'Ództ\v a, dlo,vym, oś,viadczyły goto\vość walczenia za po· 
a objął je po nim Aleksander l{oniecpolski chorą- zostaniem pod '\Vładzą rzeczypospolit~j. Gdańsk 
ży koronny, .skłonny już odda\vna do porozumienia najął własnym kosztem l<ilka tysięcy '\Voj5ka, sta
się ze Sz\vedem. Nie szczędził tćż Karol szumnych \Viając nad nićm doś,viadczonego pulkolvnika Win
przyrzeczeń iż podeprze religią, "'zmocni \vyn1iar tera. Cnłe tćż Prusy królewskie sk~rapliwie uzbra
sprawiedlhvoścL rozszerzy pra,-ra szlachty, a na- jaly piechotę po\viato,vą, miasta zaś s\voje i zamki 
wet pomyśli o odzyskaniu potraconych krajó\v rze- warowne przysposabiały do wojny. 
czypospolit.ćj: slowem skoi1czylo się na tern, żel(o- Elektor brandenburski, wciągany przez Karola 
nicepolski ośm tysięcy k'"rarcianych przypro~'adzil do przymierza, wyrozumia\vszy że ten sojusz nie
pod Krakó,v, dla ucało\vania \V pokorze, z pulko- 'viele obiecuje mu korzyści, przepra\vil się \V oś m 
\Vnikami i rotmistrzami, ręki no,vPgo pana. Odstęp- tysięcy przez Wisłę pod Mątwami, i zawiadomił 
stwo to poruszyło odrazu ch\Yi~jącą się jeszcze stany pruskie, zlvołane do Malborga przez \voje
szlachtę. Zjechali się do l(aroltl z poddaniem S\vych \V odę Jakuba W ejbcra, że wspóluie z niemi clzia
woje\vództ\V \vyslańcy krakol,·scy, sandomierscy, lu- łać będzie przeciw Szwedom, przyrzekając nawet 
helscy, ruscy i belscy; do \Yyznaczonej w Warszawie liczbę S\Ycgo " 'ojska 'v ciągu d"vóch tygodni pod
kommissyi poslo,vie sieradsry,ra,vscy, mazo\vieccy, nieść do d\vudziestu tysięcy. 
ploccy, podlascy i chełmińscy. Gdy zaś król szwed- Poprzcdnio jeszcze (15 \vrzcśnia) admirał sz\ved
ski, zosta\Vi\VSZJ w Krak 0\-Yie \Yittemberga, odbył ski vVrangel stanął z flotą pod Guałlskicm, żąda
wjazd do Warszawy, miasto zajaśniało uroczy- jąc poddania tego miasta; ale mieszkańcy bez 
stościami, a piękny Ś\-viat w aksamitach i perukach, ogródki dali mu odpowiedź, że nie naruszą za przy-
ba nawet w kontuszach, służebne bil mu pokłony. sięionej królowi polskiemu wierności, a lubo cały 

Tytnczasem ró\vnie niepomyślne dla Polski wy- s\vój dochód ciągną z handlu, \volą jednak poświę
padki zaszły na północy i południu. W Lit\vie car cić go czaso\vo, jak skalać się wiarołomstwem 

Aleksy Michajłowicz po wzięciu Witebska uderzył i zdradą. 
na l\1ińsk, i dalej, bez dobycia już miecza, ciągnąc Karol Gusta,v, U\Viaiłomiony o takim stanic rze· 
prosto ku V\7ilnu, zajął je 8 sierpnia. 1\siążę Ja- czy, posunął ku Prusom od Nowegod,voru jenera· 
nusz Radzi\viłł, dzielny dotychczas sta\viają<'y opór, la Stcnbocka, i sam ruszył za nim z korpusem · 
poniósłszy klęskę pod Szkło\vem, a nic mogąc li- szwedskim, wzmocnionym siedmią tysiącami kwar
czyć na pomoc Jana Kaźmirza, obrjrzał się na l(a. cianych pod dowództ\vem l{oniecpolskiego. 
rola Gusta\va, i 'v Rydze rozpoczął z nim układy. Gdy to się działo \V Prusach, w Małej polsce, po
Wypadkiem tako\vych było że na zjeździe \vjl{ej· śród kraj u od nieprzyjaciół zalanego, pier\vsza 
danach uznano króla szwedskiego wielkim księciem twierdza jasnogórska, pod dzielnym kierunkien1 
litewskim. przeora s\vego Augustyna Kordeckiego, tudzież 

W stronie południowej hetman Potocki, nie ma- ~tefana Zam~jskiego miecznika sieradzkiego i Pio
j~c sil dostatecznych dla zasłonienia Podola i W o- tra Czarnieckiego, brata kasztelana kijowskiego, 
lynia, cofał się ku Rusi czer\vonej, ścigany przez bohatćrski sta,vaa opór. l{ordecki niewątpliwie 
Chmielnickiego i Buturlina. L\vów obleżony, pie- uczuciem religijnem i oby\vatelskiem, wytrwałością 
niędzmi tylko okupil ocalenie. Jednocześnie inne i poś,vięccniem był jedną z najznakomitszych po· 
\vojsko kozackie, spali"'szy przedmieścia Lublina, staci S\vego \Vieku. Kiedy 8 listopada 1655 r. je· 
rozpostarlo się w okolicy. Kraj cały bardzićj je- neral sz,vedski ~iuller stanął niespodzianie u stóp 

• 
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Jasnćj Góry i 'vezwał Kordeckiego o poddanie 
klasztoru, szlachetny ten czlo\vick "·yrzckł pamięt
ne slo,va: ,,Choćbyśmy 'vicdzicli że nicprzyjaciel 
z~rycięży, to póki tylko będzie rnożna, póki dusza 
pozostanic w ciele, walczyć należy za cześć Bożą. 
Parniętajmy że \V zasłanianiu Jasn<U Góry spoczy
wa obrona koś(•ioła i kraju. Jeżcli St,vórca V\7 szech
mocny "~csprzćć nas postano\vił, o czć1n po"'ątpie
\VD.Ć nic\volno, to z Jasnćj Góry polvinien być da-

. ny przykład \vytr\vnlości. '' Sam pełen "viary ser
uccznćj, urniał ją przelać 'V e l\'Szyst kich CO go ota
czali. To też śród sztnrn1u n~jzaciętsz<:'go Inuzy ka 
klasztorna na galeryi 1rieżolrej ''"Ygry,vala hyn1ny 
ku czci Najś,viętszćj Panny, l\rusząc tć1n sumienic 
k\varcianych trzymających z Mtillercm, a do \"V Ście

kłości przypro\vadzając Sz,vedÓ\V. l~ozżarzona 

obroiicó'v wyobraźnia \Vidzialn kule odbijające się 
od mtu·ó,v kościelnych i \vracającc do obozu na
pustnikó,v; \Yiclzinła jak Naj~hviętsza Panna l\Iarya 
\-V dzień biały l·Jasztór okryła S\YOinl plaszczctn ( '~). 
1'a. \Yiara rzc\vna i natchniona, obok sprężyst0j 
obrony materyaln0j, ocaliła Ś"7ięty prLybytelc Po 
siedmiu tygodniach daremnego kuszenia się o zdo
bycie .Jasn<~ Góry, Sz\vedzi 27 grudnia Z\Vioęli 
obóz, i " ' trzech oddziałach pociągnęli l~u Krako
'\Vu, Piotrko,vu i Wiclunio\vi. 

W ciągu jeszcze o bieżenia ~fullcr napacH \Viaro
łomnie na 'vojsko Czarnieckiego, stojące po 'vyj
ściu z l{rako\va, \vcdłng umo\Yy, pod S i c 'v i e
r z c m, i zabra\vszy je przemocą, zn1usil do \vspól
ncgo przeci'v Częstocho,vic działania. Szczególne1n 
tylko zrządzenic1n Opatrzności bohatćr nasz wy
mknął się z rąk nieprzyjaciół, \Yolny już skutkiem 
t~jzdrady od przyjętC'go zobo"·iązania trzyinicsięcz
nej bezczynności. 

ICról sz,vedski, jak nadmicnilem, pospieszał 

z wojskiem "'lasućn1 i k\17arcianćm do Prus, aby 
przytłumić szerzące się trun ruchy, a szczęście i tym 
razem jeszcze okazało mu się przyjaznćm. Toruń, 
Grudziądz, Chelm i inne pomniejsze miasta podda-

( 4) Jomiołowski, str. 72.-Autor Panow. Jon a Kaźmi
r.zn (wyd. Racz. tom I, str. 263) dodaje że sam Miiłler wi· 
dział pannę w niebieskiej szac1e rychtującq armnty klasz
torne i odpychając(\ kule nieprzyjacielskie. Sędziwy jakiś 
staruszek odpędził Szwedów kujących skałę dJa podsadze
nia min. Żołnierzowi znów, mlerzącemu do Ś\viętego obra
zu, flinta przyrosła do twarzy; słowem nad obleżeńcami 
widomie cudo\vna czuwała opieka. 

ly się drogą układów; elektor zaś brandenburski, 
widząc przechylającą się szalę na stronę śmiałego 
najeźdzcy, za\varl z Karolem przymierze 18 stycz
nia zaczynającego się roku 1656. 

Z pozyskaniem no\vcgo sojusznika pomyślność 
Sz\Yetló'v, po sześciomiesięcznem '''zrastaniu, sta
nęła na szczycie. Ale już ponad gło\van1i napastni
ków gromadzić się znczęly chmury, z których co
raz to częściej \vydzieraly się groźne dla nich po· 
błyski zbudzonc~j cnoty obywatelskićj. Czarniecki, 
stojąc przy królu jak kolos nie\vstrząśniony " rszyst
ko niszczącą burzą, z garstką wiernych \-Vtargnąl 
\V LubPlskic, i tam przyłożył się naj"zynniej do za
\Yiązania słynnego aktu konfedcracyjn~go \V Ty
SZO\VCach, którego głośno 'vyzna\vanym celc1n by· 
łu o brona " 'i ary i odzyskanic utracone~ niepodle
glośei. Jednocześnic Jan l\:aź1nirz \vydaj e odez\vę 
do narodu, obiecując przebarzenic ''"szystkiln co 
zaVirini\vszy upnmiętają się, i sam po,Yraca do kra
ju, 'vitany \Yszędzie z radosnem uniesieniem. 

Na Litlvie Pa\Yel Sapieha \voje\voda \Yilcński, 
tradycyjny RadzhviHt1\v nieprzyjaciel, \Vlasnym 
kosztem uzbraja \Yojsko, i znaczne zebra"~szy siły, 
Janusza Radzi\Yiłla obl<'ga w Tykocinie. Konfede
racya tyszo,Yiecka, z zapalero przez naród prz:r.j~
ta, szybko się rozkrzc\via. Szlachta lubelska, ru· 
ska, "'oły1łska, podolska, a w innej stronic pozntn1-
ska, rączo r\vie się do korda; chorąg,vie '\Vszędzie 

jak by z pod ziemi zdają się 'vyrastać. 
Karol Gusta\V na \Vieść o tych ruchach odstępu

je od Gdańska, niczachwianego \V wierności ku 
Polscc, i zda,vszy \vojnę pruską na Stenbocka, po
spiesznym marszem ściąga do Ło,vicza. Koniec
polski, Dymitr Wiśnio\viecki i Jan Sapieha, przez 
źle pojmo\vany honor,trzymali jeszcze ze Sz,vedem; 
ale d\vaj piĆr\vsi, 'vysłani przez Karola nu odsiecz 
Tykocina, połączyli się w drodze ze s\vojemi, 
a ,,v kilkanaście dni późnićj Snpicha poszedł za 
ich przykładem. 

Z f.Jowiczn l(arol przez Ra,Yę i Rndom udał się 
pocl Solce, gdzie zbićral szlachtę Czarniecki; lecz 
ten, nie czując się na silach przeciYrko dziesięcio· 
tys1ącznemu \vojsku przeci""·nika, uszedł za Wisłę. 
Bo już to taki za \Vsze by l system Czarnie c kiego, że 
męczył nieprzyjaciół podjazda1ni i szybkością obro· 
tó'v, n potem nipspodzianie ich napadał; slo,vem 
gdzie nie mógł przeskoczy~, jAk mó,vi przysłowie, 
tarn staeal się podleź(~, i z każdej jakoś rozpralvy 
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'~1Jjść umiał bez SZ\Vanku. VV ... icdział król sz,vcdski stolu, i Vi'JStrzcli\YSZJ Z obydV.'Óch pistoJetÓ'\tY, za• 
że on jest ramieniem ocknionego ciała narodo"'c- ledwo dopaść mógl konia. 
go, i dlatego cofnął się z pod Sole a, przebył Wisłę Od \Vrót Sz,vedów ku S a n d o mi ć r z o \V i nie· 
po lodzie w pobliżu Kaźmirza i wpadl na Czar· tyle naz,vać można pochodem, jak raczej mozol
nieckiego pod G o lę b i e m. Zmięszane zrazu \V oj- nem śród ciągłych utarczek i nagabań " 'leczeniem 
sko polskie Ż\-Ya"'O potem natarlo na le\ve skrzy· się. Przyby"7szy nareszcie do wideł między Sanem 
dlo SzwedÓ'\'\' pod doV\·ództlvem D u glasa, i znaczną i Wisłą, a nie mogąc przejść tćj ostatniej, bo z tam
czę~ć jazdy ze stromego brzegu "\\risły zepchnęło tćj strony czekali go już Czarniecki z Lubomir
na słabe już lody; ale gdy Karol nadciągną! z głó- skim i l)a"vlcm Sapiehą ·nadeszłym talcle z pod Ty
\vną silą, i armatami razić zaczął naszych, C7.ar- kocina, Karol okopał się tymczasovvo we wsi Za
niecki, nie mBjąc ani jednego działa, ustąpić mu- lesiu. Sinclair komendant Sandomierza usiłował 
sial z placu, str aci\vszy kilkuset pol~glyc~. _ 1 \Vpra,vdzie postal\'iĆ most na Wiśle, lecz obskoczo-

Po t~j potyczce Karol w oś1nnaście tysięcy obró- ny przez naszych, rzucić musinl roboty i ledwie 
cil się na Zamość i zażądał otworzenia bram sam uszedł do zamku. Następnćj nory pożar " 'znie
twierdzy. Jan Zamojski podczaszy koronny, dzic- eony przez Sz\vcdó 'v szerzyć się zaczął po mieście; 
dzic tego miasta, zbHczająrą dał oclpovviedź. Roz- Czarniecki przeto, aby zapobiedz zupełncrnu zni· 
poczęlo się ""·ięc bornbardo\Yauie, ale że z armat po- szczeniu Sandomierza, nazajutrz wziął się do sztur
lo\-vych, żadnego nic .odniosło skutku. Widząc iż mu. Wtedy Sinclair, przekonany że zan1ku cllugo 
próżno bez ciężkich d z i al o b Ieżniczych kusi się utrzymać nie potrafi, podsadza pod fund amen ta 
o zdobycie Zamościa, król skręci] ku Jar o s ł a-· beczki z prochem, i zatliwszy siarniczki, z załogą 
w i.u, by ztamtąd rzucić się na Ltvów. Już z większą na statkach odply"va. Już hufce polskie~ rozcbci
częścią \Voiska 12 marca przeprawił się przez San, wio n e spodziĆn'aną zdobyczą, wpadają na mury, 
gdy niespodzianie Czarniecki, o którym !Caro l gdy nagle podminO\\'ana część zamku pryska w po
mniemał że gdzieś się tuła dDlcko, napada na tylną '\Victrze i pięćset ludzi zakopuje 'v s\vych zwali-
straż sz \Vedską, rozbijają zupełnie i zabiera 'vszyst- ska ch ( 

1 
). · 

kie sprzęty sto] u królewskiego, część taboru i mnó- Pornim o tej straty bolesnej byliby może Polacy 
st\vo za pasów " rojennych (1). w samołó,vce pod Zalesiem, gdzie Szwedzi z tylu 

Duglas tymczasem (2 marca) stanął u Przemy- mieli Wisłę, z pra\vćj strony bagna nicdostępne, 
śla, lerz zagrożony przez I.Jubomirskiego, za któ- a ~ le"r~j koryto Sa?u, ~drazu zakończyli '\Vojnę 
rym ciągnął Jan Każmirz z hetmanami, zaniechał poJmai~:e~ lub zgniecen~cm,.l(a.rola; ale brak r~
obleżenia i polączył się z Karolem idąrym zpod gt~larn~J l dobrze uzbroJ?DeJ. piechoty .wszelki,e 
Jarosławia do Prze'\Vorska. p 0 drodze oddziały działani~ st,~no"~cze cz.ynił n~:podobnem1. ,. ICrol 
konfederatÓ\V ciąrrle się przy nim wicszały od bo- sz"'edski tez, korzystaJąC z teJ przymusoweJ bez
ków i tylu, a że n:cierały z krzykiem, jak to było czynności, przeprawił się przez San, wyparł Li
lre Z\Yyczaju u TatarÓ\Y, nicprzyjaciel, ·mniemając t"7in·ó'v z w~r?"rnego obozu, z.ab:uł im na,vet dzia
że Tatarzy naprawdę już mu jeżdżą po karku, ła, 1 spokoJnie prz.ez Lubelskie 1 l\1azowsze prze-
'v niezmiernym uchodzi! poplochu. l{az na~.vet szedl ku W arszaw1e. 
\V Rudniku król sz"'cdski porwać się musiał od Tymczasem le,vym brzegiem Wisły ciągnęly 

; ( ł) Niektóre zabytki tego zwycięztwa prz~chowują się 
dotąd \V Sharbcu Białegostoku. Najprzód; sztandar króla 
szwedskiego srćbrem na tle tółtawem haftowany, mający 
w środku gołębia z litera mi po bokach C. G. R. S. (Karol 
Gustaw król szwedski). Powtóre szarfa taktt·crcź haflu i ko-

" Joru, z wyszywaną gęsto literą S. Po tr·zecie dwa talerze 
srebrne płaskie z literami C. G. R. S., na których oojmiłej 

było jadać Czat·niecktemu. Inne jego zdobycze wojenne 
zawi~ra części{\ kościół św. Jana w Warszawie, częścią ko
ściołek we 'vsi Czarnce. (Kr-ajewski). 

(~) ,,Godni zapr~wdę takowej kary, mówi Jemiołow
sh.i str. 89, ci co tum byli, bo nietylko Żydó\v i inszych 
w zamku pozostałych przestrogi o zdradzie nie słuchali, 
ale i ua zakaz Czal'nieckirgo, który tę zdradę z języków 
wyrozumiawszy otrąbić był kazał, nic nie dbali, mówiąc 
że to starszyzna sobie tylko skarby chcąc pobrać, nikomu 
ich udzieL:. ć nie myśli. Aleć doznał niejeden prawdy kie
dy jako ptactwo, jedni bez rąk, drudzy bez nóg, bez gło
wy po powietrzu latać musieli, aż się w pół Wisły opierali; 
drudzy rumem zamkowym przy\valeni, albo poginęli, albo 
ze strachem, bólem i wstydem \Vyratowani byli." 

• 
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z Warszawy posiłki pod dowództ,vem margrabie- zna. Czarniecki, dowodzący lewem skrzydłem, na· 

la z kłopotliwego pod Sandomierzem położenia. znieść nie mogąc silnego ognia nieprzyjaciół, cof
lVIargrabia, dowiedziawszy się w drodze że król nął się w porządku. Reszta też "vojska polskiego, 
ocalony, postano,vił idącemu na Łu"'icz Czarniec- wstrzymana gęsto armatami najeżoną groblą, nie 

. kiemu, który już przedni'l strażjego poraził pod zdołała się rozwinąć (•); dosyć że z\vycięztwo p o
Kozi e n i c a m i, 'vzbronić przeprawy przez Pili- szlo za 'vyższością taktyczną ('). W rozprawie tej 
cę. Ale Czarniecki, zastawszy most na tej rzece raniony był między wielą inneroi l{ochowski, za 
zniszczonym: ,,Hardy nieprzyjaciel, zawołał, zasta- karę, jak sam się domyśla, że w świętej krwi Zba
wiwszy się rzćką, drwi z nas; ale 'vnet zobaczy iż wiriela palec śmiał umaczać. 
on, przeby\vszy morze spiesząc się na opressyą Po gniezneńskiej potrzebie Czarniecki ruszył ku 
Polski, małej rzeki obawia się, a my tę rzekę w o- Żninowi, i porozpraszał małe oddziały szweclskie 
czach jego przepłyniemy. Proszę za sobąi'' (•). które zdybał na wypoczynkach. Tam otrzymawszy 
I ścisnąwszy konia ostrogami, wpłtnv pier\vszy się wiadomość że Jakub Weiher woje,voda malborski, 
rzucił. W godzinę trzy tysiące jazdy przebywa chcąc zabiedz drogę l{arolo\vi Magnusowi mar· 
wezbraną Pilirę i napada pod W ll r k ą na Fryde- grabiemu badeńskiemu, został przez niego pobity 
ryka. Ten zrazu cofa si~ \V porządku, lecz silniej a następnie obleżony w Cbojnicach, spieszy \Voje
przypierany, pierzcha, i w sześćset tylko koni do- wodzie na pomoc i odpędza Badeńczyka; poczem, 
pada zamku Czerskiego. Około d\vóch tysięcy dla odpaszcnia strudzonych koni, rozstawia s"\voje 
Sz\vedó\v poległo lub dostało się w niewolę, a w licz- pulki po łąkach \V \Vojcwództwie c helmiliskiem 
bie tych ostatnich był młodszy margrabia Adolf, i ziemi dobrzyńskiej. 
ł1rabia Falkenstein, V\regcr i Potcr (~). Pamiętne Król szwedski z Warszawy \vybral się także do 
to zwycięzt\vo odniósł Czarniecki dnia 7 k~rietnia Prus, raz w celu po,vitania s"'ej małżonki, która, 
ł656 roku. przypłyną,vszy ze czterema okrętami, wylądowała 

Nie ba\viąc się pod Ło,viczem, z powodu że do- w PHawie, a potem że koniecznie u\vziął się na po
bywanie tego miasta wiele zabrać mogło czasu, skromienie Gdańska. Przez parę już tygodni Ka· 
Czarniecki, odbi'~vszy d\va tysiące \Yozów, któte roi z aj mo~'al się doby\vaniem ze,vnętrzoych oko
Izrael komendant Łowicza z bogatemi łupy chciał pów tego miasta, gdy doszła go wiadomość że 
wysłać do Sz,vecyi, pospieszył do Wielkopolski, Czarniecki, jak '"'spomnieliśmy, stoi w Chełmiń
gdzie wtedy już konfederaci, pod Piotrem Opaleń- skiem. Niepokojony bUzkością groźnego przeci
skim, wstępnym bojem zabrali Leszno. Karol Gu- ,vnika, postanawia 'valną stoczyć z nim bitwę, szu
staw pilno""ranie Czarnieckiego zdal na brata. s\ve- ka go długo nadaremnie koJo Grudziądza i Chełm· 
go, palatyna Adolfa Jana, a ten, po zajęciu Znina, na, tudzież po drugiej stronie ~ .. isly, w Korono\vie 
Gołańczy i Rogoźna, stanął pod Gnieznem. i Bydgoszczy, ale wreszcie dopada obozującego 
Astrologowie da \Vniej jeszcze przepowiadali, że pod Kc y n i ą i znaczną zadaje mu klęskę. Czar
'v tern miejscu zajdzie coś \Yażnego; jakoż w ko- niecki jednak zręczneroi obroty potrafił jakoś uni
ściele katedralnym gniezneńskim na oltar~u sączy
ła się krew z drewnianego krzyża świętego, i uma
czał w niej podón,czas palec towarzysz chorą.g,vi 
Myszkowskiego, późniejszy historyk W espazyan 
Kochowski. 

W niedzielę 8 maja Polacy wyruszyli z Gnie-

( ł) Jemiołowski (str. 9 4) niecz)· nność w tej potyczce 
części wojska przypisuje wzajemnemu między Jerzym Lu
bo mirski m a Czarnieckim niedowierzaniu. 

(l) Sprzecznie z tym wypadkiem bitwy gniezneńs ki6j 
podanym przez współczesnych historyków, królowa Marya 
Ludwika, w listach swych do pani de Choisy (B i bł. W ar st. 
t 8 51. Tom III, str. ł 9 9), utrzymuje iż Czarniecki do-

( l) Panow. Jana Kaź m. wyd. Racz. tom I, str. 3 O l. niósł jej, że byłby ze szczętem t niósł nieprzyjaciół, gdyby 
{2} Jemiołowski (str. 9 ł) utrzymuje że pojmano żyw- nie miejscowość bardzo d la nich dogodna. "Ocaliła icb 

cem wszystkich nieledwie oficeró\V, a trupa położono Je piechota i armata, pisze królowa. Stracili do tysiąca lud&i, 
cztery tysiące; ale liczba ta widocznie jest przesadzoną, bo a my pięćdziesięciu do szeSćdziesięciu. Pan Czarniecki do
margrabia Fryderyk całego 7t'ojska pod Warką miał tylko daje: "Ta utarczka posłuż)·ła tylko do przyzwyczajenia na
trzy tysiące. l szych jak pogardzać armatą, a szabl~drogę sobie otwi~rać." 
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knąć niebezpiec2ei1stlra, a zchra\Yszy rozproszone 
pulki, pociągnął ku W arsza\vie. 

Jnn l{aźmirz po s"vym p0\\7rocie ze Szląska za
trzymał się " ·e Ll\'0\'' ie, zbi~rająe \Vojsko nietylko 
już ze szlachty, lecz w części także z ludu złożone. 
Lud 'viej ski '" całej t~j 'vqj nie niesłychaną ku 
Sz\vedom pałał nienawiścią; bo ci przybysze palili 
i rabo\vt.di bez litości mieszkania jego i Ś\viątynie, 
zapijali kielichami mszalnemi i puszkami od NBj
Ś\viętszcgo Sakramentu, a markicta11ki ich z komży 
dalmatyk i ornatÓ\V robHy sobie stroje. To tćż 
gdzie tylko Sz\ved który pokazał się pojedynczo, 
pe'''nic go ŻJ"'ccm nic puszrzono. DarPmnie Ka
rol Gusta\V usilo\\·ał podniecić chci,vośc; klassy 
nieoślvicconej, przyrzekając znakomite nagrody za 
ch,vytnnic i dostnwianic konfedcratóvv: ani jeden 
\Vlościanin nic uległ pokuszeniu. 0\vszcm przywią
zanie chlopÓ\V skupiało się wyłącznic okolo naj· 
~arlilvszych nit"przyjariól Sz~ ed6,v, a iinię Czar
nicekirgo było dla uich Ś\Yięt<~m. 

Prócz zaciągania pod S\Ve chorągvvic garnących 
się ze\vsząd ochotnikó\v, król polski pomyślał tak
że o za,viązaniu roko,vai1 dyplomatycznych. Chci
'VY łupu Tatarzyn przyrzekł zaraz posiłki, a na\vet 
przez posła umyślnego napon1niał elektora aby się 
wyrzekł Sz,vodów i baczył na obo,viązck swój 
względem Polski. Do Kozaczyzny " 'yslany Lanc
koroi1ski hetman polny i wojewoda ruski, mniej 
był szczęślhvy. C!Jmielnicki \V Czehrynie stawiał 

się tak dun1nie, że trudno było pomyślćć o ukła
dach. Jednego \vięc tylko uzyskano sprzymierzeń
ca, i to najmniej lubiącego statko\vać; ale przy 
szczupłych jeszcze, acz coraz rosnący(•h, sitach 
konfedcraeyi i taka pomoc 'viclcc była pożądaną. 

W W ar s z a w i e marszałek Wittemberg n1iał 

na obronę tniasta dwa tysiące wojska, któremu sto
jący na pra,Yćm pobrzeżu Wisły z Litwą i paspo
litem ruszcnietn mazo\vieckićm Pav,·el Srtpieha, 
starał się nicadopuszczać posiłkó\v i dowozu. Dwu
dziestego piątPgo maja nadciągnął zpod Lwo\va 
Jan Kaźmirz z d\vunastą tysiącami n11jemnej pie
choty i pospolitćm ruszeniem ruskićm. Przybyl 
i Lubomirski z pod Ło\Yicza, a u:1koniec od Kcyni 
Czarniecki, który zaraz przPpra,vil się na drugą 

stronę Wisły, aby z Sapiehą odcprzćć nieprzyjacie
la, jesliby ten zamyślał dać odsiecz obleżeńcon1 
warsza\vskim. Cała siła polska 'vynosić mogła do 
sześćdziesięciu tysięcy. 

KsiĘGA ŚWIATA R. IV. 

Kiedy Wittemberg, \Vezwany o poddanie stolicy, 
odmólrną dał odpowiedź, rozpoczęto strzelanie, 
i znaczne niezadługo " 7 rnurach porobiono szczer
by. Pier,Yszego rzPrwca szturmolvano do klaszto
ru BcrnaruynÓ\V, a. jednocześnie od bramy no\VO· 
miejskirj i klasztoru dominikai1skiego nacierał pul
ko\vnik Ernest Grothus, 'vspierany od kościoła 
PaulinÓ\-V przez Czarnieckiego, który z oddziałem 
wojska lite,vskiego pospieszył ku miejscu najbar· 
dziej zagrożonemu ( 1). Ale Sz\vcdzi dzielny sta
vriali odpór i kilka razy na,vet pomyślne robili wy
cicczld. Już miesiąc tr\vało obleżenic, a przecież, 

mimo zdobycia klasztoru Bernardynó,v, pałćlcu bi· 
skupÓ\V krako\vskich i palacu Radziejo,vskiego, 
nicprzyjaciel mało poniósł szkody, bo król ile Ino
żności ochronić chcil.lł swą siedzibę. Z tern wszyst
kićin komendant sz\''cdski, straciwszy już uadzi(~ę 
odsieczy, oświadczył gotowość do układó,v. Podano 
więc \Varunki i pod pisano tako'"'re obustronnie l lip· 
ca 1656 r. ( ~ 1• Sz,vcdzi oddat; n1ają zamek i mia
sto, ze \Vszystkicmi działami i rzeczmi po kościo

łach zabranemi; sami pod strażą polską udadzą się 
do Torunia, ale żadnelnu Polako,vi zostać przy 
nich nie,volno; kobiety i chorzy odesłani zostaną 
pod No"'Jd\vc>r do obozu Duglasa; nakoniec kapi
tulujący przez rztćry tygodnie \Valczyć nie będą 
przeciw I->olakom. Wbre\v jednak zobo,viązaniom 
tej rzeczy\viście zbyt łagodnej utno,vy, Wittembcr
ga, Oxcnstiernę, Forgla i kilku innych wyższych 
oficerÓ"' zatrzymano, i chroniąc ich od wściekłości 
pospólst\va, tynu.·zaso\vo odesłano do Zamościa, 
gdzie vVitten1berg umarł, nie doczeka\vszy się wol
ności. Oxenstierna, chory, pozostał w Warszawie; 
Forgel zaś nieco później ott~zymał pozwolenie uda
nia się do l(rako,va. 

( ł) Znaczna ilo§ć ko§ciotrupów znalezionych nieda· 
''no przy kopanin rowów na wodociągi, blizko kościoła 
pop~ułlibkiego, prawdopodobnie z tego pochodzi czasu, 
jak to p. \VejnerL w N. 4 50 Gaz. Warsz. z r. b. 1854 ob
szerniej wyjaśnił. 

(2) Widać że Czarniecki niemało się przyłożył do od
zyskania \Varszawy, ho podług Rudawski ego (str. 250). 
Karol Gustaw, odebrawszy wiadomość o tym niepomyśl
nym dla siebie wypadku, zawołał: "Czarniecki, Czarniec
ki, poenitet tne te aliquando dimisissB, quent. nunc h ostem 
atrocissimum experior supra caete·ros." (Czarniecki, 
Czarni.ecki, żałuję żem c1ę dawniej [zapewne z 1\rfl~owa] 
wypuscił, kiedy teraz najsroższego ze wszystkich DHlm 

w tobie nieprzyjaciela. 
20 
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Niedługo jednak cieszyli się Polacy odzyskaniem J miołowski (4
), zmordowanych już Niemców na· 

Warszawy. Karol Gusta"'' złączywszy się pod padłszy, jak czeczotki na lepie ich brali, jednych 
Płońskiern z elektorem, zabrał obozujących pod ży,vcem cłr\vytając, drugich kładąc na placu, tak 
Nowymd,vorem Adolfa Jana i Duglasa, i 28 lip- iż niebyło nn~'ct komu zwiasto\Yać l{arolo,vi o tej 
c a stanął pod W arsza\vą. Wojsko polskie, osła- klęsce \ ~). Ale zginęło 'vielu także PolakÓ"'t a lvię
bionc odesłaniem Jerzego Lubomirski~ go na oble- cej j!lszrze otrzymało rany, do kt<.Srych należał 
gani e Krako\"'\'a i rozpuszczeniem ""' ielkopolan, i sam Czarniecki, dość ciężko '\V nogę po~trzelony. 
prz{\pra\vilo się na Pragę, gdzie " ' czasie już roz- Tymczasem Jan !{o nie c polski woje,voda sie
sta\viania do boju Jaskólski ztląiył przyproVi'tHlzić radzki na czclo s"'ego \voje,vództ\va zdobyl Piotr
sześć tysięcy TatarÓ\v. Wiadomy jrst nieszczęśli- kó\v, a W ~jhcr \V~jcwoda malborski Kalisz; O pa
wy 'vypadek trzydniow 'j (28, 29 i 30 lipca) "'alki leński zaś \Voje,voda podlaski, przenosząc 'vojnę 
pod Pragą. Jan Kaźmirz calą nadzieję pokladal do Brandenburgii, począl pustoszyć N O\Vą ~-farchict. 
w szczęściu i 1nęztwie Czarnieckiego, lubo ten na· Od Lit\vy Gosie,vski hetman polny, przeszedłszy 
rażaniu się na los ,~~ielkiej bit\vy stano\vczo był z Tataran1i granicę Prus lennych, pod wsią Prost
przeci\vnym; ale brak wojska regularnego i jedno- karni pobił do,vódzcę brandenburskiego Waldecka, 
ści w poruszeniach, mimo 'vyższości liczebnej na- polożył mu do trzech tysięcy ludzi, zabral sześć 
szych, stal się po\Vodem przegran 'j i po,vtórnego dział, rał'y tabor i pojmał przychylnego Sz,vedom 
zabrania Warsza\Yy. !{ról ostatniego lipca z k~rar- Bogusla\\'a Radzh:viłla. Stun kr(Jl z Lublina, prze
cianemi, z piechotą i pospolitćn1 ruszeniem lubcl- by~'szy ''7 isłę, przez Sandomierskie i Mazolvieckie 
skiem, bełzkie1n i sandomierskićm ru~zyl ku Pia- mimo Warsza"'Y ściągnął pod Łęczycę, zdobył to 
secznu, ~~ypra\"viwszy 'v lvjgilią jeszcze królo,vę do minsto 'Ystępnym bojem, a potćm zbrojnie także 

Częstocho~'y; Sz\vedzi zaś dnia następnego " ·kro- opano\vnl Krusz"'icę i Ch oj nice. N akoniec, rado
czyli do W arsza,vy, którą '"sta\vicnie się chorego śnie 'vitany, 15 listopada odbył 'vjazd da Gdal1ska, 
Oxenstierny uchroniło od rabunku i zniszczenia ( •). ktbrego \Vicrni oby\\'atele nietylko najskuteczniej 

Zpod Piaseczna król polski poszedl do Raclomia, ciągle opićruli się Karolowi, lecz nawet marszałka 
a potćm, przeby,vszy \Visłę pod J(aźmirzem, za- Kunigsmarl<a, pi<~r\vszą po królu osobę, zabrali 
jął Lublin. Tu go dopędził 'vyslaniec sz\vec.1ski z o· \V nie,volę ( 3). 

fiaro,vanictn pokoju, zawrzeć się mnjącego na pod- Czarniecki po '\vylćczcniu się z rany dostal od 
s ta '\vio przyłączenia Prus do S\vecyi i tzniesienia króla rozkaz pt·zepro\vadzenia królo\vćj z Często
lenności elektora. Ale Jan Kaźmirz, zmiarko\va- cho"'Y do Gdai1ska. Zabrał \Yięc z sobą tysiąc dwie
'\vszy po\vody tćj naglej u przej mości, bo '\'iedział 
już że Dania gotuje się do '\Vojny, a "·ojska cara 
Aleksego l\1ichajlo,vicza "·targnęły do Inflant i ob. 
legają Rygę, z niczćm po lnńcn odpra,vit 

Czarniecki po bit,·vi~ pragskh!j udal się najprzód 
za królem, lecz poslysza,vszy o rabunkach Sz,ye .. 
dó'v po lewej stronic Wisly, z'vraca się z Tatara
lni na PiotrkÓ\V. Wtćm dochodzi go \Viadomość 
że Poter adjutant Wittcmberga pro\Yt.tdzi kilka ty
sięcy '"7ojska ściągniętego z różnych 1niast rnalopol
skicb; przecina mu \Vięc gościniec przed Rawą, 
i pod S trze m i e s z n ą 24 sierpnia napada tak 
skutecznie, że znosi cały oddział. Co nie poległo, 
dostało się \V ręce Tataró,v, którzy, jak mÓ\vi Je-

{.) Jemiołowski, str. 1 0 0.-Jest ta~że \VZmianka O tern 
wstawieniu się Oxenstierny, wald.ach wójtowskich starej 
Warsz:twy, 1-.s. o 53, pod r. l 656, na str. 42. 

(i) Str. 407. 
('2) Nieoszacowany nasz kron ikarz -humorysta, Jan 

Chryzostom Pasok, dodaje (Pamięto. wyd. 3 Racz. str. 6), 
że mało który z poległyC'h uniknął egzenterowania, ,,a to 
z tej okcny1: zbierając chlopi zdobycz na pouojowisl,u, 
znaleźli jedo(lgo trupa tłustego , z brzuchem okrutnie sza
blą rozCJQtym, tak że wnQtrzności z niego wyszły; więc że 
kiszka przecięta była, zohaczyli jeden czerwony złoty; da

lej szukając znaleźli w1Qc.ej. Dopieroź zaczęli innych pruć, 
a tok znajdowali mtejscaroi złoto, miejscami tćż błoto. Na
wet i tych co po lasach żywcem znajdowali, to wprzód ko
ło niego posr.ukali trzosa, potem brzuch nożem rozerzną· 
wszy i J..iszki wyjąwszy, n tam nic nie znalazłszy, dopiero: 
, , idźże złodzieju pludraku do don1u, kiedy zdobyczy nie 
mas1; daruję cię zdruwiem." 

\3) Jemiolowski (str. 3) powiada że Koo;gsn1ark mile 
przez króla był przyjęty i \Ve wszelakim dostalku i posza
nowaniu trzymany, ,,który też napolem do traktatów w 0-
ltwie umówionych między Polakami i SzweJami wielkim 
był incyt3mentero." 
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ścic wyboro"·ej jazcly i szrzęśli ~Y i e z dostojną kon
'vojo\Yaną przybył do C h oj n i c. Tu otrzyma"'szy 
'viadomość że sz,vedski pułko,vnik Aschcmberg 
uderzył \V pobliżu tego miasta na pnlk Wi
śnio\vieckicgo, udał się do królowćj, a że to było 

'v nocy, l<azal ją zbudzić i prosił o poz'"rolenie na
tarcia. l\1arya Ludwika, w niebezpieczeńst\vie nuj
'viększą za~'sze okazująca energią, zez\volila bez 
wahania. Czarniecki o Ś\vicic znienacka uderza na 
Aschembcrga, rozprasza j ego wojsko i przypro
'vadza królo'\'\'<.U '\vziętych '" nie,volę pięćdziesięciu 
Francuzów, których \vtedy niemała liczba \valczy· 
la pod znakami sz\vedskiemi (i). NiPpodobna je
dnak było śród nicprzyjaciół zajmujących \Yszyst
lde przepra,vy dostać się do Gdańska; postnno\vHa 
'vięc królo\va z Ch oj nic po,vrócić do Częstocho,vy, 
zkąd nieznt:tjący spoczynku Czarniceki zaraz się na· 
zad przebrał ku Prusom. 

glc no"'Y zja"'ił si~ prze ci w nik: Rakory książę 
siedmiogrodski, podbechtany przez Karola Gusta
\Ya, pier\vszych dni stycznia 1657 r. 'vkroczyl z woj· 
skiem \V granice rzeczypospolitej (~), a napad ten 
niespodziany gló\vnc działania wojenne z Prus, jako 
mniej teraz zagrożonych, przeniósł do Małopolski. 
Obecność Jana l(aźmirza, ciągle jeszcze w Gdań

sku znrukniętcgo, koniecznie staJa się potrzebną. 

Wysłany po króJ a Czaruiecki do,viaduje się w Pru· 
sach, że Aschcmberg, Duglas i Stcnbock z trzech 
stron zabiegają mu drogę. Nieustraszony jednak 
wojo,vnik, rÓ\vnic zręczny jak od\vażny, przez traf
nia obliczone ruchy " 'ydoby"'a się z matni, i zro
bi,vszy w dV\'Óch dniach i jednćj nocy 48 mil dro· 
gi, staje naprzeci'v Płocka. Powtórnie tu od Sz,ve· 
do'v zdybany na not·legu, kazal porozpalać ognie, 
jak gdyby miał zamiar rozłożyć się obozem, a tyrn
czasem o Ś\vicic, mimo przeraźliwego zirnna' sze· 
rokości i bystrości rzP.ki, \vplavv Wisłę przeby,va, 
strachvszy czterech tylko ludzi. Sz,vedzi, rozumie· 
ją c że już go trzymnją. z zadzi '''icnicnl ujrzeli go 
nazajutrz spokojnie po drugi(:j stronie stojącego, 
a zanim zdążyli zebrać promy dla przeprawy, Czar· 
niecki, 'vypoczą,vszy, pospieszy! dalćj, pobił pod 
C h o r z e l a n1 i i D z i a ł d o w e m o ddz i aly b ran· 
denburskie, i przepłynąwszy napovvrót Wisłę nie
daleko Grudziądza, przedarl się w nocy do Gdat1-
ska, gdzie w tryumfie od mieszkat1ców przyjęty 

i z pochodniami do miasta ''rpro\vadzony, spra'\i\ria
jąc się z poselstwa, taką, według Krajewskiego, do 
króla miał przemowę: 

,,Od dzieciństwa mego aż do sivvizny która mię 
okryła żołnierz pod pano\vaniem ojca, brata i Two
jćm, Najjaśniejszy Panie, użyty teraz jestem do 

(f) "Pt~n woje\\ oda ruski (ulów i \Vyużga, str. ~ 25) poselst\Ya, abym oznajmił W. !{. Mości o srnu· 
o północy przyszedł, dajĄc znać królov. ej że na wojsJ,o 

1 

tnym stanie ojczyzny. Jakby mi słodko by lo gdy· 
nasze, h tóre się cofHło ode GdHńiko i uiedaleko bylo l b ·ł W K Mo; · p omy 'lnr·e~1 ., zą \Via-. . . . . , ym przynos11 . . sc1 s vs 
ChoJDIC, napadla Szwc.dowte; zacz~tn on mus1ał 1śc tam na • , . . • . 'l' 

V\7iclokrąg polityczny coraz bnrdzićj \V tym 
czasie dla Polski zda\vał się rozjaśniać. Dom au
stryacki, "" nadziei zape\vne uzyskania korony pol
skićj, przyl'zekał, chociaż nie czynną jeszcze po
moe, ale przynaj mnićj pośrednict\VO. Dania, jak 
namicniliśmy, czyniła uzbrojenia. Z carcn1 Ale
ksym, przez '"danie się cesarza Ferdynanda, 3 li
stopada zaVi7arto \V Niemieży pod Wilnem ugodę: 
że do pi<.~r,vszcgo sejmu polskiego, na }{tóry car 
przyslać ma poselst\VO aby go obrano nnstępcą po 
Janie l(aźroirzu, zawiesi kroki nieprzyjaciclslde; 
że wojskom polskim nigdzie \vzbraniać nie będzie 
przechodu; nakonice że króla sz\vedskiego i elek
tora obie strony uważać będą za lvspólncgo nic
przyjaciela. Wszystko szło naj pomyślniej, gdy na-

sukurs, i prostł królo\~ej JMci, jeśllby Szwedowie chcieli domosc, ze "vyrok1 zmiękczone n1eszczęs IWO· 

uderzyć na Chojn1cel żeby się nie h'wożyła i żcLy do ża- ściami naszeroi poz\voliły nam przecież używać 
dnycb akordów z niemi prz}stępown ć nie k a zała. l{rólo- milego pokoju l Ale jeszcze nie ro~jaśnialo niebo, · 
" ·a, najmni~j się tt\ now1ną n:e zaltero,vaw zy, rzekła: 
"Jedt 'Vmć z błogosławień.Gtwem Boskićm , a bądź tego 
pewien że się tu nie poddamy łatwie; doczekam tu Wn.ci." 
Poszczęścił Dóg; przywitHii Szweuó\v dobrze Polflcy, i lu
bo \V niedobr~tn miejscu byli, tak się jednak sprawili 
d~ielnie, bo i m było necessitas in loco, sp es in virtute, sa
Zus ex victo1·ia, że podał nieprzyjncieJ tył nasz)'m, i nie
mało więźuiów posłał króloweJ pan woj e\voda, m1ędzy 

które mi też byli Francozowie; postarała się aby ich 
uwolnić." 

( ~) ,.Zachciało mu się polskiego czosnku, drw1 sobie rasek 
(w) d. Racz. str. 7), który mu ktoś na żart zachwalił, że mifłł 
być lcpszt-go n ·źli \\ęgierski smaku ..•••• aleć dano mu 
nie t\ lko czosnku, a Ie i dzięglu z kminem. !lo jak on tylko 

~ 

\\ yszedl za granicę, zaraz Lubomirski Jerzy poszedł w je-
go ziemię, palił, ścinał gdzie ł) l~ o zasiągł, wodę a ziemię 
zostawując. Potem od mQtki Ha kocego wielki okup \V Z Ił\

wszy, począł synowi perswadować żeby wszystkiego czosn ... 
ku nie zjadł i prz) najmniej na rozmnożenie zostawił." i t. d. 

20* 
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gdy prócz pólnocnej burzy no'\\' a na"·alność od gór 
karpackich po\\'stala, miotając nami. łlat)ba imie
nia chrzcściańskiego, Rakocy, bez żadn<\j przy
czyny do niPprzyjażni \''kroczył \V kraj, i dzicz S\'\·o

ję chci\vą lupu pro\vadząe, \vszystko ogniem i Inic-
czcnl pustoszy. Odgłos tych klęsk naszych obił się 
ju~ może o uszy T~rojc, Najjaśniejszy Panie; je· 
dnukże Ludnrika królo"''a, ró,vnic trosklhYa o zdro
\vic T,voj e jak o calość ojczyzny, prymtts koron
ny i piĆr\vszc osoby posyłają mnie prosić Cię abyś 
szedł na ratunek ginącym. Niech Cię tylko zdro
\Yego pośród nas oglądamy, to serca nasze nagro
dzą męzl\vcm poniesione klęski, i j eżcli kiedy za
ch\via,vszy nami los okrutny pogrążył nas " ' nie
szczęśli,vościach, teraz, przyz,va,vszy na pomoc 
męzt\vo, albo się wesprzemy '"upadku, albo cb\va
lebną śmiercią zatrzemy nicsła"· ę; a co w przecią
gu d\vóch lat zdarzyło się złego, bardzićj przeci
wności losu niż naszej ~·inie przypiszesz. Przeto 
abyś po\\TÓcil, Najjaśni<'jszy Panir, królo,Ya J<~j

mość mnłżonka, senat i ojrzyznn doprasza się t~lgo, 
ażebyśmy za poprzcdnict\vcm Tl\'oj ćm zachowali 
kraj wysta\viony na łup naj ezdników, a ze \vszech 
stron ogarnioną pożarem Polskę ugasili kr\Yią nie
przyjaciół nnszych. '' 

Król, pod noc zlużJ'''szy radę, zosta,vil \V Gdau
skn Grodzickiego pułko,vnika artylcryi, sam zaś, 

z nio\vięc<.~j jak trzema tysiącan1i jazdy pod do
'vództwcm Czarnieckiego, ruszył \V pochód 31 
stycznia przez \Vojc,vództ\VO pomorsldc, bez spot
kania się z nieprzyjacielem, i doszedł do Kalisza, 
a ztamtąd do Częstocho,vy, gdzie oczeki\val nań 
senat z królo,vą. 

Wojsko Rakocego wynosiło d"radzieścia tysię

cy NiemcÓ\V i vV ęgrÓ\V, do sześciu tysięcy l\lulta
nów i W olochó,v, tudzież piętnaście tysięcy Zapo
rożców pod Zelcneckiln i Popei1ką, razem przeszlo 
czterdzieści tysięcy, którym Lubon1irski, bezskute
cznie dotąd zajęty obleganiem Krakowa, nie mógł 
sta\vić oporu. VV cjście no,vego nieprzyjaciela do Pol
ski zmieniło nieztniernie postać \V Oj ny, d0clnjąc serca 
Sz,vedom, a trwogą przejmL~ąc konfederató,v. I{a
rol Gusta\"\7 , na wiadomość o postępach Siedmiogro
dzanina, zosta"'i\vszy w Prusach brata S\\'ego Adol
fa Jana z Stenbockcm, przez Torut), Brześć Ku
jawski, Sobotę, Brzeziny, Rawę pociągnął pod 
Piotrk6w, zajął to miasto skutkiem poddania się 
nielicznej załogi, i oddal je Brandenburczykom; 

lecz nie na diugo, bo zaraz po ustąpieniu króla 
Czaruiecki ztamtąd ich "'ypędził. Rakoey, po da
remnćm przez pięć tygodni obleganiu Przemyśla, 
po 'vzięciu okupu od Jarosła,via i zbomLardo,va
niu Łańcuta, \Ylasności niPnawistncgo sobie Lubo
mirskirgo, przeby,vszy Wislę u Opato,vca, 28 mar
ca odbył \vjazd do !(rakowa, zkącl Lubomirski 
cofnął się \Vcześnie ku hetmano~·i Potockiemu na 
Sandomićrz i Zamoś<.~. Cz""rartPgo kwietnia oba 
'"'' oj ska napastnicze złączyły się z sobą " 'e \Vsi Mo
dliborzycach, między Opato\vem i Rako,vem, śród 
Luku dział i sypania \vzaj emnych gezeczności mię· 
dzy królem a księciem siedmiogrodskim. Sprzy· 
n1icrzer1cy rzucili most pod Zawichostem (i) i prze
byli Wisłę w zamiarze uderzenia na Zamość; ale 
nic nie \Vskóra,vszy, i nie 1nogąc dosięgnąć co
fających się Potockicgo i Sapiehę, przez Łukó'v 
na SiccHce zbliżyli się do Warsza,vy. 

W tym czasie umarł Stanisła\v Lanekorański 

hetman polny, po którym król \Vojc,vództwo ru
skie udzielił ~tefano\vi Czarnieckiemu, przydając 
mu starostV\7a piotrkowskie i ko"rclskie (~); bula\vę 
zaś otrzyr.nnl Jerzy Lubomirski marszałek 'vielki 
koronny, lubo Czarniecki, co z uLogirgo szlachci
ca wzbił się na najpier\vszego \V Polsce bohatera, 
przed innc1ni na nią zasługi V\· al ( 3). 

(i) PuftJ ndorf, współczesny historyograf Karola Gu
stawa, (ks. IV, slt'. 2 57) przytacza w tam miejscu uderza
jący rys ryccrsktej grzeczności PolaJ..ów i poszanowania 
1ch dla majestatu króJe\'\SkiPgo. GJy w czasie stawiAnia 
moslu l{nrol Gust:nv udał SiQ osobiście na kępę w ~ro dko 
rzek i, dla rozpozf\ania miejscowości , stojący na prawym 
brzegu Wisly Polacy, chcąc przcszkodztć robotom, 
żwawy utrzymywali ogień. Za~linołi wodzowie króla aby 
na tak wielkte nie narażał się niebezpieczcJ1stwo, ale Ka
rol nre zważał na Jch progby. \Vtedy puH.o\\nik Korycki, 
trzyn1oją cy do ostatka ze Szwedem, zawołał na swych ro
daków by zaprzestall strzelania, bo król jest obecny, i mó
wiąc to wskazał onń ręką . Poczem przedniejsi Polucy, ze
skoczywszy z koni, oddnłi Karo!owi pokłony i stali póty 
z odkr~ lemi głowumi, póki ten nie oddalił siQ; król szwed
ski zaś, w odwecie za tę grzeczność, kazał również od
wrócić skierowun~ przeciw nim at·maty. 

('2} Starostwo piotrkowskie otrzymał w Dankowie i O 
maja 1657 r. (Arch. Gł. Lustracya 64, str. 23~). Daty 
nad~nia starostwa kowełskiego, mimo starannych poszu
ktwań. nigdzie wynalćźć nie mogłem; idąc wiQC za Krajew
skim, kładę ją pod tymże rokiem. 

{3) Jarn nie z soli ani z 1·oli, ale z tego co mnie boli 
(urósł}, ma\viał Czarniecki, przycinając tćm Lubomirskie
mu, którego ojciec wzbogacił się dzierżawą salin krakow-
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N o'va, a stanowczo jui dla Polski korzystna, 
epoka wojny szwedsldej nastala ze śmiercią cesa
rza Ferdynanda III. Syn jego i następca Leopold, 
który pod tytułem króla ~·ęgierskiego i czeskiego 
objął rządy Austryi, nieobojętnie patrzył na wzra
stającą potęgę Rakocego. Stanęlo \vięc 'v Wiedniu 
(27 maja) przymierze z P olską na lat dziesięć. Le
opolu zobo\viązal się dostarczyć siedmnaście tysię
cy wojska posiłkowego, zastrzegając sobie prawo 
obsadzenia załogarni s~'emi Krako,;va, Poznania 
i Torunia, a nadto biorąc w zasta1v kopalnie Wie
liczki, jako rękojrnię zwrotu kosztÓ\V '"'ojennycb. 

Gasnęla widocznie gwiazda Karola Gusta\va; 
b o chociaż z jednej strony uzyskał sprzymierzez}. 
ca, bylato pomoc niedołężna i za'Vi7odna, a z dru
giej za to mnożyli się przeciwnicy. Stary Bohdan 
Chmielnicki, znacznie już na siłach i duchu upadły, 
Ś\\'iadczyl się posłom polskim że pomoc przez 
l{ozakó'v Ral<ocemu udzielona sprzeciwia się jego 
lvoli, i zaraz wyprawił rozkaz odwołujący Zelenec
kiego i Popct1kę. Ze Szwecyi nadeszła 1viadomość 
o rozpoczęciu kroków nieprzyjaciPlskich przez kró
la duóskiego Fryderyka III, który już opanował 
Bremę z calem księstwem. Na tajnej więc radzie 
'vojennPj Karol postano'":n tymczasowo udać się do 
\Varsza,vy, dokąd i Rakocy, 1-v uczuciu własnej 
nieudolności trzymający się protektora swojego za 
fałdy, ruszył z nim razem. Tutaj dopiero Rakocc
mu otworzyły się oczy, że Sz,vedzi jego ręką " 'Y .. 
dobyć chcieli ziemniaki z popiołu, a on i rękę spa· 
rzyl, i ziemniakównie dostał. V\Tiedzial że Porta wy
prawy jego nie poch\vala; że przyrzeczone od Au
stryi przeciw niemu posiłki wkroczyły już do Pol· 
ski pod do\VÓ dzt\vem feldmarszałka Hatzfclda; że 
Tatarzy, a może i Kozacy, stoją po stronie Jana 
Kaźmirza. Naraz tE~ż I{:arol Gustaw począł dla nie
go obojętnieć, i "rłasne tylko sprawy mając napie
czy, nie pożegna\vszy się na\vet z Rakacym oso
biście, wyjechał cichuteńko z Warszawy do woj
ska swego stojącego pod Błoniem, a ztamtąd przez 
Wielkopolskę ku Szczecinowi ( •). Siedmiogrodza
nin, własnym zosta\viony siłom, już tylko nad tern 
przemyśli,vał, jakby szczęśliwie przemknąć się do 
domu. 

skicb, i Koniecpolskiemu, którego ojciec doszedł ogrom
nego majątku przez wyjednanie sobie obszernych ról na 
Ukra inie. 

( ł) Jemiołowski, str. ł! i i f~ 3. 

Tymczasem Lubomirski hetman polny, wzią
wszy dwanaście tysięcy wojska, komunikiem, to 
znaczy bez taborÓ\Iv, ruszyl na Skole przez Irarpa
ty do ziemi siedmiogrodskiej, ~'et za 'vet oddając 
Rakocetnu. Przez d\va tygodnie hufce jego strasz
li\vie kr~j ten łupiły, paląc miasta, miasteczka, wsie 
i \vinnice, a ~,żarlnej (jak t~rierdzi Jemioto,vski, str. 
124), \V ludziach nic oilniosły szkody, tylko 'v ko
niach, dla gór przykrych i gościńców ostrych, tak 
iż niektórym na ''ola ch 1vyj eżclżać przyszlo z VV ę
gier. '' Poczćm Lubomirski zląezyl się pod Stry
jem z hetmanem vviclkim Potockim, i obaj na pa
sach kędy Rakocy \Vracać mial ku domowi rozło· 
żyli się k\vaterami. 

Rakocy, zmiarko\va wszy poniewczasie że po
r\vał się, jak to mówią, z motyką na słońce, pocią
gnął od W arsza,vy 'v Lubelskie, a za nim od Czę· 
stochowy pogonił Czarniecki, przebylvszy Wisłę 
pod Solcem, gdzie złączył się z nim 'v trzy tysiące 
I-Iilary Połubil)ski pisarz polny lite\vski. Siedmio
grodzanin jak mógł naJspieszniej uchodził 'v kie· 
runku Lwo\va; ale Czarniecki, jak orzeł nad zdo
by~zą, ciągle nad nim ~'isiał, po trochu na tyłach 
go urywając. Już pod IC r a śni ki e m~ mó,viąc 

z J emiolowskin1, jechał prawie na karkach węgier
skich, a pod M a gier o w c m ubił mu kilka tysię
cy ludzi i zabrał część taboru ze znaczną zdobyczą. 
Gdy ztamtąd Rakocy umknął przez Żółkv.·ię do 
Glinian, zastąpili mu drogę obydwaj hetmani; skrę
cił "vięc na Wolyń do Zbaraża i dalej przez Oży
gowce do Czarnego Ostrowa na Podo!u, gdzie do
padnięty wieczorem przez hetmanÓ\v, zaledlvo 
w nocy ujść zdołał komunikiem. Nazajutrz o świ
cie stnje pod l\1 i ę d zy b o że m, a Czarniecki z het
manami depce mu tuż na pięty, 1vyraźnie do osta
teczn<~j gotując się bitwy. 

W tak klopotliwem położeniu Rakocy posyła 
do P olakó\-v trębacza, z prośbą o rozejm, albo 
przynajmniej o rozho\vor. Dano mu tedy dwie go
dziny czasu, a 'vojsku rozjątrzonemu na Węgrów 
kazano trochę odstąpić i zaba1vić się trześniami po
blizkich lasó,v, bo czego innego jeść nie bylo (1

). 

Rozpostarto na trawie kobierce, i zjechał ze stro
ny Sicdmiogrodzan sam kanclerz Michał Mikes, 
ze strony zaś Polaków hetmani z Czarnieckim. 
Mikes w wyrazach dość ostrych zaczął 1vyrzucać 

(i) Jemiołowski, str. 126. 
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Lubomirskiemu że pana jego \Vciągnął do tćj woj- Zaledwo 'vojsko siedmiogrodskie, cicho bez 
ny. Czarniecki słuchał go zrazu spokojnie, lecz · muzyki, bębnó\-v i \\'Ozów, z lekkiemi tylko jukami 
w końcu, uniesiony gniewem, dobywszy wpół sza- ~ o cleszło, zgłasza się do hetmanów goniec tatarski, 
bli zawołał: "I ty i pan twój, przy lasce Bożej, oby- . z doniesieniem że Jaskólski w sześćdziesiąt tysię 
dwaście ter-az króla i pana mojego!" To rzekłszy cy nadciąga z chanem, który żąda aby \V żadne 
dosiadł konia, i nie czekając rozkazu, z Polubhł- z Rak o cym nie vvchodzono układy. Dowiedziawszy 
skim na Węgrów chciał uderzyć. Wtedy Mikes, się że już po h~rapie (wyrażenie Jemioło\vskiego), 
zmiarko'v a'\'vszy że to nie przelewki, pokorniejszą Tatarzyn odjechał, nie czekając dnia, i doniósł 

przybrał postawę, i uniżenie kłaniając się Czarniec- o wszystkićm chanowi. Rusza się horda rozgnie
kiemu, zapytał jakim sposobem Rakocy nagrodzić 1vana zawodem, i uchodzących Siedmiogrodzan 
ma \vyrządzone szkody? ,,K1 .. wią i zlotem," (ł) od- napadłszy pod Wiśniowczykiem, dwanaście tysię· 
po,viedzial Czarniecki. Zawieszono kroki nieprzy- cy kładzie na placu, a zosta,vionych przy życiu 
jacieiski c, i 23 lipca spisano układ \V 1\liędzybożu. odzićra i pędzi \V jassyr na Perekop. Rakocy z trzy· 
Warunki jego stanowiły: że Rakory do Jana l{aź- stą led\-vie towarzyszami trafił do ziemi ojczystej, 
mirza wyszle poselst\VO z przeproszeniem; że Szwe- gdzie "'krótce Porta, za zerwanie przeciw jej "''o~ 
dom i innym rzeczypospolit~i nicprzyjaciołom wy- li pokoju z rzecząpospolitą, wyzula go z \Vładzy 
powić pobratymst'"'o; że bronić nie będzie swym książęcej. ,, Taki był koniec, mÓ\vi Jcmiolo"''ski, 
poddanym \V chodzić 1v służbę rzeczypospolitej, "'rojny węgierskiej, która jako się prędko i niesłusz
i sam własnym kosztem 'vystawi '\V roku przyszłym nie zaczęła, tak prędzej jeszcze, za łaską Bożą 
dziesięć tysięcy wojska do jćj rozrządzenia; (~) a dzielnością Polaków, w pól roku niemal skoń· 

że w koi1cu za szkody przez złupienie kościołÓV\', czyła, że W ęgrowie szabeJtasy swe pogubić mieli, 
miast i \Ysi polskich poczynione zapłaci sto d\va- na da,vnem fundując się przyslo"7 iu: babi taniec, 
dzieścia tysięcy czer~ronycl1 złotych węf];ier- \Yęgierska 'vojna niedługo trwać z~rykła. '' 
skich, i chauowi tatarskiemu złoży dary obiecane Wkrótce potem (7 sierpnia 1657 r .) Czaruiecki, 
od Polakó\v za pomoc przeci\v Sz"'edom. Punkta te będąc niedaleko Llvowa, ·oddzielił się od wojska 
Rakocy, dawszy zakładników, zaprzysiągł, i ostrze- z dy,vizyą s'voją i odLył wjazd "'spaniały na wo
żony że 'v drodze móglby spotkać Tatar0w, pod l je,~ództ\VO ruskie, przyjęty z okrzykami radości 
zasłoną oddziału polskiego nawrócił do L\vo,va. i powitany imieniem kapituły lwowskiej przez 

Wojciecha Pieglo,vskiego mową 'vysta\viającą je-
( l) Rudawski, str. 343. go męztwo i czyny wojenne. 

('2) Jerlicz (tom U, str. 4) mów i ty a~ o o sześciu tysią-

cach. (Dokończenie w następnym zeszycie). 

GOł. B l E. 

Łat\vo było, mówi Buffon, o b las ka,vić i przy- umyślnie na ten użytek zbudovvanego gołębnika, al
swoić ptaki ciężkie, spokojne, jak np. kurę, in- bo stosownie urządzonego poddasza, wieży. za,vsze 
dyka, pa,via; ale jakich to trudności doznać mu- to ich mieszkanie musi być tvyniosłe, mieć łat,ve 
siano w przys~"ojeniu ptaków ży,vych, pierzchli- wyloty na wszystkie strony, a szczególniej na ob
'vych, jak wiatr lotnych. Dosyć jakićj takiej ogro- szerne pola lub place po miastach. Gołąb rzeczy· 
dzonej chaty, podwórza, aby można dużo chować wiście ani jest domowem zvvierzęciem, jak pies 
różnych gatunkó\v domo\Yego ptastwa, drobiu; ale lub koń, ani l-vięźniem koniecznie do człowieka 
chcąc chować stado gołębi, tJ. .. zeba dla nich stoso- przywiązanym, jak kura; j estto raczej jeniec do· 
"'nic urządz9nego, na przegródki podzielonego, bro\volny, niestały gość, który dopóty tylko bawi 



• 

• 

• 

... 

• • 

• 



• 

• 

• 

• • 

• 

• 

.. 
• 

• ~ . 

• 

• • 

• 

• 

l 

• 

• 
• 

' 
• 

• 
i 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• • • • • • 

• 

• 

• 

' 

••• • 

.f" 
• 

• 

• 

• 

• 

• Ci 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

... . 
t 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

.. 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 



155 

między nami, dopóki mu się spodoba dane n1u dziobem grzebią) jagodami i t. d.; piją jednym cią
schronienie, dopóki \V nić1n znajd-qje podostatkiem giem, aż dosytu. Lubią, jak kury, kąpać się wpia
poży,vienia i inne wygody życia. Skoro mu się co sku i, jak wiele innych ptaków, w \vodzie. Glos 
nirpodoba lub czego mu zabraknie, gdzieindziej ich \V ogólności jest jednotonny. Samice zwykle 
szuka schronienia. Może przez upodobanie \V zu· znoszą na raz po d'va jaja, i te naprzcn1ian z stlm· 
pełnej, pier,viastkowćj od czlowicka niezawislości, cem pilnie wysiadują. Mięso wszystkich gatunkÓ\V 
\Vidziemy nicktóre przckładająee zakurzone, spróch- jest smaczne. Choć z ukształcenia i pod 'Yielą 
niale belki, ladajakie dziury w starych murach, \vzględaini należą do ptakó\V grzebiących, we 
nad pięknie i ze wszystkieroi \vygodami urządzone względzie jednak obyczajów tćm się od nich ró
gołębniki. Inne obierają sobie siedziby w dziuplach żnią, że żyją vv jednożeństwie tak przykładnie, iż 

'''Jpróchnialych drzew; inne znowu zdają się stro· stały się godłem milości 1nalżcński~j, którą to 
nić od mieszka11 ludzkich i nic ich tam z\-vabić nie skłonność nietylko w dziko lub póldziko żyjących, 
zdoła; kiedy przeciwnie inne jeszcze nie ośmielą ale i w ehowanych niezmienną spostrzegarny. Ła
się oddalić za budynek w którym mieszkaj::t, i ko- godność i przy,viązanie, nietylko między parami, 
niecznie ży~rić je trzeba, aby z głodu nie pomarły. ale i między indywiduami, są im wrodzone, ochę
Tak przecj,vne sobie obyczaje i skłonności zda· dóst,vo zaś, staranie około siebie, czy~te ciała i je
\vałyby się \vskazy"vać że podjednem nazwiskiem go pokrycia utrzymanie, każe niejako domyślać 

gol§bie roztunh~ć się po,vinno wiele różnych ga- się '"' nie h chęci \Vzajemnrgo. podobania się. ~po

tunkó ~7, z który c h każdy ma inną, 'vłaściwą sobie sób jakim się jedne drngim \Vdzięczą jeszcze \VJ· 

naturę: a myśl tę szczególniej zda'ł;vałaby się pot\vicr- raźuj~j miłej \V nich zalotności do\vodzi, i pod tym 
dzać okoliczność, że 'vielu badaczów upatrują \V nich względem i eh picszczoty stały się przedmiotem 
mnogie gatunki, nicliczą(\ jeszcze w to ani grzywa- . poetyckich poró\vnau. Nie '"'i dać nigdy między nie
cza ani turkawki. Buffon liezy ich pięć, inni do stu mi złego humoru, wstrętu, ani z"'rady tnałżeńskićj; 
i więcćj, a inni znó"' trzy ieh tylko upatrują, jakoto: całe żyrio upły\Ya in1 na \Vznjemnych pomocach, 
Gołąb j'awa12.ski (Columba coronata), G. do1nowy vvspóloc~ a pilnej i uprzedzającej troskliwości o \vy
( C. livia) i G. grzywacz (C. migratoria), \Vszystkie zaś cho\vanie potomst\va. W szelki e 'v tym 'vzględzio 
inne U\vażają za odmiany, po\vstałe z pomięszania. trudy i starania samiec z samicą równo podziela; 

Naturalne, mniej 'vięc~j stale, cechy rodzajo\Yc gdy na samca przyjdzie kolćj, siedzi on pilnie na 
gołębi są te: wielkość średnia, jak małćj indyczki, jąjach lub karn1i pisklęta, aby jego to,varzyszka 
lub n1ała, jak sinogarlicy lub turka'"'ki. Nogi micr- mogla należycie posilić się i odpocząć. Na ilowód 
nic krótkie, częstokroć aż na palcach pićrzem okry- \Viclkićj milości 1nacicrzyński~j tego ptaka Buffon 
te; palców 4 'volnych, tylny cały następujący; skrzy- przytaeza przykład samicy domowego gołębia, 
dla i ogon mierne; w ogonie z"rykle 12 steróv•·ek. którćj przemarzłe nogi od padły, a jednak nie prze
Glowa mała, aż po oczy po nnj,viększej części g0- stała \rysiadywar jaj, aż się wylęgły. Gdy samica 
ła. Dziób średni, szczuply, miękki, prosty, przy na- na jajach siedzi, samiec, dla jej to,varzystwa, tuż 
sadzie "'ypukły, z garbatą woskó"vką, z przodu na obok uićj przesiadyVi'a. Jaja gołębi latem wylęgtlją 
dół zakrzywiouy; ot\vory nozdrzów 'v osadzie dzio- się w ośrnnastu, a zimą w dwudziestu dniach. · 
ba, 1vzgórki na bokach jego tworzącej. Gniazdo Gołąb, 'v s\vych rozmaitych odmianach, prócz 
ścielą z'-1rykle bardzo proste na drzewie, i to by,va \Ydzięcznego ogólnego kształtu, tOV\'arzyskiej, lago
z suchych drobnych rózeg, 'v dziurach mnrÓ\v, d n ej natury, nie odznacza s ię ani świetnem, jak \Vie
skał lub w dziuplach drze\V, a na te naj \Vięcej llŻJ· l e ptakó'v, ubar"'ienicm, ani szczególnemi przy
wają słomy. Większa ich liczba należy do ptaków miotami lub celującą 1u1d kury, indyki, gęsie i t. d. 
ciepłych i gorą<'.vch krajów; 'v krajach zaś zimnych użytecznością, a przecież do jego cho\vu tyle za
i umiarko\vanych liczą się do ptakó"v przelotnych. wsze było i jest zapalonych milośnikó\V \Vc wszyt
Lot ich jest j ednostajny, lekki, bystry. Przcby- kich klassach ludzi, iż były przykłady że parę go
lvają naj"'ięcej \V lasach, zaroślach i okoli- lębi płacono po kilkanaście i kilkadziesiąt dukalÓV\'; 

• 

cach skalistych. zy,vią się nasionami, (których niektórzy na,vet dla miłości cbo'"'u gołębi znaczne 
szukając, szczególnićj Ś\vićżo zasiany c b, ziemię majątki potracili. Są j ednak gatunki, albo raczej 



156 

odmiany, odznaczające si~ Ś\vietnćm ubarwieniem; 
takich tu opisy z rycinami zamieszczamy. 

Fig. l. Gołąb czubaty (Columba lophotes). Głó
wną cechą t go gołębia jest długi czub na tyle gło
wy, składający się z piórek prawic prostych, fren
zlo\vatych, kończystych, podobnie jak u <'zajki po
spolitej. U pierzenic całej gło \vy, piersi i spodu cia· 
ła jest popielate, kark i boki szyi u spodu czer\VO· 
wona,vo-si\vawe. Grzbiet i małe pokrywy piór 
skrzydłow"ych siwo-popielato-brunatna\ve, a na lot
kach szerokie, czarne, poprzeczne pręgi i żóJto

brunatne kot1ce. Pióra vdęl .. sze lotki pokry\vające 
są pięknie zi(~lone, z metalicznym poJyskiem, czy
sto-biało obwiedzione. Lotki drugie, rÓ\vnie jak 
pićrwsze czyli skrajne, cicmno·popielato-siv\'e, bia
ło ob""'iedzione, tu i o\vdzic purpuro\vo-czer,vone· 
mi plan1kami upstrzone. Poboczne pióra \V ogonie 
czarno-błękitno-polyskownc, z białeroi końcami; 

dziobek czarny, nogi czer'''one. Długość ptaka ca
li 12. Goląb tsn odkryty został przez podróżnil<ów 
angielskich w górach N O\vćj Hollsndyi i przed 
kill\unastą laty do Anglii sprowadzony, gdzie przez 
mBośnikó\v bardzo drogo by\va płacony. Jestto 
rzeczy\viście bardzo piękna odmiana. 

lfig. 2. Gołąb naczolek (Columba diaclemata). 
Ma cały 'vierzch gło,vy pięknie perlolvo-sbvo-bia· 

• 

• 

• 

ly, żółtą prążką obwiedziony. Podbródek także 

i podgarle żółte. Kark i piersi blado-zielonawo
si \V e. Środkiem brzucha idzie szara plama, reszta 
zaś żywo-żółta; tegoż samego koloru są pióra na· 
sadę ogona spodem pokrywające. Upierzenie na 
nogach, na bokach brzucha, na grzbiecie, skrzy
dlach, i większa część piór w ogonie, pysznie zielo
ne. U większych, skrzydła okry,vających piór 
i u lotek trzeciego rzędu obwódki szerokie, żółte. 

Ojczyzną tego pięknego gołębia są wyspy Celebes 
i Banda. 

Fig. 3. Gołąb porfirowy (Columba porphyrea). 
GłoT\ra, SZJ.ja i 'vyższa część piersi purpuro,vo
czerwone; ostatnia część otoczona przepaską, za 
którą ZOO\VU idzie druga, szersza, zielonawo-sza• 
ra,va pręga. Spód eiała pięknie błękitnawo-szaro· 
popielaty. Boki brzucha i pióra na spodzie o~ona 
zielonavvo-żółte. Grzbiet i skrzydła zielone. Pierze , 

na nogach zielone, palce żywo-czer\vone. Srodko-
'vc sterówki, '\viclziane z \vierzchu, są ciemno-zie
lone, skrajne zaś jasno-zielone, z końcami si~78· 

"''o-zielonemi. Pierwsza polo,va ogona, od dołu 
\Yidziana, jest ciemniejsza, druga jaśniej siwa. Dłu
gość gołębia 10 do 12 cali. Qjczyzną 'vyspy mo
luckie. 

• E. L. b. prof. n. p . 

Zł.UDZENIA ZMYSł.OWE. 

Jak cały organizm czlo,vieka podległyjest '"rply- t cie ner,vów ~1idzenia i przez zniszczenie poczw6rnej 
w om nieprawidłowym, wy"·olująrym cierpienia l wydatnoAci w mózgu. Terniż samemi właśnie spo· 
'v niektórych jego częściach, tak podobnież i zmy- soby polvstać mogą i 0"7e zakłócenia org~nizmu, 
sły mają swe choroby: są niemi złudzenia zmyslo- zwane złudzeniami zmysło\vemi. 
u;e. Przyczyny tako1vych szukać należy albo 1v nie· Nie będziemy się tu rozszerzać nad złudzeniami 
normalnej budolvie organó,v, albo \V przer\vaniu wynikająceroi z \vychowania, których sprawą lę
ich łączności, lub nareszcie "'' chorobli,vym stanie kli"''e np. dziecię w po,viewającej \V ciemności chu
mózgu; to znaczy że wynikają albo z \vrodzonej, ście białą \vidzi postać: nikną ony zwykle w miar~ 
czy przyswojonej wycho,vaniem, ułomności, albo 1 doś,viadczenia, w miarę dojrzałości fizycznej i mo
z niedokładnego przewodniczenia aparatu ner\Yowe- ralnćj. Ale organy naszych zmysłów same w so
go, albo z nie\vłaści\vego odbicia się otrzymanych bie tyle są sztuczne, tak delikatnie złożone i tak 
wrażeń w rozstrojonym mózgu. 1\:nżde z'vierz~ do- draźliwe, że kaide silniejsze ich \vstrząśnienie sta
skonalsze oślepić można troistym sposobem: przez je się powodem zjawisk nienormalnych. Uderzenie 

· zniszczenie ze,vnętrznych jego oczu, przez przecię- l w ucho albo oko sprawia szum w glo\vie lub iskry 
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przed oczami. Obfitszy kr"7i napływ do tętnic na- tknięcia tak dalece w różnych przejściach ergani
szego ucha zamienia najlżejszy szelest w huk nra· zmu może być rozstrojonym, że jednemu lada ura
ganu. Błędny skład błony rogo\vej oka staje się żenie nieznośne spra"'i cierpienia, gdy przeciv;rnic 
po'''odem zamglenia Y"'zrol<u lub pod,vójnego wi- inny, u Z\Vlaszrza melancholik i hipochondryk, naj
dzenia. Zmącenie cieczy socze,vkovi'ej albo płynu okropniPjsze bóle poniesie bez narzekania. Nieczu
szklistego Z\vyklo iść w parze z nie"'yraźnćm wi- !ość jaką \V ostatnich czasach ""'zbudzić zdołano 
dzeniem, a kończy się szarą kataraktą. Gdy ciecz przez \Vzich.vanie chloroformu, ważnym jest przy
'vodnista przednićj komory oka zmięsza się z ż6ł· czynkiem do teoryi nieprawidłowych tych przeisto
cią~ natene'zas \Vszystkie tćż przedmioty przybiera- czcń. 
ją dla nas barwę żólta,vą. Nieczulość błony siat- W szczPgólnie blizkim związku zostają organy 
kowćj obja\via się latająceroi przed okiem mrocz- zmyslo\vc same między sobą. l(atar os]abia jedno
karni i płatami, a pro\\7a<lzi najczęścićj do czarn<~j cześnie sn1ak i po,vonienie. Zoanym środldcm ku 
katarakty. zlagoclzeniu przykrego smaku lrkó\v j<'st zatkanic 

Niedosyć jednak na tćm że sama już budO\'\'a nosa przy ich zażyciu. Stwierdzonym takżCl, lubo 
naszych organóyv· zmysłolvych liczne 1v ich działa- niejednokrotnie zaprzeczanym, jrst faktem, że naj. 
niu wy,voływać może zboczenia, zostają ony nadto bieglejszy znal\'Ctl z zn\viązancmi oczami i zatka
\V Z\'\'iązku najściśl(~jszym z innrmi organ:Jmi ciała, nym nosem nie rozrzna najróżniejszych gatunków 
których przrto cierpienia oddziały\'\7D.Ć nntszą i na \Vina. Z drugićj znÓ\V strony osłabienie albo zupel
zmysly. Jeżcli są ludzie nie mogący rozróżnić ko- ne zniszczenie jcdnrgo zmysłu, pod ,vyższa nicraz 
loró,v, a nalvet nie vridzący irh "·calr, którym działalność drugi0go. Sluch zaostrzony i nader 
'\Vszystko, jak na rycinie, w czarnych tylko "''ydajc roz1rviniętc dotknięcie za\vszc pra,vic ślrpych są 
się odcieniach, to niezalvodnie przyczyny tego ~ja- udziałem. Ale zmysł osłabiony lub zniszczony sam 
'vi.ska szukać należy raczej w mózgu, jak " ' budo- w sobie niekiedy odrębne rozwija usposobienia. 
wie ze\vnętrznego oka. Rozstrój ogólny calego or- Oko, gdy długo na czeryvony patrzyło kolor, t\vo
gnnizmu utlziela się koniecznie i narzędziom zmy- rzy sobie zielony; znużone barwą tJicbicską, ula 
sło\"\·ym. Dlatfgo choroby IH' r"·o"'e by\vają czę- spoczynku \vskrzesza żółtą. Zda~c się \-Vreszcie że 
stokroć poprzrdzane drażliwością njektórych zmy- ~'zrok nasz \vlasne, \Vcwnętrznc posiadać musi 
słów, miano\vicie węchu; cierpiący czują " 70 ll siar- światło, bo często, po spokojnie przcspan~j nocy, 
ki, \vapna i t. p. gdzie nićma jćj ani śladu. ~1igre- stają przed nim z rana jasne jakieś kręgi i różno
pic to\varzyszy niekiedy tak nadz\-vycz8jna czułość bar,vne snopy, bo na\vet ślepi z urodzenia mić,vają 
na zc""rnętrzne \'\'rażenia, że najmniejsze Ś\Viatlo, podobne ułudy. 
najsłabszy odgłos, zapach zaled\vo dostrzegalny Z tego cośmy dotąd powiedzieli naturalny \VJ· 
silne i szkodlhvc na chorym "'Y"vićrają działanie. nika "'niosek, że gdyby nie bylo cierpień naszego 
łV kurczach przeci,vnic tak zupełne często nastę- organizmu, nic byłoby tćm saroćm i złudzc t1 zmy
puje zdręt'V\·ienic, iż na,,·et najboleśniC'jsze <lrażnie- slo\'\'ych. Zdro,vy 1vięc t•zło\viek povvinienby od 
nia, jak np. szczypanie, klócie, parzenie topiącym nich być " rolnym. Trudno to jednak i bardzo tru
się lakiem, pozostają bez skutku. Reumatyzmy dno ustano,vić w tćj mierze zasatlę, gdyż 'viększa 
spra,viają czasem g'valto\vny szum \V uszach i cl!wi- część o\vych zludzcil nic '"Y maga bynaj1nnićj stanu 
lowe ogłuchnięcie, jak katar znÓ\-v, w ciągu S\vego f "·yraźnie chorobli\vcgo. Niejeden z nas szczyci się 
trwania, odejmuje stnak i powonienie. Cierpienia siłą swrgo 'vzroku, a przecież nie zdoła navvot oby. 
histeryczne do tego stopnia przerobić mogą organ d'vóch oczu uży"rać jednostajnie. Gdy jedno oko 
'vęchu, że zapach k\viató'v wstrętnym się staje dla pokryje blado-czer\VOIH~m, drugie blado·ziclonćm 
cborych, gdy przeci"'nie z upodobaniem \Ydychają szkiełkiem, po,vinienby \Ytedy, podług teoryi świa
oni "roń czosnku, palonych lvłosów i t. p. Inne je- tła~ \vidzićć otacz~jące go przedmioty bczbar\vnie, 
szcze choroby "·pły,vają na zmianę smaku: zimni- a tymczasem \vidzi je czerwono lub zielono, bo je
cotn towarzyszy z'vykle smak kv•'asko,vaty, cier- dno oko "'ięcej się natęża od drugiego. Jakkol,viek 
pieniom narzędzi oddecho,vych smak słonawy, więc organizm czlo,vieka najdoskonalszym jest 
kr\votokom płucowym słodkawy. Zmysł nawet do- aparatem fizycznym, niedokładne 'vszakże użycie 
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onego liczne \vywołuje usterki, podobnie jak naj· 
lepsze narzędzie muzyczne, 'v ręku nieumiejętnego,, 

fałszywe " 'Jda tony. 
. Zawodniejszem jeszcze staje się działanie zmy
słów przez użycie sztucznych środkólv pomocni
czych. Nie bez słuszności powiedział Goethe, że 
okulary, pod względem na,vet moralnym, nieko
rzystnie na człowieka '\vpływają, bo znosząc ró· 
wnowagę między zmysłem jego 'vidzenia a sądem 
i pojęciem \Ve\vnętrznćm, czynią go przesadnym 
i zarozumiałym. Ale stokroć złudniejsze są szkła 
farbo,vane namiętności, temperamentu naszego 
i osobistych nawyknień, przez które aż nazbyt czę
sto lubimy przypatrywać się światu! Wszystko co 
nas otacza pozostaje niezmicnnem, lecz własne '\Vi

dzenic nasze nieustannie się przerabia. Dzićcię 
iuaczćj lvidzi od lvyrostka, wyrostek ud młodzień-

• 
ca, młodzieniec od męża i starca. Zycie uśmiecha 
się szczęśli \'\7etnu, a mierzi nieszczęśli,vego. Przy
roda dla ludzi po,vszednich wiecznie jest mart\vą 
i niemą, gdy dla poety każdy glaz, każde drze\YO 
nadobną tętni pieśnią. To "vłaśnie przenoszenie 
osobistości S\Yojćj na przedmioty zewnętrzno tłu

maczy nam rażące nieraz sprzeczności 'v opisach 
i o b razach tychże samych okolic, skreślanych przez 
podróżników lub malarzy. 

Z uznaniom tego 'vpływu moralnych usposo
bień naszych na działalność zmysłową przestąpili
śmy już w krainę dnello\vą, najbardzićj 'v złudze
nia \Vszelkiego rodzaju obfitującą. Tu znajdujemy 
nie same już tylko wady organÓ'\V ze\vnętrznych, 

ale cierpienia systemu ner\VO\vego i mózgu. Lubo 
więc w takim stanie zdrowe 'vrażenia przez po
średnict\VO zmysló'v nie przestają być możliwemi, 
ulegają ony jednak w pojęciu (lhorego przeistocze
niom, od których krok jeden tylko do obłąkania. 

Cierpienia przeto mózgowe najbogatszem są 
źródłem coraz to no,:rych złudzei1 zmyslowyrh. Po
przedzają je z'vykle ułudy smaku i powonienia, 
a n.aj\vyższemu dopiero roz,vinięciu tako,vych to
'varzyszą ułudy '"rzroku i słuchu. Obłąkany w s~rem 
więzieniu v.ridzi rzeczywiście tylko łachmany, ożóg 
i stołek drewniany; lecz chorobliwy stan m()zgu 
przerabia te przedmioty w pełne przepychu oznaki 
dostojeństwa. 

Cokolwiek atoli stanie się po\vodem obłąkania, 
czy rozd,vojenie myśli, czy chorobliwość orga
nÓ"' naszego riala, na\vet odleglejszych, jak np. 

żołądka lub serca, zawsze mózg będzie głównem 
i ostatecznem siedliskiem cierpienia. Silne już po· 
budzenie mózgu za pomocą spirytusowych napo
jów zupełną sprawia nieprzytomność, i rzeczy,viście 
każtly pijany chwilo'\vo jest obłąkanym. Gdy skut
kiem nałogo'\vego opilstwa skład mózgu tr,valemu 
ulegnie przeistoczeniu, następuje '\vtedy tak zwana 
go'rqczka pijacka (delirium trem e n s), z okropneroi 
widzeniami svvemi, miano,vicie myszy i szczurów.. 
Ró\vnie blizko z parnięszaniem graniczą owe cho
roby systemu trawienia, znane pod nazwiskiem me
lancholii i hypochondrii, a 'vyvrolywane najczęściej 
sposobem życia siedzącym i wysileniem umyslo
v;rem, których obja""Y nieraz sięgają krańców sza
łu. Pascal obok S\YPgo krzcslfr 'vidział zawsze 
przepaść ziejącą, a Nicolai zapełniaJ S\VÓj pokój 
\V wyobraźni postaciarni zmarłych przyjaciół, z któ
reroi głośno się '\Vital i rozprawiał. Jeden muzyk 
francuzki spisy"vał nawet melodye, jakoby podsłu
chane w po,vietrzu. Porlobnie chorobli\vc przypa
dłości zdarzają się u kobiet skutkiem zatamowania 
fizycznego ich roz\vinięcia. Uderzający tego przy
kład przedsta\via dziewica orleańska. W trzy~a
stym już roku podlegała ona złudzeniom 'vzroku 
i słuchu; tajemnicze glosy rozma\vialy z nią w sa· 
motności; prąd Ś'\Viatla opływał ją w dziei1 jasny, 
a święci i aniołowie zstępo,vali ku ni~j z nieba. Jak 
niepojęte złudzenia roz\vinąć się mogą z cierpień 
histerycznych, tego dolvód '" noY\'szych czasach 
\Vidzimy \V somnambulizmie, a da \Yniej w epide
micznych zach"rytach, w tańcu św. Wita i cudo
\vnych niby \vidzeniach, szczególniej po żeńskich 
klasztorach i domach sierot. Do "'·ad organicznych 
łączyła się tu drażliwość ~7ynikająra .z osamotnie
nia, pokut i postó,v, i tnvażanu z przerażeniem, że 
'\Vszystkie te środki, zamiast złagodzić mniemane 
opętanie, jeszcze je powiększały. 

Nie mamy tu zamiaru zdążać za przebiegiem 
złudzeń zmysło,vych, aż do przetworzenia się ich 
" ' zupełne obłąkanie: obfitych tego przykładów do· 
starcza życie powszednie. l{ażde wzruszenie dn· 
szy, każda skłonność, namiętność każda lvzbudzić 
może oznaki bardzo do obłąkania zbliżone. Namię
tność, przez to \vlaśnie że dąży do pano,vania, za
l~Jóra harmonią organizmu i rozstraja pra\vidłowy 
jego związek, a \vszakżeż niein.1czej działa i obłą· 
kanie. Wspomnijmy tylko na.miętności religijne 
'\viekó"7 średnich, kiedy tysiące zagorzalców do-
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bro"'olnie się oskarżało o przesta\'\'anie z diabJern, 
opisując szczClgóło,vo urojone schadzki czaro\vnic 
i radośnie domagając się śmierci na stosie; czyż 
dzisiaj "\V podobnych czynach nie \Vidzianoby do
wodów obłąkania? a przecież były ony tylko vly-

• 

pływem pon7szcchnic '"·tedy panujących 'vyobraże11. 
Milość zaślepia, mó,vi przysło,vie. Po,viedzmy 

raczej ogólnie·: namiętność każda burząco działa na 
zmysły. Samo na\vet obłąkanie przedsta"via za"vsze 
obraz jednćj panującćj namiętności, u mężczyzn 
najczęściej ambicyi, u kobiet miłości. Namiętność 

nietylko że zaślepia, lecz rodzi nadto odpo,vi~doie 
dążeniu slvcmu ułudy. Młodzieniec oczekujący 

przedmiotu s"'oich uczuć, w każdej sukni 1vidzi po
stać kochanki, ,v_ każdym szeleście słyszy jej stą

pnięcie. Dla tchórza uderzenia 'vlasn(lgo pulsu 
przestraszającyrn stają się łoskotem. Skąpiec w naj
lż~jszym odgłosie przcczu,va zakradającego się do 
skarbó\v jego zloclzicja. 
Aż dotąd zdołaliśmy 'vszelkie zludzcnia zmysło

\Ve \vytłumaczyć jako konieczne następsnvo ukry
tych \V organizmie naszym przyczyn; obecnie 
z tajemną tr,Yogą dotknąć się nam przychodzi 
o\vych zja"'·isk niepojętych, zagadko,vych , co 
jakby z obcych zesłane ś'viatów, 'vkracznją nie
kiedy '\tV ziemskie uaszc życie. Są to złudze

nia przerywające nagle, przy zupełnćm na po
zór zdro,viu, j(\dnostajność pra\vicUo,vych działań 
orgHuizmu. Przed uchem naszćm zadź,vięczy jakaś 
nuta dzhvna, nie wiedzieć zkąd po,Ystala i nieod
stępnie nas prześladująca. Obrazy ludzi i okolic 

da"·no, a może nigdy nie,vidzianych, stają nam 
przed '"'zrokicm. Zalata u as w ot} szczególna, któ
rej nikt nie dostrzega; czujemy smak "'cale nie
istni~jący. Bez żadnej przyczyny zc,vnętrznćj 
przebieg11ją nas dreszcze, kłócie i palenie na skó
rze, O\vićwa jakby przeciąg 'v zupełnie spokojnem 
po\vietrzu. Nie,vytłumaczona tęsknota lub tr\voga 
ogarnia nasz umysł, \vidziemy "'szystko czarno 
i oc.ldech śc·iska nam się '"piersi, jak gdyby ją gó
ry przywalały. l{ilka godzin spoczynku, a śmiać 
się bęclziemy z nicości tych urojeń. A jednak gdy 
ony zbyt często się po,vtarzają, przechodzą 'v tak 
zwane idiosynk'razye (idćes fixes) czyli stałe przy
widzenia, napotykane nieraz obok pełnego sił du
chowych uży\vania. 

Stajemy tu nad straszli\vą przepaścią; boć każ
de zludzenio czło\vioka wolnćj woli pobudzić Ino
że do czynu, a jakież będą te czyny '"'yrosle z fał
szu? Wszak podnosimy rękę dla usunięcia zarÓ\vno 
pra,vdzi"'ych jak urojonych nicbezpieczeństw; 

niechże "\vięc '" n1ózgu człowieka zupełnie na oko 
zdrol\'rgo "''ylęgnie się niespodzianie groźne jakie 
widmo, to sila instynktu zachowav.'czcgo popchnie 
go ku gwałtom. Z pełnym niby rozumem i dojrzałą 
rozwagą dopuści się on zbrodni, \vynikłćj rzeczy
"'iście tylko z cierpienia któregoś 'vłókna mózgo
'vego; stanie się zabójcą , i ludzie, zamiast przed 
lekarzem, staw~ią go przed sędzią. Niechże teraz 
kto po,vić, że człowiek bez\varunkowo jest panem 
swojej 1volil. .. 

-·· 

ESSLINGEN. 
• 

Niegdyś wolne miasto, obecnie stolica powiatu ' mnóstwem kościołów i kapliczek, okazały przed
tegoż nazwiska, leży w jednym z najpiękniejszych stawiało " 'idok. ~lury, z obronneroi niegdyś wie
punktó\v doliny Nekary, otoczona winnicami. O trzy- żarni, prócz szczątków nielicznych, legły dziś w gru
mawszy lV r.1200 prawo miejskie, Esslingcn w po- zac h; da"7ne jednak budo\vle, a mianowicie ko
łowie XVI wieku znacznego doszło roz\vinięcia, ścioly, zacho,valy miastu charakter starożytności, 
i wtedy, jak mówi Sebastyan l\1iinster 'Y S\Yojej podczas gdy nowsze gmachy przydają mu wesoło
kosmografii, ze " 'zgórzów przeci~7ncgo brzegu, ści wygody. Nie jest to już wprawdzie ów gród 
w otoczeniu pot~żnych swych murów, uwieńczone potężny w'viekach dawniejszych; ostatniemi jednak 

21. ' 
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czasy \Vzrost przemysłu wiele się przyczynil clo po· już teraz, jak przedtem, głó,vnej galęzi przemysłu 
(lź,vignicnia go z upadku. tutajszych mieszkańcó,v: owszem z\vracają się oni 

Rycerskim niPgclyś oży\vione duchem, i często coraz bardzićj ku zajęciom fabrycznym, a na~'et 

zbrojnym udziałem rozstrzygające spory \Yojcnnc, prześcignęli \V tym vrzględzie \vszystkie inne mia· 
miasto Esslingrn, po 600 latach bytu niczn\visle- sta \virtcmberskie. Celują miano\vicie w wyrobach 
go, spacllo do nicości politycznt'~, gcly r. 1802 Na- sukiennych, ba\vełnianych i laldcrolvanych, \V jn
poleon przydzielił je do księst\va wirtcmberskie- bilerszczyznie, w narzędziach matematycznych 
go (i). P od no,vym rządem znikały coraz bardziej i \V fa brykucyiwin musujących. Lokomoty,vy z za
bu <l o"· lo średnio,viecznc, znikały uliczki ciasne kładó'v csslingskich przebiegają drogi żelazne po
a kręte, ustępując mi~jsca '"Yk\vintnic sta,vianym luclnio,vych Niemiec, a budo\vanc \V nich paro
domom i rozległym znkładom przemysło,vyn1. W o- statki krążą po jeziorze Boden. 
statnich kilkudziesięciu latach zniesiono \Viększą Dzisinjsze miasto, liczące około 9,000 ludności, 
część po,vażnych starożytnością pomnik Ó\v; ale jest siedliskiem sądu apellacyjnego, (Gcrichtshof); 
i tak j eszcze Esslingen z chYoma okazalcn1i mosta... posiada szkoły: \vyższą realną, nauczycieli elemen• 
mi na Nckarze, z katedrą gotycką, z kościołami tarnych, przygotoYfa\vcząłacińską i głuchoniemych. 
Ś\Y. Dionizcgo i N P. Maryi, z których ostatni \vy- Okolice, mianowicie ku Sztutgardo\vi, dokąd jaz
soko smnglą '-''Ybiegł \Viciyczką, zo "'spaniałym da koleją żelazną tr\va tylko pól godziny, zachwy
ratuszen11 z zabudo\vaniami kolei żclaznćj i 'viel- cającej ~ą piękności. Winnice przeplatane ogrodtl
kićj rękodzielni maszyn \vzdluż Nekary, miły i dość mi oLfitttiącemi 'v przedziwne O\Vocc, pola pokry
urozmaicony daje obraz. te bujną kukurydzą i pszenicą ciągną się od miasta 

Upra,va \vina i hodo,vla owoców nie stanowi ku sąsiednim górom, stanowiącym granicę rozkosz

( i) Wiudom o że Wirtembergia dopiero od r. t 806 nći doliny Nekary, a lesiste gór tych wierzchołki 
jest królestwem. ciemnym pasen1 zieleni krajobraz cały okalają. 

PODR6i PO SZWECJI POlUDNIOW J l DANII. 

,,W piękny poranek lipco\YY koleją żelazną \vy
jeżdżalcnl z Berlina, tego jaja strusiego olbrzy
mich rozmiarÓ\v, z niesio n<' go '"piaskach Branden
burgii i szybko '"ylęglrgo na słońcu cy,~ilizacyi. '' 

Takićmto porÓ\~'nanirn1, nieco 'vyszukanćm, po
dróżnik niemiecki, p. E d 'vard Bons, zaczyna opo,via
danio wyricczki s\vej na północ. Nicda,voo przcdtćm 
jedna ze słynniejszych rodaczek jego, pani IIahn
IIahn, ogłosiła dosyć zlośli,ve dzieło o Sz,vecyi, 
o którego bezstronności nasz autor słusznie \vątpić 
sobie poz\"\·nlał; zamierzył więc sam przebiedz kraje 
sl{audyna\vskie, aby z \vłasncgo osądzić je doś,Yiad
czenia. Żywy z natury, lekki i rucha,vy charakter p. 
Bon s nadaje sprawozdaniu jego po,vnb nie często 
'v pismach po\vażnych synów Germanii napotyka
ny: możnaby rucz~j n1ićć go za Francuza jak za 
Niemca. 

W Angcrmilnde, dokąd dochodzi kolćj żelazna, 
p. Boas wsiada na Eilwagen, i przyby\va nim do 
Stralsunda, bogatego ·niegdyś i możnego grodu, 
słynnego \V dziejach obroną przeciw armii Wal
lensteina ( 4). Obecnie nie"rielka to mieścina, bez 

( ł) W allenstei n usiło\vał zrazu zdubl·ć Stratsund ubie • 
żeniem. Gdy się to nic powiodło, z licznami bufcy pod
stąpił pod jego mury. ~Iiastot wspierane przez wojska 
sz\vedskio i duńskie, dzielnie się broniło. Wallenstein, 
upokorzony niespodzianym oporem, zaklął się że je zdo
będzie, chociażby diamentoweroi łańcuchy przykute było 
do nieba. Codziennie ponawiRł napaść, i zawsze ze stratą 
bywał odpierany. Przypadek dopiero, a raczćj zrządzenie 
Opatrznosci, \vstrząsnęło żelazną wolę niezłomnego dotąd 
wojownika. Jednego poranku, gdy otoczony jenerałami 
przyjmował przed swym namiotem śniadanie, w chwili 
właSnic kiedy do ust podnosił czarę z napojem, rzucona 
z miasta kula skruszyła naczynie w jego ręku. Traf ten, 
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znaczenia 'vojennego, · zamieszkana przez spo-I przedmurze niegdyś kraju, siedlisko króló\v, \Vspn· 

swego ducha nic myślą bynajmnićj o zbićraniu nie- chodzący okoliczne budo\"\·le. Na pólnoc i poludnie 
bezpiecznych na polu walki \Va\vrzyn<J\V. l ciągną się przedn1icścia, mozaiką domÓ\V i zieleni 

Zmuszony oczekiwać tam przez czterdzieści ośm rozesłane po brzegach Malar'u; tu gmuch potężny 
godzin na statek paro\vy, p. Bons użylva clnvil arsenału, tam przystat1, gdzie obok handlo\vćj, po· 
wolnych na skreślenie rysu porÓ\vna\vczego n arze- \ViĆ\va bandera \vojcnna, i park, z tysiącem \Viją
czó'v szweclsko-pomerańskich, i opowiada dalej cych się ścieżek; a \Vszystko to opasane widokrę
rubaszną legendę o żarłoku, który uuszę zaprzedal giem bez granic. Zictnia i woda, budo,vle i drze
diabłu za półlnisek minogó\v. Ale, jak zwykle w a połączone \Vszędzie mostami, popod któremi 
'v średnio\viecznych poduniach ludo'-'rych, niebo- naturalne kanały lviększe nawet okręty wiodą aż 
rak szatan został zwiedzionym. Zażarty tedy \V gnie- '" serce miasta. 
wie, wrzucił nictkniętą potra\vę do jeziora 1\lladue, "Zblizka obejrzane, budo\vle Sztokholmu oka-
i odtąd jezioro to słynie z obfitości minogó,v. zują się jeunotonncmi, bez stylu odrębnego i ozdób 

W dwadzieścia cztery godzin podróżnik germań- architektonicznych; \vdzięk tylko położenia, cudo· 
ski przyby,va do Ystad, najbliższego od strony po- 'vna harmonia Ś\vietnego blasku wody z ciomno· 
ludniowej portu szwedskiego. Jestto nie\vicll<ie ale ponurą barwą zieloności północnćj, ruch ciągły 
ładne miasteczko, z pełną za'\!vsze okrętów przysta- \V porcie i na kanałach, nieopisany calości nadają 
nią, z prostemi, szerokieroi ulicami i schludneroi urok. Dla podróżnika zresztą chciwego \Vrażeń 
domkami, których ściany czysto pobielane i sta- romantycznych malo które miasto więcćj przcdsta· 
rannie hodo\vane ogródki przyjemny sprawiają \Via .żywiolÓ\V. Gmach z\vany Riddarhuus (dom 
widok. rycerzów) sam jeden na przykład n1nóst\VO pami~-

W Ystad p. Boas wsiada na statek przyby\vają- tnych przypomina zdarzPil. Nićma tam pod\voi, 
cy z Lubeki, i płynie prosto do Sztokholmu, w to- niema okna, nićma kamienia pra'''ie, z którego by 
warzyst"rie kilkunastu osób płci obojćj, których istnieniem nie łąrzył się jaki epibod z epoki zabu· 
usposobienia i charaktery zDjmująco \V swćm dzie- rzeó \Ye\Ynętrznych tego kraju. Sala zebrania sta
le opisuje. Podróżni zawijają do Waxholm, małćj nu szlacheckiego pokrytą jest herbami starodaw
warowni złożonej z kilku szat'1cÓ\V i przcdpierśni nych hrabió\v i baronÓ\V sz\vedskich. Poznać w niej 
(parapetów), tu<.lzież z baszty okrąglej, dosyć ro- po suro,vem przystrojeniu, że nie była to wido,vnia 
mantyeznćj, lecz mało bardzo zBtr\vażającPj. Mi- czczyC'h rozpra'v parlamentarnych, ale przybytek 
ną,vszy \Varo\vnią, okręt dostaje się na jezioro Ma- poŚ\Yięcony pra\vdzie i cnocie oby\vatelskiej. W sp a· 
lar, i w a,vie godziny pasażcro,vie wysiadają na niale krzesło Gustawa Wazy, rzeźbione z kości 
pobrzeżach Sztokholmu ( 1

). ł slonio,vej i wysłane zielonym aksamitem, wznosi 
Żadne może n1iasto europejskie, z \vyjątkiem się na j~j środku.'' 

Konstantynopola, nie przedstawia \vidokn tak ma- W dalszym ciągu sprawozdania swego p. Boas 
lo"rniczego, a razem tak dziwnego, jak Sztokholm. skrćśla obraz dorywczy piśmiennictwa szwedskie
,,Wyobraźcie sobie rozległą stolicę, oblaną z je- go. Silna, pełna ,vdzięku i zapału poczya pićrwo
dnej strony jeziorem, z drugiej morzem, poprzerzy- tna, zatarta w części pod rządami Gusta w a III 
naną kanałami, strojną wszędzie 'v ogrody, i spo- ogładą akademicką i naślado\-vnict\vem wzorów 
czywającą na siedmiu wyspach, jak Rzym na sie- fruncuzkich i niemieckich, otrząsła się 'vreszcie na 
dmiu pagórkach. We środku stare miasto i zamek, początku bieżącego stulecia z 'vpły,vu obczyzny, 

odzyskując straconą samodzielność i na rodzimych 
opierając się źródłach. Już ludzie co stanęli na 
czele tej pamiętnPj reformy, przodo\vnicy roman
tyzrrln szwedskiego, po \viększej części zeszli dziś 
z pola. Najznakornitszy z nich i najbardziej popu· 
larny, Tego er, pie\vca Fritltiofs Sa9' i, umarł, p orlo· 
bnie jak Goier i Fraozen. Atterb om, jedeu z Dłłj· 

jak mówi podanie, silny ~pły\v wywarł na umysł zabo
bonnego wodza i skłon1ł go do zaniechania działań oble
żniczych. 

( 4} W zeszłorocznej Księdze Świa,a, na str. 66 i nast. 
podaliśmy czytelnikom monografią tego miasta; w tern 
miejscu więc pomijamy szczegóły opisowe, o tyle tylko 
przytaczając słowa podróżnika, o ile konieczoem to uzn&
jemy dla obeznania z jego stylem i poglądem. 
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gorętszych no'\vego kierunku obrońców, poŚ\vięca 1802. Po śmierci ojca, majętnego właściciela ko· 
się 'v Upsali pracom estetyczno-nauko,vym. Stagne- palt} czy kuzien, ba'\-vila u aj przód \v Skanii, a po· 
lius umarł w kwiecie wieku, a po nim czuły i me- t6u1 u jednej ze s'";ych przyjaciółek w Norwegii. 
lancholiczny Vitalis, tudzież szano\"\·ny arcybiskup Obecuic zimę przepędza w Sztokholmie, lato z.a~ 
Wallin, który w ostatnich jeszcze ch'"'ilach rze- \V Aersta. Mala, nieco otyła i niekoniecznie od
wnemi tony wyśpie\Yał pieśń pożegnalną. znaczająrej po\vićrzchowności, panna Bremer nie-
Młodsze pokolenie poetÓ\V mniej może świetnie, jedno już pewnie zawiodła oczekiwanie, zwłaszcza 

lecz z niezaprzeczonym talentem, uprawia nhvę li- u ludzi co z poet.ycznego jej pism charakteru ide
teratury krajowej. W Szwecyi gadulstwo politycz- alnc o autorce po,vzięli wyobrażenie. 'Vkrótce je
nc i gorączka przemysło"'a nic stłumiły jeszcze po- dnnk \vyraz intelligencyi i dobroci, rozlany po la
lotu wyobraźni zabójczą prozą utarczek parlam en- godnćj jrj t\,varzy, zapominać każe o niekorzystoem 
tarnych i t\vardo-rzeczywistych wykazÓ\v statystycz- pierwotnie wrażeniu. 
nycb. Oświata upo,vszechniona we \Yszystkich kla- W r. 1841 akaclemia sztokholmska obdarzyła 
sach społeczeńst"'a, samotność zrzadka rozrzuca- panuę Bremer złotym medalem. Była to ph~rwsza 
nych do1no\visk, długie " 'reszcie \vieczory zimowe, nagroda przyznana publicznic jej talento,vi pisar
dziwnie usposabiają do rozmyślania i zajęć na ul{ o- skiemu i moraln6j dążności jej ut\vorÓlv. Od tego 
wycl1. W salonach Sztokhohnu, podobnie jak czasu sława autorki szwedskićj dotyla się rozeszła 
w l\'iejskich ustroniach, zjawienie się no"Tćj książ- po świecie, że, jak przytacza p. Boas, malarz jakiś 
ki jest jeszcze \Vażnćm zdarzeniem, a wdzięczne amcrykat1ski umyślnie przebył oceans aby w Rzy
pienia Bottigera'a, Almquist'a, tehnące Ślvićżością mie zportretować papieża, a w Sztokholmie Fry· 
sielanki Runeberg'a roz<.~hodzą się szybko od brze- derykę Bremer. 
gów Malar'u do równin Skanii i do Nordlandyi. Ze '"·szystkich plodów jej pióra Szwedzi oddają 

W tern kółku no\voczesnych pisarzÓ"\V napoty- piĆr\vszeńst,vo po\vieści pod tytułem ,,Hemmet'' 
kamy imiona trzech kobiet, znakomitych talentem (strona rodzinna). W ogólności dziełom jej zarzu· 
szkicowania obrazów życia codziennego i zarysÓ"' cić można nieśmialość kompozycyi i brak talentu 
obyczajowych cechujących charakter narodowy: 'vynalazczego. W \vysokim zato stopniu posiada 
są niemi panie Carlen, Knorring i panna Frydery- zdolność wysta\viania z wdziękiem poetycznym 
ka Bremer. drobnych zdarzeń życia domo1vego. Charaktery 

Pani Carlen jest córką ducho'1"nego; młodość kobiece oddaje z\vykle żywo i pra,vdziwie, lecz 
jćj upłynęła na \Y s i, umie \vięc z prl.r~vdą i uczuciem ~' określaniu męzkich postaci grzeszy najczęścićj 
l<reślić obrazy sielskie. To też jej po~Yieść pod ty- przesadą. Szkoda. że antorka, tyle zkądinąd zasłu
tułem: "Poświ~cenie koAciolka" nieztnicrno n1iała po- żon n, nie ogranicza się na rzucaniu naj właściwszych 
lvodzenie. "'rydana bardzo młodo za wojsko\Yego talentowi swemu szkicÓ\V obyczajowych i rodzin· 
i o\vdo~·iala '\\' lat kilka, poszla następnie za poetę nych, że lubi wątek najprostszy \vikłać przygoda. 
Carlen'a, a teraz pędzi w Sztokholmie żywot spokoj- mi fantastyczne mi i wprowadzaniem osób zupełnie 
ny i praco\vity. Skr--omność charakteru i U\Yiclbie- niepra\vdopoclobnych. Dodać jeszcze należy że nie 
nie jakie głośno " 'yznaje dla literackich s"'ych pomija żadnej sposobności wtrącania do pism S\VO· 

lrspółza\vodniczek, po,vszechny zjednały jej sza- ich rozpra\v filozoficznych, któren1i nieraz szcrmu
cunek. Jestto kobieta przeszło trzydziestoletnia, je po omacku, a za wsze męczy czytelnikó\v C). 
żywa, dowcipna, która nie będąc ładną, silnie je- Ze Sztokholmu p. Boas robi wycieczkę do Da-
dnak pociąga \vyrazem czarnych s\vych oczu. lekarlii, i poświęca cały rozdział opisowi tej pro-

Baronowa I\::norring mieszka niedaleko Sztok- " ·incyi. Dalekarlia jest niezawodnie jednym z naj· 
holmu '"' dobrach s\vego męża. "'rycho,rana cieka"\lvszych dla podróżnika-badacza krajów. Za
w świecie arystokratycznym, doskonale tćż maluje 
Ś\vietne i wyl<,vintne j~go obyczaje. Jedna z naj
lepszych jej povdcści nosi tytuł "f(u.zynki. '' 

Panna Bremer, któr~j dzieła '\V całej niemal Eu
ropie zdobyły sobie popularnoś~, urodziła się r. 

(i) W dobryrn przekładzie polskim po&iadamy dwie 
powieści tej autorki: Córki Prezesa i Sq,siedzi, które księ .. 
garz warszawski, p. Henryk"' Natanson, wydał w sw}·m 
,, W) borze przekładów z wzorowych pisarzów zagranicz
nych.'' 

• 
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mieszkana przez ludność \V której najczyścićj prze
chowały się dawne podania i z'vyczaje skandy
nawskie, posiada przytern urok nietkniętćj jeszcze 
cywilizacyą dzie,viczości. Potargane jej szczyty, 
milczące i posępne doliny,jeziora ob,viedzione rąb ... 
kiem ciemnej jodeł zieloności, a przytern nai\vne, 
głęboko-religijne obyczaje krajowców, otwarte 
i poczciwe ich t\varze, na których snadno wyrzy
tać i pełną rezygnacyi od wagę, i dumę szlachetną 
opartą na przeszłości, wszystko to przenosi myśl 

'vędrowca '"'1' dtnvno ubiegłe czasy, kiedy twarcle 
to plemię niepożytych górałów w najburzli\vszych 
Sz,vecyi zamieszkach przeważny brało udział. 

Ubiór narodowy Dalekarlijczyków (Dale f(arrler, 
mężovvie dolin) składa się z białej sukmany i skó
rzanego fartucha, z którym nie rozstają się na\vet 
i w niedzielę. Okrągłe irh kapelusze czerwona 
z"'ykle zdobi opaska, a szara,vary spięte są wyżej 
kolan ściągaczkan1i tćjże bar~'Y· Strój kobićt je
szrze jest dziwaczniejszy: noszą ony czepce kolo
ro,ve, czarne z czerw o nem wyszyciem staniki, spo
dnice w czerwone paski i czer\vone także pot1czo· 
chy; przytern niezgrabne trze,viki, z calowf\mi po
deszwami, na \vysokich i gęsto gwoździami pobi
tych podpiętkac·h (abc asach). W niedzielę \Vidzićć 
je można idące do kościoła, a "'tedy białe, szero
kie rękawy, po'"riewające OU czepkÓ\V wstążki 
i k"riatki do piersi przypięte dopełniają ubioru Ś\vią· 
tecznego, pod którym nieraz spotkać się zdarzy 
wcale po,~rabuą t'varzyczkę i ładne niebieskie oczy. 

Niewiasty Dalekarlii pędzą ży"rot niezmiernie 
pracowity, trudniąc się już uprawą roli, już prze
noszeniem ciężarÓ\v. Jest także oddzielna ich kla
sa, zajęta wyłącznie 'vioślarst\'i'cm. Na każdero 

cztSlnie przewozowem d \~'i e młode dzie,vczyny ro
bią wiosłami, a kieruje niem zwykle staruszka. Ko
biety te, miano,vicie w Sztokholmie, większą część 
życia przepędzają na wodzie. Czerstwe i \Vesole, 
a przytern bogobojne, pełnią ony bez szemrania 
tak ciężką dla płci SV\'ojej pracę; w niedzielę zaś 
lub 'v święto każda z nich \voli stracić godzinny 
zarobek, jak opuścić nabożeństwo. 

,,Ze wszystkich pro\vincyj szwedskich, mówi 
p. Bo as, naj więcćj podobała mi się Dalekarlia. Jej 
lud przedsiębierczy i pojętny, przywykły tlo \valki 
bezustannej z niegościnną przyrodą, nie został jc
~zcze dotknięty zepsuciem narzuconćj cywilizacyi. 
Zawsze też, z\vlaszrza \V czasach wojennych, od-

znaczai się on męztwem, przy,viązaniem do tronu 
i bohaterską obroną odwiecznych s'vych przywilc
jó1-v. Dzieje Dalckarlijczyków cieka\vy przedsta· 
\Viają " 'idok: odosobnicni od reszty Ś\viata, obce· 
mi nieraz się zdawali wypadkom politycznym; ale 
niech tylko nadeszła ch lvila czynu, waleczne to 
plemię niezawodnie stanęło na wyłomie." 

Gciy Gustaw vYaza, uchodząc przed pogonią 
zabójcó'v swego qjca, szukał schronienia \V Dale
karlii, poczchvi górale najczulszą otoczyli go opie
ką. Historyk szwedski Fryxell tak opisuj e tulacz· 
kę dostojnego wygnańca: 

,,Przebrany za 'vieśniaka, z siekierą na ramieniu, 
wszedł do mieszkania Andersa Pcrsson. Szukając 
niby roboty, zaczął młócić w stodole; lecz domo
wnicy spostrzegli zaraz że praca ta nie idzie 
mu sporo. Slużąra jedna pod grubą sukmaną 
Z\vićrzchnią dojrzała jedwabną kamizelkę i donio· 
sla o tćm panu. Anders poznaje Gustawa, i prze
rażony niebezpieczeństwem na jakie gość taki 
mógł go narazić, blaga go aby inny obrał sobie 
przytułek. Przyszły król szwedsld, uznając słusz
ność tej prośby, puszcza się w dalszą drogę, i tra
fia na noc do domu niejakiego S wen Elfsson, gdzie 
również zostaje poznanym. Ale za l cd wie się roz
gościł, kiedy oddział łuczników duńskich przyby
\Va z zapytaniem, czy zbiega tam nie widziano. 
Gdy weszli siepacze, Gusta w rozebrany siedział 

przy ogniu kominkowym. W tćj chwili stanow• 
czej żona Swe n Elfsson' a uchwyciła pogrzebacz 
od pieca, i silnie nim młodzieńca uderzając po 
grzbiecie, zawołała z udanym gniewem: ,,Czego 
tu siedzisz trutniu i gapisz się na tych panów? Czy 
nie widzialeś nigdy żołnierzy? Zaraz mi ruszaj do 
stodoly!'' Zwiedzeni tym zręcznym \VJ biegiem, 
Dtu1czycy oddalili się, a wierny s,ven Elfsson, 
umieści "'szy gościa na wózku, przy krył go kupą 
słomy i po~,iózl do sąsiedniej \vioski. W drodze 
napotykani żołnierze po kilkakroć w słomę 'vbijali 
swe miecze, a jeden z nich ranił Gustawa w nogę; 
lecz ten, chociaż ciężko dotknięty, ani drgnął na
wet. Po jakimś czasie krew z rany obficie sączyć 
się zaczęła; Elfsson więc, aby uniknąć podejrzenia, 
skaleczył konia, przyguto,vany \V potrzebie wy
tłumaczyć tern zbroczenie śniegu. Tym sposo
bem szczęśliwie dostał się do Marnas, gdzie Gu
staw, jak \viadomo, licznych znalazł stronników.'' 

Jakkol,viek Delckarlijczycy żywo się zajęli lo-
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sem młodego wy\volańca, który do nich z szlache- i rozpisuje się z uniesieniem nad dotyczącemi jej 
tną ode7.wal się wymową, nie śmieli jednak zrazu szczegółami. Może być że do tego zapalu przyczy
w obronie jego ch\vycić się oręża; Gustaw więc niło się \V części spotkanie w stolicy dut1skitU z Thor
udał się do Norwegii. Wkrl)tce wiadomość o no· 'Vttldsenem; znajclqjemy bo~Tiem \V dziele p. Boas 
'\vych okrucieństwach popełnionych w Sztokholmie wzmiankę o ścisłej jego ze słynnym rzeźbiarzem 
przez l{rystyana II stanowczy nadała popęd wa- znajomości.-W jednym z następnych rozdziałów 
hąjącym się umysłom. Glos dzwonów na gwałt autor porówny,va Szwecyą i Danią, a,va kraje 
bijących rozległ się po wszystkich parafiach; Duń- z 'vielu \Vażnych bardzo względÓ\V, a miano\vicie 
czykó"v wyparto z kraju, a hufce młodych ludzi, z charakteru zamieszkujących je ludó,v, nierównie 
na długich łyżwach śniego,vych, rozbiegły się '\Vszę- silnićj odstrychnięte, aniżeliby \Vnosić można z po-

~ dzie szukając dostojnego tulacz a. Znaleziono go łożenia ich jeograficznego. Porównanie to, jakkol
w górach nor\vegskich, i niezadługo mlodzian uj- wiek mylne niekiedy, zasługuje na u'vagę. P. Bo as 
rzał się na czele pięciu tysięcy \VicśniakÓ\V, goto- nazy,va Danią krainą lasó,v, a Sz,vecyą krainą skat 
wych życic poś'\-vięcić jego spra\vic. Rzeczy,viście \vyspa Zelaodya, na której leży ~o-

1,ymczascm Dut1czycy, zebra\vszy znaczne siły, penhnga, gęsto pokrytą jest lasami; ależ Zclandya 
zaleli znów Dalekarlią. Jeden z mi~jscowych hi· mnlą tylko jest cząst]fą królest\va duńskiego, a in
skupów zapytał mlodego zaciężnika tlrmii Gusta,va ne jego strony bynajmniej naz\vać nie można lesi
ile ~rojska prowincya ich zdoła w potrzebie wy- storni. Szwccya znó,v, U\Vażana od Sundu, przcd
sta"rić. sta,vi~ istotnie brzegi najeżone skałami, lecz \V pro-

Najmniej d'~radzieścia tysięcy, odpo,viedzial 'vincyach j ej \VC\Vnętrznych nierzadko napotkać 
stanowczo Dalekarlijczyk, bo u nas starzy zaró- · lasy na kilkadziesiąt mil dlugie. 
wno są 1nężni i silni jak młodzi. Dalej p. Boas temi sło,vy określa narzecza obu 

- Lecz czemże żyć będą? zarzucił prałat. narodów: ,,Język sz\vedski jest sloelki i dźw·ięczny; 
Chlebem i ,vodą. Przywykliśmy do głodu duóski zaś ostey i silny." Otóż rzecz ma się zupel

i pragnienia; a gdy zabraknie zboża, zamiesim chleb nie przeciwnie, bo '\v!aśnie mowa szwedska, zbli-· 
z kory brzozo\vej. żona do da\vnćj islandskiej, ma brzmienia męzkie 

- Zapra\vdę, rzekł biskup, armii która się obejść i t\varde; gdy duńska przeciwnie, obfitujtle w wy
potrafi wodą i korą drzc\vn~, sam szatan nie z wy- razy zako11czone na e nieme, staj e się przez to 
ciężyt miękką i pra,vie zniewieściałą. Pier\\rsza z nich przy-

I rzeczywiście Dalekarlijczycy ani razu nie zo- pomina poważny i energiczny język hiszpański, 
stali pobici. l\1assy ich jak śniegoz\val (lawi- druga zbliżona 'vięcej do włoskiego. 
na) stoczyły się w rÓn'niny, gruchocąc n'szędzie l\Iyli się także p. Boas \V definicyi charakteru 
nieprzyjaciół, i póty nie ustały \V \Yalcc, póki wy- obu sąsiednich narodów, mÓ\viąc: ,,Gdy Sz\ved się 
brauiec ich, Gusta'v ~,., aza, nie zasiadł 11a tronie śmieje, ma tlvarz poważniejszą niż Duńczyk gdy 
Szwecyi. · w zlym humorze.'' Wszyscy owszem podróżnicy 

Wróci'"'szy do Sztokholmu, p. Boas z żalem roz- zgadzają się na to, że Szwedzi w ogóle S\Vobodą 
staje się z tern miastem i płynie do Gothrnburga umyslo\Yą, uprzcjmćm postępo\vaniem i " 'ykwint
kanaJem gotajskim (Gotha), tym "'spaniałym po- nością obyczajó\V zasługują na udzielone sobie 
mnikiem przemysłu i 'vytr\vałości sz,vedskićj, co n1iano Francuzów 1J6lnocy. 
łączy morze bałtyckie z oceanem pólnocnym (i). Jedno jeszcze poró,vnanie germańskiego podró-

Dalćj autor nasz mówi obszernie e 1\:openhadze żnika, chociaż dzhYne na pozór, przytoczyć tu 

( ~} Kanał ten od marza bałtyckiego ciągnie się do je
ziora Wener, a ztan1tąd do morza północnego idzie kanał 

Trollbatta. Rozszerzenie koryta tego ostatniego, dokonane 
za panowania króla K&rola Jana, dopełnia kommunikacyi 
obu mórz \V ten sposób, że na\vet okręty o 4 60-180 
beczkach bez przeładowywania z jednego do drugiego 
przepływają. 

i ocenić· zamierzamy. "W przekonaniu mojem, mó
"d p. Bo as, Dania wiele ma pod o biei1stwa do Ita
lii; zawsze też Kopenhaga 'vydala mi się częścią 

Rzymu przeniesioną na północ. Być może jednak 
że do tego \Vrażenia przyczyniła się trochę obec
ność Thor'\-valdsena: bo '\Vszędzie gdzie mistrz ten 
przeby,va, roztacza on wkolo siebie gorącą at· 
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mosfcrę sztuki i natchnienia (i). Dzień jego powro
tu do Kopenhagi był dniem uroczystym dla miasta: 
majtko\''ie w świątecznych ubraniach odpro"ra· 
dzili go na ląd, a gdy już stanął na brzegu, prze .. 
śliczna tęcza zajaśniała na nieboskłonie. Wtedy tłu
my zebrane '''ydaly okrzyk radości, 'vidząc że sa
ma przyroda uświetnia po,vrót do ojczyzny \vicl-
bioncgo artysty. 

,, Thorwaldsen zamieszkał na no"'YID placu kró
lewskitn, \V zamku zwanym Szarlottenburg, i tam
to przepędziłem najrozkoszniejsze clY\vile pobytu 
swego 'v !{o penhadze, przypatrując się z zachwy
ceniem posągom bóstw starożytnych i bohateró,v, 
co w uroczystćm a wymo\vnem milczeniu otaczały 
'vskrzeszającego je tnistrza. Pracowal on wtedy 
nad d\viema kolosalnych rozmiarÓ\V postacia1ni, 
wyobrażającelni sil~ i zdrowie, Sarosona i Eskula
pa. Pićrn7sza z nich była już ukoł1czona, a druga, 
w moich pra,vie oczach, cudownie "'Jrastala zpoil 

dłuta '''i elkiego rzeźbiarza.'' 
W życiu pryn'atnćm podobnie jak w artystycz

nem, Thor\valdsen ujmującą za\YSZC odznaczał się 
prostotą. Za glÓ\'\'ną salonu s'Ye~o ozdobę U\vażal 
sofę, wybafto\vaną dlat) przez damy kopenhagskie. 
N a ścianach 'visiało mnóst,·vo malo \videł, po trosze 
dobrych, a \'\7ięc~j nierównie tniernych, które zaku
pU \V Rzymie od młodych, niezamożnych artystów, 
jedynie dla nastręczenia im zarobku. Odziany w nie
bieską bluzę, sam mistrz tłumaczył z'''idzaj ącym 
znaczenie tych obrazów, wskazując ich zalety iwa
dy tak skromnie i z takićm zajęciem, j~k gdyby 
mówił o dzielach co najmniej rówiennikó'v ~nvoich 
w dziedzinie sztuki. Niezmierny zapał z jakim go 
przyjmo\vano \V kraju rodzinnym, zaszczyty jakie 
zewsząd nań spływały, nie \Vzbudzily w szlache
tnem jego sercu ani cienia nawet próżności. Do 
późnego wieku zachowując młodzieńczą pra,vie 
'\vesołość, lubił on przyjaciołom, z właśchvym so
bie humorem, opowiadać artystyczne S\'\'e \Vspo
mnienia. Pan Boas między innemi przytacza wla· 
śnemi jego słowy fortel, jaki~go artysta użyć był 
zmuszonym przeciw budoV\rniczym kościola N. P. 
Maryi \V Kopenhadze: 

"Architekci, mÓ\Yił Thorwaldsen, to naród strasz
liwie uparty, i trudno nieraz dać sobie z niemi ra-

( ł) Poniższe szczegóły zajmując6m będą dopełnieniem 

biografii Thorwaldsena, zamieszczon6j w Księdze Świata 
za 4 8o3, na str. ~ 9 9 i nast. 

KsiĘGA ŚwtAT.\ B. IV. 

dę; lecz ja, Bogu dzięki, dosyć 'v tćj sztuce jestem 
biegły. Gdy stanęła świątynia, budo\vniczy kazal 
w murach jej na\vy porobić dwanaście \vnęk (nisz), 
przeznaczonych na pomieszczenie posągó\v d\Vl&lna
stn apostołów m•~go dłuta. Napróżna przedsta\via
łem mu że posągi te powinny stać \Volno, aby ze 
V\1szystkich stron mogły być widziane; błagałem 
o zmianę planu, ale prośby moje pozostafy bezsku· 
teczne. Pomyślalem \vięc: najlepiej radzić sobie 
samemu; i wykonaJem posągi o pół stopy 'vyższe 
od "'nęk. Możesz pan sobie "·yobrazić pocieszną 
minę architc l ta, kiedy za póżno spostrzegł się na 
tyn1 figlu. Niepodobna bylo pod,vyższyć \Ynęki; 
musiał więc nieborak zgodzić się na moje, i usta
wiono apostołów na oddzielnych pousta'''ach 
wzdłuż na,vy, jak ich pan \vidzisz dzisiaj.'' 

Na poparcie swego zdania o podobieństwie nli~
dzy Danią n Włochami, p. Boas l"ozpisujo siQ o u
podobaniu Duńczykó'v \V sztukach obrazowych, 
poczyi i 1nuzyce, tudzież o łagodnej brzClgów Sun
du temperaturze. ,,Pouczas bytuości mojej \V 1\:o
penbadze przc~lic:lna pogoda dużo zapel-vne przy
czyniała się do utrzymania mnie \V złudzeniu. Słoil

ee ciągle niemal jaśniało na niebie włoskiego błę
kitu, a jeśli kiedy zja\viła się chmurka, to jako bia· 
la gołębica znikła wkrótce z 'vidokręgu. Dziei1 
bywał gorący, a noc rozkosznic balsamiczna.'' 

Rozmiło\vany w północy, p. Boas nie 1nógł przy
jąć obojętnie zja,vienia się dziełka, w którem pię
kne jego kraje skandynawskie mocno zostały spo
t,varzone. "Rokiem wcześniej odemnie, mówi nasz 
autor, hrabina Ida Hahn-Hahn zwidzila Szwecyą, 
a rezultatem jej podróży, jak tego spodziewać się 

należało po znanej turystce niemieckiqj, była książ
ka. Czytywano ją kiedym przybył do Sztokholmu 
i o burzano się po\vszechnie na za warte w niej fał
sze. I ja też, jako oceniacz bezstronny, oś,viadczam 
najprzód że praca ta nie jest bynajmniej oryginal
ną, tylko " 'idocznem naśladowaniem dzieła p. G. 
Nicolai: "Włochy w obecnym swy1n stant:e.'' Porlo
bnie jak Nicolai,hrabina Ida nagromadza mnóstwo 
faktów i mniemanych spostrzeżeń, rzucających nie
korzystne Śl-viado na kraj który przebiega, zawsze 
prawie przesadzając, a niekiedy zgoła zmyślając. 
Nie widzi ona i nie pojmuje otaczających ją pię
kności, i zdaje się że pisze dlatego tylko, aby znie
chęcić czytelników do przedsiębrania pauróży w o
pisywane przez siebie strony. 

22 
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,,Nico lai udał się do Włoch, przekonany że deszcz Opisala juz Włochy, Szwajcaryą i Hiszpanią; wkrót· 
tam nigdy nie pada i że pomarat1cze rosną tam ce może opisze Egipt, Syryą, Mezopotamią, a wspo· 
w płotach, jak u nas dzikie gruszki albo śli,vki. ronienia wszystkich tych krajów służą jej tylko do 
Byłoto dzieciństwo. Lecz jeśli naśladowczyni jego poniżenia Szwecyi. Jednego wieczora na przykład 
narzeka bezustannie, że nad brzegami Malar' u, siedzi ona przy oknie wychodzącćm na jezioro Ma
pod pięćdziesiątym dzie,viątym stopniem szeroko- lar. "Otuliłam się mantylą, IDÓ\vi, zamknęlam 

ści, nie znalazła temperatury krain południowych, okno i za\o"\'ołalam z westchnieniem: O W enecyo! 
jestto ~·ięc~j już jak dziccińst\VO, j estto głupstwo inne są twoje wieczory!''-Zaprawdę, mościa bra-
po prostu. l b ino, je żeli dlatego tylko zrobiłaś trzysta mil dro-

,,Pani Hahn-Hahn przybyla do Szwecyi w porze gi, aby podobne 'vyglaszać prawdy, to lepiej było 
deszczó"p' przepędziła w nićj tylko miesiąc, i z góry zostać sobie \V domu. Wszystko ją gnh~\va w Szwe· 
dla wszystl<iego co skandynawskie przyniosła lek- cyi:'drogi, domy, ludność, pożywienie, drzewa, skały, 
ceważenie i wzgardę. Nic dziwnego więc że zalc- a przcdevvszystkh~m po,victrze i niebo. l{siążka jej 
dwo stanąwszy w Sztokholmie, zaczyna zaraz, pod podobna do tabelli hygromctrycznej; nie mÓ\vi pra
wpłylrem złego humoru, niedorzeczne robić poró- 'vie o niczćm jak o deszczu i o chmurach.'' 
"vnania. "Brak tu zupełnie , wola, Śvrietności Ale porzućmy już niesmaczną gadaninę hrabiny 
Neapolu i uroczego Wenecyi po,vabu!•'-Czyż po- meklemburskiej. Jest klassa podróżnikóvv co są
dobna być więcej przenikliwą?o.J-Dalej przypomina dzą że wyższość umysło"''a polega na wykonywa
sobie da1vne swe podróże: ~,Dziś rok upły,va jak niu zasady ,,nil admirari'' i potępianiu wszystkie· 
byłam w Barcelonie. Wszystko to co 'vidzę go co inni wychwalali. Do klassy tej właśnie nale
\V stolicy Szvvccyi, nie tnoże iść \V porJ\-vnanie ży pani Hahn-Habn. Być może iż z?ośliwe jej do· 
z o\vą ziemią kaktusów i pomaraóczy. Przed trze- cinki zabawią na chwilę czytelnikó,v, ale to pewna 
ma laty byłam nadjeziorem Como, którego brzegi, że nikogo nie przekonają. Co zaś do dzieła pana 
osłonięte przez Alpy, czarodziejski t\vorzą ogród. Boas, za,vsze ono z przJ.jemnością będzie czytane, 
Przed pięcią laty zwidzałam Wiedeń i spoczywa- bo lvidać w niem szczerą chęć wyświecania praw
łam ,v oplecionych różami altanach Laxenburgnl'~ dy i obeznania z rzetelnym stanem narodów nad 
Bo gdzieżby też nie była szanowna hrabina, i o ja- k.tóremi się zastana\via. 
kimby kraju nudnych nie ogłaszała sprawozdai). -. 

Z A W l L E C. f 

Z aledwie w marcu słońce mocniej ogrzewać za
cznie nieocienione w zaroślach i w !asach \Vzgórki, 
zaled\vo śnieg na nich stopnieje, choć ziemia tyl· 
koco osiąlda i wszystko w zimowym jeszcze spo
czywa letargu,ljuż pierwsze z"viastnny 'lviosny: sa
sanki, podleszczki i t. p. najprzód główki swe, a po
tem liście z ziemi wychylają. Sąto dzieci jednćj 
familii iaskrów, rodzaju zwanego zawilec (Anemo
ne ), dzieci zdaje się rÓ\vnie za miłą stęsknione wio
sną, ja}{ dzieci wieśniaków, z któreroi pospołu i skwa
pliwie pierwsze wiosennego słońca promienie wi-
tać pospieszają. Dziewczęta też i dzieci wiejskie 

najpierw o ich zjawieniu się z'viastują, najpierw się 
niemi przystrajają, a od nich dopiero miejscy lubo· 
wnicy k~riatów tę nowość otrzymują. 

Niktby zapewne, patrząc na załączone tu lito· 
grafie trzech okazałych, nadobnych k~ iatów, nie 
pomyślał że to są plemiennicy i bardzo blizcy po· 
'viuovvaci naszych " 'prawdzie pięknobarwnych, ale 
zresztą niepozornych podleszezk6to, toietrznic, sasa· 
nek i t. p. plebejuszó,v, a przecież tak jest \V isto· 
ci e; kształt liści, łodyg, k 'via tu, nie pozwala tym 
wypieszczonym wychowańcom ogrodników za
przeć się swego pochodzenia. Odjąć im tylko wy-
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gody, pieczołowitość, słowem zostawić je naturze, 
a wnet się pokaże czem są w istocie. Zmniejszą 

się liście i zeszczupleje cała roślina, a kwiat dubel
to,vy lub pełny stanie się zno\YU pojedynczym, jak 
widziemy nasze podleszczki. 

Jest u nas kilka dziko rosnących gatunków za
wilca, należących kształtem powierzchownym, a po 
części i wewnętrzneroi ~rłasnościami, do familii 
jaskrów. Nitek pyłkowych, czyli pręcikó,v, mnó
stwo, i te na dnie kwiato,vem są osauzone; kielicha 
braknie, a korona k\viatu jest szcścio do dziewięcio
listko'"'a. Gatunki, których \V tym rodzaju jest bar
dzo wiele, jedne mają tylko znaki kielicha, u dru
gich widać pokrywy kwiatowe na szypulce kwia
towej i ziarna nasienne z ogonkami; u trzecich pręt 
kwiatowy jest liściarui osadzony; cz\varte mają 
k\Yiat nagi i ziarna nasienne bez ogonków. N~j
przód z zimy pokazujący się u nas gatunek jest 
podlesz czek, u ks. !(luka zwany trojanel' ( Anemo
ne hepatica), z kwiatem ży,vo-blękitnym, zja'''iają
cym się daleko \vcześni(U od liści korzeniowych. 
Rośnie w lasach i zaroślach, i bywa najpićr,vszym 
z k'\'viatów które wieśniacy do miast przynoszą. 
Pszczoły, pierwszy raz na " 'i o snę z ulów \vylecia
"vszy, biegną na wyścigi z wiejskieroi dziećmi na 
podleszczki i miód z nich zbierają. Nazwisko ła
cińskie gatunkowe tej rośliny: hepatica, pokazuj e 
s\vem znaczeniem że dawniejsi lekarze używali jej 
do leczenia chorób wątrobianych. Wrzerzy samej 
roślina ma moc ściągającą. VV ogrodach \Vidzieć 
się dają odmiany tego gatunku z kwiatem już du
beltowym, już pełnym różnego koloru. 

Drugim, równie u nas powszechnie znanym i ró
wnie wczesnym gatunkiem jest zawilec sasanka, 
u Kluka czarne ziele. Jestto kwiat \viele od po
przedniego okazalszy, z początku purpurowy, a po
tem, gdy 'viędnąć zaczyna, fioletowy, sześciolist

kowy, kosmaty. Żółte głó"''ki pręcikowe pięknie 
odbijają od żywej purpury lub fioletu korony. Ro
śnie osobliwie w końcach lasów lub na wzgórkach 
ku słońcu obróconych, szczególniej na chudym 
piasczystym gruncie. N as ze wieśniaczki kwiat ten 
ugoto\vawszy z ałunem, nici i tkaniny na zielono, 
a na \Vielkanoc jaja na granato\VO nim farbują. 

Zwierzęta, mianowicie o\vce i kozy, jedzą tę rośli· 
nę; dla ludzi jednak, podobnie jak jaskier, jest szko
dliwa. Polożona za świeża na ciało, pryszczy je 
jak \Yezykatorya . 

• 

Zawilec łąkowy (An. pratensis) trzecimjest u nas 
pospolitym gatunkiem, chociaż mniej gęstym jak 
poprzedzający; podobny nawet do tamtego, ale 
k"viat jego mniejszy, prawie czarny, stulony, z od
wróconemi ku końcom brzegami. Rośnie na su· 
chych łąkach i pagórkach. 

Czwartym, po,vszechniejszym może jeszcze jak 
pierwszy, szczególniej \V lasach liści o wy ch, gatun
ldem jest zatoilec niestr~tek (A n. ue moro sa). Kwiat 
biały, od .. spoclu czerwonawy, sześcio, czasem ośmio· 
listko"'Y· Pełno go w lasach naszych, osobliwie 
'vilgotnych, kwitnie w kwietniu i maju. Chcąc go 
mieć \V ogrodach, trzeba przesadzać korzonki. Ko
rzenie, szczególnićj wewnątrz użyte, byłyby szko
dliwe i przyłożone na ciało skutkują jak wezyka· 
tory a. 

Piąty gatunek: zawz·lec żółty (An. ranunculoides) 
podobny do poprzedzającego, \V tern tylko różny, 
że lc\viatów jego żółtych, z pięciu okrążonych li
steczkÓ\V złożonych, bynra dwa lub więcej na je
dnym pręcie. Lubi zarośle i blizkie im łąki; kwi
tnie \V k\vietniu i maju. I z tego kwiatu pszczoły 
na wosk matcryaly zbierają, chociaż ludziom do 
\Ve\vnętrznego zażycia j est szkodlhvy. Ks. !{Juk 
przywodzi że Kamczadalowie sokiem korzenia tej 
rośliny s'"re strzały napuszczają, a rana od nich być 
ma śmiertelna, je żeli wcześnie nie będzie wyssana. 

Ostatnim z dziko u nas rosnących gatunków jest 
Zawilec rozłożysty (An. patens ). Te m się różni od 
poprzedzających, że ma liście korzonko\ve trzy ra
zy palczaste, z listkami bezogonkowemi, podarte
mi i zaostrzoncmi; średni listek trzy razy, pobocz
ne d"''a .razy przedarte. Pręt jednokwiatowy ma 
pokry,vę od k'viatu oddaloną, kosmatą. Kwiat bia· 
ły, od spodu kosmaty. Rośnie w cienistych lasach. 
Roślina ta również ostra, gorzka i dla ludzi szko
dliwa. 

Oprócz pięknych odmian z po,vyższych gatun
ków pochodzących, lviele pielęgno,vanych bywa 
w zdobnych ogrodach odmian i gatunkÓ\V zawil
ców, zwanych ogólnem lacińskiem nazwiskiem 
anemony, znakomitych okazalym, piękuym kształ
tem, pełnością i barwą kwiatów. Takieroi są: np. 
an. biały z Tauryi i Krymu, wielkie swe kwiaty 
"v czer"vcu rozwijający; an. bliJkitny sybirski; an. 
narcy~okwiatowy ze Sz,vajcaryi, Austryi i ze Szląska, 
którego k\viaty białe są bardzo piękne; an. jaskro· 
waty z Syberyi, mający kwiaty żółte, świetnie po· 
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łyskowne; an. gwiazdkotvaty, z Francyi i Włoch, nowicie u ogrodników w Hamburgu, Kwedlinbur .. 
którego kwiat jest wewnątrz czer'''ona\vy; ten, jak gu, Er furcie i t. d. Ceny ich w Erfurcie są według 
i .\viele innych gatunkó"v anemonó\v, \vymaga ochro- najno,vszych katalogów: za 100 sztuk z k\viatem 
ny na zimę; an. wi'rgiński, z klriatem zielonawym pelnym od 8 do 12 zlp.; japońskie purpurowo-czer
i anemon-Bach, w którego ślicznym k\viecie białym wone tuzin po 3 złp., a odmiana japonica hybrida 
główki pyłkowe są żywego błękitnego koloru. tuzin po 4 złp. 

Najszacowniejszymjednak i najpiękniejszym mię- Co się tyczy uprawy tej pięknej rośliny, wymaga 
dzy ogrodowemi anemonami jest gatunek u ks. ona \V ogrodach miejsca od gorących poludniowych 
Kluka zvtrany cudzozie·mski (A n. coronaria v. chi- promieni słońca zakrytego, gruntu z piaskiem po .. 
nensis) a lepiej podobno cll/btski, który od miesiąca mięszanego, półtorej stopy głębokiego, żyznego. 

maja kwitnie aż ku końco\vi lipca, lubo i później Bosse, sławny k\viatowy ogrodnik, zaleca, \Vedług 
jeszcze można go mi<~ć kwitnącym, gdy się umyśl- okoliczności, zwyczajną ziemię ogrodową 'vymie
nie opóźni posadzenie korzonkó,v. l{orzonki te nionej dopiero glębokości, która się składać ma 
rozrastają się poziomo, w różnych łukowatych lub z d1rvóch części ziemi czarnej darniowej lub z ro
kątowatych odnogach, a zawsze mają na sobie wów wyrzuconej, z dwóch części ziemi drzewnej 
drobne l\7łókniste strzępy. Znana to wszystkim mi- albo ze zgniłych liści pochodzącej, z jednej części 
łośnikom kwiatów roślina, dlatego obszerniej o pi- ziemi gliniastej i z jednej miałkiego rzecznego pias
sywnć jćj nie będziemy. Wiele jest odmian tego ku, dobrze z sobą pomięszanych i niezbyt miałko 
gatunku z kwiatem białym, czerwonawym, szarym przesianych. 
\V różnych odcieniach, już to prążkowanym już Do sadzenia przystępuje się wcześnie na wiosnę, 
plomyko,vatym lub nakrapianym, pojedynczym według stanu powietrza w ostatnich dniach marca 
i dubeltowym. lub w kwietniu, wprzód już 'v jesieni grzędę do 

Niektóre także gatunki anemonÓ\V hodowane by- tego przygotowa"'szy. Nadmieniło się wyżej że 
wąją w oranżeryacb, jak np. dziesi,ciolt.stkowy można także sadzić je później, aby mieć kwiaty 
z Peru i Brazylii, z białetni, zewnątrz niebieskawe- w sierpniu lub wrześniu. 
mi kwiatami; pawikowaty z południowej Francyi, Skoro się okażą pierwsze listki wysadków 5-6 
odznaczający się pysznemi, ognisto· karmazynowe- cali jeden od drugiego odległych, przestrzegać trze
mi kvviatami; japoński koloru purpurowo-różowe- ba utrzymania w ziemi należytej wilgoci, ale jednak 
go; t~polistkowy z Nepalu i gór himalajskich, mają- nakry,vać je oknami od długo trwających de
cy k"riat czysto-biały i t. p. szczó,v. Gdy listki Z\viędną, wybrać trzeba korzon-

Piękny anemon powinien mićć pręt prosto \V gó- ki, położyć je na czas jakiś w miejscu ocienionem, 
rę stojący, nie pochyły; kolor kwiatu czysty, Ś\17ie- prze"viewnćm, a gdy dobrze obeschną, zachować 
tny; k'\'\·iat powinien być duży, pięknie zaokrąglony na pułkach, w miejscu gdzieby niezmarzły. 
'\V ogóle, i takież być mają listki kwiatowe czyli Załączone ryciny przedstawiają trzy odmiany 
listki koi .. ony, z których zewnętrzne niezupełnie z gatunku wyżej wymienionego chińskiego (An. 
okrywać 1nają ogóllistków k'\viatu 'Ye\vnętrznych, coronaria).W szystkie, jak widziemy, są pełne i ma-
środkowych. ją cechy kwiatów doskonałyclz. 

Dawniej sprowadzano "'ysadki anemonó\v z Hol-
landyi, teraz dostać ich można '\V Niemczech, mia- E. L. b. prof. n. p . 
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RODZINA HERSCHL6W. 

Pomiędzy badaczami których prace przyczyni· 1 Ale ch'\vil 'volnych, przy obowiązkach zajmo\Va· 
ły się najwięcej do obznajmienia współczesnych nćj przezeń posady, było nie,viele. J3ko organista 
i potomnych z taj<'mnicami :firmamentu, znakomite Herschel z urzędu prze'\-vodniczyć musiał koncer-· 
bez wątpienia miejsce należy się d'-rom Ilerschlon1. tom i snn1 brad \V nich udział, musiał 'vykladać 

ojcu i syno,Yi, a obok nich siostrze piĆr\vszego, sztukę, dla któr 'u ·duchem był obcy. Ileż to udrę-
1\:arolinie, jednPj z tych kobiet \vyjątko,vycll, łączą- czeń doznać musiał ten umysł' silny, podniosły, roz
cych z głęboką nauką \vytrwałość rzadko bardzo patrujący się z uwielbieniem dziecięcia, a znamię
\V ich płci spotykaną. vVilhelm Jlcrscbcl ~jciec, tnym koellanka Z8palem W cudach \VSzecbŚ\Viata, 

... urodzony i '\vycho\vany "' warunkach rozwojo\Vi przykutym będąc do ziemi pętami powszedniości, 
wysokich jego zdolności bynajmniej nie sprzyja- czując iż zasoby otrzymane od Boga \V z\vichnię

jących, sam się \vykształcił na astronon1a, sam tych marnuje usilo\Yaniach I .. Nieraz tćż w porle
st\vorzył instrumenta nicznan~j przed nim dosko- szłym już 'vieku Ilerschel żało\vn~gorzko, że się od 
nalości, za pomocą których poczynił 'vspólnie z sio- pićrwszej młodości poś,vięcić nie tnógł gruntownie 
strą szereg naj"'ażniejszych odkryć. Syn jego, ulubionćj S\VĆj nauce. 
Jan Herschcl, stał się dziedzicem sła'''Y ojcolvskićj, Jak bądź, sięgt~jące coraz dalćj studya astrono
i dziś jeszcze z czynnością niczmordowaną practDe micznc Ilcrschla dały mu uezuć potrzebę posiada-

, na polu astronomii. nia dokładnego teleskopu; jedyne bowiem narzę-

Fryderyk 'Vilhelm Herschel (którego \vizerunek dzie tego r odzaju jakie miał pod ręką, \viele bar
załączamy) , urodzony 15 listopada 1738 r. \V Ha- dzo zosta\vialo tlo życzenia. Szczęściem na ten raz 
nowerzc, był drugim synem tameeznego nauczy- dla uauki, ograoiezone środki pićniężne dość do· 
ciela muzyki. Ojciec jego, upatrzywszy \V nim zdol- brze płatnego, ale za\vszc niebogatego organisty, 
ność do sztuki którrj sam się poświęcał, udzielił nie wystarc·zały na zakupienie dobrego teleskopu. 
mu pier\vszejćj początki, i młoily \\"ilhelm w cztĆr· Niezmordowany nasz badacz, zuporczy\vą \vytrwa· 
nastym już roku życia wszedł jako oboista do puł- łością i ufnością "'łaściwą wielkim tyłko ludziom, 
ku g\vardyi hano,verskiej. Z pułkiem tym w r. 17 57 rzuca się sam do prl)b coraz no,vyeh, tćtn mozol- \ 
\Yysłany do Londynu, otrzymał przez pośrednictwo niejszych, że niepopartych tecbnicznem doświad· 
hrabiego Darłington urząd nauczyciela kapeli " 'oj- czeniem, i nareszc·ie w r. 177 4, przelama\vszy ty· 
sko\vćj \V hrabst\vie Durham. Opuści\vszy później siącznc trudności, '"J'sta"da pięciostopo,vy tcle
~lużbę \vojsko,vą, został organistą 'v Halifax, a na- skop, podlug zasatl Ne,vtona. 
::;tępnic (r. 1766) \V Bath, gdzie znaczną pobićrał Zachęcony po\vodzeniem, Herschel powiększał 
płacę. Tu, pośród navralu zatrudnień chlebowych, stopnio\YO rozmillry Sl-YJCh narzędzi optycznych, 
\vpadły mu w ręce dzieła astronomiczne Fergusona. które nieznanej przed nin1 dochodziły wielkości. 

Czytanie ich rozbudziło \V nim żądzę namiętną, nie- Zupełnie już rrawie zarzuciwszy muzykę, "vstąpił 
stłumioną obeznania się z "7yższą matematyką teraz na pole astrono1nii jako badacz semodzielny. 
i przeniknienia rozumem O\Yych cudnych hierogli- Od roku 1779 zaczyna się szereg prac jego syste
fów g'viaździstych, których kształty nęcące tajem- matycznych, które, g'-'·iazda za g\viazdą, obejmu
\,iczynl doń przemawiały językiem. Odtąd już jąc przestrzenie niebieskie, do naj\vażniejszych do
~Ażdą ch,vilę swobodną młody baclacz poświęcał pro"·adziJy "''ypadkó\v. W r. 17 80 o glos ił oblicze
'natematyce; zgłębiał ". ą \V całej rozciągłości, nie nie \Vysokości gór księżycowych, a 13 marca 1781 
mając innego ku temu prze'\-vodnika, prócz kilku roku odkrył no,vą planetę (przez późniejszych 
dzieł podręcznych, a wątplinrości napotykane siłą astronomó'v naz\vaną Uranem), której na cześć 

\vłasnego roz\'viązttiąc geniuszu. króla angielskiego nadał miano Georgium Sidu~. 
KsrĘG.\ ŚWIATA, R. IV. i 3 
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Odkrycie to sławę imienia Herschla rozniosło dzienne nie wychodzi z tarczy samego słoi1ca, ale 
po całym Ślviecie uczonym. Wyniesiony przez Je- ze świetnych obłokÓ\V fosforycznych jądro jego 
rzego III do godności nadwornego astronoma, otaczających. 
z pensyą 400 f. sterl., mógł odtąd 'v;yłącznie po· Już r. l S02 Herschel przedłożyć mógł uczone
święcać się zawodovvi, ku któremu odda,voa wro- mu światu, jako O\voc kilkunastoletnich badań, ka
clzone pociągały go zdolności. Osiadł więc na \Vsi ta log obejmujący do 5,000 gromad gwiazd mgli
w Datchett, a później w Slough pod Windsorcm, stych. Była to praca o której przed nim ani zama
i wsparty hojnością króla, założył tam obser\vato- rzyć mogli astronomowie; bo tylko wysokie udo
rium, nie zaprzestając przytern wyrabiania coraz skonalenie tcleskopÓ\V przez Ilcrschla, zapuszcza
to \Viększych i doskonalszych teleskopó,v. Narzę- nie się 'v odmęt t~j części nieba czyniło możli
ozia te, przedmiot podzhvu i uwielbienia ludzi na n- '''Ćm. \V szystko t<~ż niemal co 'viemy dotąd 've 
ko"vych, pomimo swej ceny wysokićj, rozeszły się ; 'vzględzie tajetnniczych drogi mlćcznćj przestrze
szybko po Europie, bo 'vszyscy monarcho,vie do- ni, zawdzięczan1y starszemu I-Ierschlo,vi. 
bijałi się o zaszczyt posiadania arcydzieł mistrzow- Do roku jeszcze 1818, mając już lat ośmdzic· 
ski~j ręki Herschla. Roku 1787 stanął olbrzymi siąt, udzielalregularnie wypadki prac swoich kró
jego teleskop czterdziestostopolvy, którego Z\vier- Ic,vsko-angiclskicmu to\varzyst\VU przyjaciół nauk. 
ciadlo metalov.'e mial o 4 •;fj stopy średnicy i powię- W ocenieniu nieśmiertelnych jrgo zasług, uni\ver
kszalo przedmioty 7000 razy. Ale \\'spaniały ten sytet oxfordski jeszcze r. 1786 udzielił mu stopień 
potnnik pracy i rozumu ludzkiego '\V krótce nieste- doktora (Doctor of laws), jeden z naj,viększych 
ty, skutkien1 zniedok,vaszenia się powierzchni z\-vier- zaszczytów nauko,vych, którego nie,vielu dostąpiło 
ciadlanćj na 'vilgotnćm powietrzu nocnem, znacz· cudzozicmcÓ\-v, a 'vszyst.lde prawie uczone to,va
nego doznał uszczerbku. Naj,vażnicjsze też odkry- rzyst,va zagraniczne miano,vały go S'\'\'oim czlon
cia poczynił Herschel za pomocą d\vunasto i dwu- kicm. Ozdobiony przez króle\\~sldego opiekuna 
dziestocztćro stopo,vych teleskopó,v. S\,·ojego Jerz~go III w r. l 816 orderem G\velfó\v, 
Już w latach 1783 i 1787 udowodnił on istnienie "'ilbelm Herschcl umarł 25 sierpnia 1822 r. w do

wulkanÓ\V na księżycu. Tegoż roku 1787 odkrył brach swoich Slough pod Windsorem; pochowany 
dwa księżyce Uranow·e, a następnie, (od 1790-- , '"' U p ton w hrabstwie Berkshire. Do samej śmier-
1794) dostrzegł cztery jeszcze inne. Dalej 'vzbo-! ci siły jego fizyczne i umyslo\ve pozostały 'v pel
gacił astronomią odkryciem rotacyi piórścienia Sa- nem działaniu. Znaczną część rozpra\V piśmien

turnowego (któremu to obroto,vi naznaczył tr\vn- nych genialnego astronoma wydruko"rano 'v "Phi· 
nie lO godzin 32 minut) i d vvóch należąeych do tćj losopl2ical t1'ansactions'' i innych czasopismach an· 
planety księżyców. On piórwszy przez udoskona- gielskich; \viele jednak pozostało w rękopisie. Osta
łone teleskopy badał drogę mleczną, mianowicie tnią jego pracą, ogłoszoną r. 1821 w 'vymicnionem 
gromady tak z"'anych gwiazd mglistych, i obliczył piśmie, było podanie naj dogodniejszego sp osoba 
że niektóre z tych gromad przeszlo 50,000 gwiazd obliczenia odlcglości g'viazd stałych od ziemi. 
zawierają . Odkryte przez Piazzi'ego, Olbcrsa i Har- Z rodziny Wilhelma I-Ierschla siostra jego I~a
dinga cztćry no\ve planety: Cererę, PalJadę, Vestę rolina (ur. 'v Hano,·verze 1743 r.) niezmordo\vana 
i Junonę, obserwował z największą dokładnością uezęstniczka jego badań nauko,vych, upamiętniła 
i zmierzył ich średnicę, stawiając genialne hjpotezy s·.voje imię w dziejach astronomii odkryciem kilku 
o naturze tych ciał niebieskich. komet. 

I w fizyce także niejedno 'vażne spostrzeżenie . Jedyny syn jego z Maryi Pitt, John Frederik 
zawdzięczamy Herscblowi. Między inneroi zau· \ William Herschel, (ur. w Slough r. 1790) został 
\vażyl on pierwszy że różne kolory na które pry-

1 
dziedzicem slal\'J i talentu ojcowskiego. Skończy

zmat : rozkłada Ślviatlo słoneczne, różną też posia- · wszy uni\versytct .. 'v Cambridge, którego obecnie 
dają siłę ogrzewania; że same promienie czer\vone jest professorem, w rolodzieńczym już wieku od
tyle dają ciepła, co inne sześć razem "7zięte. Te znaczył się pracami matematycznemi, mianowicie 
i tym podobne obserwacye nad promieniami sło- przerobieniem dzieła Sylwestra Franciszka Lacroix 
necznemi doprowadziły go do wniosku, iż światło o rachunku różniczkowym. Należy on dziś do naj-
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znakomitszych matematyków angielskich, a 'v no· jęty był badaniem południo"rego półsferza firma· 
wszym czasie na polu szczególnićj astronomii i fizy- me n tu. W fizyce młodszy Herschel znany jest 
ki 'vielkie polożył zasługi. 'V r. 1834 udal się na z ważnych spostrzeżeń nad teoryą gal\vanizmu, 
przylądek dobrej nadziei, i tam przez lut cztery za- głosu:i światła . 

• 

STEFAN C Z A R N l E C K 1. 
• 

PRZEZ LUDWII\A JENIRB. 

{Dokończenie). 

Pozby,vszy się Rakocego i znaglh-rszy I{arola 
Gusta,va do ustąpienia ku Szczecino,vi, Polacy ze 
sprzymierzeńcami swemi, Austryakami, mogli już 
pomyśleć o zupelnem oezyszczeniu kraju z reszty 
nieprzyjaciół. Wielkopolanie, pod kicrunkiem Gro
dzickiego, rozpoczęli obieżenie Poznania, osadzo
nego załogą brandenburską, i zajęli go drogą kapi· 
tulacyi. Krakó,v, broniony przez trzy tysiące Sz,ve
dów port dowództwem komendanta Wirtza i dwa 
tysiące W ęgró,v, od początku już lipca opierał się 

skutecznie feldmarszałkowi austryackiemu Hatz
feldowi. Ale gdy przyszła wiadomość o ukladzie 
z Rakocym, i skutkien1 tego załoga siedmiogrod
ska 18 sierpnia opuściła obieżone miasto, gdy na 
'vez\vanie dawniej jeszcze przybyłego króla nadcią
gnęlrhetmani od Międzyboża i Czarniecki ot.l Lwo
wa, '-'Tirtz zaczął mięknąć i nareszcie " 7SZecU 1v ro
ko"7ania. 1'rzydziestego sierpnia stanęła umowa: 
że 'Sz\veclzi z honorami wojskoweroi i trzynastą 

działan1i odpro\vadzeni zostaną do granicy pomor
skic~j ; że długi S\Ve w mieście popłacą, a nie naru
szą \\'łasności pry"'atnej, archin'Ó\V i skarbca zam
kowego; że \Vreszcie król przebaczy Polakom co 
trzymali z nieprzyjacielem. Po podpisaniu 'varun
kó\v Wirtz z całą załogą zaraz opuścił Krakó'v ( •); 
Jan J{aźmirz zaś nieco później ( 4 lVrześnia) \vje-

• 

chał dot1 cicho, bez żadnej okazałości, i zaba,vi-· 
wszy krótko, pospieszył do porzuconćj przez nie· 
przyjaciół W arsza1vy, zkąd jeszcze przed zimą udać 
się mial do Prus, dla odebrania Sz\vedom Torunia. 

Jednocześnic prawic z rozpoczęciem obleżenia 
!{rakowa (18 lipca) Gniński i Morsztyn zawarli 
w Kopenhadze z Danią przymierze zaczepne i od
porne. W następstwie tego traktatu Czarniecki 
z Opalcńskim wkroczyli w cztery tysiące do Po
morza sz\vedskiego. Przechodząc krajami bran
denburskieroi, Czarniecki, przewidujący blizką 
zmianę w polityce elektora, zabronił surowo jakie· 
bądź czynić szkody. Przebywszy wpła\V Odrę pod 
Frankfurtem, wojewodowie pociągnęli pod Szcze
cin i spalili jego przedmieścia. W Passe1valku, któ· 
ry dobro\volnie otl\'orzyl im bramy, zdobyli cho· 
rągwie sz\vedskic, mnóstwo sprzętów wojennych 
i broń na trzy tyisące ludzi. ,Jednakże w kraju ogo· 
łaconym z żywności niepodobna było z wojskiem 
przezimować; drrunastego więc listopada hufce 
polskie, rzuch.vszy trwogę po całej Pomeranii, 'vró
ciły do kraju. 

Tymczasem między pełnomocnikami elektora, 
a Gosievvskim hetmanem litewskim i \lv-r acła\vcm 
Leszczyńskim biskupem warmińskim, umocowane
mi od króla i senatu, ulażono rzeczywiście 'v W ę,. 
Ia,vie (27 1vrześnia) 'varunki przymierza. Główl'lą 

l~) "Hic (Wirtzius) anteąuarn digrederetur, mówi ich treścią było że Polska zrzeka się na zawsze 
Pufendorf ks. IV str. 2 90, a Joanno Gasimiro benigne z"rierzchnict\Va nad Prusami książęce mi, dopóki 
auditus et ab Hatzfeldio magnifico epulo exceptus fuit." te będą \V posiadaniu linii męzkh~j domu branden· 
{Ten, zanim się oddalił, otrzymał od Jana Kaźmirza ła-
skawe posłuchanie, przez Hatzfelda za§ podjęty został burskiego, starostwa zaś lauenburskie i byto\-vskie 
wspaniałą bieiiadą). \ wypuszcza elektorowi prawem lennem. Elektor 

23• 
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odstępuje od związku ze Szwedem i przeznacza 
na usługi rzeczypospolit~j sześć tysięcy wojska, za 
co król polski obowiązuje się po ukończeniu woj· 
ny zapłacić n1u sto tysięcy dukatów, a tymczasowo 
na zastaw długu oddaje starostwo drahimskie. 
Traktat ten przez strony interesowane 6 listopada 
zaprzysiężony został w Bydgoszczy, dokąd oboje 
królestwo przyjechali z Warsza\vy. 

Jui Małopolska, Wielkopolska, Mazo,Ysze i Porl
lasie wyparły z swych granic nieprzyjaciela: ale 
w Prusach królewskich tk\vili jeszcze Szwedzi, 
trzymając Z"7łaszcza porty, z wyjątkiem wiernego 
Gdańska . W Toruniu, Brodnicy, Nowem Mieście, 
Grudziądzu, Elblągu, 1\llalborgu, Tczewie, Cłtojni
cach i Gołubiu mieli oni razem około trzynastu ty· 
sięcy załogi. Tu przeto wypadało królo~'i obrócić 
się z głóvvną siłą. Jeuerało,vie austryaccy J\1onte
cuculi i Hejster kolejno przez kilka tygodni l<usili 
się o zdobycie Torunia; lecz niepoparci przez Jana 
l{aźmirza, (który \Valrząc bezustannie z przeszko
dami, miano\vicic pićniężnemi, stanął na leżu zimo
wem w Poznaniu), zaniechać musieli przedsię-

• • 
\V Zięcia. 

Odłożywszy na później stano\vcze w Prusach 
działania, król w lutym 1658 r. zwolał stany do 
Warszawy, dla naradzenia si~ \Vzględem środkó\v 
zako11czenia lub skutecznego poparcia wo]ny. De 
Lombres poseł fraucuzki, w porozumieniu z kró
lową, nieprzychylną '"'pływowi austryackiemu\ ofia
ro,val pośrednictwo Francyi. Nic jednak postano
'vić nie zdołano, bo V\7krótce szerząca się po War
szawie moro~'a zaraza radzących rozpędziła. Król 
zjechał do Łowicza, i tu odebrał poselstwo od ca
ra Aleksego, z dornaganjem się korony polskićj, 

na zasadzie da\vniPjszych przyrzeczeń. Odpo,vie
dziano posło\vi z uprzejmością, że sejm na 10 lip
ca do Warszawy naznaczony rzecz tę rozstrzygnie. 

Po krótkiej ch,vili pomyślniejszych nieco wypad
ków, nowe rzeczypospolitej zagrażać poczęły klę
ski. Z jednej strony car Aleksy, na przypadek nie
obrania go następcą po Ja nie Kaźmirzu, czynił 

uzbrojenia, zav.rarłszy 23 kwietnia 1658 r. rozejm 
z królem szwedskim; z drugiej otrzymano 1Yiado
mość iż Dania, zgnębiona niepomyślną ~ralką, pod
pisała w Roeskilde uciążli,vy dla siebie pokój, obie
cując nawet posiłki Karolowi Gusta,vowi, których 
już tysiąc pięćset okrętami do Prus posłała. Nic 
prostszego zatem jak przypuszczenie że Szwedzi, 

z dwóch stron od ciężkich uwolnieni '"rojen i \vspar~ 
ci przez nowego sprzymierzer)ea, 'vrócą po ode-, 
branie zaniechanych w Polsce zdobyczy. Jedyną 
,vtych kłopotach otuchę przyniosły d\va poselstwa: 
jedno od chana, ofiarujące królo,vi sto tysięcy hor· 
dyna każde zawołanie; drugie od l{ozaków, z o- . 
Ś\viadczeniem uległości dla rzeczypospolitej. Nie
spodzić"'raną tę zmianę w usposobieniu Ukrainy 
kilką słov.'y wyjaśnić tu należy . 

Stary Chmielnicki \V czer,vcu 1657 r. doszedł 

kresu życia, poleci\vszy jedynPgo syna swojego 
Juraszkę, którego naturalnie pragnął mieć uastęp· 
cą, opiece starszyzny. Lecz Jan Wyho\vski, Polak 
jeszcze '\V roku 1648 pod Żółteroi W odami \Vzięty 
w niewolę kozacką i spra\Ynjący odtąd przy Chmiel· 
nickim obo\viązki kanclerza, człowiek obdarzony 
nadz,vyczajną zręrznością, obok wysokiego talentu 
organiz'lcyjnego, umiał rozsiać pogłoskę że sam. 
przez Bobdana na łożu śmiertelnem naznaczony 
został hetmanem. Kozacy też, starym obyczajem, 
rzucili \V górę kołpaki i jednogłośnie prawie V.7J· 
brali go na tę godność. : Dopiąwszy swego, Wy
ho'\\'ski wysłał zaraz do W arszalvy N osacza, 
oŚ"'iadczając gotowość do układó\v, a następnie 
(18 września 1658 r.) podpisal z Bieniewskim po
słem króla Kaźmirza umo\vę znaną pod imieniem 
hadziackiej. 

Na sejmie \Varszawskim (w lipcu 1658 r.) roz
bierano najprzód sprawę innowiercÓ\V. Izba \Vf~ 
rzekła że wszyscy, oprócz aryanów, spra\vować 
mogą urzędy poselskie, ci ostatni zaś albo wrócić po
winni do kościoła katolickiego, albo w ciągu trzech 
lat opuścić polską ziemię. Pot\vierdzono potem za
warte traktaty, a nareszcie przystąpiono do trudnej 
nieztniernie k\vestyi obmyślenia pićniędzy. Zapro
\Yadzona dawniej jeszcze akcyza i pod,vyższenie 

innych podatków, w kraju przez wojnę \vyniszczo
nym nie\viele uczyniło dochodu; słowem 'v czasie 
kiedy nieznano jeszcze biletów bankowych ani 
obrotÓ\V stojących na kredycie wewnętrznym i ze
"'nętrznym, nie było już w istocie zupełnie godzi-~ 

wego środka zasilenia skarbu. Zaczęto "'ięc lichą 

bić monetę ('') frymarczyć sprzedażą senatorstw, 

( ł) Tym sposobem namnożyło się wkrótce, zamiast 
dozwolonych dwóch milionów, przeszło dwadzieścia mi· 
lionów złotych w szelągach Włocha Boratyni'ego, tudzież 
duźo lichych złotówek mincarza Tomasza Tynfa, nazwa
nych od niego tynfami. Już wtedy ludzie przewidujący ' 
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starostw i klejnotÓ\V szlacheekicb; rla zaś i \vszel- się bez mostów, jak tego już dawniej nieraz da\v_ał 
kie dochody skarbo\ve wypuszczano w dzierżawę dowody, każe jeźdzcom rozkulbaczyć konie, \Vnijść 
i zasta\v różnym spekulantom, najczęśri~j Żydom~ samyn1 do łodzi, a konie trzymać na cuglach. D,va
podkopując tym sposobem zasady dawn(~j poczei- naście chorąg"'i polskich przeprawia się tym spo· , 
\vości, a drogę do pier\vszeństwa w rzeczypospo- sobem bez szwanku, a Niemcy, zachęceni przy kła· 
litej szeroko ot,vierając ludziom choćby bez czci dcm, puszczają się \V ślad za niemi. Załoga kol
i wiary, byle w grosz opatrzonym. dingska, na widok przeważnego w sile nieprzyja-

Leopold król węgierski i czeski utrzymał się cieła, spiesznie opuszcza miasto; Czarniecki zaś, 
tymczasem przy koronie cesarst\va niemieckiego kaza,vszy zaraz osiodłać mokre i trzęsące się od 
i ogłosił przymierze swoje z Danią, Polską i elek- zimna konie, rusza w pogo!l za uieprzyjacielem, 
torem, a \vojnę przeciw Sz~'ecyi. Duńczycy też, zabija "''łasną ręką kapitana, i kilku ludzi bierze 
ochloną\\'szy z przestrachu, chwycili się pierwsze- w nie"rolę. · 
go lepszego pozoru pono,vienia wojny z ICarolem. Opano~rawszy Kolding, elektor z Czarnieckin1 
Gusta\vem, l\7sparci w tern przez miasta hanzeatyc- pociągnęli nazad do Szlezwigu, w zamiarze zajęcia 
kic, a pośrednio i przez Holandyą. wyspy A l s e n, przeprawienia się ztamtąd do Fio-
Według urno,vy pomiędzy sprzymicrzonemi, po- nii, a dalćj do Zelandyi, i zagrożenia z tyłu Karo

łączone "'ojska c•esarskie, brandenburskie i polskie, lol\'i oblegającemu l(openhagę. Wyspę Alsen od
pod naczelnem do,vództvt'em elektora, udać się clziela od lądu przesmyk dość szćroki, ale że ,v środ
miały do Szlezvvigu w pomoc królowi du1"lskiemu. ku jego było miPjsce gdzie konie mogły zgrunto• 
Hrabia Montecneuli pro\vadził czternaśeie tysięcy '\-YaĆ i oopocząć, Czarniecki przeto, kazawszy z brze
Austryaków, sam elektor dwanaście tysięcy Bran· gu po,vyrąby\vać lód siekierami, zwyczajem swoim 
denburczyków' , Czarniecki zaś z Opaleńskim sześć ~·pła'v przebyć go postanowił. ,,Sam tedy ,voje
tysięcy 'vyborowćjjazdy polskićj,w której szeregach woda, (sło\va są Paska) przeżegnawszy się wprzód, 
stanęło 'vielu ze znakomitszćj mlodzieży,jak: Adam \V wodę; pulki za nim, których jeno trzy było, nie 
Działyński, Franciszek Czarnkowski, Kaźmirz Pia- całe wojsko, każdy za kołnierz zatknąwszy pisto· 
soczyński, Michał W ojniło~' icz, Mikołaj Kozubski l e ty, a ladoV\rnicę u\viązawszy u szyi. Skoro przy
i inni. Oddzialy te, wyruszy\vszy trzema szlakami, płynął na środek, stanął, i kazał każdej chorągwi 
wkroczyły przez Holsztyn do księst\va szleznrickie- odpocząć, a potem dalej. Konie już były do pły

go, i dopiero 14listopada 1658 r. złączyły się z so- 'vania probowane; który źle pływał, to go między 
bą w północnej jego części pod miastem Haders- dwóch dobrych mięszano, nie dając mu tonąć. 
leben. Dzień na szczęście był cichy i bez mrozu; już była 

Sz,~vedzi, trzymając od północy miasto J(olding, trochę odwilż poczęła następować, ale zaś potem 
od południa zaś miasto Sonderburg na wyspie szlez- zima tęga ujęła. Żadna tedy chorągiew nie była 
wickiej Alsen, panowali tym sposobem nad oby- jeszcze u lądu, kiedy Szwedzi przypadli i strzelać 
dwoma końcami małego bełtu; pierwszćm więc poczęli; chorągiew tćż każda, która wyszła z. wo· 
usilowaniem \vojsk sprzymierzonych musiało być dy, zaraz na nieprzyjaciela skoczyła. Szwedzi, wi· 
wyparowanie przeci,vników z tych punktów obron- dząc że choć dopiero z 'vody, [a przecie strzelba 
nych. Zaraz tćż, mimo spóźnionej pory, elektor nie zamokła, ale strzela i zabija, l-V nogi; owych 
z Czarnieckim posunęli się ku K o l d i u g o w i, l e- też co przybywali na pomoc przerżnęli nasi końmi, 
żącemu po tamtej stronie 'vązkiej, glęboko na za- a dopiero w nich jako w dym." Po krótkiem oble
chód między Szlezwigiem a Jutlandyą wkraczają- żeniu zdobyto miasta S o n d er b u r g i N ord
cej zatoki bełtu. Nie było dosyć okrętów i statków b u r g, a w końcu listopada 1658 r. cala 'vyspa 
do przewiezienia piechoty, a tern bardziej konnicy; Alsen była w posiadaniu sprzymierzonych i obsa
Czarniecki przeto, umiejący doskonale oby,vać dzona załogami nowo formującego się wojska 

wybite na monecie początkowe litery imienia królewskie
go: J. C. R. (Joannes Casimirus Rex) czytali: incipit cala
mitas regni, (zaczyna się niedola kraju). Krajewski Panow. 
Jana Kaź mirza, tom I, str. f 6 8, 

• 

duńskiego. 

Powróciwszy z elektorem na ląd stały, Czarniecki 
puścił si~ znów do Jutlandyi, i zajął ją daleko ku 
północy aż po Aarhus. W samo Boże Narodzenie 
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na stojących pod tern miastem Polaków natarła 

jazda sz\vcdska. ~Sp o tkanie było Żlva,ve; ale skoń
czyło się na tćm że Sz,veuzi zostali zlan1ani, a Czfłr
uiecki, ścigając uchodzących, dopadł aż pod Kol
ding, napowrót już wtedy przez nieprzy:jaciół ode
brany. Nie mieli nasi armat nni żadnych przybo
rów obleżniczych; Czarniecki jednak, nicdługo my· 
śląc, kazał chorąg""'iom i luźnej czeladzi porozda
wać siekiery, zasłaniać piersi snopami słomy od 
wystrzałów z ręcznej broni, i tak \V imię Boskie 
ruszać naprzód. Pomysł ten prosty, lecz trafny nie
zmiernie 1v danych okolicznościach, 'viele przyczy
nil się do do z\vycięzt\'\'a. Zaled ~'i c bo,viem nacie
rający zbliżyli się do fossy, zaraz zarzucili ją sno
pami i skoczyli pod mury. Wtedy to nasz kroni
karz, Jan Chryzostom Pasek, 1vrąbal się ze S\VO· 

jemi przez jakieś okienko zakrnto\vanc, a jedno
cześnie bramą ""'padł do miasta podpułko,vnik T et
win z dragonami. Zalogę całą w pie11 1vycięto 
i znaczną zabrano zdobycz; ale gdy Z\vycięzcy, roz
biwszy skład prochu, czapkami i chustkami, jak 
kto może, wynosić proch zaczynają, jeden z drago
nów lontem od muszkietu zapuszcza przez nieo
strożność ogień i wysadza w po1vietrzc część zam
ku. Zginęło tam ludzi niemało , a między niemi do 
trzydziestu Polakólv (i). 

Na leżach zimo1vych po,vstaly zatargi między 

( ł) ,,Po one m szczęśliw~m zwycięztwie, mówi Pa
sek (wyd. Racz. &tr. 2 ł i 2 2), zrobiwszy tę robotę prawie 
\Ve trzech godzinach, zuraz tam osadził na lój fortecy wo
jewoda kapitana Wąsowicza z ludtmi. Poszliśmy nazad, 
każdy do swego stanowisk.a, bo trzeba było w tak wielką 
uroczystoś6 mszy świętej słuchać; mieliśmy księdza, ale 
nie było appć.lratu. Jeno cośmy w )asy weszli, aż księdzu 
Piekarskiemu wiozą a p p arat, po który był nocą wyprawił. 
Tak tedy sLanęło wojsko: nago to w ano do mszy na pniaku 
ściętego dębu, i tam odprawtło się nabożeństwo, napali
wszy ogień do rozgrzawania kieJicha, bo mróz hył tęgi . Te 
Deum laudamus śpiewano, aż się po lesie rozlegało. Klękną
łem księ. Piekarskiemu służyć do mszy; ucłeszony ubieram 
księdza , aż wojewoda rzecze: ,.Panie bracie, przynajmniej 
ręce umyć." Odpowie ksiądz: Nie wadzi to nic; nie brzydzi 
się Bó~ krwią rozlaną dla imienia swego. •' Spotykaliśmy 
potem naszych luźnych \viozących nam różny zasiłek. Gdzie 
kto swego zastał, tam siadł i jadł, z owego wczorajszego 
głodu. Wojewoda wesoło jechał, że to prawie niezwyczaj
nym przykładem, bez armaty i piechoty, wziął fortecę ta
ką; co oboje mógłby był mieć od elektora blizko stojące
go, ale fantazya w nim była że nie cbeiał się kłaniać, ale 
żeby do niego samego ta należała się sława, ufając w Bo
gu, porwał się i dokonał." 

Polakami i Brandenburczykami; Czarniecki także 
poróżnił się z 1\Iontecuculi'm jenerałem austryac
kinJ, i, jeśli wierzyć można Pasko,-vi, wyz\val go 
na pojedynek. U mial jednak elektor, jako na(·zel
ny do\vódzca 'vypra,vy, spory te załagodzić; bo za· 
mierzając podobno wystąpić jako kandydat na 
przyszll~ elekc yi polskiej, starał się naturalnie o roz
szerzenie S\Vcgo 'vply\YU i zjednanie sobie stronni
kÓ1V. Zawsze tćż dla Polaków 'viele okazywał 

grzeczności, częstowal ich, chodził po polsku, a kie
dy 'vojsko przechodziło, stojąc przed namiotem, 
trzymał czapkę \V ręce, dopóki 'vszystkie nie prze
ciągnęły chorągwie ( •). Tegoż czasu król dtu1ski, 
w ocenieniu ile szabla polska pomocną była jego 
spra\\·ie, przesłał Cll.arnieckiemu list pelen pochleb
nych wyrażeń, z OŚ\viadczeniem S\vej \Vdzięczno
ści za odebranie 'vyspy Alsen trzykroć liczniejsze
mu przeci~'nikowi (~). 

(l) Pasek 'vyd. Racz. str. 4 4. 
(l) List ten u Ruda w skiego (str. 43 9 i 'łO) brzmi 

jak następuje: 
Fridericus lll. Dei Gratia Daniae, Norvegiae, Vanda

lorum, Gothorumque rex, dux Scblesvici, Holsatiae etc. 
Singulari favore ac benevolentia nostra regia praemissis, 

lllustrissime domine sincera grateque nobis dilectet 
Afaxima cum aestimatione nobis relatum est, quo

modo illustritas vestra diversis conflictibus, novissime 
eliam in occupatione insulae Alsen, sitorumque in ea ca
stcllorum, inter alia hostis copias numero militum plus 
quam triplo fortiores, praeeunte suo agmine profligando, 
virtutem suam vere beroicam cum laude et admiratione 
omnium exercuit. Quemadmodum nobis semper de illu
stratione vestra, utpote duce rebus suis gestis praeclaro, 
gratulati sumus, affectumque serenissimi regis vestri fra
ternum, in auxilium ormorum nostrorum illustritatem ye
stram submittendo, ahunde deprehendimus, ita benevo
lentiam nostram regiam, quam meritis suis etiam apud 
nos acquisivit, contestari bisca voluimus, ex animo optan
tes, ut felicissimis quibuscunqoe successibus fama iłlustri
tatis vestrae, nonsolom patriae, sed et exteris etiam ma
gis magisque cognita universo orbi, praesertim buic arc
too n1agis magisque innotescat. De caetero persuadet 
sibi illustritai vestra, nos quidquid officiorum nobis prae
stitum fuerit, grata animo, omnique favore regio cum 
Deo et teropora agnituros. Dabantur in arce nostra regia 
Haffniae, die !4 decembris, anno 4 658.-lllustritatia ve
strae benevolus. 

Fridericus rex. 
Co znaczy po polsku: 

My Fryderyk III z Bożej łaski Danii, Norwegii, Wanda
lów i Gotów król, książę szlezwicki, holsztyński i t. d. 

Zasyłając wprzód szezególnie jszą łaskę naszę i przy
chylność królewską, 
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Na początku roku 1659 aumirał szwedski Wran
gel, lvpłynąwszy do małego bełtu, zajął miasto 
Middelfart na \~ryspie Fionii; z drugiej strony, od 
Jutlandyi, Szwedzi trzymDli tl-vierdzę F r y d ery
e y ą, i sta\'\'szy się przezto panami obyd\vóclJ brze
gów morskich, przeszkadzali do,vozo"''i żyvvno

ści dla wojsk sprzymierzonych. Elektor z Czar
nieckim obl(\gli ten ważny punk t strategiczny, sta
rając się różnemi fortelami wywabić nieprzyjac-iół 

z za szańcó\v; ale ci, rzadko tylko i znienacka czy
niąc \Yycieczld, nicmało naszych położyli pod 
murami fortecy, gdzie między inneroi raniony zo
stał młody Stefan Czarniecki starosta l<anio\vski, 
syno\viec \Yojewody ruskiego. N areszcie, kiedy już 
'vszystko przygoto\vano do szturmu, \Vrangel pod
płynął w nocy z okrętami, zabrał całą załogę, amia
sto podpalił. W padli nazajutrz Z"'7iązkowi do opu
szczonej "'al'O,Vni, myśląc jak Z\Vykle O zdobyciu 
łupów; ale Czarniecki, \YÓdz doś,viadczony, prze
widując zdradę, kazał im spiesznie ustąpić. I spraw
dzila sięjego oba\va, bo "'krótce podłożone miny 
wysadziły część zabudo\"\'~lll (i). 

Pomyślne te działania 'vojenne posta"''iły z"·iąz
kowych w możności przedsięwzięcia wypra,vy na 

Jaśnio wielmożny szczerze nam miły i ukochany panie! 
Doniesiono nam z największem uwielbieniem, że JW. 

pan w różnych potyczkach, a świ6żo w zajęciu wyspy Al
sen i położonych na niej \Varowni, między innemi trzykroć 
liczniejsze wojska nieprzyjacielskie gromiąc na czele swe
go hufca, dałeś chwalebne i godne podziwienia dowody 
męztwa prawdziwie bohaterskiego. Jako więc zawsze win
szowaliśmy sobie obecności wodza tylą czynami słynnego 

i ocenili w zupełności przyjaźń braters~ą Nt~jjaśniejszego 

króla polskiego, gdy w pomoc orężowi naszemu prz.ezna
czył JW. pana, tak też przychylność naszę królewską, do 
któr~j zasługami sweroi i u nas nabyłeś prawa, nioiejsz~m 
okazać pragniemy, życząc z serca aby sława JW. pana wsze
lakiego rodzaju powodzeniami nietylko w ojczyznie jego, 
lecz u postronnych także po całym rozgło§na ~wiecie, szcze• 
gólniej w tym kraju północnym coraz się bardziej szerzy
ła. Zresztą bądź J\V. pan przekonanym, że wyświadczone 
nam przysługi wdzięcznie i łaskawie z Bogiem i współczes
nością uznajemy. Dan w zamku naszym królewskim w Ko
penhadze, d. 24 grudnia 1658 r. JW. pana przychylny 

Fryderyk król. 
( ~) A owa forteca, która niegdy§ 2 0,000 ludzi stra

wiła, gdy ją brał Szwed królowi duńskiemu, bo Szwedów 
9000, a Duńczyków ~ ł ,000, jako sami kommissarze po
wiada li, zginęło, wróciła się nazad bez s tra ty \vojska. Po
wiadali kommissarze ie się tu ta ziemia krwią ludzką tak 
nasyciła, jak wodą po wielkim deszczu." {Pasek, wyd. 
Racz. str. 4 ł). 

Fionią. Czekano floty holenderskićj, która podj~ła 
si~ prze"''iezienia 'vojska, a tymczaso,vo robiono 
"rycieczki dla rozpoznania brzegó\Y. Raz i Czar
niecki, zabra\vszy z sobą:stu czterdziestu ludzi, nie
wielkim okrętem 'vyruszył na morze, a płynąc 
z wiatrem przyjaznym, zapędził się dość daleko. 
Kilka już mil oddzielało podróżnych od brzegu, 
gdy nagle straż masztowa ujrzała zbliżajl\cych się 
pięć okrętÓ\V nicprzyjaciclskich. Upadło wszystko 
na duchu; sam tylko \vojewoda, widząc że uciecz
ka niepodobna, za\volał: ,,Oto bracia, szukaliśmy 
na lądzie nieprzY,jaciela, na morzu go znaleźliśmy; 
ani " 'alami, ani murami, ani obozem zataraso\va· 
ny, ale pośród n1orza. Niema się tn gdzie scho,vać, 
ani zdrady żadn ~j nie może uczynić; gotÓ\V jest do 
boju. Teraz Polacy pokażmy iż nictylko na ziemi, 
lerz i na wodzie nicustraszone niesiemy serce" (i). 
I rozkazał stcrniko\:vi Z\vrócić się 'vprost ku d\vom 
najbliższym okrętom. Sz,vedzi, rozumiejąc że to 
zasadzka, za,Yahali się; a tymczasem tćż wiatr się 

obrócił, i okręt CzarnieckiPgo, \Y cale już '" kot1cu 
nie ścigany, szczęśli\vie przybil do brzegu. Elektor, 
witając \voje\vodę z radością, przełożył mu jednak 
niebczpieczci1st\YO na jakie się "'ystawił, i prosił 

aby na przyszłość nie narażał tak S\vego życia, tyle 
dla \Vszystkich drogiego (') . 

Dzie\viątt3go nareszcie maja Montecuculi z sze
ścią tysiącami A ustryakó'v wsiadł na okręty, pły
nąc ku miasteczku Middelfart. W polowie przcpra· 
wy ~jawił się łV rangel z flotą, i przyszło do bitwy 
morskiej, w którćj obie strony znaczne poniosły 
straty, a sam Montecneuli oberwaną drzazgą okrę· 
tową ciężko \V goleń był raniony. Za nadej· 
ściem nocy Sz"'edzi odpłynęli do Fionii, Austry
acy zaś, nic nie wskórawszy, z nad"'?erężonemi okrę
tami holcndcrskicmi, wrócili ku brzegom jut~ 
land s kim. 

Gdy to się działo lV Danii, \V innych także stro
nach sprzyjało szczęście orężowi polskiemu prze
ciw Sz,vcdom. Toruń, po długiem obleżeni u, je
szcze 'v ko11cu r. 1658 poddał się królowi przez 
kapitulacyą. Następnie w ciągu r. 1659 Jerzy Lu
bomirski zdobył szturmem Grudziądz, odebrał 
Tcze\V i Głowę (flaupt) t\vierdzę Gdat1sk&; Den
hof zaś, skutkiem układu, zajął Brodnicę. W Kur~ 

( 4) Panow. Jana Kaźm. wyd. Racz. tom II str. 4 5. 
(2) Tamże str. ł 6. 
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Jandyi tćż Hilaremu Połubhłskicn1u pisarzo,vi pol· 
nemu powiodło się zdobycie Goldyngi, I.Jiba,vy, 
1\'indawy i Mi ta" y, podstępem nieda"'no przez 
Duglasa zajf!tych. 

Tyn1czasem clawno już przewidywana wojna 
dotknęla l:> olsl\ę od potężnego sąsiada. Car Ale
ksy trzy po trzydzieści tysięcy wojska nrysłał w gra
nice rzeczypospolitćj. Zjednem Trubecki \Vkro
czył na Ukrainę; drugie Cho\vański i Dolgoruki 
powiedli do Litwy; trzecie Romadanowski trzymał 
'\V od\vodziP. między Dnieprem a Berezyną. We
lvnętrzne też spra,vy kraju coraz się bardziej \Yi

kłały. Niepłatne od lat kilku 'vojsko k"'arciane 
złożyło konfederacyą pod laską l\1areina Jaskól
skiego; kiedy zaś ustano,viona w Lublinie kom
tnissya przystąpiła do spra,vdzenia rejestrów, po
kazało się iż rzeczpospolita \Vinną jnż była nie
zmierną \V owych czasach summę trzydziestu czte
rech milion0\\' złotych, na którą z uch\valonyrll 
podatkÓ\V \vpłynęlo tylko sto sześćdziesiąt tysię

cy (i). Obrnyślenie 'vięc środków zakot)czenia 'voj
ny z chylącyn1 się do zgody da\vniejszym nieprzy
jacielem, skuteczne odparcie nolvego przech,vnika, 
wreszcie spra,vy kozackie i usunięcie konfedera
cyi, \vszystko to nieodzownie 'vymagało sejmu. 
Ot\vorzono go 17 marca 1659 r., a potrzeba prze· 
dłużyła go nad pra~'o na trzy n1iesiące . Na sejmie 
tym zatwierdzono najprzód umo,vę hadziacką, mo
cą której 1\:ozacy uważani być mieli za naród wol
ny, podobnie jak Lit,va z koroną zjednoczony. Po
slów od wojska zkonfederowancgo zbyto obietni
eamii odesiano do kommissyi 1\vowskhU, ostatecz
nie rzecz tę rozstrzygnąć mającej. ~Iiano\vano po
tćm kommissarzów do pro,vadzenia układó'v ze 
Sz,vccyą i carem; na przypadek zaś spełznięcia ta
ko\vych przeznaczono wodzami: do Prus Jerzego 
Lubomirskiego hetmana polnego koronnego, na 

Ukrainę Jędrzeja Potockicgo "'oje\vodę bracła,v
skiego, a na Lit,vę Pa,vła Sapiel1ę hetmana \Viel
kiego litewskiego, ze Stefanem Czarnieckim, któ
rego król spiesznie z Danii o u wolał ( 4

). 

(f} Jemiołowski, str. • 40. 
(~) ,,Czarniecki wielką reputacyą sobie i Polakom 

W tych krajach zrobił. Książęta zacni Czarnieckiego ko
chali, dla rycerskich akcyj, żołnierze onego lubili, że się 
nie szanował, zarównie z rycerstwem na wszysLkie nie
bezpieczeństwa narażał się. Chwalili jego odważni, jako 

Czarniecki 'v ciągu tej 'vypra\l·y posiłkowej 
rozszćrzy\vszy ua północy sławę swojego imienia, 
otrzymał \V darze od króla dut1skiego złoty łań· 
cuch, oraz czarę krysztalową i takąż nalewkę, 

\V złoto oprawne i rubinami wysadzane (i). Pro· 
szonym będąc o zosta,vienie w wizerunku pamiątki 
S\vojćj twarzy, długo się \Vzbranial, powodo"'any 
właściwą \Yielkim ludziom skromnością, i uległ do· 
piero kilkakrotnym kommissarzÓ\v króle\vskich na
leganiom ( ~). Za po,vrotem do kraju wstąpił do 
Poznania, dokąd po ukończonym sejmie zjechał Jan 
Kaźmirz, i po\vita,vszy tam króla na czele S\Ycgo 
pułku odartego, przybranego \V suknie zdobyte na 
Sz,vedach, nader pochlebnego doznał przyjęcia. 

~1onarcha, uznając \V pełnych laskawości wyra· 
zach zasługi jego ula tronu' obdarzył go wtedy 
emfiteuzą Rat.no \V ziemi chełmskiej, z pra,vem po
siadania dla spadkobierców na lat trzydzieści ( 3). 

Karol Gust<.l\V, przegra\vszy przeciw Duńczy
kom ~ralną bitwę pod Nyeborgiem (25 listopada 
1G59 r.), gdzie zginął między inneroi Kaźmirz 
Piasoczyóski starosta ostrolęrki, zosta,viony '"Da-

rycerza, a tchórze desperatem nazywali; serca wielkiego 
będąc, nie zważał niebezpieczeństwa, a oni mu za to lek
komyślność przypisywali. Kurfirszt brandenburski płacząc 

z nim żegnał się; król duński 'vszystkicmi sposobami chciał 
go zatrzymać; lecz ordynansem króla Katmirza s!,ładał się." 
i t. d. (Panow. Jana Kaźm. wyd. Racz. tom II, str. 35). 

( ł) Rysunek czary i nalewki, zostających dziś w po
siadaniu dwóch znakomitych rodzin polskich, zamieszczo
nym będzie w drugiej seryi ,,Wzorów sztuki średoiowiecz
n~j," wydawanych przez A. Przeździockiego i E. Rasta
wieckiego. 

(~) Panow. Jana Kaźm. wyd. Racz. tom II, str. 36. 
{3) Konstytucya sejmowa dobra te nadająca brzmi 

jak następuje: Nagroda zasług wielm. wojewody ziem ru
skich. Codzienne prace wielm. Stefana na Czarnce Czar
nieckiego 'vojewody ziem ruskich,.odwagi, zdrowia i kosz
tów dla dostojeństwa naszego i całości rzeczypospolat~j, 

jako }ndicio co1nmu11i są wielkie i godne pamięci, tak nas 
do wszelkiego obowiązują respektu i wdzięczności, które 
chcąc in txemplo posteritati osobliwszą szczodrobliwo
ścią godnie coronare; dobra nasze Ratno w województwie 
ruskiero w ziemi chełmskiej leż~ce, cum omnibus atlinen
tiis et pertinentiis, wedle przywileju na tę dzierżawę od 
nas danego, jemu i potomkom jego, w nagrodę cnoty, 
usług życzliwych, auctoritale praesentis conventus po&t 
decessum tak samego jako małżonki jego, do Jat trzydziestu 
jure enlplłiteutico sukccssorom tegoż wielm. 'vojewody ru
skiego za zgodą wszech stanów konferujemy, salvis juribus 
reipublicae i kwarty. (Vol .. Ie gum, tom IV str. 6 ł 4 ). 
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nii przez Cznrnieckiego z tysiącem jazdy, \vyraźnie 
pragnął już pokoju. Pelnomocoicy przeto pol

scy, SZ\'\'edscy i brandenburscy, "' obranym za 
mi~jsce roko\vat1 klasztorze olhvskim nicdahlko 

Gdtn1ska, przy pośrednict,vie posła francuzki<'go 
do Lombres, ulożyli traktat, któr<'go ostateczne 
zamknięcie przyspieszyła jeszcze \viadomość o na

stąpionćj w dniu 23 lutego 1660 r. śmierci króla 
sz,vedskiego. 1\:ról polski traktatem tym, ogłoszo
nym 3 maja, zrzekł się prawa uo Szwccyi i .lfin
landyi, zacho\vując tylko do śrnicrci tytuł i pieczęć 
\Yladzcy tych kr~jÓ\\'; Inflanty poludnio"·e zostały 

przy Polsce, pólnocne zaś za Dź,viną ''7ciclooe do 
Szn7 ecyi; załogi sz\vedskie ustąpić miały z l\1albor

ga, Sztun1u i Ebląga, a zwrot \Vlasności pry\vatn~j 
i \vymiana jf'I1rów "'zajemnie zape,vnione. Tak 
lvięc stosunki przyjaźni, po pięcioletniej blizko wal
ce, przy\vróconc nareszcie zostoly między dv;roma 
narodami, które, zamiast ścisłego raczc~ skojarze
nia się Z\Viązkatni polityczncmi, coraz to ponawia
ły zacięte z sobą spory. 

polskietni: hrtman Sapieha \vyłączne clo nićj rościł 
sobie prn,vo; Czarniecl<i za:, 'vychodząc z zasady 
że otldzial j~go nic jest na żoluzie lite\vsldm ani 
pod kotncndą hetmaóską, tylko \V sposobie posil. 
ko\vym przydzielony, don)agal się częśc-i l\1pu, nie 
dla siebie, lecz dla \'\'Ojska S\Vojego. Nicłatwo by
lo rzecz tę rozstrzygną(~, bo obie strony upićraly się 
przy s"·ojc~m; 'vięc \V l<oń{łu zniecicrplhviony Czar· 
niecki " 'ypra\vil od siebie Skoraszc"·skicgo, który 

\V dni cztćry stanął '" 'Varsza \vie i doniósł król o· 
'"i o 'vypadku spotkania. 

Zpod Lacho,vic J>olacy dwoma szlakami pocią
gnęli ku Dniepro,,·i. Sapieha stanął pod Szkło,vem, 
Czarniecki pod 1\iuhyJo,vem; lecz nadaremnie obaj 
wodzo,vic kusili się o zajęcie tych miast obron
llych. Doby,vanie szcz~góJniej 1\tlohylo,va, pro\va
dzone bez dostatcczn<U liczby armat i regularnćj 
piechoty, niemało l<r,vi i czasu koszto,valo oblrga-
jących. Otrzymano też " 'l\rótcc 'viauomość że 
Dolgoruki ze znaczną silą przybywa ula dania od
sieczy przyciśniętej \Varo,vni. Postaoowił lvięc het

man, po odbytej z Czarnicekim naradzie, przepra
\''iĆ się na drugą stronę Dniepru, i tu pomiędzy 
rzeczkami Bazyą i Prusą 18 października przyszło 
do 'valnt~j rozprawy, '"której obydV\'a \vojska \Yiel
ką poniosły stratę, ale plac boju pozostał przy Po
lakarh. 

Odetchną\vszy po " 'ojnie SZ\Yedskićj, Jnn Kaź
mirz \Yszystkie S\Ye sily zwrócił ku zagrożon 'j Li

t\vie, 'v którćj lrojska Cho\vaóskiego zajęły już 
Wilno, Grodno, Troki, 1\tliósk, Brzt ść i inne zna
czniejsze miasta. "'7ysłani \V tę stronę Pa,vcl Sa
pieha z lvojskiem lite\vskiem i Czarniecki na czele 

pułków świćżo z Danii przybyłych, stacznją z Cho
\vańskim bit~vę pod P o l o n ką (27 czer\.vea 1660 
r.) i znoszą obieżenie \Varo\vnego zamku Lacho
lvice ( 1

). Z okazyi podziału zdobyczy 'vojcnn~j 

po,vstal \Vtedy spór między d'von1a dowóJzcami 

( f ) "\V s zys t k o t o , m 6 w i P a s ck (\V y d . R a c z. str. 8 t ) 
stało się męztwem i pośpiechem c~nrnieckie,.;o, bo Sa
pieha zawsze odkładał na jutro, oczekując na lepsze jakieś 
oporządzenie \vojska w kopie i inne rzeczy. Z tego po
wodu powiedział mu Czarniecki: "Po chwili nie pomogą 
nam i kopie, a 1.rcsztą nietrudno w Litwie o chrotelowe 
tyczki. Jeieli się ty z \Vojskicm s\vojeru nie ruszysz, pój
dę ja w imię Boskie bez waszmości. "-l dalej, str. 8 2: 

Z tam tą d Sapieha z Czarnieckim, idąc za pla11ern 
da\vniej jeszcze przez ostatniego po,vziętym, ru
szyli nazad za Dniepr ~, głąb' Lit,vy przeci\v Cho

wat1skiemu, który zarnknął się 'v Połocku. Nad
chodząca jednak zima zawiesiła dalsze działania 
wojenne, a spraco,vane pułki rozłożyły się nad 

Dź,viną, mając ciągle na oku przeci,vników i usta
wncmi podjazdami odcinając im żywność. 

"Kiedy CzArniecki wjeżdżał do Lacho\\ i c w dzień Naj
świętszej Panny, W)Sz)i przeciwko nien.u w process}i za
~onnicy, szlachta, szlachcianki i h.to tyJI\O był w ow~m 
ciężkiero obleżeni u. "Witaj, zawilej, wołali, niezwycięiouy 
wodzu, niezwyciężony wojowniku! Zawitaj od Boga nam 
zesłany obrońco!'' Byli i tacy, osobliwie z białychgłów, 
co wołali: "Zbawicielu nasz!'' Zatulał uszy czapką, nie
cbąc słuchać owego pochlebstwa. Kiedy zaś pn nim 
wjeidżał Sapieha, połowy tego applauzu nic było, tylko 
proste przywitanie, choć to jego własne siedlisko:' 

Ksu~GA ŚWI.lTA R, JV. 

Gdy to się działo na Lit\vie, Ukraina podzieloną 
była na d\va przeci,vnc stronnirt\va: jedno z nich 
popierało Wyho""7skiego, drugie Juraszkę Chmiel
nickiego, któremu dla \Vieku zbyt młodzieńczego 
przydano Cieciurę czyli Teterę, przychylnego caro

'"i Aleksemu. Wyho""rski jednak coraz bardziej 
tracH na wpływie; opuszczony od swoich, uszedł do 

Baru, a Czehryn, stolicę jego, zajął \\'krótce Chmiel
nicki. W oj ska też cara Aleksego, pod 'vodzem S ze· 
remeto\vem, wsparte przez Kozaków Tetery, coraz 
8ję szerzej rozpościerały po Ukrainie. Ruszają 
przeci\V nim Stanisła\v Potocki hetman wielki ko· 

ronny od Pokucia, z Jerzym Lubomirskim hetma· 
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nem polnym (który, po ukończeniu \vojny w Pru· 
siech, puB{ i swe ściągnął na Wołyń) i \V połączeniu 

z d'vudziestą tysiącami hordy znoszą najprzód pod 
Słobodyszczem Juraszkę, prowadzącego czt<:~rdzie

sto·tysiącznc wojsko posiłkowe, a potem pod Cu
dnowem spotykają samego Szeremeto\va. Ostatnia 
ta bitwa miała miejsce 18 października, 'v ten sam 
dzict1 \Vłaśnie kiedy na Litwie Sapieha i Czarniec
ki niedaleko Mohylon'a \Valczyli z Dołgorukim. 

W następst,vie tych d~ialań pomyślnych Jerzy 
Chmielnicki, jako hetman wojsk zaporożskich, po
przysiągł ~'ierność kr{Jlowi i od'rvolał Teterę. Ta
tarzy zabrali całą zdobycz i po,vrócili do l{rymu, 
a polskie chorąg\vie, zosta\vszy bez nagrody, ba 
nawet bez żołdu, i potraciwszy \Viększą część koni~ 
rozeszły się do domu~ lub rozłożyły gdzie można 
bylo na kv;,aterach ( •). Czarniecki tylko, '~'przód 

jeszcze przebra\vszy się z Lit"'Y, przebył Dniepr 
pod Kijo\vem, i niszc·ząc '~'szystko ogniem i mie
czem, zapuścił się aż po N l>\vogródek Sie~rierski. 

tom n ość, tłumaczy się zręcznie z zapomnienia i koń· 
czy temi wyrazarr1i: "Sanl temu '\vinicn jesteś, pa
nie \Voje\vodo, skoro mnogością zdobytych chorą
gwi zarzucileś tron króle,vsld, i nie dałe ś przed 
niemi widzieć ani pana naszego miłościwego, ani 
mnie od uiego mó,viącego.'' (i) 

Zac ze m kanclerz ~'i elki koronny Prażmov.'ski 

dziękując hetmanom'od króla i rzeczypospolitej, naj
bardziej ~rielbił Czarnieckiego, \Yynosząc go nad 
\Vszystkich (~), a król, \V nagt'odę położonych za· 
sług, dal mu na lvłasność dziedziczną Tyk o c i n 
z przyległościami (3

). 1\:iedy zawistni sarkać zaczęli 
na tę szczodrobli"'' OŚĆ króle,vską, pod pozorem że 
obracanie dóbr rządo,vych w prywatne unlniej
sza majątku rzeczypospolitej, Jan Kaźmirz, po
"''stawszy na tronie, \V te słowa przenlÓ\vil do po
słó,v: , ,-.leżeli wam sila to zdaje się być, żeby 

Czarnieckiemu, za jego cnoty i pracę tak vdelką 
i odważne akcye, Tyk o c in 'viecznością dostal się, 

Podczas sejmu nadzwyczajnego, Z\voJanego na {i) Pamiętnik Wydżgi, str. 4 9 i 20. 

dzień 2 maja 1661 r., obydwaj hetmani koronni (~) Panow. Jana Kaźm. wyd. Racz. tom II, str. 4 ł 8. 
odbyli wjazd do Warszalvy, podobnież Pa\vel Sa· (3} Konstytucya nadaj~ca starostwo tykocióskie Czar-

nieckiemu znajduje się w Vol. legurn tom IV, str. 703 
pieha hetman wielki lite\vski, któremu w braku w słowach następujących: Gralitudo merjtorun~ wieimo-
koliegit (bo Gosiewski hetman polny jeszcze roku żnego wojewody ruskiego. Dobrze są wszystkiemu światu 
1659 dostał się do nie\Voli Cho1vańsldego), to\va- świadome wielm. Stefana na Czarnce Czarnieckiego, wo
rzyszył Czarniecki 1voje\voda ruski. jewody ziem ruskich odważne dzieła, zasługi, które przez 

Siódmego czer\vca, pośród okrzyków ludu, ,vo- wszystek swój wiek, począwszy od młodszych lat swoich 
aż do teraźo iejsze go czasu, nam i rzeczypospolitej wy-

je~' oda przybył do zarnku, gdzie król oezekhval świadczył. Osobliwszym jednak sposobem podczQS tych 
go w gronie senatu. Biskup \Varmiński Wydżga przeszlycb zamięszasycb czasów do ratowania ojczyzny ~ 
mial go powitać molvą, gdy nDgle \V otYrartych i wy~źwignienia ~ej z tak cięż~ich terminów swoj~~ c.on• 
podwojach ukazuje się wódz zwycięzki, na czele currtt męztwem 1 odwagą. .Którego lubo sama Dlee;maer-

t , · h · , . d b h teina sława ad seram poster,tatenl transferret no·men, aby 
owarzyszow niosącyc sto p1ętnasc1e z o ytyc_ . d k . t k d · h · 1 · d 1·-< · . . . . · Je na " 1 my a o waznyc Jego zas ug n1e z a tamy s1ę 

chorągwi. Sam Czarniecki, z naJbogatszym suto być ingrati, i owszem one ojcowskim przyjmując afektem: 
zlotem bafto"vanym proporcem, pozclra \Via mo nar- dobra nasze starostwo tykocińskie, ze wszystkieroi dwora
chę poklonem i \V milczeniu kładzie go u stóp tronu. mi, folwarkami, wsiami i przynależyto~ciami do tych dóbr 
To · kl d kl d · t 1 . n<lleił\cemi, et cum jure patronatus, za zgodą wszet.!h sta-

;va:zysze, za Jego ?rzy tl e m,. s ' a B Ją a ~ze nów auctoritate praesentis conventus jure haereditario one-
wniesione sztandary, 1 tworzą z nich stos \vyn1o- mu i sukcessorom jego ad perpetuam merito1 .. um jego 1ne
sły. Zmięszał się Wydżga tą sceną niesporlzianą moriam dajemy; jako to wszystko przywałej od nas dany 
a tak wymowną; ale \\'krótce, odzyskawszy przy- szerzej wyraża, cum omnibus inlmunitatibus bonorum ter-

l restrium, salvis in integro fundationibus eccle&iasticis et 
( ~) "Szlachta z pod chorągwi konnl'Ch, mówi autor ho spitalis na żołnierzó\V postrzE'lanych, prot,isioneque an

Panow. Jana Kaź m. (wyd. Racz. tom II, str. ~ O 9 ), po tra- 11ua patrum sancti Franci s ci ordinis minorum de obser
ciw~zy konie, piechotą wędro\"łała, kulbaki i rzeczy na vantia conventus Tykocinensis . Ksi~ży zaś płehanom die
sobie niosąc. Nie można było i spojrz~ć bez talu i płaczu: cezyi wileńskiej forum za dworem, a nie w trybunale na
chorzy bez wszelkiego starania porzuceni po drogach, znnczamy. Sądy ziemskie w Ty~ocinie i pozycye ksiąg zie
walali się konając; żadnego starania nie było onycb po- mt bielskiej tak jak zdawna od prawowane Ływały, odpra
wieźć i pożywienia oh myśleć, nagie b przyodziać i kożu- wiać się mają sub eadern secu1·itate iudiciorum, i gospody, 
chami chorych zagrzać. Zacni hetmani, a niedbali o żoł- jako przedtem by"·uły dawane ex of{icio, i teraz rozda-
nierzów, jakby onych w dalszy czas nie trzeba." wane być mają. 
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więc cokol\viek i ja mam 'v tej ojczyznie zaslug, 
łączę do zasług Czarnierldego, a jeśli jeszcze i to 
mało, \Vięc do mu jagiellot1skiego OŚ\viadczone rze-

ku. Niepodobna jednak było znaleźć skuterzneg() 

lekarst\va na to złe nurtujące cinło rzeczypospoli· 
tcU, bo niedostatek sb~arbu, złe zaży"'anie jego do· 
chodów, a \\TP.szcie tan10\Vanie obrad gdy tylko 
szło o nakładanie ciężarÓ\v pieniężnyc·h, niez,vycię-

czypospolitćj dobrodziPjst\va przyłączam, a zatćm 
rozumiem że tego już w art0 a (i). 

Na sejmie tym, pod laską księcia 1\1icbala Ra
dzi \viłla stolnika lilewskicgo, król Kaźmirz po~·ie

dzial znaną mo\vę, zalecającą obranie następcy tro
nu za życia jeszcze monarchy; ""'niosek ten jednak, 
skutkiem oporu troskliwych o zacho,vanie wolnćj 

elekcyi posłÓY\' , został usuniętym. PomyślniP.j po· 
szly rzeczy co do innych przedmiotÓ\v obrado,vych. 
Zat\vierdzono trak ta t oliwski ze Szwecyą i raz je
szcze umo"''ę hadziacką z Kozakami; "''JZnaczono 
poslów do Porty i chana tatarskiego, tudzież kom. 
missarzów do układania się z carem Aleksym Mi. 
chajlo\viczem. VV tym także czasie cale praV\ric 
'vojsko koronne, zniecierplhYionc próżuemi obie ... 
tnicami, obravi'SZJ sobie marszałkiem Samuela 
8\Yidcrskiego \ ~), coraz to groźni<~j domagać się 

zaczęło zaległego żołdu, a 'Ykrótre i 'vojsk o li
tewskie, pod przeV\'odem ŻyromskiPgo, odstąpi
''"szy hetmana Sapiehę, polączylo się z koronnćm. 

Tymczasem Ch o'"' ański, ściągną \Vszy roz proszo. 
n e siły, zebrał pod Smoleńskiem armią d \vudzie

stotysiączną, i w kroezyl z nią po\vtórnie do Li~ 
twy. Na jPgo więc spotkanie król osobiście po

spieszył ku Wilnu, mając przy sobie Sapiehę 
i Czarnieckiego, z trzema tylko tysiącami " 'ierne-
·go wojska, do których późnićj przyłączyło się sietlm 
chorągwi kosztem prywatnym "vystawionych, i część 
związkowego wojska litewskiego pod Żyromskim. 
Czarniecki, mając sobie przez króla zlecone do

wódzhvo 'vypra"'Y, ruszył natychmiast przechv 
Chowańskiero u, i 6 listopada 1661 r. stoczył z nim 
bihvę pod Głęboki e m, miasteczkiem leżąccm 
na trakcie ku Połocko\vi; lecz opuszczony przez 
ŻyromskiPgo, zaniechać musiał dalszych działań 
zaczepnych, ograniczając się na znjęeiu vVilna. 

Dla zaradzenia głó,vnie rosnącym coraz wyma
ganiom \vojska Z\Yiązkowego, król I{aźmirz z,vo
łal srjm nadz,vyczajny ua dzień 22 lutego 1662 ro-

(f) Panow. Jana Kaźm. wyd. Haez. tom II, &tr. 118. 
(~) "Dworscy, lekceważąc ten spisek, mówili że ten 

świder mało albo żadnej nie zrobi dziury; lecz weterani, 
głębiej rzeczy biorąc, oba\\iali się siła złego z tego za
mięszania." (Panow. Jana Kaźm. W)"d. Racz. tom II, 
str. f28}. 

żone ku temu sta\vialo przeszkody. Skończyło się 
więc i tym razem na półśrodku Z\vlekającym, tojcst 
na złożeniu \Ve L"''O\Yie kommissyi, pod kierun
kiem Potockiego hetmana \viclkiego koronnego, 
która "'ysluchać miała zażaleń, uczynić obrachu· 
nek z ""'ojskienl i o b myśleć środki zaspokojenia 
słusznych jPgo żądań. Na sejmie tym uchV\ralono 
także pra\VO przeciw oboro\vi nćlstępcy tronu za. 
życia króla, ustanowiono podatek pogló,vnego 
i przy"Tócono do slawy Radziejo\vsl<iego i Stani· 
sławskiego, z których pi 'rwszy, jak wiadomo, 
trzymał ze Sz\vedcm, drugi zaś po \vkroczeniu Ra
kocego przeszedł \V szeregi najeźdzcy, a po rozbi

ciu j l") go tułał się za granicą. 
Kommissya '\'yznaczona do Lwo\va, jak z\vykle 

w podobnych razach, dużo obiecy\vała, a nic albo 
mało robiła. Zniecierpli"vione \Vojsko coraz się 
bardzićj uzuch,valało, coraz ja,vni~j staV\'ało do 
buntu"· już nawet ofiarą jego padł za~łużony hetman 
Wincenty Gosie\Yski, który nieda,vno za okupem 

po\vrócił z nie\voli. Po \Viclu nareszcie daremnych 
usilo\Yaniach, przez pośrednictwo księcia Floryana 

Czartoryskiego biskupa kuja,vskiego, tudzież Je
rzego Lubomirskiego i Jana Zamojskiego woje· 
wody sandomierskiego, najprzód w vVolborzu (24 
grudnia 1662 r.), a następnie ~e Lwo,vie (2 lipca 
1663 r.) podpisano ugodę ze Swiderskim, Zyrom· 
skim i inneroi naczelnikami Z\viązku, mocą której 

król zobowiązał się "'yplacić wojsku tymczasowo 
sześć milionów złotych i \\'szystko co zaszło pu
ścić \V niepamięć, związkowi zaś przyrzekli powró
cić do posluszet)st\,va, tudzież U\Volnić dobra kró
le\11skic i dueho"'ne od nałożonego sek\vestru. 

Po rozwiązaniu związku betmani przybyli do 
obozu pod wsią Sokolnikami, obejmując napowrót 
dowództwo od dtvóch lat sobie odjęte. Zebrało się 

\Vojska wyboro\vego do czterdziestu tysięcy, a że 
nadziPja za,varcia pokoju z carem Aleksym słabła 
coraz bardziej, i wierny teraz rzeczypospolitej Te
tera, (obrany hetmanem zaporożskim po J erzym 
Chmielnickim, który wstąpił do klasztoru) zamknię

ty będąc \V Czehrynie przez Brzuchowieckiego 
przcrvódzcę stronnict\va przychylnego carowi, po· 
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trzebowal pomocy, król przeto postanowił 'vypra- chodzą, ani onych uzbrojenie się, ani prowiantów 
wę na Ukrainę. Złożywszy radę \vojenną, padzie- i przysmaków przysposobienie zatrudnia, ni tabory 
lił całą arrnią na trzy odclzialy, oddając pierv.'szy i ruchorności zabawiają. Jak okrzykną ordyno\Ya· 
hetmano,vi Potockiemu, drugi Stefnno\vi Czarniec- ni od murzów głosem wielkim: at·łan, to jest: do 
kiennt, trzeci Jano"'i Sobieskieznu, podówczas cho- , koni, co żywo siodłają konie, juczą swe namioty 
rążemu koronnemu. I.Jubomirski hetman polny, i kociołki. Drugi rozka.z do ruszenia się każdy mur· 
już '"tedy z królem będący '\V nieporozumieniu, za, wsiadłszy na konia, daje w iolumbas kańczu
l{tÓre później tyle nieszczęść ściągnąć tnialo na giem; oni \Vszyscy, 1-vsiadłszy na konie, za niemi 
Polskę, przez zabiegi przemożnych nit' przyjaciół idą, i tak za starszyzną s1voją ochoczo następują." 
usunięty został od do,vództ,va, a. z nim naj bitnif'j· Dokonawszy zamiaru, powrócił do swoich tak 
sze pułki, l-vslalvione męztwerr1 '" " rojnie sz'\ved- szybko i tajctnnie, że nikt, na,vet z najbliżćj otacza
ski~j, odląrzyly się ort '\Yojsl{a królcw~kiego. jących go, nie domyślił się prawdziwego celu tt~j 

Pornim o nngromndzenia dość znaczn<~j siły, 1vypra- podróży. Wkrótce potem Stanisław Jabłonowski, 
w a ta ukraińska ani \V tyn1, n ni '"następ. 166-1 r. nie zostawszy sam woje'\vodą ruskitn, przywiózł Czar· 
przyniosła spoclzie,vanych rezultató,v. Głó\vncmijej nieckiemu od króla przywil~j na województwo ki
'vypadkami byly bit1vy poil Braóskiern i Puty,vlem, jo,vskie, opróżnione po śmierci WyhoV\rskiego (i). 

tudzież zdobycie Stcblo,:ra i Sta\viszrza, miasto- Da\vszy odsiecz TeŁerze obsaczonelnu 'v Cze

czek obrounych 'v Ukrainie z t(:j strony Dniepru hrynie, wojewocła kijowski z posilkarni tatarskiorni 
położonych. Czarniecki, po 'vyjeździc hróla z Po- podstąpił pod miasteezko S t e b l ów. Gdy na 've
to ck im hetmanem wielkim koronnynl, którego " ' iek zwanie przez trębacza aby mieszkańcy otworzyli 
podeszły i osłabione zdro\vie czyniły niezdolny1n 1 bramy i po,vrócili do posłuszeństwa. królowi, od· 
do slużby żołnierskiej, najwyższy nad calem \voj- mówną dano odpo,viedź, Czarniecki kazał zaraz 
sldero regimentarz, z nieztnordowaną czynnością rzucić się do szturmu. W czasie natarcia cerkiew 
pro,vadził dalćj wojnę podjazdo,vą; ale mając do miejska, \V której był skład prochu, przypadkietn 
walczenia z niedostatkiem ży1vności i zapasó'v, wyleciala w powietrze, z czego korzystając nasi 
a w ciągłych utarrzkachi. coraz \Vięcrj tracąc ludzi, ,vyrąbali bramy, oddając miasto na rabunek chci· 
nie mógł na rozleglejszą skalę działań swych roz- wej łupu czerni tatarsldćj. Czarniecki jednak, aby 
'vinąć. ocalić życje mieszkańct)w, nnjbardzićj zawsze 
· '\V tym 'vłaśnie czasie przypada jnnacko-roman- w pit~r\vszyn1 zapędzie z\vycięzcó'v narażone, 'vy
tyczna 'vypra\va jego do Kry1nu, którą autor ,,Pa.- 1nógł na hordzie odłożenie rabunku do dnia nastę
nawania Jana Kaźtnirza" (tom II str. 297) 'v ten pnego, i przyrzekł zarazem że 1voj~ko polskie ża
sposób opisuje: ,,Czarniecki, mając serce "~iększe dnego nie ,veźmie \V nim udziału. Kiedy nazajutrz, 
niźli wojsko, gdy wszystko Z\Vaża, '\\rojska s\vego za danym z armaty znakiem, pohańcy wpadli do 
siły bardzo szczuple i z'vątlale obaczywszy, tu swe miast~, po1:vstał spór 0 zdobycz między nogajskie· 
rady obróci1, ażeby pory ' vojennej " ' lecie nie opu- 1ni i budziackien1i Tatarami, a \Vinę, jak zwykle 
ścił, a cokolwiek dla ojczyzny okazał. Piechoty 1v takim razie, złożono na '\vodza. Z trudnością 
rozlożyl 'v Pawcłoczy i Białej Cerk1vi, a konne tylko Czarniecki uśn1ierzyć zdołał rozhukDnycb, 
wojska \V l(orsuniu. Sam tylko w trzynastu poufa- przedstawiając im 'v energicznych wyrazach, że 
łych i Ś\viadornych ścieżek, na rączych koniach jego rzeczą prze\vodzić wojsku do boju, a nie do 
do !{rymu do chana tatarsldego udał się, uprasza- podzittł'u łupu i jasyru (~). 
jąc o posiłki do powściągnienia rebellii kozackiej,· 
a tam nic znsta\vszy cl1ana, gdyż do W ':gier od 
cesarza tureckiego był ordyno,vany, udał się do 
hordy budziackiej ...• Wdzięcznie go przyjęli, i nic 
nadaremnie tam jeździt, ponieważ dwócl1 sultanÓlV 
ze dwadzieścia tysięcy hordy zaraz '\"V sukurs de
klarowali..... Na trzy dni frysztu (Zt\'łoki) prosili 
u Czarnieckiego; Lo Tataro~rie '\V lot na wojnę wy-

( ł ) 'Vyhowski, za oddane usłogi wyniesiony do go
dności wojewody k•jowshiego i obdarowany Jennami Ba
ru i Lu bo m li, przekonany późn i ej. a raczej pos~rlzon y, 
o zda·adę, na początku r. 166 4 wyrokiem sądu W?jennego 
w Korsuniu sl{azany został na śmierć i tamże rozstrzelany, 
Przywilej na województwo kijowskie Czarnieckiemu wy
dany nosi datQ ~2 lipca 1664 r. (Sigill. ~,str. !6). 

(2) Panow. Jana Każ m. wyd. Rucz. tom II, str. 3 O 4. 



181 

Po zdobyciu Steblowa, wojewoda kijowski, nie polsl{iego duchownych, dla zawiązania układów; 
. mogąc długo pozostać na miejscu w kraj u V\'ygło- ale Czarniecki, \YÓdz suro'\Yy, żąclal poddania si~ 

' 

. dzonym przez częste przechody \vojska, postano\vil bez\varunko"Tego. Nastąpiło ono 20 października; 
uderzyć na Stawiszcze. W przód jednak umyślił porzem l\Toj elvoda, zabrawszy zdobycz wojenną, 
obwaro1vać l{orstn1 i Białą Cerkiew, podług planu InianoY~drie lvit,lld zapas prochu i różnych ·materya· 
Jana Sapiehy pisarza polnego koronnego, używa- łó'v strzelniczych, rozłoży! 1vojska na stanowiskar h 
jąc ku temu 'vyć,viczonycl1 w s\vej sztuce inżcnie- zimol\'ych, a ln·óla przez wypra\vionych d.o Wal~
ró,v. Jednocześnie Tetera z ~iarcinem Zamojskim szal''Y poslÓ"" za"'iaclomil o s\vyrh czynnościach. 
podstolim l\vo\vskim zrobili wypr'a\vę na I-Iumau, Pomó"·iłem nieco obszerniej o tycl1 działaniach 
ale nic podoławszy tej najsilniejszej '" całt~j Ukra· Czarnicekirgo na Ukrainie, jakkolwiek mniej wa
inie fortecy, z niczem po"vrócili do Czehryna. Nie żnych pod 1vzględem "''PlJ""u na losy ogólne na
lepi(j po,viodlo się syno1vcowi Czarnieckiego, sta- rodu, bo 'v nich obja,via się już 'vyraźuie niespo
roście kaniowskicmu, wyslanernu przeci1v Lisianre, kojoość O\Va i przedsiębiorczość gorączkowa, ce· 

bo uderzając na wały tego miusta, otrzymał ciężki cln1jąca nieraz ostatnie ch,vile znakomitych ludzi, 
postrzał w ramię i przymuszony był przezto zanie- 'vysiłek ducha '''Jry\vającego się z więzów doczes
chać oblcżenia (i). ności. Przepędzi\yszy <·zęść zimy w nieustannych 
Wyda~ szy potrzebne rozporządzenia, sam wo- nagabaniach od 1\:o.zakó,v, pocby1ony starością 

je,voda kijo1vski z Jane m Sobieskim ruszy! pod i skalatany trud ami, Czarniecki na początku roku 
S t a w i s z c z e 14 lip e a 1664 r, zaldą,vszy się "iż 1665 \Ypadl w chorobę, której długo z "'rodzon~j 

nie wprzód j eść będzie albo zaśnie, 8Ż tego gniazda ochoty rycerskiej poddać się nie chciał, poczytqjąc 
swywoli dobędzie." (2

). Sobiesld usilo,vał zrazu to sobie za }u.n1bę aby żołnierz, co \V tylu jawnych 
nakłonić mieszkat1CÓ\V do poddania się dobro\vol- l niebezpicczeńst\vach życie slvc narażał, uląkł się 
nego; lecz ci, zncięci w oporze, postano\vili bronić choroby. Gdy jednak cirrpienia j ego coraz sta"''a
się Jo upadłego . Było w murach stalviskich około ły się dotl\li\~·szemi, ustąpił narrlO\vie przyjaciół ra
Rzesnastn tysięcy załogi, opró<:z mieszczan i nie- <lzących mu poV\rrót do Polski, gdzie skuteczniej
\Viast; obieżenic więc szło niesporo, bo nicprzyja- szy pod każdym \vzględcm znalćźć mógl ratunek. 
ciel częste robił wycieczki, niszcząc przykopy J erlicz (tom II str. 96) sta,via domysł że mu za
.i szań('e przez naszych przygotowane. W sam dano truciznę, dodając: "Bóg j eno może wiedzićć 
czas nadcszly Czarnieckiemu z Polski od Szaro- jeżeli od swoich, czyli od nieprzyjaciół" Dziwne, 
grodu przybory artyleryjskie: granaty, kule ogni- l zaprav.rdę, przypuszczenie I bo czyliż kiedy Polacy 
ste i kartacze, któreroi zapalono część miasta, zwalczali się trucizną? Bywała zawiść pomiędzy 

a przytern nieustannie broniących gęste mi z armat panami, by\\'aly nacecho,vane pry,vatą zabiegi 
rażono strzałami. i knoV\'ania: ale tam gdzie chodziło o życic, wal-

Od kilku j nż tygodni trwało obleżeni e; 'viększa czono za'v~ze pierś w pierś, szabla w szablę. Nic
część piechoty, bo pólszósta tysiąca ludzi, zginęła rólvnie też prostsze i naturalni~jszo j est to co mó
\V szturmach, a jazda polska wzhraniał:1 się odby- \Vi l(ochowski (Panow. Jana l(aźm. tom II, str. 
wać służbę piechotną. C'zarniccki więc, chociaż ry- 331), że, skutkiem zape\vne nic,vywczusu i trudów 
cerski jego umysł nie pojmo\vał inoego Z\vycięzt\Ya, w podeszłym już wieku podjętycl1, opanowała go 
prócz z dobytym w ręku orężem, uległ radzie star- gorączka. Cóżkolwiekbądź, choroba groźnie się 

szyzny i postano\vil miasto ogłodzić. Odcią,yszy V\·krótce roz\vinęla. Złożonego niemocą wieziono 
obleżei1com '"'·szelki dowóz ży,vności, obrzucał ich z początku na saniach, następnie, gdy niebezpie
granatami i kulami ognistemi, nie narażając pró- czet1st\VO \V zrastało, noszono na noszach, w kie
żno wojska nacieraniem na 1vnły, bronione z roz- runku przez Brody ku Lwowu. W drodze już go
paczlhvą odwagą. Znękani '"'reszcie trzymiesięcz .. niec od Jana J{aźmirza doręczył mu list królew
nem obsaczeniem, Stawiszczanie wysłali do obozu ski, z przywilejem na buławę polną koronną po 

(~) Jemiołowski na str. ł87 utrzyrnujP, że i sam wojc
woda Czarniec~i pod m;astem tem został raniony. 

(l) Panow. JćJna Kaźm. wyd. Racz. tom II, str. 307. 

Lubomirskim C). Przeczyta'"7szy list, wojewoda 

( ~) Przywilej ten, noszą cy dfłtę 2 stycznia 16 6 5 roku, 
znajduje się \V Aktach Melt'. Kor. księga 203, str. 35ó. 
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rzekł do obecnych: "Zawszem się tego spodzie\val, 
że mi król da buławę natenczas, kiedy ja ustanę 

\Vojo~rać. G~yby łaskawy Bóg pozwolił życia 
i zdrowia, okazałbym wdzięczność J. K. Mości za 
świadczoną łaskę, aniby król żalowRl tego że mi 
dał buła\vę; jeśli zaś przyjdzie umrzeć, przynaj
mniej na nagrobku napiszą żem był hetmanem" ( • ). 

Ostatnie chwile Stefana Czarnieckiego najdokła
dniej ze źródłowych pisarzów opisuje autor "Pa
nowania Jana Kaźtnirza;" obszeruiejszy 1vięc wy
pis z tego dziela przytoczyć tu sobie poz,valam: 

"Przybywszy do wioski Sokoló,vka (~) naz\va
Il<~j, słabieć począł; do mizern~j chatki \vniesiony, 
pytał się czy daleko jeszcze do Dubna ( 3). Potem 
księdza Dąbrowskiego jezuitę, kaplana swego, któ
ry z nim w Pomeranii i Holzacyi, t:1kże Danii, pod
czas \Vojny szwedskićj byl, za\vola\vszy, "ryspov\'ia
dał się. Nazajutrz po mszy Ś\viętćj, koromunią przy
jąwszy, skonał (''), pokazując niestałość fortuny 
i rzeczy ludzki<'h odmiany. Ten, który sla"'nem 
swćn1 irr1ieniem i tak "rielkiemi czynami Europę 
całą napelnil, w milernej chatce bohaterską poło
żył gło\vę. I to rzecz dziwna: miał konia taranto
watego, haniebnie spra\vnego i szczęśliwego, do 
boju także rączego, stojącego w sieni, którego 
przed śmiercią przykazał masztalerzowi aby do
glądał należycie. Ta bestya, zasługując pana i śmierć 
jego przeczuwBjąc, nie chciał nicjeść ani pić, no
gami w ziemię bijąc, \vzdychając i jęcząc. Na 
wchodzącycl1 i \vychodzących ogląda} się, przeczu
wszy śmierć pana S\Yego jakoby rozumny człek; 
padł potćm na ziemię i zdechl, nie chcąc inszego 
cierpieć jeźdzca. Tak zakończył życie Czarniecki, 
sławny, zacny i odważny rycerz, osobliwą prędko-

ścią wojujący; jako ognistą miał duszę, żadnych 
niebezpieczeństw nie zważał, godzien lViekopomnćj 
pamięci i wdzięczności w rzeczypospolit~j, a po 
\vszystkie 'vieki niezmazanej sla\vy, równy wojen
neroi akcyami z Decyuszami i Scypionami rzym
skiemi. Gdy się dowiedziano o śmierci jego, cała 

Polska żałowała go. Najbardziej król ubolewał że 
tego postradał, \V którym cały dwór mial ufność. 
Ministrowie szczerze go kochali, i podczas wojny 
domo\vej wszystkie na nim pokładali nadzieje try
umfów pożądanych; żaden go nie mógł \vspomoieć, 
żeby nie 'vestchnął albo zapłakał." 

z,vłoki jego przeniesiono do Czarnki i złożono 
'v odbudowanym przez zmarłego tamecznym ko
ściele. Z Zofii 1\.:obicrzyckiej, syno\vicy ~kasztelana 
krzywh}skiPgo, zostawił dwie tylko córki, dziedzicz· 
ki slawy swej i majątku. Jan l(aźnlirz, w potom
St\vie jeszcze nagradzając zasługi Czarnieckiego, 
\Vakujące po nim króle\vszczyzny rozdal jego zi~

ciom: Jano,vi na Ruszczy Branickiemu marszałko
"\Vi nad \V ornemu, ożeniouemu ze starszą córką, 1\:a
tarzyną Aleksandrą, i Wacla,Vo\vi Leszczyt)skiemn 
wojewodzie podiasldemu, za którym była młodsza 
[{onstancya. O Katarzynie mówi Niesiecki, że będąc 
jeszcze niezamężną, gdy ojciec \vybieral się na 
\Vojnę, żegnając go rzewli,vie zapłakała, a zapyta
na o przyczyn~ tego płaczu, odr7.ekla: ,,Żałuję że 
się w męzkim nie urodziłam stanie, abym ojco\V• 
skiej cb,Yały i dziel jego uczęstniczką być mogla.'' 
'V nuk nieodrodnej tej córki '\vielkiego bohatera, 
Jan l(lemens na Branieach i Ruszczy Branicki, 
kasztelan krakowski i hetman wielki koronny, mąż 
znakomity cnotą i zasługą, wystawił pradziadowi 
s\vojemu w Tykocinic dołączony w rysunku do 
pier\vszej części tego życiorysu pomnik, którego 

(f) Panow. Jana Kaź m. wyd. Racz. tom II, str. 3 3 ł. opis zamieszczam poniżej. 
(~) Sokolówka, dziś miasteczko w GaJicyi, w obwodzie Przebiegłszy w tym szkicu pobieżnym czyny 

1łoczowskim, trzy mile od Brodów.-Jerlicz (tom II str. 
96) miejsce to nazywa Sokulf1. wojenne Stefana Czarnieckiego, należałoby teraz 

(3) Kochowski utrzyrnuje że Czarniecki nieść się kazał odsłonić życie jego pry,vatne, przedstawić go jako 
do Dubna; ale prawdopodobniejszem jest twierdzenie Jer- człowieka, a przynaj mniej z charakteryzować do· 
licza iż go wieziono do L\vowa, (gdzie mogła być pomoc kładnie ży,vot jego publiczny. Ale jak pier"'sze tak 
dzielniejsza), a więc przez Brody, nie przez Dubno, które drugie '"'ymaga materyalów zupełnie różnych od 
leży bardziej ku północy. Z przypuszczeniem Lem zgadza 
się także położenie Sokołów ki. tych jakie marn zgromadzone. By zajrzeć pod pan-

(') Data jego śmierci z pewnością nie wiadoma; ale cerz stalowy kryjący pierś żołnierzu-bohutera, po
musiało to być w styczniu albo w lutym f 665 r.; w Sigil- znać \V nim syna, brata, męża i ojca, ocenić \Vresz
latach bowiem (ks. 9, str. 26) znajduje się wzmianka, że cie 1vodza dążność i zamiary, trzebaby na to roz-
S 8 lutego ł 665 r. Janusz (u Niesieckiego Jan) Wessel w o- t , . fi h . r t h T · 
jewoda płocki miał sobie konferowany przywil~j na cho- ~zy ac się w ~ou n!c . )rgo lS ~c · ymcz.ase~ Je-
rągiew kozacką, po zejściu Stefana Czarnieckiego. \Jedno tylko, Ile mi wiadomo, pismo Czarn1eck1ego, 
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\nie licząc kilku maloznaeząC'yeh w pamiętnikach Pa
ska), zostało dotąd drukiem ogłoszone, miano"ricie: 
list jego do króla, podany w "Żródłach do dziejów 
polskich" Przezdzieckiego i ~1alino,vskiego, który 
przytoczyłem w miPjscu wlaśrhvćm. Być może 

zresztą że " 'ód z nieznający odpoczynku~ śród \Vrzn
'"Y obozu i szczęku oręża, rzadko, a może 

\Vcale nie, pisy,vał do rodziny; tak przynajmnićj 
"1nosić poz,valają sło\va Jerlicza (tonl II, stron. 
97), gdy opisawszy śmierć Czarnieckiego, mó
wi: ,,Którego duszy daj Panie Boże zbawienie, 
a innym panom regimentarzom tak się spra,vo\vać 

i na taką ~ła,vę zarabiać. Który ani o dornic, ani 
o żonie, ani o dzieciach, nni o zbiorach nie myśląc, 
ży~'ot S'-''Ój tak prowadził i skorłczyl: za\vsze dziet1 
i noc na koniu, nie dbając ani o namioty, ani o ka
rety, ani o \vyśmienite potral\'Y i trunki; ale, pogo
da czy niepogoda, zn\vsze jednako, pokarm onego, 
jeżeli jest, ""'·ędzonka, a napój "'oda, pościel \voj
łok, a wezgło'~'ie siodło.'' 

łV braku 'vięc innych ' ;vskazówek, sądzić wy
pada o charak terze politycznym i pry,Yatnym Czar· 
nicekir go z jego czynów, oraz ze zdat'1 i przyto
czeń ~rspółczf'snyC'h mu pisarzÓVi'. I ot<)ż 'v ży,vo
cie jego publiczny1n dwie szczególniej strony do· 
sadnie wyróżnić się dają: nn. ze \\'nątrz vvidzicmy go 
obrońcą całości l{ raj u przeciw najazdom ościen

nym, na '"'ewnątrz przedstawcą zasady monarchi
cznej, opoką nie\vzruszoną' o którą rozbijały się 

zabiegi przechvnikó\v l<róle\vskich, a "' jednyrn 
i drugim względzie przedewszystkiem pra,vym oby. 
lvatelem, surolvym, niezłamanym żadną przeciwno
ścią wodzem i odważnym do zapamiętałości żoł

nierzem. Jako stronnik królewski, zaciętym był , 

przeci"'nikiem z\viązku Swidcrskiego, a chociaż 

najsluszniPjsze co do rzeczy były żądania \Vojska, 
że jednak 'vystępowały \V formie niezgoclnPj z po
szano\Yaniem dla monarchy, Czarniecki widział 

'v związko"7JCh prostych bunto\Ynikó''', i radby 
był ogniem i mieczem do nogi ich \vytępić. Boleć 
tćż n1nsiał, jako obywatel i l\'Ódz, nad smutnćrn 

-te m rozd \Yojenicnl w narodzie, co ki~łkujący le
dwo po klęskach pięcioletnich plon przyszlrj po
myślności we,vnętrznej zd~ptało s\vojem przfljścicm, 
a energiczne na ze~,nątrz działanie czyniło niepo
dobnćm. Gnębiony i spotwarzany przez magna
tó,v, za"'istnie p3trzących na \vyniesi~nie się tak 

- wysoko prostego szlachC'ica, za całą obronę sta-

wiał s'voje czyny i owo "'zniosłe prostotą, dziś 
już historycznę: ,,Ja11t nie z soli · ani z roli"i ... 
Z l{oniecpolskim, Lubomirskim i Sapiehą częste 
mit~\vał zatargi; &le zawsze w ostatku, wbrew nie· 
raz osobistemu 1vidzeniu, ulegal, gdzie wzgląd 

na dobro po\vszerhne nakazy\vał przede,vszyst
kiem zgodę. 

W za,vodzic żołnierskim Czarniecki uważanym 
być może za t\vÓrcę now·ej zupełnie tal{tyki; ou bo· 
'-'' iem piĆr\vszy u nas pro\vadził na \vielką skalę 
vvojnę partyzancko-poujazdo,vą i upowszechnił na
cióranie brz taboró"' albo koszów wozowych. 
Pr1.nvdzhvy z niego byl partyzant, bo ruchy swoje 
odby,vał z nieporó\voaną szybkością, umiał 'v ra
zie potrzeby ~'pta'v cale wojsko przeprawić, ude .. 
rzał obcesowo i g'valtownie, a za,vsze tam gdzie 
naj,vięcćj mógl szkodzić nieprzJ.jacieloV\7i i gdzie 
najmniej spodziĆ\vano się napadu. Niezwykł'a by
strość i przytomność umysłu pozwalała n1u zawsze 
'" dant~j chwili najstoso\vniejsze '-''ynajdywać środ
ki. W s pomnialem '-VJŻ(U o prostym niezmiernie, 
lrcz praktycznym, sposobie jakiego użył pod Kol· 
elingiem, dla zaslonicnia zdobywających od wy
strzałó'v z ręcznćj broni. Do,vodem jest rÓ\vnicż 
trafności jego sądu, że \V bitwy walne, ot\varte 
,,·dawał się tylko z taktycznic niższym od siebie 
przeciwnikiem; Szwedów zaś, \vprawniejszych do 
boju rrgularnego, urywał i męczył nieustannerui 
podjazdami, unikając stanowczego spotkania. Ztąd 
Pufend orf, niebardzo w og.ólności skłonny do chwa
lenia kogobądź , oprócz swoich, w księdze II na 
str. 90 nazy,va Czarnieckiego: ,,Spectatus militia 
vir", (wytra\vionym w;rzeczacb wojennych męż6mJ; 
a niż<U (ks. III str. 13 6) tak się wyraża o jego sp o· 
sobie wojowania: "Vir iste toto bello longe Suecis 
molestissimus fuit, e:cpedita manu passim ex impro
viso assultans et incautos caTpens, et ubi acrior vis 
opponeretur, proper e s e subducens, fugaque non mi
nus quam pugna hostem atterens .. " (Mąż ten przez 
całą 'vojnę da\val się Szwedom "'e znaki, zwinnemi 
hufcy tu i O\\'dzie napadając i gromiąc uieprzygoto
\Yauych, a tam gdzie silniejszy napotykał opór, szyb
ko się cofając i zarc>wno ucieczką jak walką nie· 
p rzy,j acicla osła b i aj ąc). 

Jedno także wyrażenie, przywiedzione przez 
p ask~ (str. 45), charakteryzuje w Czarnieckim za· 
razem <'Złowieka ży,vo a jędrnie zawsze i dobitnie 
"'yrażającego s'voje myśli, i \Vodza czującego 
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swoję wyższość. Gdy razu pewnego \V Danii Po
lacy uzbrajali się na podjazd, przybył obersztlrjt
nant jakiś od elektora, z oś,viadczcnicm że pan je
go, dziękując za pomoc, sam żyezy sobie dokonać: 

bio starał się, zkąclkolwiek widział n1ieć pożytek, 

i dz,yonom z cerk\Yi ruskich nie przepuści!; je
dne na armaty kazavrszy przclć"·ać, drugie do 
111<\ńró\v dóbr slvoicb zasłał. Na żolnierzÓ\V bar
dzo byl srogi, po\vindając iż lat\viej znużony i gło
dny żołnićrz posłuszuy komendzie, niżeli próżnują· 
cy i 'v do5tatkach będący. Jakoż między dywizyą 

zamierzonej 'vyprawy. W oje\voda rzekł na to 
"Baba zwoza, konikom lżc'~j; niech tćż sobie przy
najmniej tą jedną okazyą nagrodzą, bo tu jeszcze 
nic dobrego nje zrobili, a chleba siła zjed]i." 
· Paweł Potocki kasztelan kamieniecki, \V dziele: 

,, Centuria vi1·orum," stosqje do Czarnieckiego sło
wa Li\viuszn, które w tłumaczeniu l(rajcwskiego 
podaję: "Taka w nim była '''ielkość duszy i urny· 
słu, jż każdą rzecz, czy większćj czy n1niejszej \Ya

gi, przedsiębrał i wykony,val, a nietylko układał 

w myśli i rozkazywał to co osądził za przyz\voitP, 
ale sam też dopełniał, tak dalece, że '"lad za i roz
kazy jego dla nikogo nic byly suro,yszc, jak dla 
niego sanlego. W strzemięźli\'vością, czujnością 

i pracą równał się najlic:hszcmu z żołnićrzy, i nic 
więcej nie zda'''ał się mićć nad innych, prócz do
stojności i wladzy." Dodaje potćm, że jeden Czar-
niecki \Vięcćj Sz,vedÓ\V \vyniszrzyl, jak Niea1cy 
\V całej 'vojnie trzydziestoletniej. Jrmioło,vski (str. 
189) zowie go "mężem jako piorun strasznym, 
zgoła zrodzonym do wojny." Kochowski znó'v 
(Panow. Jana Każm. wyd. Racz . tom II str. 333) 
wyraża się o nim w te slu,va: "Gdyby był dlużej 
pożył, byłby wielkie jeszcze rzeczy dla ojczyzny 
zrobił (•). Przez całe życie sla'\'\'ne akcye czyniąc, 
hetmanem zostal\'szy, byłby \vięcej dokazał, ponie
waż szczęście miał z cnotą złączone, po,vagę \V \voj
sku dla suro'"'ej komendy; każdy go szano,val dla 
odl\'agi jego, bo w n8jwiększc niebczpieczeństlva 

komenderując żołnierza, sam przoclko,Yal, s\vćj 

krwi nie żałował, po cudzą sięgając. Jako człek 
miał też i ułomności ludzkie: po,Yiadali na niego 
że był okazyą zabicia Wyhowskiego woje"'orly 
kijowskiego; duchowieńst\'\'0 ruskie ciemiężył, o sic-

( 4) Kto wie czyby nawet nie czekała go korona; gdy 
bowiem na sejmie elekcyjnym po abdykacyi Jnna Kaźmi
rza głosy były podzielone, \vojewództwa łęczyckie i brze
sko-kujawskie, (jak mówi Pasek \vyu. Racz. str. 2 ł 3), wo
łać zacz~ły: , ,Nam niepotrzeba bogatego pana, bo on 
będzie bogatym gdy zostanie króle1n polskim; nietrzeba 
nam z inneroi spokrewnionego monarchami, bo to je~t 

niebezpieczeństwem wolno§ci; ale nam trzeba męża dziel
nego, męża walecznego. Gdybyśmy mieli Czarnieckiego, 
pewnoby usiadł na tronie, a że nam go pan Bóg wziął, 
obierzmy jego ucznia, obierzmy Polanowskiego!" 

jPgo żadnego buntu nie było, chyba w niebytności. 

Tcnli cnotami i od,vażnemi czynami '"'sławiony 
nictylko w ojczyznie, Holzacyi, Danii, Pomeranii, 
1\Iosk,vie, ale po cal<~j Europie; nR\Vet Tatarowie 
znali go, kochali i śmierri jego żało"-ali" (1

). 

Ostatnie to przytoczenie za,,·adza już o pry,va
tny charakter Czarnieckiego; niesłusznie jednak 
l(ocholvski posądza go u chri,vość. Pra\vda że 
\V poczuciu S\'Vćj \V artości pragnąl zaszczytÓ\V i do
bijał się tako1vych, pra\Yda na \vet że dbał istotnie 
o korzyści materyalne; ale zdobyczą 'vojenną dzie
lił się zawsze z 'vojskien1, i często na rzeez żołnie
rza zupełnie jc~j się zrzPkał. 'I'o też pan Jan Chry
zostoln Pasek, nieod~tępnie trzymający się kocha· 
nego "trzepaczki'' s\vojego, sprawiedli~rszP, choć 

\V szumnych nieco \vyrazach, daje o nim zdanie. 
'V spomnia\vszy o bit\vie pod Mąt\vami, tak mó,vi 
dalej (str. 187 i nast.): "Nazajutrz po tćj wojnie 
nieszczęsnej poszedłem do n::uniotów królewskich, 
i stoin1y, różnie gadając; aż król wyszedł z tego 
namiotu który nnzy"·ali glłbinetcm. Skłoniliśmy się 
\vięc wszyscy jako panu, nż on do mnie rzekł: "Nie 
masz t\vego rotmistrza (Czarnieckiego), bo byloby 
tu wszystko inaczej.'' Ja odpo~·iadam: "Miłości· 

" 'Y panie, gdyby go nam Bóg nie był zabrał, nie
tylko do tej nieszczęśliwości i tak nie,vinnego kr\vi 
rozlania, ale i do podniesienia szabel na karki S\VO· 

je nie byłoby przyszło Polakom." Rzuciły się łzy 
z oczu królo,vi, 'vłaśnie jak kiedy grochu spuszcza 
się ziarno po ziarnie; ~~róril się nazad zkąd wy
szedł, a ksiądz 1Vojoat, już ubrany, stal z godzinę, 
czekając ze mszą ...... Kogo tylko król zobaczył z żoł-
nićrzÓ\V Czarnieckiego, zaraz go wspominał wzdy
chając. Jakoż był też to czlo\\'iek i seuator zacny, 

(2) Istniała pieśń którą śpiewało rycerstwo; treścią jej 
b)'ło opisanie wypraw Czarniecki ego na Szweda, w kraju 
i \V Danii, oraz żal po śmierci bohat~ra. Istn1ała i druga 
j eszcle, opiewająca czyny jego w wojnie kozackiej i szwed
sliiej. a tę śpiewały chorągwie Czarnieckiego. Słowa tych 
pieśni n& nieszczf(ście nie doszły naszych czasów; ślady 
tylko ich odkrył \V jnkimś rękopisie szanowny nasz badacz 
K. Wł. Wójcicki. 



185 

pra,vdę mÓ\viący, żołnierz nieoszaco'"rany w oka-l 'vódz tak swoją ręką działać, że nigdy na karanie 
zyach i wódz szczęślhvy. ŻnloTiral go l\ ról i \V Oj· ~ nie zarobiła, bo rzadko temu nirprzyjnciclo\vi na 
sko całe, a na\vet ri sami, co z uami wojow·ali i za- 1 zdrowie, l\tÓrego ona S\vojem dosięgła żelazem. 
zdrościli mu sla"'Y· Ido tćj wojny uomo,vćj i kr,vi Już minęło tyle \Yiekóvv jal<o Cyorgirus na O'ń'ę za· 
rozlania nie byłoby przyszlo z \Vieln pr'zyrzyn, robił sobie sL~'~'ę, która i teraz w c-zęstćm u ludzi 
a nadewszystko żeby się był Lubomirsld na króla jest "'spominaniu, że niPprzy:jaciclską nawę zęba· 
nie por\val, ale samą 1ylko nadrabiałby był p oko- mi chwytal; nierÓ\Ynic Ś\rićższe tego zacnego ry
rą. Jak go zaś Pan Bóg wziął, zaraz się 'vszystko ccrza "\Yidzi Ś\viat zas.Jugi, kiedy nieprzyjacielskie 
zamięszalo i \V Ukrainie i '\V Polsce. Z ja'\vną prze- strzały ustnmi odbier~jąc, 1vystrzelone podniehie
ci,vko samemu Bogu każdy taki '"yuzdałby się nie- nie srebrną do śmierci szpunto~~ał blachą, gdyż 

wdzięcznością, kto by, mjędzy inneroi dobroczynne- inacz~j, kiedy mu ją do przcmy"''ania "\VJ,jęto, slo
mi fa\Yorami, tego też z osobliwszem dziękrzynic- 1va jetlnego "vymó,vić nie mógł. ..... O BożeJ silażby 
niem nie mial przyjmo\vać, kiedy na zaszczyt ta- na to papieru nic wyszło, ktoby Czarnieckiego 
kiego Bóg vvzbudzi kawalera, za którego glo\vą z mlodyC'h zaraz lat ocl\Yngi ka,valerskie i dzieła 

utrapiona oj czyzna n n oba uszy zasypiać może, chciał "7Jpisać należycicl. ..... Njgcly on nie \vynosił 
i s"Yvojej, na którą przez wiele set lat praco,vicie się z s\voich czynów, ale te lasce llogn i rządzcy 
robiła, zażywać swobody. Szczycila się Italia swym l swego im bardzićj przypisywał, tćm więc<~ od Bo· 
Emiliuszem, że za calość jej zastaniając się od\va- ga pomyślnych odbićral szrzęśli~'ości. Sławna 
żnie na placu., zostnl od Penó1v porażony. Z słoń - jest Ilcrkuleso\Va sila, nie piszą że go Tetys \V ta· 
cem zrÓ\vnala Grecya sla"· ę Protesilausa sw(lgo, kir h kąpała \Yódkach, aby mu żadne nie szkodziły 
że podobnym jako i tamten sposobem, nic żałując oręże . Opisują historye I-lektora, że "v potrzebie 
krv\ri i zdrovvja s1vego, zabity został od \vojska fry- ojczyzny s\voj<~j, rzerzypospolit~j trojańskiej, tak 
gijskiego. Czćmże my najbardzićj mamy dzięko- potężnie stawał i z\vyciężal. Nic może się Rzym 
wać Bogu za naszego Czarniecl<iego, l<tóremu 'vc nachwalić Scypiono\vego męzt\va, że dla rzeczy
\Vszystkich okazyach tak łaska\vej użyczył protek- l pospolitej za"'· ojo'ńrał Afrykę; ale to wtenczas by
cyi, że go z ciężkich terminów swoją za,vsze lo, kiedy żołnierze kamykami na siebie rzucali. 
dŹ\\'igal ręką, vvielkie i znaczne, choć z malą gar- Teraz zaś tym samym sla\·vBym naonczas wodzom, 

ścią \Vojsl{a, dając mu zwycięztwa nad nieprzyja- gdyby powstali z n1artwych, podobno by się przy· 
cielem, a nadto że go od śmiertelnego zacho,Yal krzejsza widziała. wojo\vania maniera, kiedyto 
SZ\Vanku, kiedy pełen dni, Ingodną śmiercią, z tego z kilkudziesiąt tysięcy samopałów zakurzą pod nos, 
powolany Ś\viata. Niech czyje herbo\>vne za rzc- ldedyto, z kartanu ~ako cebrzyk, kula zaprus.za 
cząpospolitą zastawiają się miecze, niech ostre ko- : oczy, że i djabel sam, choć jest cjckawy, nie ma 
pije nieprzyjacielowi dają. odpór, niech czqjne l\vy czasu, jako z\vyl<ł, pokazać się człowiekowi przy 
strzegą ojczyzny, niech pilnqją topory spra\viedli- śmierci; kiedyto O\Ve petardy, owe bomby, owe kar
waści, niech depcą hardbść r ebeliantÓ\V podkowy, taeze i tak \viele innych na zgubę mizernego czło
herboVi·na twoja na\va (i) \Yjęcej zasłużyła się świa· wieka wymyślonych narzędzi igrać poczną. Podo
tu, niżeli 0\\'a, która Jazonowi złote z l{olchidy bnoby i owi dav\'ni słynni rycerze nie 'vyrównali 

przyniosła runo...... Miłażto jest "''oj na pod do- terażni0jszym. Kochany nasz vYóclz już z temi 
brym ""odzem, by i najcięższe ponosić prace wszystkieroi rozumiał się jn,renryami, umiał za
i przykroścj; nie straszne są rzeczy ochotnemu ser· l wsze Z\vyciężać, umiał ze zvvycięzt\va korzystać; 
cuprzez ugnie i miecze, przez srogie burze i na- " ' ojsl<a nigdy nie strarit, utniał je konserWO\Vać, 
"'alności, za dobrym przywódzcą piąć się ku celo- ~ a choć też czasem i nad,verężył, umiał je napra,vić 
wi dobrej sla\vy. Przez to ma Scevola wielką i chlebem nakarmić .... .. Imię wodza nnszego żyje, 
u śwjata reputacyą, że z s\vojćj \Vlasn~j ręki czynil · jako ozdoba świata, cnocie i wieczności, lubo za-

sprawiedliwość o to, że ojczystego nicprzyjaciela płacił dlug śmiertelności" ..... . 
niedoskonałym umiarko\vala sztychem; umiał ten Drugi zarzut 1\:ocho\vski~go, iż Czarnierki sro-

{ ł) Ustęp ten jest alluzyą do rozmaitych herbów ro- gim by l dla żołnierzy, malej takżejest "\V agi; bo 
dzinnych. Czarniecki był herbu lodzia. w owym czasie, kiedy wojsko nie znało jeszcze 
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karności, \vódz dobry musiał być suro,vym; lecz że 
nie głodził ich umyślnifl, po1vodo\Yany jakąś niby 
taktyką dzi,vaczną, o tern przekonywa dostatecznie 
clopićro co przytoczone ś'viadect,vo Pnska. W spo· 
n1nialcm już 'vyżc~j, że imię Czarnicekiego w reli
gijnćrn pra\Yie po\vażaniu był'o u narodu; a kochać 
go nlusicli i pod,vl'adni, bo nieraz z niemi przesta
'vał poufale i łHgodnie. Liczne tego do,vocly mamy 
znów \V putniętnikach Paska z żartobli,vych poga
danek wojel~,ody, \V których koleżeńskie przema
'vianic jego do prostych to\varzyszÓ\V pancer-
nych 5\viadczy, że chociaż " rysoko posta\viony, 
nic 'vyłamy\Yał się nigdy zpod Z\vyczaju szlachec
kiej ró,vności. 

Rnz na przykład podczas 1vypra\vy duńskićj, 

kiedy Pasek 'vysłany został za poborem od chlo
pó,vjutlan<lskich, pićniędzy dla "\Vojska, uclal (Pasck) 
że żadnPgo nie rozun1i<~ języka; aż kiedy mu"' kub
ku przynieśli sto bitych talarÓ\v, raptem do tluma
cza zagadał po łacinie. Doniosło się to do woje
'vody, który zaraz odcz\val się do porucznika Po
lano"'skicgo: ,,Mospanie poruczniku, mam tu to· 
1-varzyszn 'v 'vojsku co '"·szelkie urr1ić języki, ale 
trzeba rnu '"przód posU:nvić kubek spory srebrny, 
bitcn1i talarami napełniony, to on zaraz gotÓ\v prze· 
mó,vić jnkim komu potrzeba językiem.'' PolanoYv
ski tego nic rozumjał, ale go ohjaśnH 'vojclvoun, 
i odtącl tulary 'v \Vojsku nazylrano tłtnnaczami. 

(str. z7). 'V\,. innem znó'v zclarzenin, gcly jtnć pan 
Pnsek na 1norskićj przPjażdzce, rozbi,vszy się z bar
ką, omnło nie utoną!, i nnzajutrz zdał spra,vę 

o ten1 Cznrnicckiemu, rzekł w~je\Yoda: ,,Już to 
pra\Ycla, że to przygody były nicdobrc; ale za to, 
punic bracie, masz \Vaszeć pićr,vsz<'t1st\YO nad ca
lćm \Vojskiem, Lo ty '''ojujesz po morzu i lądzie, 
a '\Yojsko tylko na lądzie. Cheiał "~aść zburzyć sanJ 
Sz"7ccyą i nam palmę sł'a,vy " .. ziąć." Pasck odpo
wiedział doV\rcipnie: ,,JPżeli Chrystus Pan dnia dzi
siejszego zburzył państ,vo nieprzyjncir)l dusznycl1 
(byłoto na Wielkanoc), toć i nnm irz<'ht'l się sta
rać żcbyśn1y burzyli paóst,va nieprzyjaciół ciele
snych. A poni e\vaż ,yaćpan sam mó\~visz że dnro
jaką manierą ''ojttię, to ja też proszę o d n"ojaką 
zapłatę, wodną ilądo\vą.'' (str. 32). l(ieclypod Szkło
V.'em oddział Czarnieckiego przcpłylYał Dniepr, 
jeden z towRrzyszó'v, Drozdowski, począł tonąć 
z koniem; Pasck \vięc z drugim to\varzyszem 

uchwycili go za ramiona i tak między sobą pławili. 

• 

Skoro go \Vynieśli, rzekł wojewoda Drozdo,vskie· 
mu (który był 'vzrostu maJ' ego): "l\tl a ci e szczęście, 
panie bracie, bo są tu wielkie ryby, i połknąłby 
\Vas był szczupak całkiem z pancerzem'' (ste. 98). 
Albo gdy Pasek, wysyłany dla przepro\vadzenia 
posłó'v od cara do bol<u królc\vskiego, zabiera się 
do \vyjazdu, 'voje,voda pije z nim miód na poże
gnanie i zaprasza do siebie na ~·ieczerzę (str. 141 
142). 

Okoliczność nareszcie podana przez tegoż kro
nikarza, nic,vyczerpanego w rzutach przeszłość 

naszę malujących , Ś\viadczy '''ymownie o n1ilości 
i po,vażaniu jakie Czarniecki zjednać sobie umiał 
u obcych i u S\Voich, a jednocześnie do,vodzi, ile 
przystępnym był dla "vrażet1 łagodniejszych, choć 
od dziecit)st\va 1.v żolnićrsldcU wycho,vany szorst· 
kości. Gdy po prze,vodnit~j niedzieli 1659 r. 'voje
"'oda w Danii nicbezpiecznie zachoro"rał, ",vszy· 
scy, ruólvi Pasck, zlękliśmy się bardzo. PosproYva
clzano różnych le karzó'v; elektor przysłał także 
s'voich. Atlrniral ho len derski przysiallekarza okrę
tem, bardzo sla \V n ego, ale niepomnę z którego mia· 
sta. Rato\vali go \vszelkiemi sposobami. Po na· 
radzie rozkuzali lekarze żeby mu n1uzyka grała 

ciągle; grano 'v drugim pokoju na cichych narzę· 
dziach, jakoto na lutniach, cytrach i innych; i takci 
przyszedł do zclro\Yia, z \vielką 'vojska uciechą 

i dziękczynieniem Pnnu Bogu.'' (str. 33 ). 
Ze strony 1noraln~j ja,vną cechą charakteru 

Czarnieeki(lgo była głęboko '"szczepiona religij
ność. Oclez\YJ ~nve do wojska \V potrzebach wo
jennych ko1l.czyl Z"'ykle "'yrazami: ,,Niechże was 
Bóg ma "' s\vej opiece i imię Jego Ś\vięte!'' albo: 
"Do roboty '" ituię Boskie!·' Przed każdą bitwą, 
jak mÓ\Yi Niesiccki "stateczną a stn.ropolską po
bożnością Z\vykł się był grzćchÓ\V s'vyel1, bez któ
rych \V tern życiu śmiertelnem obPjść się niepodo
bna, kaplano\vi spowiadać." l\iimo zasłng nie
zmiernych, których czuł ważność, za,vsze był skro
mnym 'v rozun1ieniu o sobie i nie lubił gcly go 
cb\valono. Tak np. (o czem \Vyżej \V przypisku 
'\1"Zmiankowałem), 'vjeżdżając do Lacho,vic, zatu· 
lnł uszy czapką, aby nie słyszeć przesadzonych 
pochlebst\v. Jako do,vód dobroczynnościjego Kra· 
je,vski przytacza, że ustano,vił w Ty kocinie fun· 
dusz 'vieczysty, dotychczas istniejący, dla dwuna
stu towarzyszÓ\V szlachty, którzy, dla 'vieku lub 
sił starganych w służbie wojskowej, niezdolneroi 
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. Cum Frontem, Vultum, Laurusquc, 
Tropheaquc, cum tam Nobile Postcritns 
sera vic.lcbit opus, quid dic<'t? Posuit Statnam 
l\Ionutnentaqnc Claro I-Icros Ileroi debitu, 
Duxquc Duci; dicet: quod Civi sit gloria sutnma 
probnri Laudarique suis Rrgibus et Patriac. 
l)rivatac sileant laudcs, ccdantquo sequenti: 
Ingentcm celebrant Patria, Rexquo \7irurn. 

będąc do noszenia oręża, mają tytn sposobem do 1 
śmierci zapelvniony sposób utrzymania; ale się my
li \V tym "'zglęJzie szanO\YllJ autor .,I-Iistoryi Ste
fana Czarnicekir go," bo szpital żołnierski '" Tyko
cinie jeszcze r. 1633 założył l(rzysztof Wiesiołow· 
ski marszałek nad n· orny lite'\vsld, zapisn\vszy na cel 
ten dobra s \vojc DolistÓ\V leżące na !:>o dlasiu ( •). 
Przytoczone tu \vyżej nadanic dóbr tykocińskich 

Czarnieckiero u "7Jraźnie też zast rzega nienaruszal
ność funduszu na ten szpital. 

{Stefano\vi na Czarnce Czarnieckiemu, \'Vojewo
dzie ruskiemu, hetmano,vi koronnemu, Z\vycięzcy 

~'szystkich, jaey byli za j0.go czasu, nicprzJ.jaciól 
Polski, os ·~vobodzicielo,vi ojczyzny, Klcn1ens na 
Branieach i Ruszczy Branicki, 'voje,voda kra
ko,vsl~i, l1ctman 'vielki koronny, potomek j ego 
z córki "'ysta\vił. Gdy późna potomność ujrzy to 
t1blicze, ic \Va\vrzyny, te trofea, to dzirlo tak \Vznio
slr, cóż 'h'tedy rzeknie? Oto, że po1nnik t<'n postawił 
bohatĆr słynnelnU uohuterO\Yi, \YÓdz \\'OdZO\Yi; rze· 
knic: iż s la vvą 11aj \Viększą oby\vatela jest zado,vo
lcnie króla i ojczyzny. Niech umilkną poch,vały 

Stojący na rynku 'v Tykocinie pomnik Stefana 
Czarnieckiego, z posągiem \vi ęcćj jak naturalnej 
'viclkości, piękną rzeźbą z kamienia piasko\vego 
" 'ykonanym, przcdsta,via bohatćra (zob. rycinę) 
odzianego \V kontusz i szubę futrern podbitą; \V wy
ciągnięt6j pra\Y ~j ręce trzyma buła '''ę l1 ctm~bską, 
le \Yą objął rękojeść n1iccza; u nóg rzucony hclm 
i kolczuga. Poronik CllłJ otoczony kratą żrlazną. 

U \vićr.zcb u poclstn,,·y ' v stronic przodO\Y~j herb 
CzarnieC'ki('h lodzia; w stronic tyln<;j Gryf, herb 
'vygasl(~j 'v r. l 7 7 3, na Janie l{Jemcnsie, linii .Ja
kst),v Braniekicb. P o cztćrech bokach napisy łaciń
skie, calo\vemi głoskan1i w kamieniu 'vyrznięt<.', 

które, że nigdzie, ile mi ''"iadomo, druko\Yane do · 
tąd nie byly, podaję tu 'v kopii <.loslo,vn~j, z zacho
'vanicm piso,Yni i podzialu na \Vićrsze jaki jest w o
ryginale, u dodaniem tylko, dla zrozumiałości, wła
ściwych znaków przestankowych. 

P1 .. zodowy napis od ~oschodtt, ku ko&ciolowi ks. Mis· 
' syonarzo~o. 

Stepbano in Czarnca Czarniecki, 
Palatino Russiae, Duci Copiarum 
Regni, Omnium, Quotquot Ejus 
Aetate Fuerunt, P oloniae 
Hostium Victori, Regis Vindici, 

Patriae Liberatori, 
Clemens jn Eranice et Rus zeza 
Branicki, Palatinus Cracovicnsis, 
Supremus Dux Excrcituum Regoi, 

Ejus ex Filia Nepos, (~) Posuit. 

(4) Akta metr. kor. księga i80, str. o8'1. 
(2} Wyraz nepos użyty tu jes t w znaczeniu: potomek. 

Sciślejszem jednak. byłoby wyrażenie: filiae ejus nepos, 
albo cjus ex filia pronepos. 'Viadon1o bowiem ie Jan 
Klemens Bran1~ki hetman wielki koronny i wojewoda, 
a póź ni ej kasztelan, krakowski, który wysta"·ił pom'nik ty
kociński, był synem Stefana Mikołaja woj ewody podlaskie
go, spłodzonego z Aleksandry Czarnieckiej, a zatem pra· 
wnukiem Stefana Czarnieekiego po córce. 

• • •l Y • l• 

pry\Y:łtne 1 ust:nną ptcr\rszenst\va następuJąCeJ: 

król i oj c:zyzna \viclkicgo czczą tnęża). 

Od p6lnocy, ::e strony rzeki f.la1·wi. J 

Excerptum e Diplomatc Joannis 
Casimiri Regis, voluntate Ordinum 
Regni in Co1nitiis Gencralibus 
Czarnicccio a n. MOC LXI, X III t T unii 

V arsaviae dato. 
Majcstatis N ostrae nos pudcret, 
nisi ~tephani Czarniecki, Pal. Russ. tota 
Europa cclebratas virLutes tcstimo-
nio n ostro P ostcris consignarcmus. 
Nihil enhn Magnum in arrois aetate 
Nostra sine Czarnieccio; q ue ( 4) non ruirabi-
tur actas animnm in uruuis Fclicem, in 
pcriculis non magis Fortem, quam providum? 
Rebus perditis, unica sal us, numiuis Providentia 
datus Stepbanus. Effusa per Rcgni Provincias 
Foedissima calamitas, Religiones pollutae, 
omnia capta, clirep ta, diruta; .N os i psi Fi de 
Civium destituti, miserrima ubique strages, 
nulli ad obsistendum virtus: donec Czarnieccii 
forritudo supra opinionem emicnit. 

(Wyciąg z przy,vilejn króla Jana Kaźmirza, za 
zgodą stanÓ\V królestwa na sejmie \Valnym Czar-

( ł) Tak jest na pomniku. • 

25* 
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nieckicrnu r. 1661, 13 rzcr"'ca w Warszawie na
danego. Wstydby nam było majestatu naszego, 
gdybyśmy męzt\va i cnoty Stefana Czarnieckiego 
\voje\vody ruskiego, sławionych \V calćj Europie, 
świadect\vern naszem poton1ności nie przekazali. 
Nic bowiem \vieHdego \V boju za czasów naszych 
bez Czarniecldrgo nie zdziałano. l(tóryżby wiek 
nie podziwiał un1ysłu zręcznPgo \V trudnych oko
licznościach, \V niebezpieczer1st,\t·ie rÓ"'nie mężne-

, 

go jak przczornrgo? Sród ogólnej niedoli, jako je-
dyne ocalenie dany od Opatrzności ~tefan. Zlaly 
się były na kraj straszli\ve klęski, skalana lviara, 
\Vszędzie g"rałty, łupiezt,va i spustoszenia. l\1y sa
mi odstąpieni przez poddanych, ntljlichsza \vszę

dzie obrona, nikogo coby opór chciał sta'\vić: póki 
dzielność Czarnieckiego nie zajaśniała nad spo· 

dzie\vanie ). 

Od zachodu (st'f'ona tylna). 

Optabant omncs virum, qui 
Statum Reipublicae in pristinum reduceret, 
spem in desperatis casi-
bus erigeret, refractarium militern 
sevcriori dis ci plinae restitueret, 
labentem Regni dignitatem stabi
liret~ I-Iaec otnnia a Czarnieccio 
impleta csse adn1iramur. Civem in 
illo Resp. experta est, qui vulneri-
bus Patriae, suis vulneribus mcdcrctur. 
Bellicae virtutes, quae uspiam gentium 
essent, in Eum confluxere sun1mis 
meritis aut raris. Nefas illi negare, 
qui omnibus om ni a dedit: Capiti N ostro 
Coronam, Patriam Civibus, Cives urbibus, 
Urbes Provinciis, Provincias Regno et~I. ducatui 
Lithuaniae redJidit, gentis utriusqne Farnam 

summa gloria r~stituit. 

obywatelom ojczyznę, miaston1 obywateli, pro\vin
cyom miasta, królestwu i w. ks. lite"rskicmu pro
'Yincye, a obu narodom slan'ę z naj\Yiększą dla 
siebie chlubą przy";'rÓcil). 

Od południa. 

Fincs Patrios virtoriis praevectus, 
aeqnora et insulas suo Nomine 
illustravit, paucis copiis ingentes 
excrcitus Fudit aut Fugavit. Ser· 
vcnt Superi diu superstitem in 
ampla Ncpottun Sobole, quorum, 
ex endem Fortunuta radice, 
Fides in Princip~m et Virtus 
adolescat in hoste1n. Quo itaque 
Vindice Rcsp., patrio pene pulsa solo, 
nuper suas haereditatcs recepitJ Ei 
Ty kocinum gratiae nostrae l\1onumen
tum acternum unanimi Ordinum Reip. 
eonsensu et Cornitiorum Constitutionc 
in haereditatem locamus et donamus. 

Joannes Casimirus Rex. 

(Przenosząc z'vycięztwa za granice ojczyste', mo
rza i 'vyspy \vs}a,vil S\Yem imieniem, szrzuplemi 
hufcy potężne 'vojska pogramil albo rozproszył. 
Niechaj Bóg długo zacho\Va potomków jego w sze· 
rokiej \Vnukólv odrośli, i oby z tegoż szrze· 
pu szczęśli,vcgo 'vyrosła wierność \vzględenl kró
la i męzt\vo przcci'v nieprzyjacielo\vi. Za którego 
"\Vięc sprawą gdy rzeczpospolita, l\·yparta prawie 
z ziemi ojczystej, niedawno odzyskała S\Vą wia
sność, nadajemy mu \V dziedzict"'o Tykocin, jako 
\Vieczystą łasl{i naszej pamiątkę, za jednomyślnem 
stanów rzeczypospolitej zezwoleniem i na zasadzie 
uchwały sejrno'\vej. 

Jan Kaźmirz l{ról). 

Data wzniesienia tego pomnika z pe\vnością nie 

(Pragnęli \vszyscy męża któryby rzeczpospolitą "viadoma; że jednak na przodowym napisie Kle
do da\vnego po,vrócit stanu, oży,vił nadzieję \V roz- mens Branicki lvymieniony jest jako hetman wiel
parzli,vych okoliC'znośriach, uporne \Vojsko do su- ki koronny (zostal nim roku 1752 po Józefie Po· 
rOV\7ej przypro,vadził karności, upadającą króle- to ck im), a pominięty tytuł kasztelana krako\vskie· 
st\va polvagę podtrzymał: "·szystko to Czarniecki go (został nin1 roku 1761 po Stanisławie Ponia
z podziwieniem naszem wykonał. Znalazła w nim l towskim}, musiało więc ono nastąpić w latach po· 
rzeczpospolita oLy\vatela, który rany ojczyzily l<~- między 17 52 a 1761. Starożytna Polska Balińskie
czył '\Yłasnemi ranami. Wszystkich narodÓ\-V cno- go i Lipińskiego (toin II str. 1326) kładzie tę datę 
ty wojenne zbiegły się w nim z naj \-vyższą i rzad- około r. 17 55. N o'vszemi już czasy nie,viadomy 
ką zasługą. Niegodziłoby się ujmować temu, co grabieżca, złakomi\vszy się snadź na buławę po
~H~zvstko dał wszystkim: !!łowie naszP.i koronę, złacaną, którą u"rażał za złotą, utrącił praw4 rękę 
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poRągu, i tę Żyd jakiś, z "\vielkim dla całości uszczerb
kiem, niezgrabnie potem dorobił. 

W Białymstoku, w przepysznym pałacu niegdyś 
Klemensa Branickiego, mieszcząrym clziś instytut 
\Vycho\Yania panien, \V jednym z pokojó'v ochmi
strzyni tegoż zakładu, znajduje się O\valnc popier
sie Stefana Czarnieckiego, \Vielkości naturalnej, 
wypuklo-rzeźbą z kamienia 'vyrobione, otoczone 
skrorr1uą złotą ramą, z \vymalo,vanrmi na śeianic 

trofeami. W około napis rznięty: Stephanus Czar
niecki, palatinus Russiae, dute exercituurn 'regni Po
loniae. 1\::rajelvski 'vspomina że lv kościcle ,-vsi 
Czarnki jest " 'izerunek Czarnierkiego na koniu 
i \V zbroi, w którym twarz bohatćra, obok po\vagi 
''7łaści~vćj ludziom woj~nnym, przJ.jemny i łagodny 
ma wyraz. Pon1iędzy obrazami znanego \V "\\'ar
sza~vie z~rolennika sztuki znajduj e się prz(lślirzny 

portret olejny, roboty Bacciarelli'cgo, ""yobrażają
cy pogromcę Sz,vedó'v w ulubionej j(lgo delii pon
so\vej. W galcryi także 'vilan o,vski~j (r r. 438) 
jest portret Czarnieckiego, uchodzący za "'spólczc
sn y; i n n y \V gal ery i n i e b o r o \V ski Pj ( r . 4 7 4) ( 1) . N D. d· 
to rodzina " 'ojewody po kądzieli posiada \vspól
czesny wizerunek jego, który nadesłać przyrzekła 
do zbioru starożytności jednego z warszaVi·skieh 
literató"v. O b raz ten, malowany w późnyrn j u* 'vic
ku, \viclkości naturalnej, przedsta\via go 'v ubiorze 

(f) Pamiętnik sztuk pięknych, zeszyt III, str. 4 9 O i ł 9 ł. 

• 

hetmat1skim, 'v le\'' ij ręce trzymqjąccgo bula,vę, 
pra\Yą wspartego na 'videlcu (godle czujności) (~). 
Ale najcieka,vszym nieza"rodnie jest portret Stefa
na Czarnieckiego 'v zamku królc\-rskim w Berli
nie (3

). \\' ojcnvoda \V całkowitej postaci, 'vielkości 
naturalnej, trzyn1a \V ręce bula\vę; żupan mn czcr
"'ony atlasolvy, na 'vierzchu szubę sobolo,vą ze 
złoteroi pętlicami i kutasami; buty czcr\vonc; u nóg 
koszto,vne sajdnki; \V. tyle :firnnki i kolumny; nad 
glo\vą unosi się gieniusz z '''ieticc1n; włosy i zarost 
silve. l\1alo\vidlo to, znakomitćj \V artości artys tycz
nej i niczaprzeczpnie "'spółczesne, nosi na sobie 
'vszystkic cechy zkoły holcnderskićj; zdjęto je za
pelvne 'v czasie gdy wódz nasz, eiągnąc do Danii 
albo ztamtąd V\Tacając, przeby,val kraje elektora 
brandenburskiego. Znane są oprócz tego d\va li· 
tografu,vane portrety Stefana Czarnieckiego: jeden 
\V trzccićj części '"i<' lkości naturalnćj, \vyclnny w P o· 
znaniu przez J. l(. Żupal1skiPgo, a wykonany 'v Ber
linie przez Steffi!nsa, drugi 1nniejszy, dołączony do 

• • 
dzie1a "zy,voty h ctmanóvv polskich i w. }{s. lite\V· 

s kiego," \vydania ż~goty Pauli, L\VÓ\V 1850. Na
koniec jeden z milośnikó'v pamiątek krajo,vych 
\V W arsza,vic przrcho\vuje, pra,vdzhvc czy urojo· 
nc, szczątki kości i trumny naszego bohatćra. 

(t) Dziennik Warstawski z r. 1853, Nr. !63. 
( 3) Wiadomość o tym obrazie udzielił mi znakomity 

nasz malarz, p. Ale~sander Leiser, który bawiąc w Berli
nie dla siebie go przerysował • 

DRETWIK ELEKTRYCZNY. 
~ 

Wszędzie \V naturze, "\ve wszy~tldch cialach, tak rhnie \V naturze rozlane zja\visko uważali, bo 
organicznych jak i nieorganicznych, 'v z\virrzętach, po,vstającą \Yszędzie, gdzie różnorodne pirr· 
roślinach, plodach kopalnych, napotykamy siłę. ,viastki z sobą się stykają, która każd(\mu ży
którą już i starożytni, choć '" bardzo małćj liczbie ci u to,vnrzyszy i do jego \VarunkÓ\V należy. Tą si
ciał, spostrzrgnli, silę która szrzególnićj \V ośn1na· lą jest elektryczność. l{tóżby dziś uie znał, kto
stym i clzie\Yiętnastytn lricku całą tnvagę naturalistÓłV by łJiC slyszal oj ej zja\\'iskach? Znajdzien1y ją przy 
zajmo\v a(: zaczęla, którą oni nieustannie badali, nie- t'''orzeniu się l<rysztaló,v, tOl\'arzyszy ona życiu 
zliczone doś"·iadczenia z nią przedsiębrali, silę, którą Z\Yierząt i 'vzrosto,vi roślin, we \Vszystki<'h obja
już nie tak jak starożytni za bezużyteczną igraszkę wach i okresach. Mózg także i szpik pacierzo,vy 
"\Vlaściwą niel<tórym tylko ciałom, ale jako pov.'sze· nietylko '" podobie6stwie, ale w ścisłćm znaczeniu 
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t: go 'vyrazn! sta~owią bateryą elektryczną, źródło { smacznćm, zdrO\VĆin mięsem, żyjąca ,v morzach 
slly poruszaJąc<.~ muszkuły i stano\viąc(.j Z\Viązek f południo\vych. 
między duszą J\ cialem. 3) Z pokrewiei1st\va węgorzo\vatych: rodzaj 

Oprócz tc5j clcktryczno~ci po"··szrchućj znajcln· Drgtwik ( Gymnotus), mieszkaniec 'vód słodkich 
jemy jeszcze 'v 'vielu Z\vierzętach szczególną, odrę- Ameryki poludnio,vćj, o którym niżej obszćrniej 
bną jak się zdaje siłę clektrycznoś<'i, która, jak każ- po\victny. 
da czynność organizmu, ma '" Z\Yierzęeiu ,v}aśchvv 4) Z tegoż co Dręt,vik pokre\viei1snva: rodzaj 
sobie punkt, 'vylączny organ jako siedlisko i źrÓ- vVstęgozoiec (Trichinus), żyjący \V morzach na po· 
dlo. \Viaclorno że taką elektryczność posiadają nie- ludnio,vćj pólkuli ziemi, dorastający trzech i 'vię
które Z\Yierzęta ssące. NąjpoYrszecllni<!j spostrzc- cej stóp długości. 
gamy ją na ży,vych kota(' l t, pr.z00'arnia1· ąc sierść 1 5) Z pomiędzy ryb clu·ząstko\vatyell bezskrzel-

n . • 
ich 'v cienlności, przyczen1 Ś\Yiecące ,vydoby,Yają · ny<:h: lJ{ru,k (l\1oronyrus), żyje 'v rzćce Nilu, mię· 
się iskry. Najlrięcćj jednak mają j<~j pe\vne rodzaje soma smaczne, żyn·l się naj,vięcćj drobncmi, nie
i gatunki ryb; co tern dzhvnirjszu, że \V oda jest da- grz~ietncrni z'vierzętami. 
bry1n prZC'\vodnikiem elektryczności, że zatem, 6) Z pomiQclzy tychże chrząstko,Ynt.vch: J(olco· 
\Vedlug dotychczaso,vych 0 tcb sile \Viauomoścj brzuclt elelctryczny (Tetrodoo electricus), który, jak 

zdawaćUy się mogto niepodobiet1stwcm aby istot; ~ inne tego rodzaju gatunki, żyje w strefie gorącćj, 
zc\vszqd \vodą otoczono nngro1nadzi<.: ją \V sobie JUŻto 'v morzach, już w rzekach, a mięso ma i nie· 
i utrzym&ć zcloluly. Gdy jedn:1k apaenty ner\VO· smaczne i ni('ZdrO\V<!. 
we, któretni te z'vierzęta gló\vnie clt\ktryczność 7) Nakonice z pokrelviet1st\va ryb płaskich: ro· 
lVJlVićrać się zdają, podobne są dosyć do stosu dz:-Jj Drętwa (Torpedo', ryba po kilka.tlziesiąt fun
W olty, którego czynność, jak \Yiadomo, \YzLudza tÓ\Y \Vażąca, rozrzucona prawie po \Vszystldch mo
się także przez z~riJgoccnie, słusz 11ic przeto przypu- rzach, samen1 już naz\viskiem zapo,viadająca zdol
ścit~ nalrży iż sila o którćj movva jest natury elek- n ość do udcrzcr'i elektrycznych. 
tro-gahvanicznt~. Ze 'vszystkich atoli 'vymicnionych rodznjó'v nnj· 

Ryby elektrycznoŚcl·ą d . . . ''7~ększą silę ma dręt\Yik, a miano,vicie gntunek je-
o znacz~Jące się maJ~ D 'k . , 

\Vłaści '''Y dla nieJ· lV s~·ve' · 1 1 t , . go 'rętto't elektryczny ( Gymnotns e lectricus ), o kto-
t n1 c 1 e o o r g a n, \. o r y n 1 e . . . , . , , . · . 

u \Vszystkich elektryc y ł · t · l l rym 'v DlnH'JSzym artykule IDOV\7

1C glo\Vnle znmie· . Zn ClJCS Jecna(O\VJ; po- r· ' . . . 
wszechnie jednak składa się on z przcgróllek lub rz~ Ismy, o?.~sz~zaJ.~C ty:U razem In~e gatu~ki drę· 
komórek, z włóknistych ścianek, ntlpelnionych tWika: .~lll<'J \nęceJ takze odznaczaJące się elek· 

l Ie ] t t 
• Ir , l. . k ,. trycznosc1ą. 

Z\VJ { ga are O\Va ą c1eczą. l..Otnor n u \Ylę "SZCJ . , • • • • 

liczby ryb elektryeznych są pojedyncze; w Drętwie Drętwlk elek~rycz~y r~zm Się od Innych _ryb w.~-
( Torpedo) zaś każda komórka przedstawia sześcio- gorzo~~tych tern~ ze m: ~a pletwy _grzbwtowcJ, 
boczną kolumnę' podzieloną na "·icle przco-t·ótlek zkąd _tez pochodzi. greckie J~go nazWisko (rv~vocr 
poprzeczne mi śdankami. W elektrycznym ~·ganie goł! 1 ~o-&~C1 grzbtet). Otwor ~dchodowy u mego 
Drętwika widać liczne sznurki łączące ten organ ze znaJ<hue. się .dal~ko ku prz_odowl, a P.l~t':'a pod~go· 
szpikie1n pacierzo,vym i p1ucnmi po których _ no\va c1ągn1c s1ę przez \vJększą częsc c1ala, az do 

' prze k ' "l l · 1 '· ' · k cięciu ryba utraca silę wydawania z sieLie elek- ·one~ ogona. ~,;~·ze c ~o wlę iSZCJ częsc~ po_ ryte 
tryczności. s~ sko~·ą, a ~twor Jch le~y. prz_ed _pletwą p1ersw:Wą. 

D t l . b l 1 Na skorzc me ma wyraznte widztalnych łusek; Jest 

t 
0 yc lczas znane są następuJąCe ry Y e ek-~ ona bardzo przezroczysta, tak iż 'vidzićć i rozeznać 

rycz n e. 
l) z . d . . . , l można rozłożone pod nią nerwy. K~ztalt ciała prze· 

~ pomlę zy ryb koscistych' po.k~ewJCnstwa 1 dłużony, węgorzowaty, prawie wszędzie równo 
&)utno\vatych: Elektryzacz (1\1alapterus) zyJący \V rze- gruby ·l , ' . 1· t k ' .. K 1 1 h !i· k, 

1 
... l , .,. :1· , gona szero\a, ępoza onczona. oor 

' 8 ? a 1 Y ans '"~c 1 ' a szczcgolnieJ \V N1lu, ma do- ci a la zdaje się zmieniać wedlug \Yieku, gatunku 
syc s1na.czne rn1ęso. · · · · · · k , , · k • pozy,vJenia 1 mleJSCll "' ·torenl ryba zami<.'SZ ' UJe, 

2) Z pokre,vicłl&t\va 'vrzecionko\vatych: Ciernio- i by,va jużto czarnia,vo-czarno-blękitna,vy, już 
ryb (Scomberoides) ryba miernej 'vielkości, ze 1 czer\voua,vy, olhvko\vo-zielona,vy i t. d. Po grzbie-
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ci e zbiegają na oba boki symetryczne szeregi o krą· r który mógl, na 'vszystkie strony uciekały przed 
głycb rdzawo-żółtawych plan1. Sąto zbiory liez- strasznemi, a nie\viclzialncmit przcchvnikami. Na
nych otrvoróv~r wilgoć '"rydzielających. Organy próżno jednak usiłoYvaly schronić się na ląd, bo 
elektryczne zajmują cztćry piątych części dlugości rozsttPwieni tam Inclyanie zno,vu je 'v wodę kija
ciała. Składają się ony ze cztćrcch oddzinłó,v. D\va l mi napędzali. Udało się niektórym uciec przebojem, 
'''iększe a a leżą przy kolumnie pacirrzo,vćj w, ale rażone w \Vouzie elektryczneroi uderzeniami, 
dwa zaś mniejsze b b są pod pierwszemi: m 'vysta- napół zclręt\viale i jakby knrczem skrępo\vane, jak 
wia przecięcie jamy brzuszn~j, a gloska n pokazu- długie na brzegu popadały. Byloto nader ciekawe 
je przecięcie płetwy podogono\vej. Cala dl ugość ' vidoYvisko: IndyaniP, gromadnie, przeraźlhvic krzy· 
ryby 'vynosi sześć stóp, a czasem na,vet \Vięcćj. cząc, dlugiemi kijami \Vy\vijając, konie w \Vodę 

Dręt\vik elektryczny żyje w słodkich \Yonach g'valtem napędztdi, te zaś, przr.rażone krzykiem 
południo,vej Ameryki, tnk w j t'zioracb, stawach ja- i bezustannie e lektt·ycznośeią rażone, z najeżonemi 
ko i w rzekach powoli płynących' w Surinam' grzy\vami wydobyć się z \Vody usiło,valy, a mię
Gujanie, I\:olumbii, 'v ogólności 've \Yszystkich dzy nirmi dŁugie zielona\ve dręt\viki u'"1ijaly się 

częściach gorącej i ciepłćj Ameryki; szczególniej nakształt wężó\v. WicLać było z brzegu te ryby, jak 
zaś często napotyka się go 'v niezmiernych Sawan- pod brzucl1y koniom szybko się poclsul,7ając, clek
nach, znanych tam pod nazlviskami Llanos de Ca- tryczność '\V nie " 'yladon'yrvaly. W przceiągu pię
'raccas lub Llanos de Apune, gdzie na każcl(j mili ciu ndnut d\va konie, ciasarni Plektryrznerni o<.ln
l{wadrato,vćj znajdzie 2 lub 3 sta\vy rojące się, rzone, upadly 'v ':vodzie i zostały zalane, a razy im 
w calem znaczeniu tego slo'\tva, drętn-ikamL zadano musinty być ten1 silni rjsze, że pod brzuc·hy, 

Humboldt i Bonpland pićr,vsi czynili badania blizko serc a i "rnętrzności, prędko jeden po drugim 
i postrzeżenia nad dręt\Yikietn, którego 'v tamtej- następo,vały. Takim, na gló\Yne siedlisko nqjży

szych okolirach znają pod imieniem Tremblado1-.. \Votniejszych ncr\VÓ\V " 'ymicrzo11ym, utlerzcniom, 
Długo, lecz nndarcmnic, ci dv,·aj podróżni starali sila n::nvct koni oprz<~Ć się nie mogla. Oba,vial się 
się za pieniądze dostać żylvego dręt'-'7jka: " ' kra- już I-Iumboldt aby \V.szystkic konie''" tćj \valce nio 
jo,vcach btnviem nad cb~cią zysku przElnlagula oba· poginęły, ale zapc" ·niali go lndynnic, że polo,vanio 
\Va. Utrzytny\'-\'ali oni " 7pra"''dzie, że można bez- 'vkrótce się skot1c.t.y, bo pier,vszych tylko nnpaJó,v 
piecznie dotknąć się dręt1viku, by l e się n1iało fajkę dręt,vikó"' lękać się trzeba było. 1\ló\vili oni że 
lub prymkę w ustach, lecz sami \vidać tak mało ryba t~ ezęsto powtarzanem v;·y,vićt·aniem s\.vćj si· 
mieli ufności "~ tym ochronnym środku, ii na,vet · Jy nie"'iu zia!nćj osłabia ją, i chyba dopiero po kil
przy jego użyciu nikt nie ośmielił się szczęścia po- l kodnio,vym wypoczynku i po użyciu pokarmu zna
probować. Nic pozostawało \Vięc cieka"lyrn poclró· \YU ją odzyskuje. I teraz w rzeczy samej, po uply
żnym, jak samytn 1vziąć się do łowu. \Vie k\radransa, konie uspokoiły się nieco, opuściły 

Humboldt i towarzysze jego udali się 'v tym ce- grzy"'Y i nietyle już \Vzrokiem okazy1valy trwogi 
lu nad sta'v, w którym się \Viele dręt\vikól\' , jak i przerażenia. Dręt\·viki też uciekać i kryć się za· 
mólvili Inclyanic , znajclo\vać miało . Krajon1cy, za- rzynaly, jakby czując się już do \V alki mniej zdoi
jąwszy z przyl,·glych stepÓ\V ze trzydzieści napól ne1ni. Większa ich część na brzeg się ucie('zką 

dzikich koni i mulów, do sta,vu je napędzać usil o- chroniła. Tu je też latwiej łowić było można; rzu
wali, co j ednak niełatV\'O się udawało, bo te st\vo- cano na nie ruałc harpuny i tak zahaczone wycią
rzenia, jakby instynktem po'\'vodo,vane , od \vody gano na ląd, ile że sznurki lJarpunÓ\V, jako suche, 
stroniły. W dlugie kije uzbrojeni lndyanie, jedni clektryczno~ci do ręki nie przrpuszcz3ły. Tym 
rozstawili się nad brzegiem, urudzy 'vylazłszy na sposobem, w kilku minutach, \vyciągnięto na ląd 

drzewa wzdluż stawu rosnące i gałęzinmi nad " 'o- 5 wielkich dręt,vikc),v; chodziło już tylko o to kto 
dę zwisle, krzykiem i ldja111i popędzali \V ,,~odę je odczepi od lHlrpun c)w i przeniesie do dołów 

strwożone z'Yierzęta. Vl tedy to rozpoczęla się dzi- umyślnie dla nich na sadza,vki urządzonych. Indy
wna między koi1mi a dręt,vikami, walka. Prze- anie nie chcieli podjąć się tt~j roboty za żadne wy· 
straszone krzykiem dręt\viki, bronily swej siedziby nagrodzenie; sami "7ięc naturaliści 'vykonać ją mu
silnemi razami elektryczności. Konie i muły, gdzie sieli, i pier\vsi na sobie doznali skutków doświad-
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cze11 jakie odbyć zamierzali. Uczucie sprawione · ją c jedną ręką dręhvika, uklul go iglą z drugiej 
przez wyładowanie elektryczności drętwika bywa : ręki, i żadnego nie doznał wstrząśnienia; kiedy zaś 
bardzo różne od uczucia doświadczonrgo z 'vyla- Bonplaod ukłuł go z kolei, \Vtedy Hutnboldt uczul 
do\vanin butelki lejdejskiej. Ból który się uczuje, uderzenie, o którem Bonpland wcale nie \Viedział. 

po odebrnnćtn niespodzianie elektryczoćm uderze- Moc uderzcłl clektrycznyeh wiele zależy od stanu 
niu od dręt,vika zdro\vego i jeszcze niewysilone- zdrovvia i sBy ryby, która im jest zdrowsz.a, sil
go, by\va tak mocny, ic kto go raz cloświadczyl, niejsza, tym mocni~jszą. elektryczność \vylado"\vywa, 
ten pc\vno ni() zechce \Vysta,vic się natł powtórnie. a przeci\vnie im bardziej zmęczona, tem słabsze 

Humbohlt, przypadko\VO staną,vszy obyd\viema no- \vyclaje uderzenia. 
gami na clręt\viku dopićro z wody 'vyciągniętym, do- Rzecz godna U\vagi, że po odłączeniu glowy 
Ś\viaclczyl tak mocnego uderzenia, że przez dzier1 ciało dręt\vika bardzo prędko utraca drażliwość, 
cały czul dotklilvy ból \V kolanach, a przyten1 osl:1bł kiedy tymcznsen1 \V blizk o po,,·ino\vatyru mu wę· 
na całćm ciele. Gdy się dręt\vik zmęczy, \Vtedy za gorzu pospolitym \vidziemy ją przez kilka godzin 
jego dotkuięciem powstaje tylko drganie ner'\VÓ\v; jeszcze trwającą. W drętwiku nawet za pomocą 
po mocniejszych zaś uderzeniach pozostaje '-'V czlon- siły gal \Vaniczn~j nie można wzbudzić drażliwości; 
kach dosyć długo tr\vającc odrętwienie. Słusznie tylko \vycięte z niego serce, przez k'\vadrans je
więc boją się Indyanie wchodzić do '\vody lub na- szcze i dłużej, ściska się i ot\vićra. 
wet płynąć po ni<~j, gdy '\viedzą że :się '\V niej drę- San1e między sobą, ile u\vażać bylo można, drę
twiki znnjduj<}; jedno bowiem jego uderzenie zdol- t'viki nie są czułe na działania elektryczności, i nie 
ne jest pozb::nvić czlo-w·icka na l\ilka minut \Vła- \.Yalczą z sobą tą bronią; lecz bardzo 3ą drażliwe 

dzy \Ye \Vszystkich członkach, a gdy wymierzone na dziulanie stosu gahvanicznego, i 'vysta\vione na 
zostanie "\V piersi lub \V brzuch, "\Vtedy odrazu takie próby, mocno się z\vijają. 

śmierć nastąpić może. W którymkolwiek punKcie DrętYvik uży,va s\Yej elektrycznej siły nictylko 
dotknąć się ciała dręt\vika, "7szędzie nastąpi "vyła- ku s\vej obronie, ale gJównie obdarzony nią jest 
dowanio z ni0go elektryczności; najmocniejsze je- dla opatry\vania się w pożywienie. Poruszenia je
dnak pokażą się uderz0nia za dotknięciem plet,vy go niedosyć są prędkie, iżby mógł w każdym ra
piersiolvćj. Gdy, zamiast bezpośrednio ręką, do- zie upolo\vać sobie drobne z"rierzątko na pokarm; 
tknie się ryby prętem mctalo,vym, dozna się n1o- po,voli się "\vięc do nich zbliża lub spokojnie czeka 
cniejszcgo uderzcniH. Ale i tn zno,vu tnoc jego na nie, aż się do niego zbliżą, a '\Vtedy zabija je 
będzie różna, stoso\Ynie do gatunku n1ctalu: cynk lub odurza zdalcka. Nietylko bo"' iem bezpaśre
wyda uderzenie naj mocniejsze, słabsze będzie od dniem dotknięcien1 się, ale i z pcwnćj, byle nic zbyt 
srebra, a nujslabsze od miedzi. Dotykający się drę- \Yielkićj, odległości razi swą elektrycznościll· Oso
twika prętem szklanym, laską laku lub iarką, nie bli,Ysza także iż ryby i plazy nie zdają się ''cale 
dozna żadnego uderzenia. vVylado,vanie clektrycz· \Viedzieć o tej potężnej jego broni, którćj \V prze
ności, a nawet jej sila, zależy całkiem od "\Voli ry- ci\vnym razie Jat\vo uniknąć by mogły, a \Vtcdy 
by: ta przeto, od której kilkakrotnic słabych razów dręt,vik umarłby z głodu. 
doś,viadczono, może jeszcze nagle 'vydać najpotę- W ostatnich C'Zasach kilkakrotnie już sprowa
żniejszy grom elektryczny. Co jeszcze osoblhvsza, dzono go ży,vcenl do Europy, dla czynienia Ż nim 
że z dwóch osób jednocześnie ryby się dotykają- l rozmaitych doś\vindczeń. 
cych, jedna uczuć może uderzenie nader silne .. dru-
ga słabe, a nawet żadne. I tak Humboldt, trzyma- E. L. b. pr. n. p . 

• 
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W roku 184 7 towarzystwo jeograficzne mar-· dnym arc-hipelagu wysp Otaickicb, potem popłynę
eylskie wysłało, dla zbadania stanu wysp Oceanii la do l{alifornii, zbadała stan ówczesny bogatych 
i nowo odkrytych kopalni w Kalifornii, do tych jej kopah'l, i sama się zbogaciwszy handlem z !(a
odległych krajów przepyszną fregatę, własnym i to lifornijczykami, ~'róciła drogą '"Jsp Sandwich 
bardzo znacznym kosztem uzbrojoną. ,,Bohater· ~ i MarkizÓ\V do Otaity; nareszcir~, usamowolniwszy 
ska Ermancya", wysta\viona w Tułonie umyślnie wyspiarz<l\v tut~jszych zpod władzy angielskich 
na tę wypra\vę, była niezawodnie jedną z najpię- Inissyonarzów, zwróciła się na zachód, i pośrocl
kniejszych fregat kupieckich. Statek t0 był więcej ki e m niezmiernego labiryntu wysp P olinezyi \vróei
na bieg jak na pakunek obrachowany, to\varów ła do Europy drugiero półsferzem, opłynąwszy clllą 
wiele miPjsca zajmujących nań nie zabićrano. V\Tie- 1 kulę ziemską. Nowa 1\:aledonifl, Zelandya, ziemia 
dzial bardzo dobrze pan Riffat, kapitan Ermancyi, Van Diemen i kolonie angielskie w now~j Holłan
z poprzednich podróży swoich do ~'ysp Oceanii, na dyi zostały zbadane przez uczonych to\varzyszą· 

co się naj~·ięcej łakomią ludzie zamieszkujący te kra- cyc h śmiałej a z nadzwyczajnem szczęściem pro· 
je: na żelaztwo, broń \Vszelkiego rodzaju, stare su- \Yadzonej wyprawie. Nareszcie, we d\va lata po 
knie munduro~'e, na ozdoby, paciorki i inne poclo- opuszczeniu go, wraca 'vypra\Va na ocean atlan
bne przedmioty; temi też towarami i żywnością ze· tycki , zatrzymuje się na przyltldku dobrej nadziei, 
psuciu najmniej podh'\gającą obrotny i slaVi"ny już na wyspach św. Heleny i W niebo,vzięcia, dąży na 
żeglarz \vyłado\\'ał S\Y~j okręt. Osady na tej dwu- północ, i staną\Yszy nieopodal od brzegó"r no\\·ej 
pakladowej fregacie było 138 dusz. Minister ma- G"vinei, doświadcza przygody może uigcly przez 
rynarki pozwolił "bohatt:\rskićj Ermancyi," jako l naocznego świadka w język n polskim nieopisanej, 
stntko"\1\' i \V celu naukowym '-''yprawionemu, \\'ziąć ~ to jest bit\vy morskiej. 
z sobą 12 dział d"'·unasto-funto\vych i trzy koro- 1 Ten ustęp nadz,vyczaj zEljmujących parniętr1ików 
nady ~vielkiego kalibru, nadto tylu ar'tylerzystów Dr . . A. Z. wyjmujemy ży,vcem z jego dzieła, które 
i żołnierzy morskich z oficerami, ile potrzeba było zamyślamy kiedyś wydruko'"'aĆ. 

na uzbrojenie okr·ętu. l(apitau Riffat przybrał sobie "Gdyśmy się oddalili o ośm stopni na pólnoc od 
do pomocy pana Surcouf dawnego porucznika ma- l rÓ\vnika, mówi Dr. A . Z., nagle wzmógł się Vł'iatr 
rynarki króle\vskiej, i p;tna Delaize Inlodziutkiego poludnio'"Y' już od kilku tlni dość silnic \viejący, 
ale nad z "1yczaj zdolnego i śmiałego ŻPglarza; przy- i za,vył uraganem. Szalały wichry a wzdęły się fa
tern całe towarzystwo młodych, chci\vych wrażeń le jak olbrzymie góry, i to tak niespodzianie, żeśmy 
i wiedzy naturalistów, ryso\vników i inżeniPrÓ,Y. nie miPli czasu z~rinąć v.·szystkich żagli i ochr(}nić 
Lekarzem 'vypra\YY został mianonrany pan A. z. ich od podarcia. Przecież, dzięki nieslyehanym \vy
doktór medycyny francuzki i sz\vajcarski, osiadły sileniom, udało nnm się przywrócić równowagę po
niedawno w Yverdun w Szwajcaryi. chylonemu przez natarczywość burzy statkovvi· ale 

Stosując się do objętości tego pisma, nie możemy zaraz w pierwszej z nią potyczce postradaliśmy 
w niem podać ralyeh dzi ... jów tej arcyciekaw~j, u nas szczyty naszych trzech masztól-v, największą łódi 
zupełnie jeszcze nieznanej \"\ .. ypra,,·y; nadmieniamy okręto\vą, na nieszczęście nicdość mocno do po· 
tylko że "bohaterska Ermancya," z'vidziwszy Bra- kładu przyczepioną, tudzież kilka beczek z 'vod~ 
zylią, przepłynęła przez ciaśninę Magellana na słodką zabraną na wyspie \\~niebowzię<'ia Ta Bzko
ect'an południo"'·y, bawiła miesięcy kilka w eu-. da, ua ogół ciężko spadająra, mnie w sztlZt1 g óln@ -

KsiĘGA ŚWIATA R, IV. i 1
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ści dotknęła daleko boleśniej, bo niPgodziwy, a przez j s kich w tćm niebezpieczeństwie znajdował? Czy 
nikogo z naszych najdoś\viadczeńszych żeglarzów 

1 

droższe panu życie dzikiego Malaja, jak Europej
nieprzewidziany uragan, zatopił \V odmętach roz- czyka? 
kiełznanego morza \Vielką część donic z roślinami Miałżeby on domyślać się że mniemany książę 
z najodleglejszych części świata przezemnie zebra- Tikury jest księżniczką Otaicką? zapytałem sam sie
nych, i nie oszczęoził na\vet kojców z cieka,vym bie \V duchu, i nie nalegałem już \Vięcej na od woła· 
drobiem, podaro\vanym mi przez Rorlamę, dobre- nie jej z gniazda boci~niego. Zresztą ona spoglą
go króla Madagaskaru. I "viększą jeszeze część dała tak bystro i pogodnie z ch\viejącego się masz
żywych zbiorów moich byłbym postradał, gdyby tu na wzburzooy \Yidokrąg, i ani razu okiem nie 
osada okrętu w ,. · .. , ·""go nie dolożyJ a starania, rzuciła na swego narzeczonego, który z drżącem 
aby mi osz~zędL.ic tego zmart,vienia. Żywy kroko- sercem stał na pokładzie i prosił Boga aby uchro
dyl madagaskarski, dobrze przykuty do pokładu, nić raczył od niebezpieczeóstwa Talaję, k\viat Oce· 
ocala l, a n1oje olbrzymie "'ęże, lepiej rnoże prze- anii ( • )· 
czuwając burzę od ludzi, dnia t(3go wcale nie \vyla- Lecz nie, pomyślałem dalej, gdyby Alfons przy
zły na pokład z SV\'ych kr.r.jówek pocl pomosten1. puszczał że ontl jest kobietą, to w (\h wili tak nie
Chętnie byłbym opłacił trzy s tą dukn ta mi stratę bezpiPcznćj pewnie by jPj nie narażał. I rnyśl ta szcze
moirh roślin i mego prześlieznPgo drobiu; ale że rem prz()jęłn mnie zado,volenicm; od jakieg;oś bo
to było piĆr\vsze z \Yięl<szych ni0po\vodzcń l\tÓre \viem czasu jątrzące podejrzeniu w sPree me koła
mnie osobiście \V ciągu t~j długiej, a wielce przy- taly. Widziałe1n porucznika tak często przy Talaji, 
godo,vćj, podróży spo tkały, więc też ni~ szemrałem a on, lubo jeszcze młodzieniec, tak doślviadczonyrn 
prze ci"'' Opatrzności i zdałem się na jćj święt~ w o- już był ż(lglarzcn1 i. ..... bałamutem I I 
lę, blagnjąc aby mnie nie pozbawiła reszty O\\'OCÓ\V PrzeciPż nareszcie zluzo,vano biedną Talaję. 

mego trudu. Przeziębnięta i \vskróś przemokła cofnęła się do 
Zdołano przc('icż zataraso,vać "·szrlkie luki S\Y~j kajuty, gdzie już czPkała nań z ogrzanerni su· 

i otl\'ory, udało się na\vr-t 7 a ciągnąć trójgraniasty kniami pani lYlap;dalena Gafforio, poczci'-''a \vdo,va 
żagiel od bugszprytu do poprzecznicy prz<"'dniego po naszym zasłużonym kApitanie spodniPgo porno
masztu i tak skutecznie rudel pl'zytn' ierdzić, że mo- stu, który, rodt' rn z l(or~yki, poległ \V boju z czar· 
gliśmy puścić się na ot\varte morze, pop,.v('ha ni , netni "vyspiBrzami no\Yej l{aledonii. 
g\vałto\\·nym \viatrem \V stronę północno-zachodnią, TPraz i ja się cofnąlem do S\vej kajuty. 
oddalając się od groźnych brz<·gó'v Afryki, od któ- Huczały burze i wichry, miotając nielitośchvie 
rych, \Vcdług obt·ucho,vania paua :\lfonsa DPlaize, okrętem na wszystkie strony; wiązadła j ego trze· 
młodszego porucznika okrętu, nic byliśmy bardzo i szczały, postronki Ś\viszczaly; ale ludzie, ubezpie
oddaleni. Wielkie pokladałe1n zaufanic \V trafno' ci t czy\vszy się prze ci w wszystkim prze \Vidzialnym ko
rozporządzei1 tego n1łudzicńra, i". t(!j l'h"·ili, n·idz ·1c 
go "''ydaj~cego r ozk :lzy z taką pe,vnością siebiP, 
wybaczyłem mu dokuczlirrc nicraz \vybuchy ogni
stej jego ży,vośti. Co 'vięcej, zbliżyłr m się tHl\Vct 
do pana Alfonsa z prośbą, aby ze \vzględu na mło
dość księcia Tikurego i na niebezpicczeńst\vo chwi
li od,volal go z kosza maszto"'ego, gdzie siedział 
n a straży i kołysany burzą led\vie zdołał się utrzy-

, 
mar. 

Ale młodzieniec odpo~Yiedzial mi krótko: 

( •) Dla lepszego zrozumienia winniśmy tu objaśnić, i e 
podczas po b} tu swego w Otaicie doktor A. Z. podbił ser
ce najpięknieJ'izej z księżniczek tamecznych, młodej siedm
nastoletniej Talaji, i nawrócił ją na religaą kaLolick~. 

Przebrana po męzku, Talaja towarzyszyła swemu narzeczo
nemu do Europy, lecz o j~j przebraniu nikt nio wiedział 

prócz doktora, kapit.ana Riffat, Magdaleny Gaffurio wdowy 
po kap:tanie niższego pomostu, i kanonierr~ Calebasse, peł
niącego służbę cyrulika okrętowego. Przez cały ciąg swego 

l pobytu na okręcie, to jest przez rok caty, księżniczka Ota - . 
icka, '"ielkich zdolności i najszlachetniejszych uczuć dzie

.. - Od"'olam go skoro czas j<)g o nlini<! i na 
n e go kolćj przypadnie. 

in- wica, pełuiła słuzbę midszipmana i nawet umiała oddać 

A pot(;m dodał, patrząc mi bystro w oczy:-Co 
się tak pan zajmujesz tym indyjskitn księciem? Czy 
"roJałbyś żeby się który z midszipmanÓ\V europcj-

-

załodze Ermancyi dość ważne usługi. \Vielkiego Leż uży
wała szacunku, lubo oprócz wymienionych osób nikt nie 
wiedział że nlłody midszipman jest kobietą i narzeczona 
czczonego przez wszystkich Dra. A. Z. 

• 
. Prz ~· pisek Dra. T. T. 
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lejom losu, umilkli w <·iehych modłach, · i w nieu

giętej postawie przełożonych czerpali nadzieję wy
bawienia. 

W ciągu trzy dni trwająrej burzy rozpękł się 
średni maszt tuż nad bocianiem gniazdem, i swym 
ciężarem zwalił maszt przedni nad samą poprzecz
nicą żagiel łaciński powstrzymującą. Trzech ludzi 
ranił ten j eden powiew szalonego wichru! Z wiel

kiero '"Jsileniem udało nam się uratować złamane 
maszty; ciągnęliśmy je za sobą linami. 

Cz,vart<U nocy burza poczęła się uciszać, i na
stępnego poranku ttirzeliśmy sję, według obracho· 
wań pana Delaize, blizko dziewiątego stopnia szć 
rokośei północn~j. J eszcze morze bałwaniło bar
dzo '-''ysoko i \vidol<rąg zewszącł był zaciemniony· 
Czekarny dziel] cały uspokojPnia fali; wreszcie \viatr 
pra,vic całkiem ustał, a jeśli za\viał niekiedy, to już 
stale od strony południo\vo-wschor1niej . N i e tracąc 
czasu wzięto się do "'ciągnięcia połamanych masz
tó,v, a gdy się morze \vieczorem cokol\viek wyró
\Yuało, midszipman 'l'ikury, znÓ\V czuwający na ko· 
szu, ujrzał w nie"viel ldćj odległości ku brzegon1 
Afryki okręt z masztów tylnego i średniego zupeł
nie ogołocony. Żaden z z~łogi naszej nie mial tak 

bystrego oka, ażeby n1ógl spostrzedz co się dzi~j e 
na dalekim widokręgu; aleśmy zaufali zupełnie 

bystrości ""·zrok u indy,jskiego, i przez noc całą, trzy
mając ster w kierunku pędzącej fali, naporząuzali
śmy z niezmierną czynnością nasze maszty. Dzieła 
tego niebardzo trudno bylo dokonać, przy pomocy 
licznej a ochocz~j załogi. W ciągu noey zupełnie 
się morze uspokoiło, i nazajutrz po wschodzie słoń· 
c a, n1idszipman Tik ury ujrzał przez lunetę, o jakie 
dwie mil za nami, statek ten sam co i iłnia poprze· 
dniego, napra\Yiający swe maszty. 

Ze trzydziestu białych i tyleż prawie czar· 
nych krząta się na pomoście poszkodowanego 
okrętu, zawołała czujna Indyanka. 

Nareszcie i myśmy go widzieli, ale Murzynów 
nanim niezclołaliśrny rozeznać od białych. 

Na slowo midszipmana rozkazał jednakże kapi
tan skierować przód okrętu na południe, i zbliżać 

się szta(·howaniem do skołatanego statku. Nawet 
tył mu zająć usiło\Ynł, przypuszezając że to zape
wne jaki murzyniarz, przewożący afrykaxłskicb nie

wolników do Ameryki. 
- Może będzie bójka, jeżeli midszipman indyj

ski dobrze widział, mówili do siebie, zacierając r~,. 

ce, nasi chchvi boju żeglarze, i \Vszyscy, zagrzani na· 
dzi~ją walki, \vyszli na pokład. 

Wiadomo, że wszystkie mocarstwa morskie sprzy· 
mierzyły się w celu ścigania i karania śmiercią roz
bqjników morskich i murzyniarzów, a właśnie i Er
mancya "·yrobiła sobie u ministra marynarki fran· 
cuzkie j listy korsarskie. . 

Gzygzakiem podsu'"raliśmy się z przeciwnym 
'viatrem ku południovvi. i nareszcie w polo,-vie dnia, 
kierując się z naj większą tr' t1. .. "·n ością, stanęliśtny 

' 
o strzał arn1atni poza podejrzanym okrętem, który 
~·laśnie w tc~j ch,vili, zd0ł'a\vszy napra,:vić maszty 

s'voje, zaciągnął żagle i z wiatre m południowym 
umykał przekątnią na wschód ku znanym sobie 
brzPgom Afryki. 

- To bardzo podejrzany obrót! rzecze kapi· 
tan Riffat. Biegnijn1y za nim i zapytajmy się, wy,vie
szeniPm flagi francuzkiej i elepyro faduukiem, jaki(~j 
nnrodo\-vości ów statek. · 

Rozkaz natychmiast wykonano. Ue i e kający sta
tek wywiesza flagę StanÓ\V Zjednoczonych Atne· 
ryki półnoC'nej. 

- Znamy się na tych figlachl-krzyknie kapi-. 
tan. Wy"''iesić flagę urzędo\-vą królest,va Frnncyi, 
i palnąć na ślepo z d\vóch l\'ielkich koronad prze· 
dnit•h! . 

Ryknęły d \Yie sześćdziesięcio-funtó,vki, i zarazrm 

na szczycie tylnego masztu Ermancyi zatknięto 

herb królest\va. 

Postrzegłszy tę flagę, poszlakowany okręt urny· 
ka siłą wszystkich żagli Slroich ku brzegom i nic 
nieodpowiada 

Aha! mniemasz że my takich skrzydeł nio 
mamy? odezwał się znów kapitan, i rozkazał wszyst
kie żagle rozpiąć na najwyższych poprzPcznicaeh, 
a skierowa\vszy okręt ku wschodo\vi, zabiedz gna
nemu statkowi drogę od brzegów Afryki. 

Tr,vała zacięta gonit\va z dobrą godzinę. 
Midszipn1an Tikury "Toła przez tubę że jakieś 

na '"iuokręgu l''schodnim okazują się wysokie 
brzegi. 

- Kapitanie, to brzegi Afryki, ani chwili do 
strJtcenia; albo odstąp od gonit,.,vy, albo natychmiast 
każ rozpocząć "'alkę, rzecze porucznik Delaize do 

kapitana Riffat. 
_ Zapytajmy się najprzód cokolwiek wyr~źnit~j 

czy Ó\V jegomość tak jak n1y umie, przemawiać że-
26• 



-- 196 

lazem. Hola, kanonieryt z dwóch wielkich koronad l pory mieć w pogotowiu: granat.y ręczne \V nieść 
na ostro! mierzyć w żagle I dobrze wycelo,vać. i wszystkie działa na ostro nabić. . 

Zagrzmiały dwie sześćdziesięciofuntówki jedno- Stało się__ w oka mgnieniu według rozkazu kapi· 
cześnie,jak orzech zgryzł. Liczne szmaty wyleciały tana. Rada wojenna zbiera się w jego kajucie. 
z gonionego okrętu w powietrze; powiedziałbyś że Mnie doktora do niej nie powołano; pozostałem na 
się wzniosło stado białych ptaków rozmaitych roz· pokładzie tęskneroi oczyma ścigając ruchy In-
miarów. dyanki. 

Dobrze l jeszcze raz czemprędzej I Za\voła Ona wzrok zatopiła w nieprzyjacielu, ani się 

.kapitan. zwróci do mnie. W olania moje niP-pomagaly; aż 
Jeszcze raz rykły armaty. Kawał masztu, czy w końcu sam, pchnięty rozpaczą, wlatuję po powro

poprzecznica, upadł ze szczytów ściganego okrętu źnej drabinie na gniazdo bocianie. 
na pokład. On 'vriąż ucieka, nic nie odpo,viadając. Tony, co ty tu robisz, mój przyjacielu? ode· 

- Musi nic mieć armat, mruknie kapitan. zwie się Talaja, odstawiając lunetę od oka. Czy tu 
- Może mieć działa bortowe, a żadn(~j korona- twoje miejsce? 

dy tylnej, albo je też postradał w ostatniej burzy, Ty o to pytasz, Talajo, odpowiem, czy nie 
odpowie stary porucznik Surcouf. wiesz, kochBnie moje, że do"'Ódzcy "T tej chwili roz-

- Słuszna U\vaga, sędziwy mój kol0go! rzecze s trzygają czy mamy '\valczyć z rozbójnikami, lub 
młodszy porucznik Delaize. Sądząc z wielkości też odstąpić od ścigania? A \V bqju, jak się zdaje 
żagli, musi ten ptaszek być dosyć ważnym, i zape- nierównym, gdzież życia naszf*go rękojmia? gdzież 
'vne bój przyjmuje jeśli się zbliżym do niego na pewność że 'valkę przeżyjem? 
ocUeglość strzału dział jPgo bortowych; tymczasem Rumieniec ustąpił ze śniadych ale prześlicznych 
idzie o złamanie mu lotów. Spieszmy za nim i lVal- lic Iodyanki, jej '\vielkie czarne oczy spoczęły na 
wy, w żag lei n1ych źrenicach z \vyrazem nie\vymownej tkli-

Scigamy bezprzestannie, stt·zelamy \V żagle. Wi- \Vości. ' 
dać że kule nasze trafiają, bo zwalnia biegu, a rn.Y, - Jednak i teraz, rzekła, starać się winieneś 

docierając ciągle, już tylko na wiorstę ~)d oiPgo o zachowanie pozorów, mój przyjacielu Tony, i nie· 
odlegli. Wtem zatrzymuje się murzyniarz, i miel- dobrze robisz że w obliczu całej załogi okrętu oka· 
szipman krzyczy z bocianiego gniazda: ZL~jesz mi \vzględy, mogące tyeh ludzi napro\vadzić 

- Stanął pravvym bort<'m, d\vanaścic białych na tor prawdy. Ah! żebyś ty \Viedzial, Tony, jak ja 
okiennic z niego błyska, wciąga flagę, trzy czarne się iękam tego młodego porucznika Alfonsa! Jego 
głowy na białym gruncie! rozurn bystry jak promiet1 słońca, a ręka szybka 

- Wi~c jest murzyniarze m i to jan'nym; alP rl,va· jak błyska,vica . Gdyby on \Viedzial że ja jestem 
naście z boku,-brr! po\vie kapitan, to nierówna kobietą, to ty byś przepadł, mói Tony, a ja-
sprawa. 'l'rzeba będzie odstąpić od gouit\vy: d\va - A ty? a ty Taląjo? zapytałem struchlaly. 
r.azy mocniejszy od nas bortami. I jabym przepadła, czuję to w głębi serca, 

- I ja tak myślę, doda porucznik Surcouf, rzecze zapłoniona dzie,viczym witydem Indyanka, 
przypatrzywszy się przez lunetę. naeiskłljąc pierś 8vvojemi malcmi cHoniarni, doda: 

- Niech Bóg broni że byśmy odstąpili od wal- I(tóżby się oprzc!ć mógł uaturczy\vości tego hva 
ki, mając tak dzielnie obslużon~, chociaż mnh~j młodPgo, którego lękają się \Vszyscy, podkomendni 
liczną artyleryą. Załogi zato mamy dwa razy tyle, i z\vierzchnicy? 
i \\7ytrzyma\VS7.J ogie11, zgnieciem go jak muchę Teraz odgadłem prawdę: Tal~ja, dzika córka 
przypusz<'zcniem ataku na pokład! krzyknie odwa- Oceanii, nie \viedząc o tern kochala Alfonsa i lęka· 
żny porucznik Delaize. ła się o s\vój honor. 

- - Panolviei rzecze kapitan~ ja spra"·y tak w a· Po tćm z~'ierzeniu się wrórilem smutny na po-
żnej rozstrzygnąć nie mogę bez znies ienia się z ko- kład, i po raz pier\vszy \V życiu szatany zazdrości 
roisarzaroi królewskieroi i oficerami siły zbrojnej zapokuto'\\-·ały w mojem sercu. 
okrętu. Proszę na radę wojenną: tymczasem za- - Więc niech się rozkielznąją, zawołałem, .ży

przastać ognia, w b~bny uderzyć; haki, piki i to· wioly zniszczenia na tym statku1 \Yolę zginąć, jak 
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lvidzićć Tal~ję. kwiat Oceanii, własnością innego - To fortel tego zbójcy! chce nas zmusić do 
człolvieka! ratowania ~egrów, abyśmy czas stracili i pozwolili 

Niedługo czekałem na to rozkiełznanie. mu umknąć. l{apitanie, żadntU litości l dalej maszt 
Kapitan wrócił z oficerami marynarki i sily zbroj- do morza, spychać Murzynów wspinających się na 

n~j na pokład, spojrzał gniewnem okiem na okręt s tatek' a ścigać barbarzyńca, nie tracąc jednl~j 
nieprzyjacielski. oczekujący w groźn~j postawie na- ch wilii 
szego postano V\7ienia, i już miał dać znak do boju, Ale pomiędzy tonąceroi były i kobiety: wciągają 
gdy jego oko padło na me 'vybladłe oblicze. je majtkowie na statek, pomimo zakazu nieubłaga-

- Aha I pojmuję czemuś tak blady doktorze , neg,o oficera. 

twoja narzeczona na najniebezpieczniejszym poste- Sredniego masztu odłamy padają na pokład; ka~ 
runku, rzecze do mnie półgłosem dobry kapitan· pitan, drzazgą uderzony w głowę, pada i omdlewa. 
I kazał ze~ść midszipmanol-vi Tikury z bocianiego \\'idząc to porucznik Delaize obejmttie samowol-
gniazda na niższy pomost. nie kommendę; załoga najchętniej wykonywa roz· 

Zflraz po \'\7ykonaniu tPgo rozkazu kapitan zako- kazy lvalecznPgo mlodziana, a porucznik Surcouf 
meHdero,,·ał: nietylko zapomina że jest starszym \V stopniu, ale 

- Więc \V imię Boga, dzieci moje, prawym bor- jeszcze pilnuje aby \vy konywano wszystko, co jego 
tern \V kanłub t~go łotra! celi-paU młt>dy kolPga zarządzi. 

Zarykły nasze działa, zaś,viszrzały kule i w t~j- ~1aszt hamujący poruszenia nasze już w morzu. 
ze sam~j ch"vili zoczyliśmy dym wydzierający się 8Yvit~ży powjew \viatru dmie w nasze żagle; ko-
jednem dlugien1 pasmem z le\vego bortu wroga, rzy~tamy z niego i ścigamy. Już i z bortowych dzia.ł 

uczuliśmy silę jego strzałów "''żaglach i na porno- l prażyć n1ożna kartaczami na poklad murzyniarza. 
ście. Ale nin1 jeszcze murzyniarz zdążył zrobić Jesteśmy nareszcie tak blizko nieprzyjaciela, że je
obrót, kula nasz~j tyln~j koronady trafi?a go tak den o blok dymu ogarnia obydwa okręty; teraz juz 
eelnie, że część przedniego tnasztu runęła na po· i z ręcznćj broni razić go 1nożemy, ale i on też ży
kład i utrudniła jego ruchy. wy m odpowiada ogniem: padają nasi na pokłaclzie 

Korzystamy z tej chwili; \\'alemy z przednich i \Ve wnętrzu. 

koro nad, zbliżajtle się bezprzestannie do murzy- W jedn~j i tej samej ch"'rili polegli syn i matka. 
niarza. Nieprzyjaciel doby\va sił no\vych, odpowia- Właśnie gdyn1 kończył opatrywać kapitana, i obło-
da niespodzianie silnym i dobrze wymierzonym piec okrętowy, trzynastoletni Gofforio, trzymał mie
ogniem. W szezyna się morderczy bój, najwięr.ej na dnicę, d\vunasto-fnntowa kula, z blizka wystrzelona, 
pięćset kroków. przebija wszystkie ściany okrętu, wpada do kaju-

Naszych piętnaście dział 'valczy przeciw jego ty kapitańskiej i zabija mi z pocł ręki biednego 
dwudziestu pięciu, bo i on mial jednę koronaclę na chłopca. 

przednim kastelu. Ale my już prażemy szrepnela- Wtem wbiega kanonier Calebasse i oznajmia. ż·e 
mi z naszych koronad i bortem pakąjemy mu kule granat ręczny wpadł do kajuty w której modliły 

po kularb \V lino'\'anic i w kadłub; już i kartacza- się lVlagdalena i 'ralaja, że granat pękł i trafii je
Ini bortem często\VHĆ go n1ożrm. Wtem spada ilnym czerepem Magdalrnę " ' piersi, tt drugim księ
nam maszt tylny prosto na tylny kast e!, przywala żniczkę 'v Ie'" e ramię. 
sternika i łamie koło rudla: ni~ład wkrada się na Inna jeszcze kula ur~rala jednemu z midszipma· 
pokład. Spostrzrga to nieprzyjaciel; chce umknąć nÓ\V nogę. Żaden pra\vie pocisk celu nio chybiał; 
z placu boju, \vyrzuca do morza wszystko co mu okręty byly tuż obok siebie. 
bieg utrudnia . Hal jakieś uderzenifl! stat<"'k zadrżał we lVszyst-

z przerażeniem spostrzegamy \V wodzie falami kich wstawach i \Viązani~leh. l{rzyk się rozlegzl 
n1iotanych i <.lo siebie przykutych l\1urzynów. Łotr okropny: 
handlarz rzucił \V morze żywy swój tO\'\'ar. Pasują - A l' abordage I na pokład \Vroga szturmem! 
~ię bićdni Murzyni ze śmiercią, jęczą, błagają, pod- Cała nasza załoga,prócz rannych i zajętych przy 
plywają pod nasz statek. batcryi, nawet chłopcy i uczeni, \Vszyscy co jaką· 

Wtem krzyczy porucznik A.lfons: kolwiek bronią "·ladać mogli, wskakują za Alfon~ 
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st·m Dclaizc na statek nieprzyjacielski, gdzie ze 
czterdziestu ludzi białych i czarnych broni się za-

• • 
cięcie. .. 

Indyanka płacze nad ciałem umarłej Magdaleny, 
ja ją porywam z pomocą kanoniera Calebasse, tak
że lekko rannego, zanoszę ją do swej własnej kaju
ty i tam opatt·uję oboje. 

Opisać co się działo na pokładzie murzyniarza 
nie sposób. Cały pornast krwią zalany, trupacni 
i ranne mi, jeszcze się broniącemi, zaległy. Kapitan 

ich, na czele swej rozpaczli"rej czeredy, ogania się 
zacięcie, śle śmierć i rany wkoło siebie. 

Porucznik Surcouf nie próżnuje na naszym statku; 
zatoezyć kazał działo na najwyższe miejsce tylne
go pomostu, nabija je całą kwartą kul karabino
'vych i korzystając z po,viewu dym spędzając-ego, 
wali w zgraj~ zbójec•ką cały dobrze wymierzony 
ładunek. 

l{apitan i piętnastu ludzi pada na ten jeden V't'Y· 
strzał; aJe herszt polvalony \vola na swych ludzi 
aby zapalili procho,vnią, i ci ruszają jak jeden czło
wiek ku ot"voro,vi do niższego pomostu. 

Ale tu Alfons, z garstką najwaleczniej~zych, rę· 
cznym ogniem przyjmuje naeierającą duszczęi wpa
da na jrj barki z toporami.UlPgają nareszcie w nie
rówuej już walce rozbójnicy: ośmiu tylko pozost.a
j e walczących, i ci się poddają na łaskę i niełaskę . 

Flaga Francyi pu""'iewa na maszcie zdobytego 

okrętu! , 
Ustała walka właśnie w ch\~7ili, gdy słońce za

padać zaczynało V't7 Atlantyk:- po\vietrze było ciche, 
widokrąg pogodny. Nagłe to przejście z ruchu do 
spokojności miało coś \V sobie niezmiernie uroczy

stego. 
Niestety, tylko jęki umierających i r~nnych prze

ry~rały tę ciszę; zaczęła się czynność moja. 
Mieliśn1y jedenastu zabitych, dziewięciu ciężko, 

a dziewiętnastu lekko rannych . 

• 

Nieprzyjaeiel zatopił dwustu dwudziestu trzech 
nievvolników, z których tylko siedmnaście kobiet 
i dziewięciu chłopaków uratować zdołaliśmy, stra· 
cił czterdziestu jeden zabitych i rannych, tych osta· 
tnich bowiem, prócz herszta, z rozkazu porucznika 
Delaize utopiono; sło\vem z 299 ludzi, którzy przed 
kilką godzinami żyli na okręcie przeci"vników, po
zostało 26 uratowauych MurzynÓ\-V, ośmiu innych, 
po większej części lekko ranionych i sam do wódz· . . . . ' . ca, JUZ pra\-Vle umJeraJąey. 

O takiej zagładzie życia ludzkiAgo wyobrażenia 
dotąd nie miałem. Dzieó G sierpnia 1849 r. pozo· 
stanie dla mnie pamiętnym. 

Od jeńców do~·iedzieliśmy się, że herszt ich jest 
Brazylijczykiem dobrego rodu i nazy\'va się don 
Evaristo de Soa Miguel. Mógl mieć najwięcej lat 
trzydzieści:; uderzająco byl pięknym; o wykwintno· 
ści zaś smaku tego łotra Ś\viadczyla jPgo kajuta, 
w której znajdowała się gitara, nuty, książki, obra
zy niewiast Ś\viętych i miniatury kilkunastu pięk
knych kobiet różnej narodo\vości. Clnvycił się rze
miosła murzyniarskiego, jak drudzy przedsiębiercy 
ch,vytają się karciarshva, loteryi, konszachterstwa, 
lub innych szkodliwych ludzkości sposobów do ży• 
cia. Bardzo mu się dobrze wiodło przez lat kilka; 
ale nareszcie Bóg wdal się \V tę sprawę. 

Biedny don Evaristo Soa l\Iiguel będzie powie· 
szonym na maszcie okrętu swego, jeśli dożyje do 
dnia jutrzejszego. 

Komisarze królewscy miano\vali na miejscu mło· 
dego, zaled"vie dwadzieścia jeden lat licząccego,Al
fonsa Delaize kapitanem zdobyt(lgo przezeń okrę· 
tu, i kazali mu odprowadzić go prosto do Francyi. 

Już nie zobaczy się nigdy księżniczka Otaity z mło· 
dzieńcero którego potęgi tak się lęka. Jej rana, Bo· 
gu dzięki, nie jest niebezpieczną, ani też stłuczenie 

zacnego kapitana naszego .... 

• 
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Rodzaj śliwa (Prunus) w porządku naturalnym pniu rozwinięcia, iżbyśmy, nawet po opadnięciu li· 
należy, z ksźtaltu kwiatu, do familii roślin różowych, ści, spostrzrgali związki między kształtem owoco· 
a według układu Linncusza liczy się do ldassy (XII) wych drzc\v, a ieh owocami; dosyć kiedy rozezna
roślin kiclicho-pręcik owych, jednosłupko,vych, z o· jemy śli\\'ę od moreli, brzoskwini, wiśni. W kra· 
worem pestk o"·ym. Ki<\ lich i l\orona są pięciolist- jach tylko gdzie bardzo pilnie zajm~ją się hodo
ko\1\'c•; pręcików· \vielc, do ki(\lirl1a przyrosłych, gu· \Vanietn i popra\vą owoeÓ\v, gdzie bardzo troskli
zik owoco,vy górny; ~ą to cecl1y \Vszystkim g atu n- wie śledzą i u ważaią na wszelkie \V nich obja· 
kom "'sp61nP; a do tyeh gatunków prórz sliw, wi- 'vy, u ludÓ\V gdzie ogrodnirt""' o nierównie więcej 
sien, mort)li, piPlęgno"''anyeh \V ogrodach, w sadach, jak u nas ma znaczenia, \V takich mówię krajach 
należą jeszcze dziko rosnąee: tarń, trześnia, czerem- bardziej udoskonalone i rozyviniętc są o tym przed
cha, smrodynią także uazy\vana, tuJzież ślhva miocie wiadomości, tak iż ogół ich stanowi oddziel
lubaszka, do samych ogrodÓ\V chłopskich wygna· ną naukę, jJomologią. Jest to nauka owoców, drzew 
na, ni~jako prz ejśeie od t'ierpkiej tarni i smrodyni i krze,vc>w owocowych, mająca swe zasady, swqj 
do przednich \vęgierP1< stauo\'' iąca. Nie mamy tu wlaści1rvy język czyli terminologią, którą, podobnie 

jednak zamiaru opisać szczegółowo \vszystkic te jak terminologią botaniczną, trzeba dobrze poznać, 
gatun]d; po\vodo~-rani jPdynie \Yzględem na '"artość aby zrozumieć podzialy i opisy tak O\voców, jak 
pomologiczną, przestanietny na bliższen1 określe- drze\v i krzewó"v owocowych. Pożądaną byłoby 

niu właśrhvej śliwy. rzeczą aby i u uas, kiedy się krzewi i wzmaga upo-
WłaśehYe śli~'Y są. tn drzc,va lub krzewy różnej doban ie w ogroclnict,vie, Z"''racano więcej uwagi 

wielkości, który<_. h liśeie naprzemian osadzone, na krajową pomt,logią. Wtedy to, mówiąc o drzc
ogonko,ve;o,,·alne, ząbko~'ane, z przysadkami, gru- wach i o worach, pelrnirjbyśmy się nawzajem ro
czołkami przy nasadzie opatrzonP; k'viaty albo po- zumieli, i owoce u nas hodo\vane stalsze otrzyma
jedynezo na szypułkach, albo po kilka zebranyeh lyby nazvvy. 
\V grona, "" rni(.)jseaeb po"'yżej liści zeszłorocznych Dla milośników pomologH, lubiących porÓl-Vlla\\'
wynastające. 0\voce ich by'-''ają w różnych kolo- cze badania tego przedmiotu, zamieszczamy tu 
rach: w czer~ronym różnych odcieni, błękitnym, opisy z rycinami ovfocu z rodzaju śliw·y, z doda
żółtym, a na\Yet białym. Znaczna t:1kże zachodzi niem naz\visk niemieckich, francuzkich, a nawet an· 
różnica w ich smal{ n, który bylva już to eiPrpki, już gielskich, jakie w katalagur h sprowadzanych z .za 
k\"\'aśny,już bardzo słodki, już \vreszrie lekko k\vas- granicy drzc'v o'voco,~yehzwylde oboksiebie stoją. 
ko\vaty; tak san1o różnią się \vielkośeią, od las- Sliwka pospolita cz.vli ?.oęgz·e,rlca (fig. l a i b), 
ko\vrgt-1 orzecba, aż do \vymiar6\v kurzego jaja. \V Niemczech ma naz\viska: Gemeine Pflaume, ""e 
Niektórzy U\vażają śliu:~ lubaszkę ( Prunns insititia) Frunryi zaś: Prunc d'Allemagne, w Anglii: Conl-
za pjer\\'otny gatunek \Yszystl<icl• śliw ogrodowych, n1un Plum-tree. 
ale to przypuszrzenje trudno byłoby udowodnić, Liście drze\v tego gatunku są jasno-zielone" 
i zdaje się że istnienie śli tvy pospolite~ i innych jest zwierze hu i spodem kos mat,~. Latoro5le gładki~., 

oddzielnP, gatunkon·e. Lubaszka '" krajach polu. o'voc jajo\vaty, mocno obdlużny, zwykle na jednyn1 
dnio\vych, rÓ\\'nie j:1k u n88 \V ogrodach \vicjskich, boku bardziej niż .. na drugim pękaty i na ~y.n1 

rodzi o"'Toe mały, cierpki, do pestki przyrosły, przez drugim zawsze \vyraźną, \vklęsłą linią oznaczony. 
samych tylko \\'ieśniaków używany, a w lepszych Skórka na owocu przygruba, w dojrzałości czarno
sadach służy tylko za pieniek do szczepienia śliw granatowa, białym pyłkiem pokryta, a ztąd na po
szlachetniPjszych gatunkó\v, które są przedmiotem zór błękitnawa. Mięsiwo najprzód zielone, patent 
niuiPjszego artykułu. żółtaV\' e, delikatne, soczyste, słodkie, łatwo odstaj<'. 

grodnict\\7 0 u nas nic jest jeszcze na tym sto· od pestki, która jest podługo\'' ata, chropo\Yata. 
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Ogollek cienki, długi, \\lasisty. Dojrzewa we wrze
iniu i październiku. 

Blękt'tna cesarska śliwka (fig 2). Niemcy nazy
,,·ają ją~ Violette Kaiscrpflaume, violette Imperiale, 
Francuzi zaś: Prune de Princesse. Liście cale \Vlo
siste, ciemnozielone. Owoc 'vielki, podługo,vato

jajowaty, 'vyrażną brózdą ograniczony, skórka na 
nim przygruba, mięsiwo łat\vo od pestki odstaje, 
po wierzchu jasno lub ciemnoczerwony albo fiole-

towo-błękitny, lekko szaro-nakrapiany. Mięsiwo 
zielonawo żółte, przyjemnego smaku, słodkie, ale 
zawsze jędrne. Ogonek owocowy włosisty. Doj
rzewa w polo,vie sierpnia. Owoc bywa częstokroć 
gumowaty, od robactwa napastowany. 

Damascena cz e'l'wona (fig. 3). Po niemiecku: Ro · 
tbe Eierpflatune~ Maltheserpflaume; po francuzku: 
Grosse rouge, Prune de Cypre; po angielsku: Ame
lia Pruyna. Drzewo znacznej dochodzi \Vielkości. 

Odnogi i gałęzie częstokroć w okrąg 'V'1yrastają. 

Latoroś le długi~ i grube; korona ~'ysoka : kotlo,iva-
ta, gęsto liś<~icm okry'''ająca się. Liście jajo\vate~~ 

tępo kot1czate, nierÓ"'no ząbkowane, grube, mięsi
ite, ciemno-bielone, z '\Vierzcbu i spodem gęsto 'vło

~iste. Owoc 2 eale 4 linij dlugi i o kilka linij tylko 
mniej gruby, "· i elkości kurzego jaja, w końcach 
nieco ścićśniony. Skóra na nim gruba, rzer\vona, 

częstokroć też blado-żółtawa, suto czer\vono na
krapiana. l\1ięsi\\'O tęgie, soczyste. Pestka mała, 
gruba, guzista, okl'ągła"''a, z d~'iema lub trzema 
brózdami na kra"· ędzi, ?at"ro od mięshva odstaje. 
Ogonek o1voco\YY do jednego cala długi, a na'\Yet 

dłuż~zy, rzAdko .. \\'łosisty. Dojrzewa ku końcow 
iierpnia lub \VC \Yrześni u. · 

. Wielka żółta }ajó1oka (fig. 4). Po niemiecku: Gel
be Eierpflaume, lVlogolspfłaume , po francuzku: 
Pru n e d' o c uf blanclH', Irn perialP, po augielsku: 
Mogul Plum, Wbite ImpPrial. Drze1vo miernej 
\vielkości; odnogi i galęzie, po większej części, je
dne nad drugie nd, '"idłolYate , prosto stojące, tęgie; 
latorośle długie, grube, koloru trawiasto zielo
nego na stronic l{u słońcu brunatoo-czerwona~~e; 

·' korona przejrzysta, obrzednia; liście duże, nieco 
ostrokot1czastP, głęboko \vcinane, tępo ząbko~rane, 

ciemno-zielone. 0\voc do 3 cali długi, 2 cale i 5 

linij w przecięciu gruby, w środku najgrubszy. 
Skórka cienka, mocna, zdejmować się dająca, wo
skowo-żółta, biało upylona, grubiej lub drobniej 
biało, częstokroć także szaro i czer\Yono-brunatno, 

nakrapiana. Mięsiwo dosyć tęgie, delikatne, sma· 
C'zne, słodko-soczyste. Festka l cal 4 linij długa, 

l 0 linij '\V przecięciu szeroka, a 5 linij gru' a, W \\'YŻ· 

szym końcu przytępiona, ku ogonkowi bardziej 
kończasta; na szerokich kantach po 3 os~re krtnvę

dzie , na węższych zaś 2 ostro krawędzie i jedna 
głęboka brózda. Ogonek owocowy 13 linij długi, 
gruby, mięsisty, żółto-zielony, \V obszernym dołku. 
Dojrze\.va pod koniec sierpnia lub na początku 

\Vrześnia. W czasie dżdżystym lat w o O\voc na drze-
• • • 

Wie gniJe· 
JVęgie~rka daktylowa (fig. 5 ). U Nien1ców: Pur· 

purzwetsche, Dattelpflaume; u Francuzów: Prune 

figue, Prune datte. 
Liście wielkie, '''łosiste. o,voc duży, dlugi, od

wrotnie jajOVi'aty. lVJięshvo czer\-vona\vo-źólte, ła

two od pestki odstaje. Ogonek O\VOCO\VY bardzo 
długi. Dojrzen'a '" ciągu sierpnia lub na początku 

, . 
\\'rz ~·sn1a. 

Slitoka mała żółta ranna (fig. 6). Niemcy nazy
w~ją ją: Gelbe Spilling. gelbe ~"rtihpflaume; Fran · 
ruzi: Prune jaune hative, Prune de Catalogne; An

glicy: Early \vhitP, Primordian Plum. 
Drze,vo tego gatunku by,va z"'ykle średniej wiel

kości. Odnogi i gałęzie po największej części okół· 
ko'"·ate, nieporządnie rozłożone. Latorośle kró&kie, 
cienkie; korona od ,vrotnie piramidalna, obrzednio 
liściem się okrywająca. Liśc:ie obdłużne, szćrokie, 

kot1rzate, zielono-żółtawe. Owoc l cal 4 linij dłu· 
gi, l ral w przecięciu szeroki i malo co mni~j gru
by, j~jo,vaty, biało-żółty, biało ul_)ylony. Mięshvo 
żółte, delikatne, jędrne, soczyste, smaku słodkiego, 
podobnie jak \V \vęgierce pospolitej. Skórka nieco 

kwaskowata. Pestka podlugo"vata, 8 linij dluga, 5 
szeroka, a 3 grubn, za przyciśnięcieol ·lat\VO się od

dziela. Ogonek owoco\vy gęsto drobniutkieroi włos
kami pokryty. Y.." cieplejszych krajach dojrzewa 
przy końcu lipca, u nas dopiero \V sierpniu. Drze

wo obradza obficie, prawie rQk rocznic. 
E. L. b. pr. n. p . 
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