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Z\Yidzając \V r. 1852 l(onstantynopol, mieszka- nadając Otoczeniu mojemu niezwykłą jakąś barwę. 
łem przez czas pobytu S\vego \V tćm mieście na Synowica umiata trochę po francuzku, stryjenka 
pierwszem piętrze jednej z narożnych kamienic po włosku, mogliśmy więc porozumieć się jako ta· 
cyrkulu Franków. Uliczka rąieszkaniu mojemu ko. Konstantynopol, mówiąc nawiasem, pod wzglę
przylegla, prowadziła od głównqj ulicy przedmie- dcm języków istnym j est Babelem; w codziennvch .. 
ścia Pera do n1ałego cmentarza, i nosiła tradycyj· życia stosunkach potrzeba koniecznie znajomości 
ne nazwisko .Derwisz Sokalc; lecz nazwa ta, por ho· języków: greckiego, tureckiego, włoskiego i fran· 
dząea zapewne od którego z sąsiednich khanów cuzkiego, których brzmienia pon1ięszane, szczegół
lub meczetów, przypadkowo tylko doszła do mojej nićj w przedmieściu Pera, bezustannie si~ rozlega· 
wi~domości; bo w Konstantynopolu po rogach ulic ją. W Konstantynopolu Mezzofanti jaki nie wzbu· 
żadnych niema napisów, a na\vet domy nie są nu- dziłby wcale cieka,~ości, a Europejczyk, posiada· 
mero,vane, co naturalnie utrudnia niezmiernie wy- jący tylko swój język ojczysty, z zadziwieniem 
brnięcie z odmętu krzyżujących się zaułków i do- przysłuch uje się tej szermierce lingwistycznej. 
mó,v. vV miejscach które zwidzatn po raz pier\-vszy 

Dom \V którym zamieszl<alem był murowany, naj,viększą przyj emność spra'"''iają mi samotne 
zaleta rzeczywiście niepoślednia \V mieście tak czę- przechadzki, zagłębianie się ciche w roz1nyślanin 
sto na\vidzanćm przez pożary. Dla \viększego na- o nieznanych mi przedrniotach; bo czr.ze i nieznoś· 
wet bezpieczeńst\va drzwi były z żelaza i okiennice ne gadulstwo zwykłych przewodników osłabić tył
z grubej blachy, tak iż na przypadek ognia sypiQce ko może wrażenie wywołane \Vidokiem wspania· 

l 

się iskry nie mogły już wzbudz:lć obawy. Apart:t- łych cndó'v przyrody lub pomników historycznych. 
ment mój obejmował coś nakształt sali, z pobielo- To tćż, w czer\vonym fezie i zapiętym pod szyj~ 
nemi ścianami, ze stropern dre\vnianym, p omal o- surJ ucie, puściłem się \V miasto bez planu, dość 
wanym na szaro i niebiesko, umeblowaną, oprócz obojętny na spojrzenia cieka V\ ćj hałastry, bo bro
wielkiego dywanu, w stół i Z'\\'ierciadlo \Veneckie da od pólroku zapuszczona i twarz ogorzała, przy 
w złoconych ramach; za salą była sypialnia z że- ubiorze na poly miejscowym, nacla\vały mi zupeł
laznem łóżkiem i komodą. Wszystko to, prawdę nie po,Yi<~rzchowność Turka zreformowanego. 
powiedziawszy, nie miało \VCale pozoru wscho· Pierwszym celem mej wycieczki był ów cmen
dniegu , a . przecież gospodyni moja by la Smyrnan· tarzyk graniczący z ulicą na której obrałem p o
ka, a w blad~j twarzy iej młodej synowicy z pod mieszkanie. Leży on na " 'zgórzu rozciągającem 
kruczych splotów blyszezaly oczy razem tęskne się od brzegów Zlotego rogu ku przedmieściu Pe
i namiętne, typu pra,vdziwie azyatyckiego. Sługa ra. Słońce jaskra'-''YID blaskiem oświecało . posępne 
Greczynka, której prześlicznie bylo w zgrabnie na l cyprysy, ocieniające niezliczone grobowce marmu· 
głowie upiętej chusteczce, i chłopiec niedorostek l rowc, z dość pociesznie rzeźbioneroi zawojami i na· 
z wysp cykladskich, dopełniali grona domowników, ~ pisaroi z koranu. Znaczna ich część, ulegając pra-

1 
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" 'U ciążenia, pochyliła się to w prawo, to \V lewo, 
albo zapadła 'v ziemię do poło\vy. W tym dziwnym 
przybytku umarłych najmniejszego zresztą niema 
Jadu ani składu; kilka tylko ścieżek, brukowanych 
i odgrodzonych szczątkami grobowcÓ\v, przerzyna 
go przekątnie, a tu i o'vdzie sterczą tarasowate 
kopce, obmuro\vane lub ob\viedziono poręczami, 
za\\'it!rające sklepienia grobo\ve znakomitszych ro
dzin. W otwartych miejscach cmentarza swobo· 
dnie pod gołćm niebem practtią sobie cieśle i sto· 
larze; tu jaki próżniak \vschodni spoczy\\7a pod 
cieniem drzewa lub kurzy fajkę, siedząc podkur
czony na pomniku; tam wolnym krokiem przecha
dzają się zasłonif!te nic,viasty: owdzie dziatki igra
ją na n1ngiJach i przekupnie rozkładają S\\'e to\~7a

ry. Gdzieindziej znowu kury spokojnie dziobią 

ziemię i pasą się krowy; rozliczne ptastwo gnieź
dzi się w gałęziach cyprysów, a psy włóczęgi, ja
kich pełno w tem mieście, szukają schronienia 
w zapadłych dołach grobowych. Słowem niema 
tu ani śladu owej ciszy uroczystej, owego spokoju, 
jakim tchną zwykle u nas miejsca spoczynku po· 
śmiertnego. 

Wprzód jeszcze nim spuścić się miałem ku 
Złotemu rogowi, stanąłem na najwyższym punkcie 
wzgórza, napawając oczy i duszę przecudnym z te
go miejsca widokiem. Z jednej strony cmentarz 
z swojemi cyprysami i gro bo\vcami; dalej ceglane 
dachy i czerwono malo"'aue domy przedmieścia 
Kassim-basza; po drugiej stronie zwierciadła zbto
ki, rozciągającej si~ od Seraj Burnu aż do 'Yód 
słodkich, a potem faliste \vzgórza, na których wła
ściwy Konstantynopol amfiteatralnie się rozpoście
rał. Sina"'C kopuły bazarów, białe minarety me
czetów, łuki starożytnego wodociągu, wyglądające 
zdaleka jak czarna koronka, wierzchołki cyprysów 
i platanów, szczyty domost~' najrozmaitszych kształ· 
tów, a w głębi obłoki dymu buchające z parowców 
Bosforu, - wszystko to razem czarowną przed 
wzrokiem moim roztoczyło panoram~. 

Po kilku minutach niemPgo uwielbienia puści

łem się ścieżką na dół, w labirynt okopconych do
mów, zarnieszkałych po większej części przez wę· 

. glarzów, kowałów i wyrobników z fabryk żela

znych. Użyłem wyrazu domy, ale to raczej nory 
podziemne i szałasy, siedliska n~dzy najol<ropniej .. 
szój. Obrzydły także widok sprawiają stworzenia 
\VszelkiE'go rodzaju snujące si~ w tem śmiecisku. 

Tu tragarz Arnauta lub Bulgarczyk jęcząc ugina 
się pod brzemieniem dź"'iganego towaru: o'"'·dzie 
żebrak, okryty łachmanami, "'yciąga rękę po jał
mużnę; tam zno,vu Ś\vięty uliczny w tym samym 
celu bez kot}ca klepie pacierze. Stare, brzydkio 
kobiety bez zasłony, z bezczelnym gestem, kłócą 
się, zrz~dzą i gwarzą. Miejscami ujrzysz osła na· 
ladowan~go węglami albo starern żelazt,vcm, a rzad • 
ko wychudzoną szkapinę, wlokącą za sobą obci~
żony wózek d\vukoło,vy. 

Takieroi przedzierając się zakątami, stanąłE'm 
wreszcie u brzegu Złotego rogu. Wielki arsenał 
tutejszy, zbudo"rany \V stylu europejskim, którym 
Turcy bardzo szczycić si~ lubią, właśnie dlatego 
że podobny do gmachów europ~jskich, nie ściągnął 
mojej U\vagi. Oko moje z zach,vycenicm spoczę· 
ło na porcie zapełnionym okrętami i tysiącami 
zgrabnych łodzi wiosłowych uwijających się w rÓ· 
żnych kierunkach, spoczęło na brzegu przeciwle
głym, gdzie w butnym majestacie swoim królował 
pyszny Carogród. 

Istotnie \Vidok ten tak jest jedyny w swym ro
dzaju, że zdaje ci się iż to złudzenie czarodziejskie, 
dekoracya teatralna z jakiej baśni jaskrawej poe• 
zyi Wschodu, \V której malarz puścił \vodzc roz· 
bujalej \vyo braźni s\vojej. Pałac Seraj B urn u 
z swojeroi dachami chińskiemi, z białeroi wyzębio
ncmi murami, z zakratolvanerui kioskami i ogro· 
darni z cyprysów, taksusów, sykomoró'v i piata• 
nól-v; meczet sułtana "'\.chmeta, z otaczająceroi ko· 
pulę jego sześcią bialemi minaretami; przepyszny 
kościół św. Zofii, której kopułę, wzniesioną na 165 
stóp, podpiera 170 kolumn; merzet Bajazeta, okrą· 
żuny chmarami gołębi; Jeni Djami; "'spaniały me· 
czet Sulimnna Wielkiego, którego kopuła połysku· 
je jak stalo\\ra przyłbica; \vieża seraskiera i kolu-
mna cesarza Tcodozyusza, z której r. 1204 rycerze 
cz\vartej wojny krzyżowej zepchnęli samoz\vańca 
Murzuflusa,- \Yszystkie te przedmioty, na jasno· 
błękitnem tle 'vidokręgu, zd't'?ojone falami Bosforu, 
przypominają Fata Morgana pustyni. 

\Vpra\vdzie za zbliżeniem się znika ta ułuda 

i miastu 'v nagi~j przedsta\via się rzeczywistości; 

z o\vych palacÓ\V błyszczl\cych zostają tylko roz
ległe, lecz niepozorne i w części już zniszczone za
budowania; owe śnieżnej bialości minarety znajdu
jesz obrzucone niezgrabnie grubą warstwą \vapna; 
ulice wązkie, strome, vr naj,vyższym stopniu nie· 
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schludne, i nic w nich zgoła nie napotkasz poetycz- W Konstantynopolu przeciwnie podobne przechad:t• 
nego. Lecz mniejsza o to! \V szak \Vszystko \V Ś\vie- ki nocne pospolite są w czasie Ramazan u. Miejsce 
cie opiera się na złudzeniu, a tu złudzenie, przy- zebrań publicznych na przedmieściu Pera słaba 
znać należy, jest urocze. tylko spróchniała poręcz oddziela od większego 

Stałem tak długo na pobrzeżu, wiodąc oczami za i mniejszego cmentarza, co nie przeszkadza bynaj
lotem me\\', za szybkieroi jak błyska\vica ruchami mniej żyjącym przelćwać się w zmarłych dziedzi· 
lekkich łodzi tureckich; ch\vytałem chchvie charak- nę. Jakoż 'vieczorem stoły i krzesła dla gości na 
terystyczne cechy fizyognomij otaczających mnie obu rozstawiają placach, na obu też zarówno sły· 
ludzi różn~j narodo"'ości, a poterr1 \Ylięła mnie szeć można \Vesoł<~j muzyki dźwięki. 
ochota udać się rzuconym tu lllOStem do \rłaśchve· vViadomo że w czasie Ram:lzanu Mahometanie 
go miasta; ale przy opóźnionej już porze zamiar dniem tylko surowy post zachowują, wieczorem 
ten niebezpiecznie było 'vykonać. z,vróciłem się zaś i \l' nocy, od ukazania się g'viazd aż do ich z ni
więc napo,vrót ku przedmieściu Pera, kierując się kuięeia, \Volno im jeść i pić co się podoba. Wtedy 
tym razem na pra\vo, wzdluż da\\'nych rnurÓ\V ge· na ciemnych zwykle ulicach Konstantynopola rzę· 
nue11skich, gdzie teraz ciągnie się rÓ\V napełniony siste jaśnieje światło, widać wszędzie nieprzelf· 
gruzem i różnem i nieczystościami, i dostałem się czone tłumy snująrego się lud u, i nićma już nawet 
tll drogą do 'vieży Galaty, widzialnej w znacznem mo,vy o zacho\vaniu Z\vykłych przepisó\v policyj
oddaleniu, i, rÓ\vnie jak wieża seraskiera, ot oczo· nyrh. Giauron1 na,vet wolno noco\vać w \Vlaści
nej zawsze ogniami strażniczemi. Jestto budo,vla 'vt!m mieście, co w innym razie byłoby dosyć nie· 
\V Rtylu śrec1nio,viecznym, którejby zamiast półksię- bezpiccznem. 
życa przystała raczćj ~horągiewka staryrh zamkÓ\V l(orzystając z zaproszenia młodego mieszkańca 
rycerskich. ' l(onitantynopola, któremu bylem polecony, jedne• 

U stóp t.ćj "'i~ży nędzne domki mieszkańców go \Vicezoru posbłno"''iłem przepra\vić się do roia
tworzą sprzeczność rażącą ze znakomitym rzeezy· sta. W Top Hana już ciżba była wielka, i śmiało 
lviście jej ogromem. Wystawili ją w \vieku XII rzec Jnożna że na żadnej maskaradzie nie znajdzie 
Genueńrzycy, ci knp<-y-wojo,vnicy, odgry\vający 'viększej rozmaitości ubiorów. Byli tam Bulgaro• 
\Vtedy znakomitą \V Konstantynopolu rolę. Obwa· wie \V ciężkich s'vych szubach i okrągłych futrem 
rowane i<.'h magazyny zajmowały całą dzielnicę lamo"'7nnych czapkach; Czerkiesi smagłej postaci 
miasta i oprzeć się mogły natarciu chciw<~j łupu i szćrokićj piersi; Georgianie w krótkich opiętych 
czeredy, którPgo też nieraz doznawały. tunikach i kapach ze skóry !akierowanej; Arnauci 

Wróciwszy do siebie znalazłem zasta\\·iony obiad \V hafto,vanych kaftanach; Zydzi w s\vych długich 
z sąsiedni~j garkuchni, i szybko się nim nasyciłem, chalatarh: greccy wysptarze z bufiasteroi spodnia
lecz bardziej, wyznaję, z obrzydzenia, jak z rze- mi i biale1ni fartuchami; zreformowani Turcy \V sur• 
czy~'istego zaspokojenia apetytu; bo pierwsze te dutarh i fezach czerwonych; staro-tureckie posta• 
próby kuchni konstantynopolitańskiej źle mi "'rÓ· cie \V kaftanach i zawojach: Persi w wysokich 
żyły na przyszłość. Co do napojów, mnićj dbałem czarnych czapkach z baranków; nareszcie Turczyn• 
o to że '"ino czarnia\ve z Tenedos, jakie mi poda· ; ki z osł<,nami, z pod których oczy tylko i nos wy
no, przesyłane by,Ya w nicschludnych skórach ko- glądaly, i mniej starannie zakwefione Armenianki 
zich; ale za <'zystą \vodą źródlaną n'eraz zatęsknić w fijołko,vych sukniach. Liczne kawiarnie w 'fop 
mi przyszło. Hana tak były przepełnione, że nowi przybysze 

Ponie\vaż pobyt mqj w Konstantynopolu przy· z trudnoś(·ią tylko znajdowali pomieszczenie. Na 
padał ~'łaśnie podczas Ramazanu, postnrgo mi e· stołach mnóstwo naczyń z kawą, wodą z lodem, 
siąca MahometalJ, roialem więc sposobność przy- sorbetem i cukierkami, które Turcy niezmiernie lu. 
patrzenia się dziwnemu w tej porze życiu ich co- bią. Gdzieniegdzie odzywa się śpiew jednotonny 
dziennemu. jakirgo samouczka wschodniego, z towarzyszeniem 

W Paryżu myśl sama przechadzania się po pół· przeraźliwej piszczałki i tamburina. 
nocy na cmentarzach Montmartre albo Pere La- Po szybkieoj przepra,vie wylądowaliśmy na prze· 
chaise przeraziłaby nasze modne towarzyst,vo. cin'leglym brzegu, w blizkości wielkiego kioskut 

I• 
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niegdyś letniego mieszkania sułtana, dziś obróco- du Temple jest zapeV\'De, podług naszych pojęe, 

nego na odwach. Razem z nami przybyło kilka ło- urządzona na sposób wschodni; ale to tylko igrasz· 
dzi okazałych, wiozących baszów i znakomitych ka rozkołysanej wyobraźni, bo w rzeczywistości 
urzędników. Do3tojnicy ci zaraz po 'vyjściu na ląd nic nićma prostszego nacl kawiarnią turecką. Naj· 
powsiadali na pysznie przystrojone rumaki, czeka- słynniejsze na\vet tego rodzaju zakłady 'v l{onstan
jące tam na nich pod dozorem czarny eh nic'ń'Olni- tynopolu, mają zwykle izbę nie większą jak 12 stóp 
ków, Arnautów i sług policyjnych, a zgromadzona w kwadrat. Sciany, obrzucone wapnem, do wyso
tłuszcza rozstępowała się przed nien1i z uszano- kości około trzech łokei pokryte są deskami, a przy 
~raniem. nich obiega w koło szerokie naksztalt ławki pod-

w rnieścic gdzie. 'v innym czasie niepodobna wyższenie, wysłane słomianemi matami. W środ
wieczorem 'vyjść bez latarki, z oba~'Y nadkręcenia ku izby znajduje się rzecz uważana za wielki zby
karku, teraz po sklepach i kramach pełno lamp ko- tek na \Vschodzie,- wodotrysk słabym strumienieol 
lorowych, latarni, vYosko\vych Ś\;vićc i pochodni. bijący z marmuro\vego zbiornika. W jcdnyn1 ką· 
w sklepach, a raczej budach, z jedzenicn1 naj"'ię- cie stoi piecyk żelazny, w którym kawę przyrządza
ksza panuje czynność, ze strony \Vlaścicieli pod ją w małych miedzianych naczyniach, po filiżance, 
względem przyrządzania potraw, ze strony gości za poprzedniem zamówieniem. Po ścianach tu 
pod względem zaspokojenia głodu po poście cztćr- i owdzie wiszą małe lusterka, ażeby goście prze
nastogodzinnym. Z mięsiw najpierwsze miejsce zaj- konać się mogli, czy toaleta ich należycie zostala 
mttie pieczona w zwitkach baranina. ukończoną; w Turcyi bowiem każda ka\viarnia 

Znajomy mój zaprowadził mnie do cukierni, po- jest zarazem golarnią i salonem do strzyżenia wlo
dobno jednej z największych w l{onstantynopolu, sów. Siedząc raz w jednym z tych zakładów z pod
a przecież w ciupce gdzieśmy siedzieli zaledwo kurczonerui nogami, paląc fajkę i zapijając kawę, 
trzy osoby pomieścić się mogły wygodnie. Wła- sam byłem świadkiem jak w przeciągu kwadransa 
ściciel, pra,vdziwy Turek, z ogorzałą cerą, czarną tłustemu Turkowi ogolono głowę, Persowi z or· 
brodą i twarzą wyrażającą dobroduszną głupotę. lim nosem przystrzyżono wąsy, a jakiemuś mo
przyniósł nam białe i czerwone Rahat-Lokum (ro- dnisiowi greckiemu ufarbowano brwi i rzęsy. 
dzaj ciasta) i mnóstwo silnie woniejących słody- Że Turcy '\Vszystkie twory plastyczne potępia
czy, które jednak zepsutemu podniebieniu mojemu ją jako bałwochwalstwo, to fakt w ogólności 

niekoniecznie smakowały. Filiżanka dopiero 'vybor- pra,vdziwy, niemniej jednak licznym podlegający 
n ej ka~·y Mokka, bez śmietanki i cukru, zatarła ,vyjątkom. W kawiarniach przynajmniej ściany by· 
nieprzyjemne, jak dla mnie, wrażenie tycL spe- \V a ją nieraz całkiem pokryte malowidłami i ryci· 
cy ałów. nami, t\vorzącemi pstrą mięszaninę osób i wypad-

Znaszego mi{\jsca \Vidok na rojące się po ulicach kó'v wschodnich i europejskich. Ujrzysz np. świę
tłumy byl otwarty. W tej zgrai różnorod1u~j przeku- tego tureckiego, obok Napoleona, kręcącego się 
pnie sorbetu, \V ody, ciast i cukierkó\v z krzykiem derwisza przy grupie tancerzów hiszpańskich i t. p. 
torowali sobie drogę; 'vysocy urzędnicy na koniach, Gdy w Turcyi zażądasz kawy, podadzą ci je
mając przed sobą ktnvasów czyli służących, za dnocześnie i szklankę wody, którą ~1ahometanie 
sobą niosących fajki, gn'altern lud rozpychali; dzi- 1 piją zwykle przed, Frankowie po kawie. Opowiada· 
wacznie zbudo"''ane karoce tureckie ch,viały się no mi o tem charakterystyczną anElgdotkę. Pewien 
straszliwie na nieró"vn<U drodze, kierowane przez Europejczyk, mówiący biegle po turecku i po arah
obuk idącego woźnicę. Cała ta ciżba fantastyczna sku, noszący przytern odzież turecką i doskonale 
tak mnie zajęla, oczarOV\'ala urokiem no\vości, iż obznajmiony ze zwyczajami wschodniemi, pozna
nie spostrzegłem się jak '"Jbiła pierwsza i młody ny został w ka,viarni syryjskiej przez prostego Be
mój znajon1y przypomniał że czas powrócić do duina. Zdziwiony Europejczyk zapytał poezero go 
Pery. poznano. ,,Po tern, odpo\viedział Beduin, że piłeś 

Nocna ta wycieczka nastręczyla mi sposobność wodę po ka~'ie, nie przed kawą." 
uczynienia kilku uwag porówna\vczych. I tak ka- Jakkolwiek ,;v kawiarniach wschodnich żebrak 
wiarnia turecka (Cafe tu re) na paryzkim bulwarze okryty łachmanarni usiąść może obok Turka bo· 
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gato przybranego, a ten ani się odsunie od niego, Sklepy wschodnie podobnież bardzo siQ różnią 
ani jakimkolwiek znakiem ok11że mu S\Vą pogardę, od europejskich. Najwyk\vintniejsze magazyny 1\:on
to przecież klassy wyższe Z\vykly do takich uczę· stantynopola, pod wzglęiłem smaku urządzenia, nie ł 
szczać zakładó,v, gdzie poclobnego zetknięcia oba· mogą iść \V porÓ\vnanie z pro,vincyonalnemi zakła.
"riać się niema powodu. l{awarnie np. wewnętrz- darni miast europejskich. O \Vysta,vach sklepo
nego miasta, miano\vicie \V bUzkości siarego sera- 'vych nit~m1ł Rni lllO\vy; kupiec turecki siedzi sobie 
ju, Z\vidzane są pra,vie wyłącznie przez osoby zna · spokojnie z fajką w głębi s\vojej izby, zostawiając 
komite. Znana przychylność wyzna1ńrców l\tlahome- kupująrym mozół 'vyszpćrania i wydobycia gdzieś 
ta dla zwierząt różnego rodzaju staje się przyczyną z kąta żątlanego to,varu. Dopiero gdy go zapytasz 
że wewnątrz najbardzi~j na'\vet uczęszczanych ka- o cenę, ot,viera leni \Vie usta, a potem wyciąga rę

wiarni jaskółki swobodnie murują sobie gniazdka, kę po pićniądze; bo zwykle, choć ceny bywają wy· 
i zabawnie to patrzeć jak młode ich pisklęta, pod- góro"'ane, pręc.lko dobija się tu targu. l{obićty tył· 

roslszy trochę, wyścibiają głó,vki z otworÓ1ń', cie- ko lubią się kramarzyć, choćby dlatPgo że wycho
kawie przyglądając się gościom, jakby się poczu- dząc za sprawunkami mają jedyną sposobność raz
wały w to\varzystwie swoich równyc.h. ma\viania z innyrn tnężczyzną, jak z s'voim panem. 

Niekiedy ciszę kawiarni tureckich przerywają Zamożniejszym z nich towarzyszą najczęściej nie· 
wędrowni grajkowie i śpie,vaey, których tony pi- \Volnice z wielkieroi workami do schowania zaku
skli'"'e, jednostajne niebardzo głaszczą ucho Eu- pianych to\varów. Płcć piękna nigdy w Turcyi nio 
ropejczyka, ale Turków wpra\-viają w zach\vycenie, trudni się sprzedażą, a jeśli niewiasta odziedziczy 
obja\viane niekiedy głośneroi okrzykami U\viel· jaki handel, to zarząd jego powierza któremu 
hienia. z swych męzkich krewnych lub przyjaciół. 

• 

, 
WARSZAWA W KONCU ROKU 1?02. 

• 

(Trzeci wyjątek z ,.Dziejów \Varsza\''Y"). 

Skutki klęski pod Klissowem.-1\ról August w Warsza- przynajmniej elektor saski pisał list do Warszawy, 
wie. Saska k~pa.-Rabunki po mieście i o~olicach.-Zjazd do kardynała w którym poufnie Z\Vierzał mu się że 
panów.-Nieporozumienia króla z księciem prymasem.- ma dość siły na odparcie nieprzyjaciela, że owszem 
Posiedzenia traktatowe.- Król wyjeżdża do Torunia.-Ka- sam pójdzie go naprzód szukać i zuchwalst\VO 
ra ~mierci.-Porwanie Herona.-Spokojna zima. Szwedów poskromić. Po wyjściu Karola na po-

Karol XII 'vychodząc z W arsza\vy mówił ot war- ludnie wyjechal z Warszawy i sam kardynał, a sto
cie że wybiera się na króla Augusta, który opuści- lica z niecierpliwością patrzyła na Kraków i pytała 
wszy stolicę ciągle stał w l(rakowie, naradzał się się co będzie z tego Vi'szystkiego? 
z hetmanami i ściągał do rplitej z Saksonii wojska Pocbócl Karola był wolny i w ogóle zawsze 
niemieckie. Jednakże jakkolwiekbąrlź posta"'a z nim Szwedzi strasznie długie odbywali podróże. 
szwedska mało buuzila zaufania \V spra,vę Karola. Wlókł się odewsi do \vsi, od miasteczka do ruia
Dlatego młody bohater '"'Jchodząc z Warsza,vy, steczka, jakby o żebranym chlebie. Tą razą wlókł 
posłał rozkazy do generała Guldensterny i do mar- się długo, bo oczeki\vał Mernera, który pospieszał 
szalka lVIeroera żeby pier""rszy z Pomeranii, a dru- z Litwy, a rojał się z nim połączyć przed bitwą. Ale 
gi z Wilna wkraczali do Polski. Zdawało się ch~'il· dlaczego August czekał? trudno tę zagadkę rozwią· 
kę że król sz\vedski przegra sprawę z Augustem, l zać. Karol więc pakolei odwidzał to Tarczyn, to 

• 
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to N owe Miasto u ad Pilicą, \Vreszcic od Lubltna i ludności poszła zaraz ,,. tropy drożyzna, tćmbar

stąpił, bo i August przywlókł się przecie z 1\:rako- sto. Król żądał żebyWarszawa tylko ludzi z wojska 
wa. Nagle, kiedy \V Warszawie spodzie\vają si~ ja- jego, t. j. samych Niemców żywiła. Chciało wpraw
kichciś wieści o zwycięztwie, pada piorunem \vieść dzie miasto uderzyć w pokorę, i, myśląc że się wy· 
n .a miasto o klęsce pod l{lissowem. Wieść naj· prosi, błagało króla o poslurhanie, ale elektor do-. 
przód niepewna, potem najpewniejsza, bo są rozumiał się o co idzie i odłożył do jutra, to jest 
urzędowe raporta, latają po rękach inne listy króla do sądu ostatecznego, posłuchanie. W istocie go· 
i hetmana Lubomirskiego do pryn1asa. 1\:arol dz ien był opłakania los Warszawy"' owej chwili: 
wkroczył do I\ rakowa, nałożył kontrybucyą na l dopiero co zdarł ją Sz,ved, teraz zdzierali Sasi, 
miasto, akademią i ko3cioły, a tymczasem August 'vyjclą Sasi zno\vu przyjdą Szweuzi. Bo to było bar
obradttic pod Sandon1ierzem, chce szlachtę za \vią- dzo naturalne, i na\vet już rozpo\viadano, że r\ugust 
zać w konfederacyą, szlachta się burzy, zabiła Lip· przed obal\'ą l(arola niedlugo \V stolicy pogości. 

skiego 'voje"'odę kaliskiego podejrzanego o przy· Bądź co bądź, miasto dopiero teraz zarzynało biedę 
jaźń ze Szwedami i z królem ciągle 'vojuje. Wresz- s\voj~ i więcej się obawiało przybycia Sz"''edó"', 
cie August ustąpił, przysiągł znowu na zachowanie jak tęskniło do nirh. , 
wolności narodo,vycb, i dopiero to \Ytcdy stanęło: Zle tedy, bardzo źle było Warszawie. frócz 
żeby rplita sama wystąpiła jako pośredniczka do oba,vy, rzcczyvdste ją gniotło nieszczęście. Za Sa
ugodzenia królów sz\vedskiego i polski (l go. Z każ- sami przy,valiły chorąg,vic nadworne Tatarów i'\\.,. o• 
dego " 'ojewództwa \Vybicrze się po un'Óch pelno- łot·hó\v, sła~'ny("h rabusiÓ"'· Rozgościwszy się sła
mocnikó\Y, ci zjadą gdziekol\viek bądź, ale najle- 'vni ci rycerze, niczego \V spokojności nie zostawi· 
piej do Warszawy; z wyznaczonemi od l(arola XII . li; w mieście "'prawdzie przycichli cokol\Yiek pod 
ministrami układać sift będą o warunki zgody. l bokiem królewskim, ale też wycierpiały dwukro
Kanclerze obojga narodÓ\V mieli pisać do ksi~cia tnie za to okolice. Wszystkie wioski były splądro· 
prymasa, żeby powagą S\voją dopomógł do tego \\1 a n e, zajrzeli "'szędzie rBhusie i na pola i do sto
traktatu. dół, zboże g\vałtem zabierali, bydło upro\vadzali, 

Uch\\raly te pod Sandomierzem stanęły w po- odpędzali pastuchów, jawnie i tajnytn sposoben1 
t~Zł\tkach \Vrześnia ( 1). Zosta"'iV\'szy więc Sz\\·edów kradli na wszystkie strony. Przekupki i szynkarki 
pod Krakowem, którym inne przybyły posiłki z Po- \V mieśeie odpokutowały ró,vnież: gdzie tylko zna
meranii, !{ról i\ u gust "'Y biegł pod koniec lata do leziono jaką karczmę, zaraz szturmo\l'allo do niej, 
\V' arsza"'Y z przybocznym orszakiem. Przyjechał a lvódka jaką tam naprędce znaleziono poszła \V po· 
z PułalV prosto do Ujaulo\Ya, zjadł tam obiad dział. Wiecznie zatem pijani żołnierze cale roia
w pałacu i dopiero pod \Yieczór \\'jechał do stolicy sto niesforneroi krzykami napełniali. 
razem z nieodstępneroi panami \Yojewodą malbor- Król niewidzialny był zresztą cały pierwszy 
skim Przebendowskim i referendarzeol koronnym dzień swego pobytu w Warszawie. Nazajutrz ua
Szembekiem. Krom tych otaczał króla orszak in· stępo\vała niedziela, a więc, podług z\vyczaju 
nych panów polskich i niemieckich: \V ogóle od ". Ś\vięto takie, król pokazy"·ał się publiclnie i pu~ 
Niemców aż tam się ćmiło, naszych zaś bylo jak blicznie mszy słuchał u św. Jana '" koś~iele. Tą 
na lekarstwo (9 \Yrześnia). Zaraz za S\\'oim mo- razą nie było ani tego ani tego, \\'szystko się od by· 
narchą przyby\vali Sasi i zaleli całą \V arsza\vę, tak lo \V cichoś(•i i pry\vatnie. Tłumaezooo t~ okolicz
że miejsca nawet nie starczyło dla nowych wojsl~ ność "'ypadkiem, że król miał ogromny katar; lvi.
i gości; ztłld kilka tysięcy SasÓ\V musiało przeply- stocie tak było, ale dla tak lekkiej slabości fliego
nąć ,,.,isł~ i rozłożyli się obozem za Pragą na Kę- dziło się przestępować ceremoniału d\vorskiego, 
pie, która potem od nich wzięła s\voje Saslciej k~- boć to da,vało powód do liczniejszych a coraz mniej 
py nazwisko. Naturalnie za \vezbraniem tej naglej prawdopodobnych \Yniosków. Wieczorem nadje-

. .. chał biskup chełmiński i zaraz si~ zgłosił o posłu· 

(i) Załuski Epis\olae historico familiares. Tom. 3 stron- chanie. Król, czy nie chciał go widzieć, czy udawał, 
nica ió7, i7o, ~76 i t. d. · dosyć że z'vlóczył ciągle i dopiero wieczorem hi-
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skupa do si<~bie przypuścił. Co tam z sobą pano· Warszawy, i złote góry,"zasługując si~ panu, ohiecy• 
'vie rozpra,viali, Bóg Ś\vięty rarzy wiedzieć, to je- '"'ał, kiedy po\vstały huki, a pan starosta, unosząc 
dnakże pe,vna, że na t\varzy królewskiej poznać by- 1 gło,Yę przed szlachtą, wpadł ze s\vojemi przyjaciol
ło możnn. frasunek. Ba, jakże frasunek być nie miał, mi do \\7 arsza\l'Y przebićrając się do \Vojska i pełen 
kiedy podkanclerzy litewski pan Szczuka donosił nadziei, że tu zastanie samego króla jegomości. 
królo,vi że jenerał sz"'cdski Maidei spustoszył do , Widział si~ zaraz z ~~ugustem, który wyja\vił 1nu 
szczętu jego dobra Szydrę i że prostym krokiem żyrzenie swoje żeby \Voje"'rództwa które nie były 
zmierza do \\" arsz:l\vy. Lada ch,vila więc spodzie· pod Sandomićrzcm, przystąpiły do uch\vał \V obozie 
wać się można było gości. l{ról na zwiady wysłnl konfederaeJdm wydanych. Tak wszędzie, gdzie spoj· 
kilkuset swoich "r ołoehów, a pot<~m cały korpus rzćć, była niepe\vnośC:. 

sz~ściotysią~zny musiał wypra\\·ić \V stronę Łuko- Pano\vic doradzali królo,vi żeby drugi raz od
wa, dlatego żeby w Warsza\vie był cokolwiek bez- \Vażył się na bihvę i stoczył ją dla sła\vy l-vłasnej 

pieczniejszy. i s la "'Y narodu polskiego; szło o to żeby się jakoś 
· Zjeżdżali się tymczasem ze "''szystkich stron pa- dziclnićj względem Sz,vedÓ\V posta'"'iĆ. !{ról się 
no\vie i poslo,vic <lo traktatu. Przyjechał wojewo- krzy,vil na tę myśl, o której jednak rozpra\viano 
da łęczycki Towiai1ski, najserdeczniejszy przyja· cl!\\'il kilka. Były powody za, były i przeciw, ale to 
ciel księeia prymasa, z synem swoim podczaszym co przeciw bitwie mówiło, prze\vażyło szalę, i król 
koronnym, przyjechał i sam książę prymas. Z ko- nie dał sobie ani wspominać o nowych bitwach. 
lei zawitali \vojewoda i kasztelan kaliski Maciej Karol XII zaciągał w l{rakowie chorągiew lek
i Jędrzej Radomiccy, partyzanci króla Augusta ką polską. Dal~j spalił się cały zamek na Wa\-velu, 
świeżo na te dostojności mianowani. Dalej rój kasz- i o to, nie bez pol-vodu, posądzano Szwedów. To 
telanów większych i mniejszych, pan Gnifzneński, wszystko były powody do wielkiego nieukontento
panowie Rogoziński, Na kiełski i Raciążski. Rozda- wania jakie panowało w Warsza wie. Naturalnie im 
wał im król jegomość wakanse, starostwa, krzesła więcej się pomnażała liczba szlachty w mieście, tćm 
wyższe i przywileje "podpisywał. J{ardynał z To- więcej było \vrzasku, więcej niezgody. Szczegól
wiańskim i z biskupem chełmińskim pojechali do niej posłowie do traktatu, łęczyccy, płoccy i ciecha· 
zamku; ale król nie chciał rozma\viać z temi pana· nowscy, głos podnosili, a wielu z nich z zapałem 
mi, tylko najprzód osobno kardynałowi dał posłu- tłumaczyło s\voje u<·zucia, że gotowi oddać życie 

chanie. Kiedy książę odszedł, zaproszono biskupa, s woje, krew wylać za godność majestatu. Płoccy 
ale trzy ojczenasz nawet nie wyszło, już z pokojów jednakże povvstawali na Sasów, oskarżali ich, do
wracał ksiądz Potocki goniąc za prymasem. Mu- magali się gwałtem kommissyi któraby rozsądziła 
siała tam ostra prowadzić się na zamku rozmowa sprawę pomiędzy niemi a wojskiem niemieckiem. 
króla z Radziejo\vskim, bo odtąd nogą kardynał Zwiększał się orszak gości. PrzyjeclJal biskup 
niepostał na pokojach; jeżeli zdarzyła sięjaka spra- żn1udzki l{ryspin, podkanclerzy koronny Tarło, 
~ra do której załat,vienia potrzeba było obecności porlskurbi nad,vorny ~liączy1łski, i pan Stanisław 

albo współdziałania prymasa, król znosił się z nim Morsztyn pier\Yszy kommissarz do traktatu. 
przez podsta\vione osoby, przez referendarza ko- 21 września na pok<1jach zamkowych otlvarto 
ronnego np.; a to rzecz \Vażna, że o te sprawy żwa- posiedzenie. Zasiedli komo1issarze wyznaczeni pod 
wo się z obud\vu stron umawiano, a nikt, jeden Sandomierzem, i posło~rie 'vybrani tylko co na 
drugiemu, ni król kardynałowi ani kardynał królo- s<-'jmikach woje \vódzkich. PrzeC'zytano najprzód 
wi, ustąpić nie chciał. uch,valy sandomierskie, potćm zwrócono na to 

l{,vasy te powstały z powodu, że Radziejawski uwagę, że niema \V izbie księcia prymasa; wysłano 
tak bardzo zaprzyjaźnił się ze Sz\vedami: czy było więc po niego z zaproszeniem deputacyą, żeby 
więc dlaczego czy nie było: dosyć że król księciu prezydo\\rał na kommissyi. Posłuchał Radziejaw
nie ufał. Przybiegł potem do W arsza\\'Y skłopota- ~ki, przyjechał natychmiast i zajął pierwsze miej· 
ny starosta ino~rrorławski W oj ci ech Dąbski, który sce które mu należało. Wtedy przeczytano instruk· 
woj ewództ\,·o łę('zyckie chciał skonfederować za cye, akta odnoszące się do rzec·zy, ale skoticzyło si~ 
spra\vą królewską. Już tryumfujące listy pisał do na tern, bo kommissarzów było niewi~lu; radzi 
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nieradzi więc obecni odłożyli posiedzenje do dnia kopolski, \vięc nieformalności jakich tymczasem 
następnego. Nazajutrz kommissarze przysięgali użyto, łat\VO będzie tnożna napra\vić. Proszono 
~edług dawnego zwyczaju na S\Vój tymrzasowy tćż króla żeby do tego czasu mieszkał w W arsza· 
urząd; ale trudność uovva się pokazała, że z Wiei· wie i czekał na skutek. Obiecał, ale nie dotrzymał 
kopoiski nie było kommissarza; bez niego orzyV\7i· sło"·a; karfłynal zaś drugiego zaraz dnia skoro 
ście niebyła reprezentowana całość rplitej, a prze- Ś\Yit ''"yjechał do Ratlziejowic, nie pożegnawszy się 
mawiać w imieniu Wielkopolski, kiedy pro"vincya do z panem a dawszy mu poznać że tak szczerze za-
tego nie upoważniała, sprzeciwiało się prawom na· biegał o zgodę przy nim, jak i przy l(arolu sz\ved
rodowym. Otóż prymas wynalazł naprędce sposób: s kim. 

poradził żeby obecni senatorowie V\'iclkopolscy oso- August był tylko na wylocie w stolicy, wojska 
bno pomiędzy sobą się znieśli i sami '"Jznaczyli na swoje jeszcze z pod Sandomierza pchnął ku Pru
komissarza pana Leszczyńskiego, starostę ostrze- som i tam ciągle myślą sw~ją zmierzał. Co ,vjęc 
szowskiego,który się \vtedy znajdolval \V Warsza " 7iP, n1iał nieczynny siedzićć \V Warsza \vie, 'volal wy
ale ma się rozumieć tymczasowo, pothJ~jąc ztnvsze biegnąć do 'l'orunia, i \V san1ej rzeczy tam \vy:je· 
ten wybór pod zatwierdzenie szlachty~ Z tą ra- chał, obiecując że na 28 października powróci zno· 

dą prymas poprzedniego dnia jeszcze \vystąpil; \VU. W ostatnich ch\\'ilach swego pobytu '" W ar
więc nazajutrz po przysiędze senatoro\-vic z Wici- szawie odebrał \viele nieprzyjemnych nowin, z któ
kopolski znieśli się z sobą i obrali Leszczyńskiego. rych najsmutniejszą ta była, że Sz~redzi Częstocho· 

Prymasowi wiele o tego stą.rostę chodziło, chciał \Vę oblegli. Dalej mart~vilo go postępowanie Rafala 
jakiegokolwiek Leszczyńskiego mieć 'v kommissyi, Leszczyńskiego: podskarbi napisał list do króla 
bo stary jego przyjaciel Rafał podskarbi z synem jeden, a drugi do \vojcw.ództw· wielkopolskich, 
Stanisławem tylko co drapnęli na Szląsk, z obawy obyd,va pełne żółci . Dostało się w nich szczegół
przed Sasami, i przynajmniej na teraz do rplit~j niej Przcbendo,vskiemu, i tak bardzo, że pan woje· 
wr~cać nie myśleli. Jednakże 'vystąpiła i oppozycya woda odpisywać musiał Leszczy11skiemu i szeroko 
przeciw prymasowi: d"vaj Radomiccy, wojelvoda nie"vinność ~nvoję tłumaczyć. (13 września z War
i kasztelan kaliscy nie chcieli Leszczyi1skiego, dla- sza wy) (i). \V reszcie zajn1owal się król w Warsza· 
tego raniutko wymknęli się z Warsza,vy, żeby uie wie poruszeniem szlarhty. Wydał uniwersały pod 
głosować za nim, a nie mieli od\vagi ja,vnie rzucić dniem 26 września, \Y nich Z\voly,vał sejm wiei· 
na szalę svrojego veto. Wzbraniał się i Lesz czyń- kopo1ski i jenerał mazo,viec·ki zaklinąjąc na miłość 
ski sam, bo znał że stanowisko jego \V kommissyi l3oga i ojczyzny żeby szlachta szła do konfedera
niezupełnie pra1voe, ale wreszcie ul<'gl prośbom cyi i po\vsta\vała przechvl<o Sz\Yedom. Podobneż 
i zasiadł krzesło. Dużo jeszcze było kłopotu z przy- unhversały od siebie rozpisyv\'t.tl Dąbsld. marszalek 
sięgami, ~'reszcie \vszystko ulnt,vił książę prymas, ,,·ielkopolski. 
spisano u niego akt pełnomocnictwa, S(' kretarze m Może by to i zdało się na coś, bo szlachta sieradzka, 
poselst\va wybrano Piotra T'vorzyjańskiego skar- sandomierska i krako\vska dobrze już zaczynała 
bnika krako"'skiego, który zaraz 'vziąl lvszystkie witać Sz\ve'dólv; ale nadzieje pokoju prędko się roz· 
do siebie papiery i 'vyjechał naprzód jako goniec ch,vialy. Szwed kładłróżne przyrzynynmyślnie żeby 
do króla szwedskiego z u\viadomieni6m, że poseł- do traktatu nie przystępo~7aĆ. Głólvnie odpowiadał 
stwo się zbliża; nicdługo zaraz po nirn \vyjecl1ali kon1missarzom polskim: że pod Sandomierzem byli 
i sami komissarze. Na te rn zalimitowały się obra- tylko Małopolanie, ale nie Lit\va i nie Wielkopo
cly szlacheckie w W arsza\vie, bo teraz rzerz cała lanie, lvięc to nic dla n irgo nie znaczyło, bo on by 
już zależała od układÓ\V. Wyzn:Jczono dzieó 23 ellciał układać się z ealą rplitą, nie z jej cząstką. 
października na następne zebranie się, którego miej- Szwed pomiarko,vał, że \V Warsza'\Yie zaszły nie· 
sce wyznaczono 1v W arsza\vic, albo gdzie będzie forLnalnośC'i. Z tą d wrzała zno,vu gniewem W ar
stosowniej, a zawsze przy boku królewskim. Spo· sza,·va, a raczej ci pano,vie \V stolicy, co jeszcze 
dziewali się albo\1riem 'vszyscy że na ten dzic11 po- ""r niej pozostali przy królu po rozjec·haniu się 
'\Vrócą już kommissarze z obozu sz\vedskiClgo, a v;rla· reszty. 
śnie w tymże czasie mial się odby,vać sejmik \Viel- (l) List ten znajduje się w Załuskim łom 3, stro. 26 5. 
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'V takim stanie rzeczy bezpieczniej było w To
runiu, a ponie\vaż król według uchwały pod San· 
domierzem miał pra"'O zwołać lvielką radę gdzie 
·mu się b~dzie podobało, i na t<~j zasadzie kommissya 
w Warszawie przed limitą postanowiła, że nieko
niecznie zjechać się ma \V stolicy, August więc do 
Torunia z"rołał kommissarzów i posłów na radę. 

\\
7 ielkopolska go nie zawiodła, wybrała na seju1iku 

także posłów do Torunia, cala udając się do kon
federacyi przeciw Szwedom. 

Warszawa zatem pod koniec roku była poza 
"

1ypadkami polityeznemi: wszystko co żyło \VJ bie
rało się do Toruuia. Przez stolicę chyba została 

droga dla panów lite\vskich. W prawdzie i tak do
syć ruchu było w mieście; \V październiku miała siQ 
tutaj np. odbyć rada senatu; zjeżdżali się więc ci 
i owi senatorowie, ale zeszło jakoś nu niczem, bo 
książę prymas nie przyby'v:1ł, a miał teraz nowe 
powody niecręci do ·króla Augusta. Życzył so· 
bie aby podczaszy To,viański dostał podkomor
st\VO koronne, a tu jakby naumyślnie otrzytnał ten 
urząd mąż kochanki króle,vskićj, pan Jerzy Lubo· 
mirski. Dzieti za dnien1 'vięc zv.rlórzył i nieprzy· 
jeż d żal do Warszawy. Rada senatu skończyła si~ 

wi~c na projekcie; Sz\ved odrzucił i tak warunki 
zgody. Kiedy 'vi~c w Toruniu na dobre trwały 
obradowania, a Litwinów aż sześćdziesięciu, ka~dy 
ze świetnym orszakiem, przyjechało do Warszawy 
jako deputaci wyznaczeni do boku królewskiego, 
Szwed prawym brzegiem Wisły zwolna pomykał 
ku '\Varszawie od Krakowa. Jednocześnie król 
August niby to karcił swawol~ swoich żołnierzy. 

.. 

Mó,viliśmy o W olochach jak doknzy~rali po mi e• 
ście i okolicach. Jeden z nich brewerye wyrabiał 
\V klasztorze księży Reformatów i skalany był na 
śmierć. Wielkie prośby zaniesiono przed króla, że· 
by go ułaskawić; dosyć uędzie wyroku, mówili, na 
postrach innym, ale król pokazał się nic\Vzruszonym, 
i bićdnen1u vVołoclJowi uci~to głow~ na rynku war· 
szawskim. Ksi~ia Jezuici assystowali mu przy śmier· 
ci ( 1). Drugim 'vypa(Hdem, który także nieco g wał· . 
to\vniej pot'uszyl nliasto, było por,vanie posła fran· 
cuzkiego 1-Ierena, który prz.Yjechał do ICarol~ XII, 
przez pa na Bretsznej dera , który to zdziałał stos o· 
\Vnie Jo rozkazu królewskiego. August II niewiele 
sobie roLił kłopotu ze s'vojemi polityczneuli nie
przyjnciołmi, jeżcli mógł im poradzić. Otóż He· 
renn złapano i od~vieziono do Torunia. 

Nadchodząca zima, a przynajmniej początekjej, 
byty zresztą dosyć pomy~lnc c.lla Warszawy. Sasi 
'vojskan1i swe mi znj mo\vali Prusy, P omorze, Ku
ja\YY i poLliższe irn zien1ie rnnzowiockie. Szwed 
pod Kral~o\vem i na Rusi s\"\robodnie się rozwalał, 

a jednym tylko oddzi:iłem zwoloa pomykał si~ 
pt•zez Lubelskie pod nadbrzeża Wisly i tameczny 
kruj niszczył. We środku zatćm położone woje
\VÓJztwa lęrzyclde i rawskie miały tylko kwarcia· 
nych na karku, a przy tal{ich okolicznościach upie
kło się i Warszawie, która ani szwedską ani saską, 
ani polską nie była, a więcej jak neutralne miasto 
czekała zmiłowania się losu. 

·( ł) Załuski stronnica 2 9 4. 

J. Bartoszewicz • 

' • 

• 

B l E L U N • 
• 

Komuż, równie w miastach jak po wsiach, nie 
jest znana owa roślina tak bujnie rozpościerająca 
się pod płotami, po placach, podwórzach, na każ· 
clym gatunku ziemi, a szczególniej po rozwaliskach 
upadłych budowli, po gruzach, pustkach, dawnych 
gnojowiskach; roślina na której widok roztropne 
wieśniaczki ostrzegają słusznie swe dzieci żeby się 

Ksi.ęGA SwuT.ł. R. IV. 

.. 
• 

• 

do niej nie zbliżały, ani tćż j ej kolezystarni maków· 
karni nie bawiły, mówiąc im że to jadowita truci
zna. Takim jest rzeczywiście bieluń, o którym 
w niniejszym artykule n1ówić zamierzamy. Już sa· 
ma woń odraźliwa wszystkich suro\vych części bie· 
lunia, przynajmniej gatunku najpowszechniej zna• 
nego, odstręcza od niej każdego i czyni go podej· 

i 
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rzanym; rogaty też, kolczysty owoc zdaje si~ "'olać: 
nie dotykaj mnie! Mało nawet widać na bieluniu 
uszkodzeń od owadów, co to i najostrzejszego sma
kuinnych roślin nie omijają, i nikt też nie 'vidział aby 
ptast,vo jadło jego nasienie. Czyiiżby więc tak po· 
gardzona, nietylko od ludzi ale i od z\vierząt, rośli· 
na, miała być zupełnie nieuźytecznym, niepotrzebnym 
chwastem, podłem zielskiem na ziemi?-Niel
Wszystko co stworzone ma pewny cel, pe\vny uży
tek \V ogólnym szeregu stworzeń,:który zbadać i po_ 
znać człowieka jest powołaniem; pomimo odraźli. 

wą wot1 poznał on już lekarskie skutki bielunia, 
a czas pokaże co l\·ięcej odkryć w nirn zdoła. Nie
które gatunki tej rośliny wchodzą, jak dalej zoba· 
czymy~ między ozdoby siedzib ludzkich dla swego 
okazałego pięknego kwiatu, nie przestając jednak 
dla zdro'\\'ia ludzi być niebezpiecznemi. . 

Gdyby pomiędzy roślinami stosunki powinowac
twa tyle miały znaczenia co między .. ludźmi, bieluń 
słusznie mógłby się szczycić takieroi krewniakami, 
którym dziś niemal świat cały hołduje. Do jednej 
i tej samej co bieluń familii psiankowej (Solaneae) 
należą: kartofel (Solanum tuberosum), tytuń (Nir.o
tiana) i wiele innych, a wszystkich przymioty w naj. 
wyższym zwykle stopniu bywają dodatnie lub uje
mne. ONikt pewno nie uzna za przjsługę dla ludz
kości pomysłu używania tytuniu w jakikolwiek spo· 
sób, i zdaje się że niegdyś tę roślin~ mijano z takąż 
samą odrazą, z jaką dziś unikamy jej po winowa. 
tej, bielunia; a jednak dziś jego konsumcya stanowi 
jednę z naj\vażniejszych gałęzi handlu i przemysłu. 
Ileż za to rzeczywiście szaco\vnych zalet posiada 
kartofel, którego sprowadzeniem do Europy admirał 
Drak e, nie wiedząc o tem, większą ludzkości wy. 
świadczył przysługę, aniżeli odkrywcy kalifornij· 
skich i australskich kopalni złota. 

Jest jeszcze u nas roślina z tej samej familii, lu
biąca, ró\\·nie jak bieluń, zajmować opustoszale p la. 
ce, podpłocia, obszerne nie dość starannie utrzy
mywane dziedzińce i podwórza wiejskie, \Vszędzie 
gdzie żyzniejszy, opuszczony, '\V siedzibachtak wiej· 
skich jako i miejskich, znajdzie się kawalek grun
tu. Rośliną tą, równie jak bieluń obmierzłą, jest 
lulek pospolity (Hyoscyamus niger), zjadliwa, za
bójcza trucizna, ale razem i lekarstwo apteczne, 
którego jednak bez przepisu doświadczonego leka· 
rza używać nie można. Tu wreszcie należ<i: po· 
krzyk ~ wilc:a jagoda, czyli tak sławna w aptekach 

Atropa belladonna; Mandrago1'a (Atropa mandra• 
gora), tak nicgdyś słynna; znana prawie każdemu 
psianka słod/cogorz ( Solanum dulcamara) i inne ga• 
tunki psianki "'łaśriwt5j; garliczka Bennica (Physa• 
lis somnii), tudzież zozd~tka garliczkowata (Nican• 
dra Pbysalodes). \V szystkie 'vymieoioue, \Vłaśriwie 
obce u nas lub przybyłe z obcych krajów, rośliny . 
mają- w sobie pićrwiastki gwałtownie działające na 
organizm ludzki, i \-V ogólności na Z\Vierzęry, ~ te 
pier'fviastki znajtlują si~ we 'vszystkich ich czę· 
ściach, tak nad ziemią, w liściach, łodygach, kwia· 
tach i nasionach, jak i \V ziemi, \V korzeniach. Che· 
mia śledziła już te zjadliwe pierwiastki i stosownie 
do łacińskiego rodzajo\vego nazwiska roślin opi· 
sała je pod nazwami daturyn, nikotyn, solanin i t. d., 
które im dzielniejszeroi są środkami w dobrze po· 
znanych i pomyślanych celach lekarskich, tćm zgu· 
bniqj też działają gdy użyte niewłaściwie. 

Po tych ogólnych tn.vagach nad osobliwszeroi 
familią psianek sklad~jącemi roślinami, wracamy 
się do szczególnego jej rodzaju bieluń, 

Bieluń dziędzierzawa, także dendera zwany (Da· 
tura stramonium), u NiemcÓ\-V Stecltapfel, u Fran· 
cuzów pospolicie Pomme epineuse. Z tego tylko 
gatunku u nas rodzaj powszechnie jest zuany, 
chociaż w bogatszych cieplarniach widzieć si~ zda· 
rza więcej gatunków, zalecających siQ pięknym, 
okazałym kwiatem, a niektóre nawet są krze,vami 
znacznej wielkości. Dzi~dzierzawa, któr~j obraz 
przedsta,via załączona tu rycina, jest u nas jak się 
zdaje przybyszem, według jednych z lndyj wscho· 
dnich, a według drugich z Ameryki. Należy, po. 
dług układu Linneusza, do klassy pięcio-pręciko
\vej, rz~du jednosłupkowego, a 'v naturalnej fami
lii, jak już wyżej po\viedziano, liczy się między ro· 
śliny psiankowe. Jestto roślina roczna, do dwóch 
przeszło stóp bttinie wyrastająca, a chociaż nic 
jest \vybredna w wyborze gruntu, rzecz jednak dzi· 
"'na że nie wydala się na pola, zarośla i do lasÓ\v, 
ale trzyma się siedzib ludzkich po wsiach i mia· 
stach, na pustych placach, podwórzach, gruzach, 
gnojowiskach. We wszystkich swych częściach, 
a szczególniej \V nasieniu, bardzo jadowita. Łody· 
ga jej jest okrągła, gładka, dwudzielna 1 bardzo 
gałęzista; ztąd francuzcy wieśniacy za lichtarz jej 
używają, to jest dorosłej, uschłej ucinają z jednej 
strony równo wierzcholki gałęzi, z drugiej korze. 
nie pieńka, w litóry, do góry przewrócony i na sto· 

ł 
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le postawiony, jak w lichtarz, Ś\viec~ zatykają. Li- d\va wydają wielkie, białe, przyjemne pachnące 
ście dziędzierzal''Y są duże, ogonkowate, jaj owa te, k\viaty. Gatunek B. czerwony (D. sanguinea) z po
gładkie, kątowato-ząbkowate; k'viaty pojedynczo ludniowej Ameryki, również drzewny lub krzewny, 
z kątów rniędzy gałęziami wyrastają~e są okazałe; zdobny jest wielkiero i, od spodu żółtemi, w drugiej 
ich kielich pięciokątny, korona biała lub jasno-nie· górnej połowie krwisto· czerwono. pręgowanemi 
bieska,va, lejkowata, fałdowana, \V pięć zębów na kwiatami; dla ostrożności jednak roślin tych nie 
obwodzie wybiegająca; torebki nasienne jajo\vate, trzymają na noc w pokojach podczas ich k\vitnienia, 
wielkości orzecha włoskiego, trwałą częścią u·spo· ale je "'Jstawiają ze"'nątrz lub do przysionków. 
du kielicha opatrzone, kolcami silneroi najeżone, W południo\vycb Niemczech chowają je w ogro-. 
na cztery części rozpękające się; nasiona, niemal da<'h, w miejscach osłonionych, gdyż \V mieszka
wielkości konopi, nerkowate, pomarszczone, czar· niach naba\viłyby ludzi zawrotu głowy. W Peru 
ne. Roślina ta, ze wszystkich S\vych części, wyzie- uży\vaj{\ nasienia gatunku sanouinea do przyrzl\• 
'va woń przykrą, odrażającą; smak jej jest gorzki, dzania napoju odurzającego. 
ostry, obrzydliwy, czem wszystkit~m przezorna na- Najpowszechniej atoli hodowane bywają, jako 
tura zdaje się ostrzegać o jej szkodli\vości dla zdobne gatunki, Datura fastuosa i Dat. Metel. Pier· 
człowieka. Narkotyczna ta trucizna dawana bywa \Vszy, z Egiptu pochodzący, ma we\vnąirz białe, ze· 
przez złośliwych ludzi w zamiarze odurzenia, \vnątrzfijolkowe kwiaty, okazałe, przyjemnej i moc· 
a w Turcyi i w \Vielu innych krajach mieszają ją nej woni. Najlepiej jest trzymać go z wazonem 
do opium dla wzmocnienia jego skutku. Lekarze, 'v oknie aż do rozkwitnienia. Piękne są także od· 
acz z "7ielką ostrożnością, używają jej na choroby miany j ego z białym i biało-fijulkowym kwiatem. 
nerwow~, szczególniej w stanie tynktury przyrzą- Przy końcu miesiąca marca zasie~Ta się nasienie 
dzonej z winem (tinctura narcotica Hufelandii). , w \\·azoniku, utrzymuje ciepło, miernie wilgotno; 
W Niemczech, miano,vicie nad Renem, napotyka młode roślinki przesadzają się osobno do wazoni· 
się drugi w Europie dziko rosnący gatunek Datura ków, w ciepłem miejscu utrzymują, stopniowo do 
Tatula, którego nasienie rÓ\vnie zjauli\vą jest tru- chłodniejszego otwartego powietrza przyzwyczaja· 
cizną. ją i w końcu maja na otwarte powietrze wynoszą, 

Najjadowitszym jednak i najgwałtowniej działa· lub też w oknie, jak się powiedziało wyżej, usta
jącym jest gatunek rosnący w lndyach wschodnich 'viają do czasu aż zakwitną. 
i w Chinach, Datura ferox. Mówią że dosyć jest Tak samo postępuje się z gatunkiem D. Metel, 
sokiem z jego liści zwilżyć brzegi kieliszka, a to pochodzącym z Azyi, który się odzuacza wielkieroi 
już wystarczy do sprawienia szaleństwa w osobie białerui kwiatami. Mieszkańcy w Goa używają na• 
któraby się tego kieliszka ustami dotknęła. sienia tej rośliny dla odurzenia tych których bacz-

Mniej niebezpieczne są gatunki należące do ro- ności nad sobą obawiają się. 
ślin zdobnych, i dlatego hodo,vane w 'vazonach po Jak inne tak i powyższe gatunki bielunia lubią 
zamożnych, cieplarniach. Takieroi są: Bieluń kol- pulchną, żyzną ziemię liściową lub z dobrze prze
czysto-gał~zisty (D. ceratocaula), którego ojc-zyzną tra,vionym gnojem umieszaną, z dodatkiem pewnej 
jest wyspa Kuba. Gatunek ten ma wielkie, piękne ilości piasku, a latem wymagają obfitego polewania. 
białe kwiaty, które w kątach na obwodzie fijołko· n,vom ostatnim, łagodniejszym gatunkom cza· 
wo są zafarbowane, wieczorem przyjemną woń sami mszyce dokuczają i delikatne ich łodyżki i list· 
wydają, o 5 godzinie pod "ieczór otwierają się, ki niszczą; najlepszym środkiem na te szkódnice 
dopiero o godzinie 9 dnia następnego zamykają, bywa dym tytuniowy, który je zabija, lub woda 
n kwitną od początku lipca aż do października. z mydłem, którą skropione wymierają. Zamiast je· 
Rozmnaża się z nasienia, wymaga ciepła i przedniej dnak skrapiania tą wodą, lepiej będzie użyć delika
ziemi. Bieluń drzewiasty (D. arborea) podobny do tnej szczoteczki, którą w wodzie mydlanej urno. 
okazałego drzewka, pochodzący z Peru, drugi B. czywszy, odwilża się gałązki napastowane i razem 
wonny (D. suaveolens), rosnący w Meksyku, oby- mszyce z nich zmiata. 

• • • 

E. L. b. pr. n. p. 
. 2* 
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PRZEZ Dra. TniPPLINA. 

POŁOZENIE I HISTOBYA. 

Wioska Gastein i wody tameczne, a w odległo
ści dwóch godzin drogi ztamtąd miasteczko Hof
gastein z filialnym kąpiel zakładem, leżą w prze· 
ślicznej alpejskiej dolinie okręgu salzburgskiego, 
na 3226 stóp nad po\vierzchnią morza, tuż przy gra
nicy Karyntii, o 12 mil od Salzburga. 

Kąpiele te znane już byly Rzymianom, i bez za
przeczenia są jedne z najua\vniejszych w Niemczech. 
Od r. 1436 wiole znakomitych osób odwidzało je 
i używ3ło l'\'Ód tamecznych. Niezamożni a nawet 
ubodzy chorzy tern bardziej się tu udawali, i w rol~u 
już 1489 trzeba było wybudo\vać dla nich szpital 
w Gasteinie. Pićrwsze nauko'\1'e wiadomości o sku
teczności tych wód udzieli! Teophrastus Paracelsus, 
który między 1538 a 1541 rol{iem w pobliżu Ga
stein mieszkał. Cesarz Mateusz 1613 r. 'vydał od-

• 

doz\valają innym wodom zamącać uzdrawiających 
zdrojów. W tym także czasie poznano się na sku
teezoości parowych kąpieli i wybudowano przy 
źródle naj ważni~jszego zdroju oddzielny zakład 

parowy. W pobliżu książęcego zdroju została wy· 
sta,viona studnia dla ogólnego użytku. 

Kiedy liczba gości coraz bardzićj powiększala 
się, tak dalece że nic wszyscy mogli si~ pomieścić 
w Gastein, zBlożono 1830 r. w Hofgnstein filialne 
kąpielf', za pomocą 2235 rur dre"·nianych spro\va· 
dzając wodę z Wildbad-Gasteinu. Chociaż woda 
4000 sążni czyli dwie godziny podziemnej drogi 
odl>ywa, przypłJ"'a jednak na miejsce \V porze . 
niepogodnej na 28°, w pogodnej zaś od 30--33° 
ciepła podług Rćaum, "'ięc jeszcze tak gorąca, że 
często trzeba ją ochładzać przed kąpielami. 

. OPIS MIEJSCOWOŚCI. 
dzielne rozporząrlzenie co do zaprowadz~nia po., · 
rządku 'v Gasteinie. Cesarz Ferdynand II 14 lipca Gastein jest to mała wioska, i nie może być \\'ię· 
1621 i ' Ferdynand III 15 czer\vca 1642 zapro\va- kszą, ponie\vaż brak dogodnego miejsca na budo· 
ozili znaczne ulepszenia. Artyka.1ły rozporządzenia wle. Cały \vąwóz między górą Grankogel na 9000 
tego tyczą się tylko policyi, bezpieczelistwa i spo· stóp 'vysoką i Scł1neebergiem na 6000, zaled\vie 
kojoości miPjscowej. Artykul 3 brzmi naprzykład: ma szerokości 600 stóp. Znaczną część tej prze• 
,,Nadzorca kąpieli baczyc 'vinien ażeby nieczystej, strzeni pokry"''a majestatyczny wodospad Achy, 
nieporządnćj osoby lub z ciałem zaraźliwie dotkni~· przy której orzegach obu zabudo~7ali się mieszkań· 
t~m do kąpieli nie dopuszczać.'' Artykuł 11. ,,Niko- cy Gasteinu. Da\vniejsze domostwa zniknęły, te· 
mu niewolno wrzucać do wody jakicl1bądź przed· raźniejsze, po '"'iększej części z kamienia, przy o· 
miotów lub prać bielizny na pomostach i t. d." zdobione balkonami i tarasami. Czyst.ej ich powićrz· 
Kiedy nareszcie \V r. 1671 zakład kąpieli przeszedł cho\vności odpo~·iada wewnętrzne urządzenie; su· 
pod zarząd lekarski, sła\Vtl jego szćroko i daleko che, zdrowe, nie tylko strzegą chorego od ostrego 
zabrzmiała. l\1itno to było jeszcze wiele niedogo- powietrza, ale \'\'ygodę z przyjemnością łączą. Leżą, 
dności. Podróżni musieli mieszkać lV drewnianych jak już wspomniałem, na wybrzeżach pięknego 
chatach i domach. Dopiero 1804 r. książęcy za· wodospadu, na prawym brzegu Achy: dom chi· 
mck, wybudowany w 1794 r., na ogólny oddano rurga Lajnera, o 22 numerach i 4 kąpielach; do· 
użytek, wanny skasowano, baseny obszerniejsze my Mozera i Pascha, pierwszy o 22 numerąch i 9 
i ogólne łaźnie (omnibusy) urządzono. W drugim kąpieląch, gdzie piękna marmurowa łaźnia, dru· 
dziesiątku naszego stulecia wybudowano sztolni~ gi zaś o 10 numerach i 4 kąpielach; dom Strau· 
nad zr0dlem, której silne, opoczyste sklepienia nie J bingera o 70 numerach i 24 _ kąpielach, trzechpi~· 
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tr0\\1J, na dole wspaniała sala jadalna, przy niej sa
la billardowa, a obok oficyna o 12 pokojach, z któ
rej widok na \Vodospad i zamek książęcy, na prze· 
ciwko domu Straubingera, oparty o spa(lzistą skałę, 
o 2 numerach i 7 kąpielach, mięrlzy którcn1i jedna 
marmuro\va. Na le,vym brzegu śpienionćj rzeki leżą: 
tak z\vana Solitude (o b. drze\voryt) przy urwisku 
wą,vozu, w pobliżu ~rodospadu. Wielki ten, biały 

dom, zjasnemi żaluzyami, mieści 20 pięknyc1J, miesz
kalnych stanryj, trzy kąpiele, przy nim cienisty 
ogród z szćrokićmi, wygodneroi ścieżkan1i. Dom 
Pro\venchera na rogu głó,vnej ulicy, urządzony sta
rannie i smako\vnie, ma ogródek niewielki, 28 nu
merów i tL·zy kąpiele. Prałatura o 12 numer ar l1 
i 2 kąpielach. Bellevue, na wysokiej skale zbudo
'vany hotel, gdzie zarÓR'DO piękne urządzenie jak 
vvidok, o 12 numerach, za nim odnowiony don1 
o 5 numerach, 2 kąpielach i łazienny szpital dla 
chorych ubogirh. 

Prócz tego Gastein posiada jeszcze ładną willę 
z ogrodem, gdzie najwyszukalisze alpejskie rośliny 
pielęgnują . Należy do arryksięC'ia Jana, i dotyka 
się potężnej skały, na którćj "'iet·zchołku Bellevue 
zbudowane. 

Z powodu braku płaszczyzn Gastein bardzo 
jest ubogi w place. Naj"'iększy plac Straubingera, 
przed domen1 tegoż właściciela, zawićra 50 stóp 
w kwadrat. Na plac zamko\vy "'chodzić trzeba po 
'vschodach o 24 stopniach. Szpaler nareszcie jest 
to przechadzka pod dachem, 7 O najmniej sążni dłu· 
gości, 32 stóp szerokośc.·i a 16 stóp \vysokości' 
z obu stron opatrzony szklaneroi oknami, na trzy 
stopy wysokien1i, z których pi~kny wiclok na uroczą 
dolinę. Hofgastein leży głębićj w dolinie, \V jej naj
szerszej części, i Z tego powodu \Yięcej posiada pJa · 
CÓ\v. Wszystkie tu domy po większej części nowe, 
biało tynko\vane, o małych okienkach, niektóre 
mają balkony i piękne ogródki. Z mieszkati gość 
każdy po,vinien być bardzo zado,volony; są tn pię
kne drogi i \vidoki, ale mało cienia. Oprócz obszer
nych i dobrze urządzonych kąpieli dla gości, znaj
duje się tu od 1833 r. zakład kąpieli dla wojsko-
\vych. . 

mi unosi się mimo\voli. · Okrąg salzburski, z\vlaszcza 
tE~ż romantyczna dolina Gasteinu, obfitują szrzC'gól· 
ni~j \V piQkne wicloki. Majestatyczna doliua ta, zc
\Vsząd A1paani zan1knięta, na li godzin długa, i \V ca· 
łej długości przerznięta szun1iącćj Aclty woclami, 
odznacza się szczególniej n1assy"''nym charakterem 
gór i wysokością \\'Zniesienia . 

Potężny ł:uicnch Śt"odko \vych Alp, do któr<'go 
gt)ry należą, rozciąga się od Wallis i doliny Ro
clatiskirj przy Gcue,vskit~m jeziorze, przez całą 
Szwajcaryą, Tyrol ai do Salzburga górnego. Naj
wyższe massy kolosalnych pasÓ \V alpejskich Sll 
granito\ve i częśc·ią \V olbrzy1nich pyrarnidach si~· 
gają ku uiebu, częścią tćż tk '''ią \V \VieczrH~m obję· 
ci u śniegu i lodu. Naj \Vyższc: Ankogcl, I(reutzko
gel, Szarck, leżą ku poludnio,vi i docLodzą od 8 
do 10,000 stóp 'vysokośC'i. Niższe warstwy Alp 
leżą jeszrze bardzo wysoko, naprzyldad: Nassfeld 
4,000', plaszczyzna na Bo<'kstcinic 3,456', pochy
lość doliny Hofgastein'u 2,697' nad po\vierzchnią 
morza. 

"\Vyżej \\'Zniesione Alpy, uwict1rzone lasan1i zic
lonemi, okryte eiHltami, dostarczają doskonałych 
past\visk dla trzócllicznych. Na niższych \Varst\vach 
ŚWietni~ją Szersze i \Vęższc doJi11y, obficie Vr WOdy 
zaopatrzone, <'ZQśeią zabudowane, częścią też po· 
kryte uroczemi łąkami, gclzie prnco\vita ręka czło· 
"

7ieka '''esole po"'znosiła \vioski. 
Gdzie tylko n1ożna było, porobiono drogi, \vio· 

dące na wierzcl1ołki gór, clo uroczych dolin i 'vio· 
sek. N a spadzisty wićrzeLotek Gamskarkogla, naj· 
\vyższej góry \V okoliry Gasteinu, na 3000' nad 
Wildbadern, a na 6000 nad po,vierzchnią morza 
wzniesionej, pro\\'adzi droga kręta, którą na\vct 
konno bezpiecznie można odby"·ać. Wszedłszy 
\V nią od Hofgasteiuu, naj \vygoduićj spostrzega si~ 
z góry część doliny Tyrolu, i \Vzrok panuje nad dzi· 
\Vaczncmi ksztaluuni skał rozlicznych. Potężna gó· 
ra Radhausberg GOOO' wysokości, \V \vielu miej· 
scach po~rydrążana; można ją wskróś przejechać 

aż do Nassfeldu. Scicżka d'vóch godzin długości 
pro,vadzi przez Dcksztajn, przez " ' 'l\VOZ Karbach 
i urwisl~o aż do 'vejścia do kopalni g<>rniczych. Kto 

O K o L I c A. się ośmieli w gł~h' puśrić na maszynie, któ· 
Okolica alpejskich kąpieli niezrównane ma kraj- rą górnicy odby"·ają drogę 800 sążni długą w koło 

obrazy, co raz ujrzane na za\vsze utkwią w pa- jam i przepaści niezgłębionych, może w przcciQgu 
mięci. Gdzie się " 'zrok z"-róci, \Vszędzie napotyka pół godziny stanąć u celu. Na Pokłu1rt droga \Vie· 
wspaniałą przyrod~ alpejską, nad której pięknościa· dzie przez Nassfelu, przez dziką okolicę, gdzie dwa 
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małe jeziora, \V pobliżu których d\va źródła 'vy- Najbardziej uroczą wioską lV okolicy Gasteintt 
ply\vają, oba trujących własności. Z wysokości Pok- jest Bockstein, gdzie 33 domów zamieszkują górni· 
hartu spostrzega się cały amfiteatr gór, mianowi- cy, z pięknym kościołem, zbudowanym \V kształcie 

cie też góry Rauris i Ankogel. rotundy na 'vzgórzn, przy końcu opisan~j przedtem 
Wygodne drogi lviodą do przyjemnych dolin doliny Aufthal. Wygodna ścieżka i droga do tej 

poblizkich. Nassfeld, mokre pole (Campus humi- wioski: przechodzi si~ najprzód wzgórze, potem 
dus u Rzymian) jest najwyższą doliną \V Europie. przyjemną dolinę z łąkami zielonemi. Po drodze 
~azwę nadała mu wilgoć, która tam nigdy niezni- ku Bucksteinowi znajduje się Glorietka patryarchy 
ka. Niezliczone źródełka spływąjące ze skały na Władysłalva Pyrkera, piękne bardzo miejsce, zkttd 
bagniste łąki i wodospad, przypędzają tam ciągle cudne krajobrazy 'vidać naokoło. 
wody, które bezprzestannie płynąc po skale, po· Droga z Wildbadu do Hofgastein bardzo je!t 
dobne do zasłony z gazy srebrnćj, zachwyca· wygodna, przeby\va się ją 'v godzinę po szose; 
ją 'vzrok patrzących. Dolina Anlaufthal przy kto może chodzić, zape,vne woli odbyć tę wę· 
Bockstein, pośród wysokich , spadzistych ścian drówkę pieszo pr];ez dolinę Badbriicken. W sp o· 
skalistych. l{ilka wodospadów pienisto ciska- moieć także trzeba o parkach angielskirh i aleach 
jących się z nich, przerywa jedynie uroczystą miej- pod Hofgastein. Dodać jeszcze należy drogę do tak 
sca tego ciszę. Pojedyncze skały wznoszą się pra- zwanego zdroju zdrowia (Gesundheit Brunnen). 
:\vie prostopadle w górę i między temi olbrzymami O pół godziny drogi od Hofgastein leży starożytny 
kamienneroi wije się droga częścią przez łąki zielo- zamek Weituwsel. Ciekawe tam są do oglądania 
ne, częścią pod sosnami i jodłami, na prawo przy niektóre z dawnych obrazów familijnyeh, kaplica 
szumiącym potoku. Długo bardzo idzie się po ska- zamkowa z freskami z r. 1393, i kręcone schody, 
listym, kamienistym gruncie, jakby po morzu ja· wiodące kiedyś do komnaty fraucymeru. 
kiem z najróżnorodniejszycb, po większej części Dla gości zwidzających kąpiele dwa na ~n1ilsze 
białych i gładkich, kamieni. Z obu stron często spo- spacery są: sz,vajcarski domek i kawiarnia angicl
strzega się wielkie fijołko\ve kamienie, dochodzą- ska, na pół godziny drogi od Gastein. Piękny lVi· 

ce niekiedy 4-5 stóp O powierzchni i które dzi. dok z obu tych miejsc na dolinę, na Gamskarko· 
wny kontrast t'vorzą ze świeżą łąk zielonością. Do- gel 7 000' wysoki i na wyniosłą ścianę W er fen. 
lina ta zdaje się być ojczyzną arniki, ( •) której uzdra- Przy szose, zaled\vie na kwadrans drogi od G a· 
wiającej potęgi doznają często mieszkańcy. Na kwa- stein, znajduje się mleczarnia, mały ładny domek 
drans drogi niedaleko od wzgórza Anlauf, wchodzi który zdaje się wisić na skale. Dokąd się tylko uda 
się jakby do vt'ielkiego kotła, gdzie potok Hokar wędro\vnik, czy do parku ks. Szwartzenberga, czy 
ze spadzistej spływa ściany; o pól godziny drogi też do parku przy górze Reichenberg z pa,vilonem, 
dalej staje się przy \vspaniałym wodospadzie T au- wszędzie znajdzie wygodne, równe drogi, ławki, na· 
ernfalle; o dwie godziny zaś jeszcze dalej prz;ed wet powozy i lektyki dla słabszych. Najbliższa 
olbrzymieroi pokładami wspaniałego Ankogla. okolica.Gasteinu podobna jest do w·spaniałego par· 
Ztąd przykrą i spadzistą drogą dochodzi się szczy- ku z cienisteroi ulicami. 
tu Korntaurna, gdzie można jeszcze widzieć ślady Największym jednak cudem natury w tych ką· 
pogat1skićj czy też rzymskiej drogi. W pobliżu jest l pielach alpejskich w pobliżu źródeł mineralnych, jest 
płaszczyzna zkąd na,vet góry Włoch "'idzieć mo- wspomniany \vodospad Achy, jeden z najpierwszych 
żna. Obok Nassfeldu i Pokbartu znajduje się nader w Europie co do .. '''spaniałości, rozmaitości i czysto· 
urocza dolina Angerthal, z 'vielą \Vidokami dzikiej ści wody. Najlepiej patrzyć nań z placu przed ko· 
potężnej piękności. Dolina Keczacht/tal jest to dziki ściolem, i z mostu. Most tak zwany wysoki (Ho
romantyczny wąwóz, wspaniałe pustkowie, obwie- henbrucke) wiedzie przez wodospad. Ztąd ciska 
dzione dziwacznemi skalami olbrzymiego Tiszlkar- się on z okropnym loskotem z wysokości 630 stóp. 
su i l{esselalpu. Dosyć uciążliwa droga wiedzie Szum tak jest głośny, że go na kwadrans drogi sły· 
przez wioskę Badbriicken, u stóp Gasteinu, i las jo· chać. Po ulewie huku odgłos jest straszny; zdaje się 
dłowy do tej doliny. jakby spieniony potok rozerwać chciał odłamy skal, 

(f) Arnica montana, kozłek lekarski. · co go wi~żą w granitowe karby. · 

• • 

• 

• 
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W dziwnie romantyczną dolinę Gasteinu, która 
mieści w sobie tyle cudów twórczej przyrody, 
~·chodzi się przez wspaniały przesmyk zwany 
Klamm, drogą zwężoną z obu stron przez skały 
śmiało sterczące lub głębokie przepaście. A jednak 
jest to jedyna droga którą do Gastein dostać się 
można, przynajmniej z tej strony, gdzie wodospad 
ciska się w rzekę z wściekłością. Jedyne też to przej
ście do doliny Gastein, która zewsząd spadzisteroi 
i niedostępneroi skałami otoczona jest tak dalece, 
że byłoby niewczesną śmiałością puszczać się nie· 
bezpieczną a mozolną drogą po górach Mallure 
i Nassfeld, pokrytych śuiegiem przez wi~kszą część 
roku. 

KLDlAT I MIESZKAŃCY. 

ludniowe \viatry silnie wieją, i nagle zamiast bialćj 
widać zieloną oponę; najbujniejsza roślinność roz• 
ciąga się od dołu aż do przednich Alp, granicztle 
\vydatnie ze lśkniącą, śnieżystą zasłoną. 

Latem upał rzadko by,va przykry. Niezliczone 
źródła alpejskie raźnie spływające po górach, Acha 
tocząca nurty po dolinie, wodospad przy Wildba· 
dzie, cieniste lasy i gaje, utrzyJnttią świeżość i wil
goć w atmosferze. Późnem latem za to pogoda 
bardzo jest zmienna: wieczorem burza, zrana śniegi 
Burze przechodzą zazwyczaj, nie ro~juszając si~ 
zupełnie, ale po nich deszcz następuje. Może tći 
tumany i mgły u wierzchołków, przy silnem gr:a:a• 
niu słońca i pO\\'ielvie sirokko, często dćszcz spro
wadzają. Nagłym takim ochłodzeniom atmosf~ry 
towarzyszy czasem i śnieżysta zawieja. Zaledwo 

Wysokie nader położenie kąpieli alpejskich, jak jednak przez dzień jeden pokrywa zlekka gó~y, 
również wysokość i kierunek gór opasujących to i potetn zawsze jak najpiękniejszej pogody spodzie
miejsce, warunkują klimat tameczny. Gastein jedy- wać się n1ożna. 

ną jest cieplicą na północnej stronie łańcucha al- W jesieni piękny czas najtrwalszy. Dnie są ci e· 
pejskiego, odznaczającą się położeniem, okolicą płe, jasne i do nieopisania pogodne, wieczory zaś 
i klimatem. i ranki chłodne. 

Średnia temperatura roczna 7° Reaumura, śre· Zima surowa ale nie burzliwa, i łatwo znieść zi· 
dnia letnia temperatura od 11-12° R. W później- mno, bo niezmienne, owszem pra,vie zawsze jedna
szych miesiącach letnich termometr podnosi się od kowo umiarkowane. 
20--24° R., "' zimo"rych opada od 12-18° Reau- W oda, \l·yplywając ze skał granitowych, czysta 
mura niż~j zera. Wieją tam ostre wiatry z północ- jest, jasna jak krysztal, latem chłodna + 5-6° 
nej i zachodnio-północnej strony, sprawiając nieraz Reaumura, w zimie cieplejsza. Zawiera 70 części 
szybkie zmiany powietrza, ale góry otaczające pół- azotu i 30 części kwasorodu: bardziej więc obfituje 
kołem dolinę Gasteinu wstrzymują g'-''altowne za· w k\vasoród od powietrza atmosferycznego. Ro· 
pędy, a nawet napad wschodnich wichrów miarku- ślinoość nader jest bąjna, ale nierodzą się tam owo· 
je Arlek i góry przy dolinie Keczachthalu. Sirokko ce prócz leśnych \visien i dzikich malin. Skąpa 
też, który tu czuć si~ daje na wiosnę i w późnej jest także produkcya innych artykułów żywności, 
jesieni, łamie siłę swą o p11smo górzyste, a spiekły które zkądinąd przywozić trzeba. Flora podobna 
pol''iew jego przez \vyniosłość lodowatych i śnie- jest do norwPgskiej i szwajcarskićj, a nawet pod pe
żystych okolic znacznie się ochładza. Tym sposo· wnym względem do flory okolic przybieguno,vycb. 
hem \viatry mniej są uciążliwe dla mieszkat}CÓ\v, Mieszkallcy należą do silnego plemienia: dobrze 
a t\vorząc ciągle zmiany po"'?ietrza, w górzystych zbudowani, trwalego zdrowia, czerst\vi, żyjąc po 
okolicach atmosferę przeczyszczają, w dolinach prostu, stostljąc się do przyrody, późnych lat do
zaś na wyższy stopień ją podnoszą. chodzą. Wyjątiowo tylko natrafić można łat w e d~ 

Klimat więc nie jest ostry, ale Ś\vieży; atmosfera wyleczenia cierpienia trzewiów brzusznych, syste· 
przeniklhva, czysta, bez mgły wilgotnej, podsycana mu gruezolonrego, i w zimie ciężkość oddechu. 
wyzie"rami aromatycznej roślinności alpejskićj; po- Za miejscO\l'ą chorobę uchodzi wole, docho
'"'ietrze wzmocnione, ożywione, zdrowe. dzące nieraz do niezwykłych rozmiarów. Przypi· 

Na wiosnę, chociaż śnieg i dćszcz pada, by"rają sują je częstemu używaniu wody z gór, płyną
i dnie ciepl~jsze ; noce chłodne. Przy końcu marca cej przez cieniste doliny, gdzie slońre malo ich do· 
a na początku kwietnia śnieg znika w dolinach; chodzi. Spotkać można wiele starych kobiet, z czar· 
promienie słońca skupiają si~ w nizinach, po· nll szyją i licem ospolvatem, a młode dziewczęta 
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prędko bardzo brzydną. Zawczesna i zbyteczna 
praca cielesna mają być tego powodem. l{obićty 
noszą na gto~'ie lvysokie, okrągłe, słomiane k ape
lusze męzkie na cz::trno farbowane; ozdabi:.1ją je 
często wiankiem z kvt'intów. Nt1jbrzydsze tH\\Vet 

i najstarsze zporniędzy nich mają zlvyklc rodzaj 
strzały jakiejś zatkniętćj w '\Yarkorzu, albo też g'voź· 
rlzik, różę lub inny k\viat za uchern. Niektóre uda-
ją się na spoczynek o zachuuzie słońca i do ósmej 
z rana nie 'vyśpią się jeszcze, inne znów nadzwy
czaj są pilne i praco,vite. W og«lle mieszkat1cy, 
spokojnego i \Yesołego usposobienia, zajmują się 
rolnictwem, łąkami, szczególniej zaś hodowlą by-
dła i tak zwanćm alpcjski<~m gospodarstlvem. 

, 
FIZYCZNE I CBElUICZNE Wl.ASNOSCI CIEPLIC. 

Najda'ł''niejsze podania o Gasteinie i wszystkie 
następne zgadzają się na to, że ciepła woda w Wild· 
badzie zalvsze się u stóp Graukogla \vydoby'v~łn, 
zkąd tćż od niepal'niętnych czasÓ\V góra ta nazywa 
się kąpielną (Bndberg). Pólnocna gałęź góry skła. 
<la się po większej części z grubych warstw grani
tu i gnnjsu, krysztaty feldspato"'·e, szarawy Ś\vietnil< 
i kwarc \V sobie mieści, a 'v pobliżu jej często na 
ślady rodzinnego \Vnpienia, natrafić można, z któ
rego odlarnó'v po obu brzegach Achy następujące 

wypływają źr<>dła: 
1. Książęce \Fiirstenquelle ), naj 'vyżej położone, 

niedaleko od znrnku, przy moście Schreclcbriicke. 
Przy 'vypły,vie strzeże go sztolnia góralska na 14 
sążni dlugości ou połączenia się z obcą wodą. 

W przeciągu 24 godzin wydaje 16,000 stóp ku
bicznych, na 37° R. ciepła, ntineralnej wody, }{tórą 
zaopatrttie kąpiele arcyksięcia tT a na, Straubingera, 
Prałaturę, Solitude, Provenrheres i studnią cieplic. 

2. Zródło doktorslcie (Doctorqnelle) V\1ytryska nie
co glębiej i baruziej na północ, 'v pobliżu tak zw3-
nego lel~arskiego domu; dostarcza '\V przeciągu 24 
godzin 3053 stóp kubicznych 366 R. ciepłej wo
dy, którą za po1nocą maszyny sprowadzają do 
zamku w Gastein. 

3. Banz·eczna kąpiel czy li źródło chirurgiczne 
(SchropflJ~d-Chirnrgenquellc) jeszcze bardziej l{u 
pólnocy '\vyply"·~; dostarcza na 24 godzin 3840 
stóp kul>ieznyclt '\vocly, na 36° R. ciepłej, ś,·iekz:Uą
cej do znkładu kąpie}no-baniecznPgo,jak rón·nie do 
kąpieli w mieszkalnym domu chirurga będących. 

' 

4. Zródło główne (Hauptquelle) wypływa najgłę· 
biej z tej strony pasma górnego; dostarczą na 24 
godzin około 70,000 stóp kubicznych wody, tern· 
peratury 38° R. Plyuie przez nową sklepion~ sztol· 
nią 14 sążni długości, zaopatrując kąpiele Mitter· . 
\virta, szpital kąpielny, zakład Graben~Yirta i w Ho f· 
gastein. 

5. Zródło Ferdynanda "'ypływa także po pra· 
lvym brzegu Achy, na 24 godzin dostarcza 960 
stóp l<ubicznych wody, z temperaturą 33. R. Prze· 
znaczona jest do zaopatry"'ania ogólnej łaźni. 

6. Z1~ódło wodospadowe (Wasserfałlquelle) try· 
ska z t\vardego gnajsu~ przy środku najwyższego 
upadku wodospadu, i na 24 godzin wyrzuca 800 
stóp kubicznych wody, cieplej 28° R., którą kąpiel 
Thierbnd zapełnia. . 

7. Zródło Gratenbacker, najniższe i najodleglej· 
sze ze wszystkich, płynie po lewem wybrzeżu rze· 
ki z odlamÓ\V t\vardycl! gnajsu, rozlćwa na 24 
godzin 800 stóp kubicznych wody, ten1peratury 
296 R. 

Od niepamiętnych \Vi~c czasÓ\V źródła te, na każ
de 24 godzin, rozle,vają massę wody 100,000 
stóp kubicznych, do czego jeszcze niedoliczarny 
ilości niepospolitej, jakiej dostarczają inne pobo
czne źródła, których dotychczas jeszcze nie uży· 

• 
,,.aJą. . 

Stopieli ciepła w pojedynczych źródłach od 38 do 
28° R. zniża się, i tak zalvsze bywało, o ile stwierdzają 
postrzeżenia. Jakość więc i ilość cieplej wody, oraz 
Iniejscowość jej zaczątku, żadnej nie uległa zmianie. 
Tr\vałe te zjawiska, uznane za działanie jednej przy· 
czyny, poz\-valają wniosko,vać o jej niezmienności. 
Przyczyną zaś tą jest wulkaniczny proces, albo 
też ciepło w głębi ziemi nieza,visłe od promieni 
slonerznycb, a udzielające się mineralnej wodzie. 
Ztąd też ciepło wód mineralnych niewiele się różni 
od ciepła które ogień na ziemi \Vznieca, coby by
lo trudno gdyby inny proces ożywiał ciepłem 
te wody. 

Grunt 'v Gastein jest wulkaniczny; pod gnajsu 
pokładem spoczywającym nad ogniskiem ciepła 

znnjdują się źródła. Rozgrzana pod spodem woda 
mineralna \vydobywa się na povt'ierzchnią zie1ni, 
h~nl cieplejsza im z lviększej głębi przenosząc si~ 

prędzej drogę odbyu'a; bo jak "·iadomo, im bliżej 
środka, tem większe cieplo 'Y naszym planecie. 
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Temperatura więc cieplic zawisła od głębokości, 
'" którćj się \Voda \V ziemi z ciepłem spotyka, jak 
niemniej od \viększPgo lub mniejszego pokładu 
skalistPgo, od rozdrobnienia i zdolności do przyję• 

cia cieplika tegoż pokładu: przez który się płyn do 

góry "'ydostaje. 
W c dług mniemania doktora 1\:iene mineralna 

\voda jest spodoskładem gazÓ\v, eo rozwij~ją się 
ciągle \V głębi wulkanicznPgo ogniska, 'vznoszą 

i skupiają się \V chłodniejszych \varstwach gór ph~r· 
\\'otnych, zanim znÓ\V "r \vodę się przemienict. 

\'\r oda cieplic jest bezbar\vna, czysta i przezro· 
czysta. Najdrobniejsze na\vet kamyki dojrzeć mo· 
żna na dnie każdego strumienia. Nie zrnicnia się 

"'cale, choćby przez całe dnie w ot\vartych basse· 
oach, a cale lata \V zakorkowanych butelkach sta
ła, chociaż I'ozklad jej zaraz przy ochłodzeniu na· 
stępujP, a \V sztolniach źródeł, na spodzie i ścianach 
sadza"rck cembro\vanych, po 36 gouzinaclJ \vidać 
tak zwany szlam kąpie lny. 

Przy suchćm powiett·zu \Voni \V \Vodzie poczuć 

nic można; \V sztolniach i bassenach \vydnje woń 
n1cllą. nieco Z\Vi<~rzęcą; przy ~rilgotnćtn po'''ietrzu 
słychać ją zlekka \vątrobą siarkową. 

Smak przy piciu także jest mdły, podobny do 
clystylowanćj \Vody, a po \vypiciu zosta~ria smak 
jakby po rosole niesolonym, mięsnym. 'tV oziębio
nym stanie smakqje jak woda ze studni. 

Woda w cieplicach jest także nader miękką,jak
hy zamydloną. Gdy się w nirj kąpie, zdaje się jak
by unosila i ułat\viała pły,vanie. Ale żeby specy· 
ficznie lżejs~ą być miała od zwyczajnej ''rody, jak 
dotąd utrzymy,vano, tego no,va analiza W olfa nie 
pot\vierdziła. Zniżywszy 'vodę mineralną do naj-
1viększcgo stopnia skupienia, to jest do + 4° R, 
ta specyficzna jćj \vaga lVJrÓ\vny\va "'odzie dysty
Jo\vanej. 

W oda ta, pozosta,vszy przez czas ni~jaki pod 
\Ypły,vcm atmosferycznrgo po,vietrza, lvydaje z sie. 
bie tak Z\Yany szlam kąpielny. Jestto galareto\vato
biala\Ya massa, którą w wielkiej ilości w zaczątku 
źródeł znalćźć można. Nieco dalej, gdzie już 
\voda po kamykach i skałach mruczy, tkanka szla
mu staje się vt'łóknistą, pilśnio\vatą i subtelniejszą, 
barwy jasno-zielonej. Obfituje w azot części Z\vie
rzęcycb, bo w niej tworzą się piĆr\vsze zarodki 
zwierzęcego świata: płazy i \Vymoczki. Kiedy \\'O· 

da lllineralna bez przypły"'U i odpływu przez ty· 
KsiĘGA SwtATA R. IV. 

dzień ~pokojnio pod działaniem ntn1osD~rycznego 

po,vietrza postoi, ulbo płynie z bardzo claleka, i stra· 
ci "·laścil\'ą sobje temp raturę, pozosta\vin \\' tedy 
ciemny osad, gnije i odrażającą "'OÓ " 'yclaje. 

N aprzel<ór różnicy temperatury, stosunek części 
składo,vych w pojedynczych źródłach jest zupełnie 
jcclnako,vy, co za do\vód służyć powinno, że wszyst· 
kie z tegoż samego piót·,votnego źródła biorą po
czątek. Stale części bardzo miernie w sobie zawiĆ· 
rają; w 16 uncyach wody zaled\VO 2 1/'1 \vażnych 

części się n1icści, mni(~j więc jak w jakićmkol,vick 

innćm mincralnćm źró lle. NajważuiPjszyrn ze sta
łych części jest siarezan sody. Innych części, jak 
siarkanu i '"ęglanu \vapna oraz krzcmiPnja, w bar
dzo podrzędnycb i odl(lgłych proporeyach znajdo· 
"''ano albo tylko ślady, albo ich zupełnie uie było. 

Ró,vnic.i skąpą i nictrwałą jest treść części płyn· 

nych. Ilość gazu \vęglo\vego, gazu \vodorodno· 
siarko\vego i azotu jeszcze po dziś dziet1 nie jest 
znaną dokł:1dnic. Gaz \Vodorodno-siurkcnvy, przo
\Yażny przy z1nianic po\vietrza i naj dotklhvszy dla 
powonienia, ocldziałyv.ra słabo na srćbro. W szyst· 
kie te gazy zdradzają byt swój przy zaczątku Źr<)
d!a, słabo tylko \viążą się z \Vodą i ulatniają się 

bezprzestannie i prędko, częścią z powodu specy· 
ficznqj s\vej lekkości, częścią przy zniżaniu się tern· 
peratury 'vody. 

W oda \V Gastein, jak każda inna, ma co do ob-
jętości d\vic części wodor0du, a jednę k'vasorodu. Je
Juak z po"'odu rozkładu części skla<lowych: kwa
su solnPgo na chlor i 'vodoród, można ją podnieść 
do trzech części co do objętości. 

ODDZIAŁYWANIE WÓD W GASTEIN NA ORGANIZlt 

CZŁOWIEKA l PODOBIEŃSTWO ICII DO INNYCH CIEPLIC. 

Sła\vę, której Gastcin używa, za,vdzięcza znamie
nitemu, " 'ielostronnemu a uzdrawiającemu działaniu 
swych cieplic. Przy skąpćj ich treści co do chemicz
nych składowych części nie wiadomo jak to działa
nic '"'yjaśnić. Przypuszczają że w nich się mieści 
dużo bareginy; o tym pierwiastku jednak, który 
szybko i zupełnie ulatnia się, tak dobrze jak nic nie 
\Viadomo. 

Przekonały nas jednak inne źródła minerłllne, że 
o ich działalności na organizm ludzki nietylko z che
micznego stano,viska sądzić potrzeba. W oda \V Ga
stein pobudza silną elektryczność, a to działanie 
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wypływa ze składu jej cieplic. Soda, oraz inne czę- ność, apetyt i siły, zaczynają osłabiać, oddziały· 
ści składowe, w połączeniu z inneroi działaczami wać ujemnie, ale bez gorączki, i wówczas dopiero, 
wody mineralnej tern są dzielniejsze, im w większej znikać zaczynają z ciała, a zwłaszcza z wstawów, 
ilości woda się do l<ąpieli dostarcza, gdyż za pOII\O· wszystkie o"'e choroblh.ve przypadłości: szty\vno• 
cą tego przypływu i odpJy,yu odnawianie i prze· ści , bóle, nabrzmiałości; często także na skórze oh· 
miana pierw,iastkó'v bezprzestannie się uskntecz· jawiają się krytyczne nrysypki niezmiernie swędzą· 
nia. Przez silne ściei1czenie głębiej \Vnikają, a ilość ce, a~~cessa, czyraki, wrzody, do świerzby podobne 
'~ jakićj ~rzy ciągłej przemianie przypły,vają ką- liszaje, na\vet rany oddall"na zagojone otwierają 
p1ącemu się, sprawia może iż obficiej organa ciała się, i kule lnb inue obce ciała \V organizmie zawar
naszego przrjmują niż inne treśchvsze wody mi- te wychodzą z niego. Nerki i pęcherz są "'idownią 
neralne. l{iedy stykanie się tak blizkie pierwiast- dziwnych, zastana"'iających procesÓ"'' a wszyst
kónr z chorćm ciałem przez 3 do czterech tygodni kie objawiają się uryną pod "'zględem chemicznym 
się odbywa, to można już na 'pewno spodziewać nadzwycz~j interesującą. . Słowem odby"va się 

się \vłaśtiwych, n nie do u"'ier~enia skutków. \V organizmie człowieka w skutek kąpieli Gast~iń· 
Gasteii)ska 'voda jest chemicznie czysta, niezwy- s kich jakieś odrodzenie pra\vdziwie zdumiewające. 

kle miękka i klarowna. \\7lasności te dozwalają Rozumie się naturalnie samo przez się, że te kry
j~j lekko a głęboko \V niknąć \V organizm, rozpuścić ty~znc o b ja wy są mniej więc~j wydatnemi \V każ
tam pićrwiastki zwierzęce i oddzielić się;. bo im dyrn systemie i organie: w piersio,vych, brzusz • 

czystsza woda, in1 mniej obcych pier,viastków nych i uryno,vych. . 

w przyrodnie ciepłym płynie się mieści, tern jest · Wapory tutejszej '"o.dy wzn1acniają działalność 
\\~nikli\Yszą i stoso'''alniejszą. · : skóry, nietylko jPj napa w n ość, lecz także jej wy-
. W oda G astch1ska posiada także ,\ryso ki stopie n dzielność, i tenże sam wywierają wpływ na błony 

specyficznego ciepła, z którem z po,vodu czystości śhtzo,ve. 
silnie bęcląc spojoną, nabićra niezwykłej terapeu- Szlam, również jak nasz ciechociński, wybornie 

. tycznej dzielności. z po,vodu tego ciepła głębiej leczy owe zastarzałe, z osłabienia pochodzące, wrzo-
wnika w org anizn1, wszczepia ożywiającą silę swo- dowate wyrzuty, a wszelkie stwardniałości i na· 

ję energicz~iej w trzewia środkowe, niż treści wsze brzmiałości rozmiękcza. 
wody minera1nc tegoż samego ·stopnia ciPpła. Cie- Powietrze alpejskie i wody zwyczajne tych gór 
pło jest dynamiczną spojnią przymiotÓ\v, a wielka życiodawczych o wiele popierają działalność mi-
o zaleta cieplic Gasteińskich, że zwolna chłodną, neralnych cząstek zawartych w źródłach. Czy
więc długo działają. Z powodu tych przymiotÓ"'' ' ste powietrze aromatyczneroi wyziewami i wo

. które głó"'rnie za,vdzięcza ciepłu, tak się skutecznie dy kwasorodem nasycone, bujną roślinność wznie-
użyć d~jc do kąpieli. rające w płodach ziemi, rÓ"'nież silneroi żywiołami · 

Dziwnie przyjemne wznieca uczucie woda tutejsza obdarzają organizm zwierzęcy. 
· na po\Yierzchni ciała użyta; zdawałoby się że'" tym Rz~tyca czyli serwatka, otrzymywana za pomocą 

pły'nie za\varta jest jakaś magnetyczna, ner\VJ gla- k'"rasu żołądkowego C'ielęcia z mleka owiec i krów 
szcząca, i fantazyą '"'zniecająca siła. Całą polvierz- tut~jszych, tyle zawiera pierwiastku zwierzęcego 
chnią skóry pokrywają ś"riecące pryskająre pereł· czyli osmacomu, tyle cukru mlecznego, że nią wy
ki, ciało nabiera mocy i życia, płeć staje się dzi- ŻY"''ić można bez żadnego innego pokarmu oso
wnie czystą i Ś\vietną, a \Vszelkie bóle ustają. by nic strawić nie mogące, bezsilne i do suchot 

To lube uczucie trwa przeszło pół godziny, cza· piersiowych i brzusznych skłonne. 
scm i godzinę naweti potem ustępuje jakiemuś uczu· Sok wyciAni,ty z roAlin leczy wszelkie choroby 

ciu omdlenia i ospałości, uchylają się brzuszce od gr~1ezołów i .naczyń limfatycznych. 
palców. Wtedy opuścić uależy kąpiel . i położyć Podobieństwo Gasteinskich wód do innych 
się spać. Otóż są pierwsze skutki kąpieli; skutki wykazuje się gdy je porównywamy do Pje:ffer
zas odleglejsze dopiero po 7 -l O kąpielach czuć się s kic!~ w S zwajcaryi, do Wildbadskich w \V Ortem~ 
dają. W ów czas kąpiele, zamiast wzniecać żywot- .bergu, do Cieplickich ~ _Czechach, do Warmbrunu 
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Łandeku · lV Szląsku, do Lenku w W allizyi, do l epilepsyc, osiahienio systematu uro-poctyczncgo·, 
Scltlangenbadu w Nassauskim, do Tyffer i Neuhaus l hysteria, hypokondria, melancholia, trzęsienie rąk 
,,, Styryi, do Cieplic w Illyryi, do lwonic:a w Ga- tak Z\Vane pisarskie, migreny, zawrót głowy. · 

liryi. · Przyrządy do da"vania dusz i ciągłych szpryco-
Jednakże zupełnego podobiei}stwa wód gasteiń- "'ań, do \Vszystkich organÓ\V zastósowanych, u la

skich do jakichkollviek \vłaśnie wymienionych nie t\viają kuracyą ze\vnętrzną, do której należy także 
uznnjemy. Gastein posiada swą specyalną \vłaści- użycie pary \Vodnćj i szlamu. 

\V ość, objawiająeą ~ię prz~~ews~ys~kiem na Her- .W cn'nętrzna kuracya odbywa się, jak już wiemy, 
,,·ach z kolumny pa~IerzoW~J ~yntkaJ.ących, a Z\Vła- za pomocą \V ody mineralnej, którćj się pije od · 

· szcza na organa płc1owe oddziaływaJących. d\vóch stopniowo aż do sześciu, a nawet ośmiu, kub-
• 

ków na d \Vie godziny, rano, przec1Jadzając się cią-

ZASTÓSOWANIE GASTEINSKICH ŻYWIOŁÓW ZDROWIA, gle \\'Olnp bez \Vytężenia. Osoby skłonne do kon· 
. I ICH PRZECIWWSKAZANIA. gestyj stt~dzić muszą \Y odę mineralną aż do 32° R . 

· Niczrnierna ilość piaskowych i śluzowych substan· 
Pora lekarska Gasteinu zaczyna się w miesiącu cyj odchodzi uryną z organizmu \V skutku użycia 

k\vietniu, kończy zaś w środku października, lecz vre\\·nętrznego tej wody mineralnej. · 

lato jest najwłaściw.szym czasem używania kura- Rzętyca przy\\traca siły osobom osłabionym, sok 
cyi dla bardzo osłabionych osób; przyduszone i nie- z roślin zatrutćj krwi czystość oddaje, powietrze 
rozwinięte jeszcze sily balsamiczna wiosna alpej- alpejskie i " ·oda z Z\vyczajnych krynic odśw.ićża 

. ska najłat\vićj ze snu s\vego zbudza. zgorączko,vany organizm. 

Kąpiele są, jak już \Vicmy, najdzielniąjszym środ-! Szkodliwemi mogą być n' ody Gasteinu tym, któ· 
kiem lekarskim w tern miejscu. LiczbB: kąpieli tu rzy cierpią na zbytek draźliwaści mózgo\vej lub 
branych jest . niezmierną, i " 'szelkie ułatwienia do kr"'istćj, na krwistość, kongestie, zapalenia, kr\VO· 
nich .znajdują się tutaj \V domach prywatnych i za- toki czynne, na kacheksye, to jest zbytnie zepsucia 
kładach publicznych. kr\vi, na gorączki hektyczne , put~hliny wodne, ra-

. · W szpitalu dla ubogich chorych mieści się ka, skorbut, syfilis, suchoty lub tuberkuły w płucach, · 
\V przecięciu 300 pacyentów uży\vających codzien· wybujałości tłuszczowe, wzdęcia arter_r.j, anewry

nie, i to bezpłatnie, kąpieli, lekarstw, wyżywienia zma, ścieśnienia kanału urynowego, polipy maci-
.. i rady lekarskićj. czne. Osoby w ciąży będące także do Gasteinu 

''
7 anny kąpielne różnej są "'ielkości, na stóp 3 jechać nie po\\'inny. . 

• 

do 4 głębokie, w ziemi na jednę stopę zatopione, . . 

a po części tak obszerne, Że przeszło 2000 stóp JAK SIĘ MA ZACHOWAĆ PACYENT W GASTEINIE. 

sześriennyeh wody 'v sobie za\''ićrają, co \V wy- · · · · 
sokim stopniu przykłada się do skuteczności ką·l Mie&zlcanie. O to tutaj nie trudno: 1nieszkań po
pieli~ bo ułat\via kąpiącym się użycie swobodnego rządnych, \vyk,vintnych nal\'et, dostaniesz tu za tat1-
r uchu. Po za punkt przesycenia nie można kąpać l sze pieniądze niż u nas. Dom Staubingera, zamek, 
się \V tutejszych "·odach, a ten już się po 15-18 ką· t ,,la tiolitude'' Pratatura, Provenchercs, Hofgastein, 

. . pielach zja,via. Łatwo jest wpra,vić się w gorączkę Bellcvuc ,vygodnych i tanich dostarczą mieszkań, 
dość mocną zbytniemi kąpielami, a gorączka ta by- byleby się je listem pisanym zawczasu do Dr. l{ie· 
w a czasem połączoną z pokrzy\vnicą lub na\vct z ró-j na, lekarza kąpielnego, listem cokol\viek obciążo
żą. Rozumić się samo z siebie, że wówczas zaprze- ł nyn1, rozumie się, zamÓ\vilo. . 
stać należy kąpieli. . l Sposób życia podczas kuracyi jest tenże sam, jaki 

W szystkic z osłabienia mlecza pacierzo\vego każdy człowiek rozsądny zupełnie instynktownie 
wypływające choroby i cierpieuia cudo'''nie lerzą przedsię~'eźmie w każdero miejscu kąpielnem. 
kąpiele \V wodach tutejszych, na\vet takie cierpie- W staje się rano, ubiera się wygodnie i dość ciepło, 
nia, które się w kształtach naj\vięcej zastraszających, .obu,vie kładzie się nie zanadto lekkic ani cisnące, 
objawiają, jakoto: surboty mlecza pacierzowego, pozostaje się jaknaj,vięcej \V powietrzu, czyta we-

.. a• . 
• 

• 

• 
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sole nauczBjąee książki, je do syta ale nie do prze-
• 

sytu. Zaclen porządny człowiek nie upija się, ani 
zgrywa \V karty w n1i<'jscarh kąpieli, ale ludzie po
siadająfly 'i\'ytrwałość, zręczność i energią chodzą na 
długie spacery, puszczają się na\\·et na polo\vanie 
lub na łowienie ryb; bo tu dzikich kóz, orlÓ\V 

i pstrągów mnóst'\,vo. 
ICto nie umie w pięknościach przyrody, w roz

mowach z ludźmi naukowemi, oświćconemi znaj
dywać jednćj z naj'\' iększych przyjemności życia, 

tego życie dalibóg mało się komu na co dubrego 
przyda. Lecz ten co do grubej przywykł materyi, i 
życia rozkoszy pojąć nie zcloła chybtł w ochocie 
bliźniemu ·szkodę przynoszącej, ten, byleby tylko 
serdecznie zechciał, przesadzony z brudnej wido,vni 
swego niepotrzebnego życia pośród tych cudów 

• 

l 

natury tak okazałej i miłej zarazem, może się nau· 
czy ubóstwiać Boga w Jego najpyszniejszych dzie
łach, może się zmiękczy na \vidok ludzi oie dybią-

• 

cych na czas, honor i pieniądze swych bliźnich 

dla zabicia nudów, może zasmakuje więcej w czy
stych krynicach alpejskich, jak \V fałszowanych 

trunkach, dukatami z potu ludzkiego zbiteroi pła

conych. 
Ale gdyby te piękne korzyści można osiągnąć 

bez cierpień i chorób, bez reumatyzmu i podagry1 

bez wód mineralnych i Gasteinu, bez powietrza 
alpejskiego i obcej ziemi, toby daleko lepiej 
było. 

Tego '\lTięc ziomkom życzy autor niniejszego 
artykułu, i to z całego serca. 

• 

NORYMBERGA. • 

-

Jeżeli l<iedy w drodze prawdziwej doznałem przy
jemności, pisze znakomity podróżnik francuzki X. 
Marmicr, to niezawodnie 'v chwili gdy jadąc z Batn
berga ujrzałem 'v oddaleniu zczerniale mury sta-

, rodawnćj \Varowni i dz,vonnice jakiegoś kościoła, 
a pocztylion, odwróciwszy się do mnie z swojego 
siedzenia, rzekł głosem donośnym: ,, Ot i N orym
berga, a tamte wieże to kościół św. Sebalda." Od
dawna już tak gorąco pragnąłem być \V tem mie
ście, tyle się o nit~m namarzyłem, tylekroć odtwa
rzałem je w wyobraźni swojej z liczneroi jego pa
miątkami, że teraz, ldedy wnijść miałem nareszcie 
1v ten przybytek średniowiecznej sztuki, myśl moja 
wyprzedziła zbyt dla niej leniwie \vlokący się po
wóz, i porzucając teraźniejszość, cofnęła się trzema 
lub cztćrema wiekami nazad, w: dziedzinę kronik 
i podań. 

• 

Norymberga jest córką wieków średnich, jak 
Rzym przedstawcą starożytności. Wieki średnie 
dały jej vvszystko: bogact\va i potęgę, sztuki pla
styczne i poezyą, pomy~lność i sławę; zrobiły ją, 
miastem rzeszy jaśniejącero i swobodnem; ot~ro. 

rzyły jej swoje skarby i przecho\vać kazały poto
mnym przejścia S'\<vego ślady. 

. ' 

l ' 
I otóż gród młodzieńczy bierze się do dzieła; wzra· 

stai ""7zrasta ciągle, podczas gdy inne miasta pobra
tymcze w nie.mowlęctwicjeszcze zostają; rozkrzewia 
przemysł i handel, korzysta z nowych wynalazkó\v, 
i sam wynajduje. Tym sposobem rękodzielnie je.;. 
go wzrastają, a środki pieniężne, czerpane z obro• 
tu handlowego, stawiają go w możności oparcia 
się napadom panów i rycerzy. Norymberga 'v wie• 
kach średnich była Kartaginą s\vego czasu: podo
bnie też jak niegdyś chwalono przemyślność Kar• 
tagińczyków,istnieje u NiemcÓ\V przysłowie:,, Wszę
dzie sięgnie ręka Norymbergi." 

Roku 1273 Rudolf! Habsburczyk mianował No
rymbergę miastem rzeszy niemieckiej ; już wtedy 
'vyrabiała ona mnóstwo przedmiotów codziennego 
użycia, a dochód z nich miała tak wielki, że mo· 
gła płacić cesarzowi rocznego podatku 2,000 du· 
katów. Z handlu to wypłynęły bogactwa tego mia
sta, a z bogact"v powstała w niem klassa patry-

, 
ryuszo\V. 

Od r. 1350 do 1452 Norymberga rozszerza się 
i możniej e; posiada już stale na swym żołdzie dwu
stu jeżdzców" a może z łatwością postawić ich do 
tysiąca .. W r. 1356 Karol IV zwołuje w. jej mur~ 

• 

' • 
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słynny ów sejm rzeszy niemieckiej, na kt0rym \vy- Diirer'a, odznacza się pismami treści religijtH~j i po
dano zlotą bullę. Pod rokiem tći 1356 w archh-vach l(ltnicznćj; flans Sachs nareszcie, gienialny ów 
miejskich znajuuje się pier\vsza \vzmianka o uiy· sze,vc-poeta, staje na czele Mcistcrsangcr'Ó \V nie· 
" ·aniu prochu strzelniczego, n 'v kilknnaście lat pó- mieckich. 
źniej \vyrabiana w Norymberdze broń ręczna ta- Rzeczy,viście, jeśli dzieje oświaty w Nicn1rzech 
kiego już nabyła rozgłosu, że ją '" dalekie rozsyla- gló\vnie na d \V a rozpadają się działy: na epokę śre
no strony. Roku 1368 miasto zostało wybrukowa- dnio\viPrzną i na epokę bieżącą, to piĆr\vszćj ogni
ue; roku zaś 1380 w zbiorze praw lni(ljsco"'JCb skicm byJu orymbcrga, druga za punkt centralny 
znajdujemy ustano'\viony podatek od gier karto- obrała sobie W(dn1a1·. l\1ożnn napisać historyą li
'vych; co do\vodzi że Norymberga i pod tym wzglę- tera!ury nicmieekićj, a pon1inąć \V nh!j "~ielc miast 
dcm zdążała za postępem czasu. ~V 1390 senator innych, lecz nicpodobna porny q<~Ć na\vet o niej 
jnkiś zakłada fabrykę papieru o kilkunastu fol u- bez zatrzymania się na N orymbcrclzc i W cimarze. 
szach. ' I otóż Norymbcrp;a, ciałem i duszą dzićcię \vic-

Na początku XV stulecia jeden tylko Augsburg kó\v średnich, po przej' ci u ich tęskni ku nin1 i upa
\Vspólubiegać się mógl z Norymbergą w roz\vinię· da. 1Viel<i średnic dały jćj \Viclkic rękodzielnie, za
ciu przemysłu. Roku 1424 cesarz Zygmunt po\vie- opatrujące cale iemcy \V artykuły przrrnysłowc, 

rza Norymbcrczykom do zachowania klejnoty ko- a nowożytnośc nie zostawiła j<U nic pra,vie, prócz 
ronne paóst\va niemieckiego, kt0rych straż pozo- piernikó\v i zaba,vek dziecinnych; 'vie ki średnie 

stała przy nich aż do ostatnich \vojen wspólcze· \vypiasto\\'aly 'v nićj grono \Vielkich ludzi, a \V cza
sny('h. W 1420 miasto naby\va od hrabiego Fry· sic no\vożytnytn zdążyć zalecl\vo może za 1~uchcn1 
derykaprzyległe okręgo\vi s\vemu dobra za 120,000 g<lzieindzi(~j poczętym; \vicki średnic zrobiły ją gro
florenÓ\V złotem. dem potężny1n rzeszy, a w no\vożytności skarlo,va· 

Roku 1440 jrden z oby\Yatcli norymberskich ciała na podrzędną mi c' cinę królcs t\va ba\varsk ic
'vynajdt~je przędzalnią j cd\\'abin; około 1452 ~ja· go; \Vieki średnie oby,.vatcli jrj \vynio .. ly na patry
,,·iają się okulary, a r. 1517 strzelby ręczne z zasto· ('yuszó,v, a '"epoce nowoczcsn<~j patryeyuszP ci 
so,,·aniem platyny. W 1560 r. wynaleziono '"ia- spadli na kraaHlrzó,v.' Ijnkżci się tu dzi'Ą7ić że 

trówkę, i jednocześnie na większą sl~alę zaczęto ona dziś jeszeze lgnie \vspomnieniami do blogićj 
odle~'ać nietylko narzędzia \Yojenne, lecz także o\\l·ćj epoki S\vcgo bytu, że z durną przechowuje 
sprzęty rozmaite i dziela sztuki. pamiątki lepszej przPszłnści, że wzdycha za powro-

Od końca XV do poło,vy XVI wieku pomyśl- tevm tego co było. Szkoda cię Norymbergo! szkoda 
no.~ ć i oŚ\viata Norymbergi do naj"'JŻSz(\go doszły \vas lvieki średnic! Nie " 'rÓci się Ś\vietność piĆr· 
szczytu. Sztuki obrazowe i poezya niesłychanego \VSz~j, nie \vróei drugich wiara i natchnienie I 
\Y tern mieście nabierają roz,vinięcia, i arcydzieła Jeżeliście ter~z cieka\vi, czytelnicy, poznać do
mistrzÓ\V \V różnych za,vodach imię jego slyunem kładnićj ten gród starodawny, to proszę z sobą 
czynią \V Europie. Albrecht Diirer staje się tern przpz posępne sklepienie przerzynające mury cyta
dla .a.. ~iemiec, czćm Rafael dla Italii; '"pracach Pio· delii. Puśćmy się potćm pieszo 'v te uliczki ciasne, 
tra Visc-her'a odradza się wdzi~k i doskonalość kręte i dosyć nieporządne, pośrodku domÓ\V roz· 
t\vorów starożytnych; Wit Stwosz krako\vianin { •) rzuconych częśeią na \Vzgórzu, rzęścią po równi
i Adam l{rafłl rzeźbiarze zapełniają miasto i kościo- nic, to śmiało naprzód \vysuniętych, to znóvv cof
~y liczncmi, a \vysokiej \Vartości, artystycznej po- niętych \V ustronie, niby dumni, tłumem gardzący 
mnikan1i; dR\vne podania ludollre znajdttią zbiera- patrycyuszc, a vrszystkich pra\vie nacccho\vanych 
czów i uakladcó\v; biblie, kancyonaly, stare kroni- piętne1n zgrzybiałości. Tu nJale z okrągłemi szy
niki i dzieła ~1spólczesnych autorÓ\V tysiącami roz- bami okienka, O\vdzie smagle 'vicżyczki narożne; 
cl1odzą się z Norymbergi; Koburger \V drukarni a na drz\viach stnre legendy, po łacinie lub po nie
S\Voj<~j zatrudnia stu ludzi; Pirkhcirncr, przyjaciel miecku, ustępy z pisma świętPgo polecające Bogu 

(f ) Obszerną wiadomość 
0 

życiu i pracach tego mi- siedziby ludzi, posążki Bogarodzicy, Ś\viętych i up o· 
strza podali ~my w legorocznej Księdze Swiats, na stron- stołów. A dalc!j rnosty staroś,vieckićj budo,vy, po
n1cy 35 i następ. . mnik z piętnastego i szesnastego stulecia; wzdłuż 
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rzeki rękodzielnie i mieszkania pry,.vatne, nieszy- dnr.go z obywateli norymberskich, Marcina Kroe· 
ko,vnie rozłożone,j~dne od drugich dziwaczniejsze tzel, który będąc w Jerozolimie, zmierzył odległość 
kształtem i pstrocizną. Znać że to wszystko po,vsta· od domu Piłata do góry Kalwaryi. Wróciwszy do 
'vało Zl-volna, w miarę gustu i potrzeby budttiąrych, miasta rodzinnego, 'vytknął od swego mieszkania 
a nie \Vedług z góry powziętego planu. Tej właśnie takąż sarnę przestrzeń, podzielił ją na siedm niby 
różnolicości malo,vniczej nie znajdzie w żadnem stacyj, i w każdej stacyi umie~cił wypukło-rzeźbę 

może z innych miast niemieckich, bo te, w miarę l{raffta. Nareszcie w tej świątyni jest wspanialy 
\Vzros~u materyalnego, odmładzały się podług mo- grobo,viec św. S e bal da, arcydzieło Piotra Vi~cher' a, 
dy. Norymberga przechvnie, podobna do naszych najdoskoualszy może odlew bronzowy jaki nam 
prababek, którym \V dzień ślubu wręc-zano suknią przekazały wieki średnie. 

przekazy,vaną z pokolenia na pokolenie, nie zmie- Niedaleko tego kościoła, na placu, mieści się 
nila dotąd s\vej szaty średnio,viecznej. \Vodotrysk kamienny, godny pod każdym '"'zglę· 

Pragniecież teraz obejrzeć dom w którym żył dem uwagi znawców. Jestto wieżyczka gotycka, 
i pracował HRns Sa ch s rzemieślnik-poeta? znajdzie- wysoka stóp sześćdziesiąt, podzielona na piętra, 
ci e go w tej oto uliczce noszącej jego naz,visko. z kolumnami i łukami. Wnęki podJuczne obejmt'j ą 

, Nic \V nin1 nie zmieniono; tylko że zamiast co da- posążki ludzi uwielbianych w 'viekach średnich: 
wniej robiono tam pieśni i bóty, dziś '" nim sprzc- elektorÓ\V Moguncyi, Trel\'iru, Saksonii, Branden
dają pi'v?, .i tylko oberż.yst~, ~a znak S\vego szyn- burgii, Godfryda de Bouillon, Lud\vika IX króla 
k.~' ~ywi~sJł nade d~~wJ~mi wizerunek poety. ~~: Francyi, Karola Wielkiego, Judasza Makabeusza, 
l eJ nieco Jest do~ Durer a, budowla ~adzwy~zaJnC~! Jozuego i Dawida, Juliusza Cezara, Aleksandra 
prostoty: d\va piętra' dach w sposob szwaJcarski W. i Hektora. Dziwna ta mięszanina znamienito
naprzód wysunięty, mury czer,von? pom~lo\vane, śri różnego rodzaju doskonałemjest odbiciem o\ve
okienka małe, łuczyste, a szyby w nich spoJone olo- go ducha pobożności, bohaterstwa i erudycyi ce

wiem. _Tu Diir~r, marzą~ ? swych .Ma~onnach, ze chującego wieki średnie. Na jednem z wyiszych 
wzrokiem ku niebu \VZ~Iesi.onym, sledz~ał za~uma· pięter znajdują się jeszcze posągi Mojżesza i sie
ny, gdy zrzędna połow~ca Jego, wpa~aJąC n1esp.o- dmiu prorokÓ\V. 
dzianie, za,vołała z gniewem: ,,A łez Albrechcie, . . . . . 

' 

ł k , . .,,, A · t b , .1 · ~IIJaJąc plac ozdobiony tym pięknym wodotry-
kto ~l!.s~a ta prozn?'vac. mis rz 0

, r:Jcl . ~.H~ skiem, przybywa się do kaplicy św. Maurycego, 
ku nieJ 1 rzekł łagodnie: ,,Zapra\l·dę, mo\VH~ CI ze . ,. 

1813 
d . " . k ,. ł, . 

. ,, wystawioneJ \V r. , a z1s Cle aweJ g O\Vnie 
prapcuJę. . t t d .d . , " k .t z powodu zawartych \V niej obrazÓ\v. Jestto zbiór 

ospteszmy z a m ą zw1 zlec zna om1 sze po- . " . . . 

k
. N b · · t · · ł t d · rzeczy"'Iscie rzadki 1 szaco\vny, złożony z mało· 

mni 1 orym ergi; wIs oc1e ntema e o za an1e. .d .,. 1 .,. b" . k.,.. . . k.,. U 
Ud 

· ·d · t d 11 1 · 1. \VI e1 SZl{O'J IzantyJs leJ 1 staro-niemiec leJ. t\VO· erza nas naJ przu cy a e a ma own1czo na SKa- , . . . 

l b d ] · G t Ad lf · · rzooo go ze szczątka w galerył Wallenste1na 1 augs. 
e z u owana, g( z1e us a\V o , \V czaste WOJ· . ,. . • ,. . . . 

d · t 1 t ·, · · ' l · W ll t · · burski eJ, tudz1ez ze słynneJ galeryt braci Boisse-ny trzy z1es o e nieJ, opiera s1ę a en s eJ nowi. , , , . , , . . . . 

Ob 
. · , b" , t • t l ree, ktoreJ częsc znaczna znaJdllJC s1ę obecnie ecn1e 1:aw1era ona szacowny z Ior s arozy nyc 1 •• • , •• 

• , . 
1 

'd -ł \V Monachium. Kilku artysto w mieJscowyrh po-
oręzow 1 ma owi e · . . , · 'l h · 

K 
, · ·l , S b l d · d · · k h wzięło 1 wykonało szczęsh ~rą my s upowszec nle-osclo s\v. e a a, Je no z naJCle a\vszyc . . ,. . 

b d 
, N b · h d · · k d · nia w dobrych litografiach arcydzieł teJ kaphcy. za u O"\\'an oryn1 crg1, poc o zi z \Yie u zte· 

siątego; chór j ednak i "'ieżę południową ukończo· 
no dopiero r. 1377. Styl jćj gotycki odznacza się 
prostotą i śmiałością, ale w nim znać wyra.źni~ r~
żnc epoki budo"'nict"'a. We "''nętrzu znaJdUJą su~ 
prześliczne malo,vidla na szkle; dalej obraz W ohl
gemuth'a, nauczyciela Diirer' a. i inny samego Dii· 
·rer' a; grób Chrystusa Pana, w trzech wypukło-rzez
bach Adama 1\:raffta z r. 1501. Są tam i inne rzeź· 
by kamienne tegoż mistrza, zrobione kosztem je· 

Dalej nieco, na placu targo,vym, n8potykamy 
kościół katolicki N. P. ~1aryi (Frauenkirche), zbu
dowany w polo"'ie XIV stulecia przez Fryderyka 
Ruprechta i Sebalda Schonhofer (zob. dołączony 

drzeworyt). Okazała ta świątynia odznacza się 
przepyszną w stylu gotyckim fasadą, z rzeźbami 
Schunhofera i 1\:raffia. W oętrze jej zawiera piękne 
malo"·idła na szkle i kilka starożytnych posągów. 
Zespolenie architektury greckiej z gotyckll czyni 

• 

' 

• 

• 
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gmach ten jednym z najbard~iej zajmujących po- sterności owym rzeźbom \vykonywanym w minia· 
mników budownict\va \V Norymberdze. turze z kości sloniow~j, albo wzorom starannie bie• 

Ztamtąd mimochodem zwidźmy ratusz, dla na- głą rękę z papieru wystrzyżonym. 
cieszenia się obrazem Albrechta Diirera, "'ystawia- I cóż ~·a m powiem \vięcej o tych cudny(' h p·o-
jącym zwycięzt\VO Maksymiliantt I, a teraz spiesz- mnikach Norymbergi? Chcąc je opisać jak należy, 
my do kościoła św. Wawrzyńca, najpiękniejszego l potrzebaby pióra poety i nauki matematyka; ja zaś, 

~ z tylu pięknych świątyń N orymbcrgi, podzi\viajmy niestety, nie jestem ani j ednym ani drugim. Mnie 
jego wieże \vysokie, k'vadr:1towe, prześliczny fron- \-Vestchnąć tylko \volno za epoką wieków średnich, 
ton zakończony łukiem i główne wrota ozdobione gdy \V myśli porÓ\vny\vam ją z teraźoi~jszą. W te
płaskorzeźbami świętych, modlących się w pobo- dy umiano jeszcze kochać, '\vierzyć, \Vtedy czynem 
żnem uniesieniu; zajrzyjmy potem do wnętrza pel· 1 urzeczywistniano slo\va ewangelii, że wiara góry 
nego \vyt\vorności i smaku, gdzie lekkie bez gło· przesta\via. Rzuciwszy okiem na olbrzymie kate· 
wnic kolumny wybiegają aż pod sklepienie, i roz· dry Strasburga i Kolonii, czyliż uznać uic musimy 

, dzielając się na ramiona, opasuJą takowe jakby że jedna tylko wiara wznieść mogła kamień za 
bluszczu gałązkami; wejdźmy nareszcie do tych kamieniem, ozdoba za ozdobą, te grnachy niezmier
długich, w tajemniczym zmroku pogrążonych ka- ne, jakby utkane z haftó'v i koronek, a istniejące 
pliczek i na chór uwiei1<'zony okazałym balkonem. or1 wieków? Ale artysta rzucający Vł' przestrzer'i 
Tamto znajdziemy owe obicia starożytne, zachwy· zuchnrale tych tumÓ\V sklepienia, n1iał ~'iarę; \VJ· 

cające wdziękiem i prostotą rysunku, a ciekawe robnik pracujący z taką wytr,vałośeia i zręcznością 
dla badających dawne ubiory; znajdziemy tam nad ich wzniesieniem, n1iał wiarę; miał ją i naród 
obrazy szkoły bizantyjskiej i staro-niemieckiej, i naj- cały podtrzymująey usiłowania artysty i wyrobnika. 

· pyszniejsze na szkle malowidła; znajdzierr1y \V koń· "\\7 szystkie te 'vielkie przedsię,vzięcia nie byty dzie
cu słynne arcydzieło Adama l(raffta: kamienne l e In jednego człowieka, lub cłroćby tćż kilkuset je
cyboryum złożone na barkach Kraffta i dwóch dnostek, ale calego narodu, calego nawet chrze• 

- jego pomocników, przyklękniętych jakoby pod ściat1st\va. Dziś brak natn tej \Viary i 'vynikającc
brzemieniem własnego pomysłu. Dzieło to, mające go z niej zespolenia \V czynie, dlatego pomysły 
64 stóp wysokości, przedstawia sceny z męki Zba- nasze rozpryskują się i maleją. Nie mamy celu 
lviciela. A jakaż cudna w niem robotal Patrząc wspólnego, bo każdy pracuje dla siebie, a choćby
na nie pojąć niepodobna tej lekkości w ciosaniu śmy mieli i cel, to zby\''a na środkach najpotrze· 
kamienia, w wykonaniu ze11 kolumn, kapiteli, lu- bniejszycb. Zaprawdę, gdyby dziś nie istniała ka
ków, ozdób, co wszystkie razem stanowią niby tedra strasburska, to pewnie w roku Pańskim 185b 
",Jkwintną koronkę dłutowaną, nie ustępującą w mi- nie pomyślano by o jej dźwignieniu • 
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SPRAWIEDLIWOSC MEKSYKANSKA~ . 
(Opowiadanie podróżnika). 

l 

• ... 

• 

• 
. Najbogatszym i najznakomitszym portern na oce· celem napaści wszystkich korsarzÓ\V i pirató''' ; tit 

anie Spokojnym, w czasie panowania HiszpanÓ\-v, mieszkali kupcy, mający taki szacunek w całej 
był port San Blaso. V'l nim gromadziły się boga· Hiszpanii, że przysyłane przez nich do metropolii 
te galiony, pro,vadzące handel z Chinami i będące worki złota i srebra, przyjmowane były bez rachu· 

\ 
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by. Ich pieczę6, z oznaczenieol ilości pieniędzy 
\V każdym worku znajdujących się, byla dostatecz. 
nem poręczeniem dla najpodejrzliwszych na'\\-·et 

umysłów. 

W czasie mojej bytności w San Blaso n1iasto 
przedsta,viało same już ruiny; da\vniejsze jego bo
gact\VO zostało tylko w podaniach. 

Poruczy"'szy konia opiece i gościnności lepera 
(meksykański Iazzaroni), zajmującego cały pałac, 

(prawda że rozwalony, i z którego główna tylko 
sala dawała jakiekolwiek schronienie \V czasie 
deszczu), udałem się na przechadzkę po 'vybrzeżu 
morsldem. . 

Przystań San Blas·o leży o pól mili od miasta, 
a droga do niej wiedzie przez głęboki, rozpalony 
oJ promieni słonecznych piasek; dlatego h~ż nie
~miernie się ucieszyłem, ujrza,vszy na brzegu mor· 
skim rodzaj szałasu z gałęzi bambuso,:rych, nad 
wejściem którego zdaleka dojrzeć było można 

pyszny napis: fonda, to jest hotel. W szedłem ta1n 

~by ~'ypocząć. 

Przy stole o trzech nogach, zbitym z dwóch 
nieheblo\vanych desek, na trzcinowej ławeczce, 

siedział młodzieniec lat szesnastu lub siedmnastu, 
' 

w ubiorze n1ajtka, a naprzeci\v niego podżyły Me-
ksykanin, obwinięty do pl)ł ciała starą bawełnianą 

płachtą, dopijał szklanki limonady. 
Spotkanie z Europejczykiem na \vybrzeżu oce

anu Spokojnego, przyjemnem jest zawsze dla In
. rlzi cywilizo\Yanych; dlatego też młodzieniec, gdy 

tylko mnie spostrzegł, usunął się nieco i '\\'skazał 
1ni miejsce obok siebie. 

Po czczych wyrazach, zaczynających zwykle 
rozmo,vę dwóch osób które się po raz piel"\Yszy 
'" życiu z sobą spotykają, młodzieniec opowie
dział mi swoję historyą. 

Był on Anglikiem; przed d\voma laty przybył 
tu na okręcie Scolfield, i z niecierplhvością oczeki
\vał ch,vili powrotu do ojczyzny. 

Matka, mówił on, nie chciała ropie puścić, ale 
ojciec koniecznie '\-vyprawil mnie w podróż. Cięi
kic to życie żeglarza; lecz mam nadzieję że wkrót
ce ujrzę w Londynie matkę i siostrę, które mnie 
tam z niecierpliwością wyglądają. . Ta myśl daje 
mi silę do znoszenia gorzkiej teraźni~jszości. 

- Czy dawno już jesteś w San Blaso? zapy· 
talem. 

- Już z miesiąc, odrzekł, a jeszcze dwa tygo-

dnie mamy tu pozostać, dla nabrania ładunku drzc
\Va brezylii. 

Jakże czas przepędzacie? 
- W najnieznośniejszy i najgłupszy sposób! 

odpowiedział młodzieniec. U pły~'a już trzy tygo
dnie jakem się poznał z tym oto zuchem, co sie
dzi naprzeciw, i odtąd jesteśmy nierozłączni. Przy
był on z Tepina z trzema baryłkami wódki, z któ· 
rą n1iał wsiąść w San Blaso na statek przewozo· 
wy, i zawieźć ją do Masatlan, na targ; lecz s pot· 
kał się zemną, a ja z nudó'v zabrałem z nim znajo
mość. W ciągu dwóch piernrszych tygodni wypili· 
śmy d\vie baryłki wódki; mój to""'arzysz osądził 

że z trzecią nie warto już jechać dalej, i został w San 
Blaso. · 

- A czemużeście nie wypili i trzeciej baryłki? 
· - Dalibóg, nie wiem dlaczego. Meksykańczyk 

powiada że ją trzeba zachować na późnićj, na ja
ki nieszczęśli'"'Y lvypadek, i od tygodnia zmusza 
muie do ciąglego często\vania siebie, a to, przJ zna· 
ję, już mi diabelnie dokuczyło; gardło ma nienasy
cone jak piasek w pustyni, i gotÓ\V przepić wszyst
kie pieniądze, com je odłożył na podarunki dla 
matki i siostry. 

Pomówhvszy jeszcze chwilę zEAnglikiern, poże
gnałem się z nim, a nająwszy łódkę, wypłynąłem 
na morze, aby obejrzeć przystań, mającą słalvę je· 
duej z najpierwszych w świecie. Wysiadłszy po 
powrocie na brzeg, ujrzałem tłum obszarpanych 
Meksykańczyków, po większej części mieszkańcó'v 
San Blaso, a wpośród nich kilku angielskich 
majtkó,v. 

- Co tam takiego? zapytałem, zbliżywszy się 
do jednego z leperosów. 

- Nic wielkiego, laskawy panie, odparł zaga
dnięty; zabito człowieka. 

Nie \viem z jakiego powodu, serce moje ścisnęło 
si~ jakieroś tajeronem przeczuciem; pomimo wstrę
tu do podobnych widoków, przebiłem się przez 
tlum ciekawych, a ujrzawszy młodego Anglika 
leżącego na ziemi z przerzniętem gardłem, zdzi· 
'viony i oburzony zawołałem: 

- Kto go zabił? · 
Ja, łaskawy panie, rzecze z nadz\lryczajną 

spokojnością ten sam Meksykanin, którego przed 
dwiema godzinami widziałem przy jednym stole 
z zabitym. 

- Zacóżeś go zamordował, nikczemniku? 
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- · A panu co do tego? odparł. Niech mnie pro- - Ty, braciszku, zanadtoś się pogorąc!ko"·at 
\vadzą do alkalda, tam będę się tłumaczył. Zresztą Zresztą chodziło tu o t\voje wlDsne bezpicczcńst\vo... · 
ja tu zupełnie jestem nie"1inny. musialeś się bronić. 

Do alkalda go, do all{aldat krzykuęli Angli~ _:_ Prawda, zanadtom się pogorączko,vał, od-
ry, i uchwyci\.,·szy mordercę, popro,vadzili go do rzekł zabójca z zadziwiającą prostodusznością, lecz 
niedalekićj chatki. Dostojny urzędnik zajęty był odebrałem już zato karę. Jestem bowiem przeko
\Ylaśnie roz\vicszaniem bielizny do suszenia; pani nany, że gdybym nio tak gwałto\vnie nalegał, . 
alkaldo\va bo\viem pełniła obo\viązki praczki. W kil- Anglik zapłaciłby mi za obie, a na ,,.,et za trzy ba-
ku słowach opovviedziano mu caJy wypadek. ryłki 'vódki. Teraz straciłern te pieniądze; alo to 

Nićma się co namyślać, rzecze alkald po "~Jasna moja "'ina. Na drugi raz nie będę tak za
chwili milczenja; odprcn~~adzić zab<>jcę do San BJa- palczyvi'JID. 
so, niech posiedzi tymczasem w więzieniu. - 'fo ąobrze, że się ot\varcie przyznajesz do 

- Niech_ wasza miłość pozwoli objaśnić jak się prze\vinienia; rzecze alkald; to do,,oiJzi że szlache-
rzecz miała, odezwal się obwiniony, · tną macz duszę. ldźże, a na przyszłość bądź ostro· 

- Milcz łotrze, rozbójniku! krzyknął zapalczy· żniejszym. 
wie alkald. ~Tydtnvszy tak pamiętny \vyrok, sędzia \vstal, 

- Cóż robić, pójdę do więzienia, kiedy wasza ukłonił się obwinionemu, i zno,vu się \vziąr do roz
miiość nie raczy mnie \vysluchać, odparl zabójca. 

1 
.'vies'zaoia 1nokr<~j bielizny. Będąc do. yć obznaj-

Jednak chciałbym pomówić parę słó"v na oso-
bności. . 

I zbliżywszy się z pośpiechem do alkalda, szep
nął mu coś na ucho, czego nie mogliśmy do· 
słyszeć. Wyrazy zabójcy spra\vily czarodziejski 
skutek na alkaldzie; twarz jego natychmiast się wy
pogodziła i złagodniała. 

- To co innego, bracie, zawołał, jeśli masz pilny 
interes i nie możesz siedzieć '\V 'vięzieniu bez znacz
nej straty, to zaraz rozpatrzyn1y t'\voję sprawę. Mów! 

- Oto tak było: rzekł zabójca. Ten człowiek 
z trzech barylek .\vódki, przy\viezionych przeze
mnie, d wic wypił. 

- łVięc ci pozostała jeszcze jedna, pochwycił 
al kaid. -

- . Została, przysięgam. T en czlo,viek bezbo-
żnie odmó,vił mi pary kieliszkó,v, o które go pro
silem. Odmolva puzba~'ila n1nie cierplh"''ości; nale
gałem więc silniej. On zacząl mi grozić; pomyśla
lem przeto że lepiej uprzedzić groźbę, poderzną
~em mu gardło. Ot i wszystko. 

To bezczelne wyznanie wzbudziło oburzenie 
w obecnych Anglikach. 

- On kłamie, zawołał jeden z nich, łamanym 
hiszpańskim językiem. Ja opo,viem jak było "\V i-
stocie I · 

- Milczeć, oszczerco, nie pytam clebiel za \Yrza
snąlalkald; a obróciwszy się do oBkarżonego, rzekJ 
głosem łagodnym: . 

• 
Ksu~GA SwtATA R. IY. 

• 

mionyrn ze spra\viedliwoŚ(•ią rnek~ykańską, nlogłcm 
prze\vidzićć że taki będzie \vyrok sędziego. Ina· 
czćj jednak zdawało się majtko,vi, któremu al
kaid nie pozwolił opo,vicdzieć \vypadków. Z obu
rzeniem poskoczył do sędziego i krzyknął: 

- Takito t\vój wyrok, łotrze! 
Na te slo,va 'vścickly alkald rzucił się na niego, 

lecz powściągną,vszy gnić'v S\Yój, obrócił się do 
tłumu leperosów i rzeki: 

· - Pochwycić go, i do więzienia! 
Naród meksykański z całej duszy nicnawidzi ctt· 

dzoziemcÓ\V, a szczególniej AnglikÓV\'; wszyscy 
\vięc rzućili się do. spełnienia rozkazu. Dwydziestu 
ludzi uchwyciło nieszczę5lhvego majtka i powle
kło go ku miastu. 

- Widzicie do czego to gniew niepotrzebny 
dopro\vadza, nauczającym tonem przemÓ\vil za
bójca, oswobodzony z rąk Anglikó\v; oto do za
pomnienia 'vszystkich #obo\viązkÓn', do znie,vaże-
nia najś\viętszej z usta1v .... 'vładzy sądowćj. · 

Przyniesiona niedługo potem alkaidowi baryłka 
wóJkj, wyjaśniła mi naglą jego lagodoość dla mor-

. 
dercy. 
Poszedłem do siebie; przez cały dzień jednak nic 

w. usta włożyć nie moglem~ a noc przepędziłem bez
sennie; bo ciągle stawały mi na myśli biedna mat
ka i siostra zabitego, które, nie ?t'iedząc o tern, stra· . 
ciły syna i brata za to, że im chciał przy,vieźć me• 
ksykański podarunek. 

• 4 
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KUROPATWA. 

Kuropatwa, ptak znany \Vszędzie na lądach da· ta tak są już silne, iż obeschną \vszy, zaraz z gniaz'" 
\vnego świata, należy do bardzo lieznego wroclza- da wyruszają; matka je zwykle stadkiem wodzi, 
je i gatunki rzędu ptakó'v zwanych kttrzemi (Gal- żer \vyszukuje, i znaleziony pokazqjr, od nieprzy
linae lub Gallinaceae ); nazy"'rają je także grzebią- jariól je właści \vym głosem ostrzega, śmiało i za· 
cemi (Rasores), ztąd że szukając sobie pożywienia, palczywie broni, a gdy się najedzą, nachodzą, że. 
grzebią ziemię nogami. Cechy wszystkim do tego by wypoczęły lub ogrzały się, pod swe rozpostart~ 
rzędu należącym ptakom \vspólne są te: że mają skrzydla przyjmuje. Wylęgłe z jaj już są cale pu· 
dziób krótki, wypukły, u niektórych przy nasadzie chem okryte, doskonale 'vidzą, a '\V kilka dni tak 
woskówl{ą opatrzony; szczęka górna sklepista, od im lotki podrosną, iż podlatywać mogą. Pukar· . 
dolnej dłuższa i haczykowatym końcem za nią wy- mem ich z początku są owady, robaki, jagody; pó
stająca; \V ogólności dziób zawsze krótszy jest od źniej, gdy latać mogą, jedzą wszelkie ziarno, pąki 
głowy, a nozdrza w nim poboczne łuską sklepistą drzew, trawy, liście ziół. Ziarn i robaków na po
przymknięte albo pierzem kutnero,vatem pokryte; karm szukając, ziemię bezustannie grzebią, do cze
nogi krótkie lub mierne, silne, do grzebania uspo· go też dogodne mają krótkie, zwykle pazoogcio· 
sobione, łuską pokryte, z trzema palcami naprzód, \V.ate, pazury; lubią także grzebać suchy piasek, 
a . jednym w tyle wyżej od tamtych osadzonym, prochy, !kąpać się w nich i wygrze\vać na słońcu. 
nieruchomym, krótszym; palce przednie. przy nasa- Wszystkie są ptakami miejscowe.mi, wyjąwszy 
dzie są błoną spięte; skrzydła stosunko,vo krótkie, ehyba przepiórkj, które na zimę do ciepl~jszych 
zaokrąglone, WJpukle, a w nich lotki tęgie, kucia- krajów odlatują. Prawie wszystkie są ptakami oka
lu zakrzy'"rione; ogon różno·ksztaltny,~.a w nim ste- załemi, i \vyborne, muszkularne, a przytern zdro\\'e 
rówek, równej częstokroć długości, mianowicie mają mięso. Niektóre oswojone liczą się do naj
u samcó,v, od 12 do 18. Na głowie u większej licz- pożyteczni~jszego domowego ptast,va. 
by' miejsca gole; grzebienie, zoby, brodawki, wy- Z pomiędzy krajowych i europejskich należą do 
rosty, po największej części pięknego ·czerwonego tego rzędu następujące rodzaje: paw (Pavo), kJUr 

koloru, częstokroć także, szczególniej u samcó,v, (Gallus), baiant (Phasianus), indyk (Meleagris), 
na głowie różnego kształtu czuby z pierzy różne- perlica (Numida), głuszec (1'etraco), kuropatwa 
go koloru. Prawie \vszystkie tu należące ptaki ma- (Perdix). Do innych części świata należy szesna-

ją lot ciężki, do długich podr(,ży niezdolny. Po naj· ście rodzajów, których tu nie \vymieniamy, jako 
\viększej części żyją \V 'vielożeństwie. Samiee, z kil- mniej zajmować mogących ogól czytelników, 
}{unastą częstokroć żyjący samicami, zwykle od a wracamy do opisu na początku artykułu zapo
nich okazalszy i daleko świetniej ubarwiony, chodzi wiedzianej rzeczy. 
z partesa, nadyma się, i broni w zaciętych walkach Kuropatwa ( Perdix) stanowi w tym '\vzględzie 

• przystępu rywalom do swych towarzyszek, któryn1 naj liczniejszy, bo w ornitologii hr. 1'yzenhauza ze 
częstokroć, jakby w chęci lepszego przypodobania 44 wyliczonych i opisanych składający się gatun
się, wskazuje przy\voływaniem ziarko przez sie- ków, które się dzielą na 4 grupy, jako to: kuropa
bie znalezione; za to zaś samice nietylko niedo- t wy frankoliny, K. właściwe, K. przepiórki i K. prze
znają od niego pomocy w pielęgno\vaniu potom- piory. 
st,va, w wysiadywaniu jaj, ale owszem niektóre kryć Kuropattva właściwa (Perdix cinerea łac,, Per
je muszą, aby ich nie potluki i nie powypijał. Gniazd drix grise fr., Repphuhn lub Felclhuhn albo Rab
praw·ie wszystkie samice nie ścielą, tylko zwykle huhn niem.) o której wyłącznie mówić tu zaroie
znoszą jaja w dołku lekko rozgrzebanej ziemi, rzamy, ma twarz, brwi i gardziel blado rude; szy
a znoszą pospolicie po kilkanaście. Wylęgłe piski~- J ję, piersi i boki siwo-popielate, falisto-czarno po· 
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pruszone: na bokach plamy rdzawe, nad brzu· stokroć przed zimowemi zlnvieruchami kryją się 
chem u samca wielka plama 'v kształcie podkowy pod płoty, parkany, szukając tam ochrony od ści· 

ciemnokasztanowata; plaszcz szarobrunatny, czar- gających je "' tćj porze nieprzyiariół. Na 'viosoę 
110 popstrzony; na skrzydłach każde pióro biało stadka rozłącz~ją się parami, a wtedy napotykamy 
plamiste; w ogonie sterówek ośmnaścfe. Długość je w okolirach które sobie obrały do gnieżdże

tej kuropat.wy 'vyuosi 12 do 14, a szerokość w roz- nia się. .. 
po startych skrzydłarh do 20 cali. Kuropatwa jest u nas, równie jak w całej środ-

Młode, zaraz po wylężeniu, okryte są purhem kolvej Europie, ptakiem mifjscowym, nie opu· 
wełniastym. Pokrycie to na wierzchnich częściach szczająrym na zimę okolicy w której się narodził: 
ciała je&t żółtawo-brunatne, tu i owdzie czarno- lecz podobno tylko w cieplejszych krajach takim 
brunatno uplamione, i plamy te szeregami są roz· zwyczajem utrzymuje się, gdyż spostrzeżono że 

łożone; na dolnych zaś częściach jest żółtawo-bia~ w pólnvrnych Niemczech przy końcu październi· 
łe, boki rdzR\VO-żółte; nogi i dziób mają kolor żół- ka i w listopadzie zbierają się w stada 50- 500 
tawo-cielisty, oczy żółto-brunatne. Widzieć się zda- sztuk liczące. Takie różnić się mają od innych co
rza różne odmiany 'v ubar\vieniu ptaków tego ga· kolwiek szczuplejszą objętością ciała, czarniawemi 
tunku: całe białe, blado popielate bez śhtdu rdza· nogami, wielką przezornością i płochliwością, ale 
wego koloru, białe z blado-rdzaweroi odcieniami bynajmniej nie są oddzielnym gatunkiem ani od
na głowie, całe ciemne i t. d. miauą. Być to może skutek mniej żyznych, mniej 

Kuropatwa właściwa, już w najodleglejszej sta· dostatnich w pożywienie okolic, z których ku
rożytności znana, zamieszkuje calą środko,vą~Eu- ropat~'y, dla braku potrzebnego w zirnie po
ropę i wielką część umiarko,vanej Azyi. W Euro· karmu, zmuszone bywają wyruszać i szukać gdzie
pie rozpościera się ku północy aż za środek S z we- indziej wygodnirjszego pobytu. U nas i w środ
<'yi, a ku południowi aż za środkową Francyą i do ko"~ych krajach Niemiec bardzo rzadko wędrują, 
górnych Włoch; Df.lpotykano ją nawet w p<>lnocnej chyba t y lko \vtedy gdy pole, okolica w której się 
Afryce. U nas i w Niemczech, w okolicach dla wylęgły niema żadnych krzaków, zarośli, drzew, 
nhU dogodnych, jest pospolita, ale nieumiarkowa- tak iż po sprzątnieniu zboża, kartofli, kapusty i in
ne, bez żadnego względu polowanie, liczbę kuro· nych roślin, nie znajdują dla siebie na zimę żadne· 
pat w coraz bardziej uszczupla, co jeśli tak dalej go schronienia. 
potrwa, ptak ten, stale się zwykle swych miejsc Kuropahva, równie jak 'vszystkie pokrewne jej 
rodzinnych trzymający, całkiem w niektórych oko- gatunki, chodzi jakby zgarbiona, glowę nieco na 
lieach zostanie wytępiony. bo~, a grzbiet wypukło trzymając. Czasem stoi ci-

Najulubieńszemi są dla przepiórki najżyzniejsze, cho, głowę i szyję do góry wyciągną\vszy i na no· 
najlepiej upralvne okolice, tam gdzie się dużo sie- gach się wspinając, jakby chciała przejrzeć okolicę 
je różnych gatunków zboża, rzepaku, maku, koni· i dowiedzieć się czy nie grozi jej jakie niebezpie· 
czyny i t. p. Przel<łada ona pola równe, uprawne czeństwo. Gdy je spostrzeże, uchodzi szybko, lek
doliny, nad okolice wysokie lub górzyste. Gdzie ko, cicho, lub przysiada płasko na ziemi; w naglej- . 
pola równe, lub przynajmniej lekko pagórkowate, szej napaści lub zagrażająceru zblizka niebezpie· 
żyzne przedzielone są tu i owdzie obrzednieroi czeństwie, zry,va si~ ciężkim ale szybkim lotem. 
drze"tami, "·idnemi gaikami, krzakami, tam pobyt W locie jej wtedy słyszeć si~ daje głośny, jakby 
dla kuropatw bywa n~tjprzyjemniejszy; lubi także brzękliwy szum; gdy zaś ma usiąść, nim to nastą
w blizkości urodzajnych, zbożem okrytych niw buj- pi, wprzód ('Zęstokroć ulatuje cichutko znaczną 
nie zarastające łąki i strumyki. W krajach wino- przestrzeń, bez najmniejszego szelestu, nic skrzy
rodnych w blizkości \vinnic lat\vo na potkać można dla mi uie poruszając, i wtedy bardzo zręcznie orni
kuropatwy. Lato jednak przepędzają z najwięk· ja gałęzie, drzewa i inne 'v locie zawady. Takim· 
szem upodobaniem 'vpośród niw zbożowych; na że obyrzajem przebiegają czasami dobrowolnie 
jesień ciągną do gajów, zarośli, do winnic i w o- pola, łąki, szybko i gwałtownie się zrywająe, a ci
gólności pomiędzy drze\va i krzaki; na zimę cbę- chutko opadając. Usiadłszy, z przyczyny gwałto
tniej zbliżnją się ku wsiom i miasteczkom, i cz~- wnego, ciężkiego lotu nie mogllc po"'' strzymać za-
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pędu, jeszcze po ziemi pewną przestrzeń ubiegają; im \''łaściwy, mniej więcej żółta~ro-popielaty. Zda
lecz tylko na ziemi siadają, a nigdy na drzewach rza się czasem widzieć j~ uplamione i nakrapiane 
lub innych \vynioslych przedmiotach. Jak "dado- takimże, ale daleko ciemniejszym, kolorem. Ponie
mo są to ptaki bardzo towarzyskie; na \Viosnę tyl- \Vaż znajdol\'ano gniazda z 26 jajami, don1yślać się 
ko widać je parami. Stare, \vypielęgnowawszy 'vięc należy że je zniosły d\vie samice, z których 
dzieci, za\vsze i wszędzie je potem z sobą prowa· jedna przez śmierć lub dla inn~j przyczyny gniaz· 
dzą, dopóki się z tego młodego potomstwa, pod do swe porzucić musiała, i nie miała czasu założyć 
wiosnę, pary znowu nie uformują. Nim to nastąpi, sobie drugirgo . . 
powstają między mlodemi kogutkami zacięte "'alki Gniazdo S\.ve kuropatwa ściele zwykle \V małym 
o 5amiczkę; Z\vycięzca przez całe życie trzyma się dołku,jakn tako tylko wyłożonyrn ździcblami słomy, 
wywalrzon<U to\varzyszki. · liśćmi i gałązkami. .Miejsce dla niego obiera na 

Rodzina kuropatwia żyje oddzielnie, i wtedy do· mocno zarosłem polu, w zbożu lub koniczynie, al
piera łączy się z innem stadem, gdy strzałami my- bo w krzakach blizko pola, na łąkach, między plo· 
ślilvyrh lub przez jastrzębie zostanie uszczuploną. · tarni dla upra,vy leśn~j grodzonemi i t. d. Zwykle 
Między członkami jej 'vidać zawsze tkliwe przy- \V miesiącu maju, a czasem na\vet w k'vietniu, już 
wiązanie, szczególniej jednak gło\va rodziny, stary \V niem są \Vszystkie jaja. Samica siedzi na nich 
samiec, we dnie i w nocy czuwa nad wszystkien1i. tak pilnie i tak troskli~rie, iż częstokroć nic ustępu-

Stare lub dorosło zło,vione kuropatwy nigdy się je z nich przed zbliżającym się kosarzem, a tak 
oswoić nie dają; biegają, tłuką się bezustanuie po niekiedy od kosy gło"ię traci. Z\vycznjniej jednak 
klatce, i częstokroć głowę sobie rozbijają, do góry samiec ostrzega ją o zbliżającero się nicbt'zpieczeń
się zrywając i mocno uderzając; młodziutko na'vvet st"'ie, a wtedy ona cichutko opuszeza gniazdo, aby 
złowione rzadko się kiedy oswajają. Dla osiągnie- go nie spostrzegł nieprzyjaciel. Wysiady\vanie trwa 

• 

nia tego skutku należy znalezione jaja kuropat~1J trzy tygodnie. 
podłożyć pod kurę nasiadka, a \Vylęgłym kuro pa· Zważy'vvszy na mnogą liczbę jaj \V gnieździe, zda
twiętom dawać delikatniejsze jadło, np. mrówcze waćby się mogło że kuropatwy niezmiernie mno· 
jaja i t. d. żyć się po\vinny. Nastąpiloby to rzeczywiście, gdy-

Na wolności kuropatwa żywi się wszelkiego ro· by ony mniej miały nieprzyjaciół. Między ssąceroi 
dzaju owadami, ziarnem \viększej liczby gatunków zwierzętami głównym ich przeriwnikiem jest lis, 
zboża, tudzież makiem, prosem, konopiami, różne- po nim dopiero kuna, łasica, tchórz i \vpólzdzicza· 
mi tra\vami i t. d. Chęt.nie także ~jada delikatniej· ly don1owy kot; pomiędzy ptakami: jastrzębie, so
sze listki różnych ziół, np. sałaty, koniczyny i roz· wy i różne gatunki kruka, które nietylko polują na 
maitych gatunków 'varzywa. Ostatni ten rodzaj stare kuropatwy, ale i jaja ich niszczą. Szczegół
pokarmu gló\vnćm bywa jej poży,vieniem 'v zimie, nićj atoli tęgie zimy, a z1vlaszcza późno zachodzą· 
byle się do niego dogrzebać i znalćźć go pod śnie· ce wiosenne przymrozki, wiele przeszkadzają roz· 
giem mogla. Podczas niektórych z.im, kiedy grubo mnażaniu się kuropatw. 
śniegu napadn, kiedy po od\vilży nastanie mróz Ptaki te by~'ają pospolicie upodobanym przed
i zetnie w t\vardą skorupę wierzchnią warstwę śnie.. miotem polowania. Wyszukuje ich n1yśliwy za po· 
gu, wtedy mó'vvię wiele kuropatw z głodu 'vymiera. mocą wyżła, umyślnie \V tym celu układanego. Zna
Zdarza się często znachodzić w ich żolądku dro- lazłszy czyli zwietrzywszy kuropatwy, pies sta\va, 
bne karnyczld, gruby piasek, który, jak się zdaje, kuropatwy się zrywają, a myśliwy śrótowym ubija je 
nie zglodu, ale dla ułat\:rienia strawności, połykały. wystrzałem. Po chvdli spłoszone stado zapada zno· 
Lubią tćż tarzać się i kąpać w piasku, kiedy tym- \vu, i to zwykle '\V niezbyt '\\'ielkiej odległości; my· 
czasem bardzo rzadko, i to tylko dla napicia się, śliwy 'vięc ści.ga ciągle za niem, i tak całkowicie 
\vidzieć się je zdarzy nad wodą. nieraz wybić je może. Niektórzy strzelcy, mylnej 

Jak wszystkie ptaki kurzego rzędu, tak i kuro· "" tej mierze trzymając się zasady, usiłują ustrze
patwa wiele jaj znosi; stare pary znoszą ich więcej, lić najprzód stare, samca i samicę, w tej myśli że 
a młode mniej. Liczba ich bywa od 10 do 20, młode, pozbawione prze'"rodnictwa przezorniej
kształt gruszkowaty, skorupka dość gładka, a kolor, szych rodziców, lat\-viej si~ upolować dadzą. Rzecz 
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atoli jest taka: gdy się parę sztuk młodych zastrze- \vają ich tam tylko, gdzie w porządnie zapro,va· 
li.. pozostal a przy życiu reszta zawsze się trzyma dzonych re\virach kuropatwy bywają oszczędzane ' 
rodziców, i tak ścigać możua dalej całą rodzinę; i chów ich pod pewną zostaje opieką. W takich to 
przeciwnie gdy się ubije stare, wtedy młode roz- miejscach łapią je w jesieni, karmią w umyślnie 
praszają się, padają na zicnlię, i przyczajone leżą urządzonych, obszćrnych kurnikach przez zimę, 
tak nieruchomie, że i najlepszy pies częstokroć je a wiosną je znowu na wolność puszczają. Go s po· 
p ominie, albo h~ż, niedosyć jeszcze będąc ostro- darstwo to bardzo roztropne i chwalebne. 
żne i przezorne, stają się łupem rozmaitych drapie- Poró,vnywając użytki z kuropatw ze szkodami 
żnych zwićrząt. Oszczędzanie starej pary po'"rinno jakie ony zrządzić mogą, znajdziemy znaczną prze
być zasadą roztropnego myśliwca i ztąd, że t8ka wDgQ pierwszych. Nietylko bo'rviem szacowną jest 
para w następną \viosnę ~~ięcćj zniósłszy jaj, więcej kuropatwa ze S\vego tyle lubionego i wybornego 
wyhoduje potomstwa niż para młodych, i rozrnno- mięsa, ale nadto· użyteczną w polach przez to, że 
żenie będzie pe\vniejsze. . \vytępia nlnóst\vo szkodliwych o"\.vadów i chwastów, 

Oprócz polowania z palną bronią, są jeszcze ró- których zjada nasiona. Ziarna zboża i innych go· 
żne sposoby lapania kuropatw w zasta,vionc sieci, spodarskich roślin zjada tylko te, co się na ziemię 
sidla, zbrożld, lapanie przy pomocy umyślnie 'v tym \V polu wykruszyły i dla gospodarza jnż są straco- . 
celu ułożonego psa i sokola i t. p., ale to są \Vszyst- n e, a szkody jakie zrządzać może w młodych usie
ko mniej szlachetne sposoby polowania; po naj· ~·ach stosunko~'o bardzo są male. 
lviększej też części \vyszły już ze zwyczDju: lub uży- l E. L. b. prr. n. p. , 
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• OBRAZY AMERYKI • 
• H A W A N A I W Y S P A K U B A . 

Zostawilem p o za sobą ( 1) \Vszystko co przypo· 
mnieć może zimę i śniegowe jej zamiecie. Nade
mną rozciąga się niebo zwrotnikowe. Widokrąg, 

zami.ast płaskich pobrzeŻÓ\-V stałego lądu A~eryki, 
odrzyna w oddaleniu szarzejące wierzchołki Kuby. 
Zdaje mi się żem przeniesiony nagle z morza pól
nocnego na śródziemne. W dzięczoe i śmiałe razem 
kontury leżącego przed nami brzegu gorące oble
'"a światło. Słot1ce chyli się " właśnie za góry, z któ-

. rych jedna, tam w głębi, 'vygląda j'ak olbrzymia 
piramida w złocistym za,vieszona tumanie. Statek 
nasz pospiesza, aby przed nocą jeszcze dosięgnąć 
portu Ha\vany; ale piloci hiszpańscy, zwyczajem da
wnym, nie wyplywają po zachodzie sloi1c~, a bez 

(i) Słowa są znakomitego pisarza francuzkiego J. J. 
Ampere, który świeżo, bo w r. 1852, odbył podróż do 
Hawany. 

l 

nich trudno tu się o b~jść. N o c jest przepyszna, 
przepędzimy ją u a pokładzie! ..• 

l 

Nazajutrz ze dniem zawinęliśmy wreszcie do s!a
wnej owej przystani hawańskiej, którą żeglarze, 

nie bez przyczyny, za n11j dogodniejszą w świecie ' 
u\\·ażają. Rzeczywiście zaglębia się ona między 
okalające ją wzgórza, i skręca aż za miasto, t\VO· 

rząc tym sposobem najdoskonalsze, jakie tylko 
wymarzyć można, schronienie. Wzgórza po\vle· 
czone są zielonością, przerywaną miejscami ko
biercem żółtego kwiecia, wieńczoną indziej grupa· 
mi sn1aglych drze\V palmOVł7JCh. Na prawo, białe· 
mi lub żywo ubarwioneroi domami, rozsiadło się 

miasto. Nie~7ielka lódl{a niesie nas ku brzegowi. 
Zaledwośmy wysiedli pod ogromną szopą, obej. 
mującą cały plac przeznaczony do lado"'ania i wy· 
ładowania okrętÓ\Y, dla osłony widać od sk\varu 
słonecznego, znalazłem się śród ciżby hałaśliwej 
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tłuszczy, w której ludność różnego koloru skóry gnie się od morza \Vzdłuż \Vałów, przerzynana po .. 
\vidocznie przemagata nad białą. Ci ludzie, nawpól przecznemi drogami. Około tacbodu słońca zbiE~· 
nadzy i rzadkiej niekiedy kształtności, podobni s~ ra się tutaj towarzystwo ha,vai1slde, nietyle pieszo 
do żywych posągó\v hebano\vych lub hronzo\vych. jak w powozach, a szczególniej w \Volantach. W o• 
Pracują śmiejąc się, krzycząc i śpiP.,vając, gdy lanty te na bliższą zaslugują U\vagę, bo stanowią 
w Stanach zjednoczonych przech"'nie ws.zystko od- jeden z rysów charakterystycznych fizyognomii 
by"' a si~ w milczeniu. Dziwna to, zaiste, i trudna do miasta. Są to powozy odkryte,jednokonne, o dwóch 
wytlun1aczcnia sprzeczność charakteru czy Z\Vyczaju. siedzeniach, z wysokiemi bardzo kolami, powożo-

Ha\vat~a tę n1a szczególność, że z powićrzcho- ne przez Negra pocztyliona, w których damy La• 
lvnością gro d u hiszpai)skiego łączy ruchli \VOŚĆ ban- wat!skie lvicezornego używnją chłodu. Lubię przy· 
dlową miast Stanów zjednoczonych. Przyjrzawszy glądać si~ tym wolantom dziwnego pozoru, uno
sję mimochodem tej zgrai oży,vionej, lveszli- szącym po kilka samych kobiet; lubię śledzić za· 
śrny do miasta, którego ulice, w ogólności dość guby powiewających. ich sukien i błyszczące ich 
ciasne, i uomy kamienne niez,vykły, a zatćm miły spojrzenia!.... Przyby,vszy na drugi koniec miasta 
dla mnie, przedsta,vialy \vidok. Znużony już byłem "jeżdża się na plac kwadrato,vy, \V którego środ· 
jednostajno~cią o'vych miast nowożytnych Amery- ku wytryska fontanna, otoczona k'viatnmi i krze
ki północnćj, gdzie długie i szerokie uli(•e ciągną wami Z\Vrotn~ko"·emi, i rozlega się odgłos muzyki 
się bez końca potniędzy rzędami ceglanych gma- lvojskowej. S\viatlo l\siężyca dopełnia uroku tycr1 
chów. T~1 vvszystko odmienny ma ~harakter. Ko- nocnych przechadzek. Niebo nieporÓ\vnanego błę· 
ścioły nie noszą już tej cechy budon·nict,va pseudo- kitu podobne jest do olbrzymiej fali lazurowej, za· 
gotyckiego czy greckiego, jaką niezręczno naśla- wieszonej nad naszeroi gło\vami. Palmy wachla
downiC'two naznaezyło je '"Stanach zjednoczonych. rzowe rozsadzone okol o \V odozbioru przeciągłe 

Struktura domÓ\V daleką jest wprawdzie od pię- i niepe\vne rzucają cienie. Nigdzie, zaprawdę, '"'po
kności architektonicznej; styl \V nich hiszpańsk śród tniasta i tlumu tniejskiego nie dozoalem tylu 
z zeszłego stulecia, trochę może niezgrabny i prze· \Vrażei1 poetycznych; nic nie dorówna wdziękowi 
ciążony, lecz pełen przyjen1nej dla oka rozmaito- tego zebrania w sercu stolicy, pod cieniem palm . 
ści. Zabudo1vania w części białe, 'v części zielono i cykasó,v. Szkoda tylko że gnusność właściwa 
żólto, niebiesko i czcr\vono pomalo\Yane, samą już · l{reolczykom nie dozwala kobietom hawańskim 
pstrocizną roz\veselają. Dachy, Z\vyczBjem \vscho- przechadzać się pieszo. W 1\:adyksie, w Se~rilli, 
dnirn, wszędzie są taraso\ve; niebo nad niemi po- ludność co \Vieczór także schodzi się na placach 
godne i świetne; mężczyzni noszą białe spodnie publicznych; ale piękne Andaluzyanki nie kryją ani 
i slomko,ve kapelusze. Wszystko przypomina ka- \V ciętych swych kibici, ani miniaturowej drobności 
nikulę, a mamy 31 stycznim. nóżek. W Hawanie przeci\vnie kobiety dobrego 

Hotel \V którym stajemy utrzymywany jest przez tonu pozostają w wolantach, wieńcem w nich plac 
rodzinę przesiedleńców z St. Domingo. Sypialnie: otaczając. Z siedzenia S\~rego rozmawiają ony ze 
podobnie jak 'v Hiszpanii, małe, opatrzone kratą zflajomemi mężczyznami, przez co naturalnie, prócz 
żelazną i okiennicami, ale bc~z szyb. Łóżka w nich twarzy, niepodobna przybyszo\vi przyjrzeć się ich 
na pasach i bez materacÓl-v, zapewne dla chłodu. wdziękom. Żona teraźniejszego gubernatora chcia· 
Najbardziej jednak '\V tym hotelu podobał mi się ła zreformować ten zwyczaj; ale zgorszenie było 
taras obszerny, z którego " Tidok na domy i 'vieże tak wielkie, że musiała \Vyrzec się zamiaru. 
mi~jskie, w malolvniczym rozrzucone nieładzie. Jednakże wspaniałość tej natury zwrotniko,vej, 
W Stanach zjednoczonych na miejscach publicz- wykwintność i oży'''irnie miasta na poły hiszpań
nych nie spotykałem zwykle jak kilku biedakó'v skiego, ani nawet po\vabne wejrzenia Ha,vanek nie 
czytających gazety; żadne z nich nie było uczęszcza- zacićrają smutnego wrażenia wywołanego wido· 
n e \V oznaczonych godzinach, jak Corso w Rzy- ki e m ludności nie"'olniczej, chociaż los jćj, \Vedług 
mie, Chiaja w Neapolu, pola elizejskie albo lasek tego com zauważył, wydaje się dosyć znośnym. 

buloński w Paryżu. Tu przeciwnie znalazłem za W~aśt•iwa Hiszpanon1 poblażJi,vość l\'yrndza w sto
miastem prześliczną przechadzkę. Długa alea cią- sunkach tej klassy do jej panów coś nakształt ro-
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clzinnej poufałości, którą , gdzieindziej wyklucza d u. 
ma i surowość rasy anglo-saksońskiej. Nie\volnicy 
nazynpają tu s'vych panÓ\V nino, a panie nina; jest· 
to miano pieszczotliwe, nada\vane ZlVJkle młodym 
chłopcom i dzie"''czętom. \rlaścicicl każdy, naj
mufąc Negra do pracy wyrobniczej, zosta\via mu 
prawo rozrządzania tern \vszystkiem co zarabia 
w godzinach nadobo\viązko,vych: skoro zaś ten 
ostatni uzbićra sto piastrów, właściciel przyjąć mu
si tę summę na rachunek, i tym sposobem niewol
nik, składając po trosze, nareszcie się \vykupuje. 
Oddzielnie ustanovviony syndyk broni ich w obec 
pra\va, i "'olno im opuŚt'iĆ pana, gdy niekontenci 
z s\vego położenia. Rzeczy,viścic też przesąd prze
ciwko koloro,vym nie może tu być równie silnym 
jak w Stanach zjrdnoczonych, bo pomięszanie ras 
nierÓ\vnie by,va częstsze. Mówiono mi że w Ha
wanie niejedna rodzina biała ma '\V S\"\'oich żyłach 
kre\"\7 czarnych. W Stanach zjednoczonych nie 
przyjętoby za nic w Ś\viecie '\V lepszćm tovrarzy
stwic czło,vieka pochodzenia afrykat1skiego; tu 

• o 

przeCI\Vnic patrzą ua to przez szpary, a na\vet za 
pewną opłatą każdy może wybieleć, czyli \Vlaści\\·h~j 

mówiąc uclLodzić za białego, porr1imo że cerę je' go 
gdzieindzi~j U\vażanoby za "'ątplhvą. 

Nic łatwiPjszego, zapra\\7dę, jak przy,vyknąć do 
życia południo'\'CÓ,v; i ia też w dni kilka przylgną
łem do jego rozkoszy. ł\rstaję raniutko przed wscho· 
dem słońca i ,~·chodzę na dach tarasowy, tworzący 
nad mojem mieszkaniem przyjemną bardzo prze· 
chadzkę. Wszystkie domy '\V około urządzone są 

podobnie: niewidać nigdzie owych nieznośnyeh spi
czastych dachÓ\V stolic europPjskich. Uiy"'am tak 
przez chwilę rannego chłodu, i czekam zjn,vicnia 
się słońca, które wschodzi z za murów na\vpól za
padłego kościoła. Dla podróżnika przybywającego 
ze Stanów zjednorzunycl1 sam '"idok już ruiny 
musi być po"'abnym; a cóż dopiero gdy z za tych 
ruin wynurza się gwiazda dzienna! Szkoda tylko 
że wspaniała ta scena trwa Josyć krótko; jestto 
'vłaściwość lYspólna wszystkim krajom podz,vrot
nikowym. Schodzę potem na dół, by przebicdz 
miasto przed upalem; zaglądam do dziedzińcL)w 

i klasztorÓ\v, gdzie pełno '\\'szędzie kwiatów i klą

bó\V bananowych; odwidzam wreszcie codzień plac 
gdzie sprzedają ryby. Ileżto razy targ ten przekli-
nałem w Rzymie, bo tam on szpeci pyszny luk 
Oktawiana. Ale w Hawanie ryby najżywszeroi bly· 

' 

szczą barlvami: czerwone, różowe, zielone, zloci
st~, prawdzi\vie olśniewającą przedsta\viają mięsza· 
ninę. Siadając pod drzewem dłłjącem widok na 
przystań, spozieram na statki '\vpływające wązką 
jej szyj~ jak z rozpięteroi żaglami mijają \varo\vnią 
i przesuwają się wzdłuż wzgórzów, co zieloneroi 
stoki \vdzięcznic się uśmiechają do miasta. Nako· 
niec '"'stępują jeszcze do kilku znajomych sobie 
Hawańczyków, i wróchvszy do hotelu zastaję '\VJ· 

borny obiad, sporządzony na sposób francuzki. 
Po obiedzie, z krajawem cygarem \V ustaclJ, '"Y· 
bieram się z to"'arzyszami do Alamedy, by widzieć 
damy ulatujące przed \"\'zrokiem naszym w '\volan
tach, jak piękne ptaki Z\vrotnikowe. 

Słońce jak \Vschodzi, tak zachodzi tu bardzo 
szybko, spro"'adzając grę kolorÓ\'\' nie\vysło\viorH~j 
piękności, o j akićj my 'v bladym klimacie swoim, 
nie mamy na\vet pojęcia. Pier\vsze g'viazdy ,vy
stępują na tle ametystO\l7em: potćm ~ridokrąg za
chodzi kolejno bar\vą fijałkową, różową, pomaraii
czową, i robi się noc zupełna. Wtelly publiczność 
wraca do rniasta osamotnioną teraz letnią prome
nadą: bo nie należy zapominać iż jesteśmy \VŚród 

zitny, na którą w tym roku narzekają że ostrn. 
I rzeczywiście 'v miesiącu styczniu marny tu tylko 
temperaturę uaszego lipca. ~ 

Promenada o którćj wspomnialen1 ciągnie się 

wzdłuż pobrzeża. Okręty czarno i wybitnie odrzy· 
nają się na tle mglisto-białego światla, jakie księ· 
życ rozle,va na "''zgórza przyległe i na morze. Z t~j 

ciszy nroczystćj " 'chodzimy nagle \V odmęt g\varu 
mi(.)jskiego, wstępując do Jadnie urządzon<~j l< a \Viar
ni, gdzie z"rykle Ha\vańczycy schodzą się na lody. 
Ztamtąd sam j(•den \vracam niekiedy do ... t\.Iamedy, 
tak oży\vion~j przed ch,vilą, a teraz szeleszczącćj 

tylko wh~rzchołkan1i drzew palmo\-vych i szmerem 
wodotrysków. l{ąpię się w chłodzie \Vieczoru i za
ch,vycam jego pięknością. Nie mogąc oczu ode· 
r"'"aĆ od tego nieba cudnego, co jakby z gorącą mi
łością ziemię zdaje się ogarniae, po,vtarzam \V my
śli slo'''a Byrona: "Nie, piękna nocy, tyś do snu 
nie stworzona!H i mimo poetycznego wykrzyknika 
spieszę jednak do domu na spoczynek, gdzie 
w izbie s\vqjej za kratami, zbierając wrażenia cal o
dzienne, zasypiam przy śpiewie serenos'ów ( •). 

(t) Tak nazywaj~ w Hawanie stróżów nocnych, któ
rzy, podług zwyczaju hiszpańskiego, z rodzajem woln~j 
i poważn~j psalmodyi ogłaszają godzinę i s ta n pogody. 

l 
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W dnie przeznaczone na widowiska idziemy do dzo w Hawanie jest oży\viony; znać j~dnak postęp 
teatru. Rzut oka na 'vnętrze wielkiego teatru \V Ha- po liczbie uczniów uczęszczająeych du szkól ptt· 
wanie pra\vdziwie jest ol8niewający. Sala ogromna, blicznych. Istnieje tu szkoła mechaniczna (escuela 
stroje świetne, a loże, przejrzystą tylko odgrodzo- de machinas), przy któr~j obecny gubernator, jene
ne kratą, doz,valają nakonice swobodnie przypa- ral Co n cha, otworzył 15 stypendió\V po jednej un
trzeć się \vdziękom kobiet. Są ony w ogólności cyi (około 80 franków) miesięcznie, dla sierot po 
bardzo piękne; jestto typ hiszpański, dosadniejszy oficerach i wychodźcach stalego lądu. Liczy ona 
trochę i mniej delikatny, lecz nader pociągający. teraz 240 uczniów. 
Goszczą tu czasami dość dobre truppy "'łoskie; Przyznać naleiy że wiele od lat kilkudziesięciu 
\V tym roku j ednak Hawańrzycy poprzestać mu- zapro\vadzono w Hawanie ulepszeń. Szczególniej 
sieli na balecie francuzkim i farsach hiszpańskich, zarząd gubernatora Tacon, człowieka nieugięt(~j 

tudzież na sztukach łamanych to\varzyst,va ekwi- energii, przyczynil się do bezpieczeńst\va osób 
libristów i linoskokó,v. Obok teatru odby\vają się i własności; bo przed nim zabójstwa i kradzieże ~lż 
bale publiczne, gdzie baletnicy wykonywają tańce nadto były powszednie. Jest także w Hawanie do
narodowe, dość monotonne i nieskromne. syć zakładów· dobroczynnych, na których korzyść 

Chcesz-li po tylu wrażeniach zmysło,vyeh ode- idzie opłata pobierana od cudzoziemcÓ\V za pozwo
tchnąć życiem intellektualnem, udaj się do bibliote- lenie z'vidzania calej \vyspy. Tym 'vięe sposobem 
ki unhversyteckiej. Uniwersytet 1\:uby jestto miej- przebieganie j ćj byłoby dobrym uczynkiem; lecz 
see nader przyj emne. Wystawcie sobie klaszt.or podróż taka wielkie przedstawia trudności. W e 
otaczający podwórze zapełnione przepyszną roślin- wnętrzu Kuby ludność niezmiernie j est rozpro.szo· 
nością, drze\-vami nieznanych dla mnie kształtó""· na, i można nieraz uj~chać mil kilkanaście bez na· 
l(sięgozbiór mieści się pomiędzy te m pod"rórzem potkania jedn?j kropli \vody. P ostano\vilem więc 
a drugiem przyległem, z pośrodka którego okaza- na kilku ograniczyć się ·\vycieczkach. Z pomiędzy 
ły bije wodotrysk. Obiecy\vałem sobie niepośl(!dnią mi~jsco,vości godnych bliższego obejrzenia wytnic
przJ.jemoość z czytania w tem miejscu rozkosz· niono nam miasteczko Matanzas i jrgo okolice, 
nćm, pomiędzy zielenią i woda. Nieszczęściem je· o mil 5 od Hawany. 
dnak bibliotekarz byl na " 7si, i, zbyt roztropny, za- Przed wybraniem się w drogę zwidzillśmy je
brał z sobą klucze. Zgłaszalem się kilkakrotnie bez szcze villa Fernandina. Wielka i bardzo '\-Vielka 
skutku, aż '"'reszcie dotarłem do \Vnętrza. Znala- różnica między \villą wioską, a 'villą podzwrotni
zJem w księgozbiorze najnowsze dzieła francuzkie, kową. Tu zdaje ci się że wchodzisz do olbrzymiej 
pomiędzy niemi prace Co u sin' a. Ale zaled,vom się cieplarni. Drzewa w ogrodzie wszystkie są egzo · 
rozczytał, bibliotekarz, porozma\via\vszy ze mną tyczne, dziwnego kształtu i , liśeia, które my sobie 
bardzo grzecznie, oświadczył mi bez ogr6dki że wyobrazić tylko umiemy w gęstwi lasów dzie"ri
jest professorem, że nadeszła godzina prclekryi, czych, lub pojedynczo w Europie stnrannie szkłem 
i najspokojniej mnie " 'Jprosil. Bodajto obojętna przykryte i jako rzadkość sztucznie pielęgnowane. 
dobroduszność poludnio\vcÓ"'I I 'V Rzymie zda- Tu stoją ony pod sznurem przy drogach, a znó'v 
rza się niekiedy~ iż gdy przybędziesz no bankiera miejscami śliczue potworzono z nich gaiki. Taki 
po pieniądze, odpo\vjedzą ci nahvnie: "Jest na ogród posiada cały powab niepodobieństwa do 
wsi dla przep~dzenia październikrt4 ' (fa l' otto- prawdy; przechadzasz się po nim jakby w sennem 
bre). Obojętność ta, zaprawdę, rna swoje nie- marzeniu. 
dogodności, ale, jak tu przynajmniej, nie bardzo Wyspa Kuba ma około 75 mil jeograficznych 
mnie ona raziła. Pragnąłem spocząć po niezmor- długości, lecz dosyć przytern vvązka; porównano ją 
do\vanej czynności Stanów ~jednoczonych, którą z tego "vzględu do języka ptasiego. W pićrwrszPj 
podziwiałem, lecz która mnie odurzala, jak widok podróży svvojej Kolumb, nie dosięgłszy zachodnio· 
kola szalonym bezustannie pędzącego obrotem. północnego jej krańca, mniemał że to ląd stały, że 
StropBem też wreszcie inną bibliotekę, nie tak po- dotknął wschodniego brzegu Azyi. l{azal nawet 
wabnie prawda polo żoną, lecz zato codziet) otwartą. l osadzie i sterniko,vi podpisać oś,viadcz enie po-

Ruch umyslo,vy, jak łatwo się rlomyśh~ć, nie bar· twierdzająco iż ziemia ta istotnie jest stałym lądem 
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azyatyckim: bo Kolumb odkrył Amerykę wcale Matanzas. · Tameczny konsul francuzki, p. VergłJc, · 
. o tem nie \vieclząc. Odby,vszy cztćrykroć podróż z pra\Ydzh.vie ujmująrą uprz<'jmością prze\voch.i· 

do nowej części Ś\Viata, umarł Z przekonaniem, że czyl -nam \V 'VJCieczkach po okolicy, której punk" 
cztery razy przepłynął . z Europy do Azyi. Rozpi· tern najpiękni~jszym jest bez ~?ątpicnia dolina Y n-· 
sy\vano się nieraz szeroce nad geniuszem J(olum- muri. Tutct1jto po raz pier\vszy nt1sycić się n1oglcm 
ba, który. przeczuć mu poz,volił istnienie nieznane- widokiem pr'zyrody Z\Vrotnikowej w całen1 jej roz
go Ś\viata; a jednak nic bardziej nie sprzeci,via się winięciu. 'tV thodzi się pod górę d.rogą bardzo przy· 
pra,vdzie. Odkrywca genueński dotrzćć chriał do krą, i 'v miarę "''zniesienia spostrzega · się przystań 
.Jnd.r:j w kierunku zachodnim i n1arzył o znalezieniu miasta n~pełnioną statkami. łVtćm naglym Z\Vro-
bajecznej \Vyspy Cypango, którą żeglarze średnio- tern z przechvtH~j strony odsłania się dolina Yumu-;. 

· wieczni pomieszczali na krar)cu Azyi . . Przybywszy ri, z rozkoszną S\vą zielonością i rozrzuconeroi nic- · · 
do ujścia Orinoko, przypuszczał że to być rr1oże je- r~gularnie grupami drzelov palmo,vyc·h i kokoso· ,. 
dna z czterech rzek raju ziemskiego. Miano nawet " 'JCh, z oplotkarni z kaktusów, jak gdyby w tea
Indyj zachodnich., naqane non7ym posiadłościom trze szybkie zasłony podniesienic odkrylo cuc1ną 
hiszpańskim i dotąd zachowane, do\voclnćm jest l clekoracyą. Nie mieszka tu nikt prócz kilku nie,vol- · 
Ś\Viadect\vem . błędu 'vielkiego człol-vieka. l\1ożeby ników, bo '-V ogólności na Kubie \7\7laściciele zienl
l\'reszcie Kolumb nie ośmieli.ł się przerznąć niezna- scy wtPdy tylko przeby'\-vają na wsi, gdy posiadają · 
ny wte.dy ocean atlantycki·, gdyby inna pomyłka plantacye trzciny cukrowej i rafinerye; ależ to \vla
geografó\v aleksandryjski.ch i kilku no\vszych ( •), śnie osamotnienie niewysłowiony ma ur·ok. Rzut 
nie przedstnwiała mu celu podróży bliższym jak uka na dolinę, na morze, na góry okalające, na nie-
był rzeczy\\' iście. Znakomity więc odkryn'ca nie z'vy kłą rosiinność Z\V~otnikową, wpra '"ria cię '\V za· 
zasłużył na imię nieśmiertelne z po\vodu ,vyższych cłnvyt podzhvienia. Niepodobna nie wspomnieć 
nad " 'iek S\vój pojęć geograficznych, które \viehi opisÓ\V Bernard in' a de Saint-Pierre '" j<'go Pawle 
niewłaści\vie mu przypisuje, ale . z powodu swćj i Wirginii. Znajduję na,vet chatę pokrytą liśćmi 
od \V agi ·i \Vytr\\'ałości \V przedsię·.vziętem dziele, bt1nanó•.v. Oto Negr stary, pt>dobny do Doming a, 
z powodu ludzkiego obchodzenia się z lndyana1ni, lecz \Vątpić aby n1iał panią tak dobrą, jak p. de La 
z polvodu nareszcie . okazanej bezinteresowności Tour lub lVlalgorzata. Rze.czy,viście jeden tylko . , 

i mę~t,va z jakiem niezasłużone zoosił nieszczęście. widok niew.olnict,va zatru\va nieco rozkoszne cało-
l(olumb przede,vszystldem celował krzepkością ści '"rażenie. : . . · · · 
charakteru, i słusznie Tasso w s\vych pismach na- Przed opuszczeniem Matanzas postano,viliśmy 
zy"'a go se1~cem wielkodusznem. Imię jego najspra- obPjrzćć jeszcze uiektóre z przyległych cukrowni; 
wiedliwiej "\viąże się z naj"~iększćm ,v dziejach cieka,vy bo\viem byłem porównać ich urządzenie, 
ludzkości odkryC'iem, bo chwała i '"dzięczność za- a szczególniej stan niewolników, z tćm co "\vidzia- · 
Wize należą się temu, co sz{\zęśli\vie dokf\n3ł uży- lern w Luizyanie. .z,vidziliśmy n~jprzóc.l fabrykę 
tecznego przedsię,vzięcia, c·horby z błędnego \VJ· pomniejszą, gdzie 200 Negrów produko\valo roez
szedl założenia. l(olumb zanadto jest ,vielkirn, aby nie 500 skrzyń cukru; potem "'stąpiliśmy do \vięk· · 
krzy,vdzić go miano P?ńiżająrą jł1łmużną nierze- ·szej, mającej sła,vę jedn~U z najporządnh:jszych na 
telnej zasługi!... W l\atedrze ha\vaóskiój znajdt~je Kubie. W jej to plantacyach '"i działem po raz pit!r-
się jego grobo,viec; nieszczęściem jednak, dla ja- wszy Negrów płei ohojej ścinających trzcinę cukro-

1 

kiejś napra\vy, kościół był zamknięty, i " 'yrzec się "'ą. Przymuso,va w tej pracy sk\vaplhvość tylu . 
musialem przyjemności oddania hołdu cieniom istot ludzkich, poruszanych "'' olą \vlaścil'iela i hi
słynnego męża. · . . · · czem dozorcy, jak maszyna nakręcona, smutne ro-

\V parę dni późoićj stanęliśmy w miasteczk~ hi "'rażenie. 1\rlusiałem poniewolnie uśmiechnąć 

{ ł) Ptolomeusz krańce Azyi, wbrew istotnemu położe
niu, wysunął znacznie na zachód. Na globie Behai m'a, 
ukończon}'m w roku wypłynięcia Kolumba z l'alos, wyspa 
Cypango oznaczoną jest po.d 28oo długości wschodnaej, 
w miejscu właśnie gdzie znaleziono następnie Amerykę. 

lisn~GA Sw1ATA H. IV. · 

się z na i \V n ości administratora tego zakładu, który 
zbliżywszy si~ do mnie rzekł z t\-varzą zadowoloną: 
,,Mó,vią że lus niewolników bardzo jest opłakany; 
osądźże pan, czy to pra \V da. 'V szak stojąc tu Hi e 
słyszałeś ani razu odgłosu spadajqcego batoga.'' 
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Dla objaśnienia dodaję, że byliśmy wtedy w plan- sobie· pago.dę. W ostatnią rocznicę oglosze~ia nic• 
tacyi około kwadransa. Pytalem o na1.1czanie mo- zawisłości amerykańskiej oby,vatele- Chińczycy 
ralne i religi~ne tych biedaków, i do\viedziałem się \\'zięli nawet udział \V uroczystym pochodzie na 
że jest prawie żadne. ,,Chrzcimy ich, odpowie- 'cześć Washingtona i kongresu, nosząc narodo"'e 
dziano, i żenin1y, gdy sobie tego życzą. Otrzymują swe chorągwie, pomalowane smokarni. 
także przed śu1iercią NN. Sakramen ta; ale ksiądz Najgroźniejszym atoli przeci\vnikiem niewolnic
mieszka daleko, i nie możemy trudzić go zbyt czę- twa \V plantacyach jest nieza,:vodnie burak. Abo• 
sto. \\7ieczorem ""''szyscy razem zmawiają modli- licyoności zacząćby pon·inni dzieło zamierzonej re• 
t\Yę, wyjąwszy w czasie zbiorÓ\v, bo \Ytedy niema formy od zupełnego odmó,vienia sobie cukru, albo 
na to czasu." przynajmniej od nieużywania cukru trzcinowego. 

H::tndel Negrami, choć prawem zakazany, fak- Stany zjednoczone produkują wprawdzie znaczną 
tycznie jednak odby"'·a się na Kubie. Poprzednicy ilość cukru klonowego; lecz wyrób ten w jakości 
jenerała Concha w gubernatorst\vie (i) tolero\vali nie dorównywa trzcinowemu, gdy tymczasern bura
go, zastrzegając sobie tylko opłatę jednej albo ko"'ry wszelkhn odpo,viada \vymaganiom. 
d''róch uncyj złota od każdego niel't'olnika \vprowa- Dziennik ha,vański Diario, wyliczywszy wszyst· 
dzonego. Jen er al Co n cha : po objęciu zarządu, od- kie postępy cukru burakowego \V Europie, usiluje 
rzuci! ten okup haniebny i ostrzegł haDdlująrych ukryć sam przed sobą i oslonić oba"vę względem 
że karać ich będzie z całą suro\vością_ Mimo to przyszłości cukru kolonialnego, mówiąc że w prze
'vszakże nietrudno im wcale pro\vadzić obmier· ludnionej Europie nie można będzie przeznaczyć 
zly swój przemysł. Niedawno jeszcze miasto Ma-· dostateczuy('h przestrzeni pod buraki, z ujmą dla 
tanzas zostało pra"vie oglodzonem przez zakupy zboża; że same rządy pragną podtrzymania kolo
ŻJt\'ności dla ogromnego ładunku Negrów bezczel~ nij; że strefa w której burak się udaje jest ograni- . 
nie tu przywiezionyc-h, i 'vładza dla przykładu zmu- czona; że wreszcie upra\\'a jego wymaga wiele na
szoną była zabrać ludzi< i ten towar. l'' ozu, przeróbka wi~le materyalu palnego. W spo-

Zapro\vaJzenie maszyn udoskonalonych do pro· mnione pismo kończy sprawozdanie S\voje na fra• 
dukcyi cukru nierównie tu jest trudniejszem jak zesie, z którego przebija jakiś przestrach mimowol
'"' Luizyanie. Nabycie ich i ustawienie znacznego ny: ,,Nie zaprzeczając, mówi, że burak strasznym 
\'\·ymaga nakładu, a między plantatorami l(uby jest dla nas współzawodnikiem w 'viększej części 
brak goto\vizny czuć się daje bardzo często. Tak targo,visk da\vnego świata, nie ~'idzimy dziś je.
więc zastąpienie choć \V części pracy ręcznej przez dnak dostatecznych powodów, dla którychby osta· 
nnrzędziową długo jeszcze pozostanie marzeniem teczne zl't·ycięzt\vo z góry mu 'Yróżyć należało." 

filantropÓ\V. Naturalny ztąd wniosek że cukier kolonialny isfo-
Wiadomo że Anglicy \V swych koloniach starali tnie jest zagrożonyrn, i niema też '\Vcale potrzeby 

się zamiast wyzwolonych Negrów używać najem- zasmucać się jego losem; albowiem czy burak zwy• 
uych Malajczykó'v i Chińczyków. Podobnież i na cięzko zdobędzie polP, czy też kolonie, dla uniknie.:. 
l(ubie 'ci ostatni ~ja wiać się zaczynają od pewnego . nia klęsl{i, udoskonalą i uproszczą produkcyą trzci· 
czasu: i dobrze z tem wszystkim, bo lud to nie- ny: zawsze to posłuży do stłumienia niewolnict\va, 
zmiernie do pracy wytr"'ały .. Gdy bić ich zaczęto, i miliony istot rozumnych nie będą już poniżane, 
stawili opór; \vyznaczono więc z ich grona starsze. abyśmy mogli zajadać konfitury i chłodzić si~ wo-
go, którego plagom bez szemrania się poddają. dą z cukren1. · ~ 

Rzeczy"viście \V państ,vie niebieskić m kara ta gló- Niepodobna, będąc \V Hawanie, zamilczeć o ty
wną odgrywa rolę i liczba razÓ\-V ·na każde przevtTi- tuniu, któremu miasto to '''inno \viększą cz~ść swo• 
nienie ściśle jest oznaczoną. W og0lności znać te- jej sla\vy. U prawą jego na I\.ubie zajmują się pra
raz u Chińczyków dążność do wychodźtwa: pełno wie wyłącznie drobni posiadacze, co 'vłaśnie sprzy
ich na przykład 'v l{alifornii, gdzie, jak \Viadomo, ja niepomału doskonałości surO\'\'ego produktu. Na 
w San-Francisco zajmują całą d~iclnicę i wysta\vili byty potem częścio1rvo przez ajentów wędro,vnycb~ 

(ł) P·o napisaniu już tego artykułu jenerał Concha, · jak dostaje się hurtem 'vręre fabrykantów hnwai1ski(•h, 
wiadomo, został odwołanym. i ci to \vyrabilljć\ sła\vne O\\'e cygara, które palą, 

t 
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lub palić mniemają, 've \vszystkich częściach Ś\via- wia ich zmysłó,v.tt Jestto '''yraźnie opis przesadzo· 
ta. Upowszechnienie dróg żelaznych wielkiero dla ny narkotycznych skutkÓ\v tytuniu. "A doby,vają 
plantatorÓ\V stanie się dobrodziejst,vem, nastręcza- go, ciągnie dalej tenże sam autor, z ziela tr~jące-
jącim sposobnośćdosta,viania towarns\<vego ll'prost go.'' Uczy nas potem że Indyanie hodują je \V o· 
do Hawany, bez pośrednict\va ajentów. grodach. Za czasów jego palenie nie było jeszcze 

Ogólny na całym 'świecie wydatek tytuniu obli- przJ.jęte przez Enropejczykó"' ' i Oviedo zape,vnia 
czyć n1ożna \V przybliżeniu na 37 4 milionÓ\V fun- z pogardą, że tylko Negry czynią to dla rozrywki. 
t,),v, z którPj to liczby na l{ubę przypada tylko l O, Z Kuby także przeszedł do Europy z\vyczaj za
na Stany zjednoczone 184, na Europę 100, na Ros· żywania tabaki. Podlug świadect1rva Ovieda lndy
syą 21, na Francyą 20, na Niemcy przeszło 40 mi- anie braH w tyn1 celu rurkę widełko\vato rozd,vo

lionów. W konsumcyi Niemcy pierwsze trzymają joną, której kor1ce \vprowadzali do nosa i tak "''dr
miejsce; roczne ich spotrzebowanie tytuniu przed· chali sproszkowane ziele. Doktór Roulin lvidział 
stawia ogromny kapitał 45 milionów funtów ster- w okolicach rzeki Meta krajowca z~żywając~go 

lingów, gdy Anglia spoży,va go tylko za 21, a Fran- proszek Z\V any yopo. 
cya za lO milionów funtów. Hiszpania bardzo ma- Meksykanie dym tytuniu uważali za rzecz po3\vię· 
lo pali tytuniu ba\vańskiego, bo ci~ży na nim wy· coną; podobnież Indyanie Wirginii mieli go za siedli· 
sokie cło \Vchodowe. sko wielkiego ducha Manitu. U pokolenia Natchez, 

Konsumcya tytuniu wszędzie szybko i ciągle się kapłan, ua czele zebranegQ ludu, przed \Ysehodem 
. podnosi. We Francyi dochód od podatku z tego i słońca uda\vał się ua l<vzgórze, i rzucał ztamtąd kłąb 
artykułu z każdym rokiem 'vzrasta. W Anglii r. ' dymu ku czci g\viazdy dzieunej. Do dziś dnia je-
1852 dowieziono go za przeszło 3 miliony f. szterl. szcze niektóre plemiona inrlJ.jskie gdy napotkają 
'vięcej jak r. 1851 ( •). W Nowym Yorku wydatek grzechotnika, którego zowią S\vym dzz·adkiem, pu
roczny na chleb mni~jszy jest od takiegoż \vydatku szczają ku niemu dym z fajki. W zgromadzeniach 
na tytuń ('). Dodać tu jeszcze należy że tylko cy- także " 'ojennych cybuchy \Vażną grają rolę: krąże· 
gara zbytko1rvne, jako dotknięte dość "'ysokim po· nie białego oznacza pokój, czer\vony przeciwnie 
rlatkiem, są tam nieco drogie, gdy przeciwnie ga· zapowiada lvojnę. · 
tunki pośledniejsze sprzedają się za bezcen. Pod koniec XVI 'vieku Raleigh użycie tytuniu 

Ciekawyto fakt rzeczy\\riście, owo ogólne rozpo- wpro"·adzil do Anglii. Powiad~ją że jego służący, 
'vszechnienie rośliny, o której istnieniu lat temu ujrzawszy go po raz pier,vszy z roznieconą fajką 
650 świat cywilizowany nie wiedział. Od tego cza- w ustach, mniemając że się pali, wylał mu na gło
su wszystkie bez wyjątku narody przejęły z'vyczaj "'ę cale wiadro wody. Przytaczają dalej że tenże 
palenia tytuniu od dzikich ludów amerykar)skich, Raleigh skłonił królo\vąElżbietę do kurzenia tytuniu, 
które obdarzyć rniały swą oświatą. Na Haiti pod o- i dodają iż \vładczyni zrobiła z nim zakład że zważyć 
b no i na l(ubie odkrywcy europ('jscy napotkali po nie zdoła dymu który wypuszcza z cybucha. Raleigh 
raz pier\\'szy ludzi kurzących to ziele \V robionych porównał ~iężar tytuniu przed spaleniem i po spale
od ręki zwitkach. Historyk Oviedo gani jego uży- ni u, i zręcznie tyn1 sposobem oznaczyllvagę dymu. 
<'ie w slowach bardzo suro"'ych: ,,Indyanie tej l{rólowa zaś, poprzestając na przemyśln~j tej ana
'vyspy, mówi on, rniędzy lvielą naganneroi Z'-''ycza.. lizie, 'vyplacić miała zakład znakomitemu podró· 
jami, n1ają jeden szczególniej szkodli"'Y, "'eiąga· żniko\vi i wtrącić dowcipn:e, że wynalazł sztukę 
uia dymu który nazywają tobaco (~),i który pozba- robienia z dymu złota. Jakób I nic naślado"7ał po-

( f) \V roku 185t, ~7,853,253 f. st .; w roku ~SS~, bł.ażania Elżbiety dla nowego narkotyku; napisał 
3~ ,049,654 r. st. owszem przeciw niemu dziełko pod szumnym ty-

(1) W roku f 838 wydano wtem mieście: na chleb tulem Misocapnos (nieprzyjacie1 dymu). I w innych 
3,,93,050, na tytuń 3,650,000 doJJarów. Od tego czasu podobnie krajach, jak w Rossyi, w Stambule i Chi
zap.,wne różnica jeszcze się powiększyła. 

nach, surowe zaka~y śeigaly natrętnie szerzącą si~ (3) Tobaco albo tobacco uazywali oni trlcinkę wydrą-
żoną, przez którą wciągali dl'm tytoniowy; miano zaś ziela roślinę. 
samego było cohoba. Skutkiero atoli pumięszania pojęć dziwe pochodzenie wyrazu tabaka, wywodzonego mylnie 
nazwę cybucha przeniesiono na roślinę. Takie jesł praw- przez wielu od wyspy Tabago. 
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Wiadon1o że w Niemczech i w Holandyi faj- stęp, z którego sama tylko Hiszpania rzetelne cią· 
ka, a 'v liiszpanii cygaro, odda,vną. ju'ż stały się gnie korzyści. . . . ,. . ·· 
nałop;O'-''ą potrzebą. We Franryi Z\vyczaj palenia Trudno atoli nie uznać że n1ieszkańry [(u by d\''a 
zamykał się długo w kłassie 1narynarzów i woj· ważne rzeczy,viście mają pon'ody użalania się na 
sko\\'ych. Nickiedy wpra,vdzie przelotnie \vślizgal zarząd mett·opolii: j~dnym jest podatek pt>~redni · 
się "' stany 'vyższe, lecz tylko jako \\:ybryk przez jakim ich dotyka IIiszpania przez systcn1 s\vt>j cel· · 
ogt)l potępiany; a przecież dziś 've Francyi, jal~ ny; drugim niedopuszczanie I\:reoló'v do jakichbądź 
'vszędzie, mężczyzna nic palący należy do \vyjąt· urzędów puLlicznych. . . 
kó\v. Nieznane przed odkryciem An1eryki ziele Rząd l1h~zpański trzyma się dotąd starego syste

\V przeciągu trzech 'viekó\v obiegło całą ziemię mu, który da\Yniej \Ve " 'szystkicb krajach stoso· 
i zDgnieździlo się szczególniej na Wschodzie. Tru- v.pano do kolon ii, a który zasadza się na zupelnetn 
dno dziś soLie 'vyobrazić miesz~~ańca Turcyi bez poŚ\vięceniu tych ostatnich dla interesu nHHropolii • . 
cybucha i nargyle; a jednak i \V tyrn kraju do cza· Tak na przykład, z przyczyny ogromuego cła na-
sÓ\V Kolun1ba tytuó nie byl w użyciu ( 4

). łożonego na mąkę StanÓ\V zjednoczonych, miesz-

ZY\'JC'zaj tak niezmiernie upovvszechniony musi kat1cy l{uby zmuszeni są spro"''adzać zboże z Hisz
koniecznie głębszą, ducbo,vąrnićć przyczynę. Majt- panii, lubo i to nie j est " 'olne od ciężarów. Bar
ko,vi tylko uchodzi . w smaku przeżutego tytuniu dziej jeszcze jątrzącero dla l{reoló"'' ,jest \vylączenie 
czysto zmyslo\'\'(U szukać przyjemności. PaJacza ich od najniższych na,vet urzędów. liiszpanie tłu
zaś nie pociąga smakj~go, rzeczywiście dosyć przy· maczą się wpra·.vdzie" że \V kraju ich macierzy
kry, lecz ,,·ply\v moralny i intellektualny zawarte- stym l{reolczycy ważne piastują dostojeństwa; ale 
go \V nim pier\viastku narkotycznego na organ niemnićj przeto bolesną dla tutejszych krajowców 
mózgu. l\1yśl jego, pobudzana drażnieniem i roz- jest krzy\vda na rodzinn ej ponoszona ziemi. Zna• 
kosznie kołysana, zdaje się unosić . i bujać na tuma- kornity jeden oby,vatelHawany powiedział do mnie 
11ie fantastycznie ,v povvietrzu falującyeh klębó\v. z żalem: "Nie przyjętoby ,mnie nawet na strążnika 

• 

P o mimo narzekań na " 'ladze hi~zpa11skie, jakie leśorgo,': i j~s~ to. pra';da rzeczy":ista. ~ · 
tu ciągle słyszeć się d~ją, Kuba, pozornie przynaj- W ogolnosc1 '''lęc niezado,volenie do 'vysok1ego . 
mnićj, doznaje materyalnćj pomyślności. Ludność doszlo itopnia. Hawana nazy,va się grodem ·arcy• 
'vzrasta; (') ogólny ruch handlo\vy i dochody cel- ~viernym i n1a za herb },Jucze; oba'·"·iać się jednak 
n e z każdym rokiem po\viększają się ( 3). NiezaV\'O- należy by uie użyto kiedyś tych kluczÓ\V na ot wo
dną także j est rzeczą iż wszystkie płody tej 1vyspy, rzenie bram miasLa Stanom zjednoczonym. Ame· 
prócz jednej ka,vy, idą nieprzer1rvanie \V stosunku ryka północna nie przestaje myśleć o zajęciu 1\:u- · 

rosnącym; {")ale krajowcÓ\V mało obchodzi ten po· by, którą parolvce jej mijają, płynąc z Nowego 
Orleanu do No,vego Yorku; Ameryka zaś połu· 

( ł) Za dow6d tego posłużyć może godna uwagi oko
liczność, iż w powieściach Tysiq,ca nocy i jednej, malują

cych tak dokład·nie obyczaje Wschodu, a których ostatnia 
obrobienie nCJstąpiło w wteku XVI, niema nigdzie wzmian
ki o fajce ani o kawie, dwóch nieodzownych dziś potrze
bach każdego wyznawcy Mahometa. 

(~) W r. np. ~ 85 O stała ludność Hawony z przyległo
ściami podniosła sif2 ze ~ 4.2 1 O O O na ~ 5O 1 (6 ł. 

(3) Podług pisma Diario wychodzącego w Kadyksie ko
mory wyspy J{uby w r. 1850 miały dochodu 7,7~9.685 
piastrów; w r. ł 851, 81 4.62,834. 

• 

( 4} Od 182 6 do f 8 4 9 r. wywóz tytuniu i cygar potroił 
się. W tym samym czasie wywóz .syropu podniósł się 
z 74,600 na ~28,400 baryłek; wywóz rumu z 3,600 na 
4 4,900 okseftów; a wywóz wosku z 25,800 na 48,900 
arrohów (2 5 funtów). Od togo czasu postęp nie ustaje. 
Ogólny ohrot handlowy Kuby, na zasadzie urzędowych do-

• 

dnio"''a chciałaby bardzo no,vy stan nie\volniczy 
'vpro\vadzić do S\vej unii. Ztąd tt~ż, pod nnjroz· 
maitszemi, a często nader zabawnemi, pozorarr)i, 

coraz głośniejsze odzywają się roszczenia: to zdaje 
się Stanom zjednoczonym że potrzebują nieodzo
'"'nie klinlatu tej 'vyspy dla wysyłania tam sucho· 
tnikó\v: to \V tern szukają tytułu do zaboru, że 1\:u. 

ba, jak t\vicrdzą, była kiedyś częścią stałego lądu, · 
i przypadkowo tylko została od Florydy oderwa· 
ną .... t\leż na zasadzie równie dowcipnego rozumo· 
Vł'ania mogłaby dziś Francya dopominać się o po
siadanie Anglii, dlatego że przed potopem oba te 

' 

kutnentów, wynosił w roku f·849, 48,757,016 piastrów; 
w i 850, 54,64 5, f 75 piastrów, a w t 854, 60,473,333 

• ptaslrów. 
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. kraje były zapewne poląrzone! Dotychczas \Vpraw-
• 

dzie podobno dowodzenia nie przekonnły rządu 
Stan6w zjednoczonych o potrzebie zajęcia; lecz 
• 

z drugićj strony przyznać należy, że konstytucya 
• • • • 

• • • • # • 
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zamaJo prezydento\vi nadaje '"ładzy, aby ten 
w przyszłości skutecznie zapobiedz mógł katastro-
fom podobnym do zamachu Lopeza. . 
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Biała RadziwiUo,vska, książęca, Z\Vana tak dla 
różnicy od innych miasteczek tegoż san1ego uaz,vi
ska, l eżała da\vniej w \voje\YÓdztwie brzesko-lite\V· 

. skiem; dzisiaj jest stolicą po\Yiatu, leży 'v gubernii 
lubelskiej. Długim pobytetn uświetnili ją Radzhvił
ło wie, w któryeh ręku zo~ta\vała przeszło półtrze· 
ci a 'vieku. ICsiążęta pro\vadzili tu d V\7Ór Ś\vietny, 

mieli ·zamek obronny, mury, okopy, fossy, działa; 
· przyjmo,vali nieraz \V murach zatnkowych królów 
i po pat1sku ich ugaszczali. Jan ICaźmirz od,vi
dzał Bialę. Sobieski był tutaj kilkakrotnym go
ściem, ternbardziej że go do Biały uczuria rodzin
ne przy\viązy,,·aly: długi tu czas albo,vicm mieszka• 
la i rządziła rodzona siostra jego, raz O\vdo,~viala 
po księciu Zasla\'.\7skim, drugi raz po księciu Rad2.i
'ville podkanclerzym lite,vskim, hetmanie polnym . 
Drugiej jeszcze nie,viasty Biała \Ve 'vspomnieniach 
S\voich pamięć przecho\vała: mÓ\"\'im tutaj o księ: 
żnie Annie Sanguszko,,·ej, która była \Vdo,vą kan
clerza Karola l{adziwiłla, rodzonego siostrzeńca 

· Jana III. · · 
• 

• .. 
• 

• 

Zamek bialski. Są to obrazy ludzi i czasÓ\v, dzieje 
okolicy, życiorysy R~dziwiUó,v, 'vspomnienia prze
szłości. Ustęp jeden z zamku bialskiego o czasach 
księcia Panie kochanku, ·druko~valiśn1y \V roku 
1851 \V Gazecie Warsznwskiej; tutaj dlljemy d\va 
ustępy, wyjęte z różnych rozdziałów: \V jednym spi
sana legenda o przejściu Biały z rąk IlliniczÓ\V do 
Radziwiłłów jest podaniem czysto tniejsco\vem" nie 
ze\vszystkićm zgodnćm z historyą, ale jest to tćż 

ustęp z dziPjÓ\V na\~vpól bajecznych miasteczka . 
Pićr'"·sze zaś ocknienie się historyczne Biały poda· 
jemy \V treści drugiego ustępu. Później może na
stąpią \\' ięcćj całkowite obrazki Biały z 17 i 18 
wieku. · • 

• I. . • 

Podanie, które się zostało \V skarbie pamiątek 
po llliniczach, tak rozpo,~dada o «lstatnich ch wiłach 
tej możnćj rodziny. 

• 

Pr3wem dziedzictwa po przodkach nabytego 
siedział na l\1irze i Biały, dwóch hrabstwach 

Biała była '''Jasnością tej linii RadzhviUó,v, która swoich, ostatni już potomek sła\vnego imienia., sam 
· posiadała orcJynacyą na Oly ce i Nieś\vieżu, ale za- jeden, b0zdzietny, z troską '"' sercu komu obszerne 

'vsze dos ta \vala się młodszym braciom. Zdarzało . ziemie po s\vojćj ~mierci zostavvi. By lo to za cza
się jednak że po .bezdzietnych panach ś\voich zoo- sÓ\V Stefana Batorego w Polsce. Oprócz rozległych 
'"u wracała do ordynatÓ\v, i dlatego historya jej \Vlości, które były stolica.nli dóbr jego, ten ostatni . 

· "·iążc się za"vsze ze \\rspomnieniami książąt z Nie- Illinicz \vladał szćroko na Litwie i na podlaskiej 
Ś\vieża. Po bracie wziął Bialę hetman Rybei1ko, ziemi. Sla,vatycze i DokudÓ\V należały do niego. 

· a potEhn zno,vu ją odziedziczył syn hctmat1ski, ksią- Nie miał komu przekazać bogact\v S\voich; życie 
żę l{arol Panie l{ocbanku; po l{arolu ostatni or- spłynęło nlu prędko, a kiedy lata postawiły go 
dynnt Nieświeżski, Dominik l{adziwiłł, by l · razem nad grobem, samotny starzec obejrzał się, że żadne 
i ostatnim ze S\vojćj linii panem na Biały. . serce nie bije dla niego, że na nikogo nie spadnie 
· Dzieje miasteczka, słynącego także kiedyś szćro- sla ~Y a jrgo imienia. lVloże nie 'viedział o inszych li
ko akademią S\voją, która byla kolonią akademii oiach s"'ojego domu. a może tćż i nie chrial sena-

. krakowskićj, spisaliśmy w d;dełku noszącćm tytuł torskich majątków i znaczenia w kraju powierzać 
• • • 

• 

• 

l 

• 
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ludziom, z któreroi kiedyś przed \Viekami ród jego potęga RadziwiUo"'ska w inne przcchodzila rę~e 
spólne łączyło pochodzenie, a którzy już podupadli. Zachwycił z dziecińst\va oczami i częstym przy kła· 
Ten ostatni lllinicz był w~jewodą brzesko-lite\V· dem w domu rodzicielskim, nie cześ~, · nie szacu
skim, rozpo\viada podanie. Z całej rodziny S\YO· nek, ale jakąś b~jaźń dla myśli ojca, dla reformy. 
jej zual tylko Radziwiłłó"v; jako siostrzeniec Miko Ale ta cześć najgłębsza nie zakorzeniła się \V sercu, 
łaj a Czarnego, był bratem ciotecznym jego synów bo serce matki dużo w umysł dziecięcy wlało zaro· 
Mikołaja, Wojciecha, Jerzego i Stanisła\va. W Ra- dó\v, które o jego przyszluści miały stano,~·ić. Pn
dziwiUo\vskim dornie ostatnie jego spoczywały na· ścił się w podróż po Niemczech z trojgiem młod
dzieje. W sam~j rzeczy Illinicz z synem najstarszym szych braci, niby dla zaczerpnięcia zdro,vćj nauki. 
Cza.rnego, Mikolajem Sierotką, zawarł lvięcej jak Ale jak przed słońcem znikają rbmury, jak przed 
pr.zyjarielskie stosunki. Sierotka po nim nawet do- pron1ieniem wioser1nym lody topnieją, tak stopnia
bra jego odziedziczył, a ztąd i przypuszczenie po· lo przed siłą przekonania serce RadziwiBÓ\V \V po· 
krewieńst\va b li z kiego pomiędzy niemi ma za so· dróży po .JNiemrzech. Nietrzeba było cudu: Skarga 
bą bardzo '\vielkie pra \VdopoJobieństwo. MikoJaj zapalił iskrę tylko tam gdzie miał 'v krótce wy bu· 
Sierotka i \Voje,voda Illinicz byli więc z sobą bra- chnąć plon1ień, i syno"vie Czarnego Radziwiłła, na· 
cią cioteczneroi i znali się od lat dziecinnych. l(ie· , dziej a reformy lite\vski<~j, uroczyście w kościele ka• 
dy podrośli, nie zer\\rali tych stosunków, owszern tedralnym '"'ileńskim \Vyznali że kochają\viarę mat
rosła pomiędzy niemi staropolska przyjaźń. Sie- ki. Ojciec już nie żył, bo nigdyby dzieeiom swoim 
rotka odwidzał nieraz w Mirze i Biały Illinieza, nie odpuścił tego. Dumuy dla wszystkich, nieugię-

•, \voje\l;'Oda jeździł do niego do Nieś wieża. Oglądał ty w zdaniu i woli, Czarny Radziwiłł ani się dom'y
się lllihicz poza siebie i nieraz trapił się myślami; ale ślał nawet, ile potęgi zawiera w sobie milość ma
smutek z czoła spędzał mu Sierotka tysiącern po- cierzyt1ska. I on, co trząs al l(orqną i Lit\vą, co kie
"' ieści i cudÓ"' które miałjakby na zawołanie. Opo- ro\vał Zygmuntem Augustem, on miałby lvierzyć 
1viadal mu o mlodośei swojej; a raczej o dziecińst\vie 'v silę, w dowody, \V spisek słabej niewiasty? 
burzlilvem i dzikiem. Opowiadał mn o ojcu swoirn Z zajęciem słuchał tych po\vieści Sierotki 'vqje
!Y1ikołaju Czarnym, zapalonym stronniku geneYr· woda Illinicz. On znał także Mikołaja Czarnego 
skieh nowinek: o matce Elżbiecie Szydłowiecki<~j, i widzial \Viele w s\vojem życiu. Sam nie gral \Vieł· 
córce kasztelana krakowskiego i kanclerza, jak kiej roli w wypadkach świata, ltle się przyglądał 

będąc pobożną katoliczką, 'vobec męża z mi e· 'vypadkom. Los jego był nawet pod pe,vnym '"'zglę· 
niać musiała s\voje v..·yrazy i "'małe dzieci jeszcze dem podobny do losu ojca Sierotki. Mikołaj Czar· 
przywiązanie do wiary oaV\'nej szczepiła. O! pelno ny, umierając, sądził że po sobie zostaV\'i czterech 
było dzhvnych 'vydarzeń, pełno uderzających s prze- synów, dziedziców mienia, sławy, że ci <'Zterej sy
czności \V opo\viadaniach Sierotki! Niernowlęciem nO\\ i e wspólnemi silami dalćj poprowadzą zaczęte 
jeszcze zobaczy! go Zygmunt...t\.ugust u siebie na kra- przez niego dzieło. Tymczasem dzieci wyparły się 
ko\Yskim zamku, opuszczonego od \vszystkich, bo ojca i siliły się na to, żeby wszelkie po jego prze
go dla czegoś ciekawego i służba dworska odbiegła. szłości zagładzić pamiątkii a więc Mikołaj Czarny 
?l ziąl król dziecko na ręce i z politowaniem nad umarł bezdzietny. , 
niem za wołał: ,,Biedna sierotka!'' Ten przydomek Wojewoda lllinicz nie mial zupełnie dzieci: ale 
zatnienil się w naz,visko, i dziś jest historycznym \Yoje,voda trwożył się tylko o swój majątek, kc
tytułem syna Czarnego Mikołaja. Nie mógł się ni- mu go zostawi, kiedy RadzhvHł mógł tr\-vożyć się 

gdy zadość naopo,viadać Illiniczowi Radzh~:iłl obie- i o w pływ swojej rodziny na Litwie. Gdyby ohy
dnej matce swojej, która skBrby czulości wy lala na dwaj umierali razem, a wiedzieli przyszłość, śmierć 
dzieci, o dumnym ojcu, .przed którym nietylko lV Li- Illinicza, choć bezdzietnego, byłaby znośniejszą, 
twie \Vszystko drżało. Młody latami, Sierotka prze- jak Czarnego Mikołaja, który na łożu śmiertelnem 
był już cale morze doświadczenia. Widział umie· cierpiałby podwójne męczarnie. Ale też Czarny był 
rającą matkę, pełną troski o przyszłość i zba,vie· lwem na swoje czasy. , 
nie drogich istot, które zostawiała na ziemLWidział Nie bez żalu, nie bez rozrzewnienia o s'voim oj· 
pote1n śmierć ojca, nowe osoby, nowe twarze, i jak cu rozpowiadał Sierotka. Mial on serce, rozumiał 



39 

\Volę ojcowską, ale sprzeciwić się nie śmiał prze· Tymczasem Sierotka, pomimo najszczerszych 
konaniu które go winny świat wpro\'vadziło, a ser- chęci, nie mógł się jeszcze puścić do Jerozolimy. 
oe otwarło dla ntnvych uczuć, świetnych \\'idukó,v, W oczekiwaniu duia pudróży napisał list do Rzy
piękniejszych nadziei. · mu do Grzegorza XIII, prosząc o błogosłan·icń-

Ztemwszystkiem llliuicz przylviązal się do Sie- st\VO apostolskie. Papićż przysłał mu to blogosl:1"' 
ratki. Obllj marzyli, obaj ~'pośród pomyślności wi(lńsnvo. Sierotka ""7yjechał zaraz w roku 157 8 
smętne pędzili życie, bo gonili za czemś, sami nie do Niemiee, błądził tu i owdzie, szukając towarzy
"·iedzieli jak i kiedy. Synowie Mikołaja Czarnego, sza podróży, bo lękał się gór libnt)sldch i ruzk,v.i. 
jakit~mś niepojętern natchnieniem. \Vszyscy stanęli tfycła ccdró'v po gc)rach, lękał się sam po,vicrzyć 
na czele katolic·yzmu. Jerzy był biskupem już, choć życie s\voje dzikim pokoleniom 1\'laronitów i Dru· 
lata miał dziecinnP, a lVlikołaj rozpo\vi~dał o s'.-vojej zów. Skończyło się na tern, że \vrócił jesienią do 
okropnej niemocy, w jaką nagle zapadł niedługo po Polski, z mocnem postanowieniem że pojedzie pro
zaparciu się błęaó\v ojca. Nic mu poradzić nie mogli sto do Włoch na lato, i że ztamtąd puści się do Je-: 
lekarze, cudu potrzeba było. Zdawało się że zgaśnie rozolia1y. Ale Pan Bóg za nin1 kule nosil,jak mówi 
'v poranku życia najstarszy syn Rądzi\viUa Czar- staropolskie przyslo\vie. N owe "'ypadki w oj czy· 
n(lgo. Boleścią znękany, Sierotka na łożu 'V\·tedy znie po,,.rołaly go do nowego życia. !(ról Stefan 
ślub wykonał, że odwidzi ziemię Ś\viętą, że grób zbierał wojsko i szedł właśnie na połocką \vypra
Zba"'iciela ucałuje i skropi łzami pokory. Cud wę. Król Stefan tyll<o co- dal Sierotce laskę \Viel
spelnił się. Lat kilka męczyła Sierotkę choroba, ale ką, z.nak najwyższćj pra\vie dostojności \V kraju. 
'vyszedł z nićj przecie, słaby, nędzny, \vyrieńczo- ·rak rozbiły się \vszystkie piękne projekta Radzi
ny, \vięcej do trupa jak do żyjącego czlo,vieka po- "viłła. który poszedł z rycerst\vem i z l\rólem dzic
dobny. lić trudy \vojennr, narażać pierś '"lasną na kule. Nie 

1'ymczasem dzień za dniem schodził, a ehwila omyliło go przeczucie: właśnie pod samym Połoc
&pełnienia ślubu od\\'lekała się coraz bardzićj. To kicm, z małego działka pólhakiem postrzał \V gło

sprawy rodziny, to spra..,vy kraju, niepozwalały mu wę otrzymał, a kre\v zbryzgaln suknie jego. W po· 
o przedsię\vziętćj myśleć podróży. Za Batorego, bożnym wiek u swoim, tylko co przed pano\va· 
duchem \Vojennym z;Jgrzany, wstąpił w zbrojne ro- niem szwedskiego Zygmunta, l\1ikołai \vziął to za 
ty rycerstwa i odbył \vypra'"~ inflantską. Ale nie. przestrogę niebios, i dziękował Bogu że mu ocalił 

pokoiltt go ciągle myśl ślubu, bał się śtnierei, tę- życie dla spełnienia Ś"'iętego ślubu. Nic czekał już 
sknił do ~iemi Ś\viętej jakby do szczęścia Sl-vojego, zatem końca wojoy.Wyleczy\vszy się z rany, 'vyje
lękał się żeby mu nie znikła przed oczami, jakby chał do Czech do Cieplic, marząc o Wloszech i Je
'"idzenie senne. Nasłuehał się Illinicz tych utyski\\'lłÓ rozolimic. Po drodze wstąpił do lllinirza, a rozmo
Sierotki. w a ich nieda n' na, co zdaje się żart jedynie n1iala 

Raz, po no,:vych żalach, "'oje\voda \vziął młode- na celu, dzisiaj faktetn się stała. l{onu·akt na prze
go księeia za rękę i po prostu go się zapytał: ,,Mqj życie obyd\vaj magnaei ułożyli na piśmie i rozstali 
Sierotkol \vybićrasz się \V długą i daleką podróż. się z sercem przepełnionćm boleścią, przecztnvając 
Tyś mi tutaj przyjacielem, bratem; kiedy ty \VrÓ· że ostatni raz "·idzą się już z sobą na ziemi i że
cisz z ziemi Ś\viętej, mnie już tnoże ni-e będzie na gnając się czule na \vicczność. Pożegnanie takie 
Ś\\'iecie. I komu ja zostawię \vtedy moje dobra? ma coś w sobie uroczystego. 

RadziwiU odpoVł'iedzial: Nie zgadli jednakże przyszłości, boj eszcze raz 
- Ja mam '''pra,vdzia braci, ale nie mam widzićć się mieli. I-tadzi\viB Sierotka z Cieplic rn

dzieci, jak ty panie woj~\vodo. I komuż ja zosta-\vię szył do W enecyi, i tll był kr~s jego drugiej podró
także m~>je dobra? ży. W mieście l:.lgun, \V pięknrj królo\\·ej adrya-

I zagaili z sobą rozmo,vę o przeżycie. Stanął tyckiego morza, \V siedlisku dożó,v, strzeionćm 

układ pomiędzy niemi ustny, że ten kto z nich niebieską opieką Ś\\' iętego l\1nrka, do\viedzial się 
dw~jga pozostanie przy życiu, po śmierci drugiego nasz wędro\l·nik o strasznej zarazie, która \\'tedy 
obejmie jako dziedzic obyd\va pra\vdzhvie ksią· niszczyła Greeyą, przedarłszy się z głębokiPgo 
żęce majątki. l W srhodu do Europy. Wszyscy po\vtnrz:lli okropne 

l ---

• 

l 

l 



• 

• 

• 

• 

• 

l • 
• 

• 

40 
. . . 
• 

• • • • • • • 
• 

• 

wieści o te m powietrzu, a W enecya niespokojna i wszy w Nieś'Yieżu wszystkiem na czas slvojej nie· 

rowa zaraza. Myślałbyś że dżuma stoi już pod : do Grodna~ gdzie ba\"\ril Stefan Batory, prosząc · 
grodem dożów, przygląoając się cudnemu miastu o pozwolenie i radę. Król nie odmówiłmarszalko· 

• • 

na wodzie i złoconym kopułom śv~liętego Marka. \Vi swernu, który 'vrócił raz jeszcze do Nieświeża 
Sierotka, jak widzieliśmy, niebardzo był odważny, l i n.a początku jesieni r. 1582 wyjechal z Polski na 
kiedy szło zasłonić się przed rozbojem, przed lwa- trzecią podróż do ziemi Ś\viętej. W Wenecyi zno· 

. . 

mi al b o zarazą . W a hal się więc i dl u go ba wił \YU przepędził wiele czasu, ale tą razą postanowi e- , 
'\V Wenecyi, nie pisząc do Polski, uie dając o sobie nie jeg.o ~yło silne, niecofnione. Istotnie na ~imę 
znaku życia. Odradzali mu wszyscy tę · podr.óż, 1 puszczać się \V drogę tak qdległą, bylo no.wem szą· · · 
a przynajmni~j chcieli aby się 'vstrzym'.lł przez · teńst'''e~. Przezimo,vał zatem w Wenecyi; skoro 
chwilę. Tymczasem i z kraju dochodziły do niego lody pryśly, a słor)ce ciepłem zło.tych ·promieni roz.· . " 

dziwue wieści: powiadano ż.e król Stefan gotuje rado·wało ziemię, na "fviosnę już, 'v nt1jpiękniejszej 
nową wojnę, rupl-viono coś o nieporoztnnieniach porze roku, puścił · się z W enecyi morzem do ziemi 
z Turcyą, o nowćm uzbrajaniu się Kozakó,v. Za· Śl<viętej, . w pielgrzyq1skiem odzieniu, z różańcem 
pewniali 'vszyscy, że Batory skry\-va w myśli ol- u pasa i ·długim \-V ręku koszturem. · Zwitlzil Cypr 
b rzymie zamia.ry, które mi chce świat zadziwić. i Tryp.oUs, płynął po morzu joóskiem i eg~jskien1, ·. 
Niedorzeczna wieść uporczytvie ciągle wracała. po drodze d~wnych ·Hellenów, kiedy plyąęli pod 
Sierotka stęsknił się do Lit\vy, . do swoich, i nagle Troję. · Widzia.ł roz\valiny Ilium i grób AcbiUesa. 
jak piorun spa.dł na ojcol\'skie niwy, kiedy się go . \V Syryi potem pomiędzy góra111i Libanu dzi,-rii 
najmniej spodzie\vano, w przekonaniu że już się się cedroni olbrzymim. z,..vidzH 'vszystkie Ś\vięte 
modli u g1·obu Zbawiciela. · • i wsła\-vione · miejsca •. By~ w Antiochii i n~ !(ar- : 

. I zno'vvu upłynęło mu lat kilka na Litwie w o- i melL~, w Syryi i w ziemi świętej; co krok napotykał · 
• 

czekiwaniu chwili do Ś\viętego · ślubu. Z Zamoj- nowe 'vidol<i i miejsca 'vsła:wione jakimciś cuflem, 
skim cale ·lato bawił. pod Pskowem; a kiedy 'vró- ·pamiątką, a cżase.m słowem Zbawiciela. Nareszcie . 
cił z \vyprawy, ząjął się spełnieniem myśli bo go· zbliżył się do Jerozolimy. U grobu Chrystusa 'v Q. · . · 

hojnych, do . których .od dawna 'vzdychal. Marzył gr.ójcu oli,vnym łzy :Wylen:ał, jak pokutnik praw- .~· 
o spro,vadzeniu jakich panien zakonnic do Litwy, dziwy · sJpał jałmużnę i bil pokłony na Golgocie . . 
bo dotąd klasztorów nic,vieścich nie widziała zie- Nareszcie z sercem wzruszet'1 pelnem, odśwh3żonćm, 
mia GieclyroinÓ\V. W Koronie co większe miastecz· jakby na n.owo narodzony na Ś\viat. przypomniał . 
ko znalazł się ktoś pobożny co pamiętał o funda- sobie Sierotka kraj rodzinny, do którego ziemskie 
cyi mniszek; Lit\Va o nich tylko z powieści ·słysza· przywiązy,vały g.o interesa. Zda\vało mu się że 

k 
l . 

la. ~Myślał także siążę i o wykształceniu młodzi 1 "·iek cały nie widział ni\-V ojczystych, na ·których · 
lite\vąkiej. Jedyny wtenczas uczo~y zakon poś,vię- spędził dzieciństwo, młodość,. czas najpiękniejszy 

. 
cal się mozolnym pracom nauczycielskim. S pro- · życia dla każdego, Jt cóż dopiero dla niego,. \Ve 

\vadził \vięc . Jezuitó'v do Nieś,vieża, '"'ybudo,vał wspomnienia i żale obfity. Ńa Egipt zatem i We
i~ domy, wyznaczył fundusze. Nie odrazu myśl nec·yą z . Palestyny powracał co żywo do Polski, 
księcia n1ogła przyjść do skutku, nie odrazu pobo- myśląc o nowych pracach dla \Vittry 'v ziemi oj- . 
żne jflgo zamiary miały zrodzić owoce. Dokucza- czystej, układając w głowie plany do opisu swojej 
ło mu ciągle sumienie, że ślab jeszcze niespelnio- podi.;óży, wioząc koronki, obrazki, różańce i _śl-vię-
ny. Fundacye zatem dalszym zosta,viając czasom, te modlit,vy ze W scbodu. · • 

Sierotka zno\vu o podróży myślał. Tą rażą chciał Tymczasem Illinicz żadnej wiadomości nie od-

na~'et pozorom wszystkim zadość uczynić i puścić bierał o podróioiku. Minęła jesiet1 i zima, minęła · 
się w drogę opatrzony błogosławieńst\vem i po" '"7 iosua i znowu skwarne przybliżyło się lato. Słoń
zwoleniem królewskiem, po patryarchalnemu, po ce dogrze\vało i. czer.'''iec si.ę już kończył', a . o S i e· · 
staropolsku. (;hcial po sobie pamięć zosta\\rić w ser- rotce ani słychu. Rok już blizko dobiegal mety jak 
cacb, i pra,vdziwie z religijnem uczuciem, z ·całą opuś~ił Radziwin .Nieś. wież. Od tego c,zasu zginął · 
"\Viarą, przedsiębrać podróż. W tym celu, zarządzi· jak karnieJ} \Y morzu. Z nim cala jego służba gdzieś 

• • • 
• . . . 

• 

• • 
: 

• 
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przc~.adla. w. Nieświe~u. i Birzach myślano że zgi· j ~esołych biesia.il, zdaje się martwy to już kamień 
n~~ ~1erotka1 ~e go gdz1~~ l wy rozsz3rp~ły~ albo r~z- 1 ~ ce.gla, .a pr~ec1~ż ~~mki nasze żY.i ą zamogilnem 
boJ nicy w gorach zab1h. I orszak księcia rnus1ał! zyc1cm, 1 maJą \\'lęC~J serca, jak ci synowie rodów 
razem zginąĆ W pustyni, Z"'1łaszcza że, jak się domy- f starożytnyc-h, CO się przybrali \V złoto i srebro, 
ślano, Sierotka pojef:hal do Egiptu, puścił się gdzie \V purpurę i aksamity. .. 
1noże 'v nieznane krainy, biegiem Nilu. Inaczej 
pt·zybyłby ktoś przecie z \viosną, powróciłby do 11. 
Polski i smutną nowinę przywiózł książęcej ro· 
dzinie i \vielu d \Vorkom :szlach e<' kim naokoło Ni~- Pićr\vszn wzmianka o Biały, gdzie miasteczko 
Ś\vieża. Illinicz żało\vał S\'\'ojego przyjaciela, a je-l nasze pokazuje się już z własnem naz\viskiem 
dnak zacićrał ręce i mówił: i Ś\viadezy o s\voim bycie, jest z czasÓ\V pano\Vn· 

NieŚ\vicż i Olykę \vygralem. nia Zygn1unta Augusta. Cala ta okolica ,,·rzala 
Tymczasem w liprul583 r. z l{rakowa w drodze 'vtedy zapałem kah.vińskim, socyniańskim, ariań

do Lit\vy, RadziwiU Sierotka przybliżał się z orsza- skim, a w ogólności przeci\vnym pra,vu i z\vycza. 
ldem S\voim do Bialy, powitać \Yt>je"'rodę Illinicza. jom kościoła katolic:kiego. Wszędzie naokoło 

Pełen był smętr1yrh i czarnych myśli. Bo kiedy <'zło- szlachta przJ.jmo,vaia no,ve "vyznanie, a rzucała da
\Yiek 'vraca z dalekićj l<rainy do ziemi S\Vfljćj, gdzie \Vne~ w którem się zrodziła. Nastali no\vi nau. 
złożył kośC'l pradziadÓ\V i s\voje chce złużyć na czyciele zakonu. Lubelskie, pograniezne Lit~'ie 

cmentarzu rodzinnej \Yioski, albo u bramy para- i Podlasio,vi, roiło się tluman1i arianÓ\V. l{ościoły 

fialnego kościoła, przez duszę za"rsze mu płynąć katolickie opuszczał lud 'vierny, a na Z\valiskach 
muszą smętne i czarne myśli. Znajdzie się \Vtenczas dawnPgo nabożct1stwa, ręką magnatów, po\voli za
\V duszy rozrze\vnicnie, tęsknota zapuka \V serce, 1 częly się \Vznosić zbory kal\1rióskie i luterskie. Na 
a najtajemniejsze strt>ny uczucia głos jakiś dziki i i Podlasiu już Mordy i W ęgró\v były stolicnmi no· 
niepe\vny \vydndzą. I przeszłość stanie 'v mgle od- 'vych wyzna\VCÓ\V. \V Łosku Jan Kiszka zakładał 
dulenia, otoczona urokiem, i przyszłość \V uie,vy- rlrukarnią genewską, a Mikołaj Czarny Radzi
raźnych cieniach przedstawi ciemne obrazy. Te- wiU znbićrał się już druko\vać w Brzcścin nowe 
raźni~jszość zupełnie zniknie zprzed oczu, i czło- prawo, palladium przyszłego przekonania Litwy. 
"i e k zdflje się rodzić na Ś\viat, żyjąc \vspomnienia- Nie wiedzieliśn1 y nic dotąd o pier~rszym kościele 

mi i nadzieją. W takiem usposobieniu duszy zbli- katolickim 'v Biały, a nagle uderza nas świątynia 
żal się do Biały Radziwiłł. kal,vióska, która się tam ni ztąd ni zowąd \Vzniosła 

.l,Ttćm posłyszał dzwony miasteczka jak oz,vały i przez to imię miasteczka rozsła"'·Ha. Okoliczno
się echem grobowem, i niedługo doleciał uszu jego ściom \vięc i reformie winne było dawne IlliniczÓ\V 
głos oddalony, gl()SJ żałobny kapłanÓ\V. Zbyt silne miasteczko rodzącą się S\Voję przyszłość. 
to było na raz \Vrażenie. 'Vłaśnie w pićrwszych latach rządÓ\V Zygmunta 

- ICogo cho,vają? zapytał. AugLista był w Biały kanonikiem, a więc i probosz-
- Ostatniego z potomkó\v '"''ielldego domu, \VO· czem katolickin1 zapewne, ksiądz Hieronim Pie-

j e,vodę Illinicza! karski. Czlo,viek swojego 'vieku, Piekarski oboję· 
To \vszystko opo,Yindało podanie. Słyszal0m je tnym był \V 'vierze i chętnie nakłaniał ucha DO\Vost

dzieckicm jeszczP, z ust piastunki na gruza('h bial- kon1 religijnym. \V około burzylo się wszystko, 
skiego zamku. Po\vieść ta pozostała \V um]śle do- a no\vi 'vyzna,vcy dzielili Polskę i Lit\\'ę na ka\Vtł• 
tąd, jak obraz w duszy odbity. ly, które nazy,vali dystryktami. Biała dostała się 

Bo gdzież niema legend i pięknych po·.rieśc·i, gdzie l \V dystrykt podlaski. Tutaj '" calćm Podlasiu peł· 
tylko gruzy zamków naszych? Gdzie szukać nat-} uił jakby obo\viązki biskupa Piotr z Goniądza, je· 
chnienia, jeżeli nie na tych szczytach przeszłości co den z najśn1ielszych " 7ieku swojego rcformatorÓV\'. 
tyle widziały w s wojem życiu, a teraz milczące i nie- Piotr chciał gwałtem cały s"'ój dystrykt na,vrócić 
me, jak obalone pomniki, z dumą, z uśmiechen1, przy- na własne wyznanie, którc~o nazwać nie umiał, bo 
glądaj ą się potomst"7U da,vnych rycerzó,v? U milkł \vtedy każdy wierzył inaczej i każdy inne t\vorzył 
już \V pośród nich szrzęk broni, ucichły odgłosy systemata. Reformatorowie zgodnie działali, kiedy 
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szło o na,Yróccnio katolikó\v, po synodach tylko kim czasie wydarli go kal\"\'inom, jak w 1vielu 
kłócili się o s\voje dogmaty i przekonania reEgijne. miejscach w Polsce i Lit\vie, socynianie, zapewne 
lm szło o to jedynie, żeby katolicyzm osłabić i dla- już po śmierci Radzh-c;riUa Czaruego. I Mordy tak
tego podkopać po\vngę biskupÓ\V rzymskich; dzie- że przeszły na socynia1islde \vyznanie, ale za po,vo
ło ich \Vtedy byłoby na pół sko1łczone. Chcąc zre- dero Jana Falkoniusza prawie najprzód oderwaly 
formować religijnic Polskę i I..~it\vę, trzeba było się od tej sekty. Falkoniusz był arianinem czystyrn 
najprz0d skot1czyć z \vyznaniem które od Mieczy- i po\vstawał tylko na troistość bóst\-ra. Ale niesta
sla\va jeszcze, przed sześcią wiekami, przyjęła Pol- ły umysł znowu pogonił za inneroi myślami. Z po· 
ska. Piotr z Goniądza zgronuldził synod reformo- czątku WY"''h~rał na niego ealy " 'PlJ'V Piotr z Go
wanych w Brześciu lite'\-'\rskim. Piekarski zrobił niądza; zerwat '\vięc z kahvinami na jednym z ich 
krok stanowczy i pojechał na synod. Ujęty tam synodów w roku 1558, kiedy mu robili jakieś za· 
deklamaryaro i Piotra, rzucił ja w nie katoliryzm rzuty o karność albo obojętność dla nowych o bo. 
i przeszedł na stronę reformy. Zuaje się że ariań- 1-viązkÓ\V i prze l< onania. Z kolei Falkoninsz \VJ· 

ską przyjął naukę. parł się Piotra z Goniądza, od'\Yolal dawne błędy 
Piekarski zajął się natychmiast czynnic nawraca- i pogodził się na krótko z Rzymem; bo potem 2.no

niem na reformę da,vnycb parafian s"'oich, inarzej \VU powrócił do ariańskich uprzedzeil i ~1ordy '"Y· 
straciłby \Vpły\v i dochody, a oboje w jego polożc- darl kahvinom. Pomimo niestałego utnysłu i bra
niu niebezpieczne bylo. Usadził się przcdc\vszyst- ku charakteru, Falkoniusz był uczonym czło,vie

kićm na Jana Falkoniusza, który \Vtenrzas pelnil kiern. W wieku podeszłym miat pisać dzieje ko
obo,viązki katcellisty i nauczycitlla szkoJy parafia!- ścio ~lów lite"rskieh~ przynajmniej tak o nirn Ś\Yiad
nej, zapP.\Vne \V nlalćm miasteczku. Falkoninsz ro- czy węgierski. Nie \Viemy czy drukował dzieło 
denl byl z Lit,vy; Z\ryczajem ,~~ieku rodzinne na- S\vojE-, rzyli też zosta"''il "'~ rękopismie i czy kt9 
Z\Yisko przełożył doslo,Ynie na łarh1skie. Domyśla- z pracy j(\go l'orzystał (i). 
ją się zatćm uczeni, że nazy,vał się po ojcu Sokolo- Dyl '" tyr:n czasie inny Falkoniusz, Tomasz z i
wicz albo Sokoło\vski. Pan katechista tnyślał zu- mienia. Stał także na czt\le reformy i krzątał się ży
pelnie jak Pickarski, tylko nieśmiał sję zdradzić '\VO. l{anonikiem był \V Lublinir; za popieranie no
za \Ycześnie. Teraz całkiem się przerzucił do no,,.·ej ''7J ch mniemaił wtrącony do '\vięzienia, jęczał 

nauki, i odtąd już da·w·ny proboszcz z katechistą ra- 'v niem dopóty, dopóki go "'Pł)',vcm s\voim z cie
zern pracovrali. Piekarski zostal ministrem nolrej mniry nie wydobył RadzhvHl Czarny. Praco\vał po
owczarni, a kościół S\Yój katolicki na zbór przerabitlĆ te m w drukarni brzQskićj o kolo "'ydania no,vcgo 
zaczął. Z początku był to zbór kal\vióski, bo na Po- testan1entu. Z Szymonem Budnym był następnie 
dlasiu szło " rtedy lvszystko za natchnieniem l\1Iko- kaznodzieją przy . kościele kleekhn. Podpisy"'ał się 
Jaja RadzhviUa. Joden z najsla,vniejszych zborÓ\V ,Jezusa Chrystusa ukrzyżo\vanrgo śvviadkiem. Je
założonych w tćj stronie przez księcia był w mia- eluość przcttum~czonego nnzndska niedo,·vodzi je
steczku lVlordach. Falkoniusz, Z3 przy\,7 0dcm Pie- szcze żeby ten Torru1sz bratem był .Jana Falko
karskiego, został także ministrem, \V krótce zaś do- nit ts za katcchisty bialskiego. P o polsku n1ógł się 
stal inne przeznaczenie i zaczął działać \V no\vt~j nazy\,7DĆ Sokoło,vskim albo Ja:r;trzębskim (2). 

dla siebie okolicy. Sama reforma nicdługo mogla tryumfolrać \V Dia-
Spotkali się potćrn jeszcze obyd,vaj reformato- ly. Po dan·nyeh dziedzicach zajęli miasteczko I~n

rovvic bialscy na synodzie w Mordach \V r. 1553 clzhviUowie \V osobie ~ierotki, a Sierotka byl ""'ła· 
czy 1563. Piekarski był ciągle n1inistrem \V Bialy~ śnie, na przekorę ojcu, opiekunem \viary katolic
Jan Falkoninsz jnż \V Mordach. Stano\''isko osta- kićj na Lit\vie. Po po,vrocic z ziemi świętćj, za 
tniego musiało być nawet znacznie wyższf', bo na \Vstąpienicm na tron Zygmuntalii;nastał dla nirgo 
synodzie lvspomnionym pelnil obo"łviązki pisarza. czas praC'y. 
Od tego czasu ginie ślad o Piel<arskim; kiedy i jak 

(ł) Węgierski str. ~ 46. Łukaszewicz tom II, stron. 6 
umarł nic\viadomo; tylko jest \V dziejach wzmianka, i. stron. 49-5f, 0 reformie na Litwie. 

że zbór kal"vit1ski '\V Biały, który on zalożyl, niecllu- (2) Tak się domyśla Łukaszewicz, tom 11, str. 33. pj .. 
go pozostal \V ręku j<)go "'spóhvyzna\vców. W l\rÓt- 1 sze o tym Tomaszu Jocber, tom II, str. f 5. 
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Nie cl1eial być Sierotka marszałkiem przy no,vym 
królu. Ten znakomity urząd \Yymagnl ciąglćj obe
cności jego w Krako,vie; a książę \Yolał się po
śn·ięcić Nieś,vieżo''' i, rozlPglym \Yłośeiom S\Voim 
i mysli religijnej, która zacićrala z ochotą "'szyst
l\ie pamiątki reforiny po ojcu. Spuścił \vięc laskę 
''' iclką, a \Yziął od króla godność kasztelana troc
kiE'go. Osiadł w NiPś,viciu i "'ciąż buoowal; spro
'''adzal do miasta rzemieślnikó,v, V\'yrabiał jarmarki 
i przyv..'ilPje, nada\Yał pra\-Ya, pisał dla mieszczan 
kodeks którym się rządzić mieli, \Yznosil budowle 
jezuickie i ozdobne gmachy dla szpitala i szkoły, 
murami wokoło opasnł Nieś,vież, zapro\Yal1ził 

bractwo miłosierdzia dla " 'sparcia nędzy, i z pocie
chą \vewnętrzną po,vtarzał często, że nie nazy,va się 
l~adziwiH, ale Rad-żywił. Byla jeszcze myśl druga 
co '\\' tedy tnocno zaprzątała umysł księcia. N a sej
nlic brzeskim w roku 1566 zapauło pra'''o, że szla
chta co C'hce może robić ze S\Ycmi dobrami. Na 
tej zasadzie cztćrech synów nieboszczyka Czarne
go zgodziło się z dóbr ojczystych ufundo\vać or
clynacyą: 16 sierpnia 1586 stanął układ trzech bra
ci, bo CZ\-Varty Jerzy, jako osoba duchu\vna i bi
~kup \vilet1ski, z układu był wypusz<·zony. \\"oj
ciec h młodszy został panem na {{]ceku, Stanisław 
naj młodszy otrzyma l Grodek; \17Szyscy trzej pisali 
się z Nicświeża i Ołyki, ale jeden tylko n8jstarszy 
brat, Sierotka Mikołaj, był rzoezy\vistym \vladzcą 
i panem na Nieś,vieżu, księcien1 na Ołyce, hrabią 
na Mirze, dzieJzicem na Biały i Czarnawczycach. 
Tak brzmi jego urzędo~·y tytuł z r. 1586, 'v któ· 
rym dnia l O grudnia król zatwierdził ordynncyą. 

Wszyscy bracia trważali teraz Nieś\vież za praw

dzhvą stolicę s'''ojej rodziny, 'vszyscy wspólneroi 
silami, jak potćm i ich potomko"'ie, przyczyniali 
się do nadania Ś\ViPtności temu miastu. Ale tylko 
l\1ikołaj Sic,rotka i jego syno\vie stroili się \V ksią · 
żęce tytuły, \V herby panując yeh, jakby udzielni 
'\Yladzcy. 

Za czasÓ\V Sierotki stał już w Biały po,vażny 
zarnek, nic,viadomo czy 'v spadku przekazany po 
Illiniczaeh, czy też n1oże przez książęcia \voje '''O· 
uę zbudo\vany na no\YO. Byla fossa i \Vały, jakby 
dla obrony zagrnżonrgo miPjsc!l, był i ogromny 
Z\vicrzynier, wtedy już sła\vny na całą Polskę La
sy \Yicńcem \\'Około otoczyły Białę. Widać że tu 
przed 'viekami, a na \Y et i za f ierotki czasó,v, by· 
ly puszcze ogromu e i siedliska ZV\'ierząt dzikich, zdo· 

bycz dla śn1iałych ło,vcó,v, dla zapalonych myśli· 

\vych. Radzin·iłł może założył, a może przypro\va
dził do porządku, \V lasach tutejszych ogromny 
i piękny Z\Yierzyniec I,)olriadają że za Zygmunta 
III czasÓ\V było tutaj do tysiąca jeleni, łosiÓ\v, sarn 
i danieli.( 4). Do takiego Z\vierzyńca i \Vielką służbę 
leśną trzymał książę RadzhvHł; musiał \Vięc i zamek 
w stoso\Ynćj przedstawiać się okazałości. Z Nie
Ś"'ieża często na lo,vy do Biały zje:i.tlża.ł Mi
kołaj Sierotka. Lasy \Vtcnczas rozlegały się trąb 
tysiącem, huldetn myśliv.'ych, odgłosami chartÓ\V 
\Vietrząrych zdobycz leśną. 

1V1ialna\Yet tutaj mile a blizkie sąs~cdztwo ksią

żę Radzi'"riU Sierotka. \V s pomnieliśmy nie d n \Y no 
o l\1iędzyrzecu, dziedzict,vie książąt Zbarażskich. 
Ostatni \Vłaśnie z tego domu, Stefan trocki 'voje
\voda, niedawno zakot1czył życie. Dobra spadły na 
jego córkę Barbarę, która była zaślubioną Gabrye
lu\-Yi Tęczyóskietnu, syno\Yi Jędrzeja krako\vskiego 
\Vojewotly. Ocl pól \Vieku już ta rouzina,jndna z uaj
da\vniejszych '"!{oranie, osiadła na PodJasiu, gdzie 
j?O przodkt.tch odziedziczyła miastcC'z~o Sicmia· , 

tycze. Slubami spokre\"\1nila się już z \Vielą lite\V· 
skiemidomami. Gabryel Tęczyliski przyjechał teraz 
do l\1iędzyrzeca, objąć żony dziedzict\VO. Gabrye l 
był wdo\vcem poprzednio, po kochctn<':j córce Sie· 
rotki, Elżbiecie. 'rak da,vne a blizldc familijne sto
sunki zmieniał teraz na sąsiedzkie i przyjacielskie, 
a Radziwiłło,vi nie mogło być miło że 'v okolicach 
Biały spotykał znajome osoby i da\vnego zięcia. 

Gabryel by\vRł zape\voe często u teścia na zam· 
ku bialskim, gdzie znalazł i towarzystl-vo i mile za
trudnienie, jedyną zaLawę da\vnych panÓ\V, łowy 
\V puszczach okolicznych. Z matką piern'szej żo· 
ny swojćj, Elżbićtą Eufemią wojewodzianką wo
łyóską, Jędrzeja księcia 'Viśnio,vieckiego córką, 

nieraz zape\-vne rozma\viał o pićr~vszój żonie, któ
rą śmierć ich przywiązaniu wydarła. 

Ten pobyt Radziwilłó w w Biały \vply\vał znacz
nie i na los samrgo miasteczka. Za przykładem 

książąt S\Yuich, stroić się musiało '" no\ve domy. , 
Siady arianizmu i kalwinizmu prędko zniknęły. Po-
wróciło da,vne nabożet1stn'o , a z nien1i i proboszcz 
katolicki. Szkoła także, zapc,vne przez Falkoniu
sza opuszczona, dźwignęła się. W żaden sposób 
być nie może, żeby książę Sierotka silną swoją pra
~7icą 'v Biały nie popit!r~ł reakcyi religijnej i zwro· 

(ł) Siarczyński w Bibliotece Warszaw. ł 847, II, 3 f. 
6• 
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tu myśli ku dawnym Z\vyc:zajom. On, co tak gorli
wie w najdrobniejsze szczegóły wchodził, kiedy 
szla rzecz o dź\"\7ignięeie Nieświeża, nie mógł być 
obojętnym dla Biały. Samo j ego sumienie katolic
kie jnżby mu za to nigdy nie dało pokoju. Ale za
jęty całkiem Nieświeżenl, nietyle dbał o inne miej
sca obszernych dóbr swoich, chociaż ich nigdy nie 
opuścił. Z tą d nie\vidać śladów jego działania \V Bia
ły, chociaż opieka księcia cztnvać musiała nad ca
łością i szczególan1i. 

Miasteczko IllinirzÓ"' było dla niego tylkoprzysta
nią w której spoczywał czasami; było "~ illą, letniero 
mieszkaniem, kiedy Nieśwież opuszczał, jadąc al
bo na sejm do Warsza\vy, albo zjeżdżając na ło

wy do S\vojcgo zwierzyóra. Biała mu za\vsze po 
drodze leżała; tu mial pra\vie środek drogi z Nie
swieża; tutaj już balvił u siebie na rodzinnej s'vo
jej Litwie. Pod sarnę Białę albo,viem dochodziły 
granice lubelskiego województ\va, a więc Korony. 
Uuią Zygmunta Augusta i Podlasie i Wołyń było 
przyłąC'zonc . do Polski. Tak ze wszystkich stron za
glądBla tędy do Litwy Korona: od pólnocy Podla
siem, od zachodu i południa łukowską ziemią i In
helską, od dalszego poludnia Wołyniem. W ązld 
brzeżek da\i\rnej Lit,vy z "vojewództ~7a brzeskiego 
wsuwał się tutaj w koronne ziemie. Biała byłajak
by na strBży litewskich pamiątek; ona ostatnia tu
taj świadczyła o daV\7nej narodo,Yości, i byla wstę
pem do no,vych krajó'v i ludzi. Całe miastecz
ko byłojuż w Lit,vie, zamek tylko książęcy stał 
jeszcze na koronnej ziemi. Zamek ku zachodowi 
"7ięcej się nachylil, wieżami i basztami się uzbroił 

' spoglądał na ciche miasteczko co legło n stóp je-
go. A koroniarz, przybywając z Krako\va albo 

zpod Warszawy, spotykał rzadki 'vidok na '"stę
pie do Lit\Vy: zamek warowny, co strzegł niby Li
twy na koronn~U ziemi. 

Bylo dużo w rplitej miast tegoż samego naz,vi
ska, Byla jedna Biała ua Podgórzu krakowskienl, 
była druga na Szląsku, była trzecia na Mazowszu 
za W arsza\vą, że nie p oliczym innych. Biała nasza, 
cicha i spokojna dotąd, zaczęła na siebie teraz 
Z\Vrarać uwagę rplitej. llliniczowie nie "'sławili jej; 
za to wsławili Radzh,viłło\vie, a najprzód z nich 
książę Sierotka. W niedługim czasie została drugą 
stolicą po Nicświeżu. Miała swój zamek i z\vierzy. 
nice sła"'ny. Zj eżdżali się do nićj często panowie 
pogościć pod dDohcm Rad-żJ'''iła z Nieś\vieża. 

A to wszystko miało taki skutek, że Biała nasza 
pr~dko zaćmiła swoje współzawodniczki tegoż 

imienia. Białę często powtarzano teraz w rp litej. To 
powoli stało się powodem że nasze n1iasteczko za
('zęlo się stroić w przydomki, które j<~j sąsiedzi al .. 
bo pisarze krajowi nada\vali. Nazy,vano ją Binl'l 
Radzi\viłłolłt'ską albo książęcą, co oboje usprawie
dliwiały stosunki jakie z panami na Nieś,vieżn za
'\Varła. Po łacinie przetlutnaczyli ją uczeni Albis 
Radiviliana, albo Ducalis, i pod tern nazwiskiem 
częste o niej w późniejszym czasie spotykamy 
wzmianki. Nazy,vają ją jeszcze i Białą na Podlasiu, 
Białą podlaską, co znowu fałsz mieściło 'v sobie; 
bo, jakeśmy uważali to wyżej, Biała ani dotykała 
Podlasia, tylko leżała blizko jego granic, ale na Li· 
t\Yie, już w województwie brzeskićm. Do ostatnich 
chlłł'il rzplitej była litewskiero a nie koronnem mia
stem, i równie dobrze lubelską Bialą, jak i podla
ską nazywać się mogla, a przecież nigdy uie nosiła 
przydomku lubelskiego Iniasta. 
Radzhvill Sierotka przeniósł się z kasztelanii na " 'O· 

jewództwo troekie, a z tego Da \Vilcr1skie w r .160f. 
Nim umarł, jeszeze pocho\vał wszystkich braci, naj
pr-zód Wojciecha, potern Stanisla\va, narPszcie kar
dyuała J crzego. Kiedy z o stal \Voje~7odą '"'ileńskim, 

już nikt nie żył z licznej rodziny, która go niegdyś 
otaczała jako ordjnata na NieŚ\vieżu. NBjstarszy 
syn Czarnego Mikołaja, najpóźniej też zakor)czył 

życie. Stracił jednego syna i córki; inne dzieci za
chował muPan Bóg. v\r yposażył \Vszystkich i los im 

zapewnił Na godnościach i urzędach litelłł7skich sie· 
dzieli już jego syno\vie i U\Veselali staeość pielgrzy
ma. Gabryel Tęczyński niegdyś zięć jego, został · 
lubelskim wojelłł'odą. 

Sierotka i w ~lirze budo\val ztunek książęcy, no

\Vemi murami opasy,vał miasto. Dziś jeszcze, jak 
powiadają, sterczą tam cztery bastyony i stoi bram:1, 
a \Vszystko opasane \Vałem i przekopem. W .Nie
Ś\vieżu także, na drodze od l\1ira, zbudo\\'al bramę 
okazałą. Cenił \vięc ten piękny nabytek po Ilhni· 
czach, a to samo już dowodzi że \V Biały musiał 

także dź,vignąć no'\ve budo\\'lc i waro\vnie. Ale 

w burzli"'ycb czasach Zygm~_1nta III, za pano"·ania 
które ze\\·sząd gromadziło palne materyaly dla przy
szłości, i losom Biały zagrażały nieraz złowrogie 
chwile. T,vorzyły się na Rusi częste powstania ko
zaczyzny, a różne bandy, pod przywodcrn śmiałych 
najeźdzców, roznosily ''' szędzic zamięszanie i po-
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p loch. Pod koniec życia Sierotki w okolicach Bia- sy Aleksandra Lud,vika stanowią ula niej epokę 
ły, \Ysławil się straszny Czeladka. Długo rozbijał wzrostu i przyszl~j sławy. Dotąd n1ale miasteczko 
w \voje\vództ"''ie brzeskien1, na Polesiu i ponad RadzhviUo,-rskie nie:mialo żadnych publicznych za· 
granican1i Podlasia. Łupież i plomień poprzedzały kładó,~, nie było ogniskiem ruchu, nie było sercem 
j0go pochody. Biała lada ch\Yila orzeki\\'ala jego dla okolit~y. Zjanl'ił się czlo"'iek, co lvclzięczny 
napadu. SzrzęśC'i~m dla ni<~j nadeszły \V tę stronę miejscu na którem znalazł utrzymanie i opiekę, ze· 
cl1orąg"·ic KozakÓ\V nadwornyeh. Czeladka, zu- brany oszczędnie grosz znaczny nie dla siebie użyt, 
(' lnvaty dla bezbronnych, uległ przed siłą zbrojną. a oddal go na ofiarę dobru publicznemu. Założył 
Wzięty do nie\voli, \V Warszawie utracił źycie, akademią w Biały, i rniasteczko nagle stanęło nar<) · 
a Biala odetchnę ta po " 'ielkirn strachu ( 1). \vni z 'vielą innemi grodami 1v Polsce, a chociaż 

1\1ikołaj l{rzysztof Sierotka Radziwiłł, pier\vszy nieda,vno samo '"yszlo z (•ienia, " 'iele miast da,v
ordynat nieŚ~'ieżski,dziedzic Bialy, umarł w r .. 1616 nych zakryło, 
W rok po niln znkor1rzył życie \voje"voda lubelski, Człowiek ten nazy,vał się l(rzysztof Wiłski 
Gabryel Tęezyński, dziedzic Międzyrzcca, który Ciboro,vicz i był 1v Biały proboszczern. Ro-
jedynej córce Zofii zosta"'ił bogact"'a i Tęczyń- dzina jego pochodziła z Mazowsza, z ziemi ra\V· 
sk ich rodziny i Zbarażskich książąt. ski<!j, a 'v czerskiero sprawiala nieraz godno-

I\.fiejsce Sierotki na nieś,vieżskim zamku zajął śei ziemskie. Była herbu półkozir. Wilce, mała 
najstarszy syn, Jan J erzy kasztelan trocki. Był wla- " 'ioseczka o cztćry mile od Ra\vy, była rodzinn<~m 
śnie marsz11łkicm trybunału lubelskiego, ldedy go gniazdem tego nazwiska. 1\."rzysztof Wiłski Ciboro· 
ojciec odumarł. Nie\viele po\Yiemy o tym ordyna· \vicz ZH czasÓ\-V księcia Aleksandra był ju~ kan o. 
cie, bo nic żył długo, a dla Biały żadnrj po sobie nildom katedralnym lurkim i podlaskim officynłcm. 
nic zosta~'ił pamiątki. Żonę miał Eleonorę Ostrog- Z dóbr swojego probost\Ya, do kt6rego trzy 'vioski 
ską} córkę Janusza kasztelana krako\vskicgo. Pa- odda\''na należały, z dochodó\v plebanii, ksiądz 

miętny \V dziPjach ordynncyi jedynie przyjęciem Krzysztof zebrał niemały fundusz. Nic miał blizkich 
krl>le\vicza "1 ladysła'vva \V rr._urach Nieś'ń,ieża, lde kre\\'nych, a raczćj zapo~nial o nich, bo go dVi'ie 
dy z (~houkie\viczem i Plichtą szedł młody książę 

1 

myśli, a jedna bogata 'v skutki, zajtno\valy przede
w roku 1617 obcą zdoby\vać koronę. Umarł Jan \Vszystkiem. Chciał Wilski założyć przy koście le 
Jerzy w roku 1626. bialskim kollegiatę i przcznarzyć funtJusze na upo-

Mlodszy brat jego, vVojciech \Vładysla~', razem sażenie kanoników. Chciał potćm naprzeciwko· 
z ordynacyą \\' ziął po nim i kasztelanią trocką. ścioła s\vojego założyć i akademią, podobnie jak 
Władysła\V IV posunął go w roku 1633 na kasz- Zamojski w stołeczny1n grodzie S\voim. Nie miał 
telanią \vileńską, a w lat trzy potem umarł W oj- zape'\-vne ksiądz Wiłski tak znacznych bogact\v, 
ciec h dnia 20 lipca 1636 "r Czarnawezyrach, z o· żeby obojgu zamiarom S\Voim 'vystarczyć. Chciał 
sta\vh-vszy żonę .A .. nnę Zieno,viczównę i trzy córki. dać początek tylko, a spodzi<~ 'val się że i ręka ksią· 
Cz~7arty ordynat, AleksanJer Lud\vik, ocl r. 1631 żęca przyjdzie mu w pomoc i że myśl jPgo we· 

'voje,voda brzeski, a od roku 1635 m8rszałek na- sprą pobożni z okolic i gorlhvi o sla\vę i cześć bo
d,~.,.orny litc,,rski, \vięcej pamiątek po sobie zostawił .ią oby,vatele. A jednak plany j ego i tak na ogro
\V Biaty jak bracia. Mieszkał tutaj często, a z nim mną zakreślały budo\-Yę. lVlyśli swoje podał dla pa· 
ba,vily \V miasteczku nad Krzną pier\''sza żona je- mięci ksiądz Wilski: akademi~ z kapitułą kanoni
go, Tekla Woło,viczówna starościanka żmudzka ków n1iały '" \Yiclu razach stano\vić jeduę całość; 
i l(atarzyna, córka sla\vuego Janusza Tyszkie"'i· d\vórh pralatÓ\V miało być fundo~'anych przy ko· 
c za ":-oje,vody \vilellskiego, a wdo,va po księciu Ja .. ściele, a należeć do grona professorów akademii; 
nie vViśnio"·ierkim koniuszym \Vielkim koronnym. prórz tego sarnę akademią miało jeszcze sześciu 

Nietyle jednak książę ordynat, co inni ludzie pr·zy- sldadać professorÓ\V. . 
czyoiali się do "·zrastającPj pomyślności Biały. Cza- Opiekę nad s\voim zakładem ksiądz '''ilski zle-

cał alu1demii krakowskiej; czy to że nie wierzył je-

( ł) O tym Czeladce powiastką historyczną spisał pan zuitom, czy że inne po\Vody wpłynęły na to posta· 
Maciej Bej er w B•bliotece Warszawskiej, kwiecień 4 8 4 5 nowienic, dosyć że z l{rako,va a nie ~ 'Vilna miała 
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akademia bialska brać swoje Ś\viatlo i nauki. Za 
życia zacnego męża nie przyszło jeszcze do stano w· 
czy ch urządzeń. vV pra,,·dzie na gruncie p robo· 
szczo\-rskim naprzechv plebanii postawił już nicktó
re buclovt'le dla swojej akademii i grunta dla niej 
wyznaczył, ale nie \\1idzial skutku prac s\voich. Nie 
poracho"\-vał się tćż z dochodami i z majątkiQm któ • 

• 
ry ze brał. Sam nie wiedział co posiada, a krć~lił 
plany za'\vcześnie. Myślał i o alumnacic przy aka
demii dla dwunastu Wilskich, żeby się rodzinie 
"vłasn ć~ pamięcią '\V.f\viązał; ale na te tak piękne 
zamiary zarłalo posiadał pieniędzy, chociaż c-ały 
o:fiaro'\Yał majątek. 

U dal się do księcia marszalka o poradę i pomoc. 
Dobrych myśli dla nowej akademii i zamiaró~· 
proboszcza był oruynat nieŚ'\Vieżski, a dziedzic Bia· 
ły. l(sięciu pochlebiać tylko mogly starania Wil
skiego. Obierał St\7 oję protekcyą, wdanie się do 
króla l{aźmirza, usilność zatwierdzenia fundacyi 
przez s ej m rplitćj zebrany w Warsza\vie. Ouic
cał tćż że i sam o akademii pamiętać będzie, że 

skarby s\voje ot"\-vorzy, a professorom l\7yslużonyrn 

zapev;·ni byt pomyślny W dobrach S'\Voich, \V czem 
będzie n1ógł uagrodzić ich mozolną pracę. 1'a 
myśl o akademii tak zaprzątnęła pod koniec ży
cia poczciwego proboszcza, że zapomniał zu· 
pelnie o kollcgiacie kt0rą miał fundować. Umarł 
pełen nadziei że ziszczą się jego marzenia, bo cały 
s'vój fundusz zosta\vił dla potomst\va, pod opiel<ą 
księcia marszałka. Aleksander Radzi \Viłł przyj f} l 
Iltl\Yet na siebie urząd egzekutora testamentu '\l'il· 

, 

skiego, jak gdyby chciał dalej popru\Yadzić zaczę· 
te przez niego dzielo. 

Po śmierci zacnego proboszcza piękne j(·go za· 
miary roz,vialy się jak marzenia. Stanęła 'vpra\V• 
dzie akademia, a rektor krako\vski objął naczelny 
nad nią zarząd, dosyłqj ąc professoró \'i'. Ąle dale· 
ko było akademii bialskiej do tego stopnia, na 
jakim ją cl1riał \vidzieć ksiądz '''iłski. Do ustano· 
\Vienia kollegiaty na\vet uie przJszlo. Przyczyną 
wszystkiemu był szczuplyfundusz zostawiony przez 
fundatora, który nie mógł służyć dla tak rozległych 
pornysló\v. Potem, nie powiemy zła \Vula, żeby nic 
ubliżyć spół<.'z~snym "\Vilskiego i egzekutorom jPgo 
testamentl:l, ale raczej nicdbalst\vo, opuszczenie się, 
zanieJbauie spra\vy i ten wątły zasiłek "vystawiło 

na zmienne losu koleje. 1\:siążę ordynat zapomniał 
o swoich obietnicach, a sejmy jeden za drugim mi-
j'lły, nie zaręczając pra\v al<ademii. Jeden tylko bi
skup łucki zrobił s\vuję po,vinność: aktem .syno
dalnym przyznal daro,viznę Wiłskiego, a nad 
Ś"'ieżo wstającym zakładem rozciągnął S\Voję 

opiekę. 

lfyśl \Vilskiego mogła wysoko dź\vignąć flialę. 
Niestało się jednak zadosyć ~życzeniom pobożnego 
zapisodawcy. Oży,Yilo się miasteczko tłumami mło
dzieży, a mogło zak\vitoąć i z czasem zasłynąć na 
równi z Poznaniem albo z~mościem. Niec.lbalstwen1 
czasów do tego nie przyszło. Zak,vitnęła nagle i na· 
gle upadla akademia bialska; skromne j ej dziej e · 
przedsta1vim \V osobnyn1 rozdziale. 

Julian B artoszawicz. 

MIESZKANCY ALGIERYI. 

Kraj O\vcy Algieryi i Barbaryi dzieltt się na siedm 
'\'yhitnie odróżnionych plemion: Arabó\-v, Kabyló,v . ' Maurów, Turków, Zydów, Negró'v i MozabitÓ"', 
które \Vszystkie, z 'vyjątkiem Żydów, "''yznają re· 
ligią mahometar1ską. Napły,vowa ludność chrze
ś ciar1ska złożona po większej części z Francuzów, 

jakkol\viek panująca dziś nad Algierem, nie \Ycho· 
dzi 'v zakres tego szkicu. 

Arabowie pomiędzy pierlvotnetni Afryki pólnu· 
cnćj szczepami prze,Yażoe liczbą i znaczeniem z aj· 
mują miejsce. Są oni potomkami około 50,000 ro
dzin czystej rasy arabskiej, które w VII \Yicku na-

• 
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szej ery przeniosły się z kraju ojczystego do Nu- gruberoi opinkami z żelaza, tniedzi albo srćbra, 
midyi ( uzisiejszćj Algieryi) i Maurytanii (dzisiejsze- uszy ogrotnnemi kolczykami. Pra,vic \Vszystkie, 
go Fez i Maroko). Plemię .. A .. rabÓ\Y, aż dotąd nie- 'vbrew zakazo\vi kora~:u, chodzą bez zasłony. 
nu1l \V piĆr\viastko,vćj tr\vającejeclnolitości, stano\vi Arabo\vic mieszkają w namiotach, których pe
jąclro ludności algierskićj. Pod \vzględem sposobu wna liczba stano,vi duar czyli 'vioskę ruchomą. 

życia rozpada się ono na d\va \vielkic clzialy: Ara- W .Algierze te duary nic mają z,·vyklo jak 10-20 
bó\v osiadlyr.h (Fellahó\<v), trudniących się upra\vą l narniotÓ\Y; \V pro,vinryi zato Oranu i \V południo
roli i handlem, i Beduinó"'r czyli Arabó"v koczo- , "\-Vej części l(onstantyny i Titeri bJ'''a ich często 
'''niczycb, żyjących z hodo\Yli bydła lub z rabunku. do 500. W obiorze siedzib Arabo,vie dają pićr
Gromady te kuezujące napotkać można gló,vnie wszeńst\VO okolicom samotnyrr1, odległym od dróg 
\V Blad-el-dżerid, \V Kohla i na granicach Sahary, uczęszcznnych, w zamiarze, jak się zdaje, uniknic
gdzie trzody S\Yoje owiec i 'viclblądów.przeproV\ra- nia nietylko napaści nieprzyjtlciól, lecz także natrę· 
dzają z past\viska na past,visko. W okolicach po- tnych od,vidzin poclróżująrych s\vycb współ\V]Zna\V· 
łożonych barclzićj ku północy Beduini już Z\vylde CÓ\V. 1\:ilka zaledwo pokoler), miano\vicie \V pro
trzymąją się pewnych okręgó,v, i chyba przyciśnię- \Vincyi Algieru, sta"''ia sobie chaty slomiane (gurbi). 
ci niedostatkiem opnszrzDj ą S\Ve siedziby. N arze- Namiot czy chata Araba podzieloną zvvy
cze tuziemcÓ\V arabskich, chociaż mocno obczyzną Ido by\va oponą na dwie części, z których w tyln(~j 
skażon0, do tyla jednak zacho,vało roclzimy s'vój cłtronią się koLićty, gdy gło,vu ieh rodziny przyj
charakter, że ~V każdym, najbardziĆj Dtl\Yet zepSU· muje OU\\7idziny mężczyzn; \V ogólności jednak 
tym, ~'yrazie z łat\vością dojść można źródłoslov•·u Arabki nicbardzo stronią od obeyelt. Gospodar
piĆr\votn(lgo . st\vo domo,ve z nie"'ielu składa się sprzętÓ\\'! kilka 

W ogólności AraoO\\ic Sfl "'zrostu 'vysokiego, mat uplecionych z liści p~Imo,vych, sl{óry baranie 
si!nic i pięknie zbuuo"rani Cera i eh brunatna, \vą- służące za przykrycie \V e zasie nocy chłodniejszych, 
sy i broda krótko przystrzyżone, zęby białe i ró- zjaki tuzinglinianych naczyń do \Vocly, n1lćka i lna
\Yne, oczy czarne, \vyrazist~, posta\va dumna i wy· sła, trocha narzędzi tkackich, żarna ręczne do mie· 
niosła; konno tylko j eżdżąc z\vylde naprzód pocl1y- lenia zboża, broń wreszcie i rzędy, ot i \Vszystko 
lBją g]o,vę. Ubiór ich stanowi długi, od stóp do czego potrzebn na urządzenie arabskiego narniotn. 
glo,-ry .sięgający haik, rodzaj koszuli z cicnkićj bia · Wieś każda zostaje pod zwierzchnict\vem szei
ł<~j " ·clny, którą prości Arabo,vic noszą na gołćm ków dziedzicznych; 30 t1o 40, a mi c jscami 160 do 
ciclr, zamożnirjsi na spodniej płórienn<~j koszuli. 400 "'~si stano,vi pokolenie. Pokolenia te do na
Wierzchnią część haiku zarzucają na glon·ę i przy- z'viska pier\votucgo założyciela przydnją Z\vyklo 
t"icrrlzają postronkiem z \vlosia 'vielb1ądziego. Na 'vyrazy Ulid (syno~·ie) albo Beni ('''nuki); np. Ulid 
hnik kładą buT·nus (szćroki płnszcz z grubsz~j już i\1aadi (syno\vie l\1aadPgo), Beni ~1ussa (n'nuld 1\foj
"·elny), koloru binł0go lub czarnego, \V mia1·ę jak żesza ) . Naczelnik pokolenia zo\vie siQ Kaid'cm, 
gclzic znajclujc się \vięcćj O\Yiec pi<!r\Yszego lub a są między niemi tacy, co mogą \V razie potrzeby 
urugiego ubtu·\Yirnia. Kogi ubodzy pokry\Yają skó - posta\vić 3-4000 jeźdzc6w. 1\:aiclo\-vi,~, a na\Vet 
rą \volo,vą~ sierści~ na ze,vnątrz obróconą, bogatsi szeiko,vie, zamieszkują częstokroć domy muro\Va· 
żóltemi ciżrnami ładnego bardzo ksztaltn. "'7iększa ne, otoczone drze\vami i szpalerami z kaktusÓ\-v, 
część szcikó\v nosi spodnie szerokie, a niektórzy "'?około których grupują się namioty duarów. l(aid 
znakomitsi naczelnicy plemion \V uroezystych jest sędzią naj\vyższym swojPgo pokolenia i prze
okazyach hafto\vane zlotem kamizole. Str<)j ko- \''odniczy na \vielkich zgromadzeniach; szeik to sa· 
bić t składa się z szćroldćj \velnianej koszuli z krót- mo czy ni \V obrębie s'vojej \Vioski. Oprócz tćj 
kiemi ręka,vami, ujęt~j \V pasie postronkiem, a na ś"vieckićj arystokracyi !{aż de pokolenie ma jeszcze 
piersiach pospinanej wielkieroi żelazn C'mi szpilka- S\Yych dostojnikó'v duchownych, marabutów, któ
Ini. Włosy noszą ony uplecione \V długie kosy; na ryc h ,vply\v bJ""a nieraz ogromny. l\1arabut, jctili 
glo\vie chustkę k oloro\vą; t\varz, piersi i nogi ta- posiada dostateczną naukę, tojest gdy umie pisać, 
tuo\vane Z'-vykle już od lat d'vunastn~ n paznogcie czytać i wykładać koran, a przytćm jeśli pro\Yadzi 
ufarbov.'anc na brunatno. Ręce i nogi obciążają . Żjtic przykładne', bogobojne, trząść może calćm 
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pokoleniem;'" przeci"'"nym razie zacho\vttie "·praw· jak z dwoma trupami umykał konno, nie porzu· 
dzie tytuł dziedzirzny, ale 'vply\v jego upada. Zna· cając takowych, chociaż szasery francuzkic tui, 
komitsi marabuci zamieszkują miejsca odiPgłe , tuż go dopędzały. Trupy grzebią troskli,vie, a mo· 
gdzie zgromadzają rolodzież dla nauki, a tlurny po· gity obmuro\vy\vają, dla uchronienia Z\Yłok od na· 
bożnych dla odbycia '\-Vspólnej modlit\vy. Samotnie paści drapieżnych zwierząt. Gdzie tylko obovvi~zu
te bezpiecznem są sclJronieniem przcślado,vanych ją pra\Ya arabskie, tam czło,viek zakłóenjący Ś\Yię
wszelkiego rodzaju, którego nikt nie śmiałby na· tość ostatniego spoczynku karanym bywa śtniercią. 
ruszyć. Jakkołwiek \vszyscy pra\vie maraburi po· Na cmentarze Arabowie obierają ZV\'ykle najpię· 

siadają dostatki, nie odznaczają się jednak od pro· kniejsze okolice; w środku zasadzają palmę, a nad 
s tych Arabó\v chyba większem niechlujstw·em i o b- grobowcem marabuta wznoszą coś nakszałt bia
szarpaniem odzieży. ICaido\vie także i szeikowie lej Ś\viątyni. 

- tylko w broni i w rzędach, rzadko bardzo \V ubio-
rze, zachowltią pewien zbytek, który Zl'esztą nie Sposób życia Arabów nadzwyczaj jest umiarko-

\Vauy. Poży,vienie ich, z wyjątkiem uroczystych 
ma bynajmnićj cechy kastowego przywileju, bo 
każdemu kto może wolno go naśladować. Kaido- okazyj w których jadają mięso, składa się z tak 

zwanego kuskusu, niekiszonego chleba i O\VOCÓ\V. 
lvie, jak wszyscy, prowadzą sami S\le bydło na tar- . . . . , . . . 

· l d l · · b.. · · · PrzyJmUJąC u s1eb1e chrzesc1an , lubtą, m1mo kora-go\VIS {a, a w om u " ' asnoręcznte JO za lJ8Ją 1 p1e- , . . . . 
k · · h tl · ł .1 . · L · ·. nu, łyknąc trochę \VIoa lub gorzałk1, ale sam1 n1e 
ą; zony l c <a Ją 1a1 ~l 1 urnusy, gotuJą, noszą . . '"1 

d d · · 'ł . . . t d rwydadzą ani grosza na napoJe sptrytualnc. ,, d u· 
\VO ę, a zleci 'vcspo z 1nnem1 pasą rzo y. . . , . l _, , , 

W k h t k. ł A b .· • arach pbą tylko 'vodę 1 mleko, a Jednak uunosc stosun ac owarzys te 1 ra o"·Ic są ugrze . ,. . ,. .
1 

fi ,. 
· · S k · · . 1 d t k · a rabska nie ustępuje żadneJ InneJ w s1 c zyrzneJ czn1en1. pot a wszy s1ę, \VZaJemnie rą { o y .. D Ją, . l , . 

' k ·a · . 1 duc 10\VeJ. a potem az y S\VOJę rękę podnost do ust, "'yrna-
wiając po kilka razy: Wasz hale/c? Wasz hinta? 
(Jak się masz? Jak ci się wiedzie?) Po\vitanie rclod-· 
szego ze starszym nic różni się w niczero od powi
tania rówiennikóv.r; słynniejszych tylko marabutÓ\V 
całują w ręce, lecz zaraz potem przybysz siada bez 
ceremonii i zaczyna poufałą gawędę. W ogólnośc. 
przyznać należy iż Araba nie olśni ""'ielkość ziemi 
ska; nie zmruży on oka. przed Ś\victnością samego 
sultana, jak go nie spuści przed bl:1skicrn jataganu. 

Polożenie kobiet arabskich nie jest bynajmniej 
tak srnutnćm jak przypuszcznją z'"Y kle w Europie. 
Pra\vda ż~ ciężko prarqją, pra,vdn także iż mężo· 
'"ie nie są dla nich zbyt czuli; ale tćż rzadko sły

chać o czynnych znie"'aŻaniach, za które nawet 
prawo stanowi kary pićniężnfl lub roz\vód. Mało 

który Arab korzysta z doz,volonego pra"'em \Vie
lożer)st\va; Ahd-el-Kader na,vet jednę tylko ma żo
nę. Tyle sławiona gościnność arabska odnosi się 
w Algicryi tylko do \Vspólziomkó\v; obcych, szcze
gólnit~j inno\viercó"'' niechętnie przyj mu ją po dua
rach. Za ugoszczenie nie żądają wpral\rdzie zapła
ty, ale się krzy"vią gdy kto odjeżdża bez podart1nku. 

Jak wszyscy Mahometanie, Arabowie \V wiel
kiern mają poważaniu umarłyrh. Z naj\viększem 
narażaniem się unoszą ciała poległych z szeregów 
nieprzyjaciół. Widziano nieraz jeźdzca arabskiego, 

• 

'V mlodziei1czym "·ieku Arab pala żąclzą \Vojcn· 
ną i chciwie szuka przygód różnego rodznju. \V d oj· 
rzalszej dobie staje się cichym i dumającym. Po 
latach trzydziestu odbyn'a zwykle obo\viązko\vą 
pielgrzym~ę do 1\iekki i ''Taca ztamtąd innym zu
pełnie człowiekiem . Nie bierzejuż udziału \V pląsach 

i śpiĆ\varh, tylko po\vażnie przypatrywać się lubi 
zaba,vom mlodyrh ludzi. Na starość \Vreszcic gló
"·nem jego zatrudnieniem czytanie koranu i mo
dlitlva. Wiara w uciechy raju, niezmącona najlżej
szym nawet cieniem powątpie\vania, daje mu szczę
ście godne zaiste zazdrości niejednego chrześcia· 
nina uiedo\viarka. W ostatnich jeszcze latach życia 
starcy zacho,~rują ż \V a w ość ciała i świeżość myśli, 
i ta nieodstępuje i<.'b aż przed śrniercią, szybką za· 
Z\\'yczaj i lekką, bo rzadko kiedy będącą skutkiem 
c·horoby. Urnierającego Araba wynoszą przed na· 
miot i kładą na derze i wezgło,viu palrno,vćm, 
z t\varzą obróconą ku ilfekce. Wtedy dzieci, \Vnu
ki i inni rzlonko\vie rodziny gromadzą się koło nie· 
go. Póki chory oddycha, głębokie panuje milcze
nie; ale z ostatniero jego tchnienien1 następuje 'vy
cie żałosne mężczyzn, któremu \Vtórzą kobićty prze
raźli,vym krzykiem trylo,vym. Trzy glazył bez na· 
pisu i ozdób, oznaczają grób zmarłego, ku które
mu pozostali coroczne potem odbywają pielgrzymki. 



Kabylów algierskich częstokroć mylnie lV gaze
tach nazywają Arabami, jakkolwiek oni różnią się 

od tych ostatnich moY\'ą, pochodzeniem i cechami 
zewnętrznemi, w części na,vet charakterem i oby
czajami, a wspólne z niemi mają tylko zamiłov.ra. 

nie w życiu niezależnem i nienawiść przeciw oh .. 
cym. Wielkie plemię Kabyló'v czyli Berberów, 
zamieszkujące góry pobrzeżne Barbaryi od Maro
ko do Tripoli, a rzadko okolice wewnętrzne, roz
maite nosi nazwiska. Kabylów marokańskich zo
'vią Amazirgami; a Igierskich i tunetat1sldch l{bai
lami; zamieszkałych w Tripoli i reszcie Barbaryi 
Tuarikami. Szczep to zapc,vne mięszany, po,vstaly 
z połączenia:wychodźcó\V numidyjskich, punickich, 
rzymskich, wandalskich i może arabskich. W Al
gieryi 1\:abylovvie bywają mali, w Maroko prze
ci\'\·nie \vysocy i silni. ~liędzy Budszią a Boną miesz
kają pokolenia cery brudno-żółtej, podobne bardzo 
do południowych EuropPjczyków. 'V górach Aura 
bywają jaśni blondyni, z cerą bialą i ży,vym ru
mieńcem, może potomkowie vVandalÓ\-V. Pokole
nie Niardy, najliczniejsze ze wszystkich, nie strzy
że 'vłosów jak reszta, ale no s i je długie. 

1\:abylowie są narodem rolniczym, stale osiadłym. 
Pokolenia ich podlegają władzy kaidów, a w czę
ści sądowej taleb6w (uczonych); najwyższą go
dność duchowną, jak ,n Arabów, piastują mara bu
ci. Pod względem przemysłowym l(abylo,vie wy
żej stoją od Arabów, bo znają się na rzemiosłach, 
umieją \vyrabiać broń, proch strzelniczy, stawiać 
domy dość zgrabne, a na,vet fałszy,vą bić 1nonetę. 
W ubiorze ich, zawsze brudnym i obszarpanym, 
kandura odpowiada arabskiemu haikowi. Łydki 

i stopy zostawiają obnażone, pod podeszv.'y tylko 
przy"'iązując ka,val skóry baraniej. Włosy 'v o
gólności strzygą krótko; zarost mają słaby. Rysy 
ich pozba,vione są '"'yrazu szlachetności cechują· 
cej oblicze ArabÓ\V i Maurów, a z n1alych oczu 
błyska zavvziętość i nienawiść. IV.Ió,Yiąc 'vyszcze
rzają zęby, białe i ostre jak u szakala. 

Z powodu niesłychanego ubóst\\'a znaczna część 
młodzieży kabylskiej 'vynajmttie się po miastach 
za wyrobnikólv, dopóki nie zarobią tyle, aby bro11 
sobie kupić i pojąć żonę. )V samym Algierze takich 
wyrobników bywa za\vsze do 4,000. Sypiają oni 
pod golem niebem, żyją 'vodą i chlebem niekiszo· 
nym, a uciuławszy z jakie 100 budszów (blizko 45 
r. sr.), wracają w s\voje góry, gdzie p~dzą życie 
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niepodlegle. Skromny bardzo w żyrzćniach, Kabyl 
gdy posiada żonę, chatę, strzelbę, jatagan, kilka 
kóz, mula i psa, niczPgo 'vięcćj nic pragnie. Żywot 
jego niezmiernie jednostajny: 'vsta\vszy ze świtem 
modli się, praellje kilka godzin '" polu, a 'v czasie 
skwaru leniwie na ziemi '\vyciągnięty, spogląda na 
morze lub ró~vninę, wygry\vając niekiedy na (]re· 
wnianej fujarce jednotonną nutę. Kto opt·ócz 'VJ· 
mienionych przedmiotÓ\V posiada jeszcze domek 
murowany i konia, uchodzi za najszczęśliwszego 
z śmiertelników. Spokojność ich tradycyjną kiedy 
niekiedy tylko przery\"\'a \vojna, a \V tej l(abylo,vie 
uchodzili za "vsze i uchodzą za fanatycznych, kr"vi 
chciwych i przeniewierczych barbarzyt1có\v .. 

Maurowie, najda,vniejsi mieszkańcy Barbaryi za
chodniej, sklad8ją mniej \vięcćj tizicsiątą część ca
l~j ludności algierski~j. Są oni dobrze zbudowani, 
lecz nie tak wysokiego '\vzrostu jak Arabo\~'ie, 
a przytern tuszy, pra\vie bez wyjątku, pomiern~j. 
Rysy ich piękne, szlachetne, ale malo '\vyrażnją 

energii. Pleć '-V wiek u dziecinnym biała i różowa; 
w dojrzałym rumieniec ginie, a cera przechodzi 
w lekko oli\vkową. '\'Vłosy, strzyżone jak u Ara· 
bó,v, z pozosta,vieniem małego tylko kosmyka na 
ciemieniu, są czarne, podobnie jak oczy, a rysy 
twarzy mają wyraz łagodności i tęsknoty, polączo
nćj u kobiet z ponętnością mieszkanek Wschodu. 
Strój maurytai}sld, podobny do staro-tureckiego, 
składa się z kolorowego zawoju, z suto wyszy,va-
nego kaftana' z szerokich do kolan sięgających 
spodni i z pasa \velnianego. Prócz tego Maurowie, 
jak Araby, miewają białe albo czarne burnusy, któ· 
re "\V czasie pogodflym nosz:t zwykle zarzucone na 
rękę, nie "vdziĆ\"\'ając ich jak w słotę. !{obie ty na 
ulicy o u stóp do gło\vy ubrane są biało; długie majtki 
muślinov\'C lub płócienne schodzą aż do stopy; 
resztę ciała pokrywa haik, a t\varz ob~'iązują bia
lemi cbustl<ami, oczy tylko zostawiając niezaslonię· 
te Zupełnie inny jest ubiór ich domo~'y; \V ni1n ony 
rOZ\Yijają cały przepych i całą oryginalność stroju 
wschodniego. Na głowie noszą z'vyklc piramidal
ny zawój z plecionego srebra, zwany sarmah; wyż
szą część ciała okry"ra jed\vabny bogato haftowa
ny kaftanik z l<rótkiemi ręka\vami, koloru zwykle 
białego, sięgający do kolan; łydki najczęściej nagie, 
a drobne stopy odziane pólpantofelkami dziwnego 
kształtu i dość niezgrabnej roboty, lecz mimo to 
kapiącemi od złota i różnych wyszyv.rań. Ze wszy s t· 
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• 
kich szczepów algierskicl1 Maurowie, zamieszku- Zydzi w Algieryi sposobem życia najwięcej zbli· 
jący oddawna miasta, zwłaszcza portowe, najwię- żają się do MaurÓ\V. Mieszkają w skromnych dom· 
cej mają oświaty. Wielu p z nich trudni się ban· kach budowy maurytańskiej, lubią kuskusu i ka\vę, 
dlem kramarskim, i ci dzień cały, podkurczywszy. a nadewszystko gotÓ\vkę. Jak wszędzie, gardzG} 
nogi, przesiadttią przed sklepami, kurząc tytuń oni rolnictwem, i tylko pomiędzy Kabylami w gó
z długiego cybucha i zapijając ka"'ę, dopóki nie rach Konstantyny jest trocha Żydów gospodarzy. 
zjawi się kupiec. Naj\veselszemi i najrozmo\vniej- Negrowie po 'viększej części pochodzą z zacho· 
szemi Maurowie bywają w ka vviarniach, których duiego Sudanu, i wszędzie niemal, gdzie nie się· 

w samym Algierze współziomkowie ich trzymaJą gnęlo pano\-vanie Francuzów" żyją w stanie niewol-
o o sześćdziesięciu. nictwa. 

Turcy i ich potom ki Kuruglowie, bardzo dziś nie- Najmniej liczneroi są Mozabici, według rabiuó'v 
liczni, mieszkają tylko w l{onstantynie i kilku mia- żydowskich potomko,vie Moabitów, 'vyznający 
stach nadbrzeżnych. Postawa ich jest męzka, ry- dziś religią Mahometa. Plemię to łagodne, uczci
sy piękne lecz mniej wyraziste od arabBkich, a z o- we, zajęte najbardziej ogrodnictwem, a często tak· 
czu błyska srogość i zawziętość. Ubiór muh~j \vię .. że handlem i przemysłem. 
cćj odpo,viada maurytańskiemu, tylko bardziej Zalączona litografia wyobraża ubiory krajowcó'v 
upstrzony: szczególniej l{uruglo''7 ie dbają niezmier- najczęściej w ulicach Algieru napotykane: na lewo 
nie o strój bogaty i zgrabny. Z charakteru i oby- niewolnica z Sudanu; przy nitU gęsto osłonięta Mau
czajów podobni dosyć do Turków 'vschodnich, tyl- rytanka; dalej kaid czyli sędzia maurytański; na 
ko że mniej fanatyczni, a na\vet często zdolni do prawo młoda Arabka z naczyniem do noszenia 
czynów wspaniałomyślnych \vzględem inno\vier· \Vody. 

, 
CO\V. 

O INSTRUMENTACH SMYCZKOWYCH. 
PRZEZ FRYDERYKA KANIGOWSKIEGO. 

Pomiędzy instrurncntami smyczko~7emi nieza- piękności dźwięku; jest bowiem zdolny pod ręką 
przeczenie skrzypce najpierwsze zajmttią miejsce. mistrza podwójne, potrójne tony razem wydawać, 
Najda~·niej upowszechnione i dopro\'\'adzone do a to z największą czystością intonacyi,jak niemniej 
stopnia wysokiej doskonałości, znalazly ony przy- posiada możebność każdy ton od najdelikatniejsz~
jęcie tak w arystokratycznych pałacachjak i w chat- go piano ''' znieść do najpotężniejszej mory, i tak 
kach, bo caly świat im t o przyznał, że królują nad samo go przeprowadzić aż 'v sfery cichości. 
inne mi instrumentami muzycznemi. Złożone z ldl- O ile skrzypce pozyskały powszechną \vziętość, 
ku d eszczułek, nieobciążone żadnym innym me- o tyle \V ba.daczu natury mimo\volny hołd \vzbu· 
chanizmem jak czterema kołkami, użyterni do '"'Y· dzić muszą swoją cudo,vną doskonałością. Nie
prężenia na nich takiej samej liczby strun, skrzyp- śmiałą myślą zaczyna on śledzić powód takowej; 
ce pod ręką ludzką wydają tony, przed któreroi lecz j eśli mu 'vyższe nauki nie otv.rorzą S\Voich 
'"t'ydobyte z najskompliko,vańszych i najdoskonal- podwoi i długoletnie doświadczenia pojęć nie roz
szych instrumentÓ\V skromnie czoło uchylić muszą. ś'vie cą, nie ujrzy w skrzypcach nic 'vięcej nad de· 
Instrument ten do ludzkiego glosu dobrze v.ry- szczułki. kołki~ i cztćry struny. 
kształconego najbardzićj jest zbliżony; co więcej, PrzedeVirszystkićm należy nam poznać części 

bogact~·o jego nie ogranicza się na niezrównanej. wchodzące w skład tego instrumentu. Są ony ną-
• 
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~tępujące: spodnia deka ezyli spód; na nim opiera N aj,vcześoiej dobre skrzypce okazały s i~ w mi e• 
się sześć pieńków, z których jeden, górnym Zlvany, ścic Brescia, w pólnocnych Włoszech blizko jczio
osadzony w miejscu gdzie szyjka skrzynki dotyka, ra Como leżącego. Najdawniejszemi fabrykantami 
drugi \V przeci\vnym końcu, gdzie przyczepiają się kt0rzy kształt ten jaki się im dziś nadaje przyjęli, 
struny; pozostale zaś cztery zow·ią się narożnikowe- byli: Peregrino Zanetto, Gaspar da Salo, Gio Pao
mi pieńkami. lo Maggini, oprócz innych w Brescii pracujących, 

Do tych sześciu pieńków przyklejone są: sześć a z nich Gio Paolo Magginiemu należy się pier· 
deszczułek podług krawędzi instrun1entu wygina· 

1 

wsze11stwo w bresciańskiej szkole. 
nych, które stanowią boki; przy tych bokach we- Fabrykanci w ogólności mają z~'yczaj w instru
wnątrz instrumentu przykleja si~ dwanaście liste- menta '"'Jasnej roboty wklejać kartki (etykiety); 
wek Z\vanych obwódkami. Następną część stano- jak niemnićj takie, które w ich praco\vni przez po· 
wi wierzchnia deka (lzyli wierzchnia dźUJiękowa; mocników zostały zrobione, oznaczać iż wykona· 
w niej wyrznięte są esy, do niej przyklejona belka. ne pod ich dozorem. Na tychże kartkach Z\\'ykli 
Tak w wierzchu dźwiękowym jak w spodzie osa- oni umieszczać rok \V którym instrument wykoń
dza się dwanaście fornirów, rozćiągniętych równo- czony został; ale na kartkach instrumentól4 poeho
legle od krawędzi ( •). Szyjka składa się z rączki, dzących z Bt·escii niema wzmianki o roku ich bn
skrzynki i ślimaka, którego czasem zastępowano dawania, i to tylko pe\vna, że pochodzą z XVI 
główkami aniołków, lewków i t. p. wieku. 

W skrzynce szyjki mieszczą się cztery kołki; do Andrzej Amati, fabrykant nożów i instrumentÓ\V 
rączki jej przyklejony jest gryf, \V kot}cu tegoż od chirurgicznych w I\:remonie, wydając córkę swoję 
strony kołkÓ\\' znajduje się prożek górny. W prze- za Magginiego, oddał zarazem dwóch s'voich sy
ciwnym końcu instrumentu, gdzie struny do tegoż uów, Antoniego i Hieronima, do nauki zięciowi. 

przyczepione, przy zakończeniu 'vierzchniej deki Po wykształceniu si~ \V obranym zawodzie, na po
znajduje się dolny p1~oż ek. Pod nim w dolnym pień- czątku XVII wieku zaczęli oni praco,vać 'v !{re
ku w połovatrie \vysokości bokó'v mieści się czopek, monie. Antoniego Amatego instrumenta pokazują 
do którego za pomocą struny przyczepiona płóżka, się z roku 1603, a roku 1606 znajdujemy Anto
'v nićj zaś osadza się cztery struny, naciągoione niego i Hieronima braci Amatich, którzy w tym 
przez powyższe kołki, a spoczywające na podstawku czasie wspólnie pracowali. 
i na górnym prożku. We~ nątrz skrzynki skrzyp- Jeśli bresciańskie instrumenta odznaczały się 

cowćj umieszczony cienki cylinder, dotykający swe- mało wznoszącą się wypukłością, kt<.)ra swoje okrą
mi końcami spodu i \vierzchu dźwięko,vego, nazy- glości oniemal kończyła przy krawędzi 'v miejscu 
~'a się duszą. Z takich to części składa się każdy gdzie fornir osadzony, to bracia Amati robili in
instrument smyczkowy. strumenta 'v których ~'ypnkłość wyższa mieściła 

'Vynalazek tych instrumentÓ\V sięga odl~glych si~ w środku deki, zaś ku krawędziom wyrabiali 
'\ViekÓ\V. Jedni przypisują go Rzymianom; inni wy- \Vklęsłość często dość znaczną. Breściańska szko
\Vodzą go aż z Egiptu. Nie upierając się ani za je- ła odznaczała nadto s'voje instrumenta przy szyj
dnem ani zadrugiem podaniem, przytaczam to ty l- kach rzeźbą, niemnićj osadzenierr1 podwójnych for
ko, co z pe\.vnośeią wiadomo, że z Wloeh przed tJirÓ\v, tak aby pomiędzy niemi fryzik drzewa był 
kilkąset laty instrument ten wszedł na \\·idon'nią \vidzialnym; oprócz tego na powierzchni spodu in
muzyczną, a wszedł już z taką doskonałością, że krusto\vała szachownice z fornirów, lub inne po
do dziś dnia go nie poprawiono. J dług rysunku ozdoby, co nawet czasem na \vierz-

chniej dere \\:idzieć się daje. Aroatowie zaniechali 
( ł) ForniraUli nazywają się cienkie paski drzewa, zło- tych ozdób, a całą us~Jność obrócili na czyste 

żone z trzech czę§ci, to jest z dwóch czarnych, pomiędzy odrobienie instrumentu. Slimaki stano\viące zakoń
któremi mie~ci się pasek biały. ULrzymują niektórzy że czenie szyjki już były przez Magginiego przyjęte, 
fornir przy krawędzi osadzony jest tylko dla ozdoby; lecz , . . .•. 
robiący instrumenta wie iż od dokładności ich osadzenia, jak niemniej okazuJe Slę IZ Instrumenta tegoż auto-
jak niemniej od właściwego umieszczenia, dobroć tonu ra, nie mające 'vzwyż wspomnionych ozdób, 
instrumentu zależy. ' (oprócz pojedynczegó forniru~, lepsze są od innych 

•• 
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ozdobami obciążonych; utrzymują na\vet, iż pla
skarzeźba przy skrzynce szyjki, rÓ"'nie jak rzeźby 
do spodu przyklejane, czynią uszczerbek piękno
ści tonu instrumentu. 

W tyroto czasie zaczyna się rozwój fabrykacyi 
rzniętych instrumentÓ \V. Jakub Stajner z Mikola
jem Amatim synem Hieronima, którzy jednocze
śnie uczyli się u braci Amatich, jako też ucznio\vie 
Mikołaja Amatego: Jan Chrzciciel Rogerius i .L\n. 
drzej Guarneri, t\vorzą nową szkolę budowy instru
mentów; szkole zaś kremońskif~j Antoni Stradiva
rius, Józef Guarneri i Piotr Guarncri (starszy) przez 
zaprowadzenie ścislych zasad budo\vy, pra\vi
del (i), jak niemniej po'-''ićrzchownego kształtu, 

nadali stopień rozwoju, którego przez półtorasta 
lat naruszyć nie zdołano. 

Z liremońskiej szkoły odznacza się głó\vnie 

Antoni Stradivarius. "''jdzialem oryginalne instru
menta jego roboty z prawdzi\vemi kartkami od ro
ku 1680 do roku 17 34., a \V jednych oryginalnych 
skrzypcach jego znalazłem kartkę z roku 17 35, 
lecz ta była podrobiona. Prace tego \vielkiego 
mistrza są tak odznaczające się od '\Vszelkich in
nych, zarówno da\vnych jak dzisiejszych, iż dosyć 
obejrzćć rożek, es lub ślirnak, aby natychmiast po
znać że wykonane zostały dłonią Stradivarego. 
Ton jego instrumcntÓ\v, (jeśli przez złą reperacyą 
nie zostały nad"verężone} łączy 'v sobie śpiewność, 
okrągłość i silę, wspaniale roznosi się po n~j więk~ 
szym lol<alu i panuje nad wszystkieroi dźwiękami 
do składu tnuzy ki '\'Ch odzącemi. Słusznie więc na 
pomniku jego "·yryte są wyrazy: ,,Był on nietylko 
w s"vojej ojczyznie, lecz na cal ej kuli ziemskiej naj
uoskonalszym \V S\VOjćj sztuce.~' 

Nnjlepszym dowodem ile ozdoby instrumento
wi smyczko1~Temu w tonie przeszkadzają, są instru
menta Stradivarego, które, choć uie mają na spo
dzie ani lvierzchni<!j dece inskrustacyj, jak bre
sciański(l, tylko po bokach i przy szyjce, są jednak 
gorsze od czysto odrobionych tegoż autora, mają
cych pojedynczy fornir, pomimo że pićrnrsze zro .. 
bionc są z doboro\Yego drzewa z naj,viększą ~ta

rannością, pomimo że znajdujemy w nich zacho
wane wszelkie pra ~vidła budo"''Y tego instrumentu 
w takim samym stopniu jak 'v drugich. 

(1) Zasadq, budowy jest oznaczenie wielkości wymia· 
rów i kształtu, a prawidłem nadawanie tym częściom mo
żebności wydobywania tonów. 

• 

Nazwisko Guarneri niemniej znane jak Stradi· 
varego w bistoryi instrumentów smyczkowych. 
~ie było familii \vloskiej w któr~jby tyle osób po· 
święcalo się robieniu skrzypcÓ\V jak w rodzie Gu
arnerich; prace ich okazują się w XVII wieku 
i przechodzą do połovvy XVIII. Najstarszym jest 
Andrzej Guarneri, uczer1, jak 'vyżej nadmieniłem, 
Mikołaja Amatego. SynalNie jego i wnuki poświę· 
cali się ternuż zawodo\vi, a navvet znajdujem ko
bietę z ich rodziny robiącą sln·zypce: bylato Kata· 
rzyna Guarncri, pracująca \V XVIII \·vieku. Z in
strumentów po nich pozostałych ol<azttie się, iż 
\Vłącznie z l(atarzyną sześć osób tego nazwiska 
z fabrykacyi instrumentów jest znanych. Na czele 
ich stoi Józef Guarneri syn Andrzeja, pracujący 

przy końcu XVII i na początku XVIII wieku. 
Instrurnenta jego są tak znakomite, iż W piękności 

głosu niemal o pierwszet1st 'vo 'valczą z pracami 
Stradivarego, a w sile niekiedy je przewyższają. 
Najlepszym dowodem doskonalości instrumentóvv 
Józefa Guarnerego jest ta okoliczność, że Pagani
ni, ó'v wladzca gry skrzypcowej, na tego autora 

• 

instrumencia kancerta S\Yoje gry,vat, (i) podobnie 
jak "''ielki nas·, mistrz l{arol Lipiński. 

Z ośmdziesięciu Włochó\v, poświęcających się 

\Vtedy fabrykacyi skrzypiec, wielu, trzymając się za· 
sad budo\vy autorÓ\<V klassycznych, wypuszczało 

na Ś\viat dobre instrumenta. P o nich następuje u pa· 
dek nietylko szkoły kremor)skiej , ale w ogóle ro·· 
hienia dobrych instrumentów smyczkowych. Miej-~ 

sce dawnej powloki werniksowej zaczyna zastępo· 
vvać nowo wynaleziony lakier spirytusowy, a to 

( ł) Nadmienić tu wypada że Paganini posiadał dobra 
skraypce Stradivarego, a przecież koncerta swoje wyko
n~·wał na instrumencie Guarnerego. Powodem do tego by
ło, jak sam przyznawał, że od dawnych lat na nim grywał 
i do niego się przyzwyczaił, a nadto że instrument ten 
wszelkim wymaganiom się podda\vał. Skrzypcb Józefa 
Guarnerego, na których Paganini grywał swoje koncerta, 
po śmierci jego zapisern przeszły na własność jego ro
dzinnego miasta Genui, z warunkiem aby na zawsze tam 
zachowane zostały; wszelkie więc "·ieści gazeciarskie 
o zapisaniu ich temu lub owemu są fałszywe. Znalaz! się 
wprawdzie kupiec genueński, który korzystając z łatwo· 
wierności podróżującega Anglika, sprzedał mu skrzypce ja
koby Pagf}niniego za 30,000 lir·ów, lecz kiedy Anglik ze 
skarbem swoim przybył do Paryża, tameczni tnawcy wy
śmieli go, bo nabył jakąś kopią podrobioną. Z wytoczo
nego późo iój procesu pokazało się że skrzypce Guarneri 
Paganiniego nigdy Genui nie opuściły • 
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z po,vodu że dla nadania tamtćj potrzeba do d\vóch ścią \V \vyrabianiu instrumentÓ\V stnyczko\VJClJ, 
miesięcy czasu, i tylko \V porze letniej robota daje trzymając się lvzorÓ\V budo,vy Stnjnera. Jednakże, 
się uskutecznić; spirytuso,vym zaś lakierem za dwa, po,vlekając je \V ogóle spirytuso"'Jm lakierem, nie 
najdalej za trzy dni i 'v każdej porze roku instru- pozosta'"7ili po sobie równie dobrych instrumcn· 

ment powleczonym być może. tów. Są wpra\vdzie pomiędzy niemi i tacy co ,ver-
Łatwo pojąć iż tak odmienne wykończanie in- nikso\vali s\voje instrumenta, lecz mięszając do 

strumentu nie mogło pozostać bez vvply\vu na jego werniksu bursztyn, ujęli po,vłoce \vłasność udzie
dobroć. Jakoż skrzypce włoskie niepo,vleczone lania drze\vu giętkości i elastyczności. Inni nic trzy-

, werniksem mają gorszy ton od \fernikso,vanycb, mali się ściśle wyższych wypukłości i 'vykra\vania 
klassyczne zaś instrumenta, nawet najpierwszego esów 'vlaści~i'ego instrumenton1 Staj nera. Andrzej 
autora Stradivarego, tracą piękny s"'Ój dź\Yięk, Ferdynand 1\fayer, pracujący \V Salzburgu \V pier· 
gdy spirytusowyn1lakierem zostaną po"' leczone ( 1

)· wsz~j połO\\'ie XVIligo wieku, uczcó Guaraerich, 
W spomniony wyżej Jakub Stajner, uczeł1 braci po,vlckal swoje instrumenta w loskim werniksem, 

Amatirh, \Verniksując sv;roje insŁrument.a, przez na- trzymając się zasad budowy SV\1 ~go nauczyciela do 
danie im wyższych "'ypuklości i kształtne ich rozpro- takiego stopnia, że jego instrumenta \V ogóle sprze
wadzanie, nadał im zarazem ton, który okazy,vał da\vane są za " 'yroby Guarncrich. Przy kot1cu 
się lepszym od innych rówuocześnie robionych. wreszcie zeszłego i na początku teraźniejszego stu
lv'lieszkając 've \Vsi Absam niedaleko Insbruku, lecia, fabrykanci niemieccy, przckona;vszy się 
przez długi czas nieznany, znalazł wreszcie opie- o wyższości lvłoskićj szkoły, odstąpili od swego 
kuna w hrabi Tri1utmansdorf, który kupując od patryarchy i zbliżyli się ile możności do systemu 
niego skrzypce zapłacił mu znaczną surnmę, i nie- kremońskiego. 

poprzestając na tćm wyznaczył mu dożywocie. W e Francyi fabrykanci instrumentów nie trzyma
Przy takićj pomocy mógł Stajner prace swoje sta- li się zbytnićj wypukluSci; wah::~li się jednak w na
rannie wykonywać i stać się wzorem dla współ- daniu umiarkov;ranyeh, a następnie przeszli do wzo
ziomków. Instrumenta jrgo nacechowane są ory- rów szkoły kremońskii-j , jakkil l wiek i między nie
ginalną klassycznością; ale wyższe wypukłoSci, mi .zjawiają się instrumenta podług szkoły hresciań
nadając nowemu instrumentowi ton przenikliwy skićj. Francuzcy fabrykanci dokładali wszelkich 
(mordant, durchdriogend), tracą z czasem przez usiłowań ażeby ich wyroby wyrflwnywały najdo

parci.e wyp~~żo.oycł_J st.run na cla.st!ez.ności, i przez- skonalszym włoskim; ale gdy ich starań skutek 

to .me na?tera~ą stly J rozleg!os~~, _P_tękn~g~ to~n~ 
1 
nie uwietlczyl, wp~dli na myśl ,~·ysta wiania drzewa 

~taJne:. me mogl ~ego przewtd~.tec, Jednakze ok~ na wysoki stopion gorąca w p1ecach lub w prze· 
hcznosc ~~.stała się powodem Iz. klass!cy ~r.emon- ciągu pary, przez co chcieli temu drzewu nadać 
sry druglCJ ~ol~'"! XVIII~o WlCku, Jak JUZ nad- starość; gdyż, podlug mniemania ówczesnego, do
mieniłem, wz1ęh si.ę do umt~r~o:vanycl~ wypukla: skonały ton włoskich instrumentów od starości 
ści, (nic powtarzaJąc bresciansl{lch) ktorc P0 "'0 li drze\va mial zależćć. Doświadczenie jednak okaza
nabierają przez parcie cor~z '''ięcej elasty~z~oś~i, ło, że podobne postęp0 ,,rauie z drze,vem odejmuje 
przez co ton instrumento\V coraz mocnieJszym mu koniecznie potrzebną elastyczność. 
i piękniejszym się stalvat i to może służyć za do-
\VÓd, jż bezzasadnie t\vicrdzono jakoby głos li tyl
ko poprawiał się przez starość drze'"'a. 

W wielu stolicach i \Viększych miastach niemiec
kich, rozmaici fabrykanci odznaczali się akuratno-

( ł) Szczegółowe objaśnienie w tym przedmiocie za
wiera artykuł Biblioteki Warszawskiej z r. i 853 w zeszy
cie majowym na stronie 3 8 O p. t. ,, Krótka wiadon1ość 

o przygotowan~m do druku dziełku przez Ft'yaeryka Ka • 
nigowskiego ,,0 skl·zypcach i innych instrumentach stru· 
nowych." 

Przy końcu zeszlego wiel{u znalazł się \Ve Fran
cyi fabrykant naz\-viskiem Chanot, l\tóry podług 
s\vych ogloszeń, czy może i z przekonania, oprócz 
nowego kształtu instrumentÓ\V, nadanic onym wyż
szej doskonalości obiecy\v at Byłoto coś '\V rodzaju 
skrzypców, naksztalt da\vnej gitary '''loskiej (u nas 
z'vanćj hiszpańską). Wielkość rÓH'nała się Z\VJ• 

czajnym skrzypcom, lecz cztery rożki przy esach 
uo1icszezone, które budo"7ę instrumPntu \Yzrnacnia
ją i \V połączeniu z górnym i dolnym pieńkiem tan· 

-
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grntalne (styczne) drgania \V instrumencie wy,,· o· tegoczesnych francuzkich fabrykantów, porzucając 
łują, przy tej budowie nie mają miejsca. szarlataneryą i powyżej wspotnniane przygoto'''Y· 

1"\ridziałem we 'Vloszech stary i nieużywany instru- wania drzewa, z całą gorliwością ch,vycila się \VZO· 

ment taldegoż kształtu, z kartką Sufano de Fatis rów szkoły kremońskiej, i nie dozwala upaść sztu· 
z 1535 r. Być może iż wynalazcafrancuzkipodobny ce robienia instrumentów, a zarazem czyni zabiegi 
in strunlent gdzie dostrzegł, być może iż odmiana ta w odkryciu zatraconego 'vPrniksu; na do\vód czego 
była rzeczywiście jego pomysłem; jakkolwiekbądź, zamieszczam tu tłumaczenie recenzyi o \vystalvie 
lubo mu sła,vy nie przynio~ła, ale za to sporo pi e- paryzkiej z 1849 roku z N r. 337 dziennika L'z.llu
niędzy. Będąc fabrykantem średniej zamożności, $tration, za\vh~rającą tylko wzmiankę o olbrzymiej 
narobił znaczny zapas takich instrumentów, nastę- 'vielkości kontrabasie p. Villeaurne, któremu niżej 
pnie zaprosił artystÓ\\' z głośną w Ś\\7ie'rie muzycz- obszerniejszy poświęcin1y rozbiór. 
nym reputacyą na spróbowanie Sl"'ego wynalazku, ,,Wykony\vanie instrumentów strunowych, któ· 
i nie wiadomo czy wn1ówił w nich rzeczy,viście rych ton za pomocą smyczka wydoby\va się, nie 
znamienitą wyższość nad 'vloskiemi nawet instru· przedstawia i nie może oddawna przedsta,viać nic 
mentami, czy też inneroi dowodami potrafił na swo- odznaczającego się pod względem wynalazku. 
ię stronę ich skłonić, dość na tem że najszumniej- Kształt skrzypców jaki ostatecznie im nadano od 
E ze ogłoszenia o niezrównanyrn wynalazku roze- 1 końca XVIgo wieku, jest oczywiście najprostszy 
szły się w ś"viecie przez gazety. Fabrykaut S\voje i najpiękniejszy jaki sobie wyobrazić można. Wszel
instrumenta bardzo dobrze sprzedał i z zebranych kie no,vości późniejsze, pon1imo szumnych rozu· 
pieniędzy w Paryżu dom piękny nabył; ale biedni mowań, wy\vniosko\vanych z mniemanego rozwią· 
grający, nie widząc żeby instrumenta na~'et z cza· zania pewnych zagadnień akustycznych, spełzły 

sem "''yrównyVt'ały \vłoskim, jak gazety to natych- bezskutecznie. Dlatego też nasi najlepsi fabryk~n· 
miastowo przyrzekały, lecz przeciwnie, dostrzega· ci skrzypców ograniczali się na nadaniu instrum6n· 
jąc że coraz gorszeroi się stają, porzucili j~ uar(!sz· tom swoim właściwego kształtu, z najściślejszą 
ci e, i po dziesięciu już latach nikt na nich nie gra l dokładnością naśladując wzory dawnych mistrzów, 

Często w gazetach znajdujemy doniesienia o no- i usilowali z całą gorliwością dojść nie9cenionej 
"lVO wynalezionych instrumentach, które jednakże tajemnicy tego pięknego werniksu, podzi\viane
nas nie dochodzą. Być może iż gdzieś podobalo go na niektórych instrumentach kremońskich, 

się komuś zamiast czterech strun na,viązać pięć, a który zdaje się być zatraconym. Fabrykanci na
innemu zamiast wiolonczellizrobić instrument środ- si tegocześni po Vt'i~kszej części tak doskonale na· 
k·ujący pomiędzy wiolonczellą n altówką: ale wszyst- l ślado\vali drogocenne \vzory skrzypcÓ\V różnych 
]{ie te pomysły nie mają żywotności potrzebnej na mistrzów '"łoskich, że najdoślviadczeńszy znawca 
przetrwanie wiekó,v, co pierwszym jest warunkiem często nie zdołał rozróżnić kopii od oryginału. 

prawdziwego wynalazku. Wyrabiano przy końcu Złudzenie niekiedy dochodziło do tego stopnia, że 
XVI go i na początku X V ligo wieku instrumenta , płacono 3,000 franków za skrzypce zrobione przez 
rozmait~j wielkości, u których oprócz nawiąza- fabrykant a tegoczesnego j niedawno sprzedane 
nych strun na podstawku, inne na spodniej części przez niego za 300 franków. Nie możemy pominąć 
podstawka umieszczano, a nawet struny przez \V tym ogólnym przeglądzie tegorocznej '\vysta
skrzynkę instrumentu przeprowadzano, lub oprócz wy instrumentu muzycznego pra\vdzhvie ekscen
strun na gryfie umieszczonych dawano inne pod wy- trycznej fabrykacyi, który wszyscy zauważać mu

drążonym gryfem przechodzące; lecz wszystkie te sieli wraz z nami (gdyż niepodobieństwemjest aże
pomysły nie zyskały przyszłości; li tylko kwartet by ktokol\viekbądź pominął go wzrokiem). Chcemy 
prosty utrzymał się, a to z powodu iż budo\va tu mówić o potwornym (monstre) kontrabasie 
skrzypców i wiolonczelli opiera się rzeczywiście Villeaume'a." 
na zasadach naukowych. Gdyby te nowowynale- Z tego wyjątku z artykulu o wystawie paryzkiej 
zione instrumenta miały jakąbądź wartość, toby czytelnik poweźmie wyobrażenie o stanie przemy· 
na wystawie paryzkiej powinny si~ były ukazać slowości i zapatrywaniu si~ na postęp fabrykacyi 
i pewno zostałyby ocenione. Większość bowiem 1 instrumentów smyczkowych we FranClyi, i zarazem 
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przekonanie, że oprócz pomienionego kontrabasu 
Villeaume'a żaden inny wynalazek nie mial tam 

• • 
IDl~JSCa. 

W najno\vszych czasach i u nas zjawiło się po
do bo e ogłoszenie, a lubo daleki jestem od toczenia 
jakiejbądź polemiki, gdy jednak założyłem sobie 
zebrać wszystko cokolwiek dotyczy instrumentów 
smyczkowych, nie mogę pominąć artykułu w Ku
ryerze Warszawskim z d. 29 listop. (11 grud.) 1854 
roku, Nr. 326 następującej osnowy: "W spomnie
liśmy onegdaj o nowo wynalezionym instrumencie 
pana Apolinarego Kątskiego w Petersburgu; dziś 

'vięc dodajem następujące o tem szczegóły. Instru
ment ten zyska! nazwę pentakord, gdyż jest to ro
dzaj $lcrzypców altówki, o pięciu strunach. Począt
kowo wpadł już na tę myśl J. Senko,vski, który 
\V chwilach lvolnych zajmo\val się oddawna ule
pszeniem fortepianu, i doszedł clo nader ważnych 
rezultatów. Słyszano już nieraz grę na fortepianie 
Senko\vskiego, z towarzyszeniem muzyki duchow
nej (tak l), a co jakoby obecnie odkryto w Niem
czech pod nazwą harmonikonu. Instruotent 1\:ątskie
go jest prawdziwie czarującym. Zadziwia w nim 
szczególniej zlanie glosu sopranowego, czyli dysz
kantu, z kontr-altowym lub też alto~ ym i baso
\Vemi tonami. Stosownie do życzeń dyrekcyi tea
trów w Petersburgu, p. A polioary l(ątski grywa 
teraz bardzo często na tym instrumencie sola pod
czas baletów dawanych na tamtejszej scenie.'' 
Każdy postęp, a mianowicie w sztuce, jest pożą

danym dla myślących ludzi. Te kilka słów które 
Kuryer Warszawski pośvvięcil wynalazkowi czy od
mianie instrurnentu okazują, że rzecz idzie albo 
o większe skrzypce, albo o mniejszą altówkę, z na
\Yiązanemi pięcią strunami zamiast cztćrech. Myśl 
ta odda\~vna gnieździła się w Pctcrsburgu, i może 
przez pana Senkowskiego jeszcze przed 1837 
rokiem podaną Lyla \Virtuozowi ... t\.rtot. Przynaj. 
tnniej to pe'"7na, że Artot przyjął ją w o"'Jm czasie 
z zapałem, i kazał s\voje skrzypce (grand patron) 
w ten sposób przerobić. Byłto dobry instrument, 
który otrzymaJ w 13 roku życia S\vego od konser
watoryunl paryzkiego jako pier\vszą nagrodę, '\\'iel
kości takiPj, jaką skrzypcon1 ostatecznie nadać mo
żna. Artot u u tym pięciestrunnym instrumencie przez 
dlngi czas gry\vał, ale przekona,vszy się iż skut_ 
Idem takiPgo przekształcenia nizkie tony jrgo by_ 
ły słabe, szorstkie i ciężko odpo\viadające, \vysokim 

zaś brakło na świetnej czystości, zarzucił pomysł 
i kazał skrzypce urządzić na dawny sposób. 

Niemalą jest zasługą p. A pol. Kątski ego, że czas 
swój i mozolną pracę poświęca dla odkryt.~, i "'·ie
rzymy iż znarnienity talent jego może nadać temu 
instrumentowi coś czarttiącego; lecz gdyby w jednej 
massie powietrza, jaka jest zawarta \V skrzynce in
strumentu smyczkowego, znaleźć zdołano podsta
wę dla sopranu, altu, i basu, toby nie robiono tak 
rozmaitej lvielkośl·i instrumentów, kt<1rym bardzo 
trudno nadać właściwą massę powietrza, jakiej po· 
trzeba skrzypcom do \vydania sopranowego, altów
ce do altowego, a \Violonczelli do basowego głosu, 
i zbudo\vać je w ten sposób żeby wszystkie tony 
czysto wyda\valy; bo czystość tonu instrumentu 
smyczko,vego, oprócz Vł'ielkości desek, głównie od 
massy powietrza 'v nim zawartej zależy. Jeżeli za· 
tem ten pięciastrunowy instrument ma jaką war
tość, to czas nt1jlepiej ją ustali; albo\viem byłobyto 
prawdzhYą nadZ\'\'yczajnością nadać jednemu mu
zycznemu przedmiotowi charakter sopranu, kontr
altu, i basu, czego na\Yct od głosu ludzkiego nikt 
nieśmiałby żądać. Są wpraV\7dzie instrumenta, jak 
arfa, fortepinn, które od baso\vych tonów prze
chodzą do naj,vyższych soprano\vych; każdy je· 
dnak przyzna iż tony tych instrumentów nic odzy· 
wają się charakterem dźwięku basowego, altowe
go i soprano vvcgo głosu. W organach za to cha
rakter każdego głosu rzeczywiście się mieści; lecz 
dla " "ydania takowego umieszczono tam osobny 
rząd piszczałek zwany regestrem, \V którym przez 
nadanie piszczalkom stósownej objętości cechuje 
się charakter każdego głosu. Znajdujem 1vięc 'v.'or
ganie gł0s skrzypiec, głos altówki glos wiolonczelli 
i t. d. W instrumentach zaś smyczkowych massa 
po\vietrza taką samą \Vłaśnie odgry~'a rolę, jak 
\Y organach objętość piszczałki. 

Nieznany ogólowi powód dobroci skrzypców 
wszędzie dawał pochop do zabawnych i nawet 
dzi\vacznych pomysłÓ"'' a nigdzie podobno \vięcej 
jak u nas. Jedni IJp. dowodzą że chcąc zrobić do· 
bre skrzypce, trzeba brać drze\vo z belek starego 
kościola; inni miechy i piszczałki ze starych orga
nów na ten cel koniecznie przeznaczają; niektórzy 
mają robione skrzypce z d\vustuletnich belek roz
walonych domów ze starego miasta. Utrzymywa
no i e pe'\-vien artysta grający kancerta miał in· 
strument wyrobiony kozikiem chłopa z gór kar-
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pacldch, a nareszci~, na doflliar niedorzeczności, 
chciało się komuś poruszyć stare trumny z pieczar. 
Czytelnik sądzi może iż mówię o przesądach upo
'\Yszechnionych w zeszłych wiekach; ale na dowód 
że takowe są tegoczesne, przytaczam ustęp z kor
respondencyi z Płocl<a, un1ieszczonej \V Dzienniku 
Warszawskim z d. 27 paźd. (8 listop.) 1854 roku, 
Nr. 294. Autor jej, \vspomniawszy o koncercie 
dawanym 'v tern mieście przez p. Ładę, przytacza 
slowa sąsiada swego 'v krześle teatralnem, (które-
go nazywa ~vtajemniczonym w zasady muzyki), ob
jaśniające tajemnicę dobroci skrzypiec w sposób 
następujący: "Wiele już lat temu w l{renlonie 
znaleziono \V pieczarach jakiegoś starego l{ościola 
znaczną ilość nadzwyczaj dobrze wyschni~tych 

trumien ze Ś\vierkowego wyciosanych drzewa. Po
nic~7aż tako\ve leżały bezużytecznie, wystawiono 
je na sprzedaż. Kupił je za po~ierną cenę jakiś 
fabrykant skrzypiec, podobno Stradivarius, i Ó"7 

materyał drze"'nJ, doskonale wyschnięty, nie ma· 
jący już w sobie żadnych ży~ricznych części, użył 

na skrzypce. Okazały się ony lepszemi od innych, 
odznaczały się szczególniej czystością echa, a fa
brykant doskonałe na nich zrobił interesa. Skrzyp· 
ce jego nabrały rozgłosu; zaczęto je poszuki\vać 
i ztąd pochodzi ovva radość każdego skrzypka, ]de· 
cly może przypadkiem dzisiaj znaleźć skrzypce 
Stradivaria.tsa. Rodzina Paganiniego cho,va po nim 
takie skrzypce na pamiątkę. Suchość drzewa, 
a tern samem i dawność jego, jest ~'ięc całym se· 
kretem dobroC'i starych skrzypiec. Cała zaś do
skonałość smyczka zawisła na doborze '\Vlosia. Po
sługują ku temu ogony końskie. Jeżeli są wzięte 

z egzemplarza generis masculini to są za tl\rarde, 

zaś jedynie zasługuje na pewną uwagę we wszyst-. 
kich ogłoszeniach tego rodzaju, to starość drze\va. 
Nie przeczę że dobrze wysuszone drze\vo jest je· 
dnym z koniecznych warunków do robienia \Vszel-
kich instrumentów muzycznych; ale stare drze\VO 
nie jest zasługą starego instrumentu, bo cały in· 
~trument ~myczkowy przez starość ulepsza się .. 
8\vieżo zrobiony· instrument, choćby z naj starsze. 
go dr-zewa, jest gorszym od zrobionego z materya
łu dobrze wysuszonego; czernuż V\7ięc koniecznie 
wyszukiwać drzewo z trumien? Wszak drzewo 
w pieczarach nie schnie ale butwiej e, gdyż nie ma 
tam przeciągu powietrza koniecznego do \vysusze· 
nia drzewa, a wyciosane deski trumien nie posiada
ją potrzebnej grubości do "''yrobienia z nich wierz· 
chu skrzypcowego. 

Jakże ubliżająceroi są podobne wieści znakomi· 
tym zdolnościom i wiadomościom Stradivarego 1 
jal<że go poniżają przytaczaniem błędnych i zmy
ślonych okoliczności! Należałoby raz poprze· 
stać marzyć o starem drzewie, bo takie marzenie 
w XIXm wiekujest zbutwiałem, do żadnego rez_ul
tatu nieprowadzącem, jak się okazało z zabiegów· 
czynionych około suszenia drzewa we Francyi 
i przechowania naturalnego drzewa za granicą. 
Pożyteczniej podobno będzie zająć się rozpozna
niem rzeczywistej doskonałości instrumentu. Za
nim to jednak uczynię, nadmieniam że Włosi nie 
marzyli o starem drzewie, ale starali się \vyrabiać 
dobre instrumenta; współziomkowie ich nie gar
dzili krajowemi 'vyrobami, a znalazłszy \V nich za. 
lety, chronili je od zniszczenia. I Bóg im to wyna
grodziJ, bo instrument za który placono niegdyś 
fabrykantowi 20, 30, 40 duk., sprzedają teraz _po 
200, 300, 400 duk. je żeli z generis feminini, to są za miękkie i niej e .. 

dnostnjne.'' 
Takieto jest ostatnie, najno\vsze tego rodzaju 

t""ierdzenie, i bodaj było na zawsze ostatniem. 
Jedni chcieli uzysl\aĆ wyższą cenę, drudzy zasła
niali s\voję nieznajomoś·ć przyczyny doskonałości 
instrumentu przytaczaniem osobliwych faktów. Co 

U nas niestety dzieje się przeci\"\rnie. Powie kto 
może iż u nas nie było i niema odznaczających 
się instrumentów; ale że były, ·za to ręczę, tylko 
nie potrafiono ich ocenić i obchodzić się z niemi. 

(Doko6czenie w następnym zeszycie). 
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UCZONY l KROKODYL. • 

Pan Ądamson, mieszkaniec miasta Belfast wIr
landyi, pomirno że był uczonym, rniał bardzo znacz
ny majątek. Jednakże ta okoliczność, dla ogółu 
tyle pożądana, nie dawała mu sz<.'zęścia; niespokoj
ny jego umysł zapragnął czegoś v.rięcej, zapragnął 
słal-YJ głośnego '\' świecie odkrywcy. Co rano, 
'vstając z łóżka, p. Adamson za pytywal sam siebie: 

K&Jft',\ STUATA R. IV. 

Dlaczego podróżnik Bruce nie odkrył pół"vyspu 

Meroe? I szperał po mappach Bruce'a, od gór księ
życo\\·ych aż do Hermopolis, a nie znalazłszy 
w nich tego póh.vyspu, który Herodot na własne 
przecież widział oczy, \V głębokie 'vpadał zadumanie. 

Pewnego dnia nasz ~rlandczyk, trawiony \Ye· 

wnętrzną tęsknotą, opuścił rodzinne miasto i udał 
8 
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się przez Francyą i morze Sródzicmne \V podrói 
do Egiptu. Odkrycie pół,vyspu Meroe było gwiaz
dą przewodniczącą mu w tem \vielkićm przedsię· 

• • 
'vz1ęc1u. 

Przybywszy nad brzegi Nilu, nie powitał na\"\'et 
piramid (co rzeczywiście wielką było niegrzeczno
ścią, lecz na stoit·kich tych pomnikach FaraonÓ\'' 
~adn~go, jak się zdaje, nie spra\~'ilo "7rażenia); 
w l{airze zabawił ldlka tylko godzin i bez \VJ· 
tchnienia pra,vie dosięgnął ruin Karnaku. Tu led\vo 
niedbały rzut oka poś"vięrił posągorn Memnona, 
podziemiom Ozymaodiasa, wykopaliskom Sezo
strysa, obeliskom Luxoru i wszystkim cudom Te· 
baidy. Puszczając się dalej '"zwyż Nilu, ujrzał La
to polis, Eletyą, Apollinopolis, Ombos i Syenę; ale 
o zgrozo! \'\'spaniałe Z\Yaliska tych miast staroży
tnych jednego nawet okrzyku U'vYielbicnia nie wy
darły uczonemu! 

• 

. Raz, 'v sąmo południe, słońce Z'vvrotniko\ve do-
piekało tak silnie, a cblodne nurty Nilu \vabiły tak 
ponętnie, że Adamson uległ pokusit~, i, po raz pierw· 
szy, odkąd został uezonym, postano\vił odważyć 
się na kąpiel. 

Spojrzał w około siebie bada\Yczo, ale nie do
strzegł ŻY\\'Ćj istoty Była to pra,vclzh·''a pustynia, 
przez którą Nil plynął w uroczysh~m milczeniu, 
zwilżając le,vym swym brzegiem ruiny nieznanych 
gmachó\v, ciągnące się skał lańcuchPm ku starej 
Elefantynie. Uspokojony samotnością, rzucił się 

w Ś\viętą rzćkę, ułożywszy wprzód starannie na 
brzegu odzież swą i buty. 

Pan Adarnson błogosławił dobroczynnćj matce 
naturzf',l<tÓra przez piaski tak piekące po\viodla rzekę 
tak chłodną; na pa \Y al się rozkoszą kąpieli i " 7krótce 
przypomniał sobie chlupięce swe Ć\\' i{'zenin na \VY· 

brzeżach l{ingsto\vn Odmłodzony tćn1 "'spomnie
niem, rzucił się ku środko\vi \vody, i tam s\vobo
dnic, jakby nie był uczonym, począł sobie ply"·'aĆ. 

Gdy tak z lubością oddan·ał się orzeź,viającej 

rozry\vce, usłyszał nagle za sobą zło\vróżbe sapa
nie, i obcjrza1-vszy się ujrzał nieopodal sunącą szyb
k'-' ku sobie rozt\vartą paszczękę, opatrzoną w zę

by którymby lclv pozazdrościł i \V J\voje błyszczą
cych oczu. 

Uczony przypomniał sobie zaraz, chociaż za pó
źno, bajeczkę zaczynnjącą się w te slo"'a: Psy egip-
8kie nie pij({s inaczej jak biegając wzdłuż Nilu, dla 
uniknienia napaści krokodylów. · 

- O psia mądrości 1 zawołał z U\Vielbieniem, 
a jednocześnie rękami i nogami usilonruł pchnąć 

się naprzód, by dosięgnąć tnał<~j \vysepki piasrzy· 
st~j, jedyni~ nadzi0i ocalenia. 

Bylto rzerzy~·iś<·ie krokodyl najpiękniejszej ra· 
sy, ścigający za uczonym, który, jakkol \Viek chu
dy, mógł przecie \V oczach zgłodniałego Z\vierza 
ucl1odzić za kęs cluść po,vabny. 

Adamson dopadł szczęśJi\yie brzegu l '''ysepld, 
ale krokodyl tuż, tuż zdążał za nim; kilka razy na
~7et zda"'alo mu się pły\\'ając, że czuje w nogach 
gorący jego odd~ch; zapomniał nieborak iż kruko· 
dyle mają kre\V zimną. Gdy wyszedł z \Vody ode· 
tchnął na ch"'ilę s~'obodniej; ale na ch"'7ilę tylko, 
bo zaraz przyszło mu na myśl że krokoJyl jest 
zwierzęciem ziemno\vodnem i ścigać go może na 
lądzie. O kilka kroków samotnie 'vysmukła ster
czała p'łlma; a że nasz uczony podobno w dzie\\1ię
tnastym już rok u życia roz'vviązał kilkanaście twier
dzeń Euklidesa (którato praca, juk \Viadomo, nie 
sprzyja rozlvijauiu się tuszy), lvięc lekko i zręcznie 
jak 'vie,vi6rka n'drapał się na j6j wierzchołek._ 

Umieści\vszy się naprędce, jak mógł najwygo· 
dniej, 'v tćj części drze\va, gdzie gałęzie i liście 

palmy rozbiegają s i~ btti nie i krzyżttią, spojrzał 
pod siebiP. 

Widok niebardzo był przyjemny: krokodyl wy· 
chodził z '"ody, otrząsaj~c straszny s\vój pancerz 
łuskowy, i szybko postępowal ku palmie. 

Uczony \V oka mgnieniu odgrzebał \V pamięci 

"'szystko co Pliniusz i Saavers napisali o kroko· 
dylach, i zda\Yalo mu się lvyraźnie że \Vedlug nich 
te potwory \Yłaż~ na drze\va palmowe. 

- O Panic! za,vołał z tr\vogą, spraw aby bra· 
eia moi uczeni, którzy się myl~ co ch,vila, mylili 
się i ty m razenl! 

V\. te m na nicszczęście przypomniał sobie " ·la
sny S\Y()j artykuł, zamieszczony w Belfast-Review, 
'v którym do,votlzil iż krokodyle jak koty 'vdrnpu· 
ją się na drzc\va. Artykuł ten czytało całe miasto 
Belfast, przetłurnaczono go na arabskie, a żaden 

autor Zachodu i Wschodu nie zarzucił mu fałszu. 

Przyby\vszy pod drze\vo, pot"·ór okazał ży,vą 
radość na widok ofiat·y ukrytej w sklp,pieniu Jiścio
wćm, "'Jkonał kilka obrotÓ\v, a potem, jakby 
uznając niepodobieńst\vo zdobycia fortecy sztur
mem, zatrzymał si~. Ob:ężenie zamieniło si~ w blo. 
kadę. 
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'V tern miejscu lvinniśmy hołd złożyć prawdzi
,v~j, niesamolubnej nauce. Adamsan, mi mo nie .. 
bezpieczcńst,va "~jakiem się znajdował, ży'vll uczul 
boleść gcly pomyślał że artykuł jego oparty był n!l 
błędzie. Postano\vił jednak nie prostować go ni
gdy, j~żeli Bóg mu dozwoli po\vrócić do }{raju ro
dzinnego. To co napisał, napisał z przekonania; 
t~rierdzenie że l<rokodyle "\\'łażą na drzewa było 
faktem \Vzbogacającyrn naukę. Jakże je tu obalać, 
choćby się nawet, dzięki palmie nilo,vej, uszło po· 
goni krokodyla? Uczony po,vinien być niewzruszo
nym w swych zasadach. 

Postawa krokodyla przybierała charakter za· 
trważający; blokada jego trwała w zupełnej scisło
śri stratPgicznej. Wyciągnięty na ziemi w cały m 
swym ogromie, potl'vór zda,vał się najcierpliwiej 
już oczekiwać zejścia uczonego, i kiedy niekiedy 
tylko drganiem strasznego ogona zdradzał tajemną 
radość, jaką mu spra\Yiać musiała myśl o uiechy
bnćj biesiadzie. 

Adamson ze s\vej strony badał zl-vycz'łje pot,vo
ru, i znów, oddawszy nauce co nauki, drżeć zaczął 
jak listek osiny. 

Słoi1ce zaszło, a promień jego ostatni okazal 
uczonemu krokodyla \V jednej za,vsze posta,vie. 
Rozmyślając nad s\vojem połoieuiem, Adamson 
przypomniał sobie Robinsona CrusoP, rodem z Yor
ku, który po rozbiciu się okrętu przepędził rÓ\vnież 
noc jednę na drze\vie, a nawet podobno przespal 
się na ni<~1n. I nasz obleżeniec uczynił to samo, ale , 

sen jego był niespokojny, przeryvvany. Sniło mu 
się że w obec grona akademików \V Belfast odczy
tuje rozpra,vę dowodzącą że krokodyle nie istnieją, 
że naz\Va ich baj~ezna, podobnie jak sfinksÓ\\', po
chodzi od starożytnych Egipcyan. Gdy w kot)cu 
zdanie swoje ży,vszym poprzćć chciał gestem , 
o mało nic zleciał z \vysokości na ogon śpiącego 
nieprzyjaciela. 

To go zrobiło ostrożniejszym; zaczął palrami 
podtrzymy\vać sobie powiel<i, aby nic usnąć; bo 
cz~goż czlo~'iek nie uczyni dla zacho\Yania miłPgo 
życia! 

O 'vschodzie slońca ... J\.damson ujrzał z rozpaczą, 
że w położeniu jego nic się nie zmieniło. Na brze
gu tylko rzeki \Yyraźne były ślady iż \V ciągu DOCJ 

·krokodyl z poV\rodzeniem polo\val na ryby, których 
szczątki poszarpane tu i O'-''dzie leżały jeszcze na 
piasku. Spostrzeżenie to zdolne było do rozpaczy 

dopro\\'adzić obleżeńca; bo j e śli potlvór, (tak so· 
bie myślnl biedny nasz uczony) \V nory w ten spo
sób będzie mógl się poży"·ić, to trudno dopah·zeć 
końca nicprzyj cmn<~j jPgo blokaiły. 

Rozumo'\'\'anie to, rzerzy,viśrie dość pra\vdzhvP, 
kre\v ścięło \V żyłach uczonego. Przytern żolądek. 
nieubłagHny ten 'vierzyciel organizmu, nakazują
cyrn głosem dopominał się posiłku; n tu nie było 
sposobu znspol\ojenia słusznych jPgo żądałl. 

Gdyby los dwóch urzonych rzucił \V podobne 
położenie, to n1oże, opierając się na dzi~jach tylu 
obleżeli i rozbić, un1ieliby s0bie zaradzić: mocniej
szy zjadłby słabsz~go, zacho\vując tym sposobem 
światu naukowemu szaco"'ne swe zdolności. Lecz 
Adamsan był sam jeden, i prze,vidy"' ał z przer~· 
żeniem że tu prócz blokady lvalczyć przyjdzie 
z głodem. 

l(rom wielu rzeczy których nie znał nasz uczo
ny, nie \viedział i o t<~m, że palma jego była palm~ 
daktylo"' ą, wydającą owoce srnacznc i poży~' ne. 

Przypadko\\'e dopićro spojrzenie, przy Ś\vietle 
\-vsehodzac(\go słońca, odkryło mu w otaczających 
go liściach obfity ich zapas. 

łV Belfast p. Adamsan jadał na śniatlanie ka\vał 
pieczonej wołolviny i porryą szynki skropionej wi
nem Porto. Teraz, niestety, wypadało rnn \Vziąć roz· 
brat z tern błogićm na,vykuieniem gast.ronomicznem 
i poprzestać na o"'ej mannie z nieba, na O\Vocach 
przez Opatrzność zesłanych. 

Po śniadaniu dzh,,ne znJw myśli zarzęly mu 
przechodzić przez glo"'ę. Przypomniał sobie ko
mentarz do jakiegoś dzieła o Egipcie, lY którym 
j eden z uczonych utrzymuje że krokodyle natural
neroi są mścicielami wszelkich znie,,·ag popelnio· 
nych w tym kraju przez barbarzyńców. Może to 
i pra\vda, pomyślał, bo ua cóż innego zdałyby się 

te pot,vory? Sumienie lvyrzucalo mu iż przebiega-
jąc Egipt nie po"ritał z należnem uszanowaniem 
piran1id faraońskich i posągów bazkiego Ozyman· 
diasa. Skruszony, uciekł się do z'vyklego środka 
" 'szystkich grzesznikó\v pokutujących: ślubował 
głośno, że jeśli uniknie zębÓ\V krokodyla, mśc·icie
la, \vracają~ ucahtie stopy słynnego posągu Mem· 
nona, o którym mó\vią że co rano na po,vitanie 
slońca \vyśpie\vuje tryumfalne kawatyny. 

Ślub każdy uspokaja umysł. Uczony, z sercem 
ulżonćm, spojrzał na pot\vÓr czatujący, chcąc się 
przekonać czy skrucha, co to jak mó,vią przebija 

8• 

-



• 60 

niebiosa) nic wy"·arla na nim cudownej jakiej zmia
ny. Ale krokodylleżał najobojętniej, wcale \Yidać 
niezjednany uczynionem na cześć jego kraju ro
dzinnPgo ustępstwem. 

Druga plagR obleżonych, nieznośne pragnieni~, 

zaczęło trawić piersi uczonego. Daktyle draźnią 

żołądek, a tutaj na pić się niP pod o b n al N ieszczęśli
wy Tantal miał tuż pod stopami ogromną rzekę, 
a umierai z pragnienia. Nil szumem s\voim zda\vał 
się urągać cierpieniom obsaczonego; przejrzyste 
jego nurty chłodziły "'prawdzie powietrze, lecz ani 
jednej kropli " 'ody nie podały spieczonym jego 
ustom. Porównywając się i teraz z Robinsonem 
Crusoe, uznał całą wyższość położenia sarnotnika 
z Yorku. W pra\vdzie i Robinson· przopędzil noc na 
drzewi~, ale zszedł z niego nazajutrz, zabił i zjadl 
kilka papug, napił się czystej wody i rumu, prze
(·hafłzał się pod parasolem i nie napotkał żadnego 
krokodyla; znalazł 8obie " 7reszcie dogodną jaski
nią i to"'arzysza Piątaszka. Szczęśliwy Robinso· 
nie! lvestcbnął zeicha uczony; szczęśli~'Y \vyspia· 
rzu! \Vladzco razem i poddany! I ten niewdzięczny 
śmiał jeszcze narzekać.... Cheiałbym go widzieć 
na tej palmie! 

W tćj ch\'vili lekkie chmury zaczęły pokry,vać 
widokrąg. Adan1son, spodzie,vając się deszezu, 
chciwie już składał garście dla uch\vycenia rosy 
niebieskiej. Lecz nagle jak tnara stanąl mu na 
oczach napis: Granica deszcztt, jaki podróżnik Ros
signoi polożył ua mappie Nilu. Nieszczęściem pal
ma Adarnsona stała w szerokości geograficzn~j, 

gdzie niebo, choć zajdzie całunem, nigdy przecież 
nie zapłacze. 

Krokodyl zdawał się zgady,vać cierpienia uczone
go z Belfast, bo jak by na urągo,-risko co t·hwila 
szedł poić się do rzeki, rzucając przytern z ukosa na 
biednego męczennika złośliwie szydercze spojrzenia. 

Adamsan tęsknym wodził wzrokieol po nie
przejrzanej przestrzeni Nilu, czy nie spostrzeże 

gdzie c·zólna, aby zawołać o ratunek; lecz nadare
mnie; 'v tych stronach pełnych niebezpicczeńst\v 

panuje cisza śmierci. Na poczerniałych tylko rui

nach miejscami nieruchon1ie spoczy,vają i bisy. 
Mimowoli myśl obleżeńca i w tćj dolegli \T ości 

zwróciła si~ do Robinsona Crusoe.- Współziomek 
mój, mówił sobie, choć bluźnił, na los S\vój narze
kając, miał jednak po prawdzie dobre swoje stro
ny, miał zwłaszcza dar wynalazczy. Powiadają ż~ 

sam sobie zrobił chleb, parasol, ubranie a na\Yet 

fajkę: potrzeba uc-zyniła go przemyślnyn1. Na pal
mie tej Robinson byłby nien' ątpliwie dostał \vody; 

idzie tylko o docieczenie jakiroby on sposobem 
wziął się do tego. 

Po ch"'ilowytn namyśle uczony klasnął \V ręce; 

wynalazł żądany sposób hidrauliczny, i dumny że 
może \Vsp6lzawodniczyć z dowcipnym S\vym po
przednikiem, zaraz się wyziął do jPgo wykonania: 
ur\vał kilka kiściastych witek i po\viązał je skrę
coneroi 'vłóknami palmo\Yemi. Potem upatrzył 

ch,vilę w której krokodyl oddalił się, i spuścił tę 

pompę ssącą no~'ego rodzaju w nurty Nilu. Gąb· 
czaste liście obfieie się napoiły wodą; Adamson 
\V ciągnął je ostrożnie, i spiekłe jego usta rzuciły 

się na wysączenie ożywczego napoju, z rozko
szą jakiej pewnie nic czuje żaden smakosz londyń
ski, spełniając Idelich szkarłatnego nektaru z Bor· 
deaux. Uczony nasz z radości że z mistyfikuje kro
kodyla, jak żaczek szkolny pustyn1 rozśmiał się 

śmiechem, i nie mając nic lepszego do czynienia, 
pono,vił doświadc-zenie, zbytkowal jak smakosz 
wygladzony przy długo oczekiwanej biesiadzie. 

Uspokojony pod \Vzględem najgłó"rniejszych po• 
trzeb życia, Adamsan przypomniał sobie że 'v wil
gotnem powietrzu upłynionej nocy dozna wał nieco 
chłodu. Rzeczywiście suknia naturalna naszego 
pływaka mogła być bardzo dogodną w czasie dzien
nych upałÓ\V Z\vrotniko,vych, ale \V nocy należało 

ubezpieczyć się od kataru. Inna myśl jeszcze skło· 
niła uczonego do sporządzenia sobie, prt:ykładem 
Robinsanas jakiej takiej odzieży: jakżebym rnógł, 
pomyślał skromny Irlandczyk, przedsta\Yić się lu

dziom 'v takim stanie, gdyby Opatrzność sprowa
dziła tu zbawcze jakie czółno! 

I zaraz \V napo,vietrzuyrn gabinecie swoim zgro

madził potrzebną ilość liści palmowych, i przybi<~
rając rolę krawca, zrobił sobie paletot roślinny, 

który, jakkol\viek nie wykonany podług najświćż
szćj mody, wyglądał jednak dosyć malownic·zo. 
z d\vóch mniejszych liści sporządził rodzaj czepca 
nocnego, i tak mu było wygodni~ w tym stroju, iż 
nie żalo\vał bynaja1niej zosta\vionej na brzegu 
odzieży. 

Uradowany autor tylu do,vcipnych \vynalazków 
uściskał sam siebie z zadowolenia; dzięki własue
mu staraniu miał pomieszkanie, ubiór, jadło, napój, 
~ \vszyitko to z ręki matki przyrody. Adamson 
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czuł si~ szczęśli"'Ym, bo ~zczęście jest rzeczą 
\vzględną, i już się dumnie na wysokości s\vćj pal· 
my "'Y'vyż~zał nad rodaka Robinsona. 

Gdy tak z lubością radował się komfortem s'vo
jego położenia, dostrzegł zbliżającego się ku drze· 
wu krokodyla, w którego oczach \vyczytywal za
miar jakiś zdradziecki. 1 rzeczywi~rie nasz uczony 
miał słuszność . 

Potwór, nie mogąc nic \vsk(.)rać ani szturmem, 
ani blokadą, postanowił użyć podminowania. l{oń
ezate jego zęby zaczęły Clhrupać z zaciętością pień 
drze"'a, a patrzył ku wierzchołkowi tak przenikli
" 'ie i żarłocznie, jak gdyby powiedzieć chciał: 

,,Dosyć tych żartó"v; trzeba raz przecie skończyćl" 
Adamson z trwogą liczył trzeszczenia palmy pod 
olbrzymiemi szczękami krokodyla, i zdawało mu 
się, choć mylnie, że już się chwieje posada wietkiej 
• • ]Cgo warown1. 

Budowa zębów przednich i trzono,vych u kro
kodylów tego jest rodzaju, że gryźć nie 1nogą tył· 
ko mieląc, a ni(łpodobna im przeciąć przedmiotu 
znacznćj grubości. Uczony nasz nie \Viedział i o tym 
szczególe zoologicznym, którego świadomość n10· 

gła go była uspokoić względem wypadku pracy 
łuszczatego sapera. VV prawdzie Pliniusz i Saavers 
o nim "'spominają; lecz trudno było radzić się tych 
dwóch znakomitych naturalistów na 'vierzchołku 

palmy egipskićj. Truchlejąc przeto zoba,vy, Adam
son z liściowego gabinetu swojego '"'ychylał się 
dla śledzenia postępu operacyj; ale że umieszczo
ny był pionowo nad stanovł·iskiem nieprzyjaciela, 
nic\-viPle mógł dojrzeć. W oczeki\vaniu iż drze\VO 
runie lada ch\vila, \Vlosy jeżyly mu się na głowie 
pod palmo\vem nakryciem, i już się '"id ział \V du
chu pogrążanym ka\valkami w ponurą otchłań te· 

go grobu cłtodzą<'ego, bez napisu nn\vct cobJ prze
kazał pototnności zasługi uczonego z Belfast. 

Po kilku godzinach niezmordowanej pracy mi. 
ncrskićj, krokodyl zda"' ał się zniechęconym. Zmic· 
niając nagle taktykę, zaczął olbrzyrnin1 i t\vardym 
jak stal ogonem z całej siły udPrzać \V drze \V o. 
J->alma zachwiala się jak trzcina, a choci8ż się do
brze opićrala, 'vstrząśnienie przecież nifllnałcgo 
kłopotu naba'''ilo uczonPgo. Nadto za każdero ude
rzeniem po kilka owocÓ\V spadało na pancerz kro
kodyla; pot\YÓr z pod \Vojoną wściekłośeią p ona \vi:1ł 
\Vtedy n;lpad, jak żołnierz szturmujący, l\tÓrego lek· 
ko draśnie kula przeci "''ników, a bićdny Adamson 

z rozpaczą ścigał wzrokiem każdy uaktyl spadają
cy, obliczając na ile by dni ta żywność uroniona 
utrzymać go mogła przy życiu. 
Znękany śmiertelną tr\vogą, nieszczęślhvy oble

żeniec uznał nareszcie w duchu, że nie~?arto ży· 

cia za taką okupy,vać cenę: postauo\Vił rzucić się 

z wićrzchołka i znaleźć w zgonie bohatćrskim za
kończenie S"'ych rnęczarni. Zagrzany tym zamia· 
rem wielkodusznym, po\vstal, rozsunął zakrywają
ce go gałęzie, podniósł jednę nogę, i już, już n1iał 

skoczyć, gdy nagle przyszlo mu na myśl że jest 
ostatnią odroślą s\vej rodziny, że nie ma Hni żony, 
ani dzieci, ani na,vet synowcó,v, że 'vięc zachov•rać 
powinien światu uaz,visko Adamsonów. Czło,viek 
przemyślnym jest Za\-vsze w \vynajdywaniu pozo
rów, gdy chodzi o zaniechanie rozpaczliwego przed
sięwzięcia. Je żeli ma żon~ i dzieci, to musi za ch o· 
wać się dla nich; jeżeli samotny, to musi znÓ\V żyć 
dJa siebie i dla świata, aby nie zamrzeć zupełnie. 
Non omnis mo'riar, mówi poeta łaciński. 

Adamsan bardzo sobie był wdzięcznyrn za roz
sąduą u\vagę, co w sarnę przyszła mu porę: nazy
\val się na'\i\'et \V duClhu tchórzem lekkomyślnytn, 
że chciał orlda"·ać się dobrowolnie na pastwę żar· 
łocznemu pot\vorowi. Rozsiadł się więc wygodnie 
na swym fotelu z gałęzi, i myślał już tylko o tern, 
aby się ustrzedz od spadnięcia. 
Któż zbadać zdoła tajemnice serca ludzkiego, 

a szczególniej serca uczonyc-h? Samotnik nasz. 
ochloną~rszy z przestrach u, znajdo\vał drażniącą 

jakąś przyjemność 'v " 'idoku atakÓ\V za"'ziętego 
krokodyJa przeciw drze\vu silnie \Vroslernn w grunt 
opoczysty. Uśmiechał się litośnie, patrząc na bez· 
skuteczne ,,~ysilcuia pot\voru, i znczął obsypy~·ać 
go różnerni przez\viskami. Te satyryczne ewolu
cye rozdrażniały \vidać krokodyla, bo odpo,viadał 
na nie s traszli wy m chrzęstem łus~czystego pan· 
cerza. 

Pokazało się ostatecznie że pahna silniejszą by· 
ła od krokodyla. Adamson tryumfo,val. Przypo· 
mniał sobie ustęp z Seneki o sposobach osiągnie· 

nia szczęścia '"e \Vszystkich życia kolejach, i za· 
cząl myśleć nie żartem o zapewnieniu go i dla 
siebie. 

Rzeczy\viśeie przyszłość w dość po,vabnych .. 
przcdsta,viała mu się barwach. 1\1ial klimat prze· 
cudo \vny, zac h \vycającą samotność, żyvrność skro· 
Inną ale zdrową, i \\rody .ile tylko zapragnął; ma-
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rzył już na\vet o s ch \vyccniu \V przelocie jakiego 1 nłan nie potrącał go laską; żaden poborca nie do· 
pół tuzina gołębi etiopskich i upierzeniu ich na maga! się podatku. Czul się swobodnym i lekkim, 
słońcu. l\Iial więc nadzieję odby,vania biesiad Lu- jak otaczające go pOY\'ietrze. 
kullo,vych. Co do duchowych przyjemności, miał • • 
pod stopanli rzekę "'spaniałą, tajemnicze "'okolo • 
ruiny, nakoniec 'vielce pociesznego.krokodyla, slo- Zostawmy na chwilę szczęśliwego samotnika na· 
~vem wszystkie \Varunki potrzebne dla rozerwania szego na ·...vit~rzcholku palmy, i puśćmy się lewym 
umysłu. Móglnadto w ch,·vilach "'olnych zająć się brzegiem Nilu, gdzie niespodziany \vypadek wpły· 
na seryo przygotowaniem studyów nad starożytną nąć miał stanowczo na losy Adamsona. 
krainą roztoczoną przed VL'zrokiem jego, od gór P. Darlingle, uczony botanik angielski, szukał 
Szmaragdowych do A jas, nad niezmierzoną samo- żółtego lotusu w krainie Faraonów. Herodot \vi
tnią w której wznosiły się świątynie J o\visza dział żółte lotusy, ale Herodot miał przy,vilej wi
i Apollina. dzenia rzeczy nieistuiejąeych. Pisze naprzyklad 

Ucieszony tą nadzieją, postano\vił urządzić S\Vą o dwóch piramidach w środku jeziora Meris, ma
siedzibę z największym jak tylko można kamfor- jącyrh po 600 stóp "'ysokości; mógł zatem lat,vo 
tern. Podzielił ją na trzy i z by, oddzielone od siebie lvidzi<~ć i żólte lotusy. Pra\vda że ony znikły gdzieś 
przepierzeniem liściowem. Pracownia jego zawie- obecnie, ależ to właśnie oboJviązuje sumiennych 
rała zapas liści palmo,vych, na których mógł pisać botaników do zajęcia się ich odszukaniem. 
jak na \velinie kawałkiem kory zaostrzonej. Jadał- P. Darlingle więc przebywał łańruch gór li bij
nia obfito,vała 'v daktyle Ś\-vieże i suszone, i w niej skich, szperając po wszystkich szczelinach, czy 
też zawiesił s\voję pompę hidrauliczną. W sypialni gdzie nie znajdzie cudownego k\viatu. Za nim szło 
nareszcie mieścił się fotel bardzo \\'ygodnie i bez· dwóch Arabów uzbrojonych w karabiny . 

• 
piecznie urządzony. Zalo,val tylko jeszcze że nie Najprostsze rzeczy,skoro je napotykamy'v miPj· 
miał rękawiczek; bo już to szczęśtie nie może być scu i otoczeniu gdzie tego najmniej spodzie\vać 

nigdy zupełnem na tym padole. się było można, zdolne s~ do wysokiego stopn'ia 
Dnie upływały cicho zawsze i pogodnie, a z każ· 'vzburzyć wyobraźnią. Otóż p. Darlingle, postępu· 

dą jutrznią Adamsan słyszeć mniemał tajemnicze jąc lewym brzegiem Nilu, wydał nagle okrzyk 
dźwięki posągu Memnona; miał \vięc i s"roje po· przerażenia. 
ranki muzykalne. Potćm zaba\viat się patrzeniem Ujrzał w nic\vielkiej odległości par~ butów, z któ· 
na krokodyla, i jeśli był kontent z niego, rzucał mu ryc h jeden stał u urnnie i prosto, a drugi miękko 
niekiedy parę zgniłych owocó,v, które potwór chci- 'pochylił się na bok, jak gdyby zmęczony długiem 
lvie polykal, z czego znÓ\V badacz po,vażny śmiał wyczeki\vaniem. 
się do rozpuku. Pomiędzy śniadaniem a obiadem Widok dwóch węŻÓ\V jadowitych zaledwo tyle 
odda,vał się rozpamiętywaniu, otwićrał książnicę wzbudziłby tr\vogi, ile w tern miejscu para bót<)\v , 
s''?ej pamięci, i z Herodotem od\~'ic.lzał labirynt, osamotnionych. Dodać bo,viem należy iż reszta 
brzegi jeziora Meris, lub Arsinoe, krain~ róż. Gdy odzieży Adamsona znikła, czy uniesiona prądem 
\vażna myśl jaka zabłysła mu w gło,vie, spisy\vał Nilu, czy może pożarta przez wszystko połykające 
ją na papirusie palmo\vym, i ze szezególnćm up o-, krokodyle. Jedne tylko bóty zostały na wzniesieniu 
dobaniem odczyty\val po razy kilkadziesi(\t. W ma- skalistego pobrzeża. 
!ych s\vych przechadzkach po poziomej gałęzi, lu· Można sobie teraz \vytłumaczyć pelne przestra· 
bil spoglądać ku odleglej dolinie Kamhizesa. i po-[ chu zadzi\vienie uczonego botanika angielskiego. 
święcał łzę żalu słynnym z mądrości Egipcyanom, l\'lyślał z początku że to ułamek skał libijskich, 
których ziemie tak srodze spustoszył Pers nico krze- r któremu igraszka natury nadała kształt bótów; lecz 
sany. Przed samym nakoniec sporzyokiem odby· po zbliżeniu się nie mógł już wątpić o autentycz· 
:wal kurs astronomii, zach\vycony \vidokiem Ś\vie- ności produktu cywilizacyi europejskiej. 
tnych gwiazdozbiorów południowych. Żaden są- Dwaj Arabo,vic, rodem z Ombos, nie 'vidzieli · 
siad zazdrosny nie śledził i nie osławiał jego czy- w życiu swojćm bótów; przerażenie Anglika kaza
nów; żaden go dziennik nie zaczepiał; iaden police- ło im si~ domyślać że to coś bardzo nicbezpiecz-

• 
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n ego; palnęli więc razem z d'vururck, i nieszczęśli- Arabowie nie przestaw aU robić znaki, i Darlin · 
1ve bóty padły, przeszyte czterema kulami. gle, rad nierad, musiał nareszcie zwrócić oczy 

Dzielne to znalezienie się \Viernych tO\YarzyszÓ\V \V kierunku przez nich wskazanym. Gesta ich ja· 
nie mogło jednak uspokoić umysłu Darlingle'a. sno \Yyrażały, że na tej palmie ludzka jakaś istota 
Z 'vytęż.onym \vięc wzrokiem przystąpił do obej- \Vzy,va pomocy. 
rzenia leżących na ziemi butów, które \V tej posta- Darlingle, ruszając ramionami, z miną człowie· 
wie 'vydały n1u się jeszcze nicrÓ\Ynie dzhvniejszemi. ka robiącego grzeczne ust~pst,vo, wydobył mał:) 
.~damson ·na szczycie S\V(:j palmy słyszał '"Y· lunetę i spojrznł nie d bale ku wyspie, gdzie trzecią 

strzały ręrznćj broni i zadrżał. z sypialni, gdzie j,uż \V jednej goclzinie ujrzeć miał niespodziankę. 
właśnie się znajdował, \vszedł do przysionka, roz- Sród liścionrego sklepienia rozpoznał wyraźnie 
sunął liśrie, i ujrzał trzech ludzi stojących na le- t\varz ludzką, co '''ięcej t'''arz angielską, i rękę wy· 
wym brzegu Nilu. wijającą w prawo i \V le"'o gałęzią. Zafrasowany, 

zsunął lunetę, odczytał s\·vą notatkę, obejrzał ry
Pier"rszą jego myślą bylo złorzf'CZerlie natrętom 

sunek, i poduma,vszy chwilkę, postano,vił nic w nich 
zaklóeająeym złotą jego swobodę i samotne roz· 

l nie zmieniać. vV szak palma Darlingle' a, IDÓ\Vil 
myś ania; lecz wkrótce słabość ludzka \Yzięła gó· 

sam do siebie, mogłaby istnieć. gdyby natura uzna· 
rę: postano\vił dać znak o sobie trzem nieznaj o· 

ła jej potrzebę; ja tę potrzebę uznaję, więc dla mnie myn1 przybyszom. . .. 
ona IstnieJe. 

W tym celu uciął długą gałęź palmową, ogołocił Przekooawszy się że to na prawdę jakiś czło· 
ją z liści prócz kiściastego wierze· h u, i zaczął nią 

wiek \VZJ""'a pomocy, należało postarać się o czół-
machać w powietrzu jedną ręką, drugą zaś rzucił no. Trzej towarzysze zwrócili się w tym celu ku 
w rzćkę, o ile mógł najdalćj, kilka daktylów. Assuan, i po męczącej dwugodzinnej drodze przez 

Botanik, ockniony pluskiem "'ody z glębokiego rozpalone piaski egipskie, dosięgli tej ,viosczyny, 
rozmyślania, odwrócił się "'' stronę zkąd go usly- będąc<U miastem za czasów Herodota. Darlingle za 
szał, i ujrzał tym razem rzerz godną \viększ<'go je· sztukę złota najął mały statek, i \\'skazując ryba· 
szcze zadzi\vienia. Na malPj '"fSl'pce Nilu samotne kov•'i kierunek, za\vołał dumnie, jak gdyby go ro· 
~rzc\vo palmo\ve, śród zupełnej w po,vietrzu ciszy, zumiano: 
kołysało wystrzPlony swój \vierzcholek z naj\vięk- _ Na "?yspę palmy Darlingle'a. 
~t:ą gwałtownością n.a wsz!stk!e ~trony ś~Yiata. Dar-

1 
Wyciągnięcie palca wskazującego na ten raz by· 

hngle z~ to o~.~··ycie w~~ne. ~ mespodz1a~c byłby loby dostatccznćm. 
oddal nBJchętniPJ cały zb1or zoltych lotuso\v. Gdy się już zbliżano do ,vyspy, Arabowie za-

I ot\vićrając s\voje album podróżne, botanik za· częli wymieniać jakieś znaki porozumienia. Uczony 
pisał \V nićm \vielkiemi literami: W górnym Egip- zapytał o przyczynę, i dreszcz go przebiegła przy 
cie znajduje sig rodzaj palmy, co z dziu:ną precy- czterdziestu stopniach Rćaumure' a, bo spostrzegł 
zyą ruchów trywija samodzielnie swy1n wie'l"Zclzoł- ogromnego krokodyla, na cz.atach kolo palmy 

. /cie1n. Nadaliśmy ternu drzetou nazw~isko palmy Dar- Darlingle' a. By la to cz\varta z kolei niespodzianka. 
z,·ngle'a. Na poch,vałę jednak botanika naszego 'vyznać 

Zanoto\Vlnvszy to dla pamięci, przeryso"'nl do- należy, iż nie okazał zbytniego przerażenia.. Ara· 
kładnie drzewo, i nie mBjąc pod ręką innej publicz- bowie, przyz\vyczajeni do 'vidoku tych potworów, 
nośc·i, pokazał je d\vom Arabom. ~ieokrzcsani ej rozmawiając z sobą najspokojnićj, założyli tylko 
syno\vie pustyni rysim s\vym \vzrokicm dostrzegli na strzelby świćże kapiszony, i zalecili rybako\vi 
wlaśnie śród liścia gęstego palmy na "'ysepce coś aby '"ioslo,vał po,voli. 
naksztalt postaci ludzkiej, i ży,vcn1i gestnmi starali Krokodyl \V zbliżającej się łodzi upatry,vał zda
się 'vytlumaczyć to AnglikoY\'i. Ale ten tak dalece bycz lub niebczpie(•zeńst \V o, i gotÓ\V był lvedług 
znjęty był "''aŻnością poczynionego odkrycia, że siły i liczby nacićrających do napaści lub obrony. 
'vcale nic Z\vażał na migi Arabó,v, marząc tylko Leżąc nicruchomie na brzegu z otwartą paszczęką, 
o \Vrażcniu jakie palma Darlingle'a lVJ\Voła "' Ś\\'ic· sposobił się połknąć pierwszego nieprzyjaciela co· 
cie uczonym. by na l~d śmiał wysiąść. 
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Dwaj Arabo,vie, wiel(y widać znawcy obycza
jów l<rokodylich, stali na przodzie czółna z wymie
rzoneroi strzelbami, i na znak umówiony wypalili 
razem. Kule wpadły w paszczękę, jedyne miejsce 
gdzie krokodyl może być zranionym, i przebiegły 

całą jego długość wewnętrzną. 
Pot,vór potrząsnął głową, jakby ukropem spa

rzony; zaczął potem wyrzurać strumienie czarnej 
posoki, i wkrótee nieżywy wyciągną} się na piasku. 

Adamsan z wysokości s\vej loży przypatrywał 

się uciesznemu dla siebie dramato,vi. )Vidząc nie
przyjaciela pobitym, uporządko\vał naprędce toa
letę, obejrzał się ze zwyczaj u czy niema gdzie rę

l(awiczek, a nie znalazłszy i~h, spuścił się ostro
żnie, aby nie podrzeć paleto tu palmowego i nie dać 
zgorszenia rodakowi, którego poznał odrazu po 
włosach i rękawiczkach. 

Arabowie z natury są po,vażni, ale '"'i dok ubio· 
rn Adarosona .zmusił ich do śmiechu. Darlingle na
wet przygryzał wargi, aby powstrzymać wesołość 
bardzo w podobnym razie dla Anglika nie"·łaści
'vą. Botanik i badacz podali sobie dłonie i opowie
dzieli ~rzajen1nie swe przygody. 

Długo jeszcze puste śmiechy Arabów nie usta
"'ały. Adamson, drażlhvy bardzo w takich rze
czach, prosił usilnie koleg~, aby powstrzymał te 
wybuehy, grożąc w przeciwnym razie zaniesie
niem skargi do konsula angielskiego. Nie pozosta
' v8lo więc w końcu botanikowi, jak oddać s1vój 
\Vłasny paletat drylichowy, który Adamson zapiął 
pod szyję . Złożono ubitego }{rokodyla wpoprzek 
na tylnej cz~ści łodzi, i kazano lYioslarzom popły· 
nąc ku le,vemu brzegowi, gdzie Adamsan zabrać 

mial swoje bóty przestrzelone. 
Chwila pożegnania była przejmującą. Od cza· 

sów lorda Byrona Anglicy mają zwyczaj rozstawać 
się w sposób uroczysty z mieJscowościami których 
już l'ligdy w życiu ujrzeć nie mają nadziei. Adam
son uściskał swoję palmę, i ślady łez rozrze,vnie· 
nia zostały ua jej korze; zebrał potem liście co mu 
służyły do pisania i różnych posług gospodarskich, 
i ofiarował je p. Darlingle dla galeryi narodo1vej 
ChfJrz·ng- Cross. Botanik podzięk owal w imieniu 
miasta Londynu, i przez godzinę caJą wychwalał 
wspaniałomyślność uczonego dawcy. Adamsan 
nawzajem, w imię nauki, wyniósł pod niebiosa wa· 
żne odkrycie palmy Darłingi e' a, i obiecał za po· 
wrotem do kraju napisać artykuł do Belfast-Re· 

view, "ryjaśniający że no"·y ten gatunek palmy, ja· 
kim \vzbogacil naukę niezmordowany podróżnik 

Darlingle, zbliżony jest 'v cechach ze\vnęh·znyrh 
do aloesów Cejlanu. 

Arabo'"7ie z osłupieniem patrzyli na dwóch tych 
AnglikÓ\\7

, rozma,viają<·ych całemi godzinami, po· 
ważnie i z głową odkrytą, pod sloi1cem którego 
promienie przepalić im mogły czaszki. 

Udano się potem drogą lądową do wioski As· 
suan, gdzie Adamsan nabył kompletny ubiór arab
ski i .znalazł gościnność godną wieku Abrahama 
i Jakóba. Badacz i botanik od tej ch,Yili połączyli 

się '"' ęzłem najściślejszej przyjaźni. Pierwszy za
pomniał o półwyspie Meroe, drugi o żółtych lo· 
tusach, a obaj marzyli już tylko o tern, aby otr·zy
mać gdzie konsulostl-vo 'v jakiej stolicy indyiskićj, 
ku czemu zasługi nauko,ve niezaprzeczone jednały 
im prawo. I\:orzystali przeto z odjazdu p : er'''SZ(~j 

lep~zej karawany aby przebyć pustynią i dostać się 
do 1\:airu .. Adamsan w drodze, co rzadko po prze· 
bytem niebezpieczeństwie, pamiętał o uczynionyn1 
ślubie: ucałował święte stopy posflgu Ozymaodiasa 
i pokłonił się piramidom. D\vaj przyjaciele 'v por
cie Aleksandryi zastali pak eh ot maltański, i wkrót
ce '"'ylądowali na tej wyspie. Tam Darlingle 
i Adamsoll rozdzielili między siebie role; Adamsan 
do dziennika Malta- Times napisał prześliczny ar· 
tykuł o nieustraszonym podróżniku botaniku Dar· 
lingle, który z niebezpieczeństwem życia zabi\vszy 
dwie jadowite pocz"vary, odkrył '"' pustyniach egip
skich słynną palmę maclzającą, której nadał S\\' e 

naztJt'isko. Do artykułu dołączona była illustracya 
wyobrażająca palmę Darlingle' a wywijającą w po· 
wietrz u kiściastym swym szczytem Darlingle znów 
zawiadomił ś'viat uczony o pełnej przygód wypra
wie Adamsona, który puścił się aż pozt~ trzeci '"'O· 
dospad Nilu, sprostował kartę Bruce'a, i zabił ogrom
nego krokodyla za pomocą elektryczności. 

Te d'va doniesienia wyprzedziły przybycie po· 
dróżników do IJondynu, gdzie każdy z nich, oprócz 
pochlebnych dziękczynień, otrzymał rentę doży\vot· 
nią 500 funtów sterlingów, i nominacyą na kon· . 
sulat \V d\vóch znakomitych stolic-ach indyjskich. 
Rysunek palmy Darłing l e' a włączono do zbiorÓ\V 
Zoological-Garden, a ciało krokodyla zabitego przez 
elektryczność zawieszono na pułapie sali w galPryi 
Charing-Cross. Tak to naj<'zęściej i we wszystkićm 
dzieje się na świecie. 
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Adamsanjest dziś reprezentantem ... t\nglii w Chan- trawiącego pragnienia, litóre tak błogo gasił ·ll'ysą
dernagor; posi11da willę nad brzegnmi Gange- czonemi z liści kroplami! Nudy tak silnie nickiedy 
su, sz<~ściu słoniów i dziesięciu służąc-ych; ożenił e;o dręczą, że radby porzucić \villę, sloni6'v i żouę. 
się z ładną l(reolką i żyje z pt·zepyc-hcm Nababa· aby od,vidzićć s\vą palmę i przepędzić na j ej \vierz· 
A jednak~ rzecz dzhvna, \V ehlvilach "rolnych od chołku parę rozkosznych tygodni: i j eśli tylko uzy
zatrudnień konsularnych żaluje nieraz swobody ja- ska urlop, można być pe\vnym że zamiar ten usku· 
kit~j uży\vał na szczycie S\V<~ palmy; co \vięcćj, ża- tcczni. 
luje na\~' et " 'idoku strnsznego krokodyla, żułuje 

1 

• 

OFIARY Z LUDZI 
NA ZACHODNICH BRZEGACił AFRYKI. 

w d\vudzi~stomilowej odległości od ujścia rze- Olhva z palm i kość słonio\Va stano\1· ią dla kra-
ki l{albar, na pran'ym jćj brzegu, leży miasto te- jo,vcÓ\V przedmiot zysko,vnego handlu. l{rólol"\'ic 
goż naz\Yiska. Domy z których się składa, zbndo- tego kraju są zarazem najpiernrszerni i najbogat
\\·ane z gałęzi drzc\V barnhusowych, '"Y lepione są szcmi kupcami. W l{albarze królem byl Ejamba, 
zc,vnątrz żółta\vą gliną, \Ynętrzc ich zaś przedsta- zmarły na siedm tygodni przed naszćm przybyciem; 
\via \vidok nnj\,7iększego nieochędóst\Va i nieporząd- w Crcsk-To\Yn panuje Ej o, mający przydomek 
ku. Drugie większe Iniasto, leżące o pięć mil od uczci \-'\'ego, za swoję sumienność \V handlu, która; 
l{albar, nad Lrzegiem zatoki gdzie wplywać mogą jak się zdaje, nie by la przyrr1iotem starClgo Ejamby. 
tylko drobne statki i pirogi, naz\vane zostało przez Ejo ma lat około pięćdziesięciu; po,vićrzcho'''ność 
Anglików Cresk-Town. jego znamionuje człowieka bardzo roztropnego. 

Miasto to liczy około 50,000 mieszkańców~ od- Będąc jeszcze młodym, mieszkał on kilka lat \VAn

znaczających się nadzwyczajną otyłością, skutkiem glii, i dlatego tćż król ten jest dla ajentÓ\V angiel
uieruchoiności " ' jakiej pędzą życie i \vyłąc-znego s kich nnjsilniejszą podporą. O ile się zdaje, missyo· 
użycia klejko\vatych roślin na pokarm. Bićdna ta narze angielscy są jego zwykłeroi doradzcami; i my 
kobićta, któr~j " 'aga. nie dochodzi clo pewnej cięż· za przybyciem zostaliśmy przyjęci przez króla \V ich 
kości; pochoduia hyrnenu nie zapali się dla nićj ni- obecności. 

gdy, a częstokroć gaśnic i dla tćj ktt)ra sehudnie Po królu piĆr\vszą osobą \V kraju jest Ekbo 
skutkiem choroby. a ś"'·iętoś<' jego osoby i nadz\vyczajna \Yładza przy-

l.>omimo ciąglego przeby~'ania angielskic-h mis- pominają arcykapłanÓ\V starożytności. Trzy lub 
~yonarzÓ\V i ciąglych stosunkÓ\V z EuropPjczyka- cztery razy do roku, 'v czasie jaki mu się podoba 
mi, mnóstwo zabobonów panuje w tćj okolicy. \Yybrać, " 'ychodzi on z \vielką 'vspaniałością, oto
Czary i fetysze znnjdują tn \Vielką '\Viarę. Na je· czony bardzo liczną strażą. Na przodzie orszaku 
dnym z placÓ\V Crcsk-Ton'n'u stał fetysz, \vyobra· biegnie jeden z NegrÓ\v, skacząc i uderzając " 1 dz\VO· 
żający człowieka mającego za cale ubranie tylko nck, a jego odgłos rzuca postrach na \Vszystkich 
czapkę; w żaden sposób nie moglem się do\vie· mieszkańców. Wtedy powinny się zarnknąć wszyst· 
dzieć od jakiego ducha bronił ,·rply\v tego fetysza. kie drz\vi, a biada temu, kto nie zdoła schr()nić 

l(ażda \vioska ma s\voję Ś\viątnicę. W jednym się do domu: przechadzka Ekbo spieszna, a każdy 
jej końcu leży pień drze\va wydającego dźlvięczny przez niego dostrzeżony przypłaca życiem to spo· 
odgłos, a uderzenia w ten piei1 towarzyszą lVszyst· tkanie. Liczba ofiar bywa wtedy bardzo znaczna, 
kim pieśniom i hymnom wojennym. bo dla Negra uciekającego po ulicach, nie ot"''orzą 

Kst~GA SW JATA R. IV. Cz. t . · 9 
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si~ nigclzic zba\\'cze drz,vi chatki, gdyż w takim f tnicę. Dwanaście kobićt, z połatnanemi rękami 
razie śmierć grozi 'vszystkim jej mieszkaticom. i nogami, leżą na podłodze jaskini, a na tym stosie 
Na\vet król niezupełnie jest \Volny od "'ladzy Ek- ciał drgnjących ze śmiertelnPgo bólu, kładą (•ialo 
bo 'v takie dni uroczyste; jeżeli go sch,vycą, życic zmarłego króla. Rozumie się ż-e to łoże pogrzebo· 
jego zostaje nietykalućm, lecz n1usi dać za to znacz- \\'e skłndają kobićty z haremu zmarłego i ani jedna 
ny okup. Toż samo pr~\VO służy Europejczykom. z nich nie przeraża się czekającym ją losem."7praw· 
Nicktórzy z Negrów także uży,vnją tej szczęślhvej dzie nie idą \>ny na śmierć dobro\Yolnie, tak jak 
bezkarności, a miano ·nrich~ ci, którzy zdoł~\ią do- lndyanki, ale bez drżenia pol\ornie poddają się te• 
paść którego z EuropPjezyków, i uch\vycić za je- mn, co U\VZiżają za s\v~je przeznaczenie. Piervvszy 
go zgodą laskę, kapelusz lub jakikol,Yiek przed- przedział, daleko \viększy od opisanego, ma bar· 
miot przczc11 uży\-vany. To jest dostatccznćm dla dzo reały ot\vÓr na ze\-vnątrz i w nim zgromadzają 
ocalenia ich życia, i \\tedy zostają ft\tyszami, to jest 60 do 80 nie\volników w okowach. Pośród nich 
Ś\viętemi. stoi griot (publiczny śpie\vak i tancerz), trzymając 

lVlieszkańry miasta I\:albar~t mają nie\volnikó\v tan1tam i pał_lCzkę goto,vą ~7et1 uderzyć. OpfaVł'cy, 
lVJlącznie do s\voich usług. Zycie tych nieszczę- rozsiani po~ędzy ofiarami i zapalPni bezrozumuą 
śli,vych należy do ich panó,v, tak jak do nas zajadłością, trzymają się w goto\vości, czekając 
należy życie naszych Z\Vierząt domowych. Ostrze tylko znaku. Jeden z nich trzyma ostrze 11ad gło
miecza \Visi ciągle nad ich glo"'an1i, a nić na ~tó- wą ofiary pochylonej nad bębneln; na pier\vszy je· 
rej ono zaVł' ieszone, daleko cict1sza od tej, na któ- go odgłos gło"" a spada, kre\v oblt!n7a bęben, nie 
rćj lvisiał miecz Damoklesa, niestety, zbyt często przestający uderzać aż do ch\vili ukot1ezenia ob· 
się przery,va. N aj mnirjsze prze\vinienie zmy\va się rzędu. Okropna ta scena końezy się śmiercią nie· 
kr't'fią, a niech się rozlegnie głos zabobonu, \Ytedy wolnika; jednakże zdarza się często że nicktórzy 
kre'v plynie stt-.umieniami. z nicb, pomimo ciężkich ran, zostają jeszc.ze przy 

Po śmierci każdego z \Vodzów, na ofiarę cienion1. życiu. Lecz opra\vcy natychmiast się oddalają i za· 
zmarłego, znbijtlją jcót'Ó\V \Vojennych. Jeżcli król, sypują za sobą otwór \viodąry na ze,vnątrz, dusząc 
jego żona lub inny jaki kre\vny opuści ziemię, licz- tym sposoben1 nieszczęśli\vc ofiary barbarzyńskiego 
ba ofiar daleko by,va '\viększą. Wtedy ofiarnik sam przesądu. 
\vybićra ofiary, a ręka jego uderzyć może n'ljzna- A ni miejsce ani ch\vila obrzędu nie jest nikomu 
komitsze osoby. Nic 'v Ś\viecic nie zdola ocalić 'viadoma; szczególni~j przed Europejczykami za
ofiary, i dlatego też skazany rzadko stara się uni- c}lO\'\'ują to \V tajemnicy. Jednakże, pomimo bacz. 
knąć śrnicrci, którą spotyka jakby męczet'ist\vo. nego dozoru, milczenie nocy przery\vane zostaje 
Lecz przypuśc~my że na\ve t zdoła ujść czujności krzykan1i skazanych i głuchym szmerem głosÓ\V 
straży, to sąsiednie plemiona odmó" ią mu gościn- tych, co ieh na śmierć pro'"'adzą. !vló,vią także, iż 

ności i nicza\vodnie \vydadzą pod topór oprawcy: podziemne jęki, \vydobywające się z ogólnej mo
taka Jest moc poszanorvania barbarzyńskich Z\vy- gily, za"·iadamiają poranek o nocnytn kr,vi prze• 
czaj Ó\V. le,vic. 

Ofiaro\vanie na cześć zmarłego króla odbywa T~kie honory oddane były królo\vi Ejambie 
się następt~ącym sposobem: w piĆr\vszych dniach czerwca 184 7 roku, lubo 

W ziemi 'vykopują obszerną pi"'·nicę, przedzie- missyonarze znajdując-y się przy jego śmierci \VJ· 

loną na d"·oje. Dalszy przedział, podobny do ja· mogli na nim obietnicę, że na cześć jego nie spa· 
skini, ubrany jest w liście i zielone gałęzie. Na dnie ani jedna gło\va. Lecz Ejamba, iuąc za prze· 
ścianacl1 \Yiszą najdroższe sprzęty należące do nie- sądami w które \vierzył całe życie, a które po,vię· 
bo szczy ka, a między niemi oręż, n by się nim mógł kszyły się tr\vogą natchnioną przez przedśmiertne 
bronić od nieprzyjaciół \V czasie podróży do cza- gorączko\vc '"idziadla, zosta\vił straszny testarnent, 
rującej krainy szczęśli,vych istot, które podług ich którym polecił nie zaniedbać Z\vykłych ofiar i od

\vrobrażeń śpią nie zamykając oczu i nigdy nie ch u· pra·wić tako\vc '" jaknajwiększej taj~mnicy, a po· 
dną. Lampa grobo"'a \Visząca u sklepienia mdłym tćm nakazał drugą jeszcze 'viększą i straszniejszą 
swoim blaskiem zaledyvie oświeca tę ponurą świą·, ofiarę, dla ułagodzenia bogów co ukazali mu się 
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przeJ ·śmiercią, pełni gnie"'u za karygodną o~oję- przez missyonarzów prawidłami moralności, rzuć 
tność j<·go narodu dla starożytnych obyczaJÓ"7

• będzie \Vsłręt tylko do teraźniejszych zabobonów. 

Termin tćj o<'zyszczalnćj ofiary był za dni 90 po Opuści wszy rzćkę Kalbar zwidziliśmy Bonni. 
j<·go śmierci, to jest wteUy, gdy Negrowie miCszka- Chociaż te wiki są bardzo blizkie jedna drugićj, 
jąt·y po obu brzegach rzćki Kalbar przt-staną nosić na Bonni tylko słaby ślad ofiar ludzkich spostrze
żałobę po królu i wybiorą j<'go następcę. Nie można gać się daje. Co siedm lat dziewczyna cztćrnasto· 
się było niczego z pewnośril} dowiedzićć 0 liczbie letnia rzuca się w rzćkę, ażeby uprosić opiekę bo· 
ofiar pt·zezna<'zonych on ten obrządek. Chodziły gów dla żeglarzy. Niestety! tdmąca współczuciem 
wieści, że liczba ich była 1200, drudzy mówili że Dyana nie poda pomoc·nćj ręki tćj nowćj lfigenii. 

tylko 600. Ciało ofiary powinno wypłynąć na brzeg, na znak 

O tych sz<'zegółacb do,viedzieliśmy się w lfer- że bogo\\·ic przyjęli ofiarę jPj duszy i '"'zięli ją do 
nando Po. l(omendant fregaty, na której znajdo- s\vyrh mieszkali. 

"'alem się jako lekarz okrętowy, pospieszał z od- Czy można dać "'iarę temu, że 'v GaLonic, 
płynięciem do Kalbaru, żeby wsh·zymać wykona· gdzie Europejczycy mają już od wielu lat. stosunki 
nie strasznego \vyroku; lerz nic nie \Vskóra\vszy, handlo,ve, a na\vct kolon1e, ofiary z ludz1 są bar
musial opuścić brzegi z tćm przekonaniem, iż ony dzo pospolite. Tamt~jszy bowiem król, Deni, spo· 
wkrótce zostan11 krwią zlane. Nicktórzy z wodzów strze~rlszy że je> go władza znacznie osłabła, od cza· 
bardzo dobrze wiedzą, że Mród i<' h pozostanie su jak Francuzi owładnęli żeglugę na głównćj rzć. 
w obrzydzeniu u cudzozienlcÓn', dopóki tylko tr"·ać re, uciekł się do ,vzmocnienia sprężyn s\vćj pality
będzie \V tak strasznym błędzie; lecz jedni z nich ki, \Vznol\'ieniem starożytnych zabobonÓ\V. W kra· 
są.j.uż tak. starzy, iż san~i nie .mogą si.ę wyswo~o- ju tym każdy mieszkaniec wo~~y ma dwóch .przy· 
dziC od mego, drudzy me maJą dosyc władzy ze- jaciół u siebie; jednego wybiera z naUbrzeznych 
by zmusić swych poddanych do wyrze<'zenia się wiosek, drugiego z plemienia leśnych mieszkań
ta~ nie!udzkit•go zabobonu. Do tćj liczby n~le~y ców, posąllzan<>go 0 ludożers~wo, nazwisk~em ~u
kroi EJo. l(omendant nasz ofiaro\vał mu w Imie- lu. p0 śmierci Gabończyka .)ego matka 1 kazdy 
niu r~ąd~t fra~cuzkieg? dosyć znarzną pomoc na z przyjaciół ma prawo żą~ać, żeby na ~ześć zmar· 
zakup1em~ ~w1erzą~, ktoryc h k:e~v byłttb~ w pe":?~ lego ofiarowano niewolmka,. a częs~? ~1c~ba.. ofiar 
uroczystosci przelelvaną, \V mieJsce kr\\'1 ludzkieJ. do trzech dochodzi. W raz1c nagłe~l sm1ere1 Ga-
Ejo odpowiedział, że jt-go wsie same dosyć są za- bończyka, mieszkai1cy najprzód staraj11 się poznać 
możne i mogą nabywać bydło własnym kosztem, czy M śmierć jego nie miały wpływu fetysze.Wtćj 
lecz że pojęcia religijne długo jeszcze nic poz\volą bo\viem okolicy każdy daje zupełną wiarę czaro
narodowi zgodzić się na taką zu1ianę. W istocie do- ,vnikom i skuteczności ich czarÓ\V. Pierwszćm py· 
"riedzioną jest rzeczą, że wszyscy \YodzowiP, ja- taniero jakie sobie zadają spotykający się jest: czy 
kickolwiek robiliby przyrzeczenia za życia, w chwi· fetysz znajduje się w ciele nieboszczyka? Nad
li zgonu, tak jak Ejamba, '"racają do S\voich prze- chodzi wreszcie cb,vila poszukania tego fctysza; 
sądó,v. Jestto rzeczą tak pe,vną, że missyonarze, a muszę tu nadmienić że fetysz, istota duchowa, 
chociaż otrzymali od sę~ziw.ćj matki .E ja obi~~oicę wszedłszy w ciało czło~ieka, osiedla s.ię ~v ni~ m 
podobną do przyrzeczenia EJamba, n1e spodzie\' a· i przybiera pe\vną post a c. llozpoczynaJą s1ę tancc 
ją się jednak j(~j dotrzymania i pc,vui są że przed i zaba\",Y bachuso\VC około trupa badanego przez 
śmiercią zażąda ona od syna spełnienia Z\Yykłych ofiarnika który rozcina mu piersi aż do tak 

w tym r~~ie o fi m:; a '~iedzą, ~e. Ej o ~ie może od· zwanćj ~łównćj arteryi. Jeśli mu s i.~ podob~. zna· 
mówić JłlJ żądanm, me naraz!IJąc . su~ na po wsze- lćżć fetysz, to odrzyna. kawałek. tq) ~rtery1 ~ po~ 
cbną zemstę. kazuje ją widzom. \VteUy kome.czme musi b yc 

I ćzrgóż można się ztąd spodzić,vać? Dziś nicze- spełniona ofiara oczyszczalna, a nul by~va ~soba 
go, lec· z w przyszłości wszystkiego l Stare pokolenie któr~ rzt~ciła on umarłego uro~,, a w ra~10 nie'?" 
\V krótce ustąpi n1łodcmu, a z nić m znikną \Vszyst- krycia · \\'lun ego, ofiarą by,va l\. torykol \V tek z Dl C· 

kie błędy fetyszyzmu. l\tlło<.lc pokolenie, napojone ! 'volników. · · 



• 

• 

68 • 

Rozun1ie się że c·zarownik znajduje lub nie znaj- ściern nocy czółno "'yplywa na odkryte morzE:',_ 
dnje fetysza, a to st.oso1vnie do okoliczności. \V ódz, tam na burcie czółna odcinają ofierze gło"'ę, a tru· 
zabi,vszy niespokojnego poddanego, mąż, otru\vszy pa rzucają \V morze. Mówią także iż nie~'oloikó'v 
żonę, przedsiębiorą środki żeby się nie znalazł fe- żylvcem zakopują; nieda,vno temu loso1vi ulPgły 
tysz, c oby zwróciło zbytnią U"ł'agę na zbrodnią, dwie kobiety, z po\vodu śmierci ulubionej żony kró
którą oni pragną ukryć pod ziemią. 1\:to inny zno- la Peni. 
wu, chcąc zgubić s woj ego nieprzyjaciela, obwinia l\1oże kto powić że prześladowanie haniebnego 
go o oczarowanie sąsiada, a przekupi,vszy czarow- handlu nielvolnikami jest przyczyną tych zbrodui 
nika, nasyca \Ye krwi piekielną swą zemstę. Je- codziennie się popełniających. Ale czyż nievdado
dnćm słowem zabobon ten jest straszną bronią, n1o po"'szechnie że sam Deni dostarcza bandla
którą tutejsi królowie wJadają po mistrzowsku, sto- rzom nie,volników ogromne ładunki Negrów? 
SO\Vuie do wymagań swej polityki. Tak więc śmierć tylu ofiar nie pochodzj z innego 

Wykonanie wyroku odby\va się bardzo prostym polvodu jak tylko z instynktu do okrucieństn1a 

sposobem: ofiarę ciągną do lasu i tam l\tokoln'iek i zabobonów, panującego na calem Afryki \VJ• 

odcina jej głowę; albo też wiążą jej ręce i nogi brzeżu. 
i kładą w pirogę, którą kierują dwaj B ulu: za nadej- . 

• 

• 

• 

• 

BAGIENKO (AZALEA). • 

• • 

Oboczna rycina przedstawia nam \V trzech ga
tunkach równie bogatą w kształty, jak "' rozmai
tość kolorytu, azaleg. Nicpozorną tę przed nicda
wnym czasem roślinę, sztuka ogrodnicza potrafiła 
uczynić jedną z najpiękniejszych ozd0b zbiorów 
k\viato\vych. U pralva też azalei te m jest dla ogro
dnika wdzięczniejszą, że bardzo łatwa i \V skutkach 
pra,vie nie\vyczerpana; nietylko bowiem można 
krzyżować, łączyć jedne z drugiemi różne gatunki 
stref zimnych z pochodzącemi z krajó\v ciepłych, 

ale nadto udaje się bardzo dobrze lączenie azalei 
z inneroi zdobneroi krzewami, jakieroi być mogą 
np. różne gatunki rododendronu (1·óżaniec), a otrzy
mane tym sposobem piękne mieszańce, nietylko 
same wydają plodne nasiona, ale jeszcze dają się 
łączyć z inne mi gatunkami, i z takiego krzyżo,vania 
coraz no\ve, bez końca, powstać mogą odmiany. 
Większą jeszcze w tych zlewkach doś\viadczenia 
ogrodnicze wykazały os obli w ość: gatunki rod o· 
dendronu nie mają z natury zapachu, kiedy prze
ci w nie zalecają się nim, po większej części, gatun
ki azalei, i ten ich zapach częstokroć przenosi się 
na 1nieszańce, to jest otrzymuje się wonne rodo
dendry. Kwiaty wystawione na załączonym obra-

zie pod liczbą 1, pochodzące z nasienia gatun· 
ku Azalea indica phoenicea, upłodnionej pyłkiem 
gatunku Azalea alba, tak swemi cerhami i całym 

ogólnym pozorem podobne są do rododendronu, 
iż gatunko\vi temu nadaną zo~tała nazwa Rododen
dron ledifolium (r. bagnolistny ); w katalogach je
dnak ogrodniczych nazywany bywa Azalea barba
ta, var. setosa) (az. brodata Jub szczcciasta), a to 
z po,vodu liści które miewa wydatnie 'vlosiste lub 
szrzeciste. Gatunek oznaczony na rycinie cyfrą 2, 
ma katalogowe nazwisko Azalea indica var. crite
r'lon; oznaczony zaś cyfrą 3, nazy\\?a się Azalea 
indica var. admiratio , oby d \V a zaś te gatunki na
leżą do najno'''szych, i bez znprzeczenia do naj
piękniejszych jakie '"' Anglii przez lączenie otrzy· 
mano. 

Rodzaj Azalea równie jak Rhododend11 on, Andro
meda (modrze\vnica), Arbutus (chróśrina) i Erica 
(vvrzos) należą do jednej i tej samej naturaln~j fami
lii roślin 'W1'Zosowatych (Eriraceae) które, a miano
" ·icie też lVielki rodzaj lYrzosÓ\V (Erica), tudzież 
rododendron i azalea już dostarczyły tnnóztwo 
najpiękniejszych ozdób dla ogrodów kwiatowych 
i coraz no,vych jeszcze gatunków dostarl•zać nie 
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przestają. Ogrodnicy i lubo,,·nicy zuobnych roślin, 
zwłaszcza ci którzy mni~j .zważają na cechy bota
niczne roślin, ale rllrzćj z aj mttią się i eh upravtą 

w zamiarze dorho\vania się no~1ych odmian, tacy 
mó,vię lubownicy dzielą bogaty rodzaj azalei na 
gatunki i odmiany gruntowe i tlJazonowe; do pierw
szych lirz'l gatunki pontyjskie i półnorno-amery
kańskie, które l''szystkie u·arą liść na zirnę i z""tY. 
kle miewają w kwiecie tylko po pięć pręcikó"v, dru
gi zaś oddział skladaj11 gatunki wscf1odńio-indyj., 

skie, a te zarho1voją liść przez zimę i pospolicie 
miewają po dziesięć pręcikó~v w koronio k wiat.o\vej. 
Pićr\vsze szczegółniej przydatne są do t\vorzenia 
okazałych grup k ~viecistych na gt·uncie, p&d golem 
niebem; i piękne S\"Ve klviaty wcześnie na \viosnę 
roz'''ijają. Atoli pielęgno,,·ać je chcący po\vinien 
być dosyć troskliwym 'v \vyborze odpolviedniej 
ziemi; lubią ziemię piasczysto-torfową, dobry czar
noziem, ziemię \vrzoso~rą, lub też ziemię pomięsza
ną z dobrze przetra,vionetn próchnem, wybranem 
ze starych pni dębo\Yych, olszowych i innych, a v.'y· 
magają koniecznie miejsca zasłonionego od polu
dniowych promieni. W ostatnich czasach uoświad· 
czono że 1 lub 2 prócent dodanego do ziemi tor• 
fo,vej kwasu siarczanego wielce sprzyja prędkiemu 
\vzrostowi \vszystkich gatunków Azalei. Przy za
kładaniu · 'V gruneie grup az!łlei szczególni<~j uwa
żać trzeba aby nictylko dobrą miały ziemię, ale 
żeby \~oda zpod nich łatwo ściekać mogfa; ziemia 
bo"'iem torfo,va i bagnisty czarnoziem łat\~o k\va
śnicją, gdy w nich się \voda zatrzymttie. Dla prze• 
sndzenia tych samych roślin w ll'azony, najlepiej 
będzie wydobyć je z gruntu na '\\'iosnę, gdy soki 
ruszać iię zaczynnją, a '"tedy łahvo się przyjmujeł 
albowiem drobne korzonki azalci t\vorzą '\-V j0,j 
spoJzie jakby perukę, która z\vykle 1nało lub nic 
nie ucierpi przez przesarlzeniP, tern mniej kiedy si~ 
roślinę z \Vazonem przez jakiś czas w cieniu ntrzy
my\vać i czasami skrapiać będzie. Ostatnią p()rnoc, 
to jest skrapianie, lubią szczególniej gruppy aza
lei w gruncie założone, a nadewszystko \V czasie 
upałów letuich; dobrze im także śłuży przykrywa
nie w około nich ziemi \Varstwą mchu \Vilgotnego 
podczas u pał ów. 

W wazonach gatunki pontyjskie i pólnocno ame
rykańskie przechowują się przez zimę w miejscu 
gdzie nie marznie; na wiosnę wymagają 'vicle Ś\Via
tla i świeżego powietrza, a przytern obfitego, czę-

KsJĘGA SW lATA R. IV. Cz. ~. 

stego polenranin; szczególniej zaś skrapiać trzeba 
ezęsto pąezki k\viato"·e, aby się pięknie rozwijały. 
Posta,~~ ione i ,\~azonami na ot"'artem powietrzu 
11ic znoszą 'vysttt'''ienia na słońce poludnio,ve, 
zlvlasżcza gdy prosto padtljąc na wazony, silnie je 
ogrze,va; dlatego najlepiej się temu zaradzi, zako• 
puj~c \VB2.-ony nu rabacie lub na usypanej umyślnie 
do tego z grubego piasku grzędzie w ziemię aż po 
,~· ręby. 

Pont:r.jskie i pólno(H}o· amerykańskie gatunki 
azslei i ieh tnięszańce rozmnażają się albo z za· 
sianego nasienia, albo szrzepieniem \V pieńki " 'ypie· 
lęgno\Yane z nasienia gatunku A:alea pontica lub . . ~ . . 
Innego, a to .JUZ za pomocą zwyczaJ n ego szczepie· 
nia, już oc-zka,vaniern, ablcgto\vanlem lub odkła

<lanienl, jak się to robi z gwoździkami. Najwięcej 
tu zal ł.\ ży na obraniu dogodnego czasu do roboty: 
szcz{\pi się na "1iosnę, gdy ju:Z soki najlepiej krą
żyć zaczynają i pączki mają się l<u rozwijaniu; ro
bią się odkłalJy w miesiącu maju$ 11a ot\vartym 
gruncie. Do prz~sadzania tych wszystkich gatun
ków przystępuje się po ich ok\vitnieniu. 

Dla indyjsk~iclt gatunków azalei, do których na· 
leżą trzy na zal4czonćj rycinie 'vyobrażone, po· 
trzeba konierznie eieplarni, bo te pod gołern nie· 
bctn u nas zimy nie wytrzymają. Pochodzą ony 
z Azyi połuduio\vćj i z wysp Indyom Wschodnim 
przyległych; można atoli przecho\vać je przez zi· 
mę 'v dosyć uizkićj, tylko 4- 6 stopni ciepła wyno· 
sząc·ćj temperaturze, byle miały dosyć światła i ma
lo były podlewane, Z\vłaszcza gdy słabo wegetują. 
Latem indyjskie azałee wymagają \Viele świeżego 
po,vietrza i wody, niektóre na\vet gatunki można 
bezpieczni~, bez żadnej dla nich szkody, ~'yjąć 
z wazonów i przesadzić \'V grunt otwarty w grzę· 
dę, dając im ziemię wrzosową: ale ta ziemia po\"Vin· 
na być Ś\vićża, lVcalc jeszcze nie uży,vana, i pod
ezas suszy nie trzeba zaniedby\Yać częstego jej po· 
lĆ\vania. Pod jesiei}, to jest w miesjqru \Vrześniu, 
egzenlplarze w grunt na lato zasadzone, przesadza
ją się znol\'U do \Vazonów, a następilie, w miesiącu 
październiku, przenoszą do cieplarni. Gatunki in· 
dyjskie bardzo łatwo dają się pędzić i jeszcze pię
knićj zakl-vitają, gdy, przeniesione w tym celu do 
cieplarni, często pokrapiane będą \Vodą wyletnioną. 
Łat\vo też rozmnażać je można przez sadzenie od
ciętych młodych pędów, najlepiej zaraz po ok\\~i
tnicniu. Takie młode ablegry, w lutym będąc od· 
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cięte i w cicplćj grządce w piasku 'vilgotnym za
sadzone, lV 6 a najdalej w H tygodniach puszcz~_\ 

korzonki; ostrożnie jednak z przesadzenieol ich po· 
stępo\vać należy i na jakiś czas koniecznie pod 
szklanćm nakryciem trzyu1ać je trzeba. 1\fożna też 

do rozmnażania ty~h gatunków użyć sposobÓ\V ja
kieśmy przy gatunkach pontyjskich lvymienili, to 
jest szczepienia, oczkow3nia i odkładania. Szcze
pić można w miesiącu lutym lub marcu w cieplar
ni, lub wykonać tę operacyą, równie jak oczkowa
nie i odkładanie, \V sierpniu, gdy rośliny są w grun· 
ci e, pod gołćm niebem; ale po t<U robocie roślinę 

prze z pe""'UJ czas ocienić \vypada. W przeciągu 
30 dni zwykle zrośnięcie następuje. W ostatnich 
czasach powzięto myśl szczepienia młodyeh gałą
zek z gatunków indyjskifh, mianowicie z żółto k\vi· 
tnących azalei chit1skic1l, szczepić w pieńki "rYJ
hodowane z nasion gatunku Rltododendron ponti
cum, i ~zynione w tej myśli doświadczenia dosko
nale się powiodly. Odkładanie ezyli ableagrowanie 
\Yykony,Yać trzeba na gruncie \V maju, i to konieez· 
nie w ziemi tvrzoso,vej, przywiązać odkład do pa· 
lika, ścisnąć go także przy macierzystym pieńku 
i utrzyroy\vać \Yilgotnie mchem mokrym otulony. 
Przez lato, do września, puści on tyle korzonkó"v, 
iż bezpiecznie odłą<'zyć go i do wazonika przesa
dzić będzie można; ale taki odkład "rvypadnie ko
niecznie lvnieść do cieplarni i tam przez parę t.vgo· 
dni trzymać pod szklanćm nakryciem. Chcąc wy-
hodować egzemplarze w pięknytn ksztalcie, trze
ba często przycinać młode zbytecznie bttiające pę· 
dy i starać się nadawać krzewowi kształt mniej 
lvięcej zaokrąglony lub pjramidalny. 

Do roku 1825 znano tylko pięć odmian azalci 
indyjskiej, wszystkie białe lub blado-purptn·o,ve; 
teraz są odmiany od najczystszej białej, przez \Vszyst· 
kie odcienie rÓŻO\Yo-czcr\vone i purpurowo-rzer· 
w one, jnk również prążkowane i pstrokate, 
a " ' szystkio otrzymano sztucznem umiejętnem ho
do,vanicm, przez krzyżowanie, łączenie, mieszanie 
gatunkó,v, szczepiąc joJne na drugich lub przeno
sząc pyłek z k\viatów na k\Yiaty, tak iż teraz za
miast da\vnych pięciu intlyjskich liczą w katalogach 
przeszlo sześćdziesiąt odmian, które trudno porzą
dnie opisać z przyczyny niezmiernie pomięszanych 
charakterÓ\V. Między azalcami pontyjsl<iemi i pól
nocno-amerykańskiorni żółty także kolor często się 
pokazuje. . 

• 

Nic łatn'iejszego nad przenoszenic pyłku k\via· 
tol''ego z jednych k\viatów azalei na drugie, ·czyli 
sztuczue uplodnianie. Za ot\\'arciem głó"''ek pręci

kowych na \\·ićrzcbnich końracb, pokazuje si~ 

\V nich mała szczelinka, z której, delikatnym pęzcl· 
• 

kien1 lub cienkiem piórkiem, 'vybiera się biały py-
łek i przenosi na znamię słupicowe k\viatu upłodnić 
się mającego. Z k\\·iatu znÓ\V l\tóry obcym pyłkiem 
upłodnić chcemy, skoro się tyle rozwinie iż ll'Y• 
raźnie \vidzićć w nim można słupek i pręciki, uprze
dzając pęknięcie ich glówek pyłko"'ych, '''ycina się 
ostrożnie, malemi nożyczkami, "~szystkie pręciki, 

poczem, jak mÓ\viliśmy, utarza,vszy pęzelek w pył
ku klviatu zapłodnić mającego, pociera się nim lek
ko, ostrożnie, znamię w kwiecie pozostałego słup· 
ka. Ponie\\'aŻ to znamie bywa zwykle lepko-wił· 

gotn(\, przeto pyłek z pęzelka łat"·o do niego przy
lgnie i na niem pozostanie. P otnyślny skutek tej 
o pcracyi zależeć będzie gló \V nie od przyz"'oitego 
czasu \V jakim zostanie wykonaną; nade\vszystko. 
nie przystępować do nitfj zap<)źno, kiedy już k\'·ia· 
ty same się upłodniły, ani też za "·cześnie, kiedy 

• 
słupki i pręciki nie dosyć jeszcze roz\vinięte. Zeby 
się sztuczne zapłodnienie po,viodlo, potrzeba. nie· 
tylko '''yciąć ~'przód 'vszystkie pręciki z kwiatu 
upłodnić się mającego, ale i ze wszystkich k \ViatÓ\V 
przyległych mu na tymże pieńku, a szcL.ególnićj 

uczynić to z kwiatami n'yżej lub obok niego rosną· 
cemi, z któa·ychby pyłek łat\vi~j dostać się mógł 

na kwiat sztucznie upło<lniony. Skutek upłodnienia 
poznsć można z tego, że k\-viat po nićm prędko 

lViędnicje, a guzik owoco~'Y prędko nabrzmiewa. 
Rozumie się samo przez się, że dla rozróżnienia 
k \\~ i et u sztuką zapłodnionego od innych na tejże 

roślinie- znajdnjącyeh się, trzeba go podwiązać lycz
kiein lub innym sposobem oznaczyć, aby się potem 
przy zbiorze nasienia nie pomylić. 

Już Grecy i Rzymianie starożytni znali Aznleę 
pontyjską, pod naz\vą Aegolethron. \V greckićj mi· 
tologii pod ten1 imieniem u\-vażano ją za jcdnę 
z czaro\vnych roślin, które 2.apelniać mialy ogrody 
córki nocy nad rzeką Phasis \V l(olchidzie. Być 

może iż tę sla\vę u starożytny~h " ·inna była aza
lca S\Vej przyjemnej, mocnej \VOni, podobnćj do Za• 

pachu po\voju 'vonnego; nroń tę szczególniej wy· 
d:1ją żółte k'''iaty azalei, a przydłuższe jej używa
nie łat\vo spra,via za\Yrot. głolvy. Z jej to może 
klviatów zbićr'-tły pszrzoly Ó\V slul-vny miód, któ-

• 
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rym, "'edług podania Kscnofonfa, potruć się miało dum palustre). Lud nasz używa tego krzc"'u za le· 
dziesięć tysięcy greckich żolnićrzy po'lvracających karst\VO dla trzody chle\vnćj i zwykł go rzucać do 
z Persyi. \\" szakże nietylko szalea, ale i inne ro- l~ go wisk Ś\\,.ini po chlewach, a mniej sumienni po
śliny familii wrzosowatej posiadają \\'łasność odu- dobno nlięszaj14 go do piwa, dla nadania temu na· 
rzającą. Mocniejszą nad inne znajdujemy w małej. pojo"'i mocy odurzającej. 
u nas dosyć pospolicie dziko rosnllcej po lasa c h 
i zarośla(· h, krze\\jnie Z\vanej bagno pospolite (Le- E. L. b. pr. n. p. 

• 

• 

• 

• 

• Y li 

Najznakomitszy ten uczeń Rubensa, słusznie kró· 
lem portrecistów naZ\'\7any, urodził się w Antwerpii 
roku 1598 czy 1599. Ojciet~ jego słynął z biegłe
go malowania na szkle, a matka z artystycznego 
wykony\vania haftów kanWOl1'ych. Pier\vszym na· 
uczycielam jego w malarstwie był Henryk V a n Ba
len, którego zręczny rysunek i Ś\vietny koloryt 
w początkach zaraz młodzieniec umiał sobie przy· 
8\Voić. Wkrótce atoli rozgłośna sława pierwszego 
mistrza szkoły flamandskiej, Rubensa, pociągnęła 

za sobą i Van Dyka. W szedł do pracowni jego, 
i niezadługo do tego stopnia przelvyższył wszyst
kich współuczniów, że Rubens powierzył mu wy
konanie kilku wielkich rysunków. Bitwa amazonek 
i kartony do tapet wyobrażających historyą Decy· 
usza Mus' a, zjednały n1u szacunek i zaufanie mi
strza, którego już odtąd był raczej współpracolvni
kiem jak uczniem. 
. '\V tym czasie Rubens, czy z życz li w ości dla \Yie· 
l e obiecującPgo młodziana, czy też, jak niektórzy 
utrzymują, dla orldalenia niebezpiccznPgo \vspółza
\Vodnika, poradził Van Dyk'o,vi podróż do Rzymu 
i Weuecyi. Przed \vyjazdem jeszcze z Ant\verpii 
młody Antoni wymalo"·ał trzy obrazy: Ecce ho1no, 
Chrystusa na g6rze Oliwnej i malżonk~ Rubensa, za 
c-o mu ten o:fiaro\vał pysznego białego konia. Opa 
trzony lV pisma pole~ające s\vego mistrza, Van 
Dyk na koniec \Yyhral się do \\' łoch. l.Jecz w dro
dze, o kilka mil od Brukselli, w lviosce Savclthen, 
zatrzymała go miłość dla ładnej "'ieśniac:l!ki, i te
rnu to przypadko\"vi niepozorny kościołek tćj \vios
czyny za\vdzięrza d\\7a śliczne obrazy ołtarzowe, 

j-eden przedstawiający kochankę Van Dyk' a .Ja· 
,.. 

ko Madonnę, drugi jPgo samego "'postaci Ś\V. Mar· 
cina, na koniu Rubensa. 

Nierozsądna ta milość groziła przerwaniem tak . 
Ś\\' ietnie rozpoczętego zawodu młodego artysty. 
Rubens \Vszelkiemi sposobami starał się rozpłomie
nić w nim na nowo żądzę sławy i przywiązanie do 
sztuki. Nasłał \V końcu na niego kawEtlera Nanni, 
którego wymowue przedstawienia ocknęły prze· 
cicż rozkołysanego zgubną namiętnością młodzień· · 
ca: Van Dyk, po długim oporze, udał się do W e· 
necyi. Tu, otoczony arcywzornmi Tyryana, Pawła 
W eruńczyka 1 kilku n1istrzów żyjących, przejął si~ 
ich metodą. 1\:oloryt jego nabrał więcej ciepła, ry• 
sunek więcćj poprawności; szerokie' energiczne 
kontury Rubensa ustępować zaczęły typom bardziej 
"rykończonym i miękkim, przejmowanym niekiedy 
oil starszego Carracci i Gnido Reni. Tak na przy· 
klad postacie aniołów na obrazach jego z tej epo-
ki mają piękność nieco znielvieściałą utworów pier
" 'szego; ~1adonny, wdzięk i delik~1tność drugiego. . 
Być może zresztą że lYłaśnie to przys\vajanie sobie 
zalet n1istrzÓ\V włoskich odjęło na później stylo\vi 
malarza niderlandskiego owę śrniałość, siłę i na· 
tchnienie cechujące dziPła Rubensa, nie często bo· 
,,·iem zapał pra\vdzhvy połączyć się daje z sumien· 
ną dokładnością. 

PrzebJ \vając naprzemian w W enecyi, Genui 
i Rzymi~, a później \Ve Florencyi, 'v Turynie i Sy
cylii, Van Dyk pracolvał nieustannie. Galerya Du
razzo w Genui posiada między innemi \vyborny 
jego portret księcia 1\'lonrado na koniu, znany ze 
sztychu Rafaela Morghen'a. W Rzymie \vykonał 
wizerunek znanrgo opiekuna sztuk pięknych i poe· 
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ty, kardynała Bentivoglio, tudzież osilldłego tam 
Anglika Roberta Sherley z żoną, w Palermo wiel
ki obraz oltarzo,vy,-a wszędzie przyjmowano go 
z zaszczytami i placono sowicie. 

Rozniósłszy tak sła\vę imienia s\vojego po całym, 
półwyspie, Van Dyk powrócił do ojczyzny, gdzie 
zaraz, jako rezultat kilkoletnich swych studyów 
nad tnistrzami włoskiemi, wymalował św. Augusty
na i Ulcrzyżowanz·e. Mówią że Rubens \V tym czasie 
ofiarował rnu rękę najstarszej swej córki; ale jej nie 
przyjął, pałając od dawna miłością dla pięknej Hele
ny, drugićj żony Rubeusa. Być n1oże także iż go 
dręczyła zazdrość "'spólkolegów; dosyć że nieza: 
długo porzucił miasto rodzinne, udając się do Ha· 
gi, na zaproszenie Fryderyka de Nassnu księeia 

Oranii, i tam \\'ykonał nietylko portrety samego 
księcia i jego rodziny, ale wszystkich prawie osób 
znakomitych jPgo dworu. 

Z Hagi Van Dyk udał się do Londynu i Paryża, 
lecz nie znalazłszy spodzie\vanego przyjęcia, po\vró
cił do Antwerpii, i tu dla miasta Dendermoncle zro
bił Krucyfiks i Narodzenie Chrystusa, d \V a obrazy 
do najcelniejszych dziel jego należące. Na 1,.1myśl· 
n e potćm za proszenie króla angielskiego Karola I 
po,vtórnie wyjechal do Londynu. Przyjaciel jego 
Digby przedsta~7il go królo\vi, a l{arol na pier
siach artysty 'vłasnoręcznie zawiesił złoty łańcuch, 
z \Vizerunkicrn s\voim bogato brylantami \vysadza
nym, obdarzył go znakornitą płacą roczną i ka~l.tl 

dlań urządzić d\va mieszkania, letnie i zimowe. 

W Anglii dopiero zaczęła si~ dla Van Dyk'a 
epol<a naj \viększej Ś\vietności, chociaż w tym 'via
śnic czasie oddał się prze\-'\'ażnie portretowaniu. 
Rzeczy,.viś~ie też zdolność indy,vidualna tnusiała go 
pociągać ku te1nu rodzajo,vi, lvymagającemu nie
tyle genialnćj kompozycyi, ile raczćj trafnPgo 
uch,vycenia postaci odosobnionych. Penzel V a n 
Dyk' a, pełen wykwintności i \Vdzięku, nadalvat obli
czu osób portretoY\"anych charakter szlachetny i sp o· 
kojny, karnacyą przejezystą i łagodną. Z biegłością 
mistrzom tylko tej sztuki właściwą umiał on dla 
każdej fizyognomii 'vynajdy\vać \vyraz najkorzyst
niejszy, a razem najbardziej naturalny, nio \vybie· 
r:tjąc nigdy momentów ulotnej namiętności; ztąd 
każdy jego portret dozwala lvidzo\vi \Vejrzćć nieja
ko w głąb' myśli, przeniknąć tajniki duchon'e przed
stawionej osoby. 

D'-''Ór Karola l obfito"\\"'lł "'tedy \V znakomitości, 
w których odnrzorowaniu mistrz niderlandski roz• 
'l\'ioąć 1nógł cały przPpy(·h, całą '"Yk,vintność s\l\·ej 
palety. Takie tćż portrety najlepiej mu się uda"'a· 
ły, gdy pr~eci\\'nie od typÓ\V pospolitych talent ie· 
go zdawał się stronić. Figury mieszczan Van Dyk 
malował obojętnie, kopiując \Yiernie naturę, lecz 
nie chcą<', ('ZJ nie umiPjąc, uza<-niać swPgo wzoru, 
niższy 'v tćm nieskończenie od Rubensa, który 
brzydocie nawet nada\vał pociąg i zajęcie piękno~ 
ści. Wlaści,vie przeto Van Dyk w postaciach tyl
ko osób znakomitych zasluguje na miano pier\vsze· 
go z portrecistÓ\V: \V innych przyćmiewa go Ru· 
ben s, jak przyćmił \Vszystkich co poszli jego śla· 
de m. 

W Londynie Van Dyk prowadził dom ot\varty 
z pra\vdziwie książęcą "'ystawnością. Festyny jego, 
,,, których nB.j\vyższa arystokracya brała udział, 

słynęły ze smaku wykl11intnego i Ś\vietności, uroz· 
maicone popisem najpier\vszy~h talentów muzycz· 
nych i mimiczny~ h o\vego czasu. Zbytek ten i wszel
kiPgo rodzaju rozkosze z1nysłowe, którym odda
wał się bez braku, lvyczerpyw·ały jego mienie i si· 
ły. Jednakże dochód ogromny pokry,vał z okładem 
te wydatki; obrazy Van Dyk' a płacono po cenach 
niesłychanych, chociaż najczęśeiej nad jedną gło.
\"\7ą nie praco,vał dłużej jak dzie11 albo par•ę. Porni
mo też nieoględn~j rozrzutności zostawił 100,000 
talarów w goto\viznie, i byłby pe\vnie zosta\vił da,. 
leko \vięcej, gdyby \V ostatnich 11ltach nie poświę
cał się alchemii. Stępionego życieJn niepoJniarko· 
wanem artyst~ książę Buckingbam starał się odży
wić, dając n1u za żonę młodą i cudnej urody Ma
ryą Ruth"'en, córkę szkockiego ł1rabi Goree. Van 
Dyk odwidził z nią miasto swe rodzinne, a potćm 
udał się do Paryża, \V zan1iurze malo,vania galeryi 
Luwru. Zastawszy jednak tę pracę po,vierzoną już 
Poussin'o\vi, powrócił chory do Londynu, i tu przed· 
łożył królowi projekt do kartonó,v mających upa• 
miętnić '"ażniejsze uroczystości d " ·oru angielskie· 
go. W '"ykony,vaniu atoli tego dzieła r. 1641 za
skoczyła go śmierć przedwczesna. Zwłoki jego 
przeniesiono do kościoła św. Pa\vła, a Co,vley, 
\vspółczesny poeta, ułożył mu napis grobo\vy. 

Natura obdarzyła Van Dyk'a uczuciem piękna 
i harm0nii, których szlachetna osobistośćjego 'vier· 
nym była obrazem. Twarz jego, wdzięczniejsza od 

twarzy Rubensa, mnićj zato \vyrażała siły, i możua 

, 
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po,\'ieclzieć że różnica talentu obu tych mistrzów 
odbijała się \V ich rysach. Rubensa geninsz byl 
\\'Sze<·hstronny, t'''Órczy \Ye " 'szystldch rodzaja<'h; 
\lan Dyk przeci\Jt'uie pra~rdzhvą oryginalność roz
\\'ija tylko w portretach. W '"ię~szyrh kompozy .. 
(lyarh S\J\'oich, po kiJku próba eh \V s ty lu '"l osk im, 
\vszędzie on pra\\'ie naśladuje przedsta\vicicla szko· 
Jy flamandski0j, chorillż to czyni nie jak kopiista 
ni<!dolężny, tylko jak uczeń zat·lnvycony mistrza 
zaletami, z zapałem ,,·stępujący w jego ślady, lecz 
umiejący przytćrn swoim pracom nildać .charakter 
odrębny. Gdyby na\vct 'ran Dyk prze\vażnie był 
się z''Tócil ku rodzajo,vi \Vzniosłemu, \\' ątpić nale· 
ży czy kiedykol\viek stanąłby na wysol{ości Ru
bensa; zbyV\rało mu bo\viem na zdolności obCljmo
\Vania jednym rzutem oka wszystkich szczegółó'v 
szeroldej kompozycyi i kojarzenia ich w sposób 
naj\\'laśch,·szy, najbardziej efckto\vy. 'V " 'y.sokim 
za to stopniu po~iadał zdolność \vcielania po\YZię

tej myśli w pojedyncze postacie i nadania in1 siły 

dramatycznej. Nikt pe,vnie ui~ prze,vyższył go do· 
tąd 'v przedsta,vieniu Chrystusa konającflgo na 
krzyżu. Zba\viciel Rubensa, idealną przejmujący 

świętością, nic w sobie nie ma ziemskiego: Van 
Dyk przccin'nie z bozkością złączyć umiał oznaki 
śmierci dorzesnćj Ciało Ukrz?ŻO\Vanrgo, blado 
i pochylone, \V obrazach jego drgać się j eszcze 
zdaje ostntniem życia \vysilenicm, podczas gdy gło· 
,~·ę ornracza już cień śrniertelny; lecz \Ystrętny ten 
'vidok dogoryn'auia zaciera "':yraz nieporÓn'nanej 
po\Yagi, słodyczy i poblażauia w rysach Tego, 
co umierając przebaczył swoim n'rogom. 

Wszystkie znakomitsze galerye europejskie po· 
siadają obrazy historyczne i portrety Van Dyk'a., 
Niektóre z nich (np. Ecce ltomo, portret Tycyana 
i inne) sam autor ryto\\'nł na miedzi, a sztychy tP, 
mitno nicdbałego napozór \vykonania, wysokiej są 
\V artości artystycznej. Z urzniÓ\V V a n Dyk' a cel
ni~jszemi są: Da\vid Beek, Bertrand Fourhier i Jan 
von Neyn. 

.. 

• 

O INSTRUMENTACH SMYCZKOWYCH. • 

l'RZEZ }i,RYDERYI{A KAl\"'GOWSKIEGO. 

(Dokończenie). 

• 

Odda"'na i 1.1 nas "·yrabiano znamienite instru- k tóreby miały szacho,vnice lub inne rysunki in· 
m~nta smyczko\ve, a n~l\vet szczycić się możemy krusto\vane, jnk to bywało \V szkole flreściańskiej. 
żo wcześniej daleko jak w Nicmrzech. Pomiędzy ZnajJujem także \Vielc instrumentów Ó\vezesnych 
krajolvemi fabrykantami znajdujem tukiego, co różniących się od 'vyrobólv Groblieza tern, że kra· 
'''Jl"Ó\,,ny\va najpierw'szym zągranicznytn; bylto "'ędż jest odmiennie zaokrągloną, i na nich widzie
Groblicz praC'ująry \V 1\:rako\vie. Wyrabiał on in- rny rozmaite rz(lźby przy szyjkach. Boki przy wio
strumenta które nietylko w niczero nie ustępo,vały lonczellach, viole de gamme i innych pośrednio 
najlepszym ze szkoły Bresciańskh~j, ale na\vet po- basso\vych instrumentach, często składają się z kil
''' leczone były pięknym \vcrniksem, a dziś, jeśli ich ku paskÓ\V różnobar,vnego drze"\va, pomiędzy któ· 
nie zepsuła źle zrozumiana napranra, " 'Jró,vny\va- remi mieści si~ ozdobny fornir; tak samo \Vidzie· 
ją instrumentom Magginiego, tnk dalece, że han· my deseniowy fornir osadzony ponad krawędzią 
dlujący instrumentami prace Groblicza za l\1aggi· instrumentu. Robota tych instrumentów jest akura· 
nie~? sprze~ają. Gro.blic~ jak ~aggi.ni osadz~~ po· l tn~, a skrzypce cokolwiek wypuklejsze od Gro· 
d\VoJne forniry, zakonczaJąc szyJkę pięknym shma· bhcza. 
kiem, często nawet akuratniej robionym jak u osta· Nigdy nie zdarzyło mi się w takich instrumentach 
toiego. Nie 'vidać iadnyclJ jego roboty skrzypiec, znaleźć- kartki; tak samo nie dostrzegłem instru· 
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mcntu który by mial kart:ię z napisrm iż jest robo- puzderko zaopatrzone jest pokrowcem skórzanym 
ty ~lateusza Dobru(·kiego; zmarłPgo roku 1602 fłaHelą podszytym, i pcwnic nikomu nie przyj(lzie 
w K rnko,,·ie. po któryrn spisany in\Yentarz ja"·nie na myśl stnwiać je na ziemi; a biedny polski in· 
okazujr, że robił instrument a smyrzko\YC. Być może strumeut, (bo krajo"·y) jakbądź czasem lepszy od 
iż "'JŻ<.U opisane instrumcuta są jego roboty, bo sta· \vłoskiego, ponie\viera się po kątach: jednćm sło· 
rość ich i odrobienic noszą cechę XVIgo \Vieku. 'vcm tak delikatny \\'yrób \vysta\viony jest na wszel· 

Na sposób Groblicza robił \V Warsza\vie Jan kie przygody, i lvięcej pamięta si~ o bajkach o sta• 
Dank,vnrt, którego instrumenta, z mniejszą akura- rćm drzewie, jnk o zabezpieczeniu instrun1entu od 
tnością wykończonP, po"'1ekane były spirytuso\Yym szkodli,vych '"PłJ\YÓ\v. 
lakierem. W dź,vięku nie \vyrÓ\\'IlY''·a1ą ony instru- N" ' · · 

.J Je na tern Jednak ogranicza się męcz~ństwo In· 
mentom Groblicza. Picleho"·ski (ojciec) \Y l{ra· , strumento\V u nas, bo każdy niemal grający po· 
kovvie "·crnikso,·rał S\Yoje instrumcnta. Skrzypce je- .. n ·d · · · ·d · l · · 

• • • • • ut u g s\vego \VI z1mts1ę " 'J08) UJ e u epszenla 1 po· 
go, odznaczaJące s1ę '' 1ększą aknrllinoscią od Dank- k. · · · d h · d , · k t k . . . , pra'v 1, nie maJąc za nyc \VIa omosc1 o "ons ru "• 
" 'arto\vsl·ach, zbhzone są do klassy<'yzmu szkol · · · 1 h t · l d b , · t t . . , . . , cy1 1 zasa< ac s anow1ącyc 1 o roc 1ns rumen u, 
,vłoskich, a n1ektore z ntch słuzą do koncerto\v. · · • 1. · , · ł k k. k t · 1 Jeze 1 nie sam s m ta C\ rę · ą popra\1-· ·1 us u eczrna, 
Jan l{ 'viatkowski \\Ta z z ojcem praco,Yali w \V ar · · ł · k · · b k . ł . k J .. powierza JO cz o\-rie ·owi ntco eznancmu z nau ą, 
sza,vtc \V zcst. ym WIC ·u a an ·do 1813 roku . . · . · . . . ' / . , . : a często na \Vet nieposiadaJącemu akuratnosc1 po· 
Trzym,1l1 s1ę oni szkoły l(remonskiCJ, nada\vah t b ·· d k · · 1 b· t t . rze ncJ o us uteczn1en1a ręcznyc 1 ro o w ym 
s\voim Instrumentom 'vypukluś<·i 'v sposób An- t 1 . G . I l l . a c Hl. drzeJa ~ uarnerPgo 1 po"' e \:a i Je spirytuso\vym , . , , . 
lakierem. Karol 1'roszczyńsld, uczeń ,Ja na l( \Yiat- ~~e.ktorz~ barbarz!nstwo do ,tego posu\'\'a)lł sto· 
kowskirgo, robiący na wzór Józefa Guarncrego, pma, ze z .w1ęk~z!ch mstru~entow, n~w~t klassycz
nie " 'Y koi)czal instrumentÓ\V s~'oiclJ z tą akuratno- nych, robią mnieJsze, ale n te obrzynaJą Jeb do ko· 

ś cią, .faką się odznaczał nauczyciel jt•go K wiatkow- ła, b~ to ?r. była zbyt trt~dn~ robota dla naszy~h. rę• 
ski, lecz przerobione przez korrektora w wiado· ~odzJellllkow' lecz u .g~ry l u d.ol~ o,d. d~sek sc.ma· 
mości uposażon('go staj~ się dobrcn1i. ~ą okrągla\ve. ka\~alk1, .1 .tak n1ehto~Cl\\'Ie kaleczą 

Jeżcli \V naszym kraju nie pozostało ~tośunko\vo Jnst:ume~lt, nte~aJą~y JUZ w po~o.bne~ przekształ
tylc dobrych instrumentów jak we Włoszech, to nie ~c~m .. am zako~czema wypukł?sc1, am ~~r~y. wła· 
pochodzi z przyczyny ii liczba wyt·abiających ta- SCIWCJ, n prz!tcm ?ss~ zbyt duzc. ~nalczh Slł2 I tacy 
ko\ve była mniejszą, ale z lekce\vażenia instrumen- co z~pragnęh ~b~ Ic~ Instr~Jment większy ton wyda· 
tu pozornie tak prostPgo, a mało u nas cenionego. \Vał~t zda'"'ałosię 1.m ze t.o ostą~ną przez powiększenie 
Zdarza się ho'vjem że skt·zypce bez puzderka w sło- esso,v. Ess~, rznięte n1egdys ręką klassyczną, nie
tn~j porze przenoszą, \V mieszkaniu \Yilgotnćm zgrabna dlon popsuła, a ton stawał się coraz mniej 
przy mm·ze lub ścianie wieszają, (wieszanie nawet czystym. Po~imo .t!ch. szkodliwych prz~ist?cze1i, 
przy suchym murze instrumento\vi szkodzi) zdarza rzec~ szczego_lna, IZ kazdernu ~dawało SI~ ze ton 
się niedozór co do strun i czystości, jak niemniej skaleczonego Instrumentu stał su~ lepszym; lecz za· 
nicstaranne zapako\Yanie \V prze\vożeniu ich z n1iej- do,volenie uiedługo tr\valo; przyszła ch"ri]a \V któ· 
sca na miejsce. Instrumentu przecho\vaoe 'V puz- rej się przekonano że instrument dawniej był lep
derkach sta,viają po 'viększej części na podlodzf', szym, i \Vzięto się znowu do przerabiania go na 
często na\vct w partero,vych mieszkaniach. Instru- ?iĆr\votną 'vielkość, ~le ton jego nie był już takim 
mcnt gdy 'v puzderku, choćby na piĆr\vszem lub Jak przed pokaleczeniem. 

którćmbądź 'vyższćm piętrze, na zierni stoi, prz.r.j- Do częścio\vego lub zupełnego popsu('ia "'ielu 
muje "·ilgoć \V siebie i ulega zepsuciu, bo atmosfe· instrumenłÓ\V smyczko,vych przyczyniła się także 

· ra przy podłodze jest wilgotniejsza jak \V wyższych błędna teorya ~Iauprrtius'n, t\vierdząt_.ego: ,,że stru
'varst\-vach, co lvielki \vpływ \VJ"'iera na czulość no\ve instrumenta po,vinny się składać z \vłókicn 
acszrzułek. Dla włoskich instrumentów sprawiają drze"·nych roztnaitej długości, które liczbę drgań 
puzderka aksamitem wyklejone i przykrywają je l struny powtarzają, czyli ic drgając równorześnic 
kolderką jcd,vabną wato\vaną; prócz tego jeszcze t ton tako\vćj \Vzmacniają. . 
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Dalej Maupertius twierdzi (co i do dziś dnia zda· magająca zupełnie wyk "·alifiko,vanego korrek tora, 
niem jest niektt\rych): ,,że skrzypce stają się lepsze· \Vięc rzadko kiedy dobrze by,vata uskutecznianą. 

mi jc~śli zostaną potłuczone, a następnie znów po· Zdarzają się i takie instrumenta \V których ręczna 
sklt:jane, a to z po\vodu że \Y tedy liczba "·łókicn robotaj es t dobra, lecz na \vł;JŚ<.·i \\' OŚĆ tlrze"'a \V cale 

rozmaitej długośei po"'iększa się, przez co (podług nie Z\Vażuno; bo, jak już \vyż<~j nadmieniono, br:1no 
jego zdnnia) instrument zyskuje \vięcej dre\vnianych za zasadę, aby do \vkl<'jania uży,vać st:1.rcgo drze-
strun ("7łókien)." ~'a, nic \Ychodząc '" to, czy tako\Yc co do drgari 

Kto ob(lznany jest choć \V części z znsadami bu· zgadzało się z da "'nem. Przypuśćmy nareszcie i c 
clo'''Y instrumentó·N smy<·zko\\·ych, ten '"ić iż piĆr\V· ~'laścin'e drze\\'O przez nkuratnPgo korrektora do
szą podsta\\'ą budowy jest, aby spód i "''ićrzch w ca- brze \Vsadzone zostało, to jerlrlltk ztlro,vy rozsądek 
lej s"·ej rozciągłości razem \V drganie \Vpro\vadzić; \\'skazuje, iż jeżeli ta massa drze'"a jest potrze
a jeżeli złamanie instrumentu i akuratne sklf'jenic b na instrunlento\\'i, to gdy tako,vy posiada \Vłn
nie tak dalece go zepsują, iżby się zupełnie stał srią, musi hyć lPpszym od instrumentu z częścian1i 
nieużytecznym, to przyczyny tego szukać należy \Vklcjanemi. Przy dobrych tylko i starych instrn· 
\V naturze drzc,va, którego posklejane płaty (h·ga· mcntach \varto \V po,vyższy sposób uskuteczniać 
nia S\vqje przenoszą. Do,vicdzioućm jest, że płaty " 'klejaniP, bo stare ich części z clobran ćm drze\vem 
cał<'go drze\l·a tak przed złamaniem jak i po sklc· przez ogranie podobnorounych drgail nabićrają, 

jcniu jednako\l'O S\voje iłt·gania odby\vDjl\, o czćm i tym sposobem instrumeut staje się użyteeznym 
przekonać się można probtdąc je \V akusty~zny i nadal Ś\\'iatu się zaeho\Yuje. 
sposób. W pro\vadzi n'szy płaty \V drgani(', uważa Żaden może przedmiot na śv.·iccic, przy po,vićrz
się na figury które tako\ve \vykrćślają, a kształt eho"·nem podobieńst\vie, nie jt'st tak rl)żnoroclntij 

tych figur okaże się taki sam przy całej płacie, jnk ceny jak instrumenta smyezko,ve; bo można skrzyp
późnićj gdy taż zlamana szczelnie sklejoną zosta· cc dostać za rubla srebrem, kiedy za inne dają 

nic. Podobnież nikt temu nie zaprzeczy, ii skl(\jo· 1,000, l ,200, l ,500 rs., niernniej za :\-Yiolonczellę 
ne miejsca, choćby najlepszym klPjem i najal\ura• płacą od 10 do 15 rs., kiedy \Violonczella roboty 
tniej zespolone, koniceznie wply"'O'li po"·ictrza ~tradivarcgo, którą kupił hrabia 'Vielhorski, kosz .. 

i ''·ilgoci ulegają. tuje 25,000 rubli assygnacyjnych, a Fruochomme, 
Zaled wio do'''icdziano się u nns o tEloryi Ma u per- ph~r"'szy \violonrzellista paryzki, Zitplacił za s'voję 

tiusn, gdy zaraz z naj"~ięl<szą sknraplhvością zaczę- 30,000 frankÓ\V. Nikt zape~'ne napróżna pićnię
to tłuc dobre instrumenta, aby przez s k l(~janic je· dzy nie \vydaje, :1 tćm bardziej artysta, który je ('ięż
szcze lepsze uzyskać; a giły tako\ve zamiast lepsze· ko zapraco,~vać musi; "'ięc cyf1·y te l''JffiO\vnym są 
mi sta\vały się gorszcmi, zaczęto wybićrać z nich do\\'odenl znatnienitej różnicy jaka zachodzi po
drze\\'0. Po\\70dcm do tego były zape\vne ordynaryj· między instrumcnten1 klassycznJrn, budo '~'anym p o
ne instrumenta, \V który<.· h proporcye grubości płat, dług zasad, a instrumentem fabrycznym. Jednakże 

nie były zac.·ho,vane; gdy "·ięc po złamaniu i nie- tak " 'ysokic C('ny płacą się li za instrumentu kias-
rÓ\Ynem sklejeniu zrÓ\vuano "'ystające miejsca, . syczne dobrze zakonser\VO\Vane. · · 
instrutnenta lepszeroi się sta\valy, bo przypartko\VO Skrzypce podług za~acl zbudv'''ane po\vinny mieć 
do vvięcej "·łaści ~,~j gr u b ości zostały zbliżone; deszczułki nastrojone do pe\vnych tonó \V, a tu'~" ta
upo\vszechniało się zatem mniemanie, że przez cień- ki sposób, że połączone razem, jak nicmniej massą 
sze platy inst.rurnent na tonie zyskuje. Postrzeżenie po~rietrza \V nit·h za\vartą, polvinuy \vydać ton c 
to nieza,vodnie musiało się nastręczyć lnJziom nie- fizyczny = 512 drganiom \vibracyjnym na sekun
znają(\ym nauki o budo,vie instrumentów, bo przy- dę, które to c \V dzisit·jszym stroju odpowiada to
jąn'szy po"'yższą za3adę, \Vzięto się do sl<robania no,vi ces. Jeżeli przy robieniu, skrzypce są oparte 
najlepszych, nictylko u nas, ale i za granicą in . na tćj zasaclzie i takon'ą sumiennie inl \vcielono, to 
strumentÓ\V. Po uiejakin1 czasie okazało się jalt ony wydają najpiękuiejszy i najmocniejszy ton, ja· 

ci~żko błądzono, i " 'tedy nic "·ięcej nie pozosta· ki od ich gatunko\vości 'vymagać można, i to jest 
\Valo, jak nnpo\''r6t drze\\'O wklPjać \V skrobane zasadą podług której Stradivarius i Guarneri S\VO• 
instrumellta; a że to robota "''cale niclat\va, '"Y· .je skrzypce robili. Jednakże nic można żądać aby 
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instrument miernrgo autora, którego czę~ci przez 
\V \Viadomości uposażonego korrel<tora zbadane 
i \V powyższy sposób przestrojone zostały, dŹ\'\'ię

kicnl s\voim \vyró\vnywały instrumentom tych l\'iel· 
kich n1istrzó,v, bo to zależy w części od nrrodzo• 
nych zdolności robiącego. Oprócz \vyższej akura· 
tności i kształtnośei, doskonałość instrumentu uzy• 
skuje się przez trafne palączenie części między so
bą, zrównanie ich, rozpro'''adzcnie wypukłości 
i "~klęslości, \Vygładzenie \vszystkich części, na· 
reszcie przez \Ylaśriw~ '''yrznięcic essÓ\v, za~ho

'"anie rozmiarÓ\V i nadanie po,vłoki, co wszystko 
'"różny sposób da się 'vykony\vać. Te jednak 
szczPgóly po uko1'iczcniu instrumentu tak dalece są 
niedostrzegalne, że tylko 'vpran·ne oko fabrykanta 
\Vi<.lzieć je może, i to takiego, co potrzebneroi ku 
temu przyroiotarni od natury jest obdarzony .. 

U nas 'v ogóle inne jest zdanie, bu \Vielu utrzjmuje 
iż na\vet pomiędzy skrzypcami chłopskieroi (tak na
zy,vają u nas fabryczne instrumenta) mozoa lvybrać 
bardzo dobre. Tn'icrdzą dalej że dobroć skrzypców 
jest przypadkowa, a ten1 samćm instrumentó'v I-o
bionych \\redług zasad nic cenią prawic \vyżej oll 
fabrycznych, c-hociaż naocznie przekonać si~ mo
żna iż pierwsze są kształtniejsze i lepszy ton 
\vydają. l\1oże nadejdzie ch,vil't \V którć} te myl
ne zdania umilkną, w której pogardzimy szar
latanizmem i nastąpi możebność rozróżnienia mier
nego 'vyrobu od dobrego,. a wtedy i u nas jak 
'\.V Paryżu znnjdziemy skrzypce dobre, nabierające 
przez czas jeszcze wyższej doskonałości, a zara
zem \V przyszłości wysoką cenę; boć materyałem 

do robienia tych instrumentÓ\V zarJwno wszędzie 

jest drze\vo, a nasze jedno z najlepszych. 
Wszystko co dotąd po,viedziałcm o skrzypcach, 

najzupełniej odnieść się daje i do \Yiolonczelli; po· 
daję "'ięc \V tern miejscu tylko zasad~ j<U budowy. 
Deszczulki wiolonczelli stroją się do takich tonÓ\v, 
iżby połączone wraz z jńj massą powietrza wydały 
mniej więcej ton f= 170,85 drga1l. \vibraryjnych na 
sekund~. Instrument ten da\vnic:~j wyłącznie używa· 
ny był w orkiestrze i w kwartetach. Dlugo też 

ograniczano się na pisaniu dla niego kiedyniekiedy 
solo,vych partyj, gdy na początku naszego wieku 
poja\vił się Bernard Romberg, kapelmistrz dworu 
pruskiego, który zbada\vszy piękne 'violonczeJli 
zalety, pierwszy długoletnią pracą podniósł ją do 
rzędu jednego z najznakomitszych instrumentó~v 

koncerto\vych. Wiolonczella z którll Romberg ra· 
łą Europ~ objechał i zadzil-vił była roboty Stra(1i• 
varego. 

Altóvrki w ogóle robiono bez powyższych za .. 
sad; różniły się ony tern tylko od skrzypcÓ\v, że nn· 
da'''ano im nieco większe rozmiary, co nawet po· 
kazuje się przy altówkach robionyrh przez naj
pićrwszych mistrzów. Tak dawniejsze jak później
sze altówki strojne są \V połączonych deszczułkach 

i w massie po,vietrza do tonu c=512 drgań, jak 
skrzypce. Z tego powodu instrument ten nie odpo· 
\viada swojemu założeniu. 

Savart, ~złonek akademii paryzkićj, radził aby 
altó,vki w taki sposób \vyrabiać, iżby ich massa 
po,vietrza miała/= 34 l, 70 drgall 'vibracyjnych n n 
sekundę; jednakże nie narzuca on swego zdania, bo 
'vzy"'a dobrych fabrykantÓ\V aby w tej mierze ro
bili doś\viadczenia ( •). 

lnstrumenta smyczkowe różnią się od ,,·szystkich 
innych t~m, że nie maj~ miejsc stale oznaczonych, 
za używaniem których grający potrzebne tony \VJ· 

doby,va. Oznaczenie tych miejsc przy niesmyczko
wych instrumentach osiągnięto przez prace nauko
we; lecz mimo to okaza-ło się iż niepodobna ich 
tak ustalić, aby \Vszystkim tonom nadać ową Ś\vic• 
tną czystość intonaeyi, \Vlaściwą wykształconemu 
śpie\vo\vi, .i instrumentom smyczko,vym. Ale też 

za to ile trudności ma do zwalezenia artysta uży
wający tych ostatnich, tern bardziej że skala ic'h 
za\viera 4 okta,vy całych tonÓ\v, oprócz flażoleto
wych, które czysto 'vydobywać należy nietylko 
\V najszybszym tempie i rozmaitej rozległości, ale 
na\vet często 'v pod"vójnych i potrójnych tonach. 

Aby więc grającemu w tak trudnem zadaniu 
przyjść w pomtlc, po\vinnością jest robiącego do· 
b re instrumenta ażeby szyjce narlać taką długość, 
jakiej wymaga skrzynka instrumentu smyczkowe· 
go. Jeżeli szyjka za krótka, to tony przypadające 
na część gryfu do szyjki przyklejonego za blizko 
siebie znajdują si~, tony zaś na części gryfu nad 
instrumentem "rystającej leżą tak zbliżone do pod· 

( ł) Pan Kanigowski na wystawie warszawski~j 1 18 4 5 
roku okazał bardzo dobrą altó-wkę własnego pomysłu, 

której powietrze stroiło o czystą tereyą niżej od skrzy
piec, a zatem odmienną równie od budowy Z\"Vyczajnej, 
jak od wymagań p. Savart. Bliższą w tym przedmiocie 
wiadomo~ć zawiera Gazeta Codzienna z d. 4 O lipca 4 8 ł 5 
Nr. o3. (przyp. Redakcyi). 
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stawk~, że ich trndnu dosięgnąć. Jeżeli zaś szyjka 1 szym 'vęźle wydobylvamy, za~'sze z jcclnako,Yem 
zadługa, powst~je 'vtedy jeszcze większa trudność, brzmieniem słyszeć się daje. \Vyobrażając sobie 
bo tony w ogóle dalej od siebie leżące, a przypa · że punkt A, jest prożek przez który struna prze· 
dające na skrzynkę instrumentu, zastajemy na czę- chodzi do kołka, punkt C, miPjscc 'v kturem stru
sci gryfu do szyjki przyklejonego, i instrument przez na spoczy,va na podsta\vku, to 'v takim razie A, B, 
to traci 'viele na dobroci tonu. W obu tych zda· jest długość szyjki, a B: C, długość części skrzyn
rzeniach, przy naj\viększej przytomności i wpra,vie ki od forniru około krawędzi osadzonego do miej
grającego, czysta intonacya staje się onicmal nie- sen gdzie podstawek na instrurnencie stoi. Jeżeli 
podobną, a ztąd osoby na~'et wybornym obdarza- grający na jednej ze strun te (\ztćry ró\vnobrzmią
ne słuchem, w szybkich pasażach czasem grywają ce flażolety n'ynalazł, to uależy przy drugim, tojest 
nieC'zysto ( •). '" punkcie B, strunę palcem przycisnąć do gryfu, 

Natura ciał elastycznych sama mieści w sobie i przekonać się rzy krnwędź brzuśca palca spaczy
prawidła, za pomocą których grającemu to trudne wa na gryfie nad miejscem gdzie w kralrędzi instru
zadanie staje się latwiejszem ( '). Od fabrykauta m en tu fornir jest osadzony, a jeżcli tak jest, to 
instrumentów zależy takowe zastoso"rać, a od gra· oznacza że długość szyjki dokładnic zastoso"'ana 
jącego zbadać instrument czy fabrykant długość do in:-;trumentu. 
szyjki zrobił odpowiednią do skrzynki. Rozpozna- Na tak urządzonym instrun1encie ła.t\viej będzie 

nie tego jest łat\-'\'e i osiągniętem być może przez trudne kompozycyc 'vykony,vać, bo z każdą nastę· 
grającego w następujący sposób. pującą pozycyą proporcyonalnio odległość tonów 
Każda '~?yprężona struna, jakiejbądź długości, się zmni0jsza. Rodzice którzy każą s\voje dzieci 

dzieli się na pięć drgających części, które przedzie· uczyć grać na instrumentach smyczkowych, powin
lają cztery punkta; punkta te 'v akustyce naz\vane ni uważać aby przy najmniejszyn1 instrumencie, na 
są węzłami. Dla łat,viejszego zrozumienia zamie- którym dziecko zaczyna naukę, zachowaną byla 
szczam tu figurę. po\vyższa zasada; w przeciwnym razie postęp nau

··-

Prosta linia A C przedstawia elastyczne cialo 
czyli strunę 'vyprężoną, która smyczkiem 'v drga
nie \vprowadzona, przybiera kształt określony tu 
dwiema liniami \vężykowatemi. D, B, E, F, są to 
wyż 'vzmianko\vane węzly, w których lekko doty
kając strunę palcem, \V taki sposób 'v jaki się fla
żolety 'vydobynrają, znajcltuem cztćry razy jr~clen 
i ten sa1n ton, który czy go u a "'yższym czy na niż-

( ł) Nadmienić tu wypada, że wszyscy dawniej żyjący 

autorowie insLru menłów smyczkowych, włoscy, francuzcy, 
nien1ieccy t polscy, nawet Stradivarius i Guarneri, robili 
krótsze szyjki jak naukowa teorya budowy skrzypiec wy
maga. rrzyczyną tego b)'Ć mogło ii wtedy niższy strój 
w muzyce był przyjęty, oraz że w kompozycyach dawniej
sEych nie uiy\vano tak trudaycb, rozległych pasażów, jak 
w pótniejszych. 

(!} O ruchach ciał elastycznych, gciągaj~tcycb się do 
drgań mcchanic!no-akustycznych obszerniejszą wiado
mość obejmuje dzieło pod tyt. "Die Akuslik bearbeitet 
von Eros t Floren s Friedrtch Chla doi. Tom II, str. 6 4 § 4 8 
z przypis;kiem. 

KsiĘGA SwrATA R. IV. Cz. 2. 

ki staje się wolniejszym i utrudzonym, a przy ~od
mianie na większy instrument, nastąpi nowa tru· 
dność układania palców i chwianie się w czystej 
intonacyi. 

Zasada wyżf~j podana dla szyjki instrumentu 
stosuje się do skrzypcó,v, altó\vki i '~iolonczclli; 
dla kontrabassu jest inna, bo instrument ten po\vi
nien mićć szyjkę takiej długości, aby się na nićj 

jeden ton mnićj mieścił jak na tamtych. Po,vodcrn 
tego jest że drgania niższych tonÓ\v, które kontra
hass 'vydajc, są \Volniejsze, te zaś przy krtStszćj sto
sunko\VO strunie 'vyraźniejszemi się stają: po,vtóre, 
odstępy od tonu do tonu przy " ·iclldm rozmiarze 
jaki(\go ten instrument 'vymaga stają się mniejszemi, 
i nareszcie górny pieniek kontrabassu jest innego 
kształtu jak przy \vszystkirh innych smyczko\Yych 
instrumentach. Budo\va kontrabassu jest najmniej 
uRtaloną, Lo nie ma na,ret oznaczonej liczby strun 
dla tccro instrumentu. 

M 

W e Włoszech, w ojczyznie instrumentÓ\V smycz· 
ko,vycb, jak wszędzie, naciągano kontrahassy do· 
,volnic trzema lub czterema strunami. W e Francyi 
trzymają się trzech-strunowych; w Niemczech 
i u oas są używane cztero-strunowe. Znajdują się 

" ~ ~ 

' 

.. 

• 



l 

78 
• 

także kontrahassy pięcio-struno\ve, przez niektó
rych naz"'·ane Qui n t-Viola; lecz ten instrument U\Va
żać raczej należy za próbę, przez którą dojść chcia· 
no do nizkich kontra-tonó,v, czego jednak w ten 
sposób nie osiągnięto. 

W Paryżu żyjący fabrykant i korrektor instru· 
mentów smyczkowych Villeaume w ostatnich cza· 
sach nie szczędził }{osztów i pracy aby kontrabas· 
so~'i nadać zasadę i niższe kontra-tony. Illustracya 
par:yzka (r. 1849, Nr. 337) tak się wyraża o po
t\vornym (monstrc) jego kontra hassie: ~,Jestto in-
strument w kształcie kontrabassu, jego "'ysokość 

3 metry 65 centimetrÓ"'' czyli prawie d"'a razy 
\VJŻSZJ od zwyczajnych; szerokości i głębokości 
\V tymże samym są stosunku. Napięty jest trzema 
strunami. Najniższa z nich odpo,viada C, okta,vą 

niż<~j od najniższej nuty na 'violonczelli, czyli ró-
,. 

'"'na się piszczałce organowej 32- stopowej. Srod-
kowa G, o k'vintę "'yższa od piern·szej. N aj n'yż
sza D, o k'\vintę '"Jższa od środko\\'ej. Struny są 
tak grubfl, że żaden palec ludzki nie zdołałby ich 
przycisnąć dostatecznie, dla " ·ydania tonów gam
my. Pan ViJlenume urządził lrięc klapy żelazne 
podłożone drze\vem, ruchome, przyt\vierdzone w ta
kiej odległości, aby \vyda\\·aly gammy chromatycz
ne. Zastępują ony miejsce Je,vej ręki grającego, 
a poruszają się za pomocą siedmiu pedaló\v umie
szczonych u spodu szyi.Efcl<t t<' go instrumentu, któ
rego ~·pra'"rdzie niesłyszeliśmy, może być bardzo 
piękny w tonach pełnych i ciągłych, ale 'vielce jest 
1vątpli"'~em ażeby mógł być zaprowadzonym w te
atrach, gdzie i tak \vidzo~' ie uskarżają się na '\VJ· 

sokość zyvyczajnych kontt·abassó,v, które możnaby 
nazvrać karłami 'v poró"'rnaniu z non·o wynalezio
nym olbrzyn1em. To co p. Villeaume nam przed
~ta wił, jest zat.ćm nic innego jak wielka i cieka"''a 
ekscentrycznosć. '' 

Z obecnie przytoczonej reeenzyi "·idziemy, iż cel 
nie jest osiągnięty i konstrukcya nieuzasadniona; 
po wtóre, nie \viadomo czy recenzent dobrze oznaczył 
ton najniższy jaki kontrahass p.Villeaume \vydaje, bo 
powiada że rÓn'na się piszczalce 32-stopowej w or· 
ganach, dodnjąc zarazem że ton ten ma być okta
wą niższy od najniższego przez '\Yiolonczellę \vy
clawanego, kiedy naj niHZJ ton na " 'iolonczelli jest 
C 8 stopowe = 128 drgań. Podlug tego \vięc tun 

przywiedziony przez recenzenta byłby niższym 

o dwie oktawy; bo jedną okta\Yą niższe od lvio-

• 

lonczelli jest C 16 stopowe = 64 drgań. \ Być mo· · 
że iż ekscentryczny kontrahass p. Villeaume dąży 
do 32 -sto powego tonu, lecz w takim razie oińyłkfl· 

recenzenta leżałaby \V porÓ\vnaniu do \violonczelli, 
albo'''iem różnorodność drgań '"'prowadzająca 
w ruch massę powietrza w instrumencie smyczko· 
wym stanowi potęgę jego tonÓ\V i nad~je mu zna· 
komitą przewagę nad tonem z piszczalki organu 
wydobytym. Ton C2stopowy -=512drgań l''i.., 
bracyjnych w sekundzifl, jest tym samym który 

t 

służy skrzypcom za po9sta\vę ich budo,vy, lecz 
każdy łatll'O przekonać się może, iż tony regestru 
2 stopowego \V organie nie posiadają tej potęgi ja· 
ką mają skrzypco,ve na tym samym tonie C opar· 
te. Niema zatćm potrzeby 32-stopowego tonu 
w kontrabassie, kiedy dostatecznemby było urzą
dzić taki, któryby mial C 16 stopowe = 64 drgań. 
Nadanie tej zasady kontrabasso\\'i byłoby wiPlce po
żąda nem i rlostatecznem dla orkiestry, bo dotąd 
1vszelkic instrumenta wydające nizkie tony nie od
p.o\\·iadają charaktero\vi i potędze dobrego organu, 
a bez bassu niema muzyki. Savart radzi aby kon· 
strukeyi budo,vy kontrabassu za zasadę nadać ton 
oktawą niższy od zasadniczego tonu dla lviolon· 
czelli, to jest F= 85,42 drgań; w takim razie nale
żałoby, podług mego zdania, przyjąć za ogólno 
pra\vidlo strój kontrabassÓ\V cztćro-struno,vych, 

i struny po,vinny się stroić do tonó,v: nRjniższa 

do C = 64 drga1i, następna do G 95,88, dalsza 
do D =143,51, a najwyższa do A ~215,26, zatem 
ol{tawą niż<U od wiolonczelli, co przy dzisiejszej 
budo\vie kontrabassów nie da się uskutecznić. Za· 
nim w naukę uposażony fabrykant konstrukcyą bu
dolvy kontrahassu ustali, \Vinno się Z\Yracać U\va
gę aby długość jPgo skrzynki zastoso\vaną była do 
szćrokośri; podługo,vate bol~riem, zbyt \vypukłe 
i '\\'ązkie kontraba:ssy mają suchy, nieczysty i cięż
ko odpowiadający ton, tern barJzićj gdy temu in· 
strumentuwi \V ogóle na pełnośei tonów zby,va. 
Pla orkiestry kontrahassy nadz\vyczajnej są 'vagi. 

Szczególo,vy ten rozbiór instrumentÓ\V smycz· 
kowych przekony\\·a: iż 'vypukłość deszczu
łek, '''Jrznięcie E.SSÓ\V, ustawienie szyjki jak 
rÓ\vnież inne części po,rinny być zastoso,va
ne do konstrukcyi założonej budowy; bo mo· 
żna rozmaitych rozmiarów, tnjest \Yiększe 

i mniejsze robić skrzypce, lecz za\\·sze połączono 

ich części i massa po"'ietrza w nich zawarta, tak 

• 
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w większych jak "' mniejszych, wydać powinna 
ton C= 512 drgań. Więc pojmujemy iż robiący 
kształtne i dobre skrzypce, powinien być nietylko 
rękodzielnikiem posiadającym wprawę w wykony
waniu z na;większą akuratnością wszelkich robót 
przy tym instrumencie \vymaganych, ale człowie

}{iem znającym fizykę? teoryą tonu i dźwięku, tu
dzież inne nauki ułatwiające mu zastosowanie de
szczułek i innych części instrumentu tak, aby zgo· 
dnie pomiędzy sobą działały, aby martwemu drze-

• 

wu nadać czułość, która raz udzielona naza,ysze 
pozostaje. Lecz skoro taki instrun1ent, przez for• 

l 

sowną grę, czas, lub jaki \vypadek u~zkodzony, do 
napra,vy po"'rierzonyn1 zostanie człowiekowi bez 
powyższych wiadomości, ~Ytenczas jeśli nie straci 
calej piękności głosu, to przynajmniej nastąpią nie· 
zgodne drgania, a tem samem pojedyncze tony tak 
się staną nieodpo~viadającemi i zadzićrajllcemi, że 
najlepszy artysta c-zyato z instrumentu \vydobyć 

ich nie zdoła . 

, 
• 

J E L E N • 

W rzędzie Z\vierząt ssących przeżuwających, któ· wano 7 stóp długie, a końce ich na 14 stóp od sie· 
re przychowane w ogólności bydłem nazy,vamy, bie oddalone. Gatunki cały ten rodzaj składające 
jest także bnrdzo liczna, bo z \Vielu rodzajów i ga· kształtem i osadą rogów, łzócieków i bytnością 
tunkó'v składająca się, familia zwierząt przeżuwa- lub brakiem kłów pomiędzy zębami, a wreszcie 
jących zwanych rocznorogie, ztąrl że rogi co rok ogólną postaV\rą i '"ielkością ciała, znacznie się je· 
zrzucają, a nowe im odrastają. Rogi tych Z\vierząt dne od drugich różnią; dlatego naturaliści rozdzie· 
różnią się od rogó'v bydła, l<óz o\viec i t. d., nietyl- łają je na grupy czyli podrodzaje. Nie wyliczamy 
ko tern że są rosochate, sękate, ale utworem swo- ich tu dla szczupłości miejsca, tylko dla gatunku 
im, gdyż róg bydlęcy składa się z d\vóch wyra- jeleń zwyczafny zakrćślonego; mówiąc jednak 'v o· 
źny<'h części: kościanego trzonu "'ewnątrz i \vła· gólności o rodzaju, nadmienimy że renifer, łoś, 
ści\vego rogu zewnątrz, jakby jaka pochwa, trzon daniel, sarna stanowią podrodzaje wielkiego rodza· 
okry\\·ającego. Sękate zaś rogi, co rok spadające, ju jeleni. 
są cale kościane, w początkach tylko, po swem W og0lności z'~"ierzęta tego rodzBju żyją roz
odrośnięciu, pokryte nie materyą rogo"'ą, ale skó- rzucone niemal po całej kuli ziemskiej; niektóre 
rą i !ierścią, Jitóra z czasem tężeje, usycha i ka\\'ał· ich gatunki, jak np. renifer i łoś, wspólne są da,;vne• 
kami odpada. Wszakże należą do tej familii i ta- mu i nowemu światu; żyją 'vielkiemi stadami lub 
kie zwierzęta, mianowicie samice, które żadnych familijneroi trzódkami, lvięcej na lesistych, wzgó
rogÓ\V nie mają. rzystych, błotnistych, podostatkiem 'vody mają· 

Rodzajo\Ve nazwisko jeleń (Cervus łac., Cerf. cych obszarach, aniżeli na góraeh lub skałach; 
fran., Hirsch niem.) obejn1uje 'v historyi natura!- okolic ludnyeh o tyle tylko unikają, o ile przez lu
nej bardzo wiele gatunków nietylko teraz jeszcze dzi ścigane i niepokojone bywają, pola bo\viem \ 
po różnych częściach świata żyjących, ale i takich uprawne, zwłaszcza lasami, strumie.niami przegra- · 
których istuienia domyślać się tylko można z ro- dzane, ulubionem są ich schronieniem. Sąto po· 
gów po zbiorach naturalnych zacho,vywanych; między przeżuwająceroi najkształtniejsze, najszyb
inne wcale już zaginęły, tylko ich szczątki, kości, sze lV poruszeniach zwierzęta: nogi wszystkich 
rogi tu i owdzie by"raj~ wykopywane. Takichto cienkie, 'vysokie, ale silne, muszkularne, ciało 
odkryto dotąd 6 czy 7 gatunków, a między niemi wysmukłe, pięknie walkowato zaokrąglone, szy· 
jeden, zwany je len olbrzymi (C. giganteus ), musiał ja mierna, silna głowa rogami różnogałęzistemi 
być prawdziwie ogromny, gdyż rogi jego znajdy· ulvieńczona. 

.. 

• 

• 



80 

Zęby i rogi głównemi są cechami tego rodzaju. 
Pierwszych bywa ogółem trzydzieści dwa, ośm 
przednich w szczęce dolnej, a po sześć trzonowych 
z obydwóch stron tak w górnej jako i w dolnej 
szczęce; nadto u samców niektórych gatunków 
bywa po jednym kle z o bu stron w górnej szczęce , 
a 'vtedy ogólQa liczba zębów jest trzydzieści czte
ry; niektóre także gatunki mają łzociek i; uszy mier· 
nc, kończate; ogon bardzo krótki; cyców cztery 
między tylneroi nogami. Wydatniejszą jeszcze nad 
powyższe cechą są rogi, zwykle samcom tylko lvła· 
śch.ve, bo tylko u renifera mają je także samice. 
Kształt i wielkośe rogó'v zmienia się z w·iekiem 
zwierzęcia, czasami h~ż zależy od przypadków, np. 
skaleczenia i t. p. :Utrata rogów następuje zwykle 
o kolo czasu parzenia się tych zwierząt; w miejscu 
spadłych wyrastają no,ve, lviększe od poprzedza· 
jących, i rzecz osobliwsza, u wszystkich tegoż sa
mego gatunku zwierząt 'v różnych epokach ich 

. " 
wieku zupełnie są sobie podobne. S wieżo odrosłe 
rogi są zwykle pokryte skórą kosmatą, podobną 

jak na reszcie gło\vy; \V krótce skóra ta tężeje, usy
cha, krwiste jej naczynia zatykają się i odpada ka
wałkami, jak mart,Ya kora z drzewa. Pokrycie je
leni składa się z jednego tylko gatunku 'vłosów 
twardych, kruchych, słabo się skóry trzymających, 
wyjąwszy chyba renifera, który prócz grubego wło
sa puchem jest także okryty, zwłaszcza podczas zi· 
my. Kolor sierści bywa \V ogólności plo'"'J, od wielu 
jednak wpływów klimatu, pożywienia i stanu zdro
wia zwierzęcia podlega zmianom, tak iż bywa cie
mniejszy. jaśniejszy, czasem 'vcale biały, wcale 
czarny, pstrokaty i t. p. 
· Najpiękniejszym bez zaprzeczenia ze wszystkicl1 
tego rodzaju gatunków jest jeleń ztcycza}ny (Cervus 
elaphus) na załączonej rycinie wysta\viony, wzro
stem niemal koniowi równy; długość bo,viern jego, 
od pyska do końca ogona, 'vynosi stóp 7, a wyso· 
kość w karku a•;, stopy. Dorosly \Vażyć może 
300 do 400 funtów. Latem maść jego bywa czer
wono-brunatna; ciemniejsza pręga idzie przez cały 
grzbiet aż do ogona, a po jeJ bok.ach widać czę
stokroć jaśniej płowe plamki. Na zimę kolor sier
ści zmienia się w siwo-brunatny, na głowie, na 
brzuchu i na nogach niemal popielaty. Samica 
czyli lania podobna jest maścią do samca, młode 
zaś, miano\vicie \V pierwszym roku s"vego życia, są 
płowo-czer\vona,,ro·brunatne, 'vielą wzdłuż grzbietu 

ciągnącerui się pręgan1i białych plamek upstrzone. 
Pod oczami mają po jednym blizko cal głębokim 
dolkn, w którym się zbiera klejka wilgoć z czasem 
tężejąca, wonna, jelen~·m bezoarem zwana. Rogi, 
w języku myśliwych wieńcem lub gałęziami Zl\'ane, 
równie jak kły pomiędzy zębami samym tylko 
samcom "'łaści,ve, są ol\rągławe, ryso\vato-chro· 
pawe, gałęzisto-sękate. z,vyczajna u dorosłego sta· 
rego samca liczba końcó\v na rogach 'vynosi 10 
do 12; zdarzały się jednak rogi o 20 a nawet 30 
końcach. Jeden tylko przypadek przytaczają nie· 
mieccy pisarze jelenich· rogów o 6 6 końcach, po· 
chodzących zjelenia którego ubić mial Fryderyk I 
król pruski !696 r. a który z wieńcem miał ważyć 535 
fun. Rogijelenia i ich rozgałęzienia nie są,jak u re ni· 
fera, łosia lub daniela, płaskie, szufelkowa te, ale 
'"'e "'szystkich częściach walcowato-kor}czate czyli 
kręgielkowaŁe; każdą ich rosochę nazywają myśli
'vi wz·delkami. Pień rogu, czyli jflgo część z czaszki 
wychodząca, pierścieniem Z\vana, rozrosłszy się ką· 
towato, dostaje nazwę róży. Dopóki rogi rosną, 
okryte są skórą pokrytą nizkim, gęstym, gładko le
żącym, jak na innych częściach głowy, włosem; 

w tej skórze pełno jest krwistych żył, naczyń; a \vięc 
po młodych rogach, przez skórę łykz·em "'·tedy lub 
szypulem zwaną, wszędzie kre"v krąży. Gdy zaś 
rogi na tyle rozrosną się gałęzi, ile ich \Vłaściwie 
z\vierzę mit!ć powinno, l\:tody o've krwiste żyły 

i oaczynia zatykają się, krążenie kr"ri stopniowo 
ustaje, skóra na nogach tężeje, twardnie, jeleń, czu· 
jąc, jak się zdaje, pe"'nc Ś"\vierzbienie w rogach, 
trze niemi o drzewo i skórę z nich ka"'alkami zrzu· 
ca: po zaschłych krwistych naczyniach na rogach, 
odtądjuż samo kościanych, martwych, pozostają tył· 
kó ślady, rysy chropawym róg czyniące. Młody je· 
lonek 'v pierwszej lViośnie swego życia dostaje d lva 
pojedyncze, 5 do 8 cali "'ysokic, niegałęziste rożki, 
i wtedy go nasi rnyśliwi nazywają podciołek lub 
spiczak; w następnym, drugim roku S\\7ego \viekn, 
gdy mu odrosną rogi, każdy z d""'iema gałęziami 
dostajejuż nazwisko widlak. W następnych latach 
przybylva co rok gałęzi na rogach, nie tak prze
cież regularnie iżby z liczby końców z pe\vnością 
wnosić było można o wieku jelenia; gdy s~ąpe i la
dajakie ma pożyv.7ienie, '"' tedy i liczba gałęzi na 
rogach nie powiększa się, lub ich odrosty by,vają 

mniej znaczne. Toż samo pokazuje się w bardzo 
podeszłym wieku Z\vicrzęeia. W trzecim roku je· 

• 
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leń o sześciu końcach, w czwartym o ośmiu, w pią· ża s;ię na nim liczba gałęzi. Milośnicy zbiorÓ\V je· 
tym o dziesięciu końcach czyli już jeleń łowny; lenich rogów skwapliwie poszukują tego rodzaju 
w szóstym, siódmym i ósmym roku nazywa się je- pot"\vorów. Mówią że podczas odrastania rogów 
leniem kapitalnym czyli rogaczem_ głównym, i taki jeleń wyszukttie na pożywienie szczególniej pącz-· 
zwykle ma rogi zakończone podziałem gałęzi dło- ków liściowych, które zawierają w swym składzie 
niastym, to jest •trój widlastym, który się nazywa wiele soli wapiennych, mianowicie węglanu i fos
koroną. Często jednak zdarza się widzieć, że liczba foranu wapna, i wpływają na prędsze skostnienie 
gałęzi na dwóch rogach, choć z jednegoż roku po- świeżych rogów. 
chodzących, jest różna, tak iż na jednym rogu jest Jeleń o którjm mówimy zamieszkuje niemal 
sześć a na drugim siedm gałęzi; w takim razie po· całą Europę i większą część Azyi; żeby zaś znaj
dwaj a si~ większą liczb~ i U"\Vaża się wtedy jelenia do"vać się mial w północnej Afryce, temu trudno 
za 14 letniego. dać wiarę. Z postępem cy\-vilizacyi, czyli raczej 

Powiedzieliśmy już że jeleń co rok raz zrzuca z wyniszczeniem lasów i niepohamowanem żadne
rogi, a nowe mu odrastają, co jest skutkiem jego mi względami, dzikiem polowaniem, staje się jeleń 
skłonności do rozmnażania się. Popęd kr\vi i so- coraz rzadszą zwierzyną, a \vcale go już niema 
ków ciała do głowy spra\via iż stare czyli prze- \V krajach gdzie wolność polowania żadnemi prze· 
szłoroczne rogi w swej nasadzie '\Vątleją i odpada- pisami nie jest ścieśniona' jak np. \V Szwajcaryi. 
ją, już to równocześnie, już częściej w kilka dni je· Z"vyrzajnem jego schronieniem jest las, tern dla 
den po drugim. Przypada to u doroslycb jeleni niego milszy im jest gęściejszy. Uważano że '\V kra
\V miesiącu lutym, u widłakÓ\V '\V marcu a u s pi· ja ch górzystych, wysokich, jeleń okazuje się mniej 
czakJw w kwietniu. Jelenia bez rogów, zanim rosłym i silnym aniżeli w okolicach lekko pagór
nowe wyrosną, nazywają polscy myślhvi gomułą. kowatych, do czego dodawszy pewnik że w gó
Wkrótce po zrzuceniu, w miejscach gdzie stały rach właściwych wcale te zwierzęta nie przebywa
dawne rogi, pokazuje się niewielki guz czy li na· ją, wniesiemy że jele11 jest zwierzęciem okolic pa· 
brzękłość kosmatą skórą pokryta; jcstto "'ilgoć górko,vatych lub rÓ\-vnin w lasy i wody, naprze· 
zaskórna, galaretowata. Guz ten prędko podrasta, mian znprawnemi niwami, obfitych, wlaśnie takich 
a owa ciecz galaretowata zamienia się w coraz jak nasze, gdzie tylko niepomiarkowane polowanic 
twardszą chrząstkę. Jeleń z takieroi pojedynczemi, te zwierzęta wyniszczyło lub je do ościennych spo· 
miękkiemi jeszcze i sl{órą odzianeroi rogami po· kojniejszych okolic wypłoszyło. '\V jesieni i na zi· 
kazujący się, nazywa się szypulakiern. Rogi te pręd- mę jelenie wyciągają zwykle z głębi lasów i obie· 
ko się rozrastają, przyby,va im coraz no\va gałęź, rają sobie mieszkanie po ich brzegach, w krzakach 
a tymczasem massa ich od dołu coraz bardziej i zaroślach. O tej porze już rzadko się zdarza na· 
tVt'ardnie, kostnieje, tak iż w miesiącu lipcu, lub potkać je pojedynczó, ale zwykle zebrane w kup• 
najdalej w sierpniu, rogi mają już zwykłą 'vielkość, ki lub stadka, z których jedne składają się ze sta· 
kształt, kolor i obnażone są ze skóry. Wyrosłe na rych samcólv, drugie z łań z mlodocianemi eioł· 

głowie potężnego rogacza rogi \Vażą częstokroć kan1i, a w innych \vidać sam~ podrastającą mło· 
20 do 30 funtów. Chluba ta jelenia, jak widziero.y, dzież. 

niemałym jest dla niego ciężarem; ztemwszyst- Jeleń jest najpiękniejszą, a na nieszczęście już 
kićm, jakby wysoko ją sobie ceniąc i \Vstydząc się rzadką, ozdobą lasów naszych; cała jego postać 
stanu w którym mu jej braknie, dopóki mu nowe jest wytworna, smagla, a razem nerwista, silna; je· 
rogi zupełnie nie odrosną, ukrywa się \V naj więk· go lekkość, strój głowy, wszystko odróżnia go od 
szej gęstwinie lasu; kiedyindziej dumnie głowę do innych leśnych Z~7ierząt, a nicszkod}i\VOŚĆ podwyż
góry nosząc, teraz ją spuszcza ku dołowi, unik'ł sza jeszcze te jego zalety. Nic jest on nieprzyja
wszelkiej obrazy miękkich rogów; lękliwszy niż cielem żadnego zwierzęcia; pożywieniem jego są 
w którejkol wiek epoce s\vego życia, na żadne nie zielone liście i młode tral\'y, zioła; nie ma więc po· 
naraża się swary i niebezpieczeństwa. Jeżeli bo- trzebytoczyć wojny z mieszka11cami lasów dla ich 
\viem młody róg zostanie zraniony, wynika ztąd pożerania. Skłonność nawet go wiedzie ku czło· 

nienormalny dalszy jego odrost lub nawet pomna- 'viekowi, który, na nieszczęście, jest najwi~k· 
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zzym jego wrogiem. Łat\vo się os\vaja i trzodnn1i że, miano\vicie o~·ies, tudzież rzepa i len; \V porze 
żyć może pod opieką człowieka. Wyborneroi oh· jesiennej i zimo,vPj szukają ozimego żyta, jedzą 
darzony zmysłami, widzi z bardzo daleka i rozpo· korzouki, owoce, szczególniej kartofle, rzepę, 
znaje strzelca od Z\vyczajnego wieśniaka; czuły jagody, Z\Vłaszcza jarzębinę; zimą szukają przy 
także ma węch, a słuch tak delikatny, iż porusze· źródłach ulubiont~j sobie rzeżuchy wodnej. W cza· 
nie liścia nie ujdzie jego uwagi. Nim wyjdzie sie wiosennym poży\vienie tnkież jak w zimie, naj
z lasu, zatrzymuje się, podnosi głowę, .. słucha, oglą- częściej atoli składa się z pączków liściowych roz· 
da się naokoło, staje pod wiatr, dla przekonania maitych drzew i krzewów. Uczęszczając na pola 
się czy niema nieprzyjaciela \V okolicy. W nie· zasiane, więcćj zrządzają szkody podeptaniem, lVJ· 

bezpieczeństwie, w nagłej potrzebie, gdy na przy- trato\vaniem zasiewó,v, niżeli rzeczyV\7istem ich zje• 
kłąd psy go ścigają, przesadza zawady, płoty, par- l dzeniem. Piją \V ogólności mało, lvyjąwszy chyba 
kany 8 do 9 stóp " 'ysokie lub tyleż szerokie ro\vy, czas beko\vania lub gdy są ranione. Wielką dla 
strumienie; podalvszy w tył rogi, pędzi szybko nich łakotką jest sól k 1.1chenna i saletra; dlatego 
przez najciemniejsze gęst\viny, zarośla, i nic waha nietylko \V parkach, zwierzyńcach, ale i po lasach, 
się nawet przepływaĆ szerokie rzeki Jub jeziora. gdzie ich życic zostaje pod mniej \Vięcej troskli\Yą 

Lubo jelez1 z natury jest bardzo lękliwy i pokój opieką, rozkładają im tu i owdzie do lizania sale
lubiący, to przecież zraniony lub w ciasnotę zapę- trę i sól z gliną zarobione. 
dzony, staje się bardzo niebezpiecznym. Takim się lania w ośm miesięcy rodzi, zwykle w miesiącu 
też okazqje w czasie bekowania, które przypada czerwcu, jedno, a rzadko d\voje cielątek, ukry\\'ając 
we "'rześniu lub w piĆr\vszej polowie października. je ,v gęstwinie, między mchem i \vysokicmi trawami. 
Wtedy to, nie trzymając si~ kupy, jak to czynią sar- Okazuje do nich czułe przy\viązanie i trosklh-vość, 
ny, szukają się nalvzajem, a samce staczają z sobą otula je tra\vą gdy się zbliża nieprzyjaciel i usiłuje 
zapamiętałe bitwy. Samiec, kilka tylko dni zabawi- od\vrócić jego u\vagę na siebie sarnę, gdyż odda· 
wszy przy samicy, oddala się od ni~j, i szuka innej, lając się powoli od cielątka, udaje kulawą, l·hro· 
przy której pozostaje jeszcze króciej. W tej porze mającą, a gdy się jej ten podstęp uda, \vraca po· 
mało je a wcale nie śpi, dzień i noc bezustannie na tern inną drogą, mano\vcami do dziecka ukrytego. 
nogach, chodzi, biega bije się, i dlatego to po cza· Rozmaitych, jak wiadomo, używają sposobów 
sie bekowania tak bywa osłabły, strudzony i " 'Y· polowania na jelenia, a polo,vanie to stało się sztu· 
nędzniały, iż potrzebuje pel-vnego czasu do odzy- ką mającą swoję teoryą, swoję termiuologią, w któ· 
s kania sił. Roku 17 56 znaleziono w Darmstad- rej niemal każda rzecz ma swoje odrębne, zwykle ' 
skiero dwóch nieży\vych jeleni, które tak jeden dzil-vne, nazwisko. Rozrywka ta 'vymaga \Viado· 
z drugim rogi poplątały, iż nie mogąc się od"'iklać, mości doś\viadczeniem tylko nabyć się mogących, 
z głodu umrzeć musiały. Podczas beko'\vania ry- a szczególniej licznych przyrządó\v, ludzi, koni, 
czą bardzo głośno, od czego rozdyma się im gar- psów; łowczy czyli dowódzca polowania powinien 
dlo i powstaje vt'ole tem 1-"Jraźniejsze, że tam 'vła· umieć rozpoznać z woni, wyrzutÓ\V i tropu jelenia, 
śnie szyja jelenia pokryta jest długą sierścią. jego płeć, wiek, a nawet jego \Vartość. 

Pożywienie jelenia składa się z samych roślin. Użyteczny jest jele11 swem smacznem mię· · 
Wychodzi on na żer głównie \V \Vieczór; 'vedług l sem, wyborną na zamsz skórą, rogami i nalvet 
pór roku jadło bywa rozmaite. Latem stanowią tłuszczem, z których pierwsze na wyroby mecha· 
pokarm trawy, zioła i liście, a nade1vszystko zbo· niczne, ostatni na lekarstlvo mają pewuą "'artość 

E. L. b. pr. n. p . 
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GRZEGORZ PIRAMOWICZ. • 

WSPOMNIENIE. 

Nfe straszył gniewnym panem-m.ówił o łaskawym, 
Głosił Boga jakiego nosił w sercu prawem. 

(Słowa wyryte na kamieniu po~więconym 
pamiątce Piramowicza). 

l{ażde głębsze zastano"'ienie się nad powoła- tu i "'YŻszego usposobienia, aby je sobie przy
niem czło\'\'ieka-autora przekony\va nas, że nie S\Voić. Czy \V 1nło<.lyrn, moralnie i religijnie 'vycho· 
\vielość dziel, nie rozgłośna, roznoszona częstol{roć wnnym chłopcu, odez,vało się rzeczy,viście powo
najemnemi usty, sława, ale pożytek choćby jednej łanie do stanu ducho'~'nego, czy też tylko uległ 
pracy, szczere umiłowanie dobra ludzkości i po- '"'ply\YO\vi zgromadzenia umiejącego zawsze wodę 
święcenie 'vszystkich cłnvil życia tym zasadom, na S\voje koło obrócić, dość że już \V poło\vie swe
otwit!rają wrota no szacunku \Vspółrzesnych i do go szko1nego za\vodu obrał s o hi e stan duchowny 
u\viclbienia potomnych. i ku nietnu skierował \vszystkie s'voje usiło"7ania. 

Dziś przyzwyczailiśmy się wiele pisać i \vicle Przełożeni zakonu ocenili w krótce znakomite 
mówić, ale czyny nasze są dalekie od myśli i słÓ\V tu j ego usposobienie do kiero,vania umysłami m ło
i owdzie rozrzuconych. Czytając sypiące się obficie dzieży i dar udzielania nabytych \Viadomości; po· 
zdania i prawidła, zdaw~lłoby się że co krok o ja- znali się na tych niez,vyczajnych przymiotach, któ
kąś uosobioną cnotę potrącimy; a tymczasem, \vni· re obiecy,vały zakonowi nieobliczone korzyści, 

knąwszy w życie, ''·idziemy że to \vszystko niby i chcąc jaknajprędzej stanąć u kresu zamiarów, 
o\ve jata morgana usu\\'a się przed nami, zostawia- wpro\vadzili skromnego młodzieńca· zakonnika 
jąc na s'";em miejscu nagą rzeczy'''isto~ć. 'v najpier\vsze obywatelskie to'"'arzyst\va, aby po-

Dawniej starano się życiem, przykładami, po- chwalić się Ś"'ieżym nabytkiem i czynem powie
przeć rady niesione ogólo\vi; dziś nikt się o to raie dzieć: "patrzcie jakich to my ludzi mamy w za
troszczy, jak gdyby do \vystawienia gmachu do~ć konie!'' 
było pięknie narysowan(lgo planu i klviecisto obro· Z początku niechętnie zastosował się młodzie· 
bionego projektu, jak gdyby dość było trudu rzu- nice do życzeń s\voich przełożonych; on chciał pra
cić kilkaset słÓ\V i głosić potem jak się to '"'ie- co\rvać nad sobą, zebrać jaknajwięcej skarbów 
Ie dla ludzkości zrobiło I z t<~j ni,vy, z której jedni kłosy, drudzy kąkol zbie-
Łatwo się domyśleć że ustęp ten prO\'\'adzi do rają; ale zakoszto"'awszy raz słodyczy to'\varzystw, 

odś,vieżenia w pan1ięci zasług czło,vieka, który ży- tak podzielił czas, że mu go i ua uczęszczanie do 
(•iem i przykładami popićrał uznane przez siebie \Viclu znakornityr h domów, i na nauk~ \VystarczeJo. 
prawdy, którego imię łączy się z powszechną czcią \\"krótce zakon osiągnął to do czego dążył. Po-
i u'vielbienicm. toccy wybrali Piramo\vicza aby to"7arzyszył trzem 

Grzegorz Piramowiez urodził się '\VC L\vowie r. młodzieńcom ich rodu po Europie. Przyjął chętnie 
1735, z rodziców Ormian kupiectwem trudniących ten obo,viązek, bo pragnął poznać \vięrej Ś\viat.a 
się (t). Oddany do szkół j ezuickie· h, wkrótce Z\vró- jak go widział z okien kollegi urn. Kilka lat spędzo· 
cił na siebie uwagę członków tego zgromadzenia, nych '"e Francyi i Włoszeeh przyniosły Piramowi
upatrujących chci"'ie i wszędzie zarodkÓ\V talen· czo\vi lvicle światła i wc\vnętrznego zadowolenia. 

W Rzymie tolvarzysze zakonni, przekonawszy si~ 

0 j ego głębokiem naukowem usposobieniu, obrali 
go mistrzem teologii moralnej i uprosili że przez 
jakiś czas w ich kollegiurn nauki wykładał. Tak 

(f) Mieszkając w Lubelskiem, ba wiłem długi czas w do
mu państwa D. we wsi Stawie. Sama pani B. pochodziła 
1 rodziny Piramowiczów, i od niej Jnam wiele szczegó
łó\v o tym znakomiL}"m mężu. 
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więr, choć nie po raz piĆr\vszy, o mury groilu Ce· 
zarów obiły się pełne trafności slo\va mieszkańca 
północy, i nauki jego, z dziwną łat~'oŚcią \vykłada· 
ne, przyjęły się w umysłach dzieci Tybru i Adry
atyku. 

Ale najmilszym kwiatem zebranym na obcej zie
mi była serdeczna przyjaz11 jaka z\viązala go je
dnoścjt} zdań i uczuć z Ignacym Potockim. Piętna
ście lat różnicy wieku by lo między niemi, znikła 

ona jednakże przy jednakich chęciach i usposo bie
niacb. W różnych kolejach losu Ignacy Potocki 
ani na ch\vilę nie za pomniał o Piramo""'iczu, a Pi
ramolvicz nikomu chętniej i szczćrzej nie poświ~cal 
s\·voich serdecznych uczuć i przysług. 

Po powrocie z Rzyrnu osiadł Piramo"'ricz w kol
legiurn l\vowski<~m, i obok obowiązkó\v nauczyciela 
oddał się z całym zapałem po,vołaniu kaznodziei. 
Jak pojmo\vał to powołanie, dość będzie gdyprzy
toczymy jego " 'Jasne wyrazy: 
"Cóż po takim kaznodziei, co nadętość i nieja

sność za wielkość i głębokość poczytuje, co sobie 
poklaska, kiedy prości o nim mówić będą: tak wy· 
soko, tak pi~knie mówi, ale go rozumiłć nie można! 
Podjąleś się dzieciom w Chrystusie, uczniom wia
ry i zakonu jego podawać naukę o ich o bo wiąz· 
kach, wykładać do pojęcia wszystkich powinności 
rodzicÓ\V i dzieci, żon i malżonkÓ\\", z\vierzchni
ków i podwładnych, oni zeszli się z ot wartem uchem 
i umysłem na przyjęcie tych '\'\rielkiej wagi wiado
mości, serca i uszy ich z pilnością orzekują słów 
któreś im od Boga obierał: a oni ciebie nie rozu
mieją, a slo"'a t"'oje jedne z drugiemi powikłane, 
przeszły mimo ich uszu, a '" rozumie, w duszy, 
\V iercu nic nie zostało:'' 

Pojmujemy że kaznodzieja z takieroi zasadami 
un1iał trafiać do serc sluchaczó'v i '''ladać niemi 
\V najrozleglejszem tego sło,va znaczeniu; sami bo· 
wietn przekonani jesteśmy, że kaznodzieja który si
li się na to aby swoich sluchaczÓ\V przejąć 2dumie
niem, który nic czuje pra"7 d jakie ma objalviać 
i przemÓ\vienie do urzuć ma za rzecz podrzędną, 
krótkie tylko pozostawi 'v umysłach usilo\vań swych 
ślady. 

Piramowicz mówił bez przygoto,vania, jasno, 
prosto i czule, porywal sluchaczÓ\V słodyczą wymo
wy i uczuciem prawd które ogłaszał, dlatego też 
każdy rozumiał go i uwielbiał. Codzie11 "'zrastała je· 
go sława, gdy troskliwość o życie sędziwego i czci· 

godnPgo starca na non~o wy\volala gv ze L\von·a. 
Opat Rzewuski, ciężką chorobą dotknięty, gcly mu 
lekarze jako jedyny środek utrzymania życia zale· 
cili wyjazd do cieplejszych krajów, niemiał nikogo 
co by mu staraniem i czułością doleglinrości osładzał, 
i w znoszeniu trudów podróży dopomagał. Zawsze 
chętny nieść pomoc drugim, Piramo"7icz porljął si~ 
dobro\voluic wyświadczenia tej przysługi, i nieba· 
'"ero wyruszył z nim lV podróż. Ale ani wpływ ła· 
godniejszego klimatu, ani czułe starania to""arzy· 
sza, nie zdołały powrócić starco\vi stargtlnych sił; 
po dwuletnich zapasach z dręczącą go chorobą, 
sędzhvy opat ziębnącQ ręką ścisnął dloń " 'iernego 
przyjaciela i rzekł mu: 

- Czuję że muszę umrzćć i to nie długo. Pan 
\Vola abym zdał liczbę z powierzonego mi skarbu, 
głos Jego już moich uszu dochodzi.-Dziękuj~ ci, 
bracie Grzegorzu, za t\voje poświęcenie, za twoje 
czułe starania; osłodziły mi ony nie jednę gorzką 
chwilę, dziękuje ci stokrotnie. Błagać będę maje· 
stat boski za ciebie, a ty zamknij mi oczy 
i '"·racaj do kraju, zanieść moje pożegnanie kocha· 
nym stronom i rodzinie! 

Oddawszy ostatnią posl~gę przyjacielowi, który 
w kilka dni po tej rozmowie umarł, Piramo,vicz 
wrócil du Lwowa r. 1772, ale ciężkie zmartwienia 
spotkały go zaraz na wstępie; grom Watykanu, któ
ry zgruchotał olbrzymi kolos jezuitskiego zgroma
dzenia, nie mógł być przyjęty przez niego oboj~
tnie. Prawie większa część członków tego zakonu 
ujrzała się nagle ogołoconą nietylko .z wszelkich 
widokó\v, ale i ze środkó\V utrzymania się. Przy· 
kry to by l \vidok patrzeć na tych niegdyś tak po tę· 
żnych ludzi, posiadaczów najbogatszych klasztorów, 
najrozleglejszych \Vłości, wyrzuconych z siedzib 
i krzątających się około znalezienia przytułl{u. Ni
gdy znikomość potęgi ziemskiej nieprzemówiła " 1J· 
raźniej i nie przedstawiła się 'vidorznićj. Ci sami 
którzy niegdyś z cel klasztornych rządzili Ślviatem, 
których głos rozlegał się odlndyj do brzegów oce· 
anu północnego, od ziemi Kolumba do piasczy. 
stych pustyń Afryki, jednym wyrokiem zgnieceni, 
w cicłu~m poddaniu si~ wyższej woli, '\\'yrzekli si~ 

znaczenia, bogactw, wpływów, i rozbi(_)gli si~ szu
kać schronienia. Zaprawdę, dzień ogłoszenia\ bulli 
papiezkiej znoszącej zakon Jezuitów będzie kiedyś 
jawn~m Ś\viadectwem że pokora zakonna nie była 
czczą u nich marą. 
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Pirantowiez zapragnął najprzóJ w cichem i s po- Wielkie, Ś\\'ięte są obowiązki plebanÓ\v! Prze· 
kojnem życiu szukać ulgi w cierpieniach; zwrócił biegając myślą rozmaite czlonkó'v społeczności 
się do rodziny, sądząc że będzie mógł z części ma- ludzkirj stopnie i posady, trudno podobno upatrzeć 
jątku na ni(lgo przypadającej spokojne i niezależne dla \Vznioslej duszy stoso\'i'niejsze O'o stanowiska, 

e"' 

prowadzić życic; ale szczćre \vylanie się ojca na nad stanowisko pasterza wiejskiego ludu, ale zara· 
usługę innym, jego uprzejmość i gościnność, nad· zem trudno nie przyznać jak wiele \vymagat'l do 
\Yerężyły. do tego stopnia majątek, że rachunek wy- tego skromnego stopnia jest przy\viązanych. 
kazał bardzo szczupłe fundusze, które mięozy licz- Lud nasz przechowuje w sercach ŻJ'"''ą wiarę 
ną rodzinę rozdzielone być musiały. Gdy więc Pira- i wie lo szlachetnych usposo bict}, potrzeba tylko 
1nowicz rozmyśla gdzieby się obrócić, czuła przy- prostym \Vykladem nauk religijnych umysł jego 
jaźń uprzedza jego chęci: Ignacy Potocki wzywa roz\vinąć, do cnót przykładami zachęcić i czułą oj .. 
go aby o~jął plebanią w dziedziczoćm jego mia- co\vską trosklhvośrią otoczyć. l\1ożna śmiało za· 
steczku Kurowie ( 1). ręczyć że gdy ten lud ~i7iejski slyszy w świątyni 

,,Zawakowało u mnie probostwo, pisze do nie- pańskićj \vzory moralności i rodzicielskie rady 
go, niebardzo intratne, ale na porządne utrzymanie i napomnienia, gdy widzi że ten który głosi mu bo· 
się plebana wystarczające. Szczęśliwy byłbym gdy· skie pra\vidla, pro\vadzi życie czyste, sprawieclii
byś je chciał przyjąć; moje owieczki znalazłyby \Ye, że brzydzi się 'vszelakim występkiem, że wszyst
godnego i czułego pasterza, a ja posiadłbym skarb kich zarÓ\vno, bogatycb, i ubogich,jednem sercem 
naj droższy, miałbym obok siebie ukochanego przy- obdziela, że z jednaką chęcią spieszy do pałacu 
jacie la.'' i do ubogiej chatki, niosąc \Yszędzie pociechę i sło· 

Można sobie wyobrazić że Piramo,vit•z nie wa· wo boże: tam pe,vnie dobre ziarno nie padnie mię
hal się ani chwili z przyjęciem " 'eZ\Vania. OJpisal dzy chwasty, ale owszem bujne '"Jda owoce. 

z serdeczne m podzięk owaniem dziedzico\Yi l{uro- Autorka l'amiątki po dobrej matce po"'iedziala 
'va, i niebawem do objęcia nowych obowiązków ,,że moralność i OŚ\viata większej polowy ludności 
pospieszył. naszćj na sumieniu plebanó"v spoczywa;" dlatego 

Jakaż była jego radość gdy przybywszy do 1\:u- tE~ ż \Vielka jest odpowiedzialność przed Bogiem 
ro\va zastał wszędzie dowody troskli,vćj ręki swo- tych którzy wielkości swego powolania nie poj· 

, . 
jego przyjaciela. Slirzny no,vy dworek ze staran· mtlJą. 
nie urządzonym ogródkiem czekały już na niego, Piramowicz, rozpatrzywszy się w no\VO obranćn1 
a sam dziedzic, na czele sąsiednich \Vłaścirieli i sę- siedlisku, poznał że mu wiele do <'zynienia pozo
dzhvych kmiotkó\v, przyjął go w progu chlebem staje, że zastal serra swoich parafian leżące odło· 
i solą, symbolami uprzejmej życzliwości od wieków giem albo zarosłe chwastami, że wiele potrzeba 
zn·yczajem uświęconemi. Rozpłakał się kapłan przy podjąć pracy aby te odłogi upra,vić i ch\vasty oczy· 
tych oznakach współczucia i tyle tylko mógł po- ścić. Nie wziął się rapto~'nie do dziela, jak to nie· 
'viedzieć: którzy zwykli czynić, ale rozważnie, "z cierpli\VO· 

_ Bóg widzi jak pragnę być dla was użytecz· ~cią zaczął, :1żywać lek~rstw, które stopniowo siły 
nym!-Slon'a te wyrzeczone w tak uroczystej chwi- 1 czerst\vosc przy,vracaJą. 
li, stały się fundamentem jego czynów, któremi Oświecać lud naukami religijnerui i opieko\-vać 
imię swoje z cichego ustronia do potomnej podal się nędzą, kalectwem i niedolą, to były d\va naj
pamięci. . główniejsze cele szlachetnego kapłana; nie śpuścił 

• 

(f) Kurów, miasteczko w Lubelski~m, odległe od Lubli
na mil 4, należało niegdyś do Potockich i było ulubienem 
siedliskiem Ignacego Potockiego, dopóki nagła §mierć uko
chanej córki Krystyny nie okryła go wieczną żałobą. Te
raz Kurów jest własnością znakomitego oby·watela Grze
gorza Zbyszewskiego, a probostwo przez długie lata zaj
mował teraźniejszy biskup lubelski, ksiądz Pieńkowski. 

Kat~GA SWl!T.l R. IV. Cz. 1. 

ich nigdy z u"'·agi, postępując ciągle za ich śladenl . 

Na,vid zilo którego z włościan nieszczęście, zgo
rzały mu stodoły, albo zaraza 'vymiotla oborę: 

ksiądz pleban sta\vał pomiędzy płaczącemi, uspo· 
kajał, obiecy\-vał mitosierdzie boże, a tymczasen1 
fura z plebanii 'viozła zboże do komory pogorzel
ca albo parobek pro,vauził krowę lub '\volu. 

ł2 

• 
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Dotkuęła jak~ chatę choroba, już ksi~dz pleban Wyczerpawszy \Vszystkie usiłowania, \V kot1cu 

l\'iedział o te m, i choćby to było o pólnocy, \V s lo- rzekł: 
ty i zimna, spieszj'ł pomiędzy cierpiących nieść ich - Sluchajcic, a gdybym temu który \Veźmie tę 
duszom pociechę, a środkami lekarskieroi pomoc podług was gorszą cząstkę, odbudował na pustce 
w dolegliwościach. własnym moim kosztem chalupę i na zapomogę 

Jeżeli dowiedział się 0 jakiej niezgodzie, D kłó- dał tę parę jałowic, które właśnie chłopiec poi 
tni między sąsiadami lub rodzeństwem, dopóty u studni, czy pogodzilibyście się wtedy? 
przedstawiał, łagodził, pracował, dopóki skłóceni Albo my chcemy żeby ojeiec dobrodziej 

nie podali sobie rąk do zgody. szkodo\vał? 
T fil · · · . d . . - P OV\7iedzcie tylko czy się pogodzicie, mnie 

ra o się raz ze nJezamoznemu zJerza"'7cy 
ogień zniszczył wszystkie zabudowania zaraz po milej będzie patrzeć na waszę zgodę, aniżeli na te 
zbiorach. Spłonęły skrzętnie nagromadzone zapa- jałowic? i na ~ilk~dziesiąt. z!otych w szkatułce. 
sy zboża, inwentarze i sprzęty, a na domiar niedoli Braci~ ,spoJrzeli po sobie 1 rn!o~szy rzekł: ·.,. 
dziedzic zagroził wyrzuceniem z dzierżawy, jeżeli . -,Wiesz c~ Bartku, n~sz OJCiec. dobro~zle~ t~ 
zaległego czynszu nie opłaci. Piramowicz dowie- mby sw. Marcw, co to o mm organista w Svl'lątki 
dziawszy się 0 tem,jedzie do owego dziedzica, pla- na~ roz?~w.iadał. Nie. bąd~ tak.i tw.ardy, bo t? 
CI• mtt wym g · k "t k d • grzech CIPZl\I byłby takiego sw. OJCa nie posluchac, a any czynsz, l Z " ~' l em \V rę "U ązy ," . · •. . . . ~ 
uspokoic" 1• ·1· W ł d albo brac od niego. Ot tak: dodaJ m1 Jeszcze pięc n eszczęs 1 \\"ego. progu ma ego wor- . . . , . 
ku dow1·adu·e · · d · b ł d · . o\Vtec, dwie brony 1. woz, to Ja wezmę pustkę. J się ze o rana n1e y \V omu 1 ze . . . . 
go c1·ągle sz k · N t t • • b • d . - Dodam, tylko nie ządaJ krzywdy naszego OJ· u BJą. a cuntenie oze pro~'a Zl go . . . 
k ' t fi 'I d "d · · · ·d · ca 1 dobrodzieJa. u rzece, na ra a na s a , 1 z1e za n1m 1 znaJ UJe , 
o i ca j 1"cznc' · d · b l" k" k - Ach ni,~ch mnie llog święty broni. N o, daj ci 

J ~ ro z1ny 1z 1ego resu rozpaczy. . " . 
G · l • ~ , , B h d Boze szczęsc1e. rom1 ma1ą Jego U1.nosc w ogu, zac ęca o wy- . 
t ł · · · k · ł d · - I tobie. 

-
rwa osc1 1 \vręcza l'ł' lt na op acony czynsz zier-
żawczy i niewielką sumkę na kupno inwentarzy. I skłonili się do nóg sumo,vnego sędzit>go, on 
Biedny, tak cudownie wyrwany z nędzy, człowiek ich pobłogosławił, w długiej i pięknćj mowie wy
chce mu upaść do nóg, alEi wstrzymuje go Pira· stawił im jak miłą jest Bogu miłość między ludźmi, 

. a zwłaszcza między rodzei1stwem, i bracia odeszli 
mow1cz, przyciska do piersi i mÓ\vi: 

zupełnie pojednani. 
- Synu, ja tylko wypełniam rozkaz niebieskie-

Dano mu znać że ekonom w jednym z folwar· 
go Ojca, ja tylko jestem jElgo sługą. 

Niedość na tern, widząc że obarczony liczną ro· 
dziną, nie jest w możności dać dzieciom przyz""o .. 
i tego wychowania, zajął się umieszczeniem najstar
szej córki przy dworze sąsiadująC'ym z ICuro"'em, 
głośnym z tylu czynów obywatelskich, a syna wła
snym kosztem oddał do konwiktu księży Pijarów 
w W arsza\vie. 

kó'v do dóbr kurowskich należących ociemniał. 

Byłto człowiek poczciwy, rzetelny i praco,·vity, 
ojciec ośmiorga drobnych dziatek, żyjących tylko 
z iego pracy. Położenie biedaka było okropne, 
funduszów nie miał żadnych, kalćct\vo nie doz,va
lało mu pracować, a tak licznej rodzinie potrzeba 
było dać utrzymanie! Chciał udać się o pon1oc do 
serc litościwych, gdy Piramowiez uprzedzB go, wy· 

Do\vicdział się raz że d \lvaj bracia z wioski w po- jednał u czcigodnego dziedzica l(uro,va parę \vłók 
bliżu Kurowa położonćj nie mogą się pogodzić gruntu, a na imieninach jedynej jego córki Kry· 
pr:~J podziale ojco\vizny, że ani starsi gospodarze, styny, ~'ystalviwszy zebranym gościom \V czułych 

ani wójt, ani nawet rządzca administrujący mają t- słowach przykre położenie biedaka, wyciągnął rę• 
kiem dziedzica, nie znajduj:} środka aby spory za- kę z tacką po składkę. Ofiary posypały się hojnie; 
łatwić. Przywołał ich do siebie, wyrozumial o co z zebranego funduszu, dodawszy drugie tyle z \Vła· 
idzie, udzielił radę, ale wszystkie zachęcania do snej kieszeni, wystawi! na daro,vanym gruncie do· 
zgody okazały się bezskutecznemi. Obydwaj mek i gospodarskie budowle i wprowadził acie
chcieli koniecznie posiadać to, co tylko jednemu runiałego z jego rodziną w zagrodę, która miała 
dostać się mogło. być dla niego schronieniem na cale życie i zape-

\ 
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w nić jego dzieciom ka\,ralek chleba. Starszych syn· 1 chetnego sposobu myślenia. Tysiące dowcipnych 
ków wziął do założonej przez siebie w K uro,vie anegdotek i odznaczających wyższego człowieka 
szkółki, do nauki reszty dzieci wysyłał d\Ya razy zdarzeń i odpowiedzi, krąży jeszcze do dziś dnia 
'v tydzień jednego z celniejszych swych ucznió'v pomiędzy ludźmi pamiętająceroi dawHe czasy, ale 
i opiekowal się całą rodziną dopóki tylko mieszkał nie tu miejsce nad niemi się rozszćrzać. 
w Kuro\vie. I\:ommissya edukacyjna t•oz"''ijała szybko swe 

Odgłos takich czynów szybko bardzo rozległ się plany. Piramo"vicz nieraz dnie i noce trawił przy 
po całej okolicy, a czuJa troskliwa i pracQ"'ita opie· pracy, układając i rozbierając projekta, przepisy 
ka jaką Piramowicz otoczył pogorzelców Kurowa i postano,vienia, i obok tego jeszcze biorąc czynny 
po okropnym pożarze, podwoily uwielbienie. !gna ... udział w towarzyst\vie ksiąg elementarnych. Sta• 
cy Tański przetłumaczył wÓ'\vezas ułamek poe- nislaw Potocki powiada: ,,że Piramo\vit!Z tak dziel· 
matu Gołdsmitha pod tytułem: ,,Dobry pleban." nie i skutecznie od początku do końca do h~j V\'iel· 
Mnóstwo osób z różnych stron przysłało Piramo· kiej pracy należał, że jemu znaczna część zasługi 
wiczol\7i, imiennie i bezimiennie, jego własny (jak przyznaną być winna.'' 
się wyrażali) obraz; ale skromny i wyższy nad pu- l{iedy każdy ze znakomitych męŻÓ\-V brał na sie
bliczne hołdy kapłan, zebrał wszystkie razem na- bie część ogólnego ciężaru, Piramo\vicz podjął się 
deslane mu egzernplarze, i napisa,vszy na wierz- napisać dzieło clla szkół o wymorrie. Nakreślił plan, 
chu: przyjaciół grzeczna przestroga, ul\rył je na za- drugi oddział poś,vięcić mial poezyi, a tymczasem 
'\vsze przed ludzkim wzrokiem. i pierwszego nie wykonał. \Vydał tom pierl\7SZJ 

Ale rozum, nauka, a nadewszystko dobre i cno- i drugi, trzeci tomik wyszedł już daleko później, ~a 
tli we chęci n,ie mogły długo pozostać w ukryciu. Ruch staraniem następcy Grzegorza i Stanisława Pira
umysłowy obiawiał się 'tl'tedy coraz żwawiej, wynaj- mo,viczó,v, proboszcza w l{urowie, n dzisiejszego 
dując środki czynneg i użytecznego postępu. Utwo- biskupa lubelskiego, księdza Pieńkowskiego. Szko· 
rzona komn1issya edukacyjna zajęła się gorlhvie da wielka że przynajmnićj części piĆr\vszej o 'VY· 
,,·ielkiem swojem po\vołaniem; w skład jej weszli mo,rie podług planu w calości nie napisał, bo w te m 
mężowie głośni z zasług i prac użytecznych, a Pira- co mamy pod ręką znajdujemy wiele bardzo grun
mowicz wezwany został na sekretarza. Nie bez ża- tu\vnych zdat1 i sądów. Może powodem nieukoń
lu że opuszczać musi na czas jakiś swoje ciche czenia tej pracy, a na\vet i innych o których niżej 
ustronie i miłych sercu parafian, wybrał się Pira- povdemy, byla slabość oczu której w ostatnich 
mowicz do Warszawy, wynagradzając sobie tę czasach uległ Piramowicz, chociaż nie bez zasady 
przykrość chęcią stania się użytecznym dobru po· wyrzec można, że czcigodnemu naszemu kaplano· 
wszechnernu. Starania około parafii i probostwa \Vi brakowało wytrwałości w przy~rodzeniu do 
powierzył bratu swemu Stanisławowi, i z sercem skutku powziętych zamiarÓ\V. 
pelnem nadziei "'stąpił po raz pierwszy w za\vód Po roku l 7G5 po"'·rócił Piramowicz do J{uro~'a. 
publiczny. Stolica \vrzala naukowem życiem; Sta- Parafianie przyjęli go z otwartemi rękami, on po· 
nisła\v August, czując że nic więcej zrobić nie mo- ~'itał ich z serclecznem rozrzeu·nieniem. Doznane 
że, pragnął priJn8jmniej uchodzić za prze\vodnika w ostatnie h latach cierpienia wywarły szkodli,vy 
postępującej oświaty, a przy kład króla wielki "'pływ wpływ na jego zdrowie; choro\vał ciężko, a potem 
lVJ\Varł na ogół. Nawet o"''e cz'"rartkowe obiady, do wszystkich dolegliwości przywiązała się j eszcze 
'''yniesione pod niebiosa przez pochlebcó\v a zmie· nadzwyczajna słabość oczu. Nie mógł nic sam c.~Y· 
szane z błotem przez krzykaczy, miały s,~·ój uży- tać i uży~1ać musiał uczniów ze swojej szkółki, któ· 
tek. Chęć należenia do liczhy tych którzy \V tych rzy mu koleją różne dzieła, nalvet w obcych języ
zebraniach mieli udział, przyś"'iecająca każdemu kach, czyty\\'ali. Pisał sam, mając przy sobie je
z młodych pracownikó,v, była silnym bodźcem za .. dnego z tych ucznió,v, który go przestrz(lgal gdzie 
chęty, a któż nie 'vie jakie podobne chęci zwykły ma ,viersze pisma przenosić i pop ·ravviał rękę gdy 
rodzić owoce? Piramo\\·iez, zaproszony uprzejmie krzy,vo wiersz zaczynała. 
przez samego Stanisla\va Augusta do uczęstniczenia łV sędziwym już wieku, na usilne żądanie dzie
\V tych zebraniach, podobał się z dowcipu i szla- -dziców Międzyrzeca, Piramowicz zdał rządy pa~ 

12· 
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rafii kurowskit~j na brata swego Stanisława, a sam 
• 

przeniósł się do Międzyrzeca. Zal rozstania się 
z ukochaneroi swemi, jak ich nazywał, owieczka
mi, osładzała nadzieja że i '"T in nem miejscu potrafi 
być również użytecznym; ale zaledwie wziął się do 
zakładania szkółek i podał projekt założenia szpi· 
tala, gdy nagle w dniu 29 grudnia 180 l r .• tknię
ty apopleksyą, życie pelne cnót chrześciańskich za
kończył (1

). 

Piramowicz był bardzo małego 'vzrostu, a gło
wę miał w stosunku do reszty figury ogromną 

(ł) Tym którzy lubią zastanawiać się nietylko nad rze
czami dającemi się oczyma widzi~ć i rękoma dotykać, opo
wiemy tu jedno szczególne zdarzenie. Ignacy Potocki, że
gnojąc się z Piram o wiczero z o łzami czułej przyjaźni, po
dał myśl do za-Narcia takiej ugody, że gdyby jeden bez 
drugiego umierał, to prosić będą Boga aby jakim sposo
bem ostrzegł o tem tego, który w niewiadomości będzie 
zostawać o losie przyjaciela. Dnia 2 9 grudnia f 8 O ł r. 
przed południem Ignacy Potocki siedział sam w swoim 
pokoju w KlementowiaJ gdy spostrzegł że na ramie okna 
usiadł jakiś szczególny ptaszek i zaczął dziobkiem stukać 

w szybą, jakby chciał dostać się do pokoju. Zaledwie Po
tocki ruszył oknem, chcąc je otworzyć, ptaszek zniknął, 
a czcigodnemu mężowi stanął w myśli układ zawarty z Pi
ramowiczem. Wysłał ~araz posłańca do Międzyrzeca, a ten 
przywiózł wiadomość że tego samego dnia o tój samej 
porze przyjaciel jego skończ~ł życie. 

• 

• 

i nieforemną. Twarz jPgo, pomimo rysów dość 
grubych, umilona zawsze słodyczą i \Yłaści"'ą cha· 
rakterowi wesołością, była bardzo przyjernną. Pa-. . . , . . 
trząc w twarz 1 czytaJąc na nieJ 'vyraz \VZDIO • 

sl~j i szlachetnej duszy, zapominało się o niekształ· 
tnej budowie ciała. 

Oprócz dziela o Wymowz·e napisał i "'ydal: Nau
k~ obyczajową dla ludu wz"ejskiego, dzieło na
der użyteczne, Dykcyona'rZ starożytności przerobio
ny z francuzkiego p. Furgault, lnstrukcyą dla na
uczycieli szkdł początkowych, która po tern przero· 
b lo na i po,viększona przezJózefa Lipińskiego wy· 
szła z druku r.l817, i zaczął pisać J(siąikę użytecz
ną dla ludu, ale pracy, tej nadzwyczaj pożądanej 

i wielkie rokującej nadzieje, równie jak i dziela 
o wymowie, nie dokończył. Stanisła\V Potol'ki 
w mo\vie mianej o Piramo"'iczu świadczy że ręko· 
pis ten istnieje; może więc kiedy zajmie się kto 
uzupełnieniem tego dzieła i podaniem go do druku. 

Szereg tych prac literackich po\viększają jeszcze 
liczne mowy mie\vane w różnych okolicznościach 
i sprawozdania z całorocznych działań kommissyi; 
ale są to rzeczy mniejszej wagi, gdyż rzeczy,vi
stych zasług Piramowicza nie \V drukowanych fo· 
liałach, ale w czynach milości bliźniego szukać 
należy. 

Antoni Wieniarski . 

PATMAKHANDA 
, . 

SCENY Z PODROZY PO INDYACH. 

Tyle dziś piszą \V Europie i o tylu rozmaitych znaczy: miejsce obfitujące "' lottts, kwiat czczony 
przedmiotach, że jui nie " ·iadomo pod jakim tytu- przez Indyan. 
łem przedstawić publiczności nowe dzieło; a tru· Tak, lotus jest godłem Iudyj, szczególniej Indyj 
dność ta z'viększl\ się jeszcze, gdy idzie o podróż przed ich podbiciem przez Muzułmanó,v, a bar· 
po odległym kraju. dziej jeszcze przed zajęciem przez Aoglikó\v. Je-

Nie można \vięc ganić p. Eryka v. Schonberg,. dnakże podróżnik germański nie szuka pamiątek 
że opisując Indye i Persyą naśladował podróżników starożytności. Nie zatrzymując się nad podani~uni 
Wschodu, dając swemu dziełu symboliczne miano wieków przeszłych, opovviada co "vidział teraz. 
Patmakltanda. Dia niemających pod ręką słowni- \V naszych uniwersytetach, rzekł sobie autor Pat
ka sanskryckiego przytaczamy, że wyraz ten wzię .. makhandy, wielu jest uczonych l<tórzy Indye chcą 
ty z języka indyjskiego, tak bogatego w obrazy, poznać ze swoich książek, i światowi erudytÓ\V 
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objaśniać jej tajemnicze symbole. Dlaczegożby p u· słyszysz żebrak a, co z wrzaskli,vcmi "'yrzeka· 
b liczność północnej Europy nie miała przyjąć ła- niami prosi o jalmużnę w imię all ahal Oto Indye 

l 

skawie tych kart albumu zarysowanych z natury, , średniowieczne, Indye MongołóV\r, zalane islami-
napelniouych opisami miejsc najsla,vniejszych?l{re- zme1n jak falą ogl"omną i hucząrą. Nagle ludzie 
ślił więc sYroje notatki i uwagi pozornie bez po- niosący palankin rzucają się na bok, usn,vając 
rządku, przechodząc od przedmiotu do przedmiotu, się z uszano,vaniem przed bykiem ze zloconcmi 
naksztalt pszczoły co przelatuje z kwiatka na kwia- rogami, którego starzy bramino\vie karn1ią świeżą 
tek i kończy na ten1 że wszystkie odwidzi. Po,vsta· tra,vą, a młode dzie\vczęta głaszczą po chropawym 
ło z tą d zajtnujące dzieło, "'cale niepodobne . do grzbiecie. Ten byk, jestto godło si waizn1u; i oto 
Z\vyklego prze\vodnika podróży, i które czytać mo- znalazłeś Indye starożytne, których język i rnity 
żna z \Vielką przyjemnością, żałując jednak że au- \V dzif\jowej giną pomroce. Na tej tajemniczej zic
tor zanadto się strzegł poryWÓ\v \vyobraźni i za· mi spotyka się trzy epoki, trzy wiary, trzy cywi
pału. lizacye. Ponad tłumem poruszanym tylą różnemi 

Zapra\vdę, autor Patmakhandy nie należy do licz- wyobrażeniami "7znoszą się dzwonnice, minarety 
by tych podróżnikó,v, co obznajmiwszy się jako tako i pagody. Szczyty świątyń chrzcściańskich wystrze· 
za pomocą książek z ziemią do której dążą, marzą lają \V powietrze i wznoszą się prosto ku niebu, 
o krajach urojonych, a potem, ujrzawszy rzeczy· a dŹlń'ięczny glos dzwonów Z\~'iastować się zdaje 
lvi·stośr, zbliżywszy ~dę do upragnionego celu, smu- ,;vier.zną młodość chrześcianizmu, co z każdym 
cą się nie znajdując cudów " 'e '\i\'łasnej utworzonych dniem rozszerza tchnące pokoj em swe zdobycze. 
\vyobraźni. Góry podobne do innych, ludzie nie· Z ~·ysokości balkonów za\vieszonych na minarc· 
wieleróżniący się kolorem skóry i kształtem odz~eiy tar h, ślepy muezzin, jakby er ho odlrgle i osłabia· 
od gdzieindz_iej widzianych, drzewa rnniej więcej ne \Vezwania niegdyś proroka do ludów Arabii, 
\Vyniosle, a na ich g:tłęziach ptaki Ś?t'iergocące tak zwołuje Muzułmanów na modlitwę .. Pod portykami 
jak lvszędzie, czyż oni tego o rzeki wali? J cdnal{ie pa go d, nad brzegami Ś'\i\7iętych stawÓ\~7, igrają z'''ie
po,voli obraz urojony zaciera się w umyśle; odcie- rzęta i ptaki czczone przez Indyan; na progu zaś 
nia, niedostrzeżone zrazu, odznaczają się silniej, świątyń poślvięconyrh bałwochwalstwu koncha, 
i wkrótce daje się poznać uieskot1czona rozn1ai- \V którą tchnie bramin, nadymając policzki juk 
tość, jaką Bóg rozmieścił na ziemiach pozornie so- Tryton, przyponlina ci starożytną Grecyą. 
bie podobnych. Zresztą, chociażby na pićrwszy Jak "v państwie ottornańskiem i P ersyi, tak w In· 
rzut oka ogólny obraz okoliry nie tniał w sobie nic dyach, ileż rozrnaitych narodó,v, podobnych zda ~ 

nadzwyczajnego, dla obudzenia silnego zajęcia do· lek a do 3iebie krojem obszernćj, po,viewnćj odzie
syć jest patrzyć nań z pojęciami odrębnej cywiliza · żyt Przyjrzawszy się jednak bliżej, widać że fan· 
cyi. A cóż dopiero w Indyach, gdzie wszystko tuk tazya i charakter właściwy każdego z tych plemion 
dziwne, niez'\"\'ykłe, gdzie wszystko prz,emav,·iA do wyrywa się zpod tej pozornej j e dnostajności. Ró
'~'zroku i umysłu; \V h~j ziemi cudownej, ku której inią się ony od siebie szczególnym kształtem tur· . 
poeta, malarz i uczony równy czują pociągi Autor banÓ\V. Umieć skręcić około gło""'Y k r-nvałek gru· 
Patmakhandy osądził że wspomnienia poaobnej bej bawełnianej tkaniny albo cienkiego muślinu, 
podróży nie stracą na ~em/ gdy \V rnalo" uiczyrn jest sztuką wymagającą zręczności a nawet s1naku. 
przedstalri je bezładzie , a czytelnicy poz,volą ż e Mieszkańcy wybrzeża koromandelskieg o , mniej 
idąc za jego opO\Yiadaniem, a czasem coś dodając, przebiegli od JudÓ\V Indostanu, splaszczBją turban 
tak sarno jak on postąpimy. na skroniach. Bengalczycy, ~więcćj znie\Yieściali , 

Przybijamy do brzegu, gdzie oczekuje nas pa- delikatniejszej powierzchowności i ruchólr, noszą 
lankin, a tlumaez usłużny doń zaprasza; oto Indye turban szeroki, złożony z równych Z\VOj Ó\Y. w pro
dzisiejsze, takie jakiemi je zrobiły starania Angli- ,vincyi Auda, głównem niegdyś siedlisku oświaty 
ków i wielkie steamers'y nieustannie prujące morza, starożytnych Indyj, ubranie głowy szersze z 'vdzię
ziemia, "'' której wszystkićm się zajmując, · sam · kiem się zwija u wierzchu. Turban Sikków, p le
tylko nie zajmiesz nikogo. Tymczasem, kołysany mienia \Vojowniczego i dumnego, przedłuża się 
w lektyce jak patrycyusz starożytnego Rzymu, śpiczasto nakształt czapki frygijskiPj, a raczAj s ta .. 

l . 
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rożytneg0 l1ełmu. Turban Radżputów, narodu ry- nogi, i lekcya się rozpoczyna. Na wiadomóściach' 
cerskiego, przechowującego u siebie podania feo- munszi'emu nie zby~'a; mówi on i pisze mnićj \vię
dalne, t"'' orzy opaskę na kształt korony. Wojo,vni- cej dobrze trzema lub czterema językami, lecz na· 
czy Marattowie, co nicgdyś S\\7 oje łupieztwa roz- urzywszy się ich machinalnie, nadz\Yyczajną spa
nosili po bogatych okolicach leżącyeh ua północ tyka trudność w metodycznem nauczaniu. Lekcya 
i zachód s\vego kraju, zdobią smagłe gło\\'Y tkani- '"'ięc zmienia się w ga\vędkę; nauczyciel ustępuje 
nami jaskra,vych kolorów lub szalami z przezro· swego miejsca uczniowi i z uprzejmością pozwala 
czystego muślinu, przetykanego złotem. Muzułma· się egzaminowa<~. Po kilku wszelako rniesiąeach 

l 

nie, przywdziawszy turban Mongołó,v, skręr8ją go uczeń tyle skorzysta, że się t•ozmówi ze służąccmi, 
od dolu do góry \V regularne, śrubolve Z\vojfl, któ· jeili umieją po angielsku. 
re stykając się brzegami, nie zakry'''ają jeden dru· Munszi pełni także obowiązki pisarza publiczne· 
giego. Czy lndyanin spotkany jest Mahometani- go i sekretarza książąt muzułmańskich. Odpowie
nem, czy bałwochwalcą, łat\\'0 to poznać z po- dnią jemu osobą w społeczności bał\'i'ochwalczej 

""ierzrho\vności. Mahometanin zakłada tunikę na jest pandita, bramin biegły z\vykle w pismach 
bok prawy, by nie tamować ruchÓ"'" poświęconego Ś\viętych, religijnych podaniach i traktatach filozo· 
sznura, co wisi u lewego ramienia: bał\vochwalca ficznych. Przy osubach radżów gra on rolę ojca 
spina ją przy sercu. Pogański Hind, chociaż nagi, duchownego, w 'vielkich zaś miastach oddaje się 

zdradza się jakimbądź symbolicznyrn znakiem, na- nauczaniu młodzieży; on to z pokolenia "' pokole· 
kreślonym na czole, piersiach lub ramionach; jPgo nie przekazuje naukę doktryn sekty \YcdiktnY; on 
długie, przesiąkłe olhvą kokosową, włosy, bujają piórem trzcinowćm 'vłasnoręcznie na palmo,vych 
'\Volno nawet w naj\'i'iększe upały. Przeciwnie Mu- liściach rozliczne kreśli rękopisy, przekazując nan1 
zultnanin zawsze pokrywa ogoloną głowę fałJami zabytki literatury daleko starożytniejszej niż grec
turbanu lub białą bawełnianą czapeczką. ka. W bibliotekach założonych przez to,varzystwa 

Wszystkie rzemiosła i rękodzieła, rozwijające się azyatyckie w 1\:alkucie, Madras i Bombaj uży,vany 
pod ""PłJ~7Cm wyższej cywilizacyi, istnieją na zie- on bywa do przeglądania tekstów i ich rozgatunko· 
n1i indyjskiej; podział zaś wielkiego jej ludu na ka· wania. Gdy idzie o vrydruko\vanie rękopisu san· 
sty sprawia że ony są dziedzicznemi. Część narodu skryckiego, ~7yda\vca znajdzie w nim sumiennego 
nie należąca do żadnej kasty, nie zajmująca się ani i zdolnego kort·ektora. Oddany nauce z powoła· 
uprawą roli, ani handlem, ani rzemiosłem, dwa nia, pandita na miernem przestaje \vynagrodzeniu. 
" ' ielkie tworzy działy: cipa}dw i munszi'ch, czyli Próżności jego najbardziej to pochlebia, że Eu
v.rojowników i uczonych: pier\vsi no&zą dzidy, musz- : ropcjczycy gorliwie uczą się języka krajolvego 
kiety, żelazne maczugi, slużą za odźwiernych w pa- i zasad lviary ktc.Jrej jest przedsta\virielcm. Dla 
larach, lub trzymają straż honorową przy osobie cudzoziemcÓ\V używających jego usług nie czuje 
radży, godłem drugich jest kalamdan, podobny do on ani nienawiści, ani przychylności, lecz pogardę, 
kałamarza co go Koptowie egipscy noszą w fał- którą \V potrzebie umie utaić. Pandita przedc\vszyst· 
dach s"''ego pasa. Munszi nieoszacowanym tu jest ki<~m jest braminem ceniącym przy~'ilPje S\VPj ka· 
ezło\Yiekiem. Masz napisać list pięknym charakte- sty i bez szetnrania znoszącym obce pano~'anie, 
rem perskim, list, jak wszystkie na "·schodzie, nie- byle tylko zachował swój wpływ na tHilysły, byle 
zbyt treśri\vy, lecz napełniony po,·h"'"alnemi prze- w nim szanowaiJO uczonego teologa. 
nośniami i żarli~remi życzeniauli: cienkie trzcino- Hindowie, rzec można, nie znają jnż urzueia na· 
\\'e pióro, kiero""ane umiejętneroi palca.mi krajow- rodo\vośri. Cała ich ry\vilizacya, ugruntolvana na 
ca, skreśli go w j ednej chwili. Chcesz się nauczyć pierwiastku teokratycznym, wyłąrza cześć owę dla 
języka krajowego: twarz munszi' ego radośnie się ojrzyzny, jaką mieli Grecy i Rzymianie, zastępując 

uśmiecha; natychmiast zbliża się z grzecznym ukło- je przy"7iązaniem do miejsc uświęconych przez po· 
nem, z okularami na nosie i zwojem papierów pod danie. Ich ziemia święta rozciąga się od C(ljlanu 
pachą. Boso, bo papucie zostawił za drzwiami, z tur- w~ławionego czynami Ramy, aż do szczytÓ\V gór hi· 
banem nasuniętym na oczy, siada na krześle, z za- malajskie h, dających początek czczonym przez nich 
kłopotaniem czło~7ieka przywykłego podkurczać rzekom. Na tćj ogromnej przestrzeni ileżto mi~jsc 
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sła \\'iouych przez poetów, będących celem pielgrzy
mek niezliczonych tlumówl Te oto rodziny podró· 
żujące na '\'Ózkach ciągnionych przez woły, ci sta
rzy, siwobrodzi bramino\vie, okryci skórą antylopy, 
kroczący śród kurzu tumanó"'y' ci jeźdzcy z pokrę
tnym wąsem, z puklerzem u ratnienia i szablą u boku, 
jadącytruchtem na prześlicznych koniach, te tłumy 
żebraków śpiewających i "'rzcszczących na zabój, 
ciągnące od \Vioski do wioski z łupiną orzecha }{O· 

kosowe go, w którą ryż wyżebrany zbierają, te gro· 
rnady rolników i kramarzy pro,vadzących znużone 
dzieci za ręce lub niosących je na plecach, w·szystko 
to spieszy z zapałem skąpać si-: w falach Dżamuny 
lub Gangesu. Któryżby Hinu nie zapragnął cho· 
ciaż raz w życiu dopełnić obmycia w Benaresie? 
Tysiące istot ludzkich 'vszclkiego wieku i stanu 
zanurzają się codziennie w tych wodach, obmywa
jących, jak mniemają, ślady nawet grzechu. Szczę
ślhvi, co dobiegając kresu doczesnej pielgrzymki, 
skoi1czyć ją mogą na brzegu rzćki świętej, z twarzą 
pokrytą jej błotnistym mułem, użyzniającym po
blizl<ie polD! Raz stanąwszy w Benares, biedak za
pomina o swojej nędzy i codziennych troskach, 
odry\va się od ziemi i przestajo już być czło\vie

kiem. I tak to cały naród chchvie czerpie zapo· 
muicnie S\Vyeh cierpień w koryrie rzeki: Pielgrzym 
nigdy nic zapo1nni wzi~ć z soLą troch~ tej V\'ody 
Gangesu, co grodu świętego spłukała stopy. Nie
którzy \vladzcy z wielkim kosztem codziennie ją 
spro\vadzają, a ta naiwna pobożność nierównie 'VY· 
żćj ich st:r\via od owych starożjtnych lub tegocze
snych Lukullów, co rozstawneroi końmi łakocie 
Z\Vożą na swe stoły. 
Toż samo uczucie religijne dało początek wiel· 

kiemu jarmarkowi 'v Hardwar, Z\Vancmu mela. To 
Ś\vięto przypada tylko co lat dwauaście, 'v czasie 

gdy słońce '"stępuje '" znak barana. \V Hard\\·ar, 
doliną otoczoną z trzech stron wysokiemi góratni, 
'vartko plynie Ganges, w postAci jeszcze 'vdzięrz
nego i przejrzystego strumienia. ~liasto zbudo\\'anc 
jest u stóp jednej z gór dosyć spadzistych; nie\viel· 
ka uprawna przestrzeń dzieli je od niezmiernego 
lasu, slużąceg" całemu obrazo\vi za r~nny. l.:>obo
żni Hindowie zbudowali tam długie schody \viodą
ce do rzeki; tu i owdzie wznoszą się wieżyczki i pa· 
wilony, zdobne fantastyc~nemi malowaniami. Miej· 
sce służące do kąpieli znajduje się u stóp wyska· 
kującej w "·odę skały. Dojść tam może tylko czte. 

ry osób obok siebie; dla pł'Zeszkodzenia więc tło· 

kowi, u \vnijścia stoją cipajowie, przestrzegając 

aby pielgrzymi w Zllpale religijnym nie podusili je· 
dni drugich. Pomimo tej ostrożności w roku 1819 
zdarzył się jeden z tych pamiętnych wypadków, co 
zostawiaj~ \V sercach narodÓ\"\7 straszlhYe wspo· 
ronienie. Pie1grzymi, niecierpliwi zanurzyć się 

w Ś\Yiętej \V odzie, rzucili się g'vałtownie do wnij • 
ścia; nastąpiło straszne zamięszanie. Tlum party ze 
"'szech stron rozdzierające wyda"'ał krzyki. Zgi
nęło czterysta osób, między niemi i cipajowie, któ
rzy nadaremnie usiłowali przeszkodzić wypadkowi, 
a naród, zamiast żałować, zazdrościł losu tym co 
oddali ostatnie tchnienie przy wypełnieniu aktu po· 
bożności. łlindowie mało cenią życie; spodziewają 

się bo\vicm po śmierci odżyć na Ś"1iecie w oowym 
stanie, i to tern wyższym, im więcej zasług polo· 
żyli za życia. 

Wystawcie sobie 800,000 ludności, a podług in· 
nych dwa miliony, przybyłej do Hard~var z Dcli, 
Lakna\v, Bengalu, lvybrzeża koromandelskiego, 
Guzeraty i t. d. Pomiędzy tłurnem znajdują si~ gos
sain' o~de, zapaleńcy pobożni i potężni w czasach 
pano\vania MarattÓ\V nad tą okolicą, którzy urościli 
sobie pra\Vo zastępo,vania policyi podczas uroczy
stości; beragis' O\vie, inny rodzaj pobożnych, przy
\Vłaszczających sobie najlepsze miejsce na jarnlar
ku; dżogis' owie albo pokutnicy, poś,vięcający si~ 
rozmyślaniom i niewygodorn. Ludzie należący do 
tych sekt odznaczają się zawsze jakimś szczególnym 
znakh.\m na czole; są tacy, co posypani od stóp do 
gló w po pi ole m, pod o b ni się stają, podług wyraże • 
nia pewnego podróżnika chh1skiego z VI wieku, 
,,do kotów co spały \V kominie.'' 

Widziana z góry, ta tłuszcza, złożona z niezliezo· 
nych głów, nagich, łysych, pokrytyc·h gęstym \Yło· 
sem lub turbanami ~rszystkich kolorów, osłonię

tych grubem płótnem lub najwyt\vorniejszerni azy
atyc-k i c mi tkaninami, dosyć dobrze naśladuje łąkę 

upstrzoną tysiącami k\viatÓ\v, już świeżo roz\vilycb, 
już zwiędłych od upalu slonecznPgo i kołysanych 

lekkin1 powielvem lriatru. Jarmark tl''''a zwykle 
dni piętnaście. 

Po duchu panującym ua jarn1arku i w miejscach 
pielgrzymek poznać można że n'łród indyjski nie 
przestaje żyć życiem naturalnem, sobie tylko 'vla
ściwem. Skutkiem głęboko zakorzenionych prze
sądów religijnych idzie on ślepg w ślad dal\'nych 
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zn'yczajó \V i obyczajów. N a czcinicy tego ludu ży
ją tak, jak żyli ich ojco\vie, jeśli nędzne ich istnie
nie życiem nazwać się godzi. Nićma nic smutni<.~J .. 
szrgo nad tych radżó"v, tych nababów, którym 
związują rE}ce, a jednak oddają pokłony; nudy za
mieszkują ich \Vspaniałe pałace, Jedni z nich, po
siadają<'y bogato ziemie, żyją jak skąpcy i odma
\viają sobie rzeczy najpotrzebniejszych; drudzy wy
łącznie zajmują się badaniami astrologicznemi. Nie
którzy znajdują upodobanic w skokach maryone· 
tek i automató'v nasyłanych in1 przez Europę. 
Część lvreszcic przepędza życie dosyć szczęśli,vie 
na małych SY\'oich dworach lub \V Benares, dzie
ląc czas pomiędzy czytanic i uczynki pobożne. Są 
oni podobni do obrazów zapomnian<~j przeszłości, 
do złoconych szczytÓ\V świątyń, oś~rićconych pro
mieniami słońca i błyszczących blaskiem pożycza· 
nym. Ostatnim z ty~h '~rladzców, co 'v lodyach 
znakomitą odegrał rolę, był Rundżit Sing. 1Vszyst
kie \vystępld \Vschodu '"cielily się 'v jego osobie, 
a lubo żadną nie nagradzał ieh cnotą, stał się je
dnak założycielem znikomćj monarchii o\vćj, }{tÓ· 

ra upadla razem z jego śmiercią. O n1aharadżi Sik
kó\v zebrano wiele po\vieści; przytoczymy z nich 
jednę. ~la ona w sobie tę osobli"vość, że przcdst,q
"·ia starego l \\'a w Ś\vietle korzystnćm. 
· łV czasie wojny z Afganami, Rundżit Sin g, przed
siębiorąc obleżenie malej forteczki '\V blizkości .A .. t
tok, uda~ral się ''' to\Yarzyst,vic d\vóch si'rda1..'Ó\V 
(jenerałów) do s\vcgo 'vojska. Pe"'n(lgo "'ieczora 
trzćj 'voj 0\Ynicy zasnęli nad brzegatni Indu; rzeka, 
'vczbra '\YSZJ '"' nocy, Ztllala miejsce ich spoczynku. 
Rundżit Sing zaraz polożył się na ciałach ton·arzy
szóvr, którzy cierpli \Vie "'Jbryk ten znieśli, bo przy
szły król był człowiekiem na którego gnienrać się 

nie śmiano. Rano trzej przyjariele udali się \V dal
szą drogę; Afgano,vie byli niedaleko, glód da,·vał 

się urzul-, a ży\vności nie bylo. Złożono naradę; 
d \Y aj s irdar' o y~·ie idą do lviosok zajętych przez nie
przr.jacicla. Jeden z nieh napotyka kobićtę niosącą 
chleb na sprzedaż: ,,Ruudżit jest ztąd niedaleko, 
rzecze jćj, i nie ma poży,vienia; dopomóż rnul'' Ko
bh~ta chętnie zaniosła chleb księciu Sikkó"', ten 
zaś urado\vany .za\Yolał: ,,Jutro forteca będzie 

'v moich ręku, a ty źle nie \vyjdziesz na S\Vojej 
uczynności!" Tegoż v.'ieczora Rundżit połączył się 
z wojskiem, forteczka została zdobytą, a z~vycięzca 
podarowal ją o'tvej kobiecie. Późnićj, zosta,vszy 

maharadżą, Rundżit Sin g z wielkiem zajęciem opie· 
ko \V al się jej potomkao1i, i ci do dziś dnia p osia· 
dają majętność, która ich koszto\vala tylko kawa· 
lek chleba. Ze \vszystkich czynów Rundżit Singa, 
napiętno\Vanych występkami i gwałtami, ten jest 
jedynym co Ś\viaclczy o ch\vilowym przystępie szla· 
chetności. 

Tutejsi monarcho,vie otaczają się licznym d\vo
l'"em, 'vczyrami, strażą, sło\vcm wszystldem co daje 
pozór \vielkości. Około ich pałaców hodują slonióvł 
przypominających im dawną sławę. Za czasów bo· 
haterskich, opićwanych przez poetów, stolica 1\Io
gułów nazynrala się Hastinapura, miasto sloniÓ\v.Po· 
eta· Tszand, głosząc czyny ostatniego z królÓ\V In· 
dyj, daje S\Vcmu \vładzry nazwę kr6la słoni6w. Rze
czy,viście \vspanialy ten czworonóg jestwIndyach 
godłenl po tęgi; niektórzy książęta mieścili jego wy
obrażenie na chorąg,viach; w świątyniach sekty 
buddystÓ\V rzeźbiona jego postać wznosiła się \Yspa· 
niale pod sklepieniami portykó\v; pra,vdziwą wszak· 
że ojczyzną słonia są Inclyc poludnio\ve, Cejlan, 
bagniska i niziny leżące pomiędzy Gangesem a rzĆ· 
ką Iea\Yaddy. Radżputowie hodują głÓY\'nie \Viel
blądy baktryjskie, Z\'\'iĆrzęta cierplin'e i wytrzyma· 
łe, oraz cienkonogie dromadery. Koó należy \Yię· 
cćj do ~1ongolÓ~', AfganÓ"'' jako pokolet} koczo
\Yniczych, które niegdyś pro\vadziły lvicczne \Voj

uy na północy Indyj i \V Azyi środkowej. Pady
szach n1uzulmtu1ski, co miasto Delhi odebrał kró
lo\ri Priti \Yiradża, przez tegoż satnego po et~ T szan
da z1vany jest k'r6lem koni. l{oz1, zwierzę dumne 
i od,vażne, rzeczywiście silną stano\vi pomoc dla 
narodó"' 1vojo,vniczych. Slonie to, \Vielblądy i ko· 
nic nadają orszakom l\siąiąt i kolumnom \Vojska 
Jw pozór dziwny, a razem malowniczy i wspa
niały, w l{tórym tak świetnie odbija się prze· 
pych azyatycki. 'Vidząc przechodzące to armie, 
to z\vierzęta w tumanach kurzu, otoczone tJumen1 
żołnićrzy rozmaitych plemion i różnćj broni, nasu
wa się mJ śli 1vszystko co 1v przeszłości było wiel
kiem i strasznćm: od\Yrót Sarelanapala z Niniwy, 
spotkanie Aleksandra z Porusem, bitwy Pyrrusa 
z Rzymianami, pochody Czyngis-bana w \vyższćj 
Azyi. Na wypukłym s\vym garbie \Vielbląd niesie 
małą armatę polo\vą; obo\viązkiem słonia jest bu
rzyć ostrokoły i deptać nogami piechotę ściśniętą 

\V falangi jak leśne bambusy. W wyprawach prze
ci~vko tygrysom słoń także pierwsze zajmuje miej-
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~ce; jego rzarny grzbietjak n7ieża nad wysokie ster-~ w ręku myślin'C'a. Gdy 'v skoku chybił zdobyczy, 
czy tra,vy, a na nim koły$ze się namiot, ukry\\'ający nie ściga już za nią, a wstydząc się niezręczności, 

myśli"·ych. Ostry i donośny głos koruaka zagrze\va zżyma się, oddala od pana i dopóty się dąsa, do· 
potężne zwierzę, kt()re pollnosząc trąbę aby ją uchro· pól~ i ten nic poda mu sposobności poprawienia 
nić od straszli\vych szponÓ\V nieprzyjaciela, chra- swej sławy • . Polo\vanie to nBjpospolit.szem jest 
pli\vym, zło,vieszczym krzykiem odpo,viada na je- w pro\viucyach południowych i zachodnich, szcze• 
go ryczenie. Zien1ia d rży pod stopami słonia, na gólnićj w Radżastani e. 
którego tygrys, jak żołnićrz do szturmu, rzuca się Nie zdĄje się żeby pies kiedykolwiek grał u Hin• 
g'valto\vnie. Następują kr\vawe zapasy d\\'Óch naj- dó\v tę rolę to\varzysza {łzłowicka, jaką dlał1 prze .. 
straszniejszych Z\\7ierząt na ziemi, a człowiek z wierz. znaczyły ludy zachodu; pochodziło to zape'~'ne 
chołka swego schronienia pauuje nad lvywołanym z przesądu starożytnych przeci,vko tym z\·vierzętorn 
przez siebie bojem. U\vażanym za nieczystc. Homer z psa zrobił istotę 

Hindo,vie mają namiętność do polo\\·ania; '" icl1 pra\vic rozumną; Xenofon o polo"'aniu, o sforach 
po\vieś(•iach często znalćźć można "'Znliankę o kró- i \vycho\\t·aniu gor1czyeh pisał tttk pięknie, jakby 
lacb.. co poświęceni calkie1n myśliwst\vu, zapomi- się chciał przypocl1lcbić Dyanie ło,vczyui. Poe
nali o spra\vach pzu}stwa. Starożytne tutPjsze ry- mata indyjskie naprowadzają nas na myśl, że o brzy· 
sunki przedsta\viają nieraz książąt z sokołami na dliwy szakal, pies zdziczały, przyczynił się do 
ręce; polonFanie bo\viem za pomocą ptakó\v od naj- nicłaski jaka spadła na psa domo\vego. 
dawniPjszych czasÓ\V uży,vane było przez TatarÓ\V. Na po<·hyłościach gór Himalaja za Kaszrnirem 
Do Indyj bez \Vątpienia zostało ono 'vpro\vadzone napotyka się daniela \vydającego piżmo, tudzież 

przez Mongołów perskicl1; dziś na\vet jeszc-ze sprze· l niedźwiedzie rozmaitego rodzaju. Z nich czar
dają zakapturzone sokoły na ulicach 1\:alkutty, · ny, najmniej znany \V Europie, jest tak lvielki 
A gry i Deli. . jak niedźn,iedzie Ameryki północn~j, i ma pod szy· 

Ale niedosyć przyurzyć drapieżne ptaki do po- ją biułą łatę. Jestto zwierz srogi i zaczepiać go 
lo"''ania: myśli\\'CY inclyjscy zcloł:lli usposobić w tym nicostrożnie nie można. A jednak. czem żyje ten 
\vzględzie i mięsożerne zlvicrzęta. W \Yielu okoli· straszli"'Y drapieżca, od ryku którego okoliczne 
cach Indyj układają do polowania lamparta (1). · drżą góry 7 Oto szara11czą i innemi owadami. 
'Viozą go \V pole z za\viązanemi oczyma, \V klatce W śnieżystych okolicach za\vsze można znalćźć 
urnieszczanej na \vozie ciągnionym przez \voły. \vielką czarną szarańczę przybyłl\ tu z płaszczyzn 
Przyby,vszy na miejsce gdzie się spodzićlvają zna- Pcrsyi i Afryki. Czy ona za pomocą skrzydeł do· 
lćźć Z\Vicrzynę, myśli\vcy zaczynają galopon7ać sięg,Ja szczytu gór, czy tam została poniesioną przez 
konno d()koła, dla spędzenia gazell do punktu środ- \viatry, jestto trudne do rozwiązania zadanie. To 
ko\\·ego, kt0rym jest klatka lamparta. Skoro osą- jednak pe\vna, że na tćj wysokości nie może użyć 
dzą że gazeHe są już dosyć blizko, odwiązuj~\ mu skrzydeł i pozbawiona sił leży na śniegu bez ruchu, 
oczy i ot\Yi<~rają klatkę. Lampart rozpatruje się l aż do cłnvili gdy słońce wróci jej życie; wieczo• 
\V jednćj ch\vili; szybko, przezornie i cicho zeska- rem znów bez,vładniejc i w tym letargicznym sta· 
kuje na zicrnię, i \vyciągając się jak kot, niespostrze· nie staje się łupem niedźlviedzia. 
żony przez z\vierzęta na które c·zatuje, ukryn'a się Krajo\'vcy dobro\volnie nigdy niedź,viedzia nie· 
za pagórkiem. Jak tylko gazełla zbliży się tak że · zaczepiają \V jego schronieuiu; w razie zaś na.• 
ją może dosięgnąć, rzuca ~ię na nią i ch,vyta je· kazauia obławy, zbierają się na nią jak rekru
dnym skokiem. Wtedy nadbiega pan jego i stara ci przymuszeni iść na wojnę. Ze czterdzieRtu obła
się zmusić go do puszczenia zdobyczy. Z po<'ząt- wników zbliża się w dobrym szyku i to ztem więk
ku lampart opićra się temu; wtedy myśliwy topi nóż l kszą gorliwością, że tuż za niemi z biczem postę
'v szyi gazclli i cieplą krwią Z\vilża pysk drapie- puje dozorca. Łatwo się domyśleć że polowanie 
żnego z\vierza. Lampart łaknący kr,vi co mu ście- w którem ludzi używają zamiast psów, nie miało 

ka po paszczy, ot,Yiera zęby, i zdobycz zostaje żadnego powabu dla naszego podróżnika, lubo 
umyślnie na cześć jego było wyprawiane. W tych 

(t) Felis jubata, w języku indyjskim nazywa się on tszita. odległych okolicach, odgraniczonych szczytami 
KsiJ{GA SW JATA R. IV. Cz. 2. l 3 
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Himalaji, kryje się ucisk i barbarzyństwo, z któ
reroi rząd angielski t·iągłą toczy \vojn~. Niczbyt 
jeszcze da\vno pro\vadzono tu handel nie\volnika· 
mi. Ludzie zbrojni \vkraczali do okręgu Kumaon 
(na północ Hindostanu) dla pory\\'ania, dzieci a sz<'ze
gólniej dziewcząt słynnych .z piękności i białości 
cery. Braminowie sprawując-y obrzędy religijne 
przy pagodach i trudniący się astrologią cz~stokroć 
sprzeda\\'ali za cenę od 12 do 15,000 franków, 

. tancerki poŚ\vięcone wprzód służbie Ś\viątyni. 
·Polo\1\'anie na którem znajdował się autor Pat

makhandy, odby,vało si~ w okręgu l(awerbarra, 
na granicach małego Tybetu. Wstąpmy z nim ra
zem na jeden z wierzchołków himalajskich i spoj
rzyjmy zdumiałem okiem na roztaczający si~ \V ko
ło krajobraz. Pomiędzy dwoma ostrokręgami, po· 
kryteroi \viecznym lodem, głębokie ot,vierają się 
doliny; gdy słońce zabłyśnie, promienie jego odbi
jeją się w \'\'odach san1otnt'go jeziora lub przeci-
skajll przez lasy cieniste. Szum potoków mięsza 
się z poświstem wiatru gwiżdżącego pomiędzy ga
łęziami wyniosłych jodeł. W miejscu gdzie niknie 
roślinność, zaczyna się panowanie śniegu. Tamto, 
\vedlug starożytnych poda11, umi•~rać szli bohatero
wie znużeni życiem i przesyceni ch\vałą, jak stary 
orzeł, czując oslabione sn:e siły, ucbodzi na niedo· 
stępną skałę i z gło\Yą zanurzoną \V obłokach, osta
tnie wydaje tchnienie. Góry himalajskie tern są dla 
Indyan, czćm dla GrekÓ\V i Itzymian był Olymp; 
lubią oni umieszczać swych bogów 'v tych stre
fach granicząeych z niebem, gdzie czło,viek ani się 

, . . . . , . . 
Jostac, ani tez zyc n1e moze. 

U podnóża t.y(.'h zimnych, groźnych i pustych g()r 
rozciągają się szczęśliwe doliny l{aszmiru, gdzie 
klimat tak łagodny jak w Pro\vancyi lub ży.zuej 
Lombardyi, gdzie dojrze"'ają owoce stref umiar
kowanych. Przez cale stulecie Sikkowie i Afga· 
nowie pustoszyli l{aszmir, który postradał swą nie
zależność \V pocz~tkach podbicia przez 1\tluzułma
nÓ\V. B~dąc z kolei siedliskiem 'vyznawcÓ\v Brah
my, następnie ziemią obiecaną buddystó"·, którzy 
tu liczne wznieśli klasztory, ta piękna dolina stra
ciła dziś szczęście i po kój. Mieszkaniec Kaszmiru, 
dumnego wejrzenia, ':rzniosłej posta,vy, zuch,vale
go i upartego charakteru, doznawszy klęsk, cofał 
się niegdyś \V góry, a najezdników zosta\Yiał w po· 
siadaniu miast swych i zamków; po ukończeniu 

.za~ " 'ojny, zmuszony potrzębą, wracał \V niziny. 

Jakkolwiek podbity, nnród ten nie zmienił sn·yeh 
zwyczajó\v wojownic-zych: nic może on żyć łH'Z 

broni, i w cał<!j S\l'ej posta\l'ie przecho\\'ał zna· 
roiona rycerskości. Ostatnie dnie Ś\l'ietne dla Kn~z· 
miru sięgają czasów Dżehangira (1605-1628). 
Co roku cesarz ten delhijski przyby\vał tu z d"'O• 
rem przepędzić kilka miesięcy ze swoją fa\vorytą 
Nurdżehan, a 'vtedy illuminacye, tańrc, ognie 
sztuczne następowały jedne po drugich , jak w cu· 
downych opowiadaniach tysiąca i jednej .noey • 
Przed nim zamieszki\vał tu Akbar, dla kiero\\'ania 
wojną przeciw zbuntowanym tuziemcom. . 

W końcu XVII stulecia Aurengzeb przeby"'ał 
w tak drogim dla '"ladzców Delhi l{aszmirze, ma
jąc przy s\voim boku Bernier'a, pier\vszego z Eu
rop~jczyków co Z\vidził i opisał tę bogatą krainę. 

Przenoszl}c się z autorem P<Atmakhandy z IndJ.j 
do Persyi, przyznać musimy że na całym ś"riecie 
niema dwóch narodów tak różnych jak Hindolvie 
i Pers o ~'i e, a różni<' a te m staje się \vydatnicjszą, źe 
pochodzenie ich jest wspólne. Jak dwa ramiona 
rzeki, d \V8 te narody, Z jednego \\'yszcdłszy źródła, 
rozbiegły się od siebie. Pcrsya, leżąca w środku 
starego Ś'"' iata, w ciągu długiego istnienia w nieu
stannych była stosunkach z narodan1i slynnem! 
w starożytnoś<.·i; history a jej Z\viązana jest z histo· 
ryą Hebrajczykó,v, .~ssyryjrzyków, Medó'v i Gre· 
kó\v.We "'szystkich "'·iekach \vidzicrny ją ukazują
cą się na szczycie ówt·zesnej ry\vilizacyi. Rządzona 
przez monarchó\vjuż mądrych i sla\vnych, już sro
gich, zaślepionych \Vładzą, Pcrsya rzuca "'około 
sieLie promienie dzi~·ncgo blasku; Indye przeei\vnic 
znane były Europie tylko z niepe\voych opowiadari. 
Społeczność ich rozwijała się tajemniczo na brze· 
gach Gangesu i Dżamuny, nakształt ascety ukry
\vając~go się w cieniu lasÓ\v, dla odbywania w s po· 
koju pobożnych s"''ych Ć\viczeJ1. Pod '"PłY"''em 
trzydziesto-\vieko\vej, a <'alkiem odrębn~j, cy,viliza
cyi, lndye przecież zachowały w sobie coś pićr'''O• 
tnego: Sll ony \Vięcej ciemne niż .,vyrodzone. Porni· 
mo zmian losu jakich doświadczały, dość silnćm 
tętnią jeszcze życiem. Na ziemi tej płodnej żyjo 

lud przy\'\'iązany do S\Vej przeszłości, naiwny i cier
pli\vy, praco\Yity i rolniczy. Czyż tak jest w Per· 
syi? Zapra~dę nie. Aby się o tćm przekona(:, do· 
syć porÓ\\'nać z sobll \Vielkie miasta i ,vsie tych 
dwóch krajów • 
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' ·W lody ach, gozie tyiko dosyć jest ludnośei, tam 
zaraz no\ve po\vstają miasta, a z da\vnych pomni· 
kó'v więcej nirrónrnic jest przeeho\vanych, jak zni· 
szczonych przez czas albo ludzi. Ze sla"'nej zaś 
przeszłośc-i PcrsÓ\V pozostały tylko Z\valiska, przy 
których jesz<'ze mocniPj odbija ter·aźniejsza nędza 
W mieście lspahan, gdzie Chardin liczył sześćkroć 
sto tysięC' y ludności, zostało teraz tylko d \Vttkroć 
pięćdziesiąt tysięcy: ogromny jego bazat· opusto· 
szony; plac Meidan, U\vażany przez podróżnych za 
najobszerniejszy na śn·iecie, zdaje się bezludnym: 
zaled\-vie \V jednym j~go rogu wznosi się kilka 
namiotÓn'. Za czasÓ\V Abbasa W. potężny ten 
<'zworobok, 1niejsce składo\ve to\varÓ\V całego 

\Y schodu, zapełniany by,vał przez karalvany; zbu
rzony \V r. 1722 przez AfganÓ\v, Ispahan do da
wnej nic \Vrc.)ciljuż wielkości. I Teheran także zni
szczony . został przez hordy Afganów, ale zosta
,,·szy stolicą państ\va, podn.iósł się O\vszem zamias,t 
upaść. Zternwszystldćm nigdy to tniasto znakomi· 
tego nie dojdzie rozwinięcia, gdyż położenie j~go 
jest niezdro\ve, a w lecie tak zabójcze panują tu 
gorączki, że połowa mieszkańców wynosi się '"in
ne strony. Zato jakże prześliczna okolica miasta 
Sziras! (•). Otoczone 'vysokiemi wzgórzan1i, mia
sto to, chluba PersÓ\V, rozciąga się \V '''esołej do
linie, tern wdzięczniPjszej, że jt\ otacza łańcuch 
skał, ponurością swoją dziwnie odbijających od 
bujnej roślinności. Ta to zachwycająca dolina jest 
ojczyzną d "1t>ch słynnych poetów: Saadi' Pgo i Ha
fiż' a. Ostatni spoczy,va w pośród ogrodó,, .. , pod 
cieniem kępy cyprysólv; grób jego starannie jest 
utrzymany. Przeeiwuie grób Saadi' ego zupełnie 

opuszczony; nie widać już na ·niln kompletnego 
egzemplarza jego dzieł, przykutego niegdyś łańcu
chem do kamienia grobowego, a zaniedbanie szcząt· 
kó\V autora Gulistanu jest jakby obrazem jego ży· 
cia błędnego i nieszczęśliwego. '\V r. 1824, trzęsie· 
nie ziemi zburzyło 'vszy .s t ki e minaret.y, \vszystkie 
główniejsze gmachy Szirasu; jedenaście kollegiów 
jego nie kwitnie już teraz, jak za cznsÓ\V gdy mia-
sto to Z\vano siedliskiem mądrości. Obecnie liczy 
tylko 30,000 mieszkańców i jest stolicą prol-\'incyi 
Fars, od której Persya wzięła s\voje nazwisko. 
W s pomnieliśmy o płodności d u liny Szirasu; ztt~m 

\Vszystkiem płodność 'vybrzeży Gangesu i innych 
' 

{f) Dzi~ ono z. u pełnie zburzone łrzęsieoiem ziemi. 

rzek Indyj daleko jest 'viększa. W ogólności grunt 
\V Pcrsyi bywa suc-hy i rośliuność nie dosięga tu 
roz"'inięcia jakiego dojśćby mogła \V tak gorącym 
klimacie, przy lepszej irrigaryi. Ażeby '"ydać 
owoc, ziemia wymaga od człowieka nicustann~j 
prncy. 

Dzięki S\YĆj dawnej cywilizacyi, Persowie na by li 
zręczności '~ różnych rodzajach przeu1ysln. W Is
pahanie istnieją fabryki sła\\'nyeh niegdyś kobier· 
ców, aksamitó"'' sukiP-n, szkła koloro\-rego" broni 
siecznej, pistoletów i cukru. Sziras słynie z konfi· 
tur, sorbetÓ\V i wina, które Muzulmauie znajdują 
'~'ybornem, jakkol,viek pral-'·o fabrykacyi jego od
stąpili chrześcianom. Tamto mieszkają potomko· 
\\'ie Persów zniewieściali razem i bitni, zapaleni 
lubo"·nicy bogatych tkanin i broni. Pers o wie, któ
rych od dwudziestu pięciu ,,~ieków klęsk tyle do
tknęło, lekkomyślni są i \Vescli, jak y;rszystkie ludy 
co już przeżyły same ~iebie. Odznaczają si~ zarni· 
ło"raniem do ćwiczeń ciała, wyścigów konnyeh, 
turniejów; rysy it·h są regularne i piękne; wyraz 
t\varzy zachował coś z owej godności narodu potę
żnego i przytl~ykłego pano\vać nad drugierni; lubill 
sztuki piękne, poezyą, muzykę: są gadatliwi, kłam· 
cy, często także samo\volnie okrutni. Godnem jest 
u \vagi, że lurly oddane rozkoszy, przyz\vycznjorae 
iść za popęJem wszystkic-h swoich zachcen i wy
mysłów miękkości, tracą często uczucie ludzkości, 
któ1·e lito,vać nam się każe nad cierpieniami bli-
f • zn1ego. 

Otoczona ze \Vszech stron lądem, "7laścai,va P~r· 

sya nie posiada nawet rzek spławnych. Na brze· 
gach morza kaspijskiego haudel i przemysł jeszcze 
się trochę utrzymują; żeglarze rossyjscy za\vijają 

do przystani Balfruch, przy której znajduje się mia
sto tegoż nazwiska, liczące sto tysięcy ludności 

i osiedlone przez samych rzemieślników i kupców. 
Jestto naj~7ięcej ożywiona okolica Persyi. Nie· 
szczęściem 'v tern abszernem państwie drogi są źle 
utrzymane i niebezpieczne, towary trzeba prze l-'' O• 

zić na ll'ielblądach lub n1ułach. W pro\vincyach 
zbyt odległych od środka sprężyny administracyi 
bardzo są osłabione; nieład i anarchia ciągle w .nich 
panują. Naród bezkarnie oddaje si~ rozbojowi, 
rolnictwo ·cierpi, a nędza staje się udziałem spo· 
kojnych rolnikó,v, co przywrócić się starają doli· 
nom i płaszczyznom daV\'Dą ich żyzność. Kurdo· 
"~ ie, z innego pochodzllcy szczepu, składają na· 

ta• 
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ród liczny i trudny do powściągania. \V l{orassa· je jak z arze"'ami: dopóki obficie i silnic krążą 

nie koczttie kilka plemion turkomańskich; oaza 'v nich soki, dopóty spodzi<~tvać się można no,vych 
Kubis, w J{ermanie, jest kryjó\vką bandy rozbój- owoców; lec-z gdy \vydają nędzno tylko liście, gdy 
nikó\V za\vsze goto"''ych do napadu na l{ara\vany końce "'ielkich gałęzi zaczynają usychać, trudno, 
idące do l{andaharu. Z chrześcian grecy, katolicy l\Żeby piet'1 długo pozostał zdro,vym. 
i nestoryauie, z wyzna\VCÓ\V Mahometa szyici i sun- "\\r czasie pobytu podróżnika gertnar)skiego w Te
nici głównie tę ziemię zamieszkujft .. Orn1ianie, Chal- heranie, odby,vały się tam wspaniałe uroczystości 
dPjczycy, Assyryjczycy, Partolvia i l\1edo'"'ie, z ponrodu zaślubin domniemanego następcy tronu, 
szczątki " 'szystkich narodów co niegdyś zabłysły (dziś on panuje). Po całych dniach skoczki s kaka
i znikły, znajdują się jeszcze tu i owdzie rozsiani ły na linach, dając dowody siły i zręczności, \V któ
jak Ś\viątynie zapomianych wyznań i pałace nie- rej kuglarze azyatycry stali się mistrzami. Wie-
istnit=~jących już dynastyj. czorem puszczano ognie sztuczne, a całe miasto 

Prócz różnoplemienności podległych berłu jej oŚ\viecono snopami rac. Jeźdzcy w Ś\vietnych ubio
narodó\v, do dzisi~jszego Persyi upadku przyczy- rach toczyli przepysznie ustrojoneroi końmi; '" ca
llia si~ także osamotnione jej w Azyi położenie. łej tt~j ogromnej stolicy jaśniał blask bogart\va 
Odstrychnięta od pra\vdzintych Muzułmanów przez i radości. Tymczasem sam monarcha, następca 
szyzmę szjjtów, nie lubi ona Turcyi i nie jest od króló,v, Mohamed Szach, okropnie cierpiał na po· 
niej lubianą. Ze wschodu spotyka Anglią, która dagrę. Z pesłuszeństwem człowieka nie Inającego 
upornie posuwa się wzdluż zatoki perskićj i zmusza ochoty umićrać, poły kał on lekarst\va któreroi go 
ją do cofania się od brzegów oceanu indyjskiego. karmił doktor umyślnie sprowadzony z Europy. 
O u zachodu i północy ma Rossyą, o tyle młodą Ten wtadzca, dręczony chorobą co później stała si~ 
i pełną siły, o ile sama jest starą, osłabioną i zgrzy- przyczynąjego śmierci, podobny był trochę do S\\' C• 

białą. Dziś utraciła ona na\vet energią fanatyzmu; go państwa. Chorągie'v szachólv perskich nosi 
nienawidzi sunnitÓ\V i chrze~cian, lecz uczucie re li- godło l \V a \V miecz uzbrojonego. Zaiste, król zwie· 
gijne stygnie jnż \V niej samej. Naj,vyuzdat)sza rząt potrząsający orężem naj,vymo\vnićj uzmysło· 

zmyslo\vość owładnęła całym tym ludem od 'vic· wia 'vyobrażenie potęgi, lecz trzeba ten1u godłu 
ków przez zbytki i miękkość zepsutym. Zdaje się umieć zape"'uić poszano"'anie. lndyc, pokorne 
'vięc że życic ucieka z tych stron, gdzie niegdyś \V duchu, jak po\viedzieliśmy na "'stępie, uosobiły 
takim jaśniało blaskiem. się w lotusie, \vdzięcznym i szćroko rozkrzewio· 

Czy odrodzenie się Persów jest możli,vćm? Mo- nyn1 kwiecie, który \vszędzie gdzie tylko znajduje 
żnaby ,-ą to u'"'ierzyć, widząc ich tak bystrych, tak trochę \Vody, rozwija wonny s\vój kielich. .lfala 
che i wy ch OŚ\viaty i \Vszystkiego co pochodzi z E u- nim miota wzburzona \via trem, rzasem go pokry
ropy. Ale narody zużyte odradzają się nic przez je na chwilę, nawet zatopi; lecz wkrótce lvypłyn7a 

naukę, nie przPz zary\vanie prawidcl \vojennych znów na \Vićrzch, pelen Ś\vićżości i sokÓ\V niepo· 
i zwyczajó\V Zachodu. Z ludźmi tak samo się dzie- żytych. 

BAKCZYSARAJ. 

Podbita przez Tatarów w pićrwszej polo\vie 
XIII 'vicku, zrabo,vana przez nich i oblana krwią, 
znakomita Tauryda prędko straciła i S\VO je imię. 
Nazwano ją 1\:rymem, z imienia bogatego miasta 
!{rymu, \V którem przcby"'al chan tatarski Man-

gu ( 1), założyciel niepodległości s\vego patist"·a. 
Inni chano\vic mieszkali w Karasubazarze, \V Ka-

(f) Hłstoire d u royaume de la Chersonese Taurique 
par Siestrzencewicz. 

• 

• 
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fie i Czafat-Kalc, dawniej nazywanem Kirkor. Na
koniec, kiedy Turcy roku 1453 "'zięli Konstanty· 
nopol, Mengli·Giraj chan, który uznał nad sobą 
'vładzę Porty, osia dl w Bakczysaraj u, gdzie miesz
kali także jego następcy, aż do przyłączenia 1\:ry· 
mu do Rossyi. 

Na pierwszy rzut oka zdaje się rzeezą osobliwą, 
że \V rozpadlinie między nagieroi skałami, na brze· 

gu lichej rzeczki, założoną została stolica; lecz 
\vkrótce n1iejsce to tak zachwyca, że niepodobna 
sobie "'ysta\vić aby gdziekolwiekbądź lepiej mo
żna było napawać się życiem. A jeżeli to teraz tak 
się \vydaje, kiedy naokoło wszędzie pustki, i w po· 
kojach i na dziedzińcach, cóż musiało być wtedy 
gdy wszędzie cisnęły się tu tłumy ludzi, w boga· 
tych ubraniach, gotowe wypełniać rozkazy swo
ich \vladzców; gdy wszędzie błyszczały dyamenty 
i złoto, gdy z dalekich i blizkich krajc.)w przycho· 
dzili z darami posłowie silnych monarchów, szu
kając związku z chanami krymskiemi, dla uchru· 
nienia swych poddanych od rabunku band rozbój
niczych. 

,,Pra\''ie nie "~idzieliśmy Tatarów w Symferopo· 
lu, mÓ\vi pewien podróżny, który zwidzal Krym 
niezbyt dawno. Nie obejrzawszy jeszcze starego 
miasta, w no"'em wszystko widzieliśmy \V postaci 
europejskiej. W Bakczysaraju dopiero prawdziwy 
jest 'V schód. W ązka ulica, z półtorej wiorsty dłu
ga, przez którą l\7jeżdża się do miasta, wybruko
\Vaną jest \vielkicmi, nicrówneroi kamieniami. Po 
obu stronach ulicy są sklepy, jeden obok drugiego; 
ałe 'v tych sklepach zajmuja się nie samym tylko 
handlem, lecz także \vszelkiemi rzemiosłami i do
starczaniem potrzeb zycia: w nich pieką, smarzą, 
krają, szyją, kują konie. Tu, mimo wielkiego upa
łu, 'viszą i oskubane ptaki, i kawały mięsa. Z o brzy. 
nzeniem od~rracając się od nich, widzisz jak Tata· 
rzy, podkurczywszy nogi, siedzą w tych sklepach, 
w białych, szarych i czarnych baranich czapkach. 
Czapki te bardzo siEt stosują do opalonych, po lvięk
szej części posępnych, pra \"\7ie dzikich, t\varzy ta
tarskich, które zdawały mi się jeszcze szkaradniej
szeroi u kobiet, od głowy do stóp okrytych białe
mi prześcieradłami. Te~nieszczęśli'tve istoty skaza
ne są na wieczne i zupełne niewolnictwo. Zagłu

szono w nich wszystkie pojęcia ludzkie; cała ich 
mądrość i cnota zależy na tern, aby przed męż· 
ezyznam1 nie pokazy\vać si~ z odkrytą twarzą. 

,,Nad sklepami nrzooszą się cbalupy, niby gniazda 
przylepione do skał, z których, zdaje się tylkoco 
mają runąć ogromne kamienic. 

,,PrzejeclJa\vszy przez bramę na dziedziniec pa· 
łacu chańskiego, gdzie znajdttie si~ me<'zet z d\VO• 

ma minaretami, zatrzymaliśmy się pod drugą bra
mą, i poszliśmy ua prawo po schodach, 'vymalo· 
\"anych ezer\voną farbą i okrytych rogóżką. Pręd· 
ko obeszliśmy w górze wszystkie pokoje, bo nato 
nie\viele trzeba czasu; lecz oprócz pstrocizny ko· 
lorów i nieforemności zabudowari nic zrazu do· 
strzedz nie mogliśmy. Jeden pokój jest \:vyższy, 
drugi niższy; już trzeba schylić się, już podnieść. 
Niektóre pokoje "'ysunęły się naprzód, i mają 
z dwóch, nawet z trzech stron okna. Niema tam 
planu żadnego, wszystko jakby rzucone podług 
fantazyi właściciela domu; lecz wszystko tak ozdo· 
bne, lvszędzie tak dobrze można się urządzić, że 
~'cale się nie żaluje braku zasad budo,vnictwa. 

,,Pokazywano nam d\-va małe pokoiki z osobnym 
\V ch od e m, co miały kiedyś należeć d o lVIary i P o
tockiej, o którćj ciągle wspon1inają \V Bakczysara· 
ju. Puszkin i śpie,vak sonetÓ\V krymskich \Vsławi· 

li to imię; lecz przedtćm jeszcze, podczas podróży 
Murawiewa apostoła,już tu mó,viono o nicpospo• 
litej piękności i zaletach duszy chrześciance, ul u· 
bionćj przez Kerym-Gireja. utrzymując, że to była 
Polka, Marya Potocka. 

,,Zatrzymano nas w malym gabinecie, mającym 
ze wszystkich stron oko~, aby nam pokazać wodo· 
zbiór znany z poematu Puszkina "Fontanna Bak-
czysarajska .• '' · 

Gab~net ten bardzo jest ciasny, lecz dla nie\vol· 
nic i taki przyjemnem był schronieniem. Naokolo 
spruchniałe drewniane ogrodzenie, po którem wije 
się winokrze\v. 1V szystko to kiedyś zapewne '\VJ• 

glądalo inaczej: gdzie dawuiej śpie,vy i tat1ce roz
rywały nudy pysznych i próżnujących chanów, mo
żna teraz samotnie rozmyślać o ziemskich marno-

• 

ściach. 

,
1
Fontanna bakczysarajska tyle razy już była opi· 

sy\vaną, że niema w tym lvzględzie nic do doda
nia; lecz im '''ięcej kto o niej czytał, z tern większą 
przyjemnością i ciekawością slucha eichego szem
rania jej czystych strurnieni. 

,,Nad tą fontnnną znajduje się Juży pokój z mnó
stwem kątów i okien, podzielony zaslonami na 
cztćry części. W d\vóch miejscach ściana jest 
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otwarta, po\-vietrze swobodnie wchodzi, a jednak dali zapał, aż głosy ich ochrzypły: Nakonice ze· 
jest gdzie ukryć się przed słoi1cem. szli z kobierca, uściskali się i raz jeszcze głośno 

"łVeszliśmy ztamtąd do "'ielkićj sali, gdzie nie- za\rołali: allaltl allah! poczem krzyk ich przcmie: 
gdyś sądzono przestępcó"·· Jestto najlepszy pokój nil się \V rodzai jui SZC'zekania. 
w pałaC'u, mający z obu stron po pięć okien w dwa "Obok meC'zctu stoją dwa ośtniokątne budynki 
piętra. Okna znajdujące się wyżej zdobne są \V szy- z kopulami, nazy,vane djurbe 1 nad któremi, na czte· 
by złożone z małych szkiełek niebieskich, purpuro- rech miedzianych kulach, \vznosi się pół-księżyc. 

wy ch, zielony ch i złocistych. Pod niektóre mi okna- W tych budynkach zn~jduje się czternaście gro
mi szklane drz\vi otlvićrają si~ do ogrodu, gdzie bón', między któremi t•hańskie odznaczają się po· 
k\viaty i drzewa cudnej są piękności. Lecz nnjprzy- łożonemi \V głowach zielonemi turbanami, ob,vi
jemniejszćm jest \V Bakczysaraju ponrietrze; tak niętemi \V białe płótno. W e 'vszystkich nasypana 
\vescli umysł i sercP, że już niczego si~ nie chce, ziemia, ciala zaś pochowane pod podlogą. 
tylko zawsze niem oddychać. "W pierwszym djurbe jest ośm okien i tyleż 

,,Nieopodal sali sądowej jest pokc)j cz\vorobocz- drz,vi. ",.e środku, jak w meczecie, drewniana 
ny z wysokieroi sofami; tna on nie same tylko okna, g'viazda z trzech trójkątów z lampami. Liczba trzy 
lecz cuła jedna ściana złożona jest z różnokoloro- oznacza u Mahometan imię Salomona. \V kątach 
\vych szkieł, za któremi piękne krzaki i clrze,va, dwie nisze, gdzie sie stawiają Ś\vlece. Większa 

zdają się zapraszać przechodnia aby się napawał część jednak chanÓ\V z rodzinami pocholvana jest 
ich chłodem. Sufit 'czer\vony ze złotem. W ogóle pod ot,vartem niebem. 
sufity bywają tut8j drewniane, czerwono lakiero· ,,Z haremu, daV\'niej połączonego z pałacem 
wane, "'yłożone pozłacanemi beleczkami. Nade- i bardzo obszernego, dziś pozostało kilka tylko po· 
clrz\vian1i czerwona lub innego koloru stolarska kojów dosyć \Vesołych, z różnokoloro\vemi duże· 
robota, z wypukłemi ozdobarni; na samych zaś n1i oknami i szafami. Na ulicy pod samym mur(1 ffi 

drz\viach grubo namalowane z kwiatami doniczki marmurowa fontanna, na środku dziedzińc-a druga. 
lub krajobrazy ze zloconemi i czarneroi obn,ódka- "Naprzeciwko 'vielkiej bramy, na niezabudo\Ya• 
mi. To wszystko odnowionem zostało, podług da· nej c·zęści dziedzińca, są resztki niegdyś wspania
"·nych rysunkÓ\V, naprzyjazd \\"'iekopomnej Parnię· łych chat1skich ogrodów. Przechodzić się tu mo
ci Cesarza Mikołaja I w r. 1837. Kominki wszę- żna w upał pod cieniem ogromnych drzew O\VOCO• 

dzie były marmuro\\'c, lecz r~•zem z drogieroi sto· wych, albo pod przykryciem gęsto splecionej lVi· 
likami i skrzyniatni odda,vna zabrane zostały przez no rośli. Wszystko to jednak zdziczało, i \VszęJzic 
różne osoby. Teraz są to proste kamienne lub ce- znać pustkę. 

glane wieżyczki, w których drze\Yo pali się prawie ,, Widoki dokoła są zachwycające. Z naj,vyższt~j 
na podłodze. Tylko okna pozostały "' s'tvojej pier wieży ~l'Zrok obejmuje rnalo,vnicze miasto z jego 
wotn4j piękności. domami, ogrodami, i rninami, za któremi \Vznosz~ 

,,z pokoju tego jest ""~jście do domo\vego me- się szare, krzemieniste góry, dostarczające \vybor· 
czctu, założonego przez Selameta-Gireja w r. 17 40. nej wody na zasilenie licznych \l'odotryskólv. 
Inny obszerny meczet, "' którym przecho\vuje się ,,Bakczysaraj wzięty był 27 c-zer\vca 1736 roku 
koran, przeznaczony jest dla O\Voru i magnatów. przez feldmarszałka Municha; l(atarzyna zaś w r. 
Na białych murach z różnokoloroweroi oknami są 1783, na mocy zavt"artych traktatów, cały już !(rym 
napisy z koranu. Na środku, zamiast pająka, czer· przyłączyła do Rossyi. 
wona drewniana g'viazda, z mnóst\vem lam i kin- "Zaproszono nas na tatarskie wesele. Przyj~· 
ketów. Sufit także czer\vony, a z trzech stron chór wszy z radością te zaprosiny, pojechaliśmy tam 
z dre,vnianemi gęstemi kratkami. ·,v małej bryczce. Za przybyciem ua miejsce spot· 

,,Za naszćm przybyciem zaczęły się modły, czyli kano nas na dziedzińcu; kobiety uchwyciły na! 
wlaściwićj o1ówiąc tańce derwiszów, którzy w o- pod ręce, poprowadziły do pokoju i posadziły 

koło stali na kobiercu; jeden śpien'ał, inni chórem na nizkiej sofie. Nad nami, po całym suficie, "'i· 
po,vtarzali: allalt! Z początku dźwięki były bardzo siały na sznurkach, razem z posagiem panny mło-
-przyjemne; lecz śpiewacy w coraz wi~kszy wpa · .d ej, lvyszywane chustki i ręC'zniki, któx·e długo je· 
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SZ('Zc prz{'d weselem sama zarzęła przygoto\\'ywać 

dla przyszłPgo męża. 
;,N a dzJetlzińcu \\"cale ni~ źle tańczy li Tatarzy, 

p•·zy niezgodnej cyga11skićj muzyce, i kręcił się 

błazen. Okna były poot\vierane, z ulicy więc mo
żna było \vidzieć kobiety siedzące bez zasłon na 
materacach położonych na zicrni. Strój ich skła
dały aksamitn~ lub atłaso\ve suknie, i \\'yszywane 
złotem szerokie pasy z ogromnemi srebrneroi za
pinkami; lecz pra\\'ie \Vszystkie były boso lub przy
boś w żółtych safianOV\'ych pantoflat·h. 

• 
• • 

,, Wszystko tu oddychało Wschodem: kłaniano 
się przykładaniem ręki do czoła, częstowano na 
klęczkac·h; a chociaż gościliśmy nie u nlagnato· 
ró,v, potra,vy bardzo były smaczne i w pięknych 
podawane narzyniach. Pląsy kobićt przypominały 

taniec ruski, jakkol,viek dla oka nietyle były przy
jemne; ale próez jeduej bogato ubran<U i zgrabnej 
clziew<'zynki, wszystkie tańczyły z miną zamyśloną 
i smutną . Widocznie była to dla nich nictyle zaba
\Va, ile ob<'hód narodOV\'cgo zwy<'zaju.'' 

• 

• • 

A G RE S T. 
• 

• 

l{tt)żby z <'Zytelników naszych nie znnł krzewu, 
który najpiern,szy z wiosny okryw~tjąc się Ś\\'ieżym, 

pięknie zielonym liściem, zdobić zaczyna k\vatery 
ogrodów wtedy jui, gdy ziemia nie dosyć jeszcze 
dla ph~r\VSZ<~j między niemi przechadzki obeschła? 
To agrest. 'V e 'vsiach i miasta(•h znają go dzieci 
z tej "'<'zesnej zieloności, z łat\vości pękania pącz
kó\v, roz,vijania się liści, nawet na odciętych z krza· 
ka i w wodzie na oknie do słońca obró<'onem po
stawionych, tak iż'" kwietnią już niedzielę zielone 
gałązki agrestu bywają ozdobą .wiejskich palm do 
ś'vięccnia przynoszonych. I pszczółki zwykle pier· 
"·szy raz na "7iosnę z ulÓ\V wylecialvszy, razem 
z dziećmi dążą do krzakÓ\V agresto"'ych~ prędko 
po rozwinięciu liśei zakwitających, zwidzają na nich 
każdy k\viatek, a tych kwiatkó"v mnóst\vo na każ

dćj gałązce, i zabierają z nich pyłek gló"'ko,vy, dla 
przyrządzenia zeń pier'''szego tćj wiosny poży,vie· 
nia. Pcłno ich wtedy "'szędzie, słychać wesoły 
hrz~k. '"·iuać skrzętne tt\vijanie się około każdćj 
agresto\vej galązki. Ledwo upłynie parę miesięcy 
od pojal\'ienia się agrestowej zielonośei, led,vo po

ok,vitałJ inne krze\vy i drze"'a O\Vocowe i poza
,,·iązJ"'aly się na nich owoce'· już zno\vu spo· 
strzegan1y dorastsjące 'vkrótce potćm już dojrza
łe, jagody na agreście. Bywa on u nas naj pier\vszą 
nowalią O\voro,lą, nowalią tanią, od wielu innych 
pclvniejszą, do nic }atwif'\jszego nad "'yhodo"·a
nic rozmaitych szacO\\'nych odmian tych jag,)d. 

• 
• 

• 

Nie \vzgardzi a~rest mnićj na"'ct dobrym gruntem 
w ogrodzie, nie " 'ymnga ani "'7icle ani zbyt troskli
wego zachodu, nie ulęknie się najmocniejszych, 
nawet na nasz klimat, mrozów. Nie idzie jednak 
zatćm, żeby go posadziwszy pozosta\\7iać rnz na 
za\\'sze 'vlasnym jego siłom: trzeba mieć o nim pe
'vne staranie, trzeba kiedy niekiedy zrobić coś dla 
jego bytu, a on tę trosl<li\YOŚĆ wynugrodzi sowicie,. 
Sam sobie zostawiony, utrzyma się wprawdzie, 
ale znędznieje i ladajaki owoc w malej ilości ro· 
dzić będzie. . 

Sądzimy \vięc że nie \~'ydalim się za obręb gu· 
stn, upodobania i interesu naszych czytelników, , 

gdy 'V Księdze s"7iata zamieśC'irn-y artykuł o agre· 
ście, o jego \Ynrtości '" naszych ogrodach i sposo
bie hodo\\·ania, a razem napornknien1y o użytkach 
z j ego owocu, dolączając przytćm rycinę z kilką 
gatunkami owoców agrestowych, hodo\\"anemi za· 
granicą, a szczcgólnićj w Anglii. 

Agrest, 'vedlug układu Linneusza,'należy do rzę
du pier\vszego, klassypiątej i jest gatunkiem ro
dzaju Z\\"anfgo \V botanice porzeczka (Ribes). Jest 
to krzew drugiej '"ielkości, w systemacie więc na
uko,vym nazywa się porzeczka agrest (Ribes uva 
crispa). Nikt pc. ,vno nic pomyli się w rozróżnieniu 
agrestu od pol<rc\vny<-h mu gatunków u nas je
szcze bardziej upo\vszecl1nionych: porzeczka pospo
lita czyli czerwona (Ribes rubra) i porzeczka smro· 
dynia czyli czarna (Ribes nigra); bo chociaż ce-

• 
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chy rodzajowe, na które rzadko kto Zl\'aŻa, mają z tym krzewem, rzec można, cudów dokazali. Od 
'vspólne, to jest k\Yiaty Z\vykle dwupłrio\\'e, kielit·h ni(·h też, pod ogólnem naz\Yiskiem angielsl,ich, ro· 
górny, brzuchaty, jcdnolistny, pięćdzi~luy, koronę zeszły się po stałym lądzie Europy odrniany sza co• 
pięciolistną, na kiclichu osadzoną~ pięć pręcików \Yne, który<'h jagody już gładkie już kosmate, żół· 
iamże przyrosłych, guzik O\VO<'O\YJ dolny, szyjkę te, zielone, biała\ve, cieliste, czerwone, mie"'ają 

jednę, dwudzieJnę, blizn dn~ie, owocem jagoda "7ieJkość gołębiego jaja, wagę przeszło 3 łutów, 

przczroc:zysta, \vielonasienna, szczątknmi kif\licha a cen~, któżby u\vierzył? krzak "'yhodowanego 
u wieńczoną, i t. d., jednakże nietylko \V 'vielkości z nasienia osoblhvszego gatunku, płacono nieraz 
krze,,·u i kolorze jego gałęzi, ale także \V ""'ielko- na nliPjscu sztuka "" sztukę po 32 funtów szterlin· 
ści i kształcie liś(·i, "'id oczne są między temi krze- gó"~, to jest po 192 rubli srebrem. Ależ bo ktoby 
wami różnice; albo,viem liście porzeczek, z"·ykle tnvierzył że tatn pod jagody agrestu u nagi~tych 

pięcioldapko\ve, są daleko 'viększe od liści agre- lekko ku ziemi gałązek 'viszące, sta\\·iają często 

stu, które bywają trzy albo pięcioklapko,Ye. Naj- \V porcelano"'Ych miseczkarh \V odę, dla ciągłego 
bardziej atoli odróżnia je ta okolicznośt:, że po- dostarczania '"·ilgoci otaczającemu je po\victrzu, 
rzeczki są bezbronne, U agrestu zaŚ pod ktlżdynl aby przez to bujniej wyrastalJ i Dlinly smak delika• 
liściem jest kolec pojedynczy, do pół cala długi, t.uiejszy. Nie dzhv "-ięc że 'v dzier1 podania na stół 
O\VU lub trzypalczasty. tak \vyhodo'''anćj jagody, sprasza się w Anglii do· 

Jak porzeezki tak i agrest są u nas pospoliteroi brych przyjaciół, miłośnikó'v osobliwości ogra-
drugiej wielkości krze\vami, bo i ostatni w \Vielu dni<'zycb, żeby tryumf "'"łaśC'iciela podzielali. 
już miejscach, nie tylko w ogrodach, ale i \V lnsach Agrest lubi położenie ut,varte, na każdym grun· 
napotkać zdarza się; widziemy go czasem a i na ci e dobr·ym, ani Zll suchym ani za 'vilgotnym udaje 
starych mut·ach lub na zgrzybiałych drznwach, jak się; lepsze są atoli dla niego niziny aniżeli \\'zgó· 
jemioła, rosnący, gdzie go pewno ptak z zaniesio-

1 

rza, bo na pil:irwszy(•h, jako wilgotniejsze mają
nej tam j!lgody zasiał. Jak porzeczki tak i agrest, cych powietrze, doskonaJej lVyrastają jagody. W O• 

nic ponosząc szkody na\,·et od tęgich mrozó'v, d z i- gólnoś<'i dobra, raczej pulchna aniżeli tęga, o gro
k o i na lada jakim gruncie rosnąc, na,vet ch,vasta- do\va ziemia będzie dla niego odpowiednią: ale i ta· 
mi głuszone, obradzlłją co rok, ale jagody by\vają ki(~j nie trzeba zaniedbywać, ro parę lat pognoić, 
wtedy drobne, t\vnrde, cierpkie; takie zdaje się od co rok spulchnić, niekiedy tćż gnojó,vką polać. 

najda,vniPjszych czasÓ\V przodko\vie nasi znali 1 Rozmnaża się agrest bardzo }at'-''O; na"'et kawałki 
i jadali. 1\:icdy zaś spostrzeżono źe i porzeczki korzonków z należytą ostrożnością posadzane, 
i agrest w dobryrn gruncie zasadzonE:', lV s\vym przyjmują się i \V urodzajne krzaki rozrastają. Gdy 
wzroście krzesane, pt·o"'adzone, zasilane, nierÓ· idzie o rozmnożenie znanych już odmian, sadzą się 
\Vnie okazalszy, delikatniejszy dla smaku i obfitszy ich gałązki, odrośle, gdy zaś kto zechce docho\vać 
o\voc wydają, " 'tedy troskli,Yiej zajmować się za- sic no"'ych, sieje nasiona i pielęgnqjc młode siew
częto ich hodo\vaniem, i, miano\vicie \V Anglii, ki. Najlepszą porą do wycinania i sadzenia gałą· 
nadz~ryczajne \V tćj upra\vie osiągnięt~ skutki. Już zek jest jesier}. Do sadzenia biorą się gałązki ra• 

poprzednio zamieściliśmy w Księdze S\viata arty- czej z korony niż z korzeni "'Jrastające, bo z pier· 
kuł o porzeczkach, teraźniPjszy '"ięc samemu agre- wszych urodzajniejsze będą krzaki. Do tego dobre 
sto w i poś,vięcamy, z te m życzeniem aby wlaścicie- są '''szystkic roczne, by l e nie za cienkie pędy, a brać 
le ogrodó,v, (a \V każdym ogrodzie niezawodnie je trzeba jak długie, bez obcinania. Żeby zaś Ie· 
jest agrest,) c ok o l wiek ''7ięc~j mieli o kolo niego piej zakorzeniły się, obry\\·a się 2 gnlązki '\Vszyst• 
pieczy i staranności, a pe\vno i prędko dochowają kie oczka od dołu, ku wierzchołkolvi tylko zosta• 
się podobnych odmian jak na obocznej rycinie; bo \viając ich 3-4, z których wyrosną 2-3 pędÓ"'' 
po~·tarzamy, zachód około agrestu nie jest ani tak ale z ty(\h utnie się potćtn 1-2, a zostawi tylko 
trudny, ani tak drobiazgo\vy i praco,vity Jak około jeden najsilniPjszy, dla wybodo,vania z niego 2-3 
innych drze 'v i krze\vów owoco\\'ych. Jego \vięc stóp '''ysokiego pieńka lub krzaku. Gałązki sadzą 

r r • 

tresc tu opo\VIemy. się w ziemi dobrćj ogrodowej, żyznej, przymięsza· 
A_nglicy to są mistrzami hodo,v3nia agrestu, oni "rszy do niej nieco piasku, najmniej do sześciu ca: 

• 
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li głęboko; ziemię około nich lekko się uciska, 
utrzymując ją polewaniem w należytej \Yilgoci, 
miano\vicie podczas suszy. 

No,vych odmian doc·holvać się chcąc-y ~rybićra· 
ją latem najpiękniPjsze, naj większe jagody, i za· 
chowane z nich nasiona zasie"'ają na "'iosn~ 
\V doniczkach lub na inspektach, a młode weszłe 
sic\vki pielegnują potern i przesadzają \V Jnicjsca 
clla nich przeznaczone. 'V ogólności~ trzecim już 
lub czn·artym roku przekonać się można o dobro
ci owocu, szczególniej gcly się niewiele zost8\Vi 
młodych pędó\v i trosklhvie młode siewki pielę· 

gnuje. Gdy się dochowa odmian z piękniPjszemi 
i lviększemi jagodami niżeli były popr·zednie, bio
rą się znowu nasiona z nO\l7ych naj piękniejszych 
jagód i dalej hodują z nich nolve sie\vki. Takiroto 
sposoLem Anglicy docho,vali się już przeszło 500 
odmian, których jagody są rozmaitych kolorÓn', 
różnćj 'vielkości i smaku. 

Wyrastanie " ·ielu i duży('h jagód zależeć będzie 
w znacznćj części od utrzymania zh~mi pod agre· 
stem w dobrym, żyznym stanie; trzeba ją polewać 
'v czas suchy, co rok przynajmniej raz przekopać 
głęboko, wzruszyć, a najn1niej co dn·a lata ugnoić, 
lub też co rok polać dobrze gnojó"·ką, albo 
na zimę przykryć na parę cali krótkim gnojem, 
który się po mięsza z ziemią podczas jej przekopy
'vania na wiosnę; zielsko za\Ysze niszczyć i ziemię 
czysto utrzymy\vać. N iemnit:U także zależy obfitość 
i piękność jagód od dobrego pro\vadzeuia i umie
jętnPgo obcinania korony czy to pieńkó'v pojedyn
czych, czy krzakó'v agrestu. Hodować go bo,viem 
można już to 'v pojedynczych piet1kach różnego 
kształtu, jako to: piramid, kul, '"achlarzó,v, kub
kó\V i t. d., już krzakami z l\'ielu pie1ikó\V składa· 
jąccmi się. Niekiedy hoduią go:'v szpalerach, a ta .. 
kiego jagody prędzej i lepiej dojrze\\'ają. Żeby 
obcinanie dla ::.grestn \vykonać pożytecznie, 'vie
dzićć trzeba przede\vszystkiem na jakich gałęziach 
naj\vięcej i najpiękni~jszyoh za,viązuje się jagód; 
lviadomo zaś że te rodzą si«: równie na drobnych 
owocowych gałązkach i końcach starego drze,va, 
jak i na przeszlorocznych lub d n·uletnich pędach; 
na ostatnich jednak zawsze by"'ają jagody najwięk
sze. Dlatego starać się trzeba o silny ich "'zrost, 
co nie nnstąpi gdy będą rosły za gęsto; '"Yciąć \vięc 
zim~ lub wcześuic na wiosnę, słabsze cieńsze', zby-

teczne, a zosta"·ić same silne; 'vyciąć ta1<że gałę· 

zie stare czt<~ro lub "'ięcej letnie, ukrócić o trzecią 
lub cz,vartą część gałązki przeszłoroczne, a co do 
drobnych galązek owoco"·ych, gdzie się te ukażą 
na gałęzi za gęsto, przesadzić je, żeby jagody nie 
rosły jedna przy drugiej zbyt blizko. Latem od po· 
czątku czer\Yca pilnować aby ani z korzeni ani na 
gałęziach za \Viele młodych pędów nie '"Jrastało, 

i obrywać je gdzie się okaże potrzeba. łV ogólno· 
ści tak drze"''ko Jub krzak utrzymywać, iżby \ve 
środku były rzadkie, żeby do każdej części słońce 
i polvietrze miały " 7 olny przystęp. Na każdej gałę· 
zi tyle tylko za,viązków jagód pozosta\viać, ile ich 
ona dobrze \vyżylvić zdoła; zatćn1 zbyt gęste prze· 
rzedzić, n:1jbujniejsze t.ylko zosta\\~iając. W Anglii 
słabsze, obciążone OlVocem i do zien1i Zll'isłe ga· 
łązki widelkami podpierają, prosto zaś stoją<.·e na· 
ginają i haczykami do ziemi przypinają, aby \vilgo· 
tniejszern nad ziemią pow·ietrzem otoczony O\VOC 

buj ni~j się rozrastał. 
Jeżeliby po pewnym czasie drzewko lub krzak 

ogresto\vy niszczał i nędzniał, ściąć go trzeba gład
ko przy sam~j ziemi i wyhodo\vać no\\'y, z pędó\V 
jakie z korony korzeni ''ryrosną; inaczPj bolviem 
najlepszy gatunek, pozosta\viony same1nu sobie bez 
żadnćj pomory ludzkiej, mianowicie na ladajakim 
'vyjało\viałym gruncie, z \viekiem znędznieje, i za· 
miast pięknych, okazałych, rodzić będzie drobne 
ladajakie jagorly, na co się z własną winą ,,~ielu 

właścicieli ogrodów użala. 
Wiadome są użytki jagód agrestowych. Dojrza· 

łe są przyjemnym i zdro,vym owocem, tak dla dzie
ci jak i dla ludzi dorosłych; z niedojrzałjeb robią 
z przydatkiem cukru, przez goto,vanie, bardzo sma· 
czne przypra,vy. Dojrzałe, z obydwóch końcÓ\V 
oczyszczone jagody przechowują si~ bardzo dobrze 
przez 2-3 lat w kamiennych butelkach do rÓŻ· 
nych stolo,vych użytków. \V tym celu kamionki 
myją się czysto ukrope~, a po zupełnćm wewnątrz 
wysuszeniu napełnia się je czystenti, dojrzałe mi, 
niepogniecioneroi jagodami agrestu, korkuje, obłe· 
wa korek ży,vic~ i w suchem, eLlodnem miejscu, 
bokiem położone, zacho"'uje aż do ch,vili użycia. 

z ,vyciśnionego soku agrestoU'ego, z przydat
kiem trochy cukru, 'yyrabia się bardzo dobre \vino. 

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

K!IĘG! S WIATA R. IV. Cz. t~ 
·--~- ,, 
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L U B L l N. • 

SZKIC OPISO\VY, 

PRZEZ 

ANTONIEGO WIENIARSKIEGO. 
-

W pogród ziemi której miano 
Od starego grodu dano, 
Nad By~trzycy rączej brzegiem, 
To piętrzasto-to szeregiem, 

• 

Znany w dziejach, z przygód sławny, 
Usiadł Lublin starodawny. 

Po,viedzcie mi, czytelnicy, czy próbo"·ał który Z tych kilku "'yrazÓ\V poznałeś zape\vne, czytelniku, 
z \\7as opisać, choćby dorywczo, choćby ,v liście że jestem Lublinianinem, a z samego ty tul n dowie
do przyjaciela, miejsce które silniej z jego sercem di..iałeś się że n1am mÓ\vić o Lublinie, o tym staryrn 

jest z":iązane? Nie mówię tu czy to miejsce ma być grodzie, który przez kilka "'ieków "'znosi się na 
krajem, okolicą, miastem, wsią, zagonem, chatką pięknej zietni, na któr~go historyi ręka czasu wy
na kilkunastu łokciach cudzego gruntu; bo to wszyst.. dziergała i lśniące bogact\vem urokó\v k'viaty, i ża· 
l\ o są rzeczy podrzędne, bo ony tyle stano"'·ią '~'zglę- lo bu e cyprysy, który przcby,Yal najrozmaitsze ko· 
dem serca, ile dla malarza ch,vytającego na pló- leje: jaśniał świetnością, życietn, i dymił zgliszcza
, no cudne widoki skał, gajó'v i wodospadÓ\\', '''ia mi albo przerażał sterczącemi szkieletami roz\\'a• 

domość na czyje ony imię w jakiejś wielkiej in lisk. 
folio \V skórę opra\vnej, hipotecznej księdze są Byłoby \vięc co mówić o tym kolosie pamiątek; 
zapisane. Malarz roześmieje się każdemu w oczy, na jf'go cegiełkach znaleźlibyśmy \vypisane niPje· 
kto pokaże mu wielkie palacysko z czerwonym da- l dno zdarzenie, niejeden szczegół ży,vo nas .obeho
chem, imponujące pod sznur usta\viouym stodołom dzący; \vystarczyloby materyałÓ\V nie najednę kar· 
i oborom, i powić: lVlaluj to! bo okazalćj "'ygląda tę. Ależ na to potrzebaby rozleglejszego zakresu, 
aniżeli zgarbiona latami chatka pod dębowym ga- dłuższej pracy, obfitszych \Yiadomości. Umiło\\7anie 
jem, -1vśród prześlicznych łąk niedbale rzucona przedmiotu nie wystarczy tym zadaniom; '''ymnga
Idący za 1vskazó\vką uczucia czlo~riek, odwróci ją ony \Vielu \VarunkÓ\V. Nie szukaj \vięc, czytelni· 

wzrok od Jdlko-milowych łanó\\r, od stert cegieł ku, w tych kilku \vspomnieniach zupełnej bistoryi 
j kamieni, a poszle go za ukochaną skibą, za dorr1· Lublina; zbyt ona obszerna, aby się w tak ciasnych 
kiem pod słon1ianą strzechą, jeżeli ta skiba, ten ramkach zmieśc.ić mogła, zbyt obfita w \Yypad· 
domek złoteroi nićmi \vspomnień z jego sercem ki, aby lekkomyślnie można się \vziąć do niej, j8k 
Z\viązane. · do napisania pier\\7szej lepszej powiastki. Patnię-

Otóż kto próbon'al opisać takie ulubione miPj· tamy jeszcze niefortunne pokuszenie się jednego 
sce, teu lvie jak trudno trafić do ładu 2. obrazami Lublinianina, który na tytule swego dziełka obiecał· 

cisnące mi się tłumnie pod pióro. Jak młodzieniec dać obraz miastaLublina, a \V środku minął się z za· 
opo\lliadająey przyjacielo~' i ~'dzięki sv.rojej kocha n- łoż(lniem. Na początek dobre było i to, ale dziś nie 
l{ i nie \Yie od ezego zacząć, co najpier\vej poelnY a- przebaczonoby flastępcy któryby podobne wiado· 

lić, tak zapalony roz,vijającerni się przed jego du- n1ości szumnym tytułem ochrzczone za nim po· 
szą '"spomnieniami pisarz, nie V.'ie co \\7ybrać, co \Vlt)rzyl. . ,. 
na pier\vszym planie umieścić, aby obrazjego tchnął Uprzedzam "'7ięe razjeszrzP-, że to są tylko \Vsp~)· 
tern życiem jakie ·gore 'v jego wyobraźni, tą pra,v· rrn1icnia kr6tkie, przelotne, a zatćm nie odpo\\'ia-· 

dą .iaka b~u·"78mi tęcJ.:y przC\\7 ija się przed j(\go dające tym '"'szystkim 'Yarunkom jal<ich od dziela 

oczyma. ściślęjszćj treści lrymag~my; że '" 'vspomnieniach 
.. • 
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tych szedłt-m "'ięcćj za uczuciem odt\varzającem mieście kościół księży Karmc1itó\v i no,vo zbuclo• 
ulubione mi obrazy, aniżeli za zimr1ym po\\·ażnym są- wany dwór goś<'inny. W widoku Lublina, z któr~j
dem historyka. Znajfią się "'szakże i daty i lvzmian· kohviekbądź strony zechcemy mu się przypatrzćć, 
ki o przeszłości, ot Z\vyczajnie jak się co pamięci jest coś mtljcstatyczncgo, zachvvycaj:tcPgo pu'"''agq, 
na\vinęło i pod pióro lvprosiło. a nicprzerażającego zgrzybiałością, obudzając~go 

l(to kiedykol\viek "'j(•żdżał do Lublina z go- poszano,Ynnie, a przJ.jemnego gustem i roztnaito• 
ścir)ca zamojski(•go, nie za(lzi,vi się gdy mu po- ścią obraZÓ\V. Cóż dopićrojeżeli zechcemy jeszcze 
wicn1 że mało jest mi:u~t, nietylko naszych, ale na· przypatrzćć mu si~ z fol warku Tatar albo z Dzie
lvet i obcych, kt'óreby rÓ\vnie \Vspaniałym przed- siątćj? Olśniony \Vzrok nic będzie \l'iedział gdzie 
sta\viały się \vidokiem. odpocząe, co prędzćj sch"'ycić i w czćm \Vięcćj za· 

Przez szćrokie, bujną zielonością· okryte łąki, smakolYaĆ. Dzi\vić się należy że który z malarzów 
biegnie nie napróżno bysl1"ą JUlZ"'ana Bystrzyca, nie przeniósł na płótno tych \Vidokó,v; miałby szĆ· 
a nad tcmi ląkarni rozciąga się \Yzgórzc napiętrzo- rokie pole do popisania się z talentem, a nam mi· 
ne licznemi 'vieżami S\Yiątyń I>ar)skich i okazalemi łoby było po"·itać ulubione rysy starego grodu, 
gm:I<·hami. Gościniec bity (szosse), po dość długiej ozdoby naszćj ziemi. Nicraz myśl ta na\vijała mi 
grobli ocienionćj topolami, pnie się pod tę górę się, gdy dążąc do Lublina z " ·iosl<i Chmielem Z)Ya• 

lYpośród najpiękniejszych budo,vli: najprzód ko· nej o d \Vie mile odległćj, albo z pod Za"·ieprzyc 
Ś<·iół tnissyonarski z rozl•'glym ogrodem; dalej blizko o półtorćj mili położonych, patrzyłem na 
\vspanitlly kościóJ katedralny (po jezuicki) z ob· . wybij8jące się z rngly szczyty \Vież Lublina, 
szernćm kolegium, mieszczą<·Ćm teraz szkoły; naJ na panujące rozległe jego widoki. Tyle tandetnych 
lc\\ro piękny palacyk Koperskiego i gmachy ko· krnjobrazów U\Yija się między nami, spro"·adzamy 
ściola Brygidek; dal~j, mogące iść w porÓn'nanie je z zagranicy, podzi,viamy miejsca których nigdy 
z najpier,vszemi ulicami )\' arsza,,·y, ulica l(rako\v- nic "·i dzieliśmy i może V.7idzićć nic będziemy; a dla 
skie Przedmieście z okazalym ratuszem, koś<'iołem rniejsc które by nam mogły przypomnieć jaką miłą 
św. Ducha i d\voma rzędami porządnych kamienic. ch"·ilę naszElgo życia, na które patrzyliśmy rolode
Wszystko to koleją przedsta\via się oczom przy by- n1i oczyma i gasnącym " yzrokicm patrzćć będzic
\Yająccgo, zacl1\vycając go nie daj~cym się okt·e- my, jesteśmy obojętni; nie chcemy przyznać im za· 
ślić 'vdziękie1n, tą symet.ry<·zną zgodnością, którą l et któreroi się gdzie indzićj zac h \vycamy. Ale to 
tylko można uczuć ale nic "':yrazić. Od wursza\v- \Vszystko stare jak ś"·iat mornly; powtarzam je, bo 
skiego gościńca 'vjazd nie jest 'vpra\vdzie tak oka- ony glęboko w moje m sercu \vyryte, ale 'viem że 
zały, nie uderza odrazu t:1ką massll \vidokó'"' ale przPjdą koło uszu lludzkich, jak przeszlo już ty· 
też za to spotykasz na le\'vo prześliczny Saski ogród, siące im podobnych. 
(]zielo uiezmordo,vanych usiło,vat1 dbających Teraz kiedy czytelniku masz już jakie takie '"Y· 
o wzrost i ozdobę miasta kill\u tamtejszych urzę. obr~żonie o po~vierzcho,vno.~ci Lublina, będę się 
dnikó,v: dalej gotycki palncy k kontrolli skarbu, starał opo"·iedzićć ci pokrótce j<'go dziej e, zazna
mieszrzą<·y zarazem biuro polvia tu, a wreszcie naj· jornić z "'c"~nętrznym rozkładem, z niektóreroi go• 
piękniejszą ozdobą Lublina, gmach Rządu Guber- dni<'jszcmi u\vagi SZ('ZPgółami i \l'spomnienia1ni. 
nialnego, przerobiony z da,vnrgo pałacu RadzhYił· Założenie Lublina ginie w odległej starożytno
łó,v, z kolumną z lanego żelaza, przypomin11jącą ści, i sięga jeszcze on·ych tradycyjnych czasów \Ya· 

sejm odbyty "'Lublinie roku 156G, z krze\vistemi "'·elski<'go smoka, o ktt)rych tylko podania lnuowe 
kląbami przedsta,viajqcemi się jak najpiękniejszy nam pra,Yią. 1\:adłubek kroniknrz 'vspon1ina że Lu
ogród, z placem n1usztry i zan·sze schludnie, czysto blin mial być założony przez Julią żonę Leszka lii, 
i ozdobnie 'vyglądającym kościołem l(apucynÓ\V. i niektórzy na tćj zasadzie utrzymują że z'vał się 
Od roO'atck lnbartowskich 'vjazd, chociaż nnj- najprzód Julien, nie do,vodząc jednak bynajmnićj 
mniej ;owabny, ma jednak swoje piękności. Przy- jakim sposobem Juli~n na ~u blin s i~ z~~icnił. Po- · 
ozdabia go \\'i dok polożonego na 'vzg<jrzu kośt'io- daniEl, które każdy m1eszkantcc Lub h na I J ego oko· 
ła Auo·ustyanÓ\V i najda\~'nicjszćj z Ś\viątyt1 lu- lic umie po\vtórzyć, mÓ\vi, że jakiś książę czy 
belski;L kościoła na Cz"'artkn, oraz 'v samćm już l wielki pan, ło\Yiąc ryby 'v Bystrzy<'y, po,viedziaf 

14 • 
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iż jaką rybę najprzód złowią, takie naz\visko nada 
osadzie. A co, szczupak lub-lin? rzekł do ciągnących 
sieci; lub-łin po\\'tÓrzyli oni, i o~adę naz\vano Lu
blin. Choć podania miejscowe zasługują z"'ykle 
na U\vagę, ale wyłączę od tego z góry poll'JŻsze 
pouanie lubelskie, jako zupełnie nakręcone do wy
rnzÓ\V. Liny \V rzekach się nie ło\,·ią, a choćby 

przypuścić że czynność ta odby\vała się w sta\vie, 
dlac·zegoż konie~znie lub do lina się dołączyło? 

'V calem \vięc t<~ m podaniu spostrzPgam jakąś 
DO\''ożytoą historyjkę, ułożoną pr·zez jakiegoś cty· 
mologa, dla zaprzątnienia głów nad pra\l'dą nie za
stann\viających się. Lud \V okolicach Lublina czę
sto bardzo mÓ\vi, '''idziałem Lubin, jadę do Lubi
na; pra\vdopodobniej "'ięc że naz,va mogła po
l\'stać od \vyrazu polskiego lubi~, albo sławiar1skie· 
go lubliu, chociaż i trj myśli, aby miała być bardzo 
zasadną, nie bronię. 

Już za Bolesla\\7a Chrobrego był \V tern miejscu 
ore'\Yniany zamek, a Bolesław Krzyn'ousty, dzie
ląc krnj między synów, Lublin i okoliczne prowin
cye przekazał Henryko\vi, który następnie r. 1169 
testamentem całą s\vą dzielnicę przelał na Kaźmi
rza Spra\'\'iedli \-Vego. 

Od początku XIII wieku Lublin zaczyna już być 
częśrit~j przez kronikarzów naszych "'spon1inany. 
Roku 1205 Roman książę halicki przez cały nlie
siąc doby\val zamek lubelski, a nie nlógł go dobyć, 
aż Leszek z \Yojskiem nadciągnął, i zmusił oble
gającyc·h do odstąpienia od zamku. Musiał \vięc 
ten zamek być silny i dobrze ob\varo\vany, kie
dy go książę Roman na ~zele licznych swoich 
l\'ojsk prz{\z miesiąc cały nadaremnie oblegał, 
i musiał wiele stano'rvić dla pro,vadząccgo " 'oj. 
nę, kiedy tak dlugi czas pod nirn s tra n' ił {i). 

Ale nadszedl straszny rok 1240. Niezliczona 
horda tatarska "'targnęła przez ziemie ruskie, 
zdobyła Lublin, spalił~ za,vichost, \Vzięła Sand o. 
mićrz; a potem, rozdzieliwszy się na u\vie części, 

poniosla klęski i pożogi do Wielkiej Polski przez 
Krakó\v na Szląsk. Nietylko zamek lubelski, al~ 
i miaslo spalono '''Ó\vczas ze szczętem, jak "·iele 
innych, nic ''"Jlączaj ąc samego na\\'et Krak o n' a ( ~). 
Ruiny pra\vie i zgorzeliska opano"'ał \V r. 1244 
Daniel książę hBlicki, i nadzwy<'zaj szybko miastu 

( ł) Bielski ks. XU, str. 7'. 
(l) Biel~ki ks. xu. str. ł 33. 

opasał "'ałz1mi, a zpośrodka zamku '''ieię muro• 
\Vaną \vyprt:nvadził (i). 

Zaled \vie zacierać się zaczęły ślacly tatarskie, je
szcze imię Batego ze zgrozą i ~trachem było ''"Y· 
ma\vianc, gdy \V r. 1282 Jadź,vingo"'ie, 'v połącze· 
niu z Litwinarni, \Vtargnęli w lubelską zien1ię, i, jak 
powiada kronikarz, rozdzielin'szy się na tr()je, przez 
piętnaście dui ją \vojo\vali, znbićrając wszędzie 

\vielki poczet ludzi. Leszek Czarny, porzuciwszy 
sądy w l{rako,vie, przyciągnął pod Lublin z sicd• 
mią tysiącan1i luozi; ale nie zastał już nieprzy· 
jaciół, którzy usunęli się ku swym granicom. Roz· 
myśl:•jąc czy ma ich gonić z nierÓ\Vnie mni~jszą 

siłą (bo mieli czternaśc-ie tysięcy ludzi) czy doz"·o· 
lić im upro\vadzić łupy i nie\volnikó,v, zasnął opar• 
ty o pień drze\\'a, i we śnie ukazał n1u się Ś\V. Mi· 
chał, upominając go aby bez żadnćj bojaźni J a• 
dź\vingów gonił, i obiecując pomoc. Ośmielony tćm 
Leszek, zosta,vinrszy wszystkie tabory, tylko z jez· 
dnym ludem pogonił za nieprzyjaciołmi, dopędził 
ich 13 października między rzćkami Nar\vią i Nie
mnem, pobił zupełnie i łupy odzyskał. Piszą kro• 
nikarze że z wojska Leszko\vego ani jeden żoł· 
nit:!rz nie zginął, a Jadź,vingów do szczętu \\·ybito; 
Lihvini zaś ze \Vstydu i z żalu sami się zabijali. Le
szek po\vrócił z zupełnym tryumfem, i z łupów za· 
bran)'ch i odzyskanych wystawił w Lublinie ko
ściół św. Michala ~ ~). 1\:ościół ten przetr~rał blizko 
sześć \'\7iPkó,v, i dopiero w r. 1849, jako grożący 
upadkiem, rozebrany został. 

W trzy lata potem, tojest roku 1285, Tatarzy, 
pod wodzQ Nogaja i Telebuga, zno\VU otarli si~ 
o Lublin, a któż nie wić ile takie ich przejście (·ią· 
gnęło za sob~ klęsk i ponrszechnej niedoli? 

Nie musiaco jednak zuiszczyć lubelskiego z~m
ku, bo w r. l 30 l Piotr Halko z Ru~ią, przcgral\'szy 
bitwę z Sandotnićt·zanami, zamknął się w Lublinie 
i nie poddał się, aż oblegający głodem \Vszystkieh 
\vymorzyli. Straszliwa ta katastrofa imię Hulki, 
który ostatni z głodu skonał, sławoćm w o"·e (•za

sy uc·zynila t 3 
). 

Zamek ten ,,~szakże nie musiał być bardzo silny, 
i, jak się domyślać można, oprócz wieży Daniela 
budo,vany by! z drze\\'a; bo w \vyliczełliu n1inst 
które l{aźmirz W. obmurował znajdujemy i Lu· 

(l) Długosz p. 698. 
(2) DieJ:.ki Ls. XII. błr. !09. 
(3) Bielski ks. XJII, str. 8. 
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blin, a \V 1iczbie zamkÓ\V przez tego! króla "'Ytn U· 

ro\vanych lubelski zan1ek. Może być jednak i i Kaź· 
mirz W. stary zamek, skutkiem tylu napadów 
uieprzyjacielskich uszkodzony, kazał z gruntu prze· 
sta,vić, i dlatego kronikarze umieścili go \V liczbie 

znn1k0w no\\'o "'ymuro\\'anych ( • )· 
Zalcd\vie miasto zaczęło cokoln'iek się '~'znosić, 

gdy no"'a nad('iągnęła plaga. Roku 1341 Tatarzy 
obrócili je \V gruzy i obl~gli zamek, który jednak
że trzymał się uporczyn'ie. Oczekując na posiłki, 
usypali Tatarzy okt1py między Bystrzycą a Czer· 
niejowem; gdy jednakże w mi~jsce posilkó'v nad· 
eiągnęła odsiecz, pobici zupełnie, 'vyrzekli się łu
pÓ\V i ratowali się ucieczką ('). Okopy te pod Czer· 
laicjo\vcrn lud do dziś dnia okazuje, zo\Yiąc je rno· 
giłan1i tatarskiemi. · 

Za rządÓ\V 'Vładysła"ra JagieHy Lublin ~'zrósł 
nadz,vyczajni<', uietylko \V lirzbę nlieszkat1có,v, ale 
'v zamożność i okazalsze budo,vle. '\\7ładysła\v Ja· 
gi(\łło ba\vił w nim ldlkakt·otnie, nie najdłużćj po 
,,·ypadku w puszczy białowieżskiej, gdzie padł pod 
nirn ko11 i nogę złamał; i znÓ\V jadąc z okazałym 
d \vorem na sc)jm do Parrzo,va, gdzie miał za\vrzeć 

ugodę z S\vidrygiełłem. Mó,vią że gdy Jagiełło pi er· 
\vszy raz balvił \V Lublinie, schorzały po O\\'ym 
nieszrzęsnym "''ypadku, przypomniał sobie że po 
bit,vie pod Grunwaldem ślubo,vał 'vystal\'iĆ kościól 

,na podzięko\vanie Panu Bogu za Z\Yyrięzt"'O. Przy
pomnia,vszy, jął rozpamięty\\'aĆ da'":niejsze zdarze
nia; przyszedł mu na myśl "'ypadekjaki n1ial \V dro· , 
d ze z Pozn ani a do miaste<'zka Srody, gdzie piorun 
zabił przy "'ozie na którym jcclHlł dlvóch służących 
i· kilka koni, następnie późnh~sze nieszczęŚl'ic w pu
szczy bialo\\'ieżskiej, i rzekł sobie że to są pe\vno 
napotnnienia o uiedochol,·anie ślubu. l(apłan l<tÓ· 
remu król Z\vierzyl się ze s'vemi myślami poparł 
ten \Yniosck, i Wladysła\V kazał zaraz założyć fun
damcnta kościoła, pod \YCZ\Vanicm Ś\V. Brygidy, 
n to z tego po,vodu, że \Y dniu \V .którytn jćj uro
czystość przypaJa przypomniał sobie o niedotrzy
rnanyrn ślubie. I\:ościól ten '"·krótce został zbudo
\Yany, i stoi do dziś dniu, przccltolvując \V później

sze 'vieki pamiątkę Ś\vietnego nad 1\:rzyżakami 
z\vycięzt\Ya. 

Od czasu połączenia Lit,vy z 1\:oroną Lublin 

( ł) Dielshi ks. XIII, str. 9 l. 
(2) Naruszewicz Hi st. Pol. Tom VI, str. ł 17. 

\V zmógł się nadzwyczaj: · położenie bo\viem j<)go, 
ni<'jnko '"środku kommunikacyi między Krako\vem 
a Wilnem, stało się jednym z najgłó\vniejszych po· 
\\~odó'v tego '"·zrostu. W tym czasie wzniesiono 
kilka kościołów i wiele znaczniejszych budo,vli. 
Pano\vic litc\\·sry, w miarę zbliżania się do skoja· 
rzonych z sobą Polakó,v, nie chcąc jeszcze osiadać 
\V samym l{rako\vie, a pragnąc być bliżej stolicy 
i króla, za<'zęli osiadać \V Lublinie, budować oka
załe gmachy i d\vory. Handel lvzmógł się także 

niezmiernie. l{upcy krako"\\·sry, którzy nie mogli 
jeszeze ośmielić się "'ysylać to"'ary do Lit\vy, 
chcąc korzystać z przy\vileju "''ładysława Jagieł· 
ły doz\valającego kupcom lubelskim handlu \V ca

łćj Litn·ie, "'ysyłali je przynaj rnnićj bliżej jej gra· 
nic. Tym sposobem Lublin stał się punktem naj· 
tlogodniejszym do zamiennego handlu, polvstały 

sła\vne jarmarki ściągające do Lublina kuprów z c a· 
ł~go Szląska, a w czasach spokoju i z illnych dal· 
szych okolic, rozmnożyła się ludność i miasto zaja• 
śnialo okazałością, ruchem, a co za te m idzie, i bo· 
gactwem. 

Nie przeszkodziły szybko postępującemu \vzro
sto"'i i pożar jaki w r. 1447 dotknął dzielnicę sta· 
rego miasta, i po,vietrzc ktJre dośe dlugo graso
'vało; bo już to jest do\viedzionem że gdzie tylko 
ludzi skieruje popęd bądź handlowy, bądź z dogo• 
dnego polożenia wynikający, tam wszelkie prze· 
szkody łatwo się usu\vają. 

'V\' tak już po\vstałym na nogi Lublinie król l{aź· 
mirz JagielloJi<'zyk złożył w r. 1448 sejm Pola· 
kom i Lit\vinom. \V ażne na nim rozstrzygnąć się 
miały k\vestye. Lit,vini żądali rękojmi że zjedno
CZC'nie tak dlugo tylko tr'''aĆ będzie, dopóki pletnię 
jagit!llońskie uie '"Ygaśnie; chcieli aby Podole li· 
czyło się jako należące do Lit"'Y i aby zamki Olesz· 
ko, \\'ietcle, Łopacin, Gro dl o były l''rÓcone. P ol
scy pano\vie od polYiedź s'vą poparli silnie punkt!!• 
n1i pł)przysiężonemi przez '\\1ładysława Jngiełłę. 
Po,vstały spory, ale żądania Lit\\1inów pozostały 

bez skutku, i na tćm z:1kończyl się pierws~y s~jm 
w Lublinie, ktJry ot\vorzył szereg tylu innych da· 
lek o Ś\vietniejszych ( • ). 

I zaraz \V ('Ztćry lata później to jest, r. 14 52, na• 
tt·afiamy na ślad że Mali Polacy (tak Z\"\'ali kroni
karze oby\vateli małopolskich) mieli s~jm w Lubli
nie, na którym, między innemi ustawami, dla za• 

(t) Dielski Ks XV. str. ł O. 
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pobieżenia łupiczt\'\~om l~sictżąt cieszyńskich i oś wie· l\1iasto liczyło o koło 40,000 ludności; handel 
cimskicl1. poleC'ono Janolli Szczekockiemu i Ja- ""zmógł się nadzn·yczaj jarmarkami, na które zjeż• 
nowi Kuropat\vie z Łat1cucholva ( 1), aby obl~gli d żali się kupcy z \\7łoch, z Francyi, z Niemiec, z Mo· 
Oś,viecim i zmusili książ.ąt do zaprzestania najaz- sk,vy, z l{onstantynopola, nie mó,viąc już o innych 
dó\v (~). bliższych krnjat h ( 1). W Bielskim ('zytatny \vzmian• 
Każmirz Jngielloi1C'zyk, 'vidząc taki 'vzrost mia· kę że l(rako,vianie oblPgli \V Zboro\\·ie l{rzysztofa 

s ta i pragnąc mu jeszcze dopomódz, \V r. 14 7 4 na Szafrańca z Piesko\Yej skały. jaclącflgo do Lublina 
sPjmic piotrko\Yskinl odjął część wojc\\'Ództ,va san- na jarmark ('), i \Yiele innych podobnych faktó"~, 
domićrsldcgo, które, jak powiada Bielski, było za do\vodzą<-ych jak głośne byly jarmarl~i lubelskie. 
nadto obszćrne, i ut\vorzył z niej \vojc,vódz.two lu· Do dziś przechol\'nło się naz\visko :dalvnych lubel· 
helskie, podniósłszy tym sposoben1 Lublin do go- skich bankierów braci Sodcrynó,v, którzy znako· 
dności miast.1 " 'oje"'Ódzki(_lgo ( 3}. \Vidać że kró- mite interesa l1andlo\ve pro"yadzili. Nie potrzebuję 
lolvie z rodu JagiełłÓ\V upodobali sobie szczegbl- 'vspominać że przy takim ruchu handlo"yym za• 
nitU Lublin, bo z nie"'yjaśnionych przez kronikarzy k\vitły rękodzicla, i że z naply\vem przemysło\V(~j 
po,vodÓ\V, syno,vie l{aźmirza JagiPllończyka przez ludnośc-i pon1yślano o wygodach, gdzicindzi~j nie· 
długi czas mieszkali \V zamku lubelskim, pobiera· znanyrh. Zapro\vadzcnie \V r. 1535 lvodociągó""' 
jąc nauld od najpier\vszych olvoczesnych mistrzó,v: zaopatrujących miasto '\V lvodę z Bystrzycy, dosta
Plugosza, l(alimacha i Grzegorza z Sanoka ( "). te<'znie przekony\va że nieograniczano się tylko na 

Na zjczdzic r. 14 7 5 sta,vili się poslo\\' ie ziemi 'vidokach handlo,vych (~). Zazdt·ośni takiemu 'vzro· 
\Voluskićj, upraszając króla o pomoc przeciwko sh.>\Yi jednego 1niasta zaC'zęli szernrać przccilvko 
Turkom. Popierali ich silnie Dzierżek Rytn'ier1ski składaniu w nit!n1 sejrnÓ\v, i gdy r. 1554 pomin1o 
wojelvoda krako\Yski i brat j ego l\1ikcłaj, polvsta· tego naznaczono sejm \V Lublinie, bardzo mało 
jąc na\Yet przeciwko królowi, który, spra,vą cze· zjechało się pant)w rad i poslÓ"'' ziemskich, aby na. 
ską zajęty, nie był skłonny do " 'ysluchania ich swojćm posta\\'ić {''). 
przedsta\Yicń ( 5) . Nie skntkolvały jednakże intrygi. W r. 1566 Zy· 

Roku 1499 Ael1met Gercj \'ftargnął do Polski gmunt August złożył sejm \V Lublinie \"vespół dla 
z hordą, i po spaleniu miast Belza, l(raśnika, Tu· l(orony i LihYJ, i znraz n:1 początku sejmu, \V sku· 
rabina, K rasnegosta'"'·u i U rzędo,va opnrł się o Lu· tek przedstall·icłl karJynałn Hozyusza i dwóch bra• 
blin. Nic 'vspominają kroniki juk ,,·iclkio zrządził ci Eliasza i Frydrycha l{aniczÓ\\9

, \vysłnł Suliko\v
szkocly, ale musiały być niezbyt znaczne, skoro te· skiego dla zalat,vicnia spra\V pruskieh niebezpie· 
go samego roku by l zjazd w Lublinie, a następnie cze11st\Yem grożących. Na 1J m sarnym srjmie '"Y· 
w latach 1503 i 1505 sej my. darzyła się okoliczność godna zająć n1irjsce 'v hi· 

Wiad o1no że możny dom Firlrj ó,v, 'vsparty sil- storj:i Lublina. Zygtnunt August nie mieszkał już 
ną protckcyą l<rólowej Bony, '''zrósł za rządó\v lYÓ\vczas z żoną l{atarzyną austryacką, przczna· 
Zygmunta I J o znakomitt~j potęgi. Do1n ten naj- czy,vszy jćj na pobyt zan1el~ lvieluóski. Jakub 
lvięcej posiad ał 'vlości ,,. Lubclskić nl, a \Yięc ogni- Ostroróg, czło,viek bardzo '"ymo\vny, uniesiony 
skiem j ego dzialat) był Lublin. ~lożnn zatem "·no· czy to gorlhvością o przyz,voitość, rzy tćż inneroi 
sić że miasto to \Yielc \Vinno Firlejom. Uzyski"'ali jakietni '"zglęclnmi, nLtm6\vil Ucbntiskicgo arcybi· 
oni dla nieg o korzy stne przyv•·ilej e, otaczali opieką, skupa, aby podniósł glos w tćj spra\Yie. Jakoż grly 
budo,,rali o kazałe gtnachy, dopomagali rękodzie- król wszedl do rudy, po,YstHl arcybiskup, po,vstala 
łom. Część ó " rczesnej pomyślności Lublina byla cala rada, a l\aplnn, stojąc, znczął napomin3Ć kró· 
c1zielem Firlćjó ,Y, a pomyślność ta do '\vysokiego, la aby pamiętni na ślub, na sła,vę korony i przod· 
a bodaj czy nic nnj ,vyższego , dochodzila stopnia. kó,v. Doma,Yiając słórf pclnyC'h uczucia, sędzi"~y 
· starzec z płaczem ukląkł i padł ua t\rarz. Rzucił 

( ~ ) Łańcuchów, \vieś o mil dwie od Lublin~ odległa. 
(2) Dielski Ks. XV, str. 35. 
(3) Bielski Ks. XV, str. 2 ł 8. 
(4) Starożytn a Pol. To1n Jl. 
(5) Bieliki Ks. XV, str. 227. 

l 

(~ ) Celariusz p. 549. 
(~) Bielski Ks. XVI, str. 20. 
(3 ) Staroż. PoJ, Tom H. 
(4) Biels~i Ks. XVH, str. ~ l ł . 
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si~ sam król podnieść arcybiskupa, i obiecał na 
drucri dzieli dać S\\'4 odpolviedź. Nazsjutrz, gdy 

~ d' lvszyscy zgromadzili si-:, po,vstal król, i z ~ą,vszy 
czapkę, przedsta\vił \V rzel\'nych sło\\·ach nicpodo· 
bieńst\VO uczynienia zadość żądanion1 panów rad. 
,,Dajcie mi w tej 1nierze pokój, rzekł w koń c u, bo ja 
z nią tnieszkoć nie mogg, choćby przysz.ło ::rob·ić tak•' 
(i na gardło ukazał). Szmer zgody po\vstał \V sali, 
i "'ięcćj już o tern nie "'s potninano ( •). 

'V trzy lata późni~j, to jest roku 1569, odbył się 
znÓ\V 'v Lublinie jeden z najsła\vniejszych ''' dzie· 
jach naszych sPjmó\v. Zaczął się 23 grudnia 1568 
lV \vigili~ Bożego Narodzenia; 5 n1arca 1569 po· 
czyniono już niektóre przJ znania, a l lipca skutek 
licznych obrad w podpisaniu i ogłoszeniu uuii osią
gnięto; 19 lipca książę Albrecht oddał hołd Zy· 
gmuuto\''i Augusto\vi, a l sierpnia rzecz z Inflan· 
tarni załat,viono (9). Po odbytym sejmie król przed 
s'vym pałaccm radzi\viłlo\vskim na kolumnie z cio
so\vego kamienia dl-va posągi \Yładysłtni\78 Jagieł

ły i Jad\vigi umieścić kazał, który to pomnik \V r. 
1825 przez piękną kolun1nę z lanego żelaza zastą
piony został. 

l(siążę lignicki przysłał na ten sejm \V darze 
królo,vi ihva l '"Y· Było dość z lliemi koro\vodó,v, 
strachu i uciechy jak po\viadnją':kronil<arze. 

Po śmierci Zygmunta Augusta dnia 13 paźJzier-

nika 1572 na polach między \Vsią Bystrzycą a Lu
blinem odbył się sła \vny zjazd szlachty dla narady 
nad przyszłą elekcyą. W spaniały był \\'i dok gdy 
niezmierzone okiem równiny zajęły t.lumy kilku
dziesięciu tysięry obradujących ( 3). 

We d\va lata późnh~j pożar zniszczył część mia
sta, ale straty z tego pon'odu wynikłe 'vynagrodził 
SO\Yicie Stefan Batory, ustaua\·viaj~c \V roku 1578 
trybunał w Lublinie dla l\1ał(:j Polski, który alter
natyV\'ą przenosił się na drugie półrocze do Piotr
ko\Ya (''). !(to \vie ażali ustano,vienie trybunału, 
ściągające do Lublina przez pół roku obywateli 
z kilku \Voje,vództ,v, w latach klęsk nie po,vstrzyr 
malo m !asta od zupełnrgu upadku. W takim ra
zie bylaby to nicmała z~tsługa tt~ naj~rrższej 'v o
'"yeh czasach sądo\Yej \Yladzy, która \V ostatnich 

( ł) DielsJ..i Ks . XVII, str. ł 6 9. 
(2) Vol. Leg. 11 p. 4 49. 
{3) Dit>lski l{ s XVIJI str. f l. 
(ł) Staroż. Pol. Toru II • 

latach wiele bardzo grzechó"' na barkach s\voich 
dż,vigała. 

''' roku 1584 w sierpniu złożył Stefan Batory 
kon\vokacyą '" LubliniP, na której, po przedsta\vic· 
niu do\vodÓ\V \V spra'''ie Zboro\\'skieh, \V skutek 
głosu księdza biskupa krako"·skiego, poz\vano An
t.lrzcja i l(rzysztofa Zburo\vskich na sejm do War· 
sza,vy. Gdy ~tefan Batory lHl,vil jeszcze \V Lubli· 
nie, przybyłJan l{ochnno,vski, cheąc poprzeć spra· 
wę sukcessorÓ\V Podlodo\vskiego, posła od Tur
ków zabitego. Uniesiony zapułen1 poeta, guy kró
lo\vi rze.cz całą \vykłaclał, tknięty apopleksyą, z po
nrszechnym żalem życie zakoi1czył (f). 

l srnutny ten \vypadck był jakby złą \Yróżbą dla 
Lublina, Zt.nvichrzyły go najprzód religijne spory. 
Sekta aryai1ska rozkrzewiła się bardzo w Lube!· 
skiem; pomiędzy najznakomitszeroi rodzinami zna· 
leźli się jej 'vyzna,vcy i obrońcy. J eszcze Zygmunt 
August chciał zabronić osiadania "1' mieście arya. 
nom; ale już "vtenczas za\viele bylo \V senacie ich 
stronnikólv, aby zamiar ten mógl przyjść do skut
ku. Założyli pi<~r\i\'SZJ S\i\7Ój zbór w domu Stanisla
"'a Pakle\l'skiego, radnego i obywatela lubelskie· 
go, który został pier\vszym " ' Lublinie miuistrctn 
tego zboru. 

Potrzeba było zapobiedz szćrzącej się po,vodzi 
odszrzepict1stwa: Bernard l\1acicjo\vsld, w ó ,vrzas 
biskup łucki, a później kardynał i arcybiskup gnie
zniet'lski, spro,vadza w r. 1582 do Lublina j czni· 
tÓ\v, buduje im "'spaniałe kollf'gium tuż obok ka-

• 

mienicy Poklelvskiego, uposaża najbogatszem \V ca-
l~j Polsre nadaniem, i sta,via tych szermierzy prze
civ.'ko szerzącemu się postępo ,vi różnych sekt. Cel 
został osiągnięty; rozsla,viły się po całyn1 kraju dy
sputy lubelskich jezuitÓV\' z różno\viercami, nle do 
ezcgo ony dopro\vadziły, przekonamy się później . 

Tymczasem \V r. 1606 dnia 4 czer\vca zgroma· 
dzili się '" Lublinie stronnicy Zcbrzydo"'skiego. 
Było ich niemal o, bo '" liczbie l 00,000 zajęli ca
ly słomiany rynek. Lubelski_e popadło '"' p~dejrze
nie sprzyjania Zebrzydov•·sl<Iemu, a stronnik przc
ci"' nćj p:trt.yi, niPprzyjaC'icl Stadni(· kich, Jnn Szczę
sny Hcrburt, j eszcze p~·ze d bitn'ą guzo;vską_ "tar· 
gną\\'SZJ na _rzele zbroJnych '~ Lub:lsk1e , ntetylko 
na oby"'ateh nakładał podatk1, ale Jeszrze od kup. 

(f) Dielsl..i l\ s XIX, btr. ł 8 5. 



108 

CÓ\V lubelskich 'vymógł znaczne summy, i tern do 1 n·any opuścili; i tak strach było \\'jechać do Lu·' 
upadku handlu się przyłożył (l). blina, bo z oczerniałych, nawpół Z\valonych mu· 

W spomnialc1n już wyżej o skutl<ach ciąglyrh rÓ\V, z po,vybijanyrh okien, zielskiem porosłych da· 
sporÓ\V mi~dzy jezuitami i różnowiercami. łVpra\V· chów, "·iał przerażają~y odór pustkolvia. Trybu· 
dzie zatamolvały ony szćrzenie się falszy''"Jrh za .. nały tylko od czasu do czasu ożywiały trupa, Z\\' O• 

sad, ale przyniosły smutne następst\va. Roku 1627 dząe zgraje S\Varzących się z sobą szermierzy przed 
uczniowie szkół jezuic·kieh zburzyli zbór aryański zepsutych po \viększej ('Zęśei nałogami i przedaj· 
na Bilszczyznie, a poten1 i c\vange1icki 'v mieśrie; n ością sędziÓ\V. Brakło tald<.·h cleputatÓ\V jakim był 
spowodowało to z obyd,vóch stron liczne zajścia, niegdyś Tomasz Zamojski, który całe swoje sa• 
\V których aż do zwyldych środkó\V zbrojnyl~h się lnria oddał na wybudolvanic okazał(U wieży przy 
uciekano. Ale i obronny dlvór Tarłów nic ostał się farze. Ze Ś\viecą tt·zeba było szukać takich marszał
przed zapędem rozdrażnionych oporem; padło \Yie- kó\V jakiemi byli Stanisła\V Małacho\vski i s,viej
le ludzi, i różnowiercy musieli \vynieść się z miasta. ko,vski '''ojel-voua podolski. Trybunał pod laską 
Wyrok tr_ybunału skasował zbór i szkoły arya1i- Olizara stolnika lite\vskiego odznarzył się wielkie· 
skie 'v Lublinifl, które następnie przeniesione zo· mi 'vystępkami; palcem go \l1ytykano później na 
st.aly do Piasków, dziś luterskiemi Z\vanych C1

). przykład innym, a burdy z <'ZasÓ\V trybunalskich 
Jak szybko lvznosił się Lublin, tak tćź sporym dotąd pamiętne są '"Lublinie. Żyją jeszcze ludzie 

krokiem chylił się do upadku. W r. 1655 przyn·<)dz· którzy patrzyli na to, jak jeden możny pan, prze· 
cy hord Chmielniekiego spalili 'vszystkie przed- gra\vszy spra"'ę, w dniu ogłoszenia lvyroku kazał 
mieścia, a na miasto nałożyli ciężki okup. Tegoż zapalić 24 pochodnie, i z tłumem pijanćj zgrai oh· 
roku Gusta\v król szwedski dał do \vyboru miesz- chodził ratusz, wołając że szuka porzci\vych ludzi; 
kańcom albo okupić się, albo oddać miasto na a poczchvi, spokojni ludzie omijali Lublin, jak pie• 
ogie11. Biedni mieszkańcy lvybrali okup, i resztę kło w którern sprzeda,vano· sumienie, uczciwą sła· 
mienia złożyli. W roku 1672 'l'atarzy, składający \Vę przodkó,v, lzy lvdÓ\V :i sićrot. Krasicki, prze· 
przednią straż wojsk tureckich, zrabowali miasto, jeżdżnjąc przez Lublin, taki mu pomnik w dzielach 
a '\V r. 1695 okropne po,vietrze zabrało lYiększą S\\'oic·h zosta,vił. Najprzód powiada: 
połolvę ludności. Co rabunek oszczędził, spłonęlo ,,Zbliżająjąc się ku Lublinowi, 

znów 'v ''7ielkim pożarze, który \V r. 1702 pra"'ie ,,Ja, który ~łaski boskiej pieniaczem nie jestem, 
cale miasto w gruzy obrócił. Odbyly się '"praw- .,Dojąc się spotkać z pozwem albo manifestem. 

dzie w Lublinie najprzód \V r. l 703 sejm na któ- "Stanąłem na W1eniawie." 

rym kardynał Radziejo"7ski wykonał przysięgę że I dalćj tak si~ \vyraża o Lublinie: 
ze Szwedami nie trzymał, a potem \V r. 1716 \Ya· ,,Gdzie, jakoby na przemiany, 

żne narady clotyczące żądałl konfcderacyi tarno· "Pornięszane wszystkie stany 

grodskiej, ale już to 'vszystko na lepszy byt zrui- "Wadzą się i grl·zą społem 
nowanego miasta nie wpłynęło. "Z strachem ratusz ominąłem; 

Przez ciąg rzą dó\V Augusta II i Augusta III ,.Bo tam z tronu pieniactw jQd&a 

w położeniu Lublina zaszla tylko zrniana na gor· ,,Ziemianina, kupca, księdza, 

sze, bo rzęste pol\'ictrza moro\1·e zabierały i tak ,,Gdy się jadem wzdęta zżyma, 
nieliczną ludność. ZRczęto na \Vet sądzić że poło- ,,U nóg swoich w więzach trzyma." 

żenie Lublina nad b n gnam i od południa, z wiatrem I przetr\l'ał ten szkielet rząrly Stanisla\Va Augusta, 
z tej strony sprolvadzalo za " 's ze zarazę, i ci co mo- klęski i przygody różne które się prze,vijały; po• 
gli jeszcze podeprzeć upadający gród, ,vynosili się tćm czasy różnych rządó,v. Nibyto krzepił się "'la· 
z niego unosząc życie. Zniesienie zakonu jezuitów snemi siłami, ale to tak jak starzec, który chce je· 
opustoszyło jeden z najwspanialszych gmachó,v; szcze pokazać Ś\viatu że bez kija iść potrafi. Aż 
franciszkanie sami slvój klasztor ślicznie zbudo- " 'reszcie rok 1815, stnno\viący znakomitą epokę 

dla naszego kraju, podał mu rękę. Do roku 1830 

( 4) Staroż. Pol. Tom II. 
(2 ) Staroż. Pol. Tom H. 

zrcstauro~'ano zamek, pałac radzi~riUo"rski, który 
po pożarze odbudolvauu ozdobnie na gmac·h rzą• 
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do wy, pałace kontroli skarbu, koszary Ś\V. krzy z- ulic, szczególniej w u koło zamku, obsiadła przez Zy
kie i wizytkowskie, katedrę, to jest kościół poje· dó\v, zacieśniona jest straganami i budami handla
zuicki, kościoły dominikanÓ\v, bernardynó\v, ka· rzó,v. Znaleźć można przy tych ulicach \Vielc do
pucynów, św. Mikołaja, św. Ducha; '"ybrukowano mów clre"rnianyth, wysokich, ciasnych, pokrytych 
głó\vniejsze ulice i innych wiele bardzo ulepsz~ń gontami, co jeszcze kiedyś t~j części Lublina okro· 
wpro'\vadzono. Po 1 .. oku 1830 aż do naszych cza- pną klęską pożaru zagraża. 

sów zrestaurowano klasztor brygidl{o\vski, po kar- Oprócz wyżej '\vymicnionyrh ulic ma jeszcze 
. rr1clitach dla bonifratrów, po karn1elitka ch dla Lublin kilka rynków i placów publicznych, miano
sióstr milosierdzia, augustyanów, dwie cerk\vie \Vicie: rynek starego miasta, płac targo,vy między 
pra\vosławne, ratusz stary i \Viele innych gmachón'. kościołem bernardynÓ\V a pałacem popijarskim, 
Wybrukowano resztę ul i C', a między inncmi przy- plac namicstniko\vski, plac litewski przed pałacem 
ozdabiającą się pięknemi kamicnicaroi ulicę Panny rządu gubernialnego, plac królewski, oraz rynek 
Maryi; stanęło mnóstwo pięknych domów, ozdo- słomiany i rynek ruski. 
biono plac przed gmachem rządu gubernialnego Ale najvvięcej do obszćrności i ozdoby Lublina 
kląban1i krze,vów, założono \V ślicznćm położeniu przyczyniają się liczne i piękne przedmieścia, sta· 
ogród saski, a tak stojącejuż nad grobem miasto nowiące pra'\vie oddzielne posiadłości, a jednak tak 
znów do znakomitej \vielkości podź,vignięto. blizko miasta położone, że za przedmieścia można 

Teraźniejszy Lublin ma 37 ulic; z tych nnjpię- je uważać. Przedmieścia te są następujące: Cz,var· 
kniejszą i najokazalszą jest krako,vskie przedmie· tek za rzeczką Czechó"'rką, z kościołkiem świ~· 
ście. Zdobią ją palac rządu gubernialnego 2. po- tego Mikołaja na \vzgórzu, który miał być naj
mnikiein i tyle już razy \Vspomnionemi kląbami, pierwszą Ś\viątynią w Lublinie; P onigwoda fol· 
kościół kapncynÓ\V, kościól św. Ducha, kościół wark 1v roku 1486 za 100 grzy\vien od \Vdo~ 
ewangelicki, gmach kontroli skarbu, magistrat, bra- wy po Miklaszu przez miasto nabyty; Kalinow
ma krako,vska, pałac da\vniej Lubomirskich, a te- szczyzna, z kościołem księży augustyanów; Tu tary, 
raz szpitalś,v. Józefa, Potockich, dziś na szkolę woj· wieś po drugiej stronie łąk za Bystrzycą w ślicz· 
skową użyty, hotele angielski i rzymski, nieustępu- nem miejscu położona; Bronowiec, które niegdyś 
jące "' niczem warszawskim, obszerne l{ amienice Zygmunt August Giżance daro,vał; l{aźmirz, z w a· 
jedno i dwupiętro \Ve, okazałe wystawy sklepów, ny także piaskami żydowskieini, przez Żytló\v osia
cukiernie i restauracye, a wreszcie ruch jaki się dly; Rury, których nazwisko pochodzi od \vodocią
tu szczególnie objawia. Jestto 'vielki świat Lubli· gó'v czyli rur w r. 1535 zaprowadzonych, z tych 
na; i rzeczywiście kto by z tej jednej ulicy sądził ; miejsc początek biorących; Zimne doły; Wienia,va, 
orescie, przyznałby Lublino"7i prawo ubiegania się oddzielne miasteczko, słynące około r. 1760 ze 
o pierwszeństwo z wielą znakomiterni miastami. sl{ładów doskonałych '\Vin zasilających całą Polskę; 
Danie w roku bieżącym chodników z szarego chę- Czechówka górna i dolna; Czechowakie z kościo
cińskiego 1narmuru przyczyniło si~ znakomicie do łem bonifratrów; Bielszczyzna i Sierakowszczyzna. 
ozdobienia tej ulicy i króle\vskiEU, na której również Zamek lubelski, który, jak wyżćj w historyi Lu
chodniki takie ułożono. Po krakawskiem przed blina przytoczyłem, różne koleje przechodził, zre
mieściu pierwsze trzyma miejsce ulica króle\vska staurowany przed rokiem 1830, obrócony został 
czyli korce, ozdobiona wspaniałą katedrą, kości o.. na więzienia kryminalne i poprawcze, oraz na miej
łem bernardynek, obszerną kamienicą Koperski e sce posiedzeń sądu policyi poprawczej. Przerobio
go, kollegiatą pojezuicką i wielą wspaniałeroi gma- ny w stylu gotyckim, ze wzgórza, które zdaje si~ 
chami. Dalej idzie rynek starego miasta, z ratu- że umyślnie pod budo\vę jego było usypane, panu
szem na środku, mieszczącym w sobie trybunał je okolicznym nizinom i niemało przyczynia się do 
i władze sądo\veJ z trzy a nawet i cztero piętro,ve. ozdoby miasta. Drugim takim pomnikiem da,vnych 
mi kan1ienicami; następnie ulica namiestnikowska, czasóvv jest krako\vska brama z wieżą, która nie
da,vniej zwana ulicą Panny Maryi, grodska, war- gdyś służyła za więzienie in tu'rri. W spaniały jej 
szawska, zamojska i kilka jeszcze innych pomni ej- widok przenosi patrzącego 'v dawne dzieje Lub li· 
szych, łączących się z wyżej wymienionemi.Reszta na. Brama grodzka zasługuje także na \Vzmiankę, 

KsiĘGA ŚWIAT.&\ R. IV, Cz. 2. ł5 
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chociaż polożona wśród dzielnicy żydowski~j nie
wiele przyczynia się do ozdoby miasta. Brama św. 
Ducha obok kościoła tejże nazwy, ze św. Antonim, 
przypomina, chociaż w bardzo malej części, wi
leńską Ostrą bramę. Palac niegdyś radziwiUowski, 
który po Barbarze odziedziczył Zygmunt August, 
po pożarze w r. 1829 przerobiony został bardzo 
gustownie na gmach rządu gubernialnego. Ratusz 
stary wśród rynku, ciężką starożytną swoją budo
wą przypomina sła\\rne niegdyś trybunały, które 
w jego mury sprowadzały lawę pieniaczy przed de
putatów nie zawsze pamiętających na słowa wyry
te na podstawie wizerunku Chrystusa Pana: ,,Jtt· 
stitias vestras judicabo. '' Ratusz nowy z lvielkiemi 
i ozdobneroi salami resursowerni. Kamienica w ryn· 
ku, zwana pałacem Sobieskiego, z pięknemi ozdo
bami z ·gipsu. Teatr przy ulicy jezuickiej w nad
zwyczaj ciasnem i niedogodnem miejscu, oto są 
prawie wszystkie znakomite gmachy, nie mówiąc 
wszakże o wielu nowo wystawionych i zrestauro· 
wanych kamienicach, które kształtem i ulepszenia
mi w teraźniejszych budowlach zaprowadzonemi 
odznaczają się. 

Nietylko w stosunku teraźniejszej, ale nawet da
wniejszej ludności, Lublin ma bardzo wiele kościo
łów. Liczono ich dawniej do trzydziestu, teraz oko
ło ośmnastu w obrębie miasta i przedmieść znaj
duje się. Najpierwsze miejsce trzyma kościół ka
tedralny pojezuicki, fundowany około r. 1582 przez 
Bernarda Maciejo,vskiego, wówczas biskupa !ue
kiego. Wspaniała jego budowa może iść w poró
wnanie z najpierwszeroi w Europie, i można śmia
ło powiedzieć że w kraju naszym niema podobnie 
obszernego wewnątrz i rÓ"7nie \vspanialego pod 
względem lekkości i gustu budowy kościoła. Prze· 
śliczne freski, nad któremi 10 lat pracowal Józef 
Maj er, zdobią ściany i sklepienia, a chór i wewnętrz
ne urządzenie ołtarzów odpowiadają zupełnie prze
~licznej, pełnej gustu i powagi całości. Na szcze
gólną także uwagę zasługuje zakrystya ze sklepie
niem akustycznem. Obszerność jej wynosi około 
400 łokci kwadratowych, a może i więcej, a 'v je-

. dnym rogu choćby najciszej wymówione słowo, 

słyszeć się daje naj wyraźniej w drugim rogu prze· 
ciwleglym. Sklepienie tej zakrystyi ozdobione jest 
podobneroi jak i kościół freskami. 

Kościół dominikański przy ulicy zlotćj wysta· 
wił około r. 134:2 l(aźmirz Wielki. Gmach obszerny 

i dobrze utrzymany. I\'ościół posiada znaczną część 
drzewa krzyża Ś\v., które Andrzej biskup krakow
ski około r. 1387 dostał w darze od Jurona ksią
żęcia kijowskiego. Znakomitą bibliotekę do mini· 
kat1ską Szwedzi w r. 1703 \vywieźli nad Bystrzyc~ 
i chcieli zatopić, aż ledwie ją miasto znaczną sum
mą pieniędzy okupiło. Kościół św. Ducha słynie 

cudownym obrazem Matki Boskiej. Parniętną tak
że będzie na później gra niewidomego organisty 
tegoż kościoła, Sobieszczańskiego, który od lat 
młodzieńczych pomimo kalectwa pełni usługi przy 
św. duskim kościele, i codziennie rzewną s\vą grą 
i śpiewem pełnym religijnego uczucia zachwyca 
pobożnych. Kościół kapucynów odznacza się po· 
rządkiem i nadzwyczajuą dbałością o ozdobę skro
mnej świątyni. Urządzony u wnijścia prześliczny 
ogródek kwiatowy, mile bardzo wpada w oko. Do 
kapucynó\v: zgromadza się zazwyczaj elegancka 
publiczność lubelska, a \V Wielki piątek przy ślicz
nie ubranym grobie Chrystusa Pana kwestują zwy
kle najznakomitsze damy. 1\:ościół beruardyński, 

zasłonięty domami, nie wydaje się tak okazałym 
jakim jest rzeczywiście. Fundowany około r. 1459 
z funduszów miejskich; lecz legenda miejscowa do 
innego zdarzenia założenie jego odnosi. O legen• 
dzie tej będzie niżej. 

Kościół missyonarski, w ślicznem miejscu przy 
ulicy zamojskiej', z obszernym ogrodem. Dalej 
znajdują się kościoły: karmelitów bosych przy uli
cy św. Ducha. bonifratrów na przedmieściu cze· 
chowskh~m, augustyanów na K alinowszczyznie, 
wizytek, dawniej brygidkowski, fundo\vany przez 
Władysława Jagiełłę, siostr miłosierdzia przy ~ kra
ko,vskiem przedmieściu, bernardynek przy ulicy 
królewskiej, Św. Trójcy na zamku, św. Mikołaja 
na Czwartku, cerkiew prawosławna, cerkiew gre
ko unicka, kaplica prawosławna przy ulicy zielo· 
nej, kościół ewangielicki na krakowskiero przed
mieściu i kaplica na cmentarzu Lipki w r. 1830 
wystawiona. 

Oprócz wymienionych wyżej, dziś istniejących 

kościołów, Lublin posiadał jeszcze: kościół farny, 
fundacyi Leszka Czarnego, po zwycięztwie nad 
Jadźwingami wystawiony, przed kilką laty z p owo· 
du grożącego upadku rozebrany; kościół dornini· 
kanów obserwantów za rogatkami warszawskiemi, 
w r. 1801 na koszary wojskowe przerobiony; ko
ściół franciszkanów, za słomianym rynkiem nad 
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łąkami, bardzo kształtnej bndo\vy, dotąd pustkami leczeniu,'' przypisał je Janowi Zamojskiemu, oraz 
stojący; kościół Ś\-V. "t ojciecha, ua podwalu za uli- Jakub Lubelczyk tłumacz biblii radziwiłtowskitU 
cą grodsl<ą, stanolviący dziś '"~łasność pry,va. i psałterza. Około 1825 istniało lubelskie to"'arzy
tną i Żydami obsiadły; kościół karmelitów bo- stwo przyjaciół nauk, w którem odzna~zyli się 
sych na krakowski<~m przedmieściu, na którego o,viJzki i Kaź. Puchała. Z teraźniejszych piszących, 
ruinach po pogorzeli stanął gmach nowego ratu- \V Lublinie zamieszkałych, odznaczył się profesor 
sza; kościól trynitarzy, dziś dom zwany pałacem Feliks Jezierski, jako współpracownik PTzeglądu 
Pawęczkowskiego; kościół bonifratrów na placu naukowego i autor JdJku dzieł treści :filozu:ficznej, 
litewskim, za teraźniejszym kościołem kapu<!ynów, jak niemniej zasługuje na wzmiankę pani Ścisłow. 
rozebrany zupełnie; cerkiew greko-unicką na slo- ska, która wydając noworocznik lubelski Fijołeł 
mianym rynku, około r. 1640 zniszczoną, oraz zbo· i powiastki na miejsco"rości osno·Nane dla dzieci, 
ry luterski i aryański, zburzone \V czasie przytoczo· rzeczywiste dla Lublina polożyła zasługi. 
nych 'vyżej religijnych zatargów. A teraz przytoczmy jeszcze niektóre miejscowe 

W czasach slvego stanu k""ritnąccgo Lublin po- zdarzenia i legendy z przeszłości; boć to wszystko 
siadał kilka znak ornitych drukarnis rnian0'-'1icie: Pa- '\\1iąże się z murami opisywanego grodu, i niejeden 
wla Konrada około r. 1593, Smieszkiewicza oko- sk,vapliwiej tych drobnych szczególó'v ,vyg1ąda, 
ło r. 1620, i aryań&ką, następnie jezuicką, Wie- aniżeli dat umiejętnie nagromadzonych. Otóż gło
czorkie,vicza o kolo r. 1648, Kraśnickiego okol o śną jest bardzo legenda o trybunale lubelskim. 
r. 1665, Łukasza Szlichtynga około r. 1770 i nako- Osądzono sprawę bh~<.lnej wdowy, ale osądzono nie 
niec trynitarską, którą księża trynitarze objęli po wedle sumienia. Gdy odczytano del{ret, pokrzyw
jezuitach. Jerzy Fors ter, slawny drukarz gdański, d zona, zalana łzami, padając na twarz przed cudo
miał w Lublinie księgarnią przez lat kilkanaście, wnym wizerunkiem Jezusa Chrystusa, rzekła: 
a mianowicie od roku 1643 do t 660. Z uczonych Żeby mnie ńawet diabli z piekła sądzili, to- • 
lubelskich piórwsze miejsce należy się Sebastyano- by lepiej osądzili l 
wi Klonowiczo,vi, znakomitemu poecie, który, o że· Sędziowie ruszyli ramionami, część publiczności 
ni wszy się w Lublinie dość nieszczęśliwie, osiadł ozwała się szmerem "'spółczucia, druga część par
w tćm mieście, został radnym i sędzią spraw ży· sknęła śmiechem, i na tern się skończyło. 
do\vskich. Urząd dość niestosov\'ny dla poety i czlo- l'ladeszła noc. Dekret leżal napisany w wielkiej 
wieka z takiern usposobieniem jak Klono,vicz t księdz.e. W kaplicy przed ołtarzem ś,v. I w ona go
Przyczyną wszystkich nieszczęść Klono,viczn była rzała lampa. 
zla żona; przez nią dopro\vadzony do naj\viększPj Około pólnocy w stronie ratusza ruch się zrob!ł 
nędzy, umarl \V szpitalu św. Ducha r. l 608, po ch o- uiezwykly; zaczęły się zjeżdżać pojazdy deputa
wany w kościele farnym, gdzie rnu przyjacieljego tów, sala zajaśniala światłem, aż łuny bily z okien. 
Sebastyan l{ajck nagrobek pastawit Z poezyj jego Przybył wreszcie sam marszałek; zabrano zwykle 
Flis, czyli spuszczanz·e statków Wisłą, wydany 1v r. rniejsca. Woźni za,vołali ,,uciszcie st.g'', i rozpoczął 
1601 'v Rako,;vie, i Worek j'ltdaszów, wydany w Kra- l się sąd. Przejrzano akta wiadomej sprawy, odczy
kowie roku 1603, odznaczają się prawdziwym ta· tano dekret i skaso\vano go, a w jego miejsce 
lentem. \V mgnieniu oka stanął inny. Prezydttiący uderzył 

Za lubelskiego także mieszkańca uważają W oj- ręką o stół, na znak że posiedzenie skoń<•zone. 

ciecha Oczko, nadwornego lekarza króla Zygmun- W jednej ch~'ili wszystko znikło, tylko na dębo· 
ta III. Wydal on kilka dzieł a miano,vicie Descri· wym stole pozostała wypalona dłoń z pięcioma pal
ptio herba'rum r. 1581, Przymiot r. 1581, Cieplice cami, na świadectwo diabelskiego sądu. Nazajutrz 
r. 1578. Umarł w Lublinie, pochowany w kościele zebrał się zwykły trybunał; struchleli przedajni sę .. 
bernardynó,v, gdzie ma nagrobek. dziowie, gdy na dekrecie wcale s'vemu przeciw_nym 

Pisali się także z Lublina: Bernard, tłumacz Ezo- ujrzeli podpis lucypera i gdy rozpoznali piekielną 
pa około r. 1580; Samuel dominika n, autor fil oz o- jego na stole pieczęć. Zachwiały się najstalsze umy-
:fii szkolnej; Walenty uczony lekarz, który wyda- sly, wzięto się po raz drugi do sprawy, i \vdowa 

wszy 1592 r. dzielo: ,,O różnych chorobach i ich wygrala. 
15 
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Około r. 1455, na placu gdzie zwykle tracono 
złoczyńców, po nadz,vyczaj ciemnej i ule,vnej no
cy, znaleziono wóz czh~rma wołami zaprzężony, 
a na nim skrzynię żelazną bardzo ciężką. Zebrało 

się zaraz mnóstwo ludu, posłano po starszych, 
otworzono skrzynię: pelna była pieniędzy, a na 
wierzchu leżała kartka pargaminowa z nnpisem, 
że za te pieniądze wysta\viony ma być kościół \V tern 
miejscu gdzie 'voly z '"'ozem staną, i frontem jak 
wóz będzie obrócony. Kościół wkrótce stanął, bo 
fundusz był odpol\'iedni; oddano go księżom ber
nardynom, \YÓ\vczas do !{rakowa spro~'adzonym. 

Skrzynia :d o tą d w skarbcu przechovvuje się, lecz 
pargarnin splonąl z całcn1i archiwami \V jednym 
z pożarów Lublina. 
• Bielski pisze: "'fegoż czasu (r. 1453) trafiło się 

w Lublinie, że gdy niewinnego czleka wywiedziono 
na plac o nlężobój::;t\vo, które inszy a nie on popeł
nił, tedy kat, chociaż trzykroć go ciął, nie mógł go 
ściąć, i tylko go na trzech miejscach drasnął. Za
czćm był Virolnym uczyni on.'' (ks. XV, str. 36 ). 
Czyli 'vięc wysta"vicnie tajemnicze kościola ber
nardyńskiego, które nastąpiło w tym właśnie cza
sie, nie jest w związku z powyższem zdarzeniem, 
zostawiam to do rozstrzygnięcia bliżej z miejsc o. 
wośeią obeznanym. 

Jeden z Za1nojskich, podobno Jan hetman \viel
ki i kanclerz lub syn jego Ton1asz, umieścił w sali 
posiedzeń trybunału w środku kratek naprzeciw 
marszałka i prezydenta "Vł' i e lki krzyż z prześlicznym 
lvizeruokiem ukrzyżo\vancgo Zbawiciela. Wi~eru
nek ten zasłynął cudami. !Jubieński w dziele "SUJiat 
we ws.tystkz.clt fego cz~ściacl~'' pisze ,,że przy wici· 
kim konkursie ludzkim łzy bolesne wyle'"'af'' (str. 
423). Parniętną \Vrcszcie byla ludowi spra\va o\:rej 
wdowy, i dla poszanowania przeniesiono cudowny 

. wizerunek do .fary, a z nićj przed kilkunastą łaty 
do kościoła katedralnego, gdzie \V osobnc\j kaplicy 
został umieszczony. Może późniejsi niesumienni 
sędzio'"'ie sami postarali się o to, aby usunąć sobie 
z przed oczu widok który strachem ich przejmo· 
wał. Na miejscu przeniesionego do fary lrizerun
ku, umieszczono inny z napisem który \Yyżej przy
toczyłem. 

U d0minikanÓ\V znajduje się znaczna część drze
wa krzyża Ś\-v. Około r. 1387 Andrzej z l(rako\va 
biskup kijowski uprosił sobie u księcia kijowskie· 
go I won a te święte relikwie i wiózł je do Krakowa. 

Odpoczywał w Lublinie u dorninikanów, i gdy się 
ztamtąd zabierał, konie z n1iejsca ruszyć nie chcia· 
ły. Widząc \V tern zrządzenie boskie, postano\vił 
podzielić się z kościołem dominikanów wiezionern 
drzewem krzyża ś~·.; ale gdy po solennie odpra,vio· 
nej mszy św. 'vziąl się do podzialu, skaleczył sobie 
nożem rękę i odstąpił od przedsię,vzięcia, a św. 

relikwie stały się własnością kościoła lubelskiego. 
Na oprav.1 ę tego drzewa krzyża św. Janusz Tysz

kiewicz dal 6666 dukatÓ\V \vęgierskich. Opra\va 
odartą została przez Sz,vedó'v i później opra \Viła 
je Matusiewiczo\va, złożywszy na ten cel 50 grzy· 
wien srćbra i sztabkę złota. Gdy złodzieje zakradli 
się do kościoła .. aby tę po,vtórną opra,vę obedrzeć, 
jeden z nich, '\vahając się unieść Ś\viętośei, zaczął 
dłutem obłan1y\vać opra 'vę; ale za ph~r"''szćm przy
łożeniem J dłuto obśliznęło się po opra\vie i przebiło 
dloi) Ś\vi~tokradzcy na "'ylot. Przerażeni ten1 zło· 
czyi1cy, stracili przytomność, i uciekając ujęci zo· 
stnli. 

Tylko co Stefan Leszczyński \Voje~·oda kaliski 
'vystal\'ił klasztor i spro\vadził do niego 'vizytki.aby 
kształciły młódź żeńską, gdJ nadzwyczajny pożar 
na,vidzil Lublin. Cie1nna, wietrzna noc zapędziła 
wszystkich wcześnie na spoczynek. \V klasztorze 
po \Vieczornych modlit\vach pogaszono Ś\viatła; 
zakonnice rozeszły się do swoieh cel; panienki b~
dące na nauce razem z dozorczyniami udały się do 
izb sypialnych; pozamykano grube żelazne kute 
okiennice, które \V czasach napadów tak dzielnie 
służyły do obrony, pospuszczano rygle u furt i drz\vi 
\Vcwnętrznych, i sen twardy ogarnął \Yszystkich. 
Stary furtian 1\ia ci ej pier\vszy usłyszał dz,vony b i· 
jące na gwalt i straszny łomot we drzwi klasztoru. 
Myśląc że to jaki nowy napad szwedski, nie ot\VO· 
rzyl drzYvi tylko skoczył po ludzi śpiących. W tr\VO· 
dze potracili \vszyscy głowy; zanim spostrzeżono 
że to nie napad ale pożar, już cały klasztor objęły 
płomienie. Ratunek by l niepodobny, kto się obu· 
dził ten uciekł jak mó~rią z duszą, a 27 panienek 
ze znakomitych rodzin, będą('ych na nauce '\V klasz
torze, stało się past\vą płomieni. 

Drugi podobny \vypadek n1iał miejsce \V później· 
szych czasach. Na CzechÓ~'ce długo bardzo stały 

• • 
ruiny pałacu TarlÓ\V, zadziwiające olbrzym1em1 
kształty. z,vidzali je bardzo często Lublinianie 
i przyby\vający do Lublina, bo piękne położenie te· 
go miejsca dodawało zachęty. Raz przyjechały do 



113 

Lublina trzy siostry z rodzicami po ślubne wypra- 1 będzie przytoczyć że Lublin słynie z poetów oko· 
wy. Wszystkie trzy miały iść za mąż jednego dnia, licznościowych. Byle jakie zdarzenie trafiło si~ na 
i co dzh-vniejsza, za trzech rodzonych braci, a S\VO· mieście, już można być pewnym że na drugi dzień 
ich kre,vnych. Dalekie "'prawdzie było to pokre- poja,vi się wierszyk, stosownie Jo talentu autora 
wieńsbvo i łat\-vo wystarano się o poz\volenie; ale zgrabny lub niezgrabny, opie"'ający to zdarzenie. 
zawsze ludzie szemrali że to si~ niegodzi. Dzień był Zwyczaj ten podobno przecho~'ttie się jeszcze 
prześliczny; po południu cała rodzina 'vybrała się w spadku po trybunałach, za których Zatajewicz 
na spacer na Czechówkę. Młode wesołe panienki mecenas i Do brzański dependent ,~·ystępowali z sa· 
z lekkością motyli obiegały ruiny, "'spinały się po tyrami lub pochwałami. Autorzy tych ramot naj· 
cegłach aby \vyjść 'vyżej i przypatrzeć się piękno- częściej są nicwiadomi, bo niech(•ą czoła na poci· 
ści okolicy, gdy nagle huk straszli\vy zatrząsł po· ski obrażonych \vysta\viać. 
sadan1i ruin, za\valiło się sklepienie i zasypało trzy Sensu w nich z'vykle nie"viele, jak \ve wszyst· 
nieszczęśliwe istoty. Pocho"·ano je \V grobach ko- kich podobnego rodzaju utworach, jednak znajdu· 
ścioła dominikanów, gdzie do dziś dnia trumny ich ją się tacy, którzy czasem rzeczywisty talent mar· 
okazują. nują na takie nic"'łaści\vości. Zdradza to upodo· 

Teraz pozostaje tylko jeszcze po\viedzićć słÓ\V banie małych 1niast w plotkach, z których także, 
kilka o ruchu handlowym i tOV\7arzyskirn teraźniej· mówiąc nawiasem, Lublin niemało słynie. 
szego Lublina. Ze \vzrastającym bytem podnosi Resursa lubelska odznacza się życiem i umieję
się handel i przemysł. Jak 1\'spomniałem, d'va ho· tnie kierowancmi zabawami. Corocznie w czasie 
tele rzymski p. Rotkei i angielski p. Chobrzyńskie- karntnvalu bywnją bale zgromadzające do Lublina 
go w niczćm nieustępują \Varsza,vskitn. Restaura- \Vielu sąsiednich obywateli. Nieraz bale te i kon· 
cyj jest kilka; między niemi pier\vsze miejsce zaj· certy pulączone są z celami dobroczynnemi, i pa· 
muje odda\Yna utrzymująca się '-V Lublinie restau- trząc WÓ\vczas na zebraną licznie świetną publicz· 
racy a Polba. Z cukierni odznaczają si~ Semadynie- n ość, bierze chętka powtórzyć za jednym z człon· 
go i Biadollego. Z handlów korzennych i skladów ków dawnego lubelskiego towarzystwa przyjaciół 
win znakomitsze: Fritscha, l(oźmh1skiego i Bo- nauk: 
hyńskiego. Da"'niej slynąt szćroko z dobroci win Tak LubHn, w ślady stolicy 
sklep Kasperka. Inne znakomite handle są uastę· Idąc i w guście i w zbytkach, 

pujące: Streibla galanteryjny, I{nolla ,vyrobó'tv że- Pieniadz wniesiony z dalszej okolicy 
laznych, Wostryko\vs wyrobÓ\V rossyjskich. Ka.. Składa w ludzkości przybytkach. 

wiarnie dotąd w Lublinie utrzymać się nie mogą; jest Od r. 1815 istnieje lV Lublinie towarzystwo do· 
ich kilka, ale mało uczęszczane. l{sięgarnia Artzta broczynności, posiadlljące dość odpowiednie fundu· 
odznacza się nietylko doborem najnowszych dziel, sze. Przed rokiem .lalożono don1 ochrony dla dzie· 
ale i dobrze zaopatrzoną czytelnią. Lublin nic p osia- ci i sierot, \V którym koleją kilkanaście panien z naj• 
stałych artystÓ\V teatralnych; w teatrze, l\tóry ze pier\\rszych 'v Lublinie domÓ\V 'vykłada stosowne 
da względu na S\voje położenie niebardzo jest dogo- nauki, i dom przytulku dla starców i kalek. Szla· 
dny, dają przcdsta\vienia artyści czasowo przeby- chetne Lubliniaoki nieszczędzą prac i trudów, aby 
'vający. Naj,vięcej zasług dla teatru lubelskif3go . zakłady te \VZrastał~, i pożyteczne przyniosły owoce. 
położył pan Chełcholvski, który z trupą swą kilka- Na tem niech będzie koniec moim wspomnie· 
krotnie ba\l'ił '" Lublinie. Dotąd przecho,vują się niom o Lublinie. Czuję że ony są zbyt krótkie, nie· 
między Lublinianami dowcipne śpi<~\\'ki, podobno dokładne; ale na \Vstępie wytłumaczyłem się z moich 
przez młodego Chelchon'skiego do jednej z kome- zamiarów. Niech każdy z Lublinian, w miarę ch~· 
dyjek ułożone, np. ci i możności, złoży choć taką ofiarę miejscu które 

Kto ma pićniążki. jedzie do Prysnitza, rotlzinnern nazywa, a z drobnych tych CZl}Stek po· 
A kto ich niema, dobra i Bystrzyca. wstanie kiedyś całość godna rzeczywiście nazwy 

Kiedym wspomniał o wićrszach, nie od rzeczy bistoryi starego, sławnego grodu . 
. 
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M ORlE 
I WPŁYW JEGO NA KLIMAT ZIEMI . 

Gdyby powićrzchnia ziemi wszędzie z równoro
dnej massy składała się, a bry la ziemi dokładną by· 
ła kulą, bez żadnej nieforemności, toby stosunki 
temperatury bez porównania byli prostsze jak o be· 
cnie. Wszystkim punktom z jednego równoleżnika 
taż samaby temperatura przypadła, a przeważnieby 
nań wpłynęła jedynie większa lub mniejsza odle
głość od równika. Zniżanie się temperatury od rÓ· 
wnika ku biegunowi tak byłoby równe, że gdyby 
zasadę jęgo zbadano, o każdym dowolnym punkcie 
na ziemi, bez żadnych postrzeżeń, powiedziećby 
można jaka l\'łasność temperatury tamecznej. 

Powierzchnia ziemi 'vszakże, tak co do odległości 
od jej środka jak co do stosunkó\v materyi, przed
stawia obraz nader różnorodny. Staly ląd czwartą 
tylko jćj część zajmuje, trzy części zabiera morze, 
grAnice między niemi łamią się 'v liniach nieskor1-
czenie pokrzywionych, w podziale zaś lądu i mo
rza zupełny brak symetryi. 

• 

gła jak Europa, oddzieliłaby północną Afrykę od 
południowćj. Ogromną płaszczyznę syberyjską od 
europejsko·ruskiej, germańskiej i francuzkiej tylko 
Ural odgranicza. Niezmierne stepy pólnocnej Ame
ryki, gdzie dzicy ludzie walczą z dzikirn zwierzem; 

rozległe, ob:fitttiące 'v zioła i tra"'Y 'vybrzeża Missi· 
sipi, Orinoko i La Plata, gdzie stada dzikich koni 
i ba"''olów l1tarcują; majestatyczne lasy dziewicze 
nad olbrzyrnićj Amazonki 'vodami, wszystko to są 
rozległe niziny z cechą największej jednostajności, 
zaled\vie na 60' nad poziom 1norza wzniesione. 
Przeciwnie, '\V Europie góry różne co do 'vysoko
ści, postaci i kierunku, wyżyny i nhdny rozlicznego 
kształtu i obszaru, a tak odmienne od innych części 
ziemi; rozlegle jednostBjne stepy środkowej Azyi, 
wysoko nad morzem polożone,na poludnie od go
rących wiatrów zasłonięte olbrzymieroi dziko po
rozrucanemi skałami Himalaja, których grzbiet do
chodzi wysokości l\1ont-lllanc, naj,vyższćj góry 
w Europie, a których punkt najwyższy l{inczininga 
26436' \vyniosły, jeszcze Da'\valagiri o 95' prze
wyższa; na 2000 mil wzdłuż ciągnący się łańcuch 
Andó'v spadzisto nad morzem i niziną sterczący, 

z rozlegleroi płaszczyznami na \vyżyn3ch. Cóż to 
za rozliczne a bogate odmiany! 

Więc tu nietylko różność matcryalÓ\V stałych 
trzeba mieć na względzie, ale jako potężny czynnik 
występuje atmosfera, co przez 'viększą lub mniej
szą miąższość w rozmaitych wzniesieniach, prze· 
ważnie na klimat oddziały,va. Zniżanie się tempe· 
raturyna \vysokich górach nie zależy od mniejsze
go obszaru stałej massy na działanie ciepła \vysta- ~ 

'vionej, gdyż 'vtedy na wyżynach i w nizinach pod 

Stałą część powierzchni przery\vają niejednokro
tnie większe lub mniej s ze strumienie 'vód, a uklad 
jej i płody roślinne naj rozmaitsze. W pływ ciepli
ka na materyaly ziemi także jest niejednakowy; bo 
jakaż to różnica czy ożywcze prolnicnie słońca trą
cają o ruchliwy wód żywioł, czy o twardą, obna
żoną skalę, czy przyś\vic~cają piaskom pustyni, trzę
sawiskom, lące w soczystą zieleń przyodzianej, lub 
gęstym, rozległym borom. Niektóre ciała, jak np. 
metale, są dobremi, inne, jakoto: wełna, sierć, sło
ma i t. p. złeroi przewodnikan1i cieplika. Jedne mają 
możność przechowywania ciepła, a potćm, gdy o bej· 
mujący je żywioł zziębnie, pozbycia się równie ła
two jego nadmiaru (dziurkowate, ciemne ciała po· 
wierzchni szorstkiej); drugie mało przyjmują ciepła, 
tylko je odbijają (reflektują), mianowicie wszystkie 
twarde, jasne i gładkie ciała. 

Dodajmy teraz nadzwyczajną rJżnicę "'Jllioslo· 
ści stałego lądu. Sahara, pozbawiona roślinności, 
łaknący wody ocean piasczysty, tak mało się nad 
płaszczyznę morza wznosi, że przy nicwielkiero 
.wezbraniu przestrzeń wód w '/3 częściach rozle· 

jedną szerokością ta sama temperatura powinnaby 
panować, ale od stopnia miąższości powietrza, któ
ry w temperaturze znakomite wywołuje różnice. 
Ciała niemają równej zdolności przyjmowania czy
li utajania \V sobie cieplika, to jest ażeby ró,vno
\Vażne ilości różnych ciał zarówno silnie ogrzać, 

potrzeba różnej ilości ciepła. I tak: wodajest ""'praw· 
dzie 13 i/~J razy lżejszą od merkuriuszu, ale p osia-
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da 33 razy większą zdolność utajania cieplika, to sunku. Woda oziębi się na powierzchni przez pa• 
jest do ogrzania l funta wody na l 0 potrzeba ilo· rawanie i promieniowanie, ale przez to nabierze 
ści ciepła wystarczającej na ogrzanie l funta mer- ciężkości i opadnie. Cieplejsze warstwy zajmą wte· 
kuriusza na 33°. Rzadsze po,vietrze bez porówna· dy miejsce opadłych, oziębionych i wynagrodzą na 
nia zdolniejsze jest od gęstszego do przyjęcia cie- powierzchni utratę ciepła. Gdy ląd zasób ciepła ry· 
pła, i z tego powodu w coraz \vyższe, więc rzadsze, chło spożywa, morski kapitał ciepła jest trwalszy 
warstwy wstępując, zdaje się 1 że słońcu ciepła u by- i trudniejszy do wyczerpania. Ochłodnienie więc 

• 
wa. Ze ta własność po\vietrza na te1nperaturę bar· morza bardzo powoli odbywać się tylko może. 
dzo przeważnie działa, pot\vierdza fakt iż w przecię· Wahania się temperatury na pelnem morzu są 
ci u ze \\~zniesieniem się na 530' łączy się zniżenie też istotnie bardzo nieznaczne i wynosz~ w średnich 
temperatury o l o C. Na wierzchołku więc Mont- szerokościach, gdzie jeszcze zdają się być najzna· 
Blanc, według tej zasady przez Gay Lussac'a zba- czniejsze, tylko od 3-4°. Ta nadzwyczajna rÓ· 
danej, stu-podziałkowy termometr o 17°mniej po-

1 

wnomierność niema miejsca w zatokach i między
każe jak .. w dolinie Chamouny 9000 stóp niżej le- lądowych morzach, gdzie wpływ poblizkiego lądu 
żącej. Srednia temperatura w Kumanie pod 10° różnicę między \vznoszeniem się i opadaniem ter
szerokości północnej wynosi 27°, w Quito pod mometru znacznie większą wywołuje. I tak np. śre· 
równikiem 14°; aleKamanależy na 30 stóp, a Qui- dnie ciepło letnie bałtyckiego morza wynosi od 
to na 9000 stóp nad poziomem morza. l 5-17°, w niektórych dniach temperatura podnosi 

Nie~vchodząc tu szczegóło,viej w działania któ· się do 23°, a w zimie .. lód nieraz pokrywa rozległe 
re stała część ziemi, przy wielkiej różnorodności obszary. 
materyału swego i wzniesienia się nad morze, spra- Gdy ciągłe wyrównywanie rozmaicie ogrzanych 
wia w po,vietrzu, ograniczyć się narn wypada na warst\v powietrza osiąga się za pomocą ciągłej ich 
wykazanitt \Vażnego ~rply\vu przez potężne massy ruchliwości, widoczne jest że wielkie wód zbiory 
wód morskich na klimat i roślinność wywieranego. wpływają na to, aby wyższe tetnperatury zbliżyć 
Widocznem ztąd będzie jak wielkie ma znaczenie do niższych, letni upał w dzień złagodzić, chlód 
rozkład lądu i morza. Nie jest to '''cale obojętne nocny i rnrozj zimowe umiarkować. Im bliżej ląd 
czy zamieszkujemy małą wysepkę w środku ocea- który morza, tem bardziej widoczna ta czynność 
nu, czy też o tysiąc mil od niego odlegli, na wiei- wyrównywająca i pojednawcza. Największa też 
kim żyjemy lądzie; większa Jub mniejsza odległoŚĆ rÓwnomiernoŚĆ \V cieple dziennem i DOCnem, W tem• 
morza z klimatem, płodami roślinnami i zwierzęce- peraturze zimowej i letniej, istnieje na wyspach, 
mi, a z tego powodu z całym historycznym rozwo- mianowicie na naj mniejszych. Większe różnice po· 
jem człowieka, w ważnymi ścisłym zostaje związku· kazują się już na pomorzach, z\vłaszcza na tych co 

Przy wzrastająceru cieple temperatura lvód niż- z jednej lub więcej stron wiążą się z obszerniejszą 
szą jest od tem.peratury stalego lądu; woda bowiem, massą ziem. Najsilniejsze jednak kontrasty, naj· 
mając w czwórnasób większą zdolność utajania gwałtowniejsze mrozy istnieją w miejscach wśrod· 
cieplika, potrzebuje go cztery razy więcej od ziemi ku lądu położonych. 
ażeby równoważnie w tej samej ilości stopni była Ciekawe badania i posznki,vania znakomitych 
ogrzaną. Promienie słońca wnikają bez porówna- :fizyków, mianowicie też Humboldta i Dove'go, 
nia głębiej w wodę niż w ziemię, ogrzewając się aż z niesłychaną pilnością w ciągu bieżącego stulecia 
ao 90', gdy ziemia przyjmuje ocieplenie słoneczne, dokonane, W lVJpadkach swoich zgadzają SiQ Z te
wymierzalne za pomocą termometru, tylko do 4'. mi p<>5trzeżeniami i przekonywają, że odmiany 
Promienie słońca muszą więc siłę ogrze\vającą na \V temperaturze jRkiego miejsca nietylko od odle
'viększą znacznie massę rozdzielać. Dodajmy i to, glości od równika, ale szczególniej od odległości 
że przy \Vzroście ciepła po,viE~rzchnia wody podle- od morza zawisły, i że rozdział ciepła na rok cały 
g a znacznie silniejszemu parowaniu, processowi te m jest równiejszy, im bardziej miejsce jakie \Vply
który ciągłe ubywanie ciepła dla niej spra~da. Je· wowi morza podlega. 
śli zaś temperatura zewnętrzna zniża się, to ląd Miejsca mniej więcej tę sarnę średnią temperatu
i morze \V odwrotnym zupełnie będą zostawać sto- rę roczną mające połączono liniami zwanemi izo-
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termy, to jest linie równo-cieple. Prócz tego miej· 
sca gdzie zimy i lata jednakowe, połączono także 

liniami, z których pierwsze izochimena1ni, a drugie 
• • 
~toteram't przezwano. 

Chociaż postrzeżenia te nie są jeszcze dosyć licz
ne i dokładne, mianowicie co do poludnio,vej pól· 
kuli, wykazano jednak nieodwołalnie, że podział 
pór roku nie jest w zgodzie ze średnią temperatu· 
rę roczną, że izocbimeny i izotery bardzo mało się 
do izotermów stosują. 

U równika małą tylko odmienność zauważać mo· 
żna; w Gujanie naprzykład różnica rniędzy ~.najcie-

NAZWY MIEJSC. Sz~rokość 

plejszym a najzimniejszym miesiącem tylko do 2° 
dochodzi. Ale linie tern się bardziej rozchodzą, im 
się więcej do bieguna przybliżają. W pólnocnej 
Ameryce na przykład linie równo-ciepłe zimowe od 
wybrzeży do '\Vnętrza kraj u znacznie się krzywią 

ku południo,vi, a linie rÓ"\-Vno ·ciepłe letnie kupólno
cy, czyli im bardziej miejsce które od morza odle
głe, tern mroźniejsza tam zima a tern cieplejsze la
to. Następny rzut oka, oparty na tablicy tempera· 
tury przez łlumboldta w 1853 roku na nowo ulo· 
żonej, 'vyraźnemi to potwierdza przykładami. 

Średnia 
Średnia Sr~dnia 

Różnica. 
• geograficzna. temperatura 

temperatura temperatura 
z i m owa. letnia. 

(Syberya) Ustiańsk. . . . • . • 
Jakuck . . . . . . . 
Nowaja Zemlia . . • , 
Nerczyńsk (Syberya) . . 
Irkuck • . . • . . . 
Nardkap (Norwegia) . . 
Irazań . . . • • . . 
Petersburg. . . , • . 
Rajkia"'ik (Islandia). . • 
Mosklva • . . • • • 
K "\-Vebek. • • • • • • 
Stokholm . . . . . , 
Królel"viec. • . . . . 
Feroer . • • . . • . 
Gdańsk. • • • . . • 
Krakó\v. . • . . • . 
Edynburg • . • . • . 
Rostok. . . . . . • 
Cambridge (póln. Amer.) . 
Astrachan. • • . • . 
Berlin . • . . . • , 
Halla • • . . . . . 
~ondyn. . • . . . • 
Odessa • ~ . . • l! • 

Dublin • . • • . . • 
Wiede1ł . . . . . • 
Plymouth • • . . • • 
Pekin • . . . . . • 
Miasto J{ap . • • • • 
J amaika , • 4 • • ~ • 

Bata\''ia . . . . . , 
Singapore • • . • . • 
Kumana • , . • • . 

71° Płn. 
62° ,, 
70° ,, 
51 o ,, 
52° ,, 
71 o " 

56° " 
60° ,, 
64° ,, 
56 o ,,, 
47° ,, 
59° ,, 
55o ,, 
62o ,, 
540 ,, 
50o ,, 
56o ,, 
54o ,. 
42o ,, 
46o ,, 
52° ,, 
51o ,, 
510 ,, 
460 " 
53o ,, 
48° ,, 
50° " 
40(ł ,, 
34° Płd. 
18° Pln. 
7° Płd. 
l 0 Płn. 

10° ,, 

17° 
- 11 
- 9 

4 
- l 
+ o -+ 2 
+ 3 
+ 4 
+ 4 
·i- 5 
+ 5 
+ 6 
+ 7 
+ 7 
+ 8 
+ 8 
+ 8 
+ 8 
+- 9 
+ 9 
+ 9 
+ 9 
+ 9 
+ 9 
+ 10 
+ 11 
+ 13 
+ 16 
+ 26 
+ 26 
+ 27 
+ 27 

- 380 
38 

- 16 
-- 27 
- 19 

4 
- 15 

8 
- 2 

9 
- 10 
- 4 
- 4 
+ 4 

l 
- 3 

3 
+ o -
- 3 

4 
+ o -+ o -+ 3 

3 
+ 
+ -+ 

5 
o 
7 
2 

+ 12 
+ 25 
+ 26 
+ 26 

. + 2'7 

+ 90 
+ 15 
+ 2 
+ 17 
+ 16 
+ 6 
+ 17 
+ 16 
+ 12 
+ 18 
+. 20 
+ 16 
+ 16 
+ 12 
+ 16 
+ 18 
+ 14 
+ 16 
+ 20 
+ 21 
+ 18 
+ 17 
+ 15 
+ 21 
+ 15 
+ 20 
+ 16 
+ 25 
+ 19 
+ 27 
+ 27 
+ 27 
-r 28 

47° 
53 
18 
44 
35 
10 
32 
24 
14 
27 
30 
20 
20 

8 
17 
21 
11 
16 
23 
25 
18 
17 
12 
24 
10 
20 

9 
27 

7 
2 
l 
l 
l 

Z poprzedzającej tabelli zadziwiające ukazują się lej ku północy po sunięty, ma toż samo ciepło w zi· 
rezultaty. Nowaja-Zemlia i Kazań zarówno mro· mie co Stokholm, Królewiec i Astrachan o 375 
źne mają zimy; Nordkap, punkt w Europie najda- mil dalej ku poludniowi leżące; \V Petersburgu zi· 
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ma cieplejsza jak w Mosk\\'ie, w Rajkiawik w Is- ziemi nad Obą, Jenisseją i Leną, stosunkowo bardzo 
landyi cieplejsza jak w Krakowie, Odessie i Peki- ludne, bo są tam wsie i miasta narodów niekoczują· 
nie; nareszcie średnie ciepło zimowe w Edymburgu cych, a uprawiająr.ych zboże. 
i Londynie przenosi o 3°, w Dublinie o 5°, w Ply- Na południowem Islandyi wybrzeżu temperatura 
mouth o 7° takież ciepło w Rostok u, Berlinie, Hal- roczoa jest nieco wyższa jak w Petersburgu, a zi· 
li i Wiedniu. ma cieplejsza n;ż w Odessie i w Astrachaniu. 

Wielka różnica w rozlaniu ciepła na rozmaitych ~Iimo to wieśnia<'y islandscy, z powodu chłodnych 
punktach ziemi dopro\vadziła do odróżnienia kli .. letnich miesięcy, prawie lvyłącznie hodują bydło, 

matu lądo"'ego od klimatu morskiego albo wy- a tameczne tak zwane lasy, są to nizkie, pokręcone 
spowego. W Eurt)pie, tylokrotnie ran1ionami mor- brzozo\ve zarośla, gdy \V Astrachaniu tttk wy bor· 
skiemi przeciętej, na zachodzie, zwła~zrza też na ne udają się o\voce, Z\vłaszcza też winogrona, o ja· 
pólnoco-zachodzie, klimat morski przeważa; do· lde '\-Ye Francyi południo"7ej, Hiszpanii i na wy· 
pierona płaszezyznic rossyjskiej,z azyatyckim lądem s pach kanaryjskich nielat.\vo. Na wyspach F er, 
związonej, klimat lądo"7Y silniej 'vystępuje, a dalej gdzie cieplejsza zima niż w Meclyolanie, a tempe· 
jeszcze na \\'SClJód, pośród azyatyckiego lądu, os ta- ratura roczna zgadza się z Królewcem i Gdańskiem, 
teczności rażące występują. Zn1iany na morzu ogra- tylko jęrzmiet1 bardzo skąpo da się uprawiać, gdy 
ni czają się, jak "ryż<.~j wspomniano, na 3-4 °; \V e u- tymczasem we '"rschorlnich i zachodnich Prusiech 
r{)pejskirh krajach środko1vych zboczenia od 40 nicmała ludność zajmuje się rolnictwem. N o· 
do 50° są bardzo Z\vyrzajne, ma się rozurrdeć waja Ziemia, chociaż tam panuje ten1peratura roez· 
'v temperaturze pqjedynczyclt, najciepl~jszyeh lub na \vyższa o 2° jak \V J .ak ue ku, jest niezamieszka· 
najzimniejszych dni; w Moskwie nawet na 78o, 1 łą i ogołoconą z roślinności, bo średnia letnia tern
a 'v Jakucku na 88o zau\vażano różnicę. peratura + 2° nie przechodzj; w Jakucku zaś, grlzie 

Znajoruość dopiero średniej letniej i zimowej 1 zimowa temperatura do 38o się zniża, nie brak ży· 
temperatury miejsra jakiego daje nam dokładne 

1 

ta, pszenicy jar~j, rzepy i ziemniaków, nie bacząc 
wyobrażenie o jego zdolności do uprawy. Roślina na to, że grunt tylko na 3' głębokości odmarza. 

jest płodem gruntu i klimatu miejscowego. \\' yso- Z tego wszystkiego okazuje się, że najniego.iicin· 
ka letnia temperatura lądovvego klin1atu, ciepło niejsze okolice ziemi nie są tam gdzie temperatura 
\V kilku tygodniach skupiane sprawia, że dadzą się roczna najniższa, ale tam gdzie brak ciepla letnie· 
uprawiać rośliny potrzebujące jeśli nie dlugotrwa· go, koniecznego dla roślinności. Klimat znów mor· 
łego, to bardzo znacznego stopnia ciepła do doj- ski pomyślnie na te wszystkie przechodnie rośliny 
rzenia. Ba,vełna, roślina z początku wyłącznie do \vpływa, <'O ostrej zimy wytrzymać nie mogą. Dla
gorącej należąca strefy, daleko za z\vrotnikiem ra- tego to glónrnie "'idziemy w Anglii owe nieporÓ\vna· 
ka, \V południowych stanach Arncryki północn<.~j, nie piękne ląki, co soczystą trawą i ziołami jeszcze 
w Egipcie, Azyi mniejszej, nawet na południowych w zirnie 'vyborną dają bydłu paszę. W północno· 
,vybrzeżach Europy, pomyślnie da się upralviać. wschodniej części Irlanclyi, pod 57 stopniem szer., 
Cala pólnocna Azya bardzićj ku pólnory jest za- zieleni się pomarańeza pod golem nieben1 tak buj
mieszkalą, jakby przypuścić można, \Yiedząc że nie, jak \V Portugalii o 250 mil dalej ku ró,vniko
średnie ciepło roczne miPjsc \V Syberyi n8jbardziej \Yi leżącej; ale rośnie tylko i zieleni się, bo jeśli potl· 
ku południowi posuniętych 'v prze cięciu 0° M'yno- rzas zimy nader lagodnćj wytrzyma w polu, to 
si, a średnia ternperatura zimo\Ya na tychże samych znów ciepl o letnie nie jest dla niej dostateczne aby 
punktachjuż do--30° dorl1odzi. W Tobolsku, Tom- o\voc wydala. Irlandczycy owszem tak sąnieszczę
sku, Irkt{cku, Nerczyósku termometr często opa- śliwi, że nietylko pom·arałlczy, ale smacznej śliwki, 
da od-36° do <10°, co istotnie strnszli\ve być musi; gruszki, a nawetjabłka dochować się nic potrafią. 
ale w tych miejscach zato jest cieplo letnie to sa- Więc ży,vioł nieodmienny, nieugięty, jakby nie
mo co w Gdar'1sku i I\róle,vcu, a w miesiącu lipcu chętnie wpływom oży,vczych promieni ulegając-, 
lviększe jak '\V Berlinie. Podczas krótkiego, ale go· wydaje najwybitniejsze przeciwsta'rvienia; płynny 
rącego, lata żyto i jęczmieli dojrzeć tam może. żywioł, ruchlin·y a gibki, lubi to co stałe i równo
J eszcze dalej ku p6łnory rozciągają się obszary mierne. Gdy się oba spotkają, gdy silne z lago. 

hSJĘC.l SW lAT .A. n. IV. Cz. %. ł 6 
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dnem się zjednoczy, wtedy, przy pomyślnych zkł\d· się z morskim o pierwszeństwo, a właści,ve naszej 
inąd okolicznościach, przygotowuje się dla czło· części ziemi ukształtowanie i stosunek jej do mo· 
wieka miejsce do pomyślnego rozlvoju. My tćż rza niemało przyczynia si~ do tego, że ~'Jaśnie ten 
po\\'inniśmy się tem radować; bo 'vłaśnie 'v zacho· mały kawałek ziemi został 'vidownią najwyższej 
dnh~j i środkowej Europie lądowy klimat ubiega ludzkiej oświaty. 

l 

WAZ OKULARNIK. 
' 

Wąż okularnik, z oddziału jad o \V i tych, należy 

do rodzaju naja, gatunkowe zaś nazwisko łaciń

skie tripudians ma nadane od znanych pląsÓ\V, do 
których wuczają go szarlatani indyjsry, zwani przez 
AnglikÓ\V snakeman. 

Naz\vę rodzajową w języku polskim zacho\VU· 
jem przez Indyan nadaną nojas, którą badacze 
przyrody w łacińskim zatrzymują, z małą jednakże 
różnicą. Laurenti, idąc za Sebą, który przejął na
zwę z l(aempfera, pisze naja; Cuvier zaś najas. 
Miano gatunko\ve okularnik \Vziętc jest od rysunku 
zamieszczonego w tyle głowy, przypominającego 

okulary. 
Cechy rodzaju węża o którym mÓ\vimy są: ciało 

okryte łuskami nierÓ\Vnemi, a mianon7icie \V oko · 
licy rozszćrzalnej karku; tuló'v "'alco\Yaty, ku środ

kovvi _brzucha zgrubiały, przy karku rozszćrzalny, 
gdzie łuski są rozsunięte, \vyraźne, i nieco 'vięk

sze; ogon stożko1vy, długi, trójkątno· kor1czaty; 
otwór paszczy obszćrny, prosty; łuski podogono
we podwójnym rzędem usta\vione; tDrcze ciernie-

• • • 
DlO\Ve rOZ\Vlnlęte. 

W rodzaju tym są d\va gatunki. Cechy gatunku 
naja tripudians, naja okularnik są: szyja bardzo 
rozszćrzalna, od spodu znacznie jaśniejsza, najczę
ściej oznaczona podobieńst,yem pary okularÓ\V 
o dwóch kólkach, połączoilych z sobą zgięciem. 

Rysunek ten różnćj by,va ""'yrazistości, bardzo zaś 
rzadko poprzeczne prążki koloru czarnego brak 
okularów zastępują. 

Okularnik zdaje się zamieszkiwać \Vszystli:ie kra· 
je gorące i wyspy morza indyjskiego. Długości ma 
przeszło 5 stóp; ob,vód ciała do 4 (łali; przebywa 
\V norach myszy i innych drobnych zwierząt. 

Sławny \\7ędrowiec l(aempfer, po\vróci,vszy z A· 

.zyi, pierwszy wydal rysunek tego węża, opisał dzi· 
waczną jego postać ( •), nadmienił o obyczajach, 
naturze jadu, środkach lekarskich zaradczych i ukła· 
daniu go przez kuglarzy ku zaba\vie krajowców. 
Seba następnie \V wielkiem swem dziele ('l) zamie
ścił mnóstwo figur, w naj większej części błędnych 
i niedokładnych, ze względu formy, rozstawienia 
tarcz głowy, łusk w różnych okolicach ciała, i co 
gorsza, błędnie kolorowanych, opićrając się na opo· 
wiadaniach krajowców. Dziś już nauka llcrpetolo· 
gii posiada \"\'yborne rysunki tych \vęŻÓ\V \V dzie· 
łach Russela o wężach indyjskich, i przepysznem 
o Egipcie Geofroy St. Hillaire, a nadto Savigny 
i Smith (3

). 

Wyjątko\vc usposobienie okuiarnika spłaszcza· 

ni a i rozszerzania karku, zdaje się stanowić ochro
n~ gto,vy; odpol-viednia t<~ż budowa we\·vnętrzna 

tej części okularnika ułat,via mu to rozszćrzanie, 
kiedy reszta żeber u niego służy za podporę musz
kułó,v, ułat,via wężyko,vate postnvunie się po zie· 
mi i czynność oddychania. Żebra \V karku urzą· 
dzone są do Z\Vrotnego obrotu ku przodo,vi i '\V gó· 
rę, przez co pociągają z gezbietu skórę na gło,vę, 
formując jakLy kaptur albo pocho\vkę scrco\vatą, 

spluszczoną, ochraniającą gło\vę. Rozszerzanie 
w mo,vie będące okularniko\v 'viclzh~ć się daje je· 
dynie \V chwili kiedy przybierają zaczepną, \Vznic· 
sianą, pra Yrie piono\vą, od gło'"Y tylko ukośnie 

pochyloną posta\vę . W czasie s.poczynku szyja jest 
równćj objętośei jak reszta ciał'n; pod lvpłynrem 

do pióro rozdrażnienia nagle się rozciąga, a z usu-

(f) Amoenitates exoticae, fasc. 3. Tripudia serpentum. 
(2) Thesaurus rerum naturalium, 
(3) Illustration of the zoology of south Africa. Reptiles 

p l. i 8, • 9, ~o, 2 ł • 
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nięciem znowu oł:an'y widać jak skóra ściąga się 
zwolna, i żebra tstawiają się rÓ\'\'nolegle wzdłuż 
kolumny grzbietowtj. 

Sam tylko gatunekJkularnika obrlarzony jest zdol
nością po,vsta wania trostopadle: w obawie, w nie
bezpieczeńst\vie, a ostbliwie na widok człowieka, 
wąż czepko,vy (serpent · .. cuifłe ),jak go zowią, może 
powstać prawie prostopldle przodem. Wytężone

mujak pręt tył służy za p1dporę, i w tt~j po,vażnej, 
\vzniesion~j, prostopadłej "łOsta\"\rie, z gło"·ą pozio-. . . . , . 
m1e na szyt opartą, posu\va ·nę na \"\'SpieraJącym go 
tyle. Nie dzin'nego więc że tal)sobli"":sza postit,va, 
jakby prz pz dumę nadana, szyja przez rozszerzenie 
spłaszczona, a na nit!j oparta łJ arJzo rucha\Ya głu
\va, odda \V na zwracały u \V agę ludu. Oprócz tego 
okularniki, znane z tego iż obdarzon~ są gwałto
wnym jadem, n1ogly obudzić ku sobie słuszną oba
wę. Przeto też ludy w ciemnorie będące, do któ
rych siedzib przyrodzenie pobyt okularnika pran7ie 
\vyłącznie ograniczyło, oszezędzaJy go, a na\vet 
ubóst~Yialy. 

Dawni Egipcyanie czcili w przesądzie swym 
okularników; przypisy\vali im bo,viem zacho""Y"'a· 
nie zboża. Oszczędzali je w polach uprawnych, po· 
wierzali im straż opiekuńczą nad urodzajami, może 
napro\vadzcui nu to \Viadomością, iż okularniki po
żerają szczury, myszy, których niezliczone groma
dy ogron1nc czyniły spustoszenia, a nawet cale 
ogładzały okolice. Przez 'vdzięezność przeto od· 
dawali cześć tym 'vężom; obrazy ich umieszczali 
\V Ś\viątyniach, balsamo,vali ich zwlold, postacie 
ich ryli w l{amieniaeh nndgrobko,vych, a na\vet 
~, hieroglifach i na sarkofagach, czego aż dotąd 
napotykamy ślady. I dziś jeszcze, poel-ług opisÓ\V 
podróżnych w Persyi i w Egipcie, tłumy ludu, z u
szano\vanicm religijoćm i fanatycznetn, gromadzą 
się 'vokoło kuglarzów chelpiących się jakoby ob
darzeni byli nadprzyrodzoną 'vładzą, dziedzicznie 
przekazy\vaną, ulbo też nabytą, i pewncmi sposoba
mi oblaska\viania i układania 'v.ężów do po,volności. 

Cuvier Regoe animai illustr~ . ReptiJes, Duvernoy pl. 34. 
Scblcgel i 837. Abbildungen, Atnph. p. i 39, pl. 48, 

fig. 4 -i o. 
Bogaty zbiór rysunków (i 854 ) muzeum w Jardin de 

plantes pierwowzorów o Egipciet do którego przybył no
wy rysunek bardzo dokładny przez P. M .. F. Bocourt, zdję
ty z węża bQdącego w Jardin de plantes, a przedstawiają
cy w całej prawdzie dziwu e postawy tego ciekawego zwie· 

• 
rzęc1a. 

• 

W nadziei a na\vct pewności datku, którego wyso· 
kość naprzód oznaczBją, wswołt~ją oni z klatek 
lub z koszów \Viele okularników. I zaprawdę, 
popis ich z wężami tenii każe niby domyślać się ja· 
koby jakiejś władzy oczarowania. · Wydobyte z pi· 
szczałki jednostajne, przewlekle tony, sąto roz
kazy, którym ściśle posłuszne są \vychowańce ku
glarzów, powstając, zniżając się, poruszając glową 
za ręką kuglarza, zgodnie z taktem piszczalki (1

). 

Inne, \V chv.,ili kiedy są najrucha\vsze, dotknięte 

w pe"'ny sposób, \vpad~ją w rodzaj letargu. To 
znÓ\V na rozkaz ""'ypręż:1ją się jak laska, albo też 
za nowym znakien1 odzyskttią Z\Vinność, okręcają 

się "' około kija i t. p I\:aempfcr był Ś'\viadkiem 

jak około kn'adransa okul;.łrnik, \V postawie stoją
cćj, Z\Yracal glo\1·ę za s \vym ~rłaścicielem; ruchy 
głowy stoso\\'al do ruchów j ego pięści, w któr~j 
był korzeń, to na pra\vo to na le,vo, lub 'v górę i na 
dół. Skoro urnilkla muzyka, wąż poczolgoąl się na 
stronę. Wtenezas kuglarz upominał się o datek 
i o:fiaro,:vał kupno korzenia zachwalając go jako· 
by dzielny środek przecil-vko jadowi okularnika. 
Korzeń ten, weclług f{aempfera, odarty z kory, by· 
~ra nieco do salsaparilli podobny. Niemasz zgody 
między botanikami z jakiej on rośliny pochodzi. 
Przypuszczają niektórzy iż z ophiorhiza mungos, 
należącej do rodzaju marzano,vych. 1V Indyach, 
a miano\vicie '" Atnboinie, zo,vią g o Raiz de Cobra. 

Do szczególó"v po,vyższych poz\valamy sobie do
dać ciekawe opo,viadanie p. N atalisa Rondo t, człon
ka ko1nn1issyi handlo\vej, " 7yslanego przez rząd 
fr·ancuzld do Chin, a zamieszezone \V jego dzicnni
l<n podróży pod dniem l O lipca 1844 \ V Trinko· 
malii (na Ceylan). Pisze on: 

,,Około lO godziny w "vieczór zja,vil się na hrze- ., 
gu kuglarz indyjski; ubranie jeg o było ubogie, na . . . . , . 
gło"' ic turban, ozdobiony trzema pa,v1em1 pl<JrUnll; 
niósl n8.szyjniki z amuletami, zwanemi 'v S cnegnl u 
grisgris, i j ednego cobra capel (okularnika) w pła
skim koszyku. Zajął miejsce na moście; my umie
ściliśmy się z majtkami około niego. 1\:osz stal na 
moście, ot\viera go kuglarz. Capel (okularnik) Z\vi

nięty leży na dnie kosza. Kuglarz, o kilka krokÓ\V 
od nierro siedząc w kuczki, zaczyna grać na malym 

o .l 'd k • instrumencie, nakształt klarynetu, JD {ąs urn ę mo-
notonną. "\V ąź porusza się nieco, wyciąga, potem 
się podnosi. Zdaje się jakby usiadł na ogonie zwi· 

( ł) Kaempf\!r, Tripudła serpentum • 
16* 
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niętym szrubowo, ale jeszcze jest w koszu. Da- rany i zatrucia jej jadem. Je:lnakże po niejakim 
lej, jakby si~ niepokoił, jakby się rozpatrywał czasie powtarza tęż sarnę opeacyą: z'ęby bowiem 
gdzie jest, rozszerza szyję. Objallria się '"nim dra- z czasem odrastają, a wtedyukąszenie "'ęża, ró· 
żli,vość; syka silnie, pokazuje szybko i często język \Vnie jak pierwotne, niebezJieczet1st\Yflm niechy· 
\videlkowaty i cienki; rzuca się po kilka razy .. jak- bnem zagraża. 
by chciał dosięgnąć kuglarza; potem drgnął albo Zasada układania l\7 ężó..v na wido\viska ludu 
raczej nagle podskoczył. l{uglarz wpatruje się leży już \V złośli\\70Ści i ozyczajach dziko żyjące• 

w niego pilnie \Vzrokiem szczególnym, nierucho· go w~ża, jużto w obejścit się z nim w czasie wi· 
mym; po 10 lub 12 minutach okularnik uspo- dowiska. Dziko naputka1y wąż po\vstaje \V obro
koił się, następnie zaczął się wahać, jakby (•zuł nie swej opierając się m tyle ciała, rozszerza szy· 
wolny i jednostajny takt muzyki; język nieustannie ję, otwiera paszczę i ląsa. Obyczaju tego nie po· 
i szybko wysuwał, i znowu zwolna uspokajał się, zby\\'a się i utrzyny,vany dla \\7ido,viska; iak na 
jakby go opanO\l'ała senność. Oczy węża, począt· wolności spotkan.r w posta\vie wzniesionej upatru· 
kol-vie jakby upatruj~ce kiedy kuglarza napaść, je ch\Yili dogod,;ej aby uderzyć na nieprzyjaciela, 
stanęły kołem, niby orzarol\'ane patrzeniem ku· tak to samo w niewoli U\vięziony po\vtarza. Posta
glarskiem. Indyanin teraz, korzystając z osłupienia \Vę tę umie luglarz utrzymać w czasie widowiska 
węża, i grając nieustannie, przybliża się zwolna, nieco dłużej, 'vzwyczajaniem 'vęża do po,vtar.zania 
i dotyka głowy węża najprzód nosem, a następnie , tego wiele razy. Złapanenn1 i pozba,vionemu zębów 
językiem. Po chwili okularnik daje susa; kuglarz wężo\vi, kiedy zwyczajem S\vym po"·stanie ula obro
zaled,vie ma czas odskoczyć, chroniąc się aby go ny, kuglarz nadstal-via pięść ukrytą w glinianem 
nie dosięgnął \vąż rozdrażniony. Mniemaliśtny że naczyniu. 'V ąż, w zan1iarze skarcenia napastnika, 
okularnik pozbawiony był jado"dtych zębó,v, i dla- uderz'l pyszczkiem o twarde naczynie; z początku, 
tego ofiaro\valiśmy kuglarzo\vi hiszpańskiego pia- nieś\viadomy podstępu, od silnego uderzenift kr\va· 
stl'a, aby mu dal do ukąszenia kurę. l(ura trze po- wi się; lecz przykrą nauką \Vreszeie zmądrzony, 

cze się żywo; zbliżono ją do węża, tea podnosi się zapędza się tylko jakby dla ukąszenia, posu\va na· 
przez polo\vę, patrzy troehę na nią, kąsa ją i \vy- przód glo\vę, i to naturalnie w stronę gdzie kuglarz 
rzuca. Kura uwolniona ucieka jak szalona, w sześć pięść nadstawiając, przygry,va ty1nczasem dla złu· 
minut " 1 omituje, wytęża nogi i umiera. Druga ku- dzenia \vidza \V tak t, który ręka zgodnie z 1nuzyką 
ra, d'va razy ukąszona, zmarła \V 8 n1inutach. rozmierza. Dobrze '\vięc przypa trzy\Yszy się tc-

l\1ó\viąc o kuglarzach okazujących okularnikól-v, mu popiso,vi \Vęża, nie dostrzeżem tam żadnej po· 

przedewszystkiem \vypada po"'iedzieć o polowa- 'volności dla kuglarza; ten sam on objawia obyczaj. 

ni u na węża. jaki zachowywał nim go uwięziono \V koszu: z oby
Z\vykle nora z otworem gladkirn oznacza pobyt (lzaju tylko zręcznie korzystać urniano, dodając dla . . . , . . , 

węża; bo nory myszy 1 t. p. maJą "·eJ S Cle n1ero " 7 ne, złudzenia piszczałkę ( 1). 
zdrapane nogami od chodzenia. Dostrzegłszy l\'ę· Inny ustęp do \Yido'"'isk takich doląrzany zależy 
ża, kuglarz chwyta go ręką Je,vą za ogon, pra,vą na przedsta\vieniu \vęża " 'yprosto\vanym, nierueho

posu\va szybko ku głowie, i przytrzymuje, aby 'vąż mym. Przez długie przesta"vanie z 'vężami doszli 
obrócić się nie mógł. Na łowy te wybierają się kuglarze do tego, że umieją je zrobić nieruchome· 
z lekami wziętość mająceroi i żelazkiem o d\vóch 

zębach, podobnych jado":itym zębom węża, które 
w cznsielo\vów -vv naczyniu z ogniem rozpalone mają 
na pogoto,viu, aby w przypadku ukąszenia ranę za
daną wymy,vszy, sztucznen1i zębami przypalić mo

żna było. Złapawszy "'ęża, dają mu do kąsania ka
wal płótna, skóry i t. p. Skoro zagniewany za. 
puści w plótno zęby jado\vite, kuglarz przez szar· 

pnięcic \vyłamuje je, i gdy zapewni si~ o '~'yłama· 
niu, już wolen j est niebezpieczeństwa otrzymania 

(ł) Wyjaśnienie to wspi6ra P. J. G. Wood w dziele: 
"The iłlustrated natural. bistory 1853 r, gdzie pag. 397 
nlówi: Cobra \V ogrodzie zoologicznym londyńskim nttbył 
doświadczenia. Zwykł on był zwinięty l eżeć ntt dnie ldat
ki, dopókąd zdalek a byli z widzający . Za zbliżeniem siQ 
zaś rzucał się ku widzom i uderzał ~t lnie o szybę khtki 
głową . Kiedym pierwszy raz zwidzał zagrodę wężów po 
ich sprowadzeniu, Cobra rzucał się zwykłym sposobem; 
po tygodniu to samo czynił. Po ktlku za~ dopićro tniesią4 

cach jut leżał spokojnie, mimo zbliżania się człowieka; 
syczał tylko na znak gniewu. 
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mi; lecz i tu także nie wymusili na uwięzionym po· 
trzebnego itn posłuszeńst\va. Aby "'ęża \V ten s po· 
sób przedsta\vić, ściskają mu j(lgo \vątłą czaszkę, 

. . , . . 
a przez to ugn.:ltV~JćlC mozg, 'vpra \VIa Ją go w stan 
osobliwy ne.rwo,vy odrętwienia muszkulów (teta· 
nos). Stan ten zmienia się za przyciśnięciem w pe· 
wie n sposób ogona, czćm Geoffroy (ojciec) wprawił 
raz \V wielki kłopot kuglarza. 

Winniśmy jeszcze \Vspomnićć o powtarzanćj bez 
końca bajce o \Yładzy jaką mają mieć tak okular
nik jak i grzechotnik oczaro\YJ\Vania zdobyczy. 
Niezliczone \vzmianki napotkać można w opisach 

Azyi i Ameryki o tern, że oba te 'vęże '"Y"vierają 
san1ym \Vzrokiem ·n'pływ jakiś magiczny, \Ypra,via· 
jący zdobycz \V rodzaj odręt\vienia. To co na do· 
wód przytaczano jest \V pe\vnym \Vzględzie praw
dzi \V e; ależ i to nie w ątpli '"1 a, że rzecz tę przesadzali 
opisujący, i nic dzilvncgo że takie przesady za pro"' 
ste zu1yślenic \Vielu stano\vczo u\vażało. Opo\Yia
dania te urzyć chciały, jakoby byly " 'ypadki iż lu
dzie słyszeli żałosne jęki ptasząt, a upatrując tego 
przyczyny, dostrzegli pod drzewem w blizkości 

z roz\vartą paszczą '''ęża, czybającego na ptaszy
nę; że ptaszęta na drzewie"" rodzaju omdlenia, a na· 
"·et konania, sarne \vyry\\'aly sobie pióra; żo aby 
zniszczyć '"·pływ ten zab<)jczy węża, dosyć było 

laskę przeprowadzić między \Vężem a ptakiem, 
przez co rozdzielało się po\\'ietrze i V\'PlJ"' szkodli • 
'VY się niszc.zył. 

Czytając podobne \viaf]omości, jedno z d\vojga 
nah)ży przypuśeić: albo że opisujący, dla czynienia 
opo,viadania zajmująrem, \Ypro\vadził z umysłu do
datki zndzhviające; albo tćż żo nie mając dosyć 

czasu aby śl e dzić obyczaje tych Z\Vierząt, przyjął 

za dobro co rnu krajo\vcy podali. 

Jeżeli przyjmo\vać zechcemy opo\viacltlnia cudze 
za rzecz nion1ylną, gdzież nas to zaprowadzi? Spi· 
sane z podania \Yiadomości, nie wrócąż nas \V cza
sy ciernnoty? nie zalegnąż błędy kart, które pra'\\"
dę '"YŚ\viecać i nauczać po,vinny. Przypuści~rszy 
na przykład że \vędro\Yiec z Azyi \Vschodniej przy· 
były zamierza opisać gatunki gadów u nus zan1iesz
kałe i zbadać ich obyczaje; niechże, zaniedba\vszy 
sam .. czyuić poszuki\vania, poprzestanie na tern co 
mu wieśniacy, gajon'i, myślhvi i t. p. pod ot wartem 
niebem '''iększą część lata przepędzający opovt'ia· 
dać będą, jakże dziwnych nasłucha się rzeczy, 

• 

któreroi zapewne nie znniedba za powrotem do 
domowego zakątka z swojeroi się podzielić. 
Spotkałby się u nas nie\\rątplhvie z historyą o żmii 
z koroną niesłychanej ceny, którą złożyć gotowa 
w upominku przen1yślnemu czło\vieko,vi, na chu· 
ścic białej rozpostartćj w miPjscu ulubionego jćj 
pobytu; dowiedziaJby się że w pc,vne dnie żmije 
i węże l\'yspiewują ua drzev,rach piękniejsze od sło· 
wika ustępy; że żmija ''' pół przegięta na galęzi 
rodzi żmij ki; że jaszczurki i 'vęi e, a na \Vet pad3l
ce, są jadolvitc; że mają Żł}clła które usta\vnie 

z pyszczka \\'ysu"'ają; że Żinija_ w czasie niebezpie· 
czeńst,va ot~riera paszcz.ę młodym żmijkom któro 
się w niej kryją; że żmije parzą się z \vęgorzami 
i t. p. 'viele ( ~ ). 
Wracając do \vspomnionego u \vężow usposo

bienia jakoby czarującego inne zl-·vierzęta, U\Vaża

my że podstawą tej baśni mogła być ta ok olicz
ność, iż \'Vężc jado\vemi opatrzone zęby, zdobycz 
zatru"·szy, 'vypuszczają z paszczy i czekttją aż 

umrze (i). Zatrute jadcrn Z\vierzę rzadko kot1czy 
żytie zaraz po llkąszeniu, ale żJ.j e parę niekiedy 
godzin, śmierć zaś poprzedzają różne symptomata, 
jak kon\Yulsyjne rzucania, trzepotanie i t. p. 

Dalej 'via<.lomo ile to razy n1iędzy Z\vierzętami 
rodzice narażają się w obronie dzieci; j eżcli więc 
okularnik bliżyl się do gniazda zajętego przez przy .. 
szłe pokolenie, nic dzi\vnego żo może dla od\Yróce· 
nia go od piskląt matkn narażała się, nadsta\viając 
się "'ęŻo\vi; mogło na\\'ct być że \Yąż już \V gnież-

l 

( ~) Dziwna, zapra\vdę, że teraz jeszcze można napoł-

kać tego rodzaju opowiadane baśnie; dziwniejsza że takio 
niedorzeczności nie w samem tułają się opo,viadaniu, ale 
co gorsza w drukiem ogłoszonern piśmie {Treść zoologii 
przez Fehksa Pawła na Jaroczynie Jarockiego. \Varszawa 
• S o l str. 97). Jakiż pożytek z takiego dzieła, które i chy
bia celu nauczania niewiadomego, 1 zamiast zbijać prze
sądy, nowe baśnie upowszechnia, nie dowodząc ich, ale 
powołując się na powagę niezastanawiającego się po
spólstwa. Nie godzi się ogłuszać takie n 1 edorzeczności 
człowiekowi z zawodu swego do wyświecania prawdy obo
wiązaAemu. Jednę tę przy sposobności wytykamy w dzie
le wspomnion~m niedorzeczność, pomijając inne stami 
tam zamieszczone. Przykro nam, zaprawdę, zamieszczać 
lę uwagę; ależ pominięcie tyle grubego błędu każdy uznał
by nam zn przewinienie, za nieusprawiedliwione niczem 
pobłażanie i niestosowną względność. 

(2) W menażeryi paryzkiój postrzeżenia czynione oka..; 
zały, że \VĄŻ okularnik zabija zwierzę, zaszczepiwszy mu 
jad, następnie pu~zcza je i dopiero zmarłóm siQ karmi. , 
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dzie spustoszenie zrobił, a przejęta żalem na o stra-T bijające 'vyziewy, nie możnahy widzieć go tak ła· 
tą matka krzykiem okazy~7ała \Vobec rabusia s\vą t\YO "~" to\Yarzyst\vie żab, jaszczurek~, aniby ptaszę• 
boleść. '" szak niektóre zwierzęta i ptaki, jak koty, t~ ~Yyśpie,vywały na drze1vic pod które1n całe dnie 
sowy, jastrzębie i t. p., za ukazanien1 się napastu- leżał grzechotnik, i 'vstrzymyYl'ałyby się z oba~'Y 

.. \Vane by~7ają niekiedy przez całe gromady drobnych wykrycia piskląt od oa\vania im pokarmu. 
ptasząt \vydających \Vłaści"'Y krzyk, a w tern zda· Do tych postrzeżeń przyłączył Barton jedno nad 
rzcniu kot,jastrząb lub sowa bynajmniej przecież nie niejado,vitym gatunkiem dusiciPlem, eoluber eon
są czaro\Ynikami. Nadto Z\Vierzęta na pokarm od- strictor. Wąż ten zdaw"ał się '"rielu jeJynie V\'Ówczas 
dawane \vężom tego gatunku, nie okazują żadnych oczarowy,vać ptaszęta, kiedy te \vysiadały jaja lub 
śladó'\v wpły\vu im przyznaV\'anego. Łat\VO bardzo karn1iły pisklęta. Prosty \vięc ztąd Barton uczynił 
spotkać można obok żmii na wolności drobne Z\vie- '\Vniosek, że krzyk i lot niespokojny ptasząt wobec 
rzątka, nieokazujące żadnćj oba,vy, i byłoby też węża, za znaki oezaro\vania U\vażane, by1y tylko 
trudno wężom utrzymać się przy życiu, gdyby przed oznakami niespokojnośt·i dla zagrażltjącego ich p<1· 
niemi, przy Ieni"'em ich usposobieniu, Z\Vierzęta tomst\vu niebezpicczcńst\Ya. Jeśli głodem zmuszo
i ptaki stano\Yić mające ich pokarrn przestrachem ny 'vąż \V lizie na drze,vo, melancholiczny glos 
zdjęte się chroniły. Grzechotnikowi przypisy\\'ano ptasząt oznacza nie wplyw jakich cz3rów, ale je· 
t~ sarnę władzę odurzania różnych zwierzątek; '''ie- dynie tę właśnie oba,vę o los piskląt. Po opuszcze· 
ści o tern roznosili wędrowcy, a te w dalszej po. ni u gniazda przez młode pokolenie, nie ustaje (lzas 
syłce opowiadania zwiększone, zmięszane i tak zmie .. jakiś jeszc.le trosklhvość rodziców o los dzieci; je
nione zostały, że i grzechotnika i okularnika z \vie- śli v.· ięc ony nielvpraY;rne dosyć do lotu, i niemają· 
lą innemi o to oczaro"'JlVanie po\vszechnie posą· ee Josyć sily utrzyn1ać się na gałęzi, spadną na zie
dzają. mię tuż obok węża, trwoga roclzicÓ\V napełnia las 

Postrzeżenia nad obyczajami jednego gatuuku glosenl oba\vy, przestrogi, ośmiela je aż do nara· 
z posądzanych wężów, "'yjaśniają posiłko,vo i od- żania się samj"ch na widoczne niebezpieczeństwo. 
pierają zarzuty drugiemu czynione, za słuszne prze- Spuszczają się za pisk Jętami, n)yśl o bezpieczeń
to uważamy przytoczyć czytelniku,vi zebrane \V tym st"vie własnem wraca je na gałęź; ale miłość ro· 
przedmiocie fakta. Smith Barton, lekarz \V północ- dzicielska sprolvadza je zno\VU na obronę potom
nej Ameryce ( 1), wyjaśniając okoliczność tę, przy- st\va, i zapala aż nawet do użycia broni jaką mają 
\Vodzi po\vieści dotyczące \vspomnioncgo o czaro- ze skrzyd e ł i dzioba . U '\Vażano raz znaną w Ame
l\7ywania. Mó,vi on że pospólst\YO utrzymuje jakoby ryce "'ilgę ( oriolus phoeniceus Lin). Zmiana w jej 
wąż grzechotnik czatują<'y na zdubycz, Z\vykł leż eć glosie ostrzegała o osoblh.vszej okoliczności. Wy· 
zwinięty pod drze\vem na które m znajduje się ptak lub & traszona z rniPjsca rzuconyrn kamieniem, wróciła 
wie\Viórka. z,vierzę wtenczas \vydaje krzyk, lerz nie nieba\Vem, a '\V krótce \V~dziano ją dziobiącą grzbiet 
czuje \Y sobie mocy ulecić, ale zbliżając się coraz ukrrtego \V zarośli \vęża. W otw·ieranych bardzo 
więcej do węża przenikającego je \Yzrokiem, \V koi} .. często cialach grzechotnikó'v raz tylko napotkano 
cu w pada \V jego paszczę. Doś\viadczenia na oba- gatunek łuszczltka (fringilla erythrophtalma Lin.) 
lenie podania przytoczonego czynione wykazały, i wiewiórki (sciurus striatus Lin.), kiedy z,,·y
że O'\Yszćm przeci\vnie tak ptaszek jak \vie,viórka. kłym pokarmern grzechotnikÓ\V są żaby. Czemuż 

grzechotnikorn do klatki 'vpuszczane chroniły się \Vięc wąż, jeśli posiada gloszoną moc czaro\vania 
przed napaścią 'vęża. Wpuszczana śnieguła do grze- ptaków i wiewiórek, same tylko miewa w kanale 
chotnika ani okazy\vała tr\vogę, ani wyda\vała nie· pokarmo,vym żaby? Nasch Amerykanin podaje 
zwykły glos; O\Vszem przyjmol\·ala podane jej ja· zdarzenie którego naocznym był świadkiem (i). 
dło, siadała na \vężu i kilka godzin razem z nim Widział on gromadę ptasząt \V zarośli wydającą 

w klatce przebyła. Gdyby co Laceperle poda\Yał krzyki trwogi; śledząc przyczynę tego, dostrzegł 
było pra\vdzi\ve, że \Vąż grzechotnik wydziela za- "'ęża \V posta'v'\ric czyhającej na zdobycz. W zajściu 

( 1) Barton memoir concerning łhe fascinating faculty 
wbich bas been ascribed the Rattlesnak. Philadelphia 
ł 796. 

( ~) Opis tego zamieszczony w Silliman's Am~rican Jour· 
naJ, Jun. i 827. 
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tern ptaszęta to podlatywaly, to spadały na ziemię, 
a skokami, rozpuści\vszy ogon i skrzydła, zdały si~ 
nacierać na \vęża, aby go zmusiły do oddalenia się 
z miejsca ich pobytu. Ruchy ptasząt byly dobro
wolne, i nie można było dostrzedz żadnego przy
muso,vego \Vplywu. 

Wszystkie te fakta, poświadczone przez znako
mitych naturalistów, dowodzą dostatecznie, że wia· 

ra w jakąś władz~ czarodziejską węzÓ\V grzecho· 
tników i okularnikówjest przesądną, a popićrają 
zdanie po"'yżej przez nas wyrażone, ile ostrożnym 
być trzeba'" przyjmowaniu podobnych baśni, opar
tych co najczęściej tylko na ustnych podaniach lu
dzi żadnego o pra\vach ogólnych przyrody i jej 
badaniu niemających pojęcia. 

Ks. Józef Wyszyński . 

• 

, 

OBRAZY AMERYKI. 
, 

R Z E K A A M A Z O N E K . 

• 

Najpierwszym z Europejczykó"' który się zapuścił przez d ość długi przeciąg czasu pozostały bez 
na rzekę Amazonek był Wincenty Pinzon, ten sam skutku. 
co \V słynnej wypra\vie l{olumba do~'odzil okrę- Około roku 1541 Gonzal\v Pizarro, us1yszawszy 
tern la Nina. W sześć lat po odkryciu Ameryki, o okolicy leżącej na " 'schód Peru, \V której się 

Pinzon, prBgnąc się wsła"' iĆ własneroi czynami, miało znajdo"rać mnóst\YO drogich plouÓ\v i roślin, 
otrzymał od rządu hiszpai1skiego oddzielne pole- postano\vił nią za\vładn(}Ć. Wyruszył więc z Quito 
cenie udania się na \vypra\Yę, której celem było od- w 200 ludzi piechoty, sto koni i 400 lndyan. Uszedł· 
krycie nowy,, h krajó\v. \\"'początkach grudnia 1499 szy zaledwie mil (franc.) 30, " 'ypra\va znalazła si~ 
r., mając cztery małe okręty, roz~'inąl on żagle w ol{olicy pozba,vionej wszelkiej żywności, dręczo

z tego samego portu Palos, z którego Kolumb \vy- na pragnieniem, glodem i przernżona straszliwem 
płynął, ażeby niewdzięczną Hiszpanią obdarzyć no- trzęsieniem ziemi. \V tak przykrćm polożeniu Fran· 
~'ym Ś\viatem. Dwudziestego stycznia 1500 r., po ciszPk de Orellana dostarczył jl~ nieco .zapasów 
truJ n ej żegludze, która umysły jego majtkÓ\V i posilków. Pizar wyruszył \V dalszą drogę, lecz 
natchnęła przesądną bojaźnią, Pinzon odkrył pod wkrótce jego mała armia zno\VU zostala wysta· 
8 stopniem szerokości poludnio,-vej rozległą ziemię, "'ioną na też same cierpienia. vV ciągu t~j nieszczę· 
i nazwał ją Santa Maria de la Consolacion. Była to ślhvt~j "'Jprawy wielu I-IiszpanÓ\V ponuu·lo z glo
Brazylia, któr~j oclkrycie niesłusznie przypisttią du; lndyanie również mDrli lub oddalali się kryjo· 
Portugalczyko\Yi Alvarcz'o,Yi Cabral. OJ przyląd- mo. Nicustraszony Pizar nieinaczej mógł podtrzy

ka Ś\V. Augustyna Pinzon plynąl \vzdłuż '"Jbrzeża n1ywać od\vagę najśmielszych S\voich to\Yarzyszów, 
ku półno<·y, i natrafił na niezmierną przestrzel} 'vo· jak mó,viąc im o cudnych krajach, gdzie ~~krótce 
dy slodkićj: było to ujście rzeki Amazonki. Ztam- mieli znalćźć 'vspaniałą nagrodę s\vych trudów. 
tąd posunął się do Orenoki, a następnie wrócił do Lecz te urojone kraje zda,va]y się przed niemi ucie· 
Hiszpanii z tćm przekonaniem, że z\vidził Indye kać, i jak z\vodnicze 'vitlzitH.lłl) znikać z przed ich 

skrapiane przez Ganges i że dotarł aż poza \Vielkie oczu. 
miasto Catbay. Z 'vyprawy s\vojćj Pinzon przy· Postępując ciągle ku \Vschodo\vi, Pizar z pro· 
\viózł mnóstlvo nadz,vyczajnych Z\Yierząt i płodó,v, wincyi Zumaco dotarł do rz t~ ki która wjednem 
między innemi Z\Vierzę które, jak powiadają, minło miPjscu tworzyła wodospad sześćset stóp "vysoki. 
przednią część ciała lisa, tylną malpy, uszy zaś nie- Zrobh,vszy z 50 mil nad jej brzegiem, dosięgnął on 
toperza. Po tern odkryciu nieraz kuszono się o zwi- miejsca \V k tórem rzeka ta była tak wązka, że ją 
dzenie rzeki Amazonek, lecz \Vszystkic usilolvania można było przejść po rzuconym moście. Hiszpa-
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nie znajdowali się \V tedy na gruncie nizkim, ba- okolicy spiekłej, lesistej, bez przewodnika i żywno· 
gnistym, zarosłym gęstym lasem, który co <·h'"ila ści. Trzeba \Vięc było " 'Jrzec się zdoby,vczych 
utrudniał im pochód. Za ży,vność mieli już tylko zamiarÓ\v, sławy i złotych n1arzeń, które dotąd cza
dzikie owoce, a w którąbądź stronę rzucili niespo- ro~raly jPgo wyobraźnią. Aby uniknąć pogrzebania 
kojnym wzrokiem, '"·szędzie widzieli tylko pustą ży\vcem w tych posępnych lasach .. musiano powró
i dziką przestrzeń. 'y· rarać do Quito, było to cięż- cić drogą przebytą z ta kim trudem, i to jeszcze 
kic zadanie, co '"dęcej było to wyrzec się przedsię· z myślą upokarzającą, że się przedsięwzięcie nie 
wzięcia, które swym celem podniecało dumę Piza· . udało. To było najstrasz]h,vszym ciosem dl:1 ludzi 
rai stanowiło jedyną pociechę dla jego to,varzy- owej epoki, dla zuchwalego i dumnego Pizara. 
szÓ'\V. Uradzono vt'ięc iść naprzód. Dla ulżenia żoł- A jednak nie było innego środka ocalenia, i Pizar 
nierzom ' v pochodzie, Pizar kazał zbudo,vnć sta- cofnął się napo\Yrót. Żołnierze jego, pozjada,vszy 
tek, mający nieść bagaże i chorych, i płynąć z \VO· konie i psy, zmuszeni byli zjeść skórę ze siodeł i ła
dą aż do napotkania jakiej 'vioski indyjskiej. Nad do,vnic, następnie zaś rzucić się do roślin i pla· 
budo,vą jego wszyscy z zapałem pracowali, gdyż zÓ\v, co się gdzie dało pochwycić. Wreszcie Pizar, 
to był j edyny środek ocalenia. Gumma otrzymana doznawszy niesłychanych cierpieli, po\vrócił do Pe
z różnego rodzaju drzew zastąpiła smolę, a zużytą ru. W tej straszliwej podróży spędził on dwa lata-, 
bielizną Hiszpanów pozatykano szpary statku. Ro- a z 4,300 ludzi co z.nim \vyruszyli, zaled~rie ośm

mans Daniela de Foe jest bez wątpienia jednem dziesięciu przyprowadził napo'"'rÓt. 

z najdramatyczniejszych i najbardziej zajmt~ących O ll l l b. · 'k. l , 
. , . Tymczasem re ana p1vną1 z 1eo-te1n rze 1 {tO· 

opow1adan; lecz zebra\vszy rzerzy\viste przygody . , . , . ., , 0 
• • • 

d · · ·1 · · · h · · h k 1. · -k.,. rą s1ę był pusc1ł. Bądz ze chęc przyswoJenia sob1e po rozn1 {.0\V 'v roznyc mieJ scac u 1 ziem s leJ . , 
. . , · , . . ' sla\''Y odkrycia sklonila go do nieposłuszenstwa 

na n1ezrn1ernych ro,vnlnach no'\vego s wiata 1 \V lo- d b d , . . b d · · · 
. , . rozkazon1 wo za, ą z ze n1e ę ąą w moznosc1 

clo'\vatych okoltcach połnocy, moznaby z tych rze. . . , . . . , . 
· h dl · · · d · l d l k d . udzielic mu pomocy osądz1l roztropnieJszem nie· 

CZY_"'~Jsty~ . " 'ypa {~~ na pisa c zte o . ~e o ZI- "'racać napo,vrót, puścił się on na oślep z pędem 
,vnleJsze 1 niepodobnieJsze d o pra \vdy n1z przypad- , . . . ł . , . . , . 'lxr . .. . . 

. . rzeki 1 dosięgną JeJ UJSCla. ł'f mtes1ącu Slerpnlu 
k1 Robinsona. k 1 ·· c b b ·1 . 1541 r., "''Y lądowa\vszy w o o nu u agua, uz ro1 

Skoro statel{ został spuszczony na "''oclę, P1zar ł ł d H. .. · t · d · ł b . . . . ' okręt, pop yną o 1szpann 1 am opo\vle z1a a-
nową ukrzeplony nadzieJą, uszedł nad brzegiem . . . , . d , . p . d . . 

. , · 1 . . , . . l Jeczną łustoryą s\VOJeJ po rozy. om1ę zv 1nnem1 
jeszcze mil d \VI eseJe; a e 1n1 w1ęce.J su~ za puszcza · . . . , . l .Jd . , " 

, l · d ·k · , · k · t· b l · , · · · ł nadz,vycz:lJneml rzeczam1, kto re m1a1 W l zlec na 
~ gt~b dtkc~ ~~ I eJ , r~InyK, e m k~r~ z teJ zmniP.JSza .Y ""·łasne oczy' by lo pokolenie " 'ojo\vniczych kobiet, 
się sro "l zy\vnoscl. orz on 1 1 O\Voce, pra W'Ie . . . • . b 
· d · · · · ł d · ł ł . l ·l ookolerue amazonek, zainteszktlJące Jeden z rze· 
Jekyned połzy.\IVIenie )~go. zg odnHl Y~ l zzo merzy, gów zwidzon0j przezeń rzćki. I ztąd po<"hodzi na· 
z aż ą c 1\Vl ą sta\va1y s1ę rza szrmt. muszony . . . . . . 

· " t · · p· k l O II zw1sko rzeki amazonek, nadane tetnu nieztniei ne• 
now~ P~"":~ląc5p0ols adn~wienle,t ll~ard ~za. re a· mu prądowi wody, który dawnićj nosił nazwę Ma· 
nolVI \Vsląsc z u z1 na sta e {. 1 u ac s1ę za " 'Y· . . . . l 

k 
· , · , · l · dk . ragnonu. Dztękt napuszonym opolviadaniom, Ore • szu an1em zapasow zywnosci, a s {Oro Je o ryJe · , . , . , . ł 

, · " · ł .. d k l • , · • d . lana z łatwosc1ą otrzymał srodk1 povvroccn1a w p o-
po\vroric 1 c a y 1a une z1ozyc w mleJsru, g Zie . • l . 

dł · d " · b h I d 'h ł 1 · dne i \vspaniałe okolice, Jak utrzymy,va przez nie· 
po ·u g d'v 1 ~ o~olsk~1 zed ran~c ~1k. n ya ączy Y się go o-dkryte; ale przybyw~zy na mirjsce, niezadługo 
z sobą \Vle " ' Ie " Ie o nogi rze 1. . , • " k , 

P k
.lk .1 • ,. • l d O II ·, . ntnarł, a kolonia ktorą zaczął zakładac \V · rotce o 1 ounlo\VeJ zeg u ze, re ana rzeczywiscle . . , 

. . . k , . k . d się rozp1erzcłua. 
znalazł '\vzmiankowane mieJsce, tore, JB się o- , . 
myślnć na leży, było zbiegiem rzeki Napo z gló- Oto jest krótki opis pićrwszćj podróży po teJ 
wnćm l~orytem Maragnonu; lecz nie znalazł ani je- rzece, której wały przerzynają teraz grzbiety pa· 

dnej ,vioski, a ni kawałka uprawnego pola, i zdjęty ropływÓ\V. Z '"'ycieczki awanturniczego Orella_ny 
rozpaczą pop ły nąl dalej. Przybywszy do umówio- pozostały tylko fantastyczne opowieści i \vzno,vie

nego punl\tu spotkania, i nie\Yidzą<.~ ani ludzi ani nie starożytnej baśni o lłmazonkach, st\~'ierd~o~~j 
2tatku, Pizar uczul całą okropność swojego poło- w następst\vic czasu nawet przez męŻÓ\V pow~znieJ• 
żenia. Znajdowal si~ on o 400 mil od Quito, lVŚród J szych. 
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W roku 16 l 5 Port ugalczy(ly zapoznali się bliżej 'vresz('ie mieszkańcy tych okolic są piękni, silnie 
z tą rzeką i przy j(";j ujściu założyli miasto Para. zhudo,vani, zręczni i pojętni.'' 

W r. 1637 d\Yaj pobożni apostołolvie e\\·ange· Opis ten dzin·ną t\vorzy sprz<'czność z opo\Yia· 
lii, jakich za\\'sze napotkać można \V przedsięn'zię- dauiem o \vypra\\·ie Pizara. l\1usimy przypuścić 
eiach \VJinagających od n· agi i poś,vięcenia, d "'aj że cierpienia \VBJecznego Hiszpana były skutkiem 
zakonnicy franciszkanie, unirsieni żądzą opo\via· szczególnPgo zbiegu okoliczności, falszy"'ego kie· 
dania wiary Chrystusowćj dzikirn pokoleniom In· runku drogi którą się udał, lub jakićj innej nien'ia· 
dyan, na wątłej łódce puścili się z biegiem rzćki domej przy<:-zyny, gdyż opró<:-z trochę przesadza• 
Amaz•.>nek do Pary, gdzie i<·h namo\YJ skłoniły nego opisu i podzhvu może zbyt nrygórowanPgo, 
gubernatora do wysłania \vypralvy oddal-vna prze- opis ojca d' Acuna nie\viele oddala się od pra\vdy . . 
zeń ułożonej. Tą razą nieszlo już o płynięcie z pę· Przez cnłą drogę szano\vny zakonnik czyni spo• 
dem tej wspaniałej rzeki, lecz o walezenie prze~iw ~ ~trzeżenia nad rozmaitemi pokoleniami nlieszkają· 
jej pędo\\·i, celem udania się \V górę aż do n1iasta cemi po brzPgach rzeki, rnalujc ich fizyognomią, oby
<łuito. Co można było zrobi<~, to zrobiono dla za- czaje i "'yobrażenia religijne. Sam on nie lvidzjał 
pe"'nienia pomyślnego skutku tPj \vażnej '"Y· An1azonek, lecz wiadomości zebrane 'v różnych 
pt·a,vie. C2t<~rdzieści siedm stZ;ttkó\v rozmaitej \Yiel okolicach nie poz~'alają mu \\'ątpić o ich istnieniu. 
kości naładowano bronią i ży"'nością, a d"'ustu VVić że mieszkaniem tych kobićt są nader wyso· 
lndyan i sicdmdzicsięciu żołnierzy portugalskich kie góry, z których nllj\vyższa zowie się Yacnrnia· 
składało ich osadę. Don Pcdro Texeira, n1iano"·a- ba. W pewnym ~zasie od \Yidzają je mężczyzni z po· 
ny do,vódzcą tej floty, odpłynął 28 nTześnia 1637 kolenia Guakarów. Amazonki, oba\Yiając się pod- . · 
r., i dzielnie lVJ\Viąza \Yszy się ze s'\vego posłannit·· stępu, oczekują ich ze strzałnmi na cięchvach, lecz 
t\:va, z zapałem został przyjęty przez mieszkar1cólv pozna\vszy znajomych, tłumnie rzucają się do ich 
Quito. łodzi. 1\ażda ch"''yta hamak który jćj 'vpadnie 

Na wieść o tej szczęśli~'ej wypru\vie, która Hisz- w ręce, a za\viesiwszy go przed s"'o.ją chatą, przyj· 
panią obdarzyła nowym krajem, przemysło"'com n1uje u siebie jego właściciela. Po kilkodoiowym 
odkryła obszerne pole działania, a kościoJo,vi niwę poby(~ie, goście po,vracnją do dount. Dzie\-vczęta 

do rozszerzania sło\va bożego, rząd miasta Limy za· urodzone z tych związków wpra\viane by,vają do 
opatrzył jenerała T~xeira we \Vszystko co n1u tylko robienia bronią, chłopcÓ\V zaś natychmiast zabijają 
było potrzebnem dla powrotu tąż samą drogą do lub odsyłają ojcom. 
Brazylii, i prosił go ażeby zabrał z sobą d"''óch V•l sto lat po ojcu d' Acuna, La Condamine, który 
HiszpanÓ\Y, aby ci mogli królo\\'i zdać rachunek ze przepłynął caly lV1ar8gnon aż do jf\go ttiśria, starał 
\vszystkiego co by lridzieli w drodze. Jednym z nich się po,vziąć \viadomośei o tych \vojo\vniczych ko· 
był ojciec .L\.ndrzPj d'Artieda profcssor teologii, 1-.>ic~tach, tyle razy \Vzmianko'\vanych przez da\vniej • 
rlrugin1 oj<:-iec J{rzysztof d' Acuna, któremu 'vinni szych podróżnikó,v. 'V szystkie szczegóły zebrane 
jesteśmy cieka\vy i pełen życia opis tej wspania· w tym "\vzględzie przrz niPgo zupclnic się zgadza· 
łt~j -;-vypra,vy. _ ły z opisami tamtych. Indyanie nie "·ątpili o !stnie· 

,,Rzeka Amazonek, po"7iada on, ,,·iększa niż Gan- ni u An1azonek, \YskazJ"'ali okolicę przez nie za. 
ges, Nil i Eufrat., zbogaca kraj który skrapia. Nad mieszkaną, i w rozmaitych narzeczach dawali im 
jej brzegami mieszka '"ięcej jak 150 rozmaitych naz " 'Y które \Vszędzie znaczyły: kobićty bez mężów. 
pokoleń. Gdyby ci dzicy potnagali naturze pracą, Poh)gnjąc na tyc·h Ś\Yiadect\va~h, ur~ony akade• 

ziemia ich byłaby jednym \viclkitn ogrodem, pełnym tnik barJzo był skłonnym clo \\'Ierzcnta \V rzeczy· 
O\YocÓ\v i k'viatÓ\Y, bylaby rajem ziemsldn1. "'ty. \Vistość bytu Amazonek an1erykańskich, przypu
lc"·y· rzćki użyźniają kraj, i to nie na rok, jak '"Y· szczał tylko że ony za jPgn ezasÓ\V już nie istniałr. 
lewy Nilu, lecz na lat kilka. Głębiny . tćj rzćki za· Z tych to opowia~a? . La Cond:.lm~ne' a, z ucz~· 
mieszkane są przez niezliczone n1nóst \VO ryb, nad- nych jego spostrzczen 1 z ruappy ktorą sam skre
brzeżne lasy p~łne Z'vl ierzyny różnPgo rodzaju, ślił na rniejseu mamy dokładną \Viadornośó. o dlu
a powietrze tysiącami ożywione ptttków; wnętrz- gości, głębokości, o wodach wpadających clo tćj 
ności ziemi Za\\'ieraią droO'ie kruszce i kamienie, "~spaniałej rzeki, która płynąc Z zachodu na wschód, 

~ ~ ł7 
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przerzyna stały ląd Ameryki poludnio\vej i rzeczy· tem pokryciu mnóst\vo zielonych papug nieustan· 
wiście jest jedną z naj \viększych na całej kuli ziem- ną n od gło\vami tnieszkańcÓ\V roz,vodzi \Vrzawę. 
skh~j. W około przystani ciągną się to domy miasta na 

Rozbierzmy teraz opowiadanie jednego z osta· trzy lub cztery piętra ~'yso kie, "'Jt\vornej budo\\'y, 
tnich podróżnikó\v który płynął w górę rzeki Ama· pomalowane na żółto i pokryte czerwoną dachÓ\V• 
zonek, pana A. Ed,vards, b. konsula StanÓ\V Zje- ką, to ogrody których mury osłonione są rnnÓ• 

dnoczonych w Buenos Ayres. st,,·em pnąeJCh się roślin, to kościoły z czernione 
· Wiedziony poetyczną żądzą zwidzenia nowych '''pływem cznsu. Mamy Ś\vięto uroczyste. Dz\YO· 
krajó,v, poznania no"'ych ludów, pan Edwards ny dz\vonią, race pękają \V pon'ietrzu, z kościola 
w s\vych marzeniach turysty może na\Yet niepo· św. Antoniego wychodzi processya i pod okietn 
myślał o tern, że zajmie miejsce pośród nowoczes· widzów, stojących "'e drz,viach domÓ\V i 'vychyla
nych pisarzów o Ameryce, a jednak opowiadając jących się z okien i balkonów, rozlewa się na uli· 
wrażenia 1każdodzienne, szkicując śmiałą ręką to cę Z\V8J1ą Caldeira. Oddział żołnierzy zaczyna po• 
zarysy obyczajów, to widoki natury, napisał dzielo chód, za niemi postępują bract\va pokutnikó~v okry
w którem co karta błyszczą najcudowniejsze obra· tych długiemi oponami, z cierniową koroną nagło· 
zy. W miesiącu lutym 1840 r. opuścił on przystań '"ach. Na czele ich po\Yie\va olbrzymia chorągic"''' 
N o'vego Yorku, silnie "'tedy '"zburzoną; lecz bliz· a niosący ją zmieniają się kolejno. Dalej następu· 
ko rÓ\vnika znalazł morze przezroczyste i błyszczą· ją zakonnicy z ogolonerr1i głowami, i księża Ś'-''iec· 
ce, którego każda fala Ś\"\-iceiła blaskiem slonecz- ey \V ezarny~h sutanac·h; dalćj śliczne dzieci, z 'Ye· 

. 11ym, każdy bał\'\7an zdawał się plomienien1, każda sołych t\varzy, bjalych sukienek i wieńcó'v podobne 
kropla '"ody gwiazdą, na którćm okręt zosta\Yial do aniołów. łVkrótce ukazują się kaplani niosący 
za sobą długi ślad fosforycznie iskrzącego światła. monstrancyą. Na jej \Yidok tłumy odkrywają gło-

Po 20 dniowej żegludze podróżni przybyli do ,vy i padają na kolana. Processyą za.myka drugi 
ujścia rzeki Amazonek w blizkości wyspy Salinas, oddział żołnierzy, za któremi postępuje mnóst\VO 
a '\'ieczoretn rzucili kotwicę pomiędzy d\Yiernn la· . koLićt indyjskich, strojnych w złote · ozdoby; po· 
'vami, przedn1iotem obawy sternikó1v. Nazajutrz śróJ nich widać młode dzie,vczęta, odznaczające 
rano rozpuszczają żagle i kierują się ku miasto Pa- się pięknością rysÓ"'' delikatno~cią kształtó,v, bla
ra. Tu i o':vdzie na tej (Jgromnćj \VÓu przestrzeni skiero czarnych oczu i długicmi spadającemi na 
ukazują się \vyspy, o l< ryte całym blaskiem zwrotni- ramiona "'łosami. 
ko,vćj przyrody. V\7ysokie drze1va sterczą na nieh ' Pra,vdziwe nazwisko tej stolicy pólnocnej Bra· 
jak wieże kościołó\v; szćrokie liście palmowe ko- zylii jest Belem lub Betleem, tak bowiem nazwał 
łyszą się z po,vie,vem lviatru, a żywa zieloność łą- ją CalJeira, powodo,vany uczuciem religij nem. 
czy si~ z k\vicciem jak śni(\ g bialem lub kraśnem z upływem czasu miasto przybrało nic nien·yraża
jak purpura. l(rzyki papug i tukanów zdają się 'vi- jące naz\visko rzćki którćj ujści:1 strzeże. Jednak· 
tać podróżnych. Po jednej i po drugićj stronie, po- ż~ lVlatka Boska betleen1ska za,vsze jest jego pn· 
śród \Vązkich polanek, '"idać chaty Indyan, podo- . tronką. 
bne do stogÓ\V siana. Wiele z nich zbudowanych Nie będziemy opowiadać " ·szystkich 'vypadkó\V 
.jest z kamieni pokrytyeh liśćmi palrno\vemj, a nie· które tu miały mi~jsce od ~zasu jak Caldeira za
które, otoezone ŻJ\Vopłotem, kępami bananów i ko- tknął na t<~j ziemi godło zbawienia. Najś,vieższym 
kosó,v, rozkoszny t\vorzą "'id ok. z nieh i najważniejszym, z po,vodu zaburzcJ) jakie 

O 20 mil od Pary cały kanał pokryty jest mnó- spra,vił w całej Brazylii, jest po\vstanie z r. 1835. 
st\vem zielonych prześlicznych ,·vysepek. lVliasto Prezydent pro\vinC'yi i \Viole znakomitych osób zo· 
leży nad małą zatoką, gdzie z wszelkićm bP-zpie- stało zamordo\\'anyrh. Miasto \vpauło 'v moc ro
czeństwetn można zarzucić kot\vicę. Cala ta zatoka koszan; "' iększa część jrgo mieszkańcÓ\V uciekła 
oży'' ioua jest okrętami wszystkich narodÓ\\' i cięż- i schroniła się już do Portugalii, już do Stnnów 
kiemi niezgrabneroi statkami przeznaczoneroi jedy- Zjedooezonych lub Anglii. Po\vstaóry opanowali 
nie do żeglugi po rzP.ce. Są ony pokryte dachem całą pro\viuryą, złupili miasta, zagrabili trzody, 

· liścianym, dającym sC'ht·onienie całej rodzinie, a na lecz "''krótce_ osłabli prz<'z niezgody l''e\vnętrzne. 
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Po 18 miesiącach anarchii, prezydent Andrć przy· ce publiczne zwaue largo1. Najl\'iększym z nich 
był z l{io Janeiro z dostateczneroi siłami, i nie bez jest ,,pałaco\vy'' Largo da Palacio. Tu i O\Vdzie 
trudności zdolał opanować miasto Para. Inne mi a- '''znoszą się gmachy publk·zne, których wielką 
sta kolejno się poddały. Nieszczęsne to zaburzenie ilość i ogrornne rozmiary z zadzhYieniem \Yidzicmy 
taki na umysły rzucilo postrach, że dziesięć lat po· w mieście mającem tylko 16,000 ludności. Zdaje 
koju nie zdołały go \V zupełności zatrzeć, się że ony zostały zbudo\vane \V nadziei pomyśl· 

WJadza wykonawcza pro\vincyi znajduje się niejszych czasów·, gdy miasto Para spodziewało si~ 
\V ręku prezydenta i trzech \vice·prezydentÓ"'· De· zostać miejscem 8kładowćm \Yielkiego handlu. Już 
putt)\Vani od ludu zbierają się w pc,vnych epokach w r. 1685, gdy jego ludność nic prze,vyższala licz
do Pnry i roztrząsają interesa różnych okręgów. by 500 glJ\v, byla tu katedra, koll~gium jezuitÓ\\p' 
Zakres ich '"·łndzy rozciąga się aż do stanon'icnia fre.nciszkanÓ\v, karmelitó"'' ' d\va kościoly, kaplica 
podatków i oplat, lecz czynności te potrzebują po· i szpital. 1\olleginm jezuitów prz~robione zostalo 
t~ricrdzenia cesarza. Sędziowie okręgo,vi, pełnią- na seminaryum, a klasztory zmieniły także pier,vo
cy zarazem obowiązki naczelników policyi, miano- tne swoje przeznaczenie; jedPn został pałacem rzą
'"ani by""''ają w Rio; tylko sędziÓ\V pokoju zu·ykle oo\vym, w dt·ugim pomicszczouo komorę, a w trze· 
sam naród \vybićra. cim arsenał. 

Religia katolicka jest panującą \V <'alym kraju, Oberż nie znają tu "·cale. 1\:rajo,vcy i cudzozicm· 
lecz i inne \vyznanie są cierpiane. Dotychczas je· cy po przybyciu udają się do s"'oich przyjaciół lub 
dnak, przyn:ljmnićj 'v mieście Para, nie korzysta· osób do których m11ją listy polecające i zawsze 
no na ~'et z tqj tolerancyi, gdyż jedyną religią tu bywają przyjęci nader gośeinnie. 
'"yzna,vaną j est katolicka. Stan miejski składa się z Brazylijrzyków i Por· 

Burzliwy charakter ludu zmusza rząd do utrzy- tugalczykó,v, odznaczając~yeh się z\vykle dobrćm 
mywania znakomitej siły lvojennej. Co rano " 'oj- \vychowaniem, pojętnym umyslen1 i nadz,vyczajną 
sko odbywa paradę na Largo da Palacio aż do 8 grzecznością. Pomiędzy gminem znnjdują się także 
godziny; następnie przy odgłosie muzyki odbywa Portugalczycy i wielka liczba Żydó,v, którzy jak 
pochód najgłówniejszą ulicą miasta. Pr<)cz tego wszędzie tak i tu utrzymują się z handlu. 
należy ono do ~rszystkich uroczystości publicznych, Rzemi()słami zajmują się po \Vi~kszej części Por· 
do wszystkich processyj kościelnych, i po'''icrzoną tugnlczyry. Brak \vszelkich sposobó\v sztucznych 
mu jest policy a miasta tudzież \varty dzienne i noc- czyni tu pracę daleko dłuższą i trudniejszą niż w En
n c. Tylko w jednę niedzielę używa ono \vypo· ropie, choć go robotnik 'v części zastępuje cierpli· 
czynku, a wtedy pelni jego służbę g\vardya naro· '-''OŚCifl i rzadkiem " 'ytr\vaniem. 
do,va, składająca się częścią z Brazylijczykó,v, rzę- W n1ieście Para nic uży\vają ani l< oni ani polVO· 
ścią z dziwacznćj mięszaniny Indyan i ludzi rozma- ZÓ\V. Wszystkie ciężary wielkie i małe przcnoszo· 
it.ych pokoleń, czerwonej, żółtej lub olin·ko\vej ne by"' a ją na gło\Yie. D,va oddzialy MurzynÓ\\', rc
b::trwy. gularnie uorganizo\vnne, uskuteczniają w ten spo· 

l\1iasto Para zajmuje przestrzeń nieodpolviednią sób łado,vanie i \Yylndo,vaoie okrętÓ\V. Indyanki 
liczbie S\"\7J<'h mic~zkańcÓ\,~. Domy są odosobnione, również noszą po ulicach naczynia ze świćżą 'vo
otorzone ogradarni i zamieszkane rzadko '"ięcćj dą, żywność \Vszclkirgo rodzaju i ciastka robione 
jak przez jednę rodzinę. \V e sole te mieszkania na- delikatneroi rączkanli s'vych pań, które sprzedają 
ZJ"'ają się rosinas. l\1ieszkańcy ich mają tam na ich korzyść. 
'yszystkie 'vygody miasta, połączone z przyjetnno- Z"'Y kłćm poży\Yicniem niższej klassy ludności 
ściatni \Yiejskiemi. Zbudo\Yanc są z malych kamie- jest ryba solona i mąka z manioku. lVIaniok jest 
ni, spojouych szezelnie balkiern, i taki mają rozkład to roślina znana przez botanikó\V pod nazwiskiem 
że łat\VO je przcv;·ietrzać. ''1 zdluż okien ~górnych jatrop/ta mani/Lot, kassau•a lndyj zachodnich. Łodygi 
piątr ciągną się żelazne balkony, na którycb miesz· jej \Vątłe i lekkie składają się z lvichi pręcikó\v, 
kańry Pary przepędznją \\·iększą rzęść dnia "'bez. które rozdzielone i zasadzone "' ziemię wypuszcza
czynności. ją korzenie i rozrastają się. Dobrze dojrzałe i \Vło· 

)V rozmaityc-h stronach miasta zn11jdują si~ pla- żone pod prass~ wydają sok lotny, silną podobno 
17• 
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stano\l'iąry truciznę. Sok ten, wysuszony w żela· 
znych rondelkach, daje mąkę l\oloru brunatnego, 
z której krajo"·cy chleb '"Jpickają. Tapioka, słu
żą<'a za przypra"'ę do naszych zup europejskich, 
pochodzi rÓ\vnież z t<~j rośliny. Jest to osad tego 
samego soku. 

Najgłó,vniejszemi zaletami rniasta Pary są: jego 
miły i zdrcnvy klimat, niebo bez(·hmurne odbijające 
się ~' szerokićj rzćre i płody wszelkiego rodzaju, za
dzi,viające rozmaitośeią i po\vabem. Tu w ogro· 
dach rosiny, pod zielonemi gałęziami drze\V po· 
marańczo\\·yeh, pośród złoconych ananasÓ\V, mę· 
czennica (passiflora) ot,vh~ra s"·ój ""'spanialy kie· 
lic·l1 ; tan1 u stóp łężnego kokosu mięs!;ają się 

lekkie łodygi krze\YU ka\vy, szerokolistne banany, 
kaktusy z pokręconerui łodygami i palmy na wy
t""'ornym ''rićrzchołku kolorovven1i V\'h)\vające gro· 

• nami. 
O kilkanaśeie n1il od Pary znajrluje się rodzaj 

lasu dzie\\·iczego, którego poetyczuy opis przytarza 
nasz podróżnik. Tam, pocHug sló"v j~go, '''znoszą 
się drze n· a trudnej do u\vierzenia grubości i tak '"Y· 
niosłe, że ptak żartuje sobie na nich z pociskó'v 
myślhYc a. W około tych pniÓ\V olbrzymich okręca
ją się rośliny pod oLne do gałązek \Yinokrze,vu, 
a puąc się z gałęzi na gałęi, z jednego drzc\va nu 
drugie, Z\Yieszają się do zicn}i, zapuszezają '~ nią 
korzenie i zno\VU czolgają się '"górę. Tym spo· 
sobem caly lus tworzy ogromną sie<~, i niPpoclobna 

pra,vie ściąć pojeciynrzPgo drze\vtt, nie uszkodzi
lrszy zarazem innych. Liany ląrząre je z sobą 
mają giętkość i silę sznura. Na tyrh od\vicczuych 
pniach utrzymuje się tnnóst \VO roślin pasożytnych; 

jedne z nich podobne są do lilij, drugie należą do 
rodziny tra" iastycl1. 

Przy kot)cu pory deszczó'v rośliny te k~ritną, 
a k~7iat irh, ląrząc się z rr1ehem i Iiśćn1i drze'v, 
t\Yorzy lvidok trudny do opisania. W epoce tej las 
nołvym jaśuiejący blaskie1n ''7ydaje się jak Ś\viąty
uia ob,vicszona 'vonnemi festonami. Gron1ndy z\vie
rząt i ptakÓ\V oży,viają tę obsz<;rną pustyuią. l\fal · 
pa igrając czrpiu się giętkich lianÓ\V; koati ( •) 
skacze po ziemi zaslt1nćj liś(•iem; Z\Yierzątkn angu

ti (~) tu i O\Ydzie szybko przebiegaj&; lenhviec dra
pic się na lYierzcholld, gdzie go nic nie poruszy 

( ~) ZwierzQ wielkośt i kota. 

\V jego bezwJadnćj nieczynności, a mlody jelonek 
pędem strzały przebiega samotne po1anki. 

Ze "'szech stron przelatują jasnobar\\'ne ptaki. 
Trogon siedZfl<'Y \V gniazdku żało~nie 'voła na s\\·ą 
samicę; mot"tot dź,vięcznyrn głosern po\vtarz a 
d'vie zgłoski od których nadano mu naZ\\7 isko; 
tulcany z '"ierzcholka drze\v O\VOCO'\\"ych 'vydają 
smutny odgłos tukano, tukano; Ż\Va\vy i \\'eso• 
ły pełzacz przeskakuje z gałęzi na gałąź, a od 
<'Zasu do czasu zatrzyrnuje się i spogląda na prze
chodnia; gdzieniegdzie słychać " 'olanie drozdó,v; 
tam znÓ\V papugi mięszają szczebiotania ze śmie· 
c hem; tu przelatują golębie z prążkowatemi pier· 
siami i bażanty różnego gątunku. Pośród tego po· 
wietrznego Ś\viata oko ludzkie z przyjemnośeią 
ściga najlż~jszego i najpiękniejszrgo z ptakó,v, ko
libra, zwanego \V Brazylii pocalunkie1n kwiatów. 1'o 
błyszczy w po"'ietrzu jak bry lun t, to nurza się 

\V wonnym kielichu k nriatu, to gnie\vnie napaua na 
pszczółkę \vdzierającą się "' jego p;u)st\YO. 'l'u 
i o\vdzie moty l e szćrokości dl oni ludzkiej rozpo• 
ścierają pośród gromady blyszc-ząf'yeh o\vanÓ\V 
S\Ye ski·zydł'a metalo,yego połysku. Na piasku Lo· 
jaźlivYa jaszczurka z szyją zlota"Vt'O·zieloną przesu
_\Ya się pośród mrÓ\vck bezustannie ·zajętych S\Yą 
pracą. 

· '''icczorom po tej halaślhYej sc(lnie następuje 
inna, pełna czarodziejskiego uroku. l(wiaty, roz\vi
nięte 'v bltJsku slollca, zamykają S\\'e kielichy i zda
ją się usypiać sne1n mHośei; śpiĆ\vy i krzyki ustają, 
lecz szmer lagodny \Yciąż Lrzrni 'v po,victrzu. 1\tli
riady istot, które rano tak \Yesolo biegały, skakały, 
latały, teraz zasypiają 'v tra\vie lub po d liści~n1, 
a \V ich miejsce tysiące innyc·h budzą się i zaczyna-
ją S\Ve życic. Ogron1ne ćmy rzadkićj piękności za
stępują motyle dzienne; larnpi'ry rozpoczynaj~ S\Yój 
ta u iee p l omie nisty. N ag l e ukazuje się Ś\via tl o bly
szrzącc i szybki<~jul\ połysk meteoru: to o\vad latar
nik. Je<lnorzPśnie ptak nocy roztacza S\voje skr;.y
dla, a? .. madilla \Yychodzi z kryjó\'rki za zdobyczą, 
opossnrn drapie się na drzc\-Ya, a mró,vkojad nicli· 
tośchvie rozpoczyna S\Ye dzieło zniszczenia. 1\Iró\V· 
kojad (anteater) jest zaciętym prześlado,vrą pc,vnc
go roclzaj u mrÓ\\'Cl<, które Z\Yykle osiadują na drzc
\Yie potniędzy połączeniem d\\'Óch gałęzi. Odkry· 
"·szy takie gniazdo, mrÓ\vkojad okręea s\v<)j ogon 
o najbliższą gnłęź, za pon1ocą osti'J<'h szponó'v 

(2) Rodzaj myszy amer~kański6j. . roLi szćroki ot n·ór '" \Yątlćm mieszkaniu s\vych 

\ 
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ofiar, a potem zagłębia \Veti S\YÓj pyszczek i dłu- John Bulilub awanturniczy Yankee zapełni te 'VY· 
g i lepki języrzPk. Bićdoe st\vorzenia, tak po· spy sklepami szynko\vemi, a żegluga na rzćce .~ma· 
rln-vycone w s~'em schronieniu, nie mają żadnPgo zonek zostanie urządzoną '"' dniach stałych, po· 
środka ratunku. l\rfrówl<ojad nie przebacza ani je· dług cen ogłoszonych w Livret Cltaix i doniesie· 

• 
dnćj, i wszystkie pożera. Zarloct\VO jPgo jest je- niach Lloyd'u. . 
dnym ze środkó\v zaradczych jakie natura zawsze W orzekh.,~aniu tej 11ieszczęsnćj reformy, którą 
umieszcza obok złego. MrÓ\\'ki w tym kraju są ekonomiści zo,vią błogosławict}st\vcm, p. Ed\vards 
plagą, którą porÓ\\·naĆ można tylko Z szarat)czą pfynął \V górę rzeki bardzo wolno i Z ~'ielkim tru• 
egipską; dosta\vszy się do ogrodu, częstokroć dem, lecz zachowując swobodę turysty znjmujące
'v przeciągu jednej nory objadaj(\ najpiękniejsze go się każdym wypaokiem, każdym nowym \Yido· 

drze\Va. kiem i przyjmującego z &pokojną filozofią małe nic· 
W miesiącu maju p. Ed,vards najmuje galiotę przyjemności podróży. 

trzydzieści stóp długą a sześć szeroką' " 'ybie- w d d . . l ł 
, 'k . . \Va n1 po rozpoczęciu '''ypra'''Y ,,.,p yną 

ra stern1 "a, dwunastu \Vloslarzy, przysposabia za- T k · · d · · l l 'l 1 · 
1 k . . . na o anun, Je n~ ~ naJ w1ę ~szyc 1 rze { \Y pac aJ ą-

pas cut<ru, awy, \Vlna, soh 1 rozpoczyna \vypra\vę ł d M R 'k t , 1. ·.. t 1 .. , A k 'cyc 1 o aragnonu. ze a a ma szero {OSC za o \l 
po rzece mazane • k" •· · · h · · ,. k · · 1 · 

\
A' • ł b d . l . . mors Ie.J; pol\'Ierzc n1a ")CJ o ryta Jest zte oncm1 ,, spania y ten o szar \VO y nlety e Jeszcze nos1 k . 1\lf , • · • 

• , , . . . , , . . nrysep ' am1. uJ.nost."'·o mtast handlo,vych 'vznos1 
slado\v przemysiu co rzeki AmGryki połnocneJ, . d b . T k . , · d · . rr . . . . . . . , . . s1ę na rzegann o .. anttn u, mię zy 1nncm1 ~.~a· 
1nzen1cr n1e ,,~yciągnął Jeszcze na JeJ brzegach ze· t l t· · d l · · l 
l , . ..l • • • • ł d . . . . , .. n1e a, { o re samo Je no opar· o się po"Ystanlu ro {U 
azncJ urogt, statki a o\vne to'\varami nie ptzci zy- 1835 N ł · · J .. , b d k. · . . , . . , l . a .1 aryzoncle lYtuac gory ar z o \vyso te 
naJą JOJ nurto\v; poczty, obszerne magazyny, 10· , . . T .. • , • • ' 

l 
} d , • h . d t.. • . . , . ~ drze\va l\. ąp1ącc S\'\ e korzenie w falach rzekt ozy· 

te o pctne po roznyc , nie o L>IJaJą się w J P l 1a- . . . . . . , 
• . . : • . v . \VI8Ją CZf'rn·one 1 bulle papugi, tudzież mnost\VO 

lach. GdzlPDH'gdzie tylko ukazują się to małe, nic· · ł t k, ł t II t,. k 1. . . .. . . . Innyc 1 p a O\V znanyc 1 y ~o w eJ o ·o 1cy. 
znaczące portugalskie miescinJ, to kilka <·ha t dzi-
kich Indyan, resztek licznych pokoleń, rozproszo
nych lub zniszczonych przez zaboJ·y Europejczy
kó\V. Pośród ruchu handlo,vego, przetnysłow(lgo i 
rolniczego, którego nie 'vstrzyrnują ani stPpy ani 

• 

pustynie, który wszędzie zmienia postać za,Yla· 
dnięt<~j przez się ziemi, rzeka Amazonek zaellO\Ya
ła jeszcze cał'ą pi~kność pierwotną, i jak władczy
ni niczn1iernego państ\"' a, zgrornadzając '" s'vym 
szybkim biegu \Vszystkie rzeki, \Vszystkie potoki 
gór, które łączą się z nią jak lennicy, idzie \V tysiąc

milo\\· t~ odległości połączyć s\ve nurty z głębiami 

oceanu. 
Niech ci, których \YyoLraźnia unosi się na myśl 

o naturze dzie" iczćj, którzy pragną '\vidzićć dzieło 
przyrody nieskalane ręl<ą ludzką, nieclt n1Ó\vię spie
szą nasycić się tym \vidokicm,-bo przyjdzie dzier) 

gdy on zniknie pod działaniem prozaiczn~go prze
Jnysłu, kt6rj grozi ś'vintu przeistoczenh'nl go '"sieć 
l{ olei żelaznych i linij statkÓ\V paro,vych. Przyj tlzie 
dzicr'1 gdy topór dr\vala p~\Yali te od\Yiec·zne drze

'\Va okry\rtl_jące cieniem S\VJ<.'h galęzi brzegi staro

żytnego l\1tlr·ngnnnu; gdy geomPtl"a znh~rclujc \VJ· 
niosłośei jPgo brzrgó'v; kilka tonnÓ\V b:1wełny 

strzelniczej rozsadz~ skały "·odospadó'v, czynny 

Dalej nieco leży miast.eczko Gnrupa, liczące tyl· 
ko kilkaset micszkat1cÓ\V. Gl<'nvnym przcdmiotorn 

jego handlu jest salsaparilla. 1'u zamiast drze\v pal
mo'\Yych, rosną<·yrh na połuclnioV\lym brzegu rzeki, 
'"znoszą się krzc'"Y ba \\'e łniane niesłychanej " 'Y· 
sokości i rodzaj drze\v które dla koloru s\-vćj kory 
otrzym[!Jy naz\visko drzew·mulat6w. 

Po rnieście Para naj1.nako1nitszym z grodó\v 
Brazylii półnoenćj j est miasto Sanhlrem, noszące 
nazlvisko "~sła\Yione za naszych czasó'v przez szla· 
chetnPgo i uczonego Portugalczyka. l\1a ono pię
kny kościół, fortecę zbudol~'aną silnie i \V dobrćm 

położeniu i około 4000 rnieszkailCÓ\V. l)rzyległe 

pola są bardzo żyzne i służą za pnst\Yisko licznyn1 
trzouom byc.lla. Jeżeli żrgluga pnro\Yn, 1nó,vi pnn 
Ed,vards, zostanie zapro"'adzoną na lVIaragnoni~, 

Santarem będzie n1i(:ljscem bardzo 1uH1dlo\vnćm. 

Pomiędzy tćn1 miastem i Gurupą rzćl\a tna 12 do 
15 mil francuzkich szerokości. Ocl obyd\Vt>Ch tych 
miast, na przestrzeni 600 mil francuzkich, oficero· 

'"ie brygll francuzkirgo który Z\viozał przed nieja
kim czasem te okolice, nali(·zyli 1200 \\'ysp; pra \V• 

da że niektóre z nich bardzo są małe, lecz inne dość 
obszćrnc i dogodne dla kolonizaryi. 
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W około Santarem grunta na kilkaset n1il kw a- wienia. vV szystkie lasy, "'szystkie pola zaludnione 
aratowych zajęte są przez plantacye kakao. I\:akao są mnóst\Vem CZ\VOronogów' ptakÓ\V i ziemno,Yo• 
zwykle mić,va 15 do 20 stóp wysokości, a odzna- clnych z'vićrząt. W okręgach leżąeych przy wyż· 
cza się szarawą bar,vą swych lis ci. Łodygi jego za- s z ej części Marngnouu sam żół\V "''Y starcza do z bo· 
sadzane bywają o 12 st6p jedna od drugiej; od upa- gacenia kolonij. W czasie posuchy idzie on \V gó· 
łu słonecznego dają im zasłonę szerokie liście ba· rę rzeki i składa S\Ve jaja 'V piasku; Vt'tedy Indyanie 
nanu. Po uply\vie trzech lat nie \vymagDją już t.e z kilku mil \V okrąg zbiegaj11 się na la\VJ piasku, 
plantacye żadnego starania. Owoc ich ma kształt zbierają te jaja i wyciskają z nich olt3j, którym na• 
ostrol<ręgo,vy, 18 cali długi a 5 szeroki. Z począt- stępnie napełniają naczynia mające sześć gallonów 
ku bywa on barwy jasno-czarnej, potem ciemno· objętości. DL, zapełnienia j~dnej taldćj miary po· 
żółtej, zawiera miękisz biały i kwaśny, oraz 30 do trzeba d\Yunastu tysięcy jaj, a ponie\Yaż corocznie 
40 ziarn \Vązkich i płaskich. Te to ziarna znane są zbierają sześć tysięry naczyń, ztąd \~·ynika że dla 
w handlu pod nazwiskiem kakao. Dojrzałe O\Voce ich napelnienia niszczą rocznie 72 miliony jaj; a mi· 
zbierają na kupy, starannie oddzielają ziarna od mo to tysiące młodych żół\vi po 50 dnio,Yem lę
okrywającego je miękisza i wysylają do Pary. Prze· gnięciu przebija skorupę j11j i rusza \V wodę, s po· 
śliczna to rzecz plantacy a kakao; corocznie bo,viem tykając tam nieprzyjaciół daleko straszniejszych 
wydaje d~va obfito zbiory. Ukończywszy zbiór, od ludzi. Toż samo dzieje się na każdemramieniu 
właścicie l może już spokojnie kołysać się w hama- rzeki. Unikną"'szy \Vszystkich niebezpieczeństw 
ku, oczekując na drugi; śpiąc robi on majątek. i dosięgną,vszy naturalnćj wielkości, żól\v 'vaży 60 

Około Rio Negro zamiast kakao uprawiają ty· do 80 funtów. Podczas lata stano,vi on głó\vne,po
tut1. Roślina ta j est tu 'v najlepszym gatunku. Wy· żyl>vienie dla Indu. 
syłają ją za granicę 'v długich z'vitkach, ozdobio· WróchYszy po czteron1iesięcznej żegludze do 
nych przez Indyan różnobarwnemi piórami. '\l' szy- Pary, p. E d wards stara się \vyjRśnić dla jakich przy· 
scy krDjowcy, mężczyzni i kobiety, palą tytuń z g li- czyn obszerna i żyzna ta kraina nie c~osięgła dotąd 
nianych fajek, osadzonych na cybuc-hat·h trzy do stopnia pomyślności rlo jakiej się \vznh~ść była po· 
czterech stóp długich. winna. ,,Północnym pro,vincyom Brazylii, rzecze 

Tak 'vięc wybrzeża Maragnonu co ch"'ila przed- on, zbywa głównie na pracO\\'itych kolonistac-h. 
stawiają inny \Yidok: to żyzne rÓ\vniny. to górzyste Rząd portugalski nigdy nie umiał zachęcać tu kolo· 
bogate " 7 kruszcze okolice. Tu rzćka rozle,va się nizacyi obcej, i tak z braku \vspólzawodnict\Ya en
szeroko jak pyszne jezioro, tam ściśnięta ponliędzy dzozicmCÓ\\7 królesh\' O portugalskie, zdoby\.YSZJ 
dwoma. skalisteroi wałami, a wody j ej tnvięzione najpiękniPjsze okolice Ś\viata, zubożaJo i zosta~vilo 
w h~m \Yązkiem łożyskn 1n1lją sto stóp głębokości. w oplakanem spustoszeniu zirmie tak )atn·e do 
Niebo rozciągające się nad tą cudną okolicą jest upra,vy. Starożytni Portugalczycy, kt61·yn1 historya 
niebiesko-Jazuro\Ye, głęboki~, błyszczące; żauen nie oddała może :zupełn~j spra\vietlli \V ości, do naj
obloczek nie zaciemnia jego po,vićrzchni. l{siężyc szlachetniejszych uczuć łąc-zyli płasl<ość umysłu. 

tu ś'vietnićjszy, gwiazdy z niezn·yl\łąjnśnieją V\'spa· Brazylijczycy podobnież nic są zupełnie 'volni od 
nialością. Szczegt')lniej piękny lvidok przedsta\via przesądÓ\V S\vych przodkó,v, bo zacho\vnli uczu
krzyż południowy, ot1polviadająC'y pólnocnej wiei- cie zazdrości \Yzględem cudzoziemcÓ\V. SzczPgól
kiej nieuŹ\viedzicy. l{rzyż ten składa się z czterech nićj nienawidzą i oba,viają się Portugalczyku\v, któ, 
świetnych g'viazc.l ; 'vyżej nieco znajduje się bły· rzy z \Vrodzoną sobie zręcznośc-ią i ZV\7yklćn1 \Yyra
szczący Centaur, Orion ukazujący się \V całym prze- cho"''aniem robią pra,,·ie za~vsze \V bardzo krót· 
pychu i Skorpion \vlekący za sobą s\vój długi bry· kim c·zasie ogromne majątki.'' 
lantowy ogon. Rząd brazylijski chciałby się opiekolvać osiada-

Ziemia okryta jest płodami wsze1kiPgo rodzaju: jąremi w kraju cudzoziemcami. Daje on im bez· 
olbrzymie drzewa, pięćdziesiąt do sześćdziesięciu płatnie w pe,vnych okręgach grunta na "'Jasność, 
stóp obwodu mające, wyborne o\voce, rośliny po- dozwala 'volnego 'vprol\'adzania narzędzi rolni· 

łu~niowe , rozwQają ~ię z łatwością i dostarcz11ją .lu- j czy ch i. maszyn. ~iemię łatwo_ tu .karczować, gd~i 
dz1om, bez wymagania uprawy, dostatecznego pozy- korzenie drze'v n1e zapuszczaJą s1ę głęboko, a kh· 
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mat sprzyja pra~y człowieka. Grunt jest nadz,vy- w prowincy i Para nie jest odpo,viednią potrzPbie 
('Zaj żyzny, sprzyjający uprtnvie eukru, ka,vy, ba ludności; po \vsiach na\vet mało ony kursują, a co 
'velny, kakao, i \Vielu innych płouÓ\V, a jednocześ- najgorsza, to zmienność \vartości jakiej moneta ta 
nie zbićrać można po lasach gurnmę tudzież mnó- pod różneroi pozorami ulega. 

stwo roślin maj11cych wartość w handlu. Pojętny Prowincya Para zajmuje przestrzeń 950 mil kw., 
i praco,vity rolnik otrzyma \V tej ziemi \vszystko to jest prawie polo,vę rozległości Stanów Zjedno

co tylko zechce. Co więcćj' potrzeby najniezbę· czonych. Z u·yjątkiem cz~ści bardzo małej, grunt 
dni<'jsze dadzą się opędzać bardzo małym kosztem, j(~j jest nader łat,vy clo upra\vy i \Vszędzie nadz,vy

a klinHlt jest rozkoszny. czaj żyzny. Najpiękniejsze rzeki lączą j edne j ej 
Oto korzyści jakie pólnoC'na Brazylia przedsta- C'zęś ei z d1·ugiemi i pokrywają kraj caly jakby ogrom· 

wia temu coby się chciał \V nićj osiedlić: le<'Z są ną siecią. Obliczono że rzeka ... t\.mazonek, lVraz 

przeszkody któi·c się sprzceiwiają zaprowadzeniu z wpadającemi w nią, tworzy massę wody zdolnćj 
kolonizacyi. Objawiając nader korzystne usposo- do żeglugi w przestrzeni 40 lub 50 tysięcy mil (fran· 
hienie dla cudzoziemcó,Y, rząd brazylijski odma\via cuzkich). Cały okrąg Para jest o tyle \vyższym od 
im jednak pra lVa obywatclst\va' lub udziela je pod doliny Mississipi, o ile ta ostatnia od doliny Hudson. 
bardzo trudneroi \varunkami. Na n1nóst\YO zagra· 

l{ilka lat temu zawiązało się to\varzystwo zapro
nicznych płodÓ\V nakłada cło, \vyrÓl\·nywające pra-

\vadzenia na rzeee Anlazonck żeglugi paron·ej, 
'vie zakazo\vi; a co gorsze, trudniejsze do pojęcia l 1 . . . dł Ob · . 
· · · d k k . d · d . t ecz prze c się \Yztęcte to u pa o. ecn1e Inne to-
l smutnieJsze, to po ate na az y prze m1o prze- . . . . . 

d łl . . k . j\tf • • \Varzyst\vo ma \YZDO\V1C te us1ło\vanta pod opieką 
znaczony o \Yysy <I za granice ·raJU. 1\'J.ęzo\vie ~ d 

. . d k k ! I zą u. stanu mniemaJą że po ate ten ponoszą upcy cu· 
clzoziemscy, gdy przeci\vnie u(•iska on sprzedają· W kot)cu S\vcgo dzieła P· Edwards OŚ\viadcza, 
cego, i zrnusza go do znacznego obniżenia ceny. że gdyby tonrarzyst\VO to zarządzane było przez 
Bez. tego nie<lorzecznego podatku Brazylia prze- ludzi zręcznych i posiadało dosta teczne kapitały, 
\vyższyłaLy Stany Zjednoczone \Ve 'vszystkich nie· \V takim razie nieza,vodnie mogłoby się po,vieźć. 
n1al płodach. Jej ryż i ba,vclna zale\vają targo\ve Wyjąwszy d"'"a punkta, pod Marajo i Limoeiro, 
plat•e NoV\'Pgo Yorku; jej tytuń lepszy od najlepsze- choć i tan1 łat\vo usunąć naturalne zaV\rady .. cala 
go \Yirgińskiego, a roślina ta w Brazylii ogromne rzćka jest spla,vna. Prędzćj \Vięc lub późnićj nic· 
wyd:1je zbiory. Do tego dołączyć trzeba dziesięci- chybnic rozległy oży,vi ją handel, a tniasto P3ra 
ny kościelne i inne ciężary, przez które położenie stanie się jedućm z nnjpiękni<'jszych miast kuli 
klass roboczych staje się bardzo przy krem; i 'v nich ziemsldćj. 
głól\'nie też leży przyczyna zaburze1i które już mia- Pan de Montra vel, jeden ze znakomitszych oficc· 
ły miPjsce '" rozmaitych epokach, i których si~ je- rtS'rv marynarki francuzkićj, towarzysz Dumout 
szrze można spodzie,vać. d' Urville'a w '''Jpra\vie do bieguna poludniol~'ego, 

Cło oplaea się nietylko oJ przedmiotów " 'YSJ· Z\vidził także \"\'spaniałe okolice rzćki Atn azonek, 
łanych za geanicę, lerz na\vet od przesyłających się i to nic dla kapryśnćj fantazyi turysty, ale z obszĆr· 
z jednego tniasta do drugiego. ,,l{a,va, rr1ó\l·i pan ną myślą nauko\vą. l\1ając sobie poleeonem przez 
Ed\vards, kt(>rąśmy otrzym:11i z jednego miastccz· ministra marynarki dalsze pro\vadzenic na północ
ka uad Rio Negra, została 'v Santarem o<.'loną.'' nym brzegu Brazylii robót hydrograficznych, roz
J(apclusze z Chili opłacają cło na granicy, potem po<'zętych przez admirała Roussin, chciał on po
\V Par11, a następnie jeszcze raz \V Rio Janeiro. znać rzćkę Amazonek, tę olbrzymią arteryą bandlo-

Jeszcze jeuna za\vada przeszkadza rucho\vi han- wą, z którą przez \Viele innyeh rzek ląrzą się: Pc
dlo\VCffill, a tą jest niedostatek monety, składającej ru, BolhYia, Venezuela, Gujana i \Ve \\'nętrzne pro
się ze sztuk miedzianych i assygnatÓ\V przez rząd 'vincyo Brazylii. Po"'odow~tny szlaehetnen1 uczu
\V obieg puszrzonyeh. Najmni{ljszą n1 onrtą jest ciem nnrodo\vości, chciał on piĆr\vszy ponieść cho
r~al, najmniejszą assygna<'yą l 000 realó\v, mnją- rągie\V Francyi \V te strony, do których nieufna 
('ych wartość pół· dollnra. Za obrębem miast polityka rządu brazylijskiego już od trzech " 'ickó\V 
nie '"idać ani złota ani srćbra. Lirzba assygnat zubranin Europie przystępu. 

• 

.. 
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Po d1ugieh usilo"·aniach otrzytnał ''-reszcie 
poz,volenie \\'yk onania S\\'ego przedsięwzięc·ia. \'r y
ruszy,vszy z Pary na okręcie la Boulonnaise, na
Jado'"nnym ŻJ\Ynością na 4 mi~siące, plynął z po
czątl\u przy północnym brzegu" '"ielkiej wysp~ ~1a
rajo, Z\vidził miasto 1\Iakapan, a następnie .zatrzy
mał się w Santaren1. Tu złączyła się z nim goc• 
letta brazylijska, najęta do żeglugi po rzekach '''pa-
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dającyc h do rzeki Amnzonek. Dotarl \Vreszcie d o 
Obidos, leżącC'go o 200 mil (franc.) od ttiścia tćj 
rzeki, lecz tu brak żyn7ności zmusił go do po\vrotn. 

Życzyć by należało aby p. ' de ~lo.ntravel ogłosił 
opłs S\YĆj podróży do Obidos. \\?iadom~ że go pi
sał, a musi zawierać nad tą mało znaną okolicą 

Mńragnonu spostrzeżenia szaco\\'no dla uczonych, 
ciel"a\Ye dla czytając<U publiczności. , -
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Obrazek lubelski, 
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z,ridzając Lubelskie' miasto od miasta." \Yieś 
ode '\Ysi, pra" ie ~hata od chaty, zabłądziłem do 
Bycha\vy, malPgo miasteczka położonego między 
Turobioen1 a Belży;cami, dziś pra,vie do miejskiej 
osady zbliżonego, a ~rzedtem najoardzi~j słynącego 
z sze"''CÓ\V, którzy "'yroby S\voje na kilkadziesiąt 

, 

mil \'' około rozsyłali. SladÓ\V tego lepszego bytu 
nie "'idać \V lichych domostwach ota(\zającreh kwa
drato,vy rs.neK, ,, nizki<:h chatkach zajmujących 

boczne ulice, w ubogiej odzieży mieszkat)cÓn' ; ale 
jeżeli '"yjoziesz cokol\Yiek za tniasto, spostrzeżesz 
mury "·yniosłego .. pałacu, otoczone znarzną Iiezbą 
uomkó.,v, zapewne dla pomieszczenia pat)skh'go 
d'\Yoru budolvanych. Pałac, oddawDa opustoszały, 
ś ,,·ieei nagicmi poszczerbioneroi murami, dach z nie
go opadł, sklepienia się poryso,valy, kolumny pod
pierające nicgdyś krużganki pozbyły się S\vego cię
żaru, sc-hody pogniły. Pomimo tego jednak znać 
lvszędzie urniejętną rękę która gmneh cnły \\'znosi
ła, o-ust który urnial ubrllĆ go 'v szlachetne kształ
ty. n Domki nawet rozsiane w podwórzu świadczą 
żo s ta '"iano je z ró\vną o ich polvierzcho,Yność 
dbnloś('ią. Choć dziś niejednemu nie staje poło,vy 
dttc·hu, albo j:.Jk tandeciarz jednę polo\vę pokrył 
no\vcmi gontami, a na drugićj trzyma jeszcze starą 
opad<~ąrą dachÓ\Ykę, choć ściany się popaczyly, 
a przez t.ynk poopadany, jak przez dziury łachnla
uów żebraka, Ś\Vićcą cegły, jednak baczne oko spo· 
strzeże pomiędzy temi l\'idmanli zn1iennych losÓ\Y 

• • • 
• 

dzi\\·ną zgodność,jakieś niby podobieńst\vo rodzin· 
ne, \Yiążące je między sobą i łączące z patryarrhą 
palacem. ByclHlwa kiedyś należała do rodziny Sey· 
pionó"~, i ostatni z zamożnych ni(\gdyś jtU dziedzi
CÓ\V \vybudował Ó\V pałac, urząd-ził prześliezny 

ogród i \V· upodobanćm przez siebie miejsen za· 
mieszknł. Po\\'iadają że głó\,,nym po,vodem do te• 
go była przyjaźń z dziedzicem Wysokiego, księ· 
ciem Maciejem J ablon0\\7sldm, który dosta,,·szy 
Wysokie po O\vćj glośn~j pani Kocka i Siemiaty,·z, 
o której I\:rasicki po,Yicdział: 

· )V szystkim chłopon1, mieszczanom t~go losu 
• 
zyczę, · · . .. 

Jaki mają vVysol:ie, I(ock i Siemiatycze, , 
i zloży,yszy urząd prefekta clep mentu lubelskie-
go, osiadł także \V 'Y ysokiem, ot"'orzy\Yszy progi 
gościnnego domu bliższym i dalszym sąsiadom. 

Kto 'vić jednakże czy te stosunki nic wyszly na 
zlc dzietlzico\vi Bycha'"Y· Książęe'a fortuna była 
znacznie '"iększa, nie tak łahl'O zarh\viać ją mogłj 
zbyteczno " 'ydatki; gdy przeciwnie dziedzic Bychll .. 
wy, chcąc sprostnć zamożności książęcego .::1 \VO ru, 
'VJ<.'zcrpy,vał oszczędzone przez przoclkó\v fundu
sze i szybkim krokiem dążył do zguby. Budo\,'tl 
pałacu i Ś\vietnc jego utrzymanic ~'płynęły znacz
nie na ·majątko\\'ą ruinę; przyczyniły się do uiPj je
szcze krytyczne czasy, i po kilku latach Ś\vietności, 
Bycha"'a zaczęła się chylić do upadku. 



• 

. . 

• 

, 



• 

• • 
r 

,.· 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



133 

W tei tedy Bychawie, w drugićj poło\vie czcr· 
'vca 18,14 roku, przechodziłem przez pod"'Órze pa· 
lacowe zasłane stertami gruzów, odłamkami ko
lumn, gzymsów, ram ~okiennych j t. p. cząstek 'vspa .. 
niałej niegdyś całości, ,vzniesionćj kosztem rozlicz .. 
nych prac i znojó,v. Przyglądałem się resztkom 
niedogniłych posadzek, po których stąpaly drobne 
nóżki ówczesnych piękności, trzymaJem się porę

czy, które obejmowały rączki z zapałem do ust 
przyciskane, '"Jglądalern przez okna, K tóremi nie
jedno tęskne lub urocze spojrzenie biegło w świat 
szukać urzeczy,vistnienia powabnych ideał{)w, 

i śmiałem się ze \vszystkich ludzkicli dzieł, n1arzeń, 

lvidokó'v i nadziei, śmiechem dzikiego mieszkańca 
sfer podrówniko\-"\1ych, tańczącego na grobowisku. 
I podobno że uśmiech najstoso\vniPjszym jest \V po· 
dobnych miejscach. Młodzieniec bez doświadcze
nia~, poeta z gorącą wyobraźnią, człowiek co nie 
stąpał po cierniach, będą nad niemi płakać. Sta
rzec znękany życiem) filozof patrzący na świat bez 
uprzedzenia, spotkają je tylko uśmiechem. 

Naśmiawszy się \Vięc do woli, gdy już cała prze
szłość tego miejsca przesunęła się przed moją wy. 
obraźnią i niepozostało ani jednego szkiełka przez 
które bym nie spojrzał w jej serce, poszedłem do 
ogrodu odetchnąć wolniej, odś,vieżyć myśl cudne· 

mi widokami natury. Obszedłszy cały ogród, bar
dzo starannie utrzymany i zach\vycający położe

niem, wracalern znów na pałaco\ve pod worze, prze· 
chodząc koło o\vych domków rzędem u stóp pań· 
skich rozłożonych. 

Przed jednym z tych domków na ławeczce pod 
murem siedział starzec otoczony dziećmi. Na Jysej 
gło\\·ie pon'iewalo kilka tylko białych wlosów, 
a długie białe "Vvąsy starannie przyczesane, kapota 
z kołnierzem mundurowym i medal \Vojskowy na 
amarantowćj \Vstążeezce wskazywały dawniejsze 

jego powołanie. Twarz poważna, lagodna i miła 
Z\Vrócona była ku licznej rzeszy dziatek, różnego 
wieku, płci i stroju, słuchającćj z wielkietn zajęciem 
jego op0\\7iadania. Zbliżylem się l<u tej malowni
czej geupie. Starzec przer,vał swoję powieść, dzie
ci Z\Vróciły na mnie ciekawe spojrze nia. 

- Przepraszam was, stary żołnierzu, że n' a m 

przerywam zatrudnienie, rzekłem uchylając czapld 

przed sędziwą jego głową, ale chciałem i ja posłu
chać co też dziatkom prawicie. 

- Małe rzeczy, łaskawy panie, odpowiedział, 
KsJĘGA SW JATY R. IV. Cz. 2. 

niezmieniając postawy, tym samym głosem łago
dnym i czystym, małe rzeczy. Ot aby mi czas prę. 
dzej schodził gwarzę .. z dziatkami, a ony rade mnie 
słuchają. 

- Bo h~ż śliczne rzeczy gadacie, odezwał się 
chłopiec brunet z ogorzałą twarzą i silnemi kształ
tami. Jak was nie słuchać, kiedy opowiadacie o woj
nach, o żołnierzach, o dalekich krajach, gdzie 
w polu rosną takie żólte jabłka, jak te co u nasze
go ogrodnika rosną w drewnianych cebrzykach i co 
je za\vsze na zimę za szkło chowa. 

- Albo o takich dziwach, co z płomienisteroi 
oczyma siedzą w lochach wielkich pałaców i nie
dają nikomu przystąpić, ozwała się czarnooka 
i czarnowłosa dzie\vczyna. 

- Albo nas uczycie takich ślicznych modlitw 
i pieśni, że na \Vet organista takich nie umie, rzekła 
druga blondynka. 

- Oj pleciugi, pleciugi, rzekł starzec, z uśmie
chem klepiąc po tłustych policzkach cl1łopaka. No 
O czemże tam jeszcze \Vięcej? 

- A ktoby spamiętał, kiedy oodzi<:n) co nowe· 
go znajdziecie. 

-Bardzo ch\valebnie, mój po czci wy starcze, · 
rzekłem podchodząc bliżej, że takiero zatrudnie
niem zajmuje(·ie dni e swojego wypoczynku po tru· 
dach i znojach przeszlego życia; niewątpię bowiem 

że każda " 'asza powieść jest nauką dla t.rch 
młodych pokoleń, kt6re się kiedyś na naszych miej
scach rozsiądą. 

- A jużcić coby znaczyła powieść, gdyby się ją 
plotło na wiatr, niby prządka przy kądzieli. Takim 

młodym głowom potrzeba koniecznie coś wymy
ślić aby je utrzymać w ciekawości, a potem cie
kawoś .. ci tej użyć na dobre, na pożytek tych gięt
kich pręcików, aby w dobrć rn wzrosły i zmężniały. 
Zaczynam tćż za\vsze od pacierza, mówię im ró
żne modlitwy których si ę po ś 'viecic nauczyłern, 

potem śpićwam pieśni, najprzód pobożno a dalej 
świeckie. 

- I tę o Żc Jłni ~rzu , eo to: 

Idzie żołnierz borem lasem, 

Przyroićrając głodu czasem. 

przerwał chłopiec. 

- Albo tę o trzech siostrttch, co zamieniły 
w zuzule i wolały: 

18 
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Brateńkut' brateńku, 

Daj wieści o sobie. 

Siostry moje, siostry, 

Ja już Jeżę w grobie. 

Brateńku, brateńku, 

Czy grób twój głęboko? 

Siostry moje, siostry, 

Jak jawor wysoko. 

rzekła brunetka. 
-- Albo tę o Matce Bozkićj: 

• 

Witaj Pani! 

My poddani 
Do nóg Tv.' o ich padamy. 

VVszak nie insze 
Mamy czynsze 

Które składamy, 

dnak były zoarzenia, i znudziłbym tylko pana ołu

gim ich wywodem. 
Ale posłuchaj pan tego co mi się już w czasie 

rn ojej żołnierki trafiło, a co, jak po\vicdziałcm, za
pe\vniło mi teraźniejszy n1ój byt i spokój aż do gt"o
bo \\'(U deski. 

Wiad0n1o zapewne panu że po bit\vie pod Novi 
marszcro\valiśmy dzień i noc z naj"viększym po
śpiechem, aby połączyć się z oddziałem "''Tojsk fran
cuzkich tnającym \VZlnocnić nasz korpus. Ś\vitem 
dnia któregaśmy tak upragnienie \vyglądali, prze• 
clzićt•aliśmy się małą drożynką mijającą się kręto 

\V '-''l\'-'70zach. Dopiero co zaczynało szarzeć; o pa· 
rę kroków od siebie niemożna było nic rozpoznać, 
a zarośla były tak gęste, że nieraz trzeba było kol-

Tylko duszę i ciało. 

Przyjrnij i to, ehoć mało. 

" bą kat•abina toro\vać sobie drogę. Szedłem zaft"'a-

odez\\'ala się blondynka. 
- Cicho~ cicho, terkotki, rzekł wiarus, wycią • 

gając rękę jak gdyby do kou1endy. Cicho, bo nie· 
dacie mi dokot1czyć. Otóż, tnÓ\vił do mnie rlalej, 
po śpie~,.,ach opowiadam im jaką po\\'ieść, o tern 
co się 'vidzialo po świecie, co się doświadczyło 

w życiu; jak Pan Bóg nieraz vviódl człowieka przez 
grady kul, po stosach trupów. Dziatki jakoś rade 
słuchają moich ganręd, i wrastBją im ony \V serca 
i zajmują pamięć, tak dalece że nieraz popłaczą 

się w końcu, a i ja z niemi, ale z radości, że Bóg 
daje taką moc moim sło\vom. 

- Z radośei że gotujecie sobie wielką zasługę, 
przer\vałem. 

- Zasługę jak zasługę, odrzekł, ale może Bóg 
pozwoli że tem spłacę s'vój dług jaki u młodych 
dziatek zaciągnąłem. 

- Jaki to dług? zapytałem ciekawie. 
- O i wielki, bo panie od początku mego życja 

malyn1 ·dziatkom "vinienem wiele przyjemnych 
ch\\'il, a teraz chlćb po~· szedni, że nie potJ·zebuję 
omdle'\-\'ająecmi od zgrzybiałości rękami in1ać się 

ciężkiej pracy, albo żebrać pod kościołem. 
- Ale to dla m nie niedosyć, jabym chciał 'vie

dzieć szczegóły. 

- Zaraz jo pan usłyszy: bo przecież to nie se
kret i taić się z tern nie będę. O rrioj ćj tnłodości nie
mam co wspominać. Lubilem zawsze dzieci, i ony 
mnie też kochały, a ztąd nieraz millłem takie uk.on· 
tentowanie, że aż pamiątki o tych chwilach jeszcze 
się dotąd po starern sercu kołaczą. Probne to je· 

sowany, z glo,vą pochyloną, głód i utrudzenie dia
belnie mi dokuczały. Przeklinalem śmierć że mnie 
na polach Novi oszczędziła. vVtćm zdało mi się 

że posłyszałem płacz dziecięcia; plaez dziecka za
"'7sze mnie oardzo obchodził, mnie który tysiąc ra
zy deptałem p·o broczących Kr,vią ciałach k olegó'v 
i przesypiałem noc najsmaczniej obok jęczącego 
z boleści towarzyszu. Stanąłem, posłuchałem chwil
kę: na pra,vdę płacz dziecka doleciał n1nie z boku. 
Nie tracąc czasu skoczyłem w '''ą"''Óz, i przedzie· 
rając się przez zarośbJ. w stronę zkąd płucz \vy

chodził, znalazłcrn siedzącego na ziemi d'''uletnie
go chłopczynę, ubranego czysto a na\:vet bogato, 
zachodzącego się od płaczu. Choć upadttłem ze 
znużenia, jednak jakoś znalazły się siły. Uspoko
ilem trochę chłopczynę, 'vsadzilem go na plecy na 
moje bagaże i połączyłem się z to\varzyszami. Co 
zaznałem trudu nim stanęliśmy na pier\Yszy wypo· 
czynek, niepotrzeba panu \Vspominać. \V czasie 
\vypoczynku odjętćm sobie pożywieniem pokarmi
łem dziecinę i \vyprosilem u kapitana poz\volenie 
umieszczenia jl~j na ~'ozie który \Viózl kassę puł

ko,vą. Potćm po,vierzyłem s\vcgo \vycho,vat1ra 
n1arkietancc, żonie żolnich·za Polaka, poczci\l:ćj ko
biecie, i z \vielką moją pociechą chłopiec chował 

się dobrze i zdro\vo. l(iedym go \Yziął na ręce, to 
o bej m owal mnie za szyję i dr o bnc usteczka przy
ciskal do mojćj ogorzal6j zarośniętej t\varzy; pła

kałem wtedy z radości i prosiłem na miłość bozką 
towarzyszÓ\V aby mnie zastąpiii w razie gdybym 
zginął, o co, jak panu wiadomo, wcałe wówczas 
nie było trudno. 

• 
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W trzy k'vartały po bitwie pod Nnvi przysłał Do"·icdziałem się że książę , ucickająe z rodziną 
pulko\Ynik abym zaraz stawił się przerl nim. Po- z okolic bit\vy, zabłądził 'v ,v·ąwozy; że ścigany 

bieglem co tchu, rozumiejąc że poszle mnie z jaką pr.zez bandytów zaledwie zdołał umknąć z ŻODll 
depeszą; ale zdziwiłenl się niemało zastawszy go i starszą córką, straci~1szy z oczu powóz gdzie hM· 
przy butelce i kieliszku, trzymającego \V ręku gazetę·. la un1ieszczona niańka z młodszćm dzieckiem. 

- Czyś to ty znalazł dziecko drugiego dnia po l Chłopczyna nie poznał ojca i wydzierał się g\val-
bitwie pod Novi? zapytał mnie pułkownik. tern do mnie, a ja beczalem jak baba, aż cal~ puU~ 
~l Ja, pnnie pulko\vniku. trząsł się od smićchu. 
- Jak mu imię? l{siążę L• złożył zaraz w ręce pulkownika oblig 
_ Nie wiem. zapewniający mi dożywotnią pensyą, i dotąd ani 
~ A czy niema jakich znaków~ jednego miesiąca '" przesyłce nie chJbił. Mój 'V~· 
_ '\Vllaśnie ma br:oda\Ykę na lewym policzku, chowaniec pisuje do mnie listy, które zbieram jak 

blizko ucha. najdroższe skarb:}', aby z niemi kiedyś kazać si~ 

- Chłopiec czy dziewczyna? pogrzebać. 
_ Chłopiec. Otóż, łaskaw!}' panie, jakie to cuda Opatrzność 

boska wyrabia, choć głupi ludzie mówią że tc·raz 
- Przynieś no tu s"'rojc·go wycbo\tVt:n1ca. 

niema cudó,v. Gdyby nie przy""7iązanie do dzieci 
Zeszli się do kwatery pułko\vnika wszyscy ofice-

rlane mi od małości, byłbym:na stare moje lata nie 
rowie, i obejrzawszy chłopczynę' jednozgodnie miał kąta, a o kawałek chleba musiałbym dobijać 
uznali że to ten sam którego poszukują przez ga- W 

się "' pocie czoła. Ręka szechmocnego rzuciła 
zety. r • • • , \V moje ser-ce ziarno, które wzrosło i wydało ŻDi• 

- l\Iasz szczęsc1e, rzekł pułko'"'nik .. ,oc~hl~s ,vo. Takich ziarn tyle, ile ludzi na świecie; ale nie 
życie książątka piemontskiego. Sp(Jdzle\VBJ się .każdJ umie je pielęgno''1ać i nie każdy idzie za 
sutej nagrody. gloseol od niemowlęctwa do niego przemawiają· 

Ja byłbym najchętniej skwito\vał i ze sz('zęścia cym. W ten1 niebrak cudu, ale ,viary; '\Vina nie 
i z nagrody, bo prze'"7idywalein że mi wl<rótcc Boga, ale ludzi. 
trzeba będzie rozstać się z chłopczyną. Starzec skoi1czył, łzawe spojrzenie zwrócił ku 

Pułkownik napisał list. W kilka dni przybył z O· dzieciom patr-zącym w niego jak \V tęczę, uści· 

kazałJm orszakiem książę L*, a kiedym mu podal snął je po kolei i rzekł:- . 
dziecię zdro,ve i wesołe, to rzucił mi się na szyję - Na dzisiaj będzie dosyć; jutro, da Bóg docze· 
i omało mnie nie zdusil Z radości. }{aĆ, ZllÓ\-\' O Czem innem pogadamy. 

------

' RłS G N łADY t FE LIS RUEA). ~l) 

Ryś gniady jest gatunkiem rysiów mni~jszych; 

odróżnia się od innyeh eienkirn, na końcu i z pod 
spodu białym, ogonem, mającym z wierzchu pier
ścienie od spodu przcr\\'nne, oraz krótkie mi, nie
kiedy znikająceroi kitkatni usznen1i. Maść sierci 
miewa \V zituie czer~'onawo-popielatą; \vłos spodni 
,vełnisty jasno-czer\vony \V każJej porze roku; włos 
dłuższy, czyli górujący, zimą ~zaro i czarno obrącz· 
kol''any, z kot1cami białemi; spód ciała i strona 

\vnętr .l na czlunkó~r białe, czarno centko\vane, 
\vierzch zaś i ze,vnętrzna strona czlonkÓ\V małeroi 
cien1no-brunatnemi plamkami i nie,vyraźnemi kre· 
sami upstrzona; okolice oczu i warg białe; szczęki 
kilką czarnem i paskami oznacz·one; uszy zewnątrz 
czarne, z bialą, połyskującą we"'nątrz plamą. La· 

( 4) Fr. Cuvier, Mammifer. III, livre 58. Richardsoo, 
fauna I p. 4 08 . 
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tem, kiedy włos wierzchni jest krótszy i niema 
białych końców, kolor czerwony \vłosów wełni· 
stych staj e się wydatniejszym, plamki \vięcej od
znaczonemi, i linia centek wzdłuż grzbietu widocz· 
niejszą. Ubarwienie to rysiów niejednakowego by
wa natężenia w różnych indi\viduach; kolor głó
wny wpada już w szaro Z'łjęczy,już bardziej w czer· 
wony. Roślejsze egzemplarze miewają 2 stopy 10 
cali długości, z czego na ogon 5 cali przypada. 
Ryś gniady przebywa \V Stanach zjednoczonych 

i Meksyku. Richardsan za miejsce pobytu jego po· 
daje wybrzeża rzeki Kolumbii; w Kanadzie go nie
ma, Obyczaje jego mało jeszcze są znane: przeby
wa w miejscach bagnistych lub zaroślach; na zdo
bJcz, którą stanowią króliki, szczury i t. p., poluje 

.. 

lu b chytrze czatuje. Gdy \V ody z gorąca wyschną 
żywi się rybarni i żabami. Przed pogonią, \Vedług 
opisów, stara się ubiedz w zarośla lub bagna, gdzie 
usiluje zagmat\vać trop przed goniąceroi psami, 
biegnąc \V pros t, a potem w poprzek, i \V e \\'szystkich 
kierunkach drogę przecinając. Napotykamy także 
wzmiankę iż ratując się od natarczywej pogoni, 
zbacza w miejsca bagniste i zapuszcza nogi w muł, 
aby po wyjściu na ląd zgubić trop ścigającemu uie
przyjacielo\vi. 

Krótką tę wiadomość o rysiu gniadym podajemy 
z u\vagi iż hantłle futer skórami jego obficie zao
patrywane bywają. 

Ks. Jdzef Wyszyński. 

WYPRAWA Dra VOGEL 
NA POŁUDNIE JEZIORA TCHAD W AFRYCE ŚRODKOWEJ. 

Doktór V ogel \vybrał się z Tripolis \V podróż 
do Afryld środkowej na początku roku 1854; ale 
zaledwo zdążył przesłać p. I-Ierrmann, konsulo\vi 
angielskiemu, niektóre spostrzeżenia swoje, gdy 
silnie dotknięty żółtą febrą, śmiertelnie zacborowal 
w Kuka, stolicy krajny Bornu, na brzegu zacho
dnio-poludniowym jeziora Tchad. Przez dziesięć 
dni leżał bez przytomności i pra,vie bez pomocy; 
aż wreszcie szczęśliwa konstytucya, choć niezbyt 
silna \V ogólności, zwalczyła chorobę, i odtąd już 
podróżny niepotrzebował lękać się zabójczego kli· 
matu tych okolic. W kotl.cu marca Dr. V ogel o ty
le odzyskał siły, że mógł tol-l7llrzyszyć szeiko,vi 

Bornu na wielką obławę niewolników "" stronie 
południo\vo-,vschodniej od l{uka. 

Pan Vogel w t~j '\vycieczce dotarł do 9° 30' szć
rokości pólnocnćj, to jest o jakie trzydzieści mil 
ang. dalej aniżeli poprzednicy jego, doktorowie 
Barth i Overweg. Armia szeika składała się z 20,000 
jeźdzców, 3,000 wielbłądów i 5,000 wołów pro
wadzonych przez 15,000 przewodników. Było to, 
jak mówiono, najsilniejsze wojsko jakie od ezasu 
.szeika El-Kanemy \Vyprawiło się z l{uka. Niezmier-

' 

na ta zgraja, zagrzana żądzą zabójst\Va i grabieży, 
posuwała się zwolna ku krainie Musgów i Tubo
risów czyli Tufurisów: bo nieszczęśli\ve te plemiona 
oddawna już są celem pustoszących wycieczek 
mieszkat1có'v Bornu. P ółoocna część kraju Mus

gów, którą Dr. Barth nazwal Adishen, położona 
między 11 o a l 0° 40' szerokości pó1nocnej, przed 

niejakim już czasem została zdobytą i wcieloną zu· 
pełnie do Bornu; lecz dalej ua południe wszystko 
co żyje drży przed napaścią okrutnych sąsiadów. 
W miarę jak nieprzyjaciel się zbliżał, llJdność ustę· 
po\vała w głąb' kraju, unosząc z sobą całą swą 
własność. "'r opuszczonych osadach znajdowano 
tylko gafaly (rodzaj zboża) i tytuń. Dopiero pod 

10° szer. półn. i 14° 35' dług. wschod. \Vedług po· 
ludnika Green\vich armia spotkała się z oddziałami 
~lusgó1-v pędzących trzody by dla. Dr. V ogel i tam 
również ujrzał obszerne jezioro, rozciągające się 
w niezmierzonej okiem przestrzeni ku południowi. 
Podróżnik nazwał je jeziorem Tubori. 

Musgo1-vie schronili się ~a brzeg przeciwny je
ziora, sądząc się tam bezpiecznemi; ale na wielką 

ich trwogę jazda szeika rzuciła się w pła"'' lV miej· 
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scu gdzie woda nliała tylko około trzc<.'h cz\var· 
tych n1ili szerokości i sześć stóp głębokości. Mnó
stwo jcźdzców i koni zginęło w przeprawi~; reszta 
\Yszakże, \vylądo\Va\vszy, zabrała z póltara tysiąca 
nic\volników, same kobićty i dzieci do d\\·unastu 
lat co naj\\ ięcej, oraz do 2,000 sztuk bydła. W zię
tych lV niewolę mężczyzn prawie 'vszystkich zabi
jano na miejscu; małą tylko liczb~ uprowadzono 
do obozu, dla zadania im śmierci \V \vyszukat1szych 

męczarniach. Kobiety tego plemienia niebardzo są 
cenion~, bo je oszpeca niezmiernie kawałek okrą· 

głego drze \\'a, mający półtora cala średłJicy; któ
rym przedziurawiają sobie wargi. Można więc na· 
być te nieszczęśliwe istoty po cenie 250 franków 
za gło,vę, a dzieci za 50-150 franko\v. 
· Od brzegó'v jeziora Tubori plemieńcy Bornu 
Z\\'rócili się na północ ku rzece Shary, niszcząc 

\VszysLko i pustosząc. Pociągną\vszy mil kilkadzie
siąt brzegi~n1 rzeki, przebyli ją 'vplaw "' wązkićm 

• • • • nu eJ s c u, traeąc 1 tym razem w przeprawie znaczną 
ilość jeźdzrÓ\V i koni. Dopadłszy brzegu "''scho
dnie go, schwytali \V kilku godzinach 2,500 Mus
gó'v i przeszlo 4,000 sztuk bydła. Z 'vypra,vy tej 
trzydziestu sześciu mężezy:&n przypro"·adzono do 
obozu, gdzie każdemu z nich tępemi narzę(lziami 
sieczneroi ucięto pra\vą rękę do łokcia i le\vą nogę 
do kolana. W tym stanie porzucano ich na śmierć 
po\volną. Ale ta s1·oga męczarnia nic była jeszc-ze 
szczytern okruciei1st\va z jakiem nad nieszczęsnem i 
past,viono się jeńcami. Musgo\vie chodzą nago, 
a niezmiernie są drażli,vi na chlód i wilgoć, od któ
ł-y(·h ubezpieczać się starają \V dobrze zbudo\\·a· 
nych chatDch. Nadeszla już pora dćszezÓ\v, gdyż 
przytoczone zdarzenia miały miejsce na początku 
tnaja. Co nocy straszne by"'ały burze, a raczej 
uragany, o których, jak mÓ\\7i dr. V ogPl, Europej
czyk nićtna i pojęcia. Deszcz lal potokiem, a bie
dnych jer1có\v zosta\viono pokotem na zierni, któ
ra skutkiem ule\vy w błotnistą \Vkrót<'e zamieniła 
się kałuię. Leżeli tam na pół stopy zanurzeni lV \VO .. 

dzie, wy$tawieni na działanie sloty, i dz\voniąc zę· 
bami, najsroższych dozna\vali cierpiet1, a nie po
dano im na\vet choć lichej szmaty dla okr·ycia człon
ków ~vskróś zimnem przeniknionych . .. 1'o też bie· 
gunka i ospa zjawiły się zaraz między niemi w po
staci tak g\valto,vnej, że z czterech tysięcy indi,vi~ 
duÓ\V zaled"vo pięćset przyprowadzono ŻYY\7ych do 
l{uka. · · · 

KsiĘGA Śwt!.TA R. IV, Cz. 2. 

Gdy \V obozie okazaly się choroby, dr. Vogel, 
cierpiący takżr, \Yyprzedzil armią i pospieszył z po
wrotem do tniasta; już bo"'iem od tzcch tygodni 

nie n1iał na sobie suchej odzi<'ży, i '" całyrn tym 
czasie ani razu dostać nie mógł zdro\vej i posilnej 
• • • zywnosci. 

''

7 

ypadki tćj potlróży uczonego doktora bardzo 
są zajmujące. Rzcrzy\viś c i e, o prÓc7. ba daó astro
nomicznych i botanicznych będących j~go pracami 
facho,vcmi, żad en fakt j akiejkol wiek ważności na

uko'"'ej nie uszedł jego u"·agi. Nlljznakornitszym 
może jt~st pe'''nik że cała okolica z\vidzona przez 
dra V ogel, rozciągt•j ąca się na d \Vieście mil geo· 
graficznych ku południo·\vschodo\vi od stolicy szei
ka, mało bardzo j c~t '\-Vzniesiona nad poziom mo
rza. PraV\·da że już Barth. i Over\veg \'Vjrzekli iż to 
rólvnina ni<'przcr\vana, ale zby,valo dotąd na do· 
kladnćm oznaczeniu j Pj "'JSokości. Wielka ta pła· 
szczyzna Afryki Śl'odkovrej, z 'vyjątkiem kilku tyl
ko szczytÓn' granito,vych tu i o\vdzie po ni<~j roz
rzuconych, aż do 9° 30' szer. póln. nie przedsta,via 
"'y.ższego \Vzniesicnia jak stóp dzie,~vięćset. Dr. 
Vogel donosi nam także iż na 120 mil od Kuka, 
znalazł lr głębokości 20 stóp pod powic~rzclJnią zie
mi takiż sam pokład wapnisty złożony ze skorupia~ 
ków 'vody slodkiej, jaki odkrył pod l{uka \V głę
bokości stóp sześciu. V\? nosi ztąd że cała przestrzer} 

rozciągająca się n n przeszło l 00 mil od tego mia
sta 'v kierunku poludniowo-,vschoclnim, musiało 
kiedyś zajmo\vać jezioro Tchad, \V epoce kiedy 
granice jego nicrÓ\Ynie dalćj sięgały od dzisiej
szych. 

Oprócz tego przypuszczenia, sam fakt sprawdzo
ny małego \\'Zuiesienia tych okolic, wypadki da
'''niejszych spostrzrżei1 hypsometrycznych dró,v. 
Vogel i Over~·cg i porniary dokładne dra Barth, 
szaco"rnym są nabytkiem dla nauki ziemioznaw
stwa, i obalają zupełnie dotychczaso\vc \vyobraże· 
nia o geografii tej części Afryki. '\' iadomo że do 
tej pory najh'psi autoro\vie pustynią Sahary i całą 
pra,vie Afrykę północną U\vażali za ogromną ró
\Vnin~ slabego bardzo \Vzniesienia. Natomiast po
dawano za pewnik niezbity, że zaraz na południe 
od j eziora 1'chad zaczynają się pasma g órzyste do
chodzące kilku tysięcy stóp \vysokości. Otóż z ob· 
ser"·acyj członków \vypra\YY do ... t\.fryki środko'"·ej 
" 'yply,va przekonanie że rzecz ma się zupełnie 

przeciwnie. Sahara rzeczywiście jest obszerną pła· 
ł9 
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szczyzną górną, \vzniesioną na 1000 do 2000 stóp puścić że lvielki e to \\'Ód zbiorowisko, tak małćj 
* 

nad poziom morza Srodziemnego, gdy tymczasem stosunko\\'0 głębokości, jest natury peryodycznej, 
okolica jeziora Tchad i rzeki Shary tlvorzy nie- że wzrost swój, jeśli nie bytność, winno ulewom 
zmierną kotlinę, której najniższym punktem jest pory deszczol\'ej, jak wiele innych jezior afrykań· 
samo jezioro. No,ve te wiadomości o względnem skich, a nawet jezioro Tchad. Zgadzają się także 

\Vzniesieniu Afryki środko,vej rzucają także świa- na to \vszys<'y trzej podróżnicy, że całą tQ okolicę 

tło niemałe na kształt jej fizy<'zny, klimat, florQ corocznie dotykają polvodzie. Dr. Vogel donosi iż 
i faunę. . . brzegiem-północnym jeziora Tubori jest łańcuch_ 

· Kraj cnly otaczający jezioro Tchad właściwie granitowy nie\vielkiej wysokości, którego podsta\\'a 
nie jest czćm innem jak rozlPgłyn1 odsepem. · Po wznosi si~ na 940-980 stóp nad powierzchnią 

• opuszczeniu oazy Agacle s, położonej o 2 50 mil od oceanu. · . 
Kuka, Dr. V ogel aż do Wazy, odległej na l 00 mil Kraina Tubori albo Tufuri leży pomiędzy 9° i l 0° 
ku polttdnio-,vschodowi od stolicy Bornu, nie na- szer. półn. i między 14° i.l5° długości \Vschodniej, 
potkał ani jednej skały, ani jednego głazu. Za W a- stanowiąc rÓ\vninę bogatą, żyzną i dobrze upra\vio· 
z~ dopićro grupa odosobniona szczytów granito· ną. Armia szeika Bornu postępowała niekiedy bez 
\vych wybiega prawie piono\VO śród rÓ\vniny przcr\vy przez cztery do pięciu godzin łanami ga· 
i wznosi się do \vysokości 400 stóp nad poziom fały i tytuniu. Tę ostatnią roślinę niezmiernie lubią 
przyległy. ·: . ... . ; · krajowcy, szczególniej kobiety, które pra,vie cią· 

Co do hydrografii tych okolic, dr. Vogel śle· gle palą krótkie fajeczki z gliny i słomy zgrabnie 
ozil bieg rzeki S hary, głównego ich strumienia, ulepione. 1\:ażda też uiem,al cbata posiada zapas 
\V przestrzeni dość rozlegl~j. Pod l 0° szó~. pół n. kilkudziesięcin funtÓ\v tytuniu. Jezioro Tu_bori ota• 
rzóka ta miała \V przecięciu do 2000 stóp szerokości, czają rozległe lasy, złożone po większej części z ga
a 15 st6p głębokości; ale to było \V początku po- tunku palmy Z''·anej w Nubii dereb. .W spaniałe to 
ry dćszrzów. Podług śladów jednakże znalezionych drze\vo ma koronę rozłożystą i żywćj zioloności, 
na opoczysłE~mjej \vybrzeżu Dr. Vogel przypuszc-za, pień g~adki. 0\'\'0ce S-9 cali długie, a 6-7 szĆ• 
że w czasie najll7iększego przyboru dosięga ona rokie, koloru ciemno-żółtego, ważą do pięciu fun· 
\\Tysokośt·i podwójnej, to jest 30 stóp głębokośc~i; tów i w sn1aku przypominają ananasy. · 
a wtedy, jak obliczył, \vielka ta rzeka przeh~\va do ·. Tuboriso,vie płci ohojej za całe ubranie noszą 
jeziora Tchad na sekundę okolo 140,000 stóp ku- \\_.ą~ką przepaskę skórzaną na biodrach, do której 
bicznych wody. Pomiędzy 10° i 11° szer. półn. kra- kobiety przyczepiająjeszcze z tyłu gałęź palmową. 
jow<'y nazywają ją Arreh. l\1icszkai1cy Bornu nada- ~Ięźrzyzni do obrony używaj(} tylko drzewców 
ją j ej powszechnie naz\vę Loggeneh. ostro zakończonych i maczug, rzadko kiedy lvłócz· 

Jezioro Tubori, "'Jżćj już lYzmianko\vane, cią- ni. Zamożniejsi posiadają małe koniki, na kt<lrych 
gnie się od l 0° szćr. pół n. i 14 ° 35'· dl u g. lVschod. jeżdżą oklep. Podróżny nasz o jeźdzcach Tubori
\V kierunku poludnio\"\·ym, aż poza 9° szerokości. SÓW dzi"·ny opo\viada szczegół: gdy «.'iągną na 
Ma ksztalt zbliżony do trójkąta. Szćrokość jego \vojnę, mają zwyczaj rozdrapy\vać sobie rzęści ci a· 
i głębokość ZV\'iększa się ku południowi, tak iż pod ła zostajlice \V zetknięciu z koniem, mó,viąc że 

9° 30' szer. półn. dochodzi mil czterech. Jezioro krew uchodząca bezpie<.·znie zapewnia im siedzenie • . 
to obejmuje mnóst\vo wysp podłużnych, gdzie miesz- 1\lieszkania Tuborisó\v są kształtu okrągławego, 
ka gęsto skupiona ludność ~1usgów i Tuborisów. pokryte bardzo gęstym dachem słomianym i oto· 
W krańcu północnym otoczonym bagnami glębo· czone wałem ziemnym na pięć st()p \vysokim. Na
kość jego nie przenosi 5-6 stóp; pod 9° 30' szer. około tych chat, postawionych Z\vykle grupami po 
póln. \vynosi ona stóp 20. P. Vogel mniema że kilka lub kilkanaście razem, by"·a miejsce ot\varte 
długość całą jeziora Tubori obliczyć można na 60 otoczone krz:ikami, gdzie Tuboriso\\·ic składają 
do 80 mil geograficznych. · S\\'e zapasy zboża, słomy, drze\va i innych przed· 

O ile wiadomo ani Barth ani Over\veg nie o zna- tniotów. l(ażdy z nich mie\va po kilka żon, a w ra· 
czyli tego jeziora, chociaż kraina Tufuri czyli Tu- zie niedostatku żywności dzieci S\Ve sprzedaje 
bori objęta jest mappą Bartha. Można by \\'ięc przy- \V nie\Yolę. Poży\Yi(\nie tych plemion · stano\\'ią po 
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\Viększej części ryby i gafaly. Byclła nie zabijają ni· 
gdy, ograniczając się na zjedzeniu sztuk padających 
przypadko\vo; ale za to nie gardzą żabami i "'ęŻa• 
mi, a prosię naj\\7yszuka1iszym dla ni(·h jest przy· 

. smakiem. P. Vogel pod 10° szer. póło. znalazł po· 
spolitą Ś\\'inię europejską. 

Niezależnie od raportÓ\V i kart geograficznych na 
"'ielką podziałkę skreślonych, które uczony doktór 
złożył angielskiemu ministerst" u spra\v zagranicz
nych, przesłał on tą sanlą okazyą bogate zbiory 
geologiczne i botaniczne p. p. Roderykolvi Mur· 
chison, W. J. Looker i dr. Bro'"·n. 

Co do projektó\V jego na przyszłość, zamierzał 

on opuścić l{uka \V lipcu 1854 r. i udać się do Ada· 
ma\va, \V nadziei spotkania tam \vyprawy \vracają· 
(·ćj z Yakoba rzeką Tszada. \\? końcu tegoż roku 
Z\vrócić się miał do Uadaj, i dotrzeć,jeśli się uda, 
do oceanu indyjskiego; \V przeci"'nym zaś razie po· 
stano"·il po,vrórić do Europy w końcu 1855 roku 
przez l{ordofan, Darfur i Egipt. Ale ktokol\viek 
ze \Vspółczuciem śledzi przedsięwzięcie nicustra
szonego podróżnika, ten pragnie bezwątpienia aby 
szano"'ny doktór przyspieszył Sll'Ój polvrót drogą 
jaknaj krótszą, nic narażając zdro\Yia i życia "' tru· 
dach siły ludzkie przechodzących. 

PASTERZE KARPACCY. • 

PRZEZ DR. T. TRIPPLINA. 

Pomiędzy ładnen1i ak,varcllarni n'łoskiego pcn· 
zla przccho"'anen1i \V galeryi znmku uiedzit·ki~go 
\V \\~ ęgrzech, znajduje się jedna przcdsta,viająca 

młodego pastuszka i n1łodą pasterkę, pogrążonych 
\V tkli \vej, jt1 k się zdaje, rozmo"'ie. Nicopodal \Vi· 

je się srebrny Dunajec pomiędzy polami i łąkami 
kurpackiego Przedgórza, a księżyc przyśn,ićca swą 
bladą kosą kraj obrazo,vi, \V te m miejscu dośc je
dnostajnemu. Całe malolvidlo niezmiernie udatne 
i pra\vdą tchnące, pomimo picszczotli\'ł'Jch rysÓ\V 
młodej pasterki i młodego pastuszka, pomin1o nie· 
z\vykłego ubioru tego ostatniPgo. 

\\'iejziałem zresztą że malarka \Yłoska podczas 
pobytu s\\·ego w zamku hrabi Paloczaja \Yzory 
s\Yoje naj \vięcej z natury zbierała; \vięc i temu zape
\lne ut\voro'''i pra,vda służyć musiała za podsta
'''ę. I tak było \lV istocie: żyli tu \V blizkości przed 
kilką laty O\Yi d\vaj pastuszko"·ie "'yobr8żeni na 
malo\vidle uiedzickit~m (którego załączona rycina 
u·ierną jest kopią), a history a ich życia tyle ważnych 
nasu\va myśli, że skreślam ją tutaj tak zupełnie. ja
kem ją poslyszał z ust miejsco\vego \vikaryusza. 

• • • 
Za życia starego hrabi Pałoczaja "'szystko ina

czej się działo \V dobrach nieoziekich jak teraz. 
Nieboszrzyk pan jenerał służył dość długo \V 'voj· 

sku; nie "'icm czy się stał bardzo strasznym nie· 
przyjacielon·i, ale to \Yiem, że za każdym po\Yro• 
tern z \Vojny Afrodyta wynagradzać musiala \Voja· 
kolvi trudy poniesione \V usłudze brata jej Marsa. 
Więc raz po po\Yrocio hrabi z obozu do s\vego 

zamku trafilo si~ jakoś w rok, że najpiękni~jsza 
,·vieśniaczka jednej do .klucza niedzickiego należą· 
cej \Vłości urodziła ślil•znego synka, Z bystreroi 
oczyma i sm1tgłą kibicią; a znów we d"va lata pó· 
źnićj zdarzyło si~ że jakaś ladna bardzo chłopka 
\V innej '"si dóbr Pałoczaja powiła córeczkę prze· 
clzi\Ynej urody, z tęsknemi oczyma i drobneroi rącz· 
kam i. 

Ojco\Yie 0\\7ych cudo\\'nie od przyrody uposażo• 
nych dzieci, \\7 łościanic do majętniejszych należą· 
cy, skrobali się w gło\\'ę, zdumieni że Bóg ich ob
darzył tak niespodzianie potomkami; kumoszki zaś 
potrząsały głową, mÓ\\'iąc: ,,blic wycho\vają się tu 
na naszym chlebie takie delikatne dzieci, oj nie!'' 

Tymczasem jakaś nie\vidzialna opieka czuwała 
nad Jaśkiem i nad Teklusią, i przeprowadziła ich 
cudo\\'nym sposobem przez \Vszystkie niebezpie· 
czei1stwa g1·ożąco życiu niemo,vlęcia w chacie uro
dzonego, przez •,rszystkie choroby, glody, przed
nó\vki, bićdy, zimna i rozliczne gorycze to\varzy· 
szące od kolebki do grobu ŻY"'otowi kmiotka sło· 
wackiego. 

19* 
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Pralvda że si~ ojcov.rie tych dzieci, dufni 'v o\vę dobrego, wszczepiając w ukochane swe dzieci 
nie\vidzialoą opiekę, rozpili; aleć to propinacyi do- uczucia niekłamanej religijności. 
chód czyniło, i można po"7iedzieć że tu się spraw- W takiem to otoczeniu prostern i poczciwćm 
dziło przyslowie francuzkie: "Ce qui vient par le spędzili pier"'sze lat kilkanaście śmiały Jasiek i tę· 
tambour, revient par lajlute.'' (Co z bębna przycho- skna Teklusia. Kształcąc się ile stało sposobności, 
dzi, to diabli biorą przez piszczałkę, czy li przez kie- mimo wiedzy pra \Vie \vykarmili w sobie pojęcia 
liszek, bo to 'v tym razie zupcłu i e równoznaczne). poetyczne, te m "'ięcej że on gdzieś znalazł przypad-

Rozpili się i zubożeli; ilzieci zaś dorastały, i po. kicm starą księgę o bohaterach swego lo· aj u i l\7 jej 
śmierci starego hrabi zostały pastuszkami, bo siły czytaniu, pilnując stada koni, zatapial calą s\Vą du
ich uie wystarczaly na pełnienienie trudniejszych szę; a ona od sędziwego kapłana dostała ży,voty 

czynności gospodarskich. świętych, i pasąc S\Ve o\vieczki, przemyśli"'ala orze· 
Stary pan hrabia unu1rl dość nagle, kiedy syn je- czach tak pięknie i budująco tam opisanych. 

go Janusz, jedyna odrośl Pałoczajów rodu, był na Poznali się z sobą na cmentarzu, na grobach 
uni\\·ersytecic; ale coś na godzinę przed zgonem swych matel<, które 'v jednym dniu padły ofiarą 
długą mial rozmo,vę ze sp0\1viednikiem s\voim, na- straszli,vej zarazy, przebiegającej \Vtcdy po raz 
der godnym kapłanem, a nawet mu napisałlist ja- pi<~r\-vszy struchlałą Europę. I od tt~j .ch,vili Jasiek 
kiś, który mial być doręczonym młodemu hrabi- i Teklusia, liczący już po .Jat kilkanaście, pokochali 
czowi dopićru gdy dostąpi pełnoletności, to jest po się w sobie, i za\vsze tak trzody pędzili ua past\Yi· 
dwudziestym czwartym roku życia. ska, żeby się jaknajczęściej spotr~ać, żoby z sobą 

Pastuszko,vie nasi '"'zrastali i krzepili się w siły, przepędzać nietylko dnie, ale nawet i nory; \-V o\vych 
pomimo slót, wezbrat) Dunajca, ulew, gy·omÓ\~7 kar- bo\'\'iem stronach nie zdołasz oder\vać bydła od pa· 
packich, głodu, febr, zimna i cholery. Teraz już szy, gdy po długim i głodnym przednónrku piękna 
Bóg tylko jeden czu\val nad losem dwojga pa- zabłyśnie wiosna i w dni kilka bujną "·yludzi z ło
choląt. na ziemi roślinność. Więc w cieniu drze\v i krze· 

Pleban tniąjsco\1·y, ten sam l<tóry był spowiedni- winy czytali sobie jaką książkę pożyczoną Teklu· 
kiem ś. p. jenerała, z11jn1ował się wpranrdzie niemi ni przez starego plebana, w nocy zaś, kiedy świa
po trosze: czasem im spra wH jakie okrycie, 'vysłu- da nie było, rozmo,vami czas sobie skracali. 
cbal ich paeierza, nauczał katechizmu; ale że sam Nikt \V okolicy nie '"'iedział że znany z bystrości 
byl \V wieku sę~zhvym, 'vięc '~rszystkiego doglądać i od\vagi Jasiek 'viduje ~ię z 'fcklusia już sławną 
ni mógł, i polecilvszy ich szczególnym lvzględom z pobożnośai i urody. Parę lat coś potrwało to lu
nauczyciela \Yiejskiego, sądził że jakoś \vszystko, , be, miłosne pożycie: Jasiek tęgo dorastal, Teklu· 
przy pomocy Najn·yższego, pójdzie dobrze. nia ślicznie rozk'"'itała. 

Trzeba oddać sprtl \Viedlhvość szlachcie węgier· Aż naraz zjawia się przecież ~, s'vym za1nku od 
skiej: szkółki pozaldadala lYe 'vszystldc.h pra"'ic lat dziesięciu niewidziany mlody dziedzic dóbr nie
gminach, nie lękając się żeby ją kiedyś chłop lVJ· dzicldch. Z oba,vy żeby go nudy nie zabiły w tym 
przedził rozumem. Na małćm '"7prawdzie poprze- barbarzyńskim zakątku, pan hrabia przywiózł z sa
stają w O\vych szkółkach: uczą katechizmu, czytać, bą młodą rnalarkę '''łoską, naturalistę niernieckie-
pisać i czterech Jzialań arytmetyki; ale i to posłu- go i całą orkiestrę ~łożoną z Czechów. · 
ży niejednemu prostaczko"7i do wydźwjgnienia się Stary pleban, upatrzy"'szy stoso,vną chwilę, 
z ciemnoty, już i to skąpe światło dla \vielu staje zmierza do zamku i wr·ęcza dziedzico,vi Ó\V list. 
się dobroczynnem. napisany przez nieboszczyka hrabię na łożu śmier-

Uczęszczali "rięc do szkółek Jasiek i Teklusia, telnem. 
tylko że nie do tćj samej, bo \Vioski \V których się w· liście tym ojciec~ blogosła"·iąc syna, przyzna• 
zrodzili do osobnych gmin należały. Jeszcze się "'al się do pe,vnych słabości, którycl1 liczne skutki 
'vtedy nie znały owe dzieci, zbliżone do siebie przy- pozostały po wsiach okolicznych; wymieniał na,vct 
czyną życia i horoskopem fatalności; ale już \V szkól- owe skutki po imieniu i naz,visku, zaklinając pra
ce odznaczały się przed inneroi pojętnością i zaroi· \Vego swego syna i spadkobiercę aby ('Ztnvał nad 
łoV\'aniem w naukach. l\1atki je także pobuclza1y do ich losem. 

ł 
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Hrabia Janusz posiadał, i do dziś dnia posiada, kol"viek po włosku, ucząc się od niej po slo,vacku, 
ser<'e bardzo dobre; \vięc też nien1ało się rozczu- i niezadługo doskonale się rozumialy te młode ko· 
lit ~,idząc z listy załączonej że tak licznem otoczo- bit~ ty, chociaż Jamanym prze ma 't~'iały języ kic m. 
ny jest pokre\vicństwem, i zaraz, nie mÓ\viąc ni- Ale za to musiała się czasem Teklusia od,vdzię· 
komu co lVł8ściwie pismo za\vićrało, siadł na l< oń czać s\vej pnui \V spos0b trochę dziwny dla gór lVJ· 

i wziął się do odszukania skutków płochości stare· ch o "'a n ki. 'Vloszka namiętnie lu bila ryso \vać z na
go ojea. tury, nietylko \vidoki, Z\vierzęta, ale i ludzi; Ć\viczy-

Już '"iększa poło\'\'a 'vymicnionych skutków sta- ła się zaś naj 'vięcej \V rodzaju mitologirznym, '" któ
ła się ofiarą głodu i povvietrza; inni byli '" \vojsku, rym się plastyka najlepiej u\vydatnia. Otóż biedna 
lub gdzieś, drutując garnki, po obcćj tułali się Teklusia musiała S\V<;j pani slużyć nieraz za mo· 
ziemi; z dzie\vcząt niektóre po \\'ychodzily za mąż dcl, po mima \vstrętu do tych posicdzc1'i obrażają
i no,,·ą już generacyą ŚV\7iat cieszyły. Słowem że cych skromność jćj dziewiczą. 
w t<~j ch\rili przedmiotem opieki poszukującego Włoszka nikomu nie dała pokoju, gdy jćj szło 

stać się mogli tylko Jasiek i Teklusia, niemało zdzi- o \vykonanie jakiego mitologiczuego rysunku. Na 
'~'ieni że pan hrabia raczy się o nich dopytywać, jednym z jćj obrazów pozostałych '" galcryi .zam
i niernalo tćn1 strwożeni. ku nicdzickiego znajdujemy Amora i Psychę, \VJ· 

Polubil oboje dobry brabia Paloczaj zaraz na sta\\'ionych 'v ubiorze nadz\vyczaj lckkitn. A1nor, 
pier\vsze wejrzenie. W ziąl ich ze sobą do zamku, nadobnych kształtów młodzian ze skrzydłami, to 
gdzie Tel<lusię przeznaczył do usług signory Fia· nasz Jasiek, a biedna \Vstydlivc;ra I->syche, to Teklu
mctti malarki włoskiej, a Jaśka na hajduka oddał sia. Tylko że \V jednym czasie oboje nic schodzili 
panu Frydrychu\vi Buttler naturaliście niemieckie- się nigdy u \\7loszki. Teklusia nie\viedziuła że na obra
nlu, który się zobowiązał strzelać i 'vypychać z\\:ie· zie Jasiek stać będzie przed nią, a Jasiek nie,vie
rzęta, zbićrać i zasuszać rośliny, kopać i obłamy· dział że Teklusia siedzieć będzie przed nin1;-a gdy 
'vać minerały, sło\vem urządzić \V zamku najzupcł- się po skończeniu malo\vidła ujrzeli tak podobnemi 
niejsze muzeum naturalión' miejscowych.. i \V tal<im stroju, 'YÓ\vczas Teklusia rozplalulla się 
Młoda signora Fiametta, pomimo lekkości z jaką i przez trzy dni i trzy nocy płakać nie przestała, 

się podda\Yała natchnieniom buj u ej "'yobraźni i ogni- a Jasiek się przeżegnał i l\ląl na Włoszkę przez 
stego tcmpPramentu, tyle miała serca ile talentu, n1iesiąc cały. 
to j(~st bardzo \Yiele. Szczćrzc pokochała s\vą gó· Nie zaniedby"'ał się i nasz hajduk \V zarnku nie· 
ralkę karpttcką, tak rozgarnioną, ladną i pełną na- dzickim. Już daleko lepiej strzela! od s'ycgo pana~ 
turaloego '"dziękn; nie mogła się nacieszyć jćj na- Z\Vicrzęta 'vypychal tak dobrze jak on, a naz'\viska 
i\vnośchb i zaraz ją ubrala '" piękne, ale kroju gó· i "'lasności \Vszystkich roślin okolicznych znał naj· 
ralsldcgo, suknie. Teldusi było obo\viązkiem to- dokładnićj. To też z hajduka został " 'krótce pomoc· 
\Varzyszyć s\vćj pani na \Vszystkie miejsca z któ nikiem, i sam hrabia Janusz, uznając że \ryższu 
rych piękne przedsta,viały się \vidoki; z początku Jusza tkwi \V jego poddanym, spra,~·il mu czamarę 
naw·et pnn hrabia \vymagał żeby 1'eklusia nosi- i uczyć go kazał po madziarsku i po nicn1iccku. 
ła sztalugi za signorą Fiamcttą; ale później, A nikt się nie domyślił że Jasiek i Tel.Jusia zna· 
gdy 1nloda góralka coraz się lcpicU roz\\rijała \V to- ją się od dawna, że się kochają w sobie nan1iętnie, 
'\Yarzyst,vie ży,vej i serdecznej Włoszki, przczna- że się \vidttią pokryj or-no. 
czono jakieś popychadło do noszenia sztalug, a Te- 'l'aki stan rzeczy tr\Yal tylko półtora roku, bo 
Idusia a'vanso\v11ła na pannę i '\-Vdziała strój szla· Z\Volna jakieś zminnr fatalne zaszły w położeniu 
checki. I tak jej było do t\Yarzy \V tym stroju, jak mieszkaóc<)\v zamku niedzickiego. !{a pela pazu& 
oa~1nićj '" gc)ralskinl; bo idąc za wrodzonym instyu- hrabi rozpiła się; na czeskich nosach drczdei1ski.e 
ktem estrty(•zności, nabrała już układu zupełnie \vykn,itły narośle; pan Buttler rozpasł się na z\vie
szlacbeckiego, i zaczęła lvyglądać \V rai1tuszku rzynie i nic chciał już botanizo\vać; signora Fia· 
i gorseciku gó1·alski~ jak prze~rana na maskara~]ę. ~etta zbytecznie się r?zmiłowala w pł~stycz~ości 
Signora ~"ian1ctta ZBJffiO\~'ała się na\vet urnysłowem Jednego model u; hrab1a Janusz nareszc1e, \Vldząc 
,vyksztalcenietn swej to\varzyszki; nauczyła ją co- . co się dzieje, zatęsknił do Londynu, Paryża i Rzy· 

• 
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mu, rozpuścił nauki i sztuki piękne, dobra ''Tydzicr 
żalvił Żydom, i pożegnał si~ na długo z krajem 
s\vym rodzinnyn1. 

Lecz 'vyjeżc!żajlłc nie zapomniał o Jaśku i Te
klusi, których pokochał tak szczerze i serdecznie, 
jak tylko znudzona dusza no"rożytnego magnata 
pokochać coś może. Więc każde z uicłi obdlłrzył 
wolnośc-ią i trzema tysiącami reńskich, z warunkiem 
że Jasiek \vstąpi do " 'ojska i służyć będzie przy· 
najmniej aż do dwudziestego czwartego roku ży · 

cia, a Tcklusia \vejdzie do klasztoru i tam zostanie 
do lat dwudziestu jeden skończonych. Dopiero 
'vówczas darol\'ana klvota miały być "'ręczoną je· 
onemu i drugiej; na l<oszta zaś pobytu \V wojsku 
i ""klasztorze hrabia Pałoczaj przeznaczył oddziel
ny jeszcze fundusz. 

Odwołania żadnego nie było od tego 'vyroku. 
- Więc ty, Teklusiu moja, pozostać musisz 

\Y klasztorze o jeden rok dlużej jak chce hrabia, 
to jest do lat d "'udziestu dwóch, llŻ ja się closłuię 

oficerstlva i skończ~ rok d\vudziesty czwarty; a po· 
tćm ja z wojska ~rystąpię, pobierzemy się i "'CŹ· 
miem jaką dzierżaw~ tu blizko kolebki swoj~j.
Tak InÓ\\' ił stroskany Jan Nurek do Tekli ~1lćrzko. 

- T ilk będzie, da Bóg doczekać, bo tak być po· 
\Yinno po tern co zaszło między nami, z \Vestchnie
uiem odpowie Tel<lusia. 

• 
Pier"'sze to było rozstanie od czasu jtlk się po· 

znali Jan z Teklą, rozstanie na cale la t cztĆIJ'. On 
\\:tedy Jniał lat d\vadzicścia, ona zaled\YO ośmna

ście, nie pod '~'zględem rozsądku i hartu duszy obo-
je wiek S\vój prześcigU. '\Vięc Teklę odwieziono do 
l{oszyc i umieszczono jako pensyonarkę \V klasz· 
torze Urszulinek, l<tórycb ksienią by la jakaś ciotka 
hrabi Pałoczaja; a Jana odesłano do Pesztu i od
oano jako kadeta do Ósmego pułku huzarÓ\V, ktÓ· 
rego "·łaścicielem byl wuj Janusza, zacny feldmar
szałek-porucznik Lcgedicz. 

T ekla, pominlo nieśmiałości i mniej starannego 
l\'ycho,vania, umiała podobać się \Yszystkim, kształ· 
cila się 'v naukach i robótkach kobiecych z pen
syonarkami, z zakonnic-ami zaś chodzila do chóru 
na pacierze i śpie\Yy, jak prawdzhva Urszulinka. 
Tak szczery ją duch pobożności oży,viał, że poezt~i 
\Ve zakonnice już w niej odgadywały przyszłą ko
leżankę, i niezmiernie si~ cieszyły z tak pi~knej zdo· 

byczy. Zakonnice " 'szystl<ic-h krBjÓ"' <·hętnic z"·a· 
biają w s\voje grono najmilsze córki E"·y, i za· 
zdroszczą Śn'iatu ich posiadania. Ale Tcklusia po· 
została wirrną swej miłości, i może "' części (llatc· 
go tak si~ rze\Ynie modliła, żeby Bóg cztnvał nad 
losem kochanego Jaśka. 

Jan Nurek, prz{\śliczny huzar ze śmiałą t"varzą 
i wysmukłą giętką kibicią, zachwycał s"'yt·h star· 
szy<-h z"'ierzchnikó'"' statecznością postępo\\'ania, 
młouszych dzielnością ". męztlvie i \V jeździe kon· 
nej; rówiennikom zaś imponol'rał znajomością służ· 

by, zdobytą teoretycznie i praktycznie 'v książkac-h 
i na re\\'iaeh. Nie było lepszf'go żolnićrza '" calym 
pułku, ale też nie było lepszego kolegi. Sam żyjąc 
skromnie, wyda\vał dla przyjaciół lviększą część 

~'yznaczonej mu przez hrabiego Pałoczaja pensyi, 
a w spral\"arh honoro,vych za\vsze się sta\\'iał roz· 
tropnie i mężnie. Uznał \V nim pra,yego huzara 
dzielny Legedicz, po\\'oly\vał go często do siebie 
i w drugim już roku posunął najuukra. \V półtora 
roku pózniej Jan Nurek, za odznaczenie się \V "·al· 
ce ze zbunto,vaoemi mieszkańcami Werony, został 
mianol\'any podporucznikiem, i sam feldmarszałek 
"'laściciel pułku \VZi~tł go na s \,·ego ł!dj utanta, nie 
z\vażaj-1c na gminne naz\\'isko i nizkość urodzenia. 

Otóż takim sposobem upłynął dla naszych ko
chankólv termin czteroletniego rozłąrzenia. Jl1n 

Nurek podał się do dymissyi; lecz feldmarszałek 
Legedicz, za,vsze pełen dobro<·i i rozumu, 'vyslu
cha\Yszy po\Yody jakie go do kroku tego skłaniają, 
nie rlnł mu U\volnienia, tylko go odkomendero\vał 
na czas ograniczony i z pełnym żołdem do komit1\• 
tu spiskiego, dla \Verbunku ochotuik<)\\'. Było to 
istotnie daleko "·ięcćj niż podporucznik N u rek mógł 
si~ spt>dzie\'\'aĆ; bo taki fan·or spotyka tylko starych, 
\vyslużonych oficerÓ\V. 

Z Lombardyi uasz bohatćr spieszy do l{oszyc, 
ale z sercem bijącćm, bo żadnćj od lat !'ztćret•h 
nie miał \viadon1ości od s"·ćj Teklusi; nie wić na· 
~·et czy żyje, a te m bardzićj czy została mu "'ierną. 

Ujrzał ją '" rozmównicy klasztoru U rszulinek, 
pięl< nicjszą i więcej kochającą juk kiedykol\'\riek; 
a gdy się zakonnice dolYiedzinły że Ó\V 'vysoki, 
prześliczny huzar z czarnemi "'ąsarni jest od lat 
dziesięciu kochankien1 nicśmialćj t~sknookićj Tekli 

Mleczko, "'Ón'<'~as p~·zejęte zgrozą naz"''ały ją skry• 
tą obłudnicą. . 
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\\" to\Varzystwie swej opiekunki, Żony pełnomo· 
cnika hrabi Pałocznjs, puszcza się Tekla z Janem 
ku miejscu urodzenia, aby tam metryki \vyjąć, ogło· 
sić zapo\vie<lzi i wziąć jaką dobrll dzierża,vę. 

Nie spieszcie się, ach! nie spieszcie, biedni ko· 
chanko,vie! Używajcie ustatoich chwil szczęścia! 
Opóźniajcie S\Ve przybycie, bo nie \Vićcie co \Vas 
czeka! 

czeniem stanowczego sło\va zbyt srogo, zbyt nie
spodzianie "''JChO\'\'tu1ców swoich dotknął, i wła
śnie przemyśli~'ał nad te111 jakby ich pocicszyć,
gdy n1lody \vikary, niemy dotąd Ś\-viadek tej sceny, 
odez\-vał się głosem uroczystym: 

- Dzieci, nie podda\vajcie się rozpaczy l Czyż 

nie wiecie że zastępcy Chrystusa na zierni służy 
pra\vo przebaczenia, prawo roz,viązy\\·ania i za-

• • • wiązy\'\'ania l\'szelkich węzłów łączących ludzi? 
Już są \V plebanii; przyjmuje ich ten sam sędzi- Udajcie się do podnóża papiezkiego tronu, a smu· 

" 'Y proboszcz, co kiedyś icb chrzcił, nauczał kate- tek wasz może zamienić się w radość! 
ellizmu i spowiadał. Czcigodny kapłan potężnie za· Głos lVikarego wlał jakąś ufność \V serca bie· 
szedł \V łata, i już przydany mu wikary zwykle go dny ch kochanków, ZV\'łaszcza gdy i proboszcz, 
zastępuje \V pełnieniu obowiązkÓ\V ducho\vnego. przestraszony skutkiem słÓ\V swoich, zaklinał się 

- No i zkądże to Pan Bóg pro\vadzi? A mój Ty na '\\'szystkie świętości, ze nieraz już pnpićże ze
"VV szechmocny Boże, jakże to ślicznie wyrosły owe zwalali na połączenie rodzcńst\va '\vęzłem ślubnym 
biedne pastuszkit A któż by się był spodzie\val że tu i zaręczał że to nie grzech śmiertelny przecież ko • 
jesz<·zo \Vrócą, i to razem? No i cóż n1i polviecic, chać się \V sobie, nie wiedząc o zachodzącero po· 
moje dzieci kochane? Ale przedewszystkićm po kre\vicństwic. 
kieliszku wina. Oh, już możecie '" tym \Vieku; nic Wszystko jest przewidziane w pra,vodaw· 
\Vstydźcie się dzieci wina. 8t,vie kościelnem, rzecze wikary, i na wszystko 

Sło"rem przyjął ich proboszcz szczerze i gościn- jest rada. Ty, bracie Janie, pospiesz do Rzymu, 
nie, pra,vdzi\vie po slawiai1sku. rzuć się na kolana przed ojcem świętym, \vyznaj 

Nareszcie, po półgodzinnej o rzeczach ·potrze- mu \vszystko, i w koń<'u na poparcie swej prośby 
bnych rozmowie, Jan rnógł obznajmić księdza przypotnnij mu, że niegdyś, "·łaśnie przed d\vustą 
z przedmiotem swoich iyczeń. . laty, surowy papież Innocenty X Pamfili zcz,volił 

-Jak to? pobrać si~ chcecie? 'VY z sobą? Jas1ek na zttviązek małżeński między Stanisła,vem z 1\:u
z Teklusią? krzyknie proboszcz, zry"'ając si~ z krze· 00,vy Oświc<.•imem, d\vorzaninem króla Władysła· 
sła. i łapiąc się za gło,vę. w a IV, a siostrą jego przyrodnią, słynną z \Vdzię

A cóż w tćm dzi\.vnego, dobrodzieju? spyta kÓ\V Anną Oświc<'imówną (i). Dodaj jeszcze że 
Jan Nurek. , . . . . oprócz nas tu obecnych i hrabi Janusz.a Pałoc~aj.a 

- Co w tern dztwuego? A bogac ntc dz1n·nego nikt nie ,vie że między \Vami zachodzi pokre\VIcn· 
Toć to jest rzecz najdzin'niejsza jaka mi się w ży- st\VO, przeto łaska ,vyjątko,va J ego świętoblhvości 
t•iu _przytrafi!a I Nie, m~je dzieci, n~ypers\vadujcie nikogo nie zgorszy, a \Vam po\vróci szczęście i sp o· 
sobie tę żeniaczkę! Otóz "·am po\vicm po prostu, 
tylko tam tego nic rozgadujcie, że już i tak łączą 
'"as nierozdzielne, ręką natury skojarzone węzły. 

- Nic rozun1iem, księże proboszczu, nic z tego 
nie rozumiem, rzecze huzar, blednąc jak ściana. 

- Nie rozutnićsz? Jakto, więc nie domyślasz się 
wcale czcn)u pan hrabia tak się czule lose~ wa
szym zajmował? No, jednem sło\vem, po co obwi
jać '\V balvełnę? Prawo kościelne zabrania ślubón' 
pomiędzy rodzeńst\lt·em, a wyście brat i siostra. 

Okropny, przerażający był widok cierpienia tych 
dwojga istot kochających, strąconych nagle z nie· 
ba swoich marzeń, a strąconych bez nadziei I Ple· 
ban już sobie wyrzucał, że nieroz\v Dżnćm wyrze-

• 

( ł) Patrz ,.Starożytności galicyjskie" ~ego ty Paulego. 
Lwów ł 838. \V Krosnie znajduje stę wspaniały grób bra
ta i siostry Od w iocimów i ich wizerunki, podobno pr1ez 
Van-Dyka wykonanf. Napis łaciński na ga·obowcu najwy
raźni~j przemawia o wzajemnej miłości Stanisława i Anny. 

Patrz także "Starożytną Polskę" Balińskiego i Li pińskie

go, Warszawa f 844. Tom II str. 687 i 688, ~raz "Listy 
z podróży archeologicznej'• drukowane w GazecteWarszaw
si,Jej z r. ł 85~. 

Karol Szajnocha w swych ,,Szkicach historycznych,'' 
Lwów ł 854, inaczej rzecz przedstawia, dowodząc ie Sta
nisław i Anna byli dziećmi jednego ojca i jedn~j matki, 
i że wzajemne ich uczucia nio wychodził) nigdy z granic 
przywiązania rodzinnego. Pow}'ższe jednak podanie istnie
je między ludem okolicznym. 
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kój sumienia. Nie wątpię o skutku pomyślnym te
go kroku, bo ojciec święty, dopićro nam od pólro
ku panujący, anielskie ma serce, i snadniej się pe
'\Vno ulituje nad tobą, grzesznikiem mimo " 'iedzy, 
jak ki edyś Innocenty X nad pożądaniem magnata 
polskiego, Ea którym aż król i prymas wstalviać 

się musieli. 
Podporucznik Nurek poszedł za radą światlego 

księdza wikarego: "'rócił do Włoch i uzyskał od 
sw<'go dowódzcy, feldmarszałka Legedicz, list po· 
lecający do j ednego z kardynałów, który mu uła

t \vil posłuchanie u Jego Swiętobliwości. Ojciec 
8 więty \vybaczył to co zaszło, i udzielił probo
szczolvi w Nie.dzicy poz"7olenie polączenia 'vęzlem 
ślubnym Jana z Teklą. 

Spieszy nasz bohater, upojony radością, do Nie
dzicy i znajduje Teki~ tęskniącą, pozba"7ioną pra
wie nadziei. 

- T eklo! żono moja l Oto podpis samego ojca 
Ś\viętegol krzyknie Jasiek, klękając przed Teklusią. 

Lecz biedna Tekla uległa gwałto\vnemu wzru
szeniu. Jak k\viat po nocnym przymrozku ogrza· 
ny słońca promieniem, p ochy lila się, omdlała i umar-

• 

• 

ła z radości,- un1arła w najpiękniejszl~j ch\vili ży· 
eia, zupelnie tak jak przed laty nadobna Anna 
Oś,vieci mól\' na. 
Widać że to nie musi być zgodne z wyrokami 

Opat.rzności, iż by krew jedna i ta sama łączyła się 
z sobą \V małżet1stwie. Szczególniej w naszym kra· 
ju, którego przeszłość nosi charakter tak surO\VO 
moralny, sam Bóg niedopuszcza, jak się zdaje, 
związków kazirodnych. Że zaś przyroda je potępia, 
o tern wiedzą lekarze, naturaliści, gospodarze, my
ślilvi i ptaszniry. . 

• • • 
W rok może po zgonie Tekli Mleczko przyl''ie-

ziono do Niedzicy rotmistrza huzarÓ\V Jana Nurka, 
ciężko rannego pod W elencze \V bitwie przeci'v 
l{roatom, dnia 29 sierpnia 1848 roku. Umarł 
w mi~jscu rodzinnem, i pochowanyn1 został obok 
Tekli na tyn1 samym cmentarzu, na którym spo• 
czywają irh matki. 

Skromny pomnik wznoszący się nad ich mogiła
mi jest dzisiaj celem pielgrzymek nieszczęśliwy ch 
kochanków z okolic sąsiednich, podobnie jak \V Pa4 

ryżu grobowiec Abelarda i Heloizy • 

• 

DWIE NOWE PODRaiE DO CHIN 
odbytewJatach ł843 1846 i ł848-~850 

PRZEZ ROBEBTAFORTUNE • 
• 

Uczony z którego podróży zamierzamy tu zdać 
spra\vę, pua\vakroć odbył drogę z Londynu do 
państ'''a Niebieskiego, nie \V celu spekulacyjno· 
bandlo,vym lub w missyi dyplomatycznćj. ani tćż 

"R'iedziony gorączką cieka\vości \vspółrodakom je· 
,go ,·vłaści\vą. Wyprawa jego miała dążność nieró
wnie poetyczniejszą: p. Rober~ Fortune wybrał się 
do Chin dla zbie~rania kwiatów. 

A nie sądźcie, czytelnicy, aby podróżny nasz 
w missyi tak skromnej, tak pełnej uroku, poprze· 
stał na dotknięciu gdzieniegdzie stopą tej odleglej 
krainy Wschodu, jak to Z\vykle czynią turyści an· 
gielscy, którzy poby"rszy przez dni kilka w każdym 

z pięciu portÓ\V otwartych dla Europy, \Vracają do 
domu z głębokiem przekonanien1 że poznali Chiny. 
Nie, nasz botanik goniąc za nieznanemi k"'jatami, 
których korony i kielichy "'yobraźnia jPgo 'v naj
cudowniejsze przyodziel''a barwy, przeniknie aż 

'v serc.e kraju; żyć będzie nie z hurto"'nikami por
tów nadbrzeżnych, których 'vspaniała gościnność 
olśniła tylu cudzoziemcó,v, nie z tnandarynami słusz• 
nie uznaneroi za najlviększych w Ś\viecie klaincÓ\v, 
ale z ludem, z ogrodnikami, rolnikami i bonzami; 
zmuszony przy\vdziać tradycyonalny strój chiński, 
nie wyłączając przypra~'nego \'' arkocza, by dostać 
si~ niepoznany w głąb' państwa Niebieskiego; zmu. 
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szony żyć jak Cllińczyk i uży"'aĆ przy stole, aby 
nie umrzćć z głodu, owych pałe(\zek, tak nicrlokla· 
dnie w ręku niedoŚ\Viadczoncgo Europej<-zyka za· 
stępujących lyż kę i "'·idelec. · 
· Widoczna l>vięc że opis p. Fortune musi być pe· 
łen zajęcia i pra\vdy, bo SC'h\vycił życie Chitirzy· 
ków, iż się tak wyrazimy, '"czynie, min1o ich 'vie· 
Jzy i woli, a zatem najtrafniej i najpra\vdziv.,iej. 
Przekonyvran1y się z niego że Chińczyt·y koniec 
końcem są ludźmi tak jak wszyscy, że w kraju ich 
znaleźć można i ~iezłe oberże i bardzo poczci,ve 
zasady, że drogi i rzćki przeby\va się tam z tnniej
szą "'pra,vdzie szybkością, ale z rÓ\vnćrn bezpie· 
czeńst\vem i z większe m urozmaiceniem jak w \vie
lu krajach szczyrących się WJ suką cy,vilizacyą. 

Pan Robert Fortune wrlwutomowem SV\'Ćm dzie
le poŚ\vięcil kilka rozdziałów specyalnemu przed
miotowi s"'ojemu: botanice, ogrodnict\vu, upra"'ie 
roli, herbaty i t. p. Geograf znajdzie \V nićm opis 
prowincy,j: l{uang-Tu n g (!{anto n), Fu-Kian, Tsze
l{iang, l(iang-Si, l{iang-Nan i An-Hoei, 'vzboga
cony cieka \V e mi 'vskazaniami o fizyogoomii miast 
we\vnętrzn ych. 

Pierwszą s\-vą podróż p Fortune rozpoczął w r. 
1843, a tr\Yala oua trzy lata. V\r tym tzasie nasz 

, 

uczony przebiegł znaczną część państ\va Srodko· 
\Vego, c·zyniąc badania pod względem ogrounic
t\va i botaniki, a po\vróchvszy do .~nglii, '\\'ydal 
jako o\voc slvojej pracy dzieło pod tytułem: "Trzy 
lata w~dróuJek po C/Linach północnych.'' W r. 1848 
przedsięwziął cłrugą podróż, \V ktt)rej, "'Pdług in
strukryi biura kompanii \vsehot1nio·iurlyjskiej, ob
Zf?ajmiać się miał szczególnićj z hodowaniem i przy
rządzaniem herbaty. Po,vtórnćj tćj \vyprawie po
święcił d \\'a lata, i ogłosił w r. l 852 rezultat jćj 

pod tytułem: "Okolice herbaciane w Indyaclt i Clti
naclt.~' 

Dzieła te zaraz po wyjściu z'''rÓc-ily na siebie 
uwacrę prasy angielskiej i zagranicznej, i \V krót-

o l . kim czasie dostąpiły zaszczytu pt·zct umarzenia na 
kilka języków europejskich. Jedno z uich, ogłoszo
ne przez p. Hachctte w Paryżu, obejmuje głównie 
(z tpominięcicm rzeczy czysto nauko,vych) część 
malol\'niczą podróży, opisy zw.rczajó"'' obyrzajó\v 

, . . . . . 
i charaktero\v, sumiennie 1 ZBJffillJąco przez autora 
skrćślone, i to lvłaśnie sluży za podstawę niniej-
szego spra \vozdania. 

Da\vnc przysło\vie chińskie, przytoczone przez 
KsiĘGA S WIATY R. IV. Cz. 2. 

ojra Du Halde, mówi: "Raj jest 'vysoko,lerz pro• 
sto pod nim są miasta Su-Chao i Hang-Chao.'' 
z,vidźmy je \''ięc w towarzyshvie p. Fortun e,"' któ
rym "'yborncgo n1ieć będziem prze,vodnika. 

"l( to tylko sam był w Chinach, albo się bliżej 
obznajmił z ich l1istoryą, temu obce być nie może 
naz,visko n1iasta Su-Chao-Fu (Tszu-Tszeu), stoli· 
cy departamentu tegoż nazwiska w pro\vincyi Tsze
Kiang. \Vejclźmy do pier\vszego lepszego sklepu 
w Hong-l{ong, kantonie, lub któremkol\viek innem 
mieście południowćm, i zapytajmy o cenę jakiego 
przedmiotu, to nicza"'odnie przekupier1 zach\vala· 
jąc go "'trąci, że spro\vadził go z Su-Chao-Fu. 
Zażądajmy czegoś droższ~go, '"Yk'''intniejszego, 
a odpo"'iedzą nam niechybnie że trzeba to zapisać 
z Su-Chao-Fu. Jest to raj ziemski Chińczyków, 
i nie znajdzie porniędzy niemi ani jednego któryby 
Jał się przekona(~, że istnh"je coś na Ś\viecie rÓ'"'nie 
pięknego...... \V śliczny wieczór letni, 23 czerwca 
1844 r., ~jrzałem poraz pier\vszy mury tego mia· 
sta. 1\:siężyc \V pełnym przyŚ\"\' iecał blasku, a mały 
mój statek, potrącany lekkim powiewem cllło

dząrego \viatru, ślizgał się szybko po po\vićrzchni 
wody d\vojącej jego maszty i żagle. Po kanale 
mnóstwo uwijało się łodzi; domost\va po brzegach 
coraz częstsze, okazalsze i ludniejsze, latarnie no· 
szone przez mieszkańrów migocą jak robaczki 
Ś\viętojańskic. W kilka minut stajemy pod murami 
słynnego grodu Su-Chao, i przedsię"'rzią \Vszy 'vszel· 
kie jakie tylko obmyśleć można środki ostrożności 
przeciw złodziejom, (') usnęliśmy wszyscy czterej: 
ja, mój służący i d'vócb prze\Yoźników. 

,,Nazajutrz zer\vałem się równo ze Ślvitem, i ubra· 
\Vszy się bardzo starannie przy pomocy slużącego 
krajowca, posłałem go za \vyszukaniem ogrodni
ków i klviaciarzÓ\V. Sprytny Chińczyk po\vrócił 
wkrótce z adresami, a ja z nim razem udałem si~ 
do miasta. Wyznaję że '"' ch"'ili opuszczenia statku 
dosyć byiem niespokojny o wypadek tej \vyrie ~z
ki; bo lubo przebyłem już znaczną część kraju bez 
żadnej przykrości, uchodząc wszędzie za Chińczy· 
ka, "'iedziałem przecież że ·mieszka1irów miast 
,vielkich nicrównie trudnit~ podejść jak \vieśnia
kó\v. Jedna tylko okoliczność da\Yala mi otuch~ 
na samym zaraz \vstępic: psy miejskie nie zda\valy 

(·l) Podróżnik nasz niedawno przedtem okradziony zo
stał ze szczętem w nocy pod murami miasta Kadi n g. 

i O 
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się poznalvać n"e mnie cudzoziem l.' a; Z\vierzęta te 
bo\vien1, bardzo w Chinach złoślhve, dzilvny wstręt 
mnją do obcych, ścigając ich szczekaniem i kąsa

niem daleko poza obręb wsi s\vojej lub domu. 
"Gdytn wszedł na most pro,vadzący do wnętrza 

miasta, zastałem tam mnóstwo ludu przypatrujące
go się próżnia<·zo ruchowi statkó\v. I ja się zatrzy
małem, spoglądając na tłun1 ten radosny i szczęśli
śli\vy z uczuciem jakiejś dumy, z tryumfem zpowo
do\vanym myślą że jestern w naj,vyk,,·intniejszem 
mieście państwa Niebieskiego, gdzie jeszcze nie 
postala stopa EuropP-jczyka. Nikt na mnie nie z"·ra
cal u"'agi, mogłem więc \Vnosić że niczen1 nie ró
żnię się od innych. Jakżeby wielkiem było zadzi
wienie przechodniów, gdy by im kto był powiedział 
w hU ch\vili iż Anglik zn8jduje się między niemi! 

,,Miasto Su-Chao "v ogólnych swych zarysach 
podobne jest do innych miast pó-łno<'y, lvidoczna 
j:ednak że to stolica zbytku i bogact\va. W spania
ły kanał, tak szeroki jak Tamiza pod Richmond, 
bieży rÓ\Vnolegle od murÓ"", posługując zarazem 
czystości i handlowi. Podobnie jak w l{ading i Ta
Tong-Tseu rnnóstwo dżonek do żeglugi niezdatnych 
służy tu za mieszkania, bardzo jak mniemam, przy
jemne dla łudu tak lubiącego pobyt na \vodzie. Ka
nał ten na liczne rozdziela się odnogi, które naj· 
odlegl~jszych sięgają dzielnic, zapewniając tym 
sposobern mieszkańcom możność sprol''adzania 
to\varów aż pod progi swych domost\V. Dżonki 

i' statki różnego kształtu i rozmiarów krąż~ po nim 
bezustannie, a całe miasto przedsta\via \Vidok za
możności i ruchu, jaki znaleźć chyba można 
w 1\:antooie i Shang-Hai. Okalające je mury, wy· 
sokie bardzo i dobrze utrzymane, podobne są uo 
murów Ning-Po i t\vorzą ogromny ró,vnolPgłobok . 
Strona którą wszedłem do miasta jest może naj
niepozorniejszą; ulice tu ciasne, brudne, i ludność 
:zdaje się należćć do niższych warstw społeczeń
stwa; ale w części zachodniej i domy i ulice nieró
wnie okazalsze, a sklepów wykwintnych mnóst\vo; 
slo\vem wszystko dowodzi że tam jest gniazdo ary
stokracyi pićniężnej. Bram miejskich pilnują żoł
nierze~ a nadto ulice i uliczki poprzegradzane są 
w pe1vnyeh odległościach baryerami zamykaneroi 
codziennie między dziel-viątą a dziesiątą 'vicczorem. 
W Su-Chao mieszka także gubernator jeneralny 
prowincyi, utrzymt~ący 'vyborną policyą. 

,,Kobiety miasta Su-Chao uchodzą zn najpi~-

kniejsze w całyt~h Chinach, i jeśli sądzić mi wolno 
z próbek jakiem widział na ulicy, to rzeczy\viście 
zasługują na tę sla"·ę. Ubiory ic·h w ogólności 
strojne, pełne wzdzięku i smaku; zarzucić im tylko 
n1uszę, jako niepojmujący podobny<·h zalet barba· 
rzynie<', po\vszechne w pat)st\vie Niebieskiero krę
powani(' nóżek i malo\"anie t\\,arzy. Ale te, \V mo
ich oczach, \vady najwyższy \vłaśnie po\vab stano· 
wią dla Cbińczyków. 

,,Su-Chao zdaje się być składem towarowym 
prowincyj śroflko\vycb, i położenie też jego bar
dzo ten1u sprzyja. Handel N ing-Po, Hang-Cha o, 
Shang-Hai, Chin-l{iang-Fu, Nankinu i samego na
wet Pekinu skupia się tu za pomocą l\7 ielkiego ka
n1lłu i liczoyGh jego odnóg łączącye'h wszystkie 
te miasta." 

\V polvtórnej dopiero s\vej podróży p. Robert 
Fortune zwidz.ił Hang-Chao (Hang·Tszeu), nie
gdyś stolicę kraju Song czyli Chin południowych, 
a dziś stolicę prowincyi 'fsze-l(iang. 

,,Zbliżaliśmy się do najpiękniejszej CJ;ęŚ<·i kraju, 
mówi nasz autor, do ogrodu cesarstwa, bo tak by 
naz,~.rać trzeba okolice Hang-Chao-Fu, jednego 
z ph~r\vszych miast najbogatszej pro\vincyi chii1· 
skiej. -

,,Wieczorem dnia 22 październil<a 1848 r. łódź 
nasza zatrzymała się pod murami miasb1, gdzie 
przepędziliśmy noc pośród floty niezliczonych stat
ków różnego rodzaju i rożmiarÓ\V. Nie miałem l< o· 
nie~znej potrzeby \vylądo\vać w Hang .. Chao, a żem 
~ię poprzednio nasłuchał niemało u czttiności ta· 

mecznych mandarynów, nie pragnąłem '"ięc poku
szać się o przebycie tego miasta. Przed opuszeze-

• 

niem jeszt·ze Shang-I-Iai przewodnicy zape\\'nili 
mię że łatwo bardzo ominiemy Hang-Chao, a na
wet wręcz mi radzili bym nie narażał się ntl próżno, 
ale puścił się raczej ku jezioru Si-Hu, gdlie zosta· 
wi""rszy naszę łódkę, mieliśmy n~jąć tragarzow co
by nas \V krzesłat~h zanieśli do Tsicn-Tiang·l{iang 
czyli rzćki Zielonej, celu tegorocznćj mej podróży. 
Naturalnie \vięe, skorośmy '"pływali \V przedmie
ścia Hang-Cha o, sądziłem że to S i -Hu, bom się 
domyśleć nie mógł że mnie podeszli prze,vodniey, 

z którcmi i slndzy moi byli \V zrno\vie. 
"Nazajutrz, nają ,~vszy krzesło i tragarza, puści

łem się w drogę, spodzh~v,~ając się lada <-h\vila 'vyjść 
na otl-Yarte pole; ale z naj"viększem zadzi\\'ienicm 
mojem coraz głębiej zapuszczaliśmy się \V labirynt 

• • 
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ulic, nalrżących \vidocznie do miastnluclnego i za· ,,Przybyłem n!lreszcie bez wypadku do l{an-Du. 
możnego. Zaczynalem prze('ZU\VaĆ pra\vdę, leez Przez. całą drogę nie lvidziałem swojćj stużby, i oko· 
nie czas już bylo eofnf-!Ć się; rad nicrad musiałem liczność ta zaczynała mię niepokoić. Tragarze mó
zdać si~ na Opatrzność. \Vili narzeczem zaled\vo dla mnie zrozumiałem; to 

,,Brarn \Ve\\'nęt.rznego miasta, do któregaśmy jedno tylko pojąłem z ich ga"rędy, że niosą mię do 
\Vkrótce przybyli, strzegły oddziały wojska, jak Z\''Y· hong-li: ale co znarzy hong·li, tego zgadut\Ć w ża· 
kle \V miejscach '''ażniPjszych; ulice były ciasne, den spos6b nie mogłem. 
w porÓ\vnaniu do miast europPjskich, ale czyste ,,Nakoniec ujrzałem hong-li zapowiedziany, 
i porządnie brukowane. Hang-Cha o t<~ż pod \Vzglę· i przekonałem się z \vielką radością że to nie mniej 
dem politycznym i bandlo,vym nicpoślednie ma ani lvięcej tylko prosta oberża, wcale na\\·et ~zy
znaczenie. Jest stolicą prowincyi 'fsze-1\:iang, sie- sta i pokaźna na oko. Zsiadłszy z krzesła udałem 
dliskiem naczelnych nlandarynó\v i kuprów najzna- się do \~spólnej sali, gdzie w stosie różnych pakun
komitszych; sło,vem dla Tsze-Kiang gt·ód ten taką kÓ\V spostrzrglem i s\voje rzeczy, przyniesione tu 
sarnę ma ważność, jaką dla 1\:iang-Nan ma Su- przez służących. Odetchnąlem swobodniej, bo już 
Chao. je prawie miałem za stracone. 

,,Mury tego raju ziemskiego zajunuą, według po- ,,Oberża \V ktorej stanąłem był to gmach sta-
dania, cztćrdzieści lis rozległości (lis rÓ\vna się 250 rożytny, obszerny, '"' przyjemnern położeniu nad 
1netrom), lecz zamykają \V sobie 'vicle ogrodów brzegiem rzćki Zielonej. Dolną salę zajmowały 

i placÓ\V niezabudo'''anyc·h. Z tern \Vszystkiem licz· pakunki podróżnych i to\vary, a w jednym jej koń
ba domoshv i mieszkańców mnsi być bardzo zna- cu umieszczono stół ogromny, przeznaczony na 
czną. Sir Jerzy Staunton utrzymnje że Hang-Chao '\Vspólne biesiady. Siedziato przy nim ze sześciu 
razem z obszernemi przedmieś<:iami równa się Uhii1czyków, kurząc długie fajki bambusowe i roz
\Vielkością Pekino\\'i. mawiając o spra'''ach handlowych. Zająłem przy 

,, U ważalem w kilku mi~jscach łuki tryumfalne nich miejsce, i aby nie \vyróżniać się nic ze m, za
\Vzniesione dlasławnych ludzi, Ś\\· iątynie budysto\V· paliłem także f8jk~. Nikt tćż nie Z\Vracał na mnie 
skie świetnie przyozdobionf'; ale jakkohviełt cieka- uwagi: miałem minę pr1.nvdzhvcgo (Jhińczyka i czu
we to pomniki pod "'zględem starożytności i stylu, łem się swobodnym jak w dornu. 
twierdzić przecież mogę bez zarozumienia, że ani ,,Jedna ttylko okoliczność, o której dziś wspo
je porÓ\vnać do arcydzieł europPjskich \V tym ro· mnh~ć nie mogę bez śmiechu, nabawiła mię trochę 
dzaju. klopotu. Nadeszła godzina obiadowa, a poiJieważ 

,,Sklepy tak są urządzone, że przechodzący wi- nic nie jadłem od rana, czułem więc "'ilczy apetyt. 
dzieć mogą dokladnie \vszystkie \V uich to\\·ary; Ale na ten raz, niestety, musialem go powściągnąć~ 
spostrzegłem szczegć,Ini~j mnóst\vo \"\'yrobó\v zło- i zrobić sobie przykrości bardzo wielką, dla frasz
tniczych i jaspisó\v rzeźbionych. Dużo jest także ki bardzo małćj. Od trzech lat nie uży\"\'ałem pa
rnagazynó \V bła \Vatnych, i jeśli sądzić \volno po łeczek chińskich do jedzenia; wątpiłem przeto słusz
liczbie incli,viduó\v noszących suknie jedwabnP, to nie czy będę un1iał zręcznie niemi wJadać. Nie pa
laandel tkaninan1i tego rodzaju musi być bardzo miętatem o tćj drobnostce, bo byłbym się wpra"\viał 
k\vitnąry. Mieszkar1cy Hang-Chao kochają się na statku w drodze z Shang-Hai do Chang ... Chao. 
\V przPpychu, a miano\vicie w '~;yk\Yiutuem ubra- Teraz, odwykły zupełnie od obracania tych dowci
niu. Służba nawet moja z\vracała tnvngę ua rożni· pnych uarzędzi, obawiałem się zwrócić U\vagę są
cę zwyczajó\v \V Hang-Chao i kraju ich rodzin- siadów swoich przy stole, których naturalnie \'\7i
nym. ,,U nas, n1Ó\Yili, ll'iclu jest bogatych, lecz dok Chh1czyka niby, a nie umiejącego jeść po chiń· 
ubićrają się skromnie, gdy tymczasem w Hang· sku, w najwyższym stopniu musiałby zadzhvić. 
Cha o " 'szys<·y noszą hafty, atłasy, krepy i je d w a· Zmuszony '\Vięc bylem z żalem wyrzec się zupełnie 
bie. Trttdno tu poznać kto bogaty a kto ubogi, bo obiadu. . 
ludzie noszą nieraz na grzbiecie cały s\vqj majątek.'' ,,Dano na stt)l i przyzywanó biesiadników po 

U daj my się teraz za naszym podróżnikiem do naz,visku. ,, Sin g· W a, Sin g· 'VV' al (taki e było moje 
chii1skićj oberży. imię przybrane) zawołano, prosimy do obiadu l'' 
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Miałem 'vielką ochotę poprobo'''aĆ szczęścia, ale 
roztropność przemogła; odrzekłem więc spokojnie: 
"Dziękuję \Yam, będę jadł późnićj, gdy po\vrócą 
moi słudzy." 

"W godzinę po tćm zdarzeniu byłem już na stat
ku najętym przez służących, którym nazajutrz ze 
śl'·item poplJ.-attć miałem dalej.'' 

Widzicmy z powyższych przytoczeń że książka 
p. Fortune napisana jest zajrnująco i przystępnie, 
że odpolviada w zupełności trudnemu do spelnie· 

nia zadaniu, by razem nauczać i zabawiać. Radzi• 
byśmy jeszcze obznajmić czyteloikó\v z częścią spe• 
cyalną tego dzieła, a nliano,,·icie z uprawą i przy
rządzaniem herbaty; lecz założenie to za dalekoby 
nas powiodło. Wspomnimy więc tylko jeszcze, iż 
~'edług twierdzeń nasz~go podróżnika, opartych 
na niezbitćm doświadezcniu, herbata zieJona i czar· 
na są jedną i tf} samą rośliną, ostatniej zaś bar\vę 
<'iemniPjszą i własności drażniące nadaje domię· 
szanie błękitu pruskiego. 

-
• 

JASZCZURKI. 

Daleko wcześniej nim pier"vsze posłannik i '-''io- clro\\'nych gości, przelotnych phtków, wszystko nas 
sny, przelotne ptaki, si~ ukażą, nim wabienie \vie- zach\vy<'a i czcią ku Najwyższemu St\vÓrcy napeł· 
czorne bekasów zarznie się rozlegać w 1nroku wic- nia. Tegoż samego uczucia bezwątpienia dozna• 
czornym, nim pierwsza jaskółeczka, siedząc na my gdy usłyszymy wtedy szelest pierwszej jaszczur
dachu, swojem Ś\\'iegotaniem śpiocha rozbudzi, ki przesu\vającej się po suchej trawie na miedzy 
nim melodyjne gwizdanie 'vywielgi rozwijającą się i opadłych z krze'"'ÓW liściach. 'l'rzeba bo\viem 
zieloność powita,-'"·ychodzą milucl1ne jaszczurki wiedzićć że jaszczurki należą do - zwierząt naj· 
ze swoich kryjówek. Zaledwie słońce zniszczyło na wcześniej pokazujących się na wiosnę, a nawet 
poludniowej pocl1yłości wzgórka twardą pokry\\·ę niekiedy \V czasie łagodnej zimy, w dnie jasne 
zimy, aliści skowronek i Ś\viegotli,vy szpak wyszu- i cieplewychodzą ony ze swoich kryjówek, 
kują pożywienia na miejscach \Volnych od śniegu, gdzie znowu na jakiś czas przed mrozem chronić 
a zięba i trznadel ich smu~ne wabienie się śpiewem eię n1uszą. 

urozmaicają. W tćj wczesnej porze, kiedy natura Zwierzątka te mają glo\vę małą. nad oczami roz· 
zaled\vie poczyna rozbudzać si~ z zimowego uśpie- szerzoną; na jej wierzchu znajdują się tarcze, któ
nia, i jaszczurki odcykają z ch"vilo"''ego letargu, re do rozróżniania rozmaitych gatunków służą. 
porzucają s'"·e łoża i wygrze"'ając si~ promieńmi Urządzenie oczu jest pra\vie takie same jak u pta· 
poludnio\vego słońca, czatują na wątłe komary, któ· ków. Otwory słuchowe są 'vyraźne, lecz nie mają 
re właśnie z poczwarek wychodzą. słuchowej malżo\viny, a bębenek leży rÓ\Vno z gło-

Przypatrując się tym objawom życia organiczne· wą; jama bębenko\\ra jest ni~dokładnie odgrodzo
go, które Z początkiem \Viosny 'V całej przyrodzie na i łączy się szeroką szparą Z tylną jamistością 
się nam przedsta\viają, doznajemy nie,vyslolYione· gęby, którćj zdaje si~ być przedłużeniem tylko; slo· 
go uczucia rozkoszy i najsilniej ut\vierdzamy się wem przyrząd słuchowy jest daleko mniej zupełny 
w tej tak błogiej dla każdego szlachetnego serca niżcli u zwićrząt ssących a nawet ptakólv. Jamy 
myśli, że i my kiedyś rozbudzimy się z czasowego nosowe ~labo są roz\vinięte, a zmysł smako\vania 
uśpienia, że i my kiedyś zmart\vychpo\\·staniemy. zdaje się być u nich dosyć tępy. Język jest bar· 
Pierwsze odżywianie się roślin, skromne przytaszcz· dzo miękki, łatwo \vysu\valny i na końcu rozdwo· 
ki, woniejące fijołld, najobojętniejsze w innćj jony. Ogon u wszystkich gatunków przenosi dłtt· 
porzez wierzęta, począwszy od zimowego pająka gość całego ciała. U nóg mają po pięć wolnych, 
(W olfsspinne ), który opierając się słoticu, wiatrom, nierównych palców, uzbrojonych w ostre pazury. 
i deszczowi, przełazi śniegowe \vysepki, aż do w~· Falce nóg przednich nie tak \vydatnie różnią si~ 
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w długościjak tylnych. Całe cialo ichjest wysmukłe, to we łuski, a pod spodem jej są lvłaści\ve wielkie 
miernie długie. Odrlychanie· ich jest po\\rietrzne; tarcze. Szyja otoczona jest wokoło jakby o b róż· 
}eC'Z płuca uorganizou·ane W sposób uie bar<.lzo ką Z szerokich łusek, które się nie stykają z łuska• 

sprzyjający \\'ielkh~j ich czynności. Komórki bo- mi mniejszeroi na brzuchu i na podgardlu leżą· 
wiem są bardzo \vielkie, a zatem naczyniowa po- cemi. 
wierzrl1nia, z którą styka się powietrze. mulo rr1a Spodnia część ogona ma podobne łuski jak 'v ićrz· 
rozległości. Nie lt·żą ony \V jamie osobnej, ponie- chnia, z tą różnicą że przy osadzie ogona nie są 
waż nie oddziela tułu"'a od odwłoka muszkuł prze- ony pierzaste, dopićro przy j~go kor1cu opatrzo
pony, a powietrze odna,,ria się we\-rnątrz nich ne pierzasterni włoskami. Przednia cześć nóg po• 
z mniejszą łat\l7 0Ścią niżeli u zwierząt wyższych. siada \viclkie, różnokolorowe, ty l na zaś maleńkie, 
Jaszczurki, podobnie jak \Vszystkie gady, są Z\vie- zinrkowate łuszczki. W górn(~j i dolnej szczęce, 
rzętami o krwi zimnej i nie wyrabiają dość ciepła, a u niektórych gatunków na podniebieniu, dają się 
ażeby irh temperatura \\' znosiła się nad atmosfe· widzieć ciemne, gęsto usta\vione zęby. Na we\vnętrz· 
ryczną. Całe ich ciało ogrze\\·a się lub oziębia nej części uda znajduje się szereg gruczołkó'v po· 
razem z powietrzem otaczająrćm, a te zmiany towych, zwanych porami goleniowemi. Gruezolki 
w temperaturze przeważnie "' PłY"'ają na '"szystkie te są haczykowate i ukryteroi otworami rodzaj tłu· 
ich funkcye. Ciepło do(·hodzące do 40 lub 50° za· szrzu skórnego "\\'ydzielajtt. Ogon składa się z ob· 
bija je, a zimno wstrzyrnuje "' nich wszystkie ~ja · rąrzek tak ułożonych, że środko\va przykry,va po 
wiska ży,votne. W zirnie, nie mogąc trawić mate- połowie dwóch przyległych. Jest on bardzo krn
ryj nabranych do żołądka, nie przyjmują pokarmu, rhy i łamie się na tyle części, z ilu krążkó\v się sl{la· 
a zniżenie się temperatur7 spra\via u nich Ietargicz .. da. Skoro go oderwiemy przy osadzie, ujrzymy na 
ne odręt.\Yienie. Irh krew niezamożna jest \V rna- oddzielonej części ośm twardych, mięsistych, \vy

terye stałe, a jej eliptyczne kulki znaczniP jszą mają stająrych narostków, przy pośladku zBŚ ciała ośrn 
objętość niż u innych zwierząt. Skład przyrządu takichże koniusz~zk.Ó\\', które przedłuże nie pierw
do krążenia kr"'i j est t~go rodzaju, że zachodzi za- szych stanowią. Gdy jaszczurka stra~i ogon, no
trsze bezpośredni związek pomiędzy układem na- wy jćj natomiast " 'yrasta, który lubo przechodzi 
czyni0\\7JID krwi tętniczej, a układem naczyniowym go lliekiedy 'v długości i grubości, różni się j ednak 
kr"'i żylnej, tak iż te d \V a płyny mięszają się i orga- od pier\vszego te m, że zamiast składać się z wielu 
na biorą krew niedokładnie utlt'nioną (uk\vasoro· (•hrząstek, stano1-vi jeden pasek chrząstki, a nadto 
dnioną) pra<.·ą oddychania. jest nierówny, innego koloru. Jaszczurki nie ma· 

Teraz Z\Vróćmy U\vagę na ich cechy po,vierz· ją wymion i podobnie jak ptaki z jaj się rozmna· 
cho~rne. żnją, które składt1ją w ziemi, gdzie wply\vem cie• 

Skóra na jaszczurkach calko\\'icie jest pokryta pła naturalnego \V krótkim czasie zostają wylęga
łuskami, które różnią się \Vielkością i kształtem, n e. Jaja te są białe, deliJ{atne, podlugowate, z ela
stoso\\'nie do części ciała na której są umieszczone. styczną, przejrzystą skórą. Liczba ich prawie ni· 
I tak: grzbicto\ve, szyjo\ve i kadłubowe są małe, gdy 12 nie przechodzi. Niektóre gatunki, jak np. 
bardzo fore1nnie prążko\\'ane; idąc ku ogono,Yi co· jasz<.~~zurka górna (La certa montana) ·bardzo pózno je 
raz bardziej się po,viększają, tak że w koi1cu prze- znoszą, tak że niekiedy w ich łonie się wylęgają. 
chodzą \V długie, \vązkie łuski ogono\ve. Łuski te Młode, jak skoro z jaj się "·ylęgną, ~'ychodzą na 
są zakończone pierzasterui \Vłoskami, co z po\vodu wićrzch, i ży,vią si~ same przez się, niezależnie od 
iż clacho\vato na siebie zachodzą. nadaje calemu rodziców, 
grzbietowi aksamitny połysk. Po bokach ciała są l\1ieszkaniem ich są tra,;vą zarosłe miedze, zwa· 
ony małe, okrą~łe lub wielokąto~re i nie mają pie. liska murów i kamionki, gdzie same sobie grzebią, 
rzastych końeÓ\Y. Podobnic jak od gło"7Y ku o go .. albo też osjedlają się w norach poprzednio przez 
nowi, tak od grzbietu ku brzucho\vi, łuski te po\Yię- myszy zajętych. W drapują się ony często na małe 
·kszają się, i nareszcie na brzuchu mniej \Yięcćj por by te krzaki, a nawet szczeg ólne południo\ve ga· 
\V sześć wielkich szerokich rzędów przechodzą. Po tuuld często na drzewach znaleźć można. Prawie 
bokach głol-YJ znajdują się małe i \\'ielkie wieloką· nigdy nie oddalają się od s""'oich kryjówek, i lotem 
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Lłysktt\vic-y uciekaj~} do nich \V razie groźącf\go 

nieh~zpieczeńsh~a. ~fożna je \Ysznkże łat\vo ztam
tąd 'vypro\vadzic:, u·su\-\'ając kłos słomy lub tra n·y. 
Wysknkllją "'tedy z nich natychmiast, l'ZY to dla
tego że oba\\'iają się zasadzki, czy tćż że rozdra
żnione ten1 niepokojeniem, chrą sta\lić opór napa

stnikowi. 
Są ony dosyć porywcze i kąsają skoro je podra· 

żnimy: ukąszenie to jednak nie jest zupełnie szko
clli,ve, gdyż zęby ich stoją tak gęsto i tak mało wy~ 
stają z dziąs eł, że kalćczyć niemi nie są \V stanie; 
co najn'ięcej mogą uszczyp:tć. Od małych gatun
kó\v żadnego ślad n takie ukąszenie nic pozostawia, 
od \viększych jednak może być bolesnćm. Niektó
re gatunki są bardzo skłonne do \\'alki, i z tej to 
zdaje się przyczyny można \Vidzieć jaszczurki, szcze· 
gólni~j samce, z ur\vanemi ogonarni; przekonanie 
więc ludu o ich złośliwości nie jest czczem uprze
dzeniem, i porÓn'nyn·ając z niemi złego a słabego 
czło,vieka, nie popełnia on " ·cale błędu. 

Zaba,vnćm jest bardzo "'idzieć podobną \Valkę; 

'v tym celu robiono \viele doś\l'iadczeń, z których 
· j edno dla wyjaśnienia charaktern jaszczurek przy· 

toczymy. 
Przez kilka dni utrzymy"'ano 'v \vielkim dz\YO

nie szklanym samca z gatunku jaszczurek pospo
litych. N astę?nie wsadzono do niego innego, świe
żo zlapanego, który natychmiast został poch,vyco
ny \V łapy od pier\vszcgo. Napastnik zwolna pod
sunął się bliżćj i dał najprzód no\vcmu przybyszo\vi 
kilka uderzeń glo,vą. Gdy ten żndnej chęci do '"al
ki odpornej nie okuzy"·ał, ale starał się tylko ja
kimś sposobem u\volnić, pic.~r"·szy pona\viał ataki 
z taką natarczywością, że zmusił go do " 'alki, która 
była tak zapalczy~'ą, iż po clJ\vilce obydwa potra
cili ogony. Rozdzielono ich wtedy, lecz guy po 
kilku dniach, chcąc się przekonać czy już ich gnit5\v 
'vzajemny orninął, puszczono je razem do t(lgo sa
n1cgo dz\vona, \V alka była ponolriona z pod\vójną 
zaciętością. Natarcie z obu stron było tak szybkie 
i za\-vzięte, że widzo\vie byli zdumieni; lecz jak prze· 
szłym tak i tym razem późni<!j złapana jaszczurl<a 
byla z'vyciężonq. Chciała ona się zagrzebać \V mech 
i ziemię,tna dnie dzwona umieszczone, aby U\volnić 
się od starć zapalczywych; lecz l"7szystko to nic nie 
pomogło, pierwszy posiadacz był nieubłagany. Ta
kie walki trwały przez dni kilka z małe mi przer\va
mi, dopóki ich '\\'reszcie ·Da dobre nie rozłł}czono. 

Poży\Yicnie jaszczurek stanO\\'ią muc·hy, komary, 
szarańcza i chrząszcze, które bardzo zręcznie na \Vet 

w czasie ieh lotu ch\vytają. Gdy ujrzą jakiś O\Vad 

z dnleka siedzący, zwolna przyczołguj~} się doń na 
odległość jednego skoku, i "~tedy lotem błyska\Yicy 
rzucają się na bezbronnego i niespodzit~nrającego 

się nnpaś(•i nieprzyjaciela, a tak są siebie pewne że 
rzadko kiedy chybiają celu. Na \Y et na daleko "'i~k
sze od siebie zwierzęta śmiało rzuelłją się i zwycię· 
ztwo nad niemi odnoszą. Cheąc znu,vażyć jak s o· 
bie radzą \V podobnej okoliczności, robiono takie 
doś,viadczcnie. Do skrzyneczki w której hodowa· 
no \Vielką jaszczurkę wpuszc-zono \Vh~rzchnim ot w o· 
rem wielką szarańczę. Jaszczurka, uslyszą\vszy sze
lest, \vysunęła gło"rę ze S\vojej kryjówki, a skoro 
ujrzała tak ponętny przysmaczek, bezzwłocznie si~ 

nań rzuciła. Lecz szarańcza j~dnym zręc•znym sko- · 
kiem uniknęła napaści. Nie ocaliła przet·ież te m s\ve
go życia, bo jaszczurka ponolviła zaczepkę i to z ta· 
kićm po,vodzenicm, że najpierw jednę, potem dru
gą nogę j ej złamała. Tak rozbroiwszy, achwyciłają 
za łeb i bez ceremonii pożarła. 

Gdy jaszczurka otwiera pysk, chcąc ukąsić, '"'Y· 
daje rodzaj syczenia, a pożarłszy jnkiś o'vad, obli
zuje się w taki sposób jak Z\Vierzęta ssące. 

Utrzymując i ŻJ"'iąc jnszczurki przed długi prze· 
ciąg czasu, można je przyswoić a na\vet do pe\vne· 
go stopnia obłasl<a,vić, tak że \V godzinach w któ· 
ryeh z\vykle otrzymują pożyn·ienie zbliżają się do 
ot\voru i cierpliwie nań oczekują, a niekiedy nawet 
z ręki przyjmują pokarm. W niewoli trzeba im 
często Ś\vieżą wodę dostarczać, którą chci,vie liżą. 
N a \Volności dćszcz i rosa zastępują im wodę. 

Mają ony wielu nieprzyjaciół tak pomięrlzy zwie· 
rzętami ssącemi jak ptakami i gadan1i. Do zwie· 
rząt ssących które jP- tępią należą: lis, tclLó'ł~z i la· 
sica, ta ostatnia nie garJzi nawet jej jajami; z pta· 
kó\v zaś: 01~:el myszołów, bocian, kania, kruk, sroka 
i sójka, a z gadÓ\\': wąż gładki, wąż wodny 'i żn1ija 
gzygzak naj \vięcej ich niszczą. 

Zdaje się na"'et że same siebie zjadają, zdarza 
się bo\Yiem ~,idzieć niekieuy w ich żołądkach szcząt
ki innych jaszczurek. 

Na dołączonej tablicy są przedstawione trzy ga· 
tunki jaszczurki curopejsłdej, z których jeden mia
nowicie, jaszczurka zielona, i u nas się znajduje. 
Oprócz tych trzech opiszemy jeszcze jaszczurkę 
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pospolitą, której rysunku nie zamieściliśmy, z powo- Samica {fig. 2) jest szaro-brunatna, na grzbiecie 
du iż jest pon'szechnie znaną. · i po bokach ma <'zarno-brunatne i żółtan·c plamki; 

Jaszczut·ka pospolita (L. agilis) żyje pralvie spodnia część jest słomiano-żółta lub zielono-żół· 

we 'vszystkich okolicach Europy. Natrafia się ta. \t\' e 'Vłoszech znajduje się czern'ono-grzbietna 
w różnyt·h kolorach, szczflgólnićj zaś si\va, shvo· i jabłko\\'O·zielona odmiana, \V Nien1czerh miedzia .. 
brunatna, lub zielontl'l'a. Przez grzbiet i ogon ma no-szara, pra,vie jeunokoloro"·a. Mieszkaniem jej 
nieco ciemniPjszą pręgę, plamy czarno ol:P .. viedzione są: Niemry, Francya, Sz,vajcarya, ''7locl:y, gd~ie 
i nien'ielc białych kropek. Spód t'iała zlvykle jest na miedzach, 'v krzakat·h i clu·óstnrh przeby'v8; 
żółto-zielona\\'Y lub jasno-shvy, po lviększej części u nas także w niektórych okolica(·h \vidzićć ją 

z czarnemi plamkan1i. Dają się także 'vidzieć, lubo można. 

dość rzadko, z pod \V<)jnym na grzbiecie rzędem Jaszczurka gó1·na (L. montana) (fig. 3 i 4) ma na 
plam, lub żóltemi, podługon'atemi smugami. San1i- całćj przestrzeni między oczan1i i uszan1i same ma· 
ce mają niekiedy brzuch żó1ty. Żrenica oczu jest łe, pra\vie rÓ\Vn<!j \Vielko~ci łuski, które nickiedy 
złocisto-polyskowna; opaska na szyi odstaje, łuski jedna na drugiej są umieszczone. Długość nóg 
wzdłuż grzbietu leżące są podłużne, kral\7ędziaste, przednich lvynosi 1/J dhtgości kaiHuba. Łuski 

boczne okrągła\ve, ogonon'e zaś ostrokot1czyste. grzbietu są słabo pićrzaste, podłużne, ale nie tak 
Długość ieh nie przechodzi 5-6 <'ali. wązkie i '~'ielkie jak u jaszczurki zielon<.~j. By"'a 

Lubią przcby,vać pod płotami, krzal<ami, w ka- : także rozmaitych odmian. San1iec przy głowie jest 
mionkach, \V gruzach muró'v, mi~dzy liśćmi na orzecho"'Y· Ze środka gr·zbietu \vychodzi pas cie
mchu i t. d. Na słońcu są bardzo wesołe i Ż"'a\ve. tnniejszy, tu i o'vdzie punkcikami rozjaśniony. Po 
Żyn·ią się O\Yadami~ zjadają takie małe żabki a na- bokach idą d\va paski nieco jłłśnicjsze, z miedzia· 
,,·et niekiedy "·Jasne dzieci. I->rzed ludźmi nie bar· no·r~ern'ony<.'h plamek składające się, które ku 
dzo uciek~ją. Przed nadchudzącą zimą zrzucają gło"·ic j:1sno-żólty kolor przybierają. Spodnia część 
z siebie skórę i kryją się 'v \\·ypr(,ellniałe drzewa, ż<')łta ze stalo\vym połyskie1n. U samic cala część 
rozpadliny nlut'Ó\v, skał, i tam odby\Ynją sen zimo- "'yższa jest ciemna, spodnia zaś szafrano\\'o-żółtu. 
'"J; obudzi\vszy się na wiosnę, zno\YU się lenią. Fig. 3 przedsla\via samca z odłamanym ogonem, 

Sanliczka znosi 5-8 jaj brunatno-białych, okrą- lfig. 4 samicę. 
gła\vych, pra\\·ie tak wielkich jak jaja '''róbli. 'vVy- Jaszczurka ta zamieszkuje górzyste okolice środ· 
lęgają się z nich młode \V sierpniu ciepłem sloJ1ca. ko\Yych Nien1ier; szczególniej lubi przcby"'aĆ na 

Wytępiają ony wiele szkodlhvych O\\' ad ów; w nie- \vyniosłośeiat·h gór, 'v młodych lasach jodłowych. 
których okolicach bywają jadane i uży,vane jako Ogon jej jest długi i gruby. Jaja składa bardzo pó· 
lekarst,vo na trąd. Niekiedy napadBją rut ule pszczół źno, przed samćm "'Jlęgnięcienl się młodych, i czę· 
nizko stojące. sto zdarza się że 'v jej lonie się "'ylęgają. 

Jaszczurka :ielona (L. viriclis) (fig. l i 2). ma Jaszczu·rka 'ln1t1"0toa (L. rnuralis) (fig. 5 ). Na prze-
pomiędzy uszan1i i oczanli trzy \Vi(·lkie, szerokie strzeui rniędzy oezami i uszami tna bardzo lYielką 
łuski, bezpośrednio prz.vtykające do te.t·rzy "'iĆrz· łuskę, która od tarczy głot:\'Y przez inną długą 
chniej głowy. Pozostala przestrzer'i n1iędzy oczan1i a 'vązką jest oddzielona. Wszystkie inne łuski tćj 
i uszami jest pokryta lviclą szczególnerni, mniej· przestrzeni są b:lrdzo małe, '''Jjl}l\'szy długą, \Vązką 
szemi luscczkarni. Długość nt)g prz~dnit·h rÓl\'na łuskę na przeclnićj części ucha umieszczoną. Dłu
się poło,vie długości kadłuba. Łuski grzbietu są gość nóg przednich wynosi ,/3 częśei długości 
mocno pierzaste i bardzo 'vązkie. kadłuba. Łuski grzbietowe są okrągłe, bardzo 

Jaszczurka zielona bywa rozmaityc·h koloró,v; naj- male, niepićrzaste. Jest ona najpiękniejsza ze 
pospoliciej przytrafi8jące się samce (fig.l) n1ają przez \Yszystkich tu opisylvanych gatunkÓ\V. Sfłmiec 
grzbiet szarobrunalny pasek, pokryty \vielką liczbą (Fig. 5) n1a grzbiet sznrobrunatny, z czer\vono-mie· 
jasno-brunatnych, okrągłych, czarno ob,vierlzionyc·h dzianym, rnetalicznym połyskiem Przez środek cią
plarnek. Ogon szaro-brunatuy, pyszczek. boki gło- gnie się podlużuy, z punkcikó'v złożony pasek. Ca
'''Y i <'iała są jusno-ziclonc; na tćm tle są rozrzuca- ła g0rna po\vierzchnia \l·ydaje się jakby "'odą obla
ne pojedyncze czarne luscczki. Spód zielony. na; po bokach znajduje się czer\vono-bt·unatnj pa· 
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~ck, z c-zarncmi, siatkę t w orżącemi prążkami. któ
ry ku ogonowi \V białe i c·zarne plamy jest upstrzo
ny. W Sz\vajcaryi i Wirtembergu mieszkająca od· 
miana, na załączouym rysnoku przedsta~·iona, ma 
na bokach brzucha przepyszne lazuro\vo-blękitue 
plamki. 

Sainica jest szarawa, nie tak połyskująca i paski 
ma mocniej odznaczone, \V skutek czego nie mo
żna dostrzedz tPgo stopnio\Vania kolorów jakie 
u samcÓ\V wid;deć się daje. 

• 

Gatunek ten jest naj '"'ysmuk1Cljszy, najŻ\V8\l'SZJ 
i nnjzręczniPjszy. Daje się najczęścićj spotkać na 
murach V\'innic, na sterczących skałach, po których 
z \l7ielką łah-vością biega. Zan1ieszkuje południo\ve 
Niemcy, Sz\vajearyą i Włochy. 

Jest jeszcze wiele gatunków jaszczurek w innych 
krajach Europy mieszkających, lecz te, jako bar
dzićj od nas odległe i rzadko się przytrafiające, 

mnićj nas obchodzą, i dlat<'go opisJ"'aĆ ich tu nie 
będziemy. 

Fr. L .•.. ki. 

' 

, ' ' , 

• O ROSLINNOSCI PRZED-ADAMOWEJ. (ł) 

I. j dziejów ziemskich, bo warstwy je przedzielające 
za\vierają konchy morskie, muszle i ryby, i "'ska-

... Tak sa~o jak skorupa ziemna znwiera w swem z u ją iż jako rośliny dawuiPjsze (glębi~j położone) 
łot1ie szczątki przed-adarno\Yych Z\vierząt, tak rÓ· musiały uledz zniszczeniu, nim utworzyły się te któ· 
\Ynież znajdujemy pocho\vaną pod naszeroi stopa- re znajdujemy w no\vszych \Varstwach. 
mi przed-adamową roślinność. Przypatrqjąc się Nie możemy się tutaj zapuszczać w opisy zupeł
kawało,vi węgla kopalnego surtarskiego Islandyi (~), ne różnych roślinności następując-ych po sobie 
poznajerny wyraźnie że to jest drzewo (używa się w rozmaitych periodach. Mogłoby to tylko wtedy 
nawet do palenia), lecz znajdujemy go na przemian nastąpić, gdyby wiadonte były tak warst\vy skał. jak 
z warst~vami skal. W drze\vie skamieniałćm po· i główne kształty roślin. Ograniczymy się tedy na 
znajerny jeszcze j<•go włókna; znaleziono cale pnie najda'"'niPjszym periodzie, ternbardziej że o n lvła· 
z ich gałęziami, zamienione jednak w t\vardy ka- śnie najlepiej jest zbadanym i zarazem naj"'ybitni~j
miei1, dający często przy krzesaniu ogień ( chalce- szym. 
don, opal, rogo\viec). \\' glince łupko"'ej znajduje- Badając rozmaite '\Varst"'Y leżące na sobie, znaj .. 
my liście tak dobrze zachon'ane, iż poznać można dnjemy iż spodnie z nic·h, potnim o iż są osadzone 
rozgaięzienie ich żyłek. z wody, nieza\vierają \V sobie żadnP.go śladu ani 

Pr·zyklady te nie są \vzięte z roślin współczes- Z\vierząt ani roślin, np. lupek iłowy; nazy\vamy je 
nych; szczątki te należą do rozmaitych periodów pier\votncmi, zaliczając zarazem do nich te które 

(f ) Art' kuł ten. pióra znakomitego naturalisty duń
skiego Scbouw'a, podajemy czytelnikom Księgi Świata 
w tłumaczeniu jednego z młodych zwolenników nauki zie
mioznawstwa, p11na T, A, W •.••• 

(Przyp. redak.}; 

(2) Szczególny ten rodzaj węgla kopalnego, właściwego 
tylko Islandyi j wyspom Faroer, tworzy ogromne pokłady 
na stronie zachodniej Islandyi. Podłag Hornemanna i von 
Froila składają je głównię popult1s tremu/a, populu1 taJ, .. 
kamahaka i pinus abies. Porównaj Ebenezera Hendersa
na opis Islandyi T. II, str. ł 23 i następ. 

(Przyp. 'łumacza). 

powstały przez ogień, i H~m saBH~m nie mogą za
wierać żadnych szezątkó"v organicznych. Ztąd 

wnosimy iż niebyło żadnych zwierząt ani roślin 

w periodzie w którym t'vorzyły się te rodzaje skał. 
Na opoce pit~r~rotn<~ leiy kilka rodzajów skał 

zawierających z królestn'a roślin tylko morszczy· 
zny, lecz za to "'iele Z\vierząt morskich; są to tak 
zwane skały przechodowe, bardzo rozpowszech· 
uione i wszędzie podobne do siebie ze składu i spo
sobu \varst\VO\Vania się. Zdają się ony należeć 
wszystkie do jednego periodu. Otrzymały miano 
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skalisk kamiennO·\vęglowych, perriód zaś \V któr~m 

po,vstaly naZ"1ano dawniejszym periodem Więgla 
kamienaego. W skaliskach \Va~st~V.OWJ ch tego pe
riodu znajdujemy wjelką bardzo ilość szczątków 
roślinnych i zwierzęcych. Węgle kamienne leżą 

warstwami, naprzetniąn z pokładami pi a skowra 
i glinki łupkowej. Szczątki roślinne znajuują się naj
więcej w glince łupko,ve j i kamieniu żelaznym. 
Lecz i piasko~viec zawiera podobne resztki, i znaj· 
dyl\'ano 'v. nim poie docho:izące do 40 i 50' dłu
go~ci, często nawet prostopadle stojące. Dalej i \Vę· 
gle kamienne same uważać należy jako zmienione 
części roślinne, chociaż dotąd niepewny jest spo
sób icb przemiany. A'la1ny bo,viem pod tym \vzglę· 
dero d\va przypuszczenia: albo że pokłady 'vęgla 
kamiennego powstały z wielkiej massy pni nanie
sionych zalcwamj, lub też że wzrosły na tych miej
scach \V których je znajdujemy obecnie i przemieni
ły się sposobem takim jakim się clziś torf tworzy. Te 
wody znoszą pnie \V wielkiej ilości; mamy tego przy
kladJ na drze\vic spławianem rzćkami pólnocnej 
Ameryki i Azyi. Widzierny dalej na rzćce Mississi
pi jak takie drze\YO spła\viane t\vorzy spójne po
kłady na spodzie br.zegÓ\V rzecznych, jeżeli ich nie
ruguje następnie pęd wyższego stanu wody. Drze· 
\VO to na'''et często poro~nięte jest ziołami i krze
wami. Przeciw temu przypuszczeniu przemawia 
jednak ta okoliczność, że znajdujemy pomiędzy 
'\Varstwami niejednokrotnie liście i gałęzie bardzo 
dobrze zachowane, i dlatego sądzić należy iż węgle 
kamienne po,Ystały na miejscu w którćm je znajdu· 
jemy. Lecz którekolwiek przypuszczenie przyjąć 
zgodzimy się, za\vsze przyznać trzeba że ciśnienie 
górne i podziemne ciepło potrzebne są do spalenia 
tego drze~'a. 

Badając rośliny zal\varte w licznych szczątKach 
glinki łupkowej, otrzymujemy w wypadku że prze
ważająca lviększość ich, może ~/a \Vedle rodzajów, 
4/s wedle egzemplarzy, należy do jednej bardzo 
wy bitnej familii paproci. 

Paprocie, tam gdzie je dzi3 spotykamy, odróżnia· 
ją się liśćmi Z\Viniętemi spiralnie przed s\vym roz
wojem, jako i tern że pomimo bardzo rozwiniętych 
liści nieposiadają właści"7ego k\viatu, i że mieszczą 
na dolnej stronie swego liścia pewien rodzaj bardzo 
małych owoców zawierających nadzwyczaj drobne 
nasiona najprostszego składu. W klirnatach zimnych 
paprocie zostają ziołami , ukazując się w ciepłych 

Kli~G.l ŚWlAT.ł. R. IV~ Cz. ! . 

jako znarzne clrze:n' a, z "'ysokiemi, na sposób palm, 
nierozdzielneroi pniami; pnie te pokr~te są osada· 
mi odpadłych liści, nadających im podobieństwo do 
lusko\vatćj powierzchni. . 

W glince łupko\vej znajdujemy nictylko zieleń 

paprociową, dającą się łat\vo poznać kształtem 

swym i rozgałęzieniem żyl, lecz rÓ\vnież i pnie cale 
osAdzone z resztkami liści i nieroz.szczepione, tak 
jak to widziemy w dzisiajszej strefie gorącej ziemi. 

W roślinności dzisiajszej paprocie zajmują pod
rzędniejsze miejsce, sbtnowią ony zaled\vie 1/ss-
1/Ao części wszystkich poznanych dotąd rodzajów 
roślin, a ze względu na liczbę egzemplarzy, ilość nie 
większą całej roślinności. 

Drugą cechuj~cą familią formacyi w.ęgla karni en· 
nego jest familia łykopodiów czyli rodzajów nie
dźwiedzich łap. Rośliny te pokazują znacznie więk· 

szą różnicę od dzisiajszych pod względem ich zna· 
czenia. Obcenie są ooy małe, podobne do mchów, 
tak nieznacznej lviełkości i liczby, że prawic ogól
nie w przy,rodzie tylko j~j badaczów Z\"J'racają uwa
gę. Składają się ony z małych rozrastają<'ych się 
lodyg z łnsko\vatemi liśćmi. W gronie szczątek 
świata przed-adamowego ukazuje się ta familia 
znacznie częścićj niż teraz, należy bowiem do niej 
pra,vie •;A poznanych dotąd rodzajów. Ukazują siQ 
ony zarazem jako drzewa z rozszczepioneroi pnia
mi od 60-70' wysokości. Są to prawdzi,ve ol· 
brzymy w stosunku d o teraźniejszych roślin tćj fa
milii. 

Trzecią familią za,vartą w periodzie \Yęgla ka
miennego są ckwisetacye. Mają ony łodygi członko
wane i żłobione, z ramionami podobnież członko
'vancmi i żłobionemi, promieniowo osadzoncmi; 
liśrie są małe, podobne do luski, i zrośnięte w ro· 
dzaj pochw. Rodzaj ten odznacza się brakiem wła
ściwego kwiecia i owo~cm osadzonym pod spo
dem ~ryrostÓ\V podobnych do sitowia. Są to po
lvięk~zej części zioła średniej wielkości; naj\Yięk:sze 

z nich dochodzą do kilku stóp, i nie cieszą si~ też 
ony lviększem znaczeniem. Formacya węgla ka· 
miennego pokazuje nam wielkie do drze\v podo
bne pnie, które \V szczególny, bar.dzo regularny sp o· 
sób dowodzą tożsamości tej rodziny. Są nim żłob
ki naprzemianlegle w następujących po sobie czlon· 
kach. Pnie te dochodzą do lO' wysokości r 5-6' 
grubości. Rodzina ta jednak mniej jest liczną nii 
dl\'ie poprzednie; teraz przedstawia ona osamotnio-
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ny i bardzo ourębny od innych kształt; nie\viedzia
DO na\vet i zachodzono '-V gło,vę, jakie jej przezna
czyc miejsce pomiędzy innemi roślinami. 

Trzy te rodzinl stanowią 3/~ rodzajów perioclu 
węgla kamiennego i znacznie "'iększą jeszcze licz
bę indiwiduów. Reszta należy do nagonasiennych 
ro~lin dwulistnych (drzewa iglaste i t. p.). Innych 
dwulistnyt·ll nif"natrafiono, tak samo jak brak jest 
zupelny, lub ilość tylko bardzo n1ała, roślin jedno· 
listnych. 

Lecz, zarzuci kto może, zkądże " 'iadotno że nie 
było tttkich roślin które zupclnej uległy zagładzie, 

których nicpozostało szczątków? Rze<'zywiście nie
możemy na poparcie nasze posta\vić żadnego nie
zbitego dol\'odu, lecz jest to 'vysoce pra\vdopodo
bnćm że innych nicbyło roślin; z jednej bowiem 
strony nicznajdujemy w zieleni i pniach paproci ża· 
dnych ut'Y\rorów~ któreby ukazy'\vały na to że im 
latwićj było się zacho'Y\'aĆ niż liściom innych roślin 
lub drze\v; z drugiej strony znajdujemy w now
szych warstwach wiele pni i liści należących do 
clzi.ś panujących kształtów roślinnych, a nieznajdy
wanych w pokładach periodu l\'ęgla ka1niennego, 
chociaż niemożcbnem jest znalezienie przyczyny 
dla którćjby się miały łat\viej zachol~7ać w r10\V. 

szych warst\vach niż w starszy(•h. 

Możemy \vięc przyjąć jako rzecz dowiedzioną, 

lub przynajmnićj 'vysocc prawdopodobną, że trzy 
wymienione rodziny, należące wszystkie do jednej 
pewnej przyrodzonej gruppy, z której posiadamy 
z czasÓ\V periodu \vęgla kamiennego przynajmniej 
300 rodzajów, stanowiły prze,vażną część ówczes
nej roślinności. Obecnie rośliny te stanowią zale· 
dwie •;.~o dzisiajszej roślinności, przedstawiające) 
kilkaset rodzin czyli różnych kształtów głównych· 

J2ko pićrwszą cechę główną ówczesnej roślin· 
ności wypada tedy wymienić wysoki stopień jedno. 
stajności; \Vychodząc z tego stanowiska porólvnać
by ją można z dzisiajszemi lasami iglastemi lub 
dyrwanami, z tą jednRkże różnicą że tam większa 
rozmaitość si~ pokazywała w rozdziałach podrzę
dnych; porównać ją więc trafniej możemy z lasami 
iglastemi północnej Ameryki lub dyrwanami przy
lądku dobrej nadziei. Jednostajność ta pokazuje 
się także jeszcze i w innym względzie, bo jedne i te 
same rośliny znalezione zostały w periodzie węgla 
l{amiennego w Anglii, Belgii, nad Renem i północ· 

' 

nej Ameryce, to jest w krajach znacznie' pomiędzy 
sobą odmiennej teraźniejsz~j roślinności. 

Drugą cechą główną roślinności periodu węgla 
kamiennego jest brak właściwego kwiecia (•); jest 
to cechą tćm więc~j odznaczającą, gdy wspomnimy 
ŻP; nietylko zioła pól naszych, niw i bagien, lecz 
nawet krzewy naszych zarośli , i drzewa naszych 
laiÓW obdarzone są niemi. Wyradzanie kwiecia 
slusznie uważaoćm jest jako znak \vyższego roz
winięcia roślinjr; liczymy dlatego rośliny bezk,vie· 
(•iowe do mniej zupełnych, nawet wówczas gdy 
inne części dochodzą do znacznego rozwoju, np .. 
liście, jak to widziemy właśnie \V paproci. Gdy tym 
sposobem periód węgla kamiennego zawiera tylko 
rośliny bezkwieciowe, p.eriody zaś no"'sze mieszczą 
w sobie i kwieciowQ, przybywa nam więc jedno 
nowe potwierdzenie tego faktu, osnutego na bada
niu szczątkó\v ZV\'ierzęcych, jako twory żyjące 
z postępem czasu rozwijały się do coraz wyższej 
doskonałości. 

Również odróżnia roślinność ówczesną od tera· 
źniejszej brak owoców mięsistych i soczystych, 
i jeszcze brak roślin trawowych, bo szczątki roślin 
znalezione z rodziny traw są wąt.pli\ve i przytern 

bardzo rzadkie. 
W idziemy tym sposobem że roślinność owoczesna 

bardzo była jednostajną, nieposiadała \Vłaściwego 
kwiecia, żadnych mięsistych owoców, żadnych 

traw, lecz przeważnie paprocie i kilka z niemi spo· 

kre\vionych roślin. 
W spomnieliśn1y już że paprocie zajmują dzisiaj 

tyłko bardzo małe miejsce w liczbie roślin. Nadmie
nić jednak wypada iż to się tylko stosuje do całej 
roślinności razem wziętej; są bowiem niektóre oko
liczności miejscowe nadające paprociom większe 
znaczenie. Tak np. na wyspach Jamaice, Isle de 
France i Bourbon zajmują ony •;s część całej roślin
ności, na wyspach Towarzyskich nawet •j6; na No
wej Zelandyi paprocie znacznie przeważają inne, 
pokrywając ziemię zamiast trawy, a na małych wy
spach W niebo wstąpienia, Tristan d' Acuncha i St. 
Heleny paprocie stanowią wraz z d\viema "inneroi 
wyżej wymienioneroi rodzinami, pra\vie połowę ca-

łej szczupłej i jednostajnej roślinności. . 

• 

(ł) Wprawdzie znajdujemy u tych rodzin ślady orga
nów zapłodniania, lecz w żadnej nie są ony zupełnie 
ro z winię te m i. 

• 

• 
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Ponieważ wszystkie wymienione miejsca są wy
spami i leżą w ciepłej strefie, uprawnieni więc je
steśmy sądzić że i w periodzie węgla kamiennego 
roślinność ta znajdowała. si~ na wyspach, i to cie. 
plego klimatu. Do tego ostatniego "'niosku do
chodzimy też jeszcze inną drogą. Widzieliśmy że 
pomi~dzy paprociauli przed- adamoweroi wielka 
ilość była drzewowa; obecnie znajdujemy takie 
paprocie tylko w ciepłym klimacie. 

Zwracając się do świata zwierzęcego przed-ada
n1owych czasów, znajdujemy niezliczoną ilość ko
rali, promiet)czaków i mięczaków morskich (spo· 
kre\vnionyc·h z konchami i muszlami morskiemj, 
cefalopadami i czernicami, ostatnie znacznie licz
niejsze i więcej rodzajów w stosunku do dzisiaj· 
szych olbrzynliej wielkości). Znajdujemy też dużo 
stworzeń podobnych do raków i ślady ryb. W za· 
mian zato brak jest zupełny szczątków zwierząt 

ssących i ptaków, a nawet gadó\v. Lasy więc nie
miały ptast\va, nieposiadały małp, tak licznych dzi-

. siaj \V krajach cieplych~ ani wężów. 
Tą drogą możemy sobie ut\vorzyć dość dokla

dny obraz przyrody w czasie dawniejszego perio
du węgla kamiennego. Sterczały wyspy ponad roz
ległeroi morzami, ciepłego klimatu, z jedno3tajną 
roślinnością leśną, szczególniej paproci, bez kwia
tów i trawy, bez mięsistych owoców, bez \Vężów 
i jaszczurek, lecz także bez śpiewu ptastwa, głosu 
zwićrząt lub ludzi. Na ten1 trzeba nam poprzestać. 
Przedsta\viono narn wpra\vdzie kilka krajobrazów 
przed-adamo,vych czasÓ\Y, lecz \vyszly ony z pod 
rąk badaczó'v przyrody dzisiajszych czasów, ręczyć 
lVięc niemożna za podobieńst\-vo. . 

Możeby się kto zapytał: dlaczego ciepły klimat 
tych wysp i bujna choć jednostajna roślinność nić 
były przeznaczone służyć człowiekowi? Mogliby· 
śmy odrzec, że pierwej dom cały musi być goto
wym, nim pan się do niego \\'prowadzi, i że kraj 
bez Z\Vierząt domowych, łany bez kwiatów, lasy 
bez ptastwa i klimat choć ciepły lecz pra,vdopo· 
dobnie. niezdrowy, niemogły stanowić pożądanej 
siedziby człowieka. Lepiej jednak pytanie to zosta
wić bez odpo, .. viedzi, przyzuając że jakkolwiek nie· 
jednokrotnie zdolni jesteśmy w szczegółach poznać 
celowość istniejącą w urządzeniach przyrody, je· 
dnak:wnioski nasze i domysły stają się dziecinneroi 
gdy chodzi o wielki rozkład jaki stworzył pra
wodawca przyrodzenia, i lepiej nam uznać że po-

mimo całej mądrości naszej, co do tego jesteśmy 
tylko domacywującemi się dziećmi. 

II. 

Powyżej usiło~raliśmy skreślić obraz naj dawniej· 
szej roślinności. Niemożemy wprawdzie o nim po· 
wiedzieć jaku by był niezaprzeczoną pewnością, lecz 
zdaje się jednak że najdawniejsze pomniki (szcząt· 
ki roślin i zwierząt wydobyte z wnętrza ziemi) 
i wnioski dające się z nich wyprowadzić posuwają 
prawdopodobieństwo do granicy pewności, i nieza
wodnie przyznać trzeba, że względem tej części 

najdaV\'niejszych dziejów roślinnych doszliśmy do 
wyższego stopnia jRsności niż to zdołano lvzglę

dem najdawniejszych dziejów rodu ludzkiego. 
Lecz ta powyżej przedstawiona roślinność przy

pada tylko w najdawniejszy periód. Pomiędzy nią 
i teraźniejszą jest ich jeszcze kilka, może wiele na
wet roślinności, różnych od tamtej jak i od obecnej. 
Jak to się nieraz zdarza w dziejach rodu ludzkiego 
lub pojedynczego narodu, że periód da'''niejszy le
piej znacznie jest wyjaśnionym niż inny bliższy nas, 
tak i na obecnem stano\visku nauki lepiej bez po· 
rÓ\Vnania poznaną jest roślinność periodu "''ęgla 

kamiennego,jak innych nowszych periodÓ\V ziemi. 
Ponieważ w ogólnym poglądzie na zdobycz nauki 
wskazać tylko możemy co jest pe\vnego i niezbite
go, ograniczyć więc na_m się wypadnie co do na
stępnych periodów na podaniu kilku ogólny(•h uwag. 

Dzisiajsza roślinność zawiera cztery główne grup· 
py rosliu. Pierwszej gruppie, którą tu nazywamy 
niemającą liścia, brak nietylko k'viecia i nasienia, 
lecz na wet polviedzieć niemożna jakoby miała ło
dygi, gdyż albo części rośliny, np. u gąbek, żadne· 
go niemają podobieństwa z oweroi częściami innych 
roślin, lub też, że tak powiemy, liście i łodygi 

zrosły się w jedno, jak to widziemy w morszczy
znach. Drugą gruppę możemy tu nazwać bezkwie
ciową. Znamy ją już częścią z poprzedzającego 
ustępu; należą do niej paprocie i rośliny spokrewnio· 
ne z niemi. Mają ony korzenie, łodygi, liście i czę
ści podobne do nasienia, lecz nie zupełnie rozwi
nięte kwiecia. 

Dwie ostatnie gruppy zgadzają się w tern z sobą, 
że wszystkie rośliny posiadają kwiaty i nasiona, 
lecz odróżniają się tern od siebie, że w jednej, do 
której należą trawy, lilie i palmy, panującą liczbą 
w kwiecie i owocu jest liczba 3, w drugiej llczba. 

21. 

• 
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5; piórwsze bo,viem mają w k\viecie 3 lub 6 list
ków, 6 lub 9 pręcików, często bardzo owoc na 3 
lub 6 podzielony pL·zedziałów; drugie zaś w ogóle 
5 lub lO liści korono"vych, 5, l O do 20 pręcikólv 
i często O\Voc o 5 przedziałkach, jak np. róża. D\vie 
te gruppy odróżniają się także liśćmi, będąccmi 

w pierwszćj pra w·io zawsze dlugicmi, wązkiomi, 

nierozdziclnetni, i pDsiadającemi tylko żyłki podłuż .. 
ne, gdy 'v drugiej znajdujemy liście szerokie, roz· 
szczepione pókryte siatką żylek. Piórwsza gruppa 
naz\vnna jest jedno listną, druga dwulistną. Na ogół 
biorąc U\''ażać trzeba gruppę ostatnią ~ako najbar
d ziej roz\viniętą. 

Gruppa głó\vna pićr"'sza za,vićra po "'iększ~j 
części rośliny ginące !at~'o przy jakiej gwaltownej 
przemianie przyrody; jest to zape,vne po"'odem dla 
J<Łórego mało jej bardzo znajdu~erny szczątków 

'v \Yarst\vach ziemi, chociaż niemała jest liczba 
znalezionych n1orszczyzn. !Jruga gló,vna gruppa 
ukazuje się jako panttiąca \-V periodzie węgla ka
miennego, którego rośliny przeważnie do tPgo na· 
leżą oddziału. W no "vszych periodach dopićro po· 
kazują się rośliny dwulistne, gołonasienne, jako: 
cykadce, drzewa iglaste i kilka innych dziś nieistni e· 
jących rodzin. W pózniejszych periodach Nkazu· 
je się także reszta d wulistnycb, i liczba i eh z:vvięk

sza się polvoli, tak iż w ostatnim przed dzisiajszym 
perioden1, odpowiada obecnemu stosunkowi liez
bowen1u. 

Zdaje się \Vięc że roślinn0ść, tak samo jak świat 
zwielizęcy, roz·wijała się po\voli do coraz za\vilsze. 
go, coraz doskonulszegv składu. 

Ponie\vaż mniej rozwinięte kształty nie ginęły po 
ukazaniu si~ doskonalszych, pojmujemy więc łatwo 
że z każdym nowym periodetn zwiększała si~ roz
maitość roślinności. 

Im periody bliższe są teraźniejsze~o, te1n 'vięcej 
zachodzi podobieństwa pomiQdZ!f szczątkami po· 
chowanerniw pokładach zierni, a roślinnością obec
ną, tak iż ostatniego jej periodu niepodobna prawie 
już odróżnić od roślinności tegoczesnej. 

Przejrzawszy po krótce w jakiem następstwie 
po\vstały różne kształty roślinne, pozostaje nam 
jeszcze w dziejach roślinności do rozwiązania je
dno \vielkie zagadnienie, a mianowicie jakim ony 
pow·stały sposobem. Lecz jestto jedno z zagadnień 
które zapewne zawsze przewyższać będą siłę poję
cia ludzkiego. Stworzenie samo jest jeszcze wiolkq 

zagadką, której nikt nie rozwiązał, a chyba i w przy
szłości niezdoła rozwiązać. To co się dziś przed 
naszerui dzieje oczami, nieprzedstawia nic poda· 
bn~go z czegobyśmy mogli sądzić z niejakiem 
prawrlopodobicńst\:vem o przeszłości, i obyd\va 
przypuszczenia jakie w tt~j mierze zrobiono opiera· 
jąc się na tem co dziś \vidziemy, są równie dla nas 
niepojęte. . 

Pićr\vszem przypuszczeniem jest jakoby wszyst
kie jestestwa organiczne (rośliny i Z\Vicrzęta) po· 
'vstały , bezpośrednio z ciał nieorganicznych (wody, 
zie-mi, powietrza ltib z pojedynczych pier"viastków 
\vchodzących w skład ich ciał). Drugićm jakoby 
tylko niższe Stl~orzenia powstały W ten sposób, zaŚ 
'vięcej rozwinięte brały swój początek w zmianach 
i przekształceniach niższych, np. tak iż z gąbki zro· 
bił się mech, z mchu zielę, owad z robaka, ryba 
z mięczaka i t. p. Niemamy żadnego pewnego do,vo
du czy z ciała lub pier\viastku organicznego niemógł 
powstać choćby najniższy utwór organiczny, tak 
samo_ jak niematni}' dowodu żeby się jaki rodzaj 
zwierzęcy lub roślinny przerodził na inny; nieprzed. 
s ta "via ją też ku ternu żadnej osnowy znalezione 
skamieniałości zwierząt i rośltn. Tak 'vidziemy 
że 'vielka ilość zębó'v zaginionego słonia (mam
muŁa) jako i kości za wsze do siebie SI\ podo
bne, niepokazując żadnego zbliżenia się do składu 
dzisiajszcgo przedsta\viciela tego rodu. Tak samo 
nieznajdujemy przejścia pomiędzy zaginionyrn a ży-
jącym nosorożcem i t. p. Niemożemy więc nic 
o tć1n innego powiedzieć, jak że naówczas działały 
siły jakieś, których dziś nigdzie nienapotyka my. 

Lecz zapytać by się można czy się tworzenie 
• 

skończyło? Czy '\V czasach historycznych żadna 
nieukazała się nowa roślina, czy nieukazują się mo• 
że i teraz jeszcze nowe ich rodzaje? Zdaje się że 
i na to pytanie, o ile mieć nie będziemy na myśli 
odmiany spo'\\todowane wpływem ludzkim pośre· 
dnitn lub bezpośrednim, przecząco odpolviedzieć 
wypada. 

Najdokładniejszym sposobem rozwiązania tego 
zagadnienia j-est zbadanie jakim sposobem powsta
je roślinność :\V miejscach gdzie jej dawniej nieby· 
lo. Następuje to np. gdy strumienie lawy, które 
spłynęły z kraterów przy VfJ buchacl1 wulkanicz· 
nych, zaczynają porastać roślinatni; dalej napoty· 
kamy to zjawisko na \vyspach wulkanicznego po• 
chodzenia, wydźwigniętych z głębin morza; na wy--
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spach koralo\Vfcb , \Vi}'noszących się pO\\'?lnie nad jądro od w.pływu po,vietrza i ułatwiającą pływanie; 
powierzchr1ią morską i na obszarach spodu mor- nasienie drugiej równie jest lekkie i dobrze schro· 
s~iego· ujętych i wysuszonych za pomoc~ tam. uione. Dai\vne ubóstwo kształtów, panujące na 

Stojąc na szczycie Etny, olbrzymiej góry two· wyspach południo wego oceanu, w porównaniu do 
:r.zącej jeden tylko ostrokrąg, którego podnóże ma bujnej ·roślinności stref klimatu gorącego a wilgo-
20 mil obwodu, a k tórego wysokość 10,500' wy- tnego, w części przynajmniej przypisać należy tej 
nosi, \vidziemy wzdłuż jej stoków strumienie lawy , okoliczności, że przyrodzienic nie wydaje już wię· 
lV najrozmaitszych kierunkach, które podobnie do cej nowych rodzajów. 
potokÓ\V spływały, a wyraźne szczególniej na po- l'o samo zja\\'isko widzien1y na różnych małych 
czątku pasa lesistego otaczającego środkową część wulkanicznych wyspach południowej części ocea· 
góry, który la,va przerznęła. Strumienie te są bar- nu atlantyckiego, które zapewne \V nowszych pe" 
ozo różnego 'vieku. O początku D0\\7szych posia- riodach wystąpiły z morza, np. na Tristan ·d' Acun
damy historyczne lviadomości i podania. Badając cha i St. Helenie. W czasie przybycia Europejczy
i porównywając te strumienie lawy, mamy sposo- kó\v mało ony bardzo posiadały roślin, lecz rośli
bność zobaczenia jakim sposobem povvoli powsta· ny wprowadzone i ch"vast im wszędzie towarzyszą
je roślinność; niektóre jeszcze są zupełnie nagie, cy rozn1noiyly się ogromnie, tak jak tego niema
inne mają tylko gdzieniegdzie \V zagłębieniach my przykładu \V krajafjh których obszary zajęte 

i szczelinach pojedyncze rośliny, a na innych je· już są inneroi roślinami. 
szcze warstwa gnijącycł1 roślin zaczyna tworzyć Nareszcie powtarza się to zja\visko i przy zaję

czarnoziem, w którym coraz więc~j \vkorzenia się ciu cząstek tnorza przez pociągnięcie tam i wysu· 
roslin. To samo zja,,Yisko przedstawiają nam stru- szenie. Zajmujący tego przykład mamr na wyspie 
mienie lawy WezuTniusza na wyspie Jschia i na in· Ftihnen, gdzie odgrodzoną zostala przed 30 kilk(} 
nych wulkanach. Roślinami nasamprzód po kry- laty zatoka odnogi Odenseefiordu. Jedr:1ym z miesz
wającemi nagą lawę, o ile sam to zoolałem zbadać, kającyc~ tam ziemian jest zasłużony botanik Hof
są tak zwane porosty. Kilka roślin soczystych i mię· mann. Sledzil on pilnie zarośnięcie odciętego lądu; 
·sistyclJ, żywionych po \viększej tzęści parą powie· prowadził na"\-vet dziennik o zmianach po,Yoli na-
trzni je otaczającej, za pośrednictwern łodygi i li· stępująryc h na obszarze tym zajętym od morza. 
ści, tal\że należą do tego rzędu, Na Etnie przytrafia Po\'\7stał pomiędzy nami spór naukowy, czy rośliny 
się to szczególnie z tak zwaną figą indyjską (opun- powoli ukazujące się po,vstaly z nasienia, prze· 
tia vulgaris), a nawet zasadzaną ona umyślnie by- niesione jaldmkol,viekhądź sposobem na odciętą 

\Va przez ruieszkańcó'\v dla prędszego użyznienia zien1ię, czy też zawdzięczają swój początek tak 
la\\·y. Lecz rośliny tym powstające sposobern nie- Z'\Vanemu samodzielnemu fpowstaniu (generatio 
są no\vemi rodzaja1ni; znajdywane ony by,vają nie· aequivoca), co właśnie utrzymywał Hofmann. Lecz 
tylko na starszych strumieniach, lecz nawet i na jakąkol wiek przyj mierny teoryą, za\v.sze to pewna 
obszarach niewulkanicznych; :figa indyjska jest na· że niep"wstał tam żaden rodzaj nieznany. Nowy 
wet rośliną obcą Sycylii, wprowadzoną tam do- to do\vód że dzisiaj już czynne sity przyrodzenia 
piero z Ameryki. nie są 'vstanie wydać no,vych ksztaltó,v. 

Tak samo rzecz się ma z \vyspami kora!o,vemi Drugą drogą, którą przynajmniej zbliżyć się mo~ 
.oceanu południowego. żerny do roz"' iązania tego pytania, jest porówna· 

Z początku wyspa taka jest nagą; powoli pokry· nie roślinności tertlźniejszej i czasów dawniejszych, 
wa się roślinami, znajdująceroi się na dawniejszych z zachowaniem się w granicach historycznych. 
1vyspach lub stałym ląd~ie A~yi. Dwiema gló- Przed 160 kilką laty, za czasów Chrystiana V 
wnemi roślinami na tych nizkich koralowych wy- króla Danii, żył \V Kopenhadze biegły butanik Piotr 
spach są palma kokosoV\ra i Barringtonia speciosa; l(ylling. Odwidzał on pilnie las Szarlotteulund, od
bo też owoce tych drze'v ply\vają w wielkićj ilości legły o milę od miasta, i spisał wykaz roślin tam 
po powierzchni morza, będąc szczególnie ku temu się znajdujących. PorÓ\''nywając ten "vykaz z dzi· 
sposobne, bo nasienie palmy kokosowej otoczone siajszymi roślinami tego lasku, znajdujemy zupełną 
jest '"'lóknistll i drugą twardą skorupą, chroniącą to żsamoŚ(~. Bo chociaż obecnie są tam niel<tóre 
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rośliny niepodane prżez Kyllinga, lerz takie tylko Roślinność Europy poludniowej mocno się różni. 
które do tego stopnia podobne są do innych poli· od pólnocnej; Bałkan, Alpy i Pireneje stanowią tu 
czonych rodzajów, że łatwo można było niedo- granice przyrodzone. Do roślin odróżniających 

strzedz ·różnicy, ]ub są tak małe i tak mało wpa- Europę południową od północnej należą tak zwane 
dające w oczy, że to mogło być powodem ich opu- \Vieczno zielone drze"''a liściowe, jak: dąb (ąuercus 
szczeni11, albo wreszcie. podług \Vszelkiego praw· robor), drzewo korkowe, mirt, wa~vrzyn, jeżówka 
dopodobiet1stwa, wprowadzone zostały przez łudzi. włoska, ol~ander i t. p. lecz te same wymieniane są 

Po:tego samego wypadku dochodzimy, porówiJy· także przez pisarzów greckich i rzyn1skich jako ce· 
\vając 1\:yllinga wykaz roślin znajdywanych w D~nii, chujące kraje położone nad morzem śródziemnem. 
z botaniką Hornemanna, pisaną 150 lat później lub Na pewnej wysokości ponad [morzem napoty·· 
przepatrując najdawniejsze zbiory roślinności nie- kamy w Apeninach i górJtch greckich drzewa 
mieckiej i włoskiej, sporządzone przed 200-250 laty, i krzewy, odpowiednie zimniejszemu klimatowi. 
obok l-vykazów roślinności tegoczesnćj tych krajów. Po \viększej części są to te same jakie napotykamy 
Można by jednak powiedzieć na to, że przeciąg w Europie północnej: buki, świerki, jodły, brzozy, 

ten czasu jest za małym. Możemy "'ięc cofnąć się cisy, ostrokrzewy, jarzębiny, jałowce i leszczyny. 
jeszcze bardziej, udając się do botaników staro- Czytając Tcofrasta i Pliniusza, szczególniej pierw
żytności, co do najważniejszych roślin różnych na· szego, zn~jdujemy powyżej 'vymienione rośliny 

Ó\vczas znanych krajów. Z pomiędzy tych zasługu- podane jako drze\va rosnące na górach. 
je szczególniej na u\vagę Teofrast z Lesbos, żyją· Jako dowód niezmiennego stanu roślinności i to 
cy na 300 lat prze d Ch., ponie\vaż opisy jego są jeszcze przytoczyć można, że \V grobacl1 egipskich 

· najdokładniejsze, a podania najwięcej zasługt~ą na znaleziono dobrze zachowane żrto, granaty, \Vino
zaufanie. Porównania podobne 'viclorakie przed- grona, daktyle i gałązki drzewa oliwnego, zgadza
sta\viają trudności; starożytni nicdołączali do s\vych jące się zupełnie z dzisiajszemi. Tak samo znale
opisów rycin, a opisy same nicbyły tak dokładne ziano 'v Pompei olhYki, niedające się odróżnić od 
i pe,-vne, jak w czasach dzisiajszych. Ztącl często- teraźniejszych. 

kroć ~' ielka zachodzi ''rątpliwość jaką opls ich ma f I)omimo że starożytni badacze przyrody nieprzy
oznaczać roślinę. Tt~zymając się \Vszakże roślin lączali rycin do opisó""r' jednakże ich kilka posia· 
większe mających znaczenie czy \Vielkością swą damy, miano\vicie malo\vidła na zabudowaniach 
lub ilością, albo \Vażnych z powodu zastoso\vania, \V Pornpei i Herculanum, w dawnych kąpielach 

11iepe\vność tę znac·znie zmniejszymy, i mamy po· rzymskich, i \-V grottach elytejsldch Egiptu. Cho
wody sądzenia że o ile przyJ~oda zosta\vioną byla ciaż malowidła te nie były robione dla celó'v ba
samćj sobie, roślinność starożytności dzi"rnie się dań przyrodzonych i nie \Vięcej nas upra\vniają do 

~gadza z obecną. wniosków jak malo,vidła ścian dzisiajszych, to prze· 
Podlug Teofrasta i Herodota rosły \Y Egipcie: cież na nich niektóre rośliuy łatwe do poznania 

drze,vo gumowe, Sicornorus, Papyrus, roślina \Vskazują że ówczesna roślinność była taka sama 
Lotus i palma daktylo"'a, charakteryzujące kraj jak dzisiajsza; szezególniej tyczy się to wielu mało· 
ten do dnia dzisiajszego. Tak Z\Vana palma te- \videl znalezionych \V pokojach Pompei. 
bajska (C u cifera 'I'hebaica) godna u\vagi ze "'zglę- Jeżeli \vięc na ogól biorąc roślinność w ciągu . 
d u swego pnia rozłożystego, rosla da "''nemi czasy lat 2000 i \Vięcćj pozostała niezmieni oną, najpraw
w górnyn1 Egipcie, nie schodząc do dolnego, tak dopodobniejszą jest rzeczą że i dalej wstecz się co
~amo jak i dziś to ma miejsce. fając zmiany podobnej niebyło, i pokazt~e się · tą 

Jako rośliny cechujące Indye wymieniali staroźy· drogą, chociaż niedowodnie, ale z wysokićm praw· 
tni trzcinę bambusową, krzew ba\vełniany, drzewo dopoJobieńst\vem, że "\V czasach historycznych nie· 
cynamonowe, ryż, pieprz, kardamom, drzewo ba· powstały żadne nowe rodzaje roślin. 
nauowe i ldlka innych, które wszystkie i dziś je- Jeżeli roślinność została niezmienioną, to tak sa· 
szcze to samo zajmują miejsce. Pomiędzy płodami mo być musi z klimatem, bo oboje tak ściśle z so· 
Arabii podawali starożytni myrrhę i drzewo bal· bą powiązane, że zmiana klimatu koniecznie za so· 
samo we, cechujące i dziś jeszcze owe okolice. bą pociąga zmian~ w roślinności, zupełną przy, 
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znacznej odp1ianie klimatu, częściową · zaś przy 
mniejszej. Ale prócz tego inne jeszcze powody 
przemawiają za niezmiennością klimatu. 

Zmiany jakich powierzchnia ziemska doznała od 
wybuchów wulkanicznych, trzęsień ziemi, osuwów 
gór, zmienionych biegów rzek i wpływów morza 
na wybrzeża, są na ogół biorąc zbyt małe w sto
sunku do całości przyrodzenia, h}7 zasługiwały na 

bliższy rozbiór. 
Doszliśmy więc do godnego uwagi wniosku że 

przyrodzenie dziś nas otaezające tern samem jest 
jakie przed tysiącami lat otaczało przodków na
szych; że roślinność która zdobiła '\\' starożytności 
Egipt, Grecyą i Włochy i dziś je przystraja; że przy· 
roda materialna została niezmienioną zupełnie lub 
też mało tylko bardzo, gdy ród ludzki czy w cało· 
ści; czy po szczegółach jego plemion tak ogrom· 
nym uległ przemianom; że przyrodzenie stało nie· 
ruchomie, gdy duch ludzki ciągle się posuwał aż 
do dzisiajszego roz\voju. 
Niemyślimytem jednak zaprzeczać, iż przyro

dzenie materyalne także przebyło rozwój, owszem 
staraliśmy się dowieść że tak roślinność jak świat 

• 

Z\\'i<~rzęcy przedstawiają nam · ciąg rozwoju czaso
wego w postępie ku coraz wyższej doskonałości. 

Lecz roz\vój ten potrzebował znacznie dłuższych 
periodów, i dokonywał się w ten sposób, że każ
dorazowy szc.lebel roz\voju przyrody zachowywał 
się przez czas pewien; gdy przeciwnie duch ludzki 
w jedności wzięty niepowstrzymanie postępuje na-
przód. Przeciwieństwo jednak upada gdy zwraca
my uwagę na pojedyncze plemiona; są bowiem 
szczepy które tak samo jak przyroda w czasach 
historyczbych wcale się lub prawie wcale nieroz
winęły, np. ludy archipelagów Notazyi, Bottokudy 
w Ameryce południowej; inne zatrzymały się nie
wzruszenie, doszedłszy do pewnego kt•esu, jak In • 
dianie i Chińczycy. 

Jeżeli powiedzieliśmy wyżej że przyroda została 
niezmienioną w czasach historycznych, to ma się 
rozumieć o tyle tylko, o ile sama sobie była .zosta
wioną; bo człowiek może ją zmienić do pe\vnego, 
dość nawet znacznego stopnia, a to tym wyższego, 

• 

im sam stoi wyżej. L ecz badania tego wpływu lu-
dzi na przyrodę są takiej obszerności, że szczegó
ło\vego wymagałyby rozbioru . 

JAN LORENZO PAPAGODA. 
(Obrazek z XVI stulecia). 

PRZEZ ANTONIEGO WIENIARSKIEGO. 

Zygmunt l, zwany Starym, skończył życie, głos 
powszechnego żalu, zmięszany z tr"rożliwą o dal
szy los kraju myślą, rozbiegł się od granic do gra
nic obszernego patl.stwa, wszystkich oczy zwróci
ły się ku Wilnu. W Wilnie był Zygmunt August, 
jedyny potomek zmarłego króla, ostatnia latorośl 

męzka jagielońskiego szczepu. W nim w·szystkich 
nadzieje, do niego garną się wszystkie serca, wy
ciągają wszystkie dłonie. 

W Krakowie królowa Bona wdziała \Vdowią 
.zasłonę; rzekomo płacze nad ciałem zmarłego mę
ża, łamie ręce gdy pbce oczy na nią patrzą, a na 
ustroniu przy zamkniętych drzwiach, przy zasłonię-

tych oknach, z wypogodzonem czołem, z uśmie
chem na ustach, radzi ze swojeroi ulubieńcami, 

między któreroi rej wodzi Neapolitańczyk Jan 
Lorenzo Papagoda; radzi, o czem? może o intere
sach publicznych, o utorowaniu synowi wstępu do 
udzielonego już ·mu wolą narodu tronu? może zapo
biega burzy jaka z p owodu krążącej wieści o taje
mnych ślubach nad nim się unosi? Nie, ona my
śli o owocach dawno zasianych zamiarów; chce 
O\vłarlnąć wychowanym przez siebie wśród niewiast 
synem, chce podesłać pod jego nogi wszystkie po
nęty d\voru, otoczyć go rozkoszami, a w zamian 
tylko panować/ 

p 
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Ona w tych tajemn!Ych na~adach ·gromadzi pio
~uny na głowę syna, aby spadły w samę porę, gdy
tiy niekłamały wieści, gdyby on śmiał bez jej wie
dzy i woli pójść za "·lasną skłonnością. 

Jan Lercnzo Papagoda, to jej pr.a~'a ręka; jej 
mJśl jego myślą, jej '\\'ola jego wolą.... Uniżony 

aż do podłości, chytry aż do zdrady, kłamie wszyst· 
ko i 'vszędzie, nawet miłość I Na stopach Bony 
wyciska gorące pocałunki, tuli jej łono drżąceroi 

niby od \vzruszenia rękami, a ser-ce jego zimne 
jak! lód, a w mtyśli siedzi o brzydzenie,· przekleń-
stw.o! 

• 

~o cudzoziemiec, N eapolitat)ezyk; on osiadł na 
polskim dworze aby się zbogacir, i nieprzehiena 
w środkach. Miłość i niewinno~ć, ot:w.artość i zdra
da, lekarst,vo i trucizna, dla niego "\vszystko jedno; 
gotów prawą ręką uścisnąć, a lew.ą zabić, i to z je
dnakowem biciem pulsu, z jedną myślą, z jednym 
wyrazem twarzy. 

stała za małżonkę Zygmunta Augusta i niezadług9 
kor0nowaną będzie. 

Złowróżb~ uśmiech z jakin Bona przyjęła t~ 
'"7 iadorność, '~skazywał j~j zan:}iary:. Jedno t~lko 
słowa 'vyśliznęło się z jej ust; por"7ał je Ba pagoda 
i zaDiósł pomiędzy Włochów otaczających dw.ór 
młodej knólowej. 

• • 
Dwudziestego siódmego marca 1551 r. szcze· 

gólny gość pojawił się w komnatach chorej Bar
bary. Był to franciszkanin Włoch, posłaniec któ· 
lowćj Bony, przynoszący od niej slowa pojednania. 
Przyjął je król z uległością syna, przyjęła je bić· 
dna Barbara z poddHniem się swemu losowi. Au
gust odwidził nąwet matkę, ale sam opisując te 
od \-Vidziny mówi : ,,że włożył na ręce rękawice, 
aby gołą ręką nie przyjąć pierścienia jaki móglby 

mu by.ć danif! ! '' 
Tymczasem Barbara nikła coraz widoczniej; 

wszystkie śnodki zostały wyczerpnięte, poradzono 
Zygmunt August w l{rakowiel Zygmunt August jej jeszcze 'v.iejskie po,vietrze jako ostatni ratunek. 

żonaty! Zostawił żonę w Radomiu, a spie~zy oddać August każe sporządzić wóz 'vygodny, aby prze· 
ostatnią posługę zmarłemu ojcu, "·lożyć na głowę 'vieźć ukochaną małżonkę do Niepołomic. Przy
koronę Piastów, uspokoić trosklhvy naród, oznaj · chodzi wyznaczony dzień 8 maja; probują: wóz 
mić że dla bliższego z nim zespolenia się nieszu.. nie chce się zn1ieścić w zamko\vą bramę. Ch,vile 
kał żony u obcych tronów, ale \Vziął ją z pośrodka są drogie, .... niema czasu do przerobienia wozu .... 
swego lud n! król każe roz'\1\'alać bramę. W znoszą się w gór~ 

W ślad za tern uroczystem oznajmieniern spada- młoty, krnszą mury, a wtem dają znać że Barbara 
ją przygoto\vane gromy, a \V miejsce zado,volenia skonała. 

spotyka Zygmunt August niechęć. Nie może zro· \\7iadomość ta przejmuje rozpaczą Augusta, a ża· 
zumieć głosu narodu, który z taką pracą "\Vznosil lem wszystkich, nawet najgló,vniejszych jej prze
budo\vę bliższych z swemi l{rólami stosunkólv; ciwnikó\v. Wszyscy łączą się \V jedno żałobne ko
i dzie do matki, chce w nit~j przynajmniej znaleźć ło i jeden glos powszechny oskarża Bonę o mor· 
pociechę, i spotyka w progu Papngodę, a on z ni- derstwo kr0lo\vej; '"'szyscy ją odstępują, uciekają 
skim ukłonem oznajmia mu że królo\va matka nie od progó'v skalanych tak okrutnym CZJinern; ..•. zo· 
chce się widzieć z synem, który poniżył s'l!voj~ go· stBją tylko ulubiet1cy, zostaje apagoda. 
dnosć i powagtJ tronuJ On pośród tak nieprzyjaznego usposobienia urny-

Trudności w d\v.ójoasób podnoszą siłę dzielnego słó\v podaje Bonie myśl opuszczenia Polski. 
serca. Tak być musi, powiada sobie Zygmunt Au- - Tu cię już nic nie wiąże, królo\VO I syn ci~ 
gust, i na sejmie do powstających przeci\vko so- unika, lud odstępuje. Ci nawet, których złotym łań· 
bie,mÓ:\vi: ,,Jakże możecie się spodziewać żebym cacbem przykułaś do siebie, zrywają jego ogniwa; 
~'am dotr.zy.mał wiary, kiedy chcecie abym jej mał- ale tam na południu, w rodzinnych stronach,!szcz~
żence wJasnej uchybił?" Ta siła, ta dzielna wola, ście i władza ci~ czeka, ..•. skarby utorują ci drogę, 
zwycięża opór; chwieją się najzagorzalsi przeciwni· a najmiłościwszy król Filip II przyjmie cię z ot war· 
cy, i wkrótce Papagoda przynosi Bonie, oczekują- temi rękoma. On, wladzca Hiszpanii, potrzebuje 
cej w zamku goślickim pod Piotrkowem skutku aby ktoś zastąpił go w Neapolu. Kto 'vie czy łaska 
swoich intrjg, wiadomość, że Barbara uznaną zo·. jego nie zwróci si~ ku tobie! .... 



• 

tui 

Bona pr.zyj~ła tQ myśl ze sk wapli,vości4 spra· 
gnionego 1 co niesie do ust napó.i, nie pytając kto 
mu go i w jakim celu podaje. Sama przewrotna, 
zaufała przewrotniejszemu jeszcze człowieko,vi, i od 
tej chwili nie spuściła już z oczu za1niaru " ·ydalc· 
nia się z Polski. 

Sprzeciwiał się temu Zygmunt .. ugust, sprzeci· 
wiały si~ stany; córki, zalane łzan1i na kolanach 
błagały matkę aby ich nie opuszcznła. Ale Bona 
oparła się \\'SZJtitkim prośbom i pt·zeci\vnościom; 

syno,vi i córkom "'ysta\-'\'iła że zdro\\'ie j ćj nad,vą· 
tlone ty lą cierpienian1i potrzebuje roclzinnego kli
matu, opierających się senatorów pokonała jeduych 
prośbą, drugich złoten1, aż 'vreszcie zez,volono na 
\vyjazd, pod warunkiem że skarbiec zosta\vi nie· 
tknięty. 

Pozornie przystała i na to: lecz potajemnie za 
pomocą Papagody uprzQtnęła ogromne skarby 
i "'yprawiła je na 24 wozach, pod dozorem \\1ilgi 
starosty ostrołęckiego; sama zaś, pożegnawszy się 
bez łzy w oku z synem i córkami, opuściła Kra
ków \V r. 1555, \V towarzystwie kilku senatorów 
dodanych jej od króla. 

Przy by li do Baru.... Włoskie po wietrze owiało 
Papagodę, sądził że stanął u mety. 

Bona była sama, a \Vazyscy co ją otaczali bliż<;j 

byli jemu podobni! ..•. 
Filip II król hiszpański i rejent Neapolu przyjął 

łaskawie ulubieńca l<rólo\vej polskiej. i wkrótce 
320,000 dukatów przeszlo do jego skarbu. Poży· 
czyJ je i obiecał Bonie rządy, których tak gorąro 
pragnęła; ale gdy ona oczekiwała skutku obietnicy, 
on do Hiszpanii wyjechał. 

ZaYvód rozjątrzył dumną kobietę, zaczęła wyrzu
cać tPapagodzie zdradę, królo\vi niedochowania 
wiary. Uspokoił ją przebiegły Neapolitańczyk, ale 
sło\va jego nio \VJ\'\rarły już wpłJ\\'U jakiego się 

spodzie\''ał. 
- Wrócę do Polski, rzekła raz Boua do klęczą-

cego przed nią Papagody, tam mi syn przynajmniej 
nie da krzywdy '''yrządzić. 

Slo\va te przejęły lodem Papagodę. On sądził że 
już jest u mety, a tu jeden rozkaz Bony: jadg do 
Polslci, zniweczyć mógł vrszystkie nadzi<.'je. 

Nie było czasu do stracenia; grom rnógł lada 
chwila uderzyć. Papagoda znał Bonę i "'iedział że 
wola jej była niezmienną, że chęć powrotu, którą 
podsycał Fanelli kuchmistrz Zygmunta Augusta 

KsięGA Swu.tT R. IV. Cz. i. 

przybyły z Polski, owładnęła jej umysł, że tylko 
gwałto\Yue środki mogły dopomódz jego ~amiarom. 

W tym czasie Bona lekko zasłabła, Papagoda 
radził jej użyć lekarstwa. : 

- Czy mogę wam zaufać? rzekła. Wy chcieli
byście mnie zatrzymać, a ja wracać muszę do 
Polski. 

- Nie ufaj królowo, jeśli na wierność nasz~ nie 
liczysz; ale jest przecie sposób. Niech doktór An
tonio zażyje poło"'·ę tego lekarstwa które ci poda. 

Bona przystała, t> a pagoda porozumiał się z Wło· 
chetn Jane1n Antonio z Maczeret.y, i lvkrótce po· 
dano jej lekarst\vo. 

"\Vłoch wypił poło\\"ę, n1yśląc: znau1 różne s po· 
soby, potrafię zapobiedz skutkom. 

Tymczasem zaled\vie \\'yszedł za próg, Papago
da kazał go zatrzymać i U\vięzić. 

Kiedy Jan Antonio z Maczerety, z przekleń· 
stwem na ustach, z \VŚcickłością na t\varzy, konał 
w \Vięzieniu, Bona wśród strasznych męczarni umie
rała w zamku. 

Spełniły się na uiej sło\va pełne prav.rdy, że kto 
jakim oręiem wojuie, od takiego ginie, i śmićrć jej 
jest widoczną oznaką sprawiedliwości boskićj. 

Bo en się WÓ\,·czas dzi::lo, to zgroza \vsp r ) tnnieć! 

Papagoda, przy poinocy księdza Pa\''ła nad\vorne· 
go kapelana, wynalazł testament dawniej sporzą

dzony, zniszczył go, a spisał nowy. W nim nazna
czył \vpra\vdzie spadkobiercą Zygmunta Augusta, 
ale księzt\VO Baru zapisał królo\vi hi~zpałlskiemu 
i tyle porobił legatÓ\v, że spadkobierca nie miał 
się czego spodzie''' ać. 

Dla dopełnienia forn1alności, konającej \V \Viel· 
kich boleśc-iach Bonie czytano ten no,vy testurnent, 
a \\"ycho,vanka jej, Inniszka Marynu, poruszała 

glo'"ą królo\\'qj, (\O n1ialo być znakie1n zez\volenia. 
I wtenczas V\-'łaśnie kiedy najsroższe kon\vulsye 
wyprężały ciało umiE~raiącej, 1\rlaryna, ukeyta za 
wezgłowiem, najsilniej popychała drgającą głowę, 
aby stało się zadość ułożonej przez Papagodę ko· 
m edyL 

• 

Po śmierc· Bony Papagoda, oszukawszy wspól
uikó\v s\vojćj zbrodni, zabrał wszystkie gotowe 
pieniądze i klejnoty jakie się znajdo"'rały v.r skarb
cu królowej, i wyjechał do Hiszpanii, gdzie Filip 
II obsypał go łaskami, nadał godność margrabie
go, a nawet powierzył mu rządy Baru. 

!l 
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·Jaki był koniec Papagody, nie można znaleźć konał Jan Lorenzo Papagoda od tnucizny zadanej 
pe·wnych wiadomości: podanie tylko mówi że .m n ręką l\fary.ny, która tym sposobem zemściła się : 
w ośm lat po śmierci Bony, w tym samym zamku 

1 
za jt'go obłudne i ldamane przysięgi. . 

• 

. ' . 

( • • 

• 
• 

~ ' 
KIBłRDYNCY. 

(Szkic z obyczajów Kaukazu). • 

Posępna noc okryła rozkoszne niebo Wielkiej 
Kabardy chrnurami czarneroi jak ziulfy ( 1

) Persa. 
Wiatr naginał do ziemi gęste zarośla ciernistych 
krzaków i huczał posępnie 1v~ glębokiej przepaści. 
W darialskim aule (~), siedlisku rozbójniczych gó · 
ralów, błysnęło mdłe światełko przez szczeliny 
drzwi i okna jednej z licznych sakli (3). W tej sa
mej chwili na skałach, jakby służących Darialowi 
za przedmurze, ukazał się jeździec. 

Tylko Kabardyniec mógł mieć tyle odwagi, aby 
si~ puścić w tę straszliwą porę i na tak niebezpiecz· 
ną drogę. Koń jego, zmęczony długą podróżą, 

chrapał bez ustanku, bacznie i z ostrożnością stą· 
pając po nierównym, kamienistym gruncie; to jak 
wąż spuszczał się z góry przysiadając na tylnych no· 
gach, to znÓ\V odetchnąwszy i wstrząsnąwszy je· 
dwabistą grzywą, vvijącemi ścieżkami \VZnosił się 

nad przepaścią. Jeździec, okręcony burką, z nasu
niętą na oczy kosn1atą czapką, zachęcał czasem 
konia lagodnem słowem.-,,No, mułła, j eszcze ze 
sto :kroków, a dojdzietn do wygodnego noclegu; 
czy \viclzisz ogień w sakli Murreta; tam przyjaciel 
nas oczekuje. Bądź ostrożny i baczny, jak te roz
bójniki , co to w irnieniu Allaha i jego proroka Ale· 
go pochwycili moje barany i uprowadzili mi żonę. 
Ach w Derbencie, to było życie! ale i tu jeszcze 
nie najgorsze.'' 

Tak mówił góral do konia, a tymczasetn ciem· 
ność stawała się coraz głębszą, tak że jeździec nie 
mógłby już dostrzedz nieprzyjacielskiej lufy, ebo
'ciażby na kilka tylko cali odległej od jego szero-

zasłoniła na wet ognie niezbyt już odległego aułu. 

Tylko przeciągłe, smutne wycie zgłodniałych psów 
ostrzegało o blizkości zamieszkalego miejsca. ,,Stój, . 
mułła! szepnął góral. W taką ciemność łatwo tno· 
żna ~'paść na kogo, a jak szejtan jeszcze zacznie 
s woj e sztuki, to chwytaj się wtedy tej przeklętej 
rngly, jak będziesz leciał w jaką przepaść piekiel
ną." P o te m zeskoczył z siodla i przyłożył ucho do 
ziemi. 1, Tal{, mówił dalej, przepaść niedaleko, sły· 
c bać wyraźnie szum potok n. A to utrapienie l nie 
ludzie, to niepogoda, a wszystko na przekór.'' I W!ią
wszy wiernego towarzysza za uździenicę, góral 
zwolna ruszył naprzód, macając przed sobą drog~· 

osadą gwintówki. 

A w darialskim aule, w sakli Murreta, dokąd 
spieszy nasz nocny wędrownik, na wpół rozwalo •. 
nym kominie buzuje się wielki ogień, podsycany 
ciągle pękami chrustu, w miedzianym zaś kociołku 
kipi baranina. 

l{oło nh3j kręci się stara kobieta, a pólnagie dzie. 
ci z krzykiem i piskiem przewracają się po ziemi. 
Stary Murret w tej chwili czyścił zardzewiałą gwin· 
tówkę, a córka jego Ara, dzie\vczę rzadkiej pi~kno· 
ści, jak każda prawdzhva Czerkieska, smaro-vvai'a 
tłustością kindżał i szaszkę oj c a. 

- Ara I rzecze starzec do córki, weź pletnią 

i uspokój te niegodziwe wilczęta; ot jak się roz· 
wrzeszczały, jak baby u studni. 

W jednej ch,vili dzieci ucichły. 

- Aha! mówił ojciec dalej, boicie się pletni! ... 

~kiej piersi. Na domiar przeciwności g~sta mgła No ja was nauczę! Gur.a, słyszysz ty, stara czaro· 
wnicol. .. do ci~ię mówię. 

• 

( ~) Ziulfy, loki które Persowie zakładaj~ za uszy. 
(i} Auł - wieś. (3) Sakla-dom. 

Stara porzuć·B1i'."robotę i podniosła głowę . 
- Czego się kłócą? zapytał Murret. 

... 
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·- A. to twój ulubieniec, twój Charrabet, ukradł ko p-ochwycił pistolet wiszący na ścianie ; ~ rzelił 
:k·awałek baraniny. na traf w stron~ w którą uciekł Uharrabet. 

- Zkąd ukradł? - Żebyś tak zawsze trafiał, jak teraz. Szejtan 
- A zkądżeby, z kotła przecie. zamówił ci kulę! wrzasnął szyderczo zbieg i z glo-
- Jakto z kotła, gołemi rękatni? śnym śmiechem znikł \V ciemnościach nocy. 

- Tak, gołeroi rękami. Murret, blady, półmartwy ze złości, stał w pro· 
- Charrabet I pójdź tu. gu swojej sakli, w któt·ej po ścichnięciu ,vystrzału 
Mały czternastoletni chłopiec, ukryty \V kącie' i słów dzie(!iaka długie panowało milczenie, prze

w kupie kukuryzowych liści, 'vysunąl głowę, nie rywane chwilo\vo trzaskiem palącego się chrustu 
ruszył się jednak z miejsca. i głębokieroi '"'estehnieniami młodej Ary. Łzy za· 

- Tul plemię tygrysie, krzyknął stary góral. kręciły się \V oczach dzic\vczęria, lecz gdy Murret, 
Chłopiec jednym skokiem stanął obok ojca. wyszedłszy z osłupienia, zatrzasnął drzwi sakli, 
- Pokaż, jak ukradłeś baraninę. Ara niepostrzeżenie otarła wilgotne oczy i śliczn9 
Charrabet poszedł do kotła, napełnionego kipią- purpuro"'e uslcezka ukrasiła przyn1uszonym uśmiE~· 

cym \Varem, i z zadziwiającą zręcznością porwał chen1 . 

kawał baraniny. - Nie powróci do ojcowskiąj sakli) rzekł smu-
Głośny pochwalny śmiech ojca ł)ył nagrodą tno Murret. A potem, jakby pokonywając \Vzru-

zręczności dzieciaka. szenie, rozkazttiącyrn dodał tonem: Stara, jeść! ..• 
- Dzielnie, Charrabet! zawołał starzec, dzielnie, prędko!. .. 

dostaniesz za to moję starą gv.·intówkę.-Tęgo dżi· W parę godzin po wieczerzy, do sakli Murreta 
gid Charrabet! N o, dodał zwracając mo\vę do s ta· wszedł góral. Krew płynęła stt·nmieniem ze zrani o· 
rej, mów dalej, cóż potem? nej jego t"rarzy, odzież na kawalki była podarta. 

- Więc gdy ten ladaco.... Medżi Jussufi krzyknął gospodarz .. Niech Al-
- Ciszej, szakalicol Jaki ladaco? Powiedz dziel- lah błogosławi chwilę twego przybycia i przynie· 

11J chłopak. No, mówi sie do mego domu wiadomość o niezawodnPj zdo· 
- No, no, niech i tak będzie. Więc gdy ten byczy. 

·dzielny chłopak porwał baraninę z kotła, a Mu· Gość nic rzekl ani sło\va, i upadł, bezsilny na 

·choro i Regot rzucili się aby mu ją odebrać.... ławkę. 
- I cóż, Charrabet ustąpił? - Co to l tyś skrwawiony! ..• gdzie twój koń, 
- Ustąpić, on! gdzie tam. Patrz, ile kr\vi upu· gwintó,vka, szaszk11? 

ścił z braci, i nie ustąpiłby baraniny, gdyby nie ~1edżi J ussuf, smutno ki wuą\-vszy g1ową, ma-
pletnia. chnął ręką, jakby po,viedzieć che i-al: wszystko prze-

- A to nicdobrze. Charrabet boi się pletni i dla- padło 1 
tego ustępuje zaobyczyl. . Pfe, to niedobrze! Pójdź Czy być może? ... Tyś raniony, zrabowany! ..• 
tu, mó,vił dalej Murret do syna. Zato że kradniesz Nie sądzę żeby to w naszym stało się aule? My 
tal\ gładko i zręcznie, nie bojąc się oparzenia, da- gościa Gie r.abujemy, chociażby on był naszym wro
ruję ci g\vintówkę, bij się dzielnie i nie ustąp zdo- giem, chociażby krew jego była nam tak niezbę
byczy, choćby ci nawet całe piekło i tysiące bagne· dn~ jak proch i kule .... 
tów zastąpiły drogę! Ale żeś stchórzył przed ple- , Daj mi wody.u szepnął gość... Teraz b~d~ 
tnią i puścił zdobycz, to muszę ci zganić. A:. dla lep- mógł mÓVł'iĆ, dodał, orzeźwiwszy się nieco. 
szej pamięci, oto masz! - No, opowiadaj co ci się przytrafiło? pytał nie-

I zaczął nahajką okładać syna po plecach. cierpliwy Murret. 
Oczy Charrabeta błysnęły jak dwa żarzące wę· - Wiesz o tem dobrze, zaczął Medżi Jussuf, że 

gle, a muszkuły twarzy 'vytęzyły się i zadrżały ze dzisiaj miałem do ciebie przyjechać. 

złości i bólu. ·l" - Jakże nie mam wiedzieć? Jak na żarzących 
Chiopak szarpnął si~ raz i drugi, i uwolni~rszy węglach czekałem twego przybycia. Nasze dżigi

się z rąk ojca, wybiegł z sali. Rozżarty góral szyb- dy puszczają się na \vyprawę~ oczekując tylko na 
22* 
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ciebie i na uzdania (t) Dżemchała.... Cóż się z nim 
dzieje? 

- Przybędzie on tu jutro o półnooy. Ten dziel· 
ny chłopak namówił do wyprawy nietylko swó} 
auł, ale i sąsiednie. 

- Ot to lubię! zawołał starzec, zacierając ręce. 
Ale nie powiedziałeś mi co za czart tak cię potur
bował. 

- Nie sam czart, ale czartowskie dziecko .... 
twój syn! 

- Przeklęta niech będzie ch,,7ila w ktt)rej się 

urodzila ta żmija! 1'ak, tak, przed d\viema godzi· 
nami uciekł z domu. Ale nie pojmuję jakim spo
sobem takie szczenię mogło pokenać " 7alecznego 
Medii Jussufat 

rzył, że bez przytomnóści wpadłem w przepaść, 
zaczepiając się o ciernie i zostawiając na nich ka
"ralki odzieży, a nadetnną rozległ się głośny, zło· 

wieszczy śmiech chłopca. Nie pamiętam jak długo 
leżałem bez przytomności; zimny wiatr mnie ocu· 
cił, i zebrawszy ostatki sił, dowlokłem się do twej 
sakli. Widzisz, bracie, jaką wychowałeś gadzinęl 

Starzec, zamiast odpowiedzi, smutnie pokiwał 
gło\vą. 

- Z jego łaski, mówił gość dalej, muszę teraz. 
siedzieć ua progu sakli, wtedy gdy nasze dżigidy 
kindżałem będą zdobywać złoto i dziewczęta. Prze· 
kleństwo! Ale niczego tak mi nie żal, jak szaszki .. 
Prawdziwa stal! ... prawdzi\va dagestańska, roboty 
11ajlepszego majstra z Derbentui . .. a prócz tego to 
pamiątka po bracie i na rzeszocie wyrznięte jest-
j~go imię: Mufet Ali. · 

- Podzielam twój smutek, kochany Medżi Jus
suf. Allah świadkiem, rzekł Murret, kładąc rękę 
na sercu, że cheiałbym ci wszystko wynagrodzić. 
Ale póczekaj, jak wrócimy z wyprawy, może hę· 
dę mógł zadosyć uczynić twojen1u i własnemu ży
czeniu. Ach Charrabet, ty żmijo, strzeż się mnie 
teraz!. .. 

II. 

Pólnoc, ognie już dawno pogasły w oknach le
pianek S .... skiej stannicy, położonej u stóp stro· 
mej skały na brzegach Tereku i zajętej wtedy przez 
czarnomorskich Kozaków. Chwilami dawał się 
słyszeć przeciągły okrzyk straży rozstawionych na 

linii. W jednej z lepianek skrzypnęły drzwi, a na 
ich progu ukazało się dwóch Kozaków. 

- Bądź zdrów, kumie Styćko 1 niech ci Bóg 
da zdrowie i \Vszystko dobre, mówił jeden z nich, 

przepro""radzając widać gościa. 
- Bądź zdrów, bracie Osipie, bądź zdrów i szczę· 

śliwy. 
I drzwi lepianki, skrzypnąwszy, zamkAęly się za 

odchodzącym. 

- Ach, przyjacielu l czy możesz przewidzieć 
chwilę kiedy pies wściekły cię ukąsi? Tak też i tu 
się stało. Słuchaj, ... opowiem ci wszystko. Byłem 
już na skałach blizko auła; ogień twojej sakli bły· 
snął mi już w oczach, gdy nagle mgła i ciemność 
zbiły mnie z drogi. Nie.znając jeszcze dokładnie 
waszych ścieżek, bałem się wpaść w jaką prze· 
paść, i dlatego też, nie spuszczając się na konia, 
zsiadłem i prowadziłem go za sobą. Wtem zdało mi 
się ~ że odgłos ludzkich kroków doszedł do mego 
ucha; staję i słucham .... W istocie ktoś spiesznie ku 
mnie się zbliża. - Wróg czy przyjaciel? krzykną
łem, mierząc z gwintówki.-Czy to ty, Medżi Jus
suf? - Kto tam? - - Charrabet, syn Murreta.
A ch1-vala Allahowi 1 pomyślałem sobie, Charra
bet wyprowadzi tnnie z tego odmętu. I takiero się 
ucieszył, żem pocałował to przeklęte szczenię; 
a przyznam się, rzadko całowaletn najulubieńszą 

nawet z żon swoich. - No, rzekłem, prowadźże 
mnie do ojca.-Rozumie się że cię poprowadzę; 

czyż nie domyślasz się że jedynie w tym celu wy
szedłem?-No, to dobrze, rzekłem, i poszliśmy.
Ostrożniej, Medżi Jussuf, mó,vił twój syn; nieda
leko jest przepaść, pozwól mi prowadzić swego 
konia i zdejm gwintówkę i szaszkę.-Chociaż ony 
nie ciężkie, jednak przez długą drogę ucisnęły ra
miona. Za\vierzyłem dobrym chęciom Charrabeta, 
oddałem mu konia, gwintówkę i szaszkę, i posze· 
dłem za nim.-Stój, rzecze Charrabet po kilku mi
nutach, zdaje mi się żem zbłądzit-Zatrzymaliśmy 
się: lecz w tej samej chwili twój syn, przeklęte niech 

Styćko nasunął czapkę na uszy, pokręcił wąsa 
i chciał jeszcze coś przemówić do kuma, lecz zie
wnąwszy raz i drugi, poszedł w swoję drogę. 

]lędzie jego imię, tak gwalto\vnie w bok mnie ude· 
( ł) Uzdeń , rycerz, szlachcic w górach. 

- No, mówił sa.m do siebie Styćko, zataczając 
się trochę, Osip dobrze mnie dziś poczęstował! 
A cóż to, czy mi oczy wylazły? nic nie widzę · · • 
choć arbuzem w łeb palnij .. , a to gorzałka! ..• 

• 
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Tak mówiąc ciągle sam do siebie, nie spostrzegł 
nawet jak minął kordon straży, i ocknął si~ dopie· 
ro na krętym przepaścistym brzegu Tereku. Tym· 
czasem jakiś jeździec, spuściwszy się zręcznie na 
koniu ze spadzistej skały, nagle. wpadł na zbłą· 
kanego. 

_.;. Stóji Czerkies czy l{ozak1 krzyknął Styćko, 
chwytając konia za uździenicę. 

Jeździec, 'v miejsce odpowiedzi, rzucił czapkę 

do góry, co znaczyło: "przyjaciel.'' 
- IIej, Kozaki, do mnie! do mnie braci a l Ja

kiegoś czarta złol-viłem w rzece! wołał z całych sił 

Styćko. 
Tymczasem nieznajomy nie ruszał się z miejsca 

i spokojnie siedział na koniu, jakby czekając odpo
wiedzi na '''olanie Kozaka. 

W stl~nniry uderzono na trwogę. Zsblysły ognie. 
W kilka u1inut tlum zbrojnych Kozaków otoczył 
jeńca. Bylto zbieg Charrabet. Zarzucono Kabar
dyńca pytaniatni, lecz nie wydobywszy zeń ani pół 
słowa, poprowadzono do esauły. 

Esauł I\:urdet1ko znany był kabardyńskim i cze
czeńskim rabusiom z nadzwyczajnej odwagi. Od 
dwóch lat, to jest od czasu objęcia dowództwa 
w stannicy, dokazyvt'ał cudów, porażając najezdni
ków w każdej potyczce. Biada Czerkiesowi co się 
chciał zmierzyć z esaułą na szaszki; nie wrócił on 
już nigdy do swej sakli. Dlatego też rabusie, ostrząc 
tajemnie kindżały, czekali tylko sposobnej pory, 
ażeby zapłacić nienawistemu wrogo\vi za wszyst· 
ki e swoje nieszczęślhve na pady. Wiedzieli oni że 

stannica bogata \V oręż i bydło; ale 'viedzieli także 
że u l{ozakÓ\V szaszki ostre, odwaga niepospolita, 
i że niclat\VO ~nvcgo ustępują. 

Górnlon1 pozosta~rał jeden tylko środek: napaść 

na stannicę nagle, prędko i w całej sił s\voich nlas
sie. Dlategu chytrzy napastnicy przez cały rok ci
cho siedzieli, mniernając że tym sposobem uśpi ą 
czujność csauły i jego Kozaków; a potem spadną 
na nich raptem jak śnieżna lawina. l 

W satn(;j rzeczy l{urdeńko mniemał że si~ upa
miętali, i często 'v kółku swych zuchó"'' maw iał: 
,,A wraże dzieci! a \Vilcze plemię, nie \Vamto mnie 
igrać po nosie!'' Lecz podstępny nicprzyjaciel nie 
drzymał i zbićrai mlódź do najazdu na nicprzys tęp. 
ną stannicę. W tym właśnie celu Medżi Jus suf 
jeździł do uzdeni·a Dżemehała z poselstwem od sta
rego Murreta, przywódzcy najodważniejszych ra· 

busiów i najzaciętszego nieprzyjaciela wszystkich 
Kozaków \V ogólności, a Kurdeńka w szczególno· 
ści. W tej właśnie chwili gdy małego Kabardyńca 
prowadzono do esauły, Dżemchał na dzielnym ko· 
uiu pędził z najezdniczą drużynll do aułu Murreta. 

- A co tam nowego? zapytał l(urdeńko, spo
strzegłszy przybywających. Co to za jeden? 

- At bat' ku, bies jego wie , pytaliśmy go, ale 
milczy; znać po naszemu nie gada. 

Przywołano tłumacza i zaczęto badać jeńca, 

którego piĆr\vsze słowa były, że chciałby widzieć 

dowódzcę. 

- Ja jestern do'\vódzca, rzekł esauł, czego żą

dasz odemnie? 
- Przynosz~ ci ważną wiadomość. Czy przy

rzekasz natychmiast 'vypuścić mnie na wolność, 
skoro ci ją objawię? 

- Ha, zobaczymy poteml 
-To nie powiem ani słowa. A jednak lepiej 

wziąć dobrowolnie co daję. Bierz orlę gdy jeszcze 
nagie, bo jak porośnie w pióra, nie uch,vycisz go 
pod niebiosami. 

- Mały rozbójnik, a \vart więcej niż dziesi~ciu 

starychi No mÓ\V młody wilczku! 
- Więc słowo uczciwego dżigida, że mnie uwol· 

nisz? 
- Niech cię czart porwie ..• uwolnię l krzyknął 

l(urdeńko, brzęknąwszy ręką po szaszce. 
- Jutro o p<Hnocy, mówił Charrabet, jak iylko 

ciemność okryje brzegi Tereku, bądź ostrożny jak 
lis. Trzy kabarnyńskie nuły, l{arabat, Dżemat 
i Darial, pod do\vództ\'Vem uzdenia Dżemellala 
i mojego ojca ~furreta, przyg()to1-vują napad nawa· 
szę stannicę; jutro siadają na koń. 

- Więc jesteś syn Murreta? 
- Tak, jestem jego synem. 
- I zdradzasz ojca? 
- Zdradzarn. 
- Cóż cię skłoniło do tak strasznego czynu? 
- On bił maie pletnią. 
- A czy ty pra,vdę mówisz? zapytał esauł. 
_ Jeżeli moje słowa jutro się nie sprawdzą, ka· 

• • • # 

żesz mię za-raz powiestc. 
- A jeżeli przeci,vnie, jakiej spodziewasz się 

nagrody? 
-Nagrody?. .. żadnej. 
- I znów ucichło w staonicy, i ognie znowu 

pogasJy. 
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Na drugi dzień niebo, zasunione deszczoweroi którym piekł się szaszłyk ( •) siedziało czterech gó
chmurarni, zapo\viadało noc ciemną i niepogodną ralów. Ic-h nędzne ubranie przedstawiało dziwną 

Kozacy S ... skiej stannicy oddawna czekali na przy-# mi~zanin~ bogactwa i niechlttiności; tr<łko jedam 
jęcie nieprzyjaciela, i rozdzieleni na oddziały za-
siedli'"' gęstej trzcinie nad brzegami Tereku. Deszcz 

1 ał strumieniem, T erek szumiał i przewracał burz li .. 
we fale; w trzcinach było cicho, jakby \Vszyscy wy
m·arli. Około północy dał się słyszeć daleki ten
tent, a w kilka minut wyraźne stąpanie koui na 
drugim brzegu rzeki. Nieustraszeni rozbójnicy już 
mieli się powierzyć bystrym falom, gdy 'v tejże sa
mej chwili zagrzmiał wystrzał. Za nim huknął 
drugi, trzeci, zablysly smolne beczki i oś,vieciły 

tłum przybyszów, którzy zdumieni odkryciem na
padu, stali przez chwilę \V osłupieniu; a gdy kule 
kozackie, przelecia,vszy przez Terek, raniły z nich 
kilku, wystrzelili wzajemnie i z okrz]kiem wście
kłości cz\vałem puścili się p od górę. 

Kozacy, skupiwszy się, chcieli zrazu puścić się 

w pogoń za uciekającemi; lecz zważywszy że prze
prawa o t~j porze przez wzburzoną rzekę nie będzie 
łatwą, że górale tymczasem ujdą, zaczęli się dopy· 
tywać kto z nich niewczesnym wystrzałem zniwe· 
czył plan, którego wykonaniem można było wytę-

• 
pić od razu przeci~'ników. Zaclen z Kozaków nie 
przyznał się do tego; podejrzenie 'vięc padło na 
Charrabeta. Rozbiegli się wszyscy aby \vyszukać 
i ukarać zdradzieckiego Kabardyńaa, ale ten znikł 
bez śladu. 

Charrabet, ukryty nad brzegiem rzeki, czekał 

skutku swej zdrady; lecz gdy usłyszał tentent koni· 
zbliżających się K abardyńcÓ~', żal, tr,voga i zgry· 
zota ścisnęłj mu serce. Oddałby teraz pól życia, 
gdyby ich mógł n\-viadornić o grożącero niebezpie· 
czeństwie. W tedy umyślił obudzić przed\vczesną 
trwogę, dla ostrzeżenia napadających; strzelił, i .w za· 
mięszaniu skoczywszy na konia, rzucił się w Te· 
rek' płynął czas ja kiś z biegiem rzeki, a potem, 
skiero\vawszy zmęczonego bieguna ku brzegowi, 
~zczęśliwie wydostał się na ląd i schronił· w nie prze· 
bytej gęstwinie olbrzymiego lasu. 

III. 

Pięć lat upłynęło po wypadkach dopiero co opi
~anych. W skwarny dzień letni w rozpadlinie skał 
wiszących nad Terekiem i rozdzielających wielką 
Kabard~ od Czeczni, przy rozłożonym ogniu, na 

z nich, młody i piękny, odróżniał się od towarzy
szów: wytwornością stroju. Na boku stały cztery 
piękne konie. 
~ A co, Trama? zapytał jeden, czyś słf-iszał jak 

Rossyanie zwyciężyli, nieda\vno twoich i vozpro ... 
sz~łi na 'viatr ich auły? · 

- A ty, Rumet-Sadek, krzyknął zapalczywie 
młody góral, odpowiadając zamiast Kabardyńca 

Trarny, czyś słyszał jak chan t\vój został po bity? ... 
My, bracie, wiemy o swojej biedzie; ale gVi·intów.
ka kabardyńsl\a, choć bije ołowiem, pe\vniejsza je· 
dnak niż miedź aVi'arska. 

- No, beku, rozgniewałeś się bez po\vodu; ja 
tylko tak zapytałem; chciałen1 powiedzićć nowin~. 

- Schowaj tę no,vinę dla siebie. 
- Cóż dzi"rnego że Rossyanie biją Kab!lrdyń-

ców? nie pićrwszy to raz przecie, dodał trzeci, 
jak ~~ idać trzymający stronę Rumet-Sadeka. 

Wyrazy jego i złośliwy uśmiech nie uszły u~wa· 
• • gt zaczepionego. 

l{abardyniec spojrzał znÓ"' tak ognistemi oczy
ma, że zdawało się iż spali -niemi szydorcę jak; 
błysl{wwicą. l{!ndżal błysnął "v jego ręku. 

- Cytl szepnął Trama, pokazując palcem w do· 
linę, odłóżćie tę spra\V*: na później! Pat.rzcie, ot 
inna robota dla kindżaló,v! Nie zapominajcie że już 
dojadamy ostatniego kawałka baraniny i że w kie
e;zenie nasze nie zabląk ało się ani półabaza ('). 

Sprzeczka ustała i cała uwaga obróciła si~ na 
dwa objuczone konie, prowadzone przez zmęczo
nych podróżników, którzy palili tytuń z króciutkich 
fajek. Jeden z nich zatrzymał się, obejrzał na 
wszystkie strony i rzekł do towarzysza: 

- Medżi Jussuf, odpocznijmy trochę; tu i konie 
znajdą paszę, i woda niedaleko. 

- Oj prawda, Murrecie, czas, dawno już czas 
odpocząć I 

Tak rozmawiając, podróżni rozjuczyli konie, 
i rozesławszy burki, położyli się pod cieniem 

• 
wiązu. 

- Oby nam Allah dopomógł wydostać się ~tych 

(i) Szaszłyk, drobne kawałki mięsa, pieczone na d re-
• • • wntanym roznte. 
{ ł) Abaz, najdrobniejsza miedziana moneta. 

' 
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przepaści i zakrętów! Tu patrzyć tylko jak się ze
kniesz z zuchami, co się gnieżdżą jak sępy na tyeh 
kab<-h ciedostępnych, rzekł Mur ret. Zspłaciliż nam 

Rossy.anie, mówił dalej po chwilowem milczeniu, 
zapłacili z lichwą za 'vszystko 1 Nie,vielu uszło 
rz; naszycl1 aułów .. 

- Cóż robić? taka woJa Allaha i jego proroka, 
spokojnie odpo\viedział Medżi Jussuf. Ale pocze
kaj bracie, dobierzem się przecież do mego miasta 
rodzinnego Derbentu; tam zapomnisz o smutku. 
Niech licho por\~'ie rozbój i gwintówl<ę! Handluj 
tv mieście jcchvabicm i tytuniem, to i glowa i kie
szeń będą rale. 

- Pra"'ua, prawda, 1\IIedżi Jussuf. Ale kto mi 
powróci moje biedne dzieci? 

W tt~ chwili zagrzmiał wystrzał; kula gwiżdząc 
przeszyła czapkę 1\'lurreta i uderzyła w drzewo. 

- Głośno, ale nie trafnie, trzeba było o w los 
11iżejl rzekł niez1nięszany starzec, a widząc biegną
cych ku sobie rozbójników, do był szaszki i oparł się 
plecami o gruby pie11 \Viązu. J\1edżi J ussuf poszedł 
za jego przykładem. 

Czterej rabusie, dobywszy kindżałów, z dzikiem 
wolaniem rzucili się na podróżnych, gotowych już 
do obrony. 

..:.._ Poddaj ~ię, lub rlginieszl krzyknął n1łody Ka
bardyniec, mierząc z pistoletu. 

- Kłamiesz, młokosie t o.:lpowiedział Murret 
spokojnie, i pociągnął za cyngiel gwintówki. 

N a pastnik z ach \Viał się i z jękiem upadł na ziemię. 
PozostaH niedługo walc.zyli. Zginęli wszyscy od 

strzałów i ostrza Murreta i Medżi Jussufa. 
--- !Allah jest \Vielkil i wielka pomoc naszego 

prorokal szeptał Meażi Jnssuf, ocierając kindżał 
połą swego czekmena C)· A to co? krzyknął, zdej- -
mując szaszkę z zabitego l{abardyńca. I>atrz, Mur· 
ret, szaszka mojego brat.a! Czytaj napis: Mufet 
Ali t 

Starzec pochylił się nad zabityn1 młodziet1cem, 
chcąc rozpoznać rysy skrzywione konaniem. 

- Tak, Medżi Jussuf, rzekł cicho, t.o szaszka 
twojego brata. A pierś ta, przeszyta moją kulą
to pierś mego syna Charrabeta L .... 

(f) Czek m en> zwi6rzchnia odziei góralów. 

t A S ·1 C l. 

Łasice mają ciało '"'ysmukłc, przedłużone, grzbiet 
wypukły, pysk krótszy od czaszki, nos \Vystający , 

na kor)cu tępy; język gladki, konchy ucholve ma
łe, zaokrąglone, siGrć długą, miękką; nogi pięcio

palco,vc, palcochodne, pazury krótkie, ogon mier· 
ny, cyce umieszczone na brzuchu i przy ot\vorzc 
odchodowym gruczoły wonne. Charakterystyczną 
cechę tej familii stano,vi: jeden ząb broda,vko\vaty, 
poza zębe1n mięsożernym szczęki w ićrzchniej 
umieszczony. Wszystkich zębÓ\V liczą im od trzy
dziestu dwóch do trzydziestu ośmiu. Brakuje im 
kiszki ślepćj (kątnicy), nie zasypiają na zimę. 

Łasice należą do Z\Yierząt mięsożernych; natu
raliści dzielą je na pięć familij, to jest: kuny, psy, 
zające, hieny i koty. Każda familia dzieli się je
szcze na podrodzaje, każdy p odro dza j na liczne 
gatunki1 z których \vięc~j interesujące opiszemy. 

Łasica pospolita (mustela vulgaris). Z \viE~rzchu 

jest koloru jasnobrtn~at.nego , z pod spodu białawo· 
żólta; ealy ogon jest tego koloru co grzbiet, nie 
ma więc czarnego końca, który n innych gatunkó"'• 
miano wicie u gronostaja, lvidzićć można. Biała 

rzadka u nas, i tylko podczas zimy się pokazuje. 
Długość 'vraz z ogoncrn, który ma l •;tJ cala, wy
nosi 7 "'/~-8 •;'l cali. 

Łasica i gronostaj znajdują się w jednych i tych 
samych częściach Europy, z tą różnicą że pićrw. 
sza jest bardzo pospolitą w krajach umiarkowa
nych, a ostatni jest w nich rzadkim, gló\vnie bo· 
wiem zarnieszkujc okolice zimne. Łasica nie od
dala się " 'cale oJ mieszkań ludzkich; chyba w bar· 
dzo pięknej porze roku wychodzi na pola, ponad 
brzflgi strumieni i 1nałych rzeczek. Lubi przeby· 
wać 'v płotac~h ogradzających łąki suche i małe 
doliny, w wydrążeniach skał i stosach kamieni, nie· 
kiedy nawet w .. szkieleta·ch Z"'ierząt zdechłych i ich 
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trupach nawpół przegniłych ( •). Szezególni~j są 
jej ulubione nory wykopane przez krety i myszy 
polne, i wypróchniałe pnie drzc\V. Wejrzenie 
żywe, chód śmiały nadają jej postawę <·zclną, szcze
gólniej zwracającą uwagę,_ kiedy sądząc się być wol-
ną od niebezpieczeństwa, siedzi ua gał~ziach drze
wa i spogląda z tryumfem na myśJi~ego. Szybką 

jest do zadziwienia, a jej ruchy są tak swobodne, 
tak. wdzięczne, że zdaje się iż najtrudniejsze skoki 
żadnego wysilenia jej nie sprawiają. Z powodu 
swćj żywości prawie ui~dy nie chodzi, ale w usta• 
lvicznych jest skokach; jednym rzutem dostaje się 
na drzeW(J do pięciu lub sześciu stóp jego wyso-
kości, i skacze z gałęzi na gałęź z równą szybko
ścią jak wiewiórka. Sposób jej życia i polo,vania 
na inne zwierzęta jest taki sam jak innych gatun· 
ków; poluje na krety, myszy polne, ptaki, szczury 
wodne, jaszczurki i węże. Opowiadają z tego po· 
wodu, że gdy mocując się ze żmiją zostanie od niej 
ukąszoną, wytarza się natychmiast po pewnym 
gatunku trawy, zjada kilka jej listków i \Vraca 
zdrową do dalszej potyczki. Dzisiaj to fałszywe 
twierdzenie nie potrzebuje nawet zbijania. 

Odwaga tego zwierzątkajest nadzwyczajną; wal
czy ze szczurami polnemi dwa razy od siebie więk
szemi, otacza je swem giętkiero ciałem, ściska pa
zurami i prawie za\vsze pokony\\'a. Porywa się 

nawet na zająca siedm do dziesięciu funtów '"'a
żącego. Jeden z uczonych francuzkich przytacza 
fakt następujący: ,,Na odkrytćj równinie zoczy· 
łem zająca pędem wybiegającego z kotliny, który 
zrazu w·iellde, następnie coraz mniejsze, zakreślał 
kola i widocznie słabł co chwila. Ten manelvr, 
którego nie mogłem sobie \vytlumaczyć, nie poj
mując jego przyczyny, tr"~nł siedm do ośmiu tni-
nut, nakoniec zając padł, tarzając się po ziemi 
i krzycząc, tak jak kiedy przez psy jest sch\vyta
nym. Przybliżyłem się spiesznie i ujrzałem go ko-
nającym. ~asica. wdrapała mu się na szyję i powoli 
robiła mu dziurę w czaszce, pomimo nadzwyczaj
nych usiło\vań które czyniło biedne zwićrzę, chcąc 
się od nićj uwolnić. Słyszałem opo\viadających, 

mówi tenże autor, że łasica, przypi\vszy się do szyi 

bażanta lub innego r6\vnie silnego ptaka, prędz~j 
pozwoli unieść się w powietrze, niż porzuci swą 
zdobycz.'' . 

Buffon utrzymuje że lasica poluje tylko w nocy, 

{ ł) SufJ'on. 

lecz myli się 'v tym względzi~; nie ma bo\viem my
śli"' ego, któr.vby nie miał sposobności zau\vażyć 
ją jak w biały dzień czatuje i zręcznie podchodzi 
ptaszki na płotach. Gdy wre) bel ją wtedy spostrzeże, 
trwożli\vym krzykiem z~rołuje swoich to\varzyszów, 
którzy ją otaczają i hałasem prześladują. Lecz ona, 
zamiast przestraszać się tem i uciekać, jak to czy
ni kuna i tchórz, korzysta z tej sposobności, by naj
śmielszego a zarazem najnieostrożniejszego z po· 
międzj nich schwytać. 

a 'viosnę, w maju lub czerwcu, "'·ydaj e na 
świat 4-7 młodych. Składa je w gnieździe, które 
wcześnie ze słomy, siana, suchego liścia i mchu 
w \vydrążeniu \Vic~rzby lub jamie zien1nqj sobie 
przygotowywa. Młode rosną bardzo prędko i \V krót
ce towarzyszą matce na polo\vanie. Gdy nastaje 
brzydka pora, cała familia udaje się do najbliższe· 
g o ludzkiego 1nieszkania, i osiada \V spichrzu lub 
stodole. Wtedy to jest szkodliwą dla ziemian, gdyż 
giętka budo"'·a dozwala jej wciskać się \V najcia
śniejsze ot\vory, a jeśli dostanie się do gołębnika 
lub kurnika, zrządza tam takie zniszezenic jak tchórz 
i kuna. Rzadkojednak napada na koguty i stare kury, 
nie dlatego, jak niektórzy naturaliści sądzą, że dzio· 
baniem mogłyby jćj się obronić, ale dlatego że prze
kłada nad nic drób rnłooy, a szrzególnićj kurczęta. 
Jeżeli przypadkiem doslanie się do ich gniazda, zabija 
je \vszystkie i wynosi jedno za drugiem. Porlobnie 
jak wszystkie Z\vićrzęta jej rodzaju, za\vsze od gło
\VY za poczyna swoję ofiarę, prze bija jej czaszkę 
powyżej szyi i przez ten mały otworek mózg jej 

• • • wyssawszy, często pozosta\VIa trupa, n1e naruszaJąC 
. , . 

go WU}CeJ. 
Buffon utrzymuje że łasica nigdy się nic przy· 

swaja, i że trzebaby ją ciągle trzymać w klatce 
za mkniętą, cht'ąc hodować \V niewoli. Jednak pe
wną jest rzeczą że przys"'aja się łat\vićj niż każde 
inne zwierzątko z jej rodzaju, byle tylko była bar
dzo młodo złapaną i traktowaną z jaknaj\viększll 
łagodnością. Ni~kiedy nawet do tego stopnia si~ 

oswaja, że na głos S\vego pana przychodzi z ręki 
jego odbićrać poży,Yienie. ~.,. nie\voli \viele czasu 

przepędza na spaniu; przez resztę dnia, 'v braku 
szczur<)w i myszy, poluje na muchy i komary, plą· 
drując przytćm wszystkie za kątki mieszkania. Zbli· 
żenie obcych osób pospolicie zatrważa ją troch~ 
i ucieka natychmiast do s\vojej kryjówki; jednak 
nie stara się nigdy v•'ydostać na wolność, chociaż 
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widzi drzwi otwarte. '\V niewoli żywi się ją chle- się ort nit~j uwolniłam. Ukrywała się wtedy · poza 
hem maczanym w mleku i mięsem. drzwi, i gdym przechodziła obok niej, wskakiwała 

l 

Panna ~ Laistre wycbo,vywała sobie łasicę, która na mnie tak szyb bo, żem tego dojrzeć nie mogła . . 
swojem oswojeniem wszystkich w zadumienie wpra· 1 "W żywości, głosie, zr~czności i mruczeniu ~da
wiałn; ży,viła ją mięsem i mlekiem, które według 1 wała si~ być podobną do wiewiórki. W lecie pi
jej zdania łasica chętniej spoży"~ała z jej ręki, ani· szczał~ ona i biegała w kółko prawie przez cał4 
żeli z jakiegokolwiek naczynia. noc, czego podezas zimy nie czyniła. Ró-wnie gdy 

Oto szczegóły które p. Laistre o swej łasicy po- ze mną się bawiła, a słot1ce na nią padło, kręciła 

daje: ,, Trzymałam ją w swoim pokoju, a jej mocną się pewien czas w kółko i jakieś szczególne mru · 
woń rozpędzałam kadzidłem. W e dnie spała ona c zenie ''1Jdawała. .. 
w sukni, kryjąc się w mi~jsce uiezaszyte; albo też ,,z zadowolenia jakie okazywała pijąc mleko 
gdy siedziałam w pokoju układała się przy moich z mćj ręki i ze sposobu w jaki zlizywała krople 
nogach. W nocy sypiała w klatce, gdzie z wiei- wszelkich płynów, można by \vnosić że na wolności 
ką wchodziła niechęcią. Gdym wstała i uwolniła ją równie ch ci \Vie rosą się uracza. Niechętnie jednak 
z niewoli, wypra,viala tysiące zabawnych figielków, i z wielką ostrożnością brała się do wody, i \Vtedy 
wskaki,vała na lóżko i spala na moich ręku. Gdym jej tylko uży wala, kiedy wcale nie dostała mleka, 
wstała wcześniej jak zwykle, pieściła się za to ze co daje nam się domyślać że wstręt do niej czuje. 
1nną przynajmniej przez godzinę, igrała jak pies Chciałan1 jej raz wlać do pyska wody deszczowej 
z n1ojemi palcami, wskakiwała mi na głowę, szyję, i zmusić ją do połknienia, ale daremnem było mo
ramiona z taką lek kością i delikatnością, jakiej nie je usiłowanie, chociaż powietrze był'o gorące. W te
zdarzyło mi się widzieć pomiędzy inne mi zwierząt.. dy zmoczyłam ·· kawalek płótna i· położyłam obO'k 

• 

karni. Gdym trzymała ręce na. trzy stopy od siebie niej, co jej widać wielką przyjemność sprawiało, bo 
ooległe, przeskakiwała z jednej na drugą, ani razu przez znaczny przeciąg CZllSU naokoło niego w ko
nie chybiając. Okazywała wiele dowcipu i prze- ło biegała. 

biegłości jeżeli chodziło o dopełnienie jakiegoś za· ,, To zwierzątko okazywało nadzwyczajnl} cieka
miaru, a wszelkie zakazy zdawała się tylko za żart wość; nie mogtatn butelki otwartej, talerza odkry
uważać. VVe wszystkiem co przedsiębrała starala tego zostawić, na kawalek papieru spojrzeć, gdyż 
się usilnie widza zadowolić i z\vrócić na się jego natychmiast to 'vszystko musiała obejrzeć. Gdy 
uwagę. Przy każdym skoku i obrocie oglądała się ją chciałam zkąd odpro\vadzić, brałam ka"Tałek pa· 
na niego, chcąc się przekonać czy jest widzianą. pieru lub książk~ i z zajęciem na nie patrzyłam. La
Ponieważ nigdy nie zasypiała mocno, odzyskiwała sica wtedy natychmiast przybiegała do mnie, wska· 
więc swoję \Vesofość, jak skoro ją obudzono, i po· ki\vała mi na ręce i równie cieka\vie przeglądała to 
nawiała natychmiast dawne śmieszne figielki. Nie co w nich trzymałam. Miałam wielkiego psa i ko
okazy\vala złego humoru, nawetgdy suro\vo była po. ta, z któremi bardzo lubiła ona igrać; \Yskakiwa
łajaną i ukavaną; w tym razie objawiała swoje nieza. ła im na szyję, na grzbiet, na bez uczynienia 
d owolenie przez rodzaj mruczenia, różny od tego ja· im najmniejszej przyJ< rości, i nie wywoła·\VSZJ z ich 
kie dawało się słyszeć wtedy, gdy była zadowoloną. strony żadnego oburzenia za tę poufałość." Na. tem 
,,Pon1iędzy dwudziestą osobami rozpoznawała mój się kończy spra\"-\1ozdanie p. Laistre. . 

głos, wyszukiwała mnie natychmiast, pnzeskaki \V ała We Francyi znajduje się odiniana łasicy żołta• 
przez wszystko co było na jej drodze i przybiegała w a i rzadziej nieco zupełnie biala, która tylko w zi· 
do mnie. Pieszczoty jakie mi okazywała były ró- mie się pokazuje. 
wnie żywe jak czule. Igraszki jakie z moją twarzą Łasica zamieszkuje całą Europę, SybeDyą, Per· 
czyniła były w taki sposób wykonywane, że zdaj e syą i Amerykę północną. 
mi się jej samej sprawiały przyjemność. Tysiące Gronostaj albo łasica śniegowa (Mustela nivalis
podoboych objawów jej przychylności dowodzą u Lin. vulgaris} przez jednych była uważana za od~, 

że ona prawdziwie mnie lubiła. Skoro s po strzegla mianę łasicy, przez drugicli za odmianę gronostaja. 
że się ubieram aby wyjść, nie poz\valała mi tego Zdaje się .że to drt~gie mniemanie na większą za•" 
uczynić i kos~tował(i) mnie to niemało tr.u du, nim sluguje wiarę, gdyż ma ona zawsze koniec ogo11a 
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czarny, co służy za cechę odróżniającą gronostaja od dy, że każda choćby najmniejsza zabawka boga. 
łasicy. Zamieszkuje całą północną Europę, można cza, okupioną być musi łzami i nędzą ubóstwa. 
jlł także ""idzieć na Litwie i w Polsce. Gronostaj ży \Vi się wiewiórkami, popielicami, 

Łasica gronostaj (mustela erminea~ v. mustela szczurami i inneroi zwierzątkami ssącemi; często 
alba, v. roselet}. Latem cynamonowo-czerwona, także robi wycieczki na łąki i w trzciny, w celu wy· 
pod spodem żółtawo-biała;,ogon ma na końcu czRr- szuki\vania jaj przepiórek, kuropatw i kurek wo
ny, szczękę dolną białą, wtedy Francuzi zowią ją: dnych, na które jest bardzo łakomą. Podobnie jak 
roselet. W zimie jest całkiem biała, koniec tylko łania, daje się hodować w niewoli, a nawet lepiej 
ogona ma czarny; w krajach zimnych mieizkająra się OS\vaja; jednak 'vłos jego nie bieleje podczRs 
odznacza się piękną białością, nosi wtedy nazwę: zimy tak jak na wolności, ale zawsze pozostaje 
hermine v. ermine. ciemnym i niepołyskliwym. 

Gronostaj jest trochę większy od łasicy, do któ- Futro gronostaja używa się do ozdób ceremo-
rej zresztą jest bardzo podobny. Ma on zwykle nialnych ubiorÓ\v monarszych i do pr·zystr~jenia 
długości od ośmiu do dziewięciu cali. licząc od koń- sukien dam zamożnych; z t~j przyczyny jest wa
ca pyska do osacly ogona, który jest długi na pól żnym przedmioten1 handlu. Lic·zy się ono pomię

czwarta cala. Zwierzę to nie znajduje się w cie-
1 

dzy naj droższe, szczególniej jeżeli posiada polyskłi· 
płych krajach, w umiarko~'anych zaś o tyle jest 1 wą białość, którą starzPjąc się pospolicie traci. 
rzadkićrn, o ile ich klimat "''ięrej zbliża się do stre· Jest jeszcze kilka innych gatunków łasicy, jak: 
fy południo\vej. Mieszka w Europie północnej /)okamela {n1ustela bocc·amela), l~:tóra żyje w Sar
i un1iarko~'a1H~j Azyi i w pólnocnt~j Arneryce. Prze- 1 dynii; śniada (m. fusca), która mieszka w New-Yor· 
bywa V\' " 'ielkich lecz zwartych lasach, szczf\gól- ku; a,frykańska (m. africana), której ojczyzną Afry
niej lubi lasy brzozowe. Znajduje się \V królestwie ka; hrazylz'jska (m. brasiliensisr, która zamieszkuje 
polskiem, rzadziej nieco na Lit\-\'ie i Ukrainie. P o- Brazylią. Opisów ich tu nie zamieszczamy, gdyż 
lo w a nie na nie połączone jest z ogromnemi tru- w życiu praktycznem nie mają ony dla nas żadne· 
dnościami i dowodzi nam h~j niezaprzeczonej praw- go znaczenia. 

F. L .... ki. 

, 
SULEJOW. • 

(Wyjątek z .. wędrówek po kraju'•). 

.~\.bdankowie, od czasujak tylko wiadomości z naj· 
da w ni~jszych lat zasięgnąć może m, właaali Su lej o
wem i całą okolicą. Dwaj z oich przedewszystkiem 
mieli wielkie zachowanie u d"'Ó(•h \vładzców kra
kowskich, u Hern1ana i u wnuka jPgo Kaźmirza 
Sprawiedliwego: byli to Lambertsyn Michała z Gó
ry i hrabia Ruslaw. Larnbert zacny i pobożny~ zo
stał obrany następcą biskupa Stanisława na kate
tirze krako\\·skiej; szczćrze się przy\viązał do 'v\ ' ła

dysława Ht--rmana, a kiedy król razen1 z małżonką 
trapili się że niemają potomst\va płci rnęzkiej, pier-
wszy podobnn Lambert królow<~j Judycie wspotn-
niał o św. Idzim, i 'wysłl.tny przez nią z ofiararoi do 
Narbonny, modlił się u grobowca świętego do póty, 

aż Polsce uprosił Bolesława Krzywoustego, za co· 
dla katedry swojej dostał Pabianice. UmHrł biskup 
na rok przed Hermanem, ale u młodPgo królewi
cza trwała pamięć zasług Lamberta i cudu Ś\V. Irłzie
go. Jak \Vprzt.>dy ojriP-c~ tak i syn teraz \Viele bu· 
do\Yali kościołów, które na cześci poświęc2li patro
no,vi Narbonny. Pomiędzy innemi dowodami tej 
czci \V Sulejowie naszym clo rzeczne nad Pilicą 

zapisał Bolesła\V kościołowi św. Idziego \V Ino\\·ło· 

dzu ( •), co nasu~pnie syn j~go Mieczysła"' Stary, za· 
t\vierdzil jako uposażenie klasztorowi \V Trzemesz
nie (1145 ). Drugi Abdank, hrabia Rusław, służ. 
by swoje, jak powiedzieliśmy, poświęcił Kaźmi-

( 4) Kodeks Rzyszcrewskiego T. II, str. 58 8. 
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rzowi Spra,viedlhvemu. Tutaj ,,. okolicy Sulflj<>'"''a zdBje nam się ta U\vaga, bo przeci\v niej świad(•zy 

()bszerne posiadał włości, ale zdaje się nadnue mu nasz dyplomat i przyczynienie się do fundacyi I>io
tylko były dożywocien1, niby jako późniejsze staro- tra arcybiskupa, który umarł już 1182. 
stwa. RusJa\v ten, umierając bez potomstwa, mÓ,\'i Prędko '''idać po\\:stał z niczPgo kościc:>ł sule-

. Niesiec ki, .,,Cłn'ystusa dóbr swoich dziedzicem uc·ly· jowski, bo odtąd nowy<· h znajduje dobroczyt1ców 
nil; \V dziedzicznej włości swojej Sulejo"''ie nad Pi- po \Vszystkich stronach Lechii. Książęta, biskupi, 
1icą klasztor ojcom Cystersieosom wystawił, który pano\vie, bogacą go na wyścigi, a każdy narlaje 
potem Kaźmirz książę polskie sowicie nadał i u bo- coś, każdy coś do pierwotnego, ac·z już i tak boga· 
gacił." Mowa tutaj o Kaźmirzu Sprawiedliwym, tego, uposnżenia klaaztoru dorzuca. Po Każmirzu, 
'ale fakt sam przywiedziony przez NiesieckiPgo co- Leszek Biały pamiętał o tym kościele, za sprawą al
kol wiek inaczej się ma w rzeczywistości. Rusław bo,viein biskupa WincentPgo, sławnego kronikarza, 
mógł mieć kapitały i wlasny jaki mBjątek który na darował dwie wioski Cystersom i dał im na to przy· 
kościół podarował, ale ~ulej ów Cyster~om poda- wił ej._ który podpisał kanclerz I w o Odrowąż z Koń· 
ro\vał sam książe; jak tego dowodzi przywilej nie .. skich (1

) \V roku 1214-1217. Księża sulejo\vscy 
da\vno \V archi,vum gnieznieńskiem wynaleziony, byli kapelanami Leszka białego; ztąd poczuwał się 
a \V kodeksie Rzyszcze~~skiego wydany. Obszer. teu pan dla nich do wdzięczności, a sypiąc dobro
nenli dobrami nadal nowy kościół książę KBźmirz, dziejstwa, spełniał razem obowiązek chrześciański, 
a były te \Vszystkie \Vłości w posiadaniu dotychcza- bo kazał im modlić się za S\voje zbawienie i za du
SO\Vem Rusła~ra; ksiąię temi sameroi pra,vami ró- sze S\Voich rodzicÓ\Y. Już księża zbogacili si~ tak, 
\Vnież nadał kościół, na jakich trzymał jflgo \V l ości że sami skupowali \vioski w okolicy. Pomagał im 
Rusła"v, sicut eomes Resceslaus tenuit, '-'7Jraźnie jest książę, i tak połowę s\voję wsi kupionegó w drugiej 
w przywil~ju. Prócz włości i nadań, książę Kai- 1 połowie, Swięciechowa, na kilka lat przed śmierci~t 
mirz zapisał dla Cystersów co rok trzynaście bał- podarował tym kapelanom (1221). Mieli księża 
wanÓ\V soli spro\vadzonej z Rusi bez opłaty cła sulejo,vsey, sami zapewne Niemcy, dobra rozrzu· 
w Sandomierzu i jeszcze bałwan z Krakowa i jeszcze cone po ogromnej przestrzeni kraju; ztąd niewygo· 
dziewięciu bobrów corocznie. Od sądów wszystkich da. Dlatego, myśląc o lepszem gospodarstwie 
te ~~łości wyjął i do siebie appellacy1 we wszelkich i prędszym dozorze roboty, wchodzili w układy 
sprawach poz\volil. Od uciążliwości także wojen. z różneuli sąsiadarni i zamieniali wioski odległe na 
nych i rożnych podatkóvr dobra te uwolnił, O\vszem bliższe. Książę np. mazowiecki l{onracl nadał im 
zakonnikom nadał obszerne sądo\vniet\VO 'v podaro- \V Kujawal'h d\vie wioski, to jf!st Lubotyn i Zakrze
wanych ~'łościacb, c-ywilne i kryminalne. Zachęc eni w o, pozwoliwszy je na prawie niemieckiem osa
przykładem księcia, jeJnocześnie Piotr arcybiskupi dzić; ·ale że to niebyła tak bardzo dogodna daro
gnieznicński i Pcłka biskup krakowski, pozapisy\vali wizua dla klasztoru, zrobiono natychmiast zamia· 
dziesięciny kościołowi, Działo się to wszystko w ro· nę. Nastręczył się zakonnikom sławny Michał Go
ku 1176, w miesiącu sierpniu. dziemba, biskup kujawski; za Lubotyń dał opatowi 

\Vlaści\vie zatem nie Ruslaw, ale książę Kaź· suiPjo,vskiemu Willermowi Barko\-vice, \vieś poło
mirz Sprawiedliwy był założyrielem klasztoru SU· żoną pod samenl miasteczkiem Sul~jowem, ba nawet 
l ejowskiego. Rusław naj prędzej pier\vszą ku temu do jflgo parafii należącą (1231 ). Opat nie robił tej 
dał przyczynę, namawiając księcia, a \Vłości swoje zamiany naturalnie bez pozwolenia i upoważnienia 

które dożywociem p osiadał, na kościtSl ofiarujfic 1 klasztornyt•h braci i nie bez wiedzy Konrada. Że zaś 
Książę dopiero wyznaczył fundusze Cystersom, że- bBrko"7iC( .. y osaclnicy oddawali z dawnych czasów 
by mieli z czego budować się, ad elaustrum eon- właści PiPl ''wi zie1ni~ to iest książęciu, daniny z miodu 
struend·n1n,jak mówił w dyplomacie; l-vięc zdaje . ię . 1. ł·ró w i po,vinności odrabiali z gruntu, biskup prze
żadnPgo 'vtedy jeszcze kośeioła w S ulej o wie nie by- nioslszy się do S\Yej dyecezyi, ciężary ich przyjął 

ło. Ale Helcel \V opisie historycznym klasztoru ję- nn siebie w drugiero zobowiązaniu się piśmienuem, 
drzejowskiPgo wątpi o dacie tych nadań; podług 1 które zrobił w Łęc~ycy pudczss poŚ\\'ięcenia na 
niego założenie kościoła w SulPjowie niPmoglo arcybiskupstwo Pełki ( 12;j.2). W tymże roku do· 
być wczeiniejsze od roku 1186 (stron. 15 ). ~ie (ł) Belcel, stron. ao. 
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stał Sul~jów kościół i :wieś w Dobrowie (•), i odWła~ 1znał osobiście biskupa pruskiego Chrystyaoa.Wten
dysława Odonicza inną wieś, leżącą w okolicy o pa· czas kiedy jeszcze trzymał zamek łędzki, w posa
ctlva. Zdaje się że był wteiły w naszym Sulejowie gu po żonie swojei Konstancyi, biskup \Vatawiał 
zakonnikiem wieleboJ ksiądz Chrystyan, apostoł si~ u niego ZQ Sulejowem, i 'hojny 1 książę z wła· 
i~,pith~WSZJ biskup p~uski; on przynajmniej kościół snej pobudki nadając DobrÓ\V klasztoro\vi, licz
qobrowski dost'lł na utrzymanie swoje z dóbr sto· ne jf'go lvłości i łany od wszelkich .uwolnił 
)owych od arcybiskupów gnieznieńskicb, a przy- podatków ( 1252), a nadanie W ładysława Odo
wiązany do zakonu ido Sul<'jowa w szczególności, nicza zatwierdził (1260). Książęta Bolesław W sty· 
qprosił zaraz dobroczyńcć,w, żeby po śmierci iego dliwy i Leszek Czarny niczego do bogactw klasz
kościół ten zostawili na uposażeuie klasztoru su· tornych nieprzydali, bo iW innych stronach kraju 
lejowskiego. lnny książę, Bolesław sieradski, syn sypali święte ofiary na ołtarze; w Sulejowie tę jedy
Konrada mazowieckiego, poZV\'olił zakonnikom nie po sobie zost'lwili pamiątkę, że zatwierdzili 
łowić bobry po obyd,vóch brzegach rzeki Neru : obydwaj przywileje temu miejscu od poprzedników 
pod Bałdrzychowem (1233) i sprawy graniczne Su- swoich nadane, Bolesław tt' r . 1262, Leszek zaś 

lejowa z sąsiadami rozsądzał (1237). Pot<~m Peł- w r. 1279. 
ka arcybiskup klasztorowi podarował wieś 1\:ępino, . Szereg tych dobroczyńców pierwotnych kościo
leżącą pomiędzy Rozprzą a Milejawem (1239), którą 1 ' ła zamykają dwaj bracia rodzeni, ost.atnie prawie 
Konrad mazowiecki od \Vszelkich ciężarów uwol- potomki Piastów przed ich upadkiem w Polsce: 
nił (1241) i osobno jeszcze wszyst~ie przywileje Wła·dysław Łokietek i książę 1\:aźmirz łęczycki. 
klasztoru od poprzednikó""' nadane zat\vierdzil l{aźlnirz wprzy~vilejach dla klasztoru _sulejowskiegt), 
( 12~2). Syn. Konrada, l(aźmifJz kuja\vskie i łęczyc- \vyr·ażnie przyznawał się, że po ojcu odzj~dziczył 
kie· książ~,, naśladował przykład ojca i stryja, bo nabożeństwo i przywiązanie do tego n1iejsca-. · Ja
nietylko sam nadawał klasztor, ale go od nieprzy- koż w istocie opata sulejowskiego wziął sobie do 
j11ciół bronił; a wiele ich miało opactwo sulejow-J d\voru na kapelana, owszem :\Vszystkich zakonui-
skie pomiędzy możniejszą szlachtą, która sobie ków sulejo\\7skich nazy"~ał po dyplomatach swo-
ostrzył~ apetyt na bogate dochudy zakonników. jemi \vyłącznetrJi i szczególneroi kapelanami (spe· 
!!'o jakiś, pan 1\fy.ślibor,~ czy· może Mścibor, chciał ciales capellani nostri). Palej zapisał klasztorowi ~ 
oderwać od opactwa wieś Łęczno, twierdząc że trz_x wioski i pozwolił je osadzić 11a prawie nie· 
ta jego rodzin f jest własnością i tylko dostała się mieckiem~ na takiem jakiem się jego własna stoli
d.:ogą· zastawu klasztorowi; to zno\vu cały: jakiś ca książęca rządziła (1292). Osobnym prz~·..vile
związek, złożony ze trzech~ spisko·l''JCh spekulan- jem, w kilka miesięcy potem wydanym, trzem tym 
tów, d\VÓ<?h jak ll'idae braci a jednego·· sy.no\\rca, ''fioskoa1, Górze, l)ustkolviom i Kiępio,nadał wszel
wpierał w klasztor że niepnawnie posiada ich dzie- kie wolności, a osadników niemiecldch któvzy,by; 
dziczną włośó B~łdr,zychó~'. Książę złożyl~ ~ądy;, u a zaludnienie tutaj przyszli, na lat szesnaście oswo
i przekonał si~ najprzód co do Myśliborza,-. że Le· bodził od podatków (1292). Łokietek zaś jeszcze 
szek nadał W·pra\vdzie Łęc~no za pewne za$ługi raz sądzić musiał spl'a\"\'ę owego Myślibora czy 
Chocimirow.i. z Chełma, ale że €hocimir zrzekł się Mści bora, który dochodził· praw swoich do Łę('Z· 
ao niejakim czasie b~j włości, bo wzią,vszy. od klasz.. ua. Trzej synowie niefortunnego komesa, Kry· 
tQr,u s~1lejo"'skiego za to 80 grz. czy;stego sr. na· o pa· styn, . St~fan i· Przedbovz, raz jeszcze probowali 

tów zlał,,\vsz~Jkie pra\V8 swoje, i że wtedy: ks.Leszek, drogi ·procesu. Niespokojna to byla szlachta i dłu
któl'y pozwalał na te.zamiany, na mocy. zrzeczenia się go już spnawę prowadziła, zaczęła wciskać się no 
dAwnego1p.aua, calą ~w.łość podaro~vał klasztor.owi·na sprawiedliwości Leszka Czarnego. I\:siążę ten czę
w~ieczne czasy~ l\ti ~śli bor zapewne był o a kimś dzie- ste wyznaczał na rozsądzenie tego sporu roki, , ale }. 
dzieem Ol''ego C.hocimira i sprobował czy nie uda si~ mimo to do końca jakoś trafić nie można ~ było •. 
s~tukllt ale prz~grał1spraw~ ( 1251.). O Bałdr:zychów 'Fymczasem . umarł ~eszek, i sądy przypatiły f...o· 
mniej jeszcze miał klasztor kłopotu i utrzymał się kietk-o \vi, jako dziedzicowi brata na księst,.,vie sie
przy da"'oy;ch nadaniach ( 126U). Książę Kaźmirz radskiem. fjokietęlt. roki M'Jznaczył:rstaną~ na niali 

(f) W c&erwcu 123% " Damalewicza. o pat, ale trzej bracia tnie , stanęli; padł · więc na· nich 
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wp.ok zaoczny na zjezdzie panów, a nadto Łokie· 
tek, chcąc rtaz przeciąć tę sprawę i pieniactw?, no· 
wy przywilej nadawszy na Lęczno, dał go klaszto • 
rowi, a trzem braciom i ich dzieciom wieczne na
kazał milczenie (1291). Łokietek pozwolił jeszcze 
wieś Straszów klasztorowi pra\vem niemieckiero 
osadzić ( 1295) { 1). 

Na tych nadaniach kończy się pier\vsza, a już 

świetna, epoka Sulejowa. l{iedy kraj, podzielor1y 
na drobne księstwa, miał wielu razem \Vładzców, 
wszyscy się znali nawzajem. Każdy książę znał ca
łą Polskę, świadczył gdzie mógł, gdzie go większe 
nabożeństwo ałbo ważniejsze btosYnki pociągały. 

Najwięcej Sulejów otrzymał darÓ\V od ksiAżąt pa· 
nujących na Sieradzu, a potem na Łęczycy; ale też 
do skarbony klasztorrH~j znosili chętnje skarby swo· 
je książęta krakowscy, mazowieccy i kttiawscy. 
Łokietek, to jeszcze ost.atni '''ładz.ca pa _.dawną sto· 
pę i o wszjstkic}l stronach kr,aju pamięta. Ale wtem 
P olska ur.osła na potężne patist\vo; granice jej roz
ciągają się na ~rszystkie strony, królom nowe na· 
.atają kłopoty, no\"'.e zadani a, interes już nie \V cz§st 
ce małej czysto polskiej kraju kupi się, ale obeJ· 

• 

muje szer.oko i daleko gałęziami S\Vojemi jak za-
siadły ziemie litewskie, ruskie, i naturalnie dla klasz
torów prżecin·ają się te częste nada1nia i przywileje, 
których dotąd jeszcze tak wiele. Da~'nićj takie mif\j-
sca óak Sulejów, jak Łęd, jak Czer,vińsk Z\vraca· 
łJ uwagę ll'szystkich ksi4żąt; w tych klasztor-ach 
odbywały się sejmy, narady uroczyste: tutaj biskupi 
odby~vali nabożeńst\va. Ale po Łokietku już nie
tak: wszystko drobne "'pada w zapomnienie; Su le
jów i Łęd już nie są stolicami, są to sobie tylko bo
gate opaC'twa, które , posiadają ~'spaniałe kościo· 

ły, a do którJch Ied \Yie czasem w przejeździe po 
drodze "''stąpi król jaki. Da\v.niej bywał tutaj jak-

( ł) W kodeksie Rzyszczewskiego T. I, str. 3 6 Włady·
sław Odonicz daje klasztorowi wieś Strasowiz: ŁokieteiC 

teraz póz.wała wieś Str.as6w osadzić prawem niemiec
kiem 4 !95 (T. U, str. ł 34, tamże). Wadocznie tu i tam 
o jedn6j wsi mowa, a jednak w T. l wyaawcy mówią że 
Strasowiz jest Straszkowek (w1es w ŁęczyckuSm, parafii 
kłodawsk1~j), tutaj zaś domyślają stę że mowa o Straszo
wej ~ woli w OpoczyńskltSm lłrz~stroga, jak(O&troinym być 
potrzeba w obJaśnianiu mi~jsc wspomnianych po dyplo
matach; w żadn!)'m razie o Straszowej Woli mowy tu być 
niemoże, bo to wieś b)ła Odrowąiow pr)·waalna i od naj
dawnitjszych c1.asów jedna z gałęzi tego domu, od t6j 
wsi Straszami z Baałaczewa,. (dojtego •miasta należy parafia) 
pisała saę. 

l 

by mieszkańcem, dzisiaj jakó gość chyba, i to na· 
chw.iłę, zal1'ita. Swictności, jak mówiliśmy, dużo 
miał Sulf'jó\v za tej pierwsz~j s'vojPj epoki. Przez 
kilka 'viekó'v ciłlgle zbierając, rozległe naciułał 
sobie włości. Posiadał do l<ilkudziesięciu wsi, w któ· 
rych rządził udzielnie z n'ładzą książęcą. Mial tyle 
osad na niemiec ki e m· pva wie, miał całą hierarcnią . 

urzędników s~voich, soltysÓ\Vi wojtÓ\V. Po jPgu··do
brach przepły\vały czeki, w których naturalnie w:ol
ne miał rybołów~two·, a nad rzekami posiadał go· 
ny bobro\vc. Ogromne dochody zbierał klasztor. 
Opaci mieli '"PłYV\' i poważanie u książąt; w cza
sach rozer.\vanej Lechii niejeden książę był uboż
szy i słabszy od opata sulejo,vskiego, choćby dla· 
tego samego, że zależał od losu or.ęża, kiedy dobra 
kościoła zasłaniały opieka Boska i pobożność 

mieszkańcÓ\\1 • JedlH~m z najpiękniejszych wspo-
mnień Sulejo,va z tej epoki będzie, że 1nieszkał tu
taj czas jakiś biskup pruski Chrystyan. Mieli opaci 
i w Rzymie zachowanie. Kiedy powstał spór. po
między biskupem krakowskim ( Wisławem) a pr.ob·o
szczem strygońsl<im wWęgr,zecłl (Mavcinem) o dzi~· 
sięciny które sobie ten ostatni niepra\voie przy ła·· 
szrzył, i spór oto \Vytoczony oparł się aż o Rzym, 
papićż przeora suł~jowskiego i archidbtkona pal
skiego z GotEry:dt'lU kauon i ł·dem ,,·rocła\\'Skim wy-. 
zna~zył, żeby zjechali się razem'\i rozpatrzyli żało· 
bę biskupa krakowskiego ( •). 

Do\vodem \Vziętości Sulejo~va było \V swoim 

czasie to całe archhvum przywilejów, "jakie w ró
źnycH czasa'eh i od rt)żnych osób otrzymał klasz· 
tor. Rozbiegły się po Ś\viecie przyn'ileje; dzisiaj· 
próżno szukać ich w miejscu gdzie Hyć po,vinny. 
Te co luźno się \vałęsają, zbie1•aj:rurzeni w dyplo· 
mataryusze. W samyrn ltodeksie Rzyszczewskiego 
jest przeszło d"'adzieścia kilka przy\vilPjów \vydru· 
ko\vanych, a w nich ślady \vielu innych, zatraca· 
nych już może. 1Byłooy z czego ulozyć nowy lto· 
Heks, któr.y, na lVZÓr Miecho\vii i Tynecy.i, Sulejo• 
wią 'ochr.zoićby ~ należało. 

Dzisi~jsza ł>udowa· średniowieczna opustoszałe
go kościoła i liinsztoru jest jakoby ży\vym po moi· 
kiemt pozostałoś(•ią z on~ych ubit .. głyc-h czasów,c. 
w kt(',rych książ~ta tutaj z komesami ę\vojemi na" 
zjazdach pvzoby\v.ali i dla zakohuikÓ\V spisywali' 
prltJ\\"ileje. ł{iedy się podróżny Z'poza lasu otł 
Piotrcko\va ~atłąc "~t'hyli, ujrzy nagle wspaniałj, 

l ·(tJ t t35. tJ Gladyszewicza, Zywot Praodoty, str. t'35~ · 

• 
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i rozległy w dolinie klasztor, już przez samą naturę 
obronny, <'Zysty zamek jakiego feudnlnPgo barona 
Rzeczywiśc.'ie nic tu nie psujP złudzenia: jest "''oda 
podn1ywaiąca opa<-two, a niemała to woda, bo je
dna z głównych rzek polskich, Pilira, są i grube 
mury ze ~trzelnicami, zębate baszty narożne z wy 
sokiemi 'vieżami i brama obronna. Cały ten ogrom 
klasztorny inlponqje podróżnemu, który go pierw
wszy raz w życiu ttirzy, to złamaniami swojemi i 
nieregularnością, to jaskraw·ym kolorem murów. 
Kościół z ciosowego kamienia jest cały staroiy· 
tnością; \V obszerne półkole obejmują go murowane 
zabudowania gospodarski f', przeznaczone na miesz
kanie dla czeladzi i na różne składy. Baszt sześć, 
a każda odmiennego kształtu; to rzeczy wiście opac
two średniowieczne stanęło przed nami \V calyn1 ma
jestacie poezyi swojej. Minęły te czasy! Ten klasz
tor kiedyś tBki ludny, t.aki dumny!! tak wrzą~y ży

ciem, dzisiaj jest pustką. Da,vniej Polska znała tu
tejszego opata, abbatem sulejoviensem, braci i klasz
tor błogosłal\'ionej ~laryi i Ś\V. Tomasza, conven
tum et fratres de Sulejow, a dzisiaj kto wie o tt~j 

nie:lawnej sławie, o tej \vielkości? 

Nim pomkniemy dalej myślą ku czasom później· 
szym. jeszcze chwilka. Za patryarchalnych Pia
etów, kiedy to jeszcze Polska nie w bławataC'h i aksa
mitach chodziła, ale w guniach i wieśniaczych sier· 
mięgach, tak panowie jako i kmiecie, kiedy to je
szcze nasi rajcy koronni nie \V pałacach ale \V pro
stych chałupach mieszkali, kiedy nie lV izba(•h po
selskich ale w kościołach i pod namiotami obra
dowali, w polu gdzie ponad rzeką, przy zamt·zysku 
z owyc·h to patryarchalnych cz3sów Sulejów był 

wielkiPgo znaczenia siedzibą. W polu pod nan1io 

tarni nad Pilicą król i jPgo panol-vie comites odby
wali tutaj swoje, że tak po,viłlmy, sądy sejmo\,?e. 
Łokietek ostatni takiPmi sądami upan1iętnił Sule
jó\v. Na jednym z nich \vyznaczył roki dla zabl>j
ców króla Przemysława w Rogoźnie. Prz.vpnz\va .. 
ni Nałęrzowie stanęli; na ich (•zele ob\~7iuiony hra
bia z Czarnkowa, l\tóry niewinności slvojej tem 
dowodził, że wlaśnie pod<'zas śmiPrci PrzPrnysla
wa podróżował do Jerozolimy, a potem już tlutna· 
czył się że Czarnko\VS<.'Y nie z tych Nnłę~Z{l\\' idą 
którzy Nałęcz zawiązany w h~rbie noszą, ale ocl 
Dzicrżykraja książęcia na Człopie, któr·..,go Bole• ... 
sław Chrobry do chrztu trzymał i nałouię za herb 

mu nadał, co się potem". Nałę(·z zamieniło ( 4 ). Czy 
te sądy królewskie jakie tutaj · sprawiał Łokietek 
pod namiotami, Z\vyczajnie odbywały się w Sule-
jowie,. a król szedl tylko za dawnym zwyczajem? 
czy też złożył je pierv;7szy raz Lokietek? o te m nie· 
"'iemy; a n1ógł je składać gdzie zechciał, to żadnej 
nieulega wątpliwośri. Jakkol,.,viek bądź, że znako
mity ów król lubił Sulf'jów i nieraz może zjazdy 
w klasztorze z panami S\Vemi odprawiał, na to ma· 
my na\vet urzędo\ve do,vody.. łV czer\vru 1318 r. 
np., a więc przed samą koronacyą swoją, Łokietek 

tutaj gościł '" Sulejowic razem z trzema " 7ojewo
dami, trzema pit"<-zętarzfimi różnych ziem S\Voich 
i z mao-istrem krako\vskinl, może z marszałkiem M , 

Franciszkiem. Siad tej królewski~j bytności pozostal 
w przywil~ju jaki tutaj ł;ról nadał Gerwardowi bi
skupo,vi kujawskiemu ('). Możem przypuścić na 
pewnej zasadzie że te ~jazdy i sądy odby\vały się 

tutaj częściej; jeżeli nie szedł Łokietek za zwycza
jem, sam ustanowił zwyczaj. SulPjó'v był pogra· 
niczoem miastem dla '\\'ielu księstw l~skich które 
się pod berlern ~okietka zlały w jedno państwo. 
Dotykały tutaj dawne księstwa, wtedy \vojewódz· 
twa, krako\vskie, sieradskie, sandomierskie, łę-

• 
czy<'kie. i Łokietek na kr<>la polski(łgo, toJest 
~\

1

ielkiej·Polski,korono"·al się w Krakowie, to jest 
w ~lalej Polsre; zatem 'vyhiet·aiąc sobie Sulejów 
na zjazdy, chciał zbliżyć do siPbie różnych ziemian 
swojflgo ptu}st"'a, dotąd nawet dosyć może obcych 
i obojętnyt·h dla siebie, da"'ny<'h wrogów, a od 
nieda,,7nflgo ezasu sprzymiPrzeńców i rodalisów. 
\\.,. szakże pózniej j~szrzc \\' arszawa dostąpiła tego 
zaszrzytu, jako punkt zno\\'U pośredni pomiędzy 
całą już Polską, to jest Koroną a Litwą. A król 
Łokietek byt bardzo rnądryrn królem, musiał go· 
dzić narodowości, musiał zle\\'BĆ różne interesa 
swojego państwa w jednę narodowość i w jeden 
interes. Jeżeliby się dowieść <l::tlo że Sul(:łjów był 
i przed Łokietkiem miPjs<'em zjazdów i sądów, zy
skałby na patryarrhalnoś<·i; jeżt•hby Z\vyczaj ter. 
'"prowadził Łokietek, Sulejó\v miałby \V dzi~jach , 
znaczenie polityczne. 

Z Jagiellonami no,ve jak iila <:-ałej Polski, tak 
i dla Sulejo"·a następują c-zasy: przecinają si~ da
wne patryarchalne, familijne stosunki królów i ksią· 

(4) Niesiecki pod Czarnkowski~mi. 
(J) Rl) szc.zewskic:so T. 11, hlr. t ł 3. 
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ż~t z opatami. Opaci już nie kapelanują po dwo- przechowały nam pamięć brata Piotra z Sulejowa~ 
.ra<'h; miPjsre ich pozaitno'''ali krakowscy i gnie- który w akademii krakowskiej w roku 1464 został 
znieńscy kanonicy i prałaci katedralni. Za to udziel. bakałarzem ( •). 
ność książęca opatów i władza lepiej wygląda. Zamiast wspornniet1 o królach, Sul~jó\v teraz 
Nicmięszając się w sprawy doczesne kraju, rządzą ch~tnie gromadzi wspomnienia nuocyuszów pa-
jak ch~ą w dobrach swoich, nadają przywileje, piczki ch, któr1:y tut~j często zagląnali j eden po 
urządzają miasteczka, a w nich cechy, piszą pra- drugim, nie~'iemy już dlaczego, bo jużcić nie dla 
wa dla poddanych i samowólnie na nich nakładają s~jmów piotrko\Yskich, (lubo i to by\vało) kiedy 
podatki, ~ile płacić mają dla Sulejowa na pole- się Sf\jrny przeniosły do W arsza'-vy. Może dlatego 
pszenie dochodów klasztoru i opisują powinności jeździli tutaj, na dłuższy pobyt nawet, nuncyusze, 
różnej klassy miestkańcó\v. Tak 'v roku 14 7 5 że mieli tu spokojność, że tutaj vrlaśnie chcieli od
Marcin opat urządził rniasteczko do klasztoru na- poczy~'aĆ po trudach i pracach dyplomatycznych. 
leżące, Mogielnice i przyległe \Vłości, oznaczył ~ulejó'v rln tego jakby stworzony był; schowany 
opłatę jaką mieli dawać klasztoro"'i z łanu rolnicy gdzieś \\" pinskach, zdała od głólrnyrh gościńców, 
i rzPmicśluicy, opisał daniny jakie ogrodniry skła- które już inneroi stronami pobiegły, był rzeczy,vi
dać mieli w kogutach i konopiach, obrachownł ście schronieniem najwłaśchvszćm dla poboż

ilość pańszczyzny jald~j się domagać miał prawo, nycb; rozmyślania religijne, na bożeńst\va nigdzie 
a rozpr,rządzf'nie takie królowie potem z'"'ykle tak dobrze ortprawiane być niemogły. ~loże bacz
przywilejBnli S\vemi potwierdzali {Staroż. Pol.. l . .ność nuncyuszÓ\V ściągała na Sulejów ;ta okolicz· 
568). ~iebylo tak jedynie 'v dobrach sul~jovvskich, ność, że kilku z opatów ·było biskupami i sufraga
byłu tak w t.~ałej PolseP, \l' e \vłościach opactw, pó- nami gnieznieńskiemi, jak ł\łikołaj z WierzchoVl'isk, 
ki najprzórl refot·ma religijna, a potem potrzeby no- jak Stanisław Falęcki. który na'\\ret na soborze try
wo poVl'stałe kraju do zmiany tych stosunków pa· dentskim zasiadał, a więc szerzP.j był nieco znany 
tryarc-halnych prosto niepopro\vadziły. poza granica mi rp litej. Wprzódy jednakże, zanim 

Królo"·ie już tylko przypadkiero zawadznłi o Su- ~ię nuncynsze po,i ;l ~'jają ,,, Sulf»jovri(l, trudno nam 
lejów; ale \V późni{\jszych czasa<·b, kiecly sejmy niespostrzedz jak się przez nasze miasteczko prze
zaczęły się z urzędu odpra\viać w Piotrko\vie, przy· suwa zgiełkliwy orszak szlachty i awanturników, 
parlek ten dnsyć często się zdarzał, dlat~go że dro· przyjaciół onego Stanisla\\'a Orzechowskiego, któ
ga z Krakowa do Piotrko"'a szła lvłaśnie przez rego Osnlióski:sprawiedliwie bardzo przezywał \Var .. 

Sul~jó\v. Tylko tutaj już nie stawali dłuźszyn1 po. chołem. Biegł on tędy na seJm piotrkowski w po· 
byt~m jak da~'ni<~j, a spieszyli jeżeli nie do Piotr· czątkach 1552 r., na ten sejm który to ograniczył 
k0\\'8, to do Wolborza, ~dzie ich biskup, a więc po~'agę kościelną biskupów; lecieli za nim czterej 
senator rplttej, ni'~ prosty już opat, z cał·ą se1·decz · bracia Herburtowie. Do Sulejowa przyby"vszy, jak 
nością polską pndt·jmował. Jednakżekról Jagiełło, sam o sobie powiada, skręcił za radą przyjaciół łdo 

wypra\viając się na sławną \vojnę griinwaldską, W olborza, gdzie znalazł opiekę u Drahojew
a po drodze Ś\vięte zwidzając miejsca, prz.r.jec·ltał skich (~). 
umyś! nie do Sulejo\Va z fJysej góry, \V sam dzień Za Oezechowskim widzim tutaj w Sul~jowie 
św. Jana CbrzcicielB, i modlił się w koś(•iele tutPj· nuncyusza kardynała Cornmendoniego, który po 
szym, błag~jąc Boga o pomyślność dla oręża pol- kłopotach sejmo\vyrh, chcąc wolną chwilkę Bogu 
ski< .. go (24 c·zer\\'ca 1410)~ poczem do W olborza poświęcić, wybiegł \V Zielone świątki na kilka dni 
odjerhał, gdzie sprRwiał całe rycerstwo małopol z Piotrkowa do Sul~jowa (8-10 czerVl'ca 1565). 
skie z działan}i '"'ojPilt.l~mi i za(•iężne chorągwie Był już ua wyj~zdnem do \1Vłoch ksiądz kardynał, 
czeskie. Czasan1i się też zdarzało że ni<\konif\cznie ale wybierał się j~dnakże jeszcze w podróż pr"uską. · 
po drodze z l(rGtkO\\'a na sejm leżał królo\vi Sule· Jeden tylko z bardzo ważnych ~ ogóle. diR histo-· 
jów. l{aźnlirz ,J agiellnr1c·zyk jPcbał tęcl Y z Grodna ryi naszej jego listÓ\V dato~·any Jest On(\ go czasu 
przez. Racłom i Opo<•tno do Piotrko,va przed sa- .w Sulejo,vie (l O czerwca 1565 ). Ale Z~"aŻy\vszy że 

me mi Zit-~lonttmi Ś\\dątkarni 1451 rok u (W a p. t. - ( ł) Muczkowskiego statuta, stt· . 61. 
III, stronnica 85). Za czasów tegoż króla dzi~je (ł) Wydanie Włyńskiego z r. ł767 str. łi6. 
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kardyflał bardzo często i bardzo długo prz~~iady.wał czemu początek położył król ~ygmunt III. Dotąd 

w Piotrkowie na sejmach, łatwo możem przypuścić zakonnicy oł:iiP.rali sobie ópatów, którzy naturalnie 
że te jego wycieczki do Sulejow a musiały być częst· mieszkali w klasztorze, stanowiąc \Vładzę zakonu. 
sze, tylko że śladów po nich nie~viele pozostało. Kiedy król zaczął dobra opackie rozdawać świec· 
Po 8ommendonim gościł w Sulejowie czas krótki kim księżom, nastąpiło rozdwojenie funduszów; 
Anoibal z Kapui. W czasie bezkróle\\'ia po Bato- dwie trzecie części dochodu szły na tak zw.an;rch 
r:rm, nieukontentowany z elekcyi Zygmunta Szwe- komendataryjnych, to jest świeckich opatów, a je
da, zjechał tutaj, i to w Sulejo,vie, to w poblizkim dna trzecia na klasztor. Zakonni opaci, lvybierani 
Witowie oczekiwał wypadkó\Y ( 4). W. kilka lat po- także jak dawniej, odtąd dla różnicy od biskupów 
tern kardynał Gaetano, który przyjechał nama\\'iać utytułowanych urzęden1 opackim, zaczynają już 
króla ao!\vojny krzyżow~j z Tur.cyą, \Vracając do przezywać się przeorarni. Jeżeli więc przeor miesz-
Włoch, z ~o wic za jechał na Sulejów. Odwidzi- kał '" klasztorze, biskup opat świecki sta\viał sobie 
OJi te ważniejsze są dla nas jak \Vszystkie inne, bo pałace, i to nam tłumaczy zagadkę dlaczego teraz 
sekretarz kardynała, ksiądz 1\tlucantc, \V opisie swo- \V Sulejowic znajdujem \Vznliankę o pałacu opac
jego pobytu \V Polscc i o Sulejowie zostawił kilka kim, odJalonym od miasta i klasztoru. Zdaje się 
szczegółów. Gaetano pnzyjechał tutaj z wielkim że pierwszyn1 komendatoryjnym opatem był ksiądz 
orszakiem prałatÓ\V: wło~kich i licznym dworem, Otto Schenking, biskup inflantski i że on io przyj· 
szumno, wspaniale. Było to w kot1cu n1arca, wpo- mował Ga'etana u :siebie, a nRwet że zbudował pa· 
śród gęstego śniegu; umyślił \Vięc ~ noco,v.ać w tsu- łac \V Sul~jowie, dlatego żeby częstą obecnością 
lejolv.ie ( 1591}. Opat .. natur~lnie zaprosił zaraz swoją w klasztorze niepsuć nabożeństwa pobożnym 

.J 

kardynała i prałatów do pałacu S\vego, reszta d\VO· zakonnikom. 
ru została \V mieście. Był \Vięc i pałac \V Sułejowie, Sla,vny bicz na różnowierców, a mimo gorli
a opaci nie mieszl\ali jak widzim \V klasztorze. Na w~ i zacny biskup Jędrzej Lipski, był za tego pa
wieczerzy jednak nie znaj dowal się kardy uał, bo nowania wielkim przyjacielem klasztoru sulejow
był słaby ,,lecz ~J wszyscy jedliśmy: z opatem,'' skiego. Mieszkał blizko V\T olborza, więc częstJ by .. 
mÓ\vi Mucante. Nazajutr.z, że to była niedziela kwie- wał gość z niego w opactwie. Wiele Ś\viadczy;ł dla 
tnia (30 marca), u<:lali się :wszyscy \Vłosi kardy· kościołów, nie bez tego więc, żeby i Sulejowu nie 
nalscy i orszak do kościoła Panny ~Iaryi. Szesna· okazywał czasami swojej szczodrobli\vości. Chciał 
itu wtenczas znaleźli benedyktynÓ\V. P.o wielkiej na\\'et, złoży\vszy dostojeństwo bis~upie, osiąść tu· 
mszy noszono ró1gi z jakichciś łóz, bez gałęzi i li- taj na dew.ocyi i Cystersem zosta<.~ . .. Powziąwszy t~ 
ści, mające tylko małe nierozpęknięte jeszcze pąrz- myśl, pojechał do Rzymu, a tak gorliwie zabiegał 
ki, ,,bo W kraju tym niema ni . palm ni arZC\V oliW• O pomyślny skutek prośby, że aż papież WZillł tę 
ny:ch," opowiada znowu Mucante. W poniedziałek, rzecz do rozw.agi. Było to w czasie wielkiego ju· 
że ko~ciól był oddalony, kardynał słuchał mszy bileuszu. Miesiąc strawiono w. nam.r:śle; wreszcie 
Ś\viętej \V pokoju i wyjechał w dalszą podróż na papież, pod zaklęciem na święte posłuszeństwo, 

nocleg do l(urzelowa. Ba,vił 'vięc przez trzy dni kazał biskupowi wracać do diecezy:i i przeniósł 
w SulcJowie ('J. go potem na biskupst\-vo krako\vskie (i). 

Pałac opacki był przeto \V Sulejowie i znajdował Smutne wspomnienie z czasów piecwszej wojny. 
się w pewnej odległości od klasztoru, kiedy kardy- szwedskit~j zachował kościół sulejowski. Opuści-

. nał Gaetano niemógł w kościele przed odjazdem wszy Warszawę, król cofał się na W alborz i Su .. 
słuchać mszy Ś\viętej, a słucłiał jej zapewne \V ka- lejón'. Kiedy nasi wstręt dzielny pod Opocznem 
plicy. pałaco\vej. Fakt ten jednoczesny: jest z seku- dawali Szwedom, Jan Kaźmirz modlił się w Sule· 
lar:y;zacyą opactw, to jest z rozdawaniem opactw jo;wie przez dni kilka i pomocy walczącym nie na
biskupom i \Vyższemu ducho,v.ień stM u świeckiemu, desłał, a nawet gorzej zrobił, bo skoro się pokazali 

Szw.edzi, cofnął się zaraz z rycerstwem swojem na 
( ł j List jego z Sulejowa z d. ł O Jutego ł 588 r. wydał . ż , 

.lłekaaoder Przezdziecki str. 4 ł 6. Straszową Woł~ 1 arnow w stron«} Krak!Owa. Za 
(!) Zbiór pam. o dawn6j P.olsee J. U. N. T. II, śłr. ł 521 

wydanie lipskie. {f) ł 63 O. Niesieoki i Ł~towaki, T. 11, str. 4 ł ł. 
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z\vyrięztn~o bez skutku naszych pod Opocznem za· mi by"rali. W Sulejo,vie od tego rzasn cisza , 
płacił S\llejó,v, bo zdaje się że \vtenczas nastąpił zwłaszcza po ostatniej \vojnie szwedskićj, a sły-
Ó"' sławny napad szwedski na kośri<H, o którym chać tylko obrady kapituł cysterskich, spory gra
ksiądz Jarosze\vicz wspomina. Naszli na opact\VO niczne, ~ledzt'"·a, skrzypienie piór; czasami pożar, 
ludzie elektora braodenburgskiego, którzy służyli przejazd panów lub popisy \vojenne przerywają tę 
'v "'ojsku l{arola Gustawa, a od rabunkÓ\V wojnę jednostajność i cichość. 
rozpoczynali. Slyszełi o bogactwach kościoła i wie. Kapituły zakonu \valne tu by\valy jeszcze za Ja· 

• 

dzieli że król stał tutaj przez dni kilka; więc przez na III i za pierwszego Sasa. Na tle historyi tych 
clziką zemstę mordowali księży, krwią zleli pa,vi· kapituł rysuje się dosyć 'vyraźnie postać zacnego 
ment kościelny i ściany. Powylękali się zakonnicy księdza Pawła Sapiehy, które~o spól~ześni nazy• 
i chyłkiern jeden za drugim zmykali do lasu; ale wali 1nęiem \Vielkiej świętobliwości, vi1• magnae 
i tam śmierć i<'h znalazła. Historya przekazała nam sanctitatis, ojcem ubogich, pater pauperum. Przez 
imiona i nazwiska tych męezennikó\v: podprzeor Jana III opatern paradyskim mianowany, po 
Floryan doścignięty i zamordowany, Jnn Pakrsyń... śmierci już tego króla upomniał się na kapitule su· 
ski ksiądz okrutnie zbity, w kilka dni potem umarł; lejowskiej o głos i miejsce w zakonie, któr(.lgo mu 
Remigian Rzesze\vski dyakon, siekierą :\V glo\l'ę uporczy'''ie zaprzeczali nie cystersi, bo ci go sami 
cięty, od razu poległ; zabici prócz tego jakiś ma· 'vybierali, ale postronne i nawet zagraniczne intrygi. 
larz, no~'i<'yusz, młody profess, i starszy kon""7ers; Złożył wszystkie bene:ficya Ś\vieckie, przywdział 

temu ostatniemu głowę powrozami, kneblan1i, kłó· sukienkę zakonną, chcial w zapomnieniu przeżyć 

ciami aż do \vyjścia na wierzch o<.·zu ściskano; ostatnie ch\viłe; a tutaj spotykały go takie za\vody 
umarł \V \Vielkich męczarniach. Zabójst\va te mia· i nieprzyjemności. \V zywał więc kapitułę żeby mu 
ły miejsce w kościele, \V klasztorze, 'v lasa<·h i na pomogła w tej sprawie swojem '"'daniem się do Rzy
polu. \\T szystkie ciała pott~Jn bra<'ia poznosili, mu. Później, obrany kommissarzem zakonu, po 
i '" jedoę trumnę je złoży\vszy, w malym chórze sześcioletnich dla dobra prowincyi dokonanych 
pochowali, każdego imię i opis śmierci \\'ygoto\Ya· praca<~h, 'v Sulejolvie tak~e, w sarnę rocznic~ swo· 

, 
lYszy. 8\-\1iadkiem tych zabóist\V DUOCZOJffi byl jej elekcyi, składaJ Urząd, Z którego niespodzianie 
doktór medycyny Stauisltt\V Hercius, i od niego przeszedł na biskupstwo Żo)udzkie {'). 
fakt ten, ustnie pr~eka~any, przeszedł do Prusz- Oto uroczystości z jakieroi w Sulejowie odby· 
c za ( • ). 1\tlożna w nosić z tego obrazu jak na po by- waJy się kapituły cyster$ÓW. Zgromadza się np. 
cie kilkodniowym Szwedó"r wyszło opactwo i do· kapituła 4 lutego 1738 r. W oty,vą o Duchu świę· 
bra kośc·ielne. tym rozpoczyna ją ksiądz W ojkowski kanonik pul-

Następnie opaci musieli napra\\'iać sprawioną tuski, autor słynny w owym czasie na całą Koronę 
przez najś,•ie obcych nęrlzę. Ale nie\viele to po- z rozległej nauki i mądrości; wydawał dawniej ka
mogło, bo cały kraj nie ku lepszemu, ale ku upad- zania, katechizmy, rekollekcye, kontrowersye, a te• 
ko\\'i się kłonił. l{lasztor sulejo~·ski rozpoczął pro· raz nie może pominąć sposobności, żeby się niepo· 
C'esow.ać się z klasztorem 'vitou,skim; jedno opac· pisać z \Vymową. Po wotywie prawił tedy długie 
t~vo granirzjlo z drugiem, jedno drugiemu ustąpić kazpnie do zgromadzonych opató,v, orationem de· 
niechcialo, i ztąd obyd,va pieniały się i \vlóczyły po dicatoriam, i tę mowę im ofiarował, podobnie jak 
trybunałach. Charakterystyczna ta cecha upadku, nowe dzieło swoje z kontrowersyami polskiemi, do 
która tu i o\\·dzie i wszędzie się polvtarzała, obję· których dołączył przydatek o niew·ierności i ślepo
ła cały kraj. Sprawy od pokolenia do pokolenia · cie Żydów i o płonnej ich nadziei z po,vodu 
przechodziły dziedzict\~em, rozpot•zął dziad, a wnu· oczekilvania messyasza, Dzieło świeże, tylko co 
ki kończyć musiały, przekazując je znÓ\V odle- W!fszłe z pod prasy, kosztowało trzy tynfy; bo też 
głym potomkom. Tutaj w· grę jeszcze wchodziła na podobnego rodzaju uroczystości zwykle wystę
duma osobista opató,v, którzy biskupami i prałata- po\\'ano z takiemi podarkami, i książki w świat nie 

( ł) Proszez str. 248. Jaroszewicz lłfatka świętych, pod 
d. ~ 6 sierp. slr. · 3 9 8. 

listĘGA S wiATA R. IV. Cz. ~. 

( ~) Mowy jego w tych okoJicznościacb miane znajdują 
się w Swadzie Danejkowicza, T. l, str. 2tJ0-4. 
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puszczano, 1-lŻ się ''1 przódy rozeszła po rękarh os<)b · z trybuualu radomskiego do Częstocllo\vy, i przez 
dla których pit~r\lviastkowo przeznaczoną była. Na cale Ś\lviątki ba\vił u opata (w czer\vcu 17 40), Su· 
takie povdtanie od razu, bez przygotowania się lejów może \vynurzał się z popiolÓ\\' ( •). 'l'akby 
żadnrgo, (a i to '''ielka rzecz b yla) zdradzająca nie· w nosić należało, bo w roku zaraz następującym 
pospolite zdolności rnówcy), odpo\viedziałWojko\·v- w·ielkie rzeczy odby,vały się pod Sulejo"''em. 1\tló· 
sldernu ksiądz komisarz jeneralny zakonu, opat lviono w kraju o jaldehriś konfederaryach, a bet· 
oliwski, i na ucztę naj przód o hecnych za prosil (i). ma n miał j~ zbrojną ręką popierać. Rzeczy\viście 
A oto w lat d'vanaśric później druga \V Sulejo,vie hasło do konfedere,.,vania się rzu<·ono w Chełmie, 

jeneralna kapitula (1750). Prezyduje na nitU ksiąclz a pod Sulejo,vem hetrnan gron1adzil wojska z par
Stefan 1\lrno opat przemęcki, kornisarz jeneralny. tyi wielkopolskićj i krako\vskiej. Szły ony ku Wi· 
Przeor sulejowski po\vital go przyjeżdżającego śle niby na Ruś, i pou Sulejowem jaldś czas obo· 
działami, bo teraz każdy klasztór \V Polsce, każdy ZO\Y[lły. \\i' oisko polskie, endzaziemskiego zacią
zamożnicj szy szlachcic- ma działa, nie na \vroga, gu, zajęło miasteczko i c:1łą okolieę. Do\vodzil 
ale dla obchodÓ\V rozmaitych uroczystości naro- nićm naczelnie kasztelan przemyski Sołtyk, suro
OO\YJf'h i pry,vatnyrh. ~jazd liczny: jest opat ober- \vy przestrzPgncz k8rnośei, a było na 8000 zebra
ski Ło ka, bledze\vski l{ onarzetvsld, pepliński, n ej tPj sity. t;podziewano się "'7 ięrej jeszcze przy
Czapski, C'yryiiski ( szczyrzec ki?), Pastorh18Z, jest jaciół; czekano na stolnika lite\vskiego Piotra 
koadjutor łędzh.i Iło~r iecki i drugi koadjutor ko- Sapiehę; no\Ye \Vojska byly \V marszu do Sule}o· 
przyw·nicki ksiądz l{onarzewski i przeor jędrzPjow- w a. Nadjechał 'vreszcie sam hetnuu1 z J<)zefo,va 
ski Rapacki, prócz \Yi elu innych dygnitarzÓ\V za- (16 \Vrześnia), przegląd spra\vil, d·lugo \vysiedzial 
konnych. P ier1vszego dnia zebranych ojeÓ\V pod ej· się \V Su lejowie i skierował nareszcie do Bodzen
mo,vał gospodarz, to j est przeor sulejo\vski ksiądz ci na, 'v od'"idziuy do księcia kardynała krako,v
Stefano\\'iez, drugiegn Turno, trzeciego dnia już skiego, z któryn1 n'szedł w układy, żeby temu go· 
się zakot1czyla kapitula, bo niedługo z\vykle tr,va- tującemu się pożaro\vi ja~o zapobiedz. Hetman 
ły te sPjmy zakonne, tak samo jak synody provvin- zgodził się zebrane pod Sul(~jo\vem \Vojsko rozpn· 
cyonalne lub diecezyalne. Na zakończenie więc Te ścić, bez odmiany da\vnych regimentów, noVi'e od
Deum zaspie "'ano .. .,v kościele, a dz,vony i <]zialu działy w n1arszu wstrzymać, rozpuścić 'vojowoi. 
oz\valy się, echo radości zt;jnosząc aż do Piotrko- kó'v na leże i Ron1ano,vskiego uspokoić, co się h~ż 

'"a. Na pożegnanie przeor Stefuno\virz dal jeszcze stało (~). Za pożogą wojenną zjawiła się i dla klasz
dla ojcó"' bi esiadę; rozj echali się \Yszyscy potem. toru rószczka. oli\.vna pokoju; d waj bowiem księża 
Turno na lat trzy dalszych obrany został na tej ka· deputari trybunalsc-y, którzy często do SulPjo\va 
pitule luminarzem jeneralnym, a opat biedzewski zaglądali z Piotrkowa \V dni św·ięte na celebry, po· 

\vyslany do no\vego księcia prymasa z hołdem od stano,vili pogodzić obyd,va niezgodne opaCt\va, 
calego zakonu cystersó'v (2 

). Witów z Sulejowem. Naz\lviska tych zacnych lu· 
lYiało co przed śn1i errią Augusta drugiego, za dzi trzeba zacho,vać dla potomności. By li to ksiądz 

Piotrko,vem do szczętu pogorzBlo cale mi:lste<"'zko Jeżel,·ski kanonik i deputat kujawski i ksiądz Kliń· 
Sulejó\V. I\Jasztor urato\vano, bo n1uro'"·any i za ski dziekan i deputat z Chełmna. Byli \V Sulcjo· 
rzeką; 11le pożar był ogromny, bo na\Yet przeply- wie, a ukoÓCZJ\l'SZJ rzecz tutaj, pobiegli do 'Vito• 
nął plomienn~ falą na \Vioskę klasztorną i zniszczył '"·a na zakończenie spra\vy granicznej. Dzięki ich 
ją także. Było to przed poludniem 29 sierpnia 1731 staraniom, porozumienie zupełne i zgoda nastąpiła 
roku ( 3). Nie tak prędko podniosło się pe\vnie 11lia- w lutym 17 42 r. ( 3). 

steczko, ile że bezkrólewia i \Vojny rychło zaraz VVygrzebał się klasztor zjednego kłopotu, wpadł 

nastąpiły. Kiedy potem \V lat kilka podskarbi \Viel- w drugi, bo znalazl przemożnego 'vroga w osobie 
ki koronny Czapski tędy przez Sulejóvv przejeżdżał jednego ze starostów piotrkovt'skich. Pod koniec 

(f ) Kury er p o 1 ski 1 7 3 8 , Nr. 8 7. 
(2) Kuryer polski ł 750, Nr. 698 i 700. 
(3) Kuryer polski z t. r. Nr. 89. 

. 
(f Kuryer polski, Nr. ł85. 
(2) l{uryer polski 17 4 l, Ńr. !50. 
(3) Kuryer polski z t. r. Nr. ~7~ i 273. 
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pano\vania Augusta III Pa\veł M. ni ztąd ni zo\vąd ze starostą, z panami; zaczęto teraz processoVi'aĆ 

urażony o coś, usadził się na zakonnikó'v, nękał z \vlasnemi poddancmi. Miasteczko wyd:1lo 'vojn~ 

ldasztorne chciał sobie przywłasz<'zyć. Był to pe· propaganrly, bo ,,, tyrn celu połąezyly się Sulejów 
wnie drugi nowy spór gt'aniczny kościoła sulejow- z l\tlogielnicą i zaniosły skargę do assessoryi na 

skiego ze starost\vem, w genialnej gło,vie vvroga Slroich \YladzcÓ\\'. Zdaj e się że chodziło tutaj o U· 

c-ystersÓ\.v zrodzony; boć do jego czasÓ\V klasztor cisk, "'·ybiła goJzina dla S\VOlH.Jd szlacheckich. 
za"rsze dobrze byl ze starostami i z Piotrko,vem. Opatem klasztornym czyli przeorem był \V tedy 
Niebezpieczet1st"ro odJaliło się kiedy pan starosta Alberyk .~\.ntoni Łodzia Wygano\vski. Sulc,jó'v 
poszedł na \Voje\vodę; ale ślady jego złej \Voli po- potrHfił sobie na\Yct przeci'v uienn1 'vyrobić tliat 
zost~ją po aktaeh assesorskich. Jednakże 1nial żelazny ( 11 lipca 177 4); ale za \vielo widać 

za'"'sze no,vy woje\voda czy niena\viść czy jakiś sobie poz\valał, kiedy niedługo potem, bo w rok, 
rodzaj dzhvnćj ~przychylności ku łdasztoro\Yi, ho nnpomnienie dano z kaucellaryi króle,vski~j do 
kiedy potem za czasów barskich ubrdalo się mn · miasta Sulejo\va i Mogielnicy, żeby opatorn aż do 
zostać marszałkiem jeneralnym konfederacyi, u ni· ko6ra ~pra,vy postuszne by·ly i odda"'ały tymcza· 
\Versalami z dnia 21 grudnia 1769 r., których roz- sen1 \Yszelkie pon'inności (9 października 1775). 
rzucać nien1ial pra\\'8, Z\Yoly,val szlaclttę pod Su- Jednocześnie oa sejrnie delegaClyjnym zapadło pra
lejó,v, niby to jeszc-ze jako starosta piotrko"vski " 'O poz\valające mnichom sulejo\vskim nabyć mia·· 
i sekularyzo\·vaoy opat s ulej O\vski, jak go nazy- steczko Skrzyono ( •). Z Sulejo\vem nie,·vicmy jak 
\Yitno. Z\Yoly,v;:ll rycerst\VO ua S\YÓj niby grunt, się skot)czyło; ::de l\1ogiclnicę z przyległościami, 
ale nikt go oiPposłuclntł. Jednakże 'v czasie \vojPn oraz trzy ,,·ioski \V pobliżu samego opact,va leżą
barskich dużo klęsk spadło na klasztor i na Sule- ce, to jest vVoźniki, Błogie i l\1ałe-l(oi1skie, w za· 
jó\v. Gościli tutaj po kolei i króle,vsry i konfede- mitJn za inne dobra klasztorne, 'vziął ocl opact~'a 
raci, jedni unikając drugi<'h, a gnębiąc lud 'viejski. nu '''l11sność W ale\vski \Voje,voda ra,vski. 
Stał tutaj Dre"Jicz, stał Zaremba; Dre"vicz ztąd W roku 1793 Sulejów dostał się pod panowanie 
"'yruszył pod PiotrkÓ\V Lić Zarembę; Zaremba zaś pruskie i hussary Frankego zajęli opact,vo; jeden 
nieraz przez Sulejó\v tam i nazad po kraju space- ich batalion stanął w Mako,visku, drugi 'v Roz· 
ro,,·ał. przy, trzeci w ~ulejo,vie (w marcu). 
· Skończyło się opactwo processo\l1ar z Wito1ven), ( ł) Vol. leg. VIII, 25 8. • 

Julian Bartoszewtez 8 \"Vrześ. 1855 . 

• 

• 

, r , ' 
O POWSTANIU TERAZNIEJSIEJ ROSLINNOSCI. e) 

Dzieje ziemi zrobiły w uplynionćj poło\vie wie- jaśnionym by\tva periód odleglejszy niż inne bliższe, 
ku kroki prawdzhvie olbrzymie. Liczne fakta tak podobnie i \V dziejach zicrni lepiej poznanym 
i wnioski na nich oparte, zajęły n1iejsce do,vol- jest periód dawniejszy od no\vszego. Mamy dosyć 
nych teoryj. \\

7 

s pomnieliśmy już (') że częstokt·oć dokładne "1iadomości o stanie ziemi, jej roślinach 
tak samo jak \V dziejach rodu ludzkiego lepiej " 'Y· i zwierzętach \V periodzie \vęgla kamiennego, a bar-

(2) W rozprawie o ro~linno§oi przedadamow~j, ustęp II. 
( ~) Artykuł niniejszy jest dalszym niejako ciągiem roz .. 

prawy zamieszczonej w poprzednim zeszycie Księgi Swia
ta, na str. ł 52 i nast., pod tytułem: "0 roślinności przed
adamowej," tegoż autora i tłumacza. 

(Przyp. reda k.). 

dzo niedo~tatcczne co do czasu jaki przedziela 
periód dzisiajszy od periodu "vyżej wymienionego. 
Dopiero w nowszych czasach zaczęli geogności 
i zoolodzy obrabiać to pole, na k tórem mały tylko 
jest przyczynek botanikó,v. Do uaj~razniejszych 
zagadnień tego rodzaj u należy niez.a,vodnie pytanie 

24. 

• 
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o po"''stanin i rozszerzeniu się roślin pokryn'8ją· w lslandyi i Skanoynall'ii. Tak samo posiadają 

cych obecnie skorupę zie1nną; nastręezają się je- Europa i Ameryka północna, szczególni<.~j na "'JŹ· 
d n ak tutaj pytania osnolvnicze, '''ymagnjące przed szych jej rÓ\Ynoleżnikacb, roślinność \Yspólną a nic-

• • • tamtern rozstrzygnięcia. przeniesioną ręką ludzką. Jeszcze 'viększe trudno• 
l. Nnlcży zbadDć czy każrJ.11 rodzaj roślin pier- ści napotykamy w \vytłumaczeniu tej teoryi, po

wotnie powstał w jednem m1·ejscu (tak z"'anem c~n · zna\vszy ie około cinśniny MagPlat}skiPj i na wy• 
trum) z którego się późnićj rozprzestrzenił po \vięk- spach Falkiand znajdują się rodzaje. \Vłaściwe ro· 
szych lub mniC:ljszych obszarach, lub czy przyjąt; ślinoości podbiPguno\v~j północnej, np. Phleum al· 
można że ten sam rodzaj od razu w wielu poja· pinutn, Erigeron nlpinus; że rośliny No"·ej Zelsn· 
''7 ił się miejscach, ezęstokro(! bardzo od siP.bie od- dyi mieszczą w sobie różne rodzaje \vłaś<'hvc Eu· 
dalonyeh. Z powyższem łączy się pytanie czy przy- ropie, nieznajdy"'ane \V przedzielających je kra• 
puszczać należy że wystarczającćm jest przyjęcie jach nliędzy·Z\Yrotnikowycb, a które w żaden spo• 
jednego indiwiduum, (lub dlvóch przy rozdzi~lo· sób nie mogły tnm być przeniesionemi. Szczegół· 
nej płci) czy l:Yielu. nit~j tycze się to rozmaitych roślin słodkolvodnych, 

Określając pojęcie rodzaju, że on jest zLiorem jak trawy mannowej, z"''JCZBjnćj t.rzeiny, żabieii· 
indi\viduÓ\V pochodzących od jednego, opieramy ca, sitolvia Aira flexuosa i t. d. Porlania co do tych 
się na przypuszczeniu mająccm dopiero być do- rodzajów wspólnych krajom podbicguno~'ym pól
wiedzionćm, bo nie mamy żadnego do\vodu na po· nornym i południo,vym, pochodzą nietylko z daw
clobne '"'spólne pochodzenie. Biorąc na U\vagę fa- niejszych czasó'v, kiedy podziałr niebyly tak do
k ta nastręczone obecnćm rozprzcstrzenieniern ge- kładne. lecz i z najnowszych, minno\vicie od Dr. 
ograficznćn1, pr~ypuszczenie to staje się " 'ysoee Ho ok er, to\varzyszącego angielskiej \vyprawie do 
nieprawdopodobnćm, w \vielu przypadkach na\vet biep;una potudniowego, który nietylko że je po
żupelnie niemożebnem. Chcąc dowieść wspólność t\\'icrdził, lecz jeszcze potnnożył no,vemi przykla
pochodzenia z jednego środka dla każdctz:o rodza- dami. Liczba n 'sp(Hnych roślin po"·iększa się je· 
ju, \vypad:t \vykazać środki przeniesienia się jego. ~zrze biorąc na tnvagę i rośliny skrytopłcio,vc; do· 
Łat,vemjest jednak do poznania, że chociaż te osta- stnrrzają ony nam przykładÓ\V \vspólności rodzajó'v 
tnie w wielu przypadkach mogły być czynnemi, \V najodleglejszych okolicach, bez znajdyV\'ania it'h 
\vytłumarzyć jednak nie mogą znajdo\vania się \V krBJach pośreednich; a przecież niema żadnego 
tychże samych roślin w kraj:1ch bardzo od siebie powodu do sądzenia jakoby te rośliny szczezegól
odleglych. Środkami' temi rozprzestrzenienia są ni~j sposobne były do przenoszenia się, gdy }a
'''łaśnie ludzie, którzy bądź z umysłu, bądź przypad· t\vem do pojęcia jest pojawienie się tych niższych 
ko~vo przenoszą rośliny z j eduego miejsca na dru- organizmÓ\V niezawiśle, wsp6lcześnie \V różnych 
gie; da Jej strumienie morside , unoszące owo re od okolicach. Nie przekonano się takźe by owoce 
jednych ,vybrzeży do drugich; rzeki spławiBjące, lub nasiona szczególniej sposobne do łat"·ego prze· 
'"~iatr roznoszący nasiona i o'voce, mianalvicie oh- niesienia, 1niały pociągać za sobą częstszą wspól
darzone "'losem, lub tak z'"ranemi piórnmi, i pta- ność w tf)żnych mi~jscO\\'OŚciach niż to widziemy 
st"'O przyczyniając~ się do rozrzucenia nasion. Da- u innych rodzajól-v roślin. Przeciwi się tnkże uzna
lei przyjąćby można, w miejscach gdzie geo~ra- uiu zasady przenoszenia się ta okoliczność, że ru· 
:ficzne rozprzestrzenienie przedstalvia trudności, za. ślinność przedadamowa zgodniejszą była z sobą 
padnięcia się obszarÓ\V lądu (pns de Calais, morze '" różnych miejscach niż roślinność tegoczesna; 
Śródziemne), które poprzednio łąezyły kraje, dziś chociaż naÓ\vczas mniej było lądu, prawdopodo· 
je rozJzielnjąc. bnie same tylko \vyspy, a przez t.o utrudnione by-

Nietrudno jednak poznać jak środki powyż- ło przenoszenie się. Równie i teraz zgodność lub 
sze są nie\vystarczającemi, biorąc na uwagę niezgodność roślinności nie jest \V żadnym Z~'iąz
'vspólność rozmaitych rodzajó\v roślin ,v Alpach ku z większą lub mnicjsz~ łatwością ~przenoszenia 
i Pyrenejach, lub Skandynawii i Szkocyi, \VÓwczas się, chociaż ten ostatni 'vpłylv zaprzeczonym być 
gdy icl1 brakuje dolinom je przedzielającym. Po- nie może, bacząc szczególni<!j ua ubóstwo rośliono-
dobnież rÓ"'ną prn\Yie znajdujemy roślinność ści małych wysp oddalonych od stalego lądu. Na.· 

• 
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\Yct co do takich obszarÓ"'' na których nic nieprze· 
szkadza przenoszeniu się, dzi \V nem by by lo przyj
mo,vać, np. pomiędzy wybrzeżami zacbodniemi 
Franryi i Uralem, iż obszar ten \Vi~lki pustym był 
dopót.y, dopóki nie zeszły się \V środku, na drodze 
S\vego pochodu, lvspólne rodzaje, lubpóki rozprze· 
strzenienie się ze ~rodka nie dosięgnęło krat1có\v. 

l)iJnując się pojęcia jednej pierwszej roiliny dla 
nirzlirzonej ilości indi"·iduÓ\V tegoż rodzaju, zda· 
jemy się zapominać, iż takie pojęcie rodzaju z tru· 
d n ością daloby się zastoso\'\'aĆ do najniższych szcze
blów roślin i z\vit~rząt, np. do por·ostów, morszczyn 
i Z\'\'iP.rzokrze\VÓ\v, bo nawet przy więcej roz,vinię
tych kształtach roślin (a może i Z\vierząt) oznacze· 
nie rodzaju zawisło od indhvidualnego pojęcia ba
dacza. Przyjęciu kilku miejsc pier\'\'otnego pocho· 
dzenia roślin nie przeci\vi się także i ta okoliczność, 
że podobne dumaczenie trudnern byłoby co do 
Z\'\'ierząt ssących, że nie zgadza się z tern brak 
,,·spólności rodzajć,w w Ameryce i na lądzie sta
rego świata, że Irlandya nie posiada zająców, kre· 
tó\v, 'vie,viórek i t. p., że "'iększej części gadów 
Anglii bral<uje Irlandyi; bo tak samo jak widzieli· 
śmy że rośliny bezpłciowe części<~j uatrafiane są 
w odległych krajach niż rośliny obdarzone kwie· 
ciem, tak przyjąć też możemy że z\vierzęta dosko
nalsze z trudnoŚ(•ią, lub może \Vcale się niepojawi
ły samodzielnie i pier\viastko,vo \V kilku miejscach 

razem. 
Rzecz ta może stanie się zrozumialszą w przy

l\ładzie. Forbe~, zasłużony angielski autor, bada· 
jący to zagadnienie i \\'ychodzącj z przypuszczenia 
jednej pier\vszćj rośliny, stara się w.v.jaśnić pocho· 
dzenie roślinności angielskićj. Zoajdyl-vanie się 
kilku roślin hiszpat1skich \V zachodniej Irlandyi 
skłania go do przyjęcia ie kiedyśkol\viek ląd roz
ciągał się nietylko po dzisiajszym obszarze głębo
kiej zatoki biskajskiej, lecz sięgał na"'et wysp 
morskich i '"chodził daleko w ocean atlantycki. 
Kilka roślin wspólnych poludnio\\'ej Francyi, po
łudniowej Irlandyi i południO\\'o·zachodniej Anglii 
rozpostarly się tam podług niego \V czasach"' ktL)
rych niebyło jeszcze kanału. Rośliny alpejskie (pod
bieguno\ve) \vspólne Szkocyi, W estmorlandski<~j 
ziemi, Waliso\vi, i górom Skandyna\vii, '''kroczy
ły podług niego z północy, \V czasach w których 
klimat na \Yybrzeżarh był rÓ\vnie zimnym jak dziś 
go znAjdujemy na szczytarb gór. Sl\dzi on że prze· 

niesienie się dokonane zostało za pomocą \vyse· 
pek lodo'''ych, lub wielkiego północnego lądn po· 
między Szkocyą, Skandyna\vią i Islandią, fzapadłe
go późniejszemi czasy. Nareszcie twierdzi iż w uo,V· 
szych periodach \vydż,vigniętym został spód mo· 
rza niemieckiego, i skutkiem tego nastąpiło lądo
we połączenie Anglii z Niemcarni i Danią, a rośli· 
ny "'kraczające z Niemiec miały n·yprzeć z pra
~7ej strony skandyna\vskie do Szkocyi górnej, gdy 
inne pojedyncze znalazły przytułek ·N Walisie, l{ u m· 
berlandzie i W estmorlandzie; ze strony zaś le\\·ej 
rośliny poludnio'\ve \Vytępione zostały przez rośliny 
niemieckie, które zajęły tym sposobem większą 

część lądu (•). Podług niego roślinność podbiegu· 
no\va graniczyła dawniej z roślinnością morza Śród
ziemnego, co się zupełnie niezgadza z pra\vdopo
dobieństwem. 

Wychodząc zaś z przypuszczenia kilku roślin 

pier,votnych \V różnych miejsc at• h, wyjaśnienie ro
ślinno-geograficznych stosunków \vysp Wielkiej 
Brytanii staje się bardzo prostem. Podług tego 
przypuszczenia Irlandia zachodnia i południowo
zachodnia Anglia posiadały, tak jak teraz, bezprzy· 
kładnie łagodny klimat w stosunku do swej geogra
ficznej szerokości, a szczególniej ciepłą zimę: tym 
sposobem roz\vinęły się tutaj rośliny rosnące w po
dobnym klimacie Hiszpanii i południow<U Francyi. 
Góry Szkocyi i Anglii posiadały, tak jak i teraz, 
klin1at podbiegunowy, a ztąd prawie te satne ro
śliny jakie natrafiamy w L'łponii i na górach Skan· 
dynal-vii. 

Przy tern przypuszczeniu kolonizacya roślin 

z Niemiec staje się zupełnie zbyteczną. 

2. Drugiem pytaniem jest, czy powstają je8zcze 
nowe rodzaje, czy też skończonem już jest ~tworzenie 
teraźniejszej roślinności? 
. Znajdujemy wpra,vdzie, jak to już nadmienili- · 
śmy ('), w no,vszych wykazach roślin \V pe\vnych 
krajach, lub pew·nych okolicach, \\7iele rodzajó"v nie
podanych w 'vykazach clawniej~2.ych. W da\lniej
szych bowiem czasach 'viększych wymagano rÓ· 
żnie dla stanO\\'ienia oddzieliJego rodzaju niż to 
dziś ma miPjsce; bo dziś badając no\\roprzybjłe 

rodzajP, znajdujemy zaz\vyczaj takie kształty, któ-

( ł) Przypuszczając takie pomosty, mogłyby przecież 
tak samo rośliny Anglii wkroczyć do Niemiec. 

(2) Porównej "O roślinności przed-adamowej," ustęp II. 
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re dtnvniejsi botaniry oznacznli, lub byliby o zna- zdaje, tylko rośliny których nasienie nloglo być 
czyli, tylko jako odmianę znanych już rodzajów. przypla,vioućm przez morze, miano,vicie palmy 
Częstok roć znajdujen1y je na\vet \V starych zielni· kokoso\"e: O\voce ich bo"·iem szrzrgólniej są spo· 
nikach lub rycinach da,vniejszycłt rzasÓ\V. Rz.e· sobne do przeniesienia strnmieuiem morskim bez 
czy\viście zdarza się niej ednokrotnie że znajdujemy uszkodzenia. Dlatego podobne " 'yspy, miano\vicie 
rośliny których nie było Ja,vniej '" danćrn mit~j~cu, w razneh ich odosobnienia, bardzo ubogie są \V ro· 
lecz natenczas rzecz chodzi nie o no \Ve rodzaje, dzaje, jak to np. podaje Charles Darvir1 o 'vyspach 
lecz o nowe miejsca znajdy"'ania się da"\\'110 istnie- 1\.eeling, na poludoio·zachodzie od Jawy, albo Cha· 
jących rodzajó,v. W i o nem piśmie ( Bre"·ster miss o o kilku iniJych 'v oceanie poludnio\vym. Tej 
Edinbourgh J ournal of Sciences ) starałem się do- samej znpe"'OC przyczynie przypisać nal~ży po
\Vieść, że rośliny panujące i cechujące , p<H.Uug sta- spolitość żadnPgo niemająt-ą piętna roślinności 

rożytnyC'h pisarżów greckich i rzymskich, kraje pokry,,·ającej rozległe obszary naplJ\VO\Ye, po,vię-
, 

miano\\·icie nad morzem Sródziernnem położon~, kszające się jeszcze nieustannie. Jako przykłady 
temi sameroi są z których się składa roślinność te- mogą s]użyć dolina Nilu, Lombardya i Hollandya. 
raźniejsza tych krajóvv. Sposobem najlat\Yicjszyrn Po 'vyłuszczeniu po,vyższych po,vodó'v u\vażam 
pojęcia pov.·stania nowego roclznju byłoby przy· za stusznr, chociaż nie pe"'niko"vo do,viedzione, 
puszczenie "vyrodzcnia się przez zn1iany ldirnaf.u t\vierdzenic iż obecnie nie po\\' :stają już \Vięcćj no· 
i gruntu, lub utrwalenia skutkiem osamotnienia '''e rodzaje roślin. 
przypadko'''ych zboczeń i przr.jśria ich 'v stan nor· 3. Trzeciem osno\vniczem pytaniem jPst, czy-te· 
mainy. Tym sposobem povvstają stałe odrniany. , raźniejsza roślinność pojau.,iła si~ odrazu, czy też 

l 

zasługujące czasan1i na uwagę należną rodzajov,7i. · powolnie sig roz1oijala? 
Lecz przypadki takie najczęściej spo,vodon·ane by- Zdaje mi się że dużo przema,via za ostatniem. 
'valy upra\\'ą lttt1zką. Stosunki przyrodzenia, o ile V\1 szak po,voli sposobiła się po,vierzchnia ziemi, 
dotąd wiadomo, nie przeclsta,viają nam nic podo- 'v skutek roznlaitych " 'yniesif}I1, ku "vzrosto,vi ro· 
bnego. 0\vszem zdaj e się na,vet dużo przemawiać ślin, własności jej i klimat różne były \V rozma
za tćm, że rodzaj prędzej ginie niż się przet\varza itych okolicach, i przypuszczać należy, jako naj· 
przy zmienionych zewnętrznych stosunkach, jeżeli prawdopodobniPjsze, że każda roślinność ukazy
to nie są rośliny istniejące 'v różnych kształtach, \vala się pićcvvotnic bądź w jedne m, bądź '" kił ku 
pod \V pły"'em odmiennych okoliczności, np. tak mil~scach, tam gdzie ku ternu najprzyjaźniejsze 
zwane rośliny amfibijne, lub takie które inny mają były warunki. Dalej pamiętać należy że istnienie 
kształt w cieniu, a inny w miPjscu nieocienionem. niektórych roślin poprzedzonern być nntsi innemi, 
Przy \Yysuszaniu torfisk giną po,Yoli, Primula fa- ukazanie się \Yięc ich musiało być późniejsze od 
riuosa, Andromeda polifolia, Scheuchzeria, rodza- tych picirn'szych. Rośliny pasożytne nie mogły się 
je rośnik u i t. d., nie przekształcając się \V nowe ro- ukazać przed czasem w któryn1 roz\vioęly się ro· 
dzaje. Przy 'vykarczowaniu lusu giną Anemone śliny je karn1iące; rośliny potrzebujące cieniu, tlp. 
nemorosa, Hepntica tribola, szrza\Y polny etc., nie- teraźniejsze leśne, niemog1y po,vstać przed istnie
przet\Yarzając się \V no" e rodzaje. Przy \vysnszaoiu uiem drze\v; rośliny torfo\Ve nieprędzej aż ut\VO· 

jezior nikną strzalka, grzybień i inne bez przekształ- rzyły się torfiska ze zgnicia mchÓ\V i innych roślin. 
cenia. Przeci,vi się także myśli o po,vsta\vaniu no- Tak snmo niemogły się pokazy,vać rośliny gnojo· 
wych rodzajów, jak to już podano, zja\visko na- \Ye przed istnieniem gnoju. Na nagich skałach ro
stręcznjąre się przy zarastaniu roślinami obszarów ślinoość poezyna się porostami i mchami (lub ro
da\vniej pustych. Przy osuszaniu bo\vicm spodu ślinami soczystemi, za\vdzięczającemi poży\vienie 
morskiego przez odgrodzenie tamą nie pokazują się S\Ye parze \Vodnej po,\'ietrza), które zatrzymując 
żadne no\Ye rodzaje, ale zajmują obszar ten rośliny nieco ziemi nasypo\vej i \Vody, służą do kielko,va
sąsiednich wybrzeży. Tak samo się dzieje przy za· nia innym drobnym roślinom. Dopiero później 

rastanin nagich strumieni Ia,vy~ lub 'vynoszących i stopnio\VO ul\azują się większe rośliny, krzewy 
się nad poziom morski malych \vysp koralo,vych. i drze\Ya. Jest ~'ięc zupelnie nieprawdopodobnem 
W tym o:statnim pr'lypadku znajdujemy, jak się by przy pićr\vszem ukazaniu się roślin miały po· 
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,,·stać i takie, dla których nic było jeszcze spełnia- ną tego była ta okoliczność, że najpóźni<)j \vydź\Vi· 

nych \VarunkÓ\V ży\votnych, i przyjąć ~'ypada po· e;nię_ta ezęść, n~j późnićj także sposobną by la do 
\Yolne, stopnio,ve ich ukazy\vanie się. L'OZ\Vinięcia roślinności. Tak samo dzi(lj e się ze 

4. Zapytać się jeszcze należy, czy pomigrlzy te- ~trumieniami lawy, z kt6ryeł1 najno\-\'sze n<.tjpóźnićj 

raźniejszemi roślinami sr~ takie, które si~ utrzy1naly znrastają. Bo grlzir·ż zresztą możemy sobie lVJO· 

z czasów przed is·tnieniem czło ·wieka? Pytania tC'go brazić rośnięci e roślin znajdujących się na \Yysoko· 
jednak geognozya rozstrzygnąć nic rnoic dostaterz· ści 6000 9000', podówczas gcly niebyło żadnych 
nie, bo dot()cl nieznaleziono stahij granicy przedzie- podobnie wysokich gór·? Chyba przypuścić prze- · 
łająrej periód obecny od uprzednich dziejc>,v zie- nicsienie się z odh,głośei trudn<~j bardzo do przeby
mi. Prócz tPgo i o tern pamiętać należy, że chocitlż- cia, a 'vięc niemogąrej \vyjaśnić pochodzenia 'vie
by znalazły się przykłady teraźniejszych rodz8jó"r lu roślin \YlaśC'ilvych " 'ysokim Alp om, a ni<)znajcly
napotykanych w dawniejszych pokładach, te nie- '"anych \V dn,vnit~ \vydźwigniętych Apeninach 
stanovdlyby do\vodu przPt.r"'ania g\valtoVi·nyeb i Pire n~)jarh. Przyznać jednak musiemy ż e późni~j
przemian przyrody; bo przyją,vszy raz mo~oość po· sze \vydż,vignięcie Alp niedaj e j eszc-ze stano\vcze· 
ja wiania ~ię i eh"' jednym <'zasie w kilku miejscaeb, go do\vodu, dopót.v dopóki nie zbadHmy do jnkich 
przyznać by także trzeba iż ukazywać się n1ogly dln sięga wstecz czasÓ\v te raźni ejsza roślinnoś ć, i o ile 
tychże po,vod6w i \V l'Óżnych czasach. ona rrtogła przctr'rvać \Viclkie przemiany które \VJ· 

5. Przypuszczając, tak jak mi się zdaje że to \Votały "·ydź,vignięeie gór tak olbrzymieh. 
czyn i ć 'v i n n iś my, ukaz a n i e się ter a ź n i ej s z ej roś li n- Dr u g i m p o \V o d ~ m przypisy'" a n i a n i e d a \17 n e g o 
nośti różneroi rzasy, moglibyśmy się zapytać, które początku roślinnc>ści alpflj skiąj jest zmni(•j szające 

rodzaje roślin są starsze, a które późniejsze? 5 ię rieplo ziemi. Jeż eli ziemia stygta stopniolvo, 
Zadanie to \vyn1aga podziału ro ślinności ua for- to konil·cznie rośliny \Vymagt•jące najniższćj tern· 

rnaryP, podobne do tych j akie znaj cl ujPnly " ' ge- peratury, musialy tćż ukazać się Ol•jp óźniej, bo pićr
ognozyi. Dla wyja~nienia tego zagadnienia rr1 oże- w<~j nie było odpoV\'iednieh im "''arunkt),v przyja
my się uciec częścią do ze,vnętezny<'h stosunk{)\Y znych. TPmttl\'niosko\Yi przeeiwi się teorya Agas
pod któreroi ukazały się o'" e różne roślinności te· siza C). Podlug niej przed teraźniejszym periodcen 
raźniejszE', częścią do składu ich i \Vlasnośei. Dla by-l <·zns " ' którym ni0.tylko Szwajcarya ale i Fran· 
próby przejrlźmy najprzód roślinność alpejską t. j. cya i Niemcy pokryte byty stalą pokry,vą lodu, tak 
tę którą znajdujemy \V Alpach powyż<~j pHsu drze'v jak teraz strefy pod same mi biegunami. L Pez, nie
i poniżej gr:1niry śnieżnej. Jest to roślinność mają- \Vytnieniaj(\c " 'iPlu innych zarzutÓ~7 jakim słusznie 
ca mocne oddzielne piętno, odróżniające ją bardzo podlega ta teorya, zrobię tę U\vagę, że przeC"hvią się 
od roślinności płaszczyzn środko,vćj Europy. Za ! jćj m orno ślady drzew w pólnocnej Europie, z c za· 
przcdsta,vicielkę tPgo ostatniego typu \Veźn1ie- sÓ\V no,vszćj i najn0\Vszej trzecićj epoki kształto
my roślinność Nien1iee, tak jak ją biorą botanicy, \Vania się zierni. I stnienie takie \vielorakicb szcząt· 
miano'"·icie z Littora lu, Istryi i Tyrolu poludniO\Ye- kó\v roślinności drze,vnej w najda,·fnirj szych \var· 
go. Mamy więc t n do porÓ\Ynania d wie dzielnice . stwaeh torfisk i \V lasach podmorskit·h \\'skazuje, 
podnóża Alp i niższych gór, z pasem wysokich' że ,v czasie periodu potopo\vego, lub bezpośrednio 
Alp. po nim, rosly drze,va \V północnej Europie, co by· 
· Rozbierzmy najprzód ze\vnętrznc stosunki tćj ro- loby niernożebnćn1 przy pokry\vie lodo"v ć j lub ~nie· 
ślinności. Z geognozyi \viadomo że pocllug Elie de żnej. Na koniec przeci,Yią się temu jeszcze skamie
Beaurrlont gló\vne pasmo ... t\.lp n1lodsze jest od niale slonie i nosorożce Syberyi; bo chociaż po· 
reszty europejskich górzysk, ponie\vaż \Yystąpilo przednio mylnie sądzono że istnienie tych Z\Yierząt 
dopiero przy ostatniem " 'yniesieniu, t. j. po forma- do,Yod~i cieplego niegdyś klilnatu, to jednak nie
cyi potopo,vćj. Tak samo rzecz się ma z tak zwane· podlega "' ątplin·ośri że ony niemogły żyć '" oko
mi Alpami zarhodni0mi. 'fa późniejsześć porho· licach nieustannie pokrytych lodem, a koniecznym 
dzenia pra"·dopodobnym czyni późniejszy parzą · 

tek roślinnośei, jeżeli nie cal?j, to tćj przyn;Jj mni~j 
części której nieznajdujemy gdzieindzićj. Przyczy-

( ~) Autor ten zmienił p6źniejszemi czasy swą teoryą. 
Przyp. tłumacza. 
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przecież byłby klimat taki w tamtych stronach, gdy
by Europa środko,va mogła być nań \vystalvioną. 

Tak l\'ięc i stosunki klin1atyczne przema\l'iać si~ 

zdają za późniejszością rosiinności alpejskiej. Je• 
dnakże i tern rzecz jeszcze nie jest dowiedzioną. 

Ważniejsze jeszcze możemy czerpać do\vody 
z piętna własnego roślinności alpejskićj. Jest to 
prawdą dostatecznie pot\vierdzoną skamieniniemi 
resztkami roślin, że niższe roz\vojem swym rośli· 

Jl Y 'vrześniej się ukazywały od zupclniejszych, 
t. j. że dzieje ziemi przeszły pod \vzględem roślin, 
tak samo jak pod względem Z\vierząt, przez szcze· 
ble rozwoju, poczynając od organizmów prost
szych, a idąc ku zupełniejszym. W najdawnifljszym 
periodzie (węgla kamiennego) panowały rośliny.bez
kwiecio\"\'e (plantae vasculares cryptogamae ), w śre· 
dnim periodzie (węgla kan1ien.) drze\va iglaste i cy· 
kadee należące do dwulistnych bez korony, (Dico
tyledoneae apetalae ). Gdy jasno pojmiemy tę 

prawdę, przyznać będzie m n1usieli że podobny sto
sunek, chociaż w mniejszym stopniu, zachodził tak· 
że i w terażniejsz~j roślinności. Z tego \vynikll że 
z dwóch roślinności teraźniejszych ta będzie młod
szą, w której prze~'aża znacznie ilość roślin więcej 
rozwiniętych. By zbadać czy przypuszczenie to 
zgadza się z rzeczywistością, porównałem roślin· 
n ość obecną Alp i Niemiec, z ich roślinnością przed· 

ograniczać tylko na stosunkach liczbo,vych; lecz 
'"inniśmy i na to zwrócić uwagę jakie gruppy pa• 
nttią i cechują Alpy, rt>Z~'ij~jąc tam całą S\Vą ro• 
zmaitość. Pod tym "'zględem zasługują nn uwagę: 
Ranunculaceae, Rosacene, Saxifrages i Cruciferue, 
panujące tam szczególniej i ukazujące się lV odrę

bnych ksztaltacb i rodzinach, należących do najV\'ię· 
cej rOZ\Viniętych. Tymczasem z jednolistnych i dwu
listnych bez koron nieznajdujemy \V _4Jpach żadnej 
rodziny odgry\vającej tanl ważniejsz~j roli, a tem 
mni<;j jeszc-ze rodziny ukazującej się 'v odręboy(·h 
ksztaltach. Rośliny alpejskie należące do tej grup .. 
py są tylko przedstawicielkami kształtów znanych 
\V Niemczech. 

Porównywając w podobny sposób roślinność 
lapońską, czyli rÓ\vną jej skandynawską, ukazującą 
si~ na górach, z pozostałeroi roślinami Skandyna
\vii, otrzymujemy, podług \vykazu Hartmanna, na
stępne stosunki liczebne. 

Skandyoalvia. 
bezkV\'ieciowy<.-h. • 0,03 
jednolistnych. . . 0,26 

dwulistnych: 
bez korony . • • 0,08 
z koroną • • • • 0,63 

Laponia. 
0,05 
0,31 

0,09 
0,55 

• 

historyczną i doszedłem do następnych stosunków Geogności przyjmują że góry Skandynawii star· 
liczbo,vych. sze są od Alp. Tymczasem znajdujenly że roślin-

Roślinność przedhistoryczna. Teraźniejsza. ność Laponii, czyli co to samo znaczy gór Skan
Przed kredą. Po kredzie. Niemcy Alpy. dyoa\vii, \\'ięcej zbliżoną jest do roślinności przed-

bezk,viecio\vych. 0,81 0,02 0,02 0,02 historycznej; bo stosunek liczebny roślin bezkwie· 
jednolistnych. . 0,06 O, 13 0,21 0,16 ciowych je::; t nieco "'iększy, stosunek dwulistnych 

dlvulistnych: bez koron nieco mniejszy, a dwulistnych z korooą 
bez korony . . 0,12 0,45 0,08 0,04 o wiele mniejszy niż w Alpach. Dalej znajdujemy, 
z koron~ • • • 0,01 0,40 0,69 O, 78 porównywając jeszcze roślinność Laponii i rónrną 

Podług tego roślinność alpejska zalviera 78°/0 jej skandyna,vskich gór, z roślinoością gór alpej· 
dwulistnych z koroną, roślinność niemiecka tylko skich, "'iększe zboczenie w stosunku liczbolvym 
69°/0, periód przedhistoryczny po kredzie 40°/o, wielkich grupp, niż potniędzy Alpami a Niemcami, 
a przed nią tylko l 0

/ 0 • Tymczasem dwulistne bez Skandyna\l'ią i Laponią, pomimo że u1vzględniając 
korony zajmttią w roślinności alpejskiej tylko 4°/o, zwyczajne cechy tej roślinności, tudzież rodziny 
zaś 8°/o w Niemczech, (właściwie 7°/o, odliczając gatunki i rodzaje, zgodność alpejskiej i górnej 
rośliny wybrzeżne) gdy \V przedhistorycznym Ś\Vie· skandynawskiej roślinności jest znarznie większą 
cie liczba ich wynosiła przed kredą 12°/0, a po kre· niż ta jaką znajdujemy ponlięclzy odpolviedniemi 
dzie 45°/0, (wliczając cykadee). W stosunku do nizkiemi krajami, i jaką byśmy znaleźć po" inni 
bezkwieciowych iloraz jest rólvnym, bo stosunki w skutek podobnych stosunkónr klimatycznych. 
są zupolnie różne od tych jakie pano\lrały \V Ś~'ie· PorÓ\vny\vając povryższe podania liczebne, pozna
cie przedhistorycznym. Niemoi.emy się jednak jemy to jaśnićj jeszcze: 



Czosy przedhistoryczne: 
Przed kr~dą Po kredzie. 

bezkwieciowe 0,81 0,02 
jednolistne 0,06 O, 13 

d\vulistne: 
bez korony . . 0,12 
z koroną ... 0,0 l 

0,45 
0,40 
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Niemcy. ~Alpy· Skand. Lap. 

0,02 0,02 0,03 0,05 
0,21 0,16 0,26 0.31 

0,08 0,04 0,08 0,09 
0,69 0,78 0,63 0,55 

wspólną gorli\Vll pracę botaników, geologów i zo
ologó\v możen1y pe~vnego ~'ygl ądać rezultatu. 
Tutaj chodziło tylko o \Vskazanie stron z któ· 
ry<'h w obszernym zakresie badać można dzielnicę 
geograficzno-roślinną, co do różnych jej cech, tu· 
dzież geognostycznych i fizycznych stosunków 
w których się ona znajduje. Powyższe wyniki uwa· 
żane być winny jako wymagające bliższego jeszcze 

Drugą właściwością pewnej części roślinności rozpatrzenia: dlatego kilka jeszcze \V tym wzglę. 
alpejskiej jest dziwna nieoznaczoność stosunkÓ\v dzie udzielę '~·skazówek. Wiadomym jest wysoki 
rodzajo~vych, rażąca niepewność ksztaltów, utru· stopień rozwinięcia kształtów roślinności Nowej 
dniająca niezmiernie oznaczenie rodzajów, zkąd Hollandyi i poludniowej Afryki, i wielka ich przy· 
pochodzi że jeden badacz podaje wiele rodzajów tern odrębność, podczas gdy roślinności poza zwrot
jednej rośliny, a inny natomiaśt małą tylko liczbę. nikowej Ameryki południowej nie dostaje tej roz
z,vracam tylko uwagę na gatunki Draba, Arabis, maitości i oddzielności, przy jednoczcsnem zbliża
Hieracium, Gentiana, Salix. Brak ten oznaczono· niu się do roślinności Europy i Ameryki połudGio· 
ści kształtów jest tu tern dziwniejszy, że rośliny w ej. Owa rozmaitość nie może mieć powodu swe
alpejskie rozmnażają się przez pączki, nie przez na- go w przeniesieniu się tam obcych roślin, których 
sienie, a sposób ten, jak wiadon1o, najlepiej wla- dostarczyć nie mogły ani No,va Hollandya, ani po
śnie zachowuje cechy rodzajowe. Jeżeli prawdzi· ludnio,va Afryka, bo pierwsza cała otoczoną jest 
wem jest mniemanie, że rośliny pochodzą nie od , morzem, druga z trzech stron, a od czwartćj odgra
jednej pierwotnej, le<'z od wielu spółczesnych, ko- dzająją wysokie góry i pustynie nie płodne. Niemoże 
nieczn~m będzie przyjąć po,volne tworzenie się ro- mieć także przyrzyny w klimatycznych stosunkach, 
dzajó\v, przez utrwalenie blizkich siebie kształtów ponieważ te \Vłaśnie, w skutek większego wpływu 
zapomocą rozmnożenia pączkami i nasieniem. Je- morza na południową półkulę, mnićj się od siebie 
żeli tak się rzecz ma, natenczas da\<Yniejsza roślin- różnią. Czy niewypadałoby więctłumaczyć dzh-vnych 
n ość winna mieć stalsze kształty niż młodsza. Je- stosunków tych trzech lądów półkuli południov-;'ej hi
żeli "vpływ ludzki tworzy odmiany, to ony, podług storycznemi zjawiskami? Takie i w Nowej Hollan· 
po,vyższego rozumienia rzeczy, będą tylko po\vro- dyi i poludniowej Afryce rodzaje zdają się mniej 
tern do pierwotnych przyrodzonych stosunków. stałemi, i tam także dochodzą do wielkiego roz\VO· 
Jednakże wypadc~k ten traci wiele na swej sile do- ju rośliny uważane za najzupełniejsze, jakieroi są 
wodności. ponieważ ukazttie się i w roślinach gór akacye i myrteae. Jeszcze jedno: największa część 
skandynawskich, będących da\vniejszego pochodze- roślin solowych (Halophyty) należy do najmniej 
nia, wielka n:eoznaczoność kształtów, do tego sto- rozwiniętych d-.,vulistnych t. j. do bezkoronnych, 
pnia iż przyczynę tej niepewności przypisywać by a zatem do tej gruppy, która większą odgrywała ro· 
można ,vielkiej rozmaitości stosunkó\v miejscowych. lę w czasach przedhistorycznych niż teraz. Nie 

Chociaż sądzę że drogą powyższą doszliśmy, mialożby to wskazywać, że rośliny te należą do 
z po\vodów których niemożna nieprzyjąć, do uwa- dawniejszej formacyi roślinnej, i że właśnie z po
żania roślinności alpejskiej jako młodszej od ro- wodu wyrastania swego przy wybrzeżu morskiem 
ślinoości Europy środkowej i gór Skandynawii, to najlepiej zdołały przetrwać ostatnie g'vałtovt'ne 
przecież żadną miarą sądu tego niemożna nazwać przemiany? 
niewątplhvym. By w rzeezy tćj dojść do pe\,·ności, Znajdą się może tacy, którzy powyższe po· 
trzebaby massy wyjaśnień geognostycznych zby- szukiwania uważać będą za bezowocne i niepro· 
wających nam zupełnie, żeby zaś wnosić z ~7ewnętrz- wadzące do żadnych wypadkó,v. Lecz biorąc na 
nych piętn roślinności, trzebaby jeszcze przez po- uwagę czem była nauka o skamieniałościach przed 
ró,vnanie kilku lub wielu zyskać dowód znaczenia 50 laty, i czem jest teraz, uprawnieni jesteśmy do 
stosunków liczebnych, jakie znajdujemy pomiędzy cieszenia się nadzieją że z czasem poszukiwania 
ich głównemi grupparni i cechami. Jedynie przez w tej mit!rze dojdą do ezegoś pewniejszego. Praw· 

K st~G.l Śwt"-T.ł. R. IV. Cz. i. ! 5 
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da że zatknięte są dla rozumu ludzkiego pewne l dla niego pozostanie tajemnicą. Badacza przyrody 
granice. lecz tylko badaniem dowiedzieć się może- niepowinien niemy przestraszać sfinks, bo jeśli ze· 
my o ich kresie, tyklu badaniem możemy dociec l chce, zniewoli go do mówienia. 
co wolno czło,viekowi przeniknąć, a co wieczną 

• 

• 

BIGNONIE. 

Dziewicze lasy Arneryki, "'' S\Voim ogromnym d z aj u jest, jak po \Viedzieliśn1y, Bignonia Venusta, 
obszarze, obejmują mnóstwo przecudnych roślin, 

które dopiero po uplywie może wielu \vicków zo
staną poznane przez mieszkańcóV\r starego lądu. 

Srogie lwy, drapieżne tygrysy, zatr\vażają naszych 
wędrowcó,v-, a nietknięte ręką ludzką gęst\Villy, 

gwałtowne strumienie, szerokie rzćki sta"'iają in1 
nieprzebytą zaporę w ich szlachetnem <lążeniu po
znania płodów bujnćj tan1ecznej 'vegctacyi, 'v szla
chetnem mówię dążeniu, bo wiele z tycl1 roślin mo
gą być u nas aklimatyzowane i służyć do ozdoby 
lub pożytku w naszych ogrodach. 

Tym sposobem rodzaj bignonia, który n1ożna 

policzyć do najvvytworniejszych roślin Ameryki, za
mieszkujący kraje podrówuiko\Ye, został od nieda
\vnego czasu lV Europie znacznie upowszechniony, 
miano,vicie dy;ra jego gatunki Bignonia Venusta 
i Bignonia Catalpa, odznaczające się pięknością 

k'viatów, można '~' idzieć dość często \Y ogrodach 
ozdobnych. 

Bignonie odznaczają się następująceroi cechatni. 
Liście pospolicie przeciwległe, niekiedy potrójne. 
K"·iaty u "vierzchołka gałęzi, albo ~~ kątach liści 

umieszczone, \V rozmaitych postaciach ugruppo\va
ne. Kielich jednolistny, pięciopłatko"'Y· K orona je· 
dnopłatkowa, pięćdzielna, mniej lub \vięcćj nie
foremna. Pręciki cztery nierówne, niekiedy d\-va 
lub też pięć. Zawiązek o\voco,vy o jednej lub 
dwóch komórl<ach wieloziarno'-''ych, osadzony 
na krążku podsłupkowym. Słupek pojeaynczy, bli
zna dV\'uklapkowa. Owoc torebkowaty o jednej 
lub dwóch komórkach; ziarno na cały1n obwodzie 
otoczone skrzydełkiem bloniastem. Zarodek pro
stopadły, ogołocony z endospermurn {albuminu, 
bielma). 

Jednym z najpiękniejszych gatunkó\v w ty1n ro· 

która zape,vne dla tej właśnie piękności nazwisko 
swe gatunkowe otrzymala. \Vije się ona aż do 
'vierzcholka olbrzymich drzew, rozpościerając po 
ich konarach swoje odnogi, i tworząc jakby fan
tastyczne girlandy, których "'ąsy i przepyszne k'via· 
ty~ unosząc się w po,vietrzu, pieszczą oko cudzo· 
zicmca. łV szyscy naoczni świadkowie zgadzają się 
że nic ma nic bardziej zachwycającego nad widok 
tych k\viatów kołyszących się \V po,vietrzu, tern bar· 
dziej że pospolicie są ony pokryte niezliczoną ilo
ścią pysznie ubarwionych motyló.w i świetnie bły

szczących kolibrów, które na nich szukają s"'e· 
go delikatnego poży,..vienia. Ażeby dopełnić 

obrazu, dodajmy sobie 'v myśli mnóst\VO gada
tliwych pnpug, zręcznych n1ałp, kt6re skaczą, 

. . . . . .. . . . 
przesuWaJą się z mieJsra na mH~Jsce, zywtąc sH~ 

O\vocami i nasionami drzew, a będziemy mieć cza
rovi7ną całość, jaką niektórzy szczęśliwcy, po cięż
kich trudach, ujrzeli. 

Rozkosz jakiej oni bezwątpienia 'vtedy doznali 
z niczem porównać się nie da, lecz słusznie im się 
ona należała, gdyż zdobyli ją tysiączneroi trudami, 
\Valcząc z głodem i niebezpieczeństwem życia. My 
zaś, co nie jesteśmy zdolni do takich poś\vięceń, 

cieszyć się musimy tern, co dzięki ich pracy, zosta
ło u nas aklimatyzowanem; a i ta cząstka przyje
Inności, nie dla każdego jest przystępną, bo Venu· 
sta, lubo jeszcze w 1815 rokn do Europy sprowa· 
dzona, nie jest jednak dotychczas dosyć upowsze
chnioną. Sądzono bowiem najniespra \viedliwiej że 
w cieplarniach utrzymywana, bardzo trudno swoje 
cudowne kwiaty \vydaje. Rzeczywiście na małą 
skalę hodol-vana nie jest w stanie dostatecznie się 

wykształcić, co jest koniecznem do wydania kwia
tów. Chcąc ażeby pięknie zaklvitla, potrzeba ją 

• 
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umieścić 'v eieplnrni 'volno, na grzędzie, gałęzie 

jej rozpiąć na umyślnie do tego przyrządzonej kra
cie, a "'tedy niewątpliwie pokryje się bukietami pro
mienistych, purpurowo-pomarańczo,vych k'viatóvv, 
tak jak ją załączony rysunek przedsta\Yia. Lecz 
sztuka ogrodnieza tak olbrzymicmi krokami na 
przód postępuje, że może kiedyś, chociaż to zdaje 
się nam dzisiaj niepodobnem, przez odkładanie, 

(ablegro,vnnie) kwitnących gałązek, albo przez uszla
chetnienie pokrewnych mniej wysoko rosnących 
gatunkÓV\', roślinę tę, na\Yet na mni~jszą skalę, ró-

wnie tłogodnie jak obecnie na \Vi~lką, można bę
dzie bod on· a c~. 

Bignonia Catalpa należy do najpiękni~jszych 
drzc'v ozdohnych. Odznacza się szczególniej ślicz
nemi białemi kwiatami, ułożoncmi \V przepysz
ne, \viszące kity. Liście jej nawet są bardzo oka
załe, i dla nich samych byłaby już godną upowsze-

chnienia. Pochodli z l{aroliny, dzisiaj \V całej Eu
ropie, a szcz~gólnićj we Francyi, jest doskonale 
aklimatyzo\vaną. 

Fr. L .... ki. 

--·---
• 

DOMY GOSPODY W LONDYNIE. 
(Jedno z wrażeń dwumiesięcznój wy cieczki). 

Wszyscy w ogóle, co w swych podróża C' h le
piej się zapoznali z Londynem, zgadz1Jją się na to, 
że nic tak boleśnie nie razi w tym Babylonie no
wego Ś\viata, jak kontrast niezmierny między zbyt· 
kiem szalonym, niesłychaneroi bogact\vy jednych, 
a nędzą drugich; między ś wietno3cią mieszkań ary
stokracyi, a okropnością przerażającą siedzib 
'\V których lud się kupi gt·orrladnif~. I\::ontrast ten 
ternbardziej jest uderzającym, że dwie "vspomnione 
ostateczności znajdują się od siebie prawie tylko 
przeze drzwi, iż tak powiem. U szedłszy kilka kro· 
ków za Strand, nie można wyjść z podzi \vienia na 
'vidok błędnika splątar.1ego uliczek ciasnych , '"'ą
ziuchnyrh, brudnych, dusznych, do których ani je
den pron1yk słońca zakraść się nie ma którędy, 
uliczek Z\Vanych tam courts. 

Te courts są zbioro,viskiem starych, walących 
się rurno,visk, w których pourządzano hotele, ni
byto domy gościnne, dla biedactwa z pracy rąk ży
jącego. P. H. Roberts, członek instytutu archite· 
ktÓ\V angielskich, "'Jdał zdanie sumienne, iż ża
dna z tych ruder nie zdałaby się na\vet na stajnią 
lub psiarnią, i że nikt porządny nie ścierpialby jej 
u siebie '" podwórzu. Każda z nich p.odzielona 
zwykle na trzy do czterech izb, a w każdej izbie 
znajduje się pięć do sześciu brudnych, lichych po· 
słań, prze~oaczonych każde na d\vie osoby" ale 
w potrzebie mieści się na nich i po sześć do ośmiu 

indiwiduó\v, bez żadnej uwagi na płeć tłoczących 
się jak śledzie w beczce. Męzczyzni, kobic!ty, sta
rzy, młodzi, chorzy, pijani, wsz~stko to się \Vali 
i rzuca do snn jak ~ gt·och z kapustą; a ci jeszcze 
się liczą do bardzo szczęśliwych, co mają tyle 
w kieszeni, (2 do 3 pensÓ\V) że mogą sobie kupić 
pra,vo przepędzenia nocy w tak piekielnej jaskini. 
I to więc nic dla wszystkich jeszcze" i to dla wy
branych! l{ilkanaście tysięcy naliczy się w Lon
dynie takich ludzi, co nie są w stanie zarobić dzien
nie tyle, aby mogli zepłarić za nocleg, i tacy prze
pędzają nocy pod golem niebem, po kątach do
most\v, po ogrodach, w ulicach, kryjąc się jakimo
gą przed bystrem okiem policmena. I żeby to choć 
angielskie niebo było takie jak wloskie, a przynaj
mniej choć trochę doń podobne, i żeby biedak lon· 
dyr1ski, pracujący krwawo dzień cały, mógł się za 
dwa sous najeść tak smakowicie i potężnie maka
ronem jak szczęśliwy lazaron! Ale w Anglii rzad
ko pogod3, rzadko jasne świecą gwiazdy. Kto za
tem ma uciułany grosik na lepszy nocleg pod da
chem, spieszy do takiego hotelu o jakim mówili
śmy dopiero, i zapłaciwszy, kładzie się co prędzej 
w lóźko; drugi, co przyszedł po nim, kładzie si~ 

obok niego, i tak to idzie ciągle, dopóki '''szystkie 
łóżka się nie przepełnią. Kiedy już ich tam tyle się 
zbierze, że aniby szpilki między nich nie wetknął, 
drz\vi iię zamykają i przyby\vający kwaterują si~ 

25. 
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w taki sam sposób w drugiej, przyległej izbie. Spo
tykają się tu Z\vykle dobrzy znajomi, co za dnia 
z sobą się 'vidzieli, rozmawiali: zamiatacze ulic, 
kuglarze, żebracy, zręczni ściągacza kieszonko,vi, 
wydrwigrosze, oszusty, kobietynajostatniejsze, akto .. 
ro\vie teatrów ulicznych (po l penny bilet), pisarze 
publiczni, czyściciele zle\vÓw, dzieciaki 'vlasnym 
już żyjące przemysłem, slo\vem prawdziwa to \vie .. 
ża Babel istot zepsutych i 'v przepaść zatraty strą· 

c onych. 
Znajdttiąc się w Londynie, zdziwiony opisami 

scen strasznych, jakie codziennie w gazetach wy
czytywałem, postanowiłem \vlasnemi przekonać się 
oczyma, czy też to wszystko prawda co te dzien
niki podają. Znałe1n już jako tako miejscowość, 
na pewno więc kroki kiero'"'aĆ mogłem. Posze
dłem prosto na Fox-Court (lisia ulica), gdzie ho· 
tele takie dla biedakÓ\V się znajdują. Ulica ta nie 

róiniła się " 'ejrzeniem od innych j ej podobnych. 
Sławny hotel któregam szukał łatwo poznałem po 
gromadzie Indu przed drzwiami się tłoczącego i po 
mnóstwie żebraków, co się tam i napowrót pod 
oknami włóczyli. Lokator jakiś tamtejszy, pijany 
porządnie, a obdarty jak Łazarz, Irlandczyk, po· 
prowadził mię przez salę do zgniłych i trzęsących 
si~ schodów, które wiodły do podziemia. przez po· 

licyą kuchnią %łodziejską przezwanego. 
W życiu swojem niezapomnę nigdy widoku ja

ki się wtedy oczom moim przedsta\vił. Podziemie, 
a raczej pi \Y nica, dzieliła się Da d \\'i O części, nie
więkst.e jak pokój zwyczajny. Znajdo,vało się tam 
czterdziestu do pięćdziesięciu ludzi \vszelkiego \vie

ku i płci , niedołężnych, chorych, '" lachmanac h 
najstraszniejszych; a Vi'szystko to porozkladan~ po 
stolnch, ławach, kawalkach pogniłych i połatna
nych łóżek. W kącie palił się ogień, przy któryrn 
nędzne to biedactwo starało się jak mogło przezię
błe grzać członki. Nikt pra\vie nie Z\vrócilna mnie 

u\vagi, bo wszyscy bezm:1ła byli pijani. Kilku spoj
rzało na mnie wzrokie1n "'ygrażającym, ale że po 
licya zawsze pilne ma oko na tę straszną jaskinią, 
jakoś spokojnie się skoi1czyło. Po\vietrze dusi 

w tym zabójczym 'vądole; gaz się tam pali wpraw· 
dzie dzień cały, ale światełko jego czer\Yonawe lc· 
dwie że się da dojrzeć śród gęstej i ciężkiej atmo .. 
sfery. Sloi1ce nie zna wcale tego przybytku nędzy, 
ani on też słońca. 

Co noc, jak to raporta urzędowe stwierdza ją, 

zbiera się w tym podziemnym lochu do dwustu 
indiwiduów. Towarzyst\VO to takie same jak i w in
nych tego rodzaju hotelach. Jakież to okropności 
dziać tu:się muszą w nocy! Rzućmy co żywo zasło
nę na czarne te plamy pozłocistej cywilizacyi na
szej! 

Od niejakiego czasu rząd angielski zwrócił U\Va• 

gę na owe gospody nędzy i przedsie~'ziął środki 

dla zniesienia ich zupełnego. Ale to niedość zwa
lić i z ziemią zrównać walące się domy, w których 
za nędzny grosz biedacy mogli przytułek znaleźć 

na noc; trzebaż im koniecznie za te same pieniądze, 
bo oni więcej nie mają , dać się gdzieś przespać 

\V podobnymże zakładzie. Mieszkanie w Londynie 
kosztuje okropnie drogo. W czasie zwykłym za, 
izdebkę niewielką, bardzo skromnie umeblowaną, 

płaci się do trzech rubli na tydzień. Drożyzna ta 
ztąd pochodzi, że podatek bardzo wysoki obciąża 

domy, a bardziej jeszcze, że \Yłasność takowych 
·w niewielu skupia się rękach. 

Żeby więc biednemu ludo,vi zapewnić przytułek 
zdrowszy jak w owych strasznych hotelach o któ
rych mówiliśmy, próbowano rozmaitego rodzaju 
zakładów. 

Najprzód są Refuges for houseless (schronienia 
dla niemających zamieszkań). Doml)\V podobnych 
jest trzy, i wnijście do nich bezpłatne; ale cóż z te
go, kiedy pomieścić ony 1nogą na noc z al cd \vie sto 
iudi widuó \V, a pretendentów· z;nvsze się znajduje 
kilka tysięcy, którzy nie 1nają gdzie złożyć gł<)wy 

na spoczynek. I)otem Anglik, żeby najbićdniejszy, 
za'"'sze jest bardzo dumny i nie lubi szukać dobro· 
czynności. W najostatniejszej chyba potrzebie \vstą

pi do wo'rk-ltouse, rodzaju domu pracy dla biednych, 
którzy bastyllami je nazyVi'ają. Cudzoziemey bar
dzo często się pytają: "Dlaczego ubodzy nie idą 
do workhouse'ó,v? Czyż nie lepiej szukar przytułku 
\V tych domach, jak umićrać z głodu?'' Ale biedak 
angielski woli tysiąc razy brudny swój hotel, gdzie 
pędzi nędzne życie, lecz gdzie mu nikt nie prze
\Vodzi, gdzie się czuje panem siebie samego. A gdy 
raz przestąpi próg work-house' ów, musi zosta\vić 

za sobą osobistość; nie wolno mu 'VJ.jść bez po· 
Z\Volenia, a poz'"'olenie dostać trudno; musi ulegać 
karności tv.rarc.lej, surowćj; nakoniec musi nadziać 
na grzbiet odzienie przepisan ~, którego boi się bar· 
dzićj niż śmierci. Sto\vem biedacy nie n a 'rvidzą te 
domy pracy; przekładają nad nie więzienia, bo 
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z "''ięźniami lepiej się obchodz~. Kiedy \vięo nędza 
im doskwierzy do żywego, wolą przeskrobać, tak 
żeby ich wsadzono do ciupy,jak iść z dobrej woli 
i z dobrą sławą do work-house'u. 

Trzecim rodzajem domów urządzonych dla wygo· 
dy biednych s~ model·lodging-houses, domy wzoro· 
we, czyli gospody niemające nic wspólnego z Refuges 
houseless i z work-houses. .Te dorr1y najskuteczniej 
i najlepiej zastępują dawne hotele. Dla nieżona
tych szczególniej są wygodne, choć i rodziny by
najmniej z nich nie są wyłączone. Ale nie sami 
tylko wyrobuicy zamieszkują gospody wzorowe; 
znajdziesz tam ludzi należącycb,do klass nieco \vyż
szych, jak naprzykład: urzędników z marynarki, 

studentÓ"'' nauczycieli języków, sklepowych i t. d. 
Pla takich cena komornego była z początku siedm 
złotych na tydzień, a dla wyrobników tylko cztery 
.llote i pół. Ale robotnicy, urażeni te m rozróżnie
niem, \vszystkiemi silami starali się, ieby ustano
wiono cenę ogólną, i właściciele oznaczyli 7 zło

tych dla \vszystkich. W gospodach tych kilkaset 
osób zamieszkuje razem; każdy czuje się niekrępo· 
wanym w swej indiwidualności, a jednak zręczno 
urządzenie zapewniło wszystkim dobrodziejstwa 
wspólności. 

Anglicy nie są wyoalazeami tych zakładów, któ· 
rych myśl ph~r\-votna poja~' Ba się w Szkocyi. Pierw
sza tego rodzaju ~gospoda stanęła w Edymburgu 
1842 r. Z początku była tylko jedna na piętnastu 
lokat.orÓ'"'; potem zaklad pow·iększono i liczbę ló
żek do pięćdziesięciu pomnożono. W Jatach 1847 
j 1848 towarzyst'\\'a dobroczynności zaczęły licz
nie takie domy zakładać. Placi się tam z'\vykle trzy 
pensy za lóżko na dwie osoby; dając zaś sześć pen· 
sów, można mi<~ć lóżko wyłącznie dla siebie. Wyka
·zy statystyczue, urzędo'\ve nauczają nas, że w cią
gu r. 1850 ogólem w gościnnych domach edym
burgskich znajdo\valo się 56,665 osób, a w t<~j licz
bie mężczyzn 45,924, kobiet 8, 7 4 l, dzieci zaś 

2\000; z czego biorąc średnią, '"'Jpada na noc każ
dą od 160(" do 170 lokatorów. \'V Londynie gospód 
takich istnieje już d"·adzieścia~kilka, a z każdym 
oni~m ilość ich się po\viększa. 
Chcąc jakoajlepjej obznajmić się z życiem ludu 

londyńskiego, sam postano'\vilem vvziąć dla siebie 
mieszkanie w takiej gospodzie wzorowej. Poleco
no mi zakład znajdujący się w bardzo dobrej dziel
nicy, na Westend. Pojechalem z rzeczami swerni 

wieczorem, a za płaciwszy z góry za tydziet1, pro
siłem aby mnie oprowadzono po całym domu. 

Pokazano mi najprzód wielką salę bawialnlJ. 
(parlour), która zarazem służy za jadalnią. Zasta· 
łem tam towarzystwo bardzo przyzwoite, złożone 
w większej części z ludzi podeszłego już wieku. N 
stolikach leżało mnóstl-vo dzienników, przeglądów 
• 

l t. d ... Rozmawiano po cichu, aby nieprzeszkadzać 
czytającym; oś,vietlenie gazowe nic nie pozosta
\vialo do życzenia; sprzęty odpowiadały wszelkim 
wymaganiom comfortu. Z sali tej wyszedłern do 
pokoiu obok, stanowiącego czytelnią, zastawioną 
szafami pełoemi dzieł \vyborowych; tutaj nie wolno 
rozmawiać głośno, :tam bez zakazu grzeczność tyl
ko ogólna do tego samego doprowadza rezultatu. 
W głębi domu znajduje się pokój dla palących ty
tut} i cygara {Smooking-room); jestto jedyne miej· 
sce z całego gmachu, gdzie wolno dymem się za
bawiać. Gdym wszedł, pełno było ludzi młodych, 
bardzo przyzwoicie ubranych, bawiących się roz
mową, czytaniem lub grą w warcaby i szachy. Kar
ty są zakazane. 

Najciekawszy wszakże widok czekał mnie \V pod
ziemiach na kuchnie przeznaczonych. Ku wiel
kiemu zrlumieniu swojemu zastałern tu ze dnrudzie
stu jegomościów bardzo porządnie ubranych, krzą· 
tających się około komina, a każdy z czem innem: 
jeden smażył sobie bifsztyk, inny goto,:vał jaj a, 
tamten znów kurczę, ów herbatę sobie przyrzą"' 

dzał. Zakład daje wszystkim na ogóluy użytek ko
miny, na których mogą sobie gotować co im się 

tylko żywnie podoba. Kto zaś nie lubi się kłopo

tać zachodem kuchennym, ma przy \vspólnym sto-
• 

l e, a la table d' hóte, poży\vienie bardzo dobre. Z~-
dając potrawy dodatkowej, i tę mieć można zadro· 
bną do platą. 

Dla nowo przybywających do L~ndynu praw
dziwie milą jest niespodzianką ten niezmierny za
sób '\vody, jakim, ku wielkiej mieszkańcow wygo
dzie, domy na wszystkie strony są zaopatrzone. 
W .. swojej gospodzie \vzorowej, gdzie przyznać 

muszę wszystko mi bardzo do smaku przypadło, 

"rszędzie wodę miałem pod ręką. Na najwyższem 
piętrze możesz jak naj " 'yborniej kąpać się i prać, 
kiedy ci si~ tylko podoba. Pokoiki sypi~lne ciągną 
się długim rzędem, jak celki poprzedziulane prze
pierzeniami; stoją w nich: lóżko i kufer i zresztą 
tyle tylko pozostaje miejsca, że się ubrać można~ 
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Przepierzenia nie sięgają sufitu, przez co powie
trze swobodnie krążyć n1oże, a przez noc <·ałą sa
la jest oś \vietlana. 

otaczających. Rzadko nieza,vodnie znaleźć tak. 
liczny zbiór ludzi najrozmaitszych po,vołań, coby 

wszyscy twardą pracą i trudami na żyric zarabiali, 
a tćm samem dokładne o niem w każdym niemal 
\vzględzie dać mogli \vyobrażenie . Żadna książka, 
żaden opis nie byłyby w stanie dać mi tyle poznać 
Anglikó,v, tyle mię nauczyć w ogóle. 

W dniu mego przybycia znBjdowało się w za
kładzie przeszło dwieście osób, a porządek mimo 
to pano\vał naj\viększy. Nigdy prawie nie zdarza 
się aby ktobądź przestąpił przepisy, które admini
~tracya starannie na każdych drzwiach rozlepia. 

Mieszkańcy gospody \vspólnej zbierają się nie
kiedy w kluby, na których \\" uroczystych rozpra
wach roztrząsają wszelkie kwestye bieżące. l\1ów
ey nie starJtją się nigdy podniecać namiętności; 

każdy o\vszern przedn1iot rozbiera się na tych ze

braniach po,vażnie, spokojnie. Znać tu że każdy 

myśli, bada i "stara się coraz lepićj zgłębić kwestyą 

zadaną, a nie U\'lodzi się powzięte mi z góry, lub 
narzuconeroi pojęciami. Częstokroć kluby podo

bne biorą sobie za przedmiot rozpraw rzeczy lite
rackie; czyta się tam ut~trory Shakespeare'a, które 
objaśnia znawca, każdy otwiera S\ve zdanie, a ogół 
kształci się i zyskttie śród miłej zaba,vy skarby \Yia

domości i Ś\viatła. 
. Jestem przekonany, że chcąc pozuać życie ludu 

angielskiego w całej jego rozleglej r.ozmaitości, 
niemożna nic lepszego uczynić, jak zamieszkać 
w jednym z takich lodgingl~ouse' Ó\v. Ocierasz się tu 
o tysiące najróżnorodniejszych po\vol:.n}, przesta
jesz z ludźmi z najprzeci'"'niejszych krańców Ś\Via
ta przybyłemi; napotkasz tam \vyrobnikó\v z roz· 
maitych fabryk i rękodzielni, ludzi pr~acttiących 

w domach handlo"'ych; tu rolnik "rracający ty,lko

co z osady na przylądku dobrćj nadziei rozpo\Yia
da dziwy o Z\vyczajach i życiu KaffrÓ\V, których 
własnemi \\'id ział oczyma; tam msrjnarz pra \V i 
o przygodach 'vypra,vy S\vej pólnocnej na odszu

kanie zaginionego Johna Franklina; o\vdzie inny 

podróżnik opisuje Chiny i ich ciekawości, a inny 
znÓ\V poJo,vy '"' ielorybó nr; ten siedział długo na 
pięknych \vyspach jońskich, tamten \voj o\·vał z Sy
kanli i Afganami; slOl\'em cały nien1al Ś\viat staje 
ci tu przed oczyma \V ŻJ"'ych opo,viadaniach, ktc.l
rycb ohrtlzy dopc1niają się pytaninroi i U\Yagaini 

System domów-gospód nietylko \V miastach się 
zapro\vadza; przeszedł już i na wsie angielskie, 
gdzie zastępuje nędzne chaty \\ icśniaków, cottages 
zwane. Niesłuszne t\vorzylibyśmy sobie pojęcie o sie
dzibach prostych rolnikó\v brytyjskich, gdybyśmy 
ich cottages UV\'ażali za cóś bardzo różnego od na
szych chalup chłopskich. Nędza, nieczystość, nie
\vygoda i pozór siedzib barJzićj zwierzęcych jak 
ludzkich, tak samo jak u nas ogólny ich charakter 
stano\vią, choć wszystko nieco odmienną przy:
pstrzone jest powłoką. Niejedni, n1a lu.jąc \V sic an
gielskie, wystawiają nam je jako pieścidelka, jako 
śliczne cacka, z czy~temi, ozdobnemi domkami dla 
wieśniaków, z któryeh każdy nu letni pałacyk za
rnożnego obywatela wygląda, z alcami piaskiem 
'vysypanemi, z ogródka.n1i zielenią i smakicrn nęcą
cerui. Pran·da są \vsie i takie; ale z nich wnosić 

nie należy o stanie o~ólnjm. Bylobyto to samo, co 
u nas sądzić o położeniu klassy wieśniaczej i po
\vszechnym jćj bycie z jakiego folwarku \vyjątko· 
wego, dlu przyjemności i przez szczcgólne · zamiło

'vanie pana ozdobnie i porządnie zabudolvanego. 
Nićma \Vątplhvoścj że \V Anglii liczba podobnych 

"'yjątkó'v daleko jest lviększa, ale zan'sze sąto tyl
ko \vyjątki; a te najrzęści~j cudzozien1com widzieć 

się tylko zdarza, bo rzadko kto po całym kraju po· 
drć,żuje, a dumuy Anglik nierad pokazać obcemu 
nic takiego, za coby się mógl powstydzić. Zwyczaj
ne Anglikó"v cottages nie różnią się niczero od nędz
nych mieszkań \vyrobników w Lon(lynie, \V Nlan· 
chester, Birmingham lub Liverpool. Od niedawne

go dopiero czasu '"ielcy \Vłaściciele ziemscy, '\'\7l· 
dząc złe tak rażą er., zaczynają mu czynnie zap obie
gnć, budując po "vsiach domy podobne do \Vyżej 
opisanych go pód. K. JV. 

~-----
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Zł.OTY POTOK • 
• 

• 
(Wyjątek z notat . podróżnych) , 

..... Dr(lga od Olsztyna ku Złotemu Potoko\vi 
coraz to pov.tabniejszą się staje. Okolica \V pół
ś,vietlc zstępującego ~'ieczora przybiera bar'''Y 
których brak na palecie malat•za , n których dosta
tecznie niepodobna słowami określić. Tu i owdzie 
z boku, za nami i przed nami odt·.zynają się dobi
tnH~j fantastyczne i gruppy skał, e o jak kurbany 
wśród pobojowiska bieleją ,;vysokiemi ścianarni, 

strojne v;r zielone gałęzie bluszczu, katnionki, agre
stu i dzikiej porzeczki. Na wyższyeh i z obszer
niejszeroi szczytami osiadły "' cud B c bukiety sosną, 
bukiem lub jodłą cieniowane lasy, tniędzy któremi 
wynurza się osiwiała wiekiem zielonolistna korona 
stuletniego dębu, lub karło"'aty krzak bzu koralo
wego. Tam dal~j, \V mgle już kończąrej krajobraz, 
cieka\vie wychylają się baszty starożytnego Olszty
na, świecąc nagością gruzów- i pustko \V i cm, ale 
dun1ne wielkością ubiegłej chwili. 

To t<~ż, idąc o Lok skrorunego p :lrą rączych koni· 
kó\v zaprzężonego \VÓzku, co krok pra\vic zatrzy
my\\'aliśmy się, to dla obejrzenia botanicznej, rni· 
neralogicznej lub zoologicznej cieka~rości, to po
dzh.viając piękność widoku, tak iż dopiero o późnćj 
nocy, tej nocy letniej, górskiej, co tak silnie dzia
ła na rozbudzoną młodzieńczą ~'yobraźnią, stanę

liśmy 'v po'\vabnej dolinie Złotego-Poto}{u , staroży· 
tnego gniazda rodziny Potockich. 

Dozna\vszy najgościnniejszego przyjęcia ze stro
ny micszk:u)có"' Złotego Potoku, zabawiliśmy tu 
dni parę; to tez obszerniejsze naukoV'i'e plony, 'vzbo· 
gaciły skroinny nttsz zbiorek os obli w ości natural
ny_ch, notaty za'ś i szkice ubogą dotychczas tekę 
podróżną. Dolina Złotego Potoku, pomiędzy dwo· 
ma szeregami skał juraicznego pochodzenia poło· .. 
żona, i przecięta v;· całej długości " 'artkin1 strumie-
niem od którego zapevvne swe miano nosi, jest bez 
zaprzeczenia jednern z najpiękni ejszy<'h nliejsc, tak 
pod względem widoków, jak po d \Vzględern oso
bliwości naukowych, zwłaszcza gdy 'v ostatnich 
czasach poodkrywano w okolicznych skałach ja
skinie napełnione szczątkami przedpotopowych 

• 

z'rvierząt. To też w roku 185:.1 najznakomitsi naei 
krajowi naturaliści kilka dni tu zabawili, zebra· 
'V\1 SZJ niemało V\'ażnych spostrzeżeń o faunie t~j 
pięknej doliny, tak cieka"·ej dla estetyka i natura
listy. 

Ują\vszy '" dłoi1 podróżny kosztur, pod miłem 
i uprzejmie ofiaro,vanem przewodnictwem PP.1 

M ...... skiego tamtejszego praktykanta a byłego 

ucznia Marymontu i Goiewosza zamHowan·ego 
w s'v.ej sztuce artysty malarza, udałiśmy się na 
ogólny przegląd okolicy, na szczegółowe bo\vicm 
badania zostawiono nam dnie następne. Dróga wio· 
dąca do Żarek, poczynając się przy skromnym ale 
pełnym gustu pałacyku, nie<la\vno przez miejsco
wego architekta wzniesio nyrn, rozszczepia się na 
dwie gałęzie, biegnące po obu brzegach strumyk!a 
dolinę przepływającego. Lewa jej odnoga snuje 
się tuż u podnóża zamszsłych skał w dziwaczne 
pogiętych kształt7; dla tur} s ty prze t t> szuknj ącego 
wrażeń i cudnych widoków,jest ona naj\vlaściwszą. 
Lecz i naturalista postępując nią znajdzie niejeden 
szczegół gouny bliższych badań, zwłaszcza iż naj· 
pier\vsza z tych malowniczych kamienistych mass, 
otulona buk o wy m i swierkowym lasem, mieści 
w sobie naj\viększą grotę, 'v której ostatnieroi laty 
wykryto szczątki Lprzedpotopo\vych mieszkańców. 
~ :r a- rysunku przez p. Ceglińskiego z łlaturx zdję· 
.tym, a ~v litografii dołączonym, widziemy \Vnętrze 
podziemia, do którego prowadzi wąziutka ścieżka 
zbaczająca uieco od głównej drogi pod górę. Po
stąpi wszy zaś tąż ścieżką jeszcze 'vyżej, przyby
\Vatny do rozkopanej mniejszej, kształt jamy maj~
cej i także kości zawierającej jaskini. w roku 1853, 
pomimo ulewnych deszczów, roboty \V pewnym 
porządku, pod prze\~'oduictwem 8wiatłego rządcy 
tamt~jszego pana l{otarbińskiego, a w obecności 

sza no \Vnego professora V\7 agi wykonane, naj po· 
myślniejszym ploncn1 uwieńczone zostały. 

Pier\vsza jaskinia, której geologiczną ważność 
Z\Viasto'~'ały kości mamuta i nosorożca k opalnego, 
a do ~tórej właśnie po,viedliśmy swe kroki, dzi& 
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przedstawia obszerne wydrążenie, na ldlkadziesiąt 
stóp szerokie i przeszło na 16 stóp wysokie. Otwór 
wchodowy z początku na 8 tylko stóp przestrony, 
następnie rozszerza się w śmiały luk, który z samo
rodnych brył piraicznego wapienia złożony, zaczy
na półkoliste ~egularne sklepienie, podparte w pra · 
wym końcu 3 łokciowym naturalnym filarem, po 
za którym wydrążenie przechodzi w coraz ciaśniej
sze przesmyki, kształt czeluści o rozmaitych zała-

, maniach, zwężających się a zarazem zstępttiących 
na dół, mające. Podstawę tej groty, do bardzo wi
dnych liczyć się mogącej, wyściela glina, muł ko
stny (limon ossifere) ułan1ki stalagmitów, z szcząt

kami kości i gałęzi. Massa ta, przez rozkład che
miczny zjednoczona, niekiedy bardzo twarda, lecz 
zawsze różna naturą i złożeniem od skal ściany 

groty stanowiących, zatykała całą jamisto~ć pod
ziemia; dziś systematyczneroi robotarni wybrana, 
użytą : została z rozkazu OOeen·ego dziedzica, hr. 
Krasińskiego, do naprawy dróg wiodących w pię
kniejsze miejsca okolicy, aby zaś pozostawić ma
teryalne ślady poszukiwań geologicznych, niewy
braną zupełnie przy wspomnionym :filarze pozosta
wiono w dość znacznej ilości. w massie tej odsło
niętej dla oka zwidzających, jednym końcem tkwi 
olbrzymi piszczel mamuta, pamiątka przedwieko· 
wych mieszkańców. 

Zbadawszy dostatecznie całą naturę 1niejscowo· 
ści, uczeni naturaliści uznali jaskinią za ,,meat, któ
rym gwałtowny wód potok szorując, dla dojścia 

i wylania się innych \VO dozbiorów, w szalonym 
swym pędzie niósł co zdołał porwać: muł, złomy 
skał, połamane gałęzie drzew, porozrywane trupy 
zwierząt, a naj więcej jaskini owego niedźwiedzia 
(Ursus spelaeus), i te tłoczył do koryta ścianami 
ściśniętego, dopóki go całko~ticie nie zatkał." Znaj
dując się na miejscu, przyznamy prawdę i trafność 
powyższemu zdaniu. Co się zaś tyczy samych 
szczątków zwierząt przedpotopowych 'v jaskini 
znalezionych, ty Ie tu o nich podaj en1y, ile mogliśmy 
zasięgnąć bądź z ustnego opowiedzenia osób które 
je od po~zątku naukowo badaly, bądź też z tego 
co w na~zych czaso,vych pismach o tym ciekawym 

:przedmiocie już oznajmion.o. . 
t Teraźniejszy światły dziedzic Potoka, po naby-
ciu przed kilku . laty tego majątku, bawiąc w nim 
podczas lata, spostrzegł u spodu jednej odwiecz
neroi bukami okrytej skały wapieniowej Jukowatą 

szczerbę, nasuwającą myśl że ona może być wstę
pem do obszerniejszego wydrążenia ''"ewnątrz ska
Jy. w rzeczy samej przekonano się' że otwór ten 
tak szczupły iż led'"'ie przychylonemu człowiek o· 
wi podejść dozwalaJ, jest przysionkiem obszernej 
jaskini, do l{tórej wstęp wy-łamano, a spodem grunt 
pagórka, na którym wznosi się skała, rozkopywać 
zaczęto. '!'u więc odkrył się Ó\V tajemniczy, już 
przerltem w wielu innych krajach znajdywany skład 
kości zwierząt z"vykle przedpotopoweroi zwanych. 
Reszty te, w miarę ich odkopywania, z rozkazu 
dziedzica przywożono do Warszawy, gdzie zajął 

się ich naukowem oznaczeniem i uporządkowaniem 
professor \\l' aga, mając te badania w piśmie ob
szerniejszem ogłosić. W odkopanych resztach zna
lazł on kilkanaście odmiennych gatunków zwierząt 
ssących, jakoto: mamuta czyli słonia przedpqto· 
powego, nosorożca, konia, wołu {Bos primogeni
tus) trzech jeleni (między temi renifer i sarna), świ
ni, niedźwiedzia jaskiniowego, a przytem niektó· 
rych dziś istniejących, jako to: psa, i kota dom o· 
wego, kuny, zająca. Kości te leżały w pokładzie 
rozrzucone w calem znaczeniu tego wyrazu, nie
odkrył się żaden szkielet całl~owity, lecz było wiele 
czaszek, po większej części z zębami, jak np. pra,vie 
zupełna niedźwiedzia, zająca, kuny, psów i kota. 
Co do jeleni, podobywano cale ramiona szczęki 
dolnej z trzonoweroi zębami, tudzież ulamki reoi· 
fero,vych rogów. Z bardzo młodego mamuta do
chowały się cztery pojedyncze zęby, dwa trzono"re 
i dl-va kły (te ostatnie tylko do 7 cali długie a ma
ło co więcej u ad cal średnicy mające), prócz in
nych kości jego szkieletu. Co do nosorożca, ułamek 
górnej szczęki z dwoma trzonoweroi zębami i wie
le innych kości jego szkieletu. Co do wołu i konia, 
zęby ich trzonowe i mnóstwo rozmaitych kości. 

Z 'vielkości zębów konia przypuszezać należy 
wzrost jego tylko taki jak dzisiejszego osła, lubo 
wiele kości innych, jak np. kopytowa, okaząje że 

• był v nieróżniący się \V zrostem od teraźniejszych 
koni. Najwięcej okazało się kości niedźwiedzia, 

którego kły i zęby trzonowe, po całej massie ce
mentu zapełniającego jaskinie rozrzucone, zewsząd 
się odkry\valy i odkrywają. Te odosobnione kości 
różnego nabyły usposobienia, stosownie do glębo· 
kości i do natury minerału w jaki się dostały. I tak 
w górnej części pokładu do ch o wały zadzi wiając4 
calość i śwh~źość, ale z większej głębokości wyko· 

• 
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py,vane okazują ''' icloczniejszą cechę da\vności, się miały. Nic bez trudności dostaliśmy się niemal 
a niekiedy zepsucia, nawet w najdoskonalszych rzę- do san1ego ot\voru r ozpadliny, którą \V lVielu miej· 
ściach tkanki. W glinie zatrzymały nierÓ\vnie lvię- scach zacieśniają odlan1y t)kał, tak jednakże iż nie· 
cej ze swej dawnej natury, niżeli \V samem Wll• toperze Z miejsca na miejsce przeJaty\vaĆ mogą. 
pnie. Ułamek rożka sarniego, okazujący zwierzę Wszystkie prawie te zwierzątka, a było ich ze 40 
11je różniące się (H] dzisiajszego, ze stalagmitu wy- sztuk, w familUne niejako kółko zebrane, wisiały 
bity, przeszedł zup e lnie w naturę kamienia wapien· tylne mi łapkami przyczepione do skały, a glówka
nego, czyli \vęglanu wapna. Geologowie niezgo· mi ku dołowi Z\vrócone, co im jednakże \Vcale 
dzili się jeszcze na to, czy znajdo\vane "' szcząt· nie przeszkadzało \V \Vykony\vanilł najrozmaitszych 
kach pomiędzy kopalnemi~ takie Zlvierzęta jakie poruszeń. Są ony naJer ostrożne i za najrnniej
i dziś istnieją, np. sarna, kot, pies, kuna, zając szym szelestem chronią się 'v głąb'dziury, w najcie
i t. p. odnieść należy do epoki geologicznej do mniejsze i najniedostępniejsze miejsca. Skutkiem ich 
której należą mamut, nosorożec i t. p., czy t<~ż przy- lęklhvości '\Vszystkie nasze usiłowania skończyły się 

. jąć że on ..Jw historycznym dopiero czasie dostały na ubieiu dwóch samców przeszłorocznego po mi o· 
się pomiędzy szczątki tamtych. N a którą stronę tu. Usiłowania następnych dni niemniej były bezo

lvięcej do\vodów przedsta'riłY badaniajaskini w Po-... wocne, tak że niechcąc pozbawiać czytelnikó\v zna. 
toku, or.ze.kt~je'my 'vyrżeezeni~ 'ze stron:r ~I!ofess~1c: jomości z te n1i ze \Vszcch miar godncmi zastano
r Wagi. Nićrna wszakże wątpliwości, że jaskinia '~ienia z"7ierzątkami, jesteśmy zmuszeni przytoczyó 
ta \V odległy eh wjekach znaną już bylJł O\Voczes- U\Yagi które ru1uka winna p. Taczano\vskiemu. Z u

nym mieszkańcon1 tej okolicy. W głębokości kil- czonych badań tego ornitologa i naturalisty widzie
ku stóp, pomiędzy kościami nosorożca i \V zwy- my iż podkowce tutejsze należą do gatunkn mniej
kłym mule kościo,vym (limon ossifere) znalazła się szego u systematyków oznaczonego łacit)skim sy
zardzeV\7iala odłamana połowa nożyc żelaznych, nonimem Vespertilio hipposideros v. Rltinolophus 
jakie się używają do strzyżenia wełny na o\vcach, bihastatus. Co do wielkości i wymiarÓ\V ciała li· 
a przy samej skale, prawie na '"stępie do groty, czyć się może do drobniejszych gatunkón' nicto· 
odkryto liczne urny, te znane arC'l1eologom na· perz a, lecz rozmiarami skrzydeł naj większyrn n'y· 
szym zabytki z przedchrześciańskich wieków, pra· równy\va; u doroslego bowiem podko\vea skrzy
wie \Vszędzie 'v kraju naszym rozrzucone. Żato"- dlo 'vyciągnięte 5 cali trzyma, cale zaś ciało od 
'\Yać doprawdy należy iż prace tak piękną p o-cząt- końca ogona do końca pyszczka 31/2 cala jest dłu
ko\VO korzyść dla nauki przynoszące czasowo za- gie. \\ .. los na ciele długi) delikatny, lecz rzadki, cie
\Vieszonemi zostały; fDamy jednak nadzieję ie mniejszy z wierzchu niż pod spodem. V\7ićrzchem 

.. 
wkrótce rozpoczęte na nowo, zbogacą niejeden jest dwubarwny, przy .. nasadzie bialanry lub popie-
zbiór osobliwości krajowych ciekaV\remi uabytkami. laty, w górnej zaś polowie popielato-brunatny lub 

Obecnie jedyneroi mieszkańcami tej pustelniczej jasno-rudy; spodni zawsze płowy, z połyskiem nie

groty ~ą nietoperze z rodzaju podko\Vca. Toż sa- co jedwabistym. Podkowce które nasi uczeni zna· 
mo zwierzątko, o którego znajdowaniu się w kraju leźli w Złotym·Potoku w skale nietoperzy, są 

naszym najpierwszą wiadomość przywieźli pp. J. wszystkie niemal rude, lekko brunatnym po,vleczo
Aleksandrowicz i l(. J urkiewicz z odbytej przed n e odcieniern, tak samce jako i samice, które nie

czterema laty podróży, daleko obficiej napotykane co tyll<o różnią się od samców wielkością. Błony 
bywa w dziuplach ojcowskich skal, gdzie z całą spinające nagie, przezroczyste, brunatno-popielate, 

usilnością badał je i opisal p&n Taczanowski. W e- po śmierci zwierzęcia kolor czarniawy przybierają. 
dług zdania po,vyższego ornitologa potockie p o d - Zdalek a błony "'ydają się jak krepa, tak iż zwie. 
ko,vce różnią się znacznie od spotykanych w in - rzęta te~ a szczególniej nietoperz myszak, którego 

nych miejscach kraju, i dlatego godne są bliższej siedliskiem są groty jerzmanowskie, mają w locie 
wzmianki. Oprócz "''spomnionej groty kościodaj · podobieńst\vo do złych duchów krążących po ot
nej wskazano nam nieco dalej i \\7yżej położoną chlaniach przedpiekla. Uszy podkowca są krótkie, 

dziuplę, między dwiema nachyloneroi ku sobie ska· szerokie, przy końcu zaostrzone, co kol wiek ku 
lami, gozie podko,vce '\"\7 znacznej ilości znajdować środkowi zagięte; nie mają wstawki, ale tylko 
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i przodu szeroką , nieco u góry wyciętą, "''łosistll cia ciała. Ujęte, szczupleją i niszcz~ją, a parę 
klapę, do zamykania otworu usznego w razie po- dni trzymane, tracą nicled,vi~ trzy części swej 
trze by służącą. Odrnienność budowy nosowej na· objętości, włos bieleje, a błony stają się ciemuiej
rośli najwidoc~nićj odróżnia gatunek mniejszy od szemi. 
większego. ~~U naszego liść przyc~ołowy jest wló·-
czniolvaty, na dwie połowy rozdzielony, i w każ- Ale podobno już dosyć o tych stworzonkach, 
d ej z nich d \V a razy w poprzek wyżlobiony głębo- żeby nas kto niepomÓ\vił iż z ltimą dla innych oso· 
ko; chrząstko,vaty słupek, który ~rodkuje między bliwości Potoku rozwodzimy się nad podkowcem. 
tym liściem a satną podkowiastą 9aroślą; z przodu Idźmy więc dalej, pnijmy się coraz wyżej i wyżej 
opatrzony \Vklęsłością, ma u gÓFY błoniaste albo na szczyty skał, lańcuchr,m ogradzających dolinę, 
śpiczaste \vywyższenia. Ta czę~ć narośla, rÓ\-vnie bo \V istocie z tej naj"vyższej cudowny musi być wi· 
jak i przyczołowy listek, posi · ną j est rzadkieroi dok na okolicę. Trosklhvości dziedzica dzięko\vaó 
'"losami, pomiędzy któremi ttt i owdzie dłuższe należy iż niezbyt dogodna droga naprawioną zo· 
i ostrzejsze sterczą kończyny. Górna 'varga zaro- stała, tak iż w czarowne to miejsce z niewielkim 
slą jest całkiem białe mi, nadóJ spadające mi 'vlosa- tt·udem dostać się możemy. Przybywszy na 'vierz· 
n1i, zasłaniająceroi tak zwane wonne gruczoły, ca- chołek niepożalujem fatygi. Cóż za przepyszna 
lej rodzinie nietoperzy wlaściwe. '' Oto co o ze- przed nami rozwija się panoramai Tu u spodu, jak 
wnętrznl~j postaci tego 8t\vorzonka \vyrzekli na tu- szafiro\va wstęga, snuje s"'O wody wartki strumień; 
raiiści nasi. Nie jest to kompilacya cudzych, zwy· nad nim dumają stuletnie buki, ja\·vory i klony, któ
kle dla krajowych z~ ierząt nie""7laściwych opisó\v, rych cieniste \vieńce, porozrzucane na szczytach lub 
ale słowo żywe, przez usta uczonego lvygłoszone, załomach skał, przeglądają się w dolinie, albo też 
pełno znaczenia i pra\vdy. To też \V części najtru- mistrzo\vską ręką uformowane w kląby i bukiety, 
dniejszej powyższego rysu \Voleliśmy pożyczyć sło\v zalegają długi brzeg strumienia, który około pała
znakomitego ornitologa, niź własnym a może nic- cu zasila obszerny sta\v, i dalej szumiąceroi kaska
dokładnym opisem w błąd czytelnikÓ\V wpro"'' a- darni rozbity w tysiące strumykó·w, zrasza ogród 
dzać. .~ J z najpiękniejszerni w kraju ry\valizować mogący. 

Gdyby nie oba,va obrażenia estetyków, moźnaby · A jaka cisza uroczysta panuje '" dolinie I Zda się 
powiedzićć że podkowiec nosi na sobie cechę pię-1 że tylko lekki szmer zdroju l szelest łllsu, łącząc 
kności, którą natura szczodrze \Vszystkie S\Ve dzie- się '" jed<'n harmonijny dź\vięk, którym natura '"Y· 
la uposażyła. Bo proszę przypatrzćć się tylko ich głnsza S\Ve tajemnice, przery"rają rniaro'''o ciszę 
pękatyn1 pyszczkom, zmarszczonemu czołu i ma .. · doliny. W miejscu gdzie się znajelujemy olbrzy
łym ślipkom, nadającym ich fizyognon1ii 'vyraz po- mie ściany skał t\vorzą rodzaj salki, zaeienionej 
,vagi i zamyślenia, a nieza\Yodnie przyznacie że konarami ja"'orów i świerków, pod~ta '"ę zaś jej 
mają i ony jakąś właściwą sobie piękność. \Yyściela kobierzec, utk~tny \V najcudniejsze wzory 

Lud okoliczny U\vaża je za zlo"vrogie st\vorze- z pięknych tnchó"v, jak: Neckeria viticulosa, Junger
nia, '" kręcające się w \vłosy chodzącym z od kry- mannia viticulosa, między które mi zielone rozpo· 
tą głolvą, podczas gdy w cienia ch l-vieczo rnych ściera galązki Neckeria undulata. N a samych ścia
małe i nieszkodliwe te ptaki na żer wylatują. nach przymila się prawidłową pierzastością clelika
W biegu podnoszą ony ogon, która ~o cecha od. tnego liścia A$plenum trichomanes, lub też je stroi 
różnia je na pierwszy rzut oka od nie to perzy in- modrawą zielonością do ruty podobieóst\VO mają
nych gatunkÓ\V i pozlvala je rozpoznać na,vet ca ~4splenum ruta mura1,ia, obie ro~liny nie ze 
\V czasie lotu. Nujulubieńszem dla podko,vców zwykłych dzierżaw Flory pochodzące. Gdybyście, 
pofożeniem w stanie spoczynku j est to, w którem czytelnicy, byli botanikatni, poznalibyściejaka to nie
widzieliśmy je \V Potoku, to j est tylne mi nóżkami wysłowiona i czysta radość uczonego, gdy n1u przyj· 
przyczepione do skaly, błonami otulają się do ko· dzie determinować rzadko spotykane lub też cal
la, tak iż im tylko koniec pyszczka \vidać; ogon ki e m nieoznaczone gatunki, o których poprzednicy 
ich podczas snu dziennego \vykrę eony j est '"'górę, nic jeszcze niewicdzieli. Niesądźcie jednak abyśmy 
i tym sposobem z inneroi błonami dopełnia okr·y· mówili to do siebie; dla nas dość było gdy nam się 
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udało odszukac .znalezioną przez innych roślinę i niste rlno strun1ienia, kryształowa zaś przezroczy· 
'vł aścivrem mianem ją oznaczyć. stość \vód dozwala ciekawemu i bacznemu spo-
Gdybyśmy się Mnie baliznużyć waszej u"·agi, mo- strzegacZO\Vi zajrzeć w tajnie państwa Neptuna ... 

żebyśmy i zabrali się do wymienienia calego szere- Brzegi strumienia liczneroi skał odłamami najeżo· 
gu ciekawości botanicznych. Lecz wolimy zostawić ne, tworzą głębokie czeluście, z których tryska· 
to innym podróżnikom, aby i oni mogli cośkolwiek ją orzeź\tviającc żyły 'vody, bęflące schronie· 
no,vego o tern czaro'"'IH~m miejscu powiedzieć, niem zamieszkalych tam pstrągów (Sal mo fa· 
a z tern lviększą czynin1y to ochotą, iż cudowne i rio). 
urocze 'vidok'i nęcą nas dalej. W położeniu jak tylko można najdogodniejszem, 

Spią,vszy się po skalistej ścieżce piętrem \vyżej, spoczywając w chłodzie przy jednej z żył wody, 
znajdziemy się zno,vu w podobnen1 jak poprzednio tryszczącej z malowniczej rozpadliny między Jwoma 
opisane ogrodzeniu, \V prawdzie nieco mniejszem, omszałeroi "'apiennemi głazami, byliśmy widzami 
lecz także pięknościami uatury bogatem. Sam szczyt jednego z tych dramatów, które bezprzestannie od
tej skaly dź V\7igał przed wieki mury obronnego grywają się w naturze na naszych polach, łąkach, 
zamku, czego dowodem są szczątki gruzÓl-V i wa- gajach, woJaeh, i wszędzie gdzie tylko istnie
łów ziemnych, ręką ludzką wzniesionych , a ręką ją warunki rozwoju jestest\V organiczno czułych 

czasu spożytych i obalonych. Gdzie dawna ta Ś\-vic- czyli z"'ierzęcych. Początkowo naszę u\vagę zwró· 
tność? gdzie wspomnienia dziejowe? Mi l czy histo- ciło drobne stworzonko, do maleńkiego raka nie· 
rya, milczy tradycya, a głosu skal, co z rozwarterrli co podobne, a do familii czerwi ów należące, zwa
źrenicami tak przed wieki jak i dziś spoglądały, co no kielżem lub zdrojowcem { Gammarus pulex) . 

...... 'v mchó\V i drzew szclPście, Nieskońezcnic szybkie j ego zwroty zacieka\viły nas 
Ło.mów huku, zdrojów szumie 1 mocno; przypatrując się mu u~rażniej, odkryliśmy, 

szepcą sobie zwierzenia i v• spomnienia ubieglej iż cala ta zwinność służyła mu do:zdobycia sobie po· 
chwili, podobno nieusłyszymy, bo w duszy zbyt karmu . . Ażeby zrozumieć dostatecznie scenę której 
jeszcze tętni szurr1 i gwar Ś\viata i jeszcze nie wzwy- byliśmy świadkami, zaznajomić nam się nnleży 

czailiśmy się ch,vytać dźwięki, które mi natura d o ze stworzonkicn1 czynny udział w niej biorą

wybranych tylko przemawia. Zostawmy te mury, cem. Zdroj owiec czyli kiełż, o któryn1 mó"''imy, 
co może niejedno wypielęgnowały pokolenie i nie- ma cialo ściśnione , łuko'"7ate, twardemi listkami 
jeden czyn przeszłości, ukryty w niknących popio· pokryte, od 8 do 9 linij długie, czerwono-żółte lub 
łach zgasłego blasku! Zn~róćmy się w bok. nieco zielone, za życia zwierzęcia w czerwonawy 

Oto skalal Matka natura twarde jej dała łono, kolor wpadające. Głowa, wątpimy czy kardynalną 
szczyt wieńczy zbawienia godlo krzyż z szero· część tego stworzenia stanowiąca, opatrzona jest 
ko wyciągnięteroi ramionami; opromieniony to ju- czterema wąsikami, albo jeżeli chcecie różkami 
trzenki wschodem, to zachodem wspanialej dnia stawowatemi, oraz wypukłemi, zaokrągloneroi, 

gwiazdy, króluje nad okolicą. Dla ludzkich posą· czarnemi ślipkarni, w których odbija się cały cha· 
gów obłamki tych skał, dla Ś\viętycb pomników rakter tych liliputów rakowych. Na całej długości 
całe góry za podstawę służą! W istocie, tylko em- ciała rozłożone ma 7 par nóg, które, stoson,nie do 
blemata \viary godne są podobnych piedestałów! celu jaki im natura przeznaczyła~ mają rozmaite 

Ze skalistego \vzgórza, gdzie starożytne rozpo- ukształcenia. I tak clwie pary przednie, grube cha
ścierało się zamczysko, schodzimy na dół, uwielbia. ci aż krótkie, służą do chwyt.ania pożywienia, a ztąd 
ją c widok na skałę krzyża; lecz z nią kuńczą się kończą się narzędziami chwytnemi; d wie środko

już estetyczne obrazy tej części drogi; spieszym ~7e pary dłuższe, kończystsze, na dół zwrócone, 
więc, po dość długiej wędró,vce, spocząć przy ko- przeznaczone też są do wykonywania poruszeń, 
lebce strumienia, w cieniu stuletnich buków , klo· gdy zwierzę zapędzi się na jaki kamyk z łona '"'ód 
nów i jaworów. wystający; nakoniec trzy pary ostatnie, od poprze· , 

Zródła zwane Zygn1unt są liczniejsze i poło że- dnicl1 jeszcze dłuższe, szczuplejsze, na boki i uko· 
niem górę biorą nad źródłami Elzbiety, niedaleko śnie w tyl 'vykręcone, ułatwiają plywanie. Ogon 
sącząceroi iWe wody. Lel\:ki piasek zaściela kamie- tyeh małych trytonów zakończony jest sześcią 

26• 
• 

' 



• 

196 

widelkowaten1i pręcikami, któretni posługL~ją się 

z \Vielką zrę{'Znością \V sterowaniu przy swoich 
łowieckich wypra\vacb. Otóż kilka tych rabus ió,v, 
nicosobliwej jak widzicie postaci, odłączyło się od 
głóV\:nćj hordy rozbijającej ja\vnie \V pobliżu, zapę

dziwszy się za swą ofiarą, malet1ką wypławką (pla
naria torva) podobną do pija\v ki, zręcznie im się 

wymykająeą. Lecz siły były nieró,vne, trzech na 
jednego; w krótce też biedna schwytaną została. 

Tu następuje no\va scena zabójczego turnieju, 
schlvytana zdobycz miała być pożartą, lecz pyta
nie przez którego z tych małych :rabusiów; każdy 
z nich równe rościł sobie praw o, żaden ustąpić nie
chciał, a wszyscy trzej przecież posiadać jej całkiem 
nie mogli. Z zapałem \Vięc uderzają na siebie; je· 
den pilnuje jeńca, gdy dwaj Z'rvodzą krawą \Valkę. 
Wtem nagle z pod skalistego brzegu wysu\va się 

olbrzymi łeb zlotosl<rzelnego pstrąga, paszcza jego 
ot\viera się szeroko i za jednym zamachem po
chłania \Valczących zaciekle ryccrzó\:v, wraz ze 
struchlałym stróżem i jeńcem. \V tej sanlej ch,vili 
ręka jednego z naszych przewodników zanurzyła 
się w wodę i uch,vycila żarłocznego rozjerncę, 

pstrąga. 

Mó\viąc nawiasem, pstrąg piękna to rybka, choć 
niewielka. Przede,~vszystkien1 zamieszkuje wartkie 

i chlodne o kamienistych brzegach strumienie , 
gdzie igrać lubi wśród g\vałtownycl1 pędów fal. 
Mieszkaniec tutejszych \vód, to igrając, to zwodząc 
boje których byliśmy świadkami, ubrany w śvvie
tną srebrno-złotą z kraśneroi centkaroi luskę, do
st.arc.za wyboruego po.źy'"'ienia. Jest on nadz,vy
czaj lękli\vy i ostrożny, a za najmniejszym szele-
stem chroni się w dziury przy brzeżne; pomimo 
tego jednakżę lo\vią go tutaj rękami, do czego 
szczególnej potr.lcba wpra,vy. Ziruo\vą porą 

\V przeręblach łat,vo je kijami zabijają. 
Pstrąg należy do rodzaju łososia, pły\\'a bardzo 

prędko, co mn ułatwia pęcherz ciągnący się przez 
całą długość klatki brzusznej, jest bardzo zwinny 
i zręczny, tak iż widziano te rybki \V bardzo \vyso· 
kich wodospadach, puszczające się z pędem wody 
i wychodzące zawsze bez szwanku. Poży,vienie 

tych ryb, jak powiedzieliśmy, stanowią kie}że 
i wypławki' o czem lat,vo można się przekonać, 

rozbierając ich żołądek dlugi i '\Vązki, kilką gru
bemi kiszkarni opatrzony. 

Zródla Elżbiety sączą się przez maJe ·otwory 

• 

w kamienistym dnie strutuienia wyżłobione. Ivliej· 
sca te łat\-VO poznać po wrzeniu czyli kotłowaniu 
się piasku, jakie sprawia \vypłyvvająca z mniejszą 
lub większą siłą woda; siła ta niekiedy by"va dość 
znaczną, tak iż ~w jednern miejscu widzieć się daje 
słup wody tryszczący z dna strumienia przeszło na 
stopę nad poziom. · 
Wypocząw~zy jak tylko można najdostateczniej 

przy \Vspomnionych źródłach, udaliśmy się do cie
ka\vego miejsca nieopodal ztąd leżącego, a noszą· 
cego miano ostrzężnik. Jestto piękne skupienie 
skał, dźwigające resztki starej baszty, służącej po• 
dobno \V dawnych czasach walk do ostrzegania 
n1ieszkańców "''spomnionego wyżej zamku o zbli
żaniu się nieprzyjaciela. N ad to skała ta mieści 

w sobie piękną, widną i obszerną jaskinią. Po dro
dze do tego miejsca oglądaliśmy ciekawe źródełko, 
które jednych lat obficie się wyle,va, tworząc war· 
tki, wśród drogi płynący strumień, drugich stano· 
wi tylko dół kamienisty wodą napełniony. Zródło 

to, słusznie przerywanem z\"'ane, miejscowy gmin 
uważa za wyrocznią pod względem urodzaju: gdy 
źródło nie płynie, spod2.iewać się należy urodzaju, 
a tern większego nieurodzaju, im .obficiej się 'vyle· 
wa. W tym roku żrócilo dość obficie sączyło swe 
złowróżbne wody. Zbliżywszy się do jaskini, znale
źliśmy jej otwór wchodo,vy malo\vniczo ustrojony 
i opięty piękneroi galązkatni mchu Neokeria viti
culosa, które jakby stroniąc od świata, w głębi ja
skini kryją swe po\vaby, czepiając się sklepienia 
i ścian, co tyn1 ostatnim szczPgólny nadttje po'"'ab. 

Tu stanęliśmy u krańca doliny Złotego Potoku, 
a z nią i u krańca dóbr z tćj strony położonych . 
Wracając nazad tąż samą drogą, nasycaliśmy się 
raz jeszcze pięknościami tego miejsca, zatrzymując 
się co ch 'vila nad nowen1i ciek .a w ościami botanicz
nem i i en to mologicznerni. Idąc ścieżką kolo źró
dła, znaleźliśmy olbrzymiej wielkości Vaenessa po· 

, 

puli, z przecudnie ubar\vionemi skrzydl~n1i, tudzież 
Cycltrus attenuatus i t. d. 

.... Trzeciego dnia s\vojego tutaj pobytu mieliśmy 
sposobność obejrzeć ciekalń'ą jaskinią, albo raczej 
przepaść, w poblizkim fohvarku Siedlec~ do Złote· 
go-Potoku należącym. Głęboka ta jama zrazu za
czyna się szerokim nienakrytym dołem, prawie 
prostopadle obniżającym się. P o stąpi \~rszy na dno 
po kilku schodkach, znaleźliśmy się na niezbyt ob
szernym tarasie, ocienionym skalistem sklepieniem, 
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Taras okrąża otwór przepaści idącej ukośnic, w glę· l ,vśr ód fortnacyi j uraj~kicgo "apieuia t'J:>tJSLrzega
bi najeżonej sękami i odłamami skał, utrudnia- my głazy narzutowe, dowodzi to że aż w te okoli
jącemi, a nawet czyniąceroi niepodobnem, postąpie- ce wdzierały się bałwany morza, pokrywającego 
nie w tej ciemnicy. Na dnie tego dołu, który przed w ostatnich czasach geologicznego periodu półno• 
kilką laty za\valony był jeszcze ogromneroi odła- cno-wschodnią część Polski. 
mami skał, a dziś z rozkazu dziedzica został uprzą· Pan Gr. tutejszy oficyalista pokazy\-vał nam pię
tnięty, spostrzegliśmy przez naszych naturalistów kne okazy skrystalizowanego wapienia i bryłkę 
wzmiankowane rosliny: llercurialis perennis' Bra· siarczyku żelaza, które to minerały pochodzą z BZJ·.".<~ 
chypodium sylvaticum i inne. Na tarasie zaś lviecz- bu nieopodal w lesie wykopanego. Szyb ten obe- ',~ 
nie ocieniony1n i lvilgotnym inoego rodzaju krze- cnie zalany jest wodą. ). .. ~ ... 

eonica, Neckeria ttndulata, Rubus saxatilis, Saxifraga piękne miejsca ze smutkiem, gdyż kilka dni spę· 

aizoon i wiele innych pospolitszych, których tu nie dzonych · zdała od świata, wśrÓd cudnej natury, 
wymieniamy. miłą zostawiły pamiątkę piękności miejsca,~ gościn· 

W folwarku Zalesice, bardziej ku wschodowi n ości i szczerości, z jaką nieznajomych podróżnych 
posuniętemu, widzieliśmy mnóstwo brył granitu tu- przyjęto. Unosiliśmy z sobą wiele plonów na'Pko· 
dzież kwarcowe głazy kształtów kulistych, łudzące wych, i obraz okolic Złotego Potoka na zawsze 
niekiedy podobieństwem do połamanych bal\vanów utrwalony wspomnieniem. ~ 

pogańsldch. Cieka\ve to zjawisko, gdyż skoro A. W. .... i i S. L ....... d . 

BRODZIEC (TOTANUS). 

Tyzenhauz zalicza ten rodzaj do rzędu Podkasa· W chodzą niekiedy aż po brzuch w wodę, po któ
lych, a G6rsl<i w swojej zoologii do Błotnyc/t (Gra l- rej mogą wybornie pływać. Glos ich składa się 
lae), i nazywa go Ł~czakiem. z niewielu ale dźwięcznych, miłych, melodyjnych 

Cechy brodźcólv są następujące: dziób miernie tonów. Za poży"''ienie służą im owady, male rybki, 
lub mało przedłużony, cienki , ku końcowi na dół oraz zwierzątka ziemnowodne. Samica znosi 3-4 
nieco zgięty, szczęka \Vierzchnia dłuższa niż dolna, jaj różnokolorowych, mających postać gruszki. 
obiedwie odznaczone po obu stronach rowkami, Brodziec pr~gowany (T. Calidris). Gatunek ten 
w których są umieszczone wązkie nozdrza. Te ma od czoła aż do końca ogona 9 -l O cali długo
stosownie do potrzeby mogą się zamykać lub ot wie· ści; loty jego \vynoszą 20-21 cali; dziób l cal 
rać. Nogi \vysokie, cienkie, palce u nich długie, i 9-10 linij długi; przy osadzie pięknie czerwony, · 
wązkie, zewnętrzne z wewnętrzneroi nierówno spię- a przy końcu przechodzi w czarność rogową. No
te. Palec tylny krótki nie dotyka ziemi. Skrzydla gi ma wysokie, u starych koloru czrwonego , 
miernie długie, bardzo zaostrzone, mają kształt pół- u młodych zaś żółtawe. W ubarwieniu samce nie 
księżyca. Ogon krótki. Pierze bywają rozmaitych różnią się od samic; w wielkości podobnież są sa
kolorów, pomiędzy któremi biały jest przemaga· bie równe. Pora roku bardzo na nie wpływa, tak 
ją cym. iż w zimie mają inne ubarwi e nie aniżeli w lecie. 

Wszystkie brodźce, w Europie spostrzegane, są Brodziec pręgowany w porze letniej (fig. l) ma 
ptakami przelotnemi, utrzymttią się na błotach i na· głowę czarną z żółto-brunatneroi paskami, boki 
leżą więcej do strefy zimnej i umiarkowanej ani- zaś jej bardzo gęsto, czarno-brunat.no nakrapia
żeli do ciepłej. Ich lot jest nadzwyczaj szybki i '"'Y· n e. Przednia część gardła biała, pokryta gdzienie
trzy mały, chód krorzący, także bardzo szybki. gdzie czarno.brunatnemi centkami, które ku pier· 
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siom w liczbie i rozmiarach się powiększają. Pió
ra podbrzusza i spodniej części ogona są białe, 
rzadko centkowane, sam ~aś ogon biały, lecz 
wpada w brunatny kolor i jest przyozdobiony 
z wierzchu czarneroi, poprzecznemi, od spodu 
strzałkowateroi centka mi. Grzbiet i wierzchniastro · 

·na skrzydeł na żółto-brunatnem tle są pokryte "'ie
lą rozmaitej wielkości i rozmaicie ukształconeroi 
plamkami. 

W zimie (fig. 2) miej s c e jasno-brunatnego ko
loru na wierzchniej części zajmuje brunatno-szary. 
Gardło, brzuch i paski naokoło oczu są zupełnie 

białe,niecentkowane; podobnie pióra grzbietu, wierz

chu głowy i piersi niemal całko'V\'icie pozbawio
ne centek; reszta charakterów taka sama jak w po· 
rze letniej, 

W młodym wieku nogi i początek ogona są ko
loru żółto· pomarańczowego. Wierzchnia część 
głowy czarno-brunatna, z jaśniejszeroi podłużneroi 

paskami, tył zaś jej szary z brunatneroi centka-

mi. Pierze grzbietu ciemno-brunatne, mają na so
bie obwódki przerywane, koloru żółtego. Ogor.1 na 
tle bialem pokryty czarno-brunatnemi, poprzeczne
mi paskami. 

Gatunek ten zamieszkuje nietylko ,środkowe kra
je Europy, ale wielką część Azyi, Afryki i północ
nej Ameryki .. Szczególniej jest upowszechnionym 
na wyspach morza północnego i bałtyckiego, 

w Hollandyi, w północno-zachodnich Niemczech 
i tam tylko się gnieździ; w innych nieprzyległych 

morzom krajach jest tylko przelotnym. 
Najmilszem dla niego miejscem pobytu są. okolice 

błotniste, bagniste, nizką trawą zarosłe. Takich 
też starannie wyszukuje i najchętniej w nich prze· 
bywa, a przeciwnie w położeniach górzystych i pia· 
~zczystych prawie nigdy nie zamieszkuje. 

Bardzo wcześnie, bo w c~erwcu i lipcu, porzuca 
miejsce w które m się guieżdzi, przelot jednak tr\va 
aż do października. Powraca w marcu i kwietniu · 

do swoich siedzib, gdzie niezadługo przygotowy· 

wa sobie gniazdko. Układa je z t-ra'v wysuszonych 
w naturalnem zagłębieniu w ziemi. Znosi cztery jaj 
bardzo podobnych do sójczych; tern się ony od 
ostatnich różnią, że są nieco mniejsze, mętniejsze 

i więcej na żołto zafarbowane. Kolor ten \Vszakże 
bywa dość zmiennym; środkuje pospolicie między 
blado-żółtym i czer\l70no-żóltym. Na tt~m tle dają 
się widzieć liczne czerwone i brunatne plamki. Po 

14 dniach siedzenia wykałają się młode, które z po
czątku kryją się w nizkiej trawie, lecz po trzech 
lub czterech tygodniach już są zdolne do lotu. 

W obyczajach swoich nie różni się ten gatunek 
od innych brodźców, którym to naz'~'isko zapewne 
z h~j przyczyny zost~ło nadane przez Tyzenhauza, 
że lubią brodzić po miałkiej wodzie, chociaż pły
wają także doskonale. Lot ma szybki a chód pręd
ki i żwawy. Jest brzebiegły i ostroźny, dlatego ze 
strzelbą trudno go podejść, i chyba przy wylocie 

z gniazda można go zrzucić. 1\tlłode są bardzo to· 
\Varzyskie i odprawiają 'vędrówki po 20-30 sztuk 
razem, stare zaś pojedynczo tylko albo parami wi
dzit~ć się dają. W a hienie ich jest bardzo miłe, 

i szczególniej po rosie daleko się rozlega. Za po
żywienie służą im w ogólności wodne żyjątka, któ

rych sobie \vyszukują zanurzając głowę pod wodę, 
a uadto małe O\vady i delikatne roślinki wodne. 

Inneroi gatunkami tego rodzaju są: Brodziec 
brunatny ('l"otanus fuscus), Brodziec blotny (T. sta· 

gnatilis), Br. pensylwatłski (T. semipalmatus), Br. 
leśny (T. Glareola), Br. zielonogi (T. Glottis) i t. p. 

Fr. L .... ki . 

• 

l{ O N l E C. 

• 
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