


• 

• 

• 

) 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

I I 

• 

• 

• 

• 

() 
\. .. 



• 

.. 
' 

• 

, 

• 

, 

.. 



• 

• 

• 

• 

• 

.. 
• 

• 

• 

• 

• 

I ' 

• 
• • 

• 

I 



• 

• • 

.. 
......... 

• 
• 

• 

• 

• 

\ 

' 

• 

• 



, 

• 

• 
---

WIADOMOSCI 
Z DZIEDZINY NAUK PRZYRODZO~YCH, IIISTORYI KHAJO\V I LUDO\V, 

ZWWO~'Y ZNAKOJJII'I'W£H LIJDZI. 

I~ODR6ZE, OPISY CIEKA,VYCII 1\llEJSCOViOSCI, \V6D .. £YNN1EJSZYCII, ODKRYCIA I 'VYNALAZK[, 

W AZNIEJSZE ZAJ:ftCIA PRZEMYSLOWE, 

~ BRAZY TOWARZYSI{IE, STATYSTYCZNE, EI(ONONIICZNI~, 
~~~~~ . __.,. i t. p. 

T 

CZ~SC PJER \VSZA. • 
• 

• 

• 

• 

• ·-

.... 

WARSZA)VA. 
NJ\.1\~ADI~i\1 s. H. MERZBAO HA l{SJEGAUZA . .. 

PHZY ULICY MIODOWEJ li. 4SG. 

1856. 



\ 

... 

• 

• 

, 

PA~S'TWO 
ft'l(JZ£UM ZOOLOGiC" N 

• /. 27 9 0 . ...... ---·······------··· .......... 
• • 

• 

• 

.. 

• • 

• 

• 

\Volno druk ;wac, z warunkiern zlozenia w Komitecie Conzury, po wyurukowaniu, prawe···-- sanej liczbJr 
• _......__exemplarzy. • , 

\Varszawa dnia 3 (15) Grudnia 1856 r • .. 
Starszy Cenzor, Radca Honorowy.,. 

• T. Hertz • 

• 

• 

.. 
· w-Dntlccwni J. Jaworskiego • 

.. 
.. 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

,. , 

• • 

.. 

, 

; 

• 

• 

• .. 

I 

• 
• 

I 



• 

• 



IEGA 
c 

,. 

lATA. 
• 

PALER M 0 . 
• 

• 

Od miasta ~1ontreal kr<ata droga, po ktorej obu 
stronach vvznoszq, si~ letnie po1nieszkania, l)fO"\va
dzi do rozkosznej doliny, gdzie lyse skaly, napi~
trzone jedne na drugich, przeplataj~~ bujnc krze
wy aloes6w i kaktuso,,y. Drzewa palmowe i bam
busy kolysz~ zielone S"\ve 'vierzcholki pouad lanami 
zboza Jagodnie falujtJ;cego pod tchnieniem nlor
skiego powiewu; blyszcz~ce liscie drzew poma
ranczowy·ch i cytrynowych, udatnic rozlozone gtt
l~zie drzewa oliwkowego, winokrzcw g~sto roz
rosni~ty i wdzi<iczna ziele11 oleandr6w tworz~ tlo 
t~j doliny czaruj~cej, w kt6rej lezy Palern1o. 

Stolica Sycy lii, starozytne Pano?"Jnos, zalozona 
przez Fenicyan, otoczon~ jest n1urami i zbudowa
n~ kulisto w gl~bi zatoki. Port jej nie,vielki, lecz 
ozywiony ruchem l1andlo,vy-n1, przedstawia widok 
pelen urozmaicenia i powabu. Miasto na pierwszy 
rzut oka takze wydaje siQ malem, lubo w istocie 
je t rozlegle. D,vie ulice przecin~j~ce si~ poprze
cznie clziel~je na cztery cz~sci mniej wi~cej r6wne; 
Szerokie, prostc rdobrze zabudowane, SC}: ony dwie
ma gl6wnemi t~tnicami zycia 1niejskiego w Paler
mo. J edna z uich nosi miano Cassaro, od slowa 
arabskiego cassar, znacz~cego pa1ac; druga 11/rtc
quedrt czy li St'l·ada-Nuova. Miej ce w ktorem te 
ulice si~ przerzynaj~ tworzy plac osmiokf!tny; nie
co dalej lezy wielki plac pretorya11ski, w posrodku 
ktorego wznosi si~ 'v panialy wodotrysk, rozmia
row tak pot~znych, ze w znacznein t.ylko ocldale
niu obj~c mozna wzrokiem jego ogrom. Sklada siQ 
on z kilku pater czyli wodozbiorow, umieszczo
nych jeden ponad drugim, poprzedzielanych gale-

1\:si~GA SwiATA, R .. V. Cz. I. 

ryami, z kt6rych paszcze posC~fgow zwierzQcych 
w roznych kierunkach wyrzucaj~ strumicnie wody. 
Na innym placu, zwanym /Jologni, stoi posC!g bron
zowy cesarza l(arola V. krola Sycylii, arcydzielo 
rzezbiarza v olsi. 
. Palermo posiada l~ilka bram ol{azalych; jcdna 
z nich, po1·ta }'etice, jest to Ink tryuinfaJny, przez 
kt6ry przechouzi ·i~ idqc od przystani; druga, ·1J01'

ta Nuo1'a, za1nyka ulicQ Cassaro i przytyka do pa
lacu ltr6lewskiego. Ten ostatni, n1iino obszernosci 
swych roznuar6w, nie daje korzystnego wyobra
zenia o guseie architcktonicznym Paler1nitan, bo 
sk.lada siQ z 1nn6stwa przystawek i zlcpk6w, wznie
sionych w r6znych epokach i bynajn1uiej z sob~ 
nie zgodnych. Najbardzicj zajinujf!C~ w tej rozle
glej budo,vie jest kaplica wznie, iona r. 1129 przez 
kr6la Rogera, znakornita bogactwcn1 arabeskow 
i n1ozaik, tudziez stylen1 na 1)oly gotyckin1, na po
ly greckinl z wiek6w srednich. Goruj~CCb CZC2SC 
gn1achu stano,vi obserwatorytun, zalozone r. 1791, 
z kt6rcgo slynny l{si~dz Piazzi w r. 1801 odl{ryl 
planetQ Ceres. W gl6wnyn1 szpitalu miejskim znaj· 
duje si~ jeden z najdawniejszych freskow naszej 
ery, pochodz~cy z "\vieku IV; 'vyobraza on tryumf 
s1nierci; przedmiot niebardzo zaprawd~ pociesza
j~cy dla chorych tego zakladu. 

Galerya obraz6w, zalozona w g1nachu uniwersy
teckinl, w przyszl otici stac siQ 1noze uzytecznyn1 
zaklade1n dla mlodzi uczQszczaj~cej do akademii 
sztuk pi~knych. Muzeun1 starozytnosci i gabinet 
medal6vv l)OsiadajCb zbiory znako1nitej wartosci .. 

vV przedu1iesciach Palerma znajdnj~~ si~ dwa 
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pon1niki architektury n1aurytat'lskiej, pochodzC!ce 
z czas6w panowania arabskiego: jcden z nich, pa
lac Ziza, je t dzi ~ wlasnosciC! pry,vatn~; drugi, p~
lac Cuba, przen1ieniony 'v koszary kawalery1. 
W ystawil je jal{is emir, i nadal irn i1niona dw6ch 
swoich cor k. Pr6cz tego n1ia 'to po j ada 58 kos
ciol6w fhruych i filialnych, 8 opactw, 71 klaszto
row plci obojcj, 4 wielkie szpitalc, donl podrzut
kow, uniwersytet, kilka akadetnij, kollegiun1 szla
checkie, CJninaryun1, in tytut dla panien, ogrod 
botaniczny, 3 biblioteki publiczne, towarzyst,vo 
.krolcw kie sztuk piQknych i nauk, to,varzystwo 
krolew kic zachQty, wystawyprzetuyslu colat dwa, 
3 tea try, :i lo1nbardy i t. p. 

l(atedra, jcdcn z najpi~knicjszych pon1nikow 
budo\vnict,va gotyckiego, poczc!tkien1 '\voinl si~
gaj;1CY polowy XII stulecia, stanf!e n1ozc na r6wni 
z okazalc1ui bndowlami l{ordowy i Grcnady; wn~
trzc jej w zakzc nie odpowiada przepycl1owi ze
wnQtrznenlu, lubo 'v nien1 nie zczQdzono Inarinu
ro,v, ~ranitO\V, porfiro,v, ja "plZO,V, alabastrO\V i 
laznr6w. l)rugic 1niejscc po kateclrzc, znro\vno ze 
wzgl~du lHt nrchitckturQ jak na bogactwo wewn~
trznc, oraz znako1nite pla korzciby i obrazy, zaj
n1uje 1\:o.~cior Zbawiciela. 

J(ntaktunby wyknte 'v skale pod kosciolcn1 ka
pucynow posiadajc1 szczcgoln~ 'vlasnotic zachowy
wania ocl zgnilizny zlozouych tan1 trupo,v. Ciala 
znutrlych 1.11nie zczone ~C!· 've wnQkach \V po ta,vie 
stojc!Cej, w zupclnen1 ubraniu, z r~ka1ni ob,viclemi 
Iub zalozone1ni na piersi · tylko ciala kobiecc prze
cho,vuj<~ ·i(J \V skrzyniach ot,vartych. A.rystokra
cya sycylij ka 'vicllr~ przywiqzuje wan-Q do pozy
skania ella S\vych rodzin 1niejsca 'v tych l\:atakum
bach, i clrogo za to oplaca si~ zakono\vi. vV zndu
szki zcsehnigtc trupy \V kosztowue ln~zybicraj~ 
szaty, i l{l'C\vni, 1)rzyjaciele lub lcochauko,vie spie
sz~ odwidziec ciala nulych sobic niegdys o 6b. Na 
nieprzywyklych jednak 'vidolr tych znutrlych 
'v wy k'vintnyn1 stroju s'viato,vyn1, ktorych t\varze 
pouutra{lCZO\ve i zz6lkle, z wy zczerzonen1i ZQba
mi ur(!gac si~ zdajt1 zabiegom zie1nskiej pr6znosci, 
niezn1iernie przykre sprawia \vrazenie. 

Ludno ~c Pnier1na, wedlng o tntniego pi u, 'vy
nosi 181,200 dusz. M~zczyzni \V ogolnosci pi~
knicjsi od kobict, lubo i ty1n ostatnitn uie zbywa 
na wdzi~kach. T-w .. arz grecka, z ognisty1n wzro-
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kien1, okolona czaruen1i wlosan1i; postawa pelna 
szlachetuosci i wrodzonego powabu odznacza pra
wie zaw ze nictylko wyzszych stano".. uiewiasty, 
lecz nawet wiejskie dziewcz~ta. ~zkoda tylko ze 
1nile tc kwiatki z cudnym kwiaten1 kaktusu dziel~ 
i pi~knosc i szybltle 'vi~dni~cie. Ubior, jak wszQ
dzie po 1niastach, jest francuzki; nizsze jednak 
klassy zachowaly da,vny stroj uarodowy. 

Palermitanie lubi~ zabawy, i we wszystkich war
stwach tatnecznego spoleczcnstwa przebija zbyte
czna nie1nal sklonno ~c do zycia sztunnego.. towa
rzyskiego. Zwyczajnie jak w stolicy, liczne zebra
nia szlachty i skupienie wysokich urzQdnikow przy
czynia sig wiclc do podniesienia wystawnosci i 
utrzyn1ania ruchu miejskiego. Za1nilowanie w lnu
zyce powszechnc nawet u ludu; ztq,d, 011r6cz zwy
l~Jych we W!oszech conver:sazioni, koucerty nalez<b 
do rzQdu najulnbie11szych przyj emno ~ci. Z ogolnych 
uroczystosci ludowyeh \vazuiejsze SC!: uroczysto 'c 
sw. Rozalii, ~wigto niewiast i dzie!1 rozpoczQcia 
polowu ttu'1czy kow; pierwszC! z nich, jako jedynf!. 
'v swyn1 rodzaju, obszerniej tu opi ·zen1y. 

, 

Swi~ta Rozalia, 'vedlug podania, byla s yno\vic~ 
Wilhelma Dobrego. l\faj'!-c lat 15 'vyrzekla siQ 
s'viatn, zanlieszkala 'v dzikiej gorzy tej okolicy i 
tan1 sa1notnie zako1l.czyla zycie. Roku 1624, w cza
sie zarazy, pu telnili: jakis 1nial widzenie, w kt6-
ren1 Bog 111U objawil ze zwloki sw. Rozalii spo
czywnjC1 w jaskini gory Pelegrino, i ze spro,vadze
nie ich \V 1ntn·y stolicy uwolni 1niasto od klQski 
panujC1C ~j. Az dotC!d nie 'viedzia-110 pra,vie o i tuie
niu s'viQtej nie,via ty· trudno wiQC bylo podzie
\vae siQ po uplywie pi(Jeiu wieko'v odszul{ania jej 
zwlok ~1niertelnych, a tern bardziej pelnienia za 
ich ponlOCC!- cndu. Rz~d tez 'v pocz~tku zad.nej nie 
zwracal tl\vagi na 1narzenie pustelnika; ale gdy lud 
sycylijski z gorC!C~ wiarq, chwycil siQ tej spra" .. Y, 
zaczQto robic poszuk.i,vania i znaleziono rzeczywi
scie ko 'ci \V IniejSCU wskazanem. p 0 UroczysteiU 
w·pro\vadzeuiu ich do miasta zaraza ustala, i dzi ~ 
relikwie swiQtC, zlozone 'V koszto,vnej truronie 
w miej cu gdzie zostaly wykryte, 'ci'!gnjf!o bezu
stannie tlluny poboznych pielgrzyrno,v. 

Coroczuie 15 lipca wprowadzajC! tQ trun1nQ pro
cessyonalnie 'v tdice Paler1na. U roczy'""to 'c trw a 
dni l{ilktt, i zdanien1 S\Viadkow przechodzi wspania
losci(1 nawet obch6d "'\Vielkiego tyo-odnia w Rzy
tnie. Na wozic tryu1nfalnytu 70 stop dlugim, 30 



szerokiin, a przeszlo 80 wysokin1, dzwigajQcynl 
liczn~ orkiestrQ, przybranym vv drzewa pomara:Ll
czowe, bukiety i 'vience, ktory ciqgnie 56 mul6'v 
z bogatetni cznpraka1ni, pro,vadzonych 11rzez 28 
poczty lion ow w paradnych 1nnnuurach , z powie
wajq,ceJni na kapeluszach stn1siemi pi6ran1i, wzno
si SiQ }{opula 9; szesci~ kolu1nnami porZQ uku ko
l'yntskiego, a pod ni~ pos~g kolosalny sw. Rozalii 
ze szczcrego srebra. w 6z, razenl z towarzysz~cynl 
mu orszakiem, przy blasku pochodni, rz~sisten1 
o ~wietlcniu dom6w, i rzucaniu ztucznych ogni6w 
wchodzi wieczorem do nuasta. 0 polnocy zaczyna 
si~ corso, to jest przejazdzka powoza1ni, ci~gnC!
ceini z'volna w dvv6ch rz~dach po glo,vniej zych 
ulicach. Nazajutrz od rana na ulicy Cas~.:·aro odby
waj~ siQ konne wyscigi. To juz nie rzyn1skie igrzy
sko, bo dosiadaj~ biegtu16w ubrani z angielska zo
keje. Wi(\CZOrCn1 znow illnininacya i pochod uro
czysty. Trzeciego dnja ponawiaj~ siQ zabawy, za
koi1czone wieczoren1 wspanialen1i ogniami sztucz
nemi. Cz,vartego nowc wy ~cigi, a z noc~ katedra 
przepysznie wewn~trz oswietlona 20-30 ty i~ca-
111i S'viec \VO~ko\vych, zwabia tltuny ciekawych, 
pragn~cych uzywac widoku przecho<lz~cego rze
czywiscie wszystko colrolwiel{ w ty1n rodzaju uj
rzec mozna gdzieindziej. PiC!tego dnia wreszcie 
nast~puje trzecia processya, swirtnicjsza i Jiczniej
sza od poprzednich, w ktorej cale juz ducho,vie11-

• • • • • stwo n1I8JSCo,ve tovvarzyszy wozo\Vl 1 trumn1c za-
wierajC1cej z'vloki sw. Rozalii. Skoro pochod przy
bywa na plac pretoryanski, . tojq,ca tan1 fontanna 
zamienia si~ 'v zdr6j ognisty, wyrzucaj~c plomien
ne potoki, az poki puszczenie razem kilkudziesi~
ciu tysigcy rae nie zako1\czy uroczysto ~ci . Obch6d 
ten pi~ciodniowy, sci~gaj~cy do stolicy czwart~ 
czQsc ludnosci calej wy:spy, kosztujc okolo 60,000 
dukat6,v. Zaj~cie jakie on wzbudza 'v n1ieszka!1-
cach wszelkiego wieku i stopnia, towarzysz<!CY mu 
przepych i waznosc don przywi~zy,vana, swiad
cz~ iz "v zylach Sycylijczykow plynie krew sta
Tozytnych Grekow, lakn:fcych igrzysk i religij
nych obrz(!.dkow. 

3 

.r ajpiqkniejsz~ przechadzkQ w l>alcrinie tano,vi 
tak zwana "JlaTitut naJ brzegan1i n1orzu ~ zakoll
czona ogrodcn1 F'lo1'fl i dalej ogroden1 hotauicznyn1, 
w ktoryn1 1nie 'ci i~ do 4,000 okazc>w roHlin zwrot
niko,vych. Zatoka jednak tut<?jsza nie lllOZC ro
wnac iq W piQknosci Z neapolitaJlS}G!<~ bo nagie 
skaly, spalonc zarcn1 slonecznytn, zbyt wyraznie 
juz swiadczt~ 0 sqsiedztwie pieklych brzrg6'v 
afryka1l. kich. ~jwyz z~ z nich j , t gorn Pel(fZri
no, z kt6r ~j szczytn rozlcgly otwiera siq widok na 
mia to i zatoke. 

"' 
Przecl1adzki zatuirjskie, zarowno din. ciekawego 

pour6znika, jak dla baclacza przyro<ly, wi le przcd
sta,viaj~ znjQcia. Znajdujemy tn 'vody tnineralne 
w /Juj"uto, znane z wlasnosci uzdrawiajt!Cych; u stop 
gory Pellegrino lctni palac kr6lcwski Ia }'at orita, 
zbudowany w tyln chi1l.skin1; dalej na wsch6d, az 
do 'vio ki /Jrtgg({rirt, wspaniale posiadlosci Inagna
to\v sycylij kich, tni<Jdzy kt6re1ni slynna z prze
wrotnosci zalozyricla swojego willa k ·i~cia i>uJa
gonio za,vicra duzo jeRZCZe sJadow zb}~kaiH~j jego 
wyobrazni, pomi1no %e teraznicjszy wla ~cicie1 n u
n~l juz wigksz~ cz~~c karykaturalnych po q,g6w i 
obraz6w. Dobrze utrzy1nana uroga, czaruj~c~ r6-
wnin'1 prz~rzniQtQ: rzekCb ... t\.miragli o, ( starozytny 
Oretus ), pro,vadzi do odleglego o dwie 1nile 1niasta 
,Jfontreal, liezq.cego 14,000 n1.ieszkail.cow, trudniC!-
cych siQ 'v wiQkszej czQsci hodowlq, owiec i wy-
robem Inakaron6,v. Tutejsze opactwo l>enedykty
now, "\VSpania}a bud ow Ja, spoczy\v~jC! Ca na U'VUStU 

kolu1nnach Inarmnrovvych, jest moze najbogatszym 
klasztoren1 "\V • ycylii. Palac arcybiskupi posiaua 
dobrC! galery~ obrazow, a kosci6l katedralny wy
bornc mozaiki sredniowieczne. w tyn1to koscie
le Palermitanie przyj~tym zwyczajem w drugie 
swi~to wiclkanocne (30 marca 1282 r.) zgromadzili 
si~ na nieszpory, gdy zuchwalstvvo jednego z Fran
cuzow, nazwiskiem Drouchet, sprowadzilo wybuch 
dawno przygotowanego powstania, kt6re skonczy
lo si~ wyrzni~cien1 wszystkich Francuz6w na 1vy
spie, a znanc~m jest ~ l1istoryi pou nazw~ nieszpo
row SYC"J lij ... kich. 

• 
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POSELSTWO 

KSI~DZA J~DRZE.JA ZAEUSKIEGO DO PORTUGALII I HISZPANII. ( ') 

(1674-1675). 

cz~sc I. 
, . 

PODR<)Z DO POI~TUGALll. 

J{rol Michal Korybut vVisniowiecki Unlarl. Przed 
~tnicrci~ wozwal do siebie lcsiQdza podkanclerze
go, i "\V jego l'QCC zlozyl SWoj testaU1Cnt, llprasza
j~c zeby order zlotego runa odcslal do Madrytu 
krolowi l(atolickiemu, bo togo statuta ordcru wy
n1agaly. 

Zaluski tylko co po,vrocil z podrozy za grani
c~, ina an1y1n wst~pie do ojczyzny clostal kanoniC! 
krakO"\VSkt!. VVt~j chcial jen1u l)OWierzye to posel
st,vo; ale zc podczas bezkrolewia san1i tylko arcy
biskul)i gnicznienscy mieli prawo wysylac posel
stwa za granic~ do krolo'v i l{si~zC1t, przcdstawil 
Ljaluskiego ksiQoiu Floryauowi Czartoryskiemu, 
lttorego krol Michal l(orybut nieda1vno przed 
s1nicrci£1 1uiauowal pry1nasen1. K iC1ZQ nieodmo
wil prozbie podkanclerzego, poprzeduio jednak 
udzielil Inlodcn1u kanonikowi n1niejszych s1-viQcen 
'v kosciele jezuickim w Ra,vie. W tyn1ze samym 
czasie 'vyslany do elektora brandenburskiego 
W ojciech Opacki podkomorzy warszaw ki z pro
sb~ 0 posilki przeciw Turkonl, z Berlina Inial si~ 
udac prosto do Paryza po cialo krola Jana J(az
mirza , ktory we Francyi niedawno zuko1l.czyl 
zycie; na co bislrup krakowski ofiaro,val Inn pie
ni~dze, chc~c uczcic pami~c krola, swojego dawne
go dobroczyJJ.cy. Odebrali \Vi~c obycl,vnj jednego 
dnia ekspedycyc!, Zaluski do Hiszpanii, Opacki zas 
do dworn brandenburskiego i Francyi. Zaluskiemu 
polecono takze upraszac o posilki przeci'v Turkom 
dla rplitej. Wiozl nadto z sob<1 listy kr6lo,vej 
Eleonory, ,vdowy po Michale Korybucie, w kt6-
rych siQ mocno ta paui polecala lasce 'vnuka s'vo-

1) Wyj~tek z r~kopisu przygotowanego do druku: HPa
mi~tniki biskupa Zaluskiego. (< 

j ego Karola, panuj~cego w Hiszpanii, i matki j ego,. 
takze wdowy. Instrukcyi do Portugalii nieodebrar 
razc1u z ekspedycy<1 hiszpanskq,; dopiero go w dro
dze dogonila. tanC!l juz 'v Berlinie, kiedy siQ tam 
spotkal przypadkien1 z panen1 de V erpi poslem 
francuzkin1 i brate1n jego, kt6ry byl jezuitC1. '\tV dal 
si~ z nie1ni w roz1now~, a obydwaj tyle n1u cieka
wych rzeczy nagadali o Portugalii, ze kiedy si~ 
juz puseil s'viat ogl<!dac, pomyslal sobie Zaluski, 
zc Inoze byloby to niezle za jeduym zachodem 
obcjrzee caly pol \vysep pirenejski. Otoz tedy 
w Berlinie napisal do wuja do Warszawy, zeby mu 
pozwolil zrobic 'vycieczkQ i do P ortugalii. J(si~dz 
podkanclcrzy nictylko ze nieopieral si~ tym z~
danioin, ale O"\VSz<hn jeszcze za ciekawosc pochwa
lil siostrzenca, i przyslal mu listy wierzytelne od 
rplitej do ksiQcia regenta Piotra, ktory poten1 na 
tron wstq,pil. Tak wifJC it~ 1-vycieczk~ do Portu• 
galii n1ial odpra"\vic Zaluski jako posel. Zyl jeszcze 
wtenczas Alfons, brat rodzony owego Piotra, i byl 
kr6lc1n; ale ze cierpial pomi~szauie zmyslow, i tro
nu i zony odstc!pic musial Piotrowi, ktory brata 
wypgdzilnajak~s 1vysp~ portugalsk(!, a sam rzctdy 
w krolestwie cudzcm sprawowal. 

Razem tedy z Opackim opu 'cil Zaluski ojczy
zng; przylc1czyl sie do nich trzeci, Kazmirz Tarlo, 
wojewodzic sandomierski. Szcz~ 'liwie stan~li 

'v Berlinie, a grzeczuie przyj~ci, grzecznie poze
gnani, ruszy li w dalszC! podroz z wdzifJczno 'ci(! dla 
ele]~tora, kt6ry nietylko ze pami~tal o 'vyo-odach 
posl6'v polskich, ale jeszcze obdarzyl ich na dro
gQ pi<eknen1i podarunkami. Jechali, zawsze we 
trzech, na Lipsk, Norymberg~, Strasburg, potem 
przcz Lotaryngi~ do8tali sifJ do Paryza. Tutaj 
rozstali si~: podkomorzy warszawski pozostal 
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w Paryzu, a Zaluski pu ~cil si~ na poludnie ku IIi
szpanii. Chcial przypadck ze w Blois spotkal si~ 
z mlodym Rafalem Lcszczy!1skim starostC1 'vschow
skiin 1), }{tory podrozowal wtedy po Francyi pod 
nadzoren1 Melchiora Gurowskiego. Podobaly si~ 
Zaluskiemu tego mistrza prawosc i rozs'!dek, i dla
tego prosil Leszczytiskiego zeby 1uu go dar za 
sekretarza poselstwa. Starosta ch~tnie na to ze
z,volil. Bylby san1 jeszcze w podrozy do Iliszpanii 
naszemu kanonikowi towarzyszyl, gdyby slabosc 
nie zatrzyn1ala go dluiej cokolwiek w Blois. 

Dalej \vi~c z Gurowskin1 odbywal Zaluski po
dr6z 2); odwidzil Bordeaux, BaganQ (BajonnQ), 
San Sebastian, nareszcie przybyl do vVittorii, 
gdzie zabawny mial przypadek. W I-Iiszpanii za
kazane sq, n1ale strzelby, ktore tam pistoleta1ni na
zywaj~. Orszak poselski nic o te1n niewiedzial, 
a niewiedz:tc, naturalnie zadnej nierobil z tego ta
jemnicy ze broil zakazan~ posiadal. Siadaj~c do 
o biadu kazal Zaluski znicsc tlomoki .i cal y swoj 
arsenal do izby. Kucharz, ktorego kanonik wi6zl 
z Polski ~vnosil juz pierwsze danie, kicdy wszedl 
ktos do komnaty, przyodziany plaszcze1n, i tam i 
nazad przeszedlszy si~ po kilkarazy, wzi~l do r~lci i 
obejrzal broil. polsk~, a przedewszystkiem pistolety; 
potem rzucil oczami na skrzyniq, kt6ra stala w je
dnym kq,cie l{omnaty, wzi~l pistolety, schowal je 
do skrzyni i zamkn~l. Byl to alguazir. Niemogli 
si~ nasi wstrzymac od smiechu; ale Hiszpan, jakby 
na to niezwazal, wzi~l za pistolety Gurowskiego, 
z podobn~ze uroczystoscie]: je zamknC!l w skrzyni 
na klucz i ani slowka niewym6wiwszy, wy
szedl. Po jego odejsciu przywolal Zaluski gos
podarza i pytal co si~ to wszystko znaczy. Powie
dziano mu, ze alguazir spelnil tyllro swoj obowi~
zek. Niebylo zatem co robic, tylko prosto udal si~ 
posel do gubernatora n1iasta, zeby mu wlasnosc 
powrocil. Oczywiscie niebylo z ten1 zadnej trud
nosci: gubernator obejrzal paszporty polskie, a 
przekonawszy si~ ze Zaluski jechal w charakterze 
posla rplitej, kazal slusarzowi otworzyc skrzyni~ 
i oddal pistolety, co stalo si~ z wielkC! przykrosci~ 
alguazira, ktory gniewen1 uniesiony, ulmowal 

1
) Ojciec krola. Stanislawa. 

2
) Ten Gurowski byl poten1 kusztelanem z kolei mi~

dzyrzeckim, gnieznienskim, poznnnskim, i umarl 1 7 0 4 r . 
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zetnStQ. Led,vie co 'vyj echali nasi z ""Tittorii, ai o rni-
1~ 1noze ocl tego 1niasta zajcchal itn znowu drog~ 
O\V I-Ii .,zpan, ktory t.ym raze1n znajdowal siQ na czele 
pe,vnego oddzialu zolnierzy, i bylby uiezawodnie 
napa to,val orszak polski, gdyby na nic ~podzic
wajC!cych iQ natrafil. Pokazali mu Polacy z ocldali 
bro{t . trasznicj ·z~ od pistolet6,v, a Iueprzyjaciel 
usb!pic n1u ial, zgrzytaj~c ZQban1i. Tego stun ego 
j cszcze "\vieczora zabierali sig j nz nasi do noclegu 
"\V pewnej \viosce, kiody uadszcdl jakis nadQty Ili
szpan, i pozdrowiwszy ich zapytal: coscic wy za 
jedni? Odpo,viedzieli ze przyby,vaj<l: z .Flandryi 
hi zpauskicj. ..A.lc pan I-Iisz pan chcial widocznie 
przewlekac roztno'v~, bo zaez~lsiQ wydziwiac na
szym, ze tak 1nlodzi i ze siQ odwazyli puszczac sami 
'v podroz przez nicznajon1c ziemie, po tyln dro
gach pelnych nicbezpieczenstwa i t. d. Zaczq,l po
ten1 dingo rozpowiadac jakies hi ~to rye o napadach, 
o rozbojach, }{tore pewno so hie sam sko1nponowal, 
klan1al na potQg~, przesadzat i znowu zaczynal: 
prawic o niebezpicczenstwach. Nasi wrQCZ 1nu od
parli m6wi<!c: nicjcste ~my tchorze i potrafim op~
dzic siQ rozb6jniko1n i zlodzicj om, bo na odwadze 
nan1 niezbywa; broni 1namy dosyc, gotovvi jestes1ny 
odeprzec wroga i t. d. Na dowod zas gotowosci 
swej opowiedzieli znowu IIiszpanowi powiesc 
swojego wynalazku, jak k.ilka dni te1nu dziclnie 
SiQ raz spisali i rozb6jnik6w nauczyli rozun1u: mieli 
san1i niby zgin~c, a ich pozabierali 'v gorach. Dzi
'viJ si~ wiclce tej odwadze hiszpanski przyjaciel 
Polak ow; niedlugo juz siedzial, ul{lonil siQ im bardzo 
n1ile i wyszedl. Gospodarz ostrzegl zaraz orszak 
ze roz1nawiali ze szpiege1n gerylasow. Mozna 
so hie przeto wystawic z jak<Jt obaw~ odbywal na
zajutrz Zaluski dalszC! podroz; ale jakos za lask~ 
Boz~ szczQsliwie przybyli wszyscy do Burgos. 

Byl w tem n1iescie .dla publicznego uczczenia wy
sta,viony slynny cudami krucyfiks, i dlatego, cho
ciaz juz pozno bylo, udali si~ nasi zaraz na swi~te 
miejsce do kosciola, i przed cudownym krzyz em 
upadli, blag~jC1C boskiego milosierdzia. Nagle jakis 
straszny halas obil si~ o ich uszy, tak ze nawe~ 
lichtarze ze ~wiecami pospadaly z oltarzow. Prze
l~kli si~ mocuo i spojrzeli po sobie przerazeni; ka
zdy juz rachowal sifJ ze swojem sumieniem vr pier
wszem uczuciu zalu i postano"vil zaraz nazajutrz 
odbyc pokutQ sakramentalnt!· Jeszcze nieochlodli 
z przerazenia, kiedy dolvcipny sprawcn tej przy-



gody wysun~l si~ z poza oltarza, i tak wielki ~miech 
wzbudzi! w orszaku, jak wpl'zody wielk~ bojazn. 
Niezmienili jednak swojego postanowienia, i naza
jutrz przyst~powali do spowiedzi i przyjrnowali 
wszy scy cialo pa11skie. 

w dni kilka potem przybylinasi bez zadnej przy
gody do Madrytu. StanQli w gospodzie ktor~utrzy
mywal jakis bardzo grzeczny Brabantczyk. ...t\.le 
Zalnskien1u, jako kaplanowi, niewypadalo bawic 
dlnzej w miojscu publicznem, i dlatego udal siQ do 
klasztoru karn1elitow trzewiczkowych. Nad wszel
kie jcgo spodzie,vanie, bo przed nikin1 ani jednem 
sl6wkien1 niezdradzil urzQdn wojego i naz,~iska, 
nuncyusz apostolski w lliszpanii, ksi~dz :Nlare
scotti, kt6ry poten1 zostal kardynalen1 i by lnawet 
kandydatetn do tronu papiezkiego, clowiedziawszy 
siQ o przyjezdzie Zaluskiego, odwidzi! Polakow 
w tyn1 klasztorzc incognito. Zaluski znal go da
'vniej bardzo dobrze, l\:iedy byl jeszcze w Polsce 
nuncyusze1n; zt~d zaraz przypomnial so hie jal{ raz 
na pole elekcyjnc jechal z nim razem w powozie 
swojego 'vnja, biskupa cheltnii1skiego, przydany 
mn b~clq.c do infor1nacyi i 1)oslugi. DlateO'o 1nial 
juz Zaluski pcwne pra,va do wzgl~dow k iQdza 
nnucyusza, ten1 bardziej zc k iq,dz podkanclerzy 
zy} z 1\llarescottiln odda,vna w scislej przyjazni. 
l{iedy nasz kanonik odjezclzal clo Hiszpanii,jeszcze 
ua 'vsiaclaniu prawie 'vuj da,val n1u przestrogcc, ze
by we wszy tkicn1 radzil siQ i po .,t~powal za zda
niein Marescottcgo. Szcz~ ~liwy byl posol ze n16gl 
teraz posluchac wuja. 

Niebylo 'vtcnczas 'v Madrycie d,voru, bo ten 
w kazclq, por~ rokn odn1ienial swoje zamie. zkanie. 
1Vlasnie tej wiosny dwor znajclowal si~ 'v .:\.ran
juez; przedten1 bawil w Escurialn. Spodzie
wano si~ krola 'v Madrycie dopiero po 3 4 ty
godniach, i dlatego w zaden sposob nien1ogl pr~·
dzej Zaluski odprawic poselstwa swojego, gdyz 
etykieta dworska \Vy1nagala, zeby tylko ·w l\Iadry
cie krol przyjtnowal posl6w cudzoziemskicb. Ra
dz~c si~ nuncyusza w kazdej materyi, Zaluski za
pytal si~ go takze, czy dla oszcz~dzenia czasu nie
moglby teraz zrobic wycieczki do Portngalii i tam 
si~ wprzod bprawic z poselstwa. ~farescotti wzi~l 
to do namyslu, i po kilku dniach, widz~c si~ z Za
luskim, odradzil mu zeby tego nierobil: moze si~ 
dwor rozgniewa, powiadal, moze za zle to poczyta 
i t. d. Wypadalo tedy czekac. 
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Nuncyusz jednak, lituj~c si~ na<l Zaluskim, wy
prawil swojego sekretarza do kardynala arragon
skiego i do hr. Pignaronda, do ktorych Zaluski 
n1ial listy, oznajmuj~c im o przyjezdzie posclstwa 
polski ego i o zamiarze wycieczki do P ortngalii. Ra
dzil si~ ich co robic. Stawiano tam z pocz~tku ja
kies trudnosci na dworze; ale jakichze tn1dnosci 
niezdolalaby usnn~c powaga tak znakomitego In~
za, i jeszcze ntu1cyusza, ktory posiadal rzadlc~ zdol
nosc jeclnania sobie wsz~dzie przyjaciol? ccGdybym 
byl znalaz!, powiadal potem Zaluski, takiego opie
knna w P ortugalii, jakiego n1ialem w Hiszpanii, wy·· 
szlabyna tem dobrze moja ojczyzna," Dzi~ki wply
wowi nuncyusza, clw6r hiszpa11ski przystal na 
wszelkie z~dania Zaluskiego i od powiedzial ze nie
ma nic teraz przeciw wycieczce jego do Portngalii. 
Ze si~ tak dobrze wszystko udalo, Zaluski dziQko
wal jeszcze za to poslowi du11skien1u, kt6ry wten
czas bawil w Madrycie i stara.n dla niego swoich 
vvcale niezalo,val. vV1)lywalyna to powody religij
ne; za }ask~ Boz~ alboWiem ten sam posel dunski 
pod pi~knem niebem hiszpanskiem zmienil si~ zu
pelnic, a przyj~wszy razem z zon~ \viar~ katolicke&, 
powr6cil odrodzony;n1 i wcale innyn1 czlowiekietn 
do swojej ojczyzny, anizeli z niej przyjechal. c<Nie
tak robi~ inni, 1nowi Zaluski, ktorzy w podrozach 
zagranicznyeh pozbywaj~ si~ ostatka uczuc rodzin
nych i trac~ wiar~, l{tora im n1iala przynie 'c zba-

. . '' 'vienie. 
Niezwlekaj~c zate1n dluzej, opuscil nasz kano-

nik Madryt, a grzeczny pose} du1l.sl~i odprowa
dzal go za miasto z calym swoin1 dworen1. Sa1n· si~ 
ofiarowal na takie towarzystwo. . Doprawdy nie
'vieclzial Zalnski co tak przywi~zywalo do niego 
posla. Czy byJ.a to ludzkosc i grzecznosc ja
kas wrodzona, czy jaka szczegolniejsza przychyl
nosc ella cudzoziemcow, czyli tez spostrzegl 
'v Polakach cos takiego co potrafilo go z~i~c 
poclobiei1stwein jakien1 lub 'vspomnieniem: dosyc 
ze fl1USial Zaluski odplacac si~ Dnnczykowi szcze-
1~~ wzajemnoscif!.. Nocowali razem. Na tym nocle
gn serdecznie podejmowal kanonik krakowski po
sla, a uazajutrz dopiero pozegnal si~ z nin1 i z ca
lym dworem jego, i ,vposrod zapewnien wzaje
mnej i trwalej przyjaini, odjechal dalej. Przy
jemne towarzystwo posla ustalo; ale nowy 
wypadek, bardzo dla wszystkich naszych po
drozuj~cych niemily, przerwal jednostajnosc, daj~c 
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po,vody do nowych wrazen. w ywolali go sanli 
Polacy, najprz6d nieostroznosci(! swojq, a poten1 
gnie\ven1. Przyjechali do Badajoz, dzie!1 caly t.ra
szliwie tluk<!c si~ na n1ulach. Byl dziel1 po tny, 
zapas6w zadnych niemieli; nicpodobna tez bylo slac 
I)O okolicach i trudzic nadare1nnie slnzbQ, zeby 
wyszukac cos postnego; dal wiQC sam so hie na ten 
dzicn Zaluski rozgrzeszenie (przyznaje siQ dobro
wolnte do tego bl~du), kupil kilka gol~bi i kazal 
z nich zwyczajen1 pol kitn zrobic frykasy, bo zo
l~dck gwalten1 siQ swego dontan·al. cc ,ami zaten1 
zajfJlisn1y si~ 1vieczerz~, opo,viada Zaluski, ob ku
balisnly golc!bki z pi6r, upiekli, u 'Inazyli i podali 
na stol, nietroszczt!c si~ o dzicn jutrzcj zy. Weseli 
poszlisn1y spac i nieprzewidzieli ze rado 'c na za 
za kilka ch,vil za1uieni siQ w placz a nawet i gnie
wy. Nazajutrz albowien1, kicdys1ny siQ spytali 
gospodnika ile mu siQ za nocleg nalczy, odpowie-
dzial ccpiQc piastrow" (piastr hiszpa!1ski znaczyl 
,vi~cej jak dukat ce arski). Niccsn1y od gospoda
rza naszcgo nickupowali, wigc to jcgo Z(!danie za
dziwilo nas, a Gurowskien1u na z6lc si~ zebralo; 
ztq,d wyb~kall{ilka gniewnych wyrazow. Ale Hi
szpan niedaro1val i z dum~ zamiast piQciu zazt!dal 
teraz dziesi~cin piastrow. Oczywiscie niemogli
smy sig nicgniewa6; ale na nic niezdal y si~ naszc 
zale, bo czc1n 'vi.~cej nastawali&1ny na gospodnika, 
ten1 on zapalczywiej cen~ noclcgu co chwila o 
pi~c piastr6w powiQkszal. Doszlo nareszcie do 
ogromnej summy 50 piastrow, a wtedy gospodarz 
dodal grozby do slow, i zapowiedzial nam wyraznie 
ze jczeli niezaplacim, doniesie o nas zaraz inkwi
zycyi 'wigtej, zes1ny W dzietl })OStny jedli go}Qbie 
mi~so. Co bylo robic? Moglem 'vprawdzie pod 
zaslon~ n1ojego charakteru poselskicgo opuscic 
Badaj oz, ale kiedym zwazyl ociQzalosc fliszpanow, 
zl~klen1 siQ i straty czasu i pieniQdzy, i Inusialein 
wejsc z gospodarze1u w uklady. Zacz~lem mo,vic 
ao niego slodko, tlumaczylem si~ koniecznosci(h 
wreszcic ofiarowalem 1nu cos wigcej nad 10 duka
tow ce arskich,- ktore ten bezwstydny czlowiel{ 
odebrawszy, opnscil nas na chwilQ. Jednakie 

nie1noglismy ·iQ tak pr~dko uspokoic, chcielismy 
naturalnie odwetu; ale potrzeba bylo udawac, ze 
si~ nic nictnozc. ''Tiedzielismy ze niedalcko szla 
granica P ortuO'alii J. ednakze ztnysli wszv niewia-

b ' . ' J 

donlo.se, prosilis1ny gospodarza zeby nas odpro-
wadztl do granicy, oczywiscie za nagrodq pieni~-
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zn~. Czego niedokaze milosc zlotego cielca? Go-
podu.rz zgodzil si~ i wyprowadzil na za bran1y 

tniej kie a l{icdys1ny je przebyli, ty ~iC!CCiu pyta{t 
zarzucili.~tny prze,vodnika, nibyto infor1nuj~c siQ 
o jedno nlbo o drugie, tak zc za natni po ·zedl az 
na polowQ 1110 tu. Tutaj juz byla zie1nitt i wladza 
portugal ka, tutaj wi~c, spokojni o prawo, n1ogli
smy nauczyc naszcgo przcwoclnika roztunu, jak rna 
si~ z goHcmi \vojctni obchodzic. J uz nie lowan1i 
wi~c, ale rozgami OCiQli 'rny go })Orzqdnic, a Inicli
SlllY z obc! je ·zczc z Pol ki tQgic rzcmienic tatar
skie. 

1

podzie\Vltmy iQ ze na z poczciwiec dluo-o 
pami~tat i naukQ i lakomst,vo l;·woje . 

ccl\iicli ~rny tcraz, tak opowiadaZalu ·ki dal ·ze przy
gody swoje, podwojnie weselszq, urogQ: nnjprzod 
kontenci ~1ny byli zc ~my s"voj gniew us1nicrzyc jako 
1nogli, a potcrn ze teraz zaczynala siQ nam podroz 
przcz ladniejszc P ortugalii okolice. Zaraz to wido
cznc po przejsciu granicy ze siQ jest juz \V obcyru 
kraju. l)owietrzc Jagodniejsze, ziclnia wi<~cej zy
zna, 'vygodnicj ze go pody, i sanl narod nierownie 
grzeczniej 'zy, bo go jakos wi~ccj z cywilizacyct 
oswoili .Ifrancuzi, co przybyli na pon1oc Portugalii 
w cza ie wojny hi ·zpanskiej. Pierw ·z<hn tnia
stenl kt6re natn z tej strony lezalo po drodze hylo 
Elvas, i ztqd w dni kilka prosto stanQlisiny w Liz
bonic. Do tolicy Portugalii, jak do W cnccyi, po
trzeba plytH! c 1norzem; w ·iedlisn1y zate1n na lodzic, 
i milQ przc~ zlo zrobili.'my, zanin1 mozna siQ bylo 
dostac do .~rodka 1niasta. Gospoda na ·za stala nad 
samyn1 Tagie1n. Rzeka ta, wclawiona przcz histo
ryko\v i poeto,v, 1niala niegdy~ w nurtach piasek 
zloty ktorym plynQla, ale za czaso"v na zych jui 
tylko dawn(! Z\vodzila slawq_.~' Szanujf!c podobnicz 
i w Lizbonie charakter swoj poselski i l{a
plai1ski, nicchcial Zaluski dlugo siedziec 'v: tent 
miejscu, do kt6rego schodzili si~ najpodlejszego 
stanu ludzic, i dlatego rownie prQdko zmienil mie
szkanic jak w Madrycie. 

Liz bona slynie po swiecie pi~kno 'ci~ swoich ko
sciolow, ktoryn1 nawet Rzym sprostac nietnoze, 
a w blizko 'ci uowej Z~luskiego gospody znajdo

'val siQ wlasnie klasztor obsze1·ny i "''· panialy be
nedyktyn6w, z bardzo pi~knym koticiolen1. Ze 
dwu tu mnichow n1ieszkalo wtym kla ztorze. Byli 
to ludzie swiatli i dobrzy teologo,vie, ale po laci
nie bardzo malo umieli; uauczyli si~ tylko na pa
mi~c technicznych wyrazen uzywauych w teologii, 
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a z reszt~ uzywali pomi~dzy ob~ j~zyka portu
galskicgo. Przeniosl siQ Zaluski do tego klasztoru, 
zajC!wszy na ~·woj uzytek kilka komnat bardzo wy
godnych, i zaraz dal znac do sekretarza stanu przez 
Gurow kiego o swojen1 poselstwie. Ale minister 
portugalski, k.tory znal bardzo dobrzc, jak sig tego 
spoclzic,vae nalezalo, Indye i Au1cryke, nie1nial 
zadnego poj~cia o EuTopie; ten1 bartlziej niewie
dzinlnic o Polsce, co to za ](raj i gdzic lezy. Napi
sal do naszego posla hilecik i z~dal od niego listow 
wierzytclnych. Znalazl zy w nich 'vyraz «Polonia'' 
wzi<!l Jat\vo Polonia za Colonia, i SC!dzil ze Zaluski 
przybyl 'v posel t'vie od ksi(Jcia clcktora nienuec
kiego. Poten1 jcunak, obejrzawszy lepit~j listy 'vie
rzytelne, gdy zobaczyl na nich podpis l{si~cia pry
masa ],loryana Czartoryskiego (bardzo naturalnie, 
bo 'vczasic bczkrolewia jak 1n6gl kto inny nad 
prynutsa podpisy,vae akta dyplo1nntyczne?) wy
obra.zil, sobi~ ze Zaluski bylpelno1nocnikien1 ar
cybisknpn gnieznie!1skicgo. <cZinarno\valen1 dni 
kilka ua prozno, opo1viada Zaluski, uczqe tego pro
staka, ktorcgo naz,vi ·ka niechc~ 'vyn1ieniac zeby 
IDU "\V..:tyuu po S'viecie nienarobie, zarnin1 go zdo
}a}em l)rzckonae kto jeste1n, i zani1n 1nu "\vytluma
czylenl ~cn1 posel od rplitej polskiej. ' Przy tej 
okolicznosci })Osel nasz przytacza jcszczc jeden 
przyklad grnbej niewiadon1osci togo 1ninititra. Portu· 
galczyk, przcsylaj'!c n1u raz wiado1nosci z Polski, 
ktore swiezo nadeszly, dodal od sicbie iz z pewno
sciQ: wie o tchn ze Tataro,vie oblegli jQ. cn1(!, tak jak 
gdyby Polska bylajakQs tam t'vicrdz'! albo 1niasten1. 
Drugi raz opo,viaduno o nin1 ZaluHkic1nu ze posla 
"""r. Brytanii pytul sie czy Anglia jc t 'v Lonclynie, 
czy tez Londyn w Anglii? 

Przen16gl nareszcic Zalu ki 'v zystkic trudnosci 
i uzysl(al poslnchanie u ksi~cia Piotra, rej enta por
tugalskicgo. Bylo juz wtedy po rozwodzie krolo
wej, Z don1u ltsi~zniczki sabaudzkiej, Z panUjCl:Cyn1 
krolen1 Alfonsen1 i po \Ve elu jej z Piotrc1u. Roz
w6d ten do skutku przypro,vadzil kartlynal Detre 
krewny jej, a lubo ksi~zna byla juz tcraz tylko zo
n~ rej cnta nie zas krola, przeciez 'vszystkie honory 
krolewski po policie jej oddawano. Na uroczysten1 
po luchaniu ocldal Zaluski li ty 'vierzytelne ktol'C 
z sob~ przywiozl. Ksi~z~ rejent odebral je z wi
cloczn'b obaw~: drzaly 1nu r~ce, kto tan1 wie clia
czego, i poten1 odpowiedzial poslowi 'v j~zyku por
tugalskim, kicdy Zaluski do niego perorowal po 
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lacinie. Nast~pniezaprowadzono po ·la do krolowej; 
wydala mu siQ ta pani 'vi~cej m~zcz yznC1: niz ko
biet~. Czekala na niego w ogromnej altanie pod 
malym baldachinem, glowQ miala przykryt~ pe
rukq,. Otaczaly krolowq. po,vazne nie,viasty i dzie
wice, ale wszystkie milczq,c siedzialy jak pos~gi 
po obu stronach w krzeslach drewnianych. 

Przyj~la krolowa Zaluskiego z wielkC! grzcczno
, ci;h a powiedzia1v zy i to i owo, puscila. Zaraz po 
obiedzie przyslala mu swojego spowiednika, jezuit<J 
ojca Ryszarda, z obietnica1ni zc \vsta,vienielnsie swo-.., 

jen1 dopon1oze 1nu do uzy kania pon1y'lncgo skut-
ku poselst,va. \V d,va dni potem dala Zaln ,kiemu 
krolowa drugic po luchanie, ale juz pry,vatne, i za
pytala go nawiasem jak n1u si~ podobala Portuga
lia. Chwalil ilc m6gl i narod i kraj Zaluski, ale 
doclal w roz1nowie, ze wprzody i teraz widz~c przy 
wchoclzie do palacu jej panny, gotow byl. przypu
scic ze to obdarzone cialen1 po q,gi. vVracaj~c do 
iebie, kiecly na pozegnanie klanial Hi~ na t(J i na 
drug~ stron~ ty1n niewiaston1 Zalnski, 'vszystkie 
po kolei 1-vstawaly z krzesel i calowaly go w su
tann~. Je t albo,vienl zwyczaj w Ili~zpanii i Por
tngalii iz pobozni, spotkawszy k i~dza ~~wieckiego 
albo 1nnicha na ulicy czy vv l{oscielc, calujq, go 
zawsze 'v plaszcz albo 'v brzegi sutanny. l{rolo
wa smiala si~ z tego, i zwolawszy swojo nicwiasty, 
opowiedziala in1 wszy tko co n16wil niedawno 
Zaluski o pos~gach. 

Zlozylna tgpnie na z po el holdy S\voje ksi~-

.... 

ciu de Caduval, ktory niedlngo pote1n, nin1 Zaluski -
jeszcze wyjechal z Portugalii, utracil zong rodem 
Francnzk~, n1atkQ trzech "'yno,v, pretendcnto\v do 
tronu, w razie gclyby k i(!i~ rejent umarl bezpotom
llJlll. Grzccznie bttrdzo przyjG1l Zalusl{iego ksi~z~, 
i zawszc n1u wiele przyjazni okazywal. 

(<Uwolnivvszy si~ takin1 sposobem od wizyt urz~
dowych, ciqgnie dalej nasz kanonik, zaczqlen1 si(J 
krz~tac okolo prawienia mojego posel t"\va. Oznaj
n1ile1n clworo\vi o smierci krola ~Iichala i uiebczpie
czel1stwachjakie nietylko Polsce ale i calen1U swia
tu chrze 'cia1l. kiemu zagrazajq, od Turek; mowi
lenl ze ,v zy~cy npadniem z kolei,jezeli \vi~cej od
dalonc 1)a1l. t\va, a wszczcgolno.' ci bogata Portnga
lia, nieudzieli pon1ocy Polsce, ktora byla przedmn
rzem cywilizacyi. \Vielkie zwyci~zt\vo chocin1skie 
Sobiesl{iego nieugasi, rozpowiadalen1, wojennych 
zapal6w Porty, ale owszen1 jeszcze na wi~ksz~ 



skal~ je rozwinie. Cala wschodnia polowa swiata 
ttderzy na Europ~. Dowodu nato nie potrzeba ze 
smok turecki spragniony jest krwi chrze~cianskiej. 
Takem dowodzil; ale na prozno ronilem slowa. Z po
cz~tku szlo jakos trudno, potem lepiej cokolwick; 
ale przeplyn~wszy Wisl~, utonQlismy na Dunajcu, za 
spraw~ wlasnie czlowieka ktoremu interes chrze
scial1stwa najwi~cej byl powinien lezec na sercu. 
Najwi~ksza trudnosc pokazala si~ o pieniCldze, 
bo skarb portugalski, jak nasz, jest bardzo biedny, 
wtenczas kiedy fortuny panskie pospolicie ogromnc. 
Krol w Portugalii zyje kosztem czterech panow, 
z ktorych kaidy co kwartal musi go 'vlasnym lco
sztem podejn1owac. Otoz przyjazny los %rzqdzil 
ze jeden z tych panow umarl bez clzicci i bez dal
szych krewnych, a maj'}:tek jego, wartosci 8 k.roc 
sto tysi~cy piastrow, przez testament przeszedl na 
wlasnosc krolewskGJ:. Korzystalcm z okolicznosci, 
i zaraz podalcm not~, w kt6rej dowodzilen1 ze Bog 
sam nastrQcza ksiQciu rejentowi spo8obnosc u lu-
zenia sprawie chrzesciail.stwa; nicchajby tylko od
dal to na potrzeby rplitej, co tak nagle spadlo na 
niego bez zadnych zachodow i pracy. Pobieglem 
zaraz do kr6lowej, pewny jej pot~znego wsparcia; 
pobieglen1 dalej do ministr6w i do wszystkich pa
now kt6rzy n1ieli jakiekolwiek b~dz znaczenie 
na dworze. ''"r szystko jakos skladalo siQ dziwnie 
wedlug zyczef1 moich, tembardziej ze1n nmial si~ 
miarkowac i obiecalem si~ tylko 500,000 talarami 
cesarskiemi kontentowac; lecz wiedzialem dobrze ze 
przyniesie mi to dwa razy tyle kapitalu, jezeli wy ... 
laduj~ kilka okrfJtow r6zne1ni towarami, a zwla
szcza korzeniami i cukrem, zeby sprzedac to wszy
stko w Gdansku. Otrzymalem juz nietylko odpo
wiedi, ale i uroczyste pozwolenie, zebym ugodzil 
si~ z kupcami 'vzgl~dem przeslania obiecanej sum
roy w calosci do Polski. Upojony radoscif!, dni kil
kawylf!.cznie poswi~cilem tej sprawie. Za posredni
ctwem konsula francuzkiego p. de la Grande wcho
dzilem juz w uklady z zacnemi kupcami, lctorzy 
obowi~zywali sifJ zakupione towary dostawic do 
Gdanska, przyjn1ujq,c nawet na siebie odpowie
dzialnosc za burz~ na morzu. Nic juz wi~cej nie 
pozostawalo do czynienia jak tylko podpisac kon
tr~~t, zaliczyc kupcom pieni~dze i okr~ty wypra
WIC na morze, kiedy nagle cala ta sprawa w leb 
wzi~la, z wielkGJ: rplitej szkod~. Byla to burza 
w komnatach panskich, ale jak rozgniewane morze 
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rozrzucila 1noje nadzieje, owoc zabiegow tylu. 
Przybiegl do 1nnie jeden z rajcow krolewskich i 
dlugo prawil o uczuciach najprzod k i~cia rejcnta, 
a poten1 o gorliwosci ministr6w portugalskich dla 
sprawy chrzc~cianstwa, i wreszcie zapewnial ze 
skarb krolestwa rplit(!t polsk~ wiQks zym jeszcze 
zasobe1n poratuje jak dot<!td obiecywal. Z bolcsci<! 
sluchalem rozprawy, tern bardziej gclym z dalszc
go ci'!-rru jej wyroztunial ze lctos na radzie obalil 
wniwecz moje zamiary. Dzi iaj jc zcze wspomiuac 
o tern, je t to 'vielk~ 1ni wyrzq,dzic przykro 'c. Zno
wu pisalem tncinoryaly, przypominalem dane juz 
slowo, prze adzalem nieszcz~scia rplitej, zapewnia
lenl ze owa su1nma przyjQt~ b~dzie jako najwiQksze 
dobrodziej two. Nieoszcz~dzalem sobie zadnej 
pracy, nzylcm wszystkich sposobow, mowilem, pi
salem, chodzilem, dowodzilem jalt wiclka b(Jdzie 
pomoc dana w; czasie, chociazby n1niejsza cokol
wiek; ale wszystko jnz bylo nadare1nnie, szkoda 
tylko czasu i atlasu. Jednakze niewyrzeklc1n siQ 
jeszcze nadzici, bo1n s~dzil ze znajde jakicgo opie
kuna i po1nocnika przed rz<!den1 portugalskitn. Zy
lem dosyc poufale z ojcem Rafale1n Teatyne1n, za
konnikienl 'vybornym i bardzo zacnyn1, do niegom 
teraz przypadl zeby t~ sprawQ Bozc~ swoi1n przy
jaciolom panom polecil i wywicdzial . iQ o przy
czynie tak naglej zn1iany w postQpo,vaniu rz:J.dn 
portugalskiego. Z latwosci~ przystal na moj~ pros
b~ ojciec Rafal, a ze byl to czlowiek bardzo spryt
ny i przebiegly, prgdko po nici doszecll do klQb
ka. Niktby uieuwierzyl temu ze pop ul mi naj
pi~kniej ze widoki ksiq,dz nnncyu~z apostolski 
Durazzo, kt6ry pote1n zostal kardynalem i zyl bar
dzo dlugo 1). Mial on poprzednio rozkaz od stoli
cy apostol kiej aby wyjednal jakfl: wielk~ summ~ 
pieni~znq dla Polski u bogatej i kwitnq,cej Portuga
lii, ale nic nie m6gl zrobic, chociaz siQ krz~tal do
syc zywo. Bye wi~c moze zazclrosc, zem ja, mlo
dy dyplomata, (mialem wtenczas ledwie lat 23 wie
ku) otrzymal to z pomoc~ nieba bardzo latwo, cze
ga on stary, wy luzon~ juz, niem6gl otrzymac 
z trudno 'ciCJ., 1noze ta zazdrosc powiadam, byJa po
wodem ze postanowil mi przeszkodzic. Nieprze
s~dzam jednakze; mogl miec Durazzo inne jakie 
powody, dla mnie tajemnic~ okryte. Latwiej to ze-

1) Etiamnum in vivis agit, pisze Zaluski T • I. str. 515. 
Czy to odnosi si~ do roku 1 7 11 w kt6rym wydal swoje listy? 

2 
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psuc CO SiQ uobrze zacz~}o, jak naprawic to CO si~ 
juz raz zep ulo. Jakichze posob6w uzyl ntmcyusz 
do swojej intrygi? Oto przekonal n1inistr6w por
tugalskich, ze trzeba wstrzymac si~ cokolwiek 
z przeslanie1n pieniQdzy, az wi~ksze summy si~ 
zbior~, bo to co teraz Portugalia ofiarowala Polsce, 
ani pobije Tnrcyi, ani zobowi'!.zc rplitej, a gdy "vi esc 
rozbiegnie si~ po Europie zc tak potQzne krole
stwo dalo na 1-vojn~ przeci'v \vrogowi chrzescian
stwa tak malo, to do reszty Portugali~ pomi~dzy na
rodami sko1npromituje. Roz ~dniejby wiQc zrobil 
ksi~z~ rejent, gdyby obiecanq, umm~ zlozyl gdzie 
o ,obno, nie,vydajC!c jej "\Veale, azeby "'i~ innemi ja
kiolni wply\v!uni powi~kszyla; 'vtedy dar jego byl
by godniejszy wielkiego kr6lcstwa, dzialalby sku
teczniej na jego przyszlosc i rozslawilby szeroko 
imiQ Portugalii. Tak m6wil w radzie kr6le
wskiej Durazzo, ale wielu w tern mialo interes 
ze by ~ umma pozostala w krajn. Rozplakala sifJ 
z zalu lutnia n1oja, bo nadzieja k:tor~ zcsc tygo
dni zywilem \V crcu upadla: zkoda mi bylo cza n i 
straconej pracy, wreszcie pit~niQdzy~ bo na koszta 
kontraktu tak ~j... bardzo 'vyek.:pcn 0"\Yalem, zem 
nien1ial na zycic i pozyczylen1 u pana de la Grange 
pieniQdzy, ktorc dopiero n1ialem mu odeslac 
z Madrytu. 1'aki byl koniec poselst-\va 1nojego 
w Portugalii. W zyscy poczciwi ubolewali razem 
zemn~, a najwi~cej kr6lowa, kt6ra nuncyu zo\vi da
rowac tego co zrobilnie mogla." 

Zalu ki jeszczc 'vspomina o kilku szczegolach 
tyczC!cych iQ jcgo pobytu w Portugalii. 

Odwidzil slawny ow l{la ztor ~. IIieroniina, od
dalony o 1nil~ od Lizbony, z'vany kla ztore1n bet
lellein kin1. Ostatni to kraniec ziemi enropej kiej; 
za nhn juz n1orz(\. Ogl~dal tam groby kr616w Por
tugalii, przyczen1 nast~pntt na ungla n1u siQ uwa
ga. Panstwa zic1nskie, m6wi, maj~ za granic~ ocean, 
gory albo inne jakie zapory: ale zycie i uadzieje 
ludzkie za o. tatni w6j kres In ajC! groby. 0! bodaj 
to ludzie zroztunieli! 

Wracal Zalu ki z klasztoru betlehemskiego, kie
dy towarzysz jego \vycieezki, ojciec Rafal, opowie
sciarni S\VO,i l'Hli za1)alil naszfgo pielgrzy1na cb~CiC1 
zwidzen.ia jeszcze drugiego klasztor11 znajdujqce
go si~ \V ol{olicy, tnniszek s. Bencdykta Partenona. 
uNiewiasty i dziewice Bogu w tej ustroni poswifJ
cone, ktozby uwierzyl, wola Zaluski, rozdzielily 
si~ na dwa nieprzyjazne sobie obozy. pieraly ifJ 

z sob~ komu nalezy pierwszenstwo, czy s. Janowi 
chrzcicielowi, czy s. Janowi ewangeliscie, a ze 
to od bardzo dawna trwala ta klotnia, wi~c przy
j~la juz wielkie rozmiary. Niebyl ten sp6r zape
wne mily niebu, bo kiedy na zietni 'vcielone 
slowo nie dawalo zadnemu ze swi~tych pierwszen
stwa, pocoz dochodzic bylo kto z nich 'viQkszy 
w kr6lest,vie niebieskiem"? Alec to juz takie prze
znaczenie plci labej, ze mniej zych rzeczy poj~c 
nie moze, a chce bo kie mierzyc. Poddaly zatem 
pobozne dziewice pod egzamen swi~tych kt6rych 
szanowaly jako S\voich patronow. Kazda z nich 
wstQpnj~c do lrlasztoru oswiadczala i~ za Jauem 
chrzcicieletn albo za ewangelist~. , a potem codzien
nie slawily jednego albo drugiego. vV dni uliano
wicie w }{torych obchodzila si~ patni~tka swiQtych 
Janow, kazde stronnictwo u ilowalo przewyzszyc 
przeci\vne w ubraniu oltarz6w, \V ln .. zq.dzeniu na
boze1'1 twa albo czems podobnen1. Zdobywaly Ni~ 
na rozmaite do tego koncepta, 'ciC!galy do swoje
go klasztoru jaknajwymowniejszych kaznodzie
jow, a jezeli jednemu z nich udal si~ szczytny pa
negiryk, w kt6rym ten albo drugi swi~ty zy kal 
oczywi te pierwszel1 t1-vo, nie bylo ko!1ca po,vinszo
waniotn i nagrodom ..... J\..le nie w tych jedynie grani
cach zamykala siQ gorliwosc swiQtych panien: cz~
sto prowadzily a1ne z sobq. roz1nowy, ktore w Inia
rQ im dlnzsze, tetn 1-Vic=Jcej zdradzaly ognia, i nie
braklo wcale przykladow ze od lo'v przychodzilo 
do bojki. Niekontente z tego muiszki, jeszcze za 
kla ztoren1 prowadzily wojnQ. l{to tylko z obcycl1 
podroznych zwracal i~ w ich progi, zaraz na 
poczq,tku po przy,vitaniu zada,vano mu pytnnie, 
(jak gdyby dlatego zeby wybadac czy przycho
dziell wart ogi~daJ osobliwosci swi~tego tniejsca) 
za jakhn patronem sam trzyma. Wedlug odpo
wiedzi kazdy bywal przyj~ty, z tej strony rado
sci€1, z tamtej dzikiein wejrzenietn. Toz sainO i Za
lu. kie1nu si~ przydarzylo, bo kiedy do ksieni udal 
i~ 'v \voim intere ie, prosz~c zcby ""'iQ za nim 

wsta"\vila do rz'!du, (a wiel e on a tnogla w istocie 
u n1ini trow portugalskich) zaraz na amym pra
wie w~t~pie po lyszal zapytanie, ktory z obudwu 
Jan ow je t wi~k zy? u przedzony juz byl 0 rze
czy po el, i dlatego stosownie do zyczenia ksieni 
odpo,viedzial ze szanuje wi~cej ~. Jana chrzci
ciela, i t<:hn wyznaniem tak mocno uj<!l za serce 
t~ powazn~ matron~, ze wiele potem i serdecz-
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nie pracowala dla sprawy polskiej; cicszyl j~ 
kaidy krok Zaluskiego na tej drodze pomyslny, 
smucil nieszcz~sliwy, jak gdyby to o ni~ san1~ 
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chodzilo, a za kazdy1n razen1 odbieral posel polski 
od nicj najczul ze do wody przyjazni i zaintere-

• • sowaxua s1e. 
"' 

N I E D Z W I E D Z I E. 

Niedzwiedzie s~ to zwierz~ta wielkicj budowy, 
grubych kosci, st'!pajq, na calej podeszwie i nogi 
n1ajq, pi~cio-palcowe, pysk mniej wi~~ej przedluio
ny, m6zg obszerny, j~zyk gladki i z~b6'v t z po
mi~dzy nich g6rne s~ wiQcej zaostrzone, dolne 
szerokie, przy nasadzie klapk~ opatrzone; klow 
n1aj~cych ksztalt stozkowaty ~=~ i ZQb6w trzono
wych ~-, z kt6rych w g6rze 3, w dole 4 falszywe' 
wypadaj~cc. U szy maj<1: miernie wielkie, nicco kon
czy te, z obu stron obrosle; uogi opatrzone pazu
rami bardzo mocnemi, zakrzywionemi, przeznaczo
nerni do kopania ziemi i wdrapywania siQ na drze-

. 'va; ogon kr6tki i cyck6w 6, z kt6rych dwa s~ 
piersiowe, a 4 brzucho,ve; nic posiadajq_, kiszki kq,
tnej. Odzicz kudlata, z dlugiej, gladkicj, welnistej 
sierci zlozona. 

r iedzwicdzic odznaczajC! si~ pon1i~dzy IniQsozer
nenli wielkosci~ ciala. CiQzkosc budowy ich czlon
k6w i chodu zdaje si~ zwiastowac srogosc i dzi
kosc; jednakze czolo szerokie, pysk cienki, glowa 
w g6r~ podniesiona, niszcz~ w cz~sci pierwsze to 
wrazenie. 

Obdarzone sil~, kt6rej wi~ksza cz~se zwierz~t 
nie jest w stanie si~ oprzec, niedzwiedzie nie s~ 
niebezpiecznemi, gdyz nie uzywaj~jej do zaczepki. 

Organa ich trawienia s~ tego rodzaju, ze czyni~ 
je 'vi~cej wszystko-zernemi niz miQso-zernemi; 
wszak.ze w razie glodu s~ ony. bardzo zarloczne, 
i nie czyni~ zadnego w pokarmach wyboru, lubo 
i wtenczas nawet niezaczepione, nie rzucaj~ si~ 
na ludzi. 

oznawszy budow~ ich z~b6w, mozna podlug 
niej bardzo }a two wiek ich ocenic, chociaz w prak
tyce jest to niewykonalnem. Niedzwiedzie oczy 
maj~ male, lecz wzrost, jak rownie sluch, doskonaly. 

Budowa ich czlonko'v pozwala in1 utrzy1nywac si~ 
pioniowo na zietni i z latwosciq, wcho dzic na drzcwa, 
a ksztalt ciala i obfity zapas tlustosci czyni jc wy
borneini plywakatni. Ukolorowanie prawic tl wszy
stkicl gatunk6w j~st jednakie, tak ze wcale za ce
chQ charakterystyczn<1 uwaianem bye nien1oze, je
dnak daj~ siQ tu widzicc niejakie odcicnie. I tak je
dne gatunki w· mlodym wieku, drugie przez cale 
zycie S~ bialawc, inne wpadajC1 'V Czarny }(olor, in·
ne \V brunatny lub plowy. Kolory te ulegaj(!jeszcze 
roztnaitym z1uianom ze 'vzgl~dn na odleglosc cza
su ocl wylenienia, i stopniowo przechodzCJ! z koloru 
czarnego w rudawy, z6lty lub bialy; n1o%na takze 
zan,vazyc niejakie odcienie pomi~dzy jedn~. plci~ 
a drug~. 

Geoffroy Saint-IIillaire zauwazyl ze po1ni~dzy 
migsozernemi s~ ony najmniej chciwc na mi~so 
i najniech~tniej rzucaj<1: siQ na zyw~ zdobycz. 

Miod jest najulubienszym ich pokarmen1; oprocz 
niego na wolno 'ci jedz~ 1nlodc pQdy drzew, owoce 
i korzcnie soczyste, a gdy glod je przyciska, rzu
cajq, siQ, lubo z niech~ci~, na zwierz~ta. Z tej przy
czyny nie mozna ich uwazac za wyl<}Cznie miQSO

zerne, gdyz nawet gatunki w okolicach podbiegu
nowych mieszkaj~ce jedynie dlatego samein mi~
sem zyjq,, ze nie 1naj~ w swojej sicdzibie innego po
karmu, czego dowodem jest to, ze te same gatunki 
w n1enazeryach prawie samym chlebem zywio si~ 
dajq,. 

Buffon m6wi o niediwiedziu brunatnym w wojej 
historyi naturalnej og6lnej i szczegolowej, ze jest 
on dzikim i sa1nowolnym , ze przez instynkt unika 
wszelkiego towarzystwa i oddala si~ od miejsc 
przez ludzi zamieszkanych, a przeciwnie rozkoszu
je si~ tam, gdzie przyroda w pierwiastkowym 



jeszcze spokoju si~ utrzymuje. Starozytna jaskinia 
w niedost~pnej skale, w posrodku dziewiczego la
su, lub grota w pniu olbrzymiego drzewa przez 
czas utworzona, SC1! wedlug zdania Buffona najulu
bienszem niedzwiedzia mieszkaniem. Tam samo
tnie przep~dza on CZQSC zimy, wytrawiaj~c zwolna 
tluszcz wewn~trzny, i nie wychodzi z niej dopoty, 
dop6ki calkowicie nie schudnie. W czasie lekkiej 
zimy zupelnie ou nie zasypia, a przeciwnie pod
czas silnych mrozow wpada w dose mocny letarg. 
To usposohienie niedzwiedzi czyliz nie jest dowo
dem m~drosci Stw6rcy? Gdyby niebyl takim ich 
spos6b zycia, gdziez potrafilyby znalezc pozywie
nie w czasie silnych mroz6w? Zadziwiaj~c~ jest 
rzecz~ ze w niewoli niepodpadaj~ ony zupelnie 
temu stanowi uspienia; "vidac wiQC ze Stw6rca 
chcial im tu przyjsc w pomoc, azeby si~ mogly 
obejsc bez brania pokarmn wtedy, kiedy pozyska
nie talrowego byloby ella nich bardzo trudnthn. 

Obyczaje niedzwiedzi s~ bardzo ciekawe; chc~c 
je mniej wi~cej dac poznac czytelnilcom, przyto
czyn1y to co o nich movvi Fr. Cuvier. 

<<Roztropnosc i przezornosc, utrzymuje ten zna
komity uczony, jest charakterystycznq, cechClt 
niedzwiedzi. Omijaj~ one zdaleka kazdy nieznany 
przedrniot, a jezeli s~ zmuszone zblizyc si~ do nie
go, czyni~ to zwolna i ostroznic. Obchodzq, go 
wi~c i ogl~dajq, zc wszystkich stron, i dopiero gdy 
si~ przekonaj~ ze nie jest dla nich niebezpiecznym, 
calkowicie do niego si~ przyblizaj~. Z tern wszy
stkiem niebraknie im ani na odwadze, ani na stalo
soi. Zaczepione, m~znie stawiajq, si~ do wallri, ni
gdy z placu nieustQpuj~, a skoro zycie ich jest 
w niebezpieczenstwie, wscieklosc ich przechodzi 
wszelkie granicc. Nadewszystko samica w obro
nie swych dzieci rozwija wszystkie zasoby sily 
musz]{ularnej i odwagi, rzuca si~ na najwi~ksze 
niebezpieczenstw.a i nieust~puje od wal.Ki az z osta
tniem tchnienienl zycia." 

Ciekawem jest widziec walk~ niedzwiedzia z psa
mi lub wilkami. Rzuca on na swych nieprzyjaci6l 
kanrienie lub kawaly drzewa, a gdy takowych nie
znajduje, chwyta w przednie lapy drq,g jakikol
wiek i nim dzielnie si~ broni. P ostrzelony 'vpada 
w wscieklosc, rzuca si~ na czlowieka i bije go 
ci~zkiemi swemi lapami dopoty, dopoki widzi 

· iskierk~ zyci~. Dlatego najlepszym, chociaz nie za
wsze pewnym, srodkiem uchronienia si~ od jego 
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zemsty, jest rzucic si~ na ziemi~ i udac niezy
wego. 

Futro niedzwiedzia jest bardzo poszukiwane, 
szczegolniej w czasie zimy w krajach polnocnych. 
Odznacza si~ ono g~stosci~ i swietnytn polyskiem, 
i wtedy tez najwi~cej poplaca. Futra te bywaj~ 
uzywane do rozmaitych celow; i tak: l{amczadale 
robi~ z nich okryci~, r~kawiczl{i, czapki; we Fran
cyi i innych krajach wyrabiajq, z nich r~kawki dla 
klassy ubozszej. Francya na ten eel sprowadza ro-
cznie 3--4 tysi~cy skor niedzwiedzich. . 

Lecz oprocz futer niedzwiedzie przedstawiaj'! 
wiele innych jeszcze uzytk6w. I tak: tlustosc ich 
jest uzywana przez niektore narody polnocnej Azyi 
i Ameryki jako przyprawa do kuchni, a sok z ko
sci niediwiedzich uwazanym jest przez nie za 
przysmak , i dlatego zaopatruj~ si~ w te kosci 
w czasie swoich peregrynacyj. W Europie uzywa
j~ tlustosci niedzwiedzi na pomadE3, 1naj~c~ wply
wac na rosni~cie wlos6w; lecz zdaje si~ ze nie rna 
ona zadnej innej zalety nad t~, ze jest bardzo de
likatn~. I{amczadale oswiecajq, swoje mieszkania 
tlustosci~ kt6r~ wydobywaj~ z tych zwierz~t; 
z wnQtrznosci zas ich wyrabiaj~ zaslony do oczu 
od raz~cych na 'niegu promieni slonecznych. 
Oprocz tego uzywaj~ oni tych organow zamiast 
szyb do okien. Ze skor wyrabiaj~ zaprz~gi do sa
nek i obuwie, maj~ce wielk~ t~ dogodnosc, ze 
chroni ich od przezi~bienia si~ na lodzie. Nawet 
z kosci niedZwiedzia ci~gn~ oni nzytki, z lopatek 
bowiem wyrabiajfb rodzaj sierpa, kt6ry sluzy do 
zbierania traw. 

Sposob polowania na te zwierz~ta zalezy od 
ich liczby i od stopnia wyksztalcenia ludow zaj
mujf!.ch si~ tem przedsi~bierstwem;wsz~dzie jednak 
gdzie bron palna jest upowszechniona mozna j~ 
uwazac za najlepszy w tym celu srodek. w nie
kt6rych krajach poluj~ na niedzwieclzie · walcz~c 
z nimi cialo na cialo. Przypuszczaj~ niedzwiedzia 
bardzo blizko, i kiedy, chc~c si~ rzncic na czlowieka, 
podnosi si~ na tylnych nogach, uderzaj~ go w leb 
zaostrzon~ palkq,. Trzeba tu jednak wielkiej wpra
wy i przytomnosci umyslu, gdyz niezr~czne ude
rzenie najcz~sciej smierci(} mysliwy przyplaca. 
Uzywajq, takze lapek, lecz te nie SC} pewnym srod
kiem, z powodu zbyt wielkiej podejrzliwosci nie
dzwiedzi. 

Narody dzikie zamieszkuj~ce lasy !A.meryki, 
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gdzie niedzwiedzie s~ bardzo liczne, robi~ na nie 
oblawy, a (zgromadziwszy ich w jedno miejsce, 
wielu na raz ubijaj~. 

Niedzwiedzie zamieszkuj~ okolice zimne, pod
biegunowe, albo tez wysokie gory, na kt6rych 
snjeg nigdy nie topnieje, i dlatego w ~krajach cie
plych, mianowicie podr6wnikowych, nigdy widziec 
si~ niedaj~. Nielttore z nich stale trzymajq. si~ je
dnej miejscowosci. I tak : niedzwiedzie biale nie 
wychodzq, poza kola biegunowe, i jezeli mieszkan
cy Islandyi i Norwegii widuj~ je periodycznie 
w swoich krajach, jest to tylko przypadkowem i 
pochodzi z t~d ze w czasie roztopow wiosennych 
lody podbiegunowe unosz~ je az do Europy. Nie
dzwiedz czarny i brunatny upowszechnione s~ po 
calej Europie, a nadewszystko w Norwegii i Ros
syi, takz e w Alpach i Pireneach. 

U nas znajduj~ si~ trzy odmiany: jedna wielka 
czarna lub czarno-czerwonawa, druga mniejsza, kt6-
rej indiwidua nazywaj~ bartnikami, trzecia mala, 
u ktorej konce wlosow jak srebrne si~ polyskuj~. 
Pomi~dzy litewskiemi a polskiemi niedzwiedziami 
zachodzi ta roznica, ze pierwsze s~ czarniejsze od 
drugich. 

Starozytni naturalisci niedokladnie bardzo znali 
obyczaje niedzwiedzi. Arystoteles utrzymuje ze 
niedzwiedz rna nogi podobne do r~k ludzkich, co 
takze potwierdza i Oppian, kt6ry nadto dodaje ze 
to zwierz~ w czasie zimy ssie swoje lapy i tym spo
sobem od glodu si~ chroni. Mniemano takze da-

. wniej ze mlode po urodzeniu si~ s~ zupelnie bez
ksztaltne, podobne do kawalka mi~sa, i dopiero 
matka lizaniem nadaje im tak~ postac jak~ p6.Zniej 
zatrzymuj~. Wszystkie te dziecinne mniemania 
nauka juz dzisiaj calkowicie pot~pila, i trudnoby 
zapewne bylo obecnie znalezc czlowieka, mniej 
wi~cej wyksztalconego,ktoryby chcialim dac wiar~. 

Poznawszy charaktery calego rodzaju, przy
st~pimy teraz do blizszego okreslenia dw6ch glo
wniejszych gatunkow, to jest niedzwiedzia bialego 
i czarnego amerykanskiego. 

Niediwiedi bialy (ursus maritimus) ma glow~ 
mal~, przedluzonq., czaszk~ splaszczon~, pysk cien
ki, dlugi, majq.cy nieco podobienstwa do pyska ku
ny, cialo przedh1zone, na grzbienie zakl~sle, pazu
ry krotkie nieco zakrzywione, szyj~ dlug~, stopy 
nog bardzo wielkie, pokryte od dolu sierci~, odziez 
dlug~, miekk~, jedwabist~, bialego, niekiedy zolta-
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wego koloru. Charakterystyczn~ jego cech~ s~ 
wydatne powieki, kt6re si~ tworz~ ze szczegolnej 
budowy kosci czolowych. Oko rna male, czarne; 
tegoz koloru jest j~zyk i calc wngtrze pa
szcz~ki. 

Nie byl on znany starozytnJin i odkryto go do
piero w srednich wiekach, kiedy zacz~to zwidzac 
okolice polnocne. Podrozopisarze nadali mu roz
maite nazwiska, mianowicie niedzwiedzia bialego, 
polarnego) niedzwiedzia morza lodowatego i t. d. 

Powszechnem jest mniemanie ze niedzwiedz 
bialy jest nadzwyczajnie odwazny, dzik.i i zarlo
czny. Opini~ t~ winien on przes~dnym opowia
daniom w~drowcow. Zredukowa,vszy "\vszakze te 
wszystkie zastraszaj~ce historye do ich rzeczywi
stej \Vartosci, przekonamy si~ ze prawie w niczem 
co do obyczajow swoich nie rozni si~ od innych 
gatunltow, a jezeli okazuje si~ wi~cej nieustraszo
nym, winien to raczej glupowatosci i n~dznemu 
pozywieniu na ktoretn musi poprzestawac, anizeli 
wrodzonej odwadze. W kaidym razie jest on 'vi~
cej mi~sozernym niz inne gatunki, co zdaje si~ po
chodzic zt~d, ze okolica w ktorej zyje wi~cej do
starcza mu zwierzat anizeli roslin. 

" 
Niedzwiedz bialy,jak powiedzielisn1y, zatnieszku-

je kraje podbiegunowe, a mianowicie: Spitz berg, 
Grenlandy~, LaponiC1, Islandy~ i Sybery(!.. W tej 
ostatniej najpospolitszym jest rr1i~dzy rz<~k~ Ob i 
morzcm Bialem i na Nowej Zemli. 

W zimie przebicga przybrzezne lody, wyszuku
j~c trup6w ktore wody morskie na h-1d wyrzu
cily. Pozywienie jego sklada si~ pospolicie z fok 
i mlodych wielorybow. ChcC1C zlowic tych osta
tnich, niedzwiedzie biale lq.cz~ si~ w stadka po 5 
lub 6 sztuk, i tak rzucaj~ si~ na swoj~ zdobycz. 
Pomimo tej ostroznosci cz~sto nie udaje si~ im 
polowanie, gdyz samica, jak skoro dostrzeze ich 
manewra, przychodzi w pomoc swoim dzieciom 
i olbrzymim ogonem zatapia, zaglusza, a nawet 
zabija, swoich przeciwnikow. Na foki napadaj~ 
w czasie ich snu, wskakuj~ im na grzbiet i dusz~ 
wpierw nim odzyskajt1 przytomnosc. Opr6cz tego 
pokarmu, ktory j est nader obfitym w krajach przez 
nie zamieszkiwanych, niedzwiedzie biale pozeraj~ 
wiele ryb i itmych zwierz~t morskich. 

NurzajC!- si~ bardzo latwo i przez znaczny prze
ci~g czasu mog~ pozostac pod wod~. Plyn~c m?
g~ bardzo dlugo bez wypoczynku, lecz cz~sto s1~ 
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zdarza ze zadaleko zapusciwszy si~ od brzegu, 
siadaj~ na plyn~cych lodach dla wypocznienia, 
a zasn~wszy na nich, unoszone Sf! na polne n1orze, 
gdzic pospolicie gin~ z glodu. Niekiedy zywe, lu
bo zglodninlc, przybywaj~ na tycl1lodach az do Is
landyi i Norwegii. Wtedy s~ ony strasznemi dla 
ludzi i zwierz~t, i ta to okolicznosc, calkowicie 
przypadkowa, lecz ktora corocznie 1na miejsce, 
zjednala in1 opini~ odwagi i srogosci. Gdy unie
sione na n1orze nie mog~ dosi~gn<!C ani wyspy, ani 
I~du "1 talego, pozerajCb si~ nawzajen1, a ostatnj, naj
silniejszy' koi1czy glodnC! smierci~. w lccie cofa
jC! siQ w cr}~b' l~du, blC!kajc!· san1otnie po lasach, zy
wi~c iQ ziarnami, owocaini i korzeniami, przy czem 
glo,vnic wyszul{uj~ trup6w i napastujq, napotykane 
zwierzQta. 

San1ica w pniu wydr~zony1n, na lozu ze 1nchu 
i poro tow, 'vydaje na swiat dwoje, a naJ~vi~cej 
troj c, n1alych. Jest cifJzarn~ siedtn miesi~cy, a ro
dzi w 1narcu. Matki s~ nadzwyczaj przywi1zane 
do .,voich dzieci, i dla ich obrony \vlasne zycie 
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goto,ve po~'Vl~CIC. 
Fr. ( juyier utrzyn1uje zc nicdiwiedzic biale na 

zimQ 'VI)ada.i<! 'v stan letargiczny. "\V ty1n celu we 
Wl'ZCSniu 111aj~ niby wyszukiwac ~ obie SChrouienia. 
vVybieraj:} na tal~owe rozpadlinQ Ini~dzy dwieina 
skalan1i, albo 1ni~dzy stosa1ni lodu, l\:lad~ si~ w niej 
i zasypiaj(!., pozwalaj~c przykryc si~ 1nasson1 spa
daj~cego "\V czasie zin1y sniegu. Mnienlanie to je'-"t 
'-VC!tpli,venl z nast~pujq,cych powodo,v: 1) opowia
dania n1arynarz6'v upe,vniajC! na ze niecliwicdzie 
sa bardzo ~ l~lonnc do ruchu, nawet \V czasie wiel-.. 
kich 111roz6w, co takze zauwazano i 'v menazeryach; 
2) ,v tej 'vlasnie porze kicdy n1a n1iee 1niejsce le
targ, san1ice plod na swiat wydajq. 

Niediwiedz bialy jest postrachem n1arynarzow, 
z1nuszonych zin1owac okolo bieguna polnocncgo. 
Widziano go pojedynczo napadaj<!cego na caly 
oddzial zeo'larz6'v dobrze uzbrojonych. Niekiedy 
rzuca sifJ on do \vody i usiluje 'vskoczyc na okrfJt 
osadzony wiel~ nawet ludz1ni. Z ten1 'vszystkien1 
nie jest on ani od,vazny ani wytrwaly w boju, a up or 
jaki niekiedy okazuje jest skutkien1 glupowatosci. 
Nic spotykaj~c nigdy nieprzyjaciol silniejszych, 
nie prowadzCJC nigdy boju zupelnego, niezna on 
niebezpieczenstwa, a glupowato 'c nie dozwala mu 
go poznac, skoro je widzi po raz pierwszy. 

Marynarze ktorzy ziinowali na polnooy napel-
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nili swoje sprawozdania mn6stwen1 opowiadan 
mniej wi~cej prawdopodobnych o niediwiedziach 
bialych. Z opowiadan tych to tylko jest nie'v~tpli
wenl, zc byli oni ustawicznie od tych zwierz~t 
niepoltojcni, jak rownie i to, ze ugodzone kul~ lub 
lane~ uciekaly ony, w zadnyn1 razie niedotrzymu
jC!c placu; co dowodzi ze odwaga nie jest ich wro
dzonynl przy1niotem. 

PominlO swej dzikosci, niedzwiedz bialy, tnlodo 
zwlaszcza schwytany, daje sifJ z latwosci~ utrzy
mywac "\V niewoli, i CZfJStO tez DlOZna go widziec 
w menazcryach. Nie okazuje on tu ani pojQtnosci, 
ani iskierki nawet przywi<!zania do tych kt6rzy 
zaspakajajq, jego potrzeby; zawsze pozostaje dzi
kim i drapieznyn1. Podczas najwi~kszych 1nroz6w 
zdaje siQ bye uajbardziej ozywionyn1, gdy przeci
wnie w czasie lata jest oci~zaly1n, oslabionym i 
chciwic pije zi1nn<! wodfJ. Pozywienie jego. sklada 
siQ prawie calkowicie z mi~sa, lecz chfJtnie przyj
muje i ciastka kt6re n1u publicznosc rzuca do kla
tki. Niedzwiedz czarny amerykanski, (ur us anle
ricanus) pospolicie 4 stopy dlugi, sierc rna czarn~, 
gladkC!, dlug<!, })Olyskuj~c~; naokolo oczu, ua szyi, 
a czasem i na piersiacl1, biale lub plowe obwodki; 
uiel~iedy jest calkowicie plowy. Czolo Ina spla
szczone, tworZC1Ce prawie jedn~ linic1 z nosetn. Po
deszwa nog przednich i tylnych jest bardzo mala. 
Ten gatnnek wielu naturalist6w tegoczesnych uwa
zaj~ za prost~ od1nian~ niedzwiedzia pospolitego, 
i przyznac nalezy iz rzeczywiscie nie posiada on 
stalych cech po ktorychby odr6znic go mozna. Za
Inieszkuje polnocn~ cz~sc Stan6w Zjednoczonych, 
lecz nie podpada w~tpliwosci ze i w innych okoli
cach widziec siQ daje. P. Duprats utrzyn1uje ze 
'v czasie ziiny pokazuje sifJ on w Luizyanie, gdzie 
bralr pokarmu z lrraj6w polnocnych go zap~dza. 
Zywi siQ owoca1ni, mianowicie zol~dziC! i korzenia
tni, a najbardziej ulubion~ 1nu potraw~ jest miod. 
Gdy go znajdzie, raczej zgin~c woli, anizeli go po
rzucic. Nie jest wcale mifJsozernym, co potwier
dzaj~ wszyscy mieszkancy krajow w kt6rych on 
1)rzebywa. Nie zdarzylo si~ nigdy zeby pozarl 
czlowieka, i pomirno glodu jakiego nieraz dozn~je 
nie je surowego mifJsa, chociaz takowe znajdzie. 
Zdarzaly sifJ przypadki ze niedzwiedzie anlerykan
skie, najokropniej wyglodzone i zn~dzniale, w no
cy wychodzily z lasow i w okolo mieszkan lu~
kich szukaly pozywieni.a. 1\Ttedy kladzionQ . fm 



mi~so i ziarno: mi~sa niedotykaly nawet, ale ziar
na doszcz~tu zjadaly. Oprocz tego jadaniedzwiedz 
czarny ryby, ktore lowi sobie plywaj~c i nurzaj~c 
si~ w wodzie; szczegolniej w czasie silnych mro
zow schodzi on z wysokich gor lasatni pokrytych 
nad brzegi rzek i jezior, i tanl szuka pozywienia. 

Nie jest on tak pontu·y jak niedzwiedz bialy, ale 
jest bojazliwszyn1 od niego i ucieka przed ludi1ni. 
Lecz gdy zraniony lub widzi niebezpieczenstwo 
groz~ce swoim dziecion1, idzie wprost przeciw nie
przyjacielowi i stara si~ go w silne swoje obj~cia 
pochwycic. Biega nie bardzo pr~dko, lecz zato 
lazi po drzewach wybornie. W zimie wpada \V le
targ i zasypia w ja1nie, kt6rq, poprzednio am so
hie \vygrzebuje. Mi~so jego, szczegolniej w mlo
dynl wiekn, rna smak wyborny; poszukiwanym 
jest takze, z powodu delikatnosci, tluszcz, ktorym 
w je ieni zastrzelony, obficie mysliwego zaopatrza. 
W krajach ktore niedzwiedz czarny zamieszkuje 
ch~tnie na niego poluj~, tak dla wybornego 1ni~sa 
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i fhtra, jak i dla szk6d ktore zrz~dza \V zasicwach, 
mianowicie w zbozach i kartoflach. 

Najlepszy spos6b polowania na niego polcga na 
tern, zeby go psami wyszukac \V zimowej kryjo,v
ce. Napotkany przez psy, po ·policie ncieka na 
drzewo, pod kt6ren1 Amerykanie zakladaj~ ogie11 i 
zn1uszaj~ go clo tego ze rzuca si~ w plotnienie. 
Zauwazano zc jczcli cala rodzina niedz,vie<lzi znaj
duje siQ w taki<hn oblezeniu, to san1ica schodzi 
pier,vsza, a gdy juz jest blizko zietni, strzclcy j~ 
zabijajq. strzalcm pon1i~dzy u. ·zy. Niedzwiadki 
n1lode chodz~ bezposrednio za niq,; jezeli ~ 
jeszcze Inale, my '•Ii,vi chwytajq, je zyweJni, \Vprze
ciwnym razic takze zabijaj'!. Niekiedy jcdnak 
zatniast uciekac broniC! si~ pson1, a wtedy niejedcn 
z pomifJdzy tych ostatnich zycic1n przyplaca ci~z
l{ie ich lap uderzenie. Mlode s~ tego same go }{olo
ru co i stare, lagodne i figlarne w poruszeniach; 
rosn~ bardzo prQdko. W niewoli daj~ siQ zywic 
chlebem, jarzynami i owocami. 

F. L. 

DWIE PODR0ZE 

P A N I I D Y P F E I F F E R N A 0 J{ 0 r., 0 Z I E M I. 

Szlachetna to namietno~c co unosi czlowieka ku .., 

miej co,voscionl nieznanym, ku zbadaniu okolic 
stop~ podroznika nietkni~tych, a przynajtnniej do
statccznie nie rozpatrzonych. Zaspokojenie jej wy
maga organizacyi zupelnie wyj~tkowej, niezwyklej 
sily moralnej i woli niezlomnej, dla usuni~cia ty
si~cznych prze zk6d, dla przebycia tysiq,cznych 
niebezpieczc11stw; wymaga calkowitego wyzucia 
si~ z wygod cywilizacyi, z powszednich nawyknien 
zycia spolecznego ludow oswieconych. 

W Qdro\viec w dalekie kraje i wtedy je zcze obu
dza zaj~cie ogolne, gdy otoczony do tatkami, pu
szcza si~ w drog~ z r~kojmi~ materyalnego powo
dzenia, jak~ przedsi~wzi~ciu jego nadaj~ liczne 
i kosztowne przybory, zastosowane do wszelkich 
przewidzialnych wyniklosci; gdy towarzysz~ mu 

ludzie dos\viadczeni, goto,vi podzielie jego trudy, 
usun~c nastr~czaj~ce si~ zawady; gdy z gory uwol
nionyln go widzicmy od drobnych owych staran, 
maj~cych ubezpieczyc bytjego i zdrowie w niebez
piecznej podrozy. A c6z dopiero gdy samotny, 
ograniczony na szczuplych srodkach, osobistem 
tylko po~wi~cenie1n zamierza dosi~gn~c celu! 

vVystawmy sobie teraz ze w~dro\vCein tyxnsanlo
tnym jest kobieta, kobietaniepodzegana bynajmniej 
z~dz'! zysku, ch~ci~ zdobycia sobie slawy lub cho-, 
robliwem zachceniem, lecz przenikniona gor~cem a 
czystem prarrnieniem zaczerpania ze zrodla wiedzy 
zwykle dla ~lei jCj zakrytego, i dodajmy Ze wie
dziona niepowsciC!-gnionym popQ~etn, kobieta :a 
w przeciaO'u lat kilku dwa razy sw1at oltr~zyla: nte 
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b~dziez to zjawisko godne uwielbienia i po
dziwu? 

TakC! 'vlasnie istot~ wyj~tk ow~ jest 1)ani Ida 
Pfeiffer, l{tora w wieku nadajC!cym juz prawo do 
spoczynku przcdsiQwzi~la olbrzyn1ie dzielo, na 
pozor przystgpne tylko dla sil mlodzienczych, dla 
hartu ciala i duszy rzadko na'v t w m~zczyznach 
napotykanych. 

W roku 1848, IJO sn1ierci swcgo m~za i ustale
niu przyszlosci syn6w, p. Ida Pfeiffer, rozpoczy
naj~ca wtedy pi~cdziesiq,ty rok zycia, zwidzila naj
przod Palostyn~, potem polwysep skandynawski, 
nakoniec Irlandy~. Zdawaloby si~ ze to dosyc dla 
usmierzenia gor~czki podr6znicz6j, co j(~ wygnala 
z rojasta rodzinnego Wiednia; ale niezmordowana 
turystka t~ n1al~,jak dla siebie, wycieczkq, zach~ci
la siQ tylko do dalszych i rozleglejszych zamiar6w. 

Pra,vda zc liczy lat pi~cdziesiq.t i szczuple tyl
ko posiada zasoby. Lecz mnicjsza oto; wlos siwie
je}cy uchroni j~ od niebezpicczenstw na jakje byla
by n1oze uarazonq, wtedy; gdy jasnc sploty dziewi
cze jej czolo okalaly, a sztuk~ przestawania na n1a
lem w najwyiszJinprzyswoila sobie stopniu. Naj
tai1szy sposob dostania si~ z 1niejsca na n1iejsce b~
dzie dla niej najlepszy1n; na statl{ach paro,vych i 
kolejacl1 zelaznych zajn1ie k:~cik najskro1nnicjszy; 
gdzienicgdzic, w nriarQ okolicznosci, podr6zowac 
b~dzie pieszo, l{onno, na grzbiecie n1nlow lub wiel
ble&cl6w, niezlomna zawsze i smiala, uzbrojona w pa
r~ pistolet6w dla obrouy 1v razic potrzeby, 'vstrze
mi~zliwa i wytrwala, nocuj~c z rown~ oboj~tnosci~ 
pod golem niebem jak pod na1niotem, pozywaj~c 
bez wstr~tu pieczyste z n1alpy lub dz,vonl(o w~
za gotowanego. 

Pani Pfeiffer wsiadla na okr~t w Harnburgu 1849 
r. i poplyn~la prosto do Brazylii. Przybywszy tam 
zwidzila najprzod stolic~ cesarstwa, Rio-Janeiro, 
pote1n kolonie niemieckie Petropolis i No,vy Fry
burg, polozonc na polnoco-zachod od Rio, nicda
leko brzegu morskiego. Ch~c zobaczenia szcz~tkow 
rodzimych Indyan, tnlaj~cych si~ jeszcze tu i ow
dzie po najdzikszych okolicach kraju, prowadzi j~ 
wglC1b' lasow pierwotnych~ Nienstraszona turystka 
dosiQga jednej z osad tych Cygaudzv nowego swiata, 
podziela przez dni kilka n~dzne ich zycie, wraca do 
Rio i ztamtq,d odplywa do Valparaiso. Zaba,viwszy 
czasjakis wtej waznej stacyi morskiej, plynie dah~j 
do Taity. Nie byl to juz niestety ow kraj niewin .. 

nej prostoty, gdzie mlode dziewcz~ta, uwie.ticzone 
rozalni, w szacie natury wychodzily na spotkanie 
marynarzow Bougainville' a. Chlodne tchnienie pro
testantyzmu angielskiego rozwialo urok poetyczny 
tego micjsca. 

Francya juz wtedy zagarn~la l)Od sw6j protekto
rat wysp~ Taity. Pani Pfeiffer zostala zaproszon<} 
na hal do gubernatora Bruat, i tam si~ spotkala. 
z lrrolow~ Pomare, ktorcj taki skresla wizerunek: 
« Ujrzalam po raz pierwszy t~ wladczyniq,, l{obiet~ 
okolo 36letni~h blondynk~ znakomitcj tuszy, ale do
brze zachowanC!: i wyrazu twarzy dosyc przyjemne
go. UbranC1 bylaw rodzaj bluzy z niebieskiego atla
su, ozdobionej podw6jnem obszyciem z przepysz
nych koronek. Na glowie mia}a wieniec jasminowy, 
a w r~ku chusteczkQ bogato haftowan~. W tyn1 dni~ 
uroczystym przywdzia}a nawet wyj~tkowo pon
czochy i trzewil{i; mo,vi~ wyj~tkowo, bo zwykle 
chodzi ona boso. Caly ten ubi or byl podarunk.ie1n 
od krola Francuz6w" .... Wierna zwyczajowi swo
jeinu, p. Pfeiffer zwidzic pragn~la wn~trze wyspy; 
wi~c, dlugo nie myslq.c, wybrala si~ w drog~ z je
dnym tyll~o Indyaninem. Potrzeba bylo przeplyn~c 
male jezioro opasane g6ra1ni: ale jak tu si~ wzi~c 
do tego, nie 1uajq.c kawalka cz6lna? Ciekawosc je
dnal{ wzifJla g6r~ nad wszelkiemi przeszkodami. 
«Przewodnik moj, m6wi podrozna, naobcinal gal~
zi z jakiegos gatunku bananow, powi~zal je ziel
skiein, poprzetykal traw~, i spusciwszy t~ wc:ttl~ 
trat1tv~ na jezioro, dalnli znak. abym wsiadla. Zawa
halam si~, ale na chwil~ tylko, i \vkrotce zajmo
walam juz miejsce na dziwnym swoim statku. Prze
wodnik,plywaj'!c,popychal go z tylu" ... Zaprawd~, 
szczegolna ta przeprawa przypomina mimowolnie 
sliczn~ bajeczk~ Floriana o kaczce i wiewiorce. 

Z Taiti turystka nasza plynie do Kantonu, gdzie 
'\vidok kobiet.y europejskiej, chodz<!cej samotnie po 
ulicach, tyle narobil wrzawy, ze raz o malo nie pa·
dht ofiar~swej smialosci. Zwidza potem Cejlan, Ma
dras, Kalkut~, Benares, Delhi, Bon1baj, przerzyna
j~c we wszystkich kiernnkach In dye angielskie, jak · 
moze zaden przed ni~ podroiny; tu si~ przyl~cza 
do karawnn, tam plynie l6dkCJt lub n~dznym dojez
dza wozkiem, a zawsze prawie wlasnym zostawio
na srodkom, prowadzi zycie twarde, pelne znoju, 
niekiedy tylko podejmowana wystawniej przez bo
gatych Anglikow. Z Bon1baj zamierza udac si~ do 
Bagdadu; ale statek przewozowy zaj~ly juz tlumy 

• 



Arabow, f>er--6w, Maho1netan. Pelno wsz~dzic pak 
i towarow, nigdzie \volnego kt!cika. Coz robic? trze
ba si~ wyrzec na ten raz podrozy! Lecz nie! pani 
Pfeiffer npatrzyla sobie n1iejsce o ktorentnikt nie po
myslal, Iniej ce pod stolem jadalnym kapitana; mu-
·i 'vprawdzic opuszczac to schronienie 'v godzi
nach obiadu i wieczerzy, ale przez reszt~ dnia zato 
znajclujc tan1 cisz~ i spoczynek. 

vV Bagdadzie na cbwil~ otaczaj:1zbytek, boprzyj
Jnuje goscinno 'e konsula angielskiego i baszy. Po
tem zno'v pic~zo puszcza . ig w drogQ z biedn~. ka
ra,vnlHh rnaj~c za calc pozywicuie trochQ chleba 
i kilka ogorkow. w t en sposob, rzczka i wesola, 
przybywa do lVIossul i przetrzC!sa ruiny Nini,vy. 

Ztan1t:!d juz latwo jej bylo udae si~ do ktorego 
z portow Syrii, i drog~ najkrotszf1 po,vrocic do oj
czyzny; ale nan1i~tno 'c podroznicza jcszczc 1v niej 
nie przygasla. l.)on1i1no wi~c przedstawie.ti 'vicc
konsula angiclskiego, rzuca ~ie '" gl<!h' ICurdystanu, 
i drogc1 przr.z Sanbulak i j czioro Urn1iah przyby
'va do Tauri ·, stolicy prowincyi per ·kiej Adcrbcj
dzan. vV tein Inicscie znakotniten1 satn wice-krol, 
domJ ~luy nastgpca tronu, przyzywa jf!. do ·iebie 
i przyjmuje z przepychem pra,vdzi\vic "\V chodnim. 

Z Tauris po<lrozna z1nierza ku Georgii, i nako
niec przez Ro. 'tlYC! dostaje sig do Austryi, wzburzo
nej jcszcze po swiczo stlunlionynl po~arzc po
·tania wggierskiego. W "\Vicdniu nicuHtraszoua tu
rystka hierze sig do SJ)isania swych podr6zy, i 'vy
daj e tako,ve w trzech to1nach, 1) 

~\le dla ducha przedsi~bierczcgo pani Pfeiffer 
'})Oczynek b)Tl rzecza nieznoHna. Podczas dluo·ich 

" " b 
\Vieczorow Zil110\Vych W saruotne111 SWCID 111ie ·zka-
niu n1arzyla widac o przeszlo ~ci. Najtnuiejsze wy
padki ubieglego zycia przedstawialy jej si~ z uro
kiem towarzyszqcym za,vsze \vspomnieniom odby
tych podrozy. Nowe zarniary, nowc plany na przy
~zlo ~r gorf!czkowo cisn~ly jej sig do glowy; do yc 
ze na \viosn<a 1851 r. widzie1ny j~ znowu w drodze, 
tylko tym razen1 zamiast ze Wschodu na Zachod, 
udala si~ w kiertmku przeciwny1n. 

Pani Pfeiffer, uporz~dkowawszy iutere a swoje, 
\vybrala Ri~ najprz6d do I..Jondynu, dla porzynie
nia. tan1 niektorych przygotowan. W koncu maja 
1851 r. wsiadla na ok1·~tzaglowy plyn<!cy do przy-

') E' 'L., 1ne .£rauenfahrt um die V\'"elt., von Ida Pfeiffer. 3 
tomy w 12. )ViPden 185 o. 
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lqdka dobrej-nadziei, gdzie przy byln w pierw .. zych 
dniach ierpnia. Zan1ierzala przeniknC!c \V gl~b' 
Afryki poludnio,vej, w kierunkuj eziora N'gami, ale 
zczuple jej za ·oby nie podolaly lcoszto'\\rnculu trans

portowi: mu·iala lViQc poprzestac ua wycieczkach 
do wn~trza stunego przyl~dka. Po kilkomie~·iQCZ
nym pobycic w tych stronach poplyn~la do Singa
pore, dla zwidzcnia ztatutc!d gromady "\V ysp Sunda. 
Na poczQ.tku roku 1 52 podrozna staje w Sarawak, 
napob1ocno-%achodnin1 brzegu wyspy Borneo, i pu
szczajC!C siQ dalej '\V kierunku polndniowo-w ·cho
dnitn, przeby,va krajnQ Dajako\v i do'"' iQgtt 1nia ta 
Sintang. Na~t~pnie posuwa sig 'v niz rzcki ICapu• 
as az do Pone; anak, glownego sicdliska o ·ad hol
lenderskich ua zachodnim brzegu Borneo. PrzyjQ
ta z uprzedzajC!C~ grzecznoscic~ przcz wladzc hol
lendcrslcie, uzy ·kala pozwolenie, rzadko komu 
udzielane, ob0jrzcnia slynnej kopalnizlota i diainen
to'v vv Landak, polozonej na polnoco-wschod Pon
cyanaku. Przepravvila siQ pott~In na Slunatr~, nie 
l ~kaj(!c siQ 'vkro<:zenia pomiQdzy ludozerczc po
kolcnia I~atako\v, b~dqce clotQd prze. trachen1 dla 
podrozniko\v europej kich. Aby si~ przcclrzec 'v te 
strony: 1nusiala toro,va ~ obie <lrog~ przcz lasy pra
wie nieprzehyte, przcz rw(!Ce potoki, przcz dzikic, 
nieprz) st~pne okolice. Spokojna jej powaga, przy
tontJ.lO~c nmysln i zitnna oboj~tnosc na uajgroiuiej
sze nieb0zpieczei'tst,va zjcdnaly j ej nawet u dzi
kich tych ple1nion I>rzychylnosc i jakic~ przes<1dne 
uwielbienie. Dotarla vvrcszeic do lndnej i zyznej 
krainy • 'ilcnd.on, zabnvvila po.'rod Batako'v close 
dlugo aby pozrute ich zwyczaje, a '\V picrw
~zych dniaeh grudnia 1852 r. udala "' iQ na 
Ja,vQ i Z\vidzila wyspy tnoluckie. Nieznlordowa
na tury t}·a uie u1ogla, jak to bylo j cj zyczcniem, 
dostac iQ do No,vej Gwinei i Australii, dla prze
szkod czy to n1ateryalnych; lecz w lipcu zato 1853 
r. z Batnwii POl)lyn€Jla do Kalifornii, i po prze
prawie szescdziesi~ciodniowej wy l~dowala szcz~
sliwie na tej zierni zlotodajnej' tern zbiorowisku 
ohydnych nanliQtnosci. Pani Pfeiffer obejrzala tu 
kolejno 1niasta i placery, przebiegla pokolenia ko
czuj~cych Indyan, i zobaczywszy wszy. tko co bylo· 
godnego "\\ridzenia, udala si~ do Lin1y, guzie przy
byla w styczniu 1 54 r. Ztamt~d przechodzi do 
Peru i Boliwii, posuwa si~ az do zrodel rzeki Ama
zonek, przekracza lancuch Andow i spuszcza- si~ 
w dolin~ Quito. Wraca potem do brzegu mol'skie-
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go, siada na okr~t plyn~cy z Gujaquil do Panamy, 
przebywa mi~dzymorze Panama, zatokt=J meksy-

, kal1sk~, i staje w Nowym Orleanie. Tam odpoczy
wa czas jakis po trudach podrozy, posuwa si~ 
wzwyz Missisippi az do wodospodu sw. Antoniego, 
obiega miasta sw. Pawla, Stillwater, sw. Krzyza 
w territorium Minnesota, wraca si~ potem lozy
skiem ~lissisippi do Galeny, zbacza na wschod do 
portn Chicago w Stanie Illinois, i przebywa jezio
I'O Michigan az do jeziora G6rnego. Tu odpoczy
wa dni kilka, i znow na pokladzie parostatku zwi
dza jeziora I-Iuron, Erie, Ontario, skladaj~c hold 
uwielbienia wodospadowi Niagary. Ztamt~d wniz 
rzeki sw. Wawrzynca udaje si~ do Quebek, prze
biega l{anad~, odp!ywa do Bostonu i nareszcie do 
Nowego Yorku, gdzie zakoncza sw~ odysse~ 

powrotem do Londyuu. 
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Taki jest ci~g podrozy nieustraszonej turystki; 
sledzilismy je krok w krok z mapp~ w r~ku, i s~
dzimy ze obliczyc je mozna w og61e najmniej na 
18 19000 mil geograficznych, z ktorych 7 8000 
przypada na pierwsz~, 10-11000 na drug~ podroz. 
Przebycie tak ogromnej przestrzeni z tak slabemi 
srodkami, sila ducha. i woli tak rzadko u plci jej 
natrafiane, stawiajq, paniQ: Pfeiffer w rz~dzie 
najznakomitszych podroznych, nietylko kobiet ale 
i m~zczyzn. 

Pani Ida Pfeiffer, wr6ciwszy do Londynu, nie 
prowadzi ta1n zycia bezczynnego. Przygotowywa, 
jak m6wi~, publikacy~ drugiej swej podrozy na
okolo ziemi, ktora, ani w~tpic, r6wnie pochlebne
go jak pierwsza dozna przyj~cia. 

, , 
DZIEJE BERBATY CBINSK.IEJ. 

Nic nie masz bardziej uderzaj~cego w dziejach 
Europy, jak zupelne przeksztalcenie jej stosunkow 
i nawyknien, powiedzmy raczej calego stanu jej 
oswiaty, przez pomi~szanie z innemi narodami. Ze 
ta najmniejsza i i najubozsza cz~sc swiata stan~la 
na obecnym swym topniu pot~gi i wielkosci du
chowej, zawdzi~cza to ona obcym po wi(Jkszej 
cz~sci zywiolom. Syria przekazala jej religi~; po 
bai~kach Grek6w i. Rzyn1ian wspi~la si~ na wyzy
ny nauk i sztuk pi~kny-ch; z Azyi przesiedlila 
hodowl~ wina, jedwabiu i prze1nysl bawelniany; 
Ameryce wydarla tytu!1, kartofle, l{ukurydz~; Afry
ce kaw~; oceano;wi Spokojnen1u cukier i t. p. Zdu
miewamy si~ przebiegaj~c olbrzyn1i rejestr prze
myslu i handlu europejskiego, bo i\-Vszystko tam 
prawie przyswojone z obczyzny. Gl~bsza dopiero 
rozwaga wskazuje nam w tem zjawisku jedno 
z najciekayr:-:zych przeznacze1i historycznycl1. Pe
tr.zebato z dawien dawna zmuszala czlowieka do 
sznkania w odleglych krainach tego, czego w do
mu odm6wila 1nu przyroda. Z kazdym krokiem 
naprzod rozszerzal on mimowiednie ziemskie swe 

siedlisko, l~cz~c kraje i narody, kt6re dawniej 
w zadnem z sob~ nie zostawaly zetkni~ciu. Poslan
nictwo to glownie przyj~la na si~ Europa; pocz~t
kowo dla wlasnej tylko korzysci, nast~pnie po
rwana zapalem religijnym, szlachetn~ z~dz~ roznie
sienia wsz~dzie ziarn ewangelii. Gdyby nie ub6st
wo pierwiastkowe Europy, gdyby nie wojny krzy
z owe, jeszczeby ludzkosc dalek~ byla od stanu te
razniejszego, W ktoryn1 Zfl pomoC~ pr:J:dU elektry
cznego z szybkosci~ swiatla przenosi swoje mysli 
z kranca ziemi na kraniec. 

W zapatrywaniu si~ takien1 na przebieg dziejo
wego rozwoju czlowieczenstwa, wcielenie takze 
herbaty w poczet codziennych naszych potrzeb 
waznym w nast~pstwach staje si~ wypadkiem. 
·w istocie wielki to srodek zblizenia mieszkancow 
Zachodui W schodu, P olnocy i P oludniai nie nalezy 
uwazac go w taki sposob, w jaki uwazamy na przy
klad powszechne nasladowanie mod francuzkich, 
tak slusznie przez rozs~dek pot~piane. Prawda 
ze Europa ogromny za ni~ haracz corocznie opla
ca panstwu Srodkowemu; prawda ie ci~zar ten mi-



liardowy, gdyby nie scisle odgraniczenie si~ Chin 
iJaponii, mog!yby znacznie zlagodzic stosunki han
din czysto zamiennego, ktore tez kompania wscho
dnio- indyjska, chociaz w sposob nieludzki, zapro
wadzic usilowala podstawienien1 wyniszczaj~cego 
opium: ale mysl wielka przyszlego zjednoczenia 
ludow calego swiata i tak juz niezmiernie zysk~ie 
na owej zaleznosci wschodniej Azyi od Europy 
i A.n1ery ki, spo"rodowanej przez herb at~ od dwoch 
przeszlo wiekow. 

Rzeczywiscie dopiero od dw6chset lat 1nniej wi~
cej datuje przywoz do Europy herbaty, lubo ona 
w Chinach od VI, w Japonii od IX stulecia po
wszechnie juz byla uzywan~. Podlug 1nitu japon
ttkiego Darma, jeden z kaplan6w Buddy, przybyl 
do Chin jako apostol swej religii, i swi~t~ uuiesio
ny gorliwosci~, aby nie spocz~c w poboznem dzie
le, obci~l sobie powieki i zakopal jo w zienu, a 
z powiek tych wyrosl l(rze'v herbaciany. v'Tido
cznie w tern podaniu Japonczycy uzmyslowie 
chcieli orzezwiaj~c'l: wlasnosc herbaty. 

Pier\vszcmi cudzozie1ncami kt6rzy herbatQ po
znali w Chinach hyli Arabowic Wahab i Abuseid, 
i ci nazwali j~ ella, tsa, albo cza, z czego powsta
lo rossyjskie cznj. W narzeczu zn6w ludowem pro
wincyi chi11skiej Fohc, krzew herbaciany zowie 
si~ tia, zk~d poszlo lacinskie lle1·ba tlte a i polskie 
hcrbata. vV roku 1559 po raz pierwszy wspomina 
o niej Jan chrzciciel Ran1usio, a w r. 1576 Ludwik 
Ahneida 'v listach pisanych z Japonii. W 12 lat 
pozniej (1588) Maffeu · wyn1ienia j~ w wydanym 
przez siebie opi ic Indyi wschodnich. Po niin Hi
szpan Texeira w r. 1610 widzial j'l: w Malace . 

. 'V roku 1633 opowiada Olearius ze Persowie pij~ 
czarn~ wodf2, ugotowan~ z ziela cha, kt6rego im 
Tatarzy z Chin dostarczaj~, a kt6re po wysusze
niu ktu·czy si~ naksztalt robak6w. W Europie ato
li uzywano wtedy tylko odwaru dziewanny, szal
'\vi, mi~ty i innych zi6lek, przyprawnego miodem, 
az p6ki w 1636 r. nie przywieziono herbaty doPa
ryza. Zdaje si~ ze w tym sam)'ln czasie zjawila si~ 
takze w Hollandyi, bo w r. 1641 Tulpius, slynny le
karz i konsul w Amsterdamie, zachwalal zbawien
ne jej wlasnosci. Z pewnosci~ jednakze to tylko 
wiadon1o, ze w r. 1660 wprowadzila j~ tam kom
pania hollendersko-indyjska. Roku 1667 lekarz 
francuzki Sonquetwyslawial wplyw zbawienny te
go ziela w roztnaitych chorobach, a w Hollandyi 
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l(orneli von Bontekoe (Bonteku) uczynil to samo, za
lecaj~c takze picie kawy i czekolady oraz palenie ty
tuniu, choc n1oze w celu ubocznym powi~kszenia od
bytu na wspomnioue artykuly. Dla og6lu tez, jak za
wsze chciwego uowosci, zd anie tak slawnego dokto
ra, ze przy uzywanie po wyzszych srodkow mozna 
doczekac wieku ~atuzalowego nadz wyczaj bylo po
z~danem, jakkolwiek zbyt swieze jeszcze zapo
znanie si~ z herbatt! twi erdzeniu jego zadnej nie 
dawalo r~koj1ni. Ale czlowlek rad zawsze wierzy 
'v to co 1nu dogodne, i tak pomyslno 'c herbaty, 
obok kawy, czekolady i tytuniu, byla odt~d zape
wniona. Jednoczesnie takze 1nusiala ona utorowac 

" 
sobie drogf2l~dem do Rossyi; bo podr6zny Kilberger 
zastalj~tam w r.l674podnazwiskiem czaju, ipo
wiada ze funt sprzedawano po 30 kopiejek. 

Nigdzie jednak nowego przybysza nie przyj~to 
z tak~ skwapliwosci:J: jak w Anglii. vV roku 1664 
kon1pania wschodnio-indyjska ofiarowala l{arolowi 
II 2 funty 2 uncye herbaty jako ciekawosc, a 
w trzy lata pozniej sprowadzila 100 funt6w naj
przedniejszego gatunku,jako artykuljuz handlowy. 
Odt'l:d uzycie herbaty szybko rozprzestrzenilo si~ 
w .... t\.nglii. Pod kouiec wpra,vdzie 'vieku XVII, po 
oblozeniu jej przez parlament podatkie1n, dow6z 
jawny znacznie sif2 zmnicjszyl; ale zato przeiny
carstwo tak dalece si~ rozwin~lo, ze prawie w d;voj
nasob przewy~szylo przywoz deklarowany. Soie
snienie konsumcyi herbacianej ,v XVIII stuleciu 
stalo siQ powodem 'vielkiego zdarzenia history
cznego, od ktorego, smialo rzec mozna, rozpoczy
na sif2 nowy okres historyi nowozytnej: oswobo
dzenia Stan ow Zjednoczonych Ameryki p6lnocnej. 

Od roku juz 1765 zaczQla si~ w Amer.yce oppo
zycya przeciw dowolnie przez parlament angielski 
nakladanym podatkom od niektorych artykul6w 
przywozo\\rych, mianowicie od szkJa, papieru, farb 
malarskich i herbaty. Kolonie domagaly siQ ener
gicznie usunif2cia tych naduzyc, a popierane wAn
glii przez oppozycy~ wigowskq,, wymogly akt par
lamentarny z d. 22 kwietnia 1770 r., znosz~cy clo 
od wy1nienionych wyzej przedmiot6w, z zachowa
niem 'tylko podatku od herbaty. Ale wkrotce ito 
si~ sprzykrzylo Amerykanom, chociaz w tym ra
zie rzeczywiscie szlo tylko o zasad~; herbat~ bo
wiem przeznaczonq, na wywoz do Ameryki uwol
niono w Anglii od oplaty wynosz~cej jeden szy1ing 
od funta, a w Ameryce oblozono j~ tylko clem 



wchodowe1n po 4 pensy od funta, przez co cena 
artykulu tego w ltoloniach znacznie siQ nawet 
znizy!a. Lecz Atnerykanie woleli wyrzec si~ tej 
korzysci, jak przyj~c narzuconc warunki; niesly
chana w dziejach jednomyslnosc ozywiala ich pod 
tym wzgl~dem. Odtnowiono nietylko oplacania po
datl{u, ale zerwano wszelkie stosunki handlowe 
z metropoliq,, chociaz nikt jeszcze wtedy nie po
myslal o odl~czeniu si~ zupelne1n. Bierny opor 
przelamac mial zawziQtosc parlatnentu angielskie
go. Gdy jednak biernosc nie pomogla, przystC!pio
no do czynu. Dwudziestogo pier,vszego pazdzier
nikn 1773 r. 1nieszka11cy Bostonu zabrali i zatopili 
18,000 funt6w herbaty, wlasnosc kon1panii wscho
dnio-indyjskiej, posiadaj~cej przywiloj l1andlu tym 
artykulem. Anglia w tym kroku gwalto\vnym 
upntrywala otwarte powstanie i postanovvi1a usmie
rzyc j e przcinOC(!. Os1nnastego kwietnia 1775 r. 
nast<:!pilo pierwszc starcie sifJ wojska angielskiego 
z A1nerykanami pod 1niastem Lexington. Jal\: p6-
zniej, skutkiemzaci~tej zcsciolctniej 'vojny, ugrun
towala siQ niepodlcglosc Ameryki, tego kraju lnlo
dzienczych usilowa!1 i przyszlosci, to juz historya 
zapi ·ala w swoich kartach. I ot6.i ten 'vielki wy
padck dziejowy, jeden z najwazniejszych przevvro
t6w nowoczesnych, wywolalo, posrednio przynaj
mniej, niepozorne ziele, wyi·osle 'v krainie dalekie-

. go Wschodn! Zaprawd~, tal{ \V zyciu jednostek 
jak w doli calych narod6w nic nien1asz przypad
kowego, i najdrobniejsze CZQStokroe przyczyny 
najwi~ksz c spro1tvadzic 1nogq; skutki. 

Spotrzebo,vanie herbaty w roznych epokach 
ze stanowiska ekonomii politycznej posluzyc ra
zem 1nozo za dowod szkodli,vosci syste1nn zakazo
wego. V\7 r. 1711 Anglia zuzytko,vala 142,000 
funt6w . . W nast~pnych wpravvdzie latach konsum
cya herbaty z'volna sig wzmagala, i w r. 1781 do
szla do 3 r/2 1nilionow funt6,v; ale dopiero po 
znizenitl przez Pitta cla ze 1190fo na 12 Y2 °;0 cyfra 
ta podskoczyla nagle w r. 1785 na 13, a w r. 1788 
ua 15 milion6w funtow. Gdy p6zniej w r. 1795 
clo podwyzszono zn6w do 25°/0 , a w r. 1806 do 
96°/0 , konsnmcya w tym samyn1 stosunku stopnio
wo sifJ zmniujszala, az p6ki zniesienie w r. 1834 
przywileju kon1panii wschodnio-indyjskiej stano
wczo jej nie podnioslo. W r. 1837 spotrzebowanie 
tego artykulu wynosilo 30,625,206 f., w r. 1838 
32,351,593 funtow. Podlug ostatnich wykaz6w 
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statystycznych dosi~glo ono w r. 1851 53,965,112 
f., w r. 1852 54,724,613 f., a w r. 1853 58,860,127 
f., tak iz w przeci~ciu wypadalo po 2 fnnty na glo
w~. Oprocz tego z Anglii wywieziono herbaty: 
w roku 1851 17,501,299 nmt6w, w roku 1852 
11,635,922 f., 'v roku 1853 11,875,405 funt6w, 
a wi~c ogolny j ej przyw6z roczny w tyrn lcraju 
dochodzi olbrzyrniej cyfry 70 milion6w funt6w. 
Jak wielk~ zas rol~ handel herbaciany odgrywa 
w skarbowosci angielskiej, dowodzi ta okolicznosc, 
zo w r. 1852 z og6lnej sumtny wply,vow celnych 
22,187,149 f. sterling ow za sam~ her bat~ opla
cono 5,985,484 f. ~terlingow, a zatcm okolo 27°/0 

calego dochodu, gdy cukier przyniosl tylko 
3,913, 727, a kawa zaledwo 463,665 f. sterling6w. 

Zupelnie odwrotny stosunek zachodzj w zwi~z
ku celny1n niemieckin1; tam bowiem w r. 1852 
wprowadzono herbaty tylko 2,146,870 f., co czy
ni bezn1ala dwa luty na glow~, czyli mniej niz 
trzydziest~ drug~ cz~~c zuzytkowania angielskie
go. Doch6cl z tego zr6dla wynosil 214,687 tal., 
to jest niespelna 1°/0 og6lnego wplywn celnego 
24 milion6w talar6w. Przeciwnie kawa uczynila 
6,141,876 tal. czyli 25°/0 , cukier 4,023,031 czyli 
16°/0 • Czem wi~c dla Wielkiej Brytanii jest her
bata, tern kawa dla zwi~zku celnego; tylko ze 
pierwsza w Auglii tyle prawie przynosi funt6w 
sterling6w, ile druga w Nie1nczech talar6w, i sa
nla jedna jest ir6dletn clochodu w a,v6jnas6b 
blizko przewyzszajq,ce1n og6lny doch6d celny ca
lego zwiC!zkn nien1ieckiego. 

vV Chinach konsun1cya herbaty na 396 rnilio
n6w n1ieszka11c6w wynosic 1na 706 milionow fun·· 
tow, a zatem stosunkowo mniej troch~ jak w A.n
glii, bo okolo 1 funta 25 lutow na glowQ. S~
siednia zato Rossya, przy ludnosci 60 1niliou6w, 
zuzywa tylko 10 milionow fnnt6,v, czyli 5 r/3 lu
ta na osob~. Do Stanow Zjednoczonych w r. 
1831 przywieziono herbaty za :4,586,233 f. sterl. 
w r. 184 7 za 12,927,643 f. sterling6w~ z czego, 
po odtr~ceniu wywozu, wypadalo na wewnQ
trzne spotrzebowauie mniej wifJcej 1 funt na glo
WfJ. Hollandya w 1832 wprowadzila 2, 700,000 
funtow herbaty. We £rancyi kousumcya tego 
artykulu bardzo jest mala, bo w r. 1840 czynila 
tylko okolo I/3 cz~sci }uta na osob~. 

Z powyzszych przytoczen latwo jest obliczyc 
jak ogromne summy handel herbaciany corocznie 



przekazujeChinom. W roku1828kompaniawscbo
dnio··indyjska sprzedala herbaty za 25,721,029 
f. sterl., a w r. 1844 z samego l{a11tonu wywieziono 
64,800,000 fhntow tej rosliny. Dzis wprawdzie za
rowno Europa jak Ameryka polnocna pracuj~ nad 
wci~gnieniem panstwa Niebieskiego w og6lny han
del zamienny; ale w~tpic nalezy czy Cl1iny dobro-
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wolnie przemysl swoj wewn~trzny "\vystawic ze
chc~ na walkf2 z konkurencyq, zagraniczn~. Jezeli 
wi~c szerz~ce siQ obecnie w tym kraju powstanie 
zapor jego nic zwali, to moze w niedalekiej juz 
przyszlosci wazna ta kwestya zbrojnco,o "vyn1agac 
bgdzie rozstrzygni~cia. 

, 

NOTATY Z WYCIECZEK PO KRAro 

PRZEZ 

WL.4DlSLAW:\ WIECZORKOWSKIEGO. 

·-· Tii.Tli.BSHI SZLtl.H. 

Bylem raz '\V malem miasteczku Chmielniku. · dramat, co przed szesci~ wiekami zrumienil tg zie
Slonce ostatni~ purpurow~ lun~ pozegnalo ziemi~; mi~ krwi~ pol::;kich rycerzow. Niedawno prze
zdalo si~ ze natura znuzona calodziennem zyciem czytane lcronikarskie podanie o napadzie Tatarow 
wpada z'volna w jakis sen wspanialy: cisza zalegla ua ziemiQ polsk~, coraz silniej ozywialo si~ w my
okolic~, i tylko wzbijaj~ce si<2w gor~ shtpy komarow sli ... Widzialem jak dwa hufce zelaznego ramienia 

. i nocnych owadow brz~czaly tajemn.icz~ muzyk~h , a hartownej dnszy "\vojownikow, spadlo niby pio
a zaby porozumiewaly siQ z sob~ tC! dziwnC! n1ow~h ruuen1 na tlumy Mongolow, lami~c w pier\vszej 
ktorej slowa tak wybornie podsluchal nasz lud chwili niezliczone ich zast~py; i vvidzialen1 potem 
wiejski. dzielnego vVloclzin1irza wojevvodQ i innych przy-

Staleln oparty o scianQ kilkowiecznego kosciol- wodzcow, jak gin~li zaslaniaj~c wlasn~ picrsi~ kraj 
ka ~ Chn1ielniku, bogatego we wspomnienia o ro- swoj rodzinny i caly Zachod Europy od powodzi 
dzinie Olesnickich, kosciolka ktorcgo dzieje zvvi'!- tatarskiej. 
zane scisle z pami~tn~ epok~ szerzenia si~ prote- Dziwn~ wydala 1ni si~ wtedy maloinownosc naj
stantyzmu w katolickiej Polsce. Milczenie wieczorne dawniejszych ua zych kronikarz6w o tak wa
usposabia do duman i marzen, bo czlo,viek czu- znym dziejowym wypadku. To niepodobna, po
je si~ wtedy jakoby panetn tej nocnej ciszy, wyo- lUysJa}elU sobic, zeby rue bylo nigdzie wyrazniej
brazasobiezejest wyzszy1n od reszty lndzi, ktorzy szych ~ladow tego pochodu tatarskiej dziczy, co 
pogr~zeni we snie gl~bokim przestali zye calC! pel- jako pozar w stepie wstrz~sn~l cal em zyciem na
ni~ czlowieczych sil ducha; podnosi si~ on wtedy rodu. I wowczas to powzi~lem zamiar zebrania, 
myslt!-, dusza wyrywa si~ i bl~dzi po Tozleglych o ile si~ da, rozproszonych podau tycz~cych si~ te
obszarach; wszystkie swiaty i wszystkie czasy b~- go przedmiotu; pragn~lem w jednJln obrazie przed
d~ juz dla niej za ciasnym obr~bem .... dopoki stru- stawic zapa y rycerstwa katolickiej Lechii prze
dzona w~drowkq. albo nie padnie, albo tez nie ciwko zwycif2zkiej pot~dze Tatar6w. Ale to co za
wzniesie si~ az do ostatnich krancow, k~dy wolno ledwo niewyraznie rysowalo si~ w mojej wyobra
dosi~gnq.c mysli, i nie ujrzy sam ego Boga jasnem zni mlodzie:D.czej, to za chwil~ mial wskrzesic je
ducha obliczem. I ja marzylem ... a kiedym patrzyl dnem tchnienie1n talentu ulubiony nasz historyk, 
na roztaczaj~ce si~ przed oczami szerokie pola, Karol Szajnocha. Dwa szkice historyczne tego au
przedstawil mi si~ w wyobrazni ow morderczy tora, jeden o sw. Kindze, drugi o szlaku Batu-cha-

• 
• 
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na, rzuci}y jasne swiatlo na zamglony dot~d us t~p 
w dziejach na ·zego kraju. Dzi ', po przeczytaniu 
artykulow zajnochy, a przytthn zgrotnadziw zy 
kilka drobnych notat w cza ie n1oich wycieczek 
po kr~ju, coraz bardziej przekonywatn siQ, ze Irie
tylko caly wypadck n1ozc si~ z czase1n zupelnie 
wyja 'nic, nJc nawet byloby n1ozebncm oznaczyc 
kazdc niemal st~plUQcie Tatar6w po lechickiej 
ziemi, bo ]{azden ich krok, znaczony krwi~, Inor
dem i zni zczcniein, do dzi ~ dnia, po uplywie sze
sciu wiekow, 'v V\rielu jeszcze 111iej each zyje w pi
sanej albo tez u tnej powie ~ci. 

l{roniltarz XIII 'viekn BogufaJ, albo 1noze 
Goslaw l~a zko, jalyo chc~ niektore kodeksy, bar
dzo niewiele przed,·tawil nan1 fakt6w o pierwszem 
ukazaniu ::>iQ ltv Polsce Tatarow i o ich dalszym 
zwyei~zl{i1n pochodzie. W latopisie Bognfala po 
raz pierw ·zy ogl~dan1y ich blizej w andomierzu; 
natrqca poten1 kronikarz o bitwie poprzednio pod 
Opolcn1 . toczonej; dalej iclzie napcnnknienie ze 
~i~ do ... tali do Krakow a, ie zlnpili zic1ni~ ~ieradz-
1{~, l ~czyck~ i l(ujawy, i nie •potykan1y ·i~ juz 
z nicn1i a;i; pod zaml{iem lignickin1 na ""zl~ ku, 
k~dy I-Icnryk. Pobozny czul si~ do ~c od,vaznynl 
by stan:~<.~ ~1nialo oko 'v oko najczdcom i toczyc 
'\\ralkQ rozpaezn£!. 0 dwoch hitwach pod Tur .. kiem 
i pod Chn1ielnikicm bynajmniej nie wspo1nina nasz 
kronil{arz. ') Za to pozniej ·i hi torycy, tuiano,vi
cie Dluo~o. z, a za nin1 Kron1er i Bielski, obszerniej 
rozpovviadaj<1 na1n o walkach pol kieiTo rycer
st,Ya z Tataran1i, wynagradzajqc tyn1 S!)O oben1 la
}(onicznosc spolcze neo~o rocznikarza. ~) le Dlu
.go~zowi zarzneano brak krytyki, i dlatcgo to nie
kt6rzy hi ·torycy albo zupelnie odrzucili opowia
danie j ego o Tatarach, jako nie za ·lugnj~ce na 
lviarQ, alho tc~ przyj~li je nieinaezcj jak z pewne
mi zastrzczenhtn1i. Juz Naruszewicz nic lunial roz
wic!Zac sobie dat podanych przez J)lugo ·za, uezo
ny za ~ autor, dziejow rzeczypo 1)olitcj pol~kiej, 
Inowi;!c o ty1n napadzie Tatar zczyzny, wyle&
cznie trzyn1al siQ podan an1cgo tylko Bogufala, 
i ani na krok nieodst1;pil od nich. Autorowi dzie
jow rplitej wydaly sie opi~y hite\v ,v Dlugo zu, 
ze si~ wyrai~ wlasne1ni jego slowy, bardzo podej-

1
) Boguful, 'vydanie J ablonow. stron. 11 9, 1 2 0. 

2
) Dlugosz, wyd. lipskie, ksi~ga 'rrr ( 6 7 0-6 7 3) Kromer, 

przekt Blazow. f. 1 8 5. Bielski, f. 1 3 5. 

rzanemi. Odrzuca w:ifJC wszystko co powiedzial 
nieoszacowany nasz kronikarz, poprzestaj~c na 
szczuplejszy1n, ale bardziej, podlug niego, praw
dopodobny.nl opisie. A jednak, mimo tego cienia 
rzucanego ])rzez wielu na kronikQ Dlugosza, wy
szla ona zwyciQzko z posrod gradu czynionych 
jej zarzuto\v. Wszyscy ci ktorzy widzieli 'v niej 
grnbe usterki, jak i ci co powazyli siQ objasniac 
i poprawiac zacowny jej WC!tek, upadli ze swoje
mi oskarzeniami. Szajnocha wykazal zupeln~ ni
co ~c znajdowanych w niej bl~dow, poduo z~c ten1 
san1em jednyn1 zczeblem wyzej juz i tak znako
nlit~ 'v dziejach cywilizacyi polskiej postac jej 
autora. Z kronik~ Dlugosza w r~ku, uzupelnion(! 
przez lwowskiego historyka, przebiegnQ cz~~c Ba
towego szlaku, od Sandomierza i l{oprzywnicy, az 
do pierwszych k.resow sieradzkiej zietni~ szukaj(!c 
czyli gdzie w ustnem albo pisinienne1n podaniu nie 
przechowaly ie chociaz drobue 'vzmiauki dopel
niaj~ce opowiada!1 zacnego kronikarza. A n1oze 
tez znajdf!s si~ nowe jakie dowody, ktore silniej 
niz dot~d przetnowi~ za prawd~ Dlucro zowej po-. , . 
\VIe ~ci. 

~·· ••• ... 
~ .... 

••• • •• 

l(siC!z~ Boleslaw W stydliwy, doswiadezywszy za
raz w piervvszej bit,vie pod Opolen1 nietnalej kl~s
ki od Tatarow, opuscil wraz z matk~ swoj~ Grzy
mislawq. dotychczasow~ stolic~ w Sandotuierzu 
i pobiegl prosto na zamek do Krakowa, azehy 
tan1 z baronami i kon1esami radzic co zywo o dal
szej obronie kraju. Za S\Voim panen1 pospieszylo 
do l{rakowa niemalo rycerstwa z sandon1ierskiej 
zien1i. Ty1nezasem J\1ongolowie, nie sp otykaj'!c juz 
ni o-dzic oporu, potnkn~li do Zawichosta i za1nienili 
w grnzy tan1eczny zamek. Niebawe1n n1iala wybic 
fatalna godzina i dla bogatego Sando1nierza. Dnia 
13lutcgo (1241.), w sam dzien popielcowy, prze
lau1any zostal rozpaczny op6r mieszkn,ltcow i na
gromadzonego z okolicy ludu, kt6ry ufaj~c obron
no 'ci 1niasta, schronil si~ tan1 z dobytkiem. Roz
draznieni Mongolowie wpadli do miasta i wy
ci~li w nirn luduose wszelkiej plci i 'vieku, nie 
przepuszczaj~c opatowi i mnichon1 z S(!Siedniego 
klasztoru Cysters6w w l{oprzywnicy. Tak mowi 
Dlugosz; ale podanie n1iejscowe nieco odtniennie 
przedstawia nan1 ten wypadek. Podanie to utrzy
muje, ic jak tylko wiesc doszla do l{oprzywnicy 
o posuwaniu si~ Tatar6w ltu Sandornierzowi, ksi~dz 
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opat koprzywnicki, zabrawszy z sob~ cale zgro
madzenie, pocz~l piechot~ uchodzic z klasztoru. 
Pragn~l on, na r6wni z mieszkancami calego po
wisla, znalezc bezpieczny przytulek poza murami 
ksi~zQcego grodu w Sandomierzu. ..t\ • .le juz bylo za 
pozna: Tatarzy juz si~ rosypali po calej okolicy, 
pl:J:druj~c, pal'!c i Iliszcz~c poblizkie Sandomie
rzowi wlosci. Jeden z takich oddzialow tatarskich 
napotkal opata z zakonnikami we wsi Szewce, ina
tychmiast poplyn~la strumieniem krew bialych 
mnichow swi~tego Bernarda. Byl to zapewne od
dzial d~z~cy do Koprzywnicy, gdzie spodziewal si~ 
znalezc skarbyjakie pohoznosc azwyczaj XII iXIII 
wieku gromadzily po przybytkach powierzonych 
opiece zakonnego duchowienstwa. 

Zda nam si~ ze nieslusznie w~tpi Szajnocha 1) czy
li juz istnialy w owe czasy mury klasztoru w l{o
przywnicy. Owszem, rozpatrzywszy si~ blizej na 
miejscu w starozytnych zwaliskach cysterskiego 
opactwa, dostrzegamy tam zachowane do dzis dnia 
szcz~tki budowli si~gaj~cych nietylko XIII wieku, 
ale nawet cza ·ow ksi~cia l{azmirza 1prawiedli
wego, ktory slynie jako zalozyciel opactwa. Do
t~d i tniej~cy kapitularz, 0 scianach i sklepieniach 
zbudowanych z ciosu, jest bez najmniejszej w~t
pliwosci rzadkim unas zabytkiem budownictwa XII 

· wieku, a zn~jclowane tu i owdzie na l\:ruzgankach 
szcz~tki starozytnych malowidel stylem swoim 
przypominaj~ nam zupelnie malowania na par
gaminowych r~kopismach Xlli stulecia. Sam na
wet kosciol, chociaz ulegl w ci~gu wiekow wi elu 
odmianom i przerobieniom, jednak zachowal nie
ktore cechy, ktore kaz~ go nam zaliczac do bardzo 
dawnych pami~tek w kraju. 

Dlaczegozby zresztq, nie mialy tu juz istniec mu
ry swi~tyni i klasztoru, kiedy fundacya Cystersow 

\ 

w l(oprzywnicy odnosi si~ do roku 1185, 2 ) a na-
wet do roku 1180, jak podaje Manrique. 3) Mogly 
wi~c od czasu pierwszego najscia Tatarow stanC!c 
w tern miejscu z ciosu i cegly zbudowane gmachy, 
wspaniale i olbrzymie, jak wszystkie cysterskie 
opactwa, stawiane w koncu XII i na pocz~tku XIII 
stulecia. 

1
) Stron. 38. Szkice. 

2
) Dlugosz ksi~ga VI. f. 55 4. 

3
) Cisterciensium, seu verius ecclesiasticorum annalium 

a con <lito cisternio . .• auth. Fr. Angelo Manrique. T.ll. 16 2. 

Po dobyciu andomierza, Tatarzy rozpu ~cili 
swoje zagony gl~boko w ziemi~ krakowskq,, iprze-· 
szedlszy Nid~, zapewne pod Wislic~ 1

), dotarli az 
do Skarbimierza. Tu dopiero powsci~gnQli swoje 
zap~dy. Czytamy w kronikach ze ksi~zQ J{onrad, 
zajC!rwszy w roku 1235 Skarbi.Inierz, osza!1cowal 
kosci6l sw. Jana, czyni~c z niego pewieu rodzaj 
warowni. Otoz niektorzy prawdopodobnie doiny
slaj~ si~ dzi ~ ze dzicz pogai1ska, doznawszy oporu 
pod Sandon1ierzem, nie odwazyla si~ dobywac tak 
umocnionego zamk.ui odst~pila .. piesznie od Skar
bimierza, uchodzq,c z lupem zdobytYJ11 w 1\:rakow
skiej ziemi. 

Miejsce od ]{torego za,vr6cili Tatarzy zaled,vie 
siedm mil oddalonem bylo od Krakowa ... vVszyst
ka nadzieja ocalenia spoczywala teraz w r<;kach 
krakowskiego wojewody Wlodzimirza, potomka 
syrbskich, to jest zachodnio-slowia11sl{ich, knia
ziow. Dzielna ta postac hetmaua Malopolan rysuje 
si~ pi~knie a wybitnie na tle 'vypadkow 1241 roku. 
w ojewoda radzi z drugiemi nad srodkan1i obrony 
kraju, korzysta z chwili azeby zadac cios tatars
kiej rzeszy, i nie pierwej sklada zelazo co si~ st~
pilo na karkach Inongolskich, az poki mu go razem 
z zyciem nie wytrq,cilo przewazne liczb~ poga{l
stwo. 
Mi~dzy lVliechowe1n a Dzialoszycan1i zebrala si~ 

we wsi Kalinie malopolska szlachta, pod przewo
dein Wlodznnirza wojewody, nie "viedz<!c jak tu 
sobie pocz~e, jak stawic tam~ tatarskiej powodzi: 
kiedy na raz jeden rozeszla si~ 'vie ~c, o cofni~ciu 
si~ Mongol ow z pod Skarbimierza. W ojewoda 
vVlodzimirz, nie trac~c czasu, z ten1 sa1nem ry
cerstwem ktore si~ zgromadzilo w Kalinie 'vy
prawia si~ natychmiast w pogon za Tatarami; z ko
la obrad szlacheckich przenosi si~ szybko na pole 
zawzi~tej walki. 

Nie b~d~ opisywal patni~tnej bitwy pod Wielkim 
Turskiem. Garsc Polak6w, najprzod zwyci~zka, 
potem zwyci~zona, musiala w kol1cu ust~pic, za
dawszy jednak dotkliw~ strat~ Tatarom. Wsrod 
wrzawy wojennej wielu zwi~zanych niewolnikow 
zdolalo si~ oswobodzic i umkn~lo w poblizkie 
lasy. Podanie dodaje ze pomi~dzy te1ni bran-

1) 0 przechodzie Tatarow przez Wislic~ wspomi~a ~o
o-ufal (stronnica 12 0 )· nie wiemy tylko czy te odw1dz1ny 
0 , • • 

nast~pily w tym czasie, czy tei nieco p6inH~J· 
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cami najwiQcej bylo kobiet. Sam~ nazw~ wsi 
Turska ze zgroz~ powtarzal potem Tatarzyn w ro
dzinnych stronach, i dlugo przcchowywala si~ ona 
'vpan1i~ci Ordyncow, od ktorych przeszla do kro
nilt chmskich 'v przeksztalceniu na Tulisseko. Tak 
nas pl'zynajmniej zapewnia Deguignes, uczony ori
entalista zeszlego wieku 1

) . 

Do dzis dnia posrod lasu s~siaduj'!cego ze wsi~ 
Turskiem napotykaj~ siQ liczne 1nogily z ziemi sy
pane, pod l{toremi znajduj~ czaszki tatarskie, 
szcz~tki zelezco"\v od strzal i okntchy zbroi pol
skiego rycerstwa. 

Bitwa pod Turskie1n widocznie 'vywolala silny 
poploch mi~dzy Tataran1i, kiedy zabieglszy az do 
stromieckiej puszczy <<nietlaleko Sieciechowa" 
ta1n przez dni lrilka si~ ukrywali ~). 

Powrociwszy do Sandomierza, gdzic wlasnie 
w tymze czasie tan~l sam Ba.tu-Chan ze swojemi 
zast~pami przybylemi z Rusi, gotowali si~ Mongo
lowie na stanowczq, wypra\v~ w ziemi<; lcchick~. 

Id~c wzdln~ Wisly ua polnoc od Sandotnjerza, roz
dzielila ·i~ horda na dwa 'vielkie oddzialy: jeden, · 
wiedziony przez Batu-Chana Ordiuja i stryjeczne
go brata jego Pet~ czyli Rajdara, rnszyl ku p6luo
cy drog~ do Sieradza, Lgczycy i 1\:uja,v.; drugi, 
pod glownen1 zwierzchnictwen1 Batu-Chana~ trzy
n1ajt1c sie zrazu brzegow l{nanionny, z'vrocil si~ po
tein ku Ilzy, a ztamt~d si~gn~lniedalekiego od niej 
Skaryszowa ~). Na piQknc okolice powyzej rzeki 

1) Tursko ))les Chinois le noJHUlCnt Tulisseko'' (Histoire 
generale des !Inns, des 'I'urcs, des l\Iongols et des autres 
Tartares occidcntnux... ouvragc tire des livres chinois et 
<lc uulnuscrits orientaux de la bibliotheque du Roi •.. par l\I. 
Deguignes, ton1 III stron. 9 6 (wyd: w l~aryzu r. 17 57.) 
Deguign~ zna. niektore kroniki polskie, m6wi~ce o p~er
wszyn1 napadzie T~turow, .i pr:nvie doslownje spisuje po
dlug nich swoje opowiudauie, n ten drobny, chociai charak
terystyczny, szczcg6l o Tursku jest jed~·nq, dla nas nowo
scif! wyczerpni~tq. ze zr6d~ 1 wschodnicb. 

2) J eszcze i ternz caly ow trojk~t, kf}dy s i~ echodzi Pi
lica z \Visl~, zarosly jest g~stym. lase tn, ktory ani w::ttpic 
pokrywal przcd laty cal~ przestrzen mi~dzy dwienut rzeka
mi. To nan1 tlutnaczy wyrazenie s i~ Dlugosza o blizkiem s~
siedztwie Sieciecho,va ze stron1icck~ puszcz~. " 1 sie bowiem 
Stromiecko i Strotniecka 1'\t ola lez£! nieopodal Pilicy, 'v dzi
siejszym powiecie i okr~gu ra<ao1nskiru, gdy tymozasem 
Sicciechow stoi, jak '\Viadomo, ponad Wisl~!, w szesciomi
lowej, co najmniej, od Stromiecka odleglosci. 

3) Ze Tatarzy byli w Skaryszowie w roku 1241, pisze 
o tem uczony ks. Gacki w Pami~tniku religijno-n1oralnym. 

Kan1ionny zwalilasi~ cala groza tatarska; Rzechow, 
PrQdocin i samo miasto Ilza, k~dy stn,l zamek kra
kowskich biskupow, doswiadczyly srogiego spu
stoszenia. Poza Ilz~, niedaleko kosciola Panny Ma
ryi, na l'OWninie blizko rzeki, wznosi sif2 tak ZViany 
kopiec. Jest on z wierzcholka znacznie wkl~sni~
tym, wydaje si~ bye okr~glym, a rzeczywiscie ja
ko czworobok rna cztery nieznaczne zagi~cia, trzy
ma zas obwodu u gory 294, u dolu 423, a wysoko
sci 28 stop miary dzisiejszej. z trzech stron oto
czony rowem, zupelnie on podobny do tylu innych 
wzg6rzow, ktore wedlug badaczow starozytnosci 
slowia11ski~h zwaly si~ grodziskami, a gdzie po
ganscy nasi przodkowie swoje religijne i obywa
telslrie zgromadzenia odbywali. Opowiadaj~ o nim 
Ilzanie iz za napadu Tatar6w tyle zgin~lo tutej
szych mieszka11c6w, ze az si~ ten ltopiec utworzyl 
gdy ich zlozono na stos jed en i przysypano zie1ni~. 
Chociaz wi~c rozkopanie nasypu na 3 lokci w gl~b' 
niewykrylo ~adnych sicz~tkow ktoreby stwierdzi
ly podanie, jest to jednak do,vodenl jak dalec~ 
"r zywej pan1ieci lndu wypi~tnowaly si~ okro
pnosci tatarskiego napadu. Dlugosz n1owi ze 
dl'oga na Rzcch6w, Pr~docin i llz~ nazywa 
siQ do dzis dnia drog~ Bate go (( Via Bathi 
in !torlieJ'nUJII appellalur,~ ' a Czacki robi wzmian
lrQ zc kiedy byl w tamtych miejscach, jeszcze 
gtnin wspominal o drodze Bntego i o jego okPu.• 
cienstwach 1). l{si'!dz Gacki pod pewnym wzgl~
denl niedowierza Czackie1nu, san1 bowie111 pt~zeko
nal si~ na miejscu ze droga ta 'v ustach okolicz
nego lndu i mieszkancow Ilzy nazywa si~ drogq 
sulultUJ:, d1'0g'(/t tatarskq, ale nigdy batowsk~; je
dnakze ta drobna okolicznosc nie zmienia bynaj
Inniej Samej istoty rzeczy 2

). 

(Ton1 XXVII. (1854) stron. 370.) l(si~dz Gacki, jakopa
stcrz w poblizkiej Skn.ryszowowi parafii w Oddcchowie, 
tnorrl n1ie6 o tem dokladn~ 'viadomos6. 

f) P omniki do historyi i literatury polskiej, wydane 

przez Wiszniewskiego, t. II stron: 18. · 
'l ) Teraz nikt tu z ludzi, pisze ks. Gacki, nie wztnian

kuj e o Batym, ani o drodze batowskiej; prawdopodo .. 
b nie i Czacki nie slyszal u1iE!dzy gminem imienia Butego. 
Powiadano n1u to co dot~d prawil! o kopcu, i dodano zc 
droga. wedle kopca id~ca zwala si~ niegdys badowska, bo 
tak j~ czasem mianowano jeszcze w osmnastytn wieku. Pro
boszcz Rogalli w itnventarzu 1 7 59 roku przywodzi Kromera .. 
a choc u terro stoi via Bathi, on pisze via Badowska. Mowi 

0 

tei 0 l~czce proboszczowskiej, zwanej pastewnik, przy ulicy 
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Z Ilzy posun~li si~ Tat.arzy ku miastu Szydlo
wcu. Nie smietny utrzymy;w.ac ze po drodze 
zajrzeli do w ~chocka i na lt)rS~ G6r~, do swi~to
krzyskiego opactwa, chociaz w obu tych klaszto
rach biegaly kiedys gluehe wiesci o napadzie 
Mongol6:w. Zrabowanie relikwij i zburzenie kla
sztoru swiQtokrzyskiego przypisuje l{rzysztof 
Wart..Jzewicki pierwszemu napadowi 'ratar6w za 
Boleslawa Wstydliwego, a w W~chocku jedna 
z ulic nazywa si~ dot~d Tatarami. Nie s~ to zape
wne fakta niezbite, ale bez w~tpienia drogo
skazy, podlug kt6rych kieruj~c siQ w dalszych 
poszukiwaniach, mozemy z czasem dojsc rzeczy
wiscie do faktow. 
Mi~dzy wsiami Chmielnikiem a Szydlo,vcenl 

zgromadzili si~ silni wiar~ chrzescianscy wojowni
cy. W ojewoda Wlodzimirz, zwyci~zca z pod 
1iln"ska, jest znowu duchem ozywczym calej wy
prawy .. Wiedziona przez swoicb wojewod6w i ka
sztelanow, malopolska szlachta pragn~ln teraz 
wlasnemi piersiami stawic zapor~ do Wawelu. Ra
zem z Wlodzimirzem wojewod~ dowodzil 1\:rako
wianami 1\]emens z Klin1ontowa krakow ki ka
sztelan 1). Na czele zas Sandomierzan sta.n~ 

na polu przyszh3j walki Pakoslaw :Wojewo
da, zwany junio1· 2} z Jakubem Raciborowiczem 
kasztelanen1 3 ) . Ale Chmielnik stal si~ grobem dla 
polskiego rycerstwa; polegl tutaj Wlodzimirz 
:wojewoda, polegli i . inni przywodzcy wyprawy, 
a razenl z ich snlierci~ znikn~la ostatnia nadzieja 
ocalenia Krakowa, bo juz nic nie potra:filo wstrzy
mac bystrego polotu Tatarow. 

Dotycl1czas pole ci~gn~ce si~ od Chn1ielnika ku 
miastu Szydlowu jest naksztalt olbrzy1niego 
przedwiecznego cmentarzyska; z pod gleby poru-

badowskiej. A ze byl na Itzy takze p6lanek badowski, to wi~c 
wskazuje ii mia.no tak gruntu ja.k drogi raf.;zej od Jniejsco
wcgo nazwiska., a nie od imienia tatarskiego wodza nalezy 
wyprowadza6. '' Poty ks. Gacki. (Pami~tnik Rclig. ~Ioralny 
r. 185 4. Tom L~Vll stron. 3 7 0) 

1) Ten Klemens jest fundatorem klasztoru benedykty
nek w Stani~tkach. Patrz Boczkowskiego dzielo o Wie
liczce, str. 14 4, 14 5 (au tor mial pod r~k~ akta s tanit!tkow· 
skiego klasztoru. 

2
) Helcel w waznej swojej rozprawie o klasztorze j~

drzejowskim zebrnt ,v jedno wszystkie znane dot~d szcze
goly o tym Pakostawie. Str. 8 3. 

3
) Byl juz kasztelanem sandomierskim w r. 12 3 9. Co

dex dipl. Rz)'szczewskiego, tom I. str. 43. 
KSIP4GA SwiAT A R . V. Cz. I. 

szonej wiesniaczytn phtgicm nieraz wysunie si~ 
strupieszala kosc ludzka, albo jaki odlamek uzbro
~enia; n dose widziec chociaz kilka owych nie
zwyklych form:): czaszek, znalezionych na miejscu 
posr6d wydm piaszczystych, a~eby niepodzielac 
dluzej przesadnej obawy kilku naszych history
k6w, ktorzy bitwQ z Tatarami pod Chn1ielnikiem, 
wyrzucili zupelnie ze swoich kronikarskich opo
wie~ci. Okrom czaszek, bez w~tpienia tatarskich, 
niooglq,dalem na miejscu innych 'vymowniejszych 
dowodo'v walki. l(ryje siQ zapewne wewn~trz 
zietni niejedna polska zbroja i niejeden ulamek 
tatarskiego or~za; nieumiano mi jednak ani slowa 
o losie wykopalisk powiedziec, cbociaz wiem z pe
wnosciq, ze byly. Podobno nawet w czasie budo
wy; szossy do Kiclc znalezc siQ mialo wiele pa
nli~tek w zelazic, obok niezwyklej liczby kosci 
ludzkich; ale gdzie si~ to wszystko podzialo, tru
dno odgadn~c. Najpewniej ze niedbalstwo, albo 
moze niedo I c rozpowszechniona czesc dla pami~
tek odleglych wiek6'v, nadala znalezionen1u zela
zu w.i~cej praktyczne i bardziej do dzisi ejszych 
potrzeb zastosowane ksztalty. 

Po bitwie chn1ielnickiej, gdzies na drodze ku 
Krakowowi, zacierajq, si~ nicco slady pochodu Ba
tu-Chana. Za malo znam ta1ute okolice, azebym 
n16gl cos dokladnego powiedziec o tej dalszej 'vQ
dro,vce hord tatarskich; wol~ zatem podC!zyc za 
drugi1u oddzia-len1 ~1ongol6w, kt6ry zabieglszy 
w p6!nocne strony Lechii, prawie zupelnie niknie 
nam z oczu. 

Dlugo nie daj e siQ on odszukao, az nareszcie 
u brzeg6w Pilicy wynurza si~ na raz jeden z ciem
llObCi, i tam dopiero rozwija swobodnie swoje okru
ciei1stwa, szalej'!c na gruzach dw6ch bogatych' 
opactw. 

Zaden z naszych l1istorykow, nie wylCJ;cz~j~c i 
Dlugosza, nie wspomnial: o napadzie Tatarow na 
kla ·ztor w Sulejowie; a jednak jest to fakt ktory 
byl kiedys powszechnie znanym wszystkiemu 
zgromadzeniu Cysters6w w Sulejowie. Kazden 
z n1nichow miejscowych, wchodz~c do starozytnej 
kaplicy sw. Tr6jcy, zbudowanej w ronutnskim sty
lu, mogl snadno odczytac stary gotycki napis, co 
si~ czernil dziwnemi ksztalty na murze tej kaplicy: 

«Anno ab incarna. Dni 1176 fundatum stat 
monasterium Sulejoviense sub Casimiro Du-

4 
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ce Poloniae Milite. et anno Domini 
MCCXXXI 1) per Tartaros crematum est." 

Napis ten, kt6ry jeszcze w I"oku 1853 ogl~dalem 
na miejscu, wynagradza na1n choc w CZQsci mil
czenie dawnych historyk6w, bQd~c niejako llSt~
pem wypelniaj~cym kronikQ XIII wieku. 

Po spaleniu sulejowskiego klasztoru pomkn~li 
~i~ Tatarzy ku Piotrkowowi 2

) bo wlasnie w tam
tycll stronach, w jednomilowej odleglosci od Pili
cy, mieli napasc na inne znowu opactwo, }{tore 
lat temu kilkadziesi~t stanQlo w Witowie. Zbudo
wal je dla zakonu sw. Norberta pobozny biskup 
plocki Wit z Zi !onego Chotla, herbu Janina. 

Zwyczaj XII wieku pozwalal osadzac norber
tanskich mnichow tuz obok zako1mic tejze reguly. 
Wi~c w jedncm i temze samen1 miejscu, a nawet 
pod tymze ~an1yn1 dachen1, ((kobiety i mQzczyzni, 
osobnemi rozdzieleni mieszkaniarni, Bogu sluzyli, 
a zakonnicy nad pannami mieli zwierzchnictwo." 3) 

Tak samo bylo i w Wito,vie, gdzie zaraz w pier
wszych chwilach powstalo m~zkie opactwo, a nie 
sam tylko klasztor panie1l.ski, jak niekt6rzy utrzy
muj~. Toe przecie Dzierslaw, brat bi kupa vVita, 
sprowadza zt~d ((braci i siostry reguly sw. Augu
styna, do swojej fundacyi w Busku 1

) a sa1no i1ni~ 
opactwa lrilkakrotnie jest wspominane w r~l{opis
miennych dokun1entach z pocz~tku .L

7 Illstulecia. 5
) 

Co wi~cej, jeden z opatow witowskich imienie1n 
Grzegorz znany jest z drukowauego dyplon1atu 
ksi~znej Grymislawy (z r. 1227) 6

). 

Napad Tatarow zmienil ten stan rzeczy w Wi
towie. Ksi~za Norbertanie snadz zawcza u chro-

1) \V napisie tym 1\ICCXXXI, czarn~ farbq. na. n1urze 
malowanym, jedno X zniknE;lo przy odnawianiu muru 
w czerwono oznnczonej o bw6dce otaczajq.cej napis, i ztt!-d 
zamiast roku 12 41 stoi rok 12 31, 'v kt6rym to czasie 
jeszcze ani slycha6 bylo w Polsce o Tatarach. Sq.dz~ ze ta
kiego rodzaju przypadek w niczem nieoslahia wiarogo
dnosci napisu. (Rok MCCXXXI w ten spos6b jest napi
sany, .ie na koncu jednego 'vierszn. 1na.roy 1\IICC, a tlopiero 
na pocz~tku drugiego XXXL) Kosci6t, spalony przez Tata· 
row, poswi~cony byl w r 1232 przez arcybiskupn. Pelk~. 

2) J uz wtedy istniat Piotrk6w. (Rzyszczew kit. str. 3 8. 
3) D. l{ra~ r.<nvskiego zywoty str. 13 8, i ~ubienskiego 

'Vita episcop. pLvcen. 
4) Rzyszczcwski, tom I. str. 15. 
5) B~d~ drukowane w dnlszym cii}-gu dyplomatoriusza 

Rzyszczewskiego. 
0) Themis polska, tom VI. stron. 418. 

nili Esi~ w bezpieczne miejsca, bo kiedy Mongolo
wie wpadli dla lupu do Witowa, zastali tam jeno 
pobozne sredniowieczne mniszki, ktore slubo
wawszy sobie zyc wiecznie posr6d tynh ustron
nych murow, moze nie mialy odwagi opuscic ich, 
przekladaj~c palrn~ wybranych panskich, nad 
przest~pienie Bogu uczynionej przysi~gi. Tu razem 
ze zburzeniem klasztoru, pogin~ly smierci~ m~czen
sk~ i te pobozne jego mieszkanki. Legenda zapi
sana w starym kalendarzu koscielnym, zachowanym 
w strzelinskin1 klasztorze, opowiada jako podczas 
straszliwego mordu niewinnych dziewic <ez wielki1n 
podziwe1n okrutnego narodu" tal s1~ w Witowie 
cud wielki: w sercu zakonnicy Moniki ujrzalo po
ganstwo utajemnic~ narodzenia Panskiego." 

Z calego zgromadzenia trzy tylko mniszki zdro
wo uszly z zyciem, schroniwszy siQ w s~siednim 
lesie do dolu, kt6ry na wieczn~ pami~tk~ zdarzo
nego wypadku nazwano p6iniej dole1n pan'ier'tski1n, 
a nazwa ta utrzymuje sifJ do dzis dnia w miejsco
wetn podaniu. Ciala zamordowanych dziewic spo
czy,valy kiecly~ w kosciele witowskim. 

Druga polowa notatki klaszto1nej wydaje mi si~ 
zupelnie blQdn~. Mowa w niej o Dzierslawie, ja
koby sandotnierskitn wojewodzie (?), ktory <<trzy 
zakonnice bl~k\aj~ce sitJ po le ie mi~dzy dzikiemi 
zwierz~tatni" przejezdzaj~c przypadkie1n przez 
tamte okolice, zabral do Buska i tam je osadzil. 
Legenda, jak zwykle, poini~szala tu prawd~ z fal
szenl i odniosla fnndacy~ zakonnic w Busku do 
czasu ·pierwszego napadu Tatarow (vv r. 1241), kie
dy widocznie te kilka mniszek ocalonych od rzezi 
mongolskiej, przenioslszy si<Z do Bu ka, Z\VifJkszy
ly jeno o adQ dawno juz w t ern n1iejscu i. tniej~
cego klasztoru 1 ). 

Otoz i wszystlro cokolwiek udalo mi si~ dot~d 
zebrac o pochodzie Tatarow przez polskCJ: ziemifJ .. 
Gdyhy1n chcial isc za paj~cz~ nici~ niedokladnie 
opisanych 'vylropali k, w ktorych znajdowano ze
lezce od strzalniby tatarskich, pewno zabl~kal

bym si~ az do Olsztyna, albo moze w okolice pod
karpackie, do starozytnego 1nia teczka Ludzi
mierza. ...A.le 'vie1n z doswiadczenia innych ze 

1) Legenda ta wy.iQta. z dziela Daniela Kraszewskiego 
opata witow. pod n. Zywoty sw. zakonu premonstr. Ztamt~d 
powt6rzylj~ wskr6cenin Rzepnicki str. 119. Z kronikarz6w 
naszych obszerniejszq, nieco wzmiank~ o napadzie Tatar6w 
na kln.sztor witowski nczynili Kro1ner i Bielski. 
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niedaleko prowadz~ takie bh:~dne a smiale wyciecz
ki naukowe. Najcz~sciej ostatecznym ich wyni
kiem bywa kilka mniej lub wi~cej prawdopodo
bnych albo tez falszywych przypuszczen, kt6re 
za pierwszym powiewem prawdy trac~ natychmiast 

• • SWOJe znaczerue w nauce. 
Tylko sumienne studya nad dziejami znaczniej

szych malopolskich grod6w, i nad history~ naszych 
opactw i klasztor6w, moglyby nas doprowadzic 
do zamierzonego celu; bo gdzie jeno zajrzeli Ta
tarzy, wsz~dy szukali lup6w i zdobyczy, a wla
snie owczesne opactwa i klasztory byly prawdzi
w~ skarbnic~ bogactw narodowych. W szystko 
cokolwiek rycerstwo polskie posiadalo najdroz
szego, wszystko to skladalo si~ Bogu na oltarzu. 
Tatarzy zwiedzieli si~ zaraz w pocz~tku o takowej 
za1noznosci polskich opactw, i dlatego, pl~druj~c 
po naszej ziemi, widocznie wyszukuj~ je, nawet 
w najbardziej ustronnych zak~tkach kraju. 

Nakoniec drug~ nien1niej wazn~ wskazowk~ przy 
oznaczeniu szlaku tatarskiego mog~ bye dyplo
mata ksi~zq,t polskich, wydane zaraz po ust~pieniu 
Mongolow. Obszerne lany ziemi lezaly wtedy 
nieuprawne, bo ludnosc, przej~ta strachem i trwo
g~, pragn~c unikn~c zelaza Tatar6w lub tez tatar
skiej niewoli, biegla ukryc si~ w niedost~pne miej
sca, i tam po wi~kszej cz~sci wygin~la z n~dzy i . 

• 

niewyg6d. W takiem polozeniu 1·zeczy piastowscy 
ksi~z~ta pocz~li zaludniac niemieckiemi przyby
szami opustoszal«!- ziemi~ polsk~ i udzielali z ch~
ci~ nowym osadnikom rozlegle przywileje, pozwa
laj~c im sifJ rz~dzic prawem szrodskiem 1). Za cza
s6w ksi~cia Boleslawa W stydliwego wiele bardzo 
miejskich i 'viejskich posad dost<!pilo swob6d pra
wa niemieckiego. 

Na podobnego rodzaju dyplotnata, ktorych zre
szt~ nie tak wiele posiadamy w druku, wypadalo
by nam zwr6cic szczegolniejszf!, bacznosc. 

Tak przygotowani, a obok tego wsparci pomo
c~ bujnie rozrastajq,cej si~ nauki archeologii, do
piero bfJdziemy mogli pokusic si~ o przedstawienie 
w wiernem a zywem malowidle historyi starch1. 
si~ chrzescianskiej Polski z dzikim ludem wscho
dnim, i wtedy dopiero jasno patrzec b~dziemy na 
potoki krwi wylanej przez Tatarow w lechickiej 
zietru, na bohaterskie poswi~ceni~ si~ jej rycerz6w, 
na mordercze zapasy z tlumami poganstwa. 2 ) 

1) Szroda (N ovum forutu) na Szl~sku. 
2) Zajmuj~ce bardzo szczegoly do charakterystyki Ta

tar6w czytalismy niedawno w Kodeksie dyplomatycznym 
czeskim i morawskim, wydanym w roku zeszlym w Pradze 
przez Karoln J n.romira Erbena. P· n. Regesta diplomatica 
nee non epistolaria Bohenl!iae et Moraviae etc • 

K.OSCI0L KATOLICKI W DREZNIE . 
• 

, 

Podalismy juz czytelnikom Ksi~gi Swiata (w R. 
1, cz~scilstr. 129 inast.} ogolny opismiastaDrezna, 
tej, jak j~ zowi~ zwolennicy nazw szumnobrzmi~
cych, Flo'rencyi nadelbanskiii; obecnie do staran-
nie wykonanego drzeworytu ltosciola katolickie
go, jednej z najokazalszych budowl stolicy Sakso
nii, dol~czamy tresciw~ 0 tej swi~tyni wiadomosc . 

Z rozkazu Augusta III polozono w r. 1737 ka
mien w~gielny kosciola; w 14lat pozniej poswi~cil 
go nuncyusz papieski, a w r. 1756 ukonczono i wie
ZQ· Plan.pierwiastkowy gmachu byl dzielem Wlo
cha Ch1averi, po kt6rym Sebastiani, Knofel 
i Schwarz kierowalijego budow~. Wieza, maj~ca 

razen1 z krzyzem przeszlo 151 lokci wysokosci, 
skladasi~ z trzech oddzialow czyli pi~tr, piramidal
nie zw~zaj~cych si~ ku g6rze i podpartych kolntn
nami. Ostatnie pi~tro, zamykaj~ce piramid~, ma 
ksztalt czworoboku. Caly kosci6l, zbudowanyzpir
najskiego piaskowca, zewn~trz takze czworobocz
ny, naw~ rna owaln~. Front glowny i glowne wnij
scie, wyobrazone na rycinie, zwrocone H~ ku Elbie. 
Dach kosciola jest plaski, z podw6jn~ galery~; je
dna z nich obiega caly kosciol, druga wierzchnif! 
cz~sc nawy. Na slupkach tych galeryj i we wn~kach 
obok wnijsc, kt6rych opr6cz glownego jest jeszcze 
cztery, stoi 64 pos~gow awi~tych panskich. 



• 

WnQtrze ~wi~tyni, szczegolniej gdy sifE wchodzi 
glownomi drzwiami, imponuj~ce prnwia wrazenie. 
W paniala nawa, podparta z bok6'v dwoma rz~da
mi kolumn; w glQbi wielki oltarz z saskiego mar
muru, arcydzielo rzezbiarz6w braci Aglio; za kolu
mnami na prawo kaplica sw. Eranciszka l{{sawere
go, na lewo l<aplica sw. Benona, obie tak obszerne, 
ze osobne zdaj~ si~ stanowic koscioly; w cz~sci tyl
nej i po obu Stronach zakliystyi, pod ktor~ poczy
w.aj~ zwloki panuj~cych domu saskiego, pocz~wszy 
od Augusta III, cztery jeszcze mniej ze kaplice. 
Nad wielkim oltarzem olbrzymi obraz, Wniebow t~
pienie Panskie Rafaela Mengsa, za ktory xsi~z~ 

• 

p A J 

• 

Nie jeden z czytelnikow Ksi~gi Swiata ze wstr~-
tem n1o.ie odwroci oko od zal~czonej obok tablicy, 
i pomysli so hie ze trzeba nie miec pi~tej klepki 
w glowie, azcby rysowac i opisywac tak obrzydli
we stworzenia. Jakby juz w przyrodzie zabraklo 
przedmiotow i pi~knych, i ciekawych, i pozytecz
nych, zachcialo si~ komus opisywac to co w niej 
jest najobrzydli~v zego, najmniej zaj1nuj~cego i nie 
przedstawiaj~cego zadnej korzysci. 

Tak so bie mysli ow czytelnik, u, 1ny nato odpo
wiada1ny: ze paj~ki s~ i pi~kne, i ciekawe, i uzyte
czne. Teraz pytanie kto z nas rna slusznosc; przy
st~pujemy wi~c do usprawiedliwienia si~. 

['wierdzimy ze paj~ki s~ pi~knc, a to ua tej zasa
dzie, ze nie rna istoty, kt6raby nie posiadala wla
sciwej sobie piQkno~~ci. A w paj'!kach, jezeli tylko 
blizej, a bezstronnie, iin si~ przypatrzyn1y, ilez to 
bogactwa w postaciach, ile roztnaito 'ci w ukoloro
waniu, ile dokladnqsci w budowie zauwazyc b~-

. dzien1y mo !2·li. 
Mowimy ze s~ ony dla nas ciekawe, bo wszyst

ko co przyroda wydala przedstawia dla czlowieka 
przedmiot do podziwu i myslenia, i chocby to byl 
najmniej zwracaj~cy na siebie uwag~ paj~czek, za
wsze jest on czlonkiem w calosci stwo:rzenia, jest 
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Ksawery, sprawujq;cy rz~dy w cza ie m&loletno
sci elektora (pozniej krola) Fryderyka 1\.ugusta, 
zaplacil slynnemu malarzowi 30,000 talarow. W ol
tarzach bocznych mieszcz~ si~ szacowne takze 
obrazy hrabiego Rotaris iHutina.Po ~gi marmuro
we ~w. Jana Chrzciciela i sw. Magdaleny w kapli
cach bocznycb s~ dluta kawalera Bernini, ktorego 
slaw~, tak rozglosn~ za zycia, poton1noHc nie zupel
nie potwierdzila. vV wi~ksze uroozystosci religijne 
czlonkowie kapeli krolewskiej, w pol~czeniu 
z czlonkami orkiestry teatralnej i znakomitszemi 
amatorami, wykonywaj~ w tej swi~tyni slynue na 
cal~ Europ~ muzyki koscielne . 

• 

• 

K. I . 

podstaw~ istnienia najdoskonalszych zwierz~t, a 
tern samem zaslnguje na dokladne z naszej strony 

• poznan1e . 

Przyzuajemy im uzytecznosc, bo ouy przez swo
j~ zarlocznosc wyniszczaj~ mnostwo owadow, kto
l'e zbytecznie si~ rozmnozywszy, moglyby dla nas 
i dla innych tworzen stac siEZ szkodliwemi, a same 
zno,vu . tanowi~ pozywienie dla ptako,v, co swoim 
spie\vem nicraz w zachwycenie nas wprawiaj~. , 
Opr6cz tego wien1y dobrze z doswiadczen p. Qua-
tremere Dijonval ze paj~ki w s~oich pon1szeniach 
stosuj~ si~ do stanu atmosfery, i ze uwazajq,c tako
we poruszenia mozemy z nich wnioskowac o pogo
dzie lub slocie. A czyz to jest mala korzysc, 
dla nas szczegolniej, jako mieszkanco'v kraju wy
l~cznie ro lniczego? 

Tak wi~c niesluszne byly uasze uprzedzenia 
wzgl~dem paj~k6w·przyst~pmy tedy do ich blizsze-

• go poznan1a. 

Paj~ki s~ to zwierz~ta niegrzbietne, opatrzone 
nogami wstawowatemi, posiadaj~ce wyrazne ka
naly do krl!zenia krwi i niepodlegaj~ce zadnym 
zmianom co do postaci. Jedne z nich oddychaj~ za 
pomoc~ pluc czyJi b}onowych WOreczkow, inne Z8 
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pomocq, dymaczek czyli rurek oddeuhowych. Po- cia i~ ich w l'ozne strony. W pozniejszetn zyciu 
ding tego naturalisci dziel~ je na plucowate (pul- sq. calkowicie nietowarzyskie, a szczegolniej samice 
monata) i dyntaczkowate (tracheata). staj~ si~ tyle zarlocznemi, zenawet samcow zjada-

Dziall-y plucowatych obejmuje w sobie dwarz~- j~ jezeli tylko tlogodna ku temu sposobnosc si~ 
dy, to jest: prz(JdrJCe ( arachnides) i nieptz~dqce nadarzy. Sposobnosc ta wszakze nie latwo si~ ua
(pediprupi). strQcza, bo samiec, skoro. tylko dojrzy zblizaj~c<JJ si~ 

DzialZ·gi dymae~zkowatye~h obejmuje nast~pujl!ce samic~ zaplodniou~, natychmiast zwinnym nogotn 
rz~dy: I) lrteszczonosze ( chelifera), 2) kosa1'ZO'loate losy swoje porucza i pospolicic tym sposobetn nni-
(phalangita), 3) roz1naite (holetra). ka niebezpieczenstwn. 

My zastanowimy si~ tu tylko nad przQd~ceini. Starano siQ przekonac czy nie moznaby z paj~-
Cialo tych paj~kow sklada si~ z dwoch glownych czyny 'vyrabiac tkaniu, lecz doswiadczenia przez 

cz~sci: z przedniej g·o1·sete1n (thorax) i tylnej tutu- p. Reaumure bezposrednio w tym celu przedsi~
be'in (abdomen) zwanej. Te dwie cz~scisq,pol~czo- brane pokazaly ze to jest niepraktycznem, gdyz 
ne za pomocq, krotkiej i cienkiej rurki, przez kto- najmniej 50000 kokonow potrzeba na jcdcn fnnt 
rq, przechodz~ drobne naczynia krwiste, oraz kisz- nici zdatnych na wyroby. 
ka odchodowa. · Wprawdzie pozniej p. Termeyer dowiodl ze 

Na przodzie gorsetu, ktory zawsze jest mniejszy 13800 :Kokonow na ten eel wystarcza, a Anglik 
od toh1ba, znajduje si~ 6 lnb 8 oczn, ktore w nocy Rol przez 20 laty przekonal siQ ze paj~k w prze
podobnie jak u kota swiec~. ci~gu roku 6 1; 2 razy tylko mniej wyrabia paj~czy-

.Dalej w gorsecie zasluguj~ nn uwag~ dwie szcz~- ny, anizeli g~sienica jedwabnika; w kazdymjednak 
ki (mandibula), z ktorych kazda opatrzona jest jad razie dochod zt~d pozyskany nie pokrylby ko .. 
wydaj~cym s=pone1n (ungula). Z tego powodu wszy- sztow utrzymania. 
stkie prz~d~ce ~ jadowitemi; w naszym jednak Zal~czona tablica przedstawia nastfCpuj~ce ga-
klimacie nk~szenie najwi~kszego z nich tyle nawet tunki. 
nie moze bye szkodliwe1n co uk~szenie osy. Figura 1-sza Drassus nip,·'rz"tus, zamieszl<uj~cy 

Poza szcz~kami dadq, si~ widziec dwie iuwaczki Niemcy i Szwajcary~, przebywaj~cy w rozpadli-
(maxilla) do gniecenia pokarn1u przeznaczone. 11ach pomi~dzy murami, kamieniami i pod opad}e

J{azda z nicb rna po jednym glaszczku (palpus) mi liscmi. 
skladaj~cym i~ z pi~ciu stawow, ktore sq. narz~- Figura 2-a Slldozviec pst?''!J (segestria senoculata) 
dziami dotykania. rq-a podh1zny1n popielatym tulubie 1na fon smug~ 

W reszcie osta tni~ cz~sc icl1 pyszczka stanowi z kropek czarnyeh, gorset czarniawo-brunatny, no- · 
u·arga (labium), ktorej wielkosc i ksztalt, tosownie gi jasno-brtmatne, brudno-pr~zkowane. Mieszka 
do rodzaju i gatunku, bywa bardzo rozmaita. w calej Europie; przesiaduje wmurach, podkamie-

W tnlubie, na jego spodzie, w blizkosci nasady nian1i i kor~ drzew; pozywienia szuka w nocy. 
daj~ si~ widziec dwie szpary, ktoremi powietrze Figura 3-a OprzQ:dek cze'rwononogi (theridium ru
wchodzi do woreczkow oddechowych; przy jego bripes) snuje przQdz~ w postaci nieforemnej siatki, 
zas koncu znajdujemy pi~c brodawek przeznaczo- ktorej nici w rozmaite rozchodz~ si~ kierunki; 
uych do wyrabiania pajQczyny na siatki do lowie- przebywa w'vysokiej trawie nad brzegami stawow. 
nia zdobyczy. Brodawki te u nas kqllzielnilrruni (pa- Figura 4-a cudownie pi~kny gatunek, nalez~cy 
piHa textoria) zowi~. do pokrewienstwa Brzuchatych ( orbitela), zwany 

)\T blizkosci otworow oddechowych napotyka- A(!lrosoma {issispi1tu1n. · 
m:y jeszcze maly, podluzno-lyzeczkowaty haczyk, Figura 5-a Biegnilf sos nouJy (Thomissus pini). 
kt6ry,jalt si~ zdaje, sluzy do wyrabiania paj~czyny Nalezy on do pokrewienstwa Sptaszczonych (Iate
na oprz~dy do jaj przeznaczonej. rigradae), odznaczaj~cych si~ ten1 ze biegaj~ we 

W zystkie przQd~ce rozmnazaj~ si~ przez jaja. wszystkich kienmkach, nie robi~ porz~dnych tka
W pierwszych dniach po wyl~gni~ciu razem pozo- nin, ajaja ukrywaj~ pomiQdzy liscmi, ktorych brze
staj~, ale skoro im glod zacznie dokuczac, rzucaj~ gi spinaj~ paj~czynkq, i pilnnj~ ich az do wyl~
siQ jedne na drugie, i to jest haslem do rozbiegni~-

1 
gni~cia. 

• 
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lfigura 6-a 1'a1·antula jJOtna { Lycosa ruricola ), 
ktora na zim~ ukrywa si~ w szczelinach i wydr~ze. 
niachmurow, wyslawszyje wpierw paj~czyn~. 

Figura 7-a Kt~bosz ob1·qbiony (Dolomedes mar
ginatus). Jest on ciemnobrnnatny,na bokach gorse
tu i tuluba zolto obwiedziony, nogi ma ziclone. Po
spolicie daje si~ widziec przy wodach stoj~cych, 
po ktorycl1 biega szybko, ugani~j~c siQ za mucha
mi i komarami; nawet pod wodQ si~ zanurza i bez 
pornaczania z niej wychodzi. 

SZLACBECTWO 

(( w ez krzak cierniowy' Jnowil lUi raz Emir 
Ab-del-Kader , polewaj go rok caly wod<! rozan~, 
a wyda ci tylko ciernie; lecz zasadz drzewo dak
tylowe, nie pole,vaj go, nic pielQgnuj wcale, a ro-

. dzic b~dzie zawsze daktylc.' Jakoz, podlug mnie
Jnauia Arab ow, czlowiek zacnie urodzony jest owym 
daktylem, czlowiek zas prosty krzakienl ciernio
wym; ta1n bowie1n wierz~ w zlachctnosc krwi, wro
dow~ cnotfJ i. wary tokracy~ ktor~ u'vaz~j~ nie jako 
potrzeb~ spoleczenstwa, l ecz jako prawo natury. 
Nikt tam nic my 'li, na podobienstwo ludow Zacho~ 
du, podnie 'c g!o przeciw zasadzic raz na zaw ze 
z zupelnem poddaniem si~ przyj~tej. Glowa b~dzie 
glow:h ogon zostanie ogonem, powie ci oRtatni z a
rabskich pasterzow. Za to tez lnd }{tory si~ rz~dzi 
podobncmi zasadan1i wolnyu1 j est od licznych prze
wrotow, prowadz<!cych za sob~ ogoln~ n~dz~; nie 
ujrzysz tam, jak si~ to gdzie indziej dzieje, tysiq,ca 
mozgow wysilaj~cych SiQ gor~czkowo na wynale
zienie spo obu przeistoczenia ogona w glow~ ina-

• wzaJem. 
Oprocz plemienia dawnego i 'wi~tego pocho

dzenia, bo skladaj~cego si~ z poton1k6w proroka 
s~ jeszcze dwie zacne kasty, jedna religijna, druga 

1
) W cz~sci I tegorocznej Ksi~gi Swiata, nn. str. 55 

i nast~p. podalismy juz jeden z tych znjmujl}cych opisow 
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Figura 8-a Ptqs kreskowany (Salticus scenicus) 
jest najpospolitszym z gatnnkow u nas istniej~cych. 
W czasie wiosny cz~sto widziec go mozna na szy
bach okien na poludnie wychodz~cych. Przebywa 
na murach; tulub ma maly, splaszczony; samice te
go gatunku odzuaczaj~ si~ wielkosci~ szcz~k. 

Opisu. mnostwa innych gatunkow: paj~kow, dla 
pobieznosci tego pisemka, nie zamieszczamy,. 

F. L. 

N A PUSTYNI. 1) 

wojownikow: iJio1'abutowie i Di uady. Czlon
kowie tych kast jedni poboznosci~, drudzy odwa
g~ dobijaj~ siQ slawy, a 'cigaj~ si~ wzajemnic z nie
ublagan~ niena,visciCJJ. Dzuady Marabutow obwi
niaj~ o dumfJ, intrygi, chciwosc dobr zieiuskich, 
skrywaj~ce siQ pod plaszczykie1n 1nilosci Boga 
i ludzkosci. Jedno ich przyslowie mowi ccz Zauji 1) 

zawsze WC!Z wychodzi". Marabuty ze swej strony 
obwiniaj~ Dzuadow o gwalty, zdzierstwa, bezboz
no 'c. Zarzuty t e s~ straszn~ broni~ w ich rfJku, i 
nieraz juz zdarzylo si~ ze Marabut czczony od lu- · 
du zachwial wladz~ i zagrozil zyciu Dzuada. 

Aby miec wyobrazenie co znaczy w Saharze 
szlachcic w calej okazalosci i swietnosci, trzeba 
zajrzec pod wielki jego namiot, w chwili gdy si~ 
dzien zaczyna, to jest o godzinie czwartej z rana. 

Poezya starozytnych nieraz opisywala tlum kli
ent6w zalewaj(}:cych w Rzymie przy;sionki palacow 
patrycyuszowskich. Wielki na1niot na pustyni jest 
wlasnie tern, czem byly owe okazale mieszkania, 
opisane przez Horacego i Juwenalisa. Zasiadlszy 
na dywanie z powag~ i godnosci~, w postawie wla
sciwej tylko mieszkancom Wschodu, naczelnik po
kolenia przyjmuje z kolei wszystkich wzywaj«!
cych jego wladzy. 
Najpierwsz~ cnot~ naczelnika jest cierpliwosc. 

zycia arab skiego {kreslonych pi6rem jenerala E. Daumas), 1) Zauja jest to zaktad religijny, zawieraj~cy u1eczet, 
pod tytulem: ,Polowanie w Afryce. '' . szkot~ i g-roby zatozycieli. 
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Musi on z uwag~ sluchac r6znego rodzaju prozb 
i starac si~ skutecznie leczyc rany spoleczenstwa 
ktore przed 11in1 odkrywaj~. «Czlowiek tnaj~cy 
wladzfJ, mowi przyslowie Wschodu, powinien na
sladowac doktora, wybieraj~c najstosowniejsze 
srodki zaradcze." Przy tym wyn1iarze sprawiedli
wosci musi on rozwin~c cal~ sprawiedliwosc, tn~
drosc i sil~ woli, a nadto bye m(Jznynl i szczodro
bliwym, gdyz najwi~ksz~ dian pochwal~ jest gdy 
mowi~ ze <<ma szabltJ zawsze tlobytq, i 1'1JirfJ zawsze 
otu;a~rtq." Nan1iot jego powinien bye schronieniem 
dla nieszcz~sliwych, gdyz prorok powiedzial: <<Bog 
tylko dla milosiernych 1nilosiernym b~dzie. Wier
ni, dawajcie jalmuzn(J, chocby nawet polow~ da
ktyla. Kto dzis wesprze biednego, jutro zostanie 
nasyconym. " 
Ch~c zysku nie powinna zajmowac wodza; ni

gdy kosci ani tez karty nie mog~ uprzyjemniac 
wolnych chwil jego pod namiotem. Z te1n wszyst
skiem pieni~dz, jak wsz~dzie, jest niezb~dnie po
trzebnym do utrzymania jego wladzy. 

W ojownik ktoremu udalo si~ wzbogacic wlasn~ 
prac~ i m~ztwem, uazywanym jest Ben Derau, co 
znaczy syn swojego ramienia, i moze ubiegac si~ 
o najpierwsze dostojenstwa w swojem pokoleniu. 
. Pojedynki s~ u nich nieznane. Obraza oBobista 
zmytq, bye moze tylko morderstwem. Oko za oko 
z~b za z~b, zycie za zycie, naucza religia A1·abow. 
Zabojstwo jednak okupic mozna, plac~c spadko
biercom zamordowanego tlia, cen~ krwi, ktory to 
zwyczaj n1a pocz~tek religijny, bo si(J odnosi do 
przodka Mahometa ~4.bd-el-Mettaleb'a, i jak po
danie niesie, jest gl6wn~ przyczynCb narodzenia sifJ 
proroka. 

Abd-el-l\tiettaleb, wodz l(oreiszit6w, nie1n~j~c 

dzieci, uczynil slub Bogu, ze gdy miec b~dzie 10 
synow, jednego z nich poswi~ci na o£ar~. Bog 
wysluchal modlitwy jego, a Abd-el-Mettaleb, 
wierny swojej przysi~dze, powierzyllosowi 'vyb6r 
ofiary. Los padl na Abd-Allaha; lecz polrolenie 
oburzylo si~ nato, i w6dz postanowi! ze w miej
sce syna poswi~cone zostan~ wielbl~dy, ktorych 
ilo ~c oznaczyc miala wyrocznia. Jakoz Abd-Allah 
okupiony zostu,l o:fiar~ 100 wielbl~dow. I Bog oka
zal ze milq. mu byla ta zamiana; Abd-Allah bowiem 
zostal ojcem Mahometa proroka, i od tego czasu 
100 wielblq.d6w ustanowiono jako tlia, to jest cen~ 
krwi; wszakze cena ta, zbyt wysoka, moze bye 

z1m1iejszon~ przez wodza, stoso,vnie do okoli
cznosci. Gdy morderca jest zbyt biednyn1, wtedy. 
skazanym zostaje ua kar~ odwetu. 

W Maskarze w roku 1837 zdarzyl si~ sn1utny 
wypadek wymierzonej kary odwetu w calej suro
wosci. Dw6ch chlopcow pokl6cilo si~ na ulicy; 
ojcowie ich wdali si~ w t~ spraw~; z obelg przy
szlo do pogrozek, az jeden z ojcow, zapalaj~c si~ 
coraz bardziej, pchn~l nozem przeciwnika, lttory 
padl na miejscu, odebrawszy pi~c ran. Tlu1n oto
czyl ich w mgnieniu oka i zapro,vadzil 1norderc~ 
do s~dziego 1niasta. Ulemowie zebrali si~ zaraz dla 
os~dzenia winowajcy. W pol godziny wysluchano 
swiadk6w i winny skazany zostalna kar~ odwetu 
z rQki brata zabitego. Na dany znalr przez kade
go dwoch czauczow, zwi~zawszy mu rcace, poprze
dzeni przez wykonawc~, zaprowadzili go na plac 
targowy, napelniony dnia tego okolo trzema ty
si~cami Arab6w. Zabojca mial zgin~c od tylu ran 
i wte sa1nemiejsca zadanych, od jakich zgin<!.ljego 
przeciwnik. 

Gdy juz wszystko bylo gotowe, na dany znak 
przez czaucza, wykonawca rzucil si~ na sw~ otia
rQ i pchn~l j~ nozem najpierw w piersi, potem 
w brzuch; nie musial jednak dotknq,c serca, gdyz 
nieszcz~sliwy wolal: << U derzaj, uderzaj! lecz nie ty 
mnie zabijesz, bo tylko Bog zabie moze!" Krew 
!ala si~ strnmieniem z zadanych razow, karany 
przeciez nicprzestawal zlorzeczenian1i i obelgami 
obsypywac swojego kata. Po zadaniu ostatniej ra
ny, skazany zachwial si~, lecz nie upadl. <eDosyc, 
dosyc! wolano zewsz'!d, zadal piQc ran, wifJC ty
lez tylko powinien ich odebrac!" Jakoz sko1lczo
no egzekucy~, a nieszcz~sliwy mial jeszcze dose 
sily by si~ zawlec do domu, gdzie nastcapnej nocy 
zycie zakonczy!. 

Jezeli zabojca jest bogatym i potrafi uchylic si~ 
od wyroku, wtenczas pr~dzej lub pozniej doscignie 
go zemsta prywatna, a smierc j ego znowu dla po
zostalych stanie si~ haslem wojny z niewyslowio
n~ prowadzonej zaci~tosci~. Oddzial Szamb6w, pod 
dowodztwem Ben-Mansura, wodza pokolenia U er-. 
glo,v, napadl przy Dzebel-Baten kilku Tuaregow, 
pomicadzy ktoremi znajdowal sifJ Keddasz, wodz 
pokolenia Dzebel-1-Ioggarow. Nieublagana i od 
dawnych lat istniej~ca nienawisc, ktorej przyczy
na jest nieznanq,, dzieli Szamb6w i Tuaregow. 

Zaci~ta walka rozpocz~la si~ natych1niast, i Tu-. 



aregowie zmuszeni zostali do ucieczki, zostawi
wszy 10 zabitych, nu~dzy ktoremi i wodz si~ znaj
dowal. Ben-Mansur uci~l mu glow~, i jako dowod 
s'vojego zwyci~ztwa zawiesil jq, na jednej z bran1 
w Uergla. Na t~ wiado1nosc przywdziano zalobQ 
w Dzebel-IIoggar, a kazdy z pokolenia uczynil 
slub ze zniszczy s'voj nainiot, jezeli l{eddasz nie 
zostanie pomszczonyn1. 

Keddasz pozostawil syna i w:do\VQ nadzwyczaj
nej pi~knosci, i1nienie1u Fetu1n, ktora podlug zwy
czaju miala rzf!dzic pokoleniom, az do pelnoletno
sci syna. Gdy wiQC starszyzna zebrala SiQ w jej 
namiocie, rzekla do nich te slowa: ((Bracia, kt6ry 
n1i z z was przyniesic glow~ Ben-Mansura, zosta
nie m~zen1 moi1n." Na drugi dzie11 300 Tuaregow, 
1)od dowodzt,ve1n Uld-Biska krewnego Keddasza, 
udalo si~ w drog~ na spotkanie Ben-~1ansura. Dla 
wzbudzenia wiQkszego zapalu przyl~czyla si~ do 
nich Fetn1n ze swoim orszakie1n. 

Fo kilkunastu dniach dro(Yi zdolano doscign~c 
oddzial pokolenia Szan1bo'v pod dow6dztwe1n sa
n1cgo Ben-~1ansura, i o polnocy napadni~to nie
spodzianic na spiGA.cych. Pi~cin tylko czy szescin 
z orszakn Ben-Mansura zdolalo sie ratowUtc ucie-

~ 

czk{}:, a i z tycl1 jeszcze jeden dognany zostal przez 
Uld-Biska i przeszyty dlug~ lane~. Nieszcz~sliwy 
jeidziec zachwial siQ na 'vielbl~dzie i upadl na 
piasek, poci~.gajC!c za sob~ siedmioletniego chlop
czyka, kt6rego dot~d pod burnusen1 ukrywal. 

-- Czy zna~ z Ben-Mansura? zapytal Uld
Biska. 

- To byl n1oj ojciec, i oto go n1asz! odpo,vie
dzialo dzieci~ spokojnie, staj~~ przy trupie ojca. 

W tej chwili przybyla Fettun, otoczona Tuare-
• ganu. 

Ja to zabilen1 Ben-Mansura rzekl do niej 
Uld-Biska. 

____,. I obietnica moja spelnion<!: zostauie, odpo ... 
wiedziala ~"'etunl, lecz skot1cz swoje dzielo" wez 
sztylet, wyrwij mu serce i rzuc je psonl. 

Podczas kiedy Uld-Biska wypelnial ten rozkaz, 
Fetum, z zacisni~temi ustami, napawala sie z roz
koszfA. tym olrropnyn1 widokien1, a kiedy cl1arty 
skonczyly sw~ uczt~, w.siadla na 'vielbl~da i dala 
znak do powrotu. Tak wi~c psy Tuareg6w zjadly 
serce wodza Szambow, i latwo poj1!c ze to na wie
ki powod zaci~tej mi~dzy niemi wojny. 

Ale odwrocmy oczy od krwawych tych obrazow, 
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a spojrzmy raczej na chwile uroczystsze rodzinue ... 
go zycia znakomitych Arabow. 

Dzien urodzin dzieci~cia pod zvielki1n namiotem 
jest dnien1 najwi~kszej 1·adosci; wszyscy schodz~ 
si~ do ojca nowonarodzonego i zycz ~ szcz~scia 
dla dziecka, skladaj~c podarunki w miar~ zatnoz
nosci. w owczas to znajdziesz wszystkie skarby 
pustyni, od wielbl~da az do daktyla, zlozone pod 
namiotem ktory przez Boga poblogoslawionynt 
zostal. W zamian za to ojciec nowonarodzonego 
1nusi bye nadzwyczaj goscinnym, i niekiedy przez 
dni 20 podej1nuje swoich gosci. Skoro tylko dzie
ci~ zaczyna podrastac, ucz~ je czytac i pisac, co 
jest nowosCiCJJ u Dzuad6w, dawniej bowiem sami 
tylko Marabuci uprawiali nauki. 

Nauki te jednak nie przeszkadzaj~ bynajmniej 
Arabowi w dosiadaniu koni~ i robieniu broni:t. Za
Jedwie chlopiec utrzymac si~ n1oze o swojej aile, 
sadzaj~ go najprzod na zrebiQ, potem na rumalta, 
pote1n bior~ go na polowanie, kazC! n1u strzelac 
do celu, uczi! go dzika brae na oszczep, a gdy do}
dzie lat 17 lub 18 i pozna koran, .Zeni~ go .. Prorok 
howiem wyrzekl: c(Zencie si~ 1nlodo, malzenstwo 
ustala charakter m~zczyzniY i kieruje post~powa
nien1 kobiety. ' 4 

Narzeczona powinna bye rownego z nin1 uro
dzenia, niesl,azonych obyczajow i jesli bye moze 
bardzo pi~knq. 

Pierwszym dnien1 wesela, ktore trwa bardzo 
dlugo, jest dzien uwiezienia. Czterystu do pi~ciu
set mlodych ludzi wspaniale ubranych, ua najpi~
k.niejszych koniach, zaopatrzonych w bron najko
sztowniejszCA-, prowadzon)rch przez rodzicow na
rzeczonego, udaj~ si~ do namiotu narzeczouej. 
Kobiety z zakryt!]: twarz'! towarzysz~ in1 na mu
lach i wielbl~dach. Do tego poselstwa wybieraj<h 
zwykle najmlodsze i najpi~kniejsze dziewice po
kolenia. P odroz, trwaj~ca czasem dni kilka, jest ci~
glq, zabaw(!; konie cwaluj:t, a kobiety wydaj~ ow 
dziwny okrzyk szcz~scia i milosci, ktory dzieci 
pustyni wprawia zawsze w zachwycenie. 

Gdy orszak godowy przybywa do domu ojca 
narzeczouej, te.n wita go slowan1i: <eB~dicie po
zdrowieni, poslancy Boga," i nast~puj~ uczty: i za
bawy az do dnia nast~pnego, w kt6rym udaj~ si~ 
z powrotetn. Tyn1 razem nowozam~zna, na pi~k
nym mule lub wielbl~dzie, znajduje si~ w gronie 
odjezdzaj~cych. Nie zegna si~ z ojcem ani tez 
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z bracmi starszemi, uczucie bowiem skromnosci 
nie pozwala jej widziec siQ z niemi w chwili zmia
ny stanu. Przy odjezdzie n1atka zegna j'! temi slo
wy: (( Opu zczasz tych co ci dali zycie, oddala z si~ 
z gniazdka co tak dlugo bylo twem schronieniem, 
a to a by udac ifJ do c zlowieka kt6rego nie znasz 
i rodziny do ktorej nie przywyklas. Radz~ ci wi~c 
abys mu byla niewolnic~, jesli chcesz zeby byl slu
g(}; twoim. Poprzestawaj na mal em, czuwaj nad tern 
wszystkien1 co oczy jego widziec mog<!, i niech te 
oozy nigdy nic zlego nie zobaczC!. Czuwaj nad je
go pozywieniem, nad jeg0 snen1; glod bowiem 
sprowadza unie ienie, senno 'c wprawia w zly hu
mor. Miej staranie o jego 1naj<!tku, obchodz si~ 
lagodnie z jego krewne1ni i niewolnikan1i, nie 
zdradzaj nigdy jego tajen1nic. Gdy b~dzie weso
lym, nie okazuj smutnej twarzy; gdy bQdzie smu
tnym, nie b~di wesolCJ:, wtedy ci Bog poblogoslawi. » 

U czta weselna trwa trzy dni i tylez nocy. zla
chcic pustyni zaraz po slubic zaczyna nowc zycie 
osobiste, zostaje usan1owolnionytn ijuz odtC!d nale
zy do rady 'v wojenl pokoleniu; po smierci zas oj
ca odziedzicza po nim nan1iot z calen1 j ego boga
ctwenl, ktore niekiedy dochodzi warto 'ci 25 do 
26,000 duro , czy li 31 do 32,500 rsr. 

Zwykle jednak mlody Arab nowozeniec w pier
wszych ]a tach pozycia nie zajmuje si~ jeszcze f-\pra
wami maj~tkowemi; jest to bowien1 dla niego wiek 
zabaw i uciech. W czasie pokoju konno z chartami, 
w towarzystwie przyjaciol i slug, oddaje si~ po
lowaniu na strusie lub gazelle, stosownie do pory 
roku. Gdy \VY lani na zwiady odkryj~ stado stru
siow, 'vtencza 1ny 'liwi otaczaj<! je z daleka, i co
raz bardziej L ~cie 'niajq, kolo, a podst'!piwszy blizko, 
rzucajq, i~ na nie z okrzykami. Kazdy obi era sw~ 
o£ar~, ugania i~ za ni~, i gdy strus zaczyna bic 
skrzydlan1i dla przyspieszenia biegu, co j e t ozna
kq, najwifJk zego juz zn1~czenia, wtedy dopiero 
1nysliwy zdola do' cign~c go i zabic uderzeniem 
kija po glo,vie, strzal bowiem zakr,va"\vilby i po
psul piora. 

Lecz bardziej panskien1 i arystokratycznem jest 
polowanie z sokolem. okol, wycho,vauy pod 
namiote1u, zywionym bywa i ukladanyn1 przez a
mega pana. Gdy juz wyuczonym zostanie, \vow
czas wlasciciel ptaka sprasza przyjaciol na polo
wanie. Wszyscy musz~ wiernie si~ stawic nadzien 
umowiony, \V swietnych strojach. Gospodarz po
st~puje na czele z jednym ptakiem na ramieniu, 
a z drugim w r~ku, i skoro tylko pokaze si~ za-
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j~c, puszcza okola z okrzykie1n I-Ia u! ha u! Zmy
slny ptak wzbija si~ wy oko, jak gdyby chcial 
zdradzic i uciec; lecz w tejze chwili puszcza si~ 
na WC1 zdobycz z zybkosci~ blyskawicy, lapie j~ 
w szponyi oglusza lub zabija, i nin1 pan zd~zydo
biedz do niego, juz sokol 'vydziobie oczy ·wej 
o£crze. 

Podobne zaba,vy usposabiajeJ: 1nlodziez do tru
dow \vojennych. Jezeli karawana jaka zosta
la zlupion~, kobiety zniewazone, albo gdy zajdzie 
por o wodQ lub pastwisko, zgromadzaj~ si~ na

czelnicy rodzin i postanawiaj~ 'vojn~. W 6wczas 
daj~ znaci wodzon1 sprzymierzonych plen1ion, i 
wszy cy zbierajq, iQ ze swojcmi na miejsce ozna
czone. Tu przcdewszytkiem skladaj~ uroczyst'! 
przy ·i~g~, na in1i~ ktoregokolwiek z powazanych 
n1arabutow, iz ·obie wzajem pomao-ac i wsp6lnie 
dzialaC b~d:t-. Na drugi dzie:6. wszy;tko jest w ru
chu, nawet kobiety siadaj~ na wielblC!dy. Rnch 
ten przedstawia 1nalowniczy obraz, bo n1i~szanin~ 
ko~i, ,wielbll!d6w i ro~.maicie po trojon_Ych wojo
wnikow. Po bokach teJ kolumny mlodz1ez rozbie
ga siQ na wszy tkie strony, juz to na zwiady, juz 
jako mysliwi, uganiaj<!r. si~ za antylopC!, gazell~, 
strusiem lub sarna. 

~ 

Pokolenie uieprzyjacielskie rowniez ze swej 
strony czyni przygotowania do odporu. Nakoniec, 
po 4 lub 5 dniach drogi, obie strony zblizaj~ si~ do 
siebie. Wyslani na zwiady obsypuj~ si~ najprz6d 
zlorzeczeniami, jak bohaterowie Homera. Walka 
rozpoczyna siQ malemi oddzialami z 15 do 20 ludzi 
zlozonemi; potetn wszystko si~ ozy,via, zapala, i 
bitwa taje si~ ogolnt1, w ~rod ogron1nych z obu 
stron krzykow; nare zcie pokolenie ktore stracilo 
najwi~cej ludzi, a glownie naczelnikow i wodza 
idzi~ w.rozs!pk~. KaZdy w6wczas mySli o rato~ 
~an1u s1~. uc~eczk~? w ktorej odwazniejsi posylaj~ 
Jesz~ze n1ek1edy k1lka kul nieprzyjacielo,vi. Cz~
sto s1~ takze zdarza ze wodz zrozpaczony z szab1«! 
w r~ku rzuca sig 'v tlum nieprzyjaciol, by poledz 
z chwal~ . Po zwyci~ztwie nast~pujc oo-61ny rabu
nek i pory wzajemne o pi~kn~ trzelb;, o koni~, 
lub jatagan ko ztowny. 

Z powroten1 Z'\vyci~zcy przyjmowani S'!t z wiel
kien1i uroczysto ~ ciami; 'vyprawiaj~ in1 uczty, kla
daj~ ofiary marabutom, z najwi~ksz~ goscinno -~ci!! 
podejmujq, sprzymierzonych, wynagradzaj~ ich zna
cznC! summq, za wyswiadczon~ uslug~, a w ko11cu 
odprowadzaj~ o kilka mil drogi, ponawiajt!C przy 
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xozstaniu przysi~g~ niesienia sobie pomocy w ka
zdej chwili. 

Z wiekiem Arab staje si~ coraz powazniejszym; 
kazdy bielej~cy wlos jego brody czyni go suro
wszym w wyobrazeniach. Zreszt~, b~d~c juz na
czelnikiem pokolenia, musi wymierzac sprawiedli
wosc, wychowywac dzieci; a jednak zapal wojo
wniczy nie wygasa w jego sercu, i najwyzszem dla 
niego szcz~sciem umrzec w boju, nie zas jalt baba 

• • w namiocie. 
Gdy jednak wojna go oszcz~dzi i czuje si~ bliz

kim skonu, zwoluje przyjaciol i w te do nich od
zywa si~ slowa: «Bracia moi, juz was wi~cej nie uj
rz~ na tym swiecie; lecz bylem tylko przechodniem 
na ziemi i umieram w bojazni Bozej.» Nast~pnie, 
jezeli jeszcze mowic moze, czyni wyznanie wiary: 
((Jeden jest Bog, a Mahomet jego prorok.» Jezeli 
zas sil mu zabraknie, jeden z przytomnych bierze 
go za r~l{~ i podnosi do gory palec 'vskazujC!cy, na 
znak jednosci Boga, co konaj~cy potwierdza z c~
lq, sil~ na jak~ zdobyc si~ moze, potem umiera 
juz spokojnie. 

Pogrzeb u Arab ow odbywa siQ bez wielkiej oka
zalosci. Obwijaj~ cialo w biale plotno i wystawia
jq. je zlozone na dywanie, ktorego brzcgi zawini~
to. Placzki, z poczernionen1i policzka1ni i z prze
wieszonemi na ramionach materyan1i z nan1iotu lub 
sk6rami wielbl~d6w, stajq, naol{olo ciala. 0 kilka 
kroltow za niemi jeden z niewolnikow trzytua za 
uzdeczltfJ ulubionego konia nieboszczyka, u ktore
go przy siodle zawieszon~ jest strzelba, jatagan, 
pistolety i o trogi. Opodal 1nlodzi i starzy wojo
wnicy, oniemiali z bolesci, zasiadajC! w ol{olo na 
piasku, z zapuszczonemi na czola kapturami bur·-

' nus ow. 
Placzki zalobnym glosem spiewaj1:: 
Gdzie on jest? kon jego przybyl, a jego niema, 

szabla jego przybyla, a jego niema. Ostrogi jego 
s~ tutaj, a jego nie1na. Gdzie ou jest? 

M6wi<! ze umarl, razony w samo serce. Byl on 
morzem prochu_, panem ludzi i rycerzy, obronc~ 
wielbl~dow, opiekunem przechodniow. Mowi~ ze 
umarl. 

Zona urnarlego tak spiewa: 1\rioj namiot pusty, 
zzi~blam zupelnie. Gdziez jest moj lew? Gdziez 
znajd~ podobnego jemu? 

I znow placzki: On nie umarl, on nie llmarll Zo
stawil ci swoich braci, zostawil ci swoje dzieci; b~
d~ oni twojq, obron~. On nie. umarl, jego dusza jest 
u Boga. Zobaczymy go kiedys. 

Po skonczeniu tych pogrzebowych 'piew6w 
stare kobiety obmywaj~ cialo umarlego i obwija
jq, w czyste plotno skropione wod~ studziennq, i na
puszczone wonn~ zywic~. Cztetech z pomi~dzy 
krewnych zmarlego podnosz~ go za cztery rogi 
dywanu, a poprzedzani przez hnana i marabut6w, 
w orszaku wszystkich obecnych, udaj~ si~ na cmen
tarz. Tam glosem powazny1n spiewaj~: «Jeden 
jest Bog» a orszak odpowiada «a Mahomet jego 
prorok)) W sp6lnych modl6w nie przerywa zaden 
j~k, zaden krzyk rozpaczy. Cialo umieszczonem 
zostaje nad brzegiem wykopanego grobu, a iman, 
otoczony marabutan1i, odmawia glosem mocnym i 
donosnyrn pogrzebow~ modlitw~: 

Chwala Bogu 'v ktorego r~ku jest smierc i zycie. 
Chwala te1nu co wskrzesza umarlych. 
Do niego wraca wszelka slawai wielkosc, donie

go nalez~ rz~dy i sila. On stoi wyzej nad wszystko. 
0 n16j Boze, czuwaj nad Mahometem; jego ro

dzin~ i przyjaeiolmi, udzielaj im Swojej laski, tak 
jak jej udzielales Ibrahimowi i jego kreWinyn1, bo 
do Ciebie nalezy slawa i uwielbienie. 

0 1n6j Boze, zmarly byl Twoitn czcicielem, byl 
synetn Twojego nie,volnika. Tys go stworzyl, i u
dzielilcs mu wszelkiego dobra kt6rego uzywal; 
Tys mu zycie odebral; Ty jeden wskrzesic go 
n1o.iesz. 

Przychouzin1y tutaj blagac Ci~ za niego. 
U wolnij go od ognia piekielnego, przebacz mu, 

udziel mu Swej laski, obmyj go wod~, snieO'iem i 
grad em i oczYSC go z grzech6w, by jaSnial jak bia
la suknia. Daj 1nu mieszkanie lepsze jak na ziemi. 
J e.ieli byl dobryn1, uczyll go Jepszym· jezeli byl 
zly1n, przebacz mu zlosc jego. 0 n16j Boze, on u
ciel{l si~ do Ciebie, bos Ty najlep z~ ucieczk~ 
czlowicka. On jest ubogim co wzywa Twej szczo
drobliwosci, a Tys zanadto wspanialomyslny abys 
go karal i kazal n1u cierp iec. . 

0 n16j Boze, ntnocnij glos jego w chwili gdy Ci 
b~dzie zdawal rachunek z czyn6'v s'voich, nie karz 
gonad silyj ego. Blagamy Ci~ o to za posrednictwem 
Twego proroka, aniolow i wszystkich swi~tych. 
.LL\.min! Amin! powtarzaj:z, obecni z przyklQkni~-

• c1em. 
I znow iman spiewa. «0 moj Boze, przebacz na

szym umarlym i zyj~cym, tym kt6rzy SC1 tu obecni, 
malym i wielkitn; przebacz naszym ojcon1, naszym 
przodkom i wszystltim Muzulmanom. 

Tych ktorych wskrzeszasz, wskrzeszaj w wie
rze, umieraj~cym daj swiat!o prawdziwe; daj nam 
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smierc lekkch a po smierci spoczynek i lask~ ogl~
dania Ciebie. Amin!>> 

Po skonczeniu tych modlitw spuszczaj~ cialo do 
grobu, z twarz~ obrocon~ ku Mckee, okrywajC! je 
szerokienJi katnieniami, i kazdy z obecnych rzuca 
nan garstk~ zicmi; grabarze zasypujCb grob, i aby 
go ochronic od zarlocznosci l1yen i szakali, okry-

• • • 
waj(}j krzakam1 c1ern1a. 

Po tym obrz~dzie wszyscy wracaj~ do domow, 
procz kilku kobiet, przyjaciolck lub krewnych 
zmarlego, ktorc pochylone nad grobem z bolesci~ 
przemawiaj~ do umarlego i zegnaj~ go, jak gdyby 
ich sluchal. Ale marabuci wolaj~: 

<eOddalcie si~ niewiasty, i pozw6lcie umarlemu 
zostac spokojnie z Azrailem aniolem smierci. 

«Przestancie plakac i rozpaczac, smierc jest po-

• 
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datkiem nalozonym na nasze glowy; kazdy z nas 
wyplacic go musi, niema tu wyboru, niema nie
sprawicdliwosci. am tylko Bog jest niesnJiertel
riy. Przyjtnuj(!.c wolQ Boga gdy nan1 przynosi ra
dosc, mamyz jej zlorzeczyc gdy nan1 sle cierpienie? 
Chodzcie, waszc wolania s~ bezboznc .. )) 

Posluszne tyn1 wyrazom, z zakrytemi rQk~ oczy
ma, wychodz~ z cmentarza, obracaj~c si~ co chwi
la, a by przeslac ostatnie pozegnanic temu, ktorcgo 
dopiero w dziet1 s~dn zobacz~. 

Taki obrz'!dek powtarza siQ przy kazdym po
grzebie. Jedb.ostajno ~c bywa zwykle cech~ wiel
kosci. Zwyczaje tez Arab6w, jezeli pozbawione 
urozmaicenia, pelne s~ za to uroczystej powagi i 
dziwnej jakiejs okazalosci. 

• 

POMPE 3.A . 
• 

Ktoz kiedy nie slyszal o owych dwoch listach 
tyle zajmuj~cych (listy 16 i 20 ksi~gi VI), w kt6-
rych Pliniusz mlodszy, na prosbQ Tacyta, kresli 
mu szczeg6ly straszliwego wybuchu, co 23 sier
pnia roku 79 naszej ery, a pierwszego panowania 
Tytusa, zasypal zawalami kan1ieni i popiolu miasta 
Pompej~, Herkulanum, StabiQ, Oplonte, Resin~, 
Tegianum, Taurani~, Cose i Veseris, ozdoby Kam
panii, ktorych mieszkancy, szczQsliwi i swobodni, 
rozgoscili si~ po zielonych stokach Wezuwiusza, 
w gl~bi czarujq,cej zatoki neapolitanskiej, zwanej 
przez starozytnych J(rate1·e1n? 

Trzy doby, b~cli!ce jakby jedn~ tylko dlug~ 
i straszliw~ noc~, wystarczyly na spelnienie kata
strofy, a gdy zywioly ucichly, gdy slonce zajasnia
lo, bladawe, mowi Pliniusz, jak w czasie zacn1ie
nia, wtedy wszystko naok6l bylo zmienione, wszy
s~ko ukryte pod pokladami popiolu, jalt pod snie
giem. '' 

Herkulanum, Resina, Oplonte i t d. zostaly 
w c~~ 'ci zalane law~, w cz~sci zagrzebane poto
kam~ wody i popiol11 wyrzuconemi z czelusci We
~uwiu za, ktore wszystko ta1n zapelnily, podobnie 
Jak metal ~·oztopiony zapelnia wn~trze formy. 
~tworz~n~ z.t~d massa stala si~ wkrotce tward~ 
Jak kamie~, 1 nieszcz~sliwe miasta legly pod po
kladem maJ~cym przeszlo 60 stOp gruboSci. 

Pompeja, polozona na wzgorzu, mniej silnie zo
stala dotkni~t~. P opiol i kamienie pumeksowe (la
pilli) dosi~gly tu tylko wysokosci stop dwudziestu, 
i zdaje si~ ze deszcz wulkaniczny spadal w pew
nych przerwach, tak iz mieszka1l.cy po wi~kszej 
czQsci zdolali si~ ocalic. 
Odt~d dla zasutej Pompeji zaczQly si~ wieki za

pomnienia, 1700 lat ciszy grobowej; az poki w po
lowie XVIII stulecia przypadek nie odrodzil jej 
Z popio}ow, i swiatlo sloneczne wniknQlO ZllOW 

w jej ulice, place i domy, i wdzi~czne jej portJki 
nowem zawrzaly zyciem. 

Przcjmujq,ca to mysl, zaprawdfJ, dziwne, tajemni
cze wywoluj~ca obrazy! Miasto o ktorego nawet 
istnieniu zyj~ce pokolenie nie wiedzialo, 0 kt6rego 
nieszcz~sliwej doli zatarlo siQ nawct wspomnienie, 
jakby cudem z wiekowych powstaje ruin! Czyz to 
nie pomnik najwspanialszy jaki starozytnosc mogla 
nam przekazac, przedmiot najgodniejszy podziwu 
artystow i uczonych? Starozytnosc Pompeji nie 
jest to owa starozytnosc mglista, zamierzchla, 
ksi~zkowa, ze si~ tak wyrazimy, antykwaryuszow 
i k.omentatorow; to starozytno~c rzeczywista, zy
j~ca, uosobiona; widzisz jq,, pojmujesz i dotkn~c 
jej si~ n1ozesz. Tajniki zycia prywatnego i publi
cznego dawnych Rzymian staj~ ci nagle na oczach, 
nie w ksztalcie napisow, pos~gow, plaskorzezb lub 
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medali, trudnych cz~sto do wytlumaczenia, ale 
w formie najzupelniej materyalnej, poczt!wszy od 
rozkladu mieszkan, az do najdrobniejszyoh szcze
golow gospodarskich, od drogocennych ksi~go
zbiorow i obrazow, do zapasow wina, oliwy, chleba 
i owoc6w. Zdaje ci si~ ze po nocy osmnasto-wie
kowej nast~pilo zaranie, i ze zastajesz rzecz kazd~ 
na miejscu w ktorem j~ wczoraj postawiles. 

Baron Taylor pisal do przyjaciela swego Karo
la Nodier: ((Gdyby wsp6lczesny jaki Augusta po
wrocil dzis na zien1ig, moglby zawolac: vVita1n ci~, 
ojczyzno moja! Ty jedna przetrwalas wieki, ty je
dna zachowalas wszystkie warunlti bytu przesz!e
go! Oto moje loze, moje ksi~zki, n1alowidla moje, 
tak swieze jak w chwili gdy artysta ozdobil niemi 
te sciany. w tym oto teatrze rozpoznaj~ miejsce 
gdzie po raz pierwszy przyklasltiwalem ut}Voroin 
Terencyusza i Euripidesa. << 

Pompeja rzeczywi'cie jest miastem ktoremu do 
zycia calkowitego brakuje tylko szczytow zabudo
wat1 i mieszkancow; a zdaje si~ jakby jedno i dru
gie istnialo jeszcze wczoraj. Na forum widaci kolu
mny niewykonczone, w tyro samym stanie 'v jakim 
je zostawif wyrobnik przed 1800 laty; tr6jn6g ofiar
ny znajdujemy jeszcze pod drzewami ogrodu, 
skrzyni~ skarbcow~ w swiq,tyni Jo,visza, zgrzeblo 
(strigillu1n) w Jazienkacb, bilety wnijscia w tea
trach, sprz~ty rozne i lampy w konlnatach; w jada
lni (tricliniu1n) resztki ostatniej bie iady, w loinicy 
( cubiculum) pachnidla i kosmetyki rzy1nskich pi~
knotici. 

Architektura gmachow jest kroju greckiego, za. 
stosowanego do potrzeb i zwyczajow Rzymian;rzad
kie w nich ozdoby 1narmurowe, lecz zato Inalowi
dla scienne i mozaiki w zadziwiaj£1cej napotykamy 
ob:fitosci; ostatnie znalezc nawet mozna w brukach 
dziedzil1c6w, w przysionkach, na ulicach i chodni
kach. W szystko tu poswi~cone dla ozdoby i wy
gody zewnE2trznej: pokoje w ogolnosci s~ niewiel
kie, bez kominkow, oswietlonejednem okienkiem; 
slowem, mimo przepychu n1ozaiki i n1alowidel, ma
lo w nicl1 ko1n{o7·tu wedlug dzisiejszych wyobrazen. 
Brak ten 'vygody w pomieszkaniach najjawniej
szym jest dowodem ze staro~ytni Rzyn1ianie pQ
dzili zycie calkiem zadomowe, i ze, z wyj~tkie1n 
nocy i godzin przeznaczonych na posilek, dzie:t'l 
caly trawili na forun1 i placach publicznych. Zalq.
czona rycina przedstawia jeden z widokow Pom-
peji, zrestaurowany podlug planu domyslnego. 1 

w ulicach cjasnych i kr~tych znac jeszcze slady 1 

• 

wozow ktore po nich przejezdzaly. ~zerokosc 
ulic nie przechodzi kilku lokci, co zdaje si~ bylo 
obliczonem na oslonienie domostw od doskwiera-
j~cych upalow. Wsz~dzie pelno wodotrysk6w, 
szczegolniej na rozdrozach. Ulica grobowcowa, 
rodzaj przedmiescia przytykaj~cego bezposrednio 
do miasta, dowodzi silnego przywi~zania Rzymian 
do zmarlych, z ktoremi nie l~kali si~ zyc w najbliz
szem Sqsiedztwie. Ulica ta niezaprzeczenie nalezy 
do najciekawszych miejscowosci w Pompeji. 

Trudno zajste pojq.J jakim sposobem grod ten 
przez 1669 lat mogl pozostae nieodszukanym, kie
dy popiol i zie1nia zaledwo przykrywaly szczyty 
jego dom6w, kiedy n1ur gl6wny wielkiego teatrn 
wychylal si~ nawet z pod gruz6w, kiedy slynny 
architekt Dominik Fontana, l~opi~c tu w r. 1592 ka
nal podziemny, dla sprowadzenia wod rzeki Sarno 
do To1·re dell' Annunziata .. spoty ka! liczne szcz~tki 
zabudowa11, kiedy wreszcie nazwa Civita, przecho
wana podaniem, swiadczyla ze pami~c 0 istnieniu 
tam niegdys n1iasta niezupelnie wygasla. Dziwniej
sza jeszcze ze Herkulanum, na stop 6 przywalone 
pokladem kamienistym, wczesniej jak Pompeja . 
zostalo odkopanen1; a przeciez tak bylo w istocie. 

Rol(u 1684 jakis piekarz, przy kopanin studni 
w Portici, znalazl ruiny gn1achu rzyn1skiego; stu
dnia ta, po dzis dzie1J. istniej~ca, prowadzila w sam 
srodek teatrn herkulanskiego. )\T dwadziescia }at 
pozniej ksiq,zg E1nanuel d' Elbeuf nabyl ten grunt, 
i r. 1713, rozs.zerzaj~c studniG1, odkopal naczynia 
marn1urowe, kt6remi przyozdobil tarasy i schody 
przyleglego palacu swojego, tudziez trzy pos~gi 
kobiece, ktore poslal do ""\Viednia, zk~d potem 
przeszly do Drezna. Systematyczne poszukiwania, 
przedsi~wzi~te z rozkazn ksi~cia, wykryly nast~
pnie 'wi~tyni'1 ksztaltu okr~glego, wspartq. dokola 
przez 48 kolun1n alabastrowycl1. 

Wl{rotce atoli rzq,d neapolita1l.ski, wdawszy si~ 
w t~ spraw~, ltazal zawiesic kopanie, i dopiero r. 
1736 z polecenia krola Karola III rozpocz~to j e 
na nowo. Odgrzebano z kolei teatr, kilka swi~tyn 
i gmachow prywatnych, oraz napisy i medale nie 
pozostawiajt!ce zadnej w~tpliwosci ze to byly zwa
liska nieszcz~sliwego Jniasta Herkulanum. 

Zdarzenie przytoczone przez Winkelmanna d~je 
1niarfJ sposobu w jalri prowadzono te pierwsze ro
boty. (<Nad teatrem, mowi starozytnik niemiecki, 
wznosil si~ woz czterokonny, z figur~ naturalnej 
wielkosci; pomnik ten, z bronzu zloconego, spo
czywal na podstawie n1armurowej. To arcydzielo 



rzezbiarstwa zostalo naturalnie przez wybuch oba
lonem i w cz~sci skruszonem; lecz kiedy je odko
pano, rozbite sztuki wybornie jeszcze mogly bye 
zestawione. _.t\Je niestety, jakze si~ wzi~to do ze
brania tych szcz~tkow drogocennycl1? Rzucono 
je pi~te przez dziesi~te nn w6z, odstawiono do 
Neapolu i wyladowano gdzies w k~cie podw6rca 
zamkowego. Tam skarby te sztuki lezaly dlugo, 
uwazane za stare zelastwo, i dopiero gdy cz~sc ich 
rozkradziono, pon1yslano o uzyciu reszty. Zabra
no tedy wi~ksz~ polow~ bronzu i kazano zei1 od
lac kolosalne popiersia kr6la i l\:rolowej. • 

zcz~sliwyn1 tylko trafem zostaly jeszcze kawal
ki, z ktorych, przy cierpliwosci i talencie, zdola
no przeciez zlozyc przepysznego konia, dzis je
dn~ z najcelniejszych ozd6b n1uzeun1 neapolitan
skiego, gdzie przechowujf& takze kilka figur i 
plaskorzezb umieszczonych niegdys na wozie. 

Kopanie, prowadzone w tak znacznej g!~boko
sci i w gruncie nieznliernie przy krynl, posuwalo 
si~, ale zwolna, guy r. 17 48 rolnik pracuj'!CY 
w Civita natrafil na pos~g bronzowy. Przyponlnia
no sobie wtedy ze jeszcze w r. 1689 wloscianie 
znalezli tu kilka szcz<1tk6w starozytnych, a miano-

. wicie tr6jn6g i malego Priapa bronzowego. Rz'!d 
..,tal si~ nabywcq. gruntu, i rozpocz~to po zukiwa
nia: Pompeja byl~ odkryt~. Przekonano si~ wkrotce 
ze z malym koszte1n b~dzie mozna cale miasto 
wydobyc z pod smiertelnego calunu, i odt~d Her
kulanum ~upelnie prawie zostalo zaniedbanem. 
Przedsi~wzi~to takze odkopywanie Stabii, ale 
z powodu drogosci tamecznych grunt6w i malej 
w.arto ~ci wydobytych przedmiot6w zaniechano tej 
pracy, stosunkowo bezkorzystnej, i cala bacznosc 
rz~du zwr6cila si~ na Po1npej~. 

Z poczq,tku poprzestawano na odgrzebywaniu 
. budowli, i zasypywano je napowr6t, po wydobyciu 

z nich cenniejszych przedmiotow; az wreszcie po
wzi~to my ' l szcz~sliw~ odsloni~cia cal ego miasta, 
ktorej dzi' zawdzi~czan1y widok tylu pon1nik6w 
sztuki starozytnej, w stanje w jakin1 je znaleziono, 
tworz~cych jednfJ calosc wielk~, nierozdzieln~ 
i odkrywaj~cych nam tajemnic~ zycia narodu, co 
przez lat tysif!,c wladallosami s\viata. 

Dalsze poszukiwania, pod 'wiatlyn1 kiernnkien1 
jenera}a Championnet, kt6ry w r. 1799 zaj~l imie
niem ~"rancyi krolestwo neapolitanskie; pozniej 
w latach 1812 i 1813 w przytomnosci kr6lowej Ka
roliny, a nakoniec z rozkazu rzf!du neapolitanskie
go, najpi~kniejsze przyniosly owoce. Znacznq. cz~sc 
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ruchomosci, mozaik i malowidel przeniesiono do 
Neapolu, te zas kt6re nie warto bylo wyjmowac 
z n1urow, osloni~to rama1ni oszklone1ni lub matami. , 

Srednia gl~bokosc warstw pokry,vajtJ:c.ych Jnia-
sto z'lntrrlyclt, jak je nazywa Walter-Scott, nieprze-, 
nosi stop dwndzie tu; skladaj~ j e popi6l, lekko na-
rzucone k.a1nienie pun1eksowe i n1ala ilo 'c ziemi 
rodzajnej ; }atwo wi~c bardzo pro\vadzic roboty, 
bez uzycia nawet n1otyk. To tez niecierpliwosc 
ciekawych i badaczow raJaby co nnjpr~dzej wi
dziec ukot1czonen1 dzielo odrodzenia, uchwycic 
slowo zagadki, ktorej zupelneo-o roz,.vi(!zania spo
dzie,vac sifJ nalezy po odsloniQciu reszty budowl; 
ale z najwi<zkszq. tylko ostroino ~ ciq, rozwiuq,c mo
zna opaski kr~puj~.ce t~ 1nu1nie-1niasto. Powolnosc 
w ty1n razie taje i~ rfJkojn1i~ zacho~'"ania i samych 
budowl, i tysi~ca szacownych rzeezy co kroku tam 
napotykanych. A zreszt~ jezeli, p o1nimo wspolczu
cia dla losu nieszcz~ ' liwych Po1npejczyk6w, z ra
dosci~ patrzyrny na to cialo powstaj~ce ze snu 
ostnnasto-,viekowego, byloby moze grzechem sa
Jnolubstwa wzglQde1n przyszlych pok.olen gdyby
sn1y posi~sc j e chcieli calkowicie. karby tu od
szukane podpadaj~ odt~.d losowi 'v zystkiego co 
ziemskie i niezadlugo pewnie ulegn~. zniszczeniu; 
jeieli 'vi~c robota i nadal post~powac bgdzie wol
no, to cz~sc ich przynajmniej przejdzie w pozniej
sze czasy, i poto1nkowie na i do]{onajq, dziela, z t~ 
nawet wzgl~den1 nas wy%szo." ciq,~ ze bgd~ 1nogli 
l{orzystae z prac poprzednik6,v, i tyn1 sposobe1n 
utworzyc sobie calo I e, ktorej ll1Y dzi5 jestesmy 
pozbawieni. 

(}dy zakres n.rtykulu tego nie poz\vala nam 
wchodzic w opis szczegolowy odkopanych w Pom
peji budowl i pon1nik6'v sztuki, najstosowniej b~
dzie zako.llczye go przytoczenie1n pier,vszego ze 
'vsponmionych na wst~pie list6w Pliniusza Inlod
szego, 'v ktorytn uczony rzytnski 1rresli Tacytowi 
szczegoly paini~tnego wybuchu i stnierci swego 
wuja i przybranego ojca, Pliniusza starszego. 

«Z~dasz odemnie, pisze on, szczeg6l6w ~mierci 
n1ego wuja, aby~ takowe podac 1n6gl potomnosci. 
Dzi~kuj~ ci za to, bo wiem ze wz1nianka w twoich 
pismach zapewni n1u slaw~ nies1niertcln~. Chociaz 
on zginql zdarzenien1 co tyle pi~knych zniszczylo 
okolic, i chociaz ta srnierc przypadkowa, wspolna 
ze smierciq,nuastcu.lycb i narod6~r. powinna uwiecz
nic jego imi~, jakkolwiek dokonai on wielu dziel 
trwalych, mnieman1 jednak ze niesmiertelnosc pism 
twoich skuteczniej jeszcze wesprze jego pa1ni~c 



Co do n1nie, zazdroszcz~ tym ktorych bogowie ob
darzyli zdolno I ci~ albo przedsi~brania ·praw god
nych opisu, albo napisania rzeczy zasluguj~cych by 
zostaly przeczytane, a bardziej je zcze tyro co posie
dli i jedno i drugie. Mego wuja poto1nnosc pomie
sci W l'Z~dzie ostatnich, zarOWUO Z przyczyny w}a
snych pism jcgo, jak z przyczyny t,voich, i to wla
snie sk}ania 1nnic ku spe}nieniu najochotniej twoich 
• I zyczen. 

<cByl on w ~lizenie, gdzie dowoclzil flotC~:. Dwu
dziestego trzeciego sierpnia, okolo godziny pier
wszej po poludniu, matka moja oznajxnila mu ze 
zjawia si(J na niebie chmt1ra uiezwyklego rozmiaru 
i ksztaltu. Poleza"\vszy, zwyczajem swoim, czas ja
kis na sloncu i wzi~'vszy zin1nC!- kq,piel, rzucil si~ 
byl na loze dla rozmyslania. Powstal 'viQc i wszedl 
na n1iejsce z l{torcgo przyjrzec si~ m6gl zjawisku. 
Trudno bylo rozpoznac z daleka z kt6rej gory wy
dobywala iCJ chmu1·a; pokazalo · i~ p6znicj ze 
z 1'T ezuwiusza. Oblok dymu podobny byl do drze
wa, szczcgolniej do sosny; 1) bo "\vzni6slszy si~ 
wysoko w k ztalcie pnia, rozchodzil i~ potcn1 jak
by w koron<J. ~Imiemam ze silny wiatr podziemny 
wyrzucal go zrazu pionowo, a potem, 'v 1niar~ sla
bni~cia pr«!du, wla nym ci~zarem rozszerza} SifJ na 
wszc strony. Wydawal si~ juz bialyn1, juz czar
uiaw~yln, juz r6znol{olorowym, podlug tego jak 
wi~ccj zawieral popiolu lub zietni. 

uCud ten zauziwil rnego wuja, kt6ry byl bardzo 
uczonym · uznal go godnym bliz zcgo zbadania. 
l\:azal sobie przygotowac okr<2t i "\vez,val mnie ze
bym mu towarzyszyl. Odpo1viedzialenl ze "\VOlfJ 
pracowac tyn1czasem, bo 'vla 'nie on am dal mi co' 
do pisania. "\Vyszedl z domu, maj(!C 1v r~ku tabli
czki woskowe 2

), gdy ludzie z fioty stoj~cej w Re
tinie, 11rzerazcni wielkosci~ uiebezpieczci1stwa ( al
bowien1 grod ten lezy naprzeciw l\1izeny, i nie by
!o ztamtC!cl innej uci czki jak morzern), pospieszyli 
ku niemu, blagaj<!C aby ich ocalil. Nie z1nienil 
przeto zamiaru, i rzecz I'ozpoczQt~ z ciekawosci, 
prowadzil dalej z odwagf!. smialego mQza. 

ccl{azal przybyc galerom, wsiadl na nic i odply
n~l, dla udziclenia pomocy, jezeli mozna, nietylko 
Retinie, ale lvszystkim grodom tamtego brzegu, 

1
} Sosna wloska wachlarzowa. Dzis jcszczc, gdy dym 

Wezuwiusza ksztalt taki przybiera, uwaiaj~ to za pewn~ 
przepowiedni~ nadzwyczaj gwalto,vnego wybuchu. 

2
) N a takich tabliczkach, j ak wiadomo, dawni Rzymianie 

pisali stylen1; czyli rylcero. 
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ktorych bylo wiele, z powodu piQknosci okolicy. 
Pospiesza przybyc na miejsce z kt6rego wszyscy~ 
uciekaj(!, ale z tak~ swobod'l! umyslu, ze spostrze. 
ga i spisuje wazniejsze przemiany zjawiska. Juz 
w miar<J zblizania siQ okr~t6'v spadal na 1ne popiol 
g~stszy i gorQtszy; juz si~ sypaly i kamienie wa
pienne, i czaruc krzemienie, zw~glone i sproszko
wane sih~ zaru; morze zdawalo si~ odplywac, i 
brzeg, zawalony urwiskami, okazal siQ nieprzyst~
pnym. Wahaj'!c siQ przez ch1vil~ czy dalej plyn'!C 
czy wroci~, rzekl wreszcie do sternika radz~cego 
powr6t: Sntialynt los sprzy}a. kie1·u§ si(J ku Pom
JJOnianowi. Pon1ponianus byl w Stabii, lecz na wi
dok zblizajq,cego si~ niebezpiecze11stwa wszystkie 
ruchomosci swoje przeni6sl na okr~ty, i czekul tyl
ko zmiany wiatru aby wyplyn~c na pelne n1orze. 
Zastawszy go drz~cyn1, zafrasowanyn1, '\vuj staral 
siQ go pocieszyc, i pragn~c spokojnosci~ wlasnCf? 
usmierzyc trwog~ przyjacieJa, kazal SiQ zaniesc do 
lazni. Po kq,pieli zasiadl do stolu i wieczerzal we
solo, albo przynajmniej (w czem rown~ widz~ wiel
ko 'c) ze wszystkiemi pozora1ni zwyklej wesolosci. 

<<Tymczasem z lona W ezuwiusza buchaly juz 
miejscami plon1ienie, oswiecajt!C ciemnosci nocy. 
Wuj, dla uspokojenia swych towarzysz6,v, rzekl 
in1 ze to siQ pal~ wioski okoliczne, ktore mie
szkancy opuscili z przestrachu, a wiC2c zostaly bez 
ratunku. NastQpnic polozyl si~ i zasn'!l snem glfJ
bokim, bo sly zano go nawet chrapi~cego. Ale 
wkr6tce podworzc ktorem wchodzilo sig do domu 
zacz~ly tak gfJsto zasypy,vac popioly, ze dluzej 
tam zostac bylo niepodobienstwem. Zbudzono go; 
on wyszedl i udal si~ do Pomponiana i innych 
ktorzy czu1vali. Zlozono rad~ czy zamknCl!C siQ w 
mie zkaniu, czy wyj 'c w pole; domostwa bowiem 
tak byly oslabione cz~stemi trz~sienian1i ziemi, 1) 

jak gdyby je wyrwano z posad i postawiono po
tenl na miejscu. Za miastem zn6w lQkac ~i~ nale
zalo spadku kamieni, jakkolwiek wypalonych 
i lekkich. 

(<Z dw6ch wreszcie tych niebezpieczenstw wybra
no otwartc pole. U towarzysz6w jego obawa jedna 
prze1nogla drug~; u niego przewazyly powody ro
zumowe. W yszli wi~c z poduszkami na glowach, 
jako jedyn<! ocl1ron~ od kamieni spadaj~cych z go
ry. Powjnno juz bylo switac; ale miejsce ich po-

1
) Kampania, na lat kilkanascie przcdopisywanym przez 

Pliniuszu wybuchem, dwukrotnie, w latach 6 3 i 6 4 ery 
chrzescianskiej, dotkni~tq. zostala silnemi trL~sieniami ziemi. 
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chodu otaczala noc najciemniejsza i najstraszliwsza, 
rozpraszana tylko w cz~sci swiatlem licznych po
chodni. Postanowiono zblizyc si~ do brzegu, dla 
zobaczenia stanu morza; lecz znaleziono je silnie 
wzburzonem. Wuj wtedy zaz~dal wody, napil si~ 
dwa razy, a potem polozyl si~ na placht~ podesla
n~. ~Wtem pot~zniejsze buchn~ly plomienie, i g~
sty tuman dymu siarczystego rozp~dzil: zebranych. 
Wstal, oparl si~ na dw6chslugach, i w tejze chwi
li padl martwy. S~dz<a ze dym go udusil tern latwiej, 
.Ze slabe mial piersi i oddech zatamowany. 

uSkoro si~ rozwidnilo, (a nast~pilo to nio pr~-

• 

, 
CHI!NCZYK. 

Dyplomacya chinska od bardzo niedawna dopie
ro istnieje dla narod6w europejskich; potrzeba by
lo wojny 1ni~dzy Angli~ a pa1l.stwem Niebieskiem 
aby jq, z niemi wprowadzic w zetkni~cie. Przcd 
wojnf!t t~, i przed traktate1n nankii1skhu, narody za-

. chodnie byly w oczach mocarz6w chinskich len
nemi tylko barbarzy1lc·aini, kt6ryn1 korzyc si~ ra
czej nalezalo przed ich tronenl, jak wchodzic na 
stopie r6wnosci w uklady dyplomatyczne. Dopie
ro huk armat angielskic1, a bardziej jeszcze znie
sienie przywileju kompanii wschodnio-indyj ·kiej, 
'vskrzesily dyplon1acy~ chinsk~. Dop6ki istnial ten 
przywilej , kompaniu, jakolwiek sluszne nieraz 
miewala powody uarzekania na n1andaryn6w, po
wodowana jednak intercsen1 bandlowyn1, })atrzyla 
nato przez szpary. Po ogloszeniu zas za~ady wol
nego handlu, liczba okrQt6w angielskich zawijaj~
cych do l{antonu znacznie si~ powi~kszyla, a ten1 
samem pomnozyly si~ i przyczyny nieporozutnie{l. 
Nalezalo dla rozstrzygni~citt ich wyslac czlowieka 
ze znaczeniem, upelnotnocnionego juz nie przez 
towarzystwo kupieckie, a] e przez wielki narod han
dlujC!-cy. I ot6z po raz pierwszy stosunki Europej
czyk6w z Chinami przybraly charakter mi~dzyna
rodowy. Duma jednakie i zarozumialosc chinska 
silne ku temu w pocz~tkach stavviala przeszkody; 
wladze niejednokrotnie posun~ly si~ do obelg, 
a posp6lstwo az do gwaltow. W ojna stala si~ ko
nieczn~, i wkrotce syn nieba (rzecz nieslychana w 
dziejach chinskich), zmuszony byl uznac rowiesni-

dzej jak we trzy do by) znaleziono jego cialo nie
tkui~te, w postawie raczej czlowieka spoczywa
j~cego niz zmarlego. Ja z matkCl! bylismy przez 
ten czas w Mizenie. Ale to nie nalezy juz do rze
czy, bo chciales tylko bym ci doniosl 0 smierci 
swego wuja. Koi1cz~ wi~c zapewnieuiem zem napi
sal to tylko com widzial albo slyszal od swiadkow 
naocznych, 'v czasic kiedy prawda nie mogla bye 
jeszcze przeksztalcon~. Do ciebie nalezy wybrac 
z mojcgo opowiadania co ci siQ wyda wazniejszem. 
Wielka to bowiem roznica pisac list a history~, pisac 
dla przyjaciela lub dla potomn'osci. Bywaj zdrow.<c. 

DYPLOMATA. 

kami swojemi wladcow dalekiego Zachodu, za
twierdzic warunki prawa mi~dzynarodowego, tam 
gdzie dotychczas istniala tylko dowolnosc, zalez-, 
na od widzimisi~ zwierzchnik6w pa11stwa S1"0rlko-
we~o. 

Amerykanie, ten narod przedsi~bierczy i prze
nlyslny, rzucili si~ pierwsi na wylon1 zrobiony przez 
armaty i dyplon1acy~ angielskth wysylaj~c do Ma
kao pelnomocnika w osobie p. Cushing. Wkr6tce 
i rzq,d francuzki wyprawil tam p. de Lagrene, kt6-
ren1u jako picrwszy sekretarz towarzyszyl p. Teo
fil de Ferriere Le Vayer, autor zaj1nuj~cej rozpra
wy zan1ieszczonej pod powyzs~ym nadpiscm w ze
szlorocznej llevue des deux rnondes. Przytoczymy 
odtq.d, gdzie potrzeba, wla ne jego slowa. 

<CLat dziesi~c temu, m6wi p. de Ferriere, w nlie
si~cu styczniu 1844 r. znajdowalem si~ na pokladzie 
Syreny, 1ni~dzy wysp~ Tenerif~ a Rio-Janeiro, ply
ll'!C do Chin i rozmyslaj~c o cudach nieznanej kra
iny, ktor~ ujrzec mialem poraz pierwszy. Usilowa
lem uprzytomnic sobie wybitniejsze rysy tej dzi
wnej ~polecznosci' nieruchomej od trzydziestu 
wiek6w, nie przeczuwaj~c ze wkr6tce rewolucya 
wstrz~'nie granicznytn jej murcm, zachvvieje dyna
sty~ i zatrze moze w mieszkancach panstwa Niebie
skiego oryginaln~ t~ odr~bnosc, jak~ podziwiamy 
w fizyognoiniach osobek wymalowanych na chin
skiej porcelanie. Par~ miesi~cy p6zniej bylem juz 
w Makao i patrzylem wlasnemi oczyma na tych lu
dzi szczeg6lnycb , ktorych istnienie dot~d wydalo 



n1i si~ bajecznern. Widzialem pra,vdziwych Chin-· 
czyk6w, z najwyzszych klass poleczenstwa; roz
mawialen1 z nien1i, przypuszczony nawet bylem do 
pewnej z niemi poufalosci; ukladalem .~i~ z dyploma
tami o pawich piorach i czerwonych guzikach. Dzis, 
gdy przypomnQ sobie te ciekawe roznlO"\vy, gdy po
tem przeczyta1n doniesienia gazeciar kie o post~
pach powstania chinskiego, to nieraz pomysl~ ze 
wkrotce rnoze zaginie ta spolecznosc tak sztncznie 
organizowana, zagladz~ si~ te pozory dziwaczne, 
pokrywaj~ce odwieczn~ jej cywilizacy~, ten systen1 
centralizacyi w rz~dzie, obej1nuj~cy ogromn~ sieci~ 
tak rozlegle obszary i ludnosc tak niezmiernC1!, te 
tradycye religijne i moraine, zblizone, acz w for
mach odr~bnych , do wiekow pierwiastkowych 
czlo,vieczeJ1stwa. Postanowilem 1vi~c napisac, dla 
zachowania od niepami~ci, to com widzial i sly
szal, co po mnie niewielu zapewne, a moze i nikt 
nie zo baczy. n 

Do ukladow z n1inistrem pelnon1ocnym Francyi 
z ramien:iarzq,du chin kiego wyznaczono wice-kro
la l(antonu Ki-yng, ktoremn przydano do pornocy 
podskarbiego Huang, bogatego n1andaryna Pan-se
tszen i akade1nika Tsao. Dyplon1atyczna ta czw6r
}{a zjeidza do Makao, obranego za n1iejsce roko
wan, i zajinuje mieszkanie w pagodach niedaleko 
miasta. W dwa dni po przybyciu uprzejn1y Ki-yng 
odwidza pierwszy p. de Lagrene, z czego autor 
nasz obszern~ zdaje spraw~. 

«Pierwszego pazdziernika huk armat warowni 
portugalskiej oznajmil mia ·tu przybycie wice-kro
la, i wkr6tce ujrzelismy jego or zak. Byli tan1jeid
cy tatarscy na malenkich konikach z ogron1nemi 
siodlan1i, piechury uzbrojone w dzidy, duchowni 
w dlugic~ sukniach z para. ·ola1ni; potem n1noHtwo 
chor~gwi upstrzonych wyobrazenia1ni mokow 
i innych dzi,vadel; wres~cie na wielkich krze lach 
niesiono 1\::i-yng'a, I-Iuang~a, Pan-se-t zen'a, Tsao 

. i kilku innych: wszystko to przy odglosie 
halasliwyn1 gong' 6w, tan1tamow, dudo,v, fujarek 
i innych instnunentow narodo,vych, mniej wiQcej 
niehar1nonijnych. 

«An1ba ada na za starala si~ ro"\lvniez o roz,vi
ni~cic jaknajwi~kszej okazalosei. Nasza gwardya 
marynarska w paradnych mundurach stala '\IV przed
sionku, uszykowana w zpaler; ·chody przyozdo
biono kwiata1ni; w salonie zawieszono wielki wi
zerunek I{i-yng'a, przeslany w wigili~ przez ko
tnissarza cet)arskiego; na st.olach umieszczono 
wspanialy serwis do herbaty z porcelany scwr-
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skiej, ktory lrrol Francuzow podarowal swojemu 
pelnomocnikowi. Admiral Cecille z oficerami swe
go sztabu, sklad ambasady, nasz konsul p. de Be
cour, w zyscy w wielkich mundurach, otaczali n1i
nistra swietnie pozlocistym wiencein, ktory zape .. 
wne ChitJ.czyko1n wydal ·iQ rownie dziwny1n, jak 
nam ich orszak, podobny bardzo do fantastycz
nych pochodow naszych oper. 

(( Wyszedlem na spotkanie Ki-yng'a, ktorego 
p. de Lagrene przyj~l u podwoi salonu. Byl to 
starzec z bialemi w~ ami, z wyrazem twarzy po
waznynl ale pelnym dobroci i z ulozeniem niezrnier
nie szlachetnem. Rzecz szczeg6lna ze nawet pomif2-
dzy ludami fizycznie i moralnie najsilniej od siebie 
odstrychni~temijestjakas wspolnosc ruch6w i wzi~
cia si~ ludzi wyzszego tanowiska spolecznego. 
Ki-yng, wprowadzony do sa1on6w Paryza lnb Lon-· 
dynu, bylby zapewne wydal si~ dosyc brzydkim. 
ale kazdyby przyznalniezawodnie ze fila powierz
chownosc wielkiego pana. 

<cHuang, Pan-se-tszen i Tsao lveszli za kommisa
rzem cesarskim i zaj~li miejsce obok niego, man
daryno,¥ie niZszych stopni stali przy drzwiach, 
w przedpokoju i na schodach; reszta orszaku mie
scila siQ na nlicy. Stopnie swict,tyni polozonej na
przeciw naszego n1icszkania roily si~ wojskiem 
i ludem. Mielismy na zewn~trz i na wewn~trz wi
dok nadzwyczaj ciekawy j malowniczy. 

{<Sekretarz poselstwa Stanow Zjednoczonych, p. 
vV ebster, mo,vil mi wiele o Huang'u, oratorze ko~ 
missyi chmskiej, ktorej IG-yng byl 1n~zem stanu 
i przedstawicielem. Chwalil n1i jego rozum, jego 
zr~cznosc, a nadew zystko mile obejscie; nic dzi
wnego 'vi~c ze podskarbi stal si~ dla 1nnie przedmio
tein szczegolnej ciekawosci. Bylto czlowick j e
~zcze mlody, z przyjen1neuri rysami, ze spojrzeniem 
poj~tnem i ozywionem; r~ce n1ial drobne, delika
tne, i rozpra,viajl!c nn1ial j e z pewn~ kokietery:t 
zr~cznie wystawiac naprzod. Ubrany byl bardzo 
starannie , 'v sukni~ jed,vabn~, spi~t<! koszto
wnyn1 pase1n, z p erlowen1i p~tlicami do zatkni~
cia zegarka, wachlarza i innych przyborow wy
l{wintnej toalety chi!1skiej . Odzywal si~ cz~sto, 
jak czlowiek przywykly do hold6w wymowie je
go oddawanych. Ruchawosc jego twarzy i zy,vosc 
gestow uderzaj~c~ tworzyly sprzecznosc z powagfb 
wice-krola. Przeb~ki,vano ze I-Iuaug za~tf!,pi lno
ze wkrotce Ki-yng'a w godnosci komtnissarza ce ... 
sarskiego. 

((Pan-se-tszen byl jednym z najbogatszych pod ... 



danych wlntlzcy niebie kiego. azy,vano go roz
rzntnytn i ztny lo,vyn1; ale lnbil ~~uropejczyk6,v 
i 1nial jnz ndzial 'v poprzednich z nien1i traktatach. 
.... Jie tyl bi gly w naukach, ile obznajn1iony z ad
ministracy~, i pra,vtuni handlo,ven1i, zajn1o,val on 
,vazne tanowi ko 'v chierarchii tnandaryn kiej. 
Cho<~ 1nlody je ·zczc , dobrej byl tu zy, ustni<~chajq,

cy i we. ·oly. 
<c... kadc1nik T ao, 1naly, chudy, o pown.ty, cedzil 

lo,va przcz z~by, nu·uz~c oczy i 'vykrzy,viaj<!c u ta; 
przybieral 'vyuczone ruchy i po tawy i lubowal i~ 
dzwli ... kien1 s'v.ego glosu. Bylto pedant zapan1i~toJe 
rozkochany 'v cywilizacyi chii1 kicj kt6rej an1 
i~ uznawal j cdnyn1 z n~j znakon1it zych przed ta

wicic li. « 

Picrwsz0 to ._ potkanie zakonrzylo . i~ biesiadq 
na spo ·6b europejski 1)odcza ~ kt6rej nu. ·z au tor za
znajotnil sig z Pan-se-tszen' en1 i T ·ao. '\'V cztery 
dni p6zni6j atnbasada frnncuzka nic:sioua IHt krze
slach lHunbul.; o'v ych, d:tzy do pogody 'viec-krola, 
diu zlozenia \Yzajetnnych od,vidzin. Wprovva
dzajq. go.~ci do 'vielkicj ali kwadrato,vej , l~cz~cej 
,v obie 'v zy tkie \Varunki 1u1j,vy1nr ' lniej:;zego 
zbytkn chitl. kiego, i po zwyklych cretnoniach 
'vstQpnyeh uracznj~ gniaztlan1i pta ie1ni, qitnaka
tni, plet,van1i \viclorybien1i i inne1ni w tytn rodza
ju przy n1aka1ni. Pan de Ferrier oddajc jcdnak 
sprawiedliwobe konfituron1 i eukron1~ oraz cia t 
kotn no. zctcyn1nn.pi ... : l~l':l;}a'l71 ?lfl tat d:ie. i~t: f.IJ-
sit::ty. 0bok niczno 'nych 'vin krajowych, przez 
grzccznos<; podano i zan1pana~ 'v ktorym T '"'ao tak 
bardzo ?:3/'Jnako,v-nl ze nie~podzianie !-'toczyl i~ 
pod .. tol i 'vynic"'iono go z .sali hezprzytoinne o·o. 
Ki-yng i \v tytn razic znalazl iQ jnk czlo,vick ''via
to,vy, bo ci'!crnql dal {j rozn1ow~ .. udaj~c zc nic nie 
'vidzi. 

l'> o kilkn konferencyach Ininistel' fi·nncnzki i kon1-
tni . arz cc~ar lei zgodzili iQ na za._ adnicze " rarun
ki traktatu" kt6rego zreclago,vnni l)O'v i rzono I n
anc.r'o,vi i p. de Ferri 're, jako picr,v:zcn1u . ckrc
tarzo,vi an1ba~ady. 

<< zytn.lcn1 tlu%o l\:SiC!zek o Chinn l1, n16,vi na z 
autor, ale ·tokrotnic vvi~cej na11czyly n1nie tc obra
dy z jeclnyn1 z najo.'"vieccn zych oby,vatcli pnal.
-.Jt,va ~rodl ... o,vcgo, w przcdmiocic traktatu obcjnlu
jq.ccO'o zar6,vno kwc tye prn:vvne i polityezne, jak 
ekono1nicznc i ~kal'bowe . Nie 7nalazlcn1 \V})l'aw

dzic 'v pod karbin1 tych obszernych ,viadoinosc.i 
teoryf'znych , jakich n nas z latwoscick nab ywa 
kazdy co przPszedl klH''"'a nauko,ve , ale trafilem 
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na urnysl zdolny poj'!-c w zystko i ocenie bez przc .. 
adu. ... 

t<l,... onferen ·yc na ·ze ko1!czyly 1~ zwykle wie-
czerz~, przy kt6r 'j 'vobodn~ jnz o rzeczach poto
cznych ci~gnQli ~n1y ga'v~tlkfJ. !!nang opowiadal 
mi o China ·h, ja j tnu o ] ran yi. Codzienne to 
prze ~ ta\vn.niP z tn,k ~ V\'in.tl yn1 urz~dnikicm by lo dla 
1nnie pravvdzi\v~ przyje1nno 'ci~; un1ialen1 tez ko
rzy~tac z jl"lgo roz1u6w by z~jrzce nieco gl~biej 
w tajniki .. pol .)rze{t. twa ehi1l. kiego. 

<< f:> od karbi \V ypytywal mnie o pra\va i system 
podatko,vy 111 go kraju. l(odeksy na zc nic zadzi
wialy o·o \ cale, bo "\V hinach kod(l k i ·tuiej e od 
kilkudzic i~ciu 'viekow; ale u1vielbinl urzadzenie .. 
na. zych 'vi ..,zie!1, ktory1n ja, auty ·ypujc!C nieco, 
przypi y\vt:len~ U::!%no8c nietylc karnC1 jak popra
WCZC!. « \VIedzialciu.. zawolal, zc wa zc zasady s~ 
wyborn . lfrancya j e t wielkin1 i zlachetnyn1 na
rodeut. tTe tcscic ncl';onetni Zar hodu! >> 

<(Poten1 IIuang na,vzaje1n opi ywal 1ni nrz~dze
nie biur chi{t kich odpowiednich naszyn1 tnini ter
st,voin. Rozwodzil i~ dalej nad %ycien1 kla s wyz-
zych Pckinu. l\IajQ tan1 i konie, i po\vozy, i na

jen1ne ren1izy~ nutjt! trzJ teatry, \V ktorych graj'!! 
dramy, ko1nedye i "\Vesolc panton1iny·. Towarzy
st,vo pekit't kie j e t prawie wylq.cznic to\varzy
stweu1 nt~zczyzn; pal~ oni fajki i pij~1 h erbatg, gra
j~ 'v }{arty i vv szachy, rozprawiaj:~ o dziejaeh i po
ezyi, czytaj~ \Vier~zc i tt1ni je skladaj:.!, sluchajCb 
nnu~y ki lub przypatruj<J, i~ pl:.!SOin t.anecznic. Sa 

.... 

na"\\'"et kluby oddzielnc, zawit1zane \V celach lite-
rackich i ga. tronon1icznych. Kobictr p ilnujq, dzie
ci i go podar ·t,va: ouwidzaj!! : ig jeduak llli~dzy 
ob~, a kiedy nickiedy })rzypu zczane bywaj~ i do 

Ul(Jzkicb to,Yarzy t'v" gdy to kladaj<! ·iQ. z grona 
. an1y h kr ~ ,vnych nlbo najbliz zyeh przyjaciol, 
co z\vrot 111 v,r~a~ ci,vynl lllO\Vic chii'tskiej nazy,va 
siQ: : e b1·anie 7Jl' .... ,IJjaciels!t itJ a :- do kobir! t. 

«I tu zno\v przychodzi 1ni U\vaga ~e lndzie 11a 
najburdzi ~j odlco·lych p~1nktach naszrgo globn roz
wijajf! ig 'V l'Oznrch 0 kl'C"a ll C'J\Vilizacyi \V spo-
ob znpeJnic podobny. Chn1czycy tnk Sflll10 jak i 

n1y, lubo \vczesni (~j dnleko wynnlczli: procl1 szcze
l)icnie o~py, drnk. dziennikarst,vo, kod ksy. lonJ
bardy, klnb). })O zy :t ryn10""auq 1nngnctyzin i fia
kry, chociaz \V najn1niejszetn z nd1ni nie zostawrtli 
zetknigciu. nnJogia tn si~ga na\vet ulotnych po
jaw6w n1ody i chwilo,vyeh zan1ilovva{1, nie lnaj~
cych , jak sig zdaje, zadnej pousta,vy rozumo
wej, czysto zale%nych od widzilnisi~ i przypadku. 

G 



Tak np. Chmczycy od trzech ty i~cy lat zachowuj~ 
zwycz~j, niedawno ll na~ wprowadzony, prze yla
nia sobic bileto\v wizyto,vych zatnia t no,vorocz
nych powin~zowan. U nas \V bieiq,cen1 dopiero 
stulecin na tala gor~czka zbierania antografow; 
'v Chinach zatnilowanie to tr,va od \vieko\v, i prze
myslowcy pekill 1Cy, rownie Z!QCZlllC jak paryzcy, 
umiej~ poclrabiac pi ,·mo slawnych lndzi. 

«Prawo chit1 ·kie jcdnej tylko zonie przyznaje 
udzial w maj<1tku, tytulach i za. zczytach swego 
m~za, i z tC1 tez tylko \V~zcl malze11 ·ki nierozwi(!
zalny j e..: t do zgonu. Lecz zwyczaj wiclozc11 twa, 
na calyn1 upowszechniony W chodzie, ocldaw11::t i 
tu je ·t utarty, a dzieci zon przybranyeh uwazane sq, 
za prawn e. el cdnal~ze uczucie przywiC1zania dzic
cigcego od tycl1 poton1k6w ubocznych nie nalezy 
si~ naturalnym icl1 1natkom, ale 1nalzonce upra
wnionej, ktora jest nrz~dow~ przed tawiciclkC1 ro
dziny. Nakonicc przy 'vywla zczeniach za dlngi 
przybranc zony sprzedaj~ si<a razcm z rnchomo
scian1i, a prawna ty lko zona, Z dzieen1i \V}a 'llCini 
i tamtych, zachowuje sw~ "\volno 'c. 

<cJ cdnej tylko rzeczy Huang poj~e nie1nogl w na
szyJn rzf!dzie: 'volno ~ui tronnict\v 1vydzieraj~cych 
~obie wladzg za pon1oc~ dzicnniko'v i trybuny. 
<cPrzyznaj~, rzckl do mnie, ze wolno przypominac 
r.,~ Q.dZ~CJlll przestrzeganie prawa , rrdyz to i U nas 
rna miej ~ce ; l ecz nie pojmuj~ tego, zeby wlaclza po
zwolac 1nogla by pierwszy l ep zy krzykacz ganil 
publicznie j ej czyny, i zeby prawa, zamia t bye 
wiecznen1i, jak u nas, sluzyc tylko 1nialy tronnic
twon1 za or~z do chwilo,vego z\vyci~zt,va. To tak 
zupelnic jak gdyby do powozu zaprz~zono konic 
bez w Qdzidel, z ktorych kazdy atnopa · 'v inn'! 
ci~gnqlby strong. >l 

ccZdziwil -.:i~ bardzo gdy1n 1nu powiedzial ze na 
Zachodzie narody 'vlasnie rz~dz~ce siQ podobnerni 
zasadatni U\vazane s~ za najbardziej cywilizowahe. 
<cByc to n1ozc, oclrzekl, lecz pc,vnie ony trzech 
tysi~cy lat nic przetrwaly.>> 

Po u1ozenin ostatniego artykuln, Jiuang na za
konczenie konferencyi proponuje 1naly obiadek 
w swej pagodzie. 

«Obiacl za ta\viono, mo,vi p. de .F'erriere, w ob
szernej sali, oswietloncj (bo 'v Chinach, jak u na , 
bogaci obiaduj<1f wieczorem) lnnost\vcrn swiec z ro
~owego wo ku. Bylo na · zesciu: Pan- c-tszen, 
Tsao, d'Ilarconrt, Callery, go ·podarz i ja, a przy
j~cic tym razem przewyzszalo wszystko cosmy do
t<~d pozuali z gnstronomii chinskiej. Przy podaniu 
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wetow Huang zwrocil moj~ uwag~ na cztery cza
ry porcelanowe, zupelnie takie jakich u nas uzy
waj~ do o'Yocow. 'c \Vidzialen1 , rzekl, czary p. de 
Lagrene, i przypomnialem so hie ze w Kantonie 
ma1n podobne; otoz sprowadzilem je umyslnie dla 
pokazania ich panu. Ta forma dzis u was jest w nlo
dzie, a my j;& zna1ny od lat tysi~ca. Te oto naczy
nia bardzo q, dawne, bo je zrobiono czterysta lat 
temu, \Vedlng WZ Ol'U juz WOWCZaS starozytnego. 
Tak to iQ dziejc na S\viecie: lrolo o ' wiaty obraca 
si~ bezustannie; clzis dany punkt jego jest w Peki
nie, za ty i(!c lat bQdzie \V Angli lub we Francyi. 

(( Oclpowiedzialem mu z usn1eichc1n , ze praane 
0 .... 

z scrca aby to kolo w krotszym nieco czasie przy-
nio lo dla Chin kolej e zelazne i paroplywy. >l 

((Pod koniec IUt "zego posiedzenia j ed en ze slu
Zf1cych, na skinicnie Hnang'a, przyniosl zwitek pa
pieru. Podskarbi podal mi go i rzekl: <t Rozstanie
my ~i~ z 'ObC! 'vkrotce, a u nas jest zwyczajetn ze 
przyjaciolom przy rozlq,czeniu daj e si~ na pa1ni~tk~ 
wlasnor~czne pi ·n1o. Oto s~ \viersze ktorem zlo-
zyl na cze 'c twoj~. » · 

ccPan Callery, tlumacz, przelozyl n1i takowe 
w :;}owaeh nast~puj~cych: 

,Byl u' Paryztt czlou;iek znakontity, z ohli
czent jasniejqcent;·ak 1zajpi~kniejsczy ;·aspis. Na
uka jego stcietniala jak ksil)iyc 1v 'lvieczor je
sienny, a szaty J·ego blyszc~aly jak sl1·umyk tvy
t1·yskuJ·qcy na u;iosn~. Gdy tnotvil o tvojnie, zda
uJalo ci sifJ ie s(lJszysz szcz~k o1·~ia; a gdy o 
p1·awidlaclt ha1·1nonii, p1·zetvyiszal tnistrzow 
cy1nhalu. PiastuJ·qc wysoki 'tt1·zq,d, dalekie p1·ze
biegl kraje, i slolva J·ego, jako suknia z bialego 
jeduJahi'lt, byly bez ~rnazy. 1Viedatvno ot1·zyrnal 
'rozl,az to zva1·zy szen,ia 1ta Jfl scltod dostojnentu 
La-gua-11e, i okrf?l zvojenny, podobny do plaka 
Fan, co dzieu;i~c tysif)cy nzil ttlata 'Jla godzint;, 
'lvplynql11a 1·zek~ 11iebieskq. Przybyl do lJfakao 
na jesieni, odziany 'lV Sltk11iq po~locislq,; gwiaz
da 'Jta ]Jiersiac/1. jego 1'Z~tcala potoki SlViatla, a 
slotva jego ols1tieu;aly jak proutienie sloneczne. 

<cJarn ciebie }JOznal 'Jta kra1icac/t swiala ~;ienl
skiego. Nie posiadan& klejnotow godnych abJJS 
je p1·zyjql w ]JodaruJtku,: nie po.•?Jostaje rni wif!c 
jak 11asladozvac 10 ttfj odzie }Joelt; San-Tso. SJJi
suJ·l) jq 1ta papierze, iebys o 1nnie 1Jantif)laf gdy 
bl}dzien•y 1·ozlqczeni. 

<<Ten ustl}p , zloiony z dwudzieslu szesciu 
wierszy w stylu sla1·oiytnyrn, o{ia1·o'lval p1'ZYJ·a
cielowi Fe-lie-le, pie1·uJszernu sek1·eta1·zowi am-
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basady krolesltoa Fa-lan-sis, a'ltlor: Huang.ngan
lttng.n 

Odczytanie tychwierszy zmi~szalo nieco dyplo
matQ francuzkiego, ktory nie wiedzial zrazu czy 
je pochwalic przez grzeczno 'c, czy tez przez skro
mnosc uchylic si~ odzawartego w nich panegiryku. 
Lecz klopot jego powi~k ... zyl si~ 'v dwojnasob, gdy 
Huang zaz~dal, z n1in~ najpe,vniejszq w 'wiecie, 
aby p. de Ferriere wzajcn1nie uczcil go wierszem. 
·w Chinach kazdy dostojnik jest literatem, kazdy 
literat poet~. l~rzy egzan1inach na urz~dy kandydat 
skladac musi wiersze. pokonywajqc rozliczne tru
dnosci i rytmn i ryn1u, a w jednej komedyi chinskiej 
egzaminowany, zautworzenie, migdzy innen1i, zgra
bnego czworowiersza, zostaje od razu pierwszyn1 
ministren1. Nie sposob bylo odmowic I-Iuang'owi, 
bez wystawienia na szwank tej wysokiej reputacyi 
jak~ Chit1czycy, dzi~ki jezuitom .. utworzyli sobie 
o Francyi pod wzgl(JdCin intellektualnyn1. Z jakClz 
pogard~ pedant Tsao, a nawet 1nilioner Pan-se
tszen, by liby odtq,d m6wili o dyplon1atach francuz
kich, co to siQ kusz~ o zawieranie traktatow, a nie 
umiej~ nawet sklecic kilkunastu wierszy~ Rad nie 
rad przeto p. de Ferriere, poraz pierwszy moze 
vV zyciu, bierze si~ do p oezyi, i pali gospodarzowi 
swen1u "" czterech wrotk.ach czterov,:icrszowych 
dosyc pochlebn'! odpowiedz. 

((Tak to,~owi w koncu nasz autor, nad brzegan1i 
morza chinskiego, wyn1ienialen1 ryn1y pelne zyczli
wosci z dostojnikien1 pa!1 tvvaNiebieskiego. ' Vkilka 
dni pozniej zeo·nalismy si~ na.pokladzie korwety pa
rowej Archirnedes. Traktat byl podpi any, a ,vi
ce-kr6l% calyn1 orszakien1 odplyn(!l pod 'vieczor 
w dionce bogato oswietlonej, przy huku arn1at na
szej korwety i blysku sztucznych ogniow, kt6re 
Chinczycy zapalali na brzegu. 

,,Obecnie po latach dziesi~ciu, gdy tyle waznych 
wypadkow i Zach6d i vVschod poruszylo, zapytuj~ 
nieraz am. iebie co si~tez stalo ze starynll{i-yng'em, 
z wyl\:wintnyn1 i ujmujqcytn liuang'en1, 7. wesolym 
Pan·~- e-tszen' en1 i z akaden1ikicm T ~ao . Gdzie po
tok niedawnego pow tanin porwal tych, roznych 
charakteren1 i powolaniE?n1, reprezentautow starej 
cywilizacyi chin kiej? My ~ 1 n1oja, pociq,gana spoj
ni~ tajemnicz~ wspolnej przez kilka tygodni pracy 
i poufalego przestawania, cz~sto leu nin1 ulata. 
Gdzie.' tan1 na kra!'1cu zie1ni, pod porcelanowym 
dachen1 pag0dy, albo za jedwabnetni firankami 
dzonki tnandaryn kiej, zuajduj(;1 si~ cztery i. toty, 
podobne do zloconych figur naszych wyrobow la
kierowanych, ktorych los nie jest mi obojgtnym; 
tylko ze ni<.hnan1 pretensyi do zadnej z ich Atrony 
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wzaJemno ·c1. 
<< Ce arstwo chit'1 .. kie je t dzis widowni~ l~rwa

wych 'vypadk<)w politycznych, Rzerzq,cych mordy 
i pozogi w kierunku od polndnia ku poluocy. Za
den z mych czterech znajon1ych, o ile n1i wiado
mo, nie o ''viadczyl si~ za pow.'tanic1n: jeieli wi~c 
npadnie dyna tya terazniejsza, to upadn~ i oni. 
Lecz czegoz spodziewac I iQ moze cywilizacya po 
zwyci~ztwie ~ prawy 1naj~cej przeciw ~ obie lndzi 
j alr I-Iuang ? 

l( Mnien1atn 7.resztc! ze sa1no povtstanic wcwn~·· 
trzne nie podkopaloby niewzruszonych od lat ty
siQcypodwalin poleczeilstwa chil1 kiego,nlc przyj
dzie n1u 'v pon1oc ra.sa europejska, ktorej Opa
trzno ~0 widocznie przeznaczyla panowanie nad 
~wiatem . Istniej~ juz traktaty z Angli~, Ameryk~, 
Francy(!, IIi zpani'!, a w czasie najnowszy1n z Ros
s,.Y~· · Narody te l~den1 i morzen1 naciskaj~ pa1l.stwo 
Srodkowe, a wspolne ich usilowania poniosq, tam, 
moze wkrotc0, chrystyaniztn i oswiat~.)) 

• 

P E L A R G 0 N I E. 

Na obok zal~czonej tablicy przedstawiamy od
mian~ znan~ w spisach ogrodniczych. pod nazwi
skiem Pela1·gonium medaille d'or, ktora nalezy do 
gatunku Odier-Pelargoni~trn.. Gatunek ten, wraz 
z gatunkiem Fan9y, jest obecnie najdrogocenniej
czym dla milosnikow pelargonij. 

Przez wiele lat hodowano tak z,~ane angie·] kie 
i 'viedenskie pclargonie, odznaczajq.ce sig wielk o
~ci~ kwiat6w, ktore glo1vnie od Pelar.qoni'ltrn cu
cullalttrn pochodz~. 

W pozniejszym czasi~ odn1iany: Peza~rgo1~ium 
inquinans i P. inquinans Bentinkian'ltm s.taly si~ 

' 
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modne1ni, a szczegolniej tak zw;ane zkarlatne pe
largo.nie ogromn~ pozyskaly wzi~tosc. 

Ostatecznic 'vre zcic bardzo upow ·zcchnily i~ 
w handlu gatnnlri otrzymane ze sztucznego krzy
.Zowania Pela1~_qoni'urn t1~icolo1· i co1·onophillurn, 
odznaczaj~cc iQ czystosci~ i pi~knosci~ l{olorow. 
IT'u nalez~ gatunki Fanry-Pelargou,innt i Odie1'
Pelargo1~itt'lfl, obydwa odznaczaj~!:C siQ wczesnem 
lrwitni~cicin, jal( r6wnie te1n, ze nicznosz(!r zbyte · 
cznej wilgo ci, tak w powietrzn jak w zien1i, i ze 
niepotrzcbuj~ wiclkich cloniczek, co jest nader wa
znem ulat,vicniem w ich hodowli. 
Pomi~dzy ludem pospolicie pelargonie zowi!!f 

gerani~h kt6ra to pon1ylka pochodzi z nieznajomo-

sci najglowniej&zych cech odrozniajq.cych te dwa 
rodz~je. Rodzaj Geraninn1 n1a dziesi~c pr~cikow 
zro lych w j edn~ kupk~, lodyg~ zielonC!, koron~ 
foreillllCb (wszystkie listki rowne i foren1nic nak:rzyz 
ustawione ). 

Tymcza eu1 rodzaj P elargonitun ma 7 pr~cikow, 
lodygQ krzewiastq., koron~ nieforemnq, lttorej liste .. 
czki sq, tal{ u ~tawione , ze dwa wi~ksze Lardziej ku 
g6rze, trzy zas Jnniejsze wi~cej ku dolowi s~ zwro
eone, w skutek czego cttly kwiat Ina postac niefo
renln'!· Pochodzi on z Afryki i dlatego nieznosi 
najmniejszych przYJnrozkow, gdy tymczasem:Gera
niuin na wolnen1 powietrzn si~ hodujc i na zim~ 

• • 
w grunc1e 1)ozostaw1a. 

F. L . 
.. ___,__,......--...,----.;..__-

POSELSTWO 

KSI~DZA J~~DRZEJA ZAtUSKIEGO DO PORTUGALII I HISZPANII . 
• 

(1674-1()75) . 
• 

I I 

cz~sc n. 
PODR6Z DO IIISZP ANII. 

• 

Trzeba bylo wreszcic roz tae iQ z Portugali~. towej, bo krol l{arol II mial wtedy dopiero lat 
Osobno wiQc pozegnal Zaluski rejenta, a osobno osrn. Zt~d dwor hiszpat1ski zyczyl sobie zeby 
krolow~. Rzucal ten l{raj z golen1i rQknmi. Nie ksi~ze Lotaryngski, a przynajmniej jnny czlonek ja
wiedzial je ·zcr.e, ze w Madrycie nie hQdzie wcale kiej pant\j~cej rodziny w Europic, obrany byl kro-
szcz~sli"r· zy ( 1). lcm' zeby mogl ZflO\VU ozenic si~ z Eleonor'!-. Co -

Chcial wracae prosto do Madrytu, ale "\V bok gdy i~ nie stalo, trudno wypowiedziec z jakim 
niegoscinnego Badajoz, tylc mn pamigtncgo i klo- gniewem dwor, oddany zupelnie Austryi, dowie
potanli i odwctcm, gdy je, zcze przed granicami dzial si~ o t ej eleltcyi. Marescotti zatem ostrzegal 
spotlcal go11ca umyslnie wyslanego z li ta1ni przez 'j Zalu kiego, ie gdyby si~ '\IV pierwszej ehwili, za 
nuncyu ·za Marescotti. Z ciekawosci~ zdarl pie- nieprzyjemnego j eszcze "\vrazenia, poja,vil w Ma
cz~c i wyczytal \Vazne nowiny z ojczyzny. Nun- drycie' bylby zle barclzo przyj~ty. Zeby dobrze 
cyusz pisal do niego kr6tko : <c '1obie ki zostal o- ocenic owczesnc polozenie rzeezy, potrzeba to 
brany krolc1n, wt~j tw6j Olszowski pryinascnl, a do jeszcze wiedziec, ze zwyklc, jak tylko no we wiesci 
Madrytu nie przyjezdzaj, chylJa chce z bye uka- jal{ie przychodzC! do dworu portugal l~iego albo 
mienowanyn1. » Oto byl pow6d do tej ostatniej hiszpanskicgo, cale miasto zaraz dowiadujc '" i fJ o 
przestrogi. l{z<1dzila wtedy Hiszpani<J lcrolowa nich i ci~gle o t ern tylko przez kilka dni nast~
wdowa, rodzona siostra na ·zej Eleonory 1\::orybu- pnych rozmawi~iQ-· Tr,va to dop6ty, poki inna ja-

( 1) Z l uski tutaj bn.wi si~ w kalan1bur: cx ccssi vero ex 
Lusitania, vel co si c nonlinan <la, quod 1ne sic ]usorat et 
illuser,lt. 'l'otn I. str. 5 1 7. 

}{a wiadotnosc nie spadnie nagle na bruk i o da
wnych nie kaze zapon1inac. Nlmcyusz znal narod 
hiszpanski i dlatego radzil Zalusl{ien1u , zcby co
k.olwiek siQ wstrzy1nal ze swoim powrote1n , az 
Madryt rozgniewauy wyfermentuje z zaln. Zeby 
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wi~c zyskac ua czasie, a uie traci? naproino chwili, 
Z\vrocil ig po clna poludnie, do Kadyksu, a po
tem objc hal ~ e\vill~, Grenad~ i K ordub~. Jie je
chal je Z ·~e "\V zy ·in wojem po pi~ltniej zej dro
dze, niz Inial tcraz z 'i e\villi do Grenady i z Gre
nady do I orduby. Trzydzie 'ci 1nil (a wiQkHzc sq, 
mile hi zpai'1 kic od naszych), plynq] ty lko w po-
'rod naj\ve ... el~zych laso'v i ogrod6w, winogrona
n1i i roz1nnryncn1 k'\vitncteych. Or ·zak jego zajaclal 
w tej czarowncj krainic arne knropatwy i kr6liki 
nnj,vyborniejbzego s1naku, bo roztnaryno"\\renl drze
wem :-iiQ zy\victce. Jest ich tutaj 1nn6 t,vo. To 
dzi,vilo l)olak6w, ze lud wicjski ndaluzyi ma 
wielk<! przyje1nno 'c w rozbojach, to jc t ze na 
1)olach bczkarnie napaaa na podroznych i nie rna 
wcale vvzglQcln ani ua ich stan, ani polozenie to
\varzy kic, kiedy tysi'!cem zniewag ciska in1 w o
czy, 'v po ~rod krzyk6w, grozb, a nareszcie odwraca 
.. iQ tylen1 pokazuj~c cz~sc ciala ktor:1 w~tyd przy
krywae kaze. 1ami tego ua sobie Po lacy doswiad
cz y li. (( J c. t to lo · "v~zybtkich poclrozuje&cych po 

ndaluzyi, po,viada Zalu ki, ale przeclew,·zy tkiem 
lo cudzozicmco\v, ktorych lud tut .. j zy, dla wi~
k zej wzgttrdy, nazywa gawachanli francuzkieini, to 
je t }1ro igtami. ~awet duchownym nie claruj'! i 
przezy~·ajq. ieh klecha1ni i rogaczami, a najwi~cej 
i naj urowiej tr~baczami.cc 

"\Viedzf!C o tym ich zwyczaju, kupil Zaluski 
trC!b~ dla . \Vojego sluz~cego i kucharza, a za to,va
rzy~za podrozy, przybral ksi~dza hiszpan ·kiego 
w nadzici zc przez to bQdzie wolny od nupasci. 
l\iyslal zc ntt kncharzu i Hiszpanie \vszy tko si<J 
krupi. ieo znkal si~, bo w droclze malo trzy ty-

sif!ce pie zych ludzi idq,cych do ICadyk u szarpalo, 
rzucalo i~ na trQbaczow i ksi~dza; Zalu ... kic1nn dali 
przeciez pokojno 'c. 

Z 'vidzil wi~c ewille, 1niasto godne ze wszcch 
miar 'vidzenia dla wspanialych s'voich gu1ach6w i 
ko 'ciol6w. ''' Grenadzie oglf!aal ko ~ciol pnrafial
ny, ktory bu~o'vC1 s'vo.iC1 i ogromcn1 'valczyc n1oze 
~ ko · ·iolen1 ,,v. Piotra w Rzyn1ic o pier\vszci1stwo. 
J ednakzc i ten ko 'ciol bogact,venl i zdumiewajC!
c~ roznn1 o 1 ·szerno~ci~ s'vojC! prze,vyzsza katedr~ 
v 1\:ordubie. Zbudowali jC}: nicgclys 1aurowie na 

mecz t. 'V ~pi era si~ ten wspanialy kosciolna 363 
kolun1na h, jedna od drugiej o kilka lokci oddalo
na: 'lo,ven1 zkqdkol,viek na niego spojrzysz, lro-
~c16l ten zelumicwa i czaruje. ,Bylhy to nieskala

ny wzor pi~knosci' gdyby swi~ta gorliwo~c i za-

-

pal 'vystawily taki ogron1,H dodaje 1asz podr6zny. 
J{iedy razem z Gurowskim oglc!dali wn~trze ko-
, ciola jed en i drugi, ciekawoscir1 wiedzeni, roze
szli lQ \V rOZUC strony i potem godzillQ przc z}o 
szukuli i\;. Zalu ·ki nic znalazl do yc slow dla wy
razenia \vojego podziwu. <<Rzyn1 nawet nicn1a tak 
wspania lej H\viq,tyni, zapisal w swoich listach , 
ltt6rq,by z k.ordubc!1 ~~ porownae moina. Wszal\ze 
sam 'viclki ko ~ciol Sw. Piotra na Watykanie o 
cztery rnzy przynajtnniej ocl starej 1naurytatJ. kiej 
katedry jc t mnicj zy. Nie wier%ylen1 tcmu z po· 
cz~tku, ale sekretarz lrsiQdza ~larescotti wyn1ie
rzyl caly ten ogr otn i przckonal mnic krokami." 

Z l(orduby Zalu. ki ru zyl do Toleuo, ·tolicy 
pry1nasa Hi ·zpanii, miasta slawnego tak:zc gtnacha
mi i sztult~ budownicz~. Bogate to bardzo arcybi -
kupstwo, rna dwakroc sto tysi~cy dukatow docho
du. Siedzial wowczas na tej katedrze kardy,
naf arragonski . 

z Toledo, ze Ulial do tego latw~ sposobno ~ c, pu
scil si~ 'v podroz do Escurialu, owego gtnaehu 
ktory byl dzielem l(arola V. a w kt6ryn1 chowali 
si~ krolowie hi zpan. cy. P os'l!gi z 1narn1trru pur
puro,vego w zy tkich 1nonarch6w kt6rzy od tego 
l(arola panowali w Hiszpanii, stojq- tam kazd~ na 
·wojem 1nicj cu. Znajduje si~ tcz w Escurialu kla
sztor i ko ~ci6l sw. v'rawrzynca i stra zliwa biblio
teka. Tutaj, zlozywszy rzCl:dy panstwa i staranie o 
wielkosciach ziemskich, potQzny cesarz przep~
dzil 0 tatki S\vojego zycia w blogim spokoju. Nie 
mial znowu -low dosyc Zaluski na opisanie koscio
la i klasztorn, bo tam i 1nateryal i sztuka walczyly 
z ob~ o picrwszet1 two. Jedn~ tylko wad~ upa
trzyl w tym szczQ ~liwym i w panialytn cudzie En
ropy, ze z tylu E cnrialu wzno zq, iQ niebotyczne 
gory, a prawilol y to niezn1ierne wraienie przyby
wajC1cen1U z clalekiej krainy, ujrzec zdaleka jak si~ 
rysuje na ltra11cach 'vidolrr~gu ten gmach ogrom
ny, i 'viuzi I e jalt co chwila rosnie W oczach wiel
kiemi roz1niaran1i 'wojcmi. Dzi iaj ~podr6zni tno
g'! w taki sposob zbli~yc si~ do Escurialu od tylu 
jedynie, a satn gn1ach ·kryty jest w gorach i po~a
zuje i~ dopiero na koncu, jakby 'v nagrodg za 
pocljQtC! pracg, ze siQ go dlugo szukalo. Bibliote
ka Escurialu je:t straszli \Va takze ogro1nem; tali. 
wielkiej pe,vno niema na swiecie. • 

1

prawicdliwie 
tez posel francuzki zartowal, kiedy zyczylltrolowi 
hiszpanskie1nn, zeby nad skarbami monarchii przc lo
zylludzi kt6rzyby podobne1ni byli do muich6w strze-

l gC!cych biblioteki i tak czyste od skarbu mieli r~ce, 

• 

• 
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jak swi~tego onego zgromadzenia czlonkowie mieli 
czyste od tych ksi~g mnostwa. 

Trzy tygodnie zeszlo Zaluskiemu na takiin prze-
glC!dzie Hi zpanii. Ale j edynie duch jego cieszyl 
si~ temi cudami, bo cialo bylo chore. Nadzwy
czajne upaly oslabily go i z nog zwalily, toz san1o 
innych Polakow. Dopiero o pi~tej wieczoren1 mo
gli nasi opuszczac gospody w ktorych stawali; po
drozowali wi~c po samych nocach. Zawsze jedno: 
od pi~tej z wieczora jechali az do zmroku, a po 
krotkim wypoczynku, kiedy lagodniejsze nastalo 
powietrze, do szostej rano znowu bl~dzili i je
chali. Pote1n juz do nast~pnego wieczora podroz 
byla niepodobnq. W gospodach wsz~dzie na ca
lym swiecie niewygoda, a coz dopiero w hiszpall
skich? W ejscie zawsze jedno, pokrycie do1nu da
ch6wk~, bez zadnych innych rusztowan, tak dale
ce ze jak si~ dach przepali, nadzwyczajny upal 
w kros przejmuje czlowieka; dalej, dla braku slo
my czy iana) zawsze jedna pod' ciolka <lla tych i 
na t~pnych podr6znych i zt~d pelno robactwa; oto 
jest obraz gospod, w jakich cz~sto poczywac Po
lacy musieli. Juzcic lozek i po 'cieli trudno bylo 
z sobq. wozic na 1nulach. Spali zatem albo w prze
palonych i wiecznie gor~cych kamieniach~ albo tez 
w brudach i cudzem smieciu. w gospodach zby
walo na pierw zych potrzebach do zycia , c6z 
m6wie juz o wygodach? Prowadzili tez sobie nasi 
wszystko na podwodach, nawet wino. Mieli t~ je
dyn~ po drodze przyjemno 'c' ze w go podach 
znajdowali wsz~dzie podo ·tatkiem zi1nnego i sztu
cznego sniegu, ktorym zainrozi"\V zy wino, mieli 
razen1 roily nap6j i ochlod~. ~V n1iastach 1nozna 
bylo 'vpt,a\vdzie w zystkiego :Kupic, ale 'veturini 
poselscy tarannie z mia .. t uciekali, chociaz i tam, 
zeby cos znalezc, potrzeba bylo koniecznie szukac; 
kaidy albowien1 dom rna swoj oddzielny przywilej 
na sprzedaz t ego albo innego towaru, a n1ieszka11-
cy pokazuj~ si~ wszyscy nawzajem, zeby . obie nie 
wlazic w drog~: to juz zysk kazdego. Osobliwo
sciq, np. je. t w tym handlu' ze w jednyJn slclepie 
znajdnje iQ szafran i pieprz i ze nie wolno .. zafra
nu bez pieprzu, albo pieprz sprzedawac bez zafra
nu. Czo .. nku bardzo tam wicle uzywano, bo nawet 
za grzech przeciwko wierze IIi ., zpanie maj~ nie 
potrzcbowac czosnku, a ze ZaluRki mial wiele od
xazy do tej zydow kiej przyprawy, jak j~ nazy,val, 
Inial i z tecro powodu wiele nieprzyj en1nosci, bo 

b 

musial wozic w. zQdzie z Pob~ narz~dzia kuchenne, 
gdy miejscowc juz wsz~dzie czosnkien1 byly zara-

zone. Potrzeba bylo i tak jednego ze sluzby obr6-
cic li-tylko na pilno\vanie o-arnk6w, zeby cza
sem jaki pobozny gospodnik, tnajqc to obie za 

sk.1·upul wiary, jedzenia cudzego nie przyprawil 
tym egipskim przystna.czkiem. Oliw~ takze bar
dzo Hi. zpanie lubi~; uiy,vaj~ jej nietylko do ryb, 
ale i do najtlu 'ciejszej wolo,viny, do z~j~ca, do 
kuropatwy pieczonej czy gotowanej i do w ·zelkie
go inn ego mi~sa, az wszystko plywac n1u-.; i w oli
wie. Obudzalo to ckliwosc. Ale najgorsze bylo 
w tej podr6zy, ze ze zmian~. powietrza dostali Po
lacy po caletn ciele jakiego' rodzaju swierzby, wy
rzutu od ktorcgo na zaden sposob uwolnic si~ nie
podobna bylo. Ba,vi'!C jeszcze w Lizbonie, kqpali 

. siQ w morzu, zeby si~ pozbyc tej brzydoty; ale tru
dno, r~cc ich tak gwaltownie tr~d nawidzil, ze na
wet w~dzidel utrzyn1ac niebyli w stanie. 

Potrzeba bylo jednakze wyjechac; znalezli 
wre zcie na przykr~ chorob~ sposob, i to w miej
scu i posrod ludzi od ktorych si~ tego dobrodziej
stwa najmniej podziewali. Przybyli do Sulfry. 
Jest to miasto tolicq: dla naszych z d"'och wzgl~
dow bylo pn.tniQtne, najprzod ze prze 'ladowali ich 
tutaj zacy, a potcn1 ze si~ tutaj z trq.dn cudetn pra
wie uleczyli. Skoro tylko wysiedli w 1niescie .. za
raz, podlug zwyczaju zacho,vywanego gdzieindziej, 
udali si~ dla widzenia katedry, Zalowali zaraz tej 
ciekawosei, bo zaledwie stan~li w kosciele, kiedy 
grono chlopcow, wzi~wszyich za Francuzow, z ka
pelusz6w wcale odn1iennej natury od uzywanycb 
w IIiszpanii, napadlo na or zak poselski z krzy
kien1 i z ka1nienia1ni. Musieliby nasi srogC! wytrzy
tnac walk~, gdyb;y nie dziekan owego tniejsca, 
czlowielc bardzo szanowny i poczciwy, ktory przy
szedl na pon1oc biednym cudzozien1co1n .. i odpro
wadzil ich poten1 z wielk~ grzecznosciq. nz do sa
n1ego domu, z oba,vy zeby je zcze na ulicy niedo
znali jakiej napasci od niesfornych dzieciakow. 
W czasie obiadu, kobieta jakas kt6ra znajdowala 
siQ w gospodzic poselskiej , spostrzeglszy tr~d na 
r~kach i na ciele podr6znych, szepnQla do ucha 
drugiej , ze nbolcwa nad nie zcz~ 'cien1 tych lto
chanych panow" kt6rzy latwo tnog<! bye uwolnieni 
od ~ ,Yi erzby, jczeli tylko zechc~ . ,, ... ziql j~ nasz 
kanonilr krako,vski za slowko, i zapytal si~ coby 
na swicrzb~ radzila? Niewiasta zapytana odpowie
dzia1a, ze jezrli sig zatrzymaj~ panowie do jutrzej
szego obiadu, z pewnosci~ z choroby ich wypro
wadzi. Oczywiscie 'vszyscy z radosci~ przystali na 
taki warunek, i bez zwloki rokowac z ni~ zacz~li, 



obiecuj~c wynagrodzenie za t~ przyslug~, ktore za
raz po kuracyi nazajutrz zaplacic mieli. O sobno n1u
sieli tez zaspokoic swojego weturina, za to ze dzien 
caly na prozno czekal. Po obiedzie kobieta przy
stq,pila do dziela, i wielki garnel{ napelniwszy naj
mocniejszem,jakie tylko znalazlo si~ na podor~czu 
win em hiszpanskiem, zaprawila to wielk~ doz'11 ar
szeniku, przystawila garnek do ognia i gotowala. 
Polozyli si~ nasi na lozkach, a ona wtedy, szrnatki 
bielizny namoczywszy w ten1 winie, gor~ce1n ile to 
zniesc mozna bylo, schorzale cz~sci ciala zwilgo
tniala i powtarzala to ci~gle przez dwie godziny, 
za kazdCJ: raz~ jak r~ka obeschla. Dwie drugie go
dziny odpocz~la, i znowu uwijala sifJ z platkie1n. 
Tak szesc razy odpoezywala i szesc razy praco
wala okolo chorych. Widocznie jad ustQpowal 
przed dzialanie1n trucizny, tak dalece ze juz okolo 
9 z poludnia, kiedy zarosly kl'osty, mogli dalej 
Polacy odbywac swojfJ podroz do Madrytu. Oczy
wi 'cie hojnie wynagrodzili za to swojfJ lekark~. 

StanfJli tedy w Madrycie. Przez caly czas t ej 
podr6zy po Hiszpanii nien1ial Zaluski zadnych 
lviadomosci z Polski. 'V stolicy dopiero znalazl 
potwierdzenie tych nowin, ktore mu przeslal do 
Portugalii ksi~dz Marescotti. Przybywszy, dal znac 
natych1niast o sobie sekretarzowi stanu. Nieczekal 

· dlugo z posluchaniem: dala mu j e najprz6d krolo"va 
1·ejentka, a pote1n mlodziuchny dziedzic tronu. Kro
lowa, zwyczajen1 hiszpanskim, byla w ubiorze kar
melitanki, jako w stroju urz~dowpn panuj~cej Ino
narchini ktora utracila InQza. Otaczalo j'l: grono 
kobiet, ktore wlosyutrefilyw splot po jednej cz~
sci glowy spadajeJ:Cy, jak warkocz. Krolowa bar
dzo grzecznie Zal11skiego przyj~la, i o wielu rze
czach rozma\viala, a najwi~cej o wdowie Korybu
towej, Eleonorze. Krola zas widzial Zaluski stoj'h
cego , obok niego znajdowal siQ ksiC1ZfJ lnfantado 
Ajo, to jest dozorca j ego mlodosci. Krol1nial ka
pelu~z na glowie i nie zdejmowal go w cale, chyba 
gdy w pomniono przed nin1 in1i~ jakiego majestatu. 
Odpowiedziall{anonikowi tylko dwa slowana cale 
poselstwo: <(mile przyjmujem» inic wifJcej. W ogo
le krolowie hiszpanscy bardzo oszcz~dzaj(!. swoich 
imion, dlatego nawet kiedy akta publiczne podpi
sujq., to nigdy inaczej jak: ro llej, t. j. Ja krol. Od
dal potem Zaluski urzfJ dowe wizyty kardynalowi 
arragonskiemu, prezydentowi Kastylii i hr. de Pi
niaronda, jako t ez innyn1 ministrom. Mile byl od 
wszystkich przyj~ty. Oddal wtedy order zlotego 
runa, z ktorym po smierci kr6la Michala byl poslany. 
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i eby zupelny obraz wystawic Hiszpanii i Portu
galii tak blizko z ni~ spokrewnionej, Zaluski wspo
mina jeszcze o kilku osobliwosciach ktore widzial 
w Madrycie. Za jego czaso'v dawano walkQ by-, 
kow w stolicy. Znajdowal sig na tem widowisku i 
dostal wyborne n1iejsce obok wielkiego posla ce-
ar kiego hr. de Flaras, ktory mu wiele przyjazni i 

grzecznosci w Madrycie okazywal. W ogrodzenin 
\ 

dosyc szerokiem ci~gn~ly sig rz~dem j eclne za dru-
giemi male pokoiki, ktore lozan1i tutaj nazywano, 
dla os6b godniejszych. Na samym przodzie 'vzno
silysi~ jeszcze wyiszemiejsca dla kr6la i krolowej, 
byli albowiem oboj e t ego dnia co i Zaluski na wi
dowisku. Nuncyusz papiezki nie bywa na tycb 
igrzyskach, bo nigdy sifJ nie obejdzie tam bez roz
lewu krwi ludzkiej, przyczem p elnon1ocnikowi Rzy
mu naturalnie bye niewypada. Smntne to i krwawe 
widowisko, podobne do owych bitew w cyrku 
rzyn1~kin1, lrtore zbytek porodzil. Najpi~kniejsze 
oklaski daj~ Hiszpanie wtenczas, kiedyby wlasnie 
najwi~cej plakac potrzeba, to j est kiedy rozjuszony 
zwierz moe trnpow zot>tawi na pobojowisku. cc Nik
czenma to rozkosz i niepowiem juz ze dzika radosc, 
mowi Zaluski, ktor<1 si~ nabywa kosztem zycia. 
bliznich~'! W jego oczach trzech zapasnikow pole .. 
glo, ale rozzwierz~cony lud nie by} kontent z owo
cu tej walki; dla niego potrzeba bylo jeszcze 'vi~
cej trupow. Walka za~ odbywala si~ nast~puj~cym 
sposoben1. vVypuszczajq, z pod ziemi wolu, ktory 
wcale nie przywykl do swiatla, bo nigdy w zyciu 
swoj ein nie widzial slonca, i tein naturalnie dzik
szy j est i straszliwszy. Przeciw niemu wychodztb 
ludzie zbrojni, j ezclcy, albo dobrowolni~ poswi~
caj~cy si~ na b6j ten zeby pokazac s 'voj ~ odwag~, 
albo tez zbrodniarze skazani na smierc, jak gdyby 
niebylo ltary innej na zbroclni~. Za niemi kilku ze 
sluzby, a wszyscy trzyn1aj~c w!6cznie w r~kach , 
postrojeni sq, jakby szli na wesele. Najwi~cej na boj 
wychoclzCh 1\1aurowic. J ezeli j ezdcy nie .potrafiCJ: nic 
zrobic kulami ani wloczniami, wtedy walcz~ pieszo. 

Strasznie jest patrzec kied y zwierz gniewen1 si~ 
nadyma; stoi jakby w bojowym szyku w zrankach, 
a potem wolno krok rozmierza, jakby wygl~daj~c 
z ktorej strony wygodniej na nieprzyjaeiela nde
rzyc. Strasznie patrzec kiedy leci na czlowieka i 
rogan1i go bodzie, wysoko wyrzuca w powietrze, a 
p otcm podnioslszy glowfJ, czeka chwil~, zeby go 
znown wzi'!:c na rogi. Niepodobienstwem jest 'vte
dy unikn~c groz~cej s1nierci. Czasami z tC! wscie
klosci~ byk uderza ua straz, kt6ra pilnuje wido-
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wiska, i straz si~ mi~sza, ratuj~c zycie, i ginie w tern 
pomi~szaniu, bo niema innego posobu bronic si~, 
chociai je t kopia. Ubiera si~ i ona na sposob hel
wecki, szafranowo. Niewypuszcz~ j ednak zadne
go byka ze szrankow, bo i zwierz tu gin~e n1usi. 
s~ albowietn biegli nlatadorowie kt6rzy potrafi~ 
sobie poradzic nawet z tyro dzikiem, albo ostrzem 
brzuch n1n rozplatnj~, albo tez ro dzaj o1n sztyletu 
zabijaj~ go, rani~c w glow~. Byl wtcnczas w Ma
drycic jakis arystokratyczny Maur, dobrze obezna
ny z tyn1 rodzajem walki, kt6ry umial od tyln " rsko
czyc na byka, i niewprz6dy schodzil z niego, 
az dobil nieprzyjaciela cicczkien1i razami. l{iedy 
zwierz, czy oslabiony ranami, czy tez dobity, upada 
jnz na ziemi~, wtcnczas 'vszyscy widzowie z ludn i 
rolnicy i wozntce (bo ci nawet kroku z don1n bez 
broninie zrobiCA-) dobywszy or~zow, lec~na lez~cego 
byka i w krwi jcgo plawi~ bron, inaczej byliby 
wystawieni na posmiewisko \V don1u, gdyby po
wr6cili z widowiska z czystyn1 ztyleten1 lub no-

• ze1n. 
Ulubion~ tez zabaw~ IIi zpan6'v i l:>ortugalczy

k6w, na,vet posp6lstwa, sq, kon1edyc. Codzien ile 
moznosci znajdowac i~ musz~ na koinedyach, 0 

reszt~ niedbaj~ zupelnie i pracnj~ caly dzie1S. tyle, 
ile potrzcba zeby zarobic sobie na bilet do teatru. 
Brzydztb siQ tez zatrudnieniem podlej ·zen1, np. nie
lubi~ nosic wody, i do tego uzywaj~ Francu?;ow, 
lct6rycl1 n1aj'! vv :Jluzbie, a ktorych uvvazaj~J za cos 
gorszego od siebic. . 

vV processyach zauwazal jeszcze Zaluski w Li .. 
zbonie, ze lubi~ uzy"rn,c wiele lar\v i tnasek oraz 
bQbn6'v, l{t6re tnaj"! jakies do tureckiGh podobien
stwo, dalej cymba16w, lutni i innych 111uzycznych 
narz~dzi, U navvet tanCZ'1, nasladuj~C JcroJa J)awi
da' kt6rcgo zawsze przywodz~ na swiadcctvvo. 
1V czasie ~wiqt Bozego Narodzcnia w kazdyn1 ko
sciele budujq. zl6b, okolo ktorego takze vvyprawu
j:J! swoje skoki, historye; warto vvidzice, kiedy po
wazny. jak. sama wiara, zapnHCi\vszy brocl~, szano
wny jaki l(apncyn, na ~utni albo cyinbalach obie 
przygry,vuj~c, publicznie, w przyto1nnosci wiclu, 
cialo swoje w tysi~czne 'vyciqga zlarnnnia. 

l\iadryt za,viera "viele pisknych do nie·\vypowie
dzcnia palaeo"' i ko~ciol6w. l(iedy siQ Zaluski uda.
'val na posluchanic do kar<.lynala arragonskiego, 
musial przrj:~c przynajmniej przez clwadzie~~cia ko
lnnat a wszystkie pi~kne, ozdobne, pclne osobli
wo8cj, zauin1 sj~ dostal do san1cgo ksiQcia arcybi
skupa. Uderzyly go przedewszystkien1 wiell\:ie ze-

gary na tych pokojach. Toz san1o rozun1iec o mie
szkaniach i palacach innych 1nagnat6w hiszpa11-
skich; siedz~ sobie wszyscy jakby w swi~tych 
bazylikach. Z ko I ciolow zwracaly uwag~ Zaln. kie
go przedewszystkien1 dwa, podobne do siebie po
wierzcho,v"IlO ~ ci~ i ztuk'!: jeden ojc6wtowarzystwa 
Jezuso,vego, w .ktoryn1 spoczywa cialo ~w. Franci
szka Borgiasza, drugidominikanski, w kt6ryn1 znaj
duje si~ obraz cudan1i slyn~cy Naj~wi~tszej Panny, 
zwane.J Donna de Attocha, obstawiony; lampami 
srebrnemi, za w. ze zapalonen1i i tak wie lkien1i, ja
lrich nigdy j c zcze 'v zyciu nie widzial. Z powodu 
kosciola j ezuickiego to jeszcze dodal Zalu ki, ze 
nasz blogttslawiony ziomek Stani law I~o tka lna-
1 owany bywal tutaj \V Hiszpanii nie "\V czarnej su
kni, ale w popielatej, bo \Vreszcie w tych stronach 
nowicyusze jezuiccy, dop6ki zostaj~ na naukach, 
nosz~ snknie r6wnic~ czarnia,vego a nie czarnego 
zupclnie koloru. 

Powietrze \V 1VIadrycie jest nadzwyczaj lagodne, 
zie1nia znovvu 111a jaki I oduech grobo,vy. Niepo
trzeba tutaj 'vcale 1-vywozic za miasto zdechlych ko
ni, ps6w i innych zwierzqt, dosye tylko na ulic~ 
wyrzucic pa<llo, a zie1uia w przecia<Yu 24 <Yodzin 

... b ' 
wproch j e obr6ci. Tak w zystkie nieczy tosci i od-
chody wy,virzione 'v nocy na ulic~, nikn~ crdzies na
gle, n, nazajutrz nien1a po uich na-\vet lladu. '-'Tielkie 
to dobl'odzjcjstwo k1itnatu, i Hi :1.panie dlategopo
wiadajq,, ze raz wraz polykac 111n Zf! SvVO.Je ,vlasne 
brudy i nieczy to I ci. Ogronlny albovvienl nyl 'vzno
si si~ 'v powictrze, z'vlaszcza podczas Jnta, i dla
tego bardzo potrzeba ... i~ pilnovvat; 'v kazuyn1 cznsie, 
a naj,viQcej 'v nocy, zehy nieotwiera6 okien dla 
swiezego powietrza" bo }atvVO w.ej ~e przcz nic lllO

gC1 ciQ~kie choroby, n.lbo na,vct sn1icrc o,;anut. Dla
tego tcz IUt dzie1l. uzywaj'! Hi z_pnnie grubszcgo 
odzienia z %an1 zu i sk6ry, zeby siQ zabezpieczyc ocl 
wplywu przcjn1ujq,ccgo powietrza. ,ain Zaluski dla 
ochrony ,v}asnego zdro1rvia w d.ni gor~ce uzy,val: 
potrojnych ·poclni i trzech koszul z 1noeno tkanej 
ba,velny. Sprawialo n1n to 'vi ole bardzo }Jrzykro.~ci . 

Jest 'v lVIadrycic bardzo okn.zaly- 1110-.: t, ale nic 
unosi i(J ani nud kannlen1, ani nnd zadtu1 rzek<!, bo 
111ale!'J ko woJ.ypod nin1 plynie. Pe\vien poscl turec
ki .. zartnjf! c tez z niego, powiedzinl do IIiszpanow: 
<C.I\lbo przcdajcie 1no t, albo kupcie do 1~icgo wo
dy.)> Slnzy ten n1ost na spac0r 1-v pocz~tkach wio
sny, kiedy jeszcz~ sadzavvki niepozbyly sig lod6,v. 
Wtenczas wyjcztlzaj'1 na 1nost panowic i szlachta 
ze wszech stron, a pospolstwo zbiega siQ i cieszy, 

• 

.. 
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widz~c jak jeden powoz goni za drugim, i albo wy
nlijaj~ si~, albo spotykaj<!, albo zawadz~ si~ jeden 
o drugi, i jeden si~ zdruzgocze w kawalki. Sam tyl
ko krol szesci~ koruni paradowac moze; zreszt~ po. 
slowie zaaraniczni i grandowie mog~ jezdzic w po
wozach cf~gnionych przez cztery muly, lubo i tak 
jeszcze zachowuje Si~ pewna Ini~dzy panami fO
znica. Jezeli np. jedzie jaki z wi~kszych grandow, 

• 
woznica drugi nie moze jechac od niego blizej jak 
przynajmniej o dwadziescia krokow. Ten sposob 
jazdy zowi~ Hiszpanie ti1"0S la1'gos. . 

Zabieral si~ juz Zaluski do wyjazdu z Madry
tu z powrotem do ojczyzny; poznawszy albowiem 
z kilku konferencyj z ministrami hiszpanskien1i, ze 
si~ spodziewac nie n1oze zadnego zasilku na wojn~ 
tureck~, dla niedostatku skarbu, widzial ze nie 
bylo co robic dluzej w Hiszpanii. Na samem wy
jezdnem odebral poczt~ z Polski, w kt6rej, pomi~-
dzy innemi rzecza1ni, znalazl listy wierzytelne do 
krola francuzkiego . Nominat arcybiskup, wuj przy
slal mu ekspedycy~ nato uowe poselstwo od Jana 
Ill, instrument zas zlozyl tymczasem w r~ce Den
hoffa, opata mogilskiego, ktory byl potem kardy
nalenl w Rzymie. Odebral tez li~t od samego ksi~
dza opata, zeby si~ co pr~dzej pospieszal, bo mar-

- kizow;a de Bethune, siostra rodzona nowej kr6lo
wej polskiej Maryi Kazmiry, nie byla wcale kon
tenta z osoby wyznaczonej do tego poselstwa, i dla
tego wszelkiemi silan1i starala si~ zeby Zaluskie
go ta godnosc omin~la. I sama krolowa i pani de 
Bethtlne na to poselstwo popieraly rodzonego swo .. 
jego brata hr. Maligny, a zatem najn1niejsza zwlo
ka n1ogla Zalu---kiego narazic na jakic z tej strony 
niebezpieczenstwo i nieprzyjem.nosci. Spieszyl si~ 
zaten1 jak ty:lko potrafil, a pomagal mu <eserdeczny, 
kochany ksi~dz Marescotti», ktory 11awet 1nu pie
ni~dzy swoich pozyczyl na drog~, zeby nie czekal. 
Zaluski juz z Paryza dlug odeslal nuncyuszowi; 
a wifJC na ostatniem uroczystem poslltchaniu po
zegnal regentk<:J, ktora mu dala jak~s skrzyneczk~, 
jak myslal z klejnotami dla swojej siostry, krolo
wej Eleonory. Krol, kiedy go osobiscie Zaluski 
zegnal, podarowal mu roz~ dyamentow~, wartosci 
2,000 dukatow. 

Z Madrytu pospieszyl prosto nasz pose! do Pampe
lonf, bo chcialjeszcze ogl<!dac to miejsce, w ktorem 
hlogoslawiony Ignacy Lojola, ranionywgolen z ar
maty, nag] e przeinaczy l si~ w swi~tego m~za i ni e .. 
biesk~ otrzymal koron~. Nie jest wcale brzydkie 
to miasto, ktore posiada tez wspanialszy jak inne 
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miasta hiszpanskie zamek, oparty na twierdzaoh i 
1nurach. Byl w owrm czasie gubernatoremPampe
lony Aleksander Farneze. !l\1ial ksi~z~ twarz Mu
rzyna, ale z obyczajow i swiatla byl prawdziwym 
Europejczykiem. Przyj~l posla bardzo grzecznie, 
ugoscil sn1acznyn1 obiadem i pocz~stowal winem 
pampelonskiem tak dobrem,jakiego nigdzie jeszcze 
w Hiszpanii Zaluski niepil. Pami~c ksiQcia Ale
ksandra Farneze w poznych juz latach zywo byla 
Zaluskiemu przytomn~. 

Mial teraz przebywac Bireneje tak ogromnie 
wysokie, ze bez przesady, powiada Zaluski, wierz
cholkami swojemi w krance chmnr zagl~daly. Je
dnakze gory te stanowily zbytslab~ zapor~ dlanie
ustannej walki ktora wrzala pomi~dzy Hiszpani'! 
a Francy~, ze szkodq, calego swiata chrzescian
skiego. W gorach uzywali Polacy za przewodni
kow koni, ktore niosly i prowadzily orszak po dzi .. 
kich wq,wozach. MajC1 tutaj te zwierz~ta nadzwy
czajn~ patni~c; przewodnik-kon post~powal przo
dem bez j ezdzca, nikt nim niekierowal, a j ednak pro
sciutenko przyszedl do nast~pnej stacyi pocztowej, 
zk<!d dalej nasi ruszy li. Drogq, in1 przypadlo mia·
steczko 8w. Jana (S. Juan), ktore zwidzili, a zt~d 
dojechali az do Bajonny. 

W Bajonnie przyjC}!l grzecznie cale poselstwo 
marszalek i gubern~tor Gramond., ktory swietn~ 
wyprawil ucztQ. Ale ze Zaluski chwili czasu stra
cic nie mogl, zaraz potem, po krotkitn odpoozyn
ku, wyjechac mial dalej drog~ pocztow~. Juz 
wsiedli wszyscy na konie, gdy nadbiegl goniec, 
pokojowiec krolewski, ktory dla oszcz~dzenia so
hie wydatku (bo 've Francyi taki zwyczaj, ze kazdy 
jad~cy bierze osobnego pocztyliona), upraszal Za
luskiego zeby go wzi~l z sob~, jako niby dwor.za
nina poselstwa. Zgodzil si~ kanonik ch~tnie na to 
z~danie i zaprosil go z sob~ do stolu. Byl to Eran
~uz bardzo dowcipny i na wszystko umial sobie 
poradzic. J\1in~li nasi Bordeaux, potem Beauvais, 
gdzie znalezli jeszcze Rafala L eszczynskiego i juz 
z niin clalej odbywali razem podroz. W Beauvais 
rzucil ich ow goniec z Bajonny, bo prfJdzej musial . 
pospieszac do Paryza. Ludwik XIV dziwil siQ po
tem, ze tak pr~dko w:yjech~l i powr6cil. Francuz 
przyczyn~ pospiechu zlozyl na Zaluskiego i jeszcze 
wychwalal go przed kr6lem, ze niezmordowany i 
nieleniwy. W istocie goniec ten nie klamal, bo 
dziesiq,tego dnia po wyjezdzie z Madrytu byl juz 
Zaluski w Paryzu, chociaz tu i owdzie zabawic si~ 
troszk~ przyszlo. Nie odpoczywal dlugo nawet 
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w Paryzu. Zaraz po przyjezdzie udal si~ do ksi~
dza Denhoffa i ucieszyl si~ serdecznie, kiedy z r~k 
jego odebral dla siebie ek pedycy~ na poselstwo 
francuzkie. Dowiedzial si~ od niego ile pani de 
Bethune intrygowala na wszelki mozebny i nie
mozebny sposob, zeby tmiewaznic to po ~elstwo i 
ekspedycy<! odeslac krolowej do Polski. M6wila 
ze to wcale nieprzyzwoicie, aby ablegat byl razem 
goncen1, gdyz ablegat (jakin1Zaluski byl do Iliszpa
nii) nie j est obowi~zany do takiego posel twa jak 
goniec ( 1). Napon1inala Denhoffa ze zwloczyc nie 
powinien; potem zaklinala zeby j ej pozwolil 
przed tawic Zaluskiego u dworu. J{iedy przyje
chal nasz kanonik, powtarzala mu to raz je zcze 
pani marl{izowa, mizdrzyla siQ, chciala siQ narzu
cac; ale zaraz po szlachecku odparl jej Zaluski, 
krotko a w~zlowato: ((znam czego po n1nie wymaga 
charakter posel ki, powinnosc swoj~ wypelni~ jak 
b~d~ umial, i nie potrzebuj~ wcale zadnych zale
cail. ani przed ·tawien; owszenl' sanl chcQ innych 
przed tawiac u dworu.)) 

Zrobil tak jak powiedzial. "Vy lany Gurowski, 
dal znac o j ego przyjezdzie panu de Pompoue, se
kretarzowi stauu, a sam Zaluski tymcza em zaj~l 
si~ wynaj~ciem stosownego do swojej godnosci 
mieszkania. Znalazl zaraz naprzeciw na ulicy Go
lQbiej pod orle1n czarnym wygodny lokal, a w nim 
kucharza bieglego w swej ztuce, i zaraz ulozy l si~ 
z nim, zeby co dzien na 12 os6b n1ial stol gotowy. 
Jakoz w istocie nigdy nie byl Zaluski bcz gosci. 
Kazal jeszcze dla dziesi~ciu dworzan i dwojga mlo
dych pacholkow zrobic nowe ubranie. U zyskal 
po luchauie, kt6re .si~ mialo odbye za dwa dni 
w )v;ersalu. 

Ty1nczasem poslal do markiza d'Arquien, o jca 
Maryi Kazmiry, ktory byl wtenczas kapitanem 

' strazy przybocznej, zlozonej ze stu Szwajcar6w, na 
dworze l{SiQcia orleanskiego, brata krola Ludwika, 
z uwiadomienien1: ze chce 1nu zlozyc swoje usza
nowanie, jako ojcu krnlowej polskiej. Markiz Inie
szkal wtenczas w Palais Royal. Ale uad wszelkie 
spodziewanie odm6wil zf!,danego zaszczytu pan 
d'Arquien Zaluskiemu, z czego w kilka dni potem 
z trndnoscic! przed nim si~ tlumaczyl. l\16wil oko-

( 
1
) Ablegat byl poslem do <lyplomatycznych spra.w, a 

goniec przynosj} tylko wiesc o elekcyi krola: znt.em a h ie
gat nic mogl spas6 na goilca. W to bita wlasnie pnni de 
Bethune. 
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licznie ' ze np. niemoze uwazac go za posla, kiedy 
wie z list6w krolowej swojej corki, ze hr. de Ma
ligny przeznaczony byl na ten urz~d doFrancyi. 
Bylo w tern cos i prawdy, bo Marya l{azmira, 
mocno si~ upierala za bratem; ale Olszowski, ktory 
niezlozyl jeszcze piecz~ci, zaraz drugiego dnia po 
elel{cyi wyprawil do Paryza dla Zaluskiego ekspe
dycy~, 0 czem krolowa niewiedziala, i spodziewa
j~c sifJ ze brat jej pojedzie, pisala do ojca ze na 
poselstwo wyznaczonyjest hr. Maligny. Potem, ja
kos w pocz~tkach panowania, zaj~ta tyl~ sprawa
n1i, zapomniala Marya Kazn1ira jak na 'mierc 0 

bracie, i nieum6,vila si~ z krolem az dopiero \Vten
czas, kiedy jC1 wiesci doszly z Paryza ze Zaluski 
n1a sprawowac poselstwo. U silowala, ale na prozno, 
rzecz juz postanowion~ wyvvrocic; hoc krol prze
cie ani chcial, ani 1n6gl cofac tego co sifJ juz stalo, 
a ksiq,z~ nominat prymas pi1nowal dobrze zlecen 
krolcwskich. Marya l{azmira srodze si~ na ten za
wod gniewala, a listy pani de Bethune podwajaly 
jeszcze t~ nienawi 'c dla Zaluskiego, bo rozdq,sana 
kobieta, jakto zwykle mscic si~ Unliej'! c6rki Ewy, 
zacz~la go szarpac w tychlistach nielito 'ciwie. I tak. 
n16wila np. ze u jej stolu pil Zaluski zdrowie nie 
krolowej J{azmiry, ale Eleonory, co oczywiscie 
niebardzo 1noglo si~ zgadzac z jego roztropnosci~, 
jal{kolwiek jeszcze bardzo byl mlody. Jezeli pil 
zdrowie Eleonory, to dlatego ze byl poslem po
smiertnym do Hiszpanii jej m~za, l{rola Michala. 
Nigdy nieuchybil Maryi Kazn1irze : albo j~ na ro
wni kladl z Eleonor~, albo ow zem pannj~cej kro
lowej oddawal pierwszenstwo. Marya Kaz1nira za
cz~Ia na Zaluskiego krzywo spogl~dac, kiedy po
wroeil juz do Polski; ale umial so hie nasz kanonik 
poradzic ' i szczerem prostem 1vytlutnaczeniem si~ 
i wyjasnienien1prawdy tak poten1 uj~l za jej serce, 

· ze nawetrachowac 1n6gl wprzyszlosci na wzglQdy 
krolowej, i niezle na nich wysz e dl. 

Chociaz wi~c niem6gl Zaluski uzyskac poslucha-· 
nia u 1narkiza d'Arquien, pocieszyl si~ poslucha
niein jakie mial u J{rola i krolowej. W dzie11 ozna
czony przyslali po niego Ludwik XIV i ltr61owa, 
kazde osobny pow6z, i pozdro,vili go jak przy-

. stalo. Przy powozach znajdo,vuli si~ urz~dnicy 
dworu, ktorzy posla wprowadzac n1ieli na pokoje. 
Do jednej karety wsiedli razem ksiq.dz nasz i pan 
Gierot, i ruszyli doW ersalu. Towarzysz podrozy u
czyl w drodze Zaluskiego przepisow etykiety dwor· 
skiej, ktorq, wiernie, podlug zwyczaju, zachowywa
no w W ersalu. J(rol siedzial na krzesle i mial kape-

• 



lusz na glowie, ktory za kazdymrazem zdejmowal, 
jak tylko wspomnial Zaluski imi~ krola Jana, albo 
jego samego. Potem w sali dolnego pi~tra, zapro
szony do. obiadu, ucztowal posel razem z l{ilk~ 
znaczniejszemi panami, pomi~dzy kt6remi znajdo
wal si~ marszalek Villeroy. Zt~d udal siQ do kro
lowej, zaj~tej wlasnie zeswojemi kobietami zabaw~ 
kt6ra si~ nazywala se'rtluszk1:ent ( corculus). Znalazl 
tam pani~ de Bethune, kt6ra dosyc grzecznie obe
szla si~ z niin, bo czyz mogla wtedy inaczej? Od 
krolowej udal si~ do delfina, a odbywszy nast~pnie 
krotk~ narad~ z p. de Pompone, powrocil do Pa
ryza~ bo na inny czas odlozyl dalsze rokowania 
z sekretarzem stanu. 

Nazajutrz znowu dwic karety przyszly po niego 
i zawiozly posla do Saint-Cloud, do ksifJstwa or
leanskich. ama ksi~zna z domu byla cork~ pala
tyna Renu, ale z da,vniejszej wygaslej juz linii, po 
kt6rej elektorstwo dostalo siQ w dom Neuburgski. 
I ksi~z~ i jego zona mile bardzo posla przyj~li, o 
wiele rzeczy si~ wypytywali i do Paryza odeslali; 
dwie posz6 tne karety Zaluskiego szly za ksiq,z~
cen1i. Led,vie nasz kanonik stanC!l w tnie 'cie i od-

• 

wi6zl cokolwiek urz~dnika ktory go wprowadzil 
do ksi~stwa orleanskich, gdy nagle, w tejie sa1nej 
prawie chwili, przybiegl do niego markiz d'Arquien, 
ojciec, i z t~ sam~ lekkon1yslnosciq, z jakQ. go 
wprzody przyj~c u siebie nie chcial, teraz zaczynal 
przepraszac i tlumaczyl siQ ze blq,d popelnil , bo 
tylko co dowiedzial si~ o calej prawdzie z listu Maryi 
l{azmiry. Zrobil Zaluski wtenczas co tnu obowi~
zek nakazy,val, i oddal mu wizytQ poznicj, zamiast 
oddac wcze ~niej; byl up. d'Arquien na obiedzie i 
nawzajen1 jego do siebie na obiad zaprosil. 

Na t~pnego dnia odwidzilpanadePomponewje
go palacu, gdzie po kilku grzecznosciach, }{tore so
hie nawzajem obydwaj powiedzieli, zacz~l rokowac 
o tytul maje tatu, ktorego do tej chwili Francya 
od1nawiala krolom polskim. Napisal stosowny do 
tego memoryal, silil si~ na rozumowania, dowo
dzil, a wszystko napr6zno. Ulatywaly tylko dar
mo slowa w powietrze. Minister obiecywal w:pra
wdzie t~ okolicznosc przedsta,vic swojen1u kro-
1owi, ale po dwugodzinnej utarczce z niczem Za
lu ki powr6cil do swego palacu, a ile tylko razy 
rozprawial w tej materyi z p. de Pomp one, zawsze 
takiz sam odnosil skutek. 

Byl Zaluskikilka razy w W ersalu, raz przy wst,a
waniu krola, drugi raz kiedy Ludwik XIV mszy 
sluchal ikiedy jadl obiad. Nato wszystko przepisa-
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ne SCI: osobne ceremonie i wszystko dzieje siQ w raz 
oznaczonym czasie. Krol wstaje z l6zka okolo 9 
rano, potem siQ ubiera publicznie, a kazdy z pa
n6w moze przyjsc i znajdowac siQ przy tej ceremo
nii. Pierwszy ksi(}!z~ krwi podaje monarsze ubranie 
spodnie, albo jezeli jego niema, to wtenczas drugi i 
trzeci. Ubrany kr61 schodzi do modlitewni, kt6ra 
znajduje si~ zaraz obok tej komnaty w ktorej si~ 
stroil, i kr6tk~ modlitw~ uczciwszy Pana, albo daje 
posluchanie poslom zagranicznpn, albo znajduje si~ 
na radzie panstwa,ktora codziennie w jego obecnosci 
musi si~ odbywad. Potem krol idzie d0 kaplicy na 
dole i slucha tam mszy, na kt6rej po anctus wszy
scy kl~kac musz~, bo tego pilnuj~ i nie wprz6d wsta
jC!, az kiedy kaplan po zazyciuciala i krwiPal1skiej 
r~ce obmyje. Drugie naboz e11stwo· trwa az do obia
du. ICr6l jada publicznie; do stolu jego siadaj~ 
delfin i brat, ksiq.ze orleanski, z zona1ni i z gronem 
dzieci swoich a wnuk6w krolewskich. Jeieli za' 
l{tora ksiQzniczka ma prawo, jak tutaj mowi~h nata
buret uprzywilejowany, siada z tylu kr6lowej na 
nizszem cokolwiek miejscu. Po oLiedzie krol wy
jezdia albo na polowanie, albo na spacer, ella zazycia 
'wiezego powietrza, chyba ze czasna to niepozwa
la; okolo 10 j e wieczerz~ i udaj e si~ na spoczynek; 
znowu go rozbieraj~ z wielk~ ceremoni~, a kto 
chce z pan6w, moze si~ przy te1n rowniez znajdo-

' wac. 
Opisywac Paryz i W ersal niemial Zaluski po

trzeby, bo to SC1 rzeczy, jak n16wil, zbyt znajome 
kazdomu. ( 1) 

Trzy tygodnic strawil na pr6znych rokowaniach 
w Paryzu. Nie zaprzeczano, odwlekano wiQcej, przy· 
znanie kr6lowi polski emu tytulu majestatu, a w cza
sach Jana III ani jedno, ani drugie bye by niepo
winno, gdyby pewne niezachodzily trudnosci, o 
ktorych gdzieindziej Zaluski wspomina. Pozegnal 
kr6la i krolow~, dziesi~cioletniego delfina, starsze
go Iedwie o dni kilka od n1lodego kr6la hiszpanskie
go ( delfin rodzil si~ 1 listopada, a !Carol 6 tegoz 
miesi~ca), potem ksi~cia orlea11 kiego. Znowu jak 
poprzednio przyjechaly po niego i odwozily dwor
skie karety. Kr61 podarowal mu swoj wizerunek 
zlotem nadziany, a dyamentami ozdobiony, ceny 
3,000 duk.at6w. Za to panu Gierot, ktory 1nu go 
przywi6zl, dal Zaluski pierscien ceny 200 zlotych. 

• 
• 

( 1) J ui wtenczas. ( J. B.) 
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Wyjezdzaj~c, zostawiljeszcze kanonik nasz w Pa
:uyzu Leszczynskiego i Gurowskiego. Za towa
rzysza podr6zy do ojczyzny wzi'!l teraz czlowieka 
ze wszech miar godnego szacunku i pelnego zdol
nosci: nazywal si~ Tomislawski. 

W Calais przyslal po niego pojazd gubernator 
1niasta i zaprosil na obiad, z przyczyny ze z tego 
samego domu pochodzil co i n1arkiz de Bethune. 
Nieodmowil, i wyszlo mu to na dobre. Znajdowal 
si~ tam albowiem markiz de Vi try, ktory j echal do 
jenerala szwedzkiego ·w ranglu, przesiadujq,cego 
wtedy ;w IColmarze. Dowiedzia,vszy si~ od Zalu
skiego ze jedzie do· Polski, zaczq,l go prosic zeby 
mu zrobil wielk~ grzecznosc i odbyl z nim razem 
podroz do Hamburga, tembardzi.ej ze majuz bardzo 
wygodn~ kajut~ na jachcie krolewsko- angielskim. 
Niedlugo namyslal si~ Zaluski, i kiedy wieczorem 
dniatego pon1yslne zawialywiatry, wsiadl z Vitrym 
na jacht, na kt6ryn1, po dwoch dniach i dwoch no
each podrozy, przybyli obydwaj zcz~sliwie do 
Hamburga, bez zadnej przeszkody, oprocz lekkiej 
slabosci glowy, na jak~ cierpial Zaluski. Nast~
pne dwa dni odpocz~wszy w flamburgu, wyjechal 
nasz pose} na Szczecin, przez P omerani~h do Gdan
ska. Kraj to byl n~dzny, zubozony przez cz~ste 
wojny. W tej dopiero ostatniej przeprawie po
czul co to jest niewygoda w podrozy, gdy ni
czego za pieniq,dze dostac nie mozna bylo. W Gdan
sku niedlngo popasal, tyle tylko ile potrzeba bylo 
dla wyszukania koni i powozu, bo o powrot jego 
naglil a naglil ksiq.z~ prymas. Na san1 dzien sw. 
J~drzeja, w ktorym obchodzili swoje imieniny i 
wuj i siostrzeniec, stanq.l Zaluski u niego wieczo
rem w Lubawie. Serdeczne bylo przywitanie si~: 
wuj cieszyl si~ ze po tak dlugich podr6zach i nie
widzeniu siQ zobaczyl siostrzenca swego zdrowym, 
siostrzeniec znowu ze mogl wuja arcybiskupem 
gnieznienskin1 powitac, bo wlasnie na trzy dni 
przed przybyciem Zaluskiego odebral Olszowslci 
bullQ z Rzyn1u, a juz si~ troch~ zaczynal obawiac 
skutkow tej zwloki na jak~ si~ zanosilo. PrzypiLO 
sy.waJ j~ tej niewinnej okoliczno 'ci, ze nominacya 
k11olewska dla niego nie byla przypiecz~towan~ 
piecz~ci~rzeczypospolitej, ale prywatnCh krola. By
la na to osobna konstytucya w wolun1inach legum, 
i dlatego Olszowski si~ obawial zeby papiez nie
mial co do zarzucenia prawnosci nominacyi, cho
ciaz robilo siQ to wszystko za wiedz~ rzeczypospo
Jitej , kt6ra na ten raz pozwolila uzyc piecz~ci 
krolewskiej. «Ziieszt~ c6zby stawiac moglo jakie 

przeszkody jego wielkim cnotom i sercu w Rzy
mie, (tak si~ wynurza owuju swoimZaluski) w onym 
teatrze cal ego swiata, na kt6rym umiej~ cenic 
sprawieilliwie zaslugi? Zaten1 pomyslny koniec 
uwiei1czyl bez zadnych trudnosci tfJ spraw~, i wlo
zony jest wieniec swi~tosci' powagi i chwaly na 
glow~ najgodniejsz~, 'v ktorym prymas juz pana i 
krola naszego, wielkiego m~za Sarmacyi, ukoro
nowal.>) 

Nuncyusz apostolski poswi~cil Zaluskiego na 
subdyakona, za powrotem juz do ojczyzn)r· Odt~d 
wszystkie swoje ch~ci mlody kanonik do jednego 
skierowal celu, aby co pr~dzej dostal dyakonat i 

• 

swi~cenie na kaplanstwo. J edno i drugie udzieli~ 
mu wuj, ksi~zfJ pryn1as, w Lubawie, podczas ad
wentu w roku 1674. Niedlugo potem obydwaj ba
wili w dyecezyi che~1ninskiej. Pryn1as udal sifJ 
prosto do Skierniewic na obj~cie arcybiskupstwa, 
Zaluski zas do Torunia, gdzie mieszkala krolowa 
Eleonora za wiedz~ rzeczypospolitej, bo chcial jej 
oddac skrzyneczk~, ktor~ wiozl z Hiszpanii. Przy
j~la go krolowa z oznakami szczerej radosci. Nie
mogla siQ nacieszyc listami i skrzyneczk~, dzi~ko
wala barclzo i drogi pierscien podarowala mu na 
pami~tk~. Trzy dni ba,vil 'v Toruniu .. bo nietylko 
Eleonora zatrzymywala go, ale jeszcze panowie, 
ktorych wtenczas wielu bawilo dla jej przyjazni 
w tern miescie ; Inial wi~c Zaluski bardzo mile to
warzystwo. Marszalkiem dworu dawnej pani naszej 
byl wtenczas vVladyslaw Rej , wojewoda Iubelski, 
a kanclerzen1 Boguslaw Leszczyt1ski, opat czer
whl.ski, kt6ry potem umarl na katedrze luckiej. 

Z Torunia pojechal Zaluski za wujem do Skier
niewic, na swi~ta Bozego Narodzenia. Ksi~z~ pry
mas wyprawil go zt~d do swojego brata Hicroni
ma Olszowskiego, ktory byl wtencza podstolim 
koronnym. Mial z nim do zalatwienia pewne spra
wy prywatne. Wyjechawszy wi~c zaraz po swi~
tach, 1nusial Zaluski u drugiego wuja bawic trzy 
tygodnie, bo go na zaden sposob puscic niechcial 
od siebie. W jego tez do brach, w Szancu, od
prawil pierwsz~ bezkrwaw~ ofiar~ przy oltarzu, do 
czego zeby si~ stosownie przygotowal, poprzednio 
przez trz y dni odbywal swi~te i pobozne rozmyslania 
w klasztorze ksi~zy Paulinow w Pinczowie. Na 
primicyach jego znajdowalo sifJ wiele znakomit
szych go sci: wuj podstoli, Ha nuwet ojciec m6j ko
chany, mowi Zaluski, nie zalowal fatygi i·nadjechal 
do Szanca. » 

Dobrze juz w post powrocilZaluskiao Skiernie-
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wic. Ksi~zQ pryml),S wybieral i~ wtedy do uroczy
stego wjazdu na arcybiskupstwo. \'~ i tocie z~raz 
po '·wiQtacb wiclkan?c?Iych o~c~odztl_ w Low,Ic.zu 
ze ~wykl~ wy fawno CI~ przeJ c1e WOJe z kosclo
Ja chelmh.lskiego do gniezniel1 ·kiego. Wyborn'! 
mow~ wital go na tern 1niej cu tani law Nrajew ki 
kuRtosz lowicki i kanonik gnieznie11 ki, n1~z zk~d
inad znakotnity, gdyby 'vyniosla nieco postac nie 
odbijala zle od godnosci. Byl on potthn adrui
ni tratoren1 gnieznienskin1 dwa razy, po s1nierci 
0lszo,v~kiego i po )Vydzdze, a zawsze z 'vielk~ 
woj~ korzy ~ciq,. Umarl jako dziekan gnieznien
ki i rejent kancellaryi l\:oronnej , pod kancl<'rzem 

vVielopol kin1. 
Po objQciu arcybiskup twa, pryn1a.· uk!adal si~ 

z SieL kitn ka. ztelanem gnieznien. kin1, o nutlzei1-
>.Jtwo brata na zego Zalu kiego. Oddawna juz pry
rna zyl w ~ci '"' lej przyjazni z pauen1 ka zte]anem; 
poznali ·iQ pra,vie wtencza. , kiedy Wacla'v Le
szczy{l. ki biskup 'varn1hl.~ ki, poten1 pryn1al" bawil 
na po el twie ti"ancuzkien1 z Gruuzil1. kin1 , 'vo
jewod~ pozna1l. ki1n " ojcen1 owego lynnego ze 
zbytkow, z rozwiqzlosci pana pod tolego koronne
go, ktory poten1: (tak wielka j est dobroc bo ka), za
ko1tczyl przykladnie zycie '" Eniponcie (Oettingen), 
z.wielk~ l kruchq, oplakuj~c da,vne wyst~pki. icl..ki 
by! 'vtencza. 1nar~zalk.iem dworu u Le. ·zczyi1'"'.Kiego, 
i umial so hie wyrobic pewn~ wziQto ~ c. w Paryzu 
przez kilka erio-dowcipnie powiedzianych -·lowek. 
Raz np. widzial tancujqcego ksi~cia ICondeu'"' za; 
nie poclobalo siQ to Sielskienrn, ktory byl powa
znpn czlo,viekien1.. i powieuzial znraz, ze dziwi 
i~ jalt kb-iqZCi ta:K ~zanowany przez swoich i ob

ey h n16gl l~akue i bawic i~ dziecinnie? bot- nie 
wypada, Ino,vil, zeh·y wielki pan tak lckkie1ni ru
chan1i n16gl . ig wy~ tawiac na posmiewi "'ko. Dru
gi raz, zaproszony na uczt~ do kardynala 1\lazarini, 
kiedy wino tnunie dose sn1akowalo, zawolal: <(IIej tu 
chlopcze! przynies mi to wino, ktorc kardynal pi
te z paniC! de Breche, kieuy RC! oboje ~run na. atu.n 
Smieli iQ z tego konceptu obecni, 'tnial i~ i caly 
Paryz. 

Otoz wtencza~ jeszcze 'vuj razen1 z 'iel~kin1 pu
, cit i~ w podroz do Francyi, zeby ~wiat przejrzec, 
i I ci ~~ z nim zawar} przyjazl1. Byl wtcuczas mar
zalek ksi~cia bi kupa warmin kiego tylko pod
tolim l~czyckim. Olszowski i on tak siQ do iebie 

w tej podr6zy zblizyli, ze pan Sielski ofiarowal mu 
dwie bogate swoje wychowanice do wybort1i obiecal 
ze je wyda zajakiego z krew:nych przyjaciela. Byly 
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to c6rki tani ·lawa )Vitow. kiego, kasztelana an
doinierskiego , ktory z chwal~ odprawialniegdys 
posel two do Mo kwy, i pierwszej jego zony Gnie
wosz6wny, lowczanki l<:oronJH~j; jednej na imi~ by
lo Tere a, drugiej Elzbieta. Pan ka ztclan zrobil 

obie ogron1ny tnaj~tek, bo mial i % domu rozlegle 
dobra, i bogatr staro twa kr6low'ie mu ponada,vali, 
jak np. lubel kie, kniezy11L.kie, nowotarg kie, za
'vicho. t kie, hochet'1 .. kie i krzeczow ·kie. Posprze
dawal te w~ · zystk.ie starost"ra innyn1 nabywcon1, 
oprocz jednego l~rzeczowa 'I w kt6ryn1 ostatki zy
cia przep~dzila druga jego zona, Firlej6wna z do
tnu, i zyl potc1n an1 ze we go 1naj~tku, bardzo przy-

• • • • • 
Z:WOICIC I poCZClWle. 

Otoz lriedy .'v kilka mie i~cy po po,vroeie z za
granicy wy hicl'al iQ Zalu·,ki na Ru ~ do ,Jaworo
wa, i zdawal krolowi praw~ ze swoj ego po :~ el. twa, 
ksi~z~ pryn1a .. · polecil mt1 zeby .po d:rodze zbo
uzyl do tTedionk.i, gJzie obiedwie ka~ztelauki mie
szkaly razen1 z Inacoch~, i z by jedng z nich poslu
bil rodzonen1u bratu, Aleksandrowi Zalu kiemu, 
ktory byl wtencza lo\vczyn1raw kin1 ( 1). Poslu
chal wuja, i razen1 z J erzyn1 Denhoffe1n, opatem wi
tow kin1, w licznyn1 or ·za]{u przyjechal do Jedlon
lri. U dalo iQ w ciq,gu tygodniu rzecz cal~ przy
prowadzie do kutku ._ a ze zcz~sliwe to tadlo 
bylo, p6zuiej zc . zcz~ ~liwe dowiodlo tegC! Inalzei1-
stwo. Pro~ to z Jedlonki pojechal Zalu. ki do Ja
'vorowa, o·dzic wtedy 1nie~ zkali krolestwo. Znaj
dowali ·ig ta1u refereudarz l{oronny k i£!dz Mala
chow ki, Zb;!l ki biskup przen1y~~l .. ki i Radziejowsl<i 
1nlody i niepozorny j<: zcze, a l)rzy .. zly pryn1as 
rzeczypospolitej. 

Dwor jako: byl bardzo ella Zalu kiego ozi~bly, 
ozi~blejszy jalc byl powinien, bo juz przecie polo
zylnasz kanonik pewne za lugi. Powodcn1 tej obo
j~tno I ci byl najprzod list pry1na a do krolowej, 
w kt6ryn1 znajdowalo si~ to wyrazenie, ze ona 
blyszczy jedynie 'wiatlem od promieni mQ.Za odbi
tenl. ~ zlo wla ~ nie o posadg duchown<! cholasty
ka !~czyckirgo. J{rolowa oddawala j~ Adamowi 
Sarnowskie1nn, zadnemu czlo,viekowi, ktory byl 
dlugo d,vorzaninen1 a potem ekretarzen1 jej m~za, 
jcszcze hetn1ana wielkiego. Tyn1czase1n i Zaluski 
mial preten y~ do tej prelatury, jako do nagTody 
za odprawione poselstwo. Ale prozno staral si~ o 
scbolastery~ Sarnowski, przeciwko powaznemu 

( 1) z lowczego cbor~zy, kasztelan i woj<-'woda rnwski; 
ust~pil z wojcwodzt,vn w r. 17 20. 



wstawieniu si~ ksi~cia prymasa. Niemogl si~ ze
mscic na wuju, zatem przeciw siostrzencowi wylal 
zolc SWOj~ i obudza} Ci(!.gle gniew krolowej. W zno
wil stare basnie o Paryzu i o pani de Bethune; ale 
latwo potrafil Zaluski usun<!c nastr~czaj~ce si~ z tej 
strony trudnosci. Zreszt~ miala i Marya Kaz1nira, 
w tern interes, zeby si~ conajpr~dzej z prymasem 
pogodzic. Po wojew6dztwach zaczynaly si~ sze
rzyc dziwaczne wnioski ( dwor m6wil ze to si~ 
dzialo z poduszczenia krolowej Eleonory, co bylo 
falszem) ze koronacya w Krakowie nast~pic moze, 
ale samego krola, bo nast~powal po Michale ; ale 
krolowa dawniejsza zyla jeszcze, Polska zas nie
moze miec dw6ch pari ukoronowanych. W dal si~ 
Zaluski w t~ spraw~, godz~c tak interes w!asny 
z obaw~ Maryi Kazmiry, i przyrzekl jej ze ksi'!z~ 
prymas sam zjedzie do Ifrakowa, zeby na jej glo
w~ wlozyc uroczyscie koron~. Sprawa ta byla po
wodem krolowej Eleonorze, ze wyniosla si~ naj
prz6d do Kruszynymaj~tnosci Denhoff6w, a potem 
nawet na Szl~sk wyjechala. Odj~to jej wtenczas 
z oprawy tarostwo zarnowieckie i oddano Stefa
nowi Bidzinskiemu straznikowi wielkiemu koron-
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nemu, ktory trzymal je dlugo, az poki niezostal 
wojewod~ sandomierskim. ( 1) 

Tak zdawszy spraw~ z s~ego poselstwa przed 
krolewstwem, udal si~ Zaluski do Sandomierza. Nie 
bylo to po drodze, ale musial zboczyc do p. Sko
tnickiego, pod kt6rego opiekfJt znajdowaly si~ ka
sztelanki sandomierskie, a zakonczyl i tutaj szcz~
~liwie interes. Podwoila si~ radosc. Wyznaczono 
dzien na obrz~d uroczysty zaslubin, kt6re potem 
mialy miejsce we wrzesniu, w obecnosci ojca, wu
jow i sam ego ksi~cia prymasa. l{asztelan gnieznien
ski oddawal mlod~ malzonkQ Zaluskiemu , a nasz 
kanonik przy tej okoliuznosci mial dzi~kczyn. 
n~ mow~, drukowan~ potem 'in o1~ato1··e JJolono. 

( 
1
) Bidzi6ski i st~rostwo i straznikostwo trzymat az do 

roku 16 9 7, kiedy zostal wojewod:}>, i dopie.ro wtenczas 
z wielk& hied~ spuscil straznikostwo na rzecz Stefana Po
tockiego lowczego koronnego, po ktorym !owiectwo dosta
lo si~ Janowi D~bslcie1nu, stryjowi biskupa kujawskiego, 
kt6ry ukoronowal kr6la Augusta, a umarl kasztelanem 
wojnickim. Po D~bskim lowczyn1 koronnym byl Dziedu
szycki, ktory post~piwszy na koniuszego, nastt}pc<l· mial 
w urz~dzie Jordana StarostE} dobczyckiego. Zaluski T. I. 
stron. 6 7 6. 

Julian Bartoszewicz . 

• 
JAKIM SPOSOBEM .NAST.I\PILO ODKRYCIE 

ZI..OTA W ·KALIFORNII. 

Wiadomo oddawna ze zloto kalifornijskie odkryl «Widz~c ze sam nie przemawia, zawolalem nie-
kapitan Sutter, byly oficer oddzialuszwajcarskiego cierpliwie:<cCzys oszalal»'? c<Nie oszalalem,odrzekl 
w sluzbie francuzkiej, ktory, opusci,vszy FrancyC! uroczyscie, choc byloby czego oszalec.» Potem 0 .. 

po rewolucyi lipcowej, zostal wlascicielem rozle- 1 bejrzawszy si~ w kolo czy niema kogo coby nas 
glych obszarow w Kalifornii; ale w najnowszym podsluchal, szepn~l 1ni na ucho: uSkarby niesly
dopiero czasie p. Sutter sam opowiedzial dzieje te- chane! cale gory zlota!» «Coz to rna znaczyc?c<
go odkrycia. Podajemy je tu w krotkosci, podlug c<To znaczy ze jesli zechcesz, mozemy zrobic ol-
jednego z dzienuikow an1erykanskich: brzymi maj~tek, zyskac miliony dolarow, ile si~ 

<eW miesi~cu czerwcu 1848 r. mialem wla'nie po zmiesci w tej izbiei» 
obiedzie zasi~sc do biurka, ella napisania listu do ((Pewny bylen1 ze ~farshall postradal zmysly, i 
swej rodziny w Lucernie, gdy odglos szybkich kro- powiedzialcm mu to bez ogrodki. Lecz on, zamiast 
kow rozlegl si~ przed mojen1 mieszkaniem, i porno- odpo,viedzi, si~gn~l do kieszeni i wysypal na st6l 
cnik. moj Marshall, kt6remu zleoilem byl nadz6r garsc zlotych brylek. Przyszla tedy na mnie ko
nad bud ow~ o mil kilka tartaku, wszedl do pokoju. lej postradania glowy, a Marshall, odetchn~wszy 
Rozstawszy si~ z nim przed dwoma dopiero dniami, jakby wielkiego zbyl ci~zarn, usiadl przy mnie i 
nie spodziewalem si~ ujrzec go, jak po uko11czeniu opowiedzial mi sw~ przygod~. 
rozpocz~tej juz budowy. Niemalo wi~c bylem zdzi- «Przechodzilem si~, rzekl, ponad brzegiem rze
wionym gdy Marshall stan:tl przedemn~ nierucho- czki gdzie stawiaj~ tartak, dozoruj~c rzemieslni
mie, z podniesionetni r~koma, ze wzrokien1 oslu- kow, gdym spostrzegl w piasku cos blyszczC!cego. 
pialym i z otwartemi ustami. Myslalem zrazu ze to opal, bardzo w tychstronach 
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ob£ty, i poszedlem dalej. · Kilkanascie jeszcze razy 
wzrok moj napotkal podobnie blyszcz~ce przed
mioty, lecz nie zwracale1n juz na nie uwagi. Je
dnakze w koncu czQste powtarzanie siQ tego zja
wi ka zacz~lo mnie zastanawiac, i mialem juz wro
cic siQ, dla podjQcia kt6rego z owych kamieni 'wie
c~cych; ale zaraz przyszla rni uwaga ze to prozna 
cickawosc. Post~pilem kilkadziesi'l:t jeszcze kro
kow, gdy w te1n na zien1i cos znowu zablyslo; wte· 
dy instynkt przewazyl niedowierzanie; podnioslem 
przedmiot blyszcz~cy, i zadrzalem z rado ~ci, wi
dz~c ze to brylka najczystszego zlota. W ziqlem 
si~ zaraz do roboty i ,vkrotce nagron1adzile1n ich 
sporo. Mniemalen1 pocz~tkowo ze skarb ten, przed 
wiekami moze, uroniony tu zostal przez Indyan; ale 
zbadawszy dokladniej natur(J gruntu, przekonalem 
si~ ze wszQdzie w obfitosci zawiera zloto. Napel
niwszy wi~c kieszenie, siadle1n na kon i w czwal 
pop~dzilem tutaj, aby ci~ uwiadomic o te1n cu- · 
downem odkryciu". 

((Zapytalem go najprzod czy nikomu procz mnie 
nie objawil swej tajemnicy. Odehrawszy odpo
wiedz przecz~cC!, kazalem osiodlac drugiego konia 
i pojechalismy raze1n do tartaku. Przed sam~ noc~ 
bylistny na miejscu, i grzebi~c w ziemikordelasami, 
zebralismy w kilku godzinach znakomit~ ilosc zlo
ta. Odurzeni powodzeniem, wrocilismy do domu, 
nie m6wi(!c nic niko1nu; ale tu juz nas spotkalo 
liilkuna tu robotuikow wolaj~cych zapamiQtale: 
<eZloto! zloto!'' 

~ «Dowiedzieli 'n1y ~ i~ pozniej ze ktory, z nich 
wypatrzyl nas w nocy i nie potrafil utrzymac taje
mnicy. 1'Tszyscy obecni najuroczy'ciej przyrzckli 
Sobie n1ilczenie .... ale nazajutrz juz kiJkaset OSOb 
wiedzialo o wielkiem odkryciu. 

«Po uplywie miesi~ca 4,000 ludzi zajmowalo si~ 
w Kalifornii poszukiwaniem zlota". 

Takie jest sprawozdanie antentyczne kapitana 
Sutter. 

SA IN T·C L 0 U D. 

Saint-Cloud jestto miasteczko ·bardzo starozy
tne, w departamencie Sekwany i Oazy, okr~gu 
wersalslrim, na lewym brzcgu Sekwany, o dwie 
mile francuzkic od Paryza, z przepysznyn1 pala· 
cern i parkiem. 

Historya tego miejsca si~ga najdawniejszych cza
sow monarchii Frank6w. Gdy w r. 533 d,vaj kr6-
lowie frankonscy, Childebert i l{lotar, popelnili 
znane w dziejach n1orderstwo na maloletnich syno
wcach swoich, jedno z tych dzieci, imienien1 l(lo
dowald, uniknQlO sn1ierci, OSZCZ~dzone pod '\Va

runkiem iz na za,vsze zrzecze si~ tronu. Przystrzy
zono wi~c chlopcu wlosy i za1nkni~to go w kla
sztorze, gdzie bogobojny pro\vadzq,c zywot, po 
sm~erci uwazany byl za swi~tego. Od jego to imie
nia miejsce gdzie zostal pochowanyn1 nazwano 
Saint-Chlodovnlde, co p6znifj przeksztalcono na 

aint-Cloud. 
"\V dziewiq,tym i dziesi~tym wieku Saint-Cloud 

zaczQlo slyn~~c cudami. Przechowywano tam, mi~
dzy innemi relikwiami, kostkQ z palca sw. Jana, za
wartq, w naczyniu krysztalowem i dwa kawalki 
drzewa z krzyza swi~tego, dla kt6rych oglq,dania 

schodzily si~ ci~gle tlu1ny poboznych pielgrzym6w, · 
co naturalnie wplynq,c musialo na szybkie wzmo
zenie si~ osady. Jakoz juz w r. 1218 znajdujemy 
wzmiank~ o istniej~cym tu mo ~cie przez Sekwan~. 
Jednakze Saint-Cloud pozostalo prawie nieznanem 
w historyi az do r. 1358, w kt6ryn1 spalili je An
glicy, napastuj~cy Francyq, w pol~czeniu z Karo
len1 Zlosliwym, kr6len1 Nawarry. 

aint-Cloud ba,rdzo 'vaznyn1 bylo punk.tem dla 
obu stron wojujq,cych, z powodu blizkosci Paryza 
i poloicnia S'\vego nad rzek~. Zbudowano wi~c na 
moscie rodzaj warowni, kt6rq. w czasie wojen do
mowych, szarpi~cych Francy~ w wieku XIV i XV, 
wydzicrali sobie l{olejno Ar1naniakowie (stronnicy 
Bernarda Armaguac orleanisty) i Burgundczycy 
(stronnicy Jana bez t7'tDogi ksi~cia] landryi i Bur
gundyi). l\iost na •elrwanie, kilkakrotnie spalony i 
uszkodzony, w r. 1556 odbudowany zostal z grun
tu przez Henryka II. Podanie niesie, ze w tej bu
dovvie pomagal przedsiQbiercy diabel? pod warun
kiem ze wolno mu b~dzie porwac p1erwszego co 
przez most przejdzie. vViedzial o tern przebiegly 
rodn ludzkiego nieprzyjaciel ze tym pierwszyrn, 
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z rozkazu krola, n1i~l bye sam budowniczy. Ale 
tym razem trafil frant na franta; bo budowniczy, 
nie w ciemi~ bity, po ukonczeniu swego dziela po
gnal przez most wielkiegp burego kota. Oszukany 
diabel poprzestac musial na tej niewinnej o:fierze, 
ktor~ w 'ciekly ze zlosci shwytawszy, zn~n~l z hu-
kiem i swisten,. . r .. ; 

W epoce 'v\>jen religijnych, kiedy ksi~z~ Koh
·deusz i Coligny dobyli or~ia, zwracaj~c "\Vszystkie 
usilowania swoje ku zaj~ciu Paryza, ttznali Saint
Cloud za punkt najstosowniejszy dla uskutecznie
nia tego planu. Oblegli je wi~c, zdobyli i obsadzili 
silnq, zalog~, aby przeci~c stolicy dowoz zywnosci 
po Sekwanie. Odt~d to n1iejsce nabieralo coraz 
wi~kszej waznosci strategicznej .. i skutkien1 tego 
pod koniec XVI stulecia zostalo z rozkazu_ Hcn-
ryka III obwiedzionc murem i foss'!. ·. 

Palac tameozny w pierwotnej swej postaci 
wzniesiony zostal [f. 1572 przez niejakiego Jere
miasza de Gondi, bogatego finansist~. Rokn 1589, 
po nastq,pionem pojednaniu Henry ka III kr61a Fran
cyi z Henrykiem krole1n Nawarry, obaj ci monar
chowie zamieszkali w Saint-Cloud. Henrykiii sta
n~l w palacu Gondi' ego, i tam 1 ierpnia tegoz ro- ~ 
ku zamordowany zostal przez fanatyczncgo ligist~, 
dominik.ana Jakoba Clement. 

Wiele kl~sk jeszczc ponios!o miasteczko w woj
nach mi~dzy Henrykiem IV i Ligq,, a glowi1ie w 
wojnach Frondy, w ktorych 'viclziemy je teatrem 
kilku krwawych wypadk6w. Lecz odt'!d juz dzieje 
Saint-Cloud zwi!!zaly si~ nierozl~cznie z d~iejami 
do mow panuj~cych we Francyi, i na taly czasy ci~-
gle wzrastaj'!cej jego pomyslnosci. · . 

Roku 1658 Ludwik XIV nabyl palae tutejszy 
dla brata swego, ksigcia Orleanu. 0 kupnie ten1 
dose ciekawe opowiadaj~ zdarzenie. Kardytial Ma
zarin, 1naj'!c sobie od krola zleeonem wyszuka
llie stosownej dla ksi~cia Orleanu ·siedziby, pra
gn~lwtym celu nabye od bogatego dzierzawcy do-
chodow skarbo,vych wspanialy do1n jego polozony 
w Saint-Cloud, ktory kosztowal posiadacza okolo 
miliona liwrow. Udal si~ wi~c do niego, i podzi
'viajCl:c niby przepych urzq,dzcnia, rzekl od niechce
nia: ((Musi to pana kosztowac z jakie 1,200,000 
liwrow.» Dzierzawca, aby nie wydac sig z swen1 
bogact,vetn, odpowiedzial ze nie bylby w stanie 
tak wielkiej summy poswifJcic dla swojej przyjen1-
nosci. «No to przynajmniej 200,000 talarow,» ode
zwal si~ znow kardynal. ((Nie, panie, it~ za wie
le na takiego jak ja chudzin~. >> « Wi~c chyba ty 1-

ko 100,000 talar6w.)) Mniej podac bylo niepodobna, 
dzierzawca przeto uwazal za stosowne przyznac 
si~ do tej ceny. Nazajutrz kardynal posla} mu 
.300,000 liwrow, z oznajmieniem na pismie, ze krol 
.~yozy sobie posiadlosc jego nabyc. Oddawc<b listu 
i pieni~dzy byl notaryusz, maj~cy w kieszeni go -· 
towy kontrakt sprzedazy, kt6ry clziel'Zawca zmu
.szony byl podpisac, pomimo ze traci! na tern kil-
kakroo sto tysi~cy liwrow. .. f ,. -

Przeksztalcenie domu fhiansisty ·na palac hrata 
_ krolewskiego powierzono slJimym architektom Le
pautre, Girardi Mansard, kt6rzy zdolali stoj~ce juz 
budowle pol~czyc wcalosc regularnq,. Urz~dzeniem . 
parku zaj~l sj~ Le Nostre, i wkrotce pod r~k~ te
go artysty puste, nieurodzajne· wybrzeie zamienilo 
si~ w ogrod czaruj~cej pi~knosoi, sh1sznie az dott:!d 
przez znawco'v podziwiany. r • • • 

Pierwsz·~ uroczystosci~ 'v n0wo przeistoczonym 
.palacu byl swietny bal wyprawiony 12 sierpnia 
1660 r. z powodu zaslubin ksi~cia Orleanu z Hen
rykq, angielsk~. Odt~d ta siedziba stala si~ miej
scem rozltoszy, w ktore1n biesiady, zabawy, wido
wiska i koncerty nieprzerwanym po sobie nast~po
waly szeregiem, az poki smierc ksi~znej czasowo 
ich nie przerwala. 

W r . 1672 ogrody Saint-Cloud na nowo zaja
snialy przepyszn~ illunlinacy~, z okazyi powtor
nych zaslu~ill brata krolewsl\:iego z ksi~zniczk~ 
bawarsk~. Swietne · takze byly tu zabawy na ob
chod urodzin ksi~z~t Valois i Chartres, z ktorycb 
ostatni zostaJ: pozniej regentem Francyi. .. 

W szystkie te jednak uroczystosci byly ty lko dla 
dworu. Dopiero w r. ;1 7 43 ksi~z~ orleanski, dziad 
krola Ludwika-:Blilipa, znany pod przyd·omkiem 
• • 

le ~roi de Paris, wyprawil w Saint-Cloud zabaw~ 
dla wszystkich stano\iV. Byly tam osobne widowi-
ka dla ksi~z~t, osobne dla szlachty, osobne dla lu

du. Po parku snuly si~ fanny, sylwany, najady i 
nimfy; zdawalo si~, ze Olimp caly zst~pil w tym 
dnin na zien1i~. Jak okiem dojrzec, wsz~dzie by
lo jasno, gwan1o i wesolo. Na zako1l.czenie uslu
zne trytony na pi~knie przystrojonyoh lodziach od
wozily do domu Paryzan, kt6rzy th1mnie przybyli 
dla ogl~dania tylu c ndow. · 

Nastaly potem ella Saint-Cloud czasy.mniej swie-
tne, a przynajtnniej spokojniejsze, bo w r. 1782 Lu
dwjk XVI zakupil t~ posiadlosc dla Maryi Anto
niny, ktora tu przemieszkiwala az do wybuchu re
wolucyi i palac w cz~sci przebudowala. W roku 
1792 krolewski jej xnalzonek chcial przepedzic 
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w Saiut-·t:Jloud swi~ta wielkanocne.. Ale juz wte
dy przeczuwano to co pozniej rzeczywiscie nast~
pilo; widziano w tym zamiarze krola ch~c usuni~
cia si~ od rz~d6w. W chwili wi~c kiedy mial wsia
dac do powozu, na podworzu Tulery6w powstalo 
zbiegowisl{o, i Ludwik XVI zn1uszony bylpowro
cic do palacu. · 

W roku 1793 palac i park Saint-CJloud przeszly 
na wlasnosc narodow~ i dekretem konwencyi prze
znaczone zostaly na uroczystosci ludowe, oraz na 
zaklady rolnicze i artystyczne ku pozytkowi og6l
nemu. 

Ale najwazniejszym w dziejach Saint-Cloud epi
zodem jest ni~zawodnie zamach 18 Brumaire VIIr. 
rzeczypospolitej (10 listopada 1799), w kt6rym to 
dniu jeneral Bonaparte, przybyly niespodzianie z 
Egiptu, rozp~dzil zbrojn'lt r~k~ rad~ pi~ciuset, 
odbywajq,c~ swe posiedzenja wta1necznym palacu. 
skutkiem czego nastq,pilo obalenie dyrektoryatu i 
mianowanie Bonapartego na lat 10 pierwszym 
konsulem. 

Zostawszy cesarzem, Napoleon zachowywal dla 
Saint-Cloud, tej kolebki swej pot~gi, szczegolniej
sze jakies wzgl~dy. llekroc opuszczal Tulerye, 
zawsze prawie udawal si~ do tamecznego palacu, i 
tu najcz~sciej rozstrzyg-al sprawy polityczne. Ma
wiano tez za czas6w cesarstwa gabz·net Saint-Cloud, 
tak jak dawniej mawiano gabinet we1~sals/rz". ICu 
przyozdobieniu siedziby cesarskiej uzyto natural
nie wszystkiego co tylko przemysl i sztuka podac 
mogly z najswietniejszzch swoich plod6w. Ogrom
ne prace wykonano w Saint-Cloud z rozkazu Na
pole.ona, azeby to miejsce uczynic godnem najpier
wszego·wtedy dworu w Europie. Tu cesarz obcho
dzil chrzest pierworodnego syna krolowej Horten
syi, ktorego pocz~tkowo przeznaczal na swego na
st~pc~; tu cywilne swe malzenstwo z Maryq, Lu
dwik~, i nareszcie 15 sierpnia 1811 r. narodzenie 
si~ krola rzymskiego. Przepych prawdziwie czaro
dziejski odznaczal szczegolniej ostatni~ t~ uroczy
stosc. Z wieczora palac i park zajasnialy rzQsistem 
oswietleniem; kazde drzewo' kl~b kazdy zdawal 
si~ bye przemienionym w cudowny bukiet, zlozony 
z kosztownych kamieni; wodotryski wzbijaly si~ 
,y swietle tysiq,cznych l{olorow; sztuczne ognie 
z olsniewaj4c~szybkosci~krzyzowaly si~ w powie
trzu, a z hukiem ich l4czyl si~ odglos wystrzalow 
armatnich; liczne i dobrane orkiestry oiywialy tan
ce w salonach i zabawe ludu l\.toreo-o tlumy zale-

v ' 0 

gly park i ogrody.... Wtem niespodzianie zrywa 
l{SJ~GA s""lATA. Cz. I R. ,T. 
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si~ burza; grom nast~puje po gromie, deszcz spada 
potokami, i wkr6tce juz tylko blyski zagnie,vanego 
nieba rozjasniaj'!! ciemnosci. 

PrzesC1d ludowy w tern naglem przerwaniu za
bawy widzial niepomysln~ wrozb~. Jal{OZ w trzy 
lata pozniej sprzymierzeni zaj~li uluhion~ siedzib~ 
cesarsk'!, i ksi4z~ Schwarzenberg wydawal bale 
w palacu, w kt6ry1n niedawno k.oronowane glowy 
Europy schylaly czola przed cesarzem Napoleo
nem. Roku 1815, w czasie powt6rnego wejscia 
sprzyn1ierzonych, podpisano tu warunki poddania 
Paryza. 

Po restauracyi, Ludwik XVIII i Karol X obrali 
Saint-Cloud za letni~ rezydency~ swoj~. Ostatni 
ten monarcha 26 lipca 1830 r. wydal zt~d slynne 
O?"donanse, lrtore spowodowaly rewolucyq, r. 1830 
i wstq.pienie na tron francuzki dynasty] Orleanow. 
Ludwik Filip podobniez w miesi~cach letnich w 
Saint-Cloud przemieszkiwal, a terazniejszy cesarz, 
id~c w slady wielkiego stryja swojego, ch~tnie tak
ze i cz~sto tam przebywa. 

Zwidzanie palacu dozwolonem jest tylko w nie
obecnosci cesarza, w niedziele bezwarunkowo , 
w inne dnie za oplatq, jednego franka dla oprowa
dzajq,cego. Wn~trze gmachu sklada si~ z obszer
nego podworza, z trzema rz~dami zabudowan i kil
k~ nieregularnie przystawionemi pawilonami. Prze
pyszne schody n1armurowe prowadz~ z przedsion
ka do pokojow, urzq,dzonych z wystawnosciq, dzis 
nieco juz przestarzalq.. Najgodniejszemi uwagi s~: 
sala Marsa, z wybornemi obrazan1i Mignarda; ga
lerya Apollina, z freskami wyobrazajq,cemi sceny 
z mytologii tego bozka, i sala Diany, ze slicznen1i 
takze freskami mistrzowskiej r~ki Mignarda. Po
umieszczane w roznych salach gobeliny, podlug 
pierwowzor6w Rubensa, do dzis dnia zachowaly 
calq, swiezosc pczecudnego l{olorytu, i obok nie· 
]{torych 1nalowidel wsp6lczesnych stano,vi~ n~j
glowniejszq, ozdob~ palacu. 

Park, jal{esmy '\vyzej ju?; 'vspomnieli, urz~dzony 
wedlug pomyslu Le Nostre'a, mistrzowsl{ie dzielo 
tego artysty-ogrodnika, dzieli si~ na dwie cz~sci, 
z ktorych j edna przeznaczona wy li!cznie dla miesz
kanco\v palaeo, druga dla publicznosci. Pierwsza, 
zwana pa1·kie1n ?nnie)sz y1n, ciq,gn~ca si~ od palacu 
po pochylosci wzgorza, zawiera ogrody kwiatowe, 
wodotryski i pos~gi dluta naj Jawniejszych wieku 
XVII rzezbiarzo,v. Druga, C7.yli pa1 .. k u:iel!ti, obej
ll1l~e wzdlnz Sekwany ogromn(!. przestrzen czte
rech mil francuzkich. W ejscie glowne niedaleko 
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mostu Saint-Cloud; szeroka droga wysadzana kasz
tanami przerzyna j~ r6wnolegle od rzeki; na prawo 
gaje lip owe i kasztanowe, a w po 'rodku wielka 
kaskada, 'vykonana podlug rysunkow L epautre'a i 
Mansarda. Wierzch jej stanowi kolosalna grupa 
marmurowa, przedstawjaj~ea b6 twa wodne Se
kwany i Marny. Na le,vo .z kwadratowego zbior
nika bije do wysokosci 140 stop olbrzytni wodo
trysk, zuzywaj~cy na 1ninut~ 10 beczek wody. Za 

• 
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wodotryskami rozci~gaj~ si~ drogi wysadzane wi<!
zami nadzwyczajnej wielkosci az do Sevres. Na 
szczycie wzgorza wznosi si~ w~zka kwadratowa 
wieza, z kopnl(}j podpart~ szesci~ kolnmnami, zwa
na tatarniq LJiogenesa; jest to nasladowanie pomni
ka Lysikratesa w Atenach. Z punktu tego cud~y 
otwiera si~ widok na Paryz i okolice jego, przez 
ktore w wielkich lukowatych zagi~ciach wije si~ 
Sekwana. 

NOWY PROJEKT· 

TELEGRA.J?U l~LEKTRYCZNEGO NAOI(OLO ZIEMI. 

Oddawna juz dzienniki napomykaly o planie 
opasania calej knli ziemskiej olbrzynli<-1 lini~ te
legraficznC!. Otoz w ostatnich Jatach p. Bchaffncr, 
uczony nie1niecki, odbyl umy'luie podroz uaokolo 
zie1ni, dla przed --1ewzi~cia potrzebnych w ty1n cc
lu badan i zawiCl!zania przygotowawczych ukladow 
z rz~dan1i ktorych \vspoldzialanic kn te1un byloby 
ltoniecznthn. vVedlug jego pomynlu projel~towa
na linia tclegraficzna wzi~laby kiernne k nast<2pu
j~cy: z Anglii przez Szkocy~ do 'vysp orkadskich 
i shetlandskich, na archipelag ~"'eroe, Islandyq,, 
Grenlandy~, przez ziemi~ Labrador, ICanad~, Sta
ny Zjednoczone i Iraliforniq; potem, vvzdluz brze
gow oceanu .. ~pokojnego l)rzez zie1ni~ Oregon i 
posiadlosci ro~syj. kie 'v Ameryce~ do i~g1aby pol
wyspu Alaszka, \vysp aleutyj kich i J{atnczatki; 
ztamt~d na Ochock, lrkuck, J(ai1sk~ 1\::olywoi1, 
Onlsk, Kazan Z"\Vrocilaby i~ ku nrlo~ k1vie, i 1Veszla 
tan1 w system telegraficzny w chodniej Europy. 

Za wykonanien1 tego projektu J)fZCtnawia szcze
golniej okoliczno.' c, ze telegraf clektryczny male 
tylko sto~ unko,vo przestrzenic morza n1ialby do 
przebycia; lecz z drugiej .. trony t.Q wielkC! 'vidzie
my w nin1 niedogodnosc, iz nie dotyka najwazniej
szych pod 1vzgl~de1n handlowym obszaro\v Azyi i 
Australii. Linia taka l~czylaby vvpra\vdzie Euro· 
p~ ze •tanami Zjednoczonetni, ale przechodzicby 
takze mu ·iala przez kra:je E . ki1no ow, Kanlczada
low, Tunguz6w, amojedow i innyeh plcn1ion, sto
j~cych na ro\vnic nizkin1 topniu cy,vilizacyi, co 
niezawodnie Iicznc i prawic niezwyci~ionc nastr~
czaloby trndnosci. 

Proponuj'"!. wigc ini1i rozci~gniQeie drutu teleg•~a-

ficznego przez Europ~ ku Indyon1, i ~kierowanie 
go ztamt~d z j ednej strony ku Chino1n, z drugiej 
przez wyspy Sunda ku Australii. Co siQ tyczy Sta
now Zjednoczonych, tc najdogodniej b~dzie dosifJ
gn~c przerzynuj'!c ocean atlantyclti, jeieli tylko 
glgbokosu tego rnorza polozeniu linii telegraficznej 
niepokonanych nie stawi prze zkod. Najprostsz~, 
a 1vi<ic najkrotsz~, w tyn1 celu drog~. bylaby linia 
ocl przyl~clka Clear w Irlandyi, do przyl~dk~ Race 
w Nowej lfundlandyi. Dlugo 'c tej linii obliczono 
na 1,600 n1il 1norskich angielskich, a poprowadze
nie jej niero,vnie wi~ksze przedsta,vjaloby ko
rzysci, jak zapuszczenie si~ w niegoscinnc oko
lice podbiegnnowe, z'vlaszcza zc wedlng najnow
szych badan uczonego hydrografa Manry, poru
czni.ka w 1narynarce amerykanskiej, glQ boko 'c oce
anu atlantyckiego w calej tej prze trzcni uic prze
nosi nigdzie 10,000 ·top angielskich. 

Czy ktory z tych projektow, czy wrcszcic 1noze 
inny, 'vejdzi0 w wykonanie, okazc to przy~zlosc 
niedaleka; bo d·zis juz polq.czenie lc!dow dwocb 
p6lk6lnaszej zicmi za pon1oc~ telegrafu elektrycz
nego nie nalezy do 1narze11, ale do blizkich urze
czywistrnenia, chociaz zatrwazajf!,cyeh olbrzytnio
sci'!, przecl~iQ \VZi~C naukowo-przCtUy ·}o,vycll. . ( 1 ). 

• 

{ 
1 

) Prr.cd sauHSu1 podanictn t.cgo arty kuln dq c) t·uku 
clowiadujemy si~ z gazet, ie pracc okolo linii tc]cgrafic'z
nej rnaj~ccj pol~ <'Zy6 J.~nrop~ z Ameryk~ polnocn~ zosta.ly 
jui rozpocz~tc. Przy poprowadzeniu od przyl1).c1ka. Breton, 
na wyapic tego7. nuzwiska, clo przyl~clk:t ]{.ay w Nowej Fnnd
landyi drut telegrnfi.czny zet·wat si~. Obccnic jcdnak za
cz~to 'v tytu cclu na nowo zajntowac siQ robottuni. 

(Przyp. red.) 
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KRAINA SENNAR, 

JE~J PR.ZYSZf.JOSC I WPLYW NA LOSY EGIPTU ( '). 

'V\ri~ksza cz~sc podroznikow ktorzy odwazylisi~ 
zapuscic w gl~b' Afryki srodkowej, aby zbogacic 
uauk~ ziemioznawstwa, otworzyc dla przen1yslu i 
handlu nowe drogi i nowe dla cywilizacyi uzyskac 
nabytki, padla ofiar~ swojego poswi~cenia. Zale
dwo kilku z nich zdolalo powrocic do kraju ro
dzinnego i podzielic si~ z Europ~ zdobyten1i plo-

• nam1. 
Otoz z(uniarenl n1oim· jest wskazac tym nieustra

szonym zap a ~nikom nauki drog~ daleko mniej nu
z~c~ i niebezpieczn~, ktora, jesli jq, rz~d egipski 
otworzy dla przen1yslu europejskiego, stanie si~ 
niezawodnie zr6dlen1 wJasnej jego pomy~r.lnosci. 
BQd~ si~ staral przekont1c ze moglby tym sposobem 
Egipt zdobyc dla o 'wiaty bogate w przyszlosc, 
narody niegdys sobie holdownicze, a od dwoch ty
si~cy lat przeszlo daren1nie oczel{uj~ce odrodzenia. 

W aznosc roli jak~ Etiopia odegrac moze w przy
szlych losach Egiptu zadnej nie ulega w~tpliwosci. 
Aby jq, ocenic, . dosyc bQdzie rzucic okiemnadzieje 
tej krainy, o ile ony w slabych dochowaly si~ za
bytkach. Ujrzymy tan1 zc Etiopia bogat~ niegdy ': 
byla w plody wszelkiego rodzaju, w zloto, zelazo, 
miedz, rosliny lekarskie it. p., kt6re dalekie a nie
znane dzis narody z"\lvozily na j ej targowisk.a kara
vvanami, lub splawialy rzekaini, ?::amieniaj~c j e na 
plody Egiptu, Syryi i Indyj. 

Ujrzymy dalej iz zalozenie T eb, slynnego miasta 
o stu bra mach, bylo dzielem ltolonii etiopslriej, kt6-
ra wzdluz biegu Nilu posun~la si~ az za j ego kata
rakty. Mieszkancy tego grodu uregulowalipierwsi 
koryto samopas plyn~cej rzeki i zamienili cuchn~ce 
bagniska jej brzegow w bujuy pion przynosz~ce 
obszary uprawnego gruntu. 

Historya uczy nas takze iz dopol{i dwa te naro
dy, Egipcyanie i Etiopczycy, zlq,czone byly wspol
nosci~ interesow, obyczaj6w i religii, Egipt byl 
pot~znym. Dopiero po zerwaniu tego w~zla przez 
Psametyka VI, Egipt, pozbawiony sprzymierzen
cow , stan~} otworem zdobyw cy Kambyzesowi. 

Ale potrzebaz nawetpowolywacsi~ na swiadec-

• 

( 1) Wyjf!.tek z dziela p. Brun-Rol]et: Nil Bialy i Sudan . 
• 

two historyi? Przyznaj~ ze przcszlosc o tyle tylko 
posluzyc n1oze do poparcia mojego zdania, o ile 
ona daje r~kojn1i~ dla przyszlosci. I tujednak znaj
duj~ zupelnie usprawiedliwionen1 to com zalozyl 
na pocz~tku; bo czyliz pomyslno 'c kazdego kraju 
nie zalezy glownie od zyznosci jego zie1ni, od po
lozenia geograficznego i topografii jego? Otoz pod 
temi wlasnie wzgl~dami Etiopia egipska jest jedn~: 
zkrain najhojniej od natury uposazonych. Rzuc
my tylko okien1 na n1app~, a przekonamy si~ o tern 
najdowodniej. 

Od o~mna t cgo topnia szeroko ~ci polnocnej, to 
j est od granicy de ZCZOvV rownil(Ovvych, az do Sen
naru, pod stopnietu trzynastym, Nil odbiera danin~ 
od czterech strumieni, przerzynaj<!cych rowniny 
dziwnej urodzajno ~ci, na kt6rycl1 nieprzeliczone 
pasq, siE2 trzody. Strumienie te potrzebuj~ tylko r~lc 
ludzkich, aby dla osiadlych ta1n plemion stac si~ 
wielkiemi t~tnicatni ruchu i obiegu J>rzemyslowego. 

W niezmierzonych okiem plaszczyznach zroszo
nych wodan1i rzek Dinder i Rahad, n1if2dzy Nilem 
Niebie kin1 i A.tbarah, najprzedniejsza bawelna ro
dzi si<2 bez uprawy. Hodujt!· tu r6wniez sezam (2

) .. 

ktorego a;·deb, c~yli 140 kilogram6w ( okolo 286 
fun tow), kosztnje ty lko 5 frank ow~ to j est, podo
hnie jalc bawelna, o 'm razy n1niej niz w Egipcie. 
. Hamet-ba za, j edyny az dot~d z gubernatoro'v je

neralnych, co urnial ocenic za. ob·y wewnfJtrzne te
go kraju, pozakladal tam fabry ki indigo, cukru i my
dla, ktore 1nu przyno ·ily zy~ ku pi~cset za sto, i to 
w miej each gdzie dawniej nieprzebyte rozposcie
raly ~iQ la y. 

W ogrodach urz~dzonych przez cudzoziemcow 
w olrolicach Kartum znajdujcn1r drzewa granato
we, figowe , cytrynowe, pol{ryte przez caly rok 
prawie kwieciem i owocami; winnice rodz~ dwa rat 
zy do roku, a drzewa banano,ve bezustannie. Po-
slalem do ~~giptu pro by wi~a kt~re ~ w~asnego ,o
trzymalem ogrodu, i znalez1ono Je rown1e dobrem 
jak najcenniejsze wina hiszpat!skie. 

• 

( 2) Roslina str~czkowa, z ktorej nasl~nia otrzymuje si~ 
bardzo <'zyst~ i ~lodkl} oliw~. 

• 
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.Podr6znik arabskiz wieku XIII, Selim-el-Assu_ 
anli, opowiada ze przebyl Nubi~ az do .. A.loa (Sob a) 
o szesc godzin na poludnie od Kartum, post~puj~c 
nieustannie pod cieniem palmi winokrzew6w, zni
szczonych zapewne p6zniej przez najazd ArabcSw. 
Dosycby bylo trzech lat dobrz.e skierowanej pracy, 
aby powrocic tym obszarom dawn~ urodzajnosc, bo 
grunt Etiopii pod wzgl~dem zyznosci co n~jmniej 
r6wna si~ egipskiemu. Przerzynaj~ce j~ rzeki ula
twiaj'!, jak w Egipcie, zaprowadzenie sztucznej ir-

~rigacyi, a opr6cz tego posiada ona deszcze peryo
dyczne, kt6rych Egipt prawie zupelnie jest pozba
wiony, OWQ mann~ niebiesk'1 daj~c~ bez zachodu 
najobfitsze urodzaje. 

Nil Bialy, wyst~puj'!c z lozyska, umierzwia roz
legle a puste dzis po swych brzegach przestrzenie, 
kt6re nbezpieczycby tylko potrzeba odnajscia Sze
lukow, aby licznych zwabic tam uprawiacz6w. Dla 
osiq.gni~cia tego celu dose zeby przez kilka misi~
cy w roku kr~zyly po Nilu dwa dobrze uzbrojone 
statki wojenne, kt6rych koszt utrzymania powr6-
cilby z okladem dostarczany przez nie budulec. 
Arsenal i miasto l{artum otrzymywalyby go podo-
statkiem z lasow nadbrzeznych i wysylaly do Egi
ptu, gdzie obecnie, dla braku drzewa zdatnego do 
budowl, artykul ten hywa przeplaoanym. Orzech 
lnb mahon, pod wzgl~dem trwalosci i piQk.nosci 
sloju, nie mog~ wytrzymac por6wnania z wi~ksz~ 
cz~sci~ drze'\v etiopskich ; mamy tego dowod na 
trumaach mumij egipskich. 

Prowincya J{ordofan wydaje rocznie 40 45 ty
si~cy centnar6w gummy arabskiej, w wartosci oko
lo miliona frankow, a dochod ten, po ulatwieniu 
kommunikacyj, niezawodnieby siQ podwoil. Dzis 
karawny z Kartum do Kairu id~ szesc miesi~cy, 
niekiedy i rok caly, gdy tymczasem w Europie na 
przebycie takiej samej przestrzeni dosyc jest dni 
liilkunastu. 

Sudan egipskiliczy blizko dwa 1niliony mieszkan
c6w, z ktorych jedni prowadz~ zycie koczowni
czo-pasterskie, drudzy, mieszkajq,c stale po wsiach 
i miasteczkach, trudniq, siQ ro1nictwem. Uprawa ta 
obejmuje zaledwie jednQ dziesi<l:tq, cz~sc ziemi ro
dzajnej, a jednak chocby mierne zniwo wystrcza 
na wyzywienie kraju przez lat pi~c. 

W zwyklych latachardeb kukurydzy bialej, kt6-
r~ tu zyj~ prawie wyl~cznie, kosztuje 1 1 1j 2 fran
ka, a moznaby j~ sprzedac w Egipcie po 12 15 
ti·ank6w. 

' Srednia wartosc wolu wynosi 12 frankow. Niz-

I 

koso tej ceny daje miar~ niedbalosci mieszkanc6w 
i pozornego ubostwa kraju, a przekonywa zarazen1 
jak wielki popQd nadacby musialo prze1nyslowi 
miejscowemu ulatwienie odbytu na bydlo. Ilei to 
stepow, kt6re dzis wypalaj~, dla wyt~pienia ga
dow kryj~cych si~ pod zielskiem bezuzytecznem, 
mogloby wtedy zamienic sifJ w bogate posiadlosci? 

Przypominam sobie iz Mehmet·Ali napisal raz 
do gubernatora jeneralnego Kurszut-baszy; <eNie 
pojmuj~ dlaczego, ilekroc z~dam od ciebie hara
czu, tJ:umaczysz si~ ubcSstwem swych poddariych. 
·wszak oni maj~ dwa Nile, a ja tylko jeden; kat 
tym pr6zniakom pracowac, a b~d~ bogatemi .. » 

Kurszut-basza odpowiedzial: <cChocby Sennar
czykowie pracowali dziesi~c razy wi~cej jak dot~d, 
zawsze nie b~d<1 miec pieni~dzy, tylko ziarno i by
dlo.» Powinien byl dodac: Przyslij nan1 kupc6w, 
jakich pelno w twoich portach, a damy ci dziesi~c 
razy wi~cej nizli z~dasz. 

Wice-kr61 Egiptu poprzestac tnusial na kilku
dziesi~ciu tysi~cach sztuk bydla, ktore podczas 
transportu szescio-miesi~cznego wymarlo prawie 
call{iem z glodu, pragnienia i znoju. 

Dopolci nie zostanie zniesionym ten rodzaj blo
kady w kt6rym Etiopi~ utrzymuj~ kataralrty Ni
lu i Sahara, dop6ty Sudan nie b~dzie mcSgl rozwi
n~c w zupelnosci swych bogactw przyrodzonych. 

Zobaczmy 4teraz korzysci jakie tej krainie za
pewniaj~ jej polozenie geograficzne i jej rzeki. Na
potykamy najprzod na p6lnoc od Kartum rzek~ 
Atbarah, kt6ra nas wiedzie do Tigranii i Gonda
ru, gdzie znajdujemy pizmo , sk6ry garbowane, 
wosk i kaw~. Funt tej ostatniej sprzedaje si~ tam 
po 15 25 centymow (4 6 kopiejek). 

Nil Niebieski zrobic nas moze panami targowisk 
srodkowej Abissynii, jak ICodiam, gdzie kilka ra
zy do roku schodz~ si~ plemiona afry.kanskie dla 
handlu zamiennego. Na dalszych jego brzegach za
lozycby trzeba kantory, dolt~d Negrowie z gor zlo
todajnych prowincyi Berta dostarczaliby koni, wo
sku, kosci sloniowej i zlota. 

Jeden z oficerow armii egipskiej, Hamet-Effen
di, zajmujC!cy przed kilk~ laty posterunek wojsko
wy przy kopalniach Fazolk, zawi~zal z krajowca
mi stosunki handlowe. W niespelna dwoch latach, 
i z kapitalem wynosz~cym zaledwo 2,000 frank ow, 
zyskal on tym sposobem 80,000 frankow. Plemien
cy Gallah przybywali don tlumnie karawanami, dla 
wymiany swych plodow na plotno i wyroby szklan
ne. Przy uzyciu stosownych srodk.ow, a mianowi-
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cie przy zachowaniu lagodnosci i dobrej wiary, 
miejsce to w czasie niedlugim niezawodJ?.ie zosta
loby targowiskiem pierwszorz~dnem. Lecz Hamet
Effendi wszystko zepsul· gwaltownosci~; bo kiedy 
raz przy nadejsciu bogatej karawany znalazl si~ 
bez pieni~dzy, zabral j~ przemoc~, i odtq,d Negro
wie i Gallahowie nie smieli jtiZ wi~cej si~ pokazac. 

Baczn<b takze uwag~ rz'!du egipskiego powinny 
zwr6cic handel i zegluga na Nilu Bialym. Od kran
c6'v pol:udniowych kr6lestwa Kafy moznaby pro
wadzic z krajowcami obszerny handel zamienny na 
zloto, zelazo i kosc sloniowe&. Rozci~gn~wszy swe 
osady wzdluz rzeki Kejlak az do jeziora Fitry, 
Egipt moglby zagarn~c bogaty handel jaki kr6le · 
stwa Burnu, U adej i Bagarmi prowadz~ z Maro
kiem i Tripoli przez pustyni'! Sahara. Nie podle
ga w~tpliwosci ze te krolestwa nier6wnie s~ bo
gatsze od Etiopji egipsk.iej, handel wi~c z niemi 
dzwign~lby niew'!tpliwie pomyslnosc tej ostatniej. 

Projekta moje niejednen1u moze wydadz~ si~ 
urojeniem: lecz odpowiadam na podobne zarzuty 
ze kiedy w r. 1850 urzq,dzilem kantor handlowy 
pomi~dzy plemiencami Bary, wszystko co zylo 
w Kartum nazywalo mnie glupcem; a jednak to 
glupstwo mniemane znalazlo pozniej nasladowcow, 
kt6rym siedm podobnych zaklad6w przynioslo juz 
dot~d zysltu 400,000 frank6w. 

Czyz Egipt odleglejszym jest od ir6del wielkiej 
swej rzeki jak Anglia i Francya, kt6re, w ostatnich 
szczegolniej latach, tyle podj~ly usilowari dla usta
lenia tam swego handlu i wplywu swej oswiaty? 
Rz~d wice-krola w cywilizowaniu krainy Sen

nar widziec nadto powinien nietylko kwesty~ eko
noiniczno-handlow~, ale kwesty~ polityczn~, bo 
ubezpieczenie granic swych od poludnia. Zaklady 
poumieszczane wzdluz Nilu lru jego zr6dlom b~d~ 
czysto egipskiemi; przeciwnie te co si~ posun~ 
drog'b od Tripoli lub po Nigrze naleiec b~d'! do 
narod6w kt6re je urz'!dzily; zegluga w gl~bi kraju 
stanie im otworem, i niew~tpliwie wkrotce czyni 
ich jego panami. 

Handel Anglii, jak pia.sek pustyni, naj odleglejsze 
zasypuje strony, i zwykle zagarnia je pod sw~ wla
dz~; idzie tu wi~c dla Egiptu o kwesty~ istnienia. 
Przez Sennar tylko i przerzynajt!ce go rzeki Egipt 
odzyskac moze stanowisko jakie zajmowal w swie
cie starozytnym, a wtedy, z uplywe1n '~iek6w, Ale
ksandrya, jak dzisiaj Londyn i Paryz, stanie si~ 
ogniskiem ruchu handlowego i politycznego. Sko-

• 

ro juz Europa ubiegla go, jak sifJ zdaje niepowrot
nie, pod wzgl~dem wplywu na trzy cz~sci swiata 
pomi~dzy kt6remi rozsiadl si~ kraj Faraon6w, 
niechze przynajmniej pami~ta 0 zaehowaniu swej 
wladzy na granicach poludniowych. W tym celu 
potrzeba koniecznie aby Sennar zostal prowincy~ 
egipslr~b aby wice lrrol podni6sl w nim przemysl i 
rolnictwo za pomoc~ kolonij uzbrojonych; potrze
ba aby Nubijczykowie w przybyszach bialych nie 
"vidzieli swych ciemi~zc6w, lecz opiekun6w i przy
jaci6l; potrzeba slowem aby ich przemieniono 
w Egipcyan, gotowych na kazde zawolanie dosta
wic bitne swe hufce. 
Rz~d egipski z latwosci~ eel ten osi~gnie, jesli 

uciec si~ zechce do srodk6w jakie przemysl euro
pejski wymyslil ku zniesieniu odleglosci. Trzeba 
mu usun~c nieprzebyte zapory rzucone mi~dzy Nu
bi~ i Egiptem: pustyni~ Sahar~ i katarakty Nilu. 
Ale zuiszczyc katarakty sposobem mechanicznym 
byloby rzecz~ prawie niepodobn~, a przynajmniej 
zbyt trudn~ i lrosztown'!; nie s~ to bowiem poje
dyncze rafy podwodne, lecz pasma skal na nie
wzruszonej spoczywajq.ce podstawie, 0 kt6re prq.d 
rzeki w bystrym roztr'!Ca si~ biegu. W~tpic nalezy 
czy r~ka ludzka zdolalaby skruszyc te poklady 
granitowe; a jednak przez os1n miesi~cy w roku 
wstrzymuj~ ony zeglug~. 

Zdaniem wi~c mojem najlepiej byloby zbudowac 
drog~ zelazn~ mi~dzy Assuan i prowincy~ Berber, 
gdyz ta skrocilaby odleglosc od Sennaru dla po
droznych o dni 15 do 20, a dla transport6w towa
rowych o 5 do 6 miesi~cy. 

Potrzeba uj~c w zelazne szyn kluby te pustynie, 
w ktorych, jak na morzu, straszliwe panuj~ burze; 
potrzeba abysmy lotem jask6lki przebiedz mogli 
te obszary nieznane, gdzie dot~d wyobraznia wi
dziec nam daje tylko kosci bielejt!ce i karawany 
powalone ognistem tchnieniem simunu; potr~eba 
wezwac pomocy olbrzymiej dzwigni przemysJu, 
potrzeba uiyc pary. 

Droga zelazna, l~czq.c Sudan z Egiptem, zholdu
je mu wszystkie plemiona osiadle z tej strony .Ni
gru. Kartum odlegle b~dzie od Assuan o dni czte
ry, od Burnu o dni szesc, i .Afryka srodkowa prze
stanie bye nieprzyst~phq, dla nauki tajemnic~. 

Projekt ten mniej jest kosztownym, a niezawo
dnie bardziej uzytecznym dla Egiptu jak przeko
panie mi~dzy-morza Suez, z ktorego Europa naj
wi~cej ci~gn~c b~dzie korzysci. 



• 

62 
• 

• 

PO~.IPY CZYLI ZWIERZOKRZEWY (ZOOPH~TA) . 
• 

• 
• 

Ze wszystkich twor6wprzyrody najwi~cej przed
stawiaj~ zaj~cia dla jej badacza 1nieszlrancy ,v6d, 
tak slodkich, jak slonych. Z~dziwia nas ich mn6-
stwo, oraz niewyczerpana rozmaitosc ksztalt6,v. 
Znajdujemy tam wszystkie szczeble zycia zwierz~
cego; zacz~wszy od wymoczk6w, az do zwierz~t 
ssq,cych, kazdy oddzial1na tam wego przedstawi
ciela.) 

Po wi~kszej cz~sci zywiQta ( 1) te sq,nadzwyczaj
nie zarloczne. Jager podaje, ze wodnik ( lfTasse?'
·kiife1·) w przeci~gu kilku minut zjada wiQcej, ani
zeli cale jego cialowazy; zt~d dziwn'! zdaje si~ rze
cz~ jak 'vystarczy poiywienia dla tych wszystkich 

' stworzei1, oraz jak w tej miniaturce svviata zwierz~
cego, gdzie czlowiek prawie zadnego wplywu 1niec 
nie moze, wci~i stal y i niezmienny stosune k istot zy
j~cych si<2 utrzymuje. 

ieby wytlumaczyc t~ zagadk~ czytelnikowi, n1u
siemy powiedziec ii twory te, oprocz samych sie
bie, maj~ jeszcze nader obfite zrodlo pozywienia 
tak w szcz~tkach istot organicznych, jak ~' lisz
l(ach owadow, ktorych n1ozna powiedziec 3/-l cz~
sci w wodzie swoje jaja skladajq. Tyn1 sposobem 
niema oba,vy azeby kiedykolwiek z braku pozy
wieniaistoty te nawzajen1si~wyniszc.zyly, gdytym
czasem z drugiej strony, przez swoj~ zarlocznosc, 
staj~ si~ ony dla nas i dla zwierz~t wielkiem do
brodziejstwem; usuwajq, bowien1 wszelkie i toty 
gnij~ce w wodzie, ~ulatwiaj~ jej ruch i tytn sposo
bem zapobiegaj~ zarazaniu si~ powietrza. Nadto, 
zjadaj~c mn6stvvo liszek, przeszkadzaj~ zbyteczne
mu rozmnazaniu si~ owadow, ktoreby z pewno ~ci~ 
spowodowalo zniszczenie wszelkich owoc6w na
szej pracy na polach. 

Z tych uwag widziemy ze badarrie polipow, kto
re do zyj~tek wodnych nalezq, i to sa1no co wszys
tkie twory wodne majq, przeznaczenie, i pod wzgl~
dem moralnJID: nie jest bez korzycci; sklania ono 
nas bowiem do wi~kszej czci, wdziecznosci i milo-.., 

sci dla Stworcy, kt6ry tak m~drze, tak troskliwie 
0 nasze dobro, swiat ten urz~dzil. 

( 1) Tem nazwaniem obejmnjemy i zyj~t.ka i zwierz~ia 
wlasciwe grzbietnt'. 

Zwierzokrzewy s~ to istoty zyj~ce, dowolnym 
ruchen1 obdarzone,lub tez stale doprzedmiotowmar
twych. przymocowane, posiadaj~ce nadzwyczajne 
podob1enstwo do drzewek, krzewow i kwiat6w, 
skutkiem ktorego wieln najnowszych nawet natu
ralist6w blgdnie za rosliny je poczytuje. 

Niektore z nich s~ bardzo male, tak ze zaledwie 
pod mikroskopem mog~ bye widziane; po wi~kszej 
jednak cz~sci 4-51inij, nieltt6re zas gatunki okolo 
1/2 stopy maj~ srednicy. 

Kazdy polip, czy on b~dzie kilka cali dlugi, wol
ny i pojedynczy, jakrodzaj .Actz·nia, luh tez niezmier
nie maly i z innemi zrosly, zawsze rna cialo nie
czlonkowate, w lrsztalcie walca, od gory jednym 
lub kilkoma rzQdami maclr(nv, wewnq,trz zas orga
nem trawienia opatrzone, kt6ry niekiedy z kr6tkim 
kanale1n kiszkowym by,ya poleJ:czony. · 

Jednyn1 z najwazniejszych organow w ciele po
lipa s~ 1nacki (Fangarme) sluz'!ce n1u do chwytania 
zdobyczy. Tworz'! ony wieniec naokolo otworu 
pokarmowego i mogq, bye okr~gle, krotkie i pla
skie, albo tez dlugie i nitkowate, gladkie, lub tez 
pokryte 1nale1ni brodaweczkarni. z,vykle macki te 
albo ran1iona, jak je inni nazywaj~, s-~ prozne, mo
g~ ,~ednalc z wn~trza ciala, w skutek szczegolnej 
SWC.J bndowy, wype}nic si~ "\IVOdq, a za scisni~ciem 
znowu si~ wypr6znic i po,vrocic do dawnej obj~
tosci. Gdy maj~ postac dlugich nite.k, 1nog'l: si~ na 
s~siednie przedmioty obwijac i sluzyc za orO'an u-
1 • 0 
1atw1ajq,cy ·zmianQ miejsca. Niekt6rzy nawet uwa-
zaj~je za ~n·gana ocldychania, lecz to n1niemanie nie 
jest jeszcze dostatecznie wyswiecone i scisle nau
kowem badaniem poparte. Macki sluz~ takze do 
lowienia zdobyczy. Polip calkowicie wyksztalco
ny w czasie glodu wysuwa je naprz6d, a ustawi
cznenl poruszaniem ?lZ~S ( Wbnpe1'_n) na nich znaj
uujq,cych si~ tworzy pewien rodzaj wiru w wodzie, 
skutkiem ktorego wszystkie prz edtnioty otaczaj~-
ce do sjebie przyci~ga. · 

Bieg processu trawienia jest nader prosty. Pier
wiastki pozywne rozdzielaj~ si~ w ko1norkach i 
miejscach wolnych wn~trza ciala, i s~ w celu jego 
utrzymania i powi~kszenia wsysane; cz~sci zas nie
strawne, jak oscie od rybek, skorupki od m~szelek, 
s~ napowrot przez otwor pokarmowy wyrzucane, 

• 
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stych, wodach slodkich; niekiedy w n1.orzu prze
bywa. Siedliskiem jego s~ rosliny wodne, miano
wicie rz~sa (lerona minor). Dowolnie moze prze
nosic gj~ z miejsca na nuejsce, w czem posilkuje 
si~ tnackami 'i tyln~ cz~sci~ swego ciala. Przy sil
nem nawet powi~kszeniu nie okazuje zadnych mu
szkulow, lecz cialo jego jest galaretowatem; z tern 
wszystkiem bardzo latwo 1noze si~ knrczyc i roz
szerzac, juz to sam przez si~, juz tez za pomoc~ 
mackow. 
Wyci~gni~ty, wynosi jeden cal dlugosci, skur

czony zas rna podobienstwo do galaretowatej bryl
ki wielkosci szpilczej gl6wki. Glodny, wysuwa 
naprzod ramiona i z latwosci~ niemi wszelkie male 
zwierz~tka usidla. Posiada cienk~ szczecink~ (Bor
sten), wydzielaj~c~ siln~ trucizn~, ktor~ za dotlrniQ
ciem wiQksze nawet robaki zabija w jednej chwili. 

Szybkie trawienie tlumaczy jego wielk~ zarlocz
nosc; zywi siQ zyj~tkami wodnerni. 

Rozmnaza sifJ przez jaja i przez p~dy, na tyl
nym cienkim koncu wyrastaj~ce, ktore bardzo 
pr~dko si~ wyksztalcaj~ na samodzielne zwie-
rz~ta. 

Rodzaj hydra obejmie wiele gatt1nk6,v, z ktorych 
trzy najznaczniejsze zalC~;czona tablica przeds~a-

• w1a: 
1) ·H.pallensFig. l. a) wyci'!'gni~ty, b)skurczo

ny, c) skurczony z dwoma 1nlodemi, d) wyci~gniQ
ty, rownie z a,voma mlodemi. 

2) H. g1'isea Fig. 1. e) w stanie rozszerzonym, 
kiedy ;wlasnie w~ia wodnego (Nais proboscidea) 
Fig. 1. h) chwyta, f) dwa indywidua z sob'! wal
cz~ce. Fig. 2. przedstawia ten sam gatunek zna
cznie powi~lrszony, wraz z polkni~tym w~zem, 
kt6rego widac przez cienkie przezroczyste sciany 
komorki. 

3) H. Vi'ridis z mlodemi Fig. 1. g. 
Wszystkie te gatunki zyj~ w slodkich, szczegol

niej w rzQs~ obfituj~cych wodach. Drugirodzaj za
mieszkuj~cy nasze stawy, o kt6rym chcemy dac 
wyobrazenie czytelnikowi, jest 7JiO?"'O (ptumatetta 
ca1npanulata). Nalezy on do rzQdu mcholrrzeu,dzv, 
cialo jego sklada si~ z jednej galfJzistej, galareto-

• 

wej rurki, w kt6rej WUEZtrzu rownie ga1aretowate, 
majq,ce ksztalt osi, pojedyncze cialko si~ znajduje. 
Na koncu kazdej gal~zki znajduje siQ pierscienio
wate zaglfJbienie, w ktorem jest siedlisko wlfl,sci-

• wego zw1erza. 
Niezmiernie trudno jest go wysledzic, gdyz przy 

nadzwyczajnej czulosci posiada jeszcze zdolnosc 
cofania si~ do rurki i ukrywani~ we wspo1nnionen1 
zagl~bieniu. 

Chc'!c go dopatrzec, nalezy wziq,c pewnq, ilosc 
rz~sy, umiescic jq, w czystem naczypiu szklanem i 
oblac swiez~ wodq,. Po niejakim ezasie polip za
cznie wysuwac naprzod swoje piorka. Wtedy po
trzeba wystrzegac si~ najmniejszego szmeru, nie 
dotknq.c, bron Boze, stolu, nawet chodzic po poko
ju n~ nalezy, jezeli chcemy azeby obserwacya sifJ 
udala. Po uplywie pol godziny, czasem godziny 
dopiero, polip calkowicie si~ ukazuje. vVkr6tce 
daje si~ spostrzegac wir okolo otworu pokarmowe
go, ktory prawdopodobnie powstaje przez 'vci~
ganie i wyrzucanie wody, gdyz sam polip zupelnie 
spokojnie si~ zachowuje. W skutek tego wiru 
w blizkosci znajduj~ce si~ przedmioty dostaj~ si(J 
do pyska polipa i za pokarm mu sluiq. 

Zywi si~ pz"dro nasionami rz~sy, ktore mozna wi
dziec w wiellriej ilosci poruszaj~ce si~ wewnq.trz 
rurki. Zwierzq.t nie zjada, gdyz jezeli, skutkiem 
ruchu wody, dostanie si~ jakie do pyska, to natych
miast wyrzuca je na zewnq.trz. 

Nadzwyczaj zajmuj~cym i zadziwiajq.cym jest 
dla badacza sposob rozmnazania si~ tego polipa. 
Wlozmy w tym celu pi~kn~ koralowC!- lodyg~ 
do szklanki, to po uplywie pewnego czasu ran
kiem lodyga zniknie, i tylko dadz~ sifJ widziec 
w rozmaitych miejscach pojedyncze polipy z ka
walkami gl6wnej lodygi. Cz~sc lodygi pozostaje 
obumarla niejaki czas w wodzie, i w koncu calko
wicie si~ rozplywa. U wazaj~c dalej te pojedyncze 
polipy, spostrzezen1y ze przy lodygach jedna po 
drugiej galq,zki wyrastaj~, na ktorych niezad!ugo 
m!ode polipy dad~ si~ widziec. To odbywa si~ wciq,z 
bardzo pr~dko, dopoki z pojedynczego zyj~tka ca
ly pie11 si~ nje utworzy. 

F1"'. L ..... 
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LATARNIA MORSKA N!A SOU'rHSTACK . 

'IVyspa Holyhead, na zach6d hrabstwa i wysp'J 
Anglesea, przedzielona od tej ostatniej w~zk~ cie
snin~, tworzy CZQSC poludniOWfl: wielkiej zatoki 
Holyhead i portu tegoz nazwiska, kt6ry tern wi~
ksz~ ma waznosc dla Anglii zachodniej, ze jako 
najblizszy Dublina, stolicy Irl~ndyi, jest ogniskiem 
posredniem ruchu bandloweg? n1i~dzy tym krajem 
i Angli~. . 

Opasane skali t c1ni br7.ega1ui, w czasie burzy za
grazaj~cemi rozbicien1, port i zatoka Holyheadby
ly dlugo jednym z najniebezpieczniejszych punktow 
zachodniego pobrzeza Anglii. Mianowicie dwie 
strome, urwiste skaly: Southstack na poludnie i 
Skerries na polnoc przesn1yku prowadz~cego do 
zatoki' przejn1owaly trwog~ zeglarzow wod ir
landzkich. Jeszcze kilkadziesi~t Iat temu okr~ty 
plyn~ce do Holyhead przen1ykaly si~ z trudnosci~ 
pomi~dzy rafatni, i nieraz gin~ly w przeprawie; bo 
fale morskie z tak wsciek:lq, poteg~ roztr~caly si~ 
o grzbiety skal podwodnych, ie w ciemnych zwla
szcza i burzliwych nocach nic pomogla i najdokla
dniejsza znajomosc hydrografii miejscowej. Licz
ne wi~c ofiary pochlanial corocznie zywiol zdradli
wy' a zadne swiatlo zbawcze, zna~ zaden nie wska-
zywal drogi zeglarzom, ktorzy przebywszy szcz~
sliwie ocean, wobec brzegu ojczystego sn1ierc nie
raz znajdywali. 

P6zno dopiero rz~d angielski uznal koniecznosc 
udzielenia staranniejszej opieki brzegom swym za
chodnim i pomyslal jesli nie o zupelnem usuni~ciu, 
to przynajmniej o zmniejszeniu niebezpieczenstw za
grazaj~cych tam zegludze ihandlowi. Porozsadzano 
wi~c prochem skaly, pozalt.ladano wszfJdzie tamy 
portowe, latarnie morskie i sygnaly. Bacznosc rzCA-du 
zwrocila si~ wtedy i na zatok~ Holyhead: urz~
dzono obszerny port zewn~trzny, n1og(!cy w razie 
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wojny pomiescic oddzial floty, dla oslony nieobron· 
nych brzegow; wznie ·iono latarnie morskie na 
Southstack i Skerries, i tym sposoben1 starano si~ 
podnie 'c handel wyspy Holy head, ubezpieczyc ze
glug~ i ulatwic drog~ plyn~cym do portu tamecz .. 
nego okr~to1n. 

Najgrozniejszyn1 punktem przesmyku prowadz~
cego do zatoki Holyhead jest wlasnie przeplyw 
obok wyobrazonej na rycinie skaly Southstack. Na 
tern nrwi ku, rzuconem jakby na pastw~ rozhuka. 
nemu zywiolowi, w wysokosci stop 140 nad po
wierzchni~ n1orza, wystawiono r.1809 pod kierun
kiem kapitana Evans okr~gl~ latarni~ morsk~, kt6· 
rej zbawcze promienie szerokim swiatlokr~giem 
rozjasniaj~zatokf2 . Az do roku 1827 jedyn~ kou1-
munikacy~ pomi~dzy Southstack i przeciwleglym 
przyl~dkien1 Holyhead stanowil ; most linowy, 
kt6ry nieinaczej przcbyc mozna bylo, jak w ko
szach ci~gnionych tam i · napowrot. Pozniej do
piero zbudowano silny, po dzis dzien istniej~cy 

most la11cuchowy, rozpi~ty 1nalowniczo wwysoko
sci stop 70ponadnajwyzszymstanem wody. Wspa
niala ta droga napowietrzna, l{torej glowne lancu
chy gl~boko s~ w skaly wpuszczone, bezpieczn~ 
teraz i dogodnq, daje I{ommunikacy~ mi~dzy przy
l~dkiem Holyhead a mieszkaniami dozorc6w 
u stop latarni Southstack. 
.. Widol{ ze skaly, a bardzicj jeszcze ze szczytu 
wiezy latarniowej , naj1nniej wrazliw~ nawet wyo
braini~ uderza sw~ wielkosci'!. Pomimo staran 
usilnych nie zdolano na tym gruncie opoczystym 
zadnej zaprowadzic uprawy. Jedynemi tez mie .. 
szkancan1i Southstack, oprocz dozorcy latarni i 
przydanych mu do potnocy ludzi, s~ chmary pta
stwa morskiego , ktore z krzy kiem wrzaskliwym 
bezustannie siedziby; swe okr~za . 
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KASZMIR. 
I 

Dolin~ Kaszmiru Persowie w swoim poetycznym 
j~zyku nazywaj~ ziemi~ nieporownan~, a Indyanie 
dolin~ wiecznej wiosny. W tej okolicy, niegdys tak 
wspanialej , Tomasz Moore umiescil raj milosci 
Lalli-Ruk ; z tego krajn pochodz~ swietne tka
niny, zapelniaj~ce najwystawniejsze europejskie 
sklepy i zaprz~taj~ce my sli tylu mlodych glowek 
kobiecych. 

Polnocna ta strona Indyj zwidzon~zostala przez 
bardzo mal~ liczb~ Europejczykow. Opisalo j~ 

.tylko pi~ciu podroznik6w, przedstawiaj~c nam ten 
kraj kolejno w rozmaitych przemianach, w jego 
dawnej pomyslnosci, w niewoli i gl~bokiem nachy
leniu si~ do upadku. 

Pierwszym z Europejczyk6w ktory si~ przedarl 
do doliny J{aszmiru przez lancuch gor otacza
j:)cych j~ ze wszech stron lodowatemi szczytami, 
byl jezuita Piotr l{sawery, krewny swi~tobliwe
go missyonarza, kt6remtl kosciol nadal przydo mek 
aposto!a Indyj. W r. 1572., w dwadziescia ]at po 
smierci swego nieustraszonego poprzednika, Piotr 
Ksawery wszedl do pans twa Mogola. Przyj~ty dose 
laskawie przez cesarza Akbera W -go zamierzaj~
cego wprowadzic no we wyznanie, ktoreby pol~czy
l o wszystkie indyjskie sekty, wyruszyl z nim ra
zem do Kaszmiru; le cz opis jego podrozy nie jest 
zbyt zajmuj~cym. 

Blizsz~ znajomosc doliny Kaszmiru winna Eu
ropa Francuzowi Bernier. ~llody, dr~czony nie
spokojnosci~ umyslu, ktora wyrywa czlowieka 
z ciasnego kola powszednich losu kolei, odwazny 
i uczony, Bernier posiadal wszystkie przymioty 
podr6znika, nie wyl~czaj~c chciwej przyg6d cie-

... kawosci. 
W 29 roku zycia opuszcza Francy~, nie obrawszy 

sobie stalego l{ierunku, szcz~sliwy podroz~ w obce 
kraje, widokiemnowych miejsc, a oddaj~c sifJ cll~t
ce tulaczej, przebiega najprzod Syry~ i Egipt, na
~t~pnie udaje si~ do Suraty, ktora wowczas byla 
znakomitem miejscem handlowem. Ztamtq,d dosta
j e sifJ do Delhi, wchodzi jako lekarz w sluzb~ cha
na Daneczmeda i w roku 1665 towarzyszy swemu 
panu do Kaszmirn. W tym czasie dolina l{aszmiru 
byla w calym blasku swej swietnosci. Wladzcy 
Delhi wybrali j~ sobie na letni~rezydency~, zdob iii 

ogrodami i wznosili bogate palace. W corocznych 
WfJdrowkach towarzyszyl krolomnietylko zast~p ofi
cet~ow i dworzan; postt:Jpowala za niemi cala armia 
i tysi~ce ludzi nalez~cych do sluzby, kupcy i do
stawcy zywnosci, przewodnicy sloni i tragarze pa
lankinow, rzemieslnicy i sluz~cy. Cala ta tluszcza 
powoli przebywala w~wozy, spuszc zala si~ z gor i 
rozlewala na dolin~' nios~c jej swietnosc i bo
gactwa. 

Daneczmed, ktory lubil nauki, ulatwil Ber ... 
nier' owi sposoby poznania we wszystkich szcze
golach miasta Kuszmiru i zwidzenia okolic, a Ber
nier, ktory, nie obawiaj~c si~ zarzutu klamstwa, 
mogl byl utworzyc fantastyczne opowiadanie swo
ich wycieczek na tej ziemi nieznanej, zostawilpro· 
sty i bezstronny opis, maj~cy dla nas obecnie war
tosc historycznego dokumentu. 

Smutno pomyslec o zgonie tego zdolnego po
droznika, ktory tak uzytecznie przep~dzil sw~ 
mlodosc. W r. 1670 powrocil on do Paryza i od
razu zaj~l miejsce w owczesnem wytwornem towa
rzystwie, w gronie ludzi uksztalconych. Lecz jego 
m~zlri charakter, zahartowany trudami, niebez
pieczenstwy dalekiej podrozy, zbyt byl drazliwy 
na male pociski, rzncane wposrod towarzystwa naj
ogladzenszego w swiecie, wposrod bogatych prze
pychem salonow. Dwanascie lat przykrych niebez
piecznych podrozy nie mogly zachwiac jego ener
gii ani oslabic jego sily, a jeden epigrammatprezy
denta d'Harlay, jak mowi~h o smierc go przyprawil. 

W roku 1783 Jerzy Forster, urz~dnik w sluzbie 
cywilnej kompanii indyjskjej , zwidzil l(aszmir; 
ale nie znalazl tam juz ani sladu owych pysznych 
uczt, widzianych przez Bernier'a. Raj wiecznej 
wiosny, opanowany przez Afgano,v, j~czal pod 
jarzmem chciwego i okrutnego rz~dcy. Forster zo
stawil zajmuj~cy opis swego pobytu w stolicytego 
malego krolestwa i ciekawe opowiadanie podr6zy, 
jednej z naj.~ mielszych jakie kiedykolwiek byly 
przedsi~brane. Z Bengalu udal si~ przez Kaszmir 
i Kabul do morza kaspijskiego , a ztatnt~d az do 
Petersburga. W epoce tej polnocne lndye i Azya 
srodkowazaJane by}y bandamirabusiow; ze SZCZ:}t

kow cesarstwa wielkiego Mogola utworzylo si~ 
mnostwo panstw udzielnych, slabych, niespokoj-
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nych i podejrzliwych. Pod wschodnin1 ubiorem sci~, przeci~te dolinami, w ktorych rosn~ najwy
ukrywajq,c swoje cudzozietnskie pochodzenie, za- borniejsze drzewa owocowe Europy: jablonie, sli- · 
chowuj~c wsz~dzie jaknajwi~ksz:t ostroznosc, od- wy, morele i winokrzew zadziwiaj~cej wielkosci. 
wazny podr6inik zdolal przebyc zdrow i caly, Tu i owdzie z wierzcholka stromej skaly spada to 
w ci~gu jednego roku, tysi~c mil srod okolic naj- hucz~cy wodospad' to przejrzysty strumyk' kt6-
-niebezpieczniejszych w tiwiecie. . rego srebrne wody ponizej skrapiaj~ pola ryzowe. 

W 40 lat po Forsterze pewieu angielski doktor W gl~bi doliny wznosz~ si~ palace dawnych kro
weterynaryi. p. Moorcroft, wyslany przez swoj rz~d low, domy kupcow, chatki rolnik6w. Palacyki 
z missy~ do Tybetu, przep~dzil dwadziescia dwa sultanow, niegdys tak wesole a teraz opustoszale, 
miesif!.Ce W J(aszmirze, ktory w}asnie wtedy podbi- przegl~daj~ si~ W wodach jezior; krzewy rozane 
ty zostal przez Rundzit Singa. Ztamt~d wyjechal rosn~ nad brzegami strumykow, a wkolo miast i 
do Balkh i umarl w drodze. Dziennik podrozy je- wiosek rozciCA-gaj~ si~ pola obsiane ryzem. Nieda
go dopiero 'v roku 1841 zostal wydany. Zawiera leko ztC!d, na szczytach gor, panuje gl~boka, spo
on nader wazne wiadomosci geograficzne o tych kojna samotnosc; tan1 lasy jeszcze nietkniQte sie
Inalo znanych okolicach i szczegoly ciekawe o kier~ drwala, spadziste skaly na ktorych nie posta
nowo zaprowadzonym przez Sikow w J(aszmi- la stopa ludzka, puszcze, gdzie nic nie slyohac tylko 
rze rz~dzie. szmer wody, brz~k owadow i spiewy ptastwa. 

W r. 1831 do tego odleglego kraju, pierwszy W olbrzymiej opasce gor przyleglych, dolina 
raz opisanego przezFraucuza, przybywa drugi po- Kaszmin1 podobna jest do niezmiernej sadzawki, 
droznik francuzki, Wiktor J acquetnont, kt6rego otoczonej skaliste1n cembrowaniem. l{rolestwo to 
prace zbogacily dziedzin~ nauki, a zywa i dowcip- jak szmaragd ukryte jest w posrod obszernych 
na korrespondencya slusznie zyskala ogolne po- pan tw indyj kich. Jest to maly swiat oddzielony 
wodzenie. od reszty swiata, jakby dlatego azeby samoto.i-

Ostatniem dzielem traktuj~cetn o dolinie Kaszmi- kowi u podnoza lodowych szczytow na tr~czyc 
ru jest opis Wiedet1czyka, barona de Hugel, ze spokojny zak~cik, a marzeniom milosnym slod
wszystkich dot~d znanychnajwi~cej szczegolowyi kie schronienie wposrod swych pol kwiecistych . 
rozwini~ty, a tern samen1 najzupr lniejszy. P. de Przybywa si~ doll przez kilka ciasnych 'v~wozow, 
Hiigel nie ograniczyl si~ na opowiadaniu rozmai- a burze nie maj~ tam przyst~pu, tak jak w dolinach 
tych wydarzel1 swojej podrozy, na opisaniu ze zna- Alp i Pireneow. Ajednak, gwaltowniejsze od wi· 
komitym talentem miejsc kt6re przebywal; przy- chru, straszniejsze od burzy, hordy chciwego zoldac~ 
kladal si~ on cierpliwie do zgl~bienia bistoryi Ka- twa napadaly, uiszczyly i zalewaly krwi~ t~ oaz~. 
szmiru i skreslil j~ podlug kronik indyjskich i mu- Dzi~ki gorom zaslaniaj<!cym zewsz~d l(aszmir, tak 
zulmanskich, od niepewuego jej pocz~tku az do ze wody jego jezior s~ zawsze gladkie jak zwier
czasow najnowszych. Przeczytal i przejrzal wszy- ciadlo, mieszkancy doliny mog'! zim~ i latem bez 
stkie ksi~gi dotycz~ce tej ziemi, zbadal obyczaje, zadnej przykrosci nosic jednakow~ odziez. «Jezeli 
charakter, rolnictwo przemysl narodowy, klimat, ta ziemia, mowi p. de Hugel, nie jest wedlng 
geologi~ i botanik~ dolinyi gor. Skutkiem tej pra- przesadzonego wyrazenia lndyan ziemi~ wiecznej 
cy dobrze skierowanej jest dzielo rzadkiej sumien- wiosny, to przynajmniej jest jedu~ z okolic maj~- , 
nosci, wyborna monografia poetycznego l(aszmiru. cych najzdrowszy i najprzyjemniejszy klimat.>) 

Dolina l{aszmiru, poloiona pomi~dzy 33° 40' i Rzecz pewna ze dol ina ta niegdys ·byla jeziorem. 
34° 34' szerokosci polnocnej, a 74° i 75° dlugosci, Wszystko to potwierdza: natura gruntu, rzeczy 
jest ksztaltu owalnego, od szesciu do czterdziestu kopalne i podania ludowe. Starozytna muzulmait
mil (francuzkich) szeroka, a siedmdziesi~t pi~c ska legenda opiewa, ze Salomon kazal si~ geniu
dluga; cala zas jej powierzchnia zajmujc tysi~c szom zaniesc na gor~ przylegl~ Kaszmirowi; ztant
siedmset mil kwadratowych. ''r znie iona jest nad t~d widz~c cal~ plaszczyzn~ zalan~ jeszcze woda
poziom morza na pi~c tysiQcy osmset osrnnascie mi potopu .. rozkazal jednemu ze swych slug rna
stop. Jeden zc szczytow nad ni~ pauuj~cy rna gicznych, zwanemu Kaszef, osuszyc j~. Na oswo-
11,270 stop wysokosci, drugi 13,000, a trzeci wi~- bodzonym od wod gruncie drugi geniusz, zwany 
cej jak 14,000 stop. Arb·, zbudowal miasto, i z imion l{aszef i Mir, po-

Pochylosci tych g6r pokryte s~ obfit~ roslinno- wiada legenda, utworzylo si~ nazwisko Kaszmiru. 
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Druga legenda powiada, ze niegdys na g6rze 
. Solimana byl pobozny pustelnik, pochodz~cy od 

Brahmy, zwany Kasza. Pustelnicy, gdy prowadz~ 
zycie pobozne, s~ ulubiencami bogow i mogC! czynic 
cuda. Kasza pewnego dnia z wielkim zapalem 
wzywal Matty, maJzonki Liwy. Ukazala mu si~ 
i spytala czegoby z~dal. «Zaklinam ci~, odrzekl, 
azebys zamienila to jezioro w ogrod.» Matta prosila 
Siwy o sprawienie tego cudu, a bozek, uderzywszy 
swym trojz~bem w gl~bi~ jeziora, zrobil otwor, 
ktory pochlon~l wszystkie jego wody. 

Poniewaz trudno przypuscic aby taka massa 
wody, nie cudem juz, ale drog~ naturaln[!, mo
gla splynClc, prawdopodobniejszem jest ze dolina 
obeschla skutkiem stopniowego podnoszenia si~ 
gruntu. Takie jest zdanie pana de Hugel, a fakt 
ten potwierdzony zostal przez nauk~ i w innych 
miejscach kuli ziemskiej. W ostatniem stuleciu 
Celsius i Maupertuis szukali ·przyczyny widocznej 
zmiany poziomu wod na wybrzezach polwyspu 
skandynawskiego. Dzisiaj Berzelius i Lyel spo
strzezeniami swemi dowiedli, ze zmian~ t~ przypi
sac nalezy ci~glemu podnoszeniu si~ gruntu, k.tore 
wynosi okolo jednego aln'a (poltorej stopy) na lat 
sto. 

Roslinnosc malego kaszmirskiego kraiku jest 
nader urozmaicona i obfita. Na wiosnfJ cala dolina 
pokryta jest kwieciem, a wioski, mowi pan de Hu
gel, znikajq, rzec mozna za krzakami roz. Godnem 
jest takze uwagi ze tu nie widac mchow, co naj
pewniejszC!! stanowi oznakfJ suchosci klimatu. Nie
kt6re rosliny przypominaj~ stron~ podzwrotniko
WC!, leoz wi~ksza ich cz~sc wlasciw~ jest Europie, 
tylko ze w silniejszym napotkac je tu mozna roz
woju. W spaniale cedry znajduj~ sifJ w lasaclllez~
z~cych w bardzo wysokiej strefie, t. j. na siedm ty
si~cy stop nad powierzchni~ morza. Z pni ich wy
rabiaj~ belki na 50 stop dlugie; a gdy w lecie po
WJ1luszczaj~ p~dy i pokryj~ si~ zoltym kwiatem, 
wygl~daj~ jak pozlacane. 

Jawor t~z sam~ rna wielkosc i wspanialosc. 
Wladzcy mogolscy kazali pozasaclzac te drzewa 
\V kazdej wiosce i przy wszystkich drogach, a pic
l~gnowanie takowych zastrzegli surowem rozpo
rz~dzeniem. 

W prywatnych ogrodach znajduj~ si~ owocowe 
drzewa wybornego gatunku, grusze i jablonie roz
maitych rodzajow, granaty, brzoskwinie, morele, 
winokrzewy olbrzymiej wielkosci, wydaj~ce grona 

nieporownanego smaku. W polach uprawiaj~ j~cz
mien, zyto, Szafran, konopie i bawe}n~. 

Ryz jest glownym plodem krajowym, a Kaszmix
czykowie uprawiaj~ go zr~czniej i z lepszym skut
kiem niz inne narody indyjskie. Zorawszy trzyra
zy grunt, rzucaj~ wen nasienie przeplokane ze szcze
goln~ troskliwosci~ i zlozone w naczyniach glinia
nych; przez trzy dni potetn napusz~zaj~ w brozdy 
wod~. Po tak zmi~kczonym gTuncie przep~dzaj~ 
woly i bawoly, azeby nasienie wtratowa!y w zie
mi~: gdy si~ pole zazieleni, powtarzaj~ przep~dze
nie trzody. w dziesi~c dni potem roslina ukazuje 
si~ w wi~kszej sile, a rolnicy piel~ i wyrywaj~ wszy
stkie pas0zytne zielska. Dwa razy jeszcze przed 
zniwem ponawia si~ ta czynnosc, a skrapianie pra
wie co tydzien idzie swoj<!- drog~. Mnostwo stru
mykow spada z g6r, to tez w czasach pomyslnosci 
Kaszmiru kanaly we wszystkich kierunkach przerzy
naly dolin~. Wi~kszaich cz~sc juz teraz zapuszczo
na;jednak ryz, kt6rego uprawa wymaga tak cz~stych 
skrapian, jest jednym z glownych plodow Kaszmi
ru, bogactwe1n zamoznego, jedynem pozywieniem 
a czasem i schronieniem biedaka. Moze kogo zadzi
wi wyraz schronienie, alezaraz si~ z tego wytluma
czym. Po zz~cin, klosy bywaj~ trzy do czterech 
dni wyst~wiane na slol1ce, poten1 wil!z~ je w sno
py, a z tych snopow, nagromadzonych jedne na 
drugie, rodziny rolnikow buduj~ sobie chaty z o
knami i drzwiami zaslanianemi takze przez snopy. 
Tam spoczywaj~, schronieni przed deszczem i zim
nem~ biorq,C ze scian WOj chJeb powszedni, W Inia
r~ potrzeby tocz~c swoje mieszkanie, jak ow ~zczur 
La Fontaine'a swoj ser holenderski, az si~ zapadnie 
chata, az n~dza zmusi ich do sprzedania snopow 
stanowi~cych podwaliny tych domkow. 

Przemysl, ktory niegdys wslawil do lin~ Kaszmi
ru, popadl dzis w oplakane zdr~twienie. W yrabia .. 
j~ tamjednak tkaniny jedwabne i bawelniane, slyn
n~ bron, papier, ktory wedlug p. de Hugeljestnaj
lepszym z wyrabianych w Indyach, przesliczne dro
biazgi lakierowane i essencyq, .rozan~, bardzo poszu
kiwanq, na W schodzie. 

Ze wszystkich atoli wyrobow prze1nyslowych naj
wazniejszym jest kosztowna tkanina ktorej l(asz
mir nadal swoje nazwisko. P. de Hiigel baczn~ na 
jej wyrob z'vrocil uwag~ i oglosil w tym wzgl~
dzie szczegoly zasluguj~cena przytoczenie. Pierw
szy warsztat tkacki zalozyl tu sultan Sejnal
ud-Dien, a lud zachow a} pami~c · o swoim tyn1 do
broczyncy. Corocznie fabrykanci szalow ud~j~ si~ 
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z processy~ do grobu ejnala i skladaj~ na nim 
wience z kwiat6w. Tkaniny ktore dawniej wycho
dzily ~ warsztato'v kaszmirskich bardzo si~ r6zni~ 
od terazniejszych. Za czas6w Berni era glown~ wla
sno I c szalow stano,vilo to, ze byly tak cienkie ide
likatne, iz 1nozna je bylo, skr~ciwszy, przeci~gn~c 
przez pier~cie11, ale najcie:l1szy nie kosztowal wi~
cej jak pi~edziesi~t rupij. Dopiero w koncu zeszle
go stulecia postac ich zupelnej ulegla z1nianie, a 
cena powi~kszyla si~ wi~cej jak w dziesi~cioro. 

Materyal do tych kosztownych tkanin otrzyn1U
je si~ ze szczeg6lnego gatunku 1nalychk6z szarych. 
Kozy te maj~ pod pokrywaj~c~ je siersci~ rodzaj 
welny zwanej pas::Jnina, podobnie jak ptaki polno
cne pod pierzem maj~ puch nader delikatny. 

Na wiosn~ wyczesuj~ t~ weln~ grzebienia1ni, my
j~ jq,, biel~ wodC! ryzo\V€1 a potem farbuj~. J{aszmir
czykowie u1niej~ jej nadawae az 42 rozmaitychkolo
r<>w. Zwykle zale bywaj~kupowane, alboraczej za
mawiane, przez kupcow indyj kich i perskich, kto
rzy wskazuj'!- ich ro.z1niar i kolory, i plac:~ z gory 
cz~se jak~s ich wartosci. Fabry kantkazc wtedy ry
sownikom kre ~lie na papierze arabeski i palmy Ina
j~ce bye wykonane w tkaninie. J{azdy szal sklada 
si~ z kilku lub kilkuna. tu oddzielnych cz~sci po
zszywanych, a tych liczba zalezy odkomplikacyi ry
sunku. Po ukoJ1czeniu rzucaj~ szal w wielki ceher, 
i dwoch lub trzcch lndzi depce go nogami, krapia
j~c nieustannie swiezt! wod~; potem maczajf!. go 
w plynie pomi~szanym z gumm~ i w koucu susz~. 
Gotowy juz "vyrob wladza ccchuje i naznacza clo 
w wysokosci :i6dmcj, a czasem pi~tej, czQsci jcgo 
wartosci. Procz tego fabrykant n1nsi siQ okupie lu
dziom gubernatora, a nin1 przez PPrsy~ lub kolonie 
angielskie zal taki dostanie si~ do Europy, nie 
jeden raz jeszc?;e ulega oplaeie. Zuzierstwo to glo
wnie 'vplywa na jego cen~, koszta bowiem wyro
bu s~ bardzo nieznacz~ce. 

Dwa zawszejednakowe szale tkaj~ jednoczesnie, 
mowi P· de I-Ingel. Najpi~kniej zc WJ!flagaj~ pra
cy dziennej 24 robotnikow przez rok. Lecz najle
psi nawet robotoicy platni s:! po dziesi~c kopiejek 
dziennie, gdy tyn1cza etn inni zarabiaj~ tylko po 
trzy do czterech kopiejek. Tak wi~c calyich zaro
bek roczny wynosi okolo 800 rupij, (rupia znaczy 
niespelna 39 kopiejck). '-''artose paszminy i malo
wania czyni 300 rupij, koszta war ··ztatu zas mozna 
ocenic; na dwiescie rupij. Caly wi~c ko~ zt wyrobie
niadwoch bardzopi~knychszal6wwynosi 1,300 I'U

pij (okolo 500 rub. sr.), gdy tymczasem w sklepach 

europej. kich cena kaidego dochodzi wy. okosci 
niemal potrojnej. 

Skutkien1 napadu i uci~zliwego rz~du Sikow, 
ktorzy zubozyli Jolin~ Kaszmiru, kutkien1 zara
zliwych chorob i glodu, ktore zdziesi~tkowaly je
go ludno I c, wyrob . zalow jest dzi' zaledwo czq,-
tk~ tego czem bylniegdy ~. Za cza ·ow panowania 

Mogolow zaj~tych nin1 bylo . to tysi~cy robotni
kow. Dzis licz~ ich nie wi~eej jak 20,000, a ci do
~ tarczaj~ do handlu okolo trzech tysiQcy ·zal6w. Je.
dnakze, pomimo wszelkich u ilowal1 zaprowadzenia 
gdzieindziej tego przcmy lu , nawet przy uzyciu 
tej samej welny, tych amych robotnik6'v i sposo
bow, rzcczq, je t pe,vn~ ze tkaniny l{a .. zn1irskie 
zawsze b<2d'! wi~kszej wartosci od tych kt6re wy
rabiaj~ w innych okolicach Indyj. Pan de HiigeJ 
przypisuje t~ wyzszo ~c pewnym wlasno ~ciom wod 
kaszmirskich. 

Mieszkancy Kaszn1iru pr6cz -- zalow 'vyrabiaj~ 
jeszczc z paszn1iuy pasy, szarfy, tkaniny namioto
we i delikatnc kobierce, ale tak cienkie, ze niemo
glyby sluzyc do 1nieszkania europejskiego. Przy-
toj~ ony tylko krajowi gdzie wchodzi . i~ boso do 

do1now, narodowi ktory bezczynno 'c uwaza za roz
ko~z, ktory w jcdnen1 ze swych przyslowiow po
wiada: 

J.Jepiej cl1odzi6 niili biedz, 
T~epiej stac niili rhodzic, 
I.Jepiej siedziec niili stac, 
Lepi~j Jezec nizli siedziec, 
Lepiej spac nizli leze6, 
A. najlepiej w grobie ledz. 

• 

. ~ie kazdy ~o chce moze dostae si~ do san1otnej 
dol1ny l{aszmiru. Europejczyk przedsi~biorqcy ta
k~ wypraw~ mu i lq,czyc ze stalem postanowie .. 
nie~ s~Jne zdrowie,. a do tego zaopatrzyc si~ dobrzc 
w ~JeniC!d~c. Wyn1oslych plaszczyzn Indyj, gdzie 
slonce pa~1 zarem, deszcze calemi 1niesi~cami Iej~. 
bezustann1e, gory pokryte .. ~ wiecznc111i lodami, 
nie moina przebyc bez narazenia si~ na jak~ ~mier
teln~ chorob~. · 

Raz przekroczywszy grauice po ·iadlosci angiel
skich, trzeba siQ • poswiQcic na przebywanic O'}~bo
kich la.,ow i skal spadzistycb, noO'a za nOO'Q.~ Na 
obszE\rnCj tCj przestrzeni niema a:i .Sladu drogi, a· 
liche sehronienia tylko zdala jedno od drugiego 
spotykae 1nozna. Pra\vie co wieczor, po utrudzaj'!
cej calodzienn0j drodze, znie\volonym si~ bywa 
przep~dzic noc pod golem niebem, raz w uiezno
sn~ spiekot~, drngi raz w przejmuj~ce zitnno. 

Trzeba si~ zaopatrzyc w namiot, zywnosc i procz 
I 
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tego miec kilku sluz~cych.. P. de Hugel, puszcza
j~c si~ w drog~, musial wystarac si~ o tluniacza, 
kucharza, trzydziestn pi~ciu sluz~cych, szescdzie
si~ciu tragarzow i siedmiumulow. Prawda ze wyna
grodzenie tych ludzi bylo tak skromne jak tylko 
bye moze: szesc do siedmiu frankow na miesi~c dla 
pierwszycb, dwa zas franki dla reszty. ( ') Lecz po
droznik dlugo musi zatrzym::tc t~ gromad~ sluzf!
cych, bo dziennie tylko kilka mil moze zrobic, juz 
w bambusowym krzesle niesiony przez czterech 
ludzi, juz konno, a czasami i pieszo. Nawet maj~c 
dosyc pieni~dzy niemoglby odbywac zamierzonej 
podr6zy, nie b~d~c wspartym przez rozkaz panu-
j~cego, polecaj~cy radzom i naczelnikom okr~gow 
udzielac mu pomocy; gdyz Indyanie, jak tylko od
biorClf zaplatfJ za kilka dni, mog~c~ ioh wyzywic 
przez tydziet1, do niczego nie wzdychaj~, tylko zeby 
si~ wymkn~c od pracy i jak filozofowie uzywac jej 
w pokoju. Bez powagi radzy, cudzoziemiec mogl
by si~ kiedykolwiek ujrzec opuszczonym na srod
ku drogi, bez mula do niesienia bagaz6w, bez czlo
wieka ktoryby n1u sluzyl za przewodnika. 

W yruszywszy d. 10 pazdziernika od brzegow 
Sulledzy, skrapiaj~cej granice Sikkow, p. de flu
gel dopiero 16 listopada przybyl do podnoza gor 
panuj~cych nad dolin~ Kaszmiru. W czasie tej pi~
ciotygodniowej podrozy gdzieniegdzie tylko spo
tykal to n~dzn~ miescin~, to killiJt wiosek zamie
szkanych przez Iudnosc biedn~ i l~kliw~. 

Na jego przybycie miejscami mieszkancy wsi u
ciekali, nie wiedzq.c o tem ze byl spokojnym tylko 
podroznikiem; to znow gromady mlodych dziew
CZf!t przychodzily tanczyc przed nim, zebrz~c 
przychylnego spojrzenia i kilku groszy jalmuzny. 
Mieszkanie, odziez,_ zwyczaje zycia domowego i pu
blicznego, wszystko jest tam jeszcze w stanie pier
wotnym. Rzeki przebywaj~ Indyanie siedz(!.C na 
skorze bawolej wyd~tej powietrzem, jak na koniu, 
i trzymaj~c si~ jedn~ r~k~, drug~ kieruj~ ten oso
bliwy statek za pomoc~ wiosla. Fakiry obieraj~ 
sobie mieszkanie przy zrodlach, do ktorych zapra
szajq, przechodniow, a zadnemu z panuj~cych ani 
przez n1ysl nieprzejdzie przed3i~wzi~c jak~ uzy
teczn~ dla kraju prac~. 

Zdobywszy dolin~ ICaszmiru, Rundzit Sing po
wierzyl j=!, wedlug zwyczaju tureckiego, rz~dcom, 

( l) Musiemy tu zrobic uwag~ ie Indyanin nadzwyczajnie 
jest wstrzen1i~zliwy. Trocha ryzu wystarcza na jego pozy
wienie, a w urodzaj ne lata dziesi~6 fun tow ryzu kosztoje 
trzy ccntymy. 

ktorzy si~ zobowi~zali placic mu ogromn=! summ~ 
corocznie. Jeden z nich, J(irpah-Ram, obj~wszy ten 
rodzaj autokratycznej dzierzawy, mial placic swe
mu monarsze dwadziescia szesc lak6w ( 1) rupij, ale 
przez zdzierstwo zbieral pi~cdziesi~t. Rundzit-Sing 
odwolal go i zabral mujego skarby; lecz z tych nic 
si~ nie dostalo nieszcz~sliwym mieszkancom Kasz
miru. Rundzit-Sing umarl, zbrodnia skrawila jego 
tron zdobywczy, a niezgody stronnictw otwarly 
Anglii drog~ do jego panstwa . 

. Moze ujrzymy kiedys ze Kaszmir podniesie si~ 
ze stanu smutnego ponizenia za pomoc~ kompanii 
indyjskiej, i powoli odzyska pomyslnosc, ktora mu 
od losu zdaje si~ bye przezuaczon~. 

Ale gdy p. de Hugel zwidzal te strony, byly ony 
n~kane rozmaitemi kl~skami i gn~bione przez 
rz~d nielitosciwy. 'V r. 1827 pustoszyla je cholera, 
w 1833 glod. Mnostwo ludzi umarlo z wyciet1czenia, 
wiele innych opuscilo swe n~dzne mieszkania i uda
lo si~ zagory, w celu wyszukania sobie srodkow do 
zycia. w takien1 polozeniu gubernator wymagal 
jeszcze od ludu oplaty szesuastu lak6w rupij po
datku ikazal zolnierzom scigac i chwytac wychodz
cow. Pewnego ranka, gdy siedzial _otoczony ofice
rami na tarasie swego palacu, zk~d mozna bylo wi
dzied trupy lez~ce na ulicach i bielej'!tce kosci, 
przys.zla mu mysl wypelnic milosierny uczynek. 
Kazal zwolac ubogich i dac im jalmuzn~. 

Jedna kobieta, okryta od glowy do stop pla
szczem, jak smierc blada i tak oslabionaze zaledwie 
mogla si~ utrzymac na nogacb, zblizyla si~ z kolei. 
Gubernator podal jej rupi~; lecz biedna, wyci~ga
j~c po ni'h r~k~, padla zemdlona, a pod plaszczem, 
ktory si~ w tej chwili raztworzyl, ujrzano poszar
pane czlonki dzieci~cia; bylo to jej wlasne dzieci~, 
ktore w napadzie glodu do polowy pozarla. 

Taka to straszna n~dza tej doliny, ktor~ Indya
nie nazywaj~ rajem ziemskim. Miasto Kaszmir, 
niegdys ulubione miojsce pobytu wladzcow Delhi, 
przedstawia ponury i zlowieszczy widok. Palace 
jego rozsypuj<! si~ w gruzy, ogrody zarastaj~ opu
szczone. Dawniej w doliuie liczono osm kroc sto 
tysi~cy mieszkancow; obecnie niema ich wifJcej 
jak dwakroc. Dawniej znaj~owali si~ tu ludzie 
tak bogaci, ze podlug legendy jeden z nich, gdy 
mial honor przyj111owac u siebie cesarza Mongol6w, 
wiedz(!C ze sw~d z oliwy jest dla niego nieprzyje
mny, kazal dyan1entami swoj salon oswiecic.. Te· 

( ') Lak, sto tysi~cy rupij. 
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raz wlasciciel lub negocyant posiadaj~cy jeszcze 
• 

cokolwiek pieni~dzy, troskliwie je ukrywa i udaje 
ubogiego. Bankier do kt6rego si~ p. de IIugel 
udal zmyslil wielki klopot na widok okazanego 
mu wekslu i skarzyl si~ ze z wielk~ trudnosci~ 
przyjdzie mu zgromadzic tysj~c rupij. 

Jednakze, skoro tylko spokojny i11ieszkodliwy 
charakter podr6znika zostanie poznany, lubi~ tu wy
pelniac wzglQdem niego starozytne goscinne zwy
czaje. P. de Hiigel opisuje drobiazgowo obiad ja
ki rnu w Kaszmirze wydano. Jak w J(anadzie i 
Ameryce poludniowej, tak i tutaj, nieraz mieszka
niec miasta udaje si~ sum do cudzoziemca i prosi 
o wyznaczenie dnia w ktorym b~dzie 1n6gl miec 
zaszczyt przyjmowania go u swego stolu. W ozna
czonej godzinie wysyla don jednego z czlonkow 
swej rodziny, wraz zpoltuzinemslug nios~cychpo
chodnie. Gospodarz, otoczony mnostwem slt1zby, 
przyjmuje go w pl'ogu domu i prowadzi przez ca
le mieszkanie na pierwsze pi~tro, do sali ktorej 
podloga zaslana jest kobiercem i bialym muslinem. 
Glowniejsi goscie siadaj~ na krzeslach, posleduiej
si na podlodze, a wchodz~c, kazdy z nich nie za
pomina zdj~e pantofle. Po dlugich komplimentach 
siadaj~ do stolu; najprzod pij~ kilka :filizanek her
baty, potem nast(=Jpuje obiad, skladaj~cy si~ z wie-

. In p6lmiskow ryzu i pieczonej zwierzyny; dalej 
stol zakladaj~ mnostwem swiezych i suchych o
WOCO"N, melon6w i kawonow. Uczta konczy si~ 

now~ libacy~ herbaty, podanej w przeslicznych 
chinskich filizankach. 

Gdy gosc okaze chfic odejscia, gospodarz daje 
znak i bierze z r~k sl11Z~cego podarek ktory mu rna 
o:fiarowac. Bywaj~ nim tkaniny paszminowelub in
ne krajowe wyroby. Pewien turecki poeta powie· 
dzial: <<Podarunki s~ to sznury i maszyny, ktore 
pon1szaj~ wszystkie interesa», a zdanie to do ·ko
nale da sifJ zastosowac do zwyczajow mieszkancow 
Kaszmin1. P. de fliigel utrzymuje, ze aby tylko 
pochwalic jaki przedmiot, wlasciciel natychmiast 
prosi o jego przyj~cie. Za kazdemi odwidzinami 
nast~puj~ podarunki z jednej lub drugiej strony. 
Podwladny przychodz~cy do naczelnika ofiaruje 
mu kilka rupij ' ten zas podobny haracz oplaca 
swemu przelozonemu. W spanialomy qnosc kra
jowcow tutejszych dla cudzoziemca nie ogranicza 
Sifi na samem przyj~ciu. Kaszmirczyk, ktoremuja. 
ki podroznik jest pole cony, oplaca·jednego ze sh1g 
cudzoziemca, aby go zawiadamial o wszystkich zy
czeniach swego pana, i robi mu najmi1sze nie-

, 

spodzianki. Jezeli okaze gust do owocow, te
goz same go dnia znajduje je w swojem mieszkaniu; 
jezeli przedsi~bierze wycieczk~ , w miejscu gdzie· 
si~ ma zatrzymac na obiad zastanie go przygotowa
nym. Rzeklbys ze to czarodziejstwo, i r.zcczywi
scie jest to czarodziejstwo goscinnosci, w okolicy 
ktora z natury nalezy do krain Tysiqca i .fetln~i no
cy, a kt6r~ barbarzy1iski rz~d tylko zubozyl i wy
ludnil. 

l(roniki indyjskie naznaczaj~ czas panowania 
pierwszej dynastyi kr616w Kaszmiru na 3714 lat 
przed Chrystusem. Podlug nich kraj ten witJcej jak 
przez piQC tysi~cy lat byl pod rz~dem k i~z~t in
dyjskich. W 1312 r. podbity zostal przez Maho
metan6w i pozostawal w ich rfJku az do r. 1819, 
w ktorym stal si~ zdobycz~ Rundzit Singa. 

PifJc wiekow panowania muzulman6w zniszczy
ly w tej krainie wszystkie prawie slady epoki in-· 
dyjskiej. Pozostalo z niej kilka tylko potnnikow 
odznaczaj~cych si~ ci~zk~ budow~, i kilkuset In
uyan nalez~cych do kasty bramin6w. Latwo ich 
rozroznic po 1niedzianej cerze i szczegolnego ro
dzaju odziezy. Zreszt~ trzymajq, si~ oni pierwotnej 
swej wiary, zwyczajow narodowych, i jeszcze do
t~d nader poboznie wznoszq. stosy dla hiednych 
wd6w, poswificaj~cych si~ na spalenie ze zwlokami 
swych mQz6,v. Rundzit Sing chcial i~ oprzec 
tym ofiarom kobiet, kt6re przez t~ smierc do
browolnC! nabywaj~ honorowego tytulu suti, kobiety 
cnotliwej, lecz nie mogl tego dokazac. Jednakze 
zrobimy tu uwag~, ze ofiara ta nie jest kutkiem 
zacieklego zabobonu; cz~stokroc wynika ona z przy· 
rzeczenia danego w pi~knych wiosennych dniach 
milosci i jest rodzajem okupu za nabyte przywile
je. Rzeczy wiscie, z powodu trwaj~cego u Indyan 
wielozenstwa, zona kt6ra obowi~zuje si~ nie prze- · 
7.yc smierci n1~za, otrzymuje przez to wyz zosc 
nad innemi zonami, a gdy m~z umrze, musi, pod 
kar~ hanby i wzgardy powszechnej, dopelnic swe
go zo bowif!.zania. Zadna tez , przyznac nalezy, 
nie cofa i~ przed t~ nieszCZQSn~ konieczno~ci~. 

Jak tylko ID'!Z wyda ostatnietchnienie, zonakto· 
ra si~ Z nim Z\Vi~za}a tym strasz}iwym s]ubem, 
bierzc naczynie z wodq, i wylewa j~ sobie na glo
w~. Jest to znak poswi~cenia. Wtedy zgroma
dzaj~ sifJ u niej b1·aminowie, krewni i przyjaciele, 
odmawiaj~ modlitwy i odprawiaj~ rozmaite obrz~
dy; ofiara otrzymt~ie przydomek suti, i kazdy na ni~ 
spoglq,da z bojaz]iwem uszanowaniern. Po poludniu 
prowadz~ j~ w processyi do lazni, skrapiaj~ wo-



• 

' 

72 

niami, maluj~ twarz szafranem, a na t~pnie okrywa
j~ muslino'v~ za. Ion~, i od tej chwili uwazana jest 
za swi~t~, nic jnz z zicmi~ wspolncgo nie maj~c~. 
Tylko braminowie 1nog~ si~ jej dotykae: kazde in
ne dotkni~cie byloby swi~tokradztwem. Do godzi
ny w ktorej 111a wypelnic sw~ ofiarQ siedzi ona 
nieporus?;ona przy trupie InQza, a lud radzi si~ jej 
jak wyroczni. Og6lnen1 zdauien1 bra1ninowie, 
dla utrzy1naniajej 'v oboj~tno 'ci, daj~ oficrze opium; 
ale i to pewna, ze nawet bez nciekania i~ do podo
bnych posobow 1noze ona zachowac znpeln~ po
kojnosc umyslu przez uczucie rcligijne, przez na
dziejQ szcz~ ~cia bez granic oczeknj'!cego j~ na tam· 

, . . 
tym SWieCIC. 

Tymczascn1 ukladaj~ stos ze suopow slo1ny i ro-
bi<! z nich nad stosen1 rodzaj baldachinn. 0 zacho
dzie ~lo1ica suti \vyru..:·za w towarzystwie dwoch 
bran1in6w, poprzedzona hucznC! u1uzykq; za ni~ 
cisne!, , iQ niez liczone tlumy. Trzyn1aj~c pochodni<2 
w r~ku, zhliza l.:·i~ do rt~sztowania na ktoreu1 umie
szczono cialo ztnarlego jej m~za pod zoltytn kobier
cem potrz~sni ..,tyn1 lcwiatami. W t~pujC!c na sto:, 
sama go zapala; jcdnoczesnie 'vieln z obecnych, 
wydajt!C o-losne okrzy l\:i . podpala go naokolo. 
Wkrotce 'vidae juz tylko g~ste kl~by dyn1u, potem 
wybncha ogien, a w kilka seknnd ofiara dopelnio
na. Nazajutrz rano zbierajeJJ szcz~tki nie~zcz~sli
wej i S}{}adaj~ je pod nagrobkietu n& kilka stop wy
sokinl, wzniesiony111 przez krc\vnych. 

Oprocz tych kilkuset Indyan, ludnosc cala jest 1 

muzuhnan ka. J e ·t to ra ·a uakaznjq_ ccj pieknosci, 
wlo ow czarnych, eery rumianej, zbyt Inuszkularna 
jednak ahy 1nogla bye 1-vdzieczn~ ella oka. Znajdu
je siQ tan1 klas ·a rohotnikow-tragarzo\v, o ~· ilc kt6-
rych p. cle Hiigel opowiada zadziwiajf!ee rzeczy. 
·Ludzie ci, za cale pozywienie Inaj;!ey troch~ ryiu, 
przedsi~bior~ najprzykrzejsze poHrod gor podroze, 
nios(!C na ra1nionach ei~zary pod ktorcn1i i n1ul by 
nie wytrzy1nal. 

Podroznik wiedenski w ogolnosci chwali przy
mioty plemienia ka ~zmir 'kiego, ktorcmu Bog daltak 
pi~kn~ ziemi~ .. a tak nieludzkich zdobywco,v. <<Jest 
to, powiada on, lud dobry i uczciwy, poj~tny i pra
cowity, przyjmuj~cy ch(Jtnie cudzoziemca i pragn~
cy mu bye uzytecznym. W cierpieniach niewoli 
zachowal on zamilowanie do spiewu i tanca. Wra-

• 

zenie jakic hnprovisatore neapolitanski wywierw 
na tlun1 lazaronow, wrazenie bajarza arabskiego 
na grotnadfJ wielbl~dnikow w czasie odpoczynku 
ich wieczornego, nie mog~ isc w porownanie 
z uczuciem .Jakiego doznaje mieszkaniec l{aszmiru 
gdy kanczani (bajaderka) zacznie opowiadac mi
lostki Andan1a i Durczaui. Powiadaj~ ie w takiej 
chwili, gdyby n1u nawet porywano zoo~ i dzieci, 
nieopu/ cilby swego tniejsca przed koncem poety
cznej bajki kt.ora cro czaTuje. Te tradycyjne spie
wy, to jego pociecha; te tancerki, co za kilka ztuk 
drobnej monety w mu 'linowycb sukniach kr~cl!- si~ 
przed nim, to jego zbytek. Zresztl! 'v trzen1i~ili
wosc jego niema sobie rownej U{t Calym :\vieeie : 
kawalek strzechy, trocha ryzu wystarczaj~ mu jak 
ptalcowi.' P. de Iliigel obliczyl, ze za sto fraukow 
rodzina z siedmiu zlozona osob n1oze przez caly 
rok utrzyn1ac si~ wygodnie. 

• 
Jakhn sposobeu1 z tak~ sil~ fizyczn~ jak~go na-

tura obdar~yla, z takiem umiarkowauien1 w potrze
bach materyalnyen, narod ten dal SiQ podej~c i pod
hie w swej dolinic otoczonej lodowatemi <roranli i 
skalami? Na to pytauie odpowiedzice chyba mo
zna, ze 111~zkie i dun1ne uczucie niczawislosci nie 
ozy,via ludoV\r na W schodzie w takint topniu jak 
naPolnocy. ~ ikkowie nadto, przcbywszy w~wo
zy l{asztniru} znalezli narod od pi~ciu. ·et lat gn~
biony przez Mongolow. « Jakkolwiek su1utnym jest, 
mowi p. de Hiigel, widok rozsypuj(!cych si~ w gru
zy gn1achow, lct6re niegdys zdobily te stronQ, wi
dok upadku tej nie zcz~sliwej ludno 'ci i pnsto
szcnia %yznych rownin~ rado 'nie jcdnak wznosi si~ 
tnysl ku tej nieztniennej pot~dzc, co tak<! ob
darzyla j e swietnosci<!. Szlachetne piQtno, ktore t.u 
Bog wycisn~l, nie n1oze uledz zni zczcniu. Niech 
czlowiek ukaznje i~ w lachn1anach i n~dzy, niech 
swi~tynie i palace w proch si~ rozsypuj~, niech zy
znc pola bQd~ nieuprawne i opustoszone: doliuy 
i gory zachowaj~ SWC! pi~kuosc wieczn~, ntezatart~. 
Sniezyste wierzcholki wznosz~ siQ vr wej zawsze 
mlodej w panialosci, przejrzyste zrodla tryskaj~ 
z podnoza g6r, wodospady rozpryskuj'! siQ na ska
lach. Czlowiek w nieskonczonem dzialaniu natury 
jest tylko przechodniem narz~dziem, a wszelkie 
zabiegi jego niedojrzanym w ksi~dze wyrokow 
Opatrznosci rysen1. n 

• 
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Rodzaj ten obejmuje ptaki znane w najgl~bszej 
starozytnosci, odznaczaj~ce si~ wielkosci~ ciala, 
wyniosl~ postaw~ i dlugiemi podrozami, ktore co
rocznie odbywaj~. 

Cechy tego rodzaju s~ nast~pujq,ce: dziob zwykle 
dluzszy od glowy, silny, pro ty, 'cisniony, w 
koncu przedluzonyn1 stoz kowaty, szcz~ka nozowa
ta, z obu stron gl~boko brozdowana. Nozdrza przy
srodkowe, wkl~sle, jajowate, na przestrzal otwar
te, w brozdach umieszczone. vVierzch glowy u je
dnych nagi, brodawkowaty, u innych czubem ozdo
biony. Nogi podkasale, przedluzonc, ksztaltne, pal
ce prawie wolne, przy nasadzie Wf!.Zlt~ blon~ spi~
te, naokolo za ' obrq.bione, luszczkami pokryte. 
Wielki palec nie dotyka zie1ni, paznry dose szero
kie, krotkie, przyt~pione. 

Glowniej ze gatunki jego s~ nast~puj~ce: 1) id
?,au;' tt,rrzebieniasty (grus caruncnlata), 2) idrau/' ly
sy (g. antigone), 3) icn·aw' !Jiafy (g.leucogerana),4) 
iorau/ czarnoszy}ny (g. collaris), 5) idtruo' hialokaf
czysty (g. leucauchen), 6) id1·aw' bialoszy,iny (g. mo-

·nacha), 7) idl'a1v' JJOspolity lub JJOJJil!loty (g. cinerea), 
8) iO'I'azJJ' lrO'I'Oniasty (g. pavonina), 9) irh·aw'?'ajslri (g. 
paradise a, 10) idrau/ stepowy (g. virgo), 11) i01'fl71J' 
aJner .IJiratiski (g. americana), 1 2) iota7D' kr:-d:io1'ZyRty 
{grus v. heron agami). 

Ten ostatni gatunek liczouo dawniej do rodzaju 
czapli, dopiero Chenu w najnowszych czasach, z 
tego powodu ze posiada on na glowie czub szcze
ciasty i przocl glowy pi6rka1ni aksamitnemi kutne
rowatemi pokryty, co go zbliza do gatunku g. pa- . 
vonina, przyl~czyl go do rodzaju zorawi. 

Opiszemy tu niektore tylko gatunki, z zastoso
waniem do litografij obok zal~czonych, a damy 
najprzod choc pokrotce og6lne wyobrazenie o o
by?zajaeh i sposobie zycia calego rodzaju. 

Z6rawie zyj(!. w stadach lub parami, za1nieszkuj~ 
pospolicie miejsca ,vilgotne i blotniste, zczegol-. , . 
Dl€J zas uj ~cia rzek i brzegi morz. Gniezdi~ si~ 
pod krzakami, po1ni~clzy traw~ i sito,viem, a nie
kiedy nawet pod dachami opuszczonych uomostw. 
Samica znosi <lwa elipsoidalne jaja znacznej wiel
kosci, kolorn oliwkowego, jasno-brunatnego, albo 
rudawo-popielatego, z ciemniejszemi brnnatnemi 
lub oliwkowemi pla1nkami. Obojc wsp6lnie, samiec 
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wraz z samic~, ponosz~ trudy "vysiadywania i wy
zywiania swych dzieoi, ktore nie opuszczaj~ dopo
ty gniazda, dopoki calkowicie nie usposobi~ si~ do 
lotu. 

Pojeclynczo lub w parach spotkane nie s~ zbyt 
trwoiliwe, daj~ si~ dose blizko podejsc " a; nawet 
gdy in1 si~ zdaje ze jakie zwierz~ lub czlowiek 
chce wyrz~dzic krzywd~ ich dzieciotn, rzucaj~ si~ 
nan z wielk~ odwag~. Lecz w I; tadach okazuj~ nie
zmiern~ bojazliwosc, tak ze obecnosc czlowieka, 
w takiej odleglosci iz go zaledwie dojrzec mog~, 
sklania j e do bezzwlocznej ucieczki. 
· Podroze zorawi maj~ tniejsce zawsze w tym sa-

1nyn1 czasie i w tym samym kierunku, to jest z pol
nocy na poludnie i z poludnia na polnoc. Zadzi
wiaj~cym jestinstynkt, ktorym powodowane prze
czuwaj~ najdokladniej czas zblizaj~cej si~ podrozy, 
a rownie godnynl jest uwagi porz~dek jaki panuje 
w calym ich polocie. Zwykle jeden z najsilniej
szych i najroztropniejszych , a wi~c najstarszych~ 
same ow prowadzi cale stado, ktore pospolicie uszy
kowane jest w trojk~t. Gdy mu sil zabraknie, zaj
muje jego miejsce inny, taki mianowicie, kt6rynaj
godniej potrafi go zast<!-pic. Calc stado okazuje 
slepe pos}uszeilStwo swojen1u wodzowi; ten CO 

chwila wydajc glos wezwania, na ktory mu wszyst
kie inne odpowiadaj~. T~skne te glosy, dochodz~
ce do nas z pod oblokow, przy cichej i poo-odnej 
nocy, nader 1nile czyni~ wrazenie na slucbaczu. 

1V pewnych czasach cale stado spuszcza i~ na 
ziemi~, dla wypoczynku i posilenia. Wtedy pospo
licie j eden ze zgromadzenia stoi na strazy i prze
strzega swoich towarzyszow o groz~cen1 niebez
pieczen twie. 

Niekt6re gatunki cechuj~ si~ szczeg6lne1ni oby
czajami; wezn1iemy za przyklad iol'rtu'irt J'a}slriego. 
Przyby,va -on na poludnie Rossyi w pocz'!tlru mar
ca, w stauach 200-300 sztuk w sobie mieszcz~
cych. tan~wszy l1 kresu podrozy, stada pozo
staj~ zwykle jakis czas raze1n, a nawet wtedy gdy 
juz SiQ podzie}~ na pary, zbieraj~ SiQ wszystkie W 

jeclno miejsce rano i wieczore1n, dla wprawiauia si~ 
do zycia towarzyskiego i zabawiania tallCClll. Na 
ten eel wybieraj~ stosowne miejsce w stepacb, naj
cz~sciej plaskie brzegi strumienia. Tam wyciC}-

10 



gn~wszy si~ w lini<~: dlugC! i prost~, z jedn6j albo 
z obu stron brzegu, rozpoczynaj~ swoje zabawy 
i oryginalne tance, ktorych opowiadanie zdawaloby 
si~ bajecznem, gdyby nie bylo potwierdzonem przez 
Iudzi zasluguj~cych na wiar~ . Tanczq, ony i skacz~ 
naokolo siebie, klaniaj~ siQ sobie nawzajem, pod
noSZ«!C szyj~, prostuj~c pi6ra otaczajC1ce gardlo 
i do wp6l rozpuszcz~jq.c skrzydJa. 1nna CZQSC tym
czasem odbywa gonitwy; przybywszy do mety, za
pasnicy wracaj~ powaznie, reszta zas towarzystwa 
wita ich krzykiem i uklonanu, ktore nawzajem od 
nich odbiera. Zabawiwszy siQ przez pewien czas 
tym posobem, wznosi si~ cale stado w powietrze, i 
zwolna poruszaj<!c skrzydlami, zal{resla rozmaitcgo 
rodzaju Iinie krzywe. Po kilku tygodniach te za
bawy ·iQ ko1l.czq,, i od tej pory ·tale pojedynczo 
lub w parach tylko widziec si~ daj~. 

Mozna wnioskowac ze ptaki talr sklonne do to
warzy twa, lat,ve bye musz~ do oswojenia. Pod tyro 
wzglQdem najwiQcej zasJuguje na uwag~ idtau/ k~
tlziorzysty. Zdajc si~ on od natury przeznaczonym 
na toi\-varzysza czlowieka, nictylko bowien1 latwo 
si~ oswaja, lecz podobnie jak pic::; moze siQ uspo
sobic clo czynienia mu wielu poslug. PrzywieJt
zuje si~ on do swego pana, tak ze go ani na chwi
lQ nie odst~puje, wsz~dzie mtl towarzyszy, przyj
nluje jego pieszczoty i nawzajem mu je oddaje, a 
nawet okazuje l)ewn~ zazdrosc kn tyn1, ktorzy je 
z nim dzielq. Nie boi si~ ani psa, ani kota, i 1na 
szczegoln~ przyjemnosc draznic 'i<E z niemi. V\T tyn1 
celu, aby unikn(le ich bacznosci, wznosi sig w g6-
rQ, a potem spuszcza si~ naglc i silnie uderza je 
dzioben1; okazuje przytem pe,vicn rodzaj zadowo
lenia, gdy je do ucieczki z1nnsi. Osoby przez 
dlugi czas zamie ·zkale w Kajennie zapewnia
j(!, ze CZQStO ~ tam zorawiowi k~dziorzysten1u po
wierzaj~ stado 1nlodych indyl{OW lnb kaczek, kt6-
Te on zrana provvadzi z mieszkania na pastwisko, 
czuwa nad nie1ni przez caly clzie11, a na wicczot· 
})fZJpQdza do domu. "\J\T podobny Spo~ob wiJzjano 
go 'v niektorych miejscach dozoruj~ccgo stada 
owiec. Na podw6rzu folwarczneu1 odgrywa on rol~ 
rzeczywistego i niko1nu niepodleglego wladzcy, a 
szczegolniej zacl1o,vuje swoje zwierzchnictwo nad 
'vszystkiemi ptakami domowemi Co rano wyp~
dza on je regularnie na pole, a wieczoren1 znowu 
ztnnsza do powrotu. · " . 

Mnostwo n1a1ny dowodow przckonywaj~cych 
o niepospolitej roztropn0sci tego ptaka, ktore po
twicrdzaj~ mnicmanic jednego z najznakomitszych 
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naturalistow krajowych, ze z'vierz~ta wlasciwe, 
oprocz instynktu, posiadaj~ jeszcze zdolnosc my
slenia i rozumowania, dotychczas samym ludziom 
przyzna wan~. 

Prawda to nie 1nalej wagi, gdyz przyj~cie jej 
skloni nas do uznania, ze nie sam rozum, ale milosc 
i poswi~cenie powinny cechowac czlowieka. 
Przyst~pujemy teraz do opisania po szczegole 

trzech gatunk6w na obok zal~czonej tablicyprzed
stawionych. 

Zd1·aw' pospotity (grus cinerea), fig. 1. Jest to 
ptak bardzo okazaly, nietylko ze wzgl~du na sw~ 
wielkosc, ale i z piQknosci pierza. Dziob rna czar
no-zielonawy, irenic~ czerwon~, nogi czarne, stopy 
szare. Przednia cz~sc glo,vy pokryta mocnemi, 
czaruen1i wlosarni' tylna zas przedstawia miejsca 
nagie, czerwone, brodaw kowate, 11iekiedy rzadkim 
wlosem porosle. Od oczu przez uszy idCl: szerokie 
smugi biale, w tyle karku z sobC1 pol~czone. Cale 
cialo pokryte pierzeu1 popielatego koloru. Dlugosc 
od konca dzioba do konca ogona wynosi 3' 4' ' 3'8'' 
szerokosc zas 6'6" 6'10,'' liCZ(!C W to i dlngosc 
skrzydel. 

Jednoroczny ptak n1a daleko 1nniej pi~kn~ bar
w~; kolor popielaty nie jest tak czystym, czarny 
nie tak ciemnym jak u starych, dziob blado-zolty. 
Sarnica znacznie n1niejsza od samca, lecz w piQ
knosci rnalo mu ust~puje. 

Zoraw' pospolity zamieszkuje wigksz~ cz~sc pol
nocncj Europy; rzadko odwidza Angli~, Hollau
dyG1;, polnoeno-wschodni~ AfrykQ, ':vcale zas uie 
pokazuje siQ w Norwegii. Do nas,przybywa w pier
wszych dniach kwietnia, a w koi1cu sierpnia i przez 
caly wrzesier1 odlatuje. . 

Jest on nadzwyczajuie roztropny, a z tego po
wodu bardzo bojazliwy. Spoczywaj(bce stado, sko
ro dojrzy, chocby w najwi~kszej odleglotici, czlo
wieka, podnosi si~ niczwlocznio do takiej wyso
kosci, ze z najdoskonalszej broni nic tuoze bye do
si~gni~tcin. Skoro stado zorawi zapadnie, stawia 
jednego z pomi~dzy siebic na warcie, ktory prze
chadza siQ zwolua, pilnie uwazaj<! c cal~ okolicQ, a 
ujrzawszy jakiekolwiek niebezpieezenst"~vo, 'vydaje 
glos przcstrogi, ktoryn1 sklania swoich towarzy
szow do rychlej ucieczki. z tego to powodu zo
raw' za godlo czujnosci bywa uwaiany. Podanie 
glosi, ze bQd~c na wareie trzy1na on w podniesio
nej nodze kamiel1. Gdy zasnie ze znuienia, upn-

J szcza ten kamien, ktory padaj~c przcbudza go i tym 
I sposobetn przymusza do gorliwego pelnienia obo-
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wi:fzku. Zapewne zwyczaj zora~a spania na je- Znaly ony dokladnie wszystkie tutejsze domostwa 
dnej nodze stal si~ podstaw~ tej bajeczki , ktO- i nie zaniedbywaly codziennie oddawac wizyt ich 
ra jest tylko dowodem calkowitego braku znajo- mieszkancom, za kt6re cz~sto dostawalnnsi~ jakis 
mosci ornitologii ze strouy tego co j~ pierwszy przysmaczek do zjedzenia. Bez trwogi wchodzi
w swiat puscil, jak rownie tych co j~ powtarzaj~. ly do wewn~trznych pokojow naszych mieszkan 
Wiadom~ bowien1 jest rzecz(!, ze sci~gna nog u pta- i jadaly z jednego talerza z wielkim kundlem po
ltow, poczynaj~ce si~ przy samem ich wczlonko- . dworzowym. Kazalen1 je trzy razy na dzie!1 kar
waniu i przechodz~ce az do palcow, posiadaj~ t~ mic. Ten czas znaly ony doskonale, stawialy si~ 
szczegoln~ wlasnosc , iz samym ci~iarem cjala nan punktualnie i przez glosny lrrzyk oznajmialy 
wszystkie palce do kupy sciq,gajC!. swoje przybycie. Gdy zbyt <llugo nie podawano 

Zoraw' rna krolewsk~ postaw~, tak wchodzie jak hn pokarmu, szly do kuchni, stawaly przy ognisku 
w ]ocie. Id~c trzyma sifj prosto, malo zgina nogi i czekaly dopoki im stolu nie zastawiono. Na prze
i kroczy z pewnemi przystankami. Zarowno wspa- chadzce biegaly za mn~ jak psy, czasem unosily 
niale przedstawia si~ w locie; pospolicie wolno po- si~ na chwil~ w gor~ i znowu powracaly, aby mi 
rusza skrzydlami i z nadzwyczajn~ lckkosci~ prze- dalej towarzyszyc. 
rzyna powietrze. Cz~sto nawet tmosi siQ bez poru- <<Ale wielkie nieszcz~scie spotkalo kochajC!c~ si~ 
szania skrzydlami, mianowicie wtenczas gdy ci~- · par~: jakis nicgodziwy czlowiek zlamal skrzydlo 
gn~ce stado rna ch~c zatrzymac siQ, albo gdy sp~- samcowi. W czasie kuracyi samica smutna przez 
dzone chce tylko niebezpieczenstwa unikn~c i na caly dzien czuwala nad cl1orym towarzyszen1 i za
to samo miejsce powrocic. ledwie na chwil~, aby przyj~c pokarm, go odst~-

Gdy lot jest pospieszny, wtedy trwa dzien i noc, powala. Jezeli zas kto zbliza! sifJ do icl1 schro
prawie bez odpoczynku., przyczem jednal{ wazne nienia, stawala przy chorym inikogo don puszczac 
jakies zjawisko CZQSto przez dlugi czas cale stado nie chciala. 
jest zdolne zatrzymac. P. Brehm (ojciec) opowia- HZaledwie samiecwyzurowial, po<lobny, ale da
da, ze w czasie pozarn jednej z przyleglych jego leko okropniejszy, los spotkalsamic~, gdyz oprocz 
miejscn urodzenia wiosek, widziano cale stado zo- zlamania skrzydla , wielc innych ran otrzy1nala, 
Tawi, przez dlugi przeciq,g czasu z krzykien1lata- w skntekktorych, pomhno najtroskliwszycl1 staran, 
jq,ce w okolo plon~cych chat, tak jakby z przeraza- po kilku dniach zdechla. Trudno wyohrazic so hie 
j~cem widowiskiem rozdzielic si~ nie moglo. rozpacz same a po tej stracie. W ydaj~c do gl~bi po-

Jako zadziwiajq,cy dowod roztropnosci i czu!o- ruszaj~ce glosy zalu, chod,;il on naokolo niej i po
sci tego ptaka moze sluzye co pisze do przyjacie- dejmowal wszelkie starania aby j~ do zycia powr6-
la baron von Seifertitz na Ahlsdorf o przyswojo- cic. Chcq,c skrocic jego cierpienia, kazalem go od
nym pospolitym zorawiu. . dalic i trupa wyniesc. Skoro tylko puszczono go 

Pan baron von Seifertitz wybral dwoje mlodych na wolnosc, natychmiast pobiegl do kom6rki i zacz~l 
zorawi, ktore starannie wyhodowal. Pierwsze wyszukiwac jej po wszystkich zak~tkach, a gdy 
opowiadanie o nich jest z roku 1822: to bylo bez skutku wyszedl na pole i przez par~ 

((Para ta (samiec i samica) okazywala niezwykle dni nie pokazywal si~, tak ze uwazalem go juz za 
do siebie przywi~zanie. Skoro przypadltiem przez straconego. 
chwilkQ zostaly rozdzielonemi, objawialy wiel- ((Po trzech dniach tej nieobecnosci powrocil na
k~ niespokojnosc, i jedno wei~% szukalo drugiego, reszcie sn1utny i znQkany, i nic go do dawnej we-

. dopoki si~ nie znalazly. Wtedy by}a tak wielka solosci pobudzic nie moglo. Nieporuszony stal 
radosc, ze opisac jej niepodobna. » Nast~pne opo- ustawicznie na jednem -!lliejscu, a gdy go postra
wiadanie jest z r.1823; zamieszczamy je tn w skr6- szono rozg~, ust~powal z podworza i chronil siQ do 
ceniu: komorki, zk~d przy najprzyjazniejszej nawet pogo-

c(Pisalem panu w ostatnim liscie o zachovtaniu dzie nie wychodzi~. 
si~, a szczegolniej o roztropnosci tych ptakow. \<T~sknota tego czulego ptaka jeszcze bardziej 
Przymioty te dosi~gly w krotkim czasie najwyz- wzrosla za nadej ~cie1n zimy. Zamyslalem na wio·
szego stopnia rozwini~cia, tak ze wywolywaly po- sn~ zast~pic jego strat~, dodaj~c mu mlodq. sam~
dziwienie we wszystkich lttorzy te stworzenia wi- czk~. Nim jednak zdolalem uskutecznic ten zamiar, 
dzieli. Obawa ludzi calkowicie w nich znikn~la. spostrzegle1n ze sam wynalazl sobienowego przyja-

I 

, 
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ciela. Tym, wybrancem co potrafil zjednac so hie je
go wsp6lczucie, byl poprostu wol roboczy tutej
szego folwarku. Jakim sposobem ta przyjazn po
wstala, tego niewiem, dose ze w krotkim czasie sto
sunki byly bardzo scisle. Towarzyszyl on wsz~dzie 
swojemu rogatemu przyjacielowi i okazywal muja
kis rodzaj gl~bokiego poszanowania. Gdy z wiosn~ 
przelot z6rawi si~ rozpocz~l, objawial wiclk~ 
niespokojnosc, co zwykle daje si~ widziec na przy
swojonych ptakach. C iq,gn~ce stada wabil swoin1 
silnym glosem, naco ony mu odpowiadaly, i cz~sto 

miewal nawet z niemi wieczorne posiedzenia. Kil
kakrotnie widziano go w tern towarzystwie, i co 
dose dziwna, dzikie spokojnie wzgl~dem niego si~ 
zachowywaly. Raz jednalr pomi~dzy nim a pari! 
dzikich wszcz~la si~ zwawa sprzeczka; zrazu bro
nil si~ on odwaznie, ale gdy tym dwom trzeci przy
szedl w pomoc, znalazl si~ bardzo roztropnie, po
rzucaj~c przeciwnikow i chroni~c si~ na dziedzi
niec przed ich pogoniq,. 

«Nast~pnie zaprzyjaznil si~ z dzik~ samic~, kto
ra przez kilka tygodni z nim siQ nie rozdzielala. 
W krotkim czasie tak siQ ona oswoila, ie na 40 kro
k6w mogle1n si~ do niej zblizyc; kilkakrotnie na
wet widziano jq, przechadzaj~C<b si~ w tutejszym o
o-rodzie o 60 krokow od okien. Stosunki te jednak 
5 
niezadlugo siQ skonczyly, gdyz, w skutek rozpo-
czynaj~cych si~ robot w ogrodzie, dzika samica tak 
byla niepokojon'!, ze w koncu porzucila swego przy
jaciela. >J 

Tyle o obyczajach zorawia pospolitego. Mogli-
bysmy tujeszczc wiele innych ciekawych opowia
dan przytoczyc, ale s~dzimy ze i te wystarcz~ aby 
przekonac czytelnika o wysokiej poj~tnosci i roz
tropnosci tego ptaka. 

Zoraw' pospolity jest wszystkozernym, do czego 
budowa jego zolC!dka jest odpowiedni~. Zjada on 
trawy blotne, ich korzenie, nadto zaby, salaman
dry, jaszcztu--ki, owady i robaki, ana wiosnQ szcze
golniej rosliny groszko\ve i swiezo zasiane, albo 
juz wyrastaj~ce, zboze. ZtC1d tez ogromne na polu 
wyrz<!dza szkody w miejscach gdz,ic zimuje, i tylko 

11iezro,vnana zyznosc krajow podrownikowych mo
ze pokryc do tyla t~ strat~, ze ludzie jej nie czuj~. 

Rozmnaza si~ na malych wysepkach po1ni~dzy 
blotami i bagnami trzcin~ zaroslemi polozonych. 
Buduje ogromne gniazdo z materyal6w roslinnych, 
w Iniejscach niedostf2pnych dla luclzi i sklada w niem 
dwa poclluzne, nieco polyskuj~ce jaja, koloruszaro
brunatnego, oleisto-brunatnemi plamkami pokryte . 

• 
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Polowanie ua zorawia pospolitego jest bardzo tru
dne i tylko przypokonywaniu wielu trudnosci1 przy 
uzyciu wielu fortelow zaledwie kilka sztuk mozna 
polozyc. 

Nieprzyjaciolmi dla n1lodych s~: orly, jastrz~bie 
i inne drapiezne ptaki; stare, oprocz czlowieka, je
dnego tylko maj~ nieprzyjaciela, a tym jest kro
kodyl. 
Mi~so tego zorawia stanowi w Afryce bardzo 

szacowny, srriaczny i pozywny pokarm . 
• 

Z61·aw' 1'ajski (grus virgo v. anthropoides virgo), 
fig. 2. !Color pierza na calem ciele "popielato-czar
ny; boki glowy, szeroki pasek nad uchem, cala prze
dnia i wi~lrsza polowa tylnej cz~sci gardla SC! prze
pysznie czarne. Glown~ ozdob~ ptalra, b~dt!C~ 
zrodlem jego lacinskiej nazwy (g. virgo) stanowi 
warkocz. Ten sklada Si(=J z pi6r snieznej bialosci, 
WG!zkich, dlugich, ktore tworz~ pasek rozciq,gaj~cy 
si~ od oka az na tyl glowy. 

Dlugosc zorawiarajskiego wynosi 2'8" 9" z cze
go na ogon 6'' a na dzi6b 2''7'" 9'" przypada. Oj
czyzn~ jego Afryka poludniowa. W obyczajach 
swoich, roztropnosci, sposobie zywienia i rozmna
zania si~, zupelnie podobny do zorawia pospoli
tego. 

Zd1·aw' ko?·oniaSf:lJ (g. pavonina v. balearica pa- · 
vonina ), fig. 3. Cale upierzenie czarno-popie1ate, 
skrzydla biale, bark6wki czerwono-kasztanowate, 
nogi czarue. Dlugosc jego wynosi 3 1/ l stop paryz
kich, szerokosc wraz ze skrzydlami 6 stop. Prze
dnia CZQSC glowy czarna, aksamitno-lrutnerowate
mi pi6rkami pokryta; policzki nagie, a pod dzioben1 
dwa wyrostkimifJsiste, czerwone. Zrenica srebrzy
sto-biala. Na glowie czub rozpierzchly, z cienkich 
pi6rck 4" dlugich, do szczeciny podobnych, zlozo
ny. Stanowi on glown~ ozdobQ ptaka i zapewne 
stal si~ powodem do n~tzwy niemieckiej J(onigs
k'raniclt. 

Samica jest znacznie mniejs2a odsatnca, lecz ma-
lo mu ust~puje w pi~knosci ubarwienia. 

Zoraw' koroniasty zamieszkuje srodkow<! AfrykQ; 
rozni si~ wiele w sposobie zycia od innych gatun
kow .. Tamte s~ wi~ceJ blotne i nigdy na drzewach 
nie siadaj~, gdy ten przebywa w suchych miejscach, ' 
a sypia i gniezdzi si~ na drzewach. 

Do wody zbieraj~ si~ ony w wielkich towarzy
stwach, gdziepodobne jak zoraw' kf2dZiorzysty wy
konywaj~ tance . P. Brehm zauwazyl ze je rozpo
czynaj~ pospolicie wtedy, gdy jakie niezwykle zja
wisko zwrociich uwag~, albo gdynowytowarzysz · 



do nich przybQdzie. Nad wieczorem cale stado od
latuje do lasu na nocleg. Tam niezmiernie latwo 
je podejsc, zwlaszcza w nocnej porze, a poniewaz 
nie l~kaj<! si~ wystrzalow, mozna wi~c bic tyle sztuk 
ile si~ podoba. 

• .. 
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Glownetn ich pozywienie1n je t zboze; opr6cz 
tego zjadaj(! owady, p~czki drzew, owoce, konce 
traw i muszle. 

• 

}'r. L .... ki. 

• 

MECBANIKA POPULARNA (1 
) . 

• 

• 

I. MASZYNY PAROWE. 

Czyny czlowicka swiadcz~ o jego sile ducho
wej, a dzieje jego narz~dzi s~ dziejatni jego oswia
ty. Natura opatrzyla broni~ prawie kazde zwie
rz~: cialo jego albo porosni~te jest wlosem, pie
rzem, uzbrojone rogiemalbo lusk~H moze sobie ko
pac nory w sl\:orupie ziernskiej, w drzewie i skalach 
dla schronienia si~ przed burzC! i slot~, a skutkiem 
swojej szybkosci moze uciekac przed napadaj~
cym go nieprzyjacielem; tylko czlowiek jest bez
bronnym, bez pomocy, bez okrycia i 1nieszkania! 
Najkonieczniejsze potrzeby musi dopiero zaspaka
jac sobie na drodze sztuki. Jego r~ce bezbronne 

. nie SC!J w stanie ani uci~c drze\va na zbudowanie so
hie 1nieszkania, ani wykopac kryj6wki w ziemi, 
ani jej orac. Biegien1 ani sil~ nie podola zwierz~
tom , ktorych sk6rC!> chce siQ okryc na zim~. Nie 
moze r6wniez wzniesc si~ w powietrze, dla schwy
tania ptaka na pozywienie. Niema schronienia ani 
broni przeciw zwierz~ton1 jadowitym i drapieznym 
na jego czyhaj~cym zycie. ''rszystko to zatem 
sklania go do robienia sobie sztucznych nal"z~
dzi. .i\.le metale, najlepszy ku tenlU srodek, glgbo
ko Sl! ukryte w ziemi pod postaci~ kruszcu, zk~d 
dopiero po wielkichzachodach wydobywa siQ je na 
wierzch. Przypadkiem znaleziony ka1nie11, burz~ 
obalone drzewo, oto jest wszystko co skq.pa natu
ra zostawila do obrony czlowiekowi! 

I ten~ am slaby, bez zadnej pomocy czlowiek, 
podbija dla siebie cale panstwo zwierz~ce , zaspa-

{ 
1
) Pod tym nadpisem og6lnym u1nieszcza6 b~dziemy 

. w Ksi~dze Swiata artykuty traktujt\ce w sposob przyst~pny 
najtywotniejsze kwestye terazniejszosci w dziedzinie me
chaniki, wynalazk6w i przemyslu, pi6ra znanego w zawo
dzic technicznym J. Kr. Pietraszka. 

(Przyp. red.) 

• 

kaja bogactwami natury nietylko konieczne, ale i 
zmyslone swoje potrzeby, buduje olbrzymie gma
chy, przeplywa szerokie morza i wznosi si~ ponad 
chmury; ko1npilacyi martwych cz~sci zelaza i drze
wa nadaje zycie, i radosnie pogl~da, jak to dzielo 
dogadzakoniecznym lnb urojonymjego potrzebotn. 
Tworzy sobie nieprzerwany szereg srodkow ina
rz~dzi z sil i materyj natury, wznoszq,c je coraz wy
zej, od pro tej palki lub kostura, do zlotem zdobio~ 
nego miecza; od ka1nienia rzucanego r~k~, do dale
konosnego dziala; od czolna z prostych zbitego 
desek, do zelaznych parostatkow; od kamiennej 
siekiery, do delikatnego rylca miedziorytnika; od 
rybiej luski, ktorej dziki zamiast igly uzywa, do 
swidra gorniczego; od prostej igly sieciarza, az do 
zdumiewaj~cej maszyny do robienia tiulu; od garn
ka Papina, do maszyny parowej, dzisiaj tak wain~ 
rolQ odgrywaj<!cej w przemysle. 

Czem je t '\vynalazek drukarstwa dla kultnry u
myslowej, tern samenl stala sig maszyna parowa 
dla przen1yslu i dobrego bytu narod6w. 

Maszyna parowa stanowi now~ epokQ w histo
ryi nleehaniki' z zaprowadzeniem j ej poczyna si~ 
nowa faza w przemysle, a koniecznie dobre sku
ki jakie ten wynalazek za sobc.!- poci~gnie, za· 
pewnio.j~ mu wazne stanowisko w dziejach ludz
kosei. 

''r azne j nz bezwC1tpienia uczynil czlowiek po
st~py, pozna\vszy obydwie elementarne sily, to jest: 
wod~ i powietrze, i nauczywszy si~ ich nzywac 
stosownie do swoich celow. Z ich bowien1 pomo
c~ ulzyl so hie w ci~zkich pracach, ~tosuj~c je do 
haudlu i prze1nyslu; za ich posrednictwem odby
wal wielkie podroie, zwidzaj~c n~jodleglej ze 
okolice swiata okr~tami. Ale wynalazek maszyny 
parowej stal si~ niejako kulminacyjnym punktem 

• 

' 
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owego post~pu; przezen albowiem stworz~l so hie 
(czlo:wiek silQ, ktorej w kazdem miejscu i prawie 
do wszystkich celow,przemyslowych uzywac moze. 

Jakkolwiek wielka jest sila wiej~cych wiatrow 
i plyn~cej wody; jakkolwiek przyroda takowej nie 
szcz~dzi, zamiast jednak nad ni~ panowac, czlo
wiek widzi si~ bye od niej w kazdym kroku za
leznym. Wiatr porusza wprawdzie mlyny, a za 
posrednictwem zagli okr~ty, ale z kazd~ chwil~ 
zmienia si~ jego moe i kierunek; czasem zawieje i 
zaryczy gwaltownie, i znow na dlugo ucicha. Te 
same niedogodnosci przedstawia nam woda. 

Najzupelniej dopiero tym prze zkodom zapobie
gla maszyna parowa. Wsz~dzie, gdzie tylko ma
teryal opalowy mamy pod r~k~, jestesmy w stanie 
stworzyc sobie sil~ jakiej potrzebujemy. 

Wynalazek prochu strzelniczego dal nam po
znac gwaltownosc jego dzialania; ale ze sila ta 
je t tylko chwilow~, nie odniosl wi~c z niej prze
mysl wielkiego pozytku. Maszyna zas parowa po
zwala nam korzystac z sily ci~gle dzialaj~cej , i 
wlasnie takiej, jakiej przemysl potrzebuje. Zaj~la 
9na, jakestny juz powiedzieli, w dziejach lndzkosci 
wazne stanowisko, a cywilizacya przez ni~ tak 
wysoko postq,pila' jak wysoko postQpujc narod 
przechodz~cy ze stanu lowieckiego albo paster
skiego do rolniczego. 

Jako prawdy moraine, tak i najwazniejsze tech
niczne wynalazki czekacmusz~ wiekow, nim i~ lu
dy na ich wartosci poznaj~ i takowe wprowadz~ 
w praktyk~. Jakze dawno znano proch strzelni
czy, nim go przyj~to do systen1u wojennego! Jak
ze dawno znane juz byly zie1nniaki, nimje za nie
oceniony pokarm uznano! To samo powiedziec 

• • • I • mozna 1 o maszyn1e paroweJ. 
Najpierwsza maszyna przez Savel'y'ego okolo r. 

1700 wynaleziona , nie miala jeszcze istotnego te
chnicznego zastosowania: uzywano jej tylko w ogro
dacli przy wodotryskach, w ktorym to celu iPiotr I 
takow~ do Petersburga sprowadzil. Maszyny 
lverr-ornmen'a juz obszerniejsze przedstawialy ko
rzysci: uzywano ich bowiem w gornictwie, gdzie 
koszta na ich opalanie nie byly tak znaczne. Siednl
dziesiqt lat uplynQlo, nim Walt i Boulton wy
rwalije z tego stanu, udoskonalaj~c je wi~cej i stosu
jq,c do roznych opcracyj technicznych. Ale niln zo
staly uzyte do nadawania ruchu po warsztatach, nim 
ich usluga prawie wszystkich w zadumienic wpra
wila, ulegly jeszcze roznym z kolei odmianom. 

'V Colebr.ookdale ujrzano naraz maszyn~ podno-

sz~c~ wod~ do 100 stopowej wysoko ~ci; mlyn 
albionski, co do wielkosci wszystkie inne przecho
dzqcy, wprawiano w ruch za pomoc~ jednej tylko 
maszyny. Z pomoc~ innej maszyny, uiytej w Inen
nicy, odbijano 30,000 sztuk metallicznych w jednej 
godzinie; wiele zalanych kopaln znowu osuszono. 
W Cornwalis w jednej sztolni 4 maszyny dzien i 
noc z sil~ 810 koni pracuj~ (kiedy kon dziennie tyl
ko 8 godzin pracowac moie) i prac~ ich na 2,400 
koni ocenic n1oina. W innej znowu kopalni zbudo
wano kolosalne maszyny, podlug systemu ll'oolf'a, 
ktore razem sil~ 900 koni stanowi'!. 

To samo zdziwienie obudzaj~ dmiechy (wenty
latory) i walcownie, sil~ maszyn parowych poru
szane; a gdy dawniej maszyny parowe tylko do 
ci~gnienia wody uzy,vane byly, pracuj~ dzisiaj: 
w gorzelniach, piwowarniach, cukrowniacl1 , prz~
dzalniach, tkalniach i pralniach publicznych ; swi
drowanie, toczenie me tali, drukowanie ksi~zek 
z ich odbyw~t si~ pomoc~. Maszyny przenosne za
st~puj~ miejsce zywych koni; inne przy budowie 
drog rozbijaj~ kamienie; innych uzywajq, w rolni
ctwie do poru. zania mlockarn i tloczenia plynnych 
DaWOZOW na po}a ( I ). 

Czas wynalazku maszyny parowej, datuje si~ od 
lat 150. Juz wprawdzie przed r. 1698 rozmaici 
uczeni m~zowie robili pro by i doswiadczenia z si
l~ pary wodnej; jednakze maszyny parowej nie u
clalo im si~ wynalezc. 

Fiero z Aleksandryi, na I 00 lat przed Chrystusem 
zyj~cy, ogrzewal wod~ w -ruchomem i na osi za
wieszonem knlisten1 naczynin. Salomon de Cau.~ 

• 

( 1) \V n. 3 8 Gazety Rolnicze} z r. 18 55 podalismy nowy sy
stem gospodarowania. pana Kennedy w Szkocyi, nn folwarku 
Mye1·-Mill, niedaleko miastaAyr. Systen1 p. l(ennecly za
sadza si~ na prze1nianie nawozu stalego na. plynny. Czte
ry wielkie nakryte zbieralniki przyjmuj~ ze stajen wszy
stkie ekskrementa stale i plynne, a dla zapobiezenia osn.
dowi, zbieralniki te opatrnj~ si~ wioslami. Do nawozu 
domiE}szuje si~ pe\vna. ilos6 guana i w kwnsie siarkowym 
rozpuszczonych kosci, a przed 11zycie1n nawozu rozczynia 
si~ go, podlug tego jak po,vietrze jest suche lub wilgo
tne, jedn~ lub czterema cz~~cian1i wody. SilE} potrzebn:t
do poruszenia wiosel w zbieralnikach i do pornpowania 
wody stanowi maszyna pa.rowa, znajduj~ca si~ na folwnrku, 
ktora zarazem pelni innc obowi~zki gospodarcze, jak np. 
ml6ci i czysci zboie, rozcina g~~bie i korzenie, r~nie 
sieczk~ i t. p. 1\Jfaszyna ta r6wna si<; sile 12 koni i zu
zy,va na godzio~, na sil~ jednego konia, 10 funtow mnte
teryalu opalowego. N awoz tloczony bywa rurami poq
zienlnemi zelaznemi do miejsc ktore majq, bye gnojone. 
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jeszeze w r. 1615 utrzymywal ii posiada sposob 
jak za po1noc~ par¥ wodnej otrzymac sil~ porusza
j~c~, ale owczesny panuj~cy we :E'rancyi4 miasto je
go wynalazek popierac, polecil o'"atlzic go w domu 
obl~kanych. 

Mararabia de Worcester zastanawial si~ nad 
0 

twicrdzeniami swego poprzednika, dlugo takowe 
studiowal i nakoniec bardzo niejasnen1 pisemkiem 
oglosil, co bylo powodem ii spolzion1kowie jego, 
.... t\..nglicy, nznali go za wynalazCfJ sily pary. 

J. Branca, Wloch, w r. 1629 z pon1oc~ pewnego 
kulistego naczynia, puszczal par~ na lopatki kola, 
ktore obracaj~c si~, rozprowadzalo ruch dalszy za 
pon1oc~ korby na osi jego umieszczoiH~j. 

Dopiero Dyoni:,1; Pa]Jin, Francuz, w Marburgu, 
w ksi~stwie heskiem zyj~cy, padl na pomysl dale
ko pewniejszy okolo r. 1680. Robil on wiele do
swiadczen Z SWOim r/ygesf01,em .. i jenlU to przypisac 
nalezy 'vynalezienie talr waztH~j ze wszech n1iar 
klapy bczpiecze11 twa, nin1 przy zedl na tnysl za-
mkni~cia parywe walcu za pornOCt! tloka. Pokryl on 
cicnk~ warstewk(!. wody dno walca i zatuienil j~ 
w par~, stawiaj~c walec nad ogniem, przez co usku
tecznil podnoszenie si~ tloka do gory. Oddalaj~c 

~ ogien, doszedl zn6w zag<2szczania siQ pary, tak ze 
powietrze atmosferyczne, dzialajt!c na tlok otwarte
go z gory walca, takowy onizac zuo,vu n1oglo. 

Prawie w tymze samym czasie kapitan angielski 
Savery wpadl na tenze sam pomysl i kilka ma
szyn zbudowal, kt6re w r. 1696 opisal w dzielku: 
« posob pompowania 'vody za pon1oc(! OfTnia.<c 
l{toremu 'vi~c z owych dopiero co wyn1ienionych 
m~iOW nalezy t i~ pierw zenstwo teo-o wynalaz}(U, 
trndno po,viedziec: zdaje si~ iz obyd,votn przyznac 
go wypada. 

1avery korzystal z klapy bezpieczeti .. twa i zro
bil jeszczc kilka poprawek w Hwojej nut ·zynie pa;
ro,vej. Wszakze te poprawki nie ochronily jej od 
licznych innych niedogodno ~ci, a ten1i byly: ze j e
go 1naszyna potrzebowala wicle pali,va: ze w \viel
kich wymiarach z trudno r ci~ przychodzilo jC!· bu
do,vac; ze za pon1oc~ niej wod-q tylko do niewiel
kiej 'vysokosci poxnpowac moina bylo. 

Prawic wsz~dzie zajn1owaue ~i~ udo '"'konaleniem 
wynalazku avery' ego, i starano ·i~ w zelkin1 po
sobem pomysl Papin'a 1na zyny tlokowej do ma
szyny avery' ego zastosowac, co dopiero udalo si~ 
dwom Anglikom: kowalowi 1'or;nas:ou;i 1Vevcornmen 
i szklarzowi Jollnowi Cou·ley, i in1 to naleiy si~ praw-
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dzi,va wdziQczno 'c za zbudowanie,maszJny z po
moc~ tloka dzialaj(!cej. 

Poniewai am tylko Savery posiadal patent na 
utworzenie proznej przestrzeni przez zgQszczanie 
pary, zlC!-czyli si~ przeto z nim: Nevcommeu i Cow
ley i w .c. 1705 znow:u wspolnJ otrzymali patentna 
zag~szczanie pary pod tlokien1 i uskutecznianie ru
chu przemiennego, lC!-cz~c tenze tlok z dr~zkiem. 

To urz~dzenie, Nevcommenskiem takze atmo fe ... 
rycznem zwane, nietylko do pompowania wody 
sluzylo, ale ro,vniez do rozprowadzania ruchu w kaz
dej potrzebie, i dlatego maszyny parowe za posre
dnictwem tlok6w dzialajf!:ce, jako tutaj pocz'!tek i 
zrodlo woje tnaj'!-Ce uwaiac nalezy. 
Doskonalo~c ich posun~l jeszcze dalej niejaki 

Hu1nplzry Potter, chlopczyk do poruszania kurkow 
parowych uzywany, oddaj~c przez leni two swoje 
zatrudnienie maszynie parowej. 

I te, jakkolwiel' 'vazne, poprawki nie doprowa
dzily j e zcze tnasz yny paro wej do tej doskonalo
sci, jakiej dzisiaj od niej 'vymagamy. Zg<2 zczanie 
pary odbywalo i~ we walcn, przez co sciany jego 
ozi~bialy siQ zanadto, a na ich powtorne ogrzanie, 
znaczn~ czg ~6 ciepla tracic musiano. ByJ to jeden 
z najo-lowniej zych bl~d6w, nad usuni<2cie1n ktore-
go 70 lat bez k:utecznie myslano. · 

Dopiero 'v: r . 1764 genialny Watt ( 1) %budowal 
model maszyny Nevcomn1ena, dodaljednak do nie
go naczynie kondensatorem czyli zg~szczalnilriern 
zwaue. Odt~d datuje si~ udoskonalenie maszyny 
pa-rowej do takiego stopnia, na jakim j~ do dnia 
dzisiej zego 'vidzietny; dlatego z wszelk~ sluszno-
, ci'! nalezy uwaza.c \Vattn. za drugiego tw6rc~ tna
szyny parowej. cc 1\Tatt obudzi} spi~cego olbrzyma 
i uzyl go do w~zelkich gal~ziludzkiego przemyslu, 
jako jedynerro znotora.>, 

( 
1
) Jakob \'{utt urodzil si~ r. 17 3 6 ;w Grenook 'v szkoc

kiem hrabstwie Renfren, gdzie ojciec jcgo byl kupcent. 
Jako biegly n1cchanik, 'vyrabial narz~dzia tnntematyczue 
dla wszechnicy w Gb.sgowje, a. od r. 1 7 6 4 widziemy go ju?. 
budujt!cego bardzo uproszczone maszyny parowe. Poioiej 
byt budowniczym i zakfadal kanaly. ''' r. 17 7 3 wynalazt 
111 aszyn~ do k opiowania. Po pol~czeniu sit; z roaj~tnyn1 i 
doswiaclczonytn Boultonem, juz mu nic na z;nvadzie nie 
stalo do nadawania zyc~ia swoim olbrzymirn potuyslont. 

~ 

U marl on r. 1 1 ~ w Heatbfield pod Binninghtlln, zosta .. 
wi wszy r.odzinie wielki majl:l-tek. Watt ustalil potf:~~ ezto
wieka nad materyalnytn swiatem, a od Gangesu az do Mis
sisippi czczt} imi~ jego, jako prawdziwego dobroczyncy 
ludzk0sci. 
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Istotne poprawki W atta s~ nast~puj~ce: 
1) Zastosowal zg(Jszczalnik do dawniejszego sy

stemu maszyn parowych i pol~czyl z nim fJOmpt; po-
1ciet1~znq (Luftpumpe; pompe a air). 

2) Dot~d otwarty z wierzchu walec zamkn~l po
k1·ywq (Cylinderdeckel; couvercle de cylindre ), zro
bil W jej srodku okr~gly otwor dla t1'Z0n(l tlo/rowe
go, a dla ten1 wi~kszej szczelnosci, t. j. dla zu
pelnego usuni~cia ~isnienia powietrza atmosfery
cznego na tlok, opatrzyl rzeczony otwor tak zwan~ 
hulrsq czyli JJrznwiq pionowq (Stopfbiichse; presse-
etoupe ). · 

3) Zastosowal ko1·b~ i tarCZIJ mi1nosrod/rowq {ex
centrische Scheibe; excentrique ), przez co ruch ma
szyny prostolinijny na ruch kolowy zamienil; jemu 
takze przypisuj~ zastosowanie !rota za1nackowego 
czyli sznlonego (Schwungrad; volant). 

4) On pierwszy uzyl tak zwanego 1'Dwnolegtoho
lru (parallelogramu), t. j. bardzo dowcipnie pol~
czonych z sob~ ktotkich dr~zk6w zelaznych, przez
co trzon tloka odbywac musi l'uch prostolinijny. 

5) On pierwszy uzyl 1niar/rouJacza (regulatora) 
dla wlasciwego i regularnego przepuszczania pary 
z kot!a parowego do maszyny, zaprowadzil mano
metr i inne indikatory, sluz~ce do mierzenia spr~
zystosci pary w kotle, walcu i zg~szczalniku. 

6) On nakoniec poprawil kociol i urz~dzil piece 
tak, ze tyrp sposobem wielkq, zaprowadzil oszcz~
dnosc w paliwie. Oprocz tego urzq,dzil Watt ma
szyny dzialaj~ce z 1·ozszerzanieJn czy li ekspansy~. 

Pierwsze maszyny Watta byly tego rodzaju, iz 
tylko ua onizanie tloka dzialaly, zk~d te7; nazwane 
byly: 1naszyna11~i 1JOJ'edynczego rlziatania. 

Podno zenie zas tloka odbywalo si~ w ten spo
sob' ze gdy tlok doszed! do dna walca' tamowal 
si~ przyplyw swiezej pary' a para nad tlokiem b~
d~ca, uchodzila pod tlok ; a zatem cisnienie z obu 
stron tloka ulegalo rownowadze. Na koncu waha
dJa u1nieszczony przeciwci~zar uskutecznial podno
szenie si~ tloka do gory. 

, Jakkolwielt maszyna Watta pojedynczego dzia
}ania kutecznie sluzy do dnia dzisiejszegodo pom
powania wody, urz~dzenie to jednak do innych 
~)rae mechanicznych niepraktyczuem okazalo si~. 
'V rozmaitych przemyslowych celach ruch pro
stolinijny tloka zamienia ~i~ na kolowy, co wpra
wdzie dokonac si~ da i w maszynach pojedyncze
go dzialania, jednakze, jezeli ruch ten rna bye je
dnostajnytn, dokazac tego mozna tylko za pomocq, 
wielkicj tnas. y bezwladnej, t. j. kolaszalonego czyli 
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zamachowego; do pon1szenia jednak takiej 1nassy 
traci si~ wielk~ ilosc poruszaj~cej sily, ktoraby 
skuteczniej do innej pracy uzyt~ bye mogla. 

Geniu z W atta rozpoznal wkrotce i tfJ niedo
godnosc i zaprowadzil maszyny porlwo}nego dzia· 
lania. Tutaj para dziala na tlok z obu stron na
przemian, a przeciwci~zar wahadla jest tu calkiem 
niepotrzebny; kolo zas szalone, sluz~ce do ujedno
stajnienia ruchtt kolowego, moze bye daleko lzej
sze. W r. 1782 otrzymal Watt patent na maszyny 
podwojnego dzialania, i od tego tez czasu maszyna 
parowa, jako w zy tkim przemyslowym celom od
powiadaj~ca, weszla w powszechne uzycie. 

Wynalazek maszyn podw6jnego dzialania Inn
sial juz latwo naprowadzic na mysl urz~dzenia ta
kich maszyn, gdzieby si~ para nie zag~szczala, ale 
albo w powietrze uchodzila, lub tez do innych ce
low technicznych uzyt~ bye mogla. Poniewaz pa-
ra w maszynach bez zag~szczania posiada wyso
kie pr~zenie , dlatego tez takie ma ·zyny zwyk!o 
si~ nazywac: maszynaJJli uYysokie"o cisnienia. Na
zwisko to jednak w dzisiejszym stanie mechaniki · 
jest niewlasciwe, gdyz dzisiaj od maszyny dobrej 
wymagamy, aby juz to z nizkiem, juz z wy ·okiem 
pracowala cisnieniem. 

W r. 1802 Trevethick i Vivian wynalezienietn 
maszyny wysokiego cjsnienia stanowi'! w mecha
nice wain~ epok~. · 

Leupold jeszcze w r. 1724 projektowal n1aszyn~ 
wysokiego cisnienia, ktora jednakze, z powodu 
no\vosci i nieznajomosci sily pary, nie weszla w 
uzycie. Dopiero dwaj powyzsi mechauicy angiel
scy zaprowadzenie1n odpowiednich kotlow, umie
szczeniem w ich wngtrzu ogniska, zaprowadzeniem 
r6wniez pompki zasycaj~cej kociol, my 'I sw~ do 
skutku przywiedli. 

~Iaszynyparowe wysokiego cisnienia byly prze<l-
. miotem licznyeh prob i przemian: Oti1ciera E1oansa 
w Ameryce, Dl'rt i ltbana w Piau, Henscllla w J(as
sel, Care' go w Paryzu, kt6rzy wzgl~dne pr~~enie 
pary do 7-miu, a nawct do 10-ciu, atmosfer dopro
wadzili i z takowej korzystali. 

W .4-\.nglii~ z obawy niebezpieczei1stwa, dlugo siQ 
obywano 1na:szyna1ni nizkiego cisnienia. 

Liczne robiono pr6by nad pol~czenietn tnaszyn 
wyso]{iego i nizkiego cisnieuia, a by korzystac 
z rozszerzania pary. Juz w r. 1782 przewidywal .. 
Watt korzysci z rozszerzania pary, poniewaz je
dnak n~ywal do tego celu pary nizl{iego cisnienia, 
niem6gl wi~c korzystnych otrzymac wypadkow. 



Niedlugo potem, bo w r. 1799, niejaki Afu1·tay 
w Leeds przepuszczanie pary do walca za pomoc~ 
klap stozkowych bardzo korzystuie szufiad~ za
st~pil. 

Artur Woolf, mechanik w Cor1\wallis, mysl swych 
popr~ednikow o rozszerzaniu pary w r.1804 przy
wiodJ do skutku, a jego maszynQ uwazac nalezy za 
przedsta,vicielk~ syste1nu rozszerzalnego. W roku 
1810 zaprowadzil w kotlach rury 10 cali srednicy 
maj~ce, przez co otrzymal par~ 40 funt6w pr~zenia 
na cal kwadratowy i takow~ wpuszczal na tlok ma
l ego walca. Maszyna W oolfa ulegla licznym po
prawkom; zasad~ jego starano si~ takze do maszyn 
parowych jednowalcowych zasto ·owac, ale w tym 
razie zachodzi potrzeba uzycia walca parowego 
wielkich rozmiarow, takichze rozn1iarow kot!a i ko
la szalonego. Szczegolniej korzystnie daje si~ uzy
wac fOZSZerzanie przy Inaszynach W atta pojedyn
Czego dzialania, do pompowania wody sluz~cych .. 

Do nowych ulepszen nalezy konstrnkcya wal
cow o · cylnj~cych albo wahadlowych. Maszyny te 
s~ nadzwyczaj proste i zajmuj~ malo n1iejsca; Jua
szyna bowiem szesciokonna potrzebuje tylko prze
strzeni 3 stopy){wadratowe w podstawie, a 6 stop 
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na wysokosc i nie ulega tak cz~stym zepsuciom jak 
• Inn e. 

R6wniez i w historyi zeglugi z zapro\vadzenienl 
maszyn parowych rozpoczyna si~ nowa epoka. 
Od wynalazku zagli , gubi~cego siQ w odlegh~j 
przeszlosci' wszystkie post~py nazwac ty lko mo
zna poprawkami; dopiero maszyna parowa stanowi 
rzeczywisty post~p i emancypacyt}:· zeglugi. Jak 
dawniej tak i clzisiaj korzysta0 ona moze z sily wia
tru, lecz frdy ten pon1ocy odmawia, n1oze ·iQ zu
pelnie bez niego obejsc. Dzisiaj statek parowy, 
z powodu przeci,vnych wiatrow, nie n1arnuje bez
czynnie tygoclni i IniesiQcy, a cichy stan powie·· 
trza nie przyprawia juz wi~cej o rozpacz niecier
pliwych zeglarzow. Przysta1i z l(torej odbijaj(}:, znow 
ich niedlugo z powroten1 ogl~da. 

W r. 1807 po raz pierwszy n1aszyna parowa uzy
t~ byla w zegludze. ll. 1/ulton urzq,dzil w poreie 
Now ego Y orku pierwszy parostatek ~( Clermontn, 
ktory lndyanie uwazali za narz~dzie piekielne. 

Opieraj~c si~ na podaniu z Journal des Debats 
wyj~te~, juz w r. 1781 niejaki Jouffroyrobil prob~ 
ze statk1em parowynll40 stop dlugi1n, na Sekwa
nie niedaleko Lyonu , wkrotce jednak 'vybuchla 
rewolucya prace jego na niejaki czas przerwa
la. Po powrocie ~woim do kraju wyczytal byl 
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J ouffroy w czasopisn1ach, iz patent na budowanie 
parostatkow przyznany zostal przez rz~d panu de 
Blanc; appellowal wi~c do dyrektoryatu, lecz ten, 
zatrudniony b~d~c wazniejszemi sprawami, rzecz t~ 
na pozniej odlozyl. W chwili gdy Jouffroy ocze
kuje pomy~lnego rozstrzygni~cia swojej skargi, 
zglasza si~ Fulton An1erykanin z tymze samym wy
nalazkiein, !{tory, wedle wlasnego jego zeznania 
i wszelkiego prawdopodobienstwa, byl tylko owo
cem szcz~sliwego przypadku. <cGotowalem wod~ na 
herbat~>> mowi on, «i postrzeglem, ze para pokry
w~ naczynia podno~ i i z widoczn~ gwaltownosci~ 
usiluje uchodzic. Naczynie to z~mknqJem powtor
nie szczelnie pokryw~, ale zjawisko znow si~ po
wtorzylo. Nakoniec zawiesilem na pokrywie ci~ .. 
zar; teraz para nie n1ogla juz wprawdzie pokrywy 
podniesc, lecz zato rozsadzila naczynien. <c Zbudo
walem)) n1owi dalej, cnnaszyn~ ·parow~, oraz statek, 
za pon1oc~ ludzi ktorzy si~ tego rodzaju prac<! uie 
zajmowali nigdy. Wszyscy mieszkancy Nowego 
Y orku uwazali prac~ 1noj~ jako czyste marzenie. 
Zmuszony bylem znosic smiechy, zarty i szyderstwo 
widzow, cz~sto nawet gorzkie przymowki; a w ca
lem 1niescie tylko z ubolewaniem o Fultonie m6-
wiono. Nigdy · nie uslyszalem ani jednego ·Iowa · 
pociechy. Nare ·zcie nadszedl dzie1l. w ktorym 
miala bye wykonana proba; zaprosilem "vi~c moich 
przyjaciol. Nie ukrywalem bynajmniej przed sob~ 
trudnosci rnog~cych si~ wydarzyc w czasie wyru
szenia w drog~, a moi przyjaciele na pokladzie b~
d~cy nadaremnie usilowali wewn~trzn~ obaw~ u
taic; ja san1 zacz~len1 juz w~tpic. Na dany znak ' 
poruszyl siQ paro tatek' lecz si~ znow zatrzymal, 
i niepodobna lDU bylo W tej samej chwili dalszego 
nadac ruchu. V\r ~z~dzie rozleglo si~ glosne sze
tnranie; na wszy 'tkich twarzach malowalo si~ zy
we wzru zenie i pewien niespokoj. Ja tymczasem 
sledzilem przyczynQ tego zatrzymania, i znalazlem 
j~ w zletn przyRtawaniu pewnych cz~sci maszyny 
do sicbie, co u un~wszy, w pol godziny w dalszq, 
puscilem si~ drogQ. )) 

Czy }fulton byl sainodzielnyin wynalazc~ stat
k6w parowych, czy 1nial jakiekolwiek wiadon1osei 
o ro botach J ouffroy, de Blanc "a lub Mill era, j u.~ 
w r. 1794 w Dalswn1ton budujq,cego model statku 
parowego, trudno jest z pewnosci~ orzec. 

" ' Anglii ukazal si~ pierwszy parostatek w r. 
1811, w e Francyi r. 1816, na jeziorze Boden 1822, 
na srodkowym Renie 1825, a dnia 8 kwietniu 1838 
r. odbil <c Great Western» z Bristolu, przybyl zas 

11 
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do Nowego Yorku dnia 21 t. m., czyli za dni 13. 
Mi~dzy Nowym Yorkiem a Brem~ w Niemczech 
parostatek «Washington» w r. 1846 pierwsz~ od
byl podroz. Dzisiaj urosla liczba parostatk6w do 
kilku tysi~cy. l(ilkaset przesuwa si~ po rzekach 
Stanow Zjednoczonych, tylez po rzekach Anglii, 
Francyi, Niemiec i t. d., a od lat kilku i nasz kraj 
cieszy si~ zaprowadzeniem zeglugi parowej, lttorej 
liczba parostatkow, oprocz 22 gabar, do 14 docho
dzi. Z tych 3 osobowe utrzymuj~ latem ci~gl~ 
kommunikacy~ mi~dzy Nowq AleksandTyq (Pulawa
mi) a granic~ prusk~h t. j. Ciechocin/rieu1. 

Ze sruba DlOZe sluzyc do podnoszenia ci~zarow 
lub plynow, juz Archimedes nauczal. Niektorzy 
dawniejsi :fizycy dowodzili,· ze z pomoc~ sruby Ar
chimedesa, przynalezytej chyzosci, mozna poruszac 
statek pod wod~. Praktycy jednak do tego twier
dzenia najn1niejszej nie przywif!zywali wartosci, 
choc je nawet w nowszych czasach i Tredgold za
lecal. Dopiero przed kilkunast~ laty Fr. S1nitlz ro
billiczne pro by, ktore pomyslnym skutkien1 u 'vien
czone zostaly. W r. 1837 otrzymal Smith patentna 
parostatki srubowe. Francuzi wynalezienie ich przy
pisuj~ panu Sauvage. Smith zbudo,val pierwszy 
parostatek srubowy 60-cio konny, 0 240 tonach 
objemu, i dalmuimi~ <cArchimedes»; a pier,vsz~ po-

. droz odbyl nim z Dower do Calais r. 1840, w da
leko kr6tszym czasie anizeli inne parostatki. Po
dr6z z Portsmouth do Oporto (800 mil ang.) odbyl 
,v 70 godzinach. vVkrotce nietylko Anglia, ale 
Francya i Ameryka przyj~ly systemat srubowy, 
gdyz tym sposobem unikniono cz~stego psucia si~ 
kollopatkovv:ych. Kolosalny ccGreat-britain», z ma
szynami sily 1,000 koni i 3,500 ton6w objemu, jest 
okr~tem srubowym. 

Nie wsz~dzie jednak znajduj~ si~ rzeki lubkana
fy, z ktorychby ludzie korzystac mogli, a szossy i 
poczty staly si~ nadzwyczaj m~cz~ce i nudne, 

• 

... 

gdy sifJ ukazaly drogi zelazne i wozy paro
we. Tak wi~c nagle w dzisiejszym wieku, a mia
nowicie w ostatnich dw6ch dziesi~tkach Iat, sila 
pary wazne poczynila odmiany w przemysle. Dre
wniane szyny, z z~laza lanego, nakoniec z kutego 
zaprowadzono w kopalniach Anglii i Niemiec, dla 
odniesienia wi~kszej z sily koni korzysci. Lecz 
z czasem i konie za niewlasciwe do poci~gu uzna
no. Stephenson w r. 1814 zbudowal pierwszy paro
woz do przewozenia w~gla na kolei zelaznej z Dar
lington do Stokton. Kociol mial wewn~trz ogni
sko urz~dzone podlug Trevethick'a, kt6ry jeszcze 
w r. 1802 zbudowal parowoz, jednak nieprakty
czny. Dyrekcya kolei z Liverpool do Manchester 
dnia 20 kwietnia 1829 r. naznaczy!a 500 funtow 
szterling6w nagrody za parowoz, kt6ryby przynaj
mniej 10 mil angielskich w jednej godzinie odby
wal, przy ci~iarze trzy razy wi~kszym od swego 
wlasnego. Parowoz <<RakietaJ) Stephensona wygral 
t~ nagrod~. l(orzystaj~c z innych autor6w, umie
scil on poziomo w wodnej przestrzeni kotla paro
wego 25 rur plomiennych, po 3 cale srednicy ma
j~cych, a ty1n sposobem powi~kszyl znacznie po
'vierzchni~ ogrzewaln~ kotla. 

Wypada w ko11cu nadmienic, iz 'v budowauiu 
maszyn parowych wspolzawodniczq. z Angli~ pra
wie wszystkie kraje, i liczba ich z post~pem cza
su i przemyslu rosnie integralnie; a kiedy w kraju 
naszym w roku 1823, jak Janicki w dziele swojem 
o .Alaszynach pcn~nych powiada, przemysl ograni
czal si~ jedynie na trzech maszynach parowych, 
dzisiaj naliczyc ich mozna do kilkuset. 

W arsz.taty Zeglugi parowej na Solcu buduj~ o
becnie a,vie maszyny parowe 0 sile 60 koni, dopa
rostatkow r6wniez w tychze buduj~cych si~ war
sztatach. 

J. K1~. Pieffnszek. 

• 
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ZACBOWANIE CIAI.. ORGANICZNYCB OD ZEPSUCIA, . . 

WED~UG METODY DOI(TOR.A~ FALCON! . 

W obec powtarzaj~cych si~ zbyt cz~sto wypad
kow smierci pozornej, nikt juz zapewne dzis nie 
zaprzeczy, ze niepodobna scisle oznaczyc czasu po
za ktory powrot do zycia czlowieka pogr~zonego 
w letargu staje si~ niemozliwy1n; ze nieomylnq, 
oznak~ smierci stanowi jedna tylko zgnilizna, kto
ra niekicdy nast~puje bezposrednio po zgonie, lecz 
w wielu takze wypadkach po uplywie dopiero dni 
kilku; ze przeto jedynym spo obem uniknienia nie
szcz~sliwych wypadkow jest zacho,vanie cial do
poty, dopoki ieh rozklad nie stanie si~ widocznym. 
Z drugiej jednakze strony dluzsze przechowywanie 
tn1pow w n1ie zkauiach prywatuych lub don1ach 
pogrzebowych, bez uzycia przytenl srodkow zapo
biegajC1cych szerzeniu si~ miaztn zarazli,vych, nie
zawodnie , taloby si~ szkodliwen1, narazaj~c zdro
wie zyj~cych, dla urojonego najcz~ 'ciej niebezpie
czenstwa zmarlych. 

Oddawna wiQC przemysliwano nad srodkiem za-
. chowania cial od zepsucja, kt6ryhy, zapobiegaj{!c 
ich rozkladowi, jednakze w takin1 zo tawial je sta
nie, aby nic nie przeszkadzalo mozliwen1u powro
towi do zycia: Srodek ten, jesli w zupelnosci od
powicdziec rna celowi, powinien l~czyc w bo
bie kilka trudnych do pogodzenia waruukow: po
trzeba aby nie naruszal calosci trupa; aby nie 
byl szlcodli,vynl dla osob otaczaj~cycll; aby bez 
wielkich zachod6,v i kosztow za tosowac go mo
zna 'v sa1nCn1 mieszkaniu zmarlego; aby dozwalal 
uzycia wlasciwych srodkow lekarskich, w zanlia
rze ocknienia ukrytego moze zycia; aby w szcze
g6lnych wypadkach nie przeszkadzal badaniom 
medycyny SC1dowcj, i t. p. Ani chlor, ani arszenik, 
ani WQgie], ani d~bnik, ani n1ascie i essen eye od 
wiekow w tym celu uzywane" zadania powyzsze
go roz,vi~zac nie zdolaly. W najnow zym dopiero 
czasie \Vloch lfalconi, wynalezienien1 mi~szaniny 
zlozonej w wi~kszej cz~sci z siarczanu cynku (bia
lego witriolu) wszystkim tym wyn1aganiom najzu
pelniej odpowiedzial. ( ') Tygodnik francuzki <cCos-

{ 1) W najnowszym czasie pisma francuzkie podaly wia
domosc o zastosowaniu w tymze s~mym celu gliceryny, sub-

mos,)) wychodz~cy w Paryzu pod redakcy~ ksi~
dza Moigno, tak si~ wyraza o tym ciekawym i wa
znym z wielu wzgl~dow wynalazku: 
<cMi~szanina doktoraFalconijest pro zkiem bialytn 

przyjemnego zapachu, ceny bardzo umiarkowanej, 
zapobiegaj~cym zgniliznie bez nadwer~zenia orga
nizmu,zoboj~tniaj~cytn szkodliwe wyziewy, jednem 
slowem opiekUilCzym d}a zn1arlych, a raczej pogr~
zonych w letargu, bez narazania zyj~cych. Naj u
rowsza hygiena i policya lekarska, n~jreligijniejsze 
poszanowanie dla zmarlycb, nttjdrazliwsza delika
tnosc uczuc, wszystkie te wzglQdy zaspokoi zupel
nie uzycie tej zbawiennej mi~ zaniny, przeciwko 
ktorej cienia nawet zarzutu wynalezc niepodobna. 
Zyczyc tylko nalezy aby ten srodek wsz~dzie si~ 
upowszechnil, aby si~ stal przedmioten1 nieodzow
nej potrzeby, aby stosowanie jego raz na Za'\VSZe 

za swi~typoczytano obowi~zek. Rzecz to najprost
sza w swiecie, a jednak iluz straszliwym zapo-. 
biedz moze wypadkom! 

H Wyslaw zy 'vn~trze trumny przeseieradlem, 
sypie si~ na dno 'varstw~ tego proszku, grubosci 
5-6 centin1etro\v, na ktor~ kladzie siQ trupa; (2

) 

potem dodaje go si~ tyle zeby cialo, procz twarzy, 
n1niej 'vi~cej bylo nim pokryte; nakoniec, gdy za
dnej juz nienla w~tpliwosci ze smierc istotnie na
stqpila, nie pozostaje jak zlozyc przescieradlo i 
trun1n~ przykryc 'viekiem. 

(< Lecz og6l w~tpilby moze o cudownej skutecz
nosci metody doktora Falconi, gdybysmy zapewnic 
uie n1ogli ze liczue doswiadczenia potwierdzily ta
kow'! w sposob najswietniejszy. Przyto'czyn1y je-

• • 
' -

stancyi otrzyn1ywanej przy zamianie tluszcz6w na mydlo. 
Doktor Den1arquey w Paryzu robit z glicerynt} pr6by 
w szpi~alu sw. Antoniego, i przekonal si~ ze on a zapobit"
ga naj zupelniej rozkladowi cz~sci organicznych, tak zywych 
jako i martwych. Kt6ry z tych dw6ch srodk6w lepi ej od
powindn. celowi, jest to pytanie kt6re nauka rozstrzygn~6 
dopiero moie nn zasadzie licznych i roznorodnych do· 
swiauczen. (Redak.} 

( 2) Rozumie si~ ze cialo w takim razie powinno bye bez 
odzieiy. 
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den tylko przyklad, ktorego swiadkiem byl dr. 
Luppi, znakomity lekarz lyonski. 

«Wybralismy, mowi p. Luppi, trupa 27 letniego 
m*Jzczyzny, zmarlego przed dwoma dniami na ja
k~s chorob~ gor~czkow~. Nogi jego przechodzily 
w stan nabrzfJklosci, a skora na brzuchu, silnie wy
prfJzona, pokryt~ byla zielonawemi plamkami, za
powiadaj~cerni rozpoczynanie sifJ rozkladu. 

ccCialo to, zlozone w trumnie i zanurzone w mifJ
szaninie zachowawczej, (ktorej sil~ powi~kszylisrny 
zdwojeniem ilosci soli antiseptycznych ( 1 ) bfJdq,
cych j ej podstaw~), po osmiu dniach nie wyziewa
lo zadnej woni uieprzyjemnej i nie przedstawialo 
najmniej. zego sladu postfJpuj~cej zgnilizny. To 
samo mialo miejsce w dni pifJtnascie, w trzy tygo
dnie i nareszcie po uplywie miesi~ca, czasu, jak 
si~ zdaje, az nadto dostateoznego dla przekonania 
nawet najniewierniejszych. '" 

«Dowiadujerny si~ nadto ze sprawozdania p. Lup-
pi, ze s,vietny ten wynalazek zwyci~zko juz utoro
wal sobie drogr. 

<< Wiadorno iz , na mocy rozporz~dzenia policyi 
mia"ta Paryza, trupy przeznaczone do transportu 
powinny bye otoczone substancyami zdolnemi za
pobiedz zerzeniu si~ zgnilizny, a przynajmniej 
zobojQtnic j ej skutki. Az dot~d, w braku skutecz
niejszych ~rodkow, poprzestawano w tym celu na 
mi~szaninic ze sproszko,vanego w~gla i d~bnika, 
niedostatecznej bardzo pod wzglfJdenl sily zacho
wawczcj. Obecnie, po otrzymanin opinii rady le
karskicj 111ia. ta Paryza, korzystnej dla wynalazku 
doktora Falconi, prefekt policyi rozkazal wpro
wadzic go w 'vykonanie. 

((Rada lekarska miasta Lyonu, id~c za przykla
dem Paryza, wyrzeklarowniez na n1ocy niezbitych 
dowodow, ze mi~szanina w mowie hQd~ca zacho
wnje ocl rozkladu martwe CZQsci organiczne, niedo
puszczaj~c szerzenia sifJ ll1iazmnieprzyjemnychlub 
szkodliwych, i skutkiem tego adn1inistrator depar
tamento Rodanu dozwolil jej uzycia. 

cc W na ·t~pstwie tych postanowien dyrektorowie 
przedsiQbierstw pogrzebowych w Paryzu, Lyonie, 
Rouen i Lille wydali do rodzin swych okr~gow 
L a.stQpuj~ce cyrkularze: 

uZdarza si~ czfJsto ze ciala zmarlych, po zloze
niu w trun1nacl1, wydaj~ szkodliwe wyziewy, b~di 
w domach prywatnych, b~dz w kosciolach, gdzie 
te wyziewy nieraz staj~ sifJ nieznosne1ni. 

( 1) Sluz~cych przeciw zgniliznie. 

' 

Wazn~ t~ niedogodnosc latwo jest usun~c, jesli 
cialo, w chwili zlozenia go w trumnie, otoczymy 
srodkiem zachowawczym, dose silnym do wstrzy
mania zgnilizny. Uzycie w tyrn celu otr~bow oka
zalo si~niewlasciwem, bo klejowate icb cz~sci przy
spieszaj~ owszem rozklad organizmu. 

«Dla zapobiezenia wskazanej niedogodnosci, 
przedsi~bierca sluzby pogrzebowej miasta Paryza 
zawiadamia mieszkanc6w, iz na zasadzie rozporzq,
dzenia prefekta policyi z d. lllipca 1853 r. przy
gotowal do uzytku publicznego proszek bialy ro
slinno-mineralny, maj~cy wlasnosc 'vstrzynlywania 
zgnilizny i zoboj~tniania szkodliwych wyziewow.» 

«Mozemy wifJC uzasadnion~ miec nadziej~, ze 
niedalek~ jest chwila, w ktorej na tnocy obowi~zu
j(}!cych przepisow, az nadto w tym razie usprawie
dliwionych, uzycie proszku zachowawczego stanie 
si~ powszechnem; w ktorej rozporz~dzenia pogrze
bowe dozwol~ wszystkim klassom spolecznosci 
przyst~powac do pochowania zmarlych nie pr~
dzej, jak w chwili kiedy juz zniknie wszelka na
dzieja powrotu do zycia. ~atwo wtedy b~dzie 
urz'!:dzic don1y pogrzebowe, zaopatrzone w po
trzcbne srodki hygieniczne i terapeutyr.zne, przy 
pomocy ktorych, bez narazenia zdrowia publiczne
go, bfJdzie 1nozna miec pewnosc, ze nikogo zyw
cetn si~ nie pogrze bie, a razem, ze nieprzeszkodzi 
sifJ powrotowi zycia, na przypadek stnierci po .. 

' . • 

zorneJ. 
« J ezeli post~p ten zbawienny poz~danyn1 jest dla 

Francyi, nierownie potrzebniejszy1n jeszcze sq,dzi
my go w .. A.nglii, gdzie w ogolnoHci zw loki cho
wajCI! dopiero w dni kilka po zgonie'l gdzie posza
nowanie ella zmarlych i obawa do przesady nieraz 
posunigta, narazaj~ kazdodziennie zdrowie %yjq.
cych. W Londynie umiera rok. rocznie przeszlo 
60,000 osob, to znaczy ze 60,000 rodzin przez dni 
killra bywa wy~tawianych na szk.odlil\rc wyzievvy 
trupow. My~l to przerazaj~ca, nawct w czasic zwy
czajnym; ~ coz d<?piero w porze epide1nij i chorob 
zarazliwych! Oby ta nasza wztnianka ockn~la bacz
nosc publiczn~; a jesli rz~dy w to si~ nie ,vdadzq,, 
oby interes przynajmniej wlasny pobudzil prywat
nych do wprowadzenia w uzycie tego srodka zba
wiennego. Eksploatacya metody doktora Falconi 
bardzo korzystucm stac sifJ moze przedsiQbierstwen1, 
a jak w tyln razie, z~dza zysk.u dobroczynne zara
zem dla Judzkosci przynioslaby sku tki. >> 

Ty le dziennik Cosmos; my dodajemy ze Ini~sza
nina doktora Falconi w ksztalcie plynu sluzy do za-
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chowania wszelkiego rodzaju preparatow anatomi
cznych, a plyn ten, wpuszczony w system cyrkula
cyi, najdzielniejszym staje si~ srodkiem zachowania 
cial zmarlycb przez dlugie lata w stanie natura} .. 

nym, i korzystnie pod kazdym wzgl~dem zast~po
wac moze uzywane dot~d tak kosztowne, a malo 
jednak sknteczne, balsamowanie. 

POPROWADZENIE KANAI..U 

PRZEZ 

~li~DZYJ\IIORZE SUEZ. 

Z pomiQdzy kwestyj cal~ ludzko ~c i dzieje jej powstalo czasach. Rozpocz~ty wi~c kana} pozo
cywilizacyi przewaznie obchodz~cych, a dot~d nie- stal niedokoi'lczonym, az do panowania Ptolemeu
rozwi'!zanych, jest kilka ta.k zywotnych, tak zdaje sza II Filadelfa (284 246 przed Chr.), ltt6remu, 
si~ nieuniknionych, ze umyslludzki coraz to je po- podlug Diodora z Sycylii, nalezy siQ slawa jego 
chwycal w pewnych przestankach, i choc je odra- dokonania. !Canal tez nosil wtedy nazw~ Ptote
czal chwilowo, przerazony ich wielkosci~, to znow 1naeu.r; ft112nis n. C(l1Ut/'is. Zdaje si~ jednak ze staro
po jakim ~ cza. ie z podwojonyn1 podno iljc zapalem, zytni Grecy i Egipcyanie nie odnosili z tej drogi 
jak gdyby nowe pokolenia cznly i<J ilniej zemi zbyt wielkich korzysci handlo"vych; dlugosc jej 
ku uokonaniu dziela i lepiej przygotowaneini ku biegu przez ob zary piaszczyste (szla bowiem na 
usuni~ciu trudnoJci, kt6re wstrzy1nyw;:tly ich po- Bast~, Belbei i jeziora Gorzkie ), trudno 'c zt<!d u
przeunikow. · trzymania, a nadew zystko obojgtnoHc i upadek 

Kanalizacya 1ni~dzy-morza ~uez, 1najqca. skr6cie ostatnich Ptole1neusz6w, przyczynily i~ wkrotce 
o pol ow~ drog~ z Zachodu na W chod, nalezy do jej zni 'zczenia. . J akoz za czasow jnz l(Jeopa
wlasnie do rzgdu podobnych kw:estyj. Zdaje si~ try kanal n1usial bye niesplawnyn1, kiedy kr61owa 
jednak iz wiek dziewi~tnasty, epoka tyln olbrzy- ta, po kl~~ce pod Actium {31 przed Chr.) nie mo
mich przedsigwzi~c, dokona nareszcie w sposob gla nin1 przeprowadzic swych galer6w, cJ1roni~c 
tr,valy dziela o ktoren1 przed trzy<lziestc1 \viekan1i siQ od pogoni Okta,viana. 
1narzyli wladzcy Egiptu, a pozniej Persowie, Rzy- Za czasow rzyn1skich ce~arz Adryau (117-138 
mianie i Arahowie, i ktOre· mialo juz nawct chwile I po Chr.) ponowil prace nad oczyszczeniem kanalu, 
zbyt krotkie rzeczy,vistego istnienia. kt6ren1u nadal n1iano kanalu Trajana, od imienia 

Na ostnna ~cie jeszcze wiekow przcd cr~ chrze- swego ojca przybranego. W ~tpliw~ wszakze jest 
seiaD. k~ '1ezostrys, czy Psamn1etyk, l)OWZiq! p~erw- rzecz~, czy wtedy \Vodna takommunikacya l~czyla 
szy mysl pol~czenia za pomocq. kanaln 1norza Srod- rzeczywiscie oba n1orza; przynajn1niej za<.lnej o tern 
ziemnego z Czerwonen1, i rozpoczC!l ur.leczy\vi- wznuanki nie znnjdnjc1ny w historyltach wspolczes
stnienie takowej. Syn jego Nechao II pro\vadzil nych. Pod panowanie1n uopiero Arab6w kalif 
dal<~j roboty, i tnnsial uz yc \V tyro celu niez1nier- Omar kazal oczy~cic kanal Trajana, i wiadon1o ze 
nych kapitalovv i il, kiedy, podlug Ilerotlota, w cpoce tej przez lat prze zlo sto ( od 644 767 po 
120,000 robotnikow znalazlo sn1iere przy budowie Chr.) otwartytn on byl dla zeglugi. \Vkrotce atoli, 
kanalu. Zrazony j ednak niepon1y~lnq, wyroczni~h 'rod zatnie~ zek \Vewn~trznych, zapotnniano o ka
krol ten zaniechal przedsi~wzi~cia. nale, kt6ry zn6,v 'v cz~sci ulegl zatnuleniu, az wre-

lCiedy Egipt przeszedl pod pano'Nanie Pers6w szcie ltnlif ... ~bu-Giafar-Al-:Nlansnr, dla zle poj~tych 
(525 przed Chr.), Darinsz chcial dokouczye dziela powod6w trategicznych, kazal go zni zczyc zu
swych poprzedniltow; ale go wstrzymala uwaga pelnie od strony Suez ; reszty w nast~p twi~ wie
uczonych, ze z powodu wyzszego pozion1u 1norza k6w dol{onaly pia ·ki pustyni, tak iz uc 4i francuz
Czerwonego, Egipt 1noglby bye narazonym na za- cy w czasie wyprawy do Egiptu znalezli juz le
lanie' z czego widziemy iz mylne to lnnicmanie 0 dwo slabe wltl~slosci gruntowe, jako slau pozosta
roznicy poziomu obn morz nie w naszycll dopiero ly po pracy i wysiJku tyln zan1arlych pokolet1. 
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'V\T fOkU 1799, podczaS pami~tnej SWCj wypra
wy, Bonaparte myslal o przywroceniu tarozytne
go kanalu. Z rozkazu jego architekt Lepere spo
rz~dzil plany i kosztorysy, ktorc obliczyl na 9 mi
lionow frankow, i projekt by!byniezawodnie przy
szedl do skutku, gdyby wypadki polityczne nie 
przyzwaly nagle Bonapartego do Europy. 

W biezt!-cem juz stuleciu Mehmed-Ali wicekrol 
Egiptu poj~lniezmiernq, waznosc tej drogi handlo
wej, i zlecil naczelnemu inzenierowi swojemu Li
nant-bejowi (De Bellefond) przygotowaw?ze w ce
lu przywrocenia jej prace. Ul~kniono ~i~ jednak 
kosztow i trudnosci jakie nastr~czalo 'vykopanie 
kanalu, i odtct-d myslano jnz tylko o poprowadze
niu drogi zelaznej do Suez. Nast~pnie 'tnierc Meh
meda-Ali i pozniejsze wypadki polityezne raz je
~zcze t~ wazn~ spraw~ podaly zapomnieniu. 

Lecz kwestyc tego rodzaju to maj~wlasciwego, 
ze niemogc1 bye nigdy zupelnie zarzucone, ze od
nawiaj~ i~ same z siebie, gdy stosowna nadejdzie 
chwila. Nowy wicekrol Egiptu, swiatly Mohan1ed 
Said basza, firmanem z dnia 30 listopada 1854 r. na
dal <CJJ'rzyjacielowi swojenut. l!'eJ'dynandolt;i de Le.s
seps» pelnomocnictwo do za,viC!zania towarzystwa 
w celu przckopania miQdzy-morza Suez i cksploa
tacyi kanalu, kt6re nosic rna nazw~: 1'otDar:ystwo 
powszecltne lranatu 1no?·slriego· JJJ'zez Suez. Dwa gl6-
wnie ku temu podawano projekta: jeden kanalu n
kosnego, ktory za pomoc~ Nilu lq,czye mial Suez 
z Aleksandry~; drugi kanalu prostego, najkrotsz~ 
drog~ od "" ucz do Peluzy. Ten ostatni, wypraco
wany przez inzenierow wicekrola, Linant-beja i 
Mugel-bcja, i poparty przez p. deLes eps, stanow
cze~jak si~ zdaje, nzyskal pierwsze11stwo, ijuz z roz
kazu Said-basz y trzy brygady inzcnierow egipskich, 
pod kierunkien1 pp. Aivas i Ilottinger, odbywaj~ na 
calej linii projektowanego kanalu niwellacye i son
dowania do glQbokosci 10 metrow, aby poznac do
kladnie natl.n'Q O'funtu. 

Do grona kommi syi europejskiej utworzonej 
w zatniarzc kiero wania t(hn wiclkien1 przed i~wziQ
cienl nalezq: ze ~trony Niet~ueo tajny radca Lentze 
naczelny inzcnier robot hydraulicznych w Prusach; 
ze strony 1\.ustryi radca d,voru de N egrclli, dyre
ktor robot }Jublicznych; ze sttony 11'loch p. Pale
ocopa, minister robot publicznych w Turynie; ze 
strony I-Iollandyi p. Conrad, naczclny inzenier; ze 
strony Anglii, Francyi i innych kraj6w pp. Rcndel 
inzenier robot morskich, flarry He wet kommo
dor tnarynarki angielslticj w Indyach, Renaud 

.. 

inspektor jeueralny drog i mostow i Lieusson in
zenier-hydrograf marynarki francuzkiej. 

Nadeszla wiQc chwila w ktorej zadanie tylowie
kowe kanalizacyi 1ni~dzy-morza Suez wyjdzie na
reszcie z krainy teoryi i stanie si~ czyuem. Mnie
mana roznica poziotnumorza Srodziemnego i Czer
wonego, kt6rej lQkali si~ starozytni, i ktor~ nawet 
jeszcze w ezasie wyprawy Bonapartego do Egiptu 
inzenierowie francuzcy obliczyli na lOmetrow, nie 
stanie temu na przeszkodzie; najnowsze bowiem 
badania dowiodly, ze poziom morza Czerwonego 
jest tylko o 0,80 metra wyzszy od poziomu morza 
Srodziemnego, a i tQ mal<! roznic~ przypisac raczej 
nalezy silnym przyplywom morskim w pierwszym 
z tych 'vielkich wodozbiorow. PozostajC!t wiQc tyl
l{o trudnosci gruntowe, ktore, dziQki pot~znym ~rod
kom jakiemi rozrzC1fdza dzis nauka, niezawodnie 
zostan~ pokonane. \tVielkie to przedsiQwziQcie no
si calkiem charakter ogolno-narodowy, i nazwa 
TouJarzystwa pou:szerllnego dla kierujq,cego niem 
grona bardzo wJasciwie jest wybran~. Neutralnosc 
wlasnic stanowic b~dzie jego silQ; bo wszystkie 
narody calego ~ wiata intereso wane s~ zarowno 
w wykonaniu tej przewaznej rewolucyi zeglarskiej, 
ktora zn1niejszyc 1na o polowQ odleglosc Europy 
od wschodnich brzegow Afryki, od Indyj i Chin, 
a o j eclnQ trzeciC!,. CZQSC przyn~jn1niej od .... .L\.nstralii 
i Japonii. · 

Dla wyjasnienia szczeg6low rozpoczQtego obec
nie dziela kanalizacyi , kt6re go koszta 1najq bye 
poniesione przez stowarzyszenic akcyonaryuszow 
'Yszystkich krajow, podajemy czytelnikom J( iQgi 
Swiata w skr6ceniu sprawozdanie o nien1 p. de L es
sep , (pisane w Paryzu w n1ie i'!:CU ierpniu r. z. 1855, 
a ogloszone w zeszycie wrzesnio\vym pisnla fran
cuzkiego u Nourelles annates rles rol;a~eS>l ), i dolC1f
czamytl1appQ wskazujt!C~ kierunek projcktowaneO'o 
kanalu. 

.. .. .,. 

(( V\T miesi£!CU paidzierniku 1854 r., mowi P· de 
L esseps, wyjechale1n do Egiptn, dokqd wezwauy 
zostalem przez npwego wice-krola, Mohatned-Sai
da, zaszczycaj<!cego mnie od lat dwndziestu sw~ . , . 
przyJazntf!. 

cc W czasie podrozy odbytej z wice-krolem przez 
pu tyniC! libyjskCA, z .... ~leksandryi do l{airu, po raz 
pierwszy mowilisnly z sob~ 0 przekopaniu miQ
dzymorza Suez. Said-basza, przejQty waiuosci~ 
tego przedsi~wziQcia, zaz~dal wtedy odemnie napi
sania dotyczqcego tej kwestyi memoryalu. 
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<<Mozli wosc poprowadzenia kanalu l~cz~cego o- 2. (( U st~pienie bezplatne zajm~wanych pod ro-
ba morza zadnej nie podlegala w~tpliwoSci. "':'Y- _ boty grunt~w, b~d~cych wlasnoScu~ r~~du. 

0 konano go juz trzykrotnie: za czas6w Faraonow, 3. HPodzial pom1~dzyakcyonaryuszow 75 ~0 czy-
pod panowaniem Ptolemeuszow i pod rz~dami ka- stego zysku.. . , 
Iifow. Trudno 'c wi~c zadania lei ala jedynie wwy- 4. « U st~?1en1e bczplatne gru~tow rz.~dowy~h, 
borze mi~dzy kanalem prostym lub ukosnym. az dot~d n1euprawnych, _nawodn1ony.~h 1 upraw1o-

uPierwszy przerzynac mial mi~dzymorze w kie- nych koszten1 lub star~n1e1n ko~pan11, z~ pomoc~ 
runku mniej wi~cej prostym od poludnia ku polno- poprowadz~nego od N1lu kanalu IrrygacyJne~~·. . 

t· d s do Peluzy· drug1• zwracaiac si" od 5. HPobor oplaty od prywatnych wlasciCieh cy, czy11 o uez , , J ~ " ~ , , d · · 
S k N.l · mial przebiedz znaczn!l. CZASC Egip- gruntow , pragn~cych korzystac z nawo n1en1a 

nez u 1 ow1, '1: ~ b d · d · k · · 
t · d · , t Aleksandryi przez kanaly ~ ~ce w pos1a antu ompan11. u 1 ostQgnac por u · .. . 1 • k 

1 
, 

~ , , , 6. ccP1·awo bezplatnego wybteranta z opa n rz~-
<<Nalezalo przeto nasamprzod rozstrzygn~c kto- d h lk" h t l, t b h d b 

, • • , 1 owyc wsze IC rna erya ow po rze nyc o u-
ry z tych dwoch ystemow zasluguJe na p1erwszen- d k 1 

I d l , . k . . k . owy ana1 u. 
stwo tak pod wzg e em atwosc1 wy onan1a, Ja 1 7 W 1 d , t l , . t ' . .... . . . . . . cc o ny owoz rna erya ow 1 maszyn w ym· 
z uwaO"i na szybkte 1 korzystne rozwint~cte s1~ ze-

1 
. d h . o · ze ce u z zagran1cy sprowa zanyc . 

glugi. . . . , 8. << W ynagrodzenie na rzecz kompanii za maj~-
ccDla wteln I waznych bardzo ~o~odow, po _oce- tek jej ruchomy, ktory po uplywie lat 99 przejdzie 

nienie ktorych odsylam czyteln1kow do Mon1tora na wlasnosc rz<!du. 
z d. 6 ~ipca r. b., oswiadczylem ~i~ za~ana~em pro- 9. ccNakoniec uroczyste zapewnienic pon1ocy, tak 
stym, 1 w dnchn tym podalem wice-krolowt memo- ze strony san1ego wicc-l{r6la, jako tez 'vszystkich 

ryal. urzQdnikow egipskich, w wykonaniu calego przed· 
· «Jego Wysokosc, przychylaj~c si~ <lo przelozen si~bierstwa i eksploatacyi przywileju. 
moich, r_aczyl wydac firman, i zakom1n~1nikowal go <cFir1nan wice-krola przedstawial wi~c cech~ zu-
wszystkim konsulom mocarstw zagrantcznych. pelnej bezstronnosci i dq,zenia ku dobru powszech-

H]"irinan ten nadaje mi wladz~ wylq,czn~ utwo- nemu, }{tore jcdynie zapewnic mogly po1nyslnosc 
rzenia kompanii kapitalistow w~zystkich naroJ6w, zamierzonego dziela. 
w celu przekopania mi~uzy1norza Suez i eksploa- <<Oduawal on nowo-projektowan'b kommunika
tacyi kanalu l~cz~cego oba morza, kt6ra to kompa- cy~ na wspolny dla wszystkich pozytel{, i wzywal 
nia nosic rna nazw~: Towatzystwo JJou·szeclnze Ira- Irapitalist6w wszech narod6w do przyj~cia udziah1 
natu 1notskiego JJJ'zez Suez. · w korzysciach tego przedsi~wzi~cia. 

<cl.>owinno ~ci kompanii s~: ccPo zrobicniu tym sposobem pierwszego kroku, 
1. ((Wykonanie wlasnyn1 kosztem wszelkich ro._ potrzeba bylo przystqpic do rozpoczcacia wykona-

bot konstrukcyi. nia. Odebralen1 wi~c rozkaz wiee-krola abym raz 
2. "\Vyplata indemmzacyi 'vywlaszczony1n posia- jeszcze zbadal miejscowosc mi~dzy1norza, eel em 

daczom grunt6w. sprawdzenia poczynionych juz dawniej badan. 
3. «Oddzielanie 15°/0 czystego zysku przedsi~- «Przcznaczono mi do pomocy dw6ch inzenier6w 

bierstwa na korzysc skarbu egipskiego, i 10°/0 na znanych oddawna w swiecie naukowyn1, ktorzy 
korzysc czlonkow zalozycicli kompanii. wykonali juz w Egipcie ogromne roboty hydrau-

4. ((Pozostawienie rzq,dowi egipskiemu prawa za- liczne: p. p. Linant-bej i Mugel-bej. 
twierdzenia nstanowionej przez kompani~ taryfy <<Zbadanie nriejscowosci nust~pilo w grudniu i 
splawu i jej statut6w. styczniu uplynionym (1854 1855). Po zlozeniu 

5. (<Obowi~zek zachowania w taryfie zupelnej wice-krolowi tymczasowego sprawozdania, potrze
rownosci pomi~dzy banderami roznych narod6w i ba byla zgl~bic praktycznie i rozwin~c korzysci 
nieprzyzn~wania na korzysc ktorejkolwiek oddziel- lub niekorzysci dwoch przedstawionych projektow, 
nych przywilejow. kanalu prostego i ukosnego. Prac~ tfJ powierzono 

((Korzysci zas kompanii :firman zapewnia nast~- dwom wspomnionym inzenierom, ktorzy si~ oswiad-
puj~ce: czyli za kanalem prostym. 

1. <ePrawo uzytkowania z kanalu przez lat 99, li- <cWice-krol z swojej strony, jako dokladnie z t~ 
cz~c od dnia otwarcia go dla zeglugi. rzecz~ obznajmiony, podzielal w zupelnosci zdanie 

• 
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swoich · inzenierow~ i zlecil 1ni wydanic irn w tej 
m ysli instrukcyi. 

ccP. p. Linant-bej i ~fugel-bej ukonczyli w mie
siC!CU marcu ·woj projekt przygotowawcz}r, w kto
ryn1 wyjasniaj~ szczeg6lowo podane sobie do roz
bioru kwestye. >> 

W tern micjscu p. de Lesseps daje obszerny roz
bior tego projektu. My ograniczyc siQ mnsimy na 
wskazaniu og6lnej jego tresci. 

Inzenierowie wice-krola zwracaj~ najprzod uwa
gQ na wielkie ulatwienie jalcie w poprowadzeniu 
kanalu nastreczajC! dwa wodozbiory naturalne: je
ziora Gorzkie i jezioro Tim ah. Na t~pnic zbijaj~ 
zwyci~zko niektore zarzuty, juz ogolne przeciwko 
calemu przeclsi~'YziQciu, juz szczegolne przeciwko 
projektowi kanalu prostego od Suez do Peluzy. 
Wazniejsze z tych zarzutow s:t: · 

1. Ze kanal wykopany w gruncie piaszezystym 
ulegnie zasypaniu, przez co utrzymanic jego stanie 
siQ nadzwyczaj koszto,vnenl. Inzenierowie odpo
wiadaj~ na to, ze na calej linii projektowanej niema 
nigdzie ruchomych piasko,v, tylko w okolieach je
ziora Tim ah, a i te latwo b~dzie utrwalic w spo
s6b sztuczny, przez zasianic ~zy bko rozra taj~cych 
sie roslin. 

"' 
2. Zc pod Peluzq, trzeba bQdzic na 6,000 1netrow 

posun(!c siQ w n1orze, dla napotkania glQbokosci 
7 8 mctrow , potrzebnej dla okr~t6w wiQkszego 
rozmiaru. Inzcnierowie przyznaj~ tQ okolicznosc, 
ale na dow6d ze nie nastrQczy ona trudnosci nie
podobnych do pokonania, przytaczaj~ grobl~ lyoii
sk~h na 8,000 metrow dlug~ a na 16 glQbokC!, i zbu
dowan~ 'v 'varunkach daleko nieprzyjaznicjszych. 

3. Ze morzc w okolicach Pcluzy osadza mul 
"\V takiej ilo.~ci, iz utworzonc przez to nascpy zata-

- mujct wkr6tee uj~cie kanalu. lnzenicrowic w swym 
projekcie zbijaj~ i ten zarzut, dowodzt!C zc brzegi 
Peluzy ocl 'vicl{ow zadnej przez nanioslosci piasku 
lnb 1nuln nic ulcgly zmianie. 

Przyst<ipnjc1 potem pp. Linant-bej i l\iugel-bej 
do \vyl{n,zania sposobow pol~czenia Egiptu z 'viel
kitn kanale1n I{o1nmunikacyjnyn1. 

Z jezioretn Timsah, polozon<hn w rowncj odle
glosei 1ni~dzy 

1

uez i Peluz~, gr.aniczy pa~ ziemi 
nieupra,vncj, zwany dzis Uade Tomilat. 1->u ·ty ten 
ob zar stanowil kiedys slynueJt z urodzajnosci zie
nli~ Go. en, ktor~ jeden z ~"'araonow, za wstawie
nienl si~ Jozefa syna Jakubowego, oddal ua mie
szkanie 1-Iebra.jczykom. Inzenierowie projektuj~ 
poprowadzenie przez tQ dolinQ az do Nilu kanalu 

posilkowego, n1ajq.cego posluzyc zarazem do uzy
znienia gruntow i do zeglugi wewn~trznej. 

Obliczaj~ dalej w sposobie przyblizonym spo
dziewane koszta i korzysci calego przedsi~bierstwa 
w cyfrach nastQpuj ~cych: 

• ./( o s z t a. . {rankou;. 
Roboty ziemue ..................... 72,000,000 
Roboty hydrauliczne ................ 84,233,200 
l(:oszta administracyi, licz~c po 2 1; 2 °)0 

od uiytego rocznie kapitalu. . . . . . . . 3,905,830 
Wydatki nieprzewidziane. . . . . . . . . . . . 2,410,970 
Oplata 5°/0 od kapitalu w miar<2 jego 

wplywu az do ukonczenia robot .... 22,450,000 

Razem .......• 185,000,000 

' Zyski ?'Oczne. (J·anlroyJ. 
Oplata przeplywowa od 3 milionow be

czek, po 10 frank6w od beczki ..... 30,000,000 
Oplata po jednym franku za beczkQ .od 

okrQtow kt6re siQ zatrzymaj~ w por
cie srodkowym, urzeJ:dzic siQ maj«!
cynl na jeziorze Timsah (polowa, t. j. 
1,500,000 beczek)................. 1,500,000 

Oplata od splawu na kanale komtnuni-
kacyjnym do Nilu.. . . . . . . . . . . . . . . . 1,560,000 

Dochod z uzyznionych grunt6w...... 6,996,000 

Razen1 ......... 40,056,000 

ICoszta powyzsze, jak zapewnia p. de Lcsseps, 
n1ozna bylo bez uchybienia zasadom naukowym 
zmniejszyc o jakic 20 milionow frank ow; ale inze
nierowie wice-krola woleli podac za 'vielc jak za 

malo. 
Tak wi~e na wykonanic dziela ktorego nast~p

stwa nieobliczonc Sf! w skutkach, dosyc bQdzie 
summy 160 do 180 1nilion6w frankow, czyli polo
wy tego co kosztovV-ala droga zelazna z l.)ary~a do 
Lyonu, albo z Londynu do Yorlr. 

Co siQ tyczy spodziewanych Icorzysci cksploa
tacyi, cyfi·y projcktu, a szczcgolniej pierw za, bar
dzo skromnic takze zostaly obraehowane. 

Otwarcie kanalu olbrzymi niewC!tpliwie nada po
pQd i tak juz corocznie wzrastajCAcym tosunkom 
ze W schode1n, zblizajctc do Europy okolicc dot<!d 
obcc jej ruchowi handlowen1u. Abissynia, Y cn1en, 
Hcdjas, Masl(nta, krainy obfitl~CJ:Ce w kawQ, gtun
IDQ arabsk~, wosk, skory, kosc sloniow~, weln~, 
indigo it. d., \vejdq, w bezposrednie z ni~ zctkniQcie. "r Abissynii w6l kosztuje 10 frauk6w, baran 5 fran-
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kow, a lasy ogromne wyborowego drzewa, nie
tkni~te nigdy siekier~, czekaj~ r~ki przemyslow
c6w. Wzdluz brzegow morza Czerwonego rozciq.
gaj~ si~ kopalnie siarki i olowiu, }omy marmuru i 
por~ru. 

Widoczna wiQC ze kommunikacya przez miQdzy
morze Suez sprawic ~usi przewrot niezmierny 
w handlu i zegludze , ktorego skutki przewyzsz~ 
niezawodnie najsmielsze przypuszczenia. 

Dla przekonania wszakze kapitalist6w nalezy I'a
czej brae za podstaw~ to co jest obecnie, niz to co 
bye moze lub bfJdzie prawdopodobnie, a i w tern 
jeszcze liczyc na wszelkie najmniej korzystne wy- · 
niklosci przypadkowe. Zobaczymy do jakiego sto
pnia uczynili to autorowie projektu przygotowaw-

Wracamy si~ teraz do sprawozdania samego pa
na de Lesseps, i przytaczamy wlasne jego slowa: 

«Po dokladnem zbadaniu miejscowosci mi~dzy
morza Suez, mowi nasz autor, udalen1 si~ do Kon
stantynopola i przekonaletn si~ tatn ze sultanprzy
chylny jest projektowi. 

c< W r6cilem nastfJpnie do E uropy, w zamiarze 
zwrocenia na ten przedmiot uwagi swiatl<~j po
wszechnosci i zapewnienia sobie potrzebnej po
mocy. 

(cMohamed-Saidudzielil1ni szczeg6lowq, instruk
cy~, w ktorej objawil ch~c pod dania projektu przy
gotowawczego swoich inzenier6w pod roztrz~
snienie wlasciwych s~dziow w Anglii, Francyi, 
Hollandyi i Niemczech, azeby powaga naukowej 
Europy przedsi~wzi~cie jego uswi~cila. czego. , 

<cPierwszynl moim krokiem wtej mierze byla po
Podlug wykaz6w statystycznych wartoSChandlu ·drM: do Anglii, gdzie, jak wiedzialem, istnialy pe-

przywozowego i wywozowego miljldzy Europl!- i wne uprzedzenia przeciw projektowi wice-kr6la. 
Ameryk~ p6lnocn~ z jednej, a Indy ami, Kaliforni~h S 1 . . , . 

tara em ~ 'I~ w1~c o w1ecic opini~ publiczn~, i wy-
Australi~h Chinami, Jaw~. wyspami filipinskiemi i t. d L d · b 

a!e1n w on yn1e roszurl{~ obejmuj~c~ glowniej
d. z drngiCj strony, handlu kt6ry dotychczas odby- sze w tym przedmiocie dokumenty. 
wal si~ naokolo przyl~!-dka DobrCj Nadziei i przy- ((Przekonalem siljl wtedy Ze w og6lno.Sci ludzie 
]~dka Horn, wynosi obecnie 100 milionow funt6w 

1 
· 

mys ~cy n1e przypuszczaj~ tam wcale a by przedsi~-
szterling6w. Nie licz~c na zadne powi~kszenie si~ · · k dl 1 

WZl~Cie orzystne a Catego swiata mog{o szko-
tej ilosci, skutkiem otworzenianowego kanalu mor- d · · h dl 

z1c 1nteresom an owym Anglii. Dalecy od po-
skieg:o, ( choc ona moze i powinna podwoic si~ przez . . I 

~ t~p1en1a z gory tego projektu, zapewniajc¥- oni to lub potroic), summa stu milion6w funt6w repre- 1 1 k 
owszem ze 1atwo go wy onac, i niepokojq, si~ my-

zentuje ladunek mniE\j wi(ilcE\j 6,000,000 beczek, (li- Slq. ze ktokolwiek posq.dziC ich m6gl o wsteczne 
cz~c beczk(il Srednio po 16 funt6w szterling6w ). pod tym wzgl~dem zamiary.JJ . 

MoZnaby przypuSciC bez przesady Ze prawie ca- Tu p. de Lesseps przyst(ilpujQ do kolejnego od-
ly ten ladunek obroci si~ na mi~d.zymorze Suez; pierania poslyszanych w Anglii zarzut6w: 
autorowie jednak projektu za zasad~ w obliczaniu 1. Ze wykopanie kanalu opoznic moze tak ko
zysk6w przyj~li, jak widziemy, tylko jegopolow~, nieczn~ dla stosunk6w Anglii z Indyatni Wschod-
to jest 3,000,000 beczek. niemi budow(il drogi ZelaznCj z Aleksandryi do Suez. 

Bardzo skromnie takze obrachowane s~ korzy~ci 2. Ze stosunki handlowe i zeglarskie \Vielkiej 
z zeglugi po kanale posilkowym do Nilu i z upra- Brytanii ucierpic mog~ na otwarciu tej nowej dro
wy 'grunt6w uzyznionych nawodnieniem, kt6re gi, ktora, jakkolwiek poslugiwac b~dzie i w1asnym 
rz~d egipski oddal na wlasnosc towarzystwu. tego lo:·aju okr~tom, ale ulatwi zarazem zeglugfJ dla 

Przy takiej wi~c pewnosci swietnego procento- wszystkieh narodow europejskich i dla Ameryki 
wania si~ wylozonego kapitalu, nie bacz~c juz na polnocnej. 
waznosc dziela dla los6w calego czlowieczenst,va, 3. Ze skr6cenie drogi na Wsch6d srednio o1,800 
w~tpic nie. mozna iz finansisci wszystkich narod6w mil geograficznych dla Europy polnocnej, a o 2,000 
ch~tny w niem wezm~ udzial. mil dla miejsc polozonych na morzu Srodzietnnem, 

Nadmieniamy jeszcze iz wedlug projektu przy- mogloby w razie wojny zagrozic bezpieczenstwu 
gotowawczego pp. Linant-bej i Mugel-bej roboty Indyj angielskich. 
rozlozone zostaly na lat szesc. Kanal gl6wny miec . Co do pier,vszego p. de Le seps utrzymuje iz 
b~dzie dlugosci 120 kilometrow ( okolo 16 mil ge- kanal przez mi~dzymorze i droga zelazna z Ale
ograficznych), szerokosc'i 100 metrow i gl~bokosci ksandryi do Suez, dalekie od przeszkadzania je-
S..metrow. 1 dno ·drugiemu, wzajemnie si~ owszem dopelniaj~; 

Ksi~GA SwiAT A. Cz. I. R. V. 1 2 
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gdyz droga zelazna po ukonczeniu dopiero kanalu 
uzyskac moze prawdziwe zywioly ruchu. 

Co do drngiego autor nasz odpowiada, ze jesli 
wszyscy zyskaj~ na wykonaniu tyle poz~danego 
przedsi~wzi~cia, to niezawodnie najwi~cej sama 
·Anglia, jako dzierz~ca Gibraltar, Malt~, wyspy 
jonskie, Aden, znakomite zaklady na wschodnich 
brzegach Afryki, Indye, Singapore i Australi~. 

Trzeci nakoniec zarzut p. de Lesseps usuwa my
sl~ zawrzec si~ maj~cej pomi~dzy narodami zeglar
skiemi konwencyi, kt6raby zapewnila neutralnosc 
przeplywu przez Suez, r6wnaj~c j~ w tym wzgl~-
dzie z ciasnin~ dardanelsk~. 

A.utor sprawozdania obszern~ i grtmtown~ prac~ 
swoj~, ktorej ust~py wybitniejsze przytoczylismy 
w niniejszym artykule, zakoncza te1ni slowy: 

<c Po wszystkie czasy najdzielniejszemi narz~dzia
mi ku rozniesieniu cywilizacyi byly wojna i handel, · 
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W ojna, po wielkiem wysileniu ktorego jestesmy 
swiadkami, na dlugo zapewne ucichnie: jeden tyl- # 

ko handel nie przestanie coraz nowych czynic zdo
byczy. Otworzmy mu wi~c now~ drog~; zblizmy 
do Europy narody Oceanii, Australii, Chin, Indyj 
i Afryki, aby i ony uczestniczyc 1nogly w dobro
dziejstwach oswiaty.« . 

« W zywamy do ·wielkiego tego dziela wszystkich 
luclzi serca i rozumu, bo ono godnem jest zaiste 
szczerego ich wsp oldzialania. w zywamy pomocy 
wszystkich znako1nitosci politycznych, gdyz za
prowadzenie tak dogodnej ltomm unikacyi mi~dzy 
dwiema polkulami wszystlrie zarowno obchodzi na
rody. W zywamy nakoniec do udzialu kapitalistow 
calego swiata; uznana bowiem przez s~dziow kom
petentnych wykonalnosc i korzystnosc zamierzone
go przedsi~wzi~cia zapewnia im zyskowne procen
towanie sifJ sunnn zaliczonych. ,, 

f l. J . 
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MUZEUM PESZTENSKIE. (1
) 

WSPOMNIENIE Z PODROZY ODBYTEJ W RO~U 1854 . 

.. 

... Oddawna mialam zamiar bye w muzeum peszten
skiem. Nie latwo rni to przyszlo, gdyz tylko letni~ po
r~ wolny tam jest wst~p dla publicznosci ; za usil
nem jednak staraniem dopiQlam celu. Dyrektor mu
zeum, radca dworu Kubini, uprzejmie dozwolil 
mi zwidzic ten przybytek nietylko ojczystych 
pami<!tek, lecz takze drogocennych osobliwosci i 
zabytkow po Etruskach, Egipcyanach, RzyJnia
nacll, Slawianach i innych narodach odleglej prze
szlosci. Jakze nauczaj~cem jest takie dotykalne 
poznanie rzeczy, o kt6rych po wi~kszej cz~sci mia
lo si~ wyobrazenie tylko z opis6w, a rzadlco kie-

( 1 ) Zamieszczarny clu~tnie '" Ksi~<lze Swiata ten 
wyin1ek ze wspomuien podrozy corki zmarlego nieda
wno i zasluzonego w pismiennictwie naszem s. p. Eustache
go Lesniewskieg0, bylego professora nauk przyrodzonych, 
kt6rego prace w dziedzinie historyi naturalnej przez kilka 
lat w kazdym zeszycie pismo to drukowalo. Poitajemy ten 
urywek bez zmiany, tak jak go skreslila nutorka, nie wcho
dz~c w roz bior jej domystow archeologi cznych, do ktorych 
i ona sttma zapewne nie przywi~zuje wartosci scisle nau-
kowej. (Przypisek redakcyi.) 

dy z dokladnego rysunku! Pierwszemi przedmio
tami na ktore przewodnik zwr6cil moj~ uwagQ by
ly utwory dzieci~cejjeszcze sztuki, pocz~tego roz
woju intelligencyi. w istocie, czetnze s~ te kamie
nie wygladzone przez tarcie, a moze pierwiastko
wo tak utworzone, okr~glawe, w jednym koncu za
ostrzone, w drughn przewiercone posrodku, jakby 
zdj~te z toporzyska mlot}r i siekiery, czemze s~, 
m6wi~, w por6wnaniu do dzisiejszych naszych 
narz~dzi podobnego uzytku? Potem przejscie do 
cegly rzymskiej, spojnej dach6wki i drobnej mo
zaiki z foremnych cegielek na posadzki ulozo
nej, bylo pot~znym skokiem. Na kazdej tafli 
ceglanej znajduje si~ napis Jacinski wyrazaj~
cy liczb~ i nazw~ centuryi i legionu; s~ to tafle znaj
dowane w termacb czyli Jazniach rzymskich, do 
dzis dnia rozsianych po odwiecznej Panonii. Szly 
dalej pomniki grobowe z marmuru wykowane, nie
kt6re zdobne w napisy, na innych mniej wi~cej wy
razne postacie ludzi i zwierz<l_,t, z pod grubego 
wyszle dluta. Dwie tablice granitowe zapelniaj~ 
hieroglify Egipcyan, na kilku innych odbite S:f: boz
ki Ozyrys i lzys. Najwydatniej przedstawia si~ taje-
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mnica 1nitologii perskiej: slonce w })Ostaci silnego 
mlodzieilca, pokonywajq.cego byka; jedna rzezba 
nieco uszkodzona i nieforemna, druga w calo~ci 
przesliczna. Przedmioty te wszystkie zostaly zna
lezione i zebrane na w~gierskiej ziemi, gdzie wo
jownicze syny Marsa z sobq, je przyuiosly i zosta-
wily. Przeszlam potem clo sa]i popielnie starozy
tnosci: jest ich ta1n bez przesady do tysie}ca, pocz~-
w~zy od najmniejszych, nz do urn bajecznej wiel
ko.~ci, pocz~w zy odniezgrabnyoh, krzywych, spla
szczonych, ai do wykwintnych, a nadew zystko za
lecaj~cych si~ napowietrzn~ prawie lekkosci~. 
W niekt6rych s~ jeszcze kosci, szcz~tki znikomej 
~ily i 'vielko ~ci czlowieka; przewodnik m6j potrz~-
salnienli, brzq.kal 0 gliniane scian y naczynia: Jnnie 
zdj~} jaki' niewyrazny smutek i ~wi~te poszanowa
·nie. 0 ! jak blogo temu kto rna pot~zn~ wiar~ j 
przekonanie o szcz~sliwszej wiecznosci! 

Obok popielnic mieszcz~ si~ gliniane lampki, ra
zem znajdowane; przewodnik 1n6j utrzyn1ywal, ze 
p1·zy wydobywaniu ich z ziemije zcze gorej~ plo
mienieln gasnq.cy1n w zetkni~ciu z po,vietrzem: byl
by to wi~c ogien zywy, wieczysty, kt6rego ta
jemnica dzisiaj zaginQla. Od urn glinianych idzie 
si~ do urn ze szkla. Jak wyroby glinianc g6rowaly 
nad na zemi, tak w zamian szklo porownac si~ nie 
da z naszem ani co do koloru i czystosci, ani co 
do wykwintu formy. Tu wiclzialam bardzo 'viele 
amfor i lzawnic; lzawnicami nazywam cienkie i po
dluzne flaszeczki, w ktore placzki naj~te przedaj
ne lzy s'\vojc, id~c za cialem niebo ·zczyka, zbiera
ly. .1\.mfory zawieraly w sobie 1ni6d, oliw~, albo 

~ mleko, bo trzy te napoje miescili Rzymianie w gro
bach swoich, aby nawidzaj~cy ich bogowie mieli 
si~ czem posilic w goscinie. Zaszczytne te nawidzi
ny niecz~ to widac si~ wydarzaly, albo tez bogowie 
gardzili ziemskim napojem, gdyz w kilkua1nforach 
pozosta}o jeszcze nieco przestarzalej do niepozna
nia cieczy. Czas i lezenie w ziemi pokrylo szklo 
barw~ opala, albo perlowej macicy. 

Wyroby z bronzu i miedzi zajtnujq, nicmalo 
miej~ ca: s~ tam narz~dzia do pisania , przytem 
wo kowane tabliczki, dalej fibule czyli spinki do 
togi, druty skr~caue spiralnie na oslon~ ramienia 
walczf!cych, albo tez zwite w pla kie kr~zki, chro
ni'!-ce boki glowy; r6zne kolka, klucze, klodki, 
obrobione kawalki ostre, t~pe, kr~cone, niepodo
bne do zadnego z narzedzi dzis ocrolnie znanych i 

~ 5 

uzywanych. Miedz dawniejsza tem si~ r6zni od na-
szej ze nie sniedzieje' czyli nie zniedokwasza 

si~. Rzymianie nie znali zelaza, (?) innych inetalow 
uzywali tylko w stanie 1·odzimym. 0 parQ krokow 
dalej napotyka si~ caly poczet bozk6w brzydkich i 
powabnych, groznych, strasznych albo nQcq,cych 
do siebie, z ludzk~, zwierz~c~ i 1ni~szan~· postaci~, 
wi~kszych i mniejszych, czarnych, zielonych, zol
tawych, tnienionych, pra\vie we wszystkich kolo
rach. Nie sq, to tylko bogowie mitologii rzymskiej, 
o nie, jest to 1nitologia lud6w calej prze zlosci 
zbratanych z Rzy1niana1ni, albo tez ich pot~g~ u
jarzmionycb. Dwa bozki przedchrzescianskich bar
barzynskich lawian wyrobione s~ z 1nosi~dzu, 
w po taci zwierz~t, niby wol6w. Wydr~zone na 
wylot, przepuszczaly przez si~ wlan~ ciecz, co za
pewne bylo cudotworczym mistycyzmetn religii 
prostodusznych balwochwalcow. . 

Licznie zebrane naczynia etruskie dziwnie s~ 
pi~knc pod wzgl~dem lekkosci i ksztaltu; wzory 
na nicl1 coraz do konal :~zego rysunku. Najdawniej
sze na tle czerwon(hn majq, figurki czarne, p6zniej- · 
ze na tie czarncn1 1nalo,vane s~ czerwono. )V zi~

}amjeden puhar do r<2ki. Mierz~c obj~tosc oczy
ma, my 'lalan1 ze go nie utrzymam: bynajmniej, byl 
lekki jak pioro! Zdj~lan1 pokry,vk~ z drugiego i 
znalazlam pod ni~ aztu .. owe sitko, w pi~kne dro· 
bniuchne arabe ki wyci~te; by!az totylko zabawka, 
czy Tzecz na uzytek przeznaczona? Obok tych pa
mi~tek starozytnosci rzytnskiej, obok 1numij egip
skich, wiQkszych, mniejszych i miniaturowych roz
rojar6w, wyrobionych z kamienia, jest w Inuzetim 
pesztenskie1n mn6 two zabytkow 'redilio,viecz
nych, najwiQcej w zbrojach i puharach, ktoremi ca
le sciany zawieszono. Tu s~ bulaty roznokolorowe, 
podlug epoki i wodza, tu tarcze, luki, strzaly i saj
daki z caly1n przyborem do naci~gania ciQciwy; tu 
buzdygany, wlocznie, spisy, ostrze, kopije, hala
bardy; tu przylbice, helmy, 1\:arabele, koszule pan
cerne; tu cale armatury, kryj~ce ryccrza od stop 
do glowy' jakby skorupa zolwia, a na nich slady od
bitego ci~eia i razow, ci~zar na sily olbrzyma. 
W istocie, jakze tu dzwigac tak~ zbroj~, a przytem 
wywijac obur~czn~ sztab~ zelaza, splaszczonif, o
bosiecznie w o tre z~by pokarbowanq., dlug~ naj
mniej na nasze dwa lokcie, dosi~sc rumaka i spiq,c 
go pot~znemi ostrogami, co stercz~ na dobre 
cwierc lokuia? Dzis te pomniki po atletycznych 
przodkach naszych pokrywaj~ lalki drewniane, 
z woskow~ albo papierow~ twarz~, i strasz~ cieka
wych szperaczy wiekow minionych sw~ ponur~, 
martw~ postaci~. Do nowszych nal'3z~ czasowcale 

• 

• 



• 

szeregi strzelb, pojedynek i dubeltowek, wielkich 
i coraz mniejszych, z polerowanej tali, bogatych 
w srebro, zloto i drogie kamienie. Widzialam dwi e 
szable: na jednej slicznie wyrobiony korab' Noego 
i d~ZC!CC do11 parami zwierz~ta, z jednej strony 
ptastwo, a z drugiej czworonogi. Na stalowej sza
bli Karola V wyryty kalendarz z calorocznym pocz
tem Swi~tych. WidzialamszablQ naszego krola Ste-
.fana, jatagany, sztylety, puginaly, krzywe palasze 
tureckie,purpurowy czaprak z siodle1n, dar Solima
na I dla Ludwika XII; oprocz tego cl,va siodla Lu
d wika, wy kladane kosci~ sloniow~, ana nich cale ho
merowe boje. Z pami~tek polskich ~ jeszcze igli
ce do wlo ow Elzbiety f.Jokietkownej, lyzka sto
lowa krola tefana Batorego, naszyjnik zloty zdo
bny drogiemi kamienia1ni, praca Zygmunta I z rodu 
Jagicllonow. Przez Bar bar~, pie:rc,vsz~ malzonk~ te
go kr6la, przeszedl on w posiacllosc roclziny sie
dmiogrodzkiej Zapolia, a nastQpnie do narodowe
go Madziar6w muzeum. Niepodobnaaby tamnieby
lo wiQcej tych pami~tek, zwlaszcza po Jadwidze, 
Warnenczyku i innych osobach hi torycznych; nie
swiadomosc Inego przewodnika mog}a je p0n1in~c, a 
brak·katalogu miejscowego \V~tpliwo ~ci nie wyjasnil. 

Tak "\Vi~c malo znalazlam polskich pami'l!tek; na
toJniast wiele innych. l(azda znakotuita rodzina w~
gierska i siedmiogrodzka zapisala tu swe nazwisko 
dotykalnemi pomnikami; co chwila brzn1i wyrazy: 
Zapolia, Batory, Zrini, l(aroli, I-Iuniady, Rakoczy, 
Zichy, Marczypany, Jankowicz i wiele innych 
jeszcze, bo kazdy w szlachetnen1 uniesieniu i w chQ
ci podniesienianarodowosci, ·pieszyl zlozyc posia
dane skarby na oltarz dawnej chwaly i przyszlych 
nadziei! · • .. 

Slicznym jest zbi6r puharow, czar, roztruhan6w 
r6znoczesnych, z krysztalu,konch nlorskich, srebra, 
zlota, drogich kamieni i porcelany; obok tego wie
le da,vn·ych bardzo farfhr i przyrz~d6w stolowych. 
Duchowienstwo zlozylo tu czq,stkQ swoj~ w kieli
chach, n1on'"'trancyach i pysznych okladzinach ksi~
zek do naboiet1st,va; szkoda ze to s~ tylko okladki, 
choc bardzo wielefna nich srebra i zlota. Nader po
wabnie 'vygl~da 1naly oltarzyk zloty, zdobny ame
ty tan1i, a w nin1 wyobrazenie Matki Zbawiciela, pia
stuj~cej na r~ku nadziej~ 1ud6w, J ezusa, calosc z je .. 
dnej perly prawdziwej~ cudotwor przyrody i sztuki! 

Po srodku sal muzeum stoj'l: oszklone plaskie 
skrzynie, a "\V nich rozgatunl{owane zbytkowne 
stroje, poczC!-wszy od egipskich i rzyn1skich, az do 
nowoczesnych· wiele sygnetow, pierscieni z kamie-
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nia i metalu. Rzymskie prawie wszystkie zdobne s~ 
kame ami; sygnet Juliusza Cezara ma sw6j napis, 
wszystkie dziwnie SCb wielkic i grube. Kolczyki 
dam rzym kich szczerozlote, z perlami, koralami, 
kamieniami, bursztyne1n i szklanemi paciorkami. 
Niektore S'J1 male, inne potwornej wielkosci; mysl~ 
ze je damy rzymskie tylko zawieszaly na glowie, 
tak jak niedawno jcszcze czynily to polskie zy
dowki w rCbbek strojne. s~ tam i bransoletki, i ko
lic czyli naszyjniki·, lancuchy zlote, nawet dosyc 
delikatnie wyrobione, ale nie tak po mistrzowsku, 
jak za dni na zych. Po wi~kszej cz~sci s~ to wy
roby n1assif ukute; nierzadko kazdy z osobna po 
fnncie zlota czystego wazy, jak naprzyklad owe 
kr~zki z wyobrazeniem popiersia panuj~cych, albo 
owe nawpol roztwarte pierscienie, zdaj~cc i~ slu
zyc ku ozclobie ramienia, gdy tymczasem brak u
latwiaj~cych rozwarcie zawiasow naprowadza na 
domysl, zc te pierscienie sluzyly do utrzymania 
zebranych razem f9Jd6w togi zarzucanej na rami~. 

W szystkie te rzeczy znalezione byly w ziemi , 
w starych grobowca~h, w zawalonych kopalniach, 
na miejscach gdzie staly obozem legiony rzymskie, 
lub si~ toczy!y krwawe boje. Obok szpilek dam 
rzymskich, mieszcz~ si~ iglice V\7' ~gierek, ich na
szyj niki, kolce i dlugie do ziemi, ci~zkic od sre
bra zlota i drogich kamieni pasy w~gierskiego stro
ju. Obok bogatych fibul Rzymian, lezC! zapinki Ma
dziarow wypukle, jak odwr6cone do gory dnem 
dzisiejszc filizanki. Kazdemu zwidzaj~cemu mu
zeum pokazuje przewodnik nozyczki Elzbiety Ba
tor6wnej, a zgroz~ przej~ty powiada, ze ta okru
tnica w zan1ku Czachtice, tam gdzie Nitra plynie, ., 
zabijala czyste dziewicc, aby siQ we krwi ich sk«l
pac, a przez to ozywic wi~dn~ce swe wdzi~ki. 

Czepeczki, n1anele dawniejsze, smiesznie i n~dz
nie wygl~dalyby przy naszych barwistych stroi
kach, chocby nie paryzkich; natomiast c6z wyr6-
wna pi~knosci tych odwieczuych koronek, co ich 
ani czas, ani wilgoc grobowc6w dot~d nic strawi
la. Niekt6re majCAjuz 'viQcej jak lat trzysta: gdziez 
jest czarodziejkaArachne, coby je dzis nasladowac 
mogla? Daning w butach, pantoflach i trzewiknch 
przekazala jeszcze przeszlosc terazniejszosci. W y
znac trzeba ze zawilq. byla szewca robota, i kiedy 
odrobil atlasowc, safianowe z haftami, na wyso
kich korkach, podgi~tych ku srodkowi podeszwy, 
trzewiki, to tak, jakby rozwi,zal WQzel gordyjski. 
Patrz:tc na to obuwie Inowilam: takie to korki Sar
matowie nasi ustrzeliwali odwaznym dziewojom, 
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a potthn pili wiwat z trzewika. W ~grzy nie znali tronie, posrodsiedzf!cych bojar6w i duchowienstwa. 
tego obyczaju. . Deputacya W ~grow przyprowadza rzemieslnik6w 

Jeszcze nowsze sale przedstawiajC! znajome nam i Iudzi talentu, o ktorych Jan I prosil Macie
przedmioty: pi~kne mozaiki, wyroby stolarskie ,- ja Korwina kr6la Madziar6w. Do n:tjnowszych pa
biurka, jak to kt6re Jan Sobieski dostal od papie- mi~tek nalezy zlocona harfa Maryi Antoniny i bu
za po ocalenin Wiednia, fortepiany z komarowym telka z kt6rej Napoleon pil w~grzyna w Raab. 

brzQkiem, zapewne pi~kne w swoim czasie, teraz Plodna przyroda w~gierskiej krainy dostarczyla 
J·uz smieszne. !(to wie jak nasze kiedys si~ wydadz~? mlod m rzelb"a b. 1. kt, y z 1 rzom Iatego marmuru, z ,.. orego 
Tu s~ roboty znakomitych mistrzOw Albrechta Dii- umiej~tne dlOto wyciosalo pi~kn~ W ener~ pieszcz~-
I'er, Benvenuto Cellini, zwlaszcza z kosci sloniowej, . A CCb s1~ z ..._":\.morkiem i popiersia znakomitych na-
jakby puszkiemprzysypane, nibymrOz na szybach. uk~ m~ZOw tego kraju. Damy w~gierskie zloZyly 
Do nich naleZypi~kny kubek chirlski ze srebra:fili- siQ i wzniosly wSrOd sali muzeum marmurowy obe
granowej roboty, naksztalt zkrzyZowanej pajQczy: lisk z napisami, a na nim skrzydlatego orla, na 
ny, owoc dzi\vnie cierpliwej drobiazgowosci dziec1 , , 1 b. czesc u u 1onego swego rymotw6rcy. 
panstwa Niebieskiego. Rownie pi~knie odrobion~ 
jest cma i szarancza przez jednego z dzis zyj~cych w og6le nie mozna ja]r tylko wielbic w Qgrow 
jubiler6w ,v Peszcie. za ich starania o wszystko co jest narodowem, oj-

Dwa starodawne malowidHt przedstawiaj<l: daw- czystem: nie szcz~dz~ darow, zabieg6w i koszt6w 
niejsze miasto Bnda z krolewskitn zamkiem i dwo- ·na zbogacenie ~wigtego przybytku swej chwaly. 
rem, gdzie, za podst~pnem knowaniem dutnnego Kilkanascie sal obszernych nie wystarcza ua po
W ojewody Gara, spadla pod ci~ciem top ora szla- mieszczenie zebranych dot~d szc~egolow, liczba 
chetnaglowaHuniady,malzonka Maryi Gara. Fakt ich wci<!z si~pomnaza,juz to pojedynczemidarami, 
ten historyczny stanowi tresc tegoczesnej opery juz swiezemi wykopaliskami i znalczinami; trudno 
w narodowym madziarskim teatrze przedstawia- jest zrobic wybor rzeczy ciekawych, trudno spa
nej, do ktorej znakomity taleutem maestro Erkel, mi~tac co si~ widzialo. A c6z dopiero powiemy do
dyrektor orkiestry peszte11skiej, mnzyk~ utworzyl. l(!czywszy gabinet medal ow i monet, or_az galerye 

b , ' Drugi obraz l~czy si~ z history~ Rossyi: \vyobraza o razow ...... . 
sal~ pos}uchaln~ W J(remlu; W niej lUOnarcha na B1·onistawa Lesniewska. , 

• 
• KROKODYL GANGESOWY . 

l{rokodyl gangesowy (Gavialis gatigeticus), od 
Malaj6w JJ!udela zwany, zamieszkuje wybrzeza i 
wyspy wschodnich Indyj, jak ro'\\rnie wschodnie 
brzegi Afryki. Glownem jednak miejsccm jeg? 
pobytu Sf! brzegi Gangesu i rzek do niego wpada
j~cych. 

Podatny tu kilka szczeg6low dotycz~cych tego 
zwierz~cia, kt6re s~dzimy zc nie b~d~ bez intere
su dla czytelnika. 

Krokodyl jest jednemz uajdrapiezniejszych i naj
niebezpieczniejszych zwierz~t Azyi i Afryki. Po
zywienie jego bywa bardzo roznorodne ; ~jada 
wszystkie bez roznicy zwierz~ta tak zywe jak mar
twe, nawet w najwyzszym stopniu zgnilizny znaj
duj~ce si~. Najpospoliciej jednak sluz~ mu za po-

• 

kar1n ryby i zwierz~ta wodne. Na lq,dowe poluje 
on na spos6b kota: kladzie si~ nad brzegiem rzeki 
i czatuje bez najmniejszego poruszenia, dop6ki zdo .. 
bycz nie zblizy si~ tak, ze jednym skokiem moze 
j~ dosi~gu~c. '~Ttedy rzuca si~ na ni~ z nadzwy
czajn~ szybko ~ci~ i pewnosci~, obejmuje z~ban1i i 
wci~gapod wod~. 

Nawet ptaki nie St! od niego bezpieczne. JedP t 
z podrozuj~cych po wy pie Borneo ,vidzial tego 
rodzaju polowanic krokodyla. Lezal potworroz
ci~gni~ty na szlamistym lecz wystawionym na 
slonce brzegu rzeki, nie okazuj~c zadnego zycia. 
Dopiero gdy wyszukuj~cy sobie pozywienia kulig 
znalazl si~ . w blizkosci jego paszcz~ki, rzucil si~ 
nan i polkn~l go w mgnieniu oka.Podobnym spoio-

• 
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bern udaje mu si~ nieraz schwytac psa, koz~, mal
p~, a nawet czlowieka. Pies tylko, bardzo przewi
duj~cy, nielatwo da siQ podejsc udan~ jego bez
wladnosci~. Jezeli spostrz'eze krokodyla nad 
brzegiem rzeki, zbliza si~ pomaleD.ku, ze skowy
czeniem, zat.rzymuje si~ co chwila, i tylko silne 
pragnienie potrafi jego strach przezwyci~zyc. 

Poruszenia krokodyla przy schwytaniu i unosze
niu zdobyczy s~ tak szybkie, ze cz~sto podrozni 
nie spostrzegfb nawet co si~ stalo z ich towarzy
szem. Jezeli zdobycz jego jest mal~, zjada jC!t na
tychmiast, jezelizas wi~kszych rozmiarow, ukrywa 
j~ w mule rzecznym, a wieczorem dopiero lub 
w nocy wynosi na brzeg i tam pozera. 

Przypadki porwania ludzi przez lrrokodylow Sfb 
cz~ste, a przesq,d ze kq.panie si~ w Gangesie jest 
religijnym obowi~zkiem~ jeszcze bardziej ich licz b~ 
powi~ksza. Krajowcy s~ tak zabobonni, ze smierc 
przy dopelnieniu tego obrz~du uwazaj<t za dopu
szczenie Bozkie, i nie odwodzitoichbynajmniej od 
k~pania si~ nazajutrz w tein samem miejscu, gdzie 
dzis krokodyl pozarl jednego z ich towar~yszow. 

Niekiedy krokodyl, chc~c latwiej dostac sw~zdo
bycz, uderza silnie ogonem w male czolenko, ja
kich pospolicie krajowcy uzywaj~, przewraca je, i 
nieszcz~sliwi wioslarze staj~ si~ jego lupem. Nie
kiedy znowu podsuwa sifJ pod lodk~, i lotem bly
ska,vicy chwyta jednego z wioslarz6w. Tego ro
dzaju przypadek mial miejsce ua rzece Sungej-I{a
ran, na kilka miesi~cy przed przybyciem tam.ie ho
lenderskiego towarzystwa badaczow natury. 

Niedawno zaslubiony Malajczyk ze wsi Ketap 
poplyn<!l ze swoj~ mlod~ malzonl{~ namalem czo
lenku, ella odwidzenia krewnych. W powrocie 
noc ich zaskoczyla, byli wi~c niezmiernie strwoze
ni; krokodyl bowiem, podobnie jak gatunki kota 
pomi~dzy SSl1Cemi, jest wiQCej nocnem anizeli 
dziennem zwierz~ciem. Juz prawie do ujscia 
rzeki przybyli i nadziej a wst~pila w ich serce, bo 
potwor ten niech~tnie wyplywa na srodek szero
kich w6d, gdy nagle lodka sifJ zachwiala, a prze
straszona kobieta,na przodzie bacika siedz~ca, juz 
tylko ramiC2 swego m~zanad wod~ dostrzegla. 

Bakal Bodien, naczelnik tej okolicy, a stryj nie-
·zczQsliwie zginionego, kazal przedsi~wzi~c wszel

kie :rodki ku zgladzeniu potworu, co tak bolesn~ 
wyrz~dzil mu krzywd~. Uzyl do tego Pangee
ran ow, kla sy Iudzi wycwiczonej w lowieniu kro
kodylo,v. Ci wypelnili rozkaz najstaranniej, wy
bijajf!c bez J'oznicy wszystkie krokodyle, tak ze 

• 

94 

holenderscy badaczenatury, przybywszy w testro
ny, znalezli z tego wzgl~du sposobnosc wzhogace
nia swoich zbiorow mnostwem czaszek z ubitych 
krokodylow, w skutek czego nawet niektore ga
tunki dawniej juz opisane dokladniej odrozniono. 
Nakoniec i potwor ktory przez swoj~ drapieznosc 
tfJ krucyatfJ wywolal zostal schwytanym i ubitym, 
a jego ogromnna czaszka ozdabia dzis gabinet zo
ologiczny w Lejdzie. 

Polowanie na krokodyle jest niez1niernie trudne, 
s~ ony bowiem bardzo bojazliwe i ostrozne. Jezeli 
wyjd~ na brzeg, to za najmniejszym halasem rzu
caj~ si~ w wodQ i natychmiast nikn~ w jej toniach. 
Sluch 1naj~ tak wyborny, ze zblizaj~cego si~ czlo
wieka czy to l~dern, czy wod~ na 40, niekiedy na 
100 krok6w odkrywaj~. 
Kul~ krokodyl moze bye ugodzony tylko pod 

okiem i za uchem; reszta ciala, z powodu silnego 
pancerza, jest dla strzalow nieprzyst~pn~. Lecz 
nawet gdy zostanie dosi~gni~tyrn w oznaezone 
miejsce, nielatwo go jeszcze schwytac, bo choc 
smiertelnie raniony, rna jeszcze dose sily azeby 
clostac si~ do wody, a jezeli to mu si~ uda i l{rzaki 
nie przeszkodz~ wykonaniu ucieczki, juz wtedy 
dla mysliwego zupelnie jest straconym. 
Kr~jowcy maj~ rozmaite sposoby lowienia kroko

dylow. Pospolicie uzywaj~ w~dy, l{t6ra sklada si~ 
z po,;vrozu starannie z trzciny wyrobionego i kawal
ka drzewa 4 cale dlugiego a 1 i pol cala srednicy 
maj~cego, zaostrzonego na obu koncach. Na ten 
kij zaci'!gajq. kawal swiezego mi~sa, a na wierzchu 
okr~caj~ go trzcin~, aby nie dozwolic krokodylom 
obgryzac mi~sa po kawalku. Przygotowan~ tym 
sposobem WQdQ przymocowywuj~ do pnia, tak aze
by przyn~ta na 2 stopy pod wod~ sifJ znajdowala. 

Skoro krokodyl polknie przygotowany dla sie
bie kt!sek, Indyanie chwytaj~ za wolny koniec po
wroza i silnem targaniem starajfb si~ w~d~ gl~biej w 
1ni~kkie cialo krokodyla wcisn~c. Nast~pnie, nie bez 
trudu wyciqgn~wszy go na brzeg, zarzucaj~ mu na 
szczQki i na nogi powrozy z wl6kien lrokosowych, 
i mocno je kr~puj~. Jezeli polowanie tnialo miej
sce w blizkosci wioski, zbieraj~ si~ wszyscy miesz
kancy i wszelkiemi sposoba1ni dr~czq, bezbronne
go nieprzyjaciela, · mszcz~c si~ za krzywdy so hie 
wyrzq.dzane. Jcdnakze i w tym stanie jest on je
szcz~ bardzo niebezpiecznym, i trzeba zdaleka siQ 
trzymac zeby nie dostac razu silnyn1 jego ogonem, 
kt6rym miota na wszystkie strony. 

Pangeeransi zajmuj~cy si~ lowieniem kroko-
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dylow odznaczaj'! si~ nadzwyczajnf! odwag€1 i przy- tck w oczach ich wyrodnych rodzicow, cala po
tomnoscic! umyslu, ktora czQsto w junakiery~ prze- wierzchnia wody lt:rwi~ zarumicniona i zasypana 
chodzi. Opowiadaj~ o jednym z nich, ze zobowi~- kwiata1ni: oto obraz godny wstr~tu i obrzydzenia, 
zal SiQ dosiq,sc grzbietu zywego krokodyla. Trzy- ktory przy tycbzabobonnychi fanatycznych oorz~
maj~c n6z w z~bach, a w rQ ku sztabQ zelaza, po kt6rej dach oczom 'vidza siQ przedstawia! 
ko1l.cach byly umocowanc dwa rzemienie, przyczol- . Naoczny s'viadek takich ofiar opowiada nastQpu
gal siQ do brzucha spi~cego z otwart~ }Jaszcz~ kro- j~ce zdarzenie. Jakas ko bieta, chc~c wyblagac so
kody]a. Nast~pnie, stoj~c przy boku zwierzQcia, hie blogoslawie1'lstwo u swojego b6st,va, ofiarowa
wsun~l mu \V paszcz~ ow~ sztabQ zelaza, a sam la mu nowonarodzone dziecif2; lecz milosc macie
zwawo go closiadl, trzy1naj~c w r~ku jak lejce dwa rzynska wstrzymywala j~ od spelnienia ofiary tak 
rzen1ienie po koncach sztaby umieszczone. Przestra- dlugo, ze dzieci~ na sluszn~ dziewczynk~ ,vyroslo. 
szony krokodyl szybko sun~l do wody, lecz nim W tym wlasnie czasie, zbiegiem rozmaitych okoli
j~ zdolal dosi~gn~c, Indyanin utopil n1u noz w ser- cznosci, cal~ rodzing dotkn~l szereg nieszczQsc. 
ce i zrf2CZnie odskoezylna bok, unikaj~c niebezpie- Radzono si~ wyroczni, i kaplani uznali ze to sku-
cznego uderzenia ogonem. tek gniewu boz ego za niedopelnienie slubp i ze . 

W ,vielu okolieach Indyj krokodyl jest przed- dziewczynk~ poswi~cic nalezy. Przes~dni rodzioe 
miotem czci religijnej . Na Jawie, gdzie stanowi zezwolili na wszystko. WzifJto wi~c nieszcz~sliw~ 
on jedn~ z najokropniejszych plag miejscowych, na male czolenk.o, obdarto z niej ozdoby, odzionie 
azeby go przeblagac corocznie czyni~ mu ofiary, nawet, i zepchnif2to j~ do wody. Biedna ofiara padla 
ktore z wielk~ wystawnosci~ i przepychem bywaj~ na nogi i zdolala uci ec do brzegu, wpierwnimj~ kro
urz~dzane. O:fiary te skladaj~ siQ z owocow, wien- kodyl dosi~gnql. Lecz to jej nie ocalilo. Wyko
cow, bukiet6w i najpyszniejszych potraw, a szcze- nawcy okrutnego obrz~du wysiedli z Jodki i blaga
golniej cukrow. W innych miejscach matki wlasne j~C<l! o lask~ G.ziewczynk~ wpQdzili dlugietni ki
dzieci krokokodylowi ofiaruj~, aieby bog6'v prze- jami) napowrot do wody. Wielki krokodyl szybko 
blagac i od przyszlych nieszcz~sc si~ uwolnic. W o- kuniej podplyn~l, i z krzykiem przestrachu zniku~
znaczonych dniach zbieraj~ si~ ony licznie z ofiara- la ona w balwanach. 

· mi na malych lodkach, w to,varzystwie kaplanow i Szkodliwe 'vi~c i niebezpiecznc s~krokodyle dla 
muzyki. _ ludzi, ale i przysluga jak~ im czyni~ niemalej jest 

Lodzie przyozdobione s~ kwiata1ni, a wesolosc pa- wagi. Oczyszczaj~ ony wody rzeczne od cial gni
nujC:!:ca przy tym pochodzie zdaje si~ zapowiadac, j~cych, ktore nie b~d~c usuwane zarazilyby powie· 
ze zebrani na najprzyjemniejsz~ uroczystosc, a nie trze. Wiadomym jest bowiem zwyczaj Indyan, ze 
na krwaw~ i zabobonn~ ofiar~ pospieszaj'1:. 1\:ro- skoro ktory z uich zachoruje, wynosz~ go kre,vni 
kodyle, jakby uprzedzone 0 czasie i miejscu, zbie- na brzeg swi~tej rzeki, a gdy stan jego Si<J nie po-

• raj~ si~ wnieslychanej liczbie, i skoro tylko ofiara 1 lepsza, rzucaj'! go w jej nurty. Podobniez zwloki 
zostanie wrzucon'!t,chwytaj~j~ i rozrywaj~. Krzyk kazdego zmarlego w domu wrzucajq, do swi~tej 
tlutnu, zach~cajC!CC wolania kaplanow, bolesny j~k rzeki, gdzie przez krokodyle, lub tez, po wyrzuce
niewielu, pluskanie i walka zarlocznych potworow niu ich na l~d, przez s~py i szakale bywa.j~ poze
przy rozrywaniu na kawalki nieszcz~sliwych dzia- . rane. 

' 

CBOROBA 
-

T~ nazw~ I-Iiszpan A costa nadal chorobliwym 
przypadlosciom jakich doznaj~ organizmy zwie
rzQCe w bardzo znacznycb wysokosciach, przypa
dlosciom zwanym przez Pert1anow Puna albo So1·-
1·oche, przez Hiszpan6w Veta lub Jlfal'eo. 

• 

, 
GO RNA. 

Jak wi~ksza CZQsc podroznikow-zeglarzy po"'d
pada Ino·rskiej chorobie, tak prawie kazdy co w kto
rymkolwiek punkcie naszej ziemi wzniesie si~ do 
znaczniejszej wysokosci doznaje pewnych zatamo
wan, tnnit~j wi~cej waznyoh.. w swycli sprawach 

• 
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zywot~ych. W istocie miano 1lfa1·~o przypomina por~ prawdziwie m~czenskich dolegliwosci. Nie 
.chorob~ morsk~, bo nawet doslownte ~1fa'reo de la mog~c zniesc polozenia poziomego, szuka on ulgi 

· Puna znaczy choroba morska Puny, to jest pla- w zmianach coraz nowych, i podobno najskutecz
szczyzn gornych Peru. Acosta ( okolo r.1600) pier- niej ~najduje jq, przy ogniu kominkowym, w po
wszy doswiadczyli opisal t~ chorob~. W chodz~c na wietrzu napelnionem wyziewami w~glowemi. Oczy 
wierzcholek Pariacaca, dostal on lkania pol~czo- tak staj~ si~ drazliwemi ze czytac niepodobna, przy
neg.o z bolesciami, krztuszenia i krwawych wymio- czem jedni doznaj~ mniej wi~cej silnego b6lu glo
tow. Towarzyszejegopodobnymze podlegalicier- wy, inni nieznosnych ckliwosci i r6znych cierpien 
pieniom, a niektorzy z nich tak silnie zostali do- organ ow trawienia, zupelnie jak w chorobie Inor
tkni~ci, ze do dalszej podrozy zupelnie byli nie- skiej. Niekiedy na wargach powstaj~ strupy, kt6re 
zdolnemi. przy mowieniu zakrwawiaj~ si~ w sposob bardzo 

W ogolnosci najwyrainiej objawia si~ ta choro- bolesny. 

ba na Andach pernanskich, mianowicie na drogach W najwyzszem rozwinifJciu chorobie g6rnej to
prowadz~cych do wierzcholka srebrodajnej gory warzyszy spluwanie krwi~ i majaczenie. Po 6 12 
Cerro de Pasco, tak licznie przez Europejczyk6w dniach cierpienia wi~ksza cz~sc chorych zaczyna 
ucz~szczanych. Zaledwo przybysz post~pi kilkaset przychodzic do zdrowia, ale tygodnie uplywaj~za
krok6w na Cerro de Pasco, uczuwa nieopisan~ ja- nim ~stC!pi oci~zalosc i trudnosc oddycbania. 
k~S oci~ZaloSC, a jeSli wyzej wspinaC si~ zacznie . W podohny spos6b puna objawia si~ i na innych 
stromemi ScieZkami, doznaje zatamowania oddechu, wynioslo.Sciach ziemi, czepiaj~c si~ jednak szcze
lekkiego bOlu glowy: i kongestyj' znak niezawodny g6lniej twarzy. Przy wnijSciu r. 1787 na Montblanc, 
Ze nieuniknie zgubnego wplywu puny. Chociazby slynny naturalista szwajcarski Saussure zaslonil 
silnem postanowieniem oprzec si~ usilowal coraz twarz krepl!- i tym sposobem zachowal jl!- zdrow~; 
rosn~cemu cierpieniu, wkr6tce przeciez cialo hie- lecz slnz~cemu jego, kt6ry zaniedbal tej ostroZno
rze g6r~ nad duchem. Podobnie jak w gwaltow- Sci, nabrzmialy policzki i wargi, a pOZniCj bolesne· 
nych napadach morskiej Choroby, i w punie nast~- na nich potworzyly si~ strupy. Uczony Zumstein, 
puje moraine odr~twienie, zly humor i w ko:6.cuhi- powracaj~c r. 1819 z Monte-Rosa, z wysokoSci 
pochondryczne zrozpaczenie. Nie mniejszej wagi 14,428 stOp, mial glow~ nieksztaltnie nahrz~kl~, 
s~ cierpienia fizyczne, kt6rych ohjawy hywajl!- zupelnie o tem niewiedz~c. PrzypadloSC ta zdarza 
ci~Zsze lub lZejsze, stosownie do organicznego u- si~ niekiedy i w podr6Zach napowieti:-znych. Tak 
stroju chorego. np. aeronauta Robertson, kiedy w r. 1803 wzni6sl 

W niZszym stopniu przypadloSC ogranicza si~na si~ z Hamburga, nie m6gl w ko:6.cu wlozyC kape
zatamowaniu oddechu. IdC!c, co kilka krok6w czuj e Iusza. 
si~ potrzeb~ odpoczywania. Chary star·a si~ hezsku-

Z wyliczonemi przypadlosciami l~czy si~ zwytecznie przez gl~bsze oddychanie i 1·ozszerzanie 
kle brak apetytu i sennosc niepowsci~gniona. u czoile moznosci klatki piersiowej napelnic pluca po-

d nym kt6rzy w celach naukowych na znaczne wst~ ... wietrzem; z aje mu si~ ze odychaw prozni. Uczu.:. 
PuJ· ~ wysokosci, z trndnosci~ nieraz 1)rzychodzi cie oslabienia wzrasta coraz bardziej; nogi drz~ 

pod id~cym, kt6ry chwyta siQ skwapliwie przed- czyniC potrzebne ria nitrz~dziach matematycznychi 
dr d fizycznych spostrzezenia. Jednakze Saussure za-miotow w o ze napotykanych, dla wsparcia za-

chw.ianych swych krok6w. Tylko w stanie zupel- pewnia Ze czul siQ w g6rze lZejszym, chciwszym 
badania i bardziej wynalazczym jak w rowninie. nego spoczynku zmniejszaj~ si~ cierpienia :fizyczne; 

lecz przekonanie 0 nieuchronnosci zlego wzmaga Usposobienic to u kapitana Sherwill na g6rze 
rozstrojenie moraine, takiz najsilniejszywol~m~z- Montblanc do tego wzmoglo si~ stopnia, iz zdawa-

l b k d · 'lo mu sifJ ze no~ami niedotyka zien1i. r.zyzna staje si~ s a ym ja ztecko. '-' 
W wyzszych swych stopniach puna sprowadza Jako fakt szczeg6lniejszy przytoczyc tu jeszcze 

omdlenia, kongestye do glowy i pluc, sprawiaj~ ce wypada z.c z siedmiu Anglik6w ktorzy w nowszych 
przykrosc niewypowiedzian~, cierpniQcie r~kinog czasach Weszli na wierzcholek Montblanc: trzecb 
i przyspieszone uderzenia pulsu, od 108 do 110 na pozniej dostalo pomi~szania zmysl6w. 
minut~. Pomimo nieprzezwyciQzonej ospalosci, cho- I u zwierz~t podobne objawiaj~ siQ oznaki. Na 
ry u nq,c nie tnoze; noc owszem staje si~ dla niego Cerro de Pasco koty ·w krotkim czasie zdychttj«J 
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·w bolesnych kurezach, lubo w stanie :zupelnego 
spoczynku, naprzyklad w balonie, zniesc ony mo
g~ daleko wi~ksze wysokosci. To samo na sobie 
uwazali aeronauci, z ktorych Green w wysokosci 
27,136 stop niedoznawal zadnej dolegliwosci; wte
dy tylko gdy si~ poruszyl dla wyrzucenia ballastu, 
·1.tczuwal przyspieszenie pulsu i oddychania. 

Przyczyny tych dziwnych przypadlosci badacze 
tegoczesni szukad~ w nieprawidlowem tworzeniu 
si~ krwi, skutkiem zmniejszonej ilosci kwasorodu i 
silnego parowania, tudziez w dzialaniu swiatlana 
organa m6zgowe. Tym sposobem nietrudno b~dzie 
wytlumaczyc przyspieszone oddychanie i kr~zenie 
krwi, kongestye, sennosc, a szczegolniej niezmier
ne znuzenie podroznych. Zbyt nagle parowanie, 
w pol~czeniu ze zmian~ temperatury, sprowadza 
zapalenie sk6ry i oczu, przyczem naturalnie i ra-
z~cy blask sniegu nieposledni~ gra rol~. u czucie 
nakoniec lekkosci, obok braku sily, dusznosc i ckli-

. 

wosc przypisac nalezy zn1niejszouemu cisnieniu · 
powietrza. 

Jezeli tlumaczenie powyzsze uznamy za praw
dziwe (a niema powodu wCAtpic o jego zasadnosci), 
to najskuteczniej b~dzie ubezpieczyc sk6r~ za po
moc~ cieplej odziezy, twarz przez pokrycie jej kre
p~, a oczy przez noszenie niebieskich okular6w. 
W zapobieganiu innym przypadlosciom choroby 
gornej stosowac si~ wypadnie do indiwidualnosci. 

Nast~pstwa puny w rzadkich tylko wypadkach 
zagrazaj~ zyciu chorego. Doswiadczenie nawet 
uczy ze czlowiek przywyknq.c moze zwolna do 
stref w kt6rych kondor tylko swobodn~ oddycha 
piersi~. Zn~dznienie · jcdnak fizyczne w takich 
wysokosciach dowodzi i~ natura nie przeznaczyla 
czlowiekowi na mieszkanie przestrzeni nadoblo
cznych, ze owszem wsze chwladna jej r~ka zakre
slila pewne granice, ktorych bezkarnie przekro-
czyc n1u nie wolno. 

• .. 

LAWINA W SZWAJCARYI 
• 

PRZEZ 

I. 
Na najszlachetniejszy1n gruncie Szwajcaryi, w sa

mej kolebce tego kraju, lezy nad brzegami urocze
go jeziora Lucernymiasteczko Altdorf, zwane tak
ze Uri, dlatego ze jest stolic~ tego kantonu. 

Oto klassyczna ziemia Hel.,.vecyi! 
Niedaleko zt~d o pol n1ilki w wiosce Bur glen ro

dzil siQ lat temu szescset ow dzielny wiesniak Wil
llelm Tell, lrtory razem z dwon1a innetni wiesnia
kami zalozyl dnia 17 pazdziernika 1307 roku kon
federacyC1 szwajcarsk~h do dzis dnia istniejq;cq,, co
dziennie mocniejsz~ i szcz~sliwszf!. 

Sarno miasteczko Altdorf~ lubo pi~knie polozo
ne, nie jest ani swietnem, ani okazalthu, ani boga
tem. W roku 1799 zniszczyl je straszliwy pozar, 
i w tym samyn1 roku wojua tocz~ca si~ pomi~dzy 
Francy~ i Europ~ przeniosla si~ na spokojn~ i 
szcz~sliw~ ziemiq Szwajcaryi. 'Vtargn~ly wojska 
francuzkie, rossyjslt.ie i austryackie; l{olebka l{on
federacyi nieraz zostala zalan~ krwi<! i pozogami 

Ksi~G A s,v-IATA c.z. I . R. v. 

• 

i zupelnie zniszczala pod kulami przyjaciol i llie-
przyjaciol. · 

Dopiero w pi~tnascie lat potem, gdy siQ st~pily 
orQze i bog wojny zakl~tym zostal na sltale Atlan
tyku, dopiero wtedy wrocil blogi pokoj i rozlal 
dary swoje na obolal~ Europ~. Biedny kanton Uri 
wzi~l si~ do odbudowania stolicy swojej, z ktorej 
nic prawie nic pozostalo, pr6cz starozytuej wiezy 
Tella i dwoch historycznych fontann, wzniesionych 
na n1iejscu z ktorego dzielny lucznik szwajcarski 
strzelal do jablka postawionego na O'lowie syna 

• SWOJego. 
Ale szlachetna ta zie1nia nie jest bogat~ ani zy

zn~; tnieszkancy tutejsi zyj~ jedynie z n1leczywu, 
z owoc6w niebardzo urodzajnej ziemi i z rybol6 .. 

• 
stwa. Zaden ' tu prze1nysl ani ban del nie kwitnie; 
to tez wszystko tcbnie patryarchaln~ prostot~ i 
dobroci~, ukladem zas i nbiorem mieszkaniec tu
tejszy, do jakiegokolwiek stanu nalezy, niewiele 
si~ rozni od owych da,wnych wiesniak6w szwaj-

13 
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carskich, kt6rzy kiedys zalozyli rzeczpospolit~. 
Zreszt~ oswiata ludnosci tutejszej pozostala nasto
pie patryarchalnej; wierz=! tradycyom przeszlosci 
dawno mini~tej. Wprawdziekazdy zmieszkanc6w, 
chc~cy nzywac praw obywatelstwa i zyskac sakrs
ment malzenstwa, musi umiec czytac i pisac, i oprocz 
karlak6w, to jest kretyn6w, wydarzaj~cych si~ tu
taj, wszyscy umiej~ czytac i pi sac, ty le katechizmu 
i rachunk6w ile w elementarnych szkolach mozna 
si~ nauczyc; ale t ez rzadko kto umie wi~cej, i na
wet wladze rz~dowe i s~dowe kantonu .Uri wcale 
jeszczenie uznaly potrzeby jakiejs wyzszej oswiaty. 

c<Kiedy wszystko idzie jakos bardzo dobrze i przy 
fym nizkim stopniu oswiecenia' wi~c pocoz pra
gn~c wi~kszego, mog~cego wprawic poczciwe glo
wy nasze w jakies obl~dy?» 

Tak sobie tutaj rozumuj~ ludzie, ojcowie za~ je
zuici, opiekuj~cy si~ tak czule ich szcz~sciem 
i oswieceniem, wcale nie nalegaj~ na podwyzsze
nie skali nauk w szkolach, tylko je odwidzaj~ od 
czasu do czasu, i skoro w bakalarni zocz~ jakiego 
zdolniejszego ucznia, to go zabieraj~ z sob~ i wy
chowuj~ w wlasnych szkolach, najcz~sciej w Fr)l:

burgu, na jezuit~. 
A kto nie moze bye jezuit~ , t en musi pozostac 

r olnikiem, rybakiem, pasterzem, ogrodnikiem, ten 
musi ci~zko pracowac, placic dziesi~ciny i sluzyc 
oj com j ezuitom na kazde skinienie, podczas poko-
• • • JU 1 WOJny. 

I tak rok po roku i wiek po wieku schodz~ 
dla kantonu Uri i przyleglych pierwotnych kanto
now w blogiem i skromnem szcz~scin i w milej 
niewiadomosci wyzszego lub przestr onniejszego 
zycia . Stan ten juz trwa szescset lat i moze so hie 
potrwac j eszcze .... 

II. 
Nie! j a si~ myl~, stan tenjuz nietrwa od lat kilku 

i nigdy niepowr6ci wi~cej ; los wisz~cy nad kanto
nem Uri juz zostalodwr6conym, sila trzyinaj~caje
go przyszlosc w zaklQciu juz zniszczona: j ednem 
slowem j ezuici ust~pili z kraju, rozjasnil si~ p o
mrok, zakwitly nauki, obudzila si~ estetycznosc 
w prosty1n i rub asznym ludzie, zer\val siQ prze
lly..,l i handel, dotychczas za niemozliwy uwazany, 
i prowadzil dobry byt do kraju, dot~d tylko 
w picr,v. ze potrzeby zycia, i to nader 1nicrnie, ob
fituj~cego. 1iasteczk a Altclorf juz niepoznasz, je
sli ' go n ie \Vidzial od dziewi~ciu}at; stan~lywniem : 
gmach zk6Jny, maly ale bardzo piQkny teatr, 
przc 'Hczna apteka kilka chat i fabry k; 1niastecz-

ko przeci~gn~}o si~ pifJknemi ogrodami i domkami 
wiejskiemi az ku brzegom jeziora, na ktorego fa-
lach kolysz~ si~ dwa parostatki , nalez~ce do kan
tonu ·uri, ulatwiaj~ce handel przewozowy i kom-
muniltacy,z iLucern~ i z innemi miastami na brzegn 
wielkiego jeziora czterech kanton6w polozonemi. 

Nowy .znpelnie tu nieznany cieplik zycia roz
grzal te ogromne i silne ciala, w Rtorych tkwily 
dobre, pojfJtne, ale nieokrzesane i fanatyczne du
sze, i powiedziec mozna ze kanton Uri nalezy do 
oswiaty dopiero od chwili, jak z niego ust4pilo 
owo czame robactwo, przeciwko kt6remu sam oj
ciec swi~ty pozwolil wytoczyc w r. 184 7 spraw~. 

m. 
Oddajmy takze sprawiedliwosc szlachetnemu 

cudzoziemcowi, bez kt6rego zapalu, rad, pomocy i 
prz~kladu to dziwne przebudzenie si~ z umyslowe
go letargu pewnieby tak szybko w kantonie Uri 
nie bylo nast~pilo. Ten cudzoziemiec, wysoki, 
przystojny, z sm~tnem i szlachetnem obliczem , · 
oczywiscie syn dalekiej polnocy, ale nie Niemiec, 
zalozyl tutaj w Altdorfpierwsz~ szl\:olk~, w kt6rej 
UC2ono mowic poprawnie po niemiecku. Dotych
czas bowiem wyzsi i nizsi zadowalniali siQ owem 

szkaradnem szwabskiem narzeczem.. ktorem lud 
prosty mowi w Niemczech poludniowych i w sta
rych kantonach Szw~jcaryi. Dziwnych musial do
swiadczyckolei losu ten cudzoziemiec, ktory w lat 
kilka tak si~ wzni6sl u Szwajcarow w powag~, ze 
mu rzC!d powierzyl inspektorstwo nauk w trzech 
kantonach: Szwyc, U rii U nterwalden; dziwnY:ch mu
sial doswiadczac kolei losu, bo juz sama osobistosc 
jego to okazuje: prawej nogi wcale nietna , a lew~ 
r~k~ nosi w t emblaku. 

Ale nie w walce z ludzmi pan Bronislaw postra
dal nogQ i poszwankowal na ramicnin, tylko w bo
ju z rozhukanym sniegiem Szwajcaryi ; a zc warto 
znac szczegoly nieszcz~sliwego zdarzcnia, kt6re 
na zego ziomka zrobilo kalek~ i zarazem obywate
lem z\vajcaryi, wi~c przyslucbajn1y siQ j ego w]a-
snemn opowiadaniu. 

• IV. 
:\V je ieni rokn 1851 p o,vraca!em do zagrc)d ro

dziunych nad brzegi vVarty . P o:wracalcn• z Inysl~ 
frasunkie1n ciQzk q, wszystkie bowicm zawiodly 
mnie nadzi.ejc. · 

"\Ve \Vlo zech chciale1n si~ \vyksztalcie lna Jna-
larza; pote1n u. ilowa1em nainnchn polu slnzyu ludz
kosci; a e brak] o talentu na jc<lno szczQsciu na 



drugie, i zniech~cony powracac musialem do do
mu, w kt6rym wiedzialem ze zastan~ tylko hied~. 
Wi~c wracalem smutny, i zal mi bylo siebie, zal 

nawet energii i sily, ktor~ posiadalem jeszcze 
wowczas po tylu cierpieniach i pracach; przenikala 
mnie mysl okropna~ ze ony moze si~ nie zdadz~ 
nikomu. 

Juz jestesmy na pograniczu Wlocl1 i Szwajcaryi. 
Jad~ dylizansem, z kilk~ mlodemi:wesolemi ludzmi, 
ktorych pQdzila po swiecie chciwosc wrazen i zy
sku materyalnego. Nie wchodzilem z niemi w za
dn~ rozmowg; oni, widz~c zem w smutnych my
slach pogr~zony, nie zaczepiali mnie takze' a do
wiedziawszy siQ zk~d i dok~d jad~, ruszyli zlosli
wie ramionami i dali mi pokoj. 

Spostrzeglem nawet ze towarzystwo czlowieka 
w smutku pogr~zonego niewygodnemjest dla szczQ-
sliwych synow ziemi. Korzystam tedy z nieobec
nosci konduktora dylizansu, i ponlimo dotkliwe
go zimna zasiadam samotne miejsce na wierzchu 
naszego ciQzkiego powozu. 

Jedziemy wi~e, ale wolno, tak jak si~ podrozuje 
w gorzystych krajach. Pniemy si~ ku zrodlom 
rzeki Tessino, juz przebylismy Airolo, jestesmy 
u stop gory swi~tego Gotharda , i po spadzistych 
nij dziesi~c pi~tr polamanych drogach dq,iymy na 
szczyt gory, gdzie owo slawne ho~picyutn. 

Z kazdym krokiem wi~ksze zimno, rozpaczliwsza 
dzikosc, straszliwsza pustynia i okropniejszy chaos. 

Przybywan1y uareszciepode drzwi starego hos
picynm. Ogromny to , do zam:Ku podobny gmach, 
zawieraj~cy w sobie kosciol, pokoje goscinne i 
kilku braci zakonnych, pos,vi~caj~cycli si~ sluzbie 
ludzkosci. 

W koscielc na rzevvnych modlach przep~dzilem 
godzin~ odpoczynku. tTakies lepsze nadzieje wst~
pily w serce moje. "Vl'racam na wierzch dylizan
su. Ruszamy z miejsca, wjezdzamy pon1i~dzy la
birynt niebotycznych gor, pokrytych grub~ war
stw~ sniegn. Pod naszemi stopa1ni, pod drogami 
wij~cemi siQ gzygzakiem po scianie gor, grozt1 
przepasci do tysi~ca i wi~cej stop gl~bokie, a tak 
przepadziste i obszerne, ze cale miasta z domami i 
kosciolami pochlon~cby mogly. 

Rzeka Reuss toczy swe wsciekle nurty pomiQdzy 
temi gorami, raz si~ str~caj~c jak szalona z wyso
kich skal W przepasci, glQbiej ZUOW wytryskujt}C 
jak WifJziony gejzer z lona ziemi i obryzguj~c 
wszystko w kolo siebie g~st~ pian~. 

Wichry rozhulaly si~ po g6rach i wznoSZC! tuma-
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ny sniegu w powietrze, rzueaj~c je, jak swywolne 
chlopaki, z gory na gor~. 

Z zachwyceniem patrzylem na te widoki natury, 
nigdy jeszcze nie widzianej piQknosci, i calkiem 
zaj~ty czaruj~CCl! rzeczywistosci~, nie mniemalem 
zebysmy byli tak blizcy najstraszniejszej seen}·, 
jaka kiedykolwiek w tych g6rach przez rozd~san~ 
przyrod~ odegran~ zostala. 

Naraz bowiem wszystkie szczyty gor zatlaly mo
cnym purpurowym ogniem, jak gdyby odblyskiem 
jutrzenki; straszliwy swist i j~ki 'jak gdyby milio
na wyj~cych Eolow, dal siQ slyszec z tych wszyst
kich szczyt6w, a mianowicie ~ gory Windgelle, tej 
piramidy na6,000 stop wysokiej, u ktorej podnoza 
wlasnie pi~lismy si~ ponad straszliw~ przepasci~. 

Teraz cala sciana tej piramidy zadrzala w swych 
skalistych podstawach, i przerazliwe mn1czenie 
roznioslo si~ po wszystkich echach. 

<eBoze! zlituj si~ nad moj~ dusz~! » krzyknie wo
znica, wznosz~c r~ce do nieba. w tej samej chwili 
wicher zrywa dylizans, konie i WOzniCQ, i 0 kilka
nascie krokow rzuca nas wszystkich jednym za
machenl tuz ponad przepasc. 

1\:onie padaj~, woznica nie odst~puje ich, ja je
den chroni~ si~ pod ogron111~ opokQ. Teraz dopie .. 
ro zbliza si~ lawina; glazy prawie tak duzejaknasz 
dylizans spadaj:1, na niego i gruchocz'! go razem 
z podr6znemi, z konmi i z woznicC! na najdrobniej
sz~ tniazg~: nadchodzi lawina z rykiem miliona 
dzial. Jest to bryla sniegu, wielka jak dom trzy
piQtrowy; obwija ona okolo siebie calC~! warstw~ 
sniegu, od szczytu gory az do jej podn6za, zabiera 
w swoj~ substancyf! dylizans, konie i podruzgotanych 
ludzi, i stacza si~ jak wsciekla w. przepasc trzy ty
si~ce stop gl~bokq., roznosz~c echo swojego przej
scia na Inil trzydziesci W oko}o. 

• 

Ja lez~ pod glazem z potrzaskanf!t nog~ praw~, i 
z r~k~lew~ strasznie nadwer~zon~. J estern pokry:ty 
wysok~ warstw~, na szcz~scie mialkiego, sniegu, 
Krzycz~ co mam glosu. 
Dopiero w dziesi~c godzin potem wydobyto 

nu1ie na pol zmarzlcgo i prawie niezywego. 
Z dylizansu, z koni, z innych passazer6w, z wo .. 

znicy ani z pakunkow n~jmniej zego nigdzie nie 
pozostalo sladu. 

W szystko na wieki pochowane w niezgruntowa
nej przepasci, ktora w swych otchla niach zawiera 
kosci niejednego czlowieka. 

Zaniesiono mnie . do Altdorf, miasteczka lezf! .. 
cego o dwie mile od sceny tego straszliwego wy-
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padku. Miejscowy Iekarz dal mi w domu swoim 
przytulek, amputowal mi zdruzgotan~ nog~ i wsta
wil zlaman~ r~k~ w lupki. 

Moje ograniczone zdolnosci, ktoreby si~, zwla
szcza przy kalectwie i innych utrudnieniach, krajo-

• • • I • f • • • 

WI moJemu wyzeJ osw1econemu na ntc n1e przy-
.. W szyscy mieszkancy kantonu, bogatsi i biedniej

si, ale wszyscy dobroczynni, zajmowali si~ losem 
moim i szli w pomoc tak cudownie oc3.lonemu. 
W swej religijnej prostocie uwazali mnie oni za 
czlowieka szczegoln~ lask~ u Boga posiadaj~cego 
i na to zasluguj~cego. 

daly, znalazly jednak dobre zastosowanie tu w tym 
zak~tku ziemi, pomi~dzy mniej oswieconemi, ale 
dobremi i z sercem ludzmi. 

Pozostalem tutaj, sprowadzile1n do siebie brata 
o kilkanascie lat mlodszego, i ksztalc~ go, razem 
z synami starej Szwajcaryi, w religii, w llistoryi i 
wnaukach przyrodzonych. Przychodz~c do zdrowia, zatrudnialem siQ z wla

snego pop~du wycbowaniem dzieci n1ojego go
spodarza, dobroczyncy i lekar~a, n ten, widz~c ze 
posiadam pewne zdolnosci pedagogiczne, naklonil 
mnie do zalozenia szk6lki, a nast~pnie i pensyjki. 

Malarstwo takze przychodzilo mi w pomoc. 
Malowalein portrety, dekoracye i znaki w potrze
bie. Pozniej, dzi~ki ci~glej u ilnosci i spolczuciu 
tych dobrych ludzi, zyskalem posad~ nauczyciela 
miejskiego i prawo obywatelstwa w Altdorf. 

Bog raczyl poblogoslawic pracy mojej. !(alec
two swoje znosz~ cierpliwie, jako przyczyn~ zmu
szaj~c~ mie do spokojnego zycia i odwodz~c~mnie 
od d~znosci smielszych , az nadto cz~sto zawodz~
cych. 

Poddaj~ si~ woli Boga, i uznaj(J ze poczciwa 
praca i w najci~zszej niedoli moze pogodzic czlo
wieka z jego losem. 

, 
RODZIN.A PEEL'OW. 

Maj~tek SZCZQSCia nie daje' zloto to marnosc 
swiatowa, ktor~ m~drzec pogardza, za ktor~ goni 
tylko proznosc lekkomyslna! Pi~kne to s~ zdania 
i cz~sto slyszymy je powtarzane; a jednak w zy
ciu praktycznen1 dzieje si~ zupelnie przeciwnie. 
Maj~tek bywa tan1 dzwigni~ w ·zechwladn~, pot~
zniejsz~ od dzwigni Arcliimedesowej, ktora ziemi~ 
podniesc 1niala; bo tej brakowalo punktn oparcia, 
gdy tymczasetn tamtej ulon1nosc ludzka sluzy za 
podstaw~. Dzis dosyc bye hogatyn1, aby, zewnfJ
trznie przynajmniej, przez ogol bye po,vazanym. 

Trudno jednak zaprzeczyc iz nagrotnadzenie 
w r~ku jednostek wielkich kapitalow, jezcli te s~ 
ow.ocem poczciwej pracy i dobrze zostan~ . kiero
wane, n1oze nietylko stac siQ k.orzystnetn dla ich 
posiadacza, ale nadto dobroczynnem ella ~·prawy 
powszechnej. vVyn1owny tego do,vod przedstawia 
zycie jednego z uajzamozniejszych knpeow i fa
brykanto'v Wielkiej Brytanii, Roberta Peel, ojca 
zmarlego przed kilk~ laty znakotnitcgo tnQza stann. 
~ Dzis jeszcze pokazuj<! w hrabstwie Lancashire, 
w pol drocri prawic potni~dzy tniasteczkatni Accring
t.on i Blackburn, niewielki budynek, pouobny do
yc do chlopskiej chalupy: jest to szcz~tek folw~r

ku Peel-Foid, gniazdarodzinnego plebejuszows:Kiej 
niegdy ', a obecnie tak wysoko postawjonej familii 

Peel'ow. W tem skromnem domostwie urodzi! sie .., 
dziad pozniejszego baroneta i ministra, i w niem 
przep~dzil wiQksz~ czQsc swego zycia. 

Przemysl bawclniany, ktory teraz tak ogrotnnej dla 
Anglii nabral waznosci, ze czyni blizko 2/r; cz~sci 
calego obrotu handlo,vego, malo jeszcze wtedy byl 
rozwiniQty. Baweln~ przfJdzono r~cznie, bo wiel
kie prz~<lzalnie mecnaniczne' w ktorych <lzis .na 
godzin~ kilka centnarow tego plodn zamienia siQ 
w nici, nie byly jeszcze wynalezioue. Olbrzytnie 
fabryl{i, nadaj~ce dzis hrabstwn Lancasl1ire tak od
r~onq, fizyognon1i~, jeszcze nie istnialy, a ludnosc 
wiejska, mQzczyzni, kobiety i dzieci, we wlasnych 
chalnpacb zajtnowali sig przerabianictn suro,vej ba
welny. Rodzina Pcel'ow, uboga i nieznana, nie 
odrozniaht Si(J 'vcale ani zan1oznosci~, ani rouza-
jein pracy od wloscian s~siednich ~ dzicl~e czas 
migdzy uprawQ roli i przQdzenic bawelny. Lccz 
Robert Peel, dziad ministra, czlowiek obrotnyi prze
myslny, 'vytutlazlJnaszynQ do grQplo,vania bawel
ny, w tyn1 . amyn1 prawie czasie ( oko]o roku 1758) 
kiedy Arkwright wystawil sw~ prz~uzalni~ hiurau
licznCJ:. Nie znano jeszcze wtedJ dobroczynnych 
skntk6w jakie wynalazek maszyn przyno. i dla 
ludzkosci, a tlutn przes~dny 'Icp~ powodowa} siQ 
nienawi~ci~przeciw wszelkim narzQdzio1n za tQpn-
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j~cym prac~ .r~czn~. Jednej wifJC nocy zgraja po
spolstwa z l3lackburn napadla na mieszkanie Peel'-
6w, zniszczyla szkodliw~ w swetnmniemaniu ma
szyn~ i zmusila nawet wynalaZCfJ do opuszczenia 
na czas jakis hrabstwa Lancasbire. 

Syn tego Roberta Peel, urodzony r. 1750, ojciec 
owego mQza stanu, kt6remu dot~d mieszkancy 
Wielkiej Brytanii zawdzifJczaj~ tauiosc chleba, 
srod takicll okolicznosci nie wykwintne wprawdzie, 
lecz rozs~dne i praktyczne odebral wychowanie. 
Nauczono go pracowac, nauczono ze pilnosc tylko, 
wytrwalosc i rozwaga zapewnic tnog~ w swiecie 
powodzenie. W godzinach wolnych chlopiec prz~dl 
baweln~, i przez lat kilka codziennie rano nosil 
mleko nasprzedaz do Blackburn. Obok tego wszak
ze ojciec nie zaniedbywal ksztalcic go wedhtg mo
znosci: mlody tnleczarek ucz~szczal do szkoly la
cinskiej w Blackburn i zostal wkr6tre jednym z naj
zdolniejszych jej uczni6w. 

Przeniesienie sifJ starszego Peel'a do Burton, 
skutkiem wzmiankowanego wyzej napadu nocnego, 
stanowilo epokfJ w jego zyciu. Z pocz~tkn 'vpraw
dzie gr~plarnia jego nie znalazla jcszcze powszech
nego uznania; musial zrazu pracowac dla innych. 
Powoli jednak obstalunki zaczQly IUU tyle przyno
sic dochodu ' ze mogl zakupowat~ sanl mal~ ilosc 

· surowego 1nateryalu, ktory poten1 przegrgplowany 
sprzedawal, bior~c w zaplacie gotowk~ albo nici. 
Po nagromadzeniu tyn1 sposobem jakiegos zapasu 
prz~dzonej bawelny, oddawal j~ tkaczowi, i tak 
w krotkim cza ·ie z wyrobnika zostal fabrykantem 
i handluj~c)T;nl. Pilnosc, oszcz~dnosc i wytrwanie 
przy.sparzaly mu zarobku, a w nilar~ ro UC!Cej jego 
zamoznosci, roslo i zaufanie wsp6lobywateli. Za
czynano coraz wi~cej przekonywac i~ o uiyteczno
sci wynalezionej przez niego maszyny, ua ktorej 
wyrabianie uzyskal od rz~du przywilej. "przeda
wal tedy gr~plarni~ po gr~plarni, ci~gn~l zyski zna
komite i ani si~ spostrzegl jak zostal zan1oznym, 
powszechnie po,vazanym fabrykante1n. 

P<:nnyslna. ta zmiana 'v polozeniu maj~tkowetn 
Peel' a wplyn~la naturalnie ina lo · jego dzieci, dla 
ktorych taranniejszego wychowania zadnych nie 
szczQdziljuz ofiar. Syn jego Robert, ojcicc pozniej
szego ministra, wy lany na l~d staly, dla nabycia 
potrzebnych w swytn zawodzie wiadon1osci i po
znania swiata, Z \Vi~k zyn1 juz za .. obe1n nauki i do
swiadczenia, a nadewszystko l11aj~tkn, wst~powal 
w za,v.od przemyslowy. Mlodzie11czy jego umysl 
bogaty by! w zarody ambicyi , owego ze polenia 

przedsi~biorczosci i mQzkiej energii, b~d~cego CZQ
stokroc zwiastunem przyszlej wielkosci. W czter
nastym juz roku ukladal nieraz plany wyniesienia 
sifJ na wyzszy szczebel towarzyski, a w latach po
zniejszych wspominal niejednokrotnie' ze wtedy 
juz uczul si~ przeznaczonym na zalozyciela pot~
znej pod wzgl~denl bogactwa i dostoje1lstw rodzi
ny.. Zamiary podobne, jakkolwiek nie zawsze u
wienczane skutkiem, dowodz~ jednak ze ten co je 
powzi~l mial eel stanowczo wytkniQty i iln!1: wolQ 
dopiQcia go prac~ i wytrwalosci~. 

W dwudziestyn1 trzecim roku zycia (1773) mlo
dy Peel opuscil dom rodzicielski, i z kapitalen1 nie
spelna 4,000 funtow szterlingow przesiedlil . i~ do 
Chambers Hall pod Bury, gdzie wszedl w kompa
ni~ z panami Yate i lloward. Urz~dziwszy sobie 
stosowne zabudowanie, wspolka rozpocz~la czyn
nosci r~kodzielnicze pod firmq; Howarth, Peel i 
Yates. Z pocz~tku fabrykacya ograniczala si~ na 
drukowaniu kartuno,v; wkrotce atoli zaklad zaczf1l 
wyrabiac wla ne tkaniny i wywozic drnko,vane 
kartuny, l~cz~c tytn sposobem handelhurtowy z pro
dukcy~ fabryczn~. lV przeci~gu lat kilku podobne 
zaklady taranien1 tejze firmy po,vstaly \V IIind ~, 
Ratcliffe, Burs, Gig, Makin Hill, Bolton i "\tV arring
ton. ~t\.by choc w przy blizeniu dac n1iar~ olbrzy
mio 'ci tych przedsi~bierstw, dosyc b~dzie przyto
czyc ze wspolnicy w jednym roku zaplacili podat
kow skarbowych 60,000 fun tow szterlingow, z kt6-
rych na san1e cla wypadalo 40 ty.j~cy, i ze zatru
dniali 15,000 robotnikow. 

I\:ilkanascie lat pracy usilnej, obok uobrze pojnlo
wanej 0 ZCZQdno 'ci, wystarczylo Peero,vi nazebra· 
nie kolosalnego, jak 'vowczas, tnaj~tkn. Roku 17n 
naby.l od brabiego Bath klucz Drayton ~ianor pod 
Tamworth, gdzie w czasie p6zuiejszyn1 ci~gle pra
wic przemieszkiwal. l(iedy w r. 1811 u~un~1 i~ o<l 
zawodu prze1nyslowego, m~j~tek j eo·o 'vynosil 2 1; 4 

1nilion6w funtow szterlingow (przeszlo 14 milio
no'v rubli srebrenl). 

Ale oprocz tak ogro1nnych korzy ~ei pieni~znych 
niezbywalo Pccl'o,vi ina powodzeniu ,v zycin pu
blicznem. Roku 1790 wszedl do parlatn ntn jako 
reprezentant miasta Tan1,vortb. 'V rokn 1797}>rzy
lozyl i~ un1n1~ 10,000 fnntow ztcrlingo'v do skla
de:K dobro,volnycl1 jakie w Anglii zbierano dla e
nergicznego prowadzcnia \vojny przeciw Francyi, 
ktorej terroryzm nietylko oburzal za1nilo,vanych 
w tradycyjnym porz~dkn oby,vuteli )'Tielkiej Bry
tanii, lecz nadto stawal na za"~adzie przed iQwzi~· 



102 
• 

ciom ich przemyslowym i handlowym. Roku na- .. popQdU, lecz row.no i jednostajnie, jak dobrze u
koniec 1800 mianowany zostal baronetem. Za zy- rz~dzona· maszyna parowa. Zdarzalo siQ prawda ze 
cia jeszcze ustalil zaszczytnie los wszystkich SWO- W wazniejszy.ch wypadkach ani dniem, ani DOC~ nie 
ich dzieci, lCJ:cz~c je z rodzinami nalez~cemi do wy- dawal so hie odpoczynku; dla zwy.klych jednak za
sokiej arystokracyi angielskiej. Tak na przyklad j~c nie poswi~cal swych wygod i przyjemnosci o
jeden zjego synow ozenil siQ z siostr~lorda Mount- sobistych. 
cashel, drugi z cork~ markiza of Ailsa, trzeci Jednym z przewaznych takze ~rodkow kt6re 
z siostr~ ksiQcia de Richmont. Po smiercijego, na- Peel'owi dopomogly do szybkiego zbogacenia si~, 
stC!pionej r. 1830, spadkobiercy za. stem pel i kosz- bylo hojne i prawdziwie wspanialomyslne wycho
ta potwierdzenia testamentu oplacili 15,000 funto"\V dzenie z robotnikami i officyalistami swy:ch zakla
szterlingow, rzecz nieslychana w dziejach s'!do- dow. Podwladni jego wiedzieli ze osobisty ich in-
1-vnictwa. Drugie tyle wyniosly oplaty od legato,v. teres zwi~zany jest najscislej z powodzeniem firn1y. 

Rzuciwszy okiem na zawod prywatny i publi- Miejsce w zakladach jego, chociazby odzwiernego 
czny starszego Roberta Peel'a, mimowolnie zada- lub parobka, byle tylko otrzymuj~CJ je okazal siQ 
jemy sobie pytanie jakiemi sroclkami l11C1Z ten, po- wiernym i gorliwy1n, bylo szczeblen1 do coraz wi~ .. 
chodz(!cy z rodziny plebejuszowskiej, umial sobie kszej, w miarQ zaslug, pomyslnosci. Wielu z naj
w arystokratycznej Anglii zdobyc tak wysokie sta- zamozniejszych dzis fabry kant6w w hrabstwie Lan
nowisko. Ze talizmanem otwieraj~cym mu drog~ cashire pod bezposredni~ opiek~ Peel'a dorobilo 
do podwoi magnackich byl maj~tek, to rzecz az si~ maj~tku. J edna ze znakomitszych osad r~ko
nadto widoczna; ale jakim przymiotom umyslowym, dzielniczych, Halliwel Lane pod Manchester, za
jakienlu postfJpowaniu winien on bylnagro1nadze... wdzi~cza powstanic swoje i nazwisko czlowiekowi 
nie tak niezmiernych zasobow materyalnych? ktory wstqpiwszy w sluzb~ Peera za chlopca do 

Jnz to zaprzeczyc niepodobna iz wywyzszenie posylek, zostal pozniej podrozuj'!cym w jego inte
siQ pod jaki1nb'!di wzgl~dem nad miernosc, a wi~c resach. a w koncu nawet cz<Jsciowym wspolnikiem 
i zrobienie wielkiego maj~tku, \Vymaga intelligencyi firmy. 
i bystrosci rozumu, opartej naznajomosci ludzi i sta- J ezeli, po1nimo zaslug i przymiotow uiezaprze
rannem w:ychowaniu pierwiastkowem. Wprawdzie czonych pierwszcgo i drugiego Peel'a, imiona ich 
i ludzie malo uksztalceni umiejCl! CZQStokroc dobrze chyba w rocznikach handlu i przemyslu zostalr 
wychodzic w interesach, posiadaj~ nawet dar dro- przechowane potomnosci, to zato najstarszy syn 
biazgowej spekulacyi; lecz w przedsi~wzi<zciach11a ostatniego, Sir Robert Peel, minister i przetworca 
wielk~ prowadzonych stop~ potrzeba koniecznie finansowy Wielkiej Brytanii, nalezyjuz calkowicie 
pojQc rozja 'nionycl1 i w pewnej 1nierze nauki. Tu do historyi. Urodzony r. 1788 w zamku Tamworth, 
coraz nowe zamiary i pomysly snuj~ siQ po glowic niedawno przez ojca nabytym, otrzymal on nader 
przemyslowca, ktory rozwazaj'!C je, oceniaj(J:c i po- staranne pod kazdym wzgl~dem wychowanie. 
rz~dkujC!C, powinien poznac dokladnie zwiC!zck ich Wplyw ojca juz w r. 1809 wyjednal 1nu n1iejsce w 
miQdzy sob~, przewidziec ich skutki bezposrcdnie parlamencie, gdzie r. 1817, skutkiem osobistej za
i posrednie, domyslec siQ calej ieh, pod 'vszelkicmi slugi, zostal reprezentantem lmiwersytetu oxfordz
wzglQdami, donioslosci. Zeby zas w ten spos6b za- kiego. Niczwykla przenikliwosc polityczna, swie .. 
patrywac siQ na rzeczy, umysl powinien bye wol- tna wymowa i zapal z jakim mlody dyplomata 
nym odilluzyj i uprz~dzen zaciemniaj~cych zwykle wystQpowal na trybunie, zrobily go wkr6tce je
pojQcia nieoswieconych prostal{ow. Gdyby Peel duyn1 z najznakomitszych czlonkow stronnictwa 
malo rozwiniQt~ posiadal intelligencyC!, bylby za- torrysow. Roku 1822 otrzymal tekQ ministerstwa 
pewne do 'mierci pozostal zasobnyn11noze lecz nie- spraw lvewnQtrznych, i pozostal na tej posadzie, 
znanymdrukarzem kartun6w. z drugiej znow stro- z niewielk~ przerwt!, lat osm. . 
ny, przy najswietniejszych zdolnosciach, bez gorli- Szczcgolowe przebiezenie zawodu Sir Roberta 
wosci i wytrwania niewiele bylby clokonal. Ale Peel'a nie wchodzi w zakres tego artykulu. Prze
niepo polity ten czlowiek w samQ wlasnie miarQ ciwnicy nawet polityczni uznali i uznaj~ swietne 
przyswoic sobie umial wszystkie wyliczone tu wa- jcgo zaslugi w najwazniejszych gal~ziach admini
rtmki. :1iez1nordowany w pracy, kazdCJ: swojQ czyn- stracyi krajowcj. I rzeczywiscie, gdyby nic wi~cej 
nose wykonywal nie znagla i jakby z ehwilowego nie byl uczynil dla Anglii, jak zniesienie Inonopo-

• 
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lu wielkich posiadaczow gruntowych, jak przeprO· 
wadzenie prawa zbozowego, ktore ubogim zape
wnilo chleb tanszy, jak nalozenie podatku od docho
dow, przerzucajq,ce cz~sc znakomit, ci~za~:ow pu
blicznych na barki klass zamozniejszych, i nakoniec 
utrwalenie handlu i przemysiu przez systematyczne 
przytlumianle rozruchow robotniczych, to i ta;kjuz 
imi~ jego po wszystkie czasy na wdzi~czne zaslu
giwaloby wspomnienie. 

Z naszego jednak punktu zapatrywania si~ zy-

• 

• 

cie mlodszego Peel'a inne j eszcze rna znaczenie. 
Widziemy w niem dowod ze maj~tek skrz~tnie i 
uczciwie zdobyty, w r~ku zdolnego czlowieka, 
blogi wplyw wywrzec moze na losy calego kraju; 
ze znaczenie jakie on nadaje w spolec~enstwie 
otwiera drog~ do zbawiennej dzialalnosci nie w sa· 
mej tylko dziedzinie przemyslowej, ale i w wyz
szych sferach zawodu publicznego. !IDzieje rodziny 
P eel'ow swietnym, zaprawd~, t ego s~ przykladem. 

, 
KQ~DNIZA.CYA NOWEI ONII. • 

Niedawno, bo w r. 1854, kapitan okrfJtU fi'ancuz
kiego la Constantine, p. Tardy de Montravel, za
lozyl na brzegach Nowej Kaledonii osad~, a raczej 
warowni1!, ktorej nadal nazwisko Po1·t-de-Fl·ance. 
W ostatnim raporcie swoim do ministra marynarki 
z d. 19 wrzesnia 1854 donosi on ze roboty okolo 
.umocnienia tego zakladu post~puj~ szybko , i ze 
dzis juz warownia nowo wzniesiona oprzecby si~ 
mogla znacznym silom tnorskim. Wszystko to do-
·konane zostalo w niespelna dwoch miesi~cach przez 
osad~ Konstautyny, kt6ra , pomimo panuj~cych 
w niej chorob, zdolalazwalczyc niezmierne trudno
sci gruntowe. Erancya tym sposobem zyskala 
miejsce obronne bez zadnego prawie kosztu , bo 
troch~ tylko tytuniu i faj ek rozdano mi~dzy kra
jowcow , w zamiarze zach~cenia ich do udzialu 
w r obocie. 

W dopelnieniu tych fakt6w urz~dowych })Oda
jemy czytelnikom l(si~gi Swiata wiadomosc o geo
grafii Nowej l{aledonii, o j ej zasobach naturalnych, 
o zwyczajach i obyczajach j ej mieszkanc6w, czer
pan~ ze sprawozdania kapitana L ascazas, ktory p6l
czwarta miesi~ca przep~dzil na wielkiej t ej wyspie 
i mial sp osobnosc zebrania zajmuj~cych o niej szcze
g6l6w. 

Nowa l{aledonia, wyspa 'v Oceanii, na wsch6d 
Nowej Hollandyi, a na poludnie Nowyeh Hebryd, 
na oceanie Sp ok ojnym, lezy pomi~dzy 20° i 22°30' 
szer. pld. , a 161 o45' i 164030' dlug. wsch. Szerok osc 
jej przeci~ciowa wynosi okolo 20, a obwod okolo 
150 mil francuzkich.. nie liczac w to wysp two-

• v 

rz~cych kraniec jej poludnio,vy i polnocno-zacho-
dni. Pi~kna ta ziemia otoczona jest rafami two-

I'Z~cemi rozlegly w okolo niej wieniec. Nieslusznie 
jednak na dotychczasowych mappach morskich ra
fy te oznaczone St! jako tworz~ce jedno pasmo nie
przerwane, bo rzeczywiscie s~ to tylko pojedyncze 
pokladymadreporowe, kt6re, gdy dostatecznie zo
stan~ zbadane, poslnzyc o'vszem mog~ t ej iWYJspie, 
tak oslawionej przez zeglarzow, za b ezpieczne 
przeplywy. Poznawszy raz t en labirynt kr~tycb 
przesmykow, latwo juz b~dzie dostac si~ niemi do 
portow Nowej Kaledonii, uwnzanych przez kapi
tana Lascazas za pierwszorzQdne. 

Kaledonia w calej swej dlugo I ci przerznigtC! j est 
pasmem g6r bardzo wysokich; moznaby wi~c, 
przez stopniowe wznoszenie si~ nad pozion1, otrzy
mywac w niej plody nawet strefy umiarkowanej , 
jak to oddawna rna 1niejsce na wyspach k anaryj
skich. Posiada kilka rzek wi~k zych, mniej wi~cej 
splawnych, i mnostwo strumieni. Powietrze jej tak 
j est zdrowe, ze dot~d nie uwazano tan1 zadnej cho
r oby epidemicznej. Obfitosc wybornej w ody zro
dlanej wsz~dzie j est wielka, a zwierz~t drapieinych 
lub szkodliwych uienut ani sladu. z krolestwa ro
slinnego Nowa 1\:aledonia zawier~t w nieslychanej 
bujnosci wszystl~ic plody p odzwrotnikowe, obok 
niektorych przyswojonych z klimatu umiarkowai1-
szego, jak: banany, kokosy, drzewa oliwne i sanda
lo,ve, olbrzytnie sosny, trzcin~ cukrow~, t.ytnn, ba
weln~, abak fJ czyli konopie filipin kie .. indigo i ga
tunek migdal6w oleistych. Z krolestwa zwierzgce
go: mn6stwo z6lwi6w, ktorych skorupy· wysoko sq. 
cenione 'v Sydnej, i miej sca1ni po brzegacb tnuszJe 
perlowe. Z rzeczy kopalnianycb: zelazo, n1iedz, 
ol6w' w~giel kaJnienny, kwarc zlotodajny, a nawet 
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brylkirodzimego zlota, coprzyzupelnem podobien
stwie pokladow ziemnych Iraledonii i Nowej Hol
landyi 11aprowadza na w:niosek ze w g6rach jej bo
gate ukrywac si~ mog~ kopalnie. 

)Vymieniwszy znakomitsze porty Nowej 1\:ale
donii, jak: Balade., Hienghen, l{anala, l{ wawa, St. 
Vincent, Morare, z ktorych kilka, jak utrzymuje p. 
Lascazas, nalezy do najlepszych w swiecie, oraz 
wykazawszy ich waznosc i pozytelt pod wzglQdem 
wojennym, handlowym i zeglarskim, sprawozdaw
ca przechodzi do etnografii zamieszkuj~cych tfJ 
wyspfJ pokolen. Przytaczamy odt~d wlasne jego 
slowa: 

<c Kaledoi1czycy s~ szczepen1 · typu indyjskiego, 
pomiQszanym z ras~ negrow afrykanskich. vV zrost 
maj~ zwykle wysoki, ksztalty smagle i zgrabne, ce
r~ -czekoladow~, wlosy i twarz afrykansk~, to zna
czy nos przyplaszczony, kosci policzkowe wysta. 
j~ce, z~by biale i mocne, brod~ wkl~sl~, czolo sze
rokie, mocno ku tylowi podane, wlosy welniste. 
ObojfJtni i leniwi, nie Iubicz, oddawac sifJ cwicze
nionl wymagaj~cym ruchu, chyba w wojnie i w tan
cu. OciE2zalosc ta wszakze nie jest u nich wad~ wro
dzonq; za dobr~ bowien1 zaplat~ mozna ich wi
dziec pracuj~cych pilnie i wytrwale. Odwazniprzy. 
tem i poj~tni, ludozercy zzamilowania, malo bardzo 
przystQpni dla przywi~zania rodzinnego, ale nami~t
ni w swych z~dzar.h, a przez to Jatwi do pokonania: 
takiemi, zdaniem 1nojen1, s~ l(aledonczycy. Ko
biety n nich by,vaj~ obarczane najci~zszemi praca
mi, zabijane za male przewinienia. Nieszcz~sliwe 

te istoty przep~dzajt!r zycie w usludzc swoich mQ

zow, ktorzy obchodz€1: siQ z niemi jak panowie 
nieograniczeni. Ony to dzwjgaj~ zapasy zywno
.';ci gdy pokolenie wybiera si~ na wojn~, i lupy gdy 
powraca, ony uprawiaj~ pola i przygotowuj~ stra-

. WfJ dla wszystkich. Powierzchownosc ich dosyc 
jest przyjemn~ az do lat dziesi~ciu lub dwunastu, 
lecz po ty"Tll wieku, a zwlaszcza gdy zostan~ mat
kami'! stadc-t si~ brzyclkicmi. U Kaledonczykow nie
chrze~cian panuje wielozcnstwo. MQzczyzni do
breini 'C! ojcami tylko dla swych synow; kobiety, 
mniej wylf!czne, kochaj~ z r6wn~ czulosci~ wszy
stkie swoje dzieci. 

<c Z tego co wyzej powiedzialem latwo wypro
wadzic ,vniosek iz wielozenstwo waznCJJ jest prze
szkod'! w na,vracaniu l{aledonczykow na wiarfJ ka
tolick:t, bo calkowite zwalenie pracy na kobiety 
utrzymujc icl1 w stanie fizycznego i moralnego o
drQtwienia. J:>omiino tcz usilnych i nieustaj~cych 

staran czcigodnych ojcow tnissyonarzow, na ludnosc 
mniej wi~cej 6Q,OOO jest tylko 600 chrzescian. Je
dynym, jak mniemam, sposobem przezwyci~zenia 
tej oci~zalosci krajowc6w byloby obudzenie ,vnich 
nowych z~dz i potrzeb, dla dogodzenia ktorym chfJ
tnieby pewnie zajmowali sifJ prac~ zarobkow~. Za 
kilka fajek zjednalem sobie r~czn~ pomoc kilkuna
stu indiwiduow, i uwaialem ze pracuj~ dose zr~cz
nie, a szczegolniej roztropnie; zastanawiaj~ si~ nad 
tern co robi~, i jesli robota dzis siQ nie nda, to pe
wnie jutro powiedzie si~ lepiej. W nosz~ z tego 
ze silne ramiona l{aledonczykow moglyby bardzo 
bye uzyteczne w mozolnych pracach przyszlej ko
lonizacyi, wymagaj~cych koniecznie Iudzi krzep
kich, przyzwyczajonych do klimatu miejscowego. 
Z drugiej strony i katolicyzm niezawodnieby na 
tern zyskal; pod wplywem bowiem zbawiennego . 
zatrudnienia dzikie umysly tuziemcow uajpr~dzej
by si~ uszlachetni}y i uzdolnily do przyj~cia wznio- , 
slych zasad chrystyanizn1u. 

«l{aledonczycy, chociaz wyspiarze, nie s~ naro
dem zeglarskim: widac to po budowie ich cz6-
len, rodzaju tratew uloionych dosyc niezr~cznie na 
dwoch pniach wydr~zonych i pospajanych postron
kami z kory drzewnej. Plaskie te statki maj~ je
den lub dwa zaglc tr6jkC1tne z plecionej slomy, i 
obejmuj~ niekiedy do dwudziestu ludzi. J(aledo.D. .. 
czycy puszczajCb sifJ niemi na morze tylko z po
mys1nym wjatrem; w przeciwnym razie plyn~ 

wzdluz brzcgow, popychaj~c si~ wioslami. Z te-· 
go jednak com widzial na kilku angielskicl1 okrfJ .. 
tach kupiecltich, wnosz~ ze gdyby ich brano do ua
szej Inarynarki, prQdkoby si~ nalozyli i mogliby 
stac si~ bardzo uzytecznemi w pracach hydrogra
ficznych. 

<cMieszkancy Kaledonii, co rzadko nawet u dzi
kich, nie wyznajCJ! zadnej religii, a tetn samen1 nie 
czczC!! balwan6w. Maj~ 'vprawdzie tak zwane tabu 
czyli przedtnioty poswiQcone, lecz ustana wianie 
takowycl1 zalezne jest zupelnie od woli naczelni
kow swieckich, nakladaj~cych zwykle tabu na 
wszystko to co pragn~ zachowac dla siebie. Taki 
naczelnik pokolenia jest panem zycia swych pod
wladnych; na jedno slowo, na jedno skinienie jego 
nieposluszni sn1ierc ponosz~, a mienie ich przecho-
dzi na wlasnosc naczelnika. 

«Po uaczelnikach najwiQksz~ wladz~ w Kaledonii 
posiadaj(! czarnoksi~znicy, posluszne najczQsciej 
narz<Jdzia woli swoich panow. Zaklinaj~ oni zle 
duchy, wroi~ i urzekaj~, i przez to stajC!t siQ prz ed-
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miotem zgrozyi postrachu dla krajowcow. Niekiedy 
• 

jednak czarnoksi~znicy drogo oplacac musz~ swe 
rzemioslo, bo gdy mieszkancy zdybi~ kt6rego sa
motnie, dusz~ go bez litosci i wrzucaj~ w przezna
czony na to lasek, kt6ry uwazaj~ za tabu i do kt6-
rego za nic w swiecie nie wszedlby zaden Kale
doi1czyk. Czarnoksi~znicy ci s~ zarazem lekarza
mi; tylko ze w praktyce swojej dziwnych cz~sto
kroc trzymaj~ si~ zwyczaj6w. I tak, gdy kt6ry 
z mieszka!1cow zachoruje, przybywa lekarz ijedn~ 
r~k~ zatyka 1nu nos, drug~ usta, tak zeby oddech 
zupelnie byl zatamowanym. J ezeli chory rna do
syc sily aby odepchn:J:c dusz~c~ go r~k~, wtedy 
otrzymuje pomoc lekarsk4; w przeciwnym razie 
dusz~ go do reszty. ~atwo zgadn~c ze ci ktorych 
smierc poz~danq, jest dla naczelnika nie zdob~dq, 
siQ nigdy na t~ sil~.>> 

• 

Kapitan Lascazas konczy sprawozdanie swoje 

uwag~ ze Nowa I\:aledonia, wlasnie z powodu ota

czaj~cych j~ law koralowych, wielkie dla zeglugi 

przedstawia korzysci. Nie ulega bowiem w~tpli

wosci ze w labiryncie tych skal istniej~ drogi przy

st~pne dla okr~t6w wszelkiego rozmiaru; idzie tyl

ko o wyszukanie ich i dokladne oznaczenie. Tym 
sposobem handel wewn~trzny i zegluganadbrzezna 

niezmiernie bylyby ulatwione, bo statki, zamiast ply
n~c na otwartem morzu, moglyby kr~zyc spokojnie 

po przesmykach, zasloni~te od burzy i pr~dow 

morskieh, podczas gdy w zwyklych warunkach na 

liczne narazaneby byly niebezpieczenstwa, z przy

czyny zwlaszcza panuj~cych tu cz~sto uragan6w. 

LIS SIWY (CZ\LI) WIRGINIJSKl. 

Lis siwy (Vulpes virginianus) wyr6wnywa co do 
wielkosci europejskiemu; z postaci jednak wi~cej 
jest podobnytn do amerykanskiego lisa czerwone
go (Vulpes fulvus}, anizeli do europejskiego. Ro
zni si~ od czerwonego szersz~ i krotsz~ glow~, 
kr6tszy1n mniej ostry1n pyskiem, cokolwiek dluz
szenli uszami i slabszemi z~bami. Nogi dosyc dlu
gie, pazury 1nocne, cokolwiek zakrzywione, po
deszwy gole; ogon dlugi, kisciasty, okryty krotsze
mi welniste1ni i dluiszemi t~giemi 'vlosami. Od glo
wy do osady ogona dlugosc jego 'vynosi 2 '/2 stop, 
dlugo 'c zas ogona 1 stop~. Glowa brunatno-szara, 
pysl{ czurny, od oka do nosa szeroka ciemno-bru
natna plama; wlosy brady czarne; konchy uszowe 
w.ewnatrz brndno-biale, zewn~trz tez konchy i bo-

~ 

ki szyi czerwone; broda i wargi ciemno-brunatnc. 
p oliczki, piers i hrzuch brudno-bialo-zoltawe. Czlon .. 
ki wcwnatrz z6lto-brtmatne, zewn~trz czarne bialo 

"' 
upstrzonc. 1Vlosyna odziezy d'~ojak~e: jedne ~r6t-
szc, mi~kszc, drugic dluZsze 1 t~g~e.. 

1
Krotsze 

wlo "Y na grzbiccie dochodz~ dl~gosc1 1 /'}. ~a~~~ 
w dolncj polo,vie s~ koloru olow1anego, w gorneJ 
zoltawo:biale; dlugie zas wlosy' nadaj~ce odziezy 
barw~, u spodu biale, w srodku czo.rnc, w g6rze 
zn6w biale, w calosci swojej maj~ kolor srebrzy-

KsrijGA S\VIATA. Cz. I. H,. V. 

sto-szary ; najcie1nniejsza barwa n~ ramionach 
i wzdluz grzebu. Ogon jest wi~cej zoltawy, wlosy 
na nin1 maj~ cz~sc czarnt! dluzsz<!. Gdy ,v}osy le
z~ gladko, to n1ozna spostrzedz na gornej powierz
chni ogona czarn~ liniCA. J edne indi,vidua S<! ja
sniejsze, inne ciemniejsze, a 1:1 niekt6rych znajduje 
siQ plamka czarna pod konch~ uchowC!. 

Zamieszkuje poludniowe cz~sci Stan6w Zjedno
czonych, szczegolniej tez Florid~, Missisippi i Lu-
• 
1zyan~. 

Lis siwy jest l~kliwem, chytrem i chciwem lupu 
zwierz~ciem, jednakze nie tak zuehwah3m jak lis 
czerwony; nie odwaza si~ jak ten ostatni wpadac 
do kurnik6w i unosic codziennie po jagni~ciu 
z trzody, pomimo to wszakze jest niebezpiecznym 
rabusiem. Z przebieglosci~ umie wynnlezc gniazda 
dzikich indyk6'v kt6rym wypijajaja. "''ry~zukuje 
schronieuia kuropat,v, a podszedlszy je, jednym 
su\ em zapewnia sobie zdobycz. 

((Przejezdzaj~c przez I~arolin~ opo,viada Audu
bon, n1ialen1 sposobnosc nwazac jak li siwy pod
czas zirnneo-o .. clzdz,TsteO"o dnia wietrzyl jak wyzel; 

b . J b 

postanowilem wi~c sledzic jego obroty. Lis za-
trzymywal siQ, przytuloJ, post~powalnaprz6d, lecz 
rozwaznie i ostrc>znie: cznsan1i nos w g6r~ podno-

14 

• 
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sil i wietrzyl na prawo i lewo. Nareszcie, gdy zda
wal si~ bye pewnym swej zdobyczy, poczolgn~l 
si~ kilka krokow naprzod, co chwila przysiaduj~c, 
az wkoncu stan~!, z uszami naprz6d podanemi i no
sem o kilka cali od ziemi oddalonym. W tern po
lozeniu pozostal z pol minuty, i wkoncu jednym sko
kiem pochwycil swoj~ zdobycz. W tejze chwili 
doszedl mi~ szelest zrywaj~cych si~ kuropatw 
i pisk, a wkr6tce potem widzialem lisa wynosz~
cego w pysku z trawy kuropatw~, i szukaj~c ego 
bezpiecznego schronienia do spozycia spokojni e 
wysmienitej uczty ." 

W poludniowych Stanach Zjednoczonych lis si
wy znajduje wiele i r6znorodnego pozywienia. Ni -
szczy gniazda chr6sciela nadobnego (Rallus ele
gans}, lowi kr6liki i zaj~ce blotne, pozera mn6stwo 
myszy i szczur6w; nie dziw wi~c ze na jesieni jest 
tlustym i dobrze wypasionym. Lis siwy jest noc
nem drapieznem zwierz~ciem, jednakze i dniem ro
bi wycieczki z kryjowek. Glosem jego jeF\t pr~d
kie i jednostajne szczekanie. 

Szczeg6lnym przymiotem lisa siwego jest to, ze 
z latwosci~ wdrapuje si~ na male drzewa, niemaj~c 
przytem budowy n6g odmiennej od w!asciwej 
wszystkim lisom. Czyni to zawsze gdy jest gonio
nym przez psy i ujsc si~ niespodziewa, lecz w ta
kim razie . taje si~ jeszcze latwiejszCh zdobycz~ 
strzelca. 

Gniazdo lisa siwego znajduje si~ zwykle w wy
wroconym i wydr~zonym pniu lub pod korzeniami 
wielkiego drzewa. Rzadko kopie sobie nory, lecz 
ch~tnie wyszukuje od natury w skalach utworzo
ne. W marcu lub kwietniu ma od 3 5 mlodych. 

Lis siwy nie posiada tej nieprzyjemnej woni co 
europejski i czerwony amerykanski, jednakze 
z przyczyny swych przymiotow trudny do oswoje-

nia; ~ie zdolano go dot~d tyle ulaskawic, aby, sko
ro s1~ sposobnosc przytrafi, nie staral sie oswo-
bodzic. v 

Polowanie na lisa siwego w Luizyanie i ICaroli
nie odbywa si~ zwykle nast~puj~cym sposobem. 

Puszczaj.~ psy na miejsca gdzie spodziewaj~ si~ 
~apotkac .lisa. Psy po kr6tkiemszukaniu wynajdu
J~ slad! ~1sa, poz?sta}e po jego llOCnych wyciecz
~ach, 1 1d~ za ?1m przez g~stwiny. P~dz~ wi~c 
s.}adei_ll, ktory SIQ ZWraca W rozne strony, dopoki 
l1sa n1e odszukaj~, a wtedy puszczaj~ si~ za nim 
w pogon. Lis naeierany, daje z pocz~tku skoki 
w bok, pote.m ze wszech sil rzuca siQ ku najbliz
szym g~stw1nom. Psy po dlugien1 szukaniu znowu 
wyp~dzaj~ go z zarosli. Jezeli las jestwolnym od 
krzak6w, jak to rna miejsce w wielu okolicach 
Karoliny, wtenczas strzelcy postQpuj~ konno za li
sem; jezeli zas nie, to kieruj~ si~ alosem ps6w. 
Gdy siQ lis zm~czy, zaczyna uciekact'si~ do wybie
gow, przemyka si~ przez krzaki, czyni skoki w r6-
znych kierunkach, biegnie przez wod~, jezeli tako
wa znajduje si~ w blizkosci, skacze na mur, leci 
?o ni~ ~ilkaset krokow, zt~d robi rozpaczny skok 
1 z naJWIQkszym pospiechem stara si~ ujsc pogoni. 
Nareszcie, zm~czony i ciChgle wyp~dzany z ukrycia, 
sk~cze na male drzewo. Tu obst~piony przez psy 
na1grawa si~ z nich w niedostQpnem stanowisku. 
Strzelcy, zblizywszy si~ do tego miejsca, juzby 
go ubic mogli; lecz zwykle sforuj<! psy i lisa 
z drzewa strz~sajq,, lub tez zmnszajC! go do ust~pie
nia rzucaniem kamieni, a to w tyn1 celu zeby prze
dluzyc so hie zabaw~. Polowanie ciqgnie si~ wi~c 
dalej, ale tym razem trwa juz krotko, bo psy z la
twosci~ doganiaj~ zm~czonego lisa i dobijaj~ po 
od,vaznym i rozpacznym oporze. 

WSPOMNIENIA STAREGO SZLACBCICA 

MNOZYSLAWA PRZEKORY. 
• 

(Obtazek spoleczny). 

Za zycia mojego juzci ja potrafi~ ustrzedz od 
ciekawo~ci ludzkiej te moje wspomnienia, ale po 
'mierci? Ol1 to nie w mojej mocy, zwlaszcza je-

zeli smiei~c uderzy od czola, niepozwalajq.c sci~
gnCAC r~ki do rozpalonego ognia na kotninku. ieby 
wi~c na ten przypadek nazwisko moje niewywola-
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lo sporow, zdaje mi si~ nie od rzeczy b~dzie na
pomknC!C o mojej genealogii. Pami~tam bowiem 
ze trzydziesci szesc, a moze siedm, lat temu, w ro
ku w kt6rym nieslychana miqtla zalegla pszenic~ 
a tatarki zupelnie chybily, wlasnie jakos na przed
n6wku, gdy konczono sianozbior, pojawila si~ 

gdzies tam w krzemienieckiej kancellaryi jakas 
oryginalna o oryginalnosci rozprawa, przez niezna-
nego pod6wczas autora napisana, kt6ry przeciez 
niewstydzil si~ wymienicswojego nazwiska. Jeden 
z uczonych warszawskich Iiteratow, spojrzawszy 
na tytul, (hoc uczeniliteraci nie potrzebujC! czytac 
dziela, by je osq,dzic) ot6z wi~c z same go tytulu, 
a byl zaprawd~ szumny, pos~dzil: innego uczonego 
o autorstwo, podpis mieni~c zmyslonym. Jakze ow 
biedny rzeczywisty autor utyskiwal na to sponie
wieranie swojego nazwiska, a bardziej podobno na 
odm6wienie sobie tym sposobem rozumu, o kt6ry 
z natury rzeczy tern bardziej sifJ kazdy upomina, 
im mniej do niego rna prawa. 

Nie boj~c ja sifJ wprawdzie aby mialo komus 
wpasc do glowy drukowac te moje wspomnienia; 
tern mniej aby si~ mial zdarzyc jaki uczony coby 
mi zaprzeczyl mojego nazwiska; bo najprzod dzi~
ki Bogu nietrzeba si~ lfJkac tak pr~dkiego pojawie
nia sifJ uczonych, a powtore o rozum wkrotce nikt 
dbac nie bQdzie, bo geniusze coraz wiQcej w mod~ 
wchodz~ i podobno niedlugo rozs~dek wyruguj~. 
Niechc~c wszakze aby i ktos z genialnych ludzi 
wykrzywial si~ nad mojem imienien1 narodo
wem, powiem Z gory kto jeste1n i jaka DlOja rodzi-

. na, a jest przecie czem si~ pochlubic. 
Najprzod dobrze i to dla pami~ci zapisac: matka 

moja, jako dobra katoliczka, chciala aby mi dano 
i1nifJ patrona w ktorego uroczystosc przyszedlem 
na swiat, to jest Pankracyusza, ale nic togo co 
Fryderykowi II cytryny i pomarancze zmrozil; mo
jego patrona swi~to przypada dnia 3 kwietnia. Oj
ciec dawniej byl za tym chwalebnym zwyczajem; 
wtedy, niewiem co mu siQ stalo, koniecznie obsta
wal za slawiat1skiem imieniem, a choc pod6wczas 
nie bylo ich jeszcze w naszych kalendarzach, je
dnak szcz~sliwie natrafil na imiQ Mnozyslawa. Czy 
mu si~ podobalo mnozenie, czy tylko slawa, czy 
moze z przeczucia byl Slawianofilem, tego wcale 
niewiem: dose ze sitJ tak uparl przy ten1 itnieniu, 
ze choc ksi~dz proboszcz, ktorego wielce powazal, 
przekladal mu iz takiego swi~tego niema w cah~m 
marty1,ologiu1n, on przeciez nie ust~pil, poki go pro
boszcz choc na drugiem miejscu w metryce nie za-

pisal, bo podobno przy ceremonii chrztu swi~tego 
wcale go niewymowil. 

Cozkolwiek b~dz, zawi6dl SiQ srodze ojciec moj 
w widokach wzgl~dem mnie; bo mnozenie mi si~ 
niepowiodlo, a slawie i. tak ledwie trC!ba nie p~kla 
przy roztr~bywaniu mnostwa wysokich naszych 
talentow. Chociaz wi~c niebylem paniczem, zro
bilem jednak tak jak nasi panicze, nad~lem si~ 
slaw~ przodkow i zylem wygodnie z tego co ojciec 
przymnozyl. . 

Jakaz to slawa tych przodk6w? ozwie si~ nie 
j eden. Przekora! o takiej rodzinie nikt nie slyszal. 
Niesiecki, co to wiele rodzin odgrzebal o kt6rych 
si~ Paprockiemu ani marzylo, przeciez o Przeko
rach ani b~kn~l. I coz zt~d? to tylko dowodzi, ze 
ci szanowni autorowie nie znali mojej rodziny, ale 
nie zaprzecza jej bytnosci, bo przecie ja zyj~ 
i z dziada pradziada nazywam si~ Przekora. Za
luj~ zem sifJ nie urodzil spolczesnym Niesieckie
go, by!bym mu oczy wyklul mojemi dokumentami; 
teraz niemam innego sposobu, tylko naprawic je
go nieswiadomosc. 

Otoz najprzod mam najstarszy dyplom w wi~
kszej polowie przez myszy zgryziony, a to dowod 
niemylny ze jeszcze przed krolem Popielem wy
dany. Ja na nim wprawdzie ani litery dojrzec nie 
mog~, ale slawny jeden palestrant z Osieku, jeszcze 
za nieboszczyka mojego pra-pra-dziada, wyczytal 
Scepan Psseko1~fa i wni6sl ze to jest jakies nadanie 
obszernych wlosci przez pierwszego naszego kr6-
la Lecha. I musi to bye niezawodnie, bocby wow
czas czego innego na pargaminie nie pisali . , 

Mam nast~pnie dow6d ze S1nieszko Przekora byl 
pacholkiem Piasta, i on to w lasnie wyrabial ten 
miod, ktorym tak hojnie dynasta slawnych kr6-
16w naszych cz~stowal i rozweselal pan6w w l{ru-

• 
szwicy. Ze zas miod ow w cz6lnie z za Gopla. 
przywozil, dlatego uzyskallodz za herb. Od tego 
czasu idzie szereg nieprzerwany moich antenat6w 
wysokie godnosci piastuj~cych i w r6znych powo
laniach slawnych; o niekt6rych wspomniec musz~. 
Za Boleslawa V\r. Junalr Przekora glownie si~ 
gdzies tam przyczynil do zwyci~ztwa, i dlatego ten1 
imieniem zaszczycony. Obowi(!zkiem jego bylo 
prowadzic za obozem podwodne konie; kiedywi~c 
zolnierze z przeciwnych sobie brzegow rzeki swa
rzyc si~ zacz~li, on spostrzegl ze si~ na bojkQ za
nosi: chociaz wi~c smialy i waleczny, przeciez 
o powierzone so hie rumaki troskliwy, zmykal 
czenl pr~dzej, a spotkawszy kr6la, podal mu konia, 
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bez czego Boleslaw nie bylby zyskal przydomku 
Chrobrego, a on podkowy w herbie. 

Pod Plowcami, gdzie Wladyslaw, choc malego 
wzrostu, Iecz wielkiej glowy i m~znego serca, nie
pospolitego wojaka zyskal slaw~, lVscibo11z Prze
kol~a siadaj~cemu na kon kr6lowi nai!stawil swoje
go grzbietu, bo n1asztalerz ze stoleczkiem gdzies 
si~ zawieruszyl. Tym sposobem zwyci~ztwo jemu 
si~ wlasciwie nalezy. 

Na zjezdzie Wislickim, gdy krol Kazmirz ogla
szal now~ ustaw~, ~rie1nysl Prze!fora trzytnal ka
lamarz i pi6ro. Do czego? nie wiem, i on zapewne 
niewiedzial, ale to dowodzi ze nalezal do ciala 
prawodawczego. 

W epoce zlotej literatury naszej, za Zygmunta 
... t\:ugusta, Swietlik Przekora byl naczelnikiem pala
cowego oswietlenia. Niech bfJdzie jak chce, za· 
wsze mial zwiazek ze swiatlem. I litera tow w mo-.. 
jej rodzinie niebraklo. Jeden z Przekorow z wiel-
kim trudem i mozolem polatal urywki z roznych 
dziei i zdan, i skleil wazne dzie!o historyi literatu
ry. Dzisiejsze Kondratowicza, Wiszniewskiego~ to 
fraszka obok niego: ale c6z, owczasowi ksifJgarze, 
nie tak dbali 0 oswiatfJ jak dzisiejsi, kupic TfJkO
pismu za marny nawet grosz niechcieli, swoich zas 
pieni~dzy marnowac nie mog}, bo lTIU ledwie na 
wQgrzyna i na psiarni~ starczylo. Zreszt~ nie bylo 
podowczas litografii, zeby choc wizerunkiem po
tomnosci przekazanym mile wynagrodzila przykre 
trudy. 

Dziad m6j wysokie takze zajmowal miejsce w rZQ· 
dzie ludzi oswieconych, czego dowodem jest sowa 
w herbie jego umieszczona, co i ja zatrzymalem. 
Nie byl on wprawdzie ani m6wc~, ani poet~, ani 
historykiem, ani geometr~, ani chemikiem, ale byl 
bardzo u.czony1n. Spisal, czyli scislej mowiq.c ka
zal przepisac, n1n6stwo powiastek, kt6re juz po
deszia w wieku ltol:>iecina piastunka 8. p. starszej 
siostrze mojej przy kolebce prawila. Mam ten r~
kopism gotowy do druku, n.awet ozdobiony popier
siem autorki, ktore mialo 'bye na blasze ryte, z·n 
perpetuaJn 1·ei 1ne1no1·iam, bo nieboszczyk ojciec 
moj byl wielki skrupulat, powtarzal zawsze: suum 

• ( Ulque. 
To krotkie napomknienie pokaze swiatu, czem 

to byla rodzina Przekorow; a coz dopiero gdy
bym wszystko wieloslownie wypisal, dopiero by
loby co czytac! niejedenby pozalowal ze o tak 
lawnej rodzinie nic nie slyszal. 

Co do mnie, juz powiedzialem zem bogini slawy 

wcale nie trudzil, czy ze zdolnosci braklo, czy o
kolicznosci nie sprzyjaly, tego sam odgadn~c nie 
mog~. Uczylem si~ w bardzo zalecanych szkolach, 
nauczyciele mnie wychwalali, mam nawet prawo 
zwacsi~ mistrzem nauk jakich zechc~. Kiedym byl 
za granic~, ofiarowano mi patent doktorski za bla-

• 

he trzysta zlotych; ale c6z z tego wszystkiego, kie-
dy mi jakos w zawodzie literackim wcale si~ nie 
powodzilo. I tak: nazbieralem z r6znych dziel roz .. 
maitych urywk6w, przepisalem starannie; licho 
mnie podkusilo pokazac to przyjacielowi, ktory 
mi w oczy powiedzial, ze to ni w pi~c ni w dzie
wi~c. Stropilem sifJ wi~c; az ktos inny z tem sa
mem wystq,pil i z wielkim moim zalem slaw~ po
t~znego lit~rata zyskal. Oho ! pomyslilem wtedy, 
juz ja drugi raz dziela n1ojego nie pokaz~ nikomu, 
p6ki nie b~dzie wydrukowane. Jakoz wkrotce na
pisalem powiesc historyczn~' zupelnie na wzor 
Walter Skotta, nawet wifJksz~ polo'v~ opis6w od 
niego pozyczylem. Bohaterem powiesci by! ZuJJan 
Wz'lkolalr, hetman Popiela II, ale powiesc si~gala 
nawet czas6w Leszka Bialego. Rzecz nowa, cie
kawa, starannie wystudiowana; charaktery osob, 
widoki miejsc, nawet fizyognomie z natury brane. 
C6z sifJ stalo? ksi~garz pochwalil, ramionan1i ru
szyl, i nietylko zaplacic, ale nawet drukowac swo .. 
im kosztem niechcial. Co gorsza, .Zarciki sobie ze 

mnie stroil, kazal mi si~ starac o przyjazn wielkich 
literat6w, o wzgl~dy redaktor6w gazet, a skoro ci 
wykryj~ we mnie geniusz, wtedy, chocbyn1 glup
stwo wierutne napisal, to b~dzie dobrze przyj~te: 
hoc redaktorewie umiej~ chwalic kiedy zechc~ i co 
zechc~. J eszcze gorzej mi si~ powiodlo z l)owie
sci~ moralno-obyczajow~, pod tytulem Zys Szafi,a
niec. Czytalem j~ rozmaitym, nawet bardzo uczo
nym, osobom, wszyscy uwielbiali, kobiety nade
wszystko unosily siQ nad wyrafinowan~ przebie
glosci~ bohaterki powiesci, z jak~ umiala szlacllet
nie oslaniac przed m~zem swoj~ cnot~. Jeden tyl
ko ksi~dz proboszcz byl przeciwnego zdania. Cos 
upatrzy l 'v powiesci, i niewiem na jakiej zasadzie~ 
rzekl: Biada g·o1'szqcy1n ! Napr6zno wyjasnialem 
mu ze s~ dwa sposoby zaszczepiania moralnosci, 
dodatni i ujemny. On mi na to: ,Toe ja wie1n, n16j 
panie, ze ten wiek oswiecony we wszystkien1 cos 
nowego wynajduje, albo przynajn1niej niezwy~le
mi drogami idzie; z tym wszakze ujemnyn1 sposo
bem, zdaje mi si~, jest cos podobnego , ~ak gdyby 
kto chc~c mlodemu czlowieltowi obmierzic pijan
stwo, podawal mu w obfitosci najponQtniejsze wi-



• 109 

na i likwory~ Mozeby to i niezly byl spos6b, gdy
by tylko w koncu nie obudzil ciekawosci do do- · 
swiadczenia smaku prostej wodki, jak si~ zwykle 

dzieje." 
I coz powiedziec na takie dictum ace?--!Jum? Nie 

sil~c si~ na dluzszq, rozpraw~, powiesc nad kt6r~ 
przez caly tydzien sl~czalem, puscilem na prob~ 
ogniow~, ktorej nie wytrzymala. 

Doswiadczywszy tylu zawod6w, rzucilem litera
tur~ i zabralem si~ do gospodarstwa, zwlaszcza ze 
ojciec, upadaj~cy na silach, zdawal si~ potrzebo
wac tnojego wyr~czenia, bo mi kazal porzucic 
wszystkie widoki, zatkac uszy na podszepty du
my i wracac do domu. Gdybym si~ byl urodzil 
w dziewi~tnastym wieku, potrafilbym si~ wykr~eic 
staremu, a przynajmniej nie hylbyn1 tak skory 
w wykonaniu jego rozkazu, zwlaszcza ze nowe 
mialem zamiary. Ale znowu fatalnosc miec chcia
la zem choc kilk'!- ch:wila1ni zaczepil osmnastego 
wieku; posluszeJl.stwo i uszanowanie dla ojca prze
mo<Ylo; siadlem natychmiast na wozek' i dalejze 

0 ' 

w drog~. Bylem w wieku ktory szynkarz w s~-
siedniem miasteczku, wielce od mlodych pauicz6'v 
okolicznychpowaiany, nazywal pospolicie: ot tnk, 
mlody, niemlody. Ojciec przyjqJ 1nnie z rozczule
niem i powag~. ,C6z, odezwal siQ, wa 'ci zal za-

. pewne tej kochanej Warszawy? Wywietrzeje to, 
skero si~ zajmiesz pracq,. "' To rzeklsz)r, zaczql mi 
pokazywac gospodarstwo, choc ja 'volalbym byl 
pierwe.] spotkac si~ ze sniadaniem, do ktorego 
spieszylem, ujechawszy w tym dniu od rana prze
szlo trzy mile. Gdysmy juz wszystkie zabudowa
nia dworskie w najdrobniejszych szczegolach obej
rzeli, przy stosownych objasnieniach, ojciec, od
wracaj~c si~ nagle, rzekl: ))Zobaczno wasc ktora 
godzina na wasci zegarku, jaka tez r6znica z na
szym, jezeli tylko regularny )>. <c Nieman1 zegar
ka, odpowiedzialem; w W arszawie wcale nie byl 
mi potrzebny, gdyz na kazdej ulicy mozna widziec 
godz.in~». (<Alboz to wasc ci~gle na ulicy ba,vil? 
Prozne wybiegi! powiedz wasc lepiej zes niedbal 
o zycie porzq,dne. Ja to zawsze powtarzam, ze 
chlopiec w tym wieltu, nie maj~cy zegarka, jest 
prosty1n marnotrawc~» . Trzeba wiedziec ze oj-
ciec m6j nie byl ani Frankline1n, ani Anglikiem, a 
jednak wielk~ wag~ przywi~zywal do czasu, i dla
tego, pr6cz pokojowych i kieszonkowych zegar
k6w, zaprowadzil wlasnym kosztem wielki zegar 
na wiezy parafialnego kosciolka. Moze tez to ro
bil na przekor~ innym dziedzicom, ktorzyby radzi 

wyt~pic wszystkie zegary, a nawet i sloncem rz~
dzic wedlug s'vojej woli, czyli raczej stosownie 
do potrzeby. 

Wtem odezwal si~ dzwonek koscielny na Aniol 
parzski, a zarazem dal znak obiadowej godziny. Za
cz~li si~ ludzie scl1odzic od roboty na posilek ijaki 
taki przystt!pil dla przywitania pana l\1zyslawa, bo 
tak n1nie pospolicie zwali wiesniacy. Radosc icl1 
rozrzewnila mnie, a przekr~cone inn~ smutkiem 
przej~lo: ja spodziewale1n si~ ze slawa padac b~
dzie na mnie jak nlewa a tu uczulem ze nawet ani 
mzy. 

Skoro czeladi skoi1czyla swoj~ uczt~ i rozeszla 
si~ na stanowiska dla chwili wytchnienia, mysmy 
zaj~li miejsce przy stoJe. ~ bylo nas ze wszyst
kiein szesc os6b: z ciotecznych cioteczna siostra 
ojca n1ojego, pelni~ca obowi~zki gospodyni domu, 
ksi~dz wikaryusz, razem nauczyciel dzieci wiej
skich, stary [l:ezydent, zast~puj(!cy urz~d nadzorcy 
lasow, mlody pisarz prowentowy, ojciec i ja. Nie 
b~d~ opisywalnakrycia stolu, ani potra,v, ani sluz
by, bo nic w tern wszystkiem nie bylo osobliwego; 
wszystko po staropolsku, pocz~wszy od 1nodlitwy 
przed obiadem, az do podzi~kO\Vania Panu Bogu 
po obiedzie, co mi si~ dziwne wydawalo, hom tego 
w W arszawie nie widzial. 

Przy obiedzie ojciec w te do n1nie odezwal siQ 
slowa: <c vVasc, tyle lat sp~dziwszy w "\tVarszawie, 
juz zapewne niepotrafi ~z rozroznic tatarki od pro
sa, trudno ci wi~c b~dzie poj~c te dzi,VIle przewro
ty jakie si~ u nas robi~ w gospodarst,vie. Po 'vszy· 
stkich stronach glosz~ gospodarstwo poprawne, . 
wyrozumo\vane, przen1yslowe, gospodarstwo piQ
cio-siedmio- ba nawet az czternasto-polowe; nie 
wiem zk~d u licha biorq, te pola. Ale co najgorsza, 
lUO,Vi~ ze kto po taren1u b~dzie dluzej gospoda
rowal, to Inusi umrzec z glodu. IIola! dreszcz mnie 
przejmuje: to nie fru.szka smierc z gloclu. to cos zda
je siQjakby przed smierci~ umierac. Postanowilen1 
wi~c zabczpieczyc siQ od tego glodu; n przytem 
' tnyslQ ze mozeby i dobrze bylo na tych polach za-
robic; chocbys1ny tylko pod,voili Iiczb(J wlok, to 
i tak juz "\Viosczyny nasze niezleby 'vygl~daly. Ot 
moglibysmy je od biedy naz,vae dobrtuni: choc to 
juz dzisiaj lada folwarczyna tyn1 tytule1n i~ szczy
ci; bo ze dziedzicc lada ka,valka gruntu kttzf! siQ 
tytulowac Jasuie jJanrnni, to bardzo spra,viedliwie, 
gdyz u takich najczEE 'riej i 'v glowi i 1v kicszeni 
swita. J{oniec koiJ.co,v, takie dziwy 0 tyn1 oswie
conynl dziewi~t.nastym wieku prnwi~. z jui i 
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w czary wierzyc poczynam i wstydzQ si~ zapra
wd~ zem si~ dawniej urodzil. ChQtka mnie bi.erze 
nieraz zaprzec si~ osmnastego wieku; ale na nie
szcz~scie coraz dobitniej mi si~ przypomina. Juz to 
ja nie ten co dawniej. Bywalo niegdys od rana do 
wieczora na koniu Iub na nogach; teraz jak si~ 
konno pojezdzi ze cztery z pi~c godzin, albo po
chodzi od rana do poludnia, tedy wrociwszy do do
mu czuj~ dobrze ze si~ dziewi'!ty krzyzyk zbliza. 

<ePomin~wszy to wszystko, wracam do swojego, 
i powiadam wasci t ze wolalbym umrzec z niestra
wnosci niz z glodu, i dlatego radbym jC~:c si~ tego 
poprawnego gospodarstwa. Z tego co tu widz~ ko
lo siebie, nienajlepsze mam o niem wyobrazenie. 
Naprzyklad p. kasztelanic odziedziczyl po ojcu 
szesc wsi i cztery folwarki w naszym powiecie, a 
gdzies tam na vV olyniu tysiq,c dusz. Dopiero czwar
ty rok poprawnie gospodaruje, a juz na W oly
niu maj~tnosci swoje sprzedal, na hipotek~ dobr 
tutejszych duzo cyfr si~ wcisnQlo , a Lajbus po
dobno pelny rna pugilares rewersikow r~cznych. 

((Drugi moj S£!Siad mial czysciutenki maj'!te
czek. Syn jego , jakis radca honorowy, obj~
wszy dziedzictwo po ojcu, jak zaczC~:l przemyslac, 
poprawiac gospodarstwo , tak zasmarowal hipo
tek~, ze podobno dochod na procenta nie star
czy. I tak dalej. Prawda ze teraz az milo pa
trzec : wioski wygl~daj~ jak miasta, palace mu
rowane, gorzelnie jak palace , browary, cnkro-
wnie, dystylarnie, wszystko z cegly, jakby war
szawskie kamienice ; ale c6z zt'!d kiedy dochod 
nie dopisuje, okowi~a nie odpowiada cenie, juz 
nietylko zboia, ale nawet kartofli; buraki w prze
szlym roku cllybily, w tym n1niej soczyste, nie 
wydaj(b tyle izby koszta produkcyi pokryly. Te
go juz wcale poj~c nie mog~ . Slyszalen1 ze nie
daleko Magdeburga 'v wielkiej cukrowni uwaza_ 
j~ spekulacy~ za bardzo pomysln~, gdy cena cu
kru fabryczna wynosi na naszQ monetQ groszy 
polskich 24 na funt. Ja sam w nadgranicznetn 
n1ia teczku pruskiem najpi~kniejszy cukier pla
cilem po ztotemu funt; dlaczegoz '""iQc u nas 
produkcya siQ nic oplaca, przy ccnie cnkru mniej 
pi~knego po groszy 40, a nawet i 'vy~ej? zwla
szcza gdy ,vezmiemy na uwagQ ze okolo Magde
burO"a dwie morgi magdeburskie gruntu malo co 
mniej ko'-lztuj~, jak u nas wloka cheln1inska naj-
pi~kniejszej ziemi. 

«Otoz lucha.i ,vase, ja umyslilem wasci wyslac 
do tych ietnc6w, u ktorych to agronomow, czy-

li po prostu m6wi~c rolnikow, doktoratni robi~; 
zk~d to nasi panowie ryczaltem zwoz~ adminis
trator6w,rz(};dcow, ekonom6w, wlodarzow, gorze
lanych, piwowarow, cukrownik6w, lesniczych, ga
jowych i Bog wie nie jakich oficyalistow, a wszy
stko wielkich mistrzow. Ja juz za stary zebym 
si~ mial uczyc tego ich szwargotania , wasci to 
latwiej przyjdzie. Przypatrzysz SiQ wasc na miej
scu tym niemieckim wyrozumowanym gospodar
stwom, a wrociwszy, poprawiaj nasze tak, zebym 
ja z glodu nie umarl». 

Trzeba bye mlodym zeby pojC!:c radosc jak<! 
serce moje zawrzalo przy takowem oswiadczeniu 
oj ca. Oh! nieraz ci~zko ja westchnCJ;lem, ze brak 
funduszow nie pozwalal mi zwidzic obcych kra
jow; a osobliwie wtedy, gdy jaki mlody panicz 
w mojej obecnosci rozwodzil siQ nad wykwin
tnoscieJ: restauracyj paryzkich, nad okazalosci~ ka
wiarri, wdzi~kami subretek i t. p., wtedy serce 
mi si~ krajalo, ze siQ nie mog~ poszczycic tak wa
znemi wiadomosciami. Dlatego tez w chwili ob
jawionego zamiaru ojca, jakby w odurzeniu ja
kiem, myslalem: oho ! i ja niedlugo b~dQ m6gl 
powtarzac co trzeci wyraz, kietly1n byt zo Pa1·yiu! 
Co to za rozkosz! 

Zaraz bowiem w pierwszej chwili za eel po
drozy zalozylem sobie Paryz; o Paryzu wi~c je
dynie 1narzylem i we snie i na jawie. Zdawalo 
mi siQ ze juz mnie dochodzi zapach cytrynowych 
i pomaranczowych drzew z Iasku bulonskiego, 
ze siQ zblizam do pol elizejskich, w kt6rych roz
ci(!gniQty na przepysznej sofie, dumac bQdQ pod 
cieniem daktylowej palmy, zwidziwszy picrwej, a 
nawet najpierwej, Cafe du Foi, lub ktor~ z uroczych 
kawiar11 bulwarow, albo La ]Jetite bourse, albo lek
kie jak zefir huryski, co wdzi~cznctui pieszczota
mi obraz istncgo raju Mabometa przedstawiaj<!·· 
I zaiste, pytam si~, dokC!dzc przyzwoicicj zdq,zac 
na nankQ, jezeli nie do miasta w kt6rEhn bcz mo
zoln, wsrod zabaw i rozkoszy, wszystkiego nau
czyc siQ 1nozna? B!;tern w Paryiu! to jest to sa
mo, jak gdybyrn powiedzial: jestem wszcchstron
nie, wykwintnie uksztalcony, wszystko umicm. 
Magister uniwcrsytetu, doktor, to 1na znaczyc ciQz
ko uczony, wielce m~dry; skoro zas powiedz~: 
byl w Paryzn, to cos jeszczc wyzcj. A wiQc c6z 
ja winien ze w tyn1 wzglQdzie mysl moja zgodn~ 
byla zc zdaniem ogolu? Vox 1JOputi, 1JOX /Jei, to 
prawda odwieczna. Wreszcie, pytam siQ, dok~dze 
biedny Polak nieokrzesany, nicmajqcy sposobnosci 
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wyksztalcenia si~ wsrod swoich dzikich las6w, ma pytanie: ((A czy tez wasc wstawszy przezegnal Si(J 
si~ udac, zeby si~ jako tako okrzesal i przyjemnie przynajmniej, bo o pacierz to niema si~ co pytac 
pusci} cz~sc mienia skrz~tnie przez rodzic6w u- nawet, pewnies go juz i zapomnial". Nie oczeku
zbieranego? Moze do Anglii? do kraju kupcow i j~c zas mojej odpowiedzi, dodal z gl~bokiem we
fabrykant6w, gdzie lud od rana do wieczora jak stchnieniem: «Tak, zapomnielismy o Bogu, i Bog 
mr6wka za zyskiem goni; gdzie kazdy bye musi sifJ tez od nas odwr6cil ijuz wi~cej jak na Egip
kupcem, fabrykantem lub r~kodzielnikiem, i gdzie cyan plag zes!al; hoe sama cholera za wszystkie 
czasem parlamentowy deputat w przedsionku sali egipskie plagi stanie. Ja wasci prosz~ ina blogo
obrad narodowych spostrzega ie zapomnial odpa- slawienstwo ojcowskie zaklinam, nie sluchaj rozu
sac warsztatowy fartuch. Ach! tam wszystko wy- mowai1 tych niedowarzonych m~drkow, co to dla do
rachowane, zamyslone, ponure, niebo nawet pos~- godzenia swoim bydl~cym chuciom depcz~ prawa 
pne. Moze do Niemiec? gdzie duch filozoficznej swietej naszej religii, osobnq. dla iebie wyrozumo
spekulacyi na obliczach n1ieszkanc6w po,vazne wan~ tworz~c moralnosc, ktor~ zr~cznie umiejC! 
wyryl pi~tno gdzie kazde st~pni~cie pod re- przykrawac do kazdego stanu, widoku i polozenia. 
gnl~ podci~gni~to, gdzie uklon kapeluszetn na Dla przekonania si~ o istocie tej ich moralnosci, 
czas i stopien k~ta mniej wi~cej ostrego Iub roz- przejrzyj wasc w aktach wi~zien naszych biografie 
twartego wyrachowany. Tam wszystko ci~zkie, uksztalcenszych winowajc6w. I coz tan1 znajdziesz? 
osowiale. Do Wloch niech jedzie malarz i spie- Nie zbrodniarzy 'v 'cislem znaczeniu, ale ludzi kto
wak; do Hiszpanii droga niezr~czna i niebezpie- rych wyrozutnowana n1oralno 'c zbl~kala i do tego 
czna; a wi~c ty1ko do Paryza! oplakanego stauu przyprowadzila. Trzymaj si~ 

Poniewaz nie pisz~ romansu, ani powiesci boha- wi~c wasc religii, bo ta jest nieomyln<!; rozumowi 
terskiej, tylko po prostu dla pami~ci zapisujq to, i najwi~kszen1u niedowierzaj, bo ten jest nlotnny. 
co mnie w zyciu wi~cej intere~owalo , wi~c Obrz~dk6w naszej religii nie wstydi si~, bow nich 
prosty wniosek ze mi we ale nie chodzi o to , ukryta j est my 'I wielka, wzniosla; a ci co z nicl1 
czy te zapiski moje dwa Iub trzy tomy, wi~kszym dowcipkuj~, albo ich nieznaj~, albo nu 'wiatlo pa
czy drobniejszym drukiem, z interliniami lub bez trzec niechc~, albo jnk nietoperze nietnog~. J ezeli 
nich, zajm~, poniewaz wcale nie mysl~ poruczac za granic~ nie znajdziesz gdzie ko ~ciola na zego, 
tego prasie drukarskiej ; dlatego tez opnszczam co ci si~ n tych tan1 Niemcow cz~sto zdarzyc mo
wszystkie bohatersko-poetyckic opisy dworow, ze, tedy w k~ciku s\vohn, jaki tan1 n1iec b~dziesz, 
chalup wiejskich, karczem, dzie<lzillCOW, drzew, pomodl si~ szczerze, polec si~ Bogn; a to ci~ po~ 
i t. p., bo to juz po tysi~c razy opisane, odmalo- krzepi na wszelkie przygody zycia. Niech b~dzie 
wane, odbite w naszych genialnych po,viesciach, co chce, ja zawsze powiadam: kto z Bogiem, Boa 
od p. Rozbickiego pocz'!wszy, az do ... do ... Oto z nin1''. 
co jedynie radbym odmalowac, to chlewki i kw .. - Po takowej nauczce rannej wy .. zlistny obydwa 
niki wybornie urz~dzone we wsi mojego ojca, a w pole. Zdumialem si~ patrz~c na rozlegly obszar 
o czem jeszcze zadnej wzmianki we wzorowych pi~knej nad podziw pszenicy; czen1 ucieszony oj
powiesciach nie znalazlem; lecz i z tern wstrzymac ciec, w te odezwal si~ slowa: l< 'Vidz~ ze moze b~
si~ musz~, bo moze w Paryzu, w ogrodzie roslin- dziesz Inial ochotQ do gospodarst,vn: nie zalujfJ 
nym(jardindesplantes),zapewne dlatego tak zwa- wi~c swojego postanowienia. Zeby ' 'vszakzc wie
nym ze '"' nim utrzymujq, zwierz~ta, wspania]sze, dzial po co jedziesz za granic~, na co tn1n n1asz ba
a kt6z wie czy nie dogodniejsze zobacz~. czyc, 1nusisz pierwcj poznac to co tu jest ijak jest. 

Ot6z wi~c dla pami~ci zapisac musz~, ze od chwili Pragn~lby1n wi~c aby ' si~ dobrze rozpatrzyl 'v mo
w ktorej mi ojciec o podr6zy napomkn~l, az do jem gospodarstwie, wszy tkie jego szczegoly po
wieczora, nic nie widzialem, nic nie slyszalem, o znal, skutki moich zabieg6w obracbo,val, i wtedy 
niczem nie myslilem, tylko o podr6zy. Udawszy dopier'o ruszyl w drog~ ,v imi~ bo kie". 
si~ na spoczynek, cal~ noc przemarzylem o podr6- ·w sr6d tej rozn1owy zblizylis1ny siQ do pola na 
zy, rano zas, rowno ze switetn, juz mnie ojciec we- kt6ren1 juz woly byly w robocie. U derzylo mnie 
zwal do siebie. ze zamiast sochy ujrzalen1 plugi, z niejak~ odinia-

Zaledwie przest~pilem prog pokoju w kt6ry1n I n~jarzn1a. Nie mogJen1 si~ wstrzymac od zapytnnia 
ojciec si~ znajdowal, gdym natychmiast nslyszal o przyczynQ tej no,vosci. 
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U smiechnCAl si Q ojciec i rzekl: cc Wy mlokosy 
uwazacie starych za upartych i przesC!dnych, za nie
przyjaciol wszelkiego postfJpu; a oto widzisz, ze ja 
choc stary, a jednak pos.t~pujQ. Znajdziesz w mo
jem gospodarstwie niejednfJ nowosc' tak dalece 
ze gdyby nieboszczyk ojciec m6j, a dziad tw6j, wstal 
z grobu, 1nozeby i nie pozna} rodzinnych k~tow. 
Pokai~ ja wasci i ksi~zki gospodarskie w mojej bi
blioteczce, i rachunki, i rozmaite zapiski z wlasne
go doswiadczenia zebrane. Co do plugow, ot6z 
ci powiem. Zdarzylo si~ zem byl w towarzystwie 
jednem, do kt6rego si~ zapl~tal jakis Wielkopola
nin. W szczQla siQ rozmowa o gospodarstwie. My 
obliczalismy pion na kopy, on na ziarna; a lnbo 
mnie si~ zdawalo ze nasze kopy latwo zredukowae 

robka, tak sprytnego, jak gdybyterminowal ujakie
go mechanika; mam takze niezlego kowala. Ot6z 
widzisz wasc w calem mojem gospodarstwie, nie 
znajdziesz zadnego pospolitego sprz~tu, kt6ryby 
za granic~ wsi mojej byl zrobiony. Brony drewnia
ne i zel~zne, plugi, radla i tym podobne narz~dzia, 
wszystk1e s~ roboty Macieja i kowala, a tak dogo
dne, ze i mechanik .Szwaba dogodniejszych zro .. · 
hie nie potrafi. Juzcic mlockarni~, mlynek do czy
szczenia zboza, sieczkarni(! wielkC! sprowadzilem 
z Warszawy mospanie, i kontent jestem z nich. 
M6j Maciej powiada ze pomalu i takieby machiny 
zdlubal .. a moze i prawda, bo cichaczem, nic mi nie 
m6,vi~c, zabral si~ z kowalem i zrobili sieczkarniq. 
wielk~. troch~ niezgrabn~, to przyznac trzeba, ale 
dogodniejsz~ od warszawskiej, a ledwie pol~w~ te
go kosztuj~c~ co tamta. 

na ich ziarna, on si~ jednak nato niezgadzal. w srod 
takowych rozpraw uchwycil na jQzyk nasz~ soch~: 
nuz z niej dowcipkowac. Mi~dzy innemi m6wil ze 
Noe, pot~piwszy Chama, kazal mu soch~ uprawiac (cl{ilka lat temu w calej naszej okolicy straszli-
ziemiQ, a Jafetowi i jego potomlrom dal plug. flo- we panowaly choroby: cale wsie pokotem lezaly; 
la! panie "\Vielkopolaninie, pomyslalem sobie, toe a tu zniwa za pasem, zbozanajpyszniejsze; wszyst
ja szlachcic Podlasianin, ale nie potomek Chama; ko przeslicznie obrodzilo. Coz robic, niema komu 
sprobuj~jawaszego pluga. Jako7.upatrzywszy czas sprzl!-taC; scree si~ krajalo. Ale wtCj biedzie Przy
dogodny, pojechalem w Lnbelskie do P· starosty, pomnialo mi si~ ze w Plockiem hQdC!c widzialem 
ktory oddawna mial juz plugi. Przypatrzylem si~ u Szwabow jakies l{osy z grabkan1i do koszenia 
dobrze ten1u jafetowskiemu narz<Jdzin, nauczylem zyta, jak mi powiadano w snop. Ale c6z, przez 
siQ jego uzycia i na wz6r kupilein jeden plug glupi przes'bd uwazalem to za niemiecki figiel 
u miejsco\vego kowala. Wybralem parobka, lct6ry i nieprzypatrzylen1 siQ nalezycie. Zawsze jednak 
si~ wnet zapoznal z now em narz~dzienr bo nlusz~ tyle skorzystalem, zem postanowil uzyc kosy, 
ci powiedziec ze nasz lud nie tak o-lupi jak o-o chocby tez tylko dla uratowania paszy. W olam 
okrzyczano, ja to m6wi~ nie hez zas:dy. Byl:m wiCiJC ~aeiej:, wlodar~.a s~ar~go ~ ~owal~ na rad«il. 
jaw PloekiCm u pana wojewody, naszego powino- ?powxada_m m~ o o:WeJ memieckze.J koste, opisujg 
watego, widzialen1 tam cala o~adQ Szwabow kto- l .1ak 1nog~ 1 konCZQ ze czy tak czy owak, wszystko 
rye? wo~ewoda parg tuziu"Ow %apisal gdzie~ tam z?o7.e trzeba wziq,? n~ .~o~~; jeZeli_ bgdzie mniC~ 
z Nre,t~cow: a eM: to za niezdary! Boze zmiluj siCiJ! z1arna, tedy przyt~a.Jmme.J n~ezbrak~w pa~z~. Mot 
A toe ~ana moje oczy widzialem, jak jednemu ula- radcy.do ro~~ty: .1ak zacz~h ~trrnga~, kra.!ae, pr6-
~:naly stg dwa szczeble u drabi, i on szukal majstra bowac, zrobth wyhorne gra?ki. Z~o~e lllOJ~ w .,no
Z~by mu jc wprawil. Nasz ehlop oS sobie sam zro- pach poszlo ~o stod?ly; mtalem 1 z1arn~ 1 slon~Q· 
l)l, ko!o ~taprawi i zgola do w ·zystkich swoich Odt~d malo _swr~u nzywam, w~z!stko_ n~c~al bto
?Pl'z~to,w 1 n~~z~dzi Zadnego maj tra nie potrzebu- r~ na ~osg,_ 1 procz oszez~dn?scr na, ~m~1a~zaeh, 
JC. I co?. w~sc nato powiC, moi wie 'niacy ogll!dali ma~ me~m1cn~y zysk w eza. ;~e. Otoz ~t?zJ~Z co 
na w zy tlne strony plug sprowadzony przezemnie, to l!- n~, ~ ~udz1e. Ale prz!, ~e.1 spo. obnosct muszg 
patrzyli nati jak na raroga; probowali, kiwali o-lo- dla wa CI 1 t~ 'vyprowadz1c JCSzczc n1orahu! naukQ, 
wq, i w korlcu dorobili do swojCj sochy odklndnice, i~ wyhiCrajl!oe si~ za granic~, na to pamigtaC powi
cieszl!-C iQ Ze maj,l! narzgdzi~ r6~nie do_gOd~c jak mene~,, 7.~ w go~ podarstw1e 7.adnym dr?biazgien~ 
plu<T, a daleko tansze. Zd:t.]C SlQ Ze om majl! slu- gardzlC me nalezy, wszr~tko dokladme zbadae 
?zno C, ale ja, raz zaprowadziwszy plugi, niechcQ tr;eha; bo ~rndno_ zg~dnl!oe ~ak dalece hlal~y na po
lCh zarzucac, zehy nie zostac ChameJn w oczach zor szczegol moze. ?lQ stac .przydatnyn1 w danym 
Wielkopolanina. przypadku. W papterach m01ch pokaz~ ci mn6stwo 

<< fu~zQ tez dodaC ze mam u siebie Macieja pa- dr0hiazg6w ktOrem pochwytal przypadkowon. 
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Takim sposobem odbywalem z ojcen1 praktycz
ny kurs gospodarstwa wiejskiego. Nie powiem 
aby takowe rozmowy mialy bye dla mnie bez in
teresu; lecz maj~c ci~gle ua mysli Paryz, radbym 
byl na skrzydlach jaskolki dostac si~ do niego. 
Nieraz wi~c opowiadania ojcowskie zdaly mi si~ 
nieslychanie rozwlekle, i mimowoli napadalo mnie 
gwaltownie ziewanie, ktore, ma i~ rozu1niec, roz
maitemi przebiegami przed okiem ojca ukrywalem. 

Tymczasem schodzily tygodnie i miesiq,ce, i zi
n1a wreszcie nadciq.gn~la. 0 mojej podr6zy nic; 
ojciec zavvsze cos nowego wynalazl, czen1 mnie 
zaj1nowal, a cz~sto niecierpliwil. 1 tak: z tak na
naz,vanym pi arzen1 prowentowyn1 ulozylem ca
loroczny rachunek gospodarski, wedlug buchhal
teryi ojca moj ego, a z tego rachunku musialen1 na
stQpnie ukladac rozn1aite bilanse. Na przyklad 
co korzystniej dla gospodarza, czy konie robocze 
utrzymywae, czy woly? vV odpowiedzi trzeba by
lo wyrachovvac na· 111onet~ wszystkie wzgl~dy: 
koszt zakupu, dlugosc cza u uzycia, dogodnosc 
i szybkosc roboty, koszt utrzy1nania, zaprz~gi, ko
rzy 'ci poboczne z nawozu, przewidziane i trafowe 
przygody, korzysci po wyj 'ciu z nzycia i t. d., 
i to wszystko nalezalo obracac na ceny zwyczajne, 
a nie urojone. Takiez san1e poro"\'\,.nawcze rachun-
'ki 1nusialen1 uloz)rc co do produkcyi zboz rozmai
tego gatunku. Bo naprzyklad ojciec n16j \V clwoch 
tylko polach sial j~czmiel1, tatarki zas od wielu 
Jat ani ziarno, nic powierzal ziemi; a poniewaz to 
opieralo si~ na j ego do ~wiadczeniu, kazal1ni """i~c 
z rachunkow swoich starych wybadac przyczyn~ 
takowego J)OSt~po,vania. Musialen1 obrachownc 
korzysci chowu owiec z grubq, weln£! i porownac 
chow owiec z chowen1 krow. Nawet trzoda chle
wna, g~si, kaczki, kury, indyki, gol~bie dostaly 
si~ pod moje pi oro. Slowe1n nie by lo najmniejsze
go drobiazgu w gospodarstwie wiejskien1, zebym 
go nie obrachowal na wszystkie boki. 

W szystko to bylo zatrudnienien1 godzin dory,v
czych, bo ~wyczajnic musialem dogl~dac wszyst
kich szczegolow gospodarstwa i ojcu zdawau spra
w~ jak ekonon1. vV srod takowego zaj~c.ia tak za
smakowalem w gospodarstwie, ze juz jedynie o po· 
prawie jego n1arzyc pocz(!.le1n. l)aryz 1ni znacz
nie zoboj~tnial; 1nyslalem jedynie o lep zych go
spo~arstwach za granic~. 

Zeby si~ jeunak komus nie zda"ralo iz cale 
zyeie nasze uplywalo na chodzeniu od obory do 
stodoly, od stajni do spichrza, a ,vreszcie do sto
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lika rachunkowego, musz~ napomknq.c ze choc 
po ,vi~kszej cz~sci tak bywalo, hoc to bylo nasze 
powolanie, jednakze mielisn1y i chwile rozrywki. 
Bawilis1ny si~, osobliwie w swi~ta, ton nas, to u s~
siad6w; bywaly czasami i skrzypki, i basetle, wy _ 
wijalo si~ to n1azura, to krakowiaka. Panienki by
ly i slicz~e i cudnie postrojone, choc bez wielkich 
cercgiel6w; bo dzi~ki Bogn w6wczas kuryer czy 
niezyl, czy tez o tnodach zapotnnial. Dlatego tez 
6wczasowe panie i panny nbieraly si~ talc jak kto
rej bylo do tvvarzy, nie bacz~c na stroje bogat
szych. Ale bo tez podowczas, pr~y tanno 'ci psze
nicy, mu ialaby niejedna, chcq.c dzisiejszej mody 
ubior sprawic, okolo dwudziestu korcy najpi~kniej
szego ziarna diwigac na sobie. Tak uci~zliwe na
sze zabawy nie bywaly; dlatego n1ile je wspoinina
no, nikt po nich nie wzdychal, Lejbusiowi si~ nie 
klanial, ani szeptano po k~tach, zkqd ta lub owa 
takie fioki bierze. 

ICarnawal zszedl na zabavvach i pracy, post prze
p~dzilismy na pracy i pogadankach, \V n1niejszych 
lub wi~kszych zcbraniach s~siadow. Wielkanoc 
dose pozna, byla pi~kna i wesola. \¥ niedziel~ 
przewodni~ ojciec zapo,viedzial mi blizki wyjazd, 
doda,vszy nawiaso,vo kilka przestrog. «Przede
wszy tkien1, rzel{l ojciec, mu~isz ll1i vrasc przyrzec 
ze udasz i~ tam gl6wnie, gdzie ci vvzorowe ,vska
ZCJJ gospodarstwa, ze nie pojedziesz do Paryza, 
zkq.d wielu zaledv.rie duchn. w skorze przywloczy. 
Gdziekolwiek b~dziesz, nie graj roli pana; zg6ry 
na Nie1nca skoro ci powie !!err Graf: o wszystko 
si~ pierwej targnj, bo ja slyszalem ze to Nie111cy 
n1i~dzy sob~ 1naje} bye niby rzetelni .. ale nie1naj~ 
sl~Tupulu odrzec cudzozien1ca. "\IV kaidej fabryce 
interesuj~cej ci~ nie wstydz si~ j~c pracy, chocby 
tez i najprostszej, bo ty1n sposoben1 lepiej poznasz 
jej bieg. Nadewszystko staraj si~ wszelkiemi spo
sobami dociekac sekret6'v fabrycznych" ktorc Jnaj
strowie slrrz~tnie ul{ry\vaj~, nietylko przed obcen1i 
ale i swojemi. Na glo,vie "~asci · niezhy,vn, byleby 
ochoty niebraklo "'. 

Zapewnile1n ojca ze o Paryzn nie n1ysl~, je
dnakze niechcialbyn1 opuszczac polnocJH~j li..,ran
cyi, a osobli,vie N or1nandyi, w l\:torej 1naj~ bye 
niezle gospodarstwa 'v pe,vnycll wzgl~dach. «Ba! ' 
rzekl ojciec, ja ci o Frn.ncyi nic nie mowi~, tylko 
niechc~ zebys si~ uczyl gospodarstwa w Paryzu, 
bo n1y n siebie nigdy tukiego niezapro\vadzhny. 
Umiej~ i w Warszawie skubac paniczow, ale tylko 
swoich; zaden zagranirzny nie przyb~dzie z pie-

15 
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ni~dzmi, tylko po pieni~dze, ktoremi go na wysci- dziecinna, w oczach niejednego, wazne za sob<! pro .. 
gi obsypujen1y, aby sifJ potem u siebie mogl swo- wadzi nast~pstwa, o kt6rychby wiele dalo siQ roz
bodnie naigra,vac z naszej glupoty i rozprawiac prawiac". 
o naszem barbarzynstwie. Prawd~ mowi~c, jest ci to 

1 
Niebardzo to podobalo sig ojcu, ktory pragn~l 

niejakie barbarzynstwo ubozyc ·iebie, tlla spano- uslyszec odernnie potwierdzenie ulubionego swo
szenia obcego wal~sy. jego przyslowia: ot 1nospanie, wszgdzie kotka bu-

'V parQ dni po tej rozmo,vie juz bylem na 'voz- ra! Dlatego przerwal mi mow~ zapytaniem, czy 
ku. Odbywaletn podroz w rozmaity sposob, to mi jaka Nie1nka nie zawrocila glo,vy i na panegi
pieszo z tabolkiem na plecacl1, jak pospolity w Niem- rystg Niemco"v nie wystrychngla. <cBynajmniej, 
czech lVaut!erbursclle, to na furmanskiej bryce, odpowiedzialem, nie udal em si~ do Niemiec po zon~, 
kiedy niekiedy pocztC!. Takin1 sposobem przew~- tylko po naukQ: maj~c wi~c eel wytknigty, pro
drowalem cale polnocne Nien1cy, CZQSC Hollandyi, sto do niego zdf!zalem, nie zbaczaj~c z drogi. 
Belgi~, zawadzilen1 na,vet i o Francy~. Brala Zbliialem si~ i do Niemek, ale to tylko wtedy, 
mnie wprawdzie poknsa zwidzic Paryz; ale zttdz~ gdy mi zlo o rozpoznanie gospodarstwa kobiece
moj~ hamowalo przyrzeczenie dane ojcu. Procz go. Zreszt~ Niemki, choc s~ czule i wrazliwe, 
tego spotkalem w drodze biednego panicza zde- przeciez do milostek z cudzoziemcami nie tak sko
bankowanego, ktory cichaczem ztnykal z tego cza- re jak Polki". cc....t.\. to skaranie Bo. kie! zawolal 
rodziejskiego miasta, CO jednych panoszy._ a dru- ojciec, Z widoczne1n uniesieniem, a toe \VidzQ zes 
gich w zebraki przemienia, i to 'v mgnieniu oka: siQ wase w Nien1Ca przedzierzgnql i" juz wlasne 
va bttnque, i jnzci sko11czona 1netamorfoza. Boze! gniazdo plamisz!'" <cAlez ojczc zlituj siQ, odpo
wroc wieki barbarzynstwa, aby takich czarowni- wiedzialem, w zakze i najwiQkszcmu wrogowi 
ko'v plawiono! prawiedliwosc wymierzyc nalezy; a oprocz tego 

Trzy lata przeszlo sp~dzilen1 na tej \VQdrowce. ja uie plami~ wojego gniazda, ale radbym je z ca-
Tu si~ bawilo nuesi'!c, tam dwa i trzy, '\V miar~ lego ' erca oczyscic z tego brudnego kalu, ktorytu 
jak si~ po,viodlo poj'!c przedmiot ktory poj~c powoli zalazi. Toe nas to wlasnie gubi, ze nietno
chcialenl, i ktory dla dalszych widokow poj~c trze- zemy so hie w oczy wytkn~c przywn.r i usterkow; 
ba bylo. Bylbym ja zajrzal koniecznie i do Anglii, ,vszystko w sobie clobrze widzic.hny. Ze Inatny wie
lecz nieznajq.c j<;zyka, nie ma si~ po co puszczaC 

1 
le przymiot6w bardzo piQknych, tego uikt nie za

w cclu naukowytn; procz tego ojciec naglil bym przeczy; ale tez n1amy i za co nderzyc siQ w pier
wracal czemprQdzej. si! J c t 'v nas silne uczucie prawosci, obstajetny 

T~sknil tary. W szyscy blizsi S<!siedzi przego- wsz~dzie za prawen1, ale gniewamy sig skoro to 
spodarowali S\voje wlosci \V rQce nowych posiada- pra,vo samo,volnosci naszej zawadza. Wszystko 
czow, ktorzy, choc sig tu porodzili, za,vsze prze- co tylko ogranicza nasz~ wolQ, przymusetu, ciQza
ciez z uczucie1n wspominaj~ ~ 'preg lub Jordan. rem nieznosnym zo,viemy. Nie chcemy znac, nie 
Nie bylo wi~c towarzystwa w blizko~ci, a dalsze- czujemy 'vcale tego co Nie1ncy zo,vie& J>jlirll tge
go niechcialo si~ szukac staremu i zdro"'~ie niepo- {illzl, uczucie obowi~zku, co przecie jest gruntetn 
zwalalo. Przywita1 n1nie wigc ze lzan1i w oczach, cywilizowanej polccznosci i ze tak nazwQ moral
tern radosniejszy, ie 1nnie ujrzal czerstwym no ~ ei towarzyskiej. 
i zdrowy1n. ·· HZtC!,d pochodzi ze kazdy u nat wzdycha do nie-

PraO'n(!l tary yv jednej chwili dowied7.iec si~ zaleznosci, to jest do . tanowiska w ktoretnby za
odetnnie gclzicn1 byl, com widzial, ezegon1 sig na- dnych wzglQdetn nikogo nie 1nial obowi1zk6w ~ 
uczyl, a tu bylo na caly rok co do mowienia. (cNo! a tern samem tn6gl zyc wedlug swojej fantazyi.
i jak~e tam, jednyn1 wyTazem, te m~dre nietnicckie 1\flodzieniec, tylko co si~ wyzwolil z 1at dziecin
gospodar twa?" <c Oj. co ll1qdre to IDC!,dre, odpo- nych, jc zcze niepoznal dobrzc roznicy mi~dzy 
wiedzialem; alez w jednym wyrazie trudno objctc czasem tcrazniejszym a przeszlyn1, przyszlego 
ten rozum gospodarczy Nie1ncow. Zdaje mi si~ · ufor1nowae wcalc nie un1ie, a jui rnarzy jakby siQ 
w ""zakze iz 1no~naby go glownie, w porownaniu prQdzcj wy1nkn~c ze szkoly; dla(~zcgo? oto zeby 
z nami, oprz ~e na tej zasadzie: Nicmcy dlatego zy0 swobodnyn1, niezaleznym, wykluczyc z gra
jedz~ i pijq, zeby· zyli~ my zas zdajemy SiQ zyc matyki zycia swojcgo tryb rozkazuj~cy. Jeze]i jest 
dlatego zeby ' rny j edli i pili. Ta zasada, zapewne jaka taka folwarczyna, na ktorej rodzi.cc maj<!- ty-
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tul wlasnosci, panicz, niewdaj~c si~ 'v hipotek~, 
tworzy plany gospodarstwa na niej. Nauczyciel 
prawi z katedry 0 g6rach, rzekach, kanalach, a pa
nicz w imaginacyi swojej hasa na czlapakach po 
l~kacb, polach, przesadza rowy, ploty, strzela ku
ropat,vy, chartami szczuje zaj~ce, lub si~ po gaju 
ugania za nimfami wiejskiemi; a gdy si~ z tego snu 
fantazyi przebudzi w koncu roku szkolnego, da
lejze do roznych brae si~ fortelow, by ustrzelic 
promocy~, Przeciez nic nie pomoglo, spudlo,val! 
Bye drugoletnim ucznien1 klassy czwartej czy pi~
tej nie moze, nie zeby si~ nie mial czego nczye, 
ale ze wstyd dla niego, wstyd ella rodzic6w. Coz 
wi~c robic? panicz wyrostek, cietnny jak tabaka 
w rogu, drze si~ gwaltem do gospodarki; rodzice 
niepozwalaj(!, bo wiedz~ ze uie tna ani na czem, ani 
czem gospodarowae. Durzq,c WiQC syna, man1i~ 
S\viat, wreszcie sami si~ ludz~c, pod pozorem mlo
dego wieku, dla dokonczenia edukacyi! 'vysy!aj~ 
go za granic~, chocby az do Wroclawia lub To
runia, i tam puszczaj~ san1opas. 

rc Tu dopiero mlodzieniaszek, w chwili budz~cych 
si~ nami~tnosoi, bez najmniejszego rozwini~cia 
wladz un1yslowych, rozpoczyna prob~ swobodne
go zycia, trwoni~c szczuply grosz, Bog wie z ja
kim trudem przez rodzicow dostarczany, powi~
kszajq.c go nieuiszcznnien1 naleznosci za pier"rsze 
potrzeby zycia; placi radosnie tak zwany dlug mlo
dosci w swi~tyni Cytery, i po trzech lub cztercch 
latach zagranicznej w jednem n1iescie w~dr6wki, 
wraca z przedsiouka Eskulapa dojrzalym m(Jzczy- 
zn~, na twarzy i w calej postawie obraz czter-
dziestu lat najmniej przedstawiajqc." 

(( Teraz juz koniecznie trzeba si~ czegos j~c, ale 
. czego? Nauka cala konczy si~ na n~dzne1n czyta

niu i n~dzniejszen1 jeszcze pisaniu; nksztalcenie na 
zewn~trznej ogladzie swiatowej polega; \viadolno
sci gruntownych w zadnytn przedmiocie niema: 
coz wi~c przedsi~wzi~c? oto zabrac si~ do gospo
darstwa. To jedyne powolanie! najprz6u niezale
zne, a powtore zadnej niepotrzebuje nauki; hoc 
przecie chlop , bez naj1nniejszego nksztalcenia, 
a najlepszy gospodarz. Znikn~l wpra,vdzie prze
s~d ie kto z ksi~zki gospodaruje~ ten chleba nie
ma; alez ksiq.zka gospodarska, to nie filozo:fia, zro-
zumiec j~ latwo, a obejs6 si~ bez niej jeszcze 
latwiej. Dalejze WifJC nlyslec 0 gospodarstwie. 
Poniewaz funduszow niema, wiQc szul{ac trzeba 
zony z odpowiedni~ szkatulk~. Zawiera Bi~ slub 
dla formy Vl kosciele, a i.'totny 11 regeuta: posag 

.. 

liczy si~ z milosnem uczuciem, a zon~ miesci si~ 
mi~dzy mebla1ni przy fortepianie, lub dla ozdoby 
k " anapy . 

-(<Do yc juz tego, przerwal ojciec z zywem 
llniesieniem, toz ja dlatego odlozylem niemalo 
grosza na podroz wa 'cinq, za granic~, zebys wro
ciwszy szydzil ze wszystkiego co jest krajowe, 
a nawet i na ojca nie tnial wzgl~du? Ja takze nie 
bylem za granic~, bo1n nie Inial do tego spo.'obno
sci; znan1 wielu szanownych obywateli co takq,z 
jak ja odebrali euukacy~, a jednak SC! zaszczyten1 
l{raju, i gdyby tylko ..... Ale co tam, zal si~ Boze 
i czasu i atlasu: at, juz mi wi~cej nie rozwodz si~ 
wasc z tym swoim zagranicznym roztunem''. 

-«Alez daruj ojcze, rzekle1n, alboz ja niepowie
dzialem juz ie u nas jest wiele dobrego. Ja wiem 
ze mamy dzi~ki Bogu wielu szano\\rnych 1n~z6w 
we wszelkich po"volaniach; wielu 1nialen1 szcz~
scie poznac OSObiscie, bardzo wielu znan1 Z llUZ\Yi

ska, a bez w~tpienia daleko wi~cej j est jeszcze 
ktorych odglos niedoszed} USZU Dloich. z,vidza- , 
j'!c kawa.1ek obcej ziemi, gdyn1 z~rracal mysl do 
rodzinnych k~tow, przekonale1n si~ ze uszr;,tlzie 
.Sif! :naj t! :zie 1'0 zu111, b.7J l e f.7JI fro . ·:ukru:, i u nas 0'0 

wcale nie braknie. Ale niechze n1i ojciec powie, 
czy nieprawda ze ten rozun1 po,voli coraz rzad
szynl si~ staje? Niechze sie ojciec po ... woich bliz
szych SC!siadach obejrzy, co siQ z nicn1i st~lo i dla
czego? Ojciec niebyl za grauicC! .. ale z chluh<! 
skonczyl szkoly ks. Pijarow; a bylyz to wowczas 
szkolyi niech sobie n1owi~ co chcq,. Par~ lat ojciec 
strawil w akade1ni krakowskiej; a ze okoliczno
sci krajowe niepozwalaly dosiady'\vac na Jawie 
szkolnej, to takie bylo przeznaczenie Opatrznosci · 
jednakze z tern co ojciec zebral na niwie nauko
wej, jest sifJ dobrze z kim podzielic,,. 

-(<No! odezwal si~ ojciec z westchnieuie1n, a toe 
prawda ze zle coraz siQ 'vzn1aga. Przykro 11atrzeu 
jak 1nlodzi l{r~c~ si~ jak muchy w n1ole .. chc::1 za
kasowac starych, popra,viaj~ gospodnrst,va, Inuru
j~, buduj~, zapro,vadzaj~ fabry ki, tr,voni~ grosz 
pozyczany, i w koncu n1aj~tki l{rwa,yo przez ro
dzic6w zapracowane puszczaj~ 1v r~<:e wyc1lodz
cow z nad Sprei, vVezery i Bog ,vie nie zk!!d, ~o 
si~ tu rozpisujC! ze S\voj~ przylepkQ u:ou. con nich, 
jal{ slysz~, 1na znaczye szlachcica, chociaz podo
bno niejeden z nicb, jnk cicl1aczenl szcpce:h })Oszedl 
J»on od poci~gla. Tocby to jeszcze znosniejsza 
byla, gdyby wprost wychodzcy z Ba1nbr6'v Jub 
~ z'vabcn-v przyhywali tu z pieni~dz1ni: tacy niech-
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by si~ pawili . ..:\Je to gorsza, ze to s~ po wiQkszej 
cz~sci wanderbursze.. co z tabolkien1 na plecach 
przyby,vszy, na na zym chlebie utyli, naszym 
groszcn1 ~ i~ zapomogli, a zostaw zy panatni u:on, 
naigrawajf1 siQ z tubylcow. Jest \vprawdzie ina nich 
kara boska; bo juz niejeden zjechal z gospodarki 
i wrocil do stanu w jakim przybyl, nicmog~c si~ 
juz ratowac, z przyczyny pode" zlego wieku. Otoz 
to niezle przy lowie: szewcze! nic rzucaj kopyta. 
Drudzy przeciez nie baczC! na to i na oslep rzucajC! 
si~ w tg przepa 'c: zdawaloby si~ ze mania gospo
darstwa wiej ·kiego jest u nas zara2~ enden1iczn'!. 
Ale prosz~ ci~ powiedz ze mi, za granic'! jak si~ 
tez bior~ do go podarstwa?'' 

---=-(eN a to oclpowicdz nielatwa, rzeklen1, bo co 
kraj to inny obyczaj. Glowna atoli roznica zdaje 
siQ na tern p olegac, ze nigdzie nie1na tego przeko
nania, aby go poclarstwo wicjskie mialo bye pe-

. wnym rodzajen1 dyplomu szlacheckiego, un u nas 
po wigk:zej cz~ ~ci n~ci szewco,v, kra\vCo\V it. p. 
.vV niektorych krajach szlachta \vcale po 'vsiach 
nie mie. · zka, i ci co si~ gospodar twern rolnem zaj-

' mujC! od ogolu nie s~ uwazani za szlacht~, uhocby 
nawet wywiedli pra1va herbo,.ve. "V innych kra
jach szlachta i nieszlachta wiej ·kic prowadzi zycie; 
ale syn :szynkarza, krawca i t. p., biorf!C si~ do 
roli, ani pomy~li zeby przez to n1ial nabywac pra
wa do h erbn. "\i\.T ogolc wszakze '\varuuki gospodar
stwa ·pro,vnclzajq,c do jaknajkrotszyel1 ter1nin6w, 
powiedzialbym ze ich jest trzy: najprz6d zamilo
wanie, powtore przyzwoite u posobieuic, potrzecie 
odpowicdni fnndu ·z; bo jemcy tak clobrzc wiedz~ 
jak i n1y ze z pia kn bicza nie ukrQci, a wilkicm 

I • • orac n1e mozna. 

«l(iedynl byl w l\1ysnii dla obejrzcnia fabryki 
porcelany, powiadano 1ni ze niedalcko n1ie~zka nie
jaki p. Oberwitz, zawolany gospodarz w calej 
~aksonii . To bylo dla mnie dostateczn~ pobudk~ 

by go odwidziec. 'V istocic znalazlcn1 go. podar~two 
we 'v ·zystkich ·zczegolach nsprawied,liwiajc!Ce sla
wg jak~ zy kalo; ale co 1nnie szczcgolniej udcrzylo, 
to rozporzqdzenie przeznaczcnicrn trzPch synow, 
kt.orych Ini p. Oberwitz przedstawil. <c }(arl, mowil 
Ini, n1a nie "" pc}na }at 12; glowa t~pa, ale jak wol 
pracowity; to b~dzie filozof i wiclki literat. Gott
lieb sredni jest poczciwy, tnalo mowiq,cy, i choc 
1niernych zdolnosci, mozc bye przcciez dobrym 
pa toretn. E,ritz najstarszy, przebiegly, zdolny, 
krz~tny, t n n1usi bye gospodarzctnH. 

Takowa k,;valifikacya pokazuje, ze Nien1cy nie 
uwazaj~ wiejskiego gospodarstwa za pewny rodzaj 
sie.sf.'J, za jakics tlotce far niente. W rzeczy samej 
8'!- to mrowki skrz~tne, zaj~te od rana do wieczo
ra, a pracy tej nieuwazaj~ wcale za kar~ Ixyona, 
ale za obowi'!.zek od powolania ich nieodl~czny. 
Nie idzic zatcm zeby Niemcy nie lubili, nie uzy- . 
wali wcale rozry,vek; owszem, w chwilach wol
nych od naglejszych zatrudnien gospodarskich 
bawi~ sig przyjemnie, ale po swojemu. 

'< Niedaleko Boizenburga w l\ieklemburskiem po
znalen1 niejakiego p. parsama, ktorego ojciec ja
ko 1\..mttnann w no,vo,vschodnich niegdy ~ Prusach 
dorobil si~ znac.tnego maj~tku i wrociwszy do zie
mi rodzinnej, kupil dwa fol\varki, u nas na n1iano 
kolonii zasluguj~ce. Syn j ego, a teraznicjszy dzie
dzic, spQdziwszy kilka lat mlodocianych w Polsce, 
nie zapomnial jeszcze zupelnie po polsku, a ze byl 
mel{len1burczykicm, n1ile wi~c wspominal Polakow 
i mnie przyj~l z rado~ci~. Go ·podarstwo jego za
lecalo sig hodowl;1 bydla i koni, i to wlasuie spro
wadzilo mnic do niego. Pokazal1ni z ochot~ swo
j~ oborg i stajniC!, ale zarazem dodal: ccZbyf mlo
dy jeszczc bylen1 opuszczaj~c Polsk~, nie n1oo·~ 
wi~c stanowczo rozumowac 0 gospodarstwie wa
szem; z tego 'vszakzc co sobic przypotninan1, ro
wnie jak Z potoeznych rozmo'v . ojca, zdaje 1ni SifJ 
iz nie bez zasady wyprowadzilbyn1 wniosek, ze go
spodarstwo waszc nie n1oze bye ani nicmicckie, 
ani angielskie, ale powinno bye czysto polskie. 
)Viele ulepszen wypada watn zapro\vadzie , ale 
wszy. tkie zo wzgl~dem na micjscowose. ~"'ol,varlr 
moj jeden obejnluje okolo czterech wlok waszej 
miary; toe 1unie latwo taki kawalck rrruntu upra
wic jak ogrod .. A..le nicchze ktory z \vaszych dzie
dzicow wlosci zabierr.e siQ do takicj uprawy swo
jego folwarkn pi~c luh S%C~c razy rozleglejszego. 
Dla n1nic rosle 1noje konie S<!t bardzo dogodne, u 
was bylyby, ciQzarenl dla gospodarza. V\Tam po
trzeba koni tnieruych, lekkich, 7-winnych, bo i CYa-· 
tunek i obszcrnosc gruntu tego wytnarra . .1\Jie sku
powac \ViQC u na , ale wlasne poprawiac przcz 
sto. owne hodo\vanie winniscic. 

«l(iecly niekiedy odwidzaj(!C krcwnych w Pol
sce, z zalen1 widzialcm ze tnlodzi gospodarze wa
si rzncaj~ sig do wyroznmowanego gospodarstwa, 
ale bez wyroztunowania. Nie ogh!daj:~ siQ wcalc 
czy i kicdy ujrz;! korzysci swojego wyrachowania. 
PiQkny to zaiste widok tego ruchn tnusi on bez 
wq,tpienia tu i owdzie piQkne wydawac owocc; 
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w 1nassie j~dnak ~pelznie na niczem. Przyjdzie czas 
niezawodnie, gdy 1niasta wasze zaludni~ siQ, prze
stan~ bye rolniczemi; "vtedy gospodarstwa wa ze 
zr6wna1a ie z zacrranicznemi, bo nie b~dziecie ..,... .., b 

holdownikami o bcych r~kodzielni, ani unizo1~emi 
slugami zagranicznych kupc6w. 

((Pospolitc u was wyrazenie: bez picni~dzy nie 
podobna brae sig do gospodarstwa. Prawda i 'viel
ka prawda, skoro idzie o zakupienie gruntu, in
wentarzy, sprzQt6w, zasiewow i tym podobnych 
rzcczy na pierwszy zaklad; lecz z temi warunkami 
wprowadzone 'v ruch go podarstwo wlasnemi juz 
silami trzymac iQ i dzwigac pow:inno; do tego 
·wszakze potrzeba cierpli,vosci i rozwaznego wy
rachowania. 

ccZnain ja u \vas jednego obywatela, ktory po ro
dzicach odziedziczyl dwa rozlegle folwarki z hi
potek~ jak krysztal czyst~, bo nawet bcz listow 
zasta,vnych. BQd~c zamoznym, chcial po waszemu 
zostac jasnie panen1. Zakupil znaczne dobra w SC!
siedztwie, jednQ czwart~ szacunku zaplacil dlu
gienl zaciqgniQtym na hipotek<J ojeowizny, trzy 
czwarte rozlozono na raty, a rewer a lichwiarskie 
dostarczyly funduszow na zakupienie inwcntarzy. 
Zapytany przezemnie SC!Siad jego o zasad~ tego ra
chunku, os\viadczyl mi iz to wszystko opiera si~ 

·na zbiegu szczQsliwych dla tego pana okoliczno
sci. Najprzod zeni si~ z pann~ krocio,vego posagu; 
powtore jest jedynym spadkobierc~ stryja, po kto
rytn satne kapitaly az nadto dostateczne b~d~ na 
oczyszczenie hipotek. Pozniej dowiedzialem si~ 
ze krocie po slubie skradziono, a stryjaszek na sta
rose ozenil ie i zostawil az dwoch sukcessorow . .., 

Dla naszego ja.~nie pana \V nadziei pozostal ratu-
nck cbwilowy w S<!dach, a ostateczny w sluzbie 
za ckonoma. Wtedy przekonalcm si~ zc niemieckie 
przyslowie dobre jest: «Talar ktory 1nan1, lepszy 
od stu ktore llloglb ynl miec )) . 

(<U nas, n1oj pauie, gro ze skladaj~ siQ na zlo
towki, a zlot6wki na talary; wy zas 'v inlaginacyi 
obliczacie tysiC!:ce na miliony. Macie przyslowie 
unie od razu J(rakow zbudowany», a wcale nie ba
czycie na nie. Dlatego nigdzie tyle ciC!glych skarg 
na zlc czasy nic uslyszysz ile u "vas. U stawicznie 
obracacie siQ w wilczych oplotkach. Pszenica 
obrodzila, coz zt~d kiedy tania! 'pszenica dobrze 
placi, ba! kiedy jej n1alo! 1\1y szcz~sliwi kiedy 

zyjctuy po nienliecku. w y si~ smiejecie z uas, a 
nan1 z tern bardzo dobrze. Dlatego .. jak z jednej 
strony ciesz~ si~ ze mi los zdarzyl pana na swiad-
ka naszej familijnej uroczysto 'ci, tak z drugiej za
luj~ ze nie potrafi~ panu sprawic tej przyjemnosci, 
jak~by ~ w podobnym razie znalazl w Polsce». 

Wlasnie odwidzaji!C p. Sparsam trafilem na ob
rz~d zarftczyn corki jego Laury. Zebralo si~ z s~
siedztwa podobnychze wlascicieli okolo dwadzie
scia osob, m~zczyzn i kobiet zarazem. Na obiad 
dano cos naksztal zupy migdalowej, potrawk~ 
z gol~bkow i pieczonego j~dora z salat~. Bylo 
parfJ butelek wina czerwonego kwasko,vato-cierp
kiego, weissbier i woda. Kobiety zajmowaly miej
sca przy stole bardziej do siebie zblizone; mQzc.zy
zni osobn~ tworzyli grupp~ . Chc~c pochwycic roz
mowQ i jednych i drugich, na obiedwie strony nad
stawialem ucha,lecz tyle tylko po,vzi~JJem, zemi~dzy 
kobieta1ni glownym przedmiotem byly choroby 
drobiu podowczas panujq,ce i nowy jakis sposob 
prania materyi; m~zczyzni zas rozpra,viali o Boliwa. 
rze, liiJerlrtdorze "\Venezueli, i obrachowy,vali sku
tki wyswobodzenia Ameryki pod wzgl~detn han
diu i przemyslu. 

Po obiedzie mlodziez zabrala ·iQ do tanca; nlQZ

czyzni starsi w przyleglym pokoju, przy oszcz~d
nych fajkach, dnlej ci~gn~li rozmowQ geograficzuo
statystyczn~, ktorej sluchale1n jak uniwer c. yteckiej 
prelekcyi, z wi~kszem zaj~ciem i upodobanietn, 
jak niegdys s. p. ekonomii politycznej 'v na zej 
warszawskiej szkole glownej. Czas tak szybko a 
przyjetnnie uply,val, ze niespo trzeglem kiedy za
palono lampy i przyst'!piono do obrz~du. 

Po skoticzonej ceremonii zgrabnc Niemeczki 
przyniosly na tacach w kieliszkach nie,vielkich 
wino n1ozelskie, i 1nniej kwaskowe jak przy obie
dzic czerwone, i wcale nie cierpkie. Tu nadtnie
nic 'vinieniem, ze choc dwor p. parsam byl tun
rowany, obszerny.i piQknej \vcalc buuo,vy, choc 
wlasciciel tego d,voru byl rzeczy,vi ~cie von i Inial 
okolo dziesi~ciu ty i~cy talaro\v dochodu czyste
go rocznie, przeciez liberyi u nicgo ani pos,viec; 
nie bylo ani kuchtow, ani masztalerz6w, ani kre
dcncerz6w, zgola nic z tej licznej nomenklatury 
sluz~cych, jak<! iQ napotyka po Iichych na\vet na
szycb folwarczynnch. Dwie Nie1neczki uslugiwaly 
do stoln; tez sau1e \V cia cru zabawy obnosily puter-.. o 

Dam gospodarstwo przyniesie szesc procent; warn Szuitki, Ciastka._ OWOCe, i rozmaite, i \V fOZtnaity 
pi~tnascie za malo. Prawda ze wydatki wasze naJ- sposob zaprawionc, ale wszystko w domu. 0 go
mniej o sto procent wyzsze ~Q, od naszych, bo my l dzinie jedenastej skoticzyl si~ caly hal; wszyscy 
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goscie rozjechali si~, a nazajutrz rano i ja bylem 
w Boizenburgu». 

uDziwne rzeczy mi wasc prawisz, przerwal 
w tern miejscu ojciec; jac to dawno slyszal, ze to 
tatn Niemcy bardzo skromnie zyj~ i nien1al sam~ 
wasserzupk~ si~ obywaj~ . .. t'\..le zdarzylo tni sifJ raz 
z przypadku trafic na obiad u jednego z n1oich s~
siad6,v, takze jakiegos rzeczy,vistego von : obiad 
byl suty, wina dosyc, i wysmienite, nie kwaskowe, 
wcale de bono {!,'1'ano, choc nie bylo zadnej uroczysto
sci. \tVasc wiesz ze ja zawsze bylem za oszcz~dno
sci~ i dobrze grosz obejrz~, ninl si~ z nim poiegnanl, 
a jednak na tak~ oszcz~dnosc wcale si~ nie zgodz~, 
zwlaszcza tez przy takiej uroczystosci. Bez zbyt
ku, bez tych tan1 nowych wytnysl6w, ale dobrze 
zjesc lubi~. Nie cierpi~ lej, przelej, nienawidz~ 
przynuki; ale kieliszek wytrawnego WfJgrzyna i je
d en i drugi, to nie zawadzi, zwlaszcza kiedy si~ 
znajdzie bez uszczerbku na potrzebniejsze 'vydat
ki. Tfy! a poc6zby tez czlo,viek i zyl na s'viecie, 
zeby si~ nie 1nial kiedy niekiedy przyzwoicie za
bawie 7,; dobryn1 s~siadem!» 

« W sz ystko, m6j oj cze, rzeklem, zalczy od 
\vyobrazenia i nalogu. Niegdys u nas god6w, uczt, 
odpust6w, jarmark6w zasadq, byla pijatyka i bi· 
jatyka: teraz .'wiat polerowniejszy, wykwint.niej
szy; przy lada okazyi cichutenko si~ bawi~ . . . przy 
zie1onym stoliku. Bez halasu przesuwajQ. si~ ty-

si~ce z r~k do rq,k. Czasem siQ przemknie po 
stoliku slubna kareta' dzielna czw6rka kasztan
kow, niekiedy SiQ i wantuchy przewalaj~, i psze
nica w snopie: ale to wszystko grzecznie, pi~knie, 
wesolo. Pra,vda ze potem idt! skargi na ci~z
kie czasy, na nieurodzaj, na brak kapitalow, na 
lichwQ, na ogro1nne koszta edukacyi dzieci, it. d. 

((Niemcy inne n1aj~ wyobrazenie zaba,vy. Przez 
ci~g 1110jego pobytu za granic~ w roznych by
walein towarzystwach ; a w zadnym prywatnym 
don1u nie zdarzylo 1ni si~ ·potkac z ase1n lub 
kralkCJ;. 'Vsz~dzie rozmowa jest gruntem zaba
wy. Ale tez przyznac potrzeba ze n1i~dzy gospo
darzami niemieckiemi mnost,vo jest ludzi z w zech
stronnem naukowem uksztalcenicm, ktorego pod 
skib~ nie zagrzebuj~». 

(( toj wasc, zawola! ojciec, gniewaj~ lllnie 
te pochwaly rudzoziemczyzny. \~rase jeszczc nie
zna z naszych gospodarzy; SC! n1i~dzy nietni lu
dzie z sercem i rrlow£!., a znajd<!· i~ i tacy, co
by t1voich NiemC01V z cal~ ich nuukG!- w kozi rog 
zap~dzili. p oin.iej ich :wymieni~, a teraz poin6w
my 0 czem i:pnem' bo niechCQ ~eby Przrkora 
Przckorze na przekorQ gadal>>. 

Przypisek. Poniewaz tych 'vspo1nnien peln~ nultn 
tek~, wi<2C b~d~ mog} niekiedy uuzielac czytelnikom 
jaki z nich wyjqtek. 

1'omasz Dz .... . ski . 

• 

BERZELIUS. 

Jan Jakub Berzelius urodzil siQ 26 sierpnia 1779 
1\ w "\Vafersunda, 'viosce le.Zt1cej niedaleko Linkoe
ping ,v Ostgothland, tej amej prowincyi szweclz
l{iej, kt6ra na pocz~tku XVII stulecia 'vydala nie-
'miertelnego pra\vodawc~ naul{ przyrodzonych, 

Linneusza. Ojcicc jego zajtno,val urz'!d przewo
dnicz~cego 'v miejscowej szkole parafialncj, sta
nowi~ko ktore 'v zwecyi dosyc wysokic, a pl·zr
najtnniej wyzsze nierownie jak gdzieindziej, 1na 
znac1.;enie. Z lat jego dziecinnych i pierwszej mlo
do ~ ci 1nalo })O iadtuny szczegolow; wiadotno tylko 
ze ojciec san1 1nu ndzielal pocz~tkowe nanl·i, i ze 
n1lodzieniec, 1naj~c ]at 17, udal i~ na uniwcrsy
tet do Upsali~ d]a }uchania kursow medycyny. 

W Upsali uczyl wtedy chemii .1\fzelius; adjnnktc1n 
jego byl Ekeberg. 

Nanki przyrodzonc, a mianowicie che1nia, nie 
. doszly je. zcze w owyn1 czasie do \vysokiego stopnia 

rozwoju. Odczyty professorow byly w og61nosci 
suche, czy~:">to teoryczne, nie poparte do\vodzPniami 
i do.~wiadczeniami, ktoreby nlatwic mogly uczniom 
poczynaj~cyn1 poj~cie prawcl wykladanych. J\Jze
lius i Ekeberg bynajtnniej tez pod tyn1 'vzo-l~deJn 
nie odroznia1i siQ od swoich wsp6lkoleg6,v· raz 
tylko na ty<lzie1i luchacze ich tnicli wstEJp 'volny 
do laboratoryutn chcrr1icznego. Berzclius jcdnak 
un1ial sobie wyjednac pozwolcnic by,vania tan1 

codzie1'1, a "Tidzq,c zc niewielc siQ nauczy od S\VO-
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ich professorow, zacz~l tern gorliwiej poswi~cac demii, niezadlugo (1810), Iicz~c nie ,vigcej jak lat 
si~ studiom prywatnym i na wlasn~ r~k~ prowa- 31 wieku, mianowany zostal prezesem tejze akade
dzic doswiadczenia. mii. Roku 1818 zostal dozywotnim sekretarzem 

Po uplywie dwoch lat, zlozywszy wst~pne egza- akademii nauk, i urz~d ten piastowal ai do smierci. 
n1ina, opuscil U psalQ jako assystent przy lekarzu W roku 1822 rozpoczqlwydawnictwo S\voich <cSpra
dozoruj~cym wody mineralne w Medevi. Znako- wozdan rocznyc.;h o post~pie nauk :fizycznych», 
mity talent badawczy 1nlodzie:6.ca zwrocil si~ wte- ktore przez lat 20 regularnie wychodzily. W spra· 
dy ku analizie : przedsi~wziq,l i wydal, wspolnie wozdaniach tych Berzelius roztrz~sal i ocenial 
z Ekebergem, dokladny rozbior zrodel medew- prace chemiczne ubieglego roku; bo czytal wszy
skich, a dzielo to pierwszem bylo ogniwem dlu- stko i powtarzal u siebie wazniejsze doswiadcze
giego pasma prac naukowych, kt6re w pozniej- nia. Oceny te naturalnie wielu mu robily nieprzy
szym czasie tak rozglosn~ zjednac mu mialy slaw~. jaciol; krytyka jego, jakkolwiek sprawiedliwa i la-

W roku 1804 powr6cil do U psali i otrzymal tam go dna, musiala ubosdz milosc wlasnq, tych, przeciw 
24 maja t. r. stopien doktora medycyny. l{ilka pu- kt6rym oyla wymierzon(}.. Mimo to wszakze publi
blikacyj naukowych, amianowicie ogloszenie <cSpo- kacya rzeczona przez dh1gi lat szereg byla punk
strzezen nad gal"ranizmem>', tak juz wysoko sta- tern centralnym chemii, kt6rej wszelkie post~py 
wily mlodego medyka w opinii powszechnej, ze i odkrycia pilnie notowala, wskazujq,c zarazen1 na 
ofiarowano mu w zast~pstwie katedr~ medycyny, proznie jakie zapelnic nalezalo. 
bota.niki i chemii farmaceutycznej w Stokholmie, Wielki przewrot w chemii, mineralogii i meta
ktor~ po smierci Spaurnau'a r. 1806 obj~l jako lurgii spowodowala jego ksi~zka pod tytulem: 
rzeczywi~ty professor. . HZastosowanie dmuchawki w analizach chemi ... 

\i\r epoce tej uniwersytet stokholmski mial tylko cznych i mineralogicznych)). Berzelius udowodnil 
trzech professorow, kt6rzy naturalnie przeci~ieni w niej, ie przez zwr6cenie rozdmuchanego plomie
byli prelekcyami. Berzelius oprocz tego, ella chle- nia na pojedyncze cz~sci n1ineral6w polozonych 
ba, musialjeszcze zajmowac si~ praktyk~ lekarsk~. na w~glu, rozpoznac mozna ich sklud po Sl)Osobie 
P6zniej dodano cztery nowe katedry, i to posta- w jaki topniejf!. 

· wilo go w 1noznosci po~wi~cania siQ wyl<hcznie Berzelius oprocz tego napisal w 8 tomach ob-
chenlii i farmacyi. Laboratorium miejscowe bar- szern~ «NaukQ chenrii>>. Pomniko,ve to dzielo kil~ 
dzo bylo niedokladne, zbywalo prawie na wszy- ku doczekalo si~ wydan, z ktorych kazde bylo 
stkiem czego potrzeba do chemii eksperimentalnej. wi~cej jak przedrukiem, bo calkowitem przerobie
Nie zrazilo to jednak tnlodego adepta nauki; sam niem poprzedniego. Piq,te wydanie, opracowane 
sobie, z ielazn~ wytrwalosci~, sporz~dzil wi~ksz~ przez samego autora, jest z roku 1842, i zdaje si~ 
cz~sc narzC!d6w, i wkrotce odczyty jego, tlumnie ze Berzelius, przygoto,vuj~c je do druku, przeczu
uczeszczane, staly si~ wzorem dla innych uniwer- waliznie doczeka si~ sz6stego, bo napisal w przed
sytet6w europejskich. mowie: <eNie mog~ zataic przed sob~, ze jesli Naj-

W roku 1806 Berzelius, wspolnie z Hisingerem, wyzszy udzieli n1i zycia i sily potrzebnej na wy-
zacz<!l wydawac publikacyq, peryodyczn~ pod ty.. konczenie tej pracy, to przeciez b~dzie ona osta
tulem: <eRozprawy o fizyce, chemii i mineralogii». tni~"· Artrytyzm, pol~czony z lekkiemi napadami 
Niezn1ierne zaslugi jakie to pis1no, szczegolniej apoplektycznemi, na kilka lat przed smierci<!r nad
pod wzgl<=Jdem analizy, polozylo dlanauki, skloni- wer~zyl jego zdrowie. Jak pracowity robotnik, 
ly krolewsk~ akademi~ w Stokholmie do wyzna- przed zblizaj~cym si~ wieczoren1 pragn~cy ukon
czenia mu 200 clollar6w rocznej pensJi:. W tym czyc dzienne s've zadanie, Berzclius pod schy
takze czasie wyszlo jego dzielo HO chemii zwie- lek zywota spieszyl si~ z doprowadzeniem do 
rz~cej)). Roku 1807 Berzelius, zostawszy profes- kouca dziel rozpocz~tych. Procz wymienionych 
sorem medycyny i farmacyi, zalozyl przy pon1ocy powyiej, napisal kilka n1niejszych ksb1zek, w kto
kilku innych znakomity.ch m~zow towarzystwo le- rych zlozyl wypadki glowniejszych swoieh odkryc 
karskie, kreacyq, ktora do dzis dnia najzbawien- naukowych. Z pierwiastk6w odkryl selen i tllo1'iU111, 
niejsze przynosi owoce i gl6wu~ jest podpor~ fa- a calciurn, baJ'?JU1n, st1'ontiurn, tantal, siliciuut i zir
kultetu medycznego w Stokholn1ie. con.iu1n on pierwszy otrzymal w stanie metalioznym. 

Powolany w r. 1808 na czlonka krole-wskiej aka- Chemia zawdzi~cza mu nadto zbadanie systemu 
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elektro- chemicznego i nauki stechiometrycznej, 
tudziez rozbiory krwi, mleka, uryny i lez, w kto
rych wykazal obecnosc kwasu mlecznego, rzecz 
wazn~ niezmiernie pod wzgl~den1 fizyologicznym. 

Czytaj~c tytuly dlugiego szeregu dziel napisa
nych przez Berzelius'a, trudno zaiste poj~c jakim 
sposobem jed en czlowiek tyle ich n1ogl natworzyc, 
jak tyle wielkichrzucic moglpomyslow, tyle cieka
wychi waznych 'vykonac doswiadczen! Roz,vi~zania 
tej zagadki szukac nalezy w prostej bardzo, cboc 
t~udnej, sztuce dobrego uzywania czasu, ktor~ Ber
zelius w najwyzszym posiadal stopniu. Z polecenia 
jego ~aki' chemik otrzymal l\.atedrfJ, lecz od I at 
kilku, oprocz obowi~zkow professorskich, niczem 
si~ wi~cej nie zajmowal. «Tlutnaczyl si~ zawsze 
przede1nn~, pisze Berzelius, ze niema czasu. .l\..le 
jam 1nu odrzekl ze chyba nie czuje potrzeby pracy; 
bo kto umiluje prac~, ten znajdzie zawsze spos6b 
zadosyc uczynienia swojej ch~ci''. 

Niezawi 'le od "'lasnych swoich odkryc i teoryj, 
ktorych liczba bardzo jest znaczna, Berzelius 'v ciC!
glt lat 40 powt6rzyl, spra,vdzil i potwierdzil lub 
sprostowal, jake' 1ny wyzej juz wspomnieli, wszy
stko prawie co Europa 'v tym czasie wydala. na 
polu bada1i chemicznych. Niezmierna przenikli
wosc, 'vytrwanie, ostroznosc, zadziwiaj~ca jasnosc 
pojmo,vania i dokladnosc w cz~sci technicznej 
przedsiQ\vzigtych dociekan, nadawaly jego pra
eom cl1arakter niezachwianej pewnosci, ktora czy
nila je niemal 'vyroczni~ w swiecie naukowym. Za
rzucano mu wpra\vdzie ze urz~dowe te oceny nie
wiele przynosz~ pozytku, ze obalanie zda!'1 cu
dzych, bQd(!cych rezultatem n1ozolnego nieraz i dlu
goletniego sl~czenia, ujemn~ tylko tanowi zaslu
g~. NiechQtni nawet twierdzili ze sprawozdania 
Berzelius'a nie wszystkie jego s~ dzielen1, ze cz~
sto do nicli uzywal pomocy niedo ~wiadczonych 
uczniow-kotnpilatorow. ...t\le te wszystkie zdania 
bezza adne nie zdolaj~ przyc1nic wielkosci znako
mitego badacza. Sutnienna krytyka, 'vbrew zaprze
czaniu potwarcow, zbawienn~ zawsze i korzystnt! 
"'taje i~ dla nanki, je 'li tylko nie je, t wynikiem 
proznosci osobistej, albo ubocznym nie posluguje 
·elo1n. .rra przodownikach w roznych gal~ziach 
;viedzy najwi~k za 'v tym wzgl~dzie ci~zy odpo

wiedzialnoL' c· do nicli to wlasnie naleiy wyswiece• 
nie pra'''cly, wynie ienie hipotez naukowych do po
t~gi pewnikc)w, jc 'lis~ dobre, a przeciwnie pot~-
_ieuie ich bezwarunkowe, ilekroc opierajq. . ..iQ na 
}~dzie. Ze 'mierci~ Berzelius'a tnnilk}a prawie' 

krytyka chetniczna, ktorej on najcznjniejszym 
byl straznikiem; dla dobra jednaK nauki zyczycby 
nalezalo aby wkr6tce ktos z poswi~conych uchwy
cil jej berlo, i za przykla<lem zgaslego rni trza 
powolal do porz~dku zbl~kanych pracownik6w, 
przewodnicz~c 1n1 zarazem na drodze prawdzi,vego 
post~pu. 

Umarl Berzelius I sierpnia 1848 r. Na lat 13 
przed s1nierci~ (1835) wstq,pil w z wiq.zki malzen
skie, a w dniu zaslubin wielkiego m~ia krol szwedz
ki Karol XIV Jan, ktory dawniej jeszcze nadal 
mu szlachectwo i order lV az y, napi al dot1li t wla
snor~czny, tnianujq.c go baronen1 i wyrazaj~c 1nu 

wdzi~cznosc • Z\vecyi i calego ~wiata naukowego. 
Wszystkie prawie uczone to\varzystwa zagranicz
ne 'vez\valy go w sklad swego grona~ a rz'!dy 
francuzki i be1gijski n1ianowaly go pierwszy kawa
lerenl legii honorowej, drugi orderu Leopolda. 
Dyrekcya fabryk zelaznych \V Szwecyi ndzielila 
mu pen. y~ dozywotni~, z po\vodu 'vielkich jego 
zaslug 'v zawodzie technicznyn1. 1'7 roku 1 43 
obchodzil 25 letni~ rocznicQ piasto\\rania urz~du 
sekretarza akaden1ii, i w dniu tyn1 na cze ~ c jubila
ta wypra,viono uczt~, w l{torej nast~pca tronu 
szwedzkiego osobisty 1nial uuzial. I~si~i~ ,vniosl 
zdrowie Berzelius'a i wynurzyl mu w pelnych zy-
czliwosci 'vyrazach swoj~ wdzi~cznose za odehra
n~ od niego w wieku Inlodzienczyn1 naukg. 

Przebiegli ~Iny w rysach szerokir.h zycic "riel
kiego n1~za, ~v, pon1niawszy zaledwie o najwaini j
szycll ~ego zaslugacl1, ktorych dokladne ocenicnie 
oddzielnego dzieJa i specyalnego "vyn1agaloby 
pi6ra. Na zakot1czenie tego szkicn przytoczymy 
jeszcze wyj~tek z dziennika po<lrozy angiel kieO'o 
profe. sora Johnston, ktory r. 1829 od,vidzil Ber
zelius'a w Stokholinic, i w znjtnuj<;!eynl opisie prz~
kazal na1n zy,vy obraz indiwidualnosci i zycia na
uko,vego prnwodawcy tegoczesnej chen1ii. 

rcPrzybyJetn do Stokholnlu, Inowi tTohn ·ton, H 
wrzesnia, i zara.z nazajutrz po. ·zedlc1n do akade1nii, 
dla widzcnia si~ z llerzeliuseu1. Zastnlen1 go \V pra
cowni, zaj(Jtego llOWeJ11 'vydanicn1 R\\'Oj ~j (< lauki 
chemiin. Nic czekaj;!c az 1nn dorEJcz~ listy poleca
j'!ce, przyj,!l 1nnie z uprzellzajq,c<~ uprzcjn1o ~ci~. 
Berzelius 1na okolo ]at 50; twarz jeo·o jest Jagod11a 
i przyje1nna, lubo rysow . niebaru~o reo-ularnycb; 
szczegoluiej u. ·ta n1aj~ wyraz ni 'vypowi dzianej 
dobroci. Nic jeunak w powierzclio,vnosci 1. ccro nie 

• b 

zdradza wieJkicgo czlowieka. Pclen })rostoty w 
po~t~po,vanin, na pozor nie odroinia siQ on niczc!n1 
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od ludzi pospolitych; nie stara si~ ani blyszczec 
nauk~, ani jej tez nie ukrywa. 

HJako sekretarz dozywotni akademii nauk, Ber
zelius rna w gmachu tej instytucyi mieszkanie swo
j"e i laboratorium. Ofiarowal si~ zaraz wykonac 
w mojej obecnosci kilka doswiadczen, co nastr~· 
czylo mi sposobnosc poz~dan~ poznania jego me
tody i robienia ciekawych spostrzezen. 1\-r ci~gu 
doswiadczenBerzelius zwra.cal moj~ uwag~ na dro
bne owe srodki ostroznosci, konieczue w celu o-

- trzymania dokladnych rezultatow. Pokazywal mi 
takze swoje zbiory, z ktorych szczegolniej mine
ralogiczny bardzo jest bogaty i mnostwo zawiera 
rzadkosci. U czniow, jak wtedy, mial niewielu, 
bo zale~wie osmin do dziewi~ciu. Zdrowie jego 
zdaje si~ bye silne; jednakie narzekal przedemn~ 
ze czuje zbliianie si~ starosci. Od kilku juz lat u
zywa okular6w i pami~c nie tak wiernie posluguje 
mu jak dawniej, bo preparaty naznaczac musi na
pisami, czego przedtem czynic nie potrzebowal. 

«Laboratorium Berzelius'a, skutkiem trafnie u
rz~dzonej wentilacyi, wolne jest od wyziewow nie
przyjemnych, wlasciwych zwykle miejscowosciom 
tego rodzaju. Na prawo pod oknem stoi naczynie 
z zywem srebrem; dalej stolik porcelanowy z gale
ryjk~, na ktorym pelno rozn1aitych naczyn, flaszek 
i sloikow; obok stolika un1ieszczona lampa z miesz
kiem i kilka innych narzq,dow. Niema tam piec6w 
murowanych, ktore Berzelius uwaza za niewlasci
we do subtelnych rozbiorow. Aparat jego sklada 
si~ z pieca zelaznego 3 stopy wysokiego, z komi
nero i kap~. 

<c W przyleglym pokoju pierwszym przedmioten1 
uderzaj~cym wzrok przybysza jest waga stoj~cu 
na stole pod szklan~ pokryw~. Ilez to proste na
rz~dzie rzucilo swiatla na nauki przyrodzone, ile 
objasnilo zjawisk, ile prawd wydobylo z ukrycia! 
Ktoi zdola 'vyliczyc spory jakie ono wywolalo 
i rozstrzyglo, hipotezy ktore rozwialo? Obok wa
gi znajduje si~ n1nostwo ci~zarow olowianych, do
kladne przeciw-wagi, czyli tak z'vane ta1·y, wszel
kich naczyn porcelanowych i platynowych calego 
laboratorium. Dokola w malych skrzyneozkach 
ustawione s~ por~q,dnie rozne preparaty chenliczne. 

ccZwracaj~c si~ ztamt(!d na lewo, znajdziesz na
reszcie w trzecin1 pokoju san1ego Berzelius'a. Za
j~ty jest pisaniem. Na biurku przy kt6rem pracu
je, i obok na malych stoliczkach, pelno l<:si~zek 

, 
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i pism periodycznych. Po Ie,vej stronie niewielki 
gabinecik, sanctissz·mum nauki, w ktorem najcie
kawsze i najrzadsze przechowuje preparaty. 

ccBerzelius pracuje dziennie 12 14 godzin, wi~
cej jednak pi6rem jak w laboratorium. Zdarza si~ 
niekiedy ze, zaj~ty pisaniem, przez miesi~c caly 
i dluzej wcale w niem nie postanie; ale gdy 
w ci~gu pracy napotka jak~ w~tpliwosc, rzuca 
natychmiast pioro i spieszy do laboratoriurn, dla 
sprawdzenia jej doswiadczeniem. lVlieszkanie je
go urz~dzone jest bardzo praktycznie i dogodnie: 
biblioteka, biorko, preparaty i piec chemiczny, 
wszystko to blizko siebie, skupione w malym ob
r~bie. Laboratorium odznacza si~ czysto¢ci~ i po
rz~dkiein; kazda rzecz rna tam swoje miejsce prze
znaczone, i kazdy narz~d nazawolanie gotowy jest 
do uzycia. Sprz~ty lub naczynia drewniane Ber
zelius sam so hie struga i toczy. W ogolnosci 
wszystl{o co go otacza nacechowane jest sumienn:t 
ow~ skrupulatnosci~, kt6ra rozbiorom jego tak 
wielk~ nadaje wartosc. 

uMalo zapewne uczonych cieszysi~ tak powsze
chn(! popularnosci~ jak Berzelius. Nie znajdzie 
w Szwecyi ani jednego czlowieka uksztalconego, 
coby ai~ o nim nie wyrazal z najwyzszem powa
zaniem. J eden z naczelnikow oppozycyi w szwedz
kiej izbie par ow n1awial o nim: ,Szanuj~ go i szczy
c~ si~ tern ze jestem jego ziomkiem. W polityce 
roznilismy z sob~, bo on, b~d~c czlonkiem izhy, 
glosowal zawsze za ministerstwem; lecz nie ubli
zyl zadnen1u stronnictwu i sam tez od wszystkich 
byl czczonym". 

Wplyw Berzelius'a za granic~, a szczegolniej 
V\T Berlinie, rownie byl wielkim jak w Stokholmie. 
Najznakomitsi chemicy, jak Mitscherlich, Gmelin, 
Henryk i Gustaw Rose, vVohler, Magnus, Arf
wedson, Mosander i inni, byli jego uczniami, 
i wszyscy dla pami~ci wielkiego mistrza swojego 
gl~bokie zachowuj~ powazanie. Smierc jego caly 
swiat uczony pogr(};zyla w smutku i wywolala 
liczne demonstracye. Mi~dzy innemi kongres ap
tekarski w Lipsku przeslal akademii stokholm
skiej na uczczenie zgaslego srebrny wieniec d~bo 
wy n1isternej roboty, z dol~czeniem stosownej do 
okolicznosci poezyi. Dar ten zlozono w sali po
siedzen akaden1ii, obok miejsca gdzie zn1arly 
zwykl byl zasiadac w czasie zebran publicznych .. 

16 
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BOZE NARODZENIE U ANGIJKdW. 

( Szkic ohy czaJ·owy). -

Od najdawniejszych czas6w Anglicy, uroczy- j czterdziestu, szeSCdziesiE;JCi~ Iub stu ludz.i obowi~
sciej nad inne swi~ta, obchodzili swi~to Bozego I zanych do sluzby przy jego osobie. Kazdy z nich 
Narodzenia, z wlasciw~ temu narodowi ekscentry- przywdziewa libery~ zielonq,, zolt~, lub jakiego in
cznosci~. Dzis cywilizacya zmienila i zatarla pier- nego jaskrawego koloru, i jak gdyby ten ubi or nie .. 
wotne pi~tno obrz~dow i zabaw, kt6re dwa wie- byl dose krzycz~cy1n, przystrajaj~ si~ jeszcze 
ki temu istnialy jeszcze w calej . barwie oryginal- szarfan1i, wstq,zkami, koronkan1i, kt6re na sooie 
no' ci. Zamiast, jak to u innych narodow rna miej- zawieszaj~ wraz z pierscionkami, drogiemi kamie
sce, zaj~cia si~ uczynkatni poboznemi i modlitw~ nian1i i innemi marnosciami 'wiatowemi; w dodat
do Najwyz zego, odda,vano si~ we ··olo 'ci i zaba- ku przywi~zuj~ do nog po kilkanascie glosnych 
wom bez granic. l{ilka dni przed swi~tem ustawa- dzwonk 6w. Przyodziawszy si~ w taki sposob i za
ly roboty i zapominano o wszystkich troskach, dla opatrzywszy w figury tek turowc i instrumenta 
spiewu, smiechu, tanca i pijatyki. l(azda familia muzyczne, jak b~bny i tr~bki, na placu publicznym 
szlachecka wybierala z swego grona }Jrzedstawi- wyprawiaj~ taniec zwany rliabelslri1n· poczem cala 
ciela nieporz~dku, zwanego Lo1·d oj'1nis?·u/e, kt6- ta zgraja ~daje i~ do kosciola i na cmentarz, gdzie 
rego panowanie trwalo od Wszy tkich Swi~tych, tr~bacze 1 dobo ze wygry,vaj~ rozliczne sztuki, 
do Bozego Narodzenia; obowiC!zkiem zas jego bylo tlutn zas tail.cujC!C, dzwonif!,C, w 'rod powszechnych 
na czele swoich poddanych uzy,vac w zystkich okrzyk6,v, 'vyrzuca figury tekturowe i inne z tego 
najwymyslniejszych i najszczeg6lniejszych zabaw. materyalu wyrobione traszydla na otaczaj<1cych. 
W dzie1l. Bozego Narodzenia 1niasta przybieraly Przybywszy do kosciola, chocby si~ tan1 odbywa
barw~ wiosenn~, gal~zie bluszczu i roznych drzew lo nabozeilSt"\-VO, nie zaprzestaj~ S\vego t::u}ca, b~
pokrywa}y sciany don10W, a m}odziez obojej plci bnienia i dzwonienia, i robi~ taki lut}as, ze nic sly
taJ}czy}a olrolo altan wybudowanych na ulicy uma- szec nie Inozna. \'Vtedy wierni z kolei trac~ rozum, 
jonej zielono 'ciq,. Wieczorem biesiada zgromadza- odwracaj<1 oczy od oltarza, sn1iej~ Ri~ i 'vlaz~ na 
la kazd'1 rodzin~ okolo wspolnego stolu, a mi~dzy lawki, zeby lepiej 'vidziec parad~ odprawianq, 
mn6 twem potraw wlasciwych Bozemu Narodzeniu w taki spo 6b szkaradny . . 
zawsze figurowal na pierwszem tniejscu wytwor- HZ kosciola Lord of 1ni. rule pro,vadzi . woich 
nie przyprawiony leb dzika, podawany na srebr - poddanych na cmentarz. Tam zwykle maj~ juz 
nym p6lmisku, przy odglosie muzyki. Ludzie naj- przygotowane stoly w wybudowanych na pr~dce 
powazniejsi dawali sami przykla<l tych uciech cha- altanach; tam tez dopiero na dobre i~ bawi~, ban
rakterystycznych. l{rol bawil si~ jak ostatni z je- kietujC1 i tatl.czq, caly dziet1, a nawet czasem calq, 
go poddanych, a professorowie uniwersytet6w dzie- noc". 
lili szalen stwa swoich uczuiow. Zabawy zakazane Pisarz oburzony opist~je wtyn1 tonie caly obch6d 
w innych porach roku, bylywtedytolerowane wsz~- ~wi~t Bozego Narodzenia. Opowiada w jaki spo-
dzie. sob Lord of misrule przymusza przechodzq,cych 

Pewien pisarz, purytanin Stubbs, pozostawil opis do kupowania obraz6w kt6re sprzedaje, pod kar~ 
swi~ta Bozego Narodzenia, ktory tu przelozony z 20 raz6w lub pogr~zenia gro,vy nieposlusznego 
~: ngielskiego,jako najlepiej malujqcy sw6j czas, za- w wodQ. I k o1l.czy slowami: 
mieszczamy. <(Przedewszystkiem, powiada on, · «lnni znowu szale11cy przynosz~ tym blaznom 
czlonkowie jednej gminy, zebrawszy si~, wybie- to chleb, to piwo, to swieze ma\:lo, ciasto, torty, 
raj~ wielkicgo mistrza nieszCZf '·cia, l{t6rego uszla- smietan~, i t. P· ,, 
chetniajq, tytulem A/yloTd of rnisrule; nast~pnie ko- Boze Narodzenie nic nie straci!o dzis na popu
ronnj~ go sol~nnie i przyjmuj~ za swego krola. larnosci w Anglii, tylko sposob jego obchodzenia 
Krol, zaledwie namaszczony, wybiera dwudziestu, sifJ zmienil. Co rok dyrektorowie teatr6w angie]-
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skich oglaszaj<J: szumnemi afiszami widowiska nad
zwyczajne pantomiczne, ktore sprowadzaj'! do 
ich sal, cz~sto proznych, naplyw publicznosci. 
Motloch, nie mog~cy juz wybierac Lorda of mis
rule, niemog~cy rowniez tanczyc, jesc i pic po pia
each, ulicach, kosciolach i cmentarzach, jak za cza
sow Stubbs'a, stanowi tego dnia najwi~ksz~ cz~sc 
widzow, i sceny ktore sala przedstawia badaczowi 
bywaj~ nieraz daleko ciekawsze od tych co si~ 
odgrywaj~ na desk~ch teatralnych. Jedynym zwy
czajem swi~t Bozego Narodzenia ktory czas usza
nowal, SC! zebrania familijne. Najslawniejszy tego
czesny romansopisarz angielski, l{arol Dickens, 
przedstawia nam w nast~puj~cym obrazku Uczt[J 
swi(Jta Boiego LVa1'otlzen£a. 

((Czlowiek ktoremu powrot Bozego Narodzenia 
nie sprawia uczuciaradosci, nie przypomina jakiejs 
chwili przyjemnej, musi bye zlym albo mizantropem. 
S~ ludzie ktorzy wan1 powiedz~ ze swi~to Bozego 
Narodzenia nie jest tern dla nich czem bylo dawniej, 
ze terazniejsze swi~ta przypominaj~ im_ tylko nie
przyjemne zmniejszenie dochodow i liczne nie
szcz~scia familijne. Odp~dzcie· te smutne wspo
mnienia. Mi~dzy ludzmi co dlugo zyli na swiecie 
bardzo mala jest liczba takich, ktorzyby nie mogli 
powiedziec cos podobnego o kazdym dniu bez wy
.iC!tku. Dlatego nie powiuniscie wy bierac najwesel
szego z 365 dni w roku dla przypomnienia sobie 
przeszlych smutkow i obecnych utrapien. Przy
suncie krzeslo do kominka, na ktorym p~k drew 
pali si~ z trzaskien1, nalejcie szklanki i rozpocznij
cie piosnk~ Boiego Narodzenia; a jesli zajmujecie 
dzis pokoj mniejszy jak temu lat kilka, i jesli wa
sza szklanka, zamiast musuj~cem wine1n, dymi~
cym jest napelniona ponczem, bierzcie rzeczy z do
brej strony, wypijcie jq, jednyn1 lykiem, napelnij
cie poraz drugi, powtorzcie wrotk~ jak~ zwykle 
spiewaliscie i podzi~kujcie Bogu ze nie jestescie 
nieszcz~sliwszemi. Spojrzyjcie po twarzach swo
ich dzieci siedzG1cych naoko!o ognia: n1oze tam ja· .. 
kie male krzeselko b~dzie niezaj~te; ale nie n1ysl
cie o przeszlo ~ ci; nie myslcie o tern ze rolr dopiero 
temu ladne dzieci~, dzisiaj w proch zamienione, 
siedzialo tu przed wami, n1aj~c kwiat zdrowia na 
twarzy i wesolosc niewinn~ w oku. Myslcie o 
szcz~sciu obecnem kazdy czlowiek rna go wiele, 
a nie o nieszcz~sciach przeszlych, ktorych kazden 
rna takze swoj~ cz~sc na tej ziemi. Napelnijcie znow 
szklanki; z twarz~ wesol~ a sercem zadowolonem 
przep~dzcie wesolo dz ien Bozego Narodzenia, a 

rolr ktory si~ rozpocznie 1noze b~dzie dla was ro
kiem szcz~sli wym. Czy podobna bye uieczulym na 
oznaki wspolnej mi!osci ktore wznawia to swi~to? 
Uczta familijna w Boze Narodzenie! Nie znamy 
nic przyjemniejszego w rodzinnych stosunkach; 
zdawaloby siQ ze same wyrazy Boie 1Va1'odzenie 
maj~ w sobie cos magicznego. N~dzne zazdrostki, 
male nieporozumienia s~ zapomniane; uczucia zgo
dy i milosci powstaj~ w sercach ktorym przez dlu
gi czas byly obce; ojciec i syn, albo brat i siostra, 
co na kilka miesi~cy przed Boiem Narodzeniem 
spotykaj~c si~ odwracali glow~, albo zimnem ~a
ledwo spojrzeniem pokazywali ze si~ znaj~, calu
j~ si~ wtedy serdecznie, zagrzebuj~ niezgod~ prze
szlC! w szcz~sciu terazniejszem. W szystko tchnie 
milosci~, a widz~c to zanosimy zyczenie: dalby 
Bog aby Boze Narodzenie trwalo caly rok, i aby 
przes~dy i sklonnosci brudzq,ce nie wywieraly ni
gdy wplywu na tych ktorym powinny bye obce! 

« U czta familijna w Boze Narodzenie nie jest 
prostem zgromadzeniem czlonkow familii, sproszo
nych etykietalnie przed 8 lub 15 dniami; jest to ze
branie coroczne mlodych i starych, bogatych i ubo
gich, ktorego powrotu z gor~czkowC! niecierpli
wosci~ oczekuj~ szczegolniej dzieci. Dawniej mie
walo ono miejsce u dziadzi, lecz dziadzia zesta
rzal siQ, i babcia zestarzala si~ takze; wyrzekli si~ 
wi~c oboje prowadzenia domu i przeniesli obchod 
Bozego Narodzenia do wujaszka Grzegorza; ale bah
Ira dlatego nie przestaje przyczyniac si~ do uczty 
najlepszerni rzec zami, a dziadzja trz~s~c si~ idzie 
piechot~ na targ N ewgate dla kupienia indyczki i ka
ze j~ niesc za sob~ w tryumfie przez naj~tego czlo
wieka, ktoremu nie omieszka dac, oprocz zgodzone
go wynagrodzenia, kieliszka wodki, ffiOWi'!C IDU zeby 
wzniosl toast: (c Wesolego Bozego Narodzenia i 
szcz~sliwego nowego roku cioci Grzegorzowej.>> Co 
do babci, jest ona bardzo dyskretn~ i tajemnicz~ o
statnich dni swi~ta poprzedzaj'!cych, tylko ze nie 
je~tni~dosyc, gdyz domownicy szepc~sobie po cichu 
ze kupila po kapeluszu z rozowemi wst~zkami dla 
kazdej sluz~cej ipar~ ksiq,zek, scyzorykow i olowni
kow dla najmlodszych czlonkow rodziny, oprorz 
roznych dodatkow do obstalunkow zrobionych 
pierwiastkowo przez cioci~ Grzegorzow~ u pieka
rza, jakoto: pol tuzina ciastek mincett JJie na obiad 
i kolosalnej baby dla dzieci. 

<c W wiliC! Bozego Narodzenia babunia jest za
wsze wesol~. Zatrudniwszy dzieci przez caly dzien 
wyjmowaniem pestek z rodzenkow korynckich i 
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innemi robotami, co rok regularnie prosi wujasz
ka zeby poszedl do kuchni i mi~szal pudding mniej 
wi~cej przez pol godziny, co wujaszek Grzegorz 
robi zawsze z wlasciw~ so hie wesolosci~ humoru i 
z halasliwem zadowoleniem wszystkich dzieci i 
sluz~cych. Wieczor konczy si~ og6ln~ slep~ bab
k~, na samym pocz~tku kt6rej dziadzia daje si~ 
zlapac, aby miec potem sposobnosc pokazania swej 
zgrabnosci. 

,Nazajutrz rano stare stadlo, otoczone tyl'! uzieci 
ile lawka obj~c moze, udaje si<:J do kosciola w wiel
kiej gali, pozostawiajC!C w domu ciotkQ Grzegorzo
w~, oczyszczaj~c~ z kurzu butelki, napelniaj~c~ 
karafki, i wujaszka Grzegorza przenoszq,cego je 
do pokoju jadalnego, zlajanego kilkakrotnie przez 
zon~, a nawet przez star~ l{etty sluzq,c~, ale p omi
mo tego w wybornym b~d<!cego humorze. l{iedy 
dziadzia, bah cia i dzieci wracaj~ z kosciola dla zje
dzenia podwieczorku, dziadek z pon1patyczn~ mi
n~ wyjmuje z kieszeni gal~zk~ jen1ioly 1) i zach~
ca 1nalych chlopcow aby sprobowali pocalowac 
swoje male kuzynki gdy pod gal~zk~ przechodzic 
b~d~. Usilowania te sprawuj~ 1nlodym chlopcom 
i dziadzi nie,vypowiedzian~ przyjemnosc, ale obra
zaj~ mysli o deco?'UJn babci, p6ki dziadzia jcj nie 
przypomni ze mial trzynascie lat i trzy miesi~ce 
kiedy j<! pierwszy raz pocalowal pod jen1iol~. N a 
te slowa dzieci, bij~c w r~ce, 'miej~ si~ z calego 
serca, jakrowniez wujaszek Grzegorzi cjocia Grze
gorzowa. Babcia zdaje si~ bye zadowolon~ i m6wi . 
z usmiechem, ze dziadek byl zawsze ladaco; a dzie
ci znow w smiech serdeczny, wraz z dziadzi~, kt6-
ry z nich wszystkich smieje si~ najglosniej. 

a wujaszek Robert i ciotka Joanna z malem dzie
ci~ciem i z mamk~ wchodz~ po schodach, posr6d 
halasu dzieci i przestrog powtarzanych przez ro
dzic6w, zeby nie zrobic szkodymalemu noszonemu 
przez mamkQ. Dziadek bierze na rQCe dziecko, a 
babka caluje c6rkQ. Zaledwie wrzawa pierwszego 
wejscia ucicbla, przybywaj~ inne ciotki i i11ni wu
jaszkowie z wi~kszq, liczb~ kuzynow, i nic juz nie 
slychac procz miQszaniny 'vyraz6w, wybuch6w 
smiechu i glosnych oznak radosci. 

,P odwojne uderzenie mlotka, zmierzone niesmia
l~ r~k~ we drzwi od ulicy, dalo siQ slyszec w salo
nie podczas chwilowego milczenia. l{aiden si<:J py
ta: (cKto to?" a dwoje lub troje dzieci b~d~cych 
blizko okna oznajn1uj~ cichy1n glosem: «Biedna 
ciocia Marya". Natychmiast ciotka Grzegorzowa 
opuszcza salon dla })rzyj~cia nowoprzybylej, a bah
cia przybiera min~ surow~ i ceremonialn~, ponie
waz Marya poszla za czlowieka biednego, bez jej 
zezwolenia, i jakby ub6stwo nie bylo juz dostate
czn~ kar~ za jej nieposluszenstwo, zostala ode
pchni~t~ przez rodzicow. 

«Ale Boze Narodzenie wr6cilo, i zaslepienie 
bior~ce dotq,d gor~ nad <lobreminatnralnemi klon
nosciami musialo ust~pic jego wplywowi, jak 16d 
zaledwie utworzony w nocy topi siQ pod promie
niami wschodz~cego slonca. W chwili gniewu oj
ciec lub matka moze si~ obejsc bez przyjemnosci 
ogl<!dania nieposlusznej corki; lecz odp~dzic jq. 
w chwili radosci, w chwili ogolnej zabawy, od ko
minka okolo ktorego miala swoje miejsce w tylu po
dobnych rocznicach, przechodzeJ:c stopniowo blogie 
chwile niemowl~ctwa, mlodosci, i stajq,c si~ prawie 
od razu ladn~, siln~ kobietq,, to rzecz zupelnie inna. 

,~1ina cnoty troch~ zarozumialej i zimnego prze
baczenia, ktor~ szanowna matrona stara si~ przy
brac, bardzo jej nie do twarzy. Biedna Marya, 

. podprowadzona przez siostr~, zbliza si~; na blade 
jej lice wyst<apuje rumieniec i serce bije gwalto
wnie. Gl<abokie 1nilczenie panuje przez chwil~; 
potem mloda kobieta 'vyrywa si~ z r~k siostry, i 
pada lkaj~c w obj~cia matki. Ojciec spieszy usci
snq.c r~ce ID<:JZa i placz~CC!- utulic corkQ: przyjaciele 
winsznjq, im serdecznie, i jednosc zupelna powraca 
znowu szczQscie rozl~czonej dot~d rodzinie. 

uLecz wszy tkie te zabawy S£! niczem w por6-
wnanin z ozywion~ seen~ ktora po nich nast~puje, 
kiedy babcia w duzym czepcu i w j edwabnej sukni 
koloru szarego, a dziadzia w zabocie doskonale 
wyprasowanym i w bialym krawacie, siadaj~ w sa
lonie z obu stron kominka, a przy nich dzieci wu
jaszka Grzegorza z niezliczonem mn6 t\vem Ina-
1ych kuzynk6w, oczckujC!c z niecierpliwosci~ przy
bycia gosci upragnionych. Nagle slychac ze po
,,~oz zatrzymal si~ przede drzwiami; wujaszek Grze
gorz, ktory wyjrzal za okno, wola: <<Joanna przy
jechala". Nate slowa dzieci wybiegaj~na schody, 

<cCo do obiadu, jest on ze wszech miar <losko
nalym, wszystko idzie jaknajlepiej, i kazdy czuje 

1) W dzien Bozego Narodzenia z~twiesza si~ gal~zk~ najszczersze ch~ci podzielenia si~ ze wsp6lbiesia
jcmio!y w salonie, i wszystkie osoby ktore potl ni'l prze-

1 

dnikami wlasnem zadowoleniem. Dziadek szcze
chodz~ nn1szq. <lac si~ pocalowac. golowo opisuje kupno indyczki, ale zap~dzajf!C si~ 
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w coraz eiekawsze ustfJPY co do kupna podobnego jest czlowiekien1 baruzo milym; tak pelen grze
dawniejszychswi~tBozegoNarodzenia,plywacoraz czno'ci dla babci, tak ladnie mowi i spiewa tak 
bardziej bez wody, a babcia potakiwaniem stwierdza pifJkne piosnki, ze sluchanoby go caly. ,vieczor, 
najdrobiazgowsze okolicznosci. )Vujaszek Grzegorz gdyby nie dziadzia zaj~l uwag~ towarzystwa. Na
opowiada zabawne dykteryjki, rozbiera dr6b', za- iwny ten i poczciwy starzec nie poprzestaje na od
pija wino~ zartuje z dziecmi siedzq,cemi przy mniej- spiewaniu z energi~ corocznej pie 'ni; zaszczycony 
szym stole, rzuca wysmiewaj~ce spojrzenia na ku- og6lne1n bis! bis! spiewa now~., ktorej procz babci 
zyn6w pal~cych koperczaki do swych knzynek, nikt je zcze nie slyszal. Jeden z mlodych kuzy
i na kuzynki przyjn1ujq.ce holdy kuzy no""; rozwe- now, wielki trzpiot, dose zle widziany przez sta
sela wszystkich biesiadnik6w w~ wesolosci~ i go- rych za zaniedbunio oddania in1 wizyty i trwanie 
scinnosci~., a kiedy nareszcie barczysty James w uporze picia piwa w Burton._ zadziwia wszyst
wchodzi chwiej~c si~ pod ciQzarenl 7Jurldin O''u, wy- kich hiesiadnik6,v, ~piewaj~c nie11roszony ka,valki 
buchy smiechu, wykrzykniki malych roianych u- najkonliczniejsze jakie kiedykol,viek 0 ich uszy si~ 
steczek, oklaski n1alych tlustych r~czek, i tupota- obily, a przez to wyci kaj~c in1 lzy ,vesolosci i glo
uie krotkich n6zek o stol sprawiaj~ prawie tyle snego smiechu. Takim sposobe1n mija wieczor, 
halasu, co oklaski dawane wazie zapalonego pon- wiecz6r niewinnej radosci , zdolny skuteczniej 
czu wylanego na ciasto Bozego Narodzenia. od wszystkich moral ow pobudzic do zgody i przy
. Przybywaj~ nareszcie wety_ i w~no: prz~bywaj~ J wiq,zania rodzinnflgo ". 
1 zarty coraz zywsze. PokaznJ e SI~ ze m~z Mary1 

• 

SKORUPIAKI. ( C1·ustacea ). 

Skorupiaki maj~ cialo pokryte puklerzem (testa 
v. crusta); u jednych puklerz ten jest natury wa
piennej, u jnnych rna bud ow~ rogowatCJ;, orga
niczn~ ijest bezposredniem przed!uzeniem skory. 
Nogi podobniez ujednych s~ opatrzone pazurkan1i, 
u innych takowych niema. vV szystkie skorupiaki 
posiadaj~ wyrazne narz~dzia ztnyslowe, serce i or-

• • gana traw1en1a. 
Po tej ogolnej wzmiance o skorupiakach przy

st~pujemy do opisania gatunkow zamieszczonych 
na zal(lczonej tablicy, kt6re nalez~ do rodziny !\7rt
noinyclz (Brnnchiopoda ). 

[Jrzeko]Jnica okaza ta (A pus cancriforn1is), 1na cia
lo pokryte puklerzen1 odstajq,cyn1, owalowatym, 
koloru ruciano-zielonego. Skorupa ta sklada si~ 
z dw6ch stale z sob~ pol~czonych cz~sci: z prze
dniej i tylnej albo grzbietowej tarczy. Na pier,vszej 
znajduj~ si~ oczy, (Fig. 1 a, b,) z ktorych dwa 
przednie s~ wiclkie, nerkowate, trzecie zas poza 
temi umieszczonc okr~gle . . w samej tarczy lezy 
m6zg, z ktorego nerwy widzenia wychodz~, i 
szczegolny organ zielonawy, z~bkowany, gruczol
kowaty"' b~d~cy w zwi~zku z kanalem kiszkowym, 
kt6ry bez w~tpienia odpowiada narz~dziom zol-

, 

ciowym u owauow. Cala tarcza sklada si~ z po
dwojnej rogowatej skory, a poiniQdzy j ej prze
<lzialami znajduje siQ 1ni~sna tkanka. 

W grzbietowej lodkowatej tarczy widziemy naj
przou py. k, ktory si~ sklada z gornej wargi rogo
wej maj~cej kicrunelr pionowy, i dolnej skladaj~
cej si~ z jednej pnry gornych szczek, przy ktorych . 
nasadzie d,va krotkie 1nack.i sa tunieszczone i 

~ ' 
z dwoch par plaskich, obok siebic lezq,cych dol-
nych szcz~k. Przy ich nasadzic jest umieszczona 
druga para n1ack6w. Pomi~dzy ten1i szczQkami le
zy gl~boko wykrojony j~zyczek. Cialo zwierz~cia 
sklada si~ z 30 pierscieni. Dziesi~e pierwszych 
majq, na grzbiecie zupelnie mi~kkc~ skorQ, pozosta
le sq, rogowate i pokryte mocnerni kolcami. Osta
tni pierscien jest wielki, czworok(!tny; z niego wy
rastaj'! d,va czlonkowate ogony, pomi(Jdzy ktoremi 
znajduje si~ ujscie kanalu odchodowego. Na spo
dniej stronie tych pierscieni zn~jcluj~ si~ nogi w li
czbie 120. s~ ony bardzo scisnione, plaskie i ka
zda sklada si~ z trzech czlonkow. 

Przekopnice zyj~ tylko w stoj~cych, m~tnych 
i szlamistych kaluzach i fossach; nawet w gnojow
kach niekiedy natra.fic je mozna. Zdarza si~ cz~sto 

• 
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napotkac je w miejscach, gdzie przed rokiem ani 
jedna sztuka sig nie znajdowala, i przeciwnie na 
dlugi czas znikaj<! z kaluzy kt6r~ przed rokiem 
zamieszkiwaly. Jezeli woda z niej wyschnie, to 
wszystkie przekopnice zdychaj~; lecz jaja ich przez 
wiele lat, pomimo braku wody, nie trac~ zdolnosci 
zal~zenia si~, i skoro woda powr6ci, to w kr6tkim 
czasie cala jej powierzchnia pokrywa si~ prze
kopnican1i. 
~atwo je mozna w wodzie wyszukac, gdyz z"'tvy

kly brodzic 'v czasie cieplym przy brzegach kalu
zy, a nad wieczorem, zwlaszcza kiedy slonce do
brze wod~ ogrzalo, lnbi~ ply,vac po jej powierzch
ni, z brzuchem do gory zwr6conym. W chlodnych 
jednal{ dniach naprozno staralibysmy si~ je zna
lezc, gdyz wszystkie kryjq, si~ w szlamie. Pokazu
j~ si~ ony na \viosnQ, jak ty ll\:o powietrze si~ o
grzeje, i od tej chwili n1ozna jc nieprzerwanie wi
dziec przez cale lato, dopoki woda nie wyschnie. 

(}dy pora nie jest sprzyjaj~cq. do plywania, po
grq,zajq, SifJ W szla1nie Z glow~ na do} zwroconq, a 
cialem podniesionem do gory. zczegolniej czy
ni~ to w celu wyszukania sobie pozywienia, 
ktore si~ sklada z n1alych zyj<1tek wodnych, lub 
tez aby uchronic si~ przed skwarem slonecznyn1, 
zwlaszcza gdy woda w kaluzy zaczyna wy ychac. 
Bl~dnem jest mnien1anie iz na zim~ i w celu docze
kania si~ powrotu 'vody \V tenze szlam ,iQ kryj~; 
wiadom~ bowiem jest rzecz~ ie jak tylko szlam 
wyschnie, wszystkie bez wyjC!tku zdychajq,. 

Pozywienie ich sklada si~ z kijanek, malenkich 
zo!wi i niektorych innych 'voclnych zyj~tek. 

RozmnazajQ. si~ przez jaja, lrtorc pozostaj~ przez 
pe,vien czas 1v jajeczniku znajduj~cyn1 si~ przy 
jedenastej parze n6g, a nastfJpnie bywajq, skladane 
w szlamie, gdzie pozostad~ do zupelnego wyl~gniQ
cia sifJ, ktore nast~puje w ci~gu dwoch lub trzech 
tygodni. Mlode po wyl~gnifJCiu s~ bardzo zywe i 
szybko plywajq, po wodzie; s~ ony kolorn czerwo-
11ego ( fig. 3 mocno powi~kszone ) , nie ma-

• jq o.g,onka, posiadajq, jedno tylko oko, a tarcza po
krywa tylko polowQ ich ciala; po kilku godzinach, 
przez wylenienie zn1ienia sifJ ich ksztalt i l\:olor. 
Zrzucania te starej skory szybko nast~puj~ jed110 
po drugiem, tak ze po pi~ciu dniach przekopnica 
swoj wlasciwy ksztalt otrzymuje i sama znosi jaja. 
J ednak wzrastanie ciala nie ustaje, i po kazdem 
wy1enieniu, ktore dwa razy na tydzien rna miejsce, 
stajq si~ wi~kszen1i. Zrzucona skorupa tak jest do
skonalen1 odb.iciem zwierz~cia, ze 'vidz~c j~ pier-

wszy raz, mozna j~ wziq,c za zdechle zwierz~. 
Silnie opiera sicc ona gniciu, i dlateo-o mozna wi
dzieC nieraz mn6stwo skornp zalegaj:cych kaluz~, 
w ktorej zaledwie kilka przekopnic mieszka. 

Dlugosc przekopnicy wynosi okolo 3 cali, a ilosc 
stalych cz~sci skladowych j ej ciala tak jest nie
wielkq, w tosunku do plynnych , ze po wysu
szeniu ua sloncu zaledwie 24 cz~sc swej wagi za
trzymuje. Nieprzyjaci6l rna bardzo wielu: w mlo
dym 'vieku przekopnice bywaj'!· zjadane przez g~
sienice owadow, wodnika, salamandryi zaby, w sta
uie zas dojrzalym przez ptaki blotne, mianowicie 
pliszki. Trudno tez znalezc calkowity egzemplarz, 
gdyz salamandry pospolicie obgryzaj~ im nogi lub 
ogony. W niewoli bardzo kr6tko mozna je u
trzyn1ywac, najwy.%ej kilka dni tylko; jednakze 
gdy swieio zniesione jaja wlozyrny do wody i po
zwolimy im wyl~gnq,c si~, to moina kilku docho· 
wac si~ pokolen. 

Blizko spokrewniony z wyzej opisanyn1, a je-
dnak bardzo rozny od niego z pozoru, jest Nflst~rzep' 
J·eziornp (Branchipus stagnalis). (fig. 4). Cialo 
tego zyj~tka jest cylindrowo przedluione, niezna
cznie w ogon przechodz~ce, lukan1i chrz'l!stkowa
temi pokryte. Oczy dwa duze, kuliste, gronowate, 
na dlugich ruchomych slupkach do bok6w glowy 
przytwierdzone. Na glowie opr6cz tego znajduj(! 
siQ cztery miernie dlugie rozki ( d, e), a pomi~dzy 
niemi dwa dlugie, grube wyrostki, u samcow maj~ce 
podobie1J.stwo do nozyc. Pysk sklada siQ z dwo-ch 
par z~bkowanych gornych szcz~k (.k), gornej war
gi, j~zyka i pary dolnych szcz~k. Tulow jest zlo
zony z 11 pierscieui; na kazdyn1 znajduje si~ je
dna para nog. Ogon ma 9 pierscieni, a na kOllCU 

jest opatrzony dwon1a pletwowatemi pokrytemi 
delikatnym wlosem wyrostkami. Pierwszy z tych 
pierscieni rna otwor kanalu odchodowego ( q) a 
drngi narz~dzi rodzajnych. ( r.) Dlugosc zwierz~cia 
wynosi zaledwie 1 cal. 

Nastrz~p', podobnie jak przekopuica, plywa na 
grzbiecie za pomoc~ ogona. Nogi S'l! w ustawicznym 
ruchu i sluz~ mu do przyciqgania malych zwierz~~ 
tek na pokarm, iswiezej wody do oddychania 1). 
Zyje w m~tnej, szlamistej wodzie i bywa napoty
kany w miesi~cach sierpniu i wrzesniu. Na zimno 
jest bardzo czuly i zdycha niezwlocznnie gdy ter
Inometr znizy siQ do 4 stopni pod zero. ____ ....,... 

1) Nie wod~ jednak oddyeha, ler.z powictrzem \V niei 
zawartem. 

• 
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Nast~puj~ce z kolei zyj~tko Da{'nis p1,ZCZl'OCzy
sta (Daphnis cristallina) jest jednem z najdokladniej 
poznanych, chociaz z przyczyny swej malosci zda
je si~ chronic przed wzrokiem badacza. Jest ono 
umieszczone w skorupie skladaj~cej si~ z trzech 
cz~sci, ktorej budowa podobna do skorupy na
strz~pia. Skorupa ta jest zupelnie przejrzyst~ i 
przez ni~ mozna znaczn~ cz~sc wewn~trznej orga· 
nizacyi obserwowac. . 

Zeby jednak it~ wewn~trzn~ budow~ lepiej po
znac, b~dziemy jC! uwazac po zupelnem oddzieleniu 
skorupy, tak jak fig. 6 przedstawia. 

"'\'Ve srodku glowy lezy mozg (d), z ktorego wy
chodzi nerw prowadz~cy do oka (c). Pysk skla
da si~ z poziomej wargi (f), z dolnej szczf2ki (r), 
opatrzonej dwo1na haczykowatemi z~ban1i i ma
lym wyrostkiem, i z gornej szczf2ki prostopadlej ( s). 
Pod liter4 g s~ przedstawione 1nuskuly sluz~ce do 
poruszenia cz~sci pyska, z ktorego wychodzi ka
na} pokarmowy, prowadzt:1CY do zol~dka lei<!cego 
ku przodowi glowy i opatrzonego dwiema kiszka
mi slepemi. z zolq,dka wychodzi ku tylowi kana} 
odchodowy kt6ry przy o na dol si~ zwraca, a przy 
l wychodzi na zewn~trz. Nad kanalem kiszkowy1n 
lezy woreczkowate serce; bezposrednio za niem 
cialo staje si~ nagle siodelkowato wyci~tetn, wqz
kiem i na 8 pierscieni podzielonem. Na tylnyn1 
koncu znajduje si~ pif2C wyniosloRci w l{sztalcie 
z~bow, z ktorych pierwsza j est lru przodowi po
nad siode!kowatem zakl~sni~ciem wygi~ta, osta
tnia (k) dwien1a szczecinkami opatrzona. Po obu 
stronach kanaln kiszkowego znajdujq, si~ do perel 
podobne jajeczniki' wypelnione jajami znacznej 
obj~tosci. 

Dafnis, ktora tu na rysunku bardzo jest powi~
kszona, 1na dlugosci 1 r/2 linij. Zyje w kazdej wo
dzie, tak stojq,cej jak i biezC!cej, swiezej lub majq,_ 
cej w sobie Inaterye gnijq,ce, czystej Iub IDQtnej; 
mozna j~ nawet w twardej wodzie utrzymywac, 
gdzie jest w ustawicznyn1 ruchu i skokach. Porusze
nia te wykonywa za pomocq,rozk6w, po ktorych od
ci~ciu stnje si~ zupelnie spokojn~inieruchomq,. Nad
zwyczaj lubi swiatlo. Jezeli postawimy szklank~ z 
dafuisami na oknie, to 'v czasie dnia wszystkieply
waj~ od strony okna, przeciwnie wieczorem, gdy 
si~ zapali swiec~, z'vracaj~ si~ ony ku pokojowi. 
Nawet w nocy poruszaj~ si~ zwawo na wszystkie 
strony i ani chwili nie s~ spokojne. Zbytek ciepla 
jest dla nich nieprzyjemnym, i dlatego w czasie 

poludnia kryj~ si~ na dno wody. Przy zblizaj~cej 
si~ zimie wszystkie zdychaj<!. 

Ciekawym jest sposob rozmnazania si~ tych 
zwierzq,t. J ednokrotne parzenie zapladnia samic~ 
na kilka generacyj; jaja wtedy przechodz~ z jaje
cznikow do siodlowatego wygi~cia, ktore ze sko
rupq, tworzy wewn~trz prozne miejsce. Tam pozo
staj~ przez 5 dni, co wystarcza do zupelnego wy
ksztalcenia si~ 1nlodych; gdy juz gotowe do wyj
scia, matka odchyla skorup~ i wypuszcza je na ze
wn~trz. W dzien potem matka wyleniasi~, a w zrzu
conej skorze mozna znalezc skornpki jajek. Mlo
de leni~ si~ przez cale zycie co 5 lub 6 dni. Po 
trzecie1n wylenieniu zdolne juz s~ do rozplodu. 
Najprz6d znoszq, jedno jaje, poten1 dwa, trzy it. d, 
az w kollCU ich liczba dochodzi do 58. Zadziwia
j~cem jest ze wszystkie mlode j ednego porodu s~. 
tej samej plci, to jest albo san1ce alba samice. 
Samoa latwo odroznic od samicy, rna bowiem kr6t
szq, glow~, n1acki wi~ksze i dwie na dol skiero
wane, rogowe przysadki. Na tablicy (fig. 7 i 8) 
wyrysowane zyj~tko Cypryrla nel'kowata (Cypris 
detecta) jest pokryte skorup~ z d,voch cz~sci skla
daj~c~sif2. Ma ona ksztalt podobny do bobu i u nie
kt6rych gatunk6w wloskami jest pokryta. Stano
wi, podobnie jak u poprzedzaj~cyeh gatnnkow, 
przed!uzenie skory zyjq,tka, ale zdaje sig za
wierac \vi~cej czf2 ~ ci wapiennych, gdyz jezeli j~ 
polej emy kwasem, to powstaje wzburzenie w sku
tek wydzielania siQ kwasu w~glanego. Z tej przy
czyny jest ona mocniejszq, i nieprzejrzy~tq,, a nim 
j~ oddzielimy od calego ciala zwierzQcia, mozna 
tylko widziec: d,va rozki (Fig. 7 c), oczy (b), 
pierwsz~ parQ n6g (d), drugq, par~ n6g (e) i ogon (f) . 

Po oddaleniu skorupy zwierz przedstawia si~tak 
jak go na fig. 8 widziemy. Pysk lezy na jednej 
stronie z brznchem; sklada ·if2 on z wielkiej war
gi {r), z jednej pary szcz~k gornych z~bkowanych, 
opatrzonych mackiem i dwoch par dolnych szcz~k. 
Pierwsza para rna na gornym brzegu wielk~ grze
bieniast~ dychawk~ {j ), a konczy si~ czterema nl
chomemi mackami; podobnie i druga para (i) jest 
opatrzona dwoma krotkiemi szczeciniastemi rnac
kami. 

• 

Cypryda n1a trzy pary nog. Picrwsza para jest 
pod mackami osadzona i szczecinka1ni opatrzona, 
druga (k) konczy si~ haczykowatemi pazurami, ku 
przodowi ~kierowanemi, trzecia jest z dolu ku go
rze skierowana, zawsze pod skorup~ ukryta i sluzy 
do podpierania jajecznika ( o ). 
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Cialo zwierz~cia konczy si~ dlugin1 cienkim o
gonem (m). Przy n widziemy pocz!!tek ostrokrQgo
wego ciala, ktorc zapewnc kiszk~ slep<& przedsta
wia: b wyobraza tniejsce w kt6rc1n . ·korupa jest 
odciQt(!, a c oko. 

Rownie czQsto jak cypryd~, a moze cz~sciej 
nawet, zwlaszcza w woclach stojc!cych, mozna na
potkac Cylrlopa zJniennep.;o (Cyclop · quadricornis) 
(f. 9). Cialo jego jest 1nni 'j wi~cej jajowate, 
mi~kkie lub galarctowate, skladajt}:CC i~ z dwoch 
czfJsci: z tulowu i ogona. Gatunek ten 111a jedno 
tylko oko umieszczone "\V pierwszej czQsci, w kto
rej znajduj~ si~ dwa krotkie i dwa ulugie macki, 
para gornycb ijedna dolna szcz~ka i dwie pary 
nog. Reszta nog, ktorych callrowita liczba ~ do· 
chodzi, na tulowie je t umic .... zczona. 

Zwierz<!tka te plywaj~na grzbiecie, ~zybko, w ska· 
cz~cych i drgaj~cych poruszeniach, przy czem .za
rowno w tyl jak naprzod mog~ si~ kierowac. Zy
wi~, si~ mal<~mi zyjq,tkan1i, szczeg6lniej wyn1ocz
kami i cz~sciami roslin, picrwsze jednak przekla
dajt! nad drugie. 

Samica nosi jaja w worku do tego przeznaczo
nym, az do \vylQgniQcia. Wydaje plod 16 razy do 
roku, a za kazdyn1 razcm rodzi do 40 mlodych. Po· 
b!t j~j \V worku trwa przez 10 dni. Po wyl~gni~
CIU Sl~ mlode rnaj~ tylko dwie pary nog j S~ po .. 
~bawione ogona. Po piQtnastu dniach przybywaj'! 
lffi nastgpne pary nog, a po pierwszem ·wylenieniu 
1najq; juz ksztalt doroslycl1 zyj~tek. Wiele jest o-a .. 
tunkOw cyklopOw; tu przedstawiony rna 2 li~ie 
dlugosci, jest najpospolitszy i najwi~kszy. Naj-
n1niejsze gatuuki n1aj~ ')2 linij dlugosci. · 

Mozna bardzo latwo zaopatrzyc siQ w gatunki. 
cyklopa: dosyc wzi~c gar ~c szlamu i nalac nan 
wody. Po kr6tkim czasie, jak tylko woda si~ u-

• 
toi, spostrzegamy w niej mnostwo tych zyjC1tek, 
~t?re po1?rz~dnio '\V szlan1ie byly nkryte. Pospo· 
licie zowt~ .JC wy1noczkami, dlatego ze otrzymuje
my je przez nalanie wody na szlam, lecz nazwisko 
to nie jest s~islcm, gdyz nie ze szlamu si~ ony u
t,vorzyly, ale poprzednio byly ju~ w nitn zl()zone 
jaja tych zyj~tek. 

PLAMY SLONECZNE. 
• 

• 

Wszystko na swiecie 1na swoje plau1y, nawet i wlasnie plamy nasa1n11rz6d si~ przekonali, wi~c 
slonce; tylko ie oblicze tego krola nieba tak jest widziec je mozna zjawiaj<lJce siQ na jednym brze
olsniewajctce, iz patrz~c nan bez nzycia szkiel, gu, po uwaj~ce siQ zwolna ku srodko,vi, potem ku 
najczystszem wydaje nan1 si~ swiatlem. Nie podo- drugiemu brzegowi, i nakoniec, po nplywie muiej 
b~a na sloncu odroznic golen1 okiem, tak jak na wi~cej 12 '/2 dni, niknq,ce po stronie przeci\vnej. 
ksi~zycu, wlasciwo 'ci jego tarczy, tem bardziej Plan1y sloneczne w ogol.nosci skladaj'! ~i~ z 
ze znajduj:tcc ·ig ua niej platnki s~ nierownie dwoch r6znych od siebie dzialow: z czQ~ci srod .. 
n1niej liczne i sto unkowo drobniej ze od plam I ko\vej, tworzqcej cien1ne plamy, i z czQsci skraj
ksi~zycowych. Za pomoe~ jednak zwyczajnego nej otaczaj~cej pierw 'ZCI! nak ·ztalt frenzli, ktora .. 
tcleskopu, opatrzonego w szklo kolorowe, do- choe znacznie jeszczc odbija od swiatla tarczy 
strzedz je mozna bez trudno 'ci, a niekiedy plamy slonecznej, jest tylko polcienien1 o wiele juz ja
bywaj~ tak wydatnc, iz dosyc przewiercic okien- sniejszyin od cz~sci WC\VUQtrznej. Obie te CZQSCi 
nic~ zacietnnionego pokojn i padaj<lce przez otwor nie przechodzCA- stopuiowo jcdna \v drug<!, lecz od
wyobrazenie slo11ca uchwycic na papicr, aby je rzynaj~ siQ od siebie wyraznie, tak iz oznacz.,-c 
widziec najwyrazniej. n1ozna z dokladnoscif! ktory punkt nalezy do cie-

Plamy te nie s~ rozrzuconc po calej tarczy, nia, a ktory do p6lcienia. Jednakze linia oddziela
jak plamy ksi~zycowe; owszem 1nieszczl1 sifJ ony j~ca nie biezy po jednostajnej krzywiznie, tyiko 
zawsze w dwoch strefach oznaczonych, ktore na- w licznych gubi siQ wyz~bnieniach, a zt~d cz~sc 
okr~gu slonecznym odpowiadaj'! prawie naszym ciemna Z polcielUll(! l<!CZy SiQ mnostwem jakby 
strefom zwrotnikowym. Poniewaz slonce obraca promieui, po wi~kszej CZfJsci zestrzelonych ku 
si~ okolo swej osi, o czem astronon1owie przez te srodkowi. Astronon1owie tez porownywaj~ plamy 
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sloneczne do oka; cz~sc oiemna podobna j est do jest. samo swiatla pozbawione: badania jednak nau~ 
zrenioy, jasniejsza zas do t~czy. Niekiedy, a szcze- kowe domysl ten obalaj~. W szak nawet swiatlo 
golniej na krotko przed nast~pic maj~cem zni- elektryczne niknie obok swiatla slonecznego; wi~c 
knieniem plamy, cz~sc swiatlejsza, zblizaj~c brze- chocby j~dro slonca bylo tak jasne, jak najsil
gi swoje i promienie coraz bardziej ku &rodkowi, niejsze nasze swiatlo sztuczne, to zawsze prze
pokrywa niemi cal:kowicie cz~sc ciemn~; lecz ni- rwy w nierownie jeszcze jasniejszej powloce jego 
gdy prawie druga nie pokazuje si~ bez pierwszej, oblocznej wydalyby si~ oczom naszym plamami. 
b~d~cej, jak siQ zdaje, naturah1em jej otoczeniem. Ciemno~c przeto tych plam jest wzgl~dn~ i po-

Cz~sc ciemna podlega oprocz tego zuikaniu chodzi nie z braku swiatla, ale z niezmiernej jego 
peryodycznemu, ktore rna miejsce wtedy, gdy sily w punktach przyleglych. 
plama w obrocie swoin1 naokolo osi slonecznej Rozmiar geograficzny plam slonecznych, nawet 
zbliza si~ ku brzegowi tarczy. Widac wowczas jak takich ktore w teleskopie czarnemi tylko wydaj~ 
p6lcie11. rozszerza si~ coraz bardziej od strony si~ punktami, jest ogromny; rozci~glosc bowietn 
w kt6rC! ruch si~ odbywa, a cofa od przeciwnej; 108 mil na powierzchni slonca, daje tu na ziemi 
cz~sc zas wewn~trzna plamy zw~za si~ i nakoniec . k~t tylko jednej sekundy. Jedna z plam obserwo
niknie. Zjawisko to jest stale i powtarza si~ w spo- wanych w r. 1828 przez p. Pastorff miala 11,228 
sob zawsze jednost~jny, a wielokrotnie i z naj- mil dlugosci, na 6,900 szerokosci, a sama srednica 
wi~ksz~ dokladnosci~ badane , na wazne astrono- cz~sci ciemnej wynosila mil 4,428, tak iz kula 
mow naprowadzilo wnioski. Przekonano si~ ze ziemska bylaby mogla wygodnie przejsc przez ten 
plamy na slollcu ,~postrzeg.ane s~~; t? otw:o~ cz!li otwOr kolosalny, zostawiajq,c jeszcze po bokach 
przerwy swietlaneJ powloki tego Ciala ntebleSkie- przedzialy po tysi~c kilkaset mil.. Cala wi~c po· 
uo. Cz~sc ciemna jest samem j~drem slonecznem; wierzchnia tej plamy, nie b~d~cej zreszt~ wcale 
~ZQSC p6lciemna otaczajC!c~ to j~dro atmosfer~; i wyj<htkowem w rocznikach slonca zjawiskiem, wy· 
nakoniec reszta powierzchni slonca jest to poklad rownywala mniej wi~cej pi~c razy wzi~tej po
ognistych oblokow, nagromadzonych poza gra- wierzchni ziemi, a summa powierzchni plam jedno
nicq, zewn~trzn~ tej attnosfery. Gdy obloki swia- czesnie w tyn1 roku na tarczy slonecznej pojawio
tlodajne rozst~piq, si~ w kt6remb~dz miejscu, wte- nych czynila 110 milionow mil 0, czyli okolo 
dy oko nasze przenika az do tla slonecznego. Tym dwunastu powierzchni naszego globu. W szystkie 
sposobem latwo sobie wytlumaczyc zmiany posta- te plamy po 24 maja (1828) zacz~ly si~ zmniejszac 
ci tych niby kraterow, podlug tego jak na nie pa- i znikac stopniowo, a od 13 czerwca w miejsce da
trzymy prosto lub ukosnie. Wezmy naprzyklad wnych pojawialy sig nowe, ktore po uplywie dni 
spodek od filizanki i postawiwszy go na kraw~dzi, osmiu doszly juz do najwi~kszego rozmiaru. Naj
zacznijmy go zwo1na poruszac po linii kulistej od obszerniejsza z nich miala 7,000 mil dlugosci na 
prawej strony ku lewej. z pocz~tku, dopoki spo- 3,400 szerokosci. 
dek stac b~dzie w ukosnem do oczu naszych po- Szybkie te zmiany daj~ miarQ r~czosci z jak~ 
loieniu, ujrzymy tylko bok jego i malC!- cz~stk~ si~ porusza swietlana powloka otaczaj~ca j~dro 
powierzchni wewn~trznej; pozniej, w miar~ posu- slori.ca. W przytoczonym przykladzie glowna pla
wania go ku srodkowi krzywizny, odsloni nam si~ rna powi~kszyla si~ w przeci~gu dni osmiu 0 3,600 
stopniowo cale jego wn~trze, a kiedy spodek doj- mil, co czyni dziennie mil 450, a na godzin~ bli~ko 
dzie do polozenia prostego, natenczas zobaczymy mil 19; 'v wielu zas wypadkach- szybkosc bywala 
dno jego cale (kt6re tu wyobraia cie1nnC! cz~sc jeszcze wi~ksz~. 
plamy slonecznej} , otoczone kr~giem kraw~dzi; Plamy wi~c sloneczne rozni~ si~ od ksi~zyco
nakoniec, przy dalszem posuwaniu spodka ku stro- wych nietylko tern ze S<! mniej liczne i stosunko
nie Ie,vej, to samo si~ powtorzy w spos6b od- wo mniejsze, ale glownie zmienni!t ruchliwosci~ 
wrotny. swoj~. Niekiedy na tarczy slonca w ci~gu kilku 

Przypatruj~c si~ plamom slonecznym przez te- miesi~cy ani jednej niema plamy; niekiedy znow 
leskop, moznaby S<!dzic ze ony rzeczywiscie s~ pojawiaj~ si~ ony massami, to wielkie, pojedynczo 
ciemne, poniewaz oko widzi je czarnemi, i tym rozrzucone, to male, w nieregularnych gromadkaoh, 
sposobem doszloby si~ do wniosku, ze slonce, kto- a czasami razem jedne i drugie. a'rwanie ich ·nie 
re na inne ciala niebieskie zlewa potoki jasnosci, da si~ takze podci~gn~c pod zadne stale prawidlo. 

Ksu~GA SwiA.TA. Oz. I. R. V. 17 
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Bywaj~ plamy znikaj~ce w 24 godzin; inne po 
pewnym czasie z wi~kszych rozpadajq, si~ na rna. 
lenkie, albo przeciwnie z drobnych l~cz~ si~ w je
dnfJ wielk~; inne nareszcie bez zadnej prawie zmia
ny trwaj~ po kilka miesi~cy. Jednakze ostatni 
ten wypadek zdarza si~ tylko wyj~tkowo, bo 
w og6lnosci cech~ ich jest zmiennosc. 

Tak znaczn~ szybkosc ruchow trudnoby bylo 
wytlumaczyc, gdybysmy z• dawnemi astronomami 
przypuszczali' ze swiatlodajn~ powlok~ slonca 
tworzy materya plynna, niby ocean lawy. Naj-
prawdopodobniej wi~c jasn~ oslon~ pokrywaj~c~ 
przed wzrokiem naszym samo j~dro tego ciala nie
bieskiego sklada ognista atmosfera, cos naksztalt 
oblokow plomiennych. Doswiadczenia zreszt~ p. 
Arago mniemanie to w zupelnosci potwierdzily. 
Wiadomo ze swiatlo bij<!Ce ukosnie od przedmio
tow stalych lub plynnych posiada pewne wlas
nosci, zwane przez fizykow polaryzacyCA-, kt6rych 
swiatlo cial lotnych zupelnie jest pozbawione. 
Otoz swiatlo sloneczne we wzmiankowanych do
swiadczeniach p. Arago nie okazalo zadnego sladu 
polaryzacyi, z czego wyplywa wniosek ze ono 
pochodzic musi od materyi lotnej. · 

Z tego punktu widzenia plamy na sloncu, kt6re 
w poj~ciu dawniejszych spostrzegaczow uehodzily 
za massy piany plywaj~ce po ognistej lawie, b~dC! 
po prostu otworami w pokladzie swietlanych oblo
kow, zupelnie tak jak kiedy biale chmu*i pokry
:waj'!ce nasz widokr~g rozst~puj~ si~ miejscami, 
odslaniaj~c madre tlo nieba. Te zmiany w otocze
niu slonecznem powstaj~ zapewne skutkiem nie-

znanych nam dzialaczow, kt6re genialny Herschel 
(z powodu ze plamy sloneczne zjawiaj'! si~ naj
wi~cej w szerokosciach zwrotnikowych) poro
wnal dosyc trafnie do naszych uraganow, panuj~
cych glownie w tych samych takze strefach globu 
ziemskiego. Lecz jesli rzeczywi~cie wiatr rna bye 
przyczyn~ takiego rozp~dzania i nagromadzania 
oblok6w slonecznych, to pozostaloby do wytlu
maczenia dlaczego w tern zjawisku niema, tak jak 
w naszych uraganach zwrotnikowych, stalego ru
chu od zachodu na wschod, ruchu kt6ryby szyb
kosci~ znacznie przechodzil ruch zpowodowany sa
mym tylko obrotem slonca okolo swej osi. Ksztalt 
lejkowaty tych otworow zdaje si~ zreszt~ swiad
czyc ze ony powstaly raczej z wybuchu gazow 
z wewnq,trz na zewn~trz, gdy tymczasem pr~dy 
powietrzne jakiegob'!dz rodzaju dzialacby musialy 
wlasnie w kierunku przeciwnym, to jest od brze.
gu ku srodkowi. 

Pozostaloby tylko rozstrzygn~c jaka przyczyna 
fizyczna utrzymuje otoczenie slonca w tym stanie 
jednostajnej zawsze jasnosci. Gdyby to bylo, jak 
mniemano dawniej, pal erne siQ gaz6w wydzielanych 
z j~dra slonecznego, w takim razie pr~dzej lub 
p6zniej musialoby koniecznie nast~pic wyczerpa
nie materyalu palnego i ogienby zagasl. Dzis je
dnak, kiedy elektrycznosc odkryla nam tyle nie
znanych ojcom na&zym tajemnic, sznkac mozemy 
prawdziwszej przyczyny w tyro dzialaczu po
wszechnym, i uwazac najwiQksze w naszym sy
stemie cialo niebieskie za ogromne ognisko elek
tryczne, umieszczone posrod planet w potrojnym 
celu oswiecania ich, ogrzewania i przyci~gania.. 

• 

OSADNICY KANADY. 

Starej Europie duszno jakos i ciasno w swych j6w. Zasoby materyalne i przemysl Stan6w Zje
granicach; usiluje on a rozlac na zewn~trz coraz dnoczonych, czarowny klimat okolic zwrotniko
wzbieraj~ce fale swej ludnosci, a ogromnym zbior- wych, plaeery kalifornijskie zwabiajq, ci'!gle nie
nikiem, kt6ry Opatrznosc przeznaczyla na.przyjQ- przeliczone tlumy na zachodnie naszej ziemi pol
cie liczbowego nadmiaru wielkiej rodziny euro- sferze. I Kanada takze, jakkolwiek niebogata 
pejskiej, jest Ameryka. Tam sifJ zwracaj~ wy- w pon~t·y przyrodzone, jakkolwiek osadnik na 
chodzcy zmuszeni niedostatkiem do opuszczenia przeboj zdobywac sobie musi schronienie w jej la
ziemi ojczystej; tam, gnani z~dz~ szybkiego zbo- sach nieprzebytych, dla wielu staje si~ ziemi~ obie
gacenia si~, zd~zaj~ awanturnicy wszystkich kra- can~; bo grunta jej niezmiernej urodzajnosci obfi-
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cie wynagradzaj~ prac~ uprawiacza, a przerzyna
j~ce j~ rzeki i strumienie obszerne dla handlu 
i przemyslu przedstawiaj~ pole. 

Podroznik opuszczaj~cy Stany Zjednoczone, 
znuzony kupieck~ ich atmosfer~, w ktorej umysl 
nie pojmuje, ucho nie slyszy, oko nie widzi nic 
procz pot~gi cyfr i uroku dollarow, odetchnie swo
bodniej w niezarazonej tern gort!czkowem zaprz~
tnienicm Kanadzie. Tam ludnosc pracowita i pocz
ciwa nie wyrobila jeszczc w sobie samolubnego 
przekonania, ze podstawf! szcz~scia ziemskiego 
jest wyl~cznie dobry byt materyalny, ze najwa
zniejsz~ zalet~ czlowieka stanowi przezorna ra
chuba i trafnie obmyslona spekulacya. Tam, pod 
opiek~ czcigodnych kaplanow, przechowaly si~ 
dawne podania rycerskosci i ducha religijnego; 
tam znalezc jeszcze n1ozna w calej prostocie dzie
wiczej cnoty rodzinne i ewangeliczne, zaszczepio
ne przez missyonarzow francuzkich; tan1 nakoniec, 
pomimo dlugoletniego wladania Anglikow, prze
waznie dotC!d panuje katolicyzm, panuj~ j~zyk i 
obyezaje francuzkie. Zdaje si~ nawet jakoby pod 
rz4dem angielskim wi~kszej ony nabraly zywot
nosci, podobne do owego wspanialego drzewa 
Indyj, ktorego gal~zie znizaj~c siQ ku zietni nowe 
w niej zapuszczaj~ korzenie, i tak odradzaj~c si~ 
bezustannie, tworz~ nakoniec las raly z j ednego 
pnia pierwotnego. 
Pomi~dzy nowszenu dzielami o Kanadzie jedno 

szczegolniej zasluguje na uwagQ, jako nacechowa
ne prawd~ i prostot~, jako daj<!CC dokladne wyo
brazenie o zyciu tamecznego osadnika, od chwili 
rozpocz~cia karczunku, az do czasu w kt6rym wol
no mu juz uzywac spokojnie owocu poniesionych 
trudow. Jestto zbior listow pisanych przez zon~ 
oficera angielskiego i ogloszonego pod tytulem: 
The baclrwoods of' Canada. 

Pani N. opuscila z m~zem brzegi rodzinne, aby 
z tan1tej strony Atlantyku doswiadczyc zycia osa
dnikow. Lada kawalek lq,du, chociaiby najzu
pelniej ogolocony z pi~knosci natury, wdzi~cznie 
si~ usmiecha podroznikowi po kilkotygodniowej 
zegludze; a coz dopiero gdy po cierpieniach i je
dnostajuosci dlugiej przeprawy przybywa si~ do 
miejsca tak wspanialego jak ujscie rzeki 8. Wa
wrzynca, gdzie poza zielonemi wysepkami amfi
teatralnie rozpostarlo si~ miasto Quebec! Duzo 
zapewne jest na swiecie okolic powabniejszych, 
lecz trudno znalezc bardziej imponuj~c~ i n1a-
Iownicz~. 

• 

Jak wszyscy ktorym poclziwiac przyszlo tQ ma
giczn~ panoramQ, pani N. mowi o niej z uwielbie
niem. Ale nie tutaj kres jej podrozy; plynie dalej 
ku Montreal, zachwycaj~c si~ po drodze widokiem 
majestatycznych las6w dfJbowych i jodlowych, 
wiencz~cych oba brzegi rzeki s. Wawrzynca, wi
dokiem domkow wiejskich , k~p tu i owdzie roz
rznconych, k~dy na wiosn~ mieszkancy nadbrzezni 
przewoz~ swoje trzody, lodzi i tratew wiedzionych 
po toniach siln~ r~k~ kanadyjskich wioslarzow. 

Montreal zajmuje znaczn(#: cz~sc wyspy utwo
rzonej w miejscu gdzie rzeka Ottawa, (wystawio
na na rycinie), l'!czy si~ z rzek~ s. Wawrzynca. 
Z jednej strony miasto opiera si~ o wzgorze le
siste, z drugiej budow]e jego, pelne smaku i wy
kwintnosci, rozci~gaj~ siQ ku brzegowi. 'V czasie; 
zajQcia J{anady przez Anglik6w liczylo ono za
ledwo par~ tysiQcy mieszkancow; dzis ma ich 
przeszlo piQcdziesi~t tysi~cy. Pierwszym jego 
gmachem byla kaplica katolicka, picrwsz~ insty
tucy~ publiczn~ zaklad dobroczynny. 

,Nieznan1 miasta, mowi pani N., gdzieby wspo!
czucie dla biednych tak bylo powszechnem jak 
w Montreal. Tu w cal em znaczeniu tego wyrazu do
broczynnosc uprzedza potrzeby cierpi~cych, za
rowno starco"r i sierot, chorych i podupadlych, 
krajowcow i cudzoziemcow." 

I w Montreal jednakze podrozna nasza, pon1hno 
ch~ci najszczerszej, dlugo goscic nie moze. Dalej 
ku zachodowi, w lasach Wyzszej Kanady, mC!z jej 
zamierza obrac sobie mieszkanie. Panstwo N. sia
daj~ na statek parowy plyn~cy do Kingston" a 
ztamtC!-d inny paroplyw. przewozi ich do Peterbo
rough, nad rzeczkct- Otanabe. 

Peterborough jest tolic~ okr~gu niegdys n1il· 
cz~cego i pustego, teraz miejscami ozywionego 
prac~ rolnikow. Rodzaj to stacyi i punkt niejako 
pozegnalny dla osadnikow maj~cych wkrotce za
puscic si~ w glCAb' lasow. Za ]at kilkanascie Pe
terborough b~dzie moze wielkiem miastem han
dlowem, bo w Stanach Zjednoczonych, pod wzgl~
dem wzrostu pomyslnosci materyalnej, rok jeden 
znaczy wi~cej jak gdzieindziej dziesi~c; ale do
tychczas jest ono tylko miejscem skladowem, 
gdzie dawniej juz osiedli uprawiacze okoliczni 
zwoi~ swoje plody, a nowoprzybyli zaopatruj~ si~ 
w potrzeby przyszlego powolauia. Ilei to n1arzen 
snulo si~ tutaj po glowach przybyszow wst~puj~
cych w nowe zupe!nie i nieznane sobie zycie! llez 
nadziei, cz~stok1roc nludnych, powzi~to na tem 
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ostatniem rozdrozu' ilez tu sere bolesn~ scisn~lo 
sifJ t~sknot~! 

Za miastem jest plao obszerny, zabudowany dre
wnianemi domkami, rodzaj karawanseraju zamie
szkalego przez tlumy emigrant6w. Jedni, nabyw.., 
szy w ustanowionem na to biurze bilety gruntowe, 
osiedlaj~ si~ tu czasowo, zanim w miejscu ktore 
losem na nich przypadlo urz~dzic zdolaj~ siedzib~ 
dla swych rodzin; drudzy odprzedaj~ kupione da· 
wniej i juz po cz~sci upra wione posiadlosci; ka
zdego zaprz~taj~ zaj~cia odpowiednie dalszym je
go widokom. 

Rz():d angielski za nizk(): bardzo cen~, bo ty lko 
po 4 szylingi {1 rs. kop. 20) za akr, odst~puje 
grunta kanadyjskie; ale tez jaki ogrom pracy cze
ka tam osiedlenc6w! Pyszne lasy d~bowe i jodlo
we, ktoreby u nas stanowily ir6dlo nieprzebrane-
go bogactwa, staj~ si~ w tych okolicach, oddalo
nych od wszelkich kommunikacyj, tylko trudn'! do 
usuni~cia przeszkod~. Obejmuj~c w posjadanie 
przeznaczony sobie kawallasu, osadnik musi naj
przod siekier~ utorowac sobie don drog~, musi sci
nac olbrzymie drzewa pokrywaj~ce g~sto jego zie
mifJ; potem, za pomoc~ wol6w ktore przyprz~ga 
do klod poscinanych, musi je zebrac na kup~ j spa
lie; dalej potrzeba wykarczowac i spalic takze po
zostale piei1ki i korzenie. Dziwny, wspanialy jest 
widok tych niezmiernych stos6w plomiennych, 
szerok~ lunq, roz~wiecaj~cych ciemnosci pustyni! 
Niekiedy, gnany wichrem, ogien przerzuci si~ na 
drzewa nietkni~te jeszcze siekier~, i czolgaj~c si~ 
z galQzi na gal~z, z pnia na pien, ogarnie znaczn~ 
przestrzcn lasu. Ale nikt nato nie zwaza. "\\7 dzie
wiczych obszarach Ameryki zachodniej duzo je
szcze uplynie czasu, zanim uczuc si~ da potrzeba 
oszcz~dzania drzewa. 

Po wytrzebieniu gruntu i oczyszczeniu go przez 
ogien, nowonabywca ogradza sw~ posiadlos£5 i roz
poczyna upraw~ , szcz~sliwy jesli o wlasnych si
lach dokonac jej potrafi; naj~cie bowiem robotni
ka niezmiernie tu jest trudne i kosztowne. W naj
korzystniejszem pod tym wzgl~dem polozeniu 
znajdzie si~ ojciec rodziny, przyprowadzaj~cy ze 
sob~ grono czerstwych i praco\vitych dziatek. 

Mieszkanie osiedlenca, dzi~ki powszechnie w Ka
nadzie przyj~temu zwyczajowi, staje szybko i 
z niewielkim zachodem. W dniu w kt6rym przy
stq,pic zamierza do budowy domu, przybysz zwo
luje do pomocy s~siad6w, to znaczy wszystkich 
osiadlych juz uprawiacz6w na kilka mil wokolo. 

• 

Ci przybywaj~ z wolmi, z wozanri, z narzfJdziami, 
i gromadnie biorC!- si~ do dziela. Jeden zwozi pnie 
majC!-ce stanowic sciany przyszlego mieszkania; 
drugi zaokr~gla je i przyrzyna; trzeci wykrawa 
w nich fugi. Potetn to wszystko zestawia si~, do
pasowywa, i nieraz tyro sposobem, przy wsp6l- , 
dzialaniu tylu ludzi doswiadczonych, zdarza si~ iz 
rodzina biednych przybyszow, ktora ostatnj~ je
szcze noc przep~dzila pod wiotkim namiotem, wie
czorem spocz():c moze pod bezpiecznym juz dachem. 

Osadnik tym rnilosiernym budowniczym nie pla
ci nic za ich prac~, daje im tylko zycie. Ale przy
slug~ ktor~ dzis odbieru, i on nawzajem odda jutro 
drugiemu.. J(azdy tn pojmuje ze rodzina szukaj~ca 
przytulku az w innej cz~sci swiata, nie posiada 
zapewne skarb6w kalifornij skich, a zt~d rna sobie 
za obowi~zek przychodzic jej w pomoc w klopot
liwych zaprz~tnieniaeh pierwiastkowych. Zreszt~ 
przybycie emigranta dla samotnik6w kanadyj
skich szcz~sliwem jest zdarzeniem. To jed en s~siad 
wi~cej , to nowy . przyjaciel.. vV wielkich ogni
skach ludnosci proznosc i duma wyradzaj~ zawisc 
i konkurency~: w odosobnieniu czlowiek potrze
buje czlowieka. 

Dom taki , wzniesiony bratniem s~siadow sta .. 
rani em, jest naturalnie budowl~ pod wzgl~dem 
sztuki niezmiernie pojedyncz~. Podobne okolicz
nosci w najodleglejszych od siebie miejscach po
dobne tez wyradzaj~ zwyczaje. WiQksza cz~sc 
tych mieszkat'1, bez podl6g a niekiedy i bez szyb, 
zblizon~ jest dosyc do chat wiesniakow szwedzkich. 

Pani N. z peln~ wdzi~ku wesolosci~ opowiada 
jakim sposobem wzniesiono jej siedzib~. ,Dla po
silenia po pracy dobrych s~siad6w naszych, mie
lismy znaczny zapas ~ohiskey, sloniny i kartofli, a 
ja przygotowalam nadto ogromny buden ryzowy. 
Obiad zastawiono pod golem niebem; siedlismy 
wszyscy w kolko na ziemi i smielismy si~ serdecz
nie z zaimprowizowanego tyro sposobem pikniku 
na pustyni. W szyscy moi goscie zupelnie byli 
zadowoleni. Pomimo roznicy stopnia, wieku i ma
j~tku tych naszych ochotnik6w, najlepsza mi~dzy 
niemi panowala zgoda. M~z m6j pierwszego dnia 
zaraz wychwalal mi rozpocz~t~ budowlfJ. \Vybra
lam siQ nazajutrz aby j~ obejrzec, i rzeczywiscie 
zostalam zdziwion~, ale w sposob niebardzo przy
jemny. Byl to ni mniej ni wi~cej, tylko czworo
bok podlt1zny, zestawiony z belek ulozonych je
dna na drugiej, bez drzwi i okien, jakby olbrzymia 
klatka. We dwa dni pozniej i drzwi i okna byly 
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juz wykrojone od frontu, dach starannie pokryty i 
szpary pomi~dzy belkami mchem pozatykane. M~z 
moj powstawial sam okna, a ja usmiechn~c si~ mu
sialam na mysl o pierwszem wrazeniu jakiego do
znalam na widok nieksztaltnej budowli." 

Po ukonczeniu domu, osadnik n1tt juz bezpiecz
ne przed burz~ i zimnem schronienie; ale dopiero 
na rok przyszly spodziewac si~ moze plonu z rzu
conego w rol~ ziarna, a w takiem ustroniu nie
mala to trudnosc zaopatrywac si<c w dostateczne 
zapasy. Jedyne miasto gdzie dostac ich mozna 
odlegle jest o mil dwanascie, i to po drodze naj
gorszej przez lasy, kt6r~ przebyc tylko mozna 
noga za nog~. 

,,Korzysta ktos, pisze pani N., z odchodz~cej 
okazyi aby sprowadzic sobie niektore potrzeby zy
cia codziennego , i. . . otrzymuje paki z ryzem i 
cukrem porozrywane, pomi~szane z pieprzem i mu
sztard~. Jak warn sifJ zdaje buden na wpol z pie
przem, albo komput z sol~ zamiast z cukrem? Je
sli si~ uskarzycie, korzennik sklada win~ na nie
dbalstwo woznicy, a ten zastawia si~ zl~ drog~, 
z ktorej, jak mowi, dobrze iz kosci wyniosl cale. 

,W tym pierwszym roku osiedle11cy ua wi~ksz~ 
jeszcze przykrosc narazeni s~ w porze deszczow; 
bo wtedy kommunikacya z miastem calkiem jest 
przerwan~. Uczuwac si~ daje szczeg6lniej brak 
mi~sa solonego i m~ki, po ktore udawac si~ trze
ba do laskawych s~siadow, albo tez poprzestawac 
na kartoflach. Wyczerpn~wszy juz caly swoj za
pas herbaty i kawy, uciec si~ musialam do herbaty 
Yankee 'sow, to jest do odwaru z jakiegos ziela 
troch~ gorzkiego, lecz bogatego podobno w wlas
nosci hygieniczne. 

,Ale nadchodzi pora w kt6rej osadnik kana
dyjski nie potrz~buje si~ juz l~kac iadnego nie
dostatku. Hoduje so hie bydlo, zbiera zboze i ku· 
kurydz~, posiada w obfitosci cukrodajne klony. 
Ogrod dostarcza mu jarzyn, jeziora i rzeki s~sie

dnie ryb przewybornych, lasy zwierzyny, a miej
sca nieuprawne porzeczek i innycl1 owocow. I otoz 
nareszcie pod wlasn~ strzech~ widzi si~ nieza
wislym, otoczonym dostatltiem, niewymyslnym 
wprawdzie, lecz wystarczaj~cym dla pomiernych 
wymagan, widzi si~ szcz~sliwym w uzyciu dobr 
ktore zdobyl prac~ i cierpliwosci~." 

W czas jakis po pierwszem urz~dzeniu si~, pani 
N. pisze do swej matki: ,Mieszkanie nasze sklada 
si~ z ladnego saloniku na dole, z obszernego ga
binetu, ze spizarni i kuchni; na pi~trze s~ sypial-

• 

• 

nie. Co za ciasnota! zawolacie pewnie. Prawda,. 
odpowiadam, ale jak tylko dostaniemy deski za
mowione w tartaku, przystawimy galery~, rodzaj 
'lVB1'andy, gdzie w lecie b~dziem 1nogli jadac. 
Zreszt~ okna nasze wychodz~ na jezioro, i wsz~
dzie naokolo przyjemne mamy widoki. Umeblo
wanie nasze nie jest wykwintne, ale staramy sif2' 
je ulepszac. Salon nasz przyozdabia kominek 
ii la F1lan/rlin, kanapka w razie potrzeby sluz~ca 
za lozko, tuzin lekkich krzeselek ltanadyjskich 
z malowanego drzewa i mata indyjska na podlo
dze. Przy jednej ze scian tej paradnej komnaty 
stoj~ polki z mojemi ksi~zkami, drug'~: pokrywaj~ 
mappy geograficzne i ryciny." 

Na wiosnC2 Angielka nasza zachwyca si~ wido
kiem kwiatk6w rozwijaj~cych si~ w polu i roslin 
wscliodz~cych bujnie w jej ogrodku. Dzika we
getacya Kanady po cz~sci caJkiem dla niej jest 
now~. Przy pomocy wi~c kilku Indyan koczuj~
cych w s~siedztwie stara si~ ona obznajmic z ich 
wlasnosciami, z uzytkiem jaki krajowcy robiq. z te
go lub owego ziela. Z dzieci~c~ takze ciekawo
sci~ przygl~da si~ faunie: ptaszkowi 0 czerwonem 
pierzu, slowikowi vVirginii; ptaszkom bl~kitnym 
jak niebo, czarny1n jak heban, i ortolanom, kt6 .. 
rych skrzydla snieznej bialosci dziwnie w nocy 
odbijaj~ od ciemnych gal~zi jodel; to znowu wy
patruje szczura- pizmowca, wiewiork~ czarn~ i 
wiewiork~ lataj~c~, ktora za pomoc~ blonek, two
rz~cych jakby skrzydla, unosi si~ w powietrzu. 

U s}l1Zni Indyanie przynosz~ j1ej tytun, kaw~ i 
ryby z}o\vione DOC~ przy swietle pochodni, a ZODJ 

ich haftuj~ jej mokasyny ') i splataj~ koszyki. ,S~ 
ony bardzo zr~czne w tego l'odzaju rfJkodzielach, 
m6wi pani N. Robi~ cebrzyki z kory brzozowej, 
sluz~ce do przechowania wody i mleka, a niekie
dy zdobywaj~ si~ nawet na przedmioty zbytko
wne, jak pugilaresy i skrzynki do robot kobie
cych, ozdobione haftami w najswietniejszych bar
wach i dosyc poprawnego rysunku." 

Zima kanadyjska, podlug opisu pani N., nie jest 
bynajmniej tak straszn~ jak s~dz~ w og61nosci 
mieszkancy poludniowej Europy; owszem to pora 
moze najweselsza i najbardziej oiywiona. Pani N. 
pisze do matki: , Obawiasz si~ zeby zima nie sta- · 
la sifJ dla mnie szkodliw~; ale zapewnic ci~ mog~ 
ie nigdy lepszem nie cieszylam si~ zdrowiem. 
W tej porze roku powietrz~ czyste i j~<lrne wlewa 

1
) Rodzaj obuwin • 
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w zyly cudown-l jak-ls rzezwosc, a widok pol osy
panych blyszcz~cym sniegiem wcale jest rozny 
od tego co przedstawia nasza zima mglista i ponu
ra. Tylka ze odblask sniegu oslabia troch~ oczy, 
czemu, jak S'1dz~, zaradzicby mozna noszeniem 
zielonych oku1ar6w. Po miastach i ludniejszych 
okr~gach nietylko ze tu nie l~kaj~ si~ zimy, lecz 
j~ witaj~ radosnie, jako czas odpoczynku po pra
cy, zabaw i wesolych wycieczek w dalsze okolice. 
Zaledwo tez pierwsze sniegi zasciel~ ziemi~, za
raz pudla pqwozow wszelkiego rodzaju przesta
wiaj~ siQ na sanie, i wszystko co zyje, otulone we 
futra bawole, przy odg}osie dzwonkow slizga SifJ 
ochoczo po drodze gladko ujezdzonej. ,, 

Ostatni list pani N. opisuje z naiwnym wdzi~-
kiem szcz~sliwe polozenie osiedlenc6w po kilku 
latach pracy i zmiennych kolei. ,Tej wiosny by
lismy bardzo zatrudnieni; najprzod przygotowali
smy wi~cej jak innych lat cukru klonowego; po-

, 

. 
tern mielismy robot~ z powi~kszeniem swego do-
mu. Przystawilismy ohszernC! kuchni(!, a dawn~ 
obrocilismy na pokoj sypialny. StanfJla dalej cie
plarnia i stodola, w ktorej oddzieli}am miej see oso
bne dla drobiu. Mam kury, kaczki, indyki, nieste
ty dose czQsto napastowane przez krogulcow. 
Ogrod nasz zostal rozprzestrzeniony i poprzerzy
nany drogami. Jestesmy zdrowi, a dziecko nasze 
rosnie, biega wesolo i swywoli caly dzien bozy. 
Samotnosc naszfJ oiywilo kilka rodzin emigran
tow, z ktorych przyjemne mamy towarzystwo. 
Slowem po licznych trudach i mozolach, dzi~ki 
lasce Najwyzszego, zaznalismy szcz~scie prawdzi
we. Jestesmy wzgl~dnie nawet bogaci, gdyz na
sza posiad!osc, przez usiln~ praOQ, dose znacznej 
nabrala wartosci. Nie zapomnialam wprawdzie o 
kraju ojczystym, ale kocham i t~ zie1niQ, w kt6rej 
umielismy sobie stworzyc tak roskoszne schro-. . , 
n1en1e . 

• 

SLOW KII.KA 
. 

0 WODACH SIARCZANO-GORZI((CH, SLONYCH I ZELAZNYCH 

''' l( It 0 L E S T WI E P 0 L S 1( IE M. 

Szczodra rfJka natury w ogolnym szafunku swych 
darow i na nasz kraj i'OWniez niesk€1p~ sifJ okazala: 
bogate poklady rud uzytecznych kruszcow, wy
sok~ praktyczn~ wartosc maj~cych, obfitemi zy!a
mi przerzynaj~ formacye kraju naszego; uzdra
wiajCJ;ce zrodla wod mineralnych wydobywajC!: si~ 
z twardego skal lona, ku pomocy cierpi~cych. 
Poznanie tych wszystkich darow natury winnis
my ostatnim cza~om, a skutki tego poznania najle
piej si~ okazuj~ ze wzrostu przemyslu krajowego. 

ZajfJcie si(J lekarzow krajowemi 'vodami mine
ralnemi, spowodowalo rozpowszechnienie ich uzyt
ku, i wyznac szczerze musimy na pochwal~ i po
ciech~, ze od niejakiego czasu coraz to mniej 
owych modnych w~drowek w obce kraje, niby po 
zdrowie; a Busk, Solec, Ciechocinek coraz to wi~
cej zwolennikow znajduj~. 

Kraj nasz nie posiada wprawdzie ani gor~cych 
wod, jak Cieplice i Karlsbad, ani szumi~cych, jak 
Wie8baden i t. p., tylko skromne zrodla siarcza-

no- gorzkie, slon~, zelazne; ale i te maj~ sil~ 
uzdrawiaj~Cch zbawienn~ w wielu slabosciach. 

W krotkim niniejszym rysie nie zamierzamy 
uwazac zrodel naszych pod wzgl~dem Iekarskim, 
ale ogolowo skreslic ich polozenie, wlasnosci che-
miczne, fizyczne i dzieje. · 

Juz powiedzielismy wyzej ze kraj nal.:l z posiada 
tylko zrodla siarczano-gorzkie, slone i ielazne. 

Z siarczano-gorzkieh najznakon1itsze s~ w Bu
sku, Solcu i okolicach tych dwoch miejsc. 

Zak!ad Buski w najprzyjazniejszem znajduje sifJ 
polozeniu. Okolice romantyczne, wygody miej
skie i luba jakas sielskosc niemalo wplywaj~ na 
publicznosc szukajC!:c~ tatn pomocy w swych cier
pieniach. 

Znajomosc lekarskich wlasuosci wod Buskich 
niedawnego si~ga czasu. Bye moze ze ich sku
tecznosc znan~ byla ludowi tamtejszetnu i ze z niej 
w domowym zakresie uzytkowal; ale nikt oto nie 
dbal, nikt na to nie zwracal uwagi, nikt faktu 

• 
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naukow.o nie. o~enil: . Dopie~o po ~1traceniu boga-j , ~~zbiory profils~or~ ~itajew.skiego znacznie sifij 
tych sal1n W1el1czkt 1 Bochn1 zwrocono uwag~ na roznit! tak co do Ilosc1, jako 1 co do jakosci soli 
wody Buskie, jako sol w so hie zawieraj~ce. """r r. cz~sc stal~ tej wody skladaj~cych. Pozwalamy . 
1776 ksi~dz Osso,vski, przy 'vspoldzialaniu miej-. sobie tu je przytoczyc, gdyz scislosc wykonania 
scowych obywateli, uczynil pierwsze proby wy- i imiQ znakomitego uczonego mowi~ za ich pra
warzania soli z wody Buskiej. Wypadki tych pr6b wdziwosci~. 

korzystnie przedstawionemi zostaly Stani lawowi Professor l{itajewski w samyn1 Bu .. ku bada} at 
Augustowi, ktory wyslal kapitana Carosi, z rozka- 4 zrodla, i wypnuki jego dOR'\\Tiadczen byly na
zem zbadania okolic Buskich, czyli przypadkiem st~puj~cr: 
nie za,vieraj~ pokladow soli. Stanislaw August sil-
nie zaj~l si~ Buskiem; lecz bylo to zaws?;e czynio-
ne tylko w: celu wyszukania soli. 

W roku 1780 wybito tu kilka szyb6w, zapewne 
z niejakim skutkiem, skoro krol sprowadzil z Sa
ksonii tamtejszego dyrektora salin, barona Beust, 
ktory za wi~zal towarzystwo akcyonaryusz6w w ce
lu eksploatacyi soli. Ko1npania ta istniala do ro
ku 1796 i wywarzyla okolo 4,000 centnarow solj. 

Ustala produkcya soli ze zrodel Buskich, ale raz 
zwrocona uwaga, coraz nowemi przykladami ku
tecznosci tych wod podbudzana, sklonila nakoniec 
chemikow i lekarzow do baczniejszego niemi zaj~-

• • 
Cia Sl~. 

Formacya na ktorej miasto Busk jest zbu<lowa
ne sklada siQ z gipsu trzeciorz~dnego i marglu, nic 
wiQC dziwnego ze i woda z nich wypJywaj~ca 
gips takze zawiera. 

W roku 1830 Werner rozbieral wod~ Buskqs. 
Nast~pnie Fischer uskutecznil (w r. 1841) ro~

bior, ktory okazal: 

• 

Cz~sci stalych 104,01 w funcie apteczny1n. 
Cz~sci lotnych 2,15. 

Cz~~~l: .stala zazvieralo: 
Chlorku sodu .................... . 
Chlorku potasn .................. . 
Chlorku magnezyi .... ., ........... . 
J odku magnezyi ................. . 
Siarczanu sody .................. . 

• 1nag11ezyt ..............• 
wapna ................. . 

W ~glanu wapna ................ · . 
• magnezy1 .............. . 

Siarku sodll ............. · · · · · · · · · 
Cia} organicznych ............... · · 
Fosforanu glinki, zelaza, manganezu 

i krzemionki ................ · · • 
W czesci lotne;' zawie'l'tJ ly si~: 

Siarko wodor .................... . 
K was w~glany ................... . 
Azot ........................... . 

79,3512 
0,1173 
0,4500 
0,0659 

10,4503 
1,9500 
5,9122 
1,4100 
0,3502 
0, 7120 
3,2165 

0,5010 

0,9.) 
0,56 
0,64 

N. I . 
w zrodle glownem 

c. g. wody = 1,0154, 
tempet·atura_ -1- ,56 B. 
\V 16 uncyach wody za. . . 

\Vlera st~: 

N. 2. 
w blizkosci glownego 

b~dt!oe 
c. g. wody 1,0150; 

temperatura - 8,2 R. 
'v 16 uncyach 'vagi 
aptekarskiej zawie-. 

ra su~: 
l{wasu wQglanego. 0,439 c.s.fr.- 0,411 c.s.fr. 
Azotu . . . . . . . . . . . 0,493 , 0,490 c.s.fr. 
Cz~.~ci stalych .... 113,794 gran.~ 104,7769 gr. 

to jest: 
Chlorku sody .... 106,3944 

- magnezynu 4,7080 
Jodku sodu . . . . . . 0,1695 
Bromku sodu. . . . . 0,0597 
W ~glanu wapna . . 0,6501 
Siarczanu wapna. . 9,3270 

, 1nagnezyi 16,5270 
Siarku 1nagnezynu. 0,5860 
Zrodlanow i po-

-
-

-

72,9360 
4,6333 
0,1671 
0,0588 
0,5948 
9,1853 

16,3650 
0,5832 

zrodlan6w. . . . . 0,2688 - 0,2534 
Trzecie zrod!o znajduj~ce si~ w ogrodzie Jna c. 

g. 1,0180, a temperatur~ -1-7,2 R. - Czwa.rte .iro
dlo, zwane Winterfelda, c. g. 1,0137, a tetnperatur~ 
+ 9,12 R. Oba te zrodla w 16 uncyach za-

N. 3. 
K wasu w~glowego. . . 0,409 -
Azotu. . . . . . . . . . . . . . 0,519 -
Cz~sci stalych .. 100,8846 gr. 

to jest: 

N. 4. 
0,340 c. s. f. 
0,599 

88,1392 gran. 

Chlorku sodu . . . . . . • 70,3306 61,4252 
, magnezynu.. 4,4485 3,8667 

J odku sodu . . . . . . . . • 0,1602 0,1402 
Bromku sodu . . . . . . . 0, 0565 0,0493 
W Qglanu wapna . . . . • 0,5913 - 0,5035 
Siarczanu wapna . . . • 8,8012 - 7,6992 

, magnezyi .. 15,6015 13,5921 
Siarku magnezynu . . • 0,6068 - 0,5942 
Zr6dlan6w i pozr6dla-

n6w .......... ~ . . 0,2880 -· 0,2688 
z tych rozbior6w widziemy jak wielka roznica 

zachodzi w zdaniach uczonych. I tak, w pier-
• 
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szym rozbiorze professora Fischera spostrzegamy 
w cz~sciach lotnych siarko- wodor, ktorego nie 
znajdujemy 'v rozbiorze professora i(itajewskiego. 
W cz~sci stalej znajdujemy u Fischera chlorek 
magnezyi i znakomit~ ilosc siarczanu sody, ktorej 
u l{itajewskiego wcale niema. Przypuszczenia 
l{itajewskiego wzglQdem stanu w jakin1 si~ znaj
duje sod, s~ zgodne z nauk~. Dodac tn jednakze 
winnismy, ze przy wadze siarczanu wapna znajdu
je siQ pewna ilosc siarczanu stroncyanny, i ze 
wszystkie te wody zawieraj~ slady stroncyanny, 
sody, lityny, potazu, w~glan amoniaku i chlorek 
glinu. 

Brom w wodzie Buskiej po raz pierwszy przez 
prof. l{itajewskiego wskazanym zostat. Nakoniec 
zr6dlany i pozr6dlany amoniaku, wapna, zelaza, 
zostaly pod jedn~ pozycy~ obrachowane. 

U tworzona kompania akcyonaryuszow, pod prze
wodnictwem doktora Enoch, wszystko poczynila 
co tylko dla wygody i przyjemnosci szukajq.cych 
ulgi u wod Buskich zrobic nalezalo. ~azienki po
mieszczono w wspanialym gmachu na ten eel zbu
dowanym. W budowli tej miesci siQ wielki salon; 
z niego wchodzi si~ do lazienek po obu stronach 
urz~dzonych, dla dam przeznaczonych; w dwoch 
zas ga}eryach bocznych znajdujt1 SiQ obustronnie 
lazienki, i pr6cz tego 10 wanien dla biednycb. 

Za gmachem !aziennyn1 w niewielkiej odleglo
sci wznosi si~ ozdobna rotunda, z ktorej woda wy
dobyta pompami ze zrodla za odkr~ceniem kurka 
wyplywa. 

Pij~cy wodQ maj~ do spaceru ladny ogr6d 
w guscie. angielskim, zalozony przed glown~ bu
dowlC!; oprocz tego pi~knie zacieniane ulice sta
nowi~ mil~ przechadzk~. Przed zakladen1 znaj
duje siQ obszerna sadzawka, a w niej urz~dzono 
wodotrysk, kt6ry puszczajC! cz~sto dla przyjemno
sci spaceruj~cych. 

W dniach slotnych pijq,cy wod~ przechadzaj~ 
siQ w sali glownej , przed ktor~ inny wodotrysk 
ze zbiornikiem marm1u·owym chlodzi powietrze 
w czasie upalow. 

Pobyt w Busku uprzyjemniaj~ choryrn to wie
czory muzykalne, to teatr przez prowincyonalne 
truppy odgrywany, to nakoniec koncerty, jezeli ja
ki artysta miejsce to odwidzi. 

starozytne miasta Wislica, Nowe Miasto l(orczyn, 
mieszcz~ce mnostwo historycznych godnych zwi .. 
dzenia pami~tek, stanowi~ dla wielu pelne poe
tycznego uroku zaj~cie. 

Opisuj~c wody Buskie, nie nalezy nam zapomi ... 
nac 0 wodach okolicznych. z tych naukowo zba
danemi zostaly zrodla w Owczarach, Baranowie 
i Godawie. Rozbiorem ich chemicznym zajmowal 
siQ professor Kitaj ewsk.i. 

W Owczarach znajduj~ si~ dwa zrodla bardzo 
do siebie zblizone skladem. Pierwsze z nich ba
dane pod wzglQdem fizycznym okazalo c. g. wo
dy 1,0147, a temperatur~ + 9,2 R. Drugie zro
dlo temuz badaniu poddane mialo '\VOdQ c. g. 
1,0149, a temperatur~ + 10,664 R. W ody te w 16 
uncyach wagi aptekars}riej zawieraly: 

Zrodto pier\\~sze 
K wasu wQglanego . . . 0,420 c. s. f.-

drugie 
0,352c.s.f: 

Azotu. . . . . . . . . . . . . . 0,505 
Cz~sci stalych gran .. 103,4893 

to jest: 
Chlorku sodu . . . . . . . 72,1390 

magnezynu. . 4,5874 
J odku sodu . . . . . . . . . 0,1176 
Bromku sodu . . . . . • . 0,0450 
W Qglanu wapna . . . . . 0,6226 
Siarczanu wapna. . . . . 9,0628 

magnezyi . . 16,6034 
Siarku magnezyi . . . . 0,5122 
Zrodlan6w i poir6-

0,559 
-104,3422 gr. 

- 72,6163 
- 4,6071 

0,1328 
0,0437 
0,5217 
9,3312 

- 16,1208 
- 0,4502 

dlanow. . . . . . . . . . . 0,3993 - 0,5184 
Nadto, jak wyzej juz nadmienilismy, zbadano 

takze zr6dla w Baranowie i Godawie, i te wydaly 
wypadki nastQpUjt!ce: 

W Barano\vie c. g \Yody W Godawie e.g.'" o~ 
==I ,0175- temperatura dy=l,OI30, tempe ~ 

= + 10,8 R. ratura =:-+ 9,34 R. 
W 16 uncyach zawieraty: 

K wasu WQglanego . . . 0,373 c.s.f.- 0,425 c. s. f. 
Azotu. . . . . . • . . . . . . . 0,446 c.s f.- 0,622 c. s. f. 
Cz~sci stalych ....... 132,7154 gr. -84,8446 gr. 

to jest: 

Chlorku sodu . . . . . . . 92,8332 
magnezynu. . 10,4563 

Jodku sodu . . . . . . . . . 0,2058 
Bromku sodu . . . . . . . 0,0583 
W ~glanu wapna . . . . . 0,5530 
Siarczanu wapna. . . . . 13,0406 

-- 58,7213 
- 3,7213 

0,1396 
0,0476 
0,6296 
7,5801 

"\\Tspomnielismy wyzej o romantycznych okoli-
, • • I • • • • • 

each Buska, ktore naJWI~CeJ uprzyJemniaJ~ Cier-
pi~cym pobyt w tem miejscu. Rozkoszne okolice 
Skorocic, Pinczowa i t. p. miejsc, jak rowniez 

magnezyi .. 14,7887 
Siarku magnezyi. . . . . 0,5438 
Zrodlanow i pozrodla-

-13,1179 
0,5642 

now . . . • • . . . . • . . • 0, 2357 - 0,2995 

• 
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Podobnez zr6dla' nawidzane coraz CZQSCiej, 
posiada i Solec. Za staraniem tutejszego gospoda
rza, pana Godefroi, urz~dzono zrodlo i lazienki, 
przygotowano mieszkania wygodne dla chwilowo 
Solec odwidzaj~cych. Troskliwosc w najmniej
szych szczegolach, tak co do zaspokojenia potrzeb, 
jako tez uprzyjemnienia pobytu Iecz~cym siQ, co
raz wigcej ich przyci'!ga nawet z odleglych stron 
kraju, i moie wkrotce wzrastaj<}ca wzi~tosc wod 
Soleckich postawi ten zaklad na rowni z zagra· 
nicznemi. 1V porze letniej, procz stale bawi~cych 
kilkudziesi~ciu rodzin, zjezdzaj~ siQ tu z Buska i 
okolic, juz dla zabawy, jui dla zwidzenia pi~knych 
miejsc, w ktore nadwislanskie strony obfituj~. Przy
jemnosci polegaj~ce na wspolnych wycieczkach, 
widowiskach teatralnych, konccrtach, balach, miej
scowej czytelni, po niejakim czasie cale towarzy
stwo zblizaj<} do siebie, zamieniaj~c je niejako w je
dno familijne grono, ktore z nastaniem zimniej
szych miesi~cy z zalem siQ rozstaje, ale zwykle 
z ulg~ wraca do ognisk domowych. · 

W oda Solecka odznacza si~ stosunkowo mniej
. sz~ ilosci~ siarczanu magnezyi, a znaczniejsz~ soli 

kuchennej i jodku sodu. 
Dwa zrodla tamtejsze badane hyly przez !(ita. 

jewskiego, i ten uczony znalazl w nich: 

No,ve irodto c. g. 1,0190 Da,vne irodto c. g. 
temperatura== 15,36 R. 1,0135, temperatura 

== 13,2 R. 
K wasu w~glanego . . . 0,450 c. s. f:- 0,387c.s.£. 
Azotu . . . . . . . . . . . . . 0,328 c. s. f.- 0,364c.s.f. 
CzQsci stalych ....... 131,4095 -127,0111 gr. 

to jest: 
Chlorku sodu ....... Ill ,3044 

- magnezynu. . 4,5946 
J odku sodu . . . . . . . . . 0,2543 
Bromku sodu . . . . . . . 0,0548 
W Qglanu wapna • . . . . 0,6678 
Siarczanu wapna . . . . 10,5216 

- magnezyi... 3,1609 
Siarku magnezynu . . . 0,6131 
Zr6dlan6w i pozrodla-

-107,5995 
- 4,4420 
- 0,1479 
- 0,0497 

0,5739 
- 10,1683 
- 3,0571 
- 0,4966 

now . . . . . . . . . . . . . 0,2380 0,4 761 
Nakoniec 'voda Szczerbakowska, do tejze ka

tegoryi nalei<!ca, zawiera najwi~cej czfJsci stalych 
i w nich stosunkowo najwi~cej soli gorzkiej, naj
mniej siarkow. Mac. g. 1,0373, temperatur~ + 10 R. 

W 16 uncyach, wedlug l{itajewskiego, zawiera: 
K wasu w~glanego . . . . . . . . . . . . . 0,392 c. s. f. 
Azotu. . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 0,145 c. s. f. 

KSI~GA. SWIAT A. Cz. I. R. V. 

• 

CzfJsci stalych ................ 334,1535 gr. 
to jest: 

Chlorku sodu .....•...••..•... 246,6280 
- magnezynu . . . . . . . . . . . 15,5928 

J odku sodu. . . . . . . . . • • • . . . . . . . 0,1563 
Bromku sodu. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1509 
W ~glanu wapna . . . . . . . . . . . . . . 0,5809 
Siarczanu wapna . . . . . . . . . . . . . . 15,3676 

- magnezyi. . . . . . • . . • . . 55,0119 
Siarku n1agnezynu. . . . . . . . . . . . • 0,27 58 
Zrodlanow i pozr6dlan6w . . . . • . 0,3 93 
w oda ze wszystkich tych zrodel swiezo czer

pana wydaje male perelki, jest zupelnie czyst~, 
z zapachen1 nieprzyjemnym jaj zgnilych, od siar
kowodoru pochodz~cym. Smak jej, oprocz tego 
jaki jej nadaje siarkowodor, jest jeszcze slono
gorzkawy. Nieprzyjemny jej zapach i stnak s~ 
powodem ze wielu chorych, szczegolniej w po
cz~tkach, wielki wstr~t do niej uczuwa. 

Lubo nie mamy zaniiaru rozbierac wod Buskich 
pod wzgl~dem ich skutecznosci lekarskiej, zdaje 
si~ jednak iz nie od rzeczy b~dzie wymienic choc 
znaczniejsze slabosci, w ktorych wody te staj~ si~ 
pomocnemi. W ogolnosci we wszystkich slabo
sciach chronicznych najwifJcej chorzy doznaj~ ulgi; 
tu mozna policzyc: skrofuly, zatkanie trzewiow 
brzusznych i nieregularne kr~zenie krwi, wysyp
ki chroniczne, przypadlosci koltunowe i nakoniec 
artrytyzm i reumatyzm. Doktor Grygowicz po
daje jeszcze, iz wody z tych zrodel skuteczne s~ 
i na robaki. 

Sklad wyzej wspomnianych wod nadaje im pod 
wzglfJdem terapeutyczno-chemicznym osobne miej
sce. Dalyby si~ ony najwlasciwiej porownac 
z AkwisgranSkC!-, od ktorej rozni~ si~ tylko slab~ 
alkalicznosci~, i z wodami Kreuznach , od ktorych 
jednak odroznia je siarek magnezynu. Zawsze s~ 
to silne jodowe solanki, tern si~ od innych od
znaczaj~ce, ze zawieraj~ wi~cej jodu jak bromu, 
ktorego ilosc tak jest mala, ze nawet uszedl uwagi 
niekt6rych analityk6w. 

Ciechocinek jeszcze jest pozniejszym jak Busk; 
wzrost bowiem tego zakladu dopiero datuje od 
zaprowadzenia stalej zeglugi parowej na Wisle. 

Min~wszy kilka kolonij rozci~gajC!-cych si~ 
wzdluz brzegow Wisly, natrafiamy najprzod na 
osad~ zlozont~: z zabudowan fabrycznych , skla
dow soli i mieszkan prywatnych: to warzelnia soli 
ze wszystkiemi przynaleznosciami. Jedna brama 
dziedzmca otaczaj~cego fabryk~ wychodzi na dro-

18 
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g~ wysadzon~ drzewami, ktor~ otaczaj~ z obu 
stron l~ki pokryte bujn~ roslinnosci~. Po prawej 
stronie tej drogi w odleglosci malej wersty od wa
rzelni znajduj~ ·i~ g?·ade1·nie, po polsku doskonale 
nazwane t(Jiniami. Przy tych t~zniach szeregiem 
na werst~ d!ugim ustawione biale doml{i zajmuj~ 
przybywajq,cy na kuracy~. Po lewej stronie jest 
plac targowy i poczta. Opodal, rownolegle ?o po
przedzaj~cej alei, ci:}gnie si~ druga, 1nlodem1 drze
wami wysadzona, przeznaczona na przechadzk~ 
i wiod~ca do zrodla. Samo zrodlo otacza spory 
ogrodek, a w nim rozwesela chorych przybywaj~
ca z Warsza\vy n1uzyka. Prostopadle do powy
zej wzmianlrowanej alei rozciq,ga si~ galerya, slu
z~ca dla lecz~cych si~ za miejsce pobytu w slo
tnych godzinach. W koncu wystawki jest mala 
kapliczka z obrazem Najswi~tszej Maryi Panny. 

W blizkosci zrodla znajdujemy mieszkanie Dr. 
Ignatowskiego i trzy numera lazienek; dalej sze
regiem id~ ozdobne palacyki, nalez~ce ~o. zam?
zniejszych rodzin, ktore tu przez czas p1c1a wod 
i k~pieli przetnieszkujC!-. W kierunku alei sluz~cej 
do przechadzek ci~gnie si~ droga prowadz«!ca do 
stareO'o Ciechocinka; przy niej jest hotel p . Mul
ler i druo-a oberZa ; dalej rz~dem stoi kilka po-

o b. 
rz~dniejszych don1ow, a wprost nich s.zereg .Ia-
lutkich d woreczkow, mieszczq,cych najw1~ksz~ ltcz
b~ chorych. Ta dzielnica nazywa si~ krzywd'!. 
Za krzywd~ dlugi i bialy budynek je ·t miejsce~ 
gdzie truppa "v~drownych aktor?w. przed~taw1a 
niczne widowiska ku uprzyjemnienin chw1l go
szcz~cym. Dalej znowu wznosz~ sifJ rz~dy do· 
mow stanowi(}cych stary Ciechocinek. 

W ody Ciechocinskie nie zostaly dot~d nalez!cie 
zbadane. Rozbi6r chemiczny podaje nast~pu.J~cy 
w 1,000 cz~sciach sklad tutejszej wody: 

W ody czystej . . . . . • . . . . . . . . . . . . 946,86889 
Chlorku sodu (soli kuchennej).... 37,63593 

- wapna . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,67723 
Chlorku magnezynu . . . . . . . . . . . . 5~91496 
Bromku magnezyi ......... o • • • • • O, 09280 

Siarczanu sody ............... . 
- potaztl ............ . • 

Dwuw~glanu tlenku zelaza .. .. . 

1,13477 
0,14600 
0,02563 

sody .. . . . .... .. t • 0,50379 
• 

l(wasu zrodlowego i krzemionki slady. 
Smak tych wod jest nader przykry, bo slono

gorzki. 

Oddychanie powietrzem nasyconym sol~ jest 
jednyn1 ze srodkow kt6remi chorzy pozbywaj~ si~ 
swoich dolegliwosci; dlatego tez po poludniu na
st~puje przecbadzka pod t~zniami. Tu jedni scho
dz~ si~ nad zbiornikien1 solanki, drudzy pod 
t~zniami, a inni, \vyszedlszy na 'vierzch tQzni, lu
bujq, si~ widokiem okolicy. PrzechadzkQ pod t~
zniami uprzyjemnia muzyka. 

Monotoni~ Ciechocinskiego towarzystwa prze
rywa tylko przybycie statku parowego" wioz~ce
go mu nowe zasoby zycia. 

Poniedzialki i pi~tki przeznaczone s~ tutaj na 
zabawy w hotelu Miillera, i tak, jesli nie weso
lo, to znosnie przynajmniej ubiega czas letnich 

• • 
IDleSI~cy. 

Oprocz zrodel ktoresmy wyzej wyn1ienili kraj 
nasz posiada jeszcze wiele innych, lecz te nie s~ 
dot~d dostatecznie rozpoznane ani chetnicznie, ani 
lekarsko, choe niew~t.pliwie przyjdzie czas ze to 
nast~pi. 

Nalezy na1n jeszcze tylko wspomniec o wodzie 
Gozdzikowskiej, ktora rozbierana przez professo
ra l{itajewskiego nast~puj~ce w 100 cz~sciach po
kazala wypadki: 

I( wasu w~glanego ..................• 

Azotu ........... · · ·: · · · · · · · · · · · · · · 
Tlenll .................... • · · · · · · · · 
w ~glanu zelaza ................... . 
l{rzemionki ............... · · · · · · · · · 
W ~glanu wapna ......•..... · · · · · · · · 

- sody ........ · · · • · · · · · · · · · • 
Chlorku wapna i potazu ... · · · · · · · · · · 
Istot organiczn y ch slad. 

A. W ... . cki . 
• 

45,2 
33 2 

' 41,0 
3,9 
2,4 
0,2. 
1,5 
0,4 

• 
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SEN LETNI ZWIERZ4T. 

Podobnie jak wielu zwierz(Jtoln strefy unliarko
wanej i zimnej opiekuncza natura dala sen zimo
wy, utrzymuj~cy je przy zyciu podczas mrozow 
zbyt t(Jgich, tak w strefie gor~cej znajdujemy to 
samo zjawisko, ulatwiaj~ce zwierz~tom przebycie 
posuchy i skwaru letniego. Wplyw promieni slo
necznych pomi~dzy zwrotnikami tak jest prze
wazny, ze niszczy cz~stokroc zycie roslinne, wy
susza · rzeki, i warstw~ ziemi rodzajnej zamienia 
w gor~cy i pop~kany poklad gliniasty. Zt~d wkra
jach zwrotnikowych upaly mniej wi~cej podobny 
wplyw wywieraj~ na swiat roslinny i zwierz~cy, 
jak zimna w krajach wi~cej ku polnocy polozo
nych. Wiele tez zwierz~t strefy gor~cej, podczas 
najwi~kszego skwarn, wpada w stan odr~twienia, 
zwany snem letnim {aestivatio). 

Znany naturalista angielski Darwin, w zajmuj~
cen1 sprawozdaniu swojem 0 podrozy okr~tow 
, ... ~dventure" i ,Beagle,'' skresla zywy i malowni
czy opis ciszy jaka w tych krajach panuje w porze 
gor~cej. l(rokodyle i w~ze dr~twiej~ i chowajq, 
si~ w g!~b' ziemi; czworonogi po cz~sci wpadaj<! 
w stan letargiczny, jak np. ten1'ek na wyspie Mau
rycego, zwierz~ ss~ce, pokrewne naszemu jezowi. 
Zdaje si~ jakby zamarly wszelkie zycia objawy. 
Lecz za nastaniem pory deszczow scena zmie
nia si~ w sposob prawie czarodziejski. Wszystko 
co dot~d bylo uspione' rozbudza si~ i ozywia: 
oblicze przyrody now~ przybiera postac. Nie
kiedy ziemia poruszy si~ nagle i rozst~pi, a z lo
na jej wydobywa si~ na wierzch w<J:z lub alliga
tor. I Aleksander v. Humboldt przytacza iz, we
dlug opowiadan krajowcow, ponad bagnami zwil
zona glina cz~stokroc rozpada siQ w brylki i pod
nosi wzgorkowato, poczen1 , jak przy wybuchu 
wulkanow szlamowych, nagromadzona ziemia zo
staje gwaltownie w powietrze wyrzucon~. 1\fie
szkancy, obeznani ze znaczeniem tego zjawiska, 
uciekaj~ wtedy, bo wiedzct ze niezawodnie z tego 
miejsca wylezie olbrzymi w~z wodny albo luszczy
sty krokodyl, ockniony z odr~twieuia pierwszem 
spadni~ciem deszczow. 

Dla dopelnienia w sposob dosadny i prawdziwy 
obrazu tego pa·zejscia, podajemy tu slowa mfJza, 
ktory w opisywaniu przyrody umie bye razem 
uczonym, poet~ i malarzem. 

,Gdy pod dzialaniem prostopadlych proruieni 
lonca, nieprzycmionego najlzejsz~ chtnurk~, zw~

glona darn Ltanow 1) w proch si~ rozsypie, m6wi 
Aleksander v. Humboldt, zie1nia rozpada si~ miej
scami, jak od silnego trz~sienia, a gdy siQ jeszcze 
zdarzy iz dwa przeciwne pr~dy powietrza zetkn~ 
si~ z sob~, sprawiaj~c ruch wirowy, wtedy step 
dziwny przedstawia widok .. W lejkowatycl1 chmu
rach, ktorych w~zsze konce przesu"'aj(!. siQ po zie
mi, piasek wznosi si~ w powietrze, na podobien
stwo tr~b wodnych, owego przestrachu zeglarzow. 
Niepewne, blado-plowe swiatlo l"Ozlewa si~ po ni
wach opustoszalych. l{rq,g nicba zdaje si~ spu
szczac coraz nizej, sciesniaj~c granice stepu i umysl 
w~drowca niepoj~tym ogarniaj~c smutkiem. Po
rwana wire1n ziemia, delikatnym pyletn przejmuje 
atmosfer~ i powi~ksza jeszcze dnsznosc powietrza. 
Wiatr wschodni, przechodzC!C przez niezmiernej 
rozcit!-glosci obszary rozpalonego gruntu, zamiast 
ochlody, now~ tylko przynosi spiekot~ Znikajct 
nawet kalnze, ktore dot~d utrzymywaly si~ pod 
cienist~ oslon~ palm wachlarzowycb. Jak w kra
jach polnocy zwierz~ta dr~twiej~ od zi1nna, tak 
tutaj w wyschlej glinie spoczywajq, nieruchomie 
krokodyle i w~ze Boa ronst1·icto1'. W sz~dzie mar
twosc jednostajna, i wsz~dzie sciga spragnionego 
OWO zlamanie promieni swiat}a, wywoluj~Ce u}u. 
dne zjawisko oddalouej wody. Owiane gfJst~ 
kurzaw~, dr~czone glodem i pragnieniem, bl~
kaj~ si~ konie i bydlo, wietrz~c z wyci~gni~t~ 
szyjC!, aby przeczuc gdzie w poblizu niezupelnie 
wyparowan~ kaluzfJ. 

,Rozwazniej i przebieglej muly innym sposo
bem staraj~ si~ ugasic trapi~ce ich pragnienie. I{u
lista i rowkowana roslina amerykanska, kaktus 
melonowy, w kolczatej swej oslonie zawiera rdzen 
wodnisty. Muly najprzod kopytami rozbijaj~ ostre 
kolce, a potem ostroznie wylizuj~ chlodny plyn 
roRlinny. ...t\.le czerpanie z tego zdroju ozywczego 
bywa dla nich niebezpieczne; bo cz~stokroc kolce 
kaktusowe szkodliwie rani~ je w nogi .. 

,Nawet i wtedy, gdy po doskwierajC!cyn1 upale 
dziennytn nastfJpuje chlod nocy, konie i bydlo nie 

1) Llanos, wyrnz hiszpanski? oznaczajq,cy bezdrzewne 

rowniny Ameryki poludniowej • 

• 

• 
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maj~ odpoczynku. Ogromne nietoperze scigajq, je 
:we snie, czepiajq, si~ ich grzbietu i wysysaj~ krew, 
zostawiaj~c j~trz~ce rany, w ktorych potem gniez
dz~ si~ moskity, hippoboski i inne kol~ce owady; 
a wszystkie te cierpienia m~czenskie sprowadza 
niedostatek wody. 

,Gdy wreszcie po dlugiej posusze nast~pi pora 
deszczow, step caly inne nagle przybiera wejrze
nie. Ciemny bl~kit niezachmurzonego dot~d nieba 
zaczyna siQ rozjasniac. Noc~ zaledwo rozpoznac 
mozna czarniaw:} przestrzen w gwiazdozbiorze po
ludniowego krzyza. Znika coraz bardziej lagodny 
fosforyczny blask magellanskich oblokow. Nawet 
stoj~ce w zenicie gwiazdozbiory polyskujq, swia
tlem drz~cem i mniej planetarnem. Naksztalt Ian
eucha gor oddalonych zjawiaj~ sj~ na poludniu po
jedyncze chmury. Mglawe wyziewy rozci~gaj~ 
si~ po widokr~gu, i slychac zdala grz1noty, zapo
wiednicz, ozywczego deszczu. 

,Zaledwo powierzchnia ziemi zostanic zwilzon~, 
step bujn~ pokrywa si~ roslin~osCiC!. Ocknione 
swiatlem, rozwijaj~si~ mimozy, witaj~c z ptastwem 
swiegoc~cem wspanialy wsch6d lonca. l{onie i 
bydlo pas~ siQ teraz swobodnie. W wysokiej tra
wie ukrywa siQ pysznie centkowany jaguar, ina
g!ym skokiem chwyta przeci~gaj~ce zwierz~ta." 
Zaprawd~, rnistrzowski to obraz, jak wszystko 

co wychodzi z pod piora wielkiego Humboldta! 
Przedstawia on przejmuj~co zab6jczy wplyw jaki 
upal i posucha wywieraj'b na zycie organiczne. 
z niekt6rych roslin zwrotnikowych w porze gor~
cej, podobnie jak u nas w zimie, op~dajq liscie. 
Plazy ukrywaj~ si~ w ziemi , a zwierzQta ss~ce 

• 

czas najwi~ks~ego skwaru przep~dzaj~ w sennem 
odr~twieniu. Slimaki chowaj~ si~ w swe skorupy; 
zaden owad nie brz~knie w powietrzu; nawet ry
by, po wyschni~ciu rzek, zapewne w szlamie szu
kaj~ schronienia, bo znikaj~ gdzies bez sladu. 

Ostatecznosci zwykle w naturze podobne wy
woluj~ zjawiska: dotknij sifJ rozpalonego do czer
wonosci zelaza, lub dotknij go si~ przy mrozie 
28-30 stopniowym, a doznasz jednakowego pra
wie uczucia. Jak w naszej strefie umiarkowanej 
zima, tak w krajach mi~dzyzwrotnikowych letnie 
upaly s~ por~ wypoczynku organicznej przyrody; 
tylko ze tam miejsce naszego sniegu, lodu i mrozu 
zast~puje wiatr ogniem zion~cy, spiekla, wypalon~ 
ziemia, wyschni~cie wod it. p. Nadmiar gor~ca, 
tak samo jak nadmiar zimna, rozstraja istoty 
organiczne, przyczem i to jeszcze zasluguje na 
uwagQ, ze odr~twienie swiata zwierZQCego i ro
slinnego, w najzupelniej przeciwnych sobie kli
matach, przypada niemal jednoczesnie; wiadomo 
bowiem iz kraje polozone na poludnie od rownika 
wlasnie wtedy maj~ lato, kiedy my mamy zim~, 
i naodwr6t. Widoczna wi~c ze Stworca nie przy
wi~zal tej potrzehy wypoczynku do iadnej ozna
czonej pory, ale do wspolczesnego mniej wi~cej 
n~ calej kuli ziemskiej periodu. Dlatego, zamiast 
niewlasciwych wyrazen sen zimouJy, sen letni, tla
lezaloby raczej nzyc orzeczenia iycie senne (Hy
pnobion); boc nie ustaje zycie w tej pozornej 
martwosci, i nie jest to zaden stan chorobliwy, 
jak letarg, Iecz jeclen z nieodzownych objawow 
czerstwej calkiem, a tylko chwilowo wyczerpa
nej, sily zywotnej. 

• 

• I.IRNIK PYSZNY (MENURA SUPERBA) . 

Dawniejsi naturalisci, uwiedzeni znaczn~ jego 
wielko.'ci~, policzyli tego ptaka do rz~du kur, pod 
nazwiskiem bazanta lirowego. Cuvier i Temminck, 
przez wzgl~d na ksztalt nog, w ktorych palce s~ 
zupelnie wolne, i dziobu, w ktorym okazuje ,viel
ki~ podobienstwo do drozdow, policzyli go uo wr6-
blowatych (Passares). 

(iould, ktory zebrul bardzo wiele spostrzezen 
nad sposobem zycia lirnika, mniema ze on, wraz 
z dwoma amerykanskiemi rodzajami (Pteroptochus 
i Scytalopus) tworzy oddzieln~, charakterysty-

cznq, gruppQ. \V ielkosc ty lko i ks·z·talt ogona ro
zni go od tych dwoch ptak6w, lecz poniewaz 
wspolnie z niemi rna przy nasadzie dzioba sztywne 
szczecinki, nadto poniewaz odznacza si~ t~z sam~ 
}atwosci~ \v biegu a nieudolnosci~ w locie, slu
sznie wi(JC do jednego z niemi pokrewienstwa 
moglby bye policzonym. 

Cechy lirnika s~ nast~puj~ce: 
Dziob pro sty, przy nasadzie rozszerzony; go r

na szcz~ka lekko zgifJta, wystajl}ca koncem nad 
doln~, szczerbata, z wyrainym szczytem; nasada 
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dzioba i podbr6dek rzadkiemi szczecinami- opa
trzone. Nozdrza poboczne, przysrodkowe, jajo
wate, blon~ przymkni~te. Nogi poskoczne, wyso
kie, cienkie; pazury prawie tak dlugie jak palce, 
tylny od ksiuka o polow~ od innych dluzszy. 
Skrzydla kr6tkie, zaokr~glone; pierwsze lotki sto
pniowane, nast~pne od 6-9 wl~cznie jednostajnej 
dlugosci. Ogon u samca bardzo dlugi, z 16 ster6-
wek utworzony, z ktorych skrajne lirowato n~ ze
wnq,trz s~ zakrzywione ' wewn~trzne zas pol~
czone wl6knami. Sterowki samic tak sq, pospoli
cie ulozone, ze tworz~ ogon klinowaty. Lirnik co 
do wielkosci ciala nie ust~puje bazantowi, glow~ 
ma malq,, a na jej tyl~ej cz~sci znajduj e si~ pierz a
sty grzebien. 

Pokrycie jego jest g~ste, mi~kkie, puszyste, na 
grzbiecie brunatne, w oliwkowy kolor wpadajq,ce, 
na skrzydlach i podgardlu rdzawe, na brzuchu i 
piersiach popielato-zielone. W ogonie dwie skraj
ne ster6wki bardzo dlugie, esowato wygi~te, z cho
r~giewkami wewn~trznemi, w poprzek brunatno 
i rudawo-z6lto pr<agowanemi, plamq, czarn~ zakon
czonemi. Pozostale w liczbie 12 s~ dluzsze od 
skrajnych, powieyvne, strz~piaste; z nich dwie 
srodkowe z jednostronnemi w~zkiemi chor~giew
kami, nawzajem si<a krzyzuj~c, w p6lkole na boki 
si~ rozwijaj~; caly ogon najwyborniej ksztalt liry 
wyobraza, i z tego tez powodu ptak ten lirnikiem 
zostal nazwany. 

Mieszka w Nowej Hollandyi w tak zwanych go
rach Modrych. Gould zapewnia ze lirnik jest 
najbojazliwszym ze wszystkich znanych mu pta
kow, i najtrudniej jest go podejsc. Dodaje on ze 
cz~sto przez cale dnie bl~kal sifJ po g6rach za je
go glosem, a jednak nie mogl go dostrzedz. Polo-

• • • 
wanie na lirnika uznaje ten badacz za niezmiernie 
trudne i prawie niemozebne. Ptak ten bowiem 
przebywa pospolicie na niedost~pnych, urwistych 
skalach, nad brzegiem niezgl~b1onych parow6w po
lozonych, w g~stwinach wij~cych si<a roslin, albo 
cienistych drzew, pomi<adzy _ktoremi przedrze~ sifJ 
jest niezmiernie trudno. Tylko najostrozniE~j czol
gaj~c si~, mozna go podejsc, najmniejszy bowiem 
szelest, zlamanie suchej galfJzi, potoczenie si~ ka
mienia, przestrasza tego ptaka i sklania go do 
ucieczki. Niezawsze jednak jest on tak bojazli
wym; niekiedy mozna go spotkac w miejscach do
st~pnych, w nizkich krzakach, i wtedy, zwlaszcza 
na koniu, ktorego si~ mniej obawia niz czlowieka, 
mozna si~ latwo do niego zblizyc. W Illavara po-

luj~ na lirnika z psami, ktore tak s~ ulozone, ze 
dostrzeglszy go przy ziemi, rzucaj~ si~ gwa}to
wnie, w skutek czego ptak wskakuje na . wyzsz~ 
gal~z, i s~dz~c si~ zupelnie bezpiecznym, spokojnie 
si~ im przypatruje. Tymczasem mysliwy, korzy
staj~c z halasu jaki psy robi~ swojem szczekaniem, 
szybko sifJ przybliza i kul~ mu posyla. 

Inne r6wnie skuteczne post~powanie , w celu 
zblizenia si~ na strzal, polega na tern, ze strzelec, 
uslyszawszy glos lirnika, przymocowy,va do swe
go kapelusza ogo.n samca, a poruszajC!C glow~, 
zwolna posuwa si~ w stron~ z ktorej glos wycho
dzi. Lirnik, gdy go dostrzeze, s~dzi ze widzi przed 
sob~ rywala; zrazu siedzi spokojnie i zazdrosnie 
tylko spogl~da ~ lecz wkoncu zniecierpliwiony i 
rozgniewany jego ciq,glem zblizaniem si<a, zapomi
na o swojej bojazliwosci i sam do walki wyst<apu
je. Jednak i tu przezornosc go nie opuszcza, a 
l<akaj~c si<a jakiej zasadzki, przy przeskakiwaniu 
z gal~zi na gal~z stara si~ wcif!z bye ukrytym 
przed okiem mniemanego rywala. Chc~c go doj
rzec, mysliwy wydaje niezwykly glos, czy to za 
po1noc~ piszczalki, czy tez jakin1s innym sposo
bem. W skutek przestrachu, a bye moze cielrawo
sci, lirnik szybko wskakuje na wyzsz~ gal~z, i jest 
widzialnym przez t~ tylko chwilk~, przez kt6r~ 
chce zbadac przyczyn~ niezwy klego szelestu. Z tej 
chwilki winien strzelec ltorzystac, gdyz skoro 
ptak dojrzy twarz czlowieka, nieochybnie znika 
w najblizszej gfisto zaroslej przepasci. Prawie ni
gdy nie stara si~ on lotem unikn~c groz<!cego mu 
niebezpieczenstwa, tylko chroni si~ przed niem 
rownie szybkim jak zr<acznym biegiem. 

Przy tych polowaniach slyn~ z powodzenia kra
jowcy, ktorzy sun~c zcicha jak w~ze, potrafi~ do 
tego stopnia zblizyc si~ do ptaka, ze pomimo nie
dokladnej broni, jak~ pospolicie posiadaj~, prawie 
nigdy ich strzal nie chybia. A jezeli l\:tory z nich 
przypadkiem, lub przyj~wszy obowi~zki strzelca 
u l;>ialego, dostanie dobrq, strzelb~, to o zaklad isc 
mozna ze kazdy strzal da mu ptaka w plonie. 

Lirnik nie pozostaje wci~z w jednej i tej samej 
okolicy, lecz zmienia rniejsce swego pobytu, na 
spos6b naszych przelotnych ptak6w, stosownie jak 
tu lub owdzie znajduje dla siebie pozywienie. 
Okolica w kt6rej wykonywa swoje w~drowki zda
je si~ bye niezbyt rozlegl~; ogranicz~ si<a zapewne 
na g~stwinie, kt6ra nieprzerwanie gory pokrywa
j~c, w~zkim tylko pasem granicznym dotyka ro
wnin, a rozci~ga si~ na 1 - 2 stopni szerokosci. 
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Z latwosci~ wst~puje on na skali te, niedost~pne 
dla ludzi Wzgorza, gdyz budowa jego nog i fl1USku
}ow je t tego rodzaju, ze ulatwia 1nu pokonanie 
wszelkich trudnosci. Gdy napotka na swej drodze 
pionow~ skalQ, skacze na ni~, a sciany wysokiej 
na 10 stop dosiQga prostym rzutem, bez uzycia 
skrzydel. 

Glos jego jest bardzo urozmaicony i 1noze prze
chodzic wiclc 1nodulacyj. Zrazn brzmi on jak glo
sne wolanie, ktore z wabieniem moze bye por6-
wnane, i ktore niekiedy przez kwadrans odbija 
si~ w gorach poprzedzielanych przepasciami; na
st~pnie ztnienia si~, slabnie i przechodzi w ~piew 
przytlumiony, ktory zaledwio o kilkanascie kra
kow slyszec mozna. Pospolicie przy tych nlodu
lacyach glo ,u lirnik zachowujo siQ zupelnic spo
kojnie, lecz niekiedy spiew swoj przerywa i po 
chwili dopiero rozpoczyna go na nowo, z szele
stem lttory n1ozna przyrownac do trzeszczenia 
gnieconych orzechow, i zywEhn poruszauiem ogo
na. Oprocz tych naturalnych i do jego wewn~trz
nego usposobienia zastosowanych glos6w, lirnik 
cz~sto na 'laduje inne ptaki, jakoby chc<!C je wy
~zydzic, niekiedy nawet wyje jak dziki pies nowo
holandzki, zwany dingo. "\V czesne mi t·ankami i 
wieczoratni najchQtniej probuje on 1nocy i gi~tko
sci swego glosu, i wtedy tei najlatwiej mozna go 
odszukac. 

Za pokarm slui~ n1u rozn1aite owady, jak chra-

baszcze stonoai i t . p. Gould znalazl w silnem i 
" ' 0 

muskularnem jego wolu szcz~tki slimakow dose 
n1ocn<! skorup~ pokrytych. 

Nie wiemy nic pewnego o sposobie jego rozmna
zania si~ . Gould, pomimo najstaranniejszych po
szukiwan, znalazl tylko jedno gniazdo, a ze taka
we na nieszcz~scie bylo jui po wypierzeniu si~ 
mlodych, nie mogl wi~c zebrac zadowalniaj~cych 
wiadomosci. 

Strzelcy miejscowi zapewniali ze gniazdo lirni-. 
ka zawsze jest umieszczone na szczycie skaly, 
przy ziemi, na drzewie lub na pniu j ego. R~bacze 
drzewa, kt6rzy w skutek zaj~cia swego cz~sciej 
jak ktokolwiek inny znalezc mog~ jego gniazdo, 
utrzymuj~ ze jest podobne do gniazda sroki i ze 
w niem zwykle jedno tylko jaje samica sklada. 
Inni jednak krajowcy twierdz~ ze <lwa jaja jasne, 
z czerwonemi plamkami pospolicie w nien1 znaj
dywali. 

· Przez Gould'a odkryte gniazdo by!o na wierz
cholku skaly, 'v miejscu dostatecznie oslonio
nem i tak wysoko umieszczone, ze wysiaduj~cemu 
ptakowi, pon1imo iz sam byl ukryty, dozwalalo wi
dziec naj1nniejsze poruszenie w calej okolicy. 
Gniazdo to bylo wielkie, gl~bokie, z gory zaskle
pione, z ksztaltu podobne do miednicy; z wierz
chu skladalo si~ z chrustow, a wewn~trz bylo wy
lozone lykien1 i korzeniami. 

Tyle tylko moze1ny powiedziec o sposobie zy
cia tego ptaka, l{tory, pomimo iz coraz rzadszym 
obecnie si~ staje. malo jest jeszcze poznanym. 

HISTORY A I STATY.STYKA KAWY. 

Drzewo kawowe, zwane w jQzyku naukowym Kawa, ktorej uzycie po calyrn dzis rozpowsze-
od cza ·u Linueusza cof{ea a1~abicn, odmienne w ro- chnilo SiQ swiecie, ualezy. do liczby niewielu ro
znych epokach i u roznych narod6w nosilo miana. slin uzytkowych pochodz(!cych z Afryki; badania 
Arabowie nazywali je cah1;nh, Egipcyanie cal~ava bowiem Rittera przekonaly ze ojczyzn~ jej nie 
albo coara, Persowie calzroe, Turcy cahrelz, Ko- jest Arabia, jak mniemano dawniej i jak dzis je
chincbiitczycy ctiy ruplze. Rosliny kawowe nale- szcze wskazuje nazwisko naukowe ( coffea arabica), 
ZC! do wielkiej familii 7·ubiace6uJ, t,vorz!!-c w niej lecz Etiopia. 0 ile wnosic moina z bardzo niedo
eddzieln~ aromad~ co(f'eaceolc, w ktorej sklad kladnej jeszcze znajomosci tych okolic, uwazac 
wchodz~ t:kze znane z wlasnoSci lekarskich: ce- nalezy gOrzyste okr~gi Enarea i Kaffa w Abissynii 
pllai!li. · zjJecacuanlza, 1'0n'Jbea e1netica, ch-iococca za kolebk~ roslin kawowych; zdaje si~ nawet ze 
ano·ui(uga it. p. I ostatni nadal im 1niano rodzajowe. Ztamt~d, t0 
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jest od 100 szer. poln., drzewo kawowe rozkrze
wia siQ w poprzek Afryki az do Timbuktu, do 
zrodel Nilu i do ~enegalu; potem na zachod az do 
Sierra Leony i na poh1dnie do Angoli, czyli w ca
lej prawie przestrzeni od indyjskiego do atlanty
ckiego oceanu, jakkolwiek centralnym jego pun
ktem jest Sudan wlasciwy. Z tego tez powodu 
Ritter radzi zamiast cof(ea rn~a!Jito nazwac go c. 
sutlanica. 

Jakkolwickbq,dz, powszechnic nzywana nazwa 
naukowa rna to przynajmniej za sob~, ze nam 
wskazuje miejsce z kt6rego kawa najprzod roze
szla si~ po swiecie. Arabia, a zwlaszcza _1\..rabia 
Szcz~sliwa, czyli kraina Jen1en, jest rzeczywi ~cie 
miejscem najdawniejszej uprawy tej rosliny, a sta
cya Mochha albo Mokka, przy pol~czeniu morza 
Czerwonego z Arabskiem , a% dot~d zachowala 
slaw~ dostarczania wyborowego jej ziarna. 

W polowie 17 wieku Hollandczycy przeniesli 
drzewo kawowe z Mokki do Jawy, kt6ra odtC!d 
zostala jednym z najglowniejszych punktow jego 
uprawy. Dzi ~ Indye niderlandzkie posiadaj~ do 
80 n1ilionow drzew, kt6rych zbi6r przeci~ciowy 
daje okolo 130 milionow funtow kawy. 

Drugi kontyngens dostarczyla Mokka w r. 1717 
wyspie Bourbon, kt6ra obecnie po Mokce naj
lepsz~ rodzi kaw~. 

Inne przesiedlenia tej rosliny nast~pily juz z Ja
wy. Roku 1710 szczep jej poslano do Amster<la
mu, a zta1nt~d przeszla ona nietylko do ogrod6w 
calej Europy, lecz nadto w rozleglych plantacyach 
rozszerzyla Ri~ po Indyach Zachodnich, a poten1 
po Gujani e, V enezueli, Brazy Iii i t. d. 

Obecnie drzewo kawowe liczy przeszlo trzy
dziesci znakomitych ognisk swej upra,vy, miano
wicie: w Afi'.l;ce AbissyniC!, Sierra LeonQ, Port Na
talna przyJ~dku Dobrej Nadziei, wyspy Madaga
skar, Bourbon i Maurycego; UJ Azyi Arabi'!, wy
spy Filipil1skie, Sunda (Jaw~, Su1uatr~ i Celebes), 
polwysep Malakk~, ~pobrzeze Malabaru i wysp~ 
Cejlon; 1v A1ne1·yce Antylle (Barbadoes, l{ub~, Do
mingo, Do1ninik~, Guadelnp~, MartinikQ, Portori
ko, Jamaik~, sw. Lucy~ i Trinidad), l{osta Rik~, 
Venezuel~, trzy Gujany, Brazyli~h Now~ Grenad~, 
Peru i Quito. Pro by przyswojenia kawy we W!o
szech i w I-Iiszpanii niepowiodly siQ. 

W edlug kronik arabskich patron Molcki, szeik 
Szedeli, w ll) stuleciu wprowadzil pierwszy kaw~ 
do Arabii Szcz~sliwej. Naplyw pielgrzymow do 
Mekki, dok~d kawa dosta!a si~ w r. 1467, rozsze-

rzyl wkrotce po \Vschodzie lawQ nowego przy
bysza. Tu takze powstaly pierwsze kawiarnie, 
ktore tern wi~ksz~ pozyskaly wzi~tosc, ze uczuc 
si~ dawala potrzeba zastq,pienia wzbronionego 
przez proroka wina innyn1 jakim napojem. 

W polowie 16 wielru kawa utorowala sobie dro
g~ do I\onstantynopola, zk~d wkrotce cal~ ogar
nQla Turcy~, wprzod jeszcze rozaoseiwszy si~ 
w okr~gach Aleppa i Datnaszku. 1'T miastach 
tych liczne pozakladano kawiarnic, kt6rc niesly-
chanego doznawaly powodzcnia. Turuy znajdo
wali w nich, oprocz orzez,viaj~cego napoju, Jui~k
kie poduszki lub dy,vany i pokojno ~c, slowen1 
wszystkie warunki potrzebne ku rozkosznen1u od
bywaniu ke(u, owego dolce (a1· nienle 1nieszkail.c6w 
Wsehodu. Niektorzy w tych zakladach zaj1nowali 
si~ powain~ gr<! w szachy, inni nauczaj~c~ rozmo
w~: nic d~iwnego wiQc ze lcawiarnie staly si~ 
wkrotcc d}a J{onstantynopola O<Yniskami zycia 
un1yslowcgo, prawdziwemi szkolan1i n1q.dro~ci, do 
czego niepomalu zape,vne przyezynialy si~ i dra
zni~ce wlasno,' ci no"\vego odwaru . . Kawa stala siQ 
wspolzawodniczk~ ko.~ciola islamskiego: cze:hn da
wniej n1cczety, tern teraz byly kawiarnie. Pozna
lo sifJ na te1n duchowiet1stwo ttu,eckie, i mufti wy
dal rozkaz zan1kni~cia wszystkich tego rodzaju 
lokalow; ale nast~pca jego cofn~l zakaz i nwolnj} 
kaw~ od ciq,z'!ccj na niej kl~twy. 

Sprzecznc tc postanowienia wladzy ko ~ ciel
nej, do ktorych kilkakrotnie mi~szala si~ i zwierz
chnosc polityczna, <lowodzily wiclkiego ,vply
wu jaki jnz . obie pozyskal przybysz afryka1J.ski: 
o ile zas wplyw ten wzmagal si~ i 'v czasie po
zniejszym' do,vodzi pocieszne do~ yc prawo tu
reckie, stanowi~ce iz odm6wienie ka,vy zonie ze 
strony InQza staje si~ punkte1n uo rozwodu. Od 
epoki tej zaczyna ~i<J takze Z'\vy-czaj udzielania 
ba/rszisz, czyli datku nrt jJiu;o, a raczej dos}owniP 
na /raw~. Widziemy wi~c ze kawa, pomimo do
znawanego przesladowania, urosla juz wtedy na 
Wschodzic w pot~g~ religijn~, polityczn~ i oby-

• 
CZaJOW~. 

Podobnego prawie losu doznala kawa i na Za
chodzie, dokq,d kilkoma dosta}a si~ drogami. Zdaje 
si~ ze W enecyanie pierw i sprowadzili j~ jako sro
dek lekarski z Lewantu do Enropy, i Mokka po
dobno byJa najdawniejsz~ jej stacy~ handlowq .. 
W Niemczech najwczesniej poznauo j~ w ·wicdniu, 
zaraz po odsieczy tej stolicy przez Sobieskiego 
w r. 1683. Po slynnem w dziejach zwyci~ztwie 
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nad Turkami, znaleziono w ich obozie ogromne 
zapasy cukru, oliwy, ryzu, miodu i kawy. Zdo
bycz ta stala siQ kamieniem w~gielnym przyszlej 
konsumcyi kawy w calych Niemczech, i tegoz 
jeszcze roku Jerzy KulczyckiPolak, za wazne uslu
gi wyswiadczone sprzymierzonym podczas obl~
zenia, otrzymal przywilej na zalozenie pierwszej 
kawiarni w Wiedniu. Na pocz~tku atoli 18 stule
cia funt kawy kosztowai w Lipsku 12

/ 3 talara, a 
nast~pnie Fryderyk Wielki nalozeniem monopolu 
przyczynil siQ jeszcze bardziej do podniesienia jej 
ceny. . 

W Europie najpozniej poznaly kawQ kraje skan-
dynawskie. vV ~aryzu za to juz r. 1669 byla ona 
w uzywaniu, i Sycylijczyk Prokop tegoz . roku 
otworzyl tam istniej~cy po dzis dzien Cafe P1·oco
pe, zaklad ktory pod Ludwikiem XIV zostal pun-
ktem zebrap.ia najznakomitszych pisarzow i arty
stow. Za Ludwika XV liczono juz we Francyi 
okolo 600 kawiarn. 

Wplyw ka,vy na stosunki spoleczne i intellek
tualne dziwnie byl podobny u narodow calkiem 
roznych charakterem i oswiat~. Widzielismy jak 
na W schodzie kawiarnie staly si~ , szkolami m~dro
sci", a prawie . to samo powtorzylo si~ i w glo
wniejszych n1icjscowosciach europejskich. W Pa
ryzu do Caj'e P7·ocOJJe ucz~szczali Voltaire i Fon
tenelle ; w Lipsku do tak zwanej ,kawiarni arab
skiej'' przybywal co wieczor slawny myslic.iel 
Leibnitz. W Londynie pierwsz~ kawiarni'! zalo
zono pod Cromwellem, i w krotkim czasie mno
stwo ich tam powstalo. ,Dogodnosc, n1owi histo
ryk angielski Macaulay, jak~ nastr~czaly te za
klady pod wzgl~dem schadzek i przyjemnego 
przep~dzania \vieczorow z malym bardzo kosztem, 
rzeczywi.scie by!a wielk~. Ludzie klass wyzszych 
i srednich UCZQSZCZali Codziennie do kawiarn dla 
gaw~dy i poslyszenia nowin. l{azdy lokal posia
dal jednego albo kilku mowcow' b~dq,cych tern 
niemal dla owczesnej spolecznosci' czem dzisiaj 
St! dziennikarze.'' Poeta Dryden, przesiaduj~c wie
czorami przy kominku w ulubionej swej kawiarni, 
otoczony kolem lieznie zgromadzonych slucha
cz6w, rozbieral krytycznie najnowsze utwory lite
ratury angielskiej; fakt dowodz~cy ze towarzyskie 
te nawyknienia znakomicie dzialac musialy na wy
rabianie siQ poj~c i ducha na,rodowego. 

PrzystQpuj~c teraz do statystyki kawy, i. ma
j~c na uwadze ze pocz~tkowo cena jej wynosila , . , 
w Paryzu 40 talarow za funt, przyznac mus1emy 

ze, obok przyjemnych dla smaku wlasnosci nowe
go napoju, moda i wiara w przymioty jego lekar
skie przewaznie utorowaly mu drog~. Nie mogla 
jednak kawa w powszechiliejsze wejsc uzycie, do
poki cena jej pozostala wygorowan~. Jeszcze 
w czasie kiedy Napoleon rozci~gn~l nad Europ~ 
swoj system kontynentalny, ci~zylo na niej clo 
wynosz~ce 400 frank ow za 100 kilogramm6w czyli 
okolo 200 funtow. Poiniej dopiero, kiedy zdro
wsze zasady ekonomii politycznej znalazly zasto
sowanie w stosunkach finansowych i handlowych, 
cena jej szybko spadala, a konsumcya rosla coraz 
bardziej. 

Jak znakomity byl ten przyrost, juz nawet 
w ostatnich kilkunastu leciech, przekonaj~ poniz
sze tabelle produkcyi i konsumcyi kawy. 

Produkcya. 

W roku1830. 
Braz y lia • • • • • • • • 6 0 mill. fun tow. 

St. Domingo. • • • • 4 0 

Kuba, Portorico • • 5 0 

Indye zachodnie an-

gielskic • • • • • • 2 2 

Indye zachodnie ni

d erlandzkie • • • • 1 0 

Costa Rica • • • . • • -

Laguajra (Venezu-

ela} ••••••... 6 

Jawa, ~ ~umatra ••• 52 

Manila •••••.••• 

Madras, l\1okka, 

Arahia ••••••• 20 

In dye wschodnie an-
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'' 

,, 
" ,, 

" " , 
" 

" " 

" " 
gielskie i t. d • • 7 

1/2 , , 
Razem •• 2 6 7 1/ 2 mill. funt. 

W 1·okz• 1850. 
2 4 0 mill. fun tow. 
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" " 

44. 
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4 'h. ' ' " 
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7 
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,, 

21 
" " 

10 4 
" 

,, 
C) ') ... 2 " " 

2 3 ,, 
" 

44 ,, 
" 

52 8 mill. fun tow. 

Nadmienic tu nalezy ze produkcya kawy w ln
dyach zachodnich angielskich zmniejszyla si~ tyl
ko przez zaprowadzenie tam emancypacyi nie
wolnikow, ktora pozbawila te kolonie ogromnej 
massy sil roboczych; nowy dowod ze nie przed
wczesne zniesienie niewoli, tylko odpowiednie jej 
przeksztalcenie lezy w interesie materyalnym rz~
dow i samychze ludow. 

• Konsumcya . 

W rolcu 1830. TV roku 1849. 

Wielka Brytania • • 21 mill. fun tow. 34 1/2 mill. funtow. 

Bolandya i Belgia. 8 1 , ,, 68 
" " 
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Niemcy , Austrya, 
Szwajcarya ••• 

Rossya •••••••• 
Szwecya i Dania • 

6 4 mill. fun tow. 

Francya ••.•••• 
Kraje nad morzem 

Srodziemnem • 7 0 ,, ,, 
Hiszpania i Por-

tugalia •••••• 

142 
,. 
I 

16 
16 

61 

13 

ntill. funtow. 
,~ '' 
" " • 

" 
, 

• 

" 
,, 

" 

" " Stany Zjcdnoczone. 41 ,, , 15 2 , ,, 

Razem. 2 7 7 mill. funtow• 52 6 mill. fun tow. 

W Anglii wypada na glow~ 1,13 f:, we Francyi 
1,85 f., w zwiq,zku celnym niemieckim 3,10 f., 
w Austryi 0,50 f., w Stanach Zjednoczonych 7,20 f. 

Jesli zwazymy ze ogolna konsumcya kawy, wy
nosz~ca 526 milionow funtow, licz<!C przeci~ciowo 
po 25 kop. za funt, wprowadza rocznie w obieg 
ogromny kapital 131,500,000 rsr., to trudno nie
uznac w niej jednej z najznakomitszych dzwigni 
handlowych; a ze dzis, lekko licz'!-c, 100 milionow 
ludzi uzywa jej za napoj, a konsumcya ta idzie 
w stosunku ci~gle rosn~cym, wi~c i pod wzglQdem 
zarowno snnitarnym jak moralnym urosc ona moze 
w pot~g~, ktora kiedys, wespol z herbat~, usun~c 
zdo!a w wielkiej cz~sci zgubne upowszechnienie 
napojow spirytualnych. 

' 

• 

PERSPEKTYW A POWIE'I'RZNA . 
• 

Perspektywa w znaczeniu ogolnem jest nauk~ 
scisle matematyczn~' nie maj~c~ nic wspolnego 
z wyobrazni~, bo podci~gnifJt~ pod stale prawidla, 
wzglfJdem ktorych nie rna juz ani sprzecznosci 
w zdaniach, ani zadnego pow£!tpiewania. I tak, 
kaidy przedmiot blizki wydaje na1u si~ wi~kszym: 
domek s~siedni zaslaniu odleglejszy k osci6l; ksi~-
.zyc, ktorego srednica jest cztery razy mniejsz~ od 
srednicy ziemi, pokrywa nam jednak w czasie za
cmien calkowitych slonce, sto dwadziescie razy 
wifJksze od ziemi powierzchni(!, a to z po,vodu ze 
ksifJzyc jest czterysta razy blizszym naszego glo
bu od slonca, i t~ blizkosci~ swoj'!- wynagradza 
brak wielkosci. Skutkiem podobniez perspektywy 
zdaje nam si~ ze drzewa dlugiej alei w miarQ od
dalenia swojego, coraz bardziej ku sobie sifJ zbli
zaj~. Nikt zatem nie zaprzeczy iz naprzyk!ad 
w jakim krajobrazie krzak, postawiony na pier
wszym planie, moze bye tak wielkim jak drzewo 
w znacznej odleglosci; albo ze kanal naprost '"i
dziany powinien bye 'vfJiszym ku kot1cowi, jezeli 
na patrz~cym sprawiac rna wrazenie natury. 

Wprawdzie i teraz jeszcze zdarzaj'!- sifJ malowi
dla i rysunki, kt6rych tworcy jakby zartowac sobie 
chcieli z elementarnych zasad perspektywy; ale 
zawsze wypadki takie pomi~dzy malarzan.1i z po
wolania nalei~ dzis do wyjC!tkow. Przypominan1y 
tu sobie satyryczn~ odezw~, ktorC! poeta francuzki 
Piron w wieku osmnastym uczynil ,do p. p. ry-, 

Ks~GA SwrATA. Cz. I. R. V. 

sownikow, rytownik6w, malarzow, dekoratorow 
it. p.'' Uprasza on ich najpokorniej, aby w razie 
postawienia obok siebie woh1 i owcy, raczyli owe~ 
zrobic mniejsz~ od wolu; aby kogut na wiejskiem 
podworzu nie przenosil glow~ szczytu s~sie~niej 
stodoly; aby ptaki nie byly dziesi~c razy wi~ksze 
od gniazda w ktorem zmiescic si~ maj~ i t. d. 

Wiadomo ze malarze krajobraz6w uzyv;aj~ nie
kiedy ramek ponaci~ganych dosyc g~st«! kratk<! 
z jedwabnych nici, i patrzq,c przez nie na okolic~, 
widz~ kazdy niemal szczegol w osobnym kwadra
ciku; co naturalnie wielk~ jest pomoc~ mechani
czn~ w zdejmowaniu rysunku, bo na papierze znaj
duje si~ kratka zupelnie podobna do tej przez 
jak~ si~ patrzy. Znanem jest takze zastosowanie 
w tymze samym celu wielkich kul szklanych, wy
lanych wewn~trz 1nerkuryuszem albo bizmutem. 
Drzewa, domy, obloki odbijaj~ si~ w tern wypu
klen1 zwierciedle z zadziwiaj~c~ dokladnosci~. i 
z calym przepyche1n kolorytu. W najnowszym 
zn6w czasie obrazy fotograficzne wielkiem dla ma
larzow staly siQ ulatwieniem. Otoz przy uzyciu 
wskazanych tu sposobow rysownik potrzebuje tyl
ko wiernie kopiowac to co widzi przed sobC!, a nie 
popelni waznych bl~d6w, chociazby wcale nieznal 
zasad perspektywy linearnej. 

Innej zupelnie natury jest perspektywa po
wietrzna. Ka·zdy malarz utrzymuje ze wlasnie 
skutkiem zachowaGia tej perspektywy przedmioty 
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blizsze odskakuj:} od tla, chociazby niebardzo od
dalonego; m6wi~ oni na przyklad ze pomi~dzy 
figur~ ich obrnzu a murem odleglym o par~ kra
kow jest powiei'rze, i ze dlatego figura ta od munt 
odstaje. 

Prawda ze jest tam powietrze, ale jest go tak 
malo, ze fizycy, kt6rzy sprawdzili doswiadczeniem 
iz kilkaset stop odleglosci zadnego nie wywiera 
wplywu na sil~ promieni swiatla, przyczyny od
stawania figury od muru nie mog~ przypisywac po
wietrzu. I rzeczywiscie, pod dzwonem maszyny 
pneumatycznej, podobnie jak w przezroczystej 
wodzie, slowem tam gdzie powietrza wcale niema, 
istnieje ten objaw optyczny, przez malarzow po
wszechnie na karb powietrza skladany. 

• 
Czyz jednak niema w naturze perspektywy po-

wietrznej? Jest, ale tylko w znaczniejszych od
leglosciach. Gdy z wynioslego punktn patrzymy 
na oddalone wierzcholki gor, wtedy wierzcholki 
te, skutkiem wielkiej ilosci przedzielaj~cego nas 
od nich powietrza, wydadz~ si~ sinemi. Lecz po
wtarzamy ze j esli odleglosc kilkowiorstowa moze 
sprawic podobne zludzenie, to przeciwnie par~set 
krokow nic pod tym wzgl~den1 nie znaczy. Wez
my obraz przedstawiaj~cy dw6ch nagich walcz~
cych z sob~ szermierz6w: ciala ich, splecione usci
skiem muskularnych rami on, zdaj~ siQ stanowic 
jedn~ calosc i trudno powiedziec ze mi~dzy niemi 
jest powietrze, skoro przystajq, do siebie bezpcsre
dnio; a jednak odr6zniamy je najdokladniej. Jakaz 
wi~c tego przyczyna? Oto szukac jej nalezy nie 
w zadnej mniemanej perspektywie powietrznej, ale 
po prostu w :fizycznem dzialaniu naszego oka. 

Dwa przedmioty na jednej umieszczone pla
szczyznie oko patrz~cego z jednak~ widzi dokla
dnosciq., bo wszelkie warunki optyczne w tym ra
zie dla obu s~ rowne; lecz niechie jeden z tych 
przedmiot6w b~dzie chocby cokol,viek ty1ko odle
glejszym od drugiego, to wzrok nasz najprzod 
spotyka blizszy, a z niego dopiero przenosic si~ 
musi na dalszy. Co wi~cej, jesli zwr6cimy uwag~ 
na jeden przedmiot, wtedy oko ulozy siQ w spo
~6b ku temu 1vlasciwy, a drugi przedmiot stanie 
si~ mniej wyrainym, i ta wlasnie niewyraznosc da 
nam uczuc r6znic~ oddalenia. !Jatwo siQ o tern 
przekonac , trzymajq,c na przy klad koniec pi ora 
mniej wi~cej w srodku pomi~dzy naszem okiem 
a papierem na ktorym piszemy. Jezeli patrzyc h~ · 
dziemy na pi6ro, wtedy pismo stanie si~ migotli-

wem; jesli przeciwnie bacznosc swoj~ zwrocimy 
na pismo, to znowu pioro w niewyraznych przed
stawi nam si~ zarysach. 

Gdy zatern przedmiot jaki umieszczony b~dzie 
przed drugim, ktory mu sluzy za tlo, wtedy, cho
ciazby odleglosc mi~dzy niemi byla bardzo mala, 
oko widziec je b~dzie z uiejednakow~ dokladno
sci~, a tern samem odrozni je od siebie. Wraienie 
zmyslowe ostrzeze nas ze przedmiot blizszym jest 
oka od tla, a wi~c ten przednliot odstanie, w czem 
jednak otaczaj~ce go powietrze zadnego niema 
udzialu. Frazes przeto malarski: mi~dzy przed
miotem a tlem jest powietrze, przemienicby nale
zalo na wyrazenie logiczniejsze: n1i~dzy przedmio
tem a tlem jest otlleglo.~6. Objasnijmy tQ teary~ 
przykladami . 

1. Postawmy przed sob~ 1niniatur~ w stosownej 
odleglosci. Widzie1ny j~ obydwoma oczami i po
dziwiamy jej wykonczenie i prawd~; a jednak to 
malowidlo nie moze na nas wywierac wrazenia ta
kiego jak natura, bo wszystko tuna jednej miesci 
si~ plaszczyznie. Otoz artysta, dla za~adzenia tej 
nieuniknionej ulomnosci swojej sztuki, nadal CZQ

sciom odleglejszyn1 koloryt nieco ciemny, i spra~ 
wil tem ze oko, podobnie jak w uaturze, widzi je 
mniej wyraznie; ty lko ze to co w uaturze wydalo- · 
by si~ niewyraznem ale jasnem, tutaj przeciwnie 
przedstawia si~ wyraznie ale ciemno. 

2. Spojrzyjmy teraz na krajobraz Bergh em 'a 
z tak zwanym forgJ'undem czyli pierwszym pia- . 
nem, z planem glownym zajmuj~cyn1 srodek obra
Zll i z tlem odleglego widokr~gu: znajdziemy 
w nim zastosowanie calej teoryi powyzszej. 

Przedmioty pierwszego planu , ktore powinny 
bye widziane niedokladnie, poniewaz oko patrz~
cego zwraca si~ glownie na cz~sc srodkow~ obra- . 
zu, s~ niewyrazne, lecz wielkie i swiatle, poniewaz 
widziemy je zblizka. Przedmioty planu glownego 
s~ miernie oswiecone, a bardzo wyraznie oddane, 
z powodn ze si~ znajdujq, w najdogodniejszem dla 
oka oddaleniu. Dalsze jeszcze przedmioty malo
lowane s~ lekko, a przytem nieco ciemniej i 
w zmniejszonych rozmiarach. Nakoniec przedmio- . 
ty stanowi~ee tlo obrazu maj~ bar'v~ niebieskaw~, 
jezeli powietrze jest czyste, a bialawo-szar~, jezeli 
jest mgliste, bo tu juz massa przedzielaj~cego po
wietrza wywiera wplyw niezaprzeczony. 

Takie s~ zasady optyczne, l{torerni sztuka bez
karnie pomiatac nie moze, a ktore latwo zastoso
wa<~ do wszelkich kompozycyj malarskich. Po-
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znanie ich i zachowywanie nie stanowi. wprawdzie slic niepowinien charakterow do prawdy niepodo
artyzmu, podobnie jak w literaturze wystrzeganie bnych, tak i w malarstwie pomijanie prawidel 
si~ bl~dow grammatycznych nie stanowi dobrego ugruntowanych na zbadaniu przyrody niewyba
pisarza; ale jak pisarz w utworach swoich kre- I czonem staje si~ uchybieniem. 

LAZIENK.I. • 

Lazienki bior~ swoje nazwisko od lazni, ktora 
tutaj w dobrach ujazdowskich znajdowala si~ od 
niepami~tnych czasow, obok zwierzynca ogrodu i 
palu.cu,jako prywatnej wlasnosci ksi~z~t mazowiec
kich. Palac wznosil si~ wspaniale na gorze, lazien
ka i zwierzyniec lezaly u spodku gory. w rozne 
rfJCe potem przechodzila cala maj~tnosc; ostatnio 
dzierzawili j~ od Lubon1irskich krolowie z saskie
go domu. ~azienka czy laznia naturalnie podrz~
dn~ ci<!gle odgrywala rol~ w Ujazdowie, i dopiero 
Stanislaw August stworzyl jej swietnosc, nazwi
skiem nawet odroznil. Dzisiaj Lazienki nie s~ 
w Ujazdowie, ale obok Ujazdowa, ktoremu ode
braly pierwszenstwo. 

Stanislaw August, kiedy przed sam~ swoj~ elek
cy~ kupil od Lubomirskich ziemie ujazdowskie, 
myslal pierwiastkowo przebudowac zamek, tyl~ wy
padkami historycznemi upami~tniony, na letnie dla 
siebie pomieszkanie. Ale pr~dko zniech~cil si~ dla 
Ujazdowa, bo pomimo najszczerszej ch~ci, niczego 
stanowczo dokazac sam niepotrafil. Wplywalo na 
to wiele okolicznosci, i mury stare, i chimery kr6-
lewskie. Chcial Stanislaw August cacko zrobic ze 
swego letniego pomieszkania, drugi Wilanow, kto
ryby, jak pierwszy, byl historycznyn1, a nowemi ku 
sobie i kr6lewskien1i poci~gal pami~tkami.' Ci~gle 
wi~c kreslil: plany, zmienial zamiary, i wszystko co 
bylo najpi~kniejszego za granicC! tutaj do Ujazdo
wa chcial przeniesc. Raz wraz przebijano stare 
mury, raz wraz kt6ras elegancka wielkiogo swiata 

• I •1. I • • pan1, sw1ezo co powrocr'\\rszy z zagrantcy, rozpo-
wiadala dziwy to o palacach monarszych , to o 
willach wloskich i zamkach, i poddawala mysli 
krolowi, ze to a to wartoby jeszcze zrobic, ze te
go a tego braknie do majestatycznosci palacu. 
Krol mlody i zalotny stosowal si~ cz~sto do chi
mer i zach~t kobiecych; wi~c na nowo pokoje, cho
ciaz juz zupelnie ukoiiczone, kazal przerabiac, do-

stawial pawiliony i pJany rozbieral z budownicze
mi. W reszcie skonczylo sifJ na tern , ze stracil 
moe pieni~dzy i rzucil Ujazdow, bo mu ktos do
radzil przerabiac lepiej tak na sw6j lad Lazienki, 
jako daleko wdzi~czniejsze zadanie, zwlaszcza ze 
park i ogrody byly pod bokiem. U chwyc.il si~ 
krol gor~czkowo tej mysli, i odt~d przez cale swo
je panowanie buduje ,. stroi, jak jaka kokietka, 
ozdabia i zloci lasek i palac' wreszcie roznemi 
uroczystosciami upami~tnia w dziejach swoje uko
chane, najukochansze f.Jazienki. 

Bylo i tutaj jeszcze wiele klopotu; ale ch~c 
szczera przezwyci~zyla trudnosci. l{rol zwolal 
swoich budowniczych i udal si~ na rad~; poczem 
zaraz wygotowali i przedstawili mu plany Dominik ' 
Merlini i .i\..ntoni Fontanna. Miejsce to w ktorem 
byla krolewska lazienka w Ujazdowie, ogron1nie 
pod6wczas opustoszalo i podupadlo ; kanaly i sa
dzawki, zarosle dzikiem wodnem kwieciem i ple· 
sni~' przedstawialy obraz istnego zapuszczenia 
i n~dzy. Nikt si~ t ez o utrzymanie jego nie tro
szczyf, a najmniej krol August III, ktory zawsze 
gosciem bawi! w Polsce, a podrozuj<!cemu panu 
dosyc bylo palacu w miescie, bo i kupno czy 
dzierzawa Saskiej k~py byla bez celu. Ogrod i 
park ujazdowski sluzyl wi~c za t~go krola za 
pastwisko dla hodowanych tam zwierz~t; zreszt<! 
byl to las bagnisty, V\'ysadzony olchami. Pod sam~ 
stolic~ nikt si~ zapewne uiespodziewal znalezc ta
kiej pustki, w jakiej by!a ta cala zarosla Jasem 
okolica. Dla dobitniejszego odmalowania stanu jej 
dzikosci dodamy, ze kaczki dzikie zbieraly si~ tu
taj na bagnach, jakby w ost~pacl1 lesnych, i swo
bodnie ulatywaly ponad wodan1i. Przy jednej 
z tych sadzawek stala dawna, bo jeszcze z c~asow 
Lubomirskich pochodz~ca budowla, a w niej owa 
laznia, stiukiem i malziami zdobna, ktora miejscu 
temu nadawala nazwisko . 

• 
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Szlo si~ do niej przez kilka pokojow. W tej 
budowli latem niegdys wspaniale wyprawiano wie
czory, ktore potem opisywala i slawila gazeta 
warszawska. W og6le panowie lubili dosyc to od
ludne miejsce, ognie sztuczne tutaj zapalali i Ja
sek rz~sistem swiatlem nieraz rozjasniali; byla na
wet jakis czas moda na wycieczki do Lazienek 
ujazdowskich. Korzystal z tego strzelec czy low
czy dworski Montresor, i zamieszkawszy w ma
lym domku obok Lazienek, otworzyl kawiarni~, 
a potem i jadalni~ dla wygody gosci, i tak powoli 
zarabial sobie pieni~dze. · 

Ale na pocz~tku 1767 r. krol Stanislaw przerwal 
cichosc tego ustronia. Najprz6d postanowil oczy
scic powietrze f.Jazienek i usun~c wyziewy z ba
gien i wad stoj~cych w zaplesnialych kanalach. 
Trudna to rzecz byla, i rok za rokiem schodzil, bo 
napr6zno probowano rozmaitych sposob6w: wody 
swiezej jak nie bylo tak nie bylo. Kr6l si~ zapa
lal teraz tak samo do f.Jazienek, jak wprz6d do Uja
zdowa. ByJa chwila nawet ze zw~tpil o swojem 
przedsi~'vzi~ciu. Ledwie po kilkuna tu latach usi
lowan potrafili inzenierowie skierowac do parku 
lazienkowskiego strumien wody z pod Rakowca, 
z ktorym pol~czyli drugi plyn~cy prosto z Szo
p6w, to jest' ze wsi klasztornej ksi~zy karmelitow 
bosych, a wtedy okolica odzyla powietrzem zdro
wem i swiezem. Wyr~bano wi~c "\VSzystkie stare 
a spruchniale olchy, i zasadzono na to miejsce 
w lasku drzewo iglaste sosnowe rozmaitego ro
dzaju. Park caly podzielono na kwatery: klomby 
i aleje powstawaly na skinienie r~ki kr61e,vskiej. 
Pokopano stawy i sadzawki w nowych miej .. cach, 
na nizkie nawieziono ziemi, zeby je podnie)' c, usu
ni~to wilgoc, powyr~bywano w posrod drze'v uli
ce i aleje do przechadzki i wygody. Dla otwarcia 
pi~knych na okolice widokow, krol kazal powy
cinac w lasku ulice na ~fokotow, Czerniak6w, 
Willanow. Pokazala si~ niedlugo potrzeba rozsze
I,zenia samego zakresu Lazienek'l a gdy na ten eel 
wybornie posluzyc mogla cz~ 'c poblizkiego So lea, 
wszedl kr6l w uklady z magistratem o.#tarej 'Var-

• • • • 
szawy, 1 m1astu, za n1ewie'le grnntu Lazienkom 
przyleglego, odstq.pil na wlasno~c w~zelkich praw 

. swoicfl, jakie mial do dwoch dziedzicznych juryz
dykcyj w stolicy, to jest do Maryensztadu i ta
nislawowa (uklady od 10 marca do 7 maja 1781). 
Cala ta nowo nabyta okolica, zaokrq,glaj~ca f~a
zienki, musiala przybrac na siebie stosowny cha
rakter; wific zarosla tez drzewen1. · Tak w jednej 

chwili cale opuszczone to miejsce zamienilo si~ 
w park rozkoszny, prawdziwie kr6lewski, jakiego 
stolicy polskiej dot~d niedostawalo. 

Jednoczesnie kr6l stawial palac. Stary gmach 
~azienek krolewskich zostal na miejscu jak da
wniej, ale go rozszerzono, naprawiono, przerobiono 
na palacyk, i pokoje wewn~trz przybraly si~ sto
sownie, zeby 1nieszkaniem byly krolewskiem. No
wo dobudowane skrzydla powi~kszyly palac, kt6-
ry stan~l zupelnie w przeci~gu lat trzech {1781----=--
1784). 1V lecie 1784 konczono ostatnie w ~azien
kach roboty. Now~ z ciosu wystaw~ palacu, ozdo
biono korynckiemi slupami, toz samo i skrzydla. 
Nie mog~c si~ krol swojem dzielem nacieszyc, 
przez cale zycie, a raczej przez cale panowanie 
swoje, budowal ci~gle w palacu lazienkowskim; 
zawsze albowiem cos znalazl do poprawy, cos do 
uzupelnienia, upi~ksza}, przerabial, stroil. ''' szy
scy artysci polscy, a nawet celniejsi za granic~, 
jako to malarze, snycerze, rzezbiarze z marinuru 
i z kamienia, pomagali pomyslan1i swojemi krolo
wi, ktory ich rady ciqgle zasi~gal. Stanislaw Au
gust zajmowal si~ ;Lazienkaini, tak jak kto inny 
zajmnje si~ mlod~ narzeczonq,, ktor~ lada dzien rna 
prowadzic do slubn. ICr6lowi ,v calej tej robocie 
pomagali dwaj ulubie11cy jego, l(iccy stryj i sy
nowiec, Jan i Onufry, obydwaj jeden po drugim 
koniuszowie koronni. Onufry, ale to juz w pozniej
szych czasach, byl moina powiedziec drugim go
spodarzem i wlascicielem Lazienek, a przynajmniej 
zarz~d pa!acu od niego zupelnie zalezal. 

Dlugoby opisywa.c potrzeba przcpych wewnfJtrz
ny palacu, a 1ny tutaj glownie opowiaclan1y hi
story~ calych Lazienek, nie samego palacu. Poz~
dany jednak bylby szczegolowy opis tych pi~kno
sci, chociazby dla zacho\vania paini(!tki,. jakto by
walo w ~azienkach za czasow l\:rola wlasciciela. 
Obrazy sla,vnych malarz6w, wyroby, rzezby, po
piersia 7,nakomitych IDfJzow~ staly w pokojach, a 
najwi~cej polskich. Podrozni podziwiali szczeg61- . 
nie dwie osobliwosci: byly to po~ctgi Franklina 
i W oltera, na 7· 8 cali wysokie, pod szklatni 
umieszczone~ Pierwszego artysta wystawil siedz~
cym u stolika, 'na kt6rym stala 1nuchina elektrycz
na i maly imbryczek do herbaty; drugi pi al, takze 
na stoliku. Odziez, twarz, guziki wszystko bylo 
u nieh jak w naturze, i zt4d owo zaj~cic jakie te 
pos:tzki obudzaly. Chinczyzna lazienkowska takze 
zwraca}a uwag~ . Krol Stanislaw ·August mial 
szczegolne do ni<~j upodobanie; w samym gabine· 
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cie swoim cal~ tyln~ scian~ kazal wylozye i ustroic 
widokami Pekinu. 

Zeby lasek ubrac, krol rozrzucil po calej prze-
strzeni Lazienek domy i chalupki r6znego nazwi
ska, tak zeby wszystko pod szumn~ stolic~ cichosc 
i spokojnosc wiejskiego 1nieszkania przypomina
lo. Domki te byly przeznaczone dla gosci co
dziennych lazienkowskich, kt6rych krol cz~sto za

praszal, zeby ich uraczyc w swoirn palacn. Ro
mantyczne nazwiska powyn1yslal dla tych chalu
pek: jedna si~ nazywala Bialy1n do1ne1n, druga Afy
.slowicami, trzecia Lepiankq i t. d. P otem, dla ozdo
by miejsca, g~sto kazal kopac kanaly, do kt6rych 
wod~ zgromadzil z Wisly i z g6r s~siednich. Spad
ki, wodotryski pluskaj:J:ce pod oknttmi, ozywialy 
lasek, a wody spokojnie plyn~ce w kanalach od
bijaly w lazurach swych niebo i okolic~. Stada la
b~dzi puszczono na te pi~kne wody. Gdy tela
b~dzie plywaly, po lasku przechadzaly si~ pawie, 
a z poza zerdzi wygl~daly strusie, kt6re do Lazie· 
nek sprowadzono, a kt6re byly w ci~glym rucl1u, 
niepojmuj~c co si~ to dzieje ltolo nich. Na drze
wach wisialy klatki, z ktorych wyglC!daly ospale 
mormoty. Jedne1n slowen1 kr61 zrobil wszystko co 
m6gl, zeby zainteressowal swojemi Lazienkan1i, i 
dlatego serdecznie siQ cieszyl, kiedy z uplywem 
czasu "vidzial ze publicznosc warszawska srodze 
przywi~zala si~ do jego ulubionego ustronia. Naj
przod szli wszyscy ogl(!dac roboty, potem chodzili 
ogl~dac sko11czony palac i kanaly, wreszcie przy
zwyczaili siQ Warszawianic i cbod7.ili do ~azienek 
na spacer, rzadziej w dnie po\vszednie, ale coraz 
gromadniej w swi~ta. w istocie bylo co widziec; 
Warszawa jeszcze nieprzy,vykla do zbytk6w wer-

, salskich, do wspanialosci eskurialskiej , niewie
dziala nawet co to jest wiejski palacyk kr6le
wski. vV Willanowie goscilo si~ jakby u moznego 
obywatela, nie u kr6la, ltt6rego tutaj po niczemby 
poznac nie bylo mozna. W Lazicnkach pierwszy 
raz Polacy ogl~dali 'vspanialosc krolewskf!; tam, 
w cieniu roskosznego lasku, poza drzewan1i poma
ranczo,vemi i post!gami alabastro,ven1i, spoty kali 
palac juz nie willanowski, skromny, suchy, ale 
wspanialy, obstawiony kolumnami, sam~ ol{olicq, 
w JakiE3j go wzniesiono objawiaj~cy przepych Ino
narchiczny. l{iedy wi~c publicznosc tak chodzila 
po lasku i ogl~dala cudy tego przepychu, tymcza
sem krol jegomosc wychodzi z palacu i spacernje 
po nad wodami, najcz~sciej sa1n jeden z paziem. 
Czasem spotka jak~ mJodq pi~knosc, zatrzymuje 

si~ przez minut~ i p·osyla pazia dowiedziec siQ o 
nazwisko. 1Cr61 roskoszowal si~ natur<!- i cudami 
ktore stworzyl; odt~d wifJC wszelkie d worskie na 
lata widowiska w Lazienkach si~ odbywaly: teatr 
grano i na l~dzie i na wyspie, i cz~ste koncerta 
mialy miejsce w sali chinskiej. 

W roku 1786 wystawil krol tutaj w Lazienkach 
osobny tentr czyli pomarat1czarnif!. Plersch przy
ozdobil salfJ teatraln~ dekoracyami. 

W rokll1788, postawiwszy pomnik Janowi trze
ciemu· tratuj~cen1u Turkow, za kanaletn naprzeciw 
palacu, kfol wyprawil na czesc jego swietny ka
ruzel, o kt6rym wiele w swoim cza ie hylo gada
nia, a nidawno w naszych czasach pisaniny. Po 
rycersk'l1, sredniowiecznym obyczajein, gonili tutaj 
na ostre 1nlodzi kawalerowie, a damy, jako bogi
nie pi~k11osci, rozdzielaly pomi~dzy walecznych 
rycerskie nagrody. Ostatni swietny teatr jaki gra
na w f.azienkach byl w dzien ostatniej roczniey 
elekcyi krola, ktor~ talrie po raz ostatni obcho
dzono w Warszawie (7 wrzesnia 1793 r). Grano 
wtedy balet l{leopatr~. 

Up~dal palac Jazienkowski razem z tym, kto
ry cale jego stanowil zycie, to jest razem z krolem 
Stanislawe1n. Kiedy Poniatowski, zlozywszy ko
ron~, Lnieszkal w Grodnie, w ~azienkach zast~po
wal ~o zupelnie Onufry l(icki. Pomi~dzy nim a 
kr6lcn bylo wiele, bardzo "\Viele serdecznosci, a 
naw(t pokrewiei1stwo przypadkovve z sob~ icl1 
lC!cz~lo; koniuszy mial bowie1n za zon~ wojewo
dzialk~ plock~ Szydlowsk<h rodzonf! siostrQ tajnej 
zon;- Stanislawa Augusta, pani generalowej Gra
bo"·skiej. .i\.le 'viQcej niz te z'vi'!zki rodzinne, 
sp6tczucic jakies, wzajemny poci~g l~u sobie, pana 
i slug~ pbl~czyly. Kicki byl n1arszalkien1 dworn 
krolewskiego, to jest najblizszyn1 z urz~du po
wierniJ9em, stro~em osoby pt:u1skiej, a wi Qcej jak 
to wszystko, byl prawdziwym przyjacielem Stani
slawa Augusta, bo goto,vym dla niego nawet na 
poswi~cenie si~, czego daw~l CZQste dowody 
w O\vych czasach, kiedy gospodarzyl sam ltV La
zienkach. l(rol zapl:J:tal si~ 'v okropne przesilenie 
:finansowe., i ani spos6b bylo wybrnq_c z uiego. 
J{icki dnien1 i noc~ pracowal, przemyslal, zeby 
panu ci~zkich trosk nlzyc. Zlo~liwi ludzie korzy
stali z tego nieprzyjemnego stann rzeezy i plotka
mi swojemi zachwiewali kredyt. Nie 1nyslal np. 
kr6l o sprzedazy Lazienek, swojej wlasnosci pry
watnej, a tymczasem lataly pogloski po miescie, 
ze r.Jazienki b~d~ wystawione na sprzedaz. Nie1nile 
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to byly rzeczy krolowi, bo pokazywaly mu na oczy 
upadl~ jego wielkosc, bo to juz ostatkiem nieza
wodnie si~ gonilo, kiedy z musu marnowac na te
raz przychodzilo tyle nakladow, i sprzedawac pa
!ac zbudowany z takiemi trudami, jeclyn~ pami~tk~ 
krolowania w Warszawie. 

Tern przykrzejsze byly krolowi takie pogrozki, 
· ze w nich z pocz~tku nic a nic prawdy nie bylo. 
Jednak powtorzyly wiesci o sprzedazy Lazienek 
i gazety zagraniczne. 1\:icki, dla uspokojenia pa. 
na, postaral si~ , ze zaraz te wiesci w gazecie 
francuzkiej i berlinskiej odwolano, tak iz krol po 
chwilowem zmartwieniu doznal prawdziwej rado
sci, kiedy dostal gazet~ berlinsk~. Podobniez zlo
sliwe wiesci roznoszono i o zamku krolewskim . 

• 

Ale Stanislaw .i\.ugust owszem z Grodna jeszcze 
upi~kszal swoje Eazienki. W jednym z list6w jego 
do Watsona kontrolera kassy swojej, mieszkaj'!-
cego wtedy w Warszawie, (listow tych laskawie 
nam do przejrzenia pozwolil, polkownik Hnuke, 
krewny Watsona) czytamy nast~pne rozporz(!
dzenie, kt.orego tutaj tresc przywodzim. ,Gdybys 
m6gl, pisze krol do Watsona, uskrobac z jakie 100 
zlotych z wydatk6w, bylbym ci bardzo wdzi~oz
ny, oddalbyS je Baciarellemu na pr!i]dk~ repfracy~ 
w6d lazienkowskich, ktora in1 poiniej nastqpi, tern 
wi~cej koszt6w za sob<! poci~gnie; a jezeli nie mo
zesz uskrobac co, pisze dalej krol, to przynajmniej 
awansuj co b~dziesz mogl." Zdaje si~ ze kro~ Iny
slal wtedy nawet o powrocie do Lazienek. Stani
slaw August cieszyl si~ w Grodnie kazd<! wiesciCb 
o I.,azienkach. Byl 'vtenczas ogrodnikie1n w parku 
niejaki Tytz. Corka jego poswi~cala sig wylt!cz
nie jedwabnictwn i slyn~la z tego w W arszawie. 
P6zno juz wzi~la sifJ do tego, tak ze krol osobiscie 
za post~pem jej sprawy sledzic nie mog1; lecz ja
kjez bylo jego zdumienie, gdy nagle w podarunku 
dostal od ogroclniczki pr6bk~ delikatnf! wlasnego 
jedwabiu, kt6rego si~ ze swoich robaezk6w do
czekala. Kr6l urado,vany poslal jej za to w poda
runku prezeneik pi~kny (w sierp. 1795 ). I ten 
szczeg6l mamy z listow Watsona. Z parkiern lazien
kowskim otwiera si~ historya jedwabnictwa pol
skiego. 

Pod naczelnym kiertmkiem Kickiego, rz~dzil: 
w palacu krolewskim, jak widzielismy, Baciarelli, 
ktory stale mieszkal w \Varszawie i n1aj~tku pan
skiego pilno,val, bo Kickiemu jezdzic cz~sto przy
chodzilo. l(rol, kt6ry honorowie p}acil d!ugi i 
mial skrupul sumienia korzystac z prywatnego 

' 

dobra, na r~ce Baciarellego nadeslal 50 du.k:atow 
wynagrodzenia ksi~zom karmelitom bosym, za 
wod~ z Szop, ,,bo bez tego z ;Lazienek bylo- · 
by bagno'' pisal krol do swego nadwornego ma
larza (we wrzesniu 1795). Posylka ta 50 dukatow 
miala zwi~zek z ow~ reperacy~ wod lazienkow
skich, na ktore Watson mial awansowac pie
ni~dze. 

Krol umarl, a Kicki wci~z jeszcze gospodarzyl 
w Lazienkach. Przyjmowal tutaj w palacu Stani
slawa Augusta krolestwa pruskich, ktorzy ode .. 
brawszy hold od stan ow ksi~stwa, pierwszy raz 
do Warszawy zjechali (w roku 1798). Byl wte
dy swietny hal w ~azienkach na przyj~cie krola 
i krolowej; bo Kicki ust~pil na ten eel palaeo, za 
wiedz~ksi~ciaJozefa, nowego dziedzica fjazienek, 
ktory byl zreszt~ jeneralnym spadkobierc~ Stani
slawa Augusta. Stracily wiele Lazienki na tej prze
mianie pana, bo ksi'!z~ niebardzo si~ zachwycal 
swoim zamiejskim palacykiem, i kiedy mieszkat 
w W arszawie, ci~gle siedzial w palacu JJOd blachq. 
Tam sci~gal wybor towarzystwa za czasow pru
skich; a potem, zaj~ty to organizacy~ wojska, to 
sprawami rz~du, to wreszcie wyprawami rycerskie· 
mi, ani mial czas myslec o swoich Lazienkach. Po
zyczal jednakze ze wszelk:} goscinnosci~ palacu 
kazdemu kto go o to prosil. W yzsze towarzystwo, 
kt6re ton nadawalo dawnej stolicy polskiej za cza
s6w pruskich, a kt6re dosyc liczne bylo, nie mialo 
si~ gdzie bawic po za granicami miasta. ICilka tyl~ 
ko dom6w w okolicy posiadalo palace, kt6re sta
ly otworem dla towarzystwa, ale nie kazdy byl 
tyle szcz~sliwy, zeby mial pod samemi murami 
W arszawy taki np. 'Villanow. Zt~d zamiejskie 
wycieczki na sniadania, obiady, podwieczorki, za
bawy opieraly si~ wtedy zwykle o Lazienki. l(o
chal si~ kto, a chcial ulubionej swojej mal~ wy
prawic niesp'odziank~: zapraszal caly ton wyzszy 
do Lazienek. Imieniny kto chcial obchodzic jakiej 
osoby powaznej, zasluguj~cej na powszechny sza
cunek: gosci swoich zapraszal takze do Lazienek. 
l{obiety stroily sig naturalnie w co n1ialy 11ajdroz-
szego, a mQzczyzni ubiegali si~ wtedy na wyscigi 
0 wzgl~dy kobiet, i jeden drugiego chcial zacmic. 
Jechalosi~ nate wycieczki do ~azienekrozmaicie, 
stosownie do zaproszenia i stosownie do tego czem 
kto raczyl w palacu, sniadaniem lub obiadem. Ale 
biesiada zwykle trwala dlugo. Na sniadanie np. 
goscie zjezdzali si~ o drugiej w poludnie, a roz
jezdzali si~ o dziesi~tej wieczorem. Ob:fitosc byla 

• 
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wszystkiego i uczta zaimprowizowana wydawala 
siQ niezle. Kobietom zwykle grzeczny gospodarz 
rozdawal bukiety, ktore poprzednio zamawial u 
ogrodnikow. Slawne byly biesiady juz pod ko
niec czasow pruskich wyprawiane w ~azienkach 
dla panien l{ickich (1806). 

Stary marszalek krolewski Onufry zyl jeszcze, 
i raz wraz o Kickich slychac w Lazienkach. Dwie 
byly pod6wczas siostry w Warszawie tego nazwi
ska: w jednej z nich kochal siQ Uryski, mlody ele
gant i bogacz, kt6ry umial okolo siebie, kiedy te
go byla potrzeba, roztaczac przepych; w drugiej 
zas kochal si~ mlody ksi~z~ Jablonowski. Zawsze 
po takich ucztach i wycieczkach duzo bylo gadek 
i opowiadan w Warszuwie, duzo bylo i przed zaba
w~, kiedy mowiono 0 niej jeszcze jako 0 projekcie. 
Potem jedna z tych Kickich poszla za ksi~eia Sul
kowskiego, slawnego jenerala wojsk warszaw
skich. Jak pann~ b~d~c odbierala holdy od swo
ich czcicieli, tak teraz, wielk~ zostawszy pani~, 
nieraz gospodarzyla w zebraniach lazienkowskich .. 
Juz wtenczas ksi~z~ ,J6zef niezyl. 

Czasami poezya uswi~cala tutejsze pikniki: Mol-
ski ukladal wiersze dla pani Zofii Zamojskiej, kto
rej dawal: w ;Lazienkach pi~kny, jak mowiono, fe
styn Bienkowski SQdzia apellacyjny, potem ka
sztelan. Molskiego wiersze wystarczaly potrzebie 
owczesnego poezy~ zajmuj=!cego si~ swiata. Cza
sy si~ zmienialy. Solenizantk~ otaczalo grono 

.. 

przyjacielskie , w ktorem i obce jej zupelnie znaj
dowaly si~ osoby (1814). 

Ksi~zQ J 6zef testamentem przekazal ~azienki dla 
rodzonej siostry swojej, Teressy Tyszkiewiczo
wej, ktorej In~z '\tVincenty byl za czasow polskich 
referendarzem litewskhn. Testament ten spisany 
byl dnia 28 tnarca 1812, przed wojn~ rossyjsk~ .. 
J(iedy si~ uspokoilo na swiecie, a burze ucichly, 
pani Teressa nie chciala trzymac na barkach swo
ich swietnego ci~zaru, ktory jej nic nie przynosil. 
Dlatego sprzedala pi~kne f..,azienki z gruntami, pa
lacem, ze wszystkiemi sprz~tami, i ruchomoscia
mi, obrazatni, rzezbami, z przyleglemi budowlami 
i ogroden1 NAJJASNIEJSZEMU CESARZOWI 
WSZECH ROSSYI ALEI(SANDROWI I., za 
summ~: milion ostndziesi~t tysi~cy zlotych pol
skich. Kontrakt spisany byl na dniu 15 paidzier
nika 1817 r. Stary Onufry l(icki. ktory za czas6w 
ksi~stwa byl kasztelanen1, a ~wiezo wtedy zostal 
wojewod~ krolestwa polskiego, przezyl niewiele 
czasu tQ sprzedaz; umarl albowie1n w czasie pier- . 
wszego sejmu, dnia 10 lrwietnia 1818 roku w War-

• szawte. 
Poniatowscy wiQc posiadali !Jazienk.i przez pol 

wieku (lat 53, 1764-1817). Z tych lat piQcdzie
si~ciu najdluzej tytul wlasnosci mial kr6l Stani
slaw (lat 34), krocej ksi~z~ Jozef (lat 15), najkrocej 
zas siostra ksi~cia ,Jozefa, pani Tyszkiewiczowa 
(lat 4-). 

Julian Btrrtosze1Picz. 
I 

C Z E R W 0 N E S K 0 R Y. 
• 

• 

(Wyj(}tek z dziennika podr6iy). 

Za kazdym razem gdy, bQd~c w Ameryce, m6-
wilem o lagodnosci i prostodusznosci Indyan, przy
taczano mi przyklady barbarzynskich post~pkow 
z ich strony, nawet wzgl~dem ludzi z ktoremi byli 
w przyjaznych stosunkach. Zapewniano mnie ze 
ich okrucienstwo skierowane jest szczegolniej ku 
bialym handluj~cym futrami, a teatrem ich rozbo
jow s~ okolice Saint-Louis, glownego ogniska za
miany towarow. Kiedym ahwalil powierzchown~ 
ich pi~knosc, przyjaciele tnoi ukazywali mi dzi
kich hiegajq.cych po ulicach miasta, tlum istot rze
czywiscie godnych politowania, bezksztaltnych i 
nieporz~dnych. Wyobraznia moja przedstawiala so-

bie ich stroj malowniczym, oryginalnym, a wzrok 
nie spotykal nic procz widokn brudnych la
chmanow. 

Teraz tylko pon1i~dzy pokoleniami nie majC!ce
mi zadnej stycznosci z bialemi i mieszkajC!cemi 
IW gl~bi pusty1J. daj~ SiQ jeszcze spotykac slady 
pierwotnej oryginalnosci i piQknosci fizycznej, tak 
poetycznie przedstawianej przez tylu pisarzow. 

W kazdym razie mog~ zarQczyc, ze pierwotnej 
prostoty przypisywanej Indyanom ainerykat1skim 
teraz niema nawet i sladu, jesli ona rzeczywiscie 
kiedy istniala. W naszych czasach pij~ porz~dni~ 
wodk~, czasem nawet az do utraty zmyslow; okru-
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cienstwa zas ich i dzikosci przytocz~ zaraz jeden 
przyklad. Zdaje mi si~ ze o podobnym wypadku 
wspomina w s'voich pisn1ach Washington Irwing, 
ktory tak dokladnie zbadal obyczaje Indyan i po 
mistrzowsku opisuje ich swem zywem i bieglem . , 
ptorem. 

Saint·Louis, jak to jnz wyzej powiedzial:em, 
jest ogniskiem handlu futrzanego. Indyanie przy
nosz~ tu skory i zamieniajq, je na rozmaite przed
mioty, szezegolniej zas na gor~ce napoje, tytun 
i t. p. ~"'utra SCJ: jedynEhn irodlem ich bogactwa, 
i dlatego dzicy ustanowili jakis rodzaj nadzoru 
celnego nad bialemi ktorzy odwaiaj~ si~ puszczac 
w ich stronach na polowanie. Systemat ich zalezy 
na tern, aby bez litosci zabijac mysliwcow przy
swajaj~cych sobie prawo polowania, ktore wedlug 
nich wyl~cznie nalezy do Czerwonych skor. Po
mimo to jednak w lasach ukazuj~ si~ niekiedy lu
dzie odwazni, gardz~cy wszelkiemi niebezpieczen
stwami. Do liczby ich nalezalo dwoch przyjaciol, 
Daniel i Dawison. 

Pewnego rana plyn~li oni z biegiem rzeki Can
zas, jednej z licznych odnog Missisippi, z zamia
rem zdjQcia zastawionych 'v poprzedzaj~cym dniu 
sieci. Rzeka w ten1 miejscu byla dosyc w~zka, a 
kr~te jcj brzegi porosle wysok~ traw'! i olbrzy
mierni drzewami, za kt6ren1i ukryc siQ mogla cala 
horda Iudyan, nie h(Jdq,c sama widzian~. Tylko 
ostry sluch naszych odwainych my~liwcow mogl 
odroznic kroki ludzi od st~pania zwierzCJ:t. 

Prawie trzy kwandranse plyn~li w dol rzeki, 
nie slysz~c nic coby zaslugiwalo na uwag~ i cie
sz~c sig z uniknienia Indyan. J uz dosiQgali prawie 
celu swojej wycieczki, gdy nagle Daniel przestal 
robic wioslem, i wychyliwszy si~ z lodki, zacz~l 
sifJ przysluchiwac. 

Co to? zapytal Dawison. 
W tamtej stronie, odrzekl Daniel, wskazuj<!C na 

lewy brzeg rzeki pokryty lasem, slyszalem kroki 
i szelest w traV\rie. 

I pochwyciwszy za wioslo, skierowal pirogQ na 
srodek rzeki. 

Glupstwo! rzekl Dawison, tys jeszcze frye 
w naszem rzemiosle. Gotow jesten1 zalozyc si~ ze 
to los, co chce si~ zapoznac z lufami naszych ka
rabinow. To rzeklszy, wzi<!l strzelbQ do rQki. 
~ A ja ci powiadam ze to Indyauie, odpowie

dzial Daniel, dosifJgajq;c srodka rzeki. 
Nagle w tern samem miejscu ktore Daniel po

kazywal rozlcglo si~ straszne wycic, i okolo czter-

dziestu Indyan wysypalo si~ z pomi~dzy krzak6w 
z naci~gni~temi lukami i strzalami wymierzonemi 
w naszych mysliwcow 

A co, nie m6wilem? zawolal Daniel drz~cy 
i blady. Coz teraz pocz~c? 

-- Dobijaj do brzegu, odpowiedzial Dawison. 
J esli zechcemy uciekac, to b~d~ do nas strzelac 
jak do celu, i w dwie minnty naszpikuj~ nas 
strzalami. 

- Jesli wysi~dziemy, to nas takze zabij~, od
parl Daniel, a z dw6ch rodzajow smierci ... 

- To musz~ bye Black-Fith'y wracaj~cy z Saint
Louis, przerwal Dawison; znam j~zyk tego plemie
nia i moze przekonam ich ze nie jestesmy ich nie
przyjaciolmi. Przynajmniej niema innego srodka 
ocalenia. . 

Podczas gdy nasi mysliwcy tak rozmawiali, In .. 
dyanie dawali im znaki aby przybili do brzegu, 
a gdy Daniel, pomimo rady Dawisona, nie przesta
wal robic wioslem, jedna strzala swisn~la mu ko
lo uszu, a druga trafila go w sam srodek plecow. 
Nieszcz~sny wydal bolesny krzyk i upadl na dno 
lodki. "\'Vtedy Dawison wzi~l wioslo i przybil do 
brzegu. Indyanie pochwycili go w mgnieniu oka~ 
i pomimo zapewnien przyjazni, zwi~zali mu r~ce. 
Co zas do biednego Daniela, ktory oblany krwi~ 
lezal w lodce, podniesli go i rzucili w rzekQ, gdzie 
po kilku bezskutecznych usilowaniach wydostania 
si~ na brzeg, znalazl grob dla siebie. 

Dawison, swiadek tego barbarzynskiego post~p
ku, domyslil si~ jaki go los czeka. 

Zauwazyl jednakze iz Indyanie niewprzod rzu
cili Daniela do rzeki, az po bacznem obejrzeniu je
go rany, i z tego wyprowadzil wniosek iz dlatego 
tak okrutnie postq,pili z nieszcz~sliwym, ze bylby 
im cifJzarem w podrozy na po!noc, ku podnozu 
g6r Skalistych. 

Dwoch Indyan wzi~lo jenca na ramiona i zanio
slo o dwiescie Iub trzysta krok6w w gl~b' lasu, 
gdzie w obszernym wq,wozie byl ich oboz. Rzuco
no go u nog wodza, nazwiskien1 Stu-Miks-o-Suks 
(tlustosc z garbu bawola), niedbale siedz~cego 
przed wigwan1em i pal~cego fajk~ z ociQzalosci~ 
mieszkanca "r schodu. 

Wysluchawszy opowiadania o pochwyceniu Da
wisona, Stu-Miks-o-Suks pomyslil z minutQ, a po
tem wstawszy tak spojrzal na jt~D.ca, ze go n1roz 
przeszedl po tJalem ciele. 

Dawison wszakze, znaj~c zwyczaje Czcrwo- · 
nych-skor, powzi£~:1 niejak~ nadziej~ ocalenia z tej 

• 

• 
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okolicznosci, ze natyohmiast nie prze'znaczono go 
na ofiar~; bo rzeczywiscie coz przeszkadzalo wo
dzowi wzi~c to1nahawk i w jednej chwili zakon-

I 

Przebudzi wszy si~, chlopiec bierze bron, pu
szcza si~ w drog~ i niepr~dzej wraca do domu, az 
po zdobyciu skory z widzianego we snie stwo-

• czyc spraw~. rzen1a. 
- Lecz moze to tylko odwloka, pomyslil je- Taki talizman nabywa si~ raz tylko w zyciu. 

niec; ha, w podobnetn polozeniu dobra i odwloka. Dlatego tez Indyanin broni go do ostatniej kropli 
Po tern, nieokazuj~c zadnego pomi~szania, Dawi- krwi, tak jak zolnierz europejski swojej chor~gwi; 

son pewnym glosem zacz~l znowu przekonywac gdy zas worek dostanie si~ w r~ce nieprzyjaciol, 
wodza indyjskiego o swej przyjazni dla jego po- wtedy przepada dobra slawa wojo wnika, i chociaz .. 
kolenia. by byl najwaleczniejszym, wytykaj~ go palcem ja-

W odz, spojrzawszy nan z uwag~, wszedl do wi- ko czlowieka bez talizmanu. Dobr~ slaw~ powro
gwamu, a za nim gl6wniejsi wojownicy w liczbie cic sobie moze tylko zdobyciem takiegoz worka 
dwunastu. Pozostali, usiadlszy w kuczki, otoczyli na nieprzyjacielu. 
kolem jenca siedz~cego rowniez na ziemi z DlOCno Tak wi~c Stu-Miks-o-Suks trzymal w prawej 
skr~powanemi r~kami. r~oe wloczni~ z dwoma wotkami, z kt6rych jeden 

Za kwadrans wodz wyszed! z wigwamu, przy- byl trofeem wojennym i nalezal kiedys do wodza 
strojony w najparadniejszy ubi6r. nieprzyjacielskiego. W lewej r~ce trzymal fajk~ 

Ubior ten skladal si~ z tuniki ze sk6r losiowych, na s~iniowym cybuchn, okr~conym r6znokoloro
na szwach ozdobionej r6znokolorowemi sznurka- wym jedwabiem i pioran1i. Fajka, wyrobiona 
mi; u dolu jej wisialy naksztalt franzli wlosy zdo- z mi~kl~iego kamienia, wyobrazala czlowieka sie
byte w roznych walkach na nieprzyjaciolach przez dzq,cego w kuczki, ze zdj~t~ czaszk~; wwydr~zon~ 
Stu-Miks-o-Suks'a. Na wierzchu mial plaszcz ze glow~ nakladalo si~ tytun. Byl to wyrob Stu-Miks
skory bawolej. Mokassiny, rowniei z losiowej sko- o-Suks'a, a kamien pochodzil ze swi~tej kopalni1 

ry, ozdobione byly tak jak i tunika wlosami nie- gdzie Indyanie zbieraj~ si~ na modly., i gdzie, we
przyjaci6l. Glow~ pokrywal rodzaj helmu z futra dlug praw Wielkiego Ducha, nawet nieprzyjaciele 
gronostajowego, z dwoma bawolemi rogami, przy- powinni siE2 z sob~ obchodzic po przyjacielsku. 
wilej sluz~cy wyl~eznie naj,valeczniejszyn1 z wa- Widzqc ze Indyanin wyszedl z wigwamu w pa
Jecznych; u pasa wisialo z pol tuzina nagich cza. radnym stroju i orszaku wojownikow, Dawison do
szek. W prawym r~ku trzymal wloczniq, od 10 do myslil si~ ze los jego zostanie rozstrzygni~tym 
12 stop dlug~, u ktorej zawieszone byly dwa wor- na walnej naradzie, kt6rej wyroki bywaj<! bez
ki ze skor zwierz~cych. Te tajemnicze worki majq, zwlocznie wykonywane. 
wielkie znaczenie w zyciu Indyan. ... V\T odz usiadl przy wchodzie do wigwamu i za-

Indyanie sq, nader zabobonni; tajemniczosc jest palil fajk~. Zaci~gn~wszy si~, wypuscil dym naj
glown~ osnow~ ich zycia. Kazdy tez z nich po- przod w gor~ ku niebu i ku ziemi, a potem na czte· 
siada sw6j talizman. Sklada si~ on ze skory jakie- ry strony widokrfJgu. 
go zwierz~cia czworonoznego , ptaka lub plazu, Sq,d si~ rozpocz~!. Biedny mysliwiec zrozun1ial 
i bywa przystrajanym tysi~cem fantastycznych tyle, ze zgubajego nieodzownie byla postanowion'!, 
ozdob. Indyanie wielkq, czesc oddajq, tej taje1nnz·- i ze juz tylko rodzaj smierci stanowil przedmiot na .. 
cy, obchodz~ na jej uczczenie oddzielne swif2ta, rady. 
i karz~ si~ bez litosci jesli w swoje1n 1nniemaniu Stu-Miks-o-Suks wysluchal zdania wszystkich, 
czem j~ obrazili. poczem zblizyl si~ do Dawisona i rozwi~zal kr~pu-

Nabycie takiego worka jest jedn~ z wazniejszych j~ce go sznury. 
epok w zyciu Indyanina. (Jhlopiec po dojsciu trzy- - Zycie twoje w moich r~kach, rzekl~ lecz za 
nastu lat opuszcza wigwam ojca, i wyszukawszy to zes usluchal rozkazu i przybil do brzegu, podam 
jakie samotne ustronie, posci i wznosi mysli do ci jeszcze jed en srodek ocalenia. 
Wielkieg:o Ducha. To trwa tak dlugo, poki nie - Dzi~kuj~, odpowiedzial Dawison, niech ci 
ujrzy we snie jakiego zwierz~cia, ptaka lub plaza, Wielki Duoh wynagrodzi. 
obroncy swego przez cale zycie, kt6ry mu nadac · - W edlug zwyczaju naszego. pokolenia b~
ma sil~ i m~ztwo w bitwach i doprowadzic go po dziesz przedstawiony rodzinom. Jesli ci~ ktora 
smierci na wielkie lowy w przyszlem iyciu. z nich przyjmie za syna, luh jesli dziewica jaka 
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wybierze ci~ na m~za, zycie twoje ocalone, jesli 
I • • I I zas n1e, mus1sz umrzec. 
- Zgoda, przerwal Dawison. 
- Tu tylko cz~sc pokolenia naszego zebrana, 

mowil dalej Indyanin, wi~c sprawa ta b~dzie roz
strzygni~t~ we wsi do ktorej udasz si~ z nami. 

W godzin~ ob6z byl zwini~ty i pi~cdziesi~ciu 
_ sltl'adaj~~ych go Indyan puscilo si~ w drog~. Psy, 

konie i kobiety, wszyscy mieli cz~sc pakunku do 
dzwigania; m~zczyini bowiem tylko bro1l. niesli. 
Do bok6w koni poprzyczepiano dlugie dr~gi slu
z~ce namiotom za podpory; dr~gi te pol~czono 
poprzecznemi kijami, ina tym pokladzie umieszczo
no sprz~ty, zywnosc it. p. rzeczy. Tu takze dzieci 
mialy swoje schronienie. Cala karawana podobn~ 
byla do obozu cygan6w zmieniaj~cych koczowisko; 
konie kolejno prowadzily kobiety, a po obudwu 
stronach karawany biegly psy, r6wniez objuczone 
drobniejszemi przedmiota1ni. 

Dawisona umieszczono w srodku karawany i 
obarczono takim ci~zarem, ze ani mogl pomyslec 
o ucieczce. Na noc, dla wi~kszej p ewnosci, wi~za-

• • no mu r~ce 1 nog1. 
Tym sposobem gromada lndyan podr6zowala 

dni lcilka' to przerzynajq,c rozlegle rowniny, to 
trzymaj~c si~ brzegu Missuri, az nareszcie dotarla 
do wzgorza zwanego mogil~ Czarnego Ptaka. 

Dawison, kt6ry nigdy nie zapuszczal sif2 tak da
leko na zach6d, z jednego zadziwienia wpadal 
w drugie, i bylby nawet bardzo uradowany t~ po
drozq,, ·gdyby nie mysl o tern co go czel{alo po 
przybyciu na miejsce. W szedlszy na szczyt mo
gily Czarnego Ptaka, nie m6gl si~ 'vstrzymac od 
wykrzyku podziwienia. 

Miejsce to jest punktem odpoczynku dla wszy
stkich podroznych, tak Bialych jak Czerwonych: 
tamci zatrzymuj~ si~ w niem dla odpoczynku i na
sycenia si~ zachwycaj~cym widokiem, ci dla u
czczenia szcz~tkow spoczywaj~cego tu wojownika. 

Rzeczywiscie na szczycie tego wzg6rza pocho
wany zostal znakomity wodz pokolenia Omaha. 
ws'ow, zwany Czarnym Ptakiem, zk~d i wzgorze 
otrzymalo t~ sam~ nazw~. Mogi!a ta usypanq, zo
stala przed 30 laty. Czarny Ptak, w powrocie 
z Washingtonu, zachorowal tuna osp~, i umiera
j~c objawil zyczenie zeby go pochowuno w tern 
miejscu, chociaz wies nalez~ca do pokolenia Oma .. 
ba,vs' ow odlegl~ jest zt~d tylko o mil dwanascie. 

W edlug rozporz~dzenia swego Czarny Ptak po
chowany zostal siedz~cy na swym ulubionym ko-

niu, ubrany w najbogatsz~ odziez; u pasa mial za
wieszone zdobyte czupryny nieprzyjaci6l, w r~ku 
luk, a na plecach kolczan i tarcz~. Nie zapomnia
no rowniez 0 jego talizmanie i fajce, przedmiotach 
ktore kazdy Indyanin musi wzi~c z sob~ do grobu. 

Mogila ta, ktor~ widac o trzy n1ile naokolo, slu
zy podroznym za drogowskaz. 

Dawison wdzi~cznym byl prawie Indyanom za 
sprawion<} mu przyjemnosc; lecz jeszcze tego sa
mego wieczora o mafo drogo za ui~ nie zaplacil, 
i winien byl tylko szczeg6lnym wzgl~dom wodza 
indyjskiego, iz nie padl ofiar~ wscieklosci dzikich 
wojownik6w. 

Indyanie, opusciwszy mogil~, okolo godziny po
st~powali plaszczyzn~, na kt6rej wysoka trawa 
zakrywala jeidzc6w i konie. 

Szli kr~t~ sciezk~ wij<!C~ si~ po pustyni, pomi~
dzy stadami bawolow i losi, gdy nagle szesciu In-

• 
dyan tworz~cych straz przedni~ zawrocilo napo-
wr6t, i przybieglszy do wodza , zaczgli mu cos 
opowiadac z wielk~ zywosci'!. Ten zsiadl z konia 
i przylozywszy ucho do ziemi zacz~l sluchac, po
czem rzekl do wojownikow: 

- ·Tentent koni przebudzil ducha ognistego! 
W szyscy niespokojny i zapalczywy wzrok skie

rowali na Dawisona, a jeden z Indyan, pochwy
ciwszy za tomahawk, z gniewem krzykn~l: 

Przekl~ta Blada-twarzy! tys to przebudzil 
ducha! 

Obecnosc Dawisona nie podobala siQ Czerwo
nym-sk6rom; nie byli oni bardzo kontenci z wyro
zumialosci swojego wodza. Slowa wojownika obu
dzily ich wscieklosc' i tylko energiczna obro
na Stu-Miks-o-Suks"a mogla zachowac jenca od 
zguby. · 

St6jcie! zawolal wodz, jeszcze dose czasu na 
odebranie mu zycia gdy ogien nas b~dzie doga
nial; lecz ufan1 ze nas obroni ,duch walecznego." 

Wskoczyl na konia, a caly tabor, id'!c za jego 
przyklaclem, puscil si~ lotem wichru po r6wninie. 
Przebywszy jej cal~ szerokosc, dopadli do mogily 
goruj'}:cej nad miejscowosci~ i weszli na jej wierz
cholek . 

Podczas gdy Indyanie dosi~gali tego bezpiecz-
nego od poiaru miejsca, 'vodz pozostal z Dawiso
nem u stop wzgorza. Rozsunq,l wysok~ traw~ i 
znowu przylegl na ziemi, przysluchuj~c si~ odda-

• 
lonemn szumow1. 

Sluchaj Bialy, rzekl do jenca, to ty przebu .. 
dziles ognistego ducha; wiatr dyszy jego nozdrza-
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mi. Patrz na t~ mal~ chmurk~, ktora kn~c~c si~ przyjaciol, a po bokach na dlugich dr'!gach po
biezy nad plaszczyzn~: to ogien przezen zeslany! , wiewa!y bawole skory, kawalki sukna lub jakiej 
L ecz twoje szcz~scie ze jestesmy juz bezpieczni, ' innej tkaniny; byly to ofiary skladane Wielkiemu 
w przeciwnym bowiem razie najmniejszy wypadek Duchowi. Wn~trze chat l'!czylo wygod~ z pe· 
przyplacilbys zyciem. Duch nie lubi ludzi waszego wnym nawet zbytkiem; lozka mialy :firanki, a przy 
plemienia; dwanascie ksi~zycow temu, jak w tem kazdem z nich na wysokiej zerdzi zawieszone byly 
samem miejscu nieszcz~scie spotkalo syna Wa- w porzeJ:dku talizmany, bron, fajki i t. p. 
Czu-Tona i jego wojownikow, z przyczyny jednej 1 Chaty Indyan, jakkolwiek powierzchownie je
Bladej twarzy ktora by!a z niemi. dnej formy, nie SCI! jednak zupelnie do siebie po-

To rzeklszy, Indyanin polC!czyl si~ ze swemi na dobne. Niektorzy buduj~ wigwamy naksztalt na
wierzcholku wzgorza, a w tej samej chwili szum miotow ze skor bawolich pozszywanych z sob~ 
jakby wzburzonego potoku zaczq.l si~ przyblizac. i rozpi~tych na dr~gach. W ysokosc takiego na
Gluszce stadami zrywaly si~ i .ulatywaly dalej, miotu, maj'!-cego u wierzchu otw6r do wypuszcza
stada dzikich koz przebiegaly szybko jak strzala. nia dymu i wpuszczania swiatla, wynosi okolo 
Wkrotce z posrodka g~stego tumanu zablysly ogni- dwudziestu piQciu stop. Najlepsze mieszkania bu
ste balwany, a od jednego do drugiego konca pla- duje pokolenie l{rowsow. Wybieraj~ oni na ten 
szczyzny lmosila si~ czarna chmura dymu, wspa. eel najbielsze skory, i zdobi~ je jedwabiem, rozno
niale rozscielaj~c si~ nad morzem ognistem. kolorowemi piorami i innemi jaskrawen1i przed-

Dawison pierwszy raz w zyciu widzial ow stra- miotami, co im nadaje pozor dosyc malo,vniczy. 
szny, a razem wspanialy, widok pozaru pustyni, tak Wigwamy te bywaj~ tak obszerne, ze mog~ w so
piQlrnie opisany przez Fenimora Cooper. hie pomiescic 40 osob; slupow uzywanych do nich 

Rozne bywajq, powody takich wypadkow. Cza- na podpory dostarczaj~ stuletnie drzewa z gor 
sem przyczyn~ ich s~ Biali, czasem Indyanie, a Skalistych. Na przedniej scianie umieszczone zwy
CZQSto piorun lub inny jaki dzialacz naturalny. Je- kle bywa wyobrazenie dobrego, ana tylnej zlego 
sli pozar rna lniejsce na pocz~tku wiosny, to po- ducha. 
wodem jego s~ niezawodnie Indyanie, majq.cy w tern Przybywszy na miejsce, Dawison byl swiad· 
dwojaki eel: dostarczenie l{onion1 swieiej trawy kiem zabobonnego obrz~du, ktorego nast~ pstw 0 

i utorowanie sobie wygodniejszej drogi. malo znow zyciem nie przyplacil. Od niejakiego 
Plomien, p~dzony od wiatru, ogarnia trawfJ tak czasu w okolicy tej panowala susza i grozila zupel

szybko, ze czasem dogania Indyanina, uciekaj4ce- nem zniszczeniem zasiewow kukurydzy i pszenicy. 
go na najlepszyn1 biegunie. Rzeczywiscie bieg plo- M~drcy, uradziwszy ze trzeba wzywac deszczu, 
mienia nie jest tak szybki jak konia; lecz trzeba wszystkim maj~cym pretensy~ do waznej godnosci 
miec na uwadze ze uciekaj~ceinu bardzo prze- czarnoksi~znika pozwolili robic proby swej sztuki. 
szkadza g~ "'ta, 'vysoka trawa. Jesli wypadkiem Obrz~d ten odbywal si~ w nast~pujC!cym sposo
w tym biegu napotka jezdzca dym zwykle nios~cy hie. Kaidy kandydat wchodzil na dach swi~tego 
si~ przed ogniem, wtedy przestraszony kot1 nagle wigwamu, i poruszeniami, krzykiem, grozb~, slo· 
siQ zatrzymuje, i plomien pochwyca go z jezdzcem wem wszelkiemi srodkami, staral siQ przywolac 
w swoje obj~cia. chmurQ z ktorej mial upasc deszcz dobroczynny. 

Po ugasniQciu pozaru Indyanie puscili siQ zno- Na dokonanie tego cudu kazdemu wyznaczono 24 
wn w drog~, i po dlugiej nuz~cej podr6zy D~wison godzin, a gdy po uplywie tego czasu wezwania po
przybyl do siedziby swych nieprzyjaciol. zostaly bezskuteczne, slawa kandydata upadala i 

Wies zbudowana byla posrod obszernej pla- jego miejsce zajmowal drugi. To trwalo dopoty, 
szczyzny, na wzg6rzu oblanem z trzech stron rze· dopoki deszcz nie upadl. 
ktb a z czwartej bronionym siln~ palisad~. Wioska Przybycie 'vodza z Dawisonen1 przerwalo na 
ta przedsta,viala dziwny widok: cbaty skupione chwilQ obrz~d, ktoremu Indyanie wierz~ z calej 
jedna przy drugiej zbudowane byly cz~sCiCJ: z drze· duszy. Wprzod miano rozstrzygn~c los wiQznia. 
wa, cz~sci~ zas z gliny; dachy ich mialy podo- . Dawison byl chlop pokazny, z szerok~ piersi~ 
bienstwo do plaskich kopu}, i w ozasie pogody slu- i silnen1i muskulami. I Europejka niebardzo by si~ 
zyly za miejsce zebrania rodzin. Nad wejsciem do wzdragala, gdyby go przyszlo wzi~c za m~za, 
wigwamu wisialy czaszki zabitych na wojnie nie- a tembardziej rue mogla tego odmowic wybrana 
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przez niego dziewczyna indyjska. Winnismy jednak Rzeczywistym winowajc~, mowil dalej try
nadmienic ze Dawison byl wybreduym w swych umfujq,cy magik, jest ta Blada-twarz. Obecnosc 
z~daniach. Wreszcie wybor jego pad} na mlod~ jego mi~dzy nami przebudzi!a ognistego ducha na 
dziewczyn~ zwan~ Ba-Sti-W a-Na ( dziewica z po- l~kach, a piorun zabil jego narzeczon~, na dowod 
zloconemi przez slonce wlosami). ze on nie powinien zyc mi~dzy nami. 

Dawison, pogodziwszy si~ z terazniejszosci~h nie Takie zakonczenie mowy zdawalo si~ slucha-
myslal o przyszlosci. Ws~elako wolnosd mial od- czom r6wniez ~lusznem jak jej pocz~tek; grozne 
zyskac dopiero po zawarciu zwi!!zkow malzen- spojrzenia obecnych utkwily si~ w Dawisona, a 
skich, ktore zostaly odlozone az do spadni~cia wieszczek odszedl dumnym krokien1, zadowolony 
deszczu; tymczaseJn zas przywi~zano go do slupa z oszcz~dzenja swoich trzech koni. 
wigwamu. Ze wszystkich stron rozlegl~ t.;;i~ teraz prze-

W pi~c minut zacz~l si~ znowu obrz~d przyzy- klenstwa. Biedny Dawison pozna} ze nikt nie 
wania deszczu. Juz przeszlo tydzieti szafirowe udzieli mu pomocy, ze juz nie poradzi i sam wodz, 
bezchmurne niebo napelnialo wszystkich rospacz~, ktory zreszt'! zdawal si~ nie miec do tego zadnej 
gdy wreszcie Wak-a-Da-Ha-Hu (grzywa bialego ochoty, gdyz natychmiast zebral rad~ celem wy
bawolu) wszedlna dach swiQtego wigwamu, i w na- brania rodzaju smierci dla bialego jenca. J(obiety, 
puszonej mowie usilowal przekonac sluchacz6w, kt6re przed chwil~ usn1iechaly siQ do niego, teraz 
ze on sam jed en jest w stanie gory rozwalic; po- uciekaly z przestrache1n i 'vstr~te1n. Czlowiek kto
czem wypusci} na zachod kilka, jak utrzymywa}, ry sprowadzi} dla narzeczonej '1nierc przedwcze
zaczarO'\Yanych strzal. Zdawalo i~ ze traf b~dzie sn!! nie by l godzien w ich oczach iadnego wspol
mu przychylnym; na l{rancu bowiem widokr~gu czucia. Dawison, rozciq,gniony na ziemi, byl obec
ukazalu si~ 'niezna chmurka, ktora nieznacznie nym naradzie. Jedni wnosili aby z nim skonczyc 
si~ zblizajq,c rosla i stawala siQ g~stsz'!-, a wkrotce natychmiast uderzeniem tomal1awku, drudzy aby 
dal si~ lyszec huk podobny do odleglego grzmo- go postawic w pewnej odleglo 'ci i strzelac do 
tu. Tlum radosnie uderzyl w dlonie, lecz za chwi- niego jak do celu. Ten rodzaj smierci, cz~sto uzy-
1~ pokazalo 'I~ ze chmura byla tylko dymem wany u Indyan, jednozgodnie zostal przyj~ty. 
z paro tatku plyn~cego po jednej z rzek s~sie- Lecz wodz, pomyslawszy przez chwilQ, powstal 
dnich, a mniemany grzmot sprawiala maszyna w milczeniu, zbliiyl si<2 do Dawisona, a rozwi~-
parowa. zawszy krfJpuj~ce go sznnry, rzekl: 
Czarnoksi~znik jednak utrzymywal ze . iln jego Wstawaj! 

jest rzeczy,vistC!, bo za jej pomoc~ wyzwal, jesli Dawison wykonal rozkaz; wtedy wodz z wielk~ 
nie deszcz, to przynajmniej lodz piornno'v~;· tak uwagq, obejrzal jenca, pon1acal wszystkie jego lnu
Indyanie nazywaj~ statek parowy. skuly, slowe1n odbyl z nim prawdziwy kurs ana-

Zreszt~ Wak-a-Da-IIa-Hn odniosl zupelny try· tomii. Sko11cz:ywszy, kiwnql glowC! na znak zado-
umf~ tej samej bowiem nocy upadl ulewny deszcz. wolenia i u 'rniechn~l si~ . · 

Na nieszcz~scie towarzyszyla mu straszna burza, - lVlusisz dobrze biegac, rzekl do jef1ca. 
i piorun zabil mlod~ narzeczon~ Dawisona. Wszy- Ten zrozumial mysl dzikiego. Znaj~c zwyczaje 
scy jednozgodnie obwinili o to czarnoksi~inika, i Indyan, do1nyslil si~ ze go bfJd~ szczuc, tak jak to 
ten juz prawie gotow byl wynagrodzic ojca dzie- Europejczycy robi~ z dzikiemi zwierz(=Jtami. Da
wczyny za stratQ trzema najlepszemi kotl.n1i, gdy wison z natury Inial wiele zimnej krwi; i w tern 
naglc przy zla mu mysl zwalic cal~ win~ na Da- wi~c krytycznem polozenin nie strn.cil przytomno-
'vi ona. ~ ci, lecz odrzekl bez wahania: 

- Ja przywolalem deszcz, a zatem jawny ztq,d - l\1ylisz si~, nie t~go biegam. 
dowod przychylnosci dla mnie Wielkiego Dncha; - l)rzeci~~zcs silny, odrzekl wodz, kolana Inasz 
skoro wi~c doznalem od niego takiej laski, nie je- gifJtkie i pier~ wysokq,. 
stem winien wydarzonemu nieszczQ.' ciu. Bye moze, odpowie l)awison, lecz oto prze-

Do,vodzenie takie tra:filo do przekonania lu- szkoda do biegania,-i okazal blizn~ od kuli w le
chaczovv, b~dt!cych swiadkami pozornej jego wla- wej nodze. 
dzy nad pogod~ i tajemniczych stosnnkow z Wiel- Wi~c ciQ wypuszczQ naprzod, twoje szcz~-
k:im Duchem. ~ scie jesli uciekniesz. • 

• • 

-
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I wzi~wszy go za 
pi~cdziesi~t krok6w. 

r~k~, odszedl z nim jakie 

Dawison, poczuwszy ze jest wolny, zacz~l ze 
wszystkich sil uciekac. 

Slysz~c za sob~ wycia przerazaj~ce, nie w~tpil 
ze go sciga cala borda dzikich. 

Przybieglszy do Ulnieraj(!cego wodza, Indyanie 
zatrzymali si~ na chwil~, wydajC!C dzikie wycia. 
Dawison, korzystaj~c z tej okolicznosci, zdo1al do
biedz do krzewow bawelnianych rosn~cych na 
brzegu rzeki, i przedarlszy si~ przez nie, skoczyl 
w wod~. Wkrotce doplyn~l do malej wysepki, na 
ktorej j ednym krancu drzewa naniesione p~dem 
rzeki utworzyly rodzaj walu, dalej zas popl~tane 
gal~zie krzewow z olbrzyn1i~ traw~ tworzyly nie
przeniknione dla oczu Indyan schronienie. 

Zaledwie ukryc si~ zd~zyl, gdy na brzegu dary, 
si~ slyszec dzikie krzyki Indyan. Przez krzaki wi
dzia! jak niektorzy ze scigaj~cych 0'0 rzucili i~ 
w wod~ i plyn~li ku wysepee. 

Dawison nie biegl l~cz lecial; sam dziwil si~ 
swojej lekko~ci. Trzeba bylo przebiedz okolo pol
torej wersty po plaszczyznie, aby si~ do tac do 
odnogi Missuri, ktor~ mia! nadziej~ przeplyn~c. 
Lecz czy zd~zy jq. dosi~gn~c? Przebycie takiej 
przestrzeni biegiem wytcazonym zdawalo mu si~ 
nad sily ludzkie. Na domiar nieszcz~scia pla
szczyzna po]{ryt~ byla kolczystemi ro 'linami, kto
re za kazdym krokiem kaleczyly mu nogi. Co Po bezskutecznem . zukaniu wr6cili 
chwila slyszal swist dolatujq,cych go strzal, i zda- przep~dzili tam reszt~ dnia, oplakuj~c 
wa!o mu siQ ze juz niemi jest naszpikowany. Nie dza, kt6rego cia~o uniesli z sobf!. 

na brzeg i 
strat~ wo-

chc~c ntracic ani jednej sekundy, uie smial si~ Za nadej ~eiem nocy, gdy Indyanie zgasili ognie, 
obejrzec, bo kazda chwila stanowila o jego zyciu. Dawison wyszcdl ze swego schronienia, rzucil siQ 

Wreszcie krzyki Indy au zacz~ly slabnq,e, nadzie- w rzek~, doplynq.l do j ej . srodka i puscil si~ z bie
ja wst(}pila w jego serc·e, i o.dwazyl siQ nakoniec giem wody. Gdy znaczna juz przestrzef1 oddzie. 
rzucic okiem za siebie. Iala go od dzikich. po. tanowil wreszcie wyjsc na 

Tlum nieprzyjaci6l pozostal w znacznej odle- brzeg. 
glosci, i tylko najlepsi szybkobiegacze poprzedzali ~zybkim krokietn ·zedl noc cal~, aby jeszcze 
innych, wodz zas byl nie dalej jak 0 sto krokow; wi~cej oddalic i~ od miejsca ktore 0 malo co nie 
w r~ku jego blyszczala dluga wlocznia, kt6r~ go- bylo widowniq, j ego smierci. 

towal si~ przesz~c Dawisona. Na drugi dzie11, npadajG}:c ze znuzcnia, zimna i 
NieszczfJsny w rozpaczy wyt~zyl wszystkie sily, glodu, doszedl do koczowiska n1ysliwc6w, ktorzy 

krew lala 1nn si~ strumieniem z ust i nosa. Czem udzielili mu wszelkiej pomocy. 

wi~cej zblizal si~ ku rzece, tern wyrazniej sly~ zal Przywiedziony tn wypadek, kt6ren1u podobnycb 
kroki Sci~ajq.~ego. . O~ejrzawsz y si~. je ~cz~. ~az, I zdarz_a . iQ ba:·dzo wiele, nie j est przesadzonym 
zobaczyl ze nieprzyJaCiel oddalony n1e Wl~CeJ Jak 1ub n1eprawdz1wyn1. Przedstawia on rzetelnie oby
na pi~cdziesiq,t krok6w. Postanowiwszy drogo czaje Indyan, o ktorych smutnytn lo ie tak wiele 
przynajmniej sprzedac swe zycie, Dawison sta;n~l. rozprawiaj~ filnntropowie, jak gdyby Judy 0 ~wie-

Zdziwiony tym niespodziauyut wypadkiem, In- cone nie powinny · tarac si<2 wplyn~c na zniesienie 
. dyanin zatrzymal si~, z zamiareJn rzucenia wlo- barbarzynstwa, z przesad~ przez niektorych na

czni na Dawisona, lecz nogi zapl!1taly mu i~ w ro- zywanego swiQtcm prawem obrony swej zien1i i 
slinach, potkn~l si~ i upadl. Zebrawszy ostate.k narodowosci! 

sil, Dawison jak lew rzucil si~ na niego, i nim zd~- Dawison odt~d wyrzekl si~ rzemiosla 1nys1iwca. 

Zyl pow~ta~, pochwfcil_ :Wla~n~ j_ego ';:lOczni~, Znajomi mu z tej przygody {ndyanie spotykali 
przygwozdztl go do z1emi I pusc1l SI~ daleJ . go pozniej w aint-Louis; lecz nie .~ tni e li zemRci(! 

Horacyusz nie mogllepiej sobie poradzic. ! si~ na nim za smier<~ swojego wodza. 

- - _.......,._ ---·--- -· • 
• 

.. 
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Pchly ziemne, charakteryzuj~ce si<2 latwemi i · nosz~ na sobie slady zniszczenia, b~d~c mocno 
szybkiemi skokami, oddzielono od rodzaju Ch'ry- podziurowionemi. Oprocz wczesnych p~czkow, 
so1nela, poniewaz odr6zniajC1: siQ od innych gatun- owad ten rzuca si~ ina delikatne nieustrojone wlo
k6w tego rodzaju rownow~zkiemi mackami, znacz- skami cz~sci winorosli. 
nie grubszemi tylnemi udami i latwosci:t swych W maju, mianowicie w pierwszej jego polowie, 
skok6w; nadano im nazwisko rodzajowe Haltica. samica znosi jaja i sklada je na dolnej powierzchni 
W nowszych czasach rodzaj ten podzielono na liscia w kupki, w liczbie od 8 50 sztuk (fig 1-3}. 
kilka, a nazwanie Haltica podniesiono do nazwa- Jaja te s~ mniej wiQcej pol linii dlugie, pi~knego 
nia familii. Gatunkow do tego rodzaju nalez~cych ochrowatego koloru, charakteryzuj~ce si~ czarn~ 
znajduje siQ okolo stu dziesi~ciu w Enropie; od· plamk~ w ~rodlru. Po 8 lub 10 dniach wychodz~ 
znaczaj~ siQ ony drobnosci~, a gatunek na rycinie z jaj g~sienice, zostawiaj~c skorkQ bezfarbn~ 
wyobrazony nie bywa dluzszy od 2 linij, pomimo, z malym otworem. Liszka po wyjsciu z jaja jest 
ze nalezy do najwi~kszych tego rodzaju. koloru ochrowatego, lecz po uplywie dnia nabiera 

Pchla zie1nna iy}qca na wino'rosli (Graptodera ciemniejszej barwy i staje siQ brunatn~. Nast~pnie 
vi tis) :figura 10-13, odznacza si~ pomi~dzy in- w przeci(!.gu 15-20 dni, po dwukrotnem zmienie
nemi gatunkami swoj(! wielkosci~, niebieskawo- niu skory, dochodzi tej wielkosci, jak~ :fig. 4 przed
zielon~, metalicznie blyszcz~c~ barw~, i zmar- stawia. Na :figurze 5 i 6 widziemy t~z g~sienic~ 
szczk~ id~c~ wpoprzek przed tylnym brzegiem w powi~kszeniu, ze strony grzbietu i brzucha. 
tuluwu. Skrzydla tego owadu, tr\tvazane golem Przed kazdem zrzuceniem skory pozostaje przez 
okiem, zdaj~ si~ bye zupelnie gladkiemi, jednak kilka dni nieruchom~, a ogrodnicy uwazaj~ j~ 
patrz~c przez lupk~ dostrzegamy na nich mn6stwo w tym stanie za niezyw(!. Przy tr.zeciem wylenie
drobnych barclzo i nieregularnie rozrzuconych pun- niu wychodzi z okrycia jako poczwarka, pomar
kcikow. szczona sk6rka pozostaje na lisciu, a poczwarka 

Owad ten pierwotnie pochodzi z Hiszpanii, gdzie spada na ziemi~. Jest ona (fig. 7 9) koloru ochro
od najdawniejszych czasow znany pod nazwiskiem watego i rna podobienstwo do ziarna zboza. W tym 
Pulgon, jest postrachem plantatorow winorosli. stanie pozostaje na ziemi, dop6ki si~ nie zatnieni 
W roku 1819 okazal si~ ten gatunek po raz pier- w owad doskonaly (fig. 10-13), co nastQpuje po 
wszy we ~"'rancyi w winnicach parafii Gendres, 8 lub 9 dniach. 
w departamencie Herault, zk~d rozszedl si~ po ca- Cale rozwijanie si~ tego owadu trwa od 30-35 
lej poludniowej Francyi. W Niemczech i w Pol- dni. Liszki pojawiaj~ sifJ najobficiej pod koniec 
see, o ile dot~d wiadomo, jeszcze siQ nie pokazal, Inaja i w pierwszych dniach czerwca, poczwarki . 
jednakze hodownicy winorosli slusznie siQ obawia- od polowy czerwca do polowy lipca, a owad do
jq, ze niezadlugo przeniesie si~ on i do nich ze swe- skonaly przez caly lipiec. W tym czasie niewiele 
mi spustoszeniami. juz zrz~dzaj~ szkody starym winoroslom, gdyz li-

Gatunek ten pchly ziemnej zimuje w stanie do- scie ich s~ t~gie i twarcle; tern niebezpieczniejsze
skonalym w korze drzew, w szparach murow, mi jednak staj~ siQ dla mlodych latorosli, kt6rych 
i tym podobnych miejscach. w srodku lub przy delikatue listeczki s~ dla nich przyjemnem pozy
koncu kwietnia, skoro siQ powietrze tyle ociepli wieniem. 
ze si~ okaznj~ p~czki na winorosli, pchly ziemne Owad ten po raz drugi znosi jaja od konca lipca 
opuszczaj(! zimowe ukrycie i nagryzaj~ wczesne do polowy sierpnia, tak . ze w pierwszych dniach 
p~czki, w skutek czego takowe usychaj~, lub przy- wrzesnia pojawia siQ druga generacya, kiedy wla
najmniej zostaj~ wstrzymane w swem rozwini~ciu. snie, przy sprzyjaj&cych okolicznosciach, i mlode 
P6iniej utworzone p~czki, b~d~c znacznie silniej- z pierwszego wyl~gu znosz~ takze jaja, w skutek 
szemi, nietyle cierpi~ od tych owad6w, jednakze 1 czego w poznej jesieni okazuje si~ trzecia gene-

• 
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racya. Dwie ostatnie generacye mniej s~ szkodli
we w tym samym roku, gdyz wtedy winorosl sil-
nie juz si~ rozwin~la. 

Srodki sluz~ce do wyt~piania tych owadow je
dne st~: naturalne, drugie sztuczne. Mniemanie ze 
zmiany powietrza mog~ przeszkodzic rozwijaniu 
si~ tych owadow nie moze bye zaprzeczonem, je
dnakze zbyt wielkiej nadziei nie nalezy w tern 

·p okladac, gdyz lubo wielu utrzymuje ze wszyst-
kje pchly ziemne po silnych mrozach zdycha
j~, nie jest to jednak zupelnie dowiedzione, a 
w kazdym razie spodziewac si~ nalezy iz owady 
kt6re przy zyciu cal~ zim~ pozostaj~, s~ zdolne 
przetrzymac mniej znaczne zmiany temperatury. 
W zadnym przypadku ogrodnik nie powinien li
czyc na powyzszy srodek, bo nim rozrz~dzac nie 
jest w stanie. 

Do zwierz~t wyt~piaj~cych te owady mog~ bye 
policzone kaczki, ktore z chciwosci~ zbieraj~ 
pchly ziemne; ale i ony nie wiele pomagaj~, bo ze
brac mogq, tylko nizko siedz~ce, i zreszt£! potrze
baby wielkiego stada aby mal~ winnie~ mogly 

• 
1 poczwarkami pchel ziemnych. Z tego si~ ok·a-
~uje jak korzystnem jest dla ogrodnik6w zajmu
j~cych si~ hodowaniem winorosli ochraniac te 
owady od wyniszczenia i uzywac takich srodkow 
do wyt~piania pchel ziemnych, przy ktorychby, 
o ile to bye moze, pluskwy byly ochraniane. Toz 
samo stosuje si<d nietylko do tego gatun.ku plu
skwy polnej, lecz i do wszystkich nalez~cych do 
tego rodzaju, gdyz ony zywi~ sifJ tylko owadan:ii 
szkodliwemi, tamujq,cemi bujne rozwijanie si~ ro
slin uprawianych. 

Rowniez zaci~tego nieprzyjaciela posiada pohla 
ziemna w gatunku G~sienniczka, blizej jeszcze nie 
poznanego. Ten bowiem znosi jaja swe w gq,sie
nice i doskonale owady pchel ziemnych, a z nich 
wyl~gaj~ce si~ liszki zywi~ si~ ich cialem, przez 
co je zabijaj~. 

Niew~tpliw~ jest rzecz~ ze owadozerne ptaki 
s~ glown~ tam~ przeszkadzaj~c~ rozmnazaniu si~ 
nietylko tego, ale i innych owadow, i dlatego by
loby bardzo korzystnem zalcl:adac w okolo win
nie gaiki. 

oczyscic. Ze srodkow sztucznych zalecano odwary ostrych 
Glownym nieprzyjacielem pchel ziemnych jest i cuchn~cych materyj , np. tytuniu, lisci orze-,. 

modra pluskwa polna (Pentatoma coerulea) fig. 20 chow wloskich, bzu pospolitego i t. p. Srodkow 
i 21. Owad ten zywi siQ na wiosn~ pchlami ziem- tych uzywano z powodzeniem w ogrodach, lecz 
nemi, wlasnie w tym czasie w ktorym ony s~ w~tpic nalezy a by mogly bye skutecznemi w win
najszkodliwsze. Pluskwa chwyta przedniemi no- nicach. Uzywano takze w ogrodach posypywania 
gami pchl~ ziemn~, zapuszcza ryjek albo pomi~- popiolem, sadzami lub polewania urynq,, lecz i te 
dzy tuluw i odwlok, lub t ez pomi~dzy pierscienie srodki trudno zastosowac do winnie. W apno ga
odwloku, wysysa z nich soki a pozostawia wysu- szone moze byloby jeszcze najlepszem, gdyby za
szony owad. Fig. 22 przedstawia pluskw~ poln~ razem rosliny od niego nie cierpialy: najskutecz
wysysaj~c~ pchl~ ziemn~. Pluskwa ta znosi jaja niej uzywac go wtenczas, kiedy poczwarki lezq, na 
w tym samym czasie co i pchla ziemna. Jaja jej ziemi. 
(fig. 17, a-e) latwo mozna odromic od jaj pchly W szystkie podane tu sztuczne srodki maj~ t~ 
ziemnej; s~ o1;1y wi~ksze, regularniejsze, inaczej · wad(=J, ze zarazem wyniszczaj~ tyle pozyteczne • 
ubarwione, a przy jednym koncu opatrzone obrq.cz- pluskwy polne. Zalecane wykadzanie ostremi ro
k~ rz~sowat~. Po 8 .. 10 dniach g~sienica (fig. 18) slinami moze bye dobre dla pol obsianych rzepq, i 
opuszcza jaje, odwlok jej jest koloru czerwonego, rzepakiem, alenie wwinnicach. Sadzenie pomi~dzy 
a tuluw niebieskawo-zielony. Jakkolwiel( jest rna- winem takich roslin, ktore ch~tniej bywaj~ spozy .. 
la w tym stanie, jednakze zywi si~ wylq.cznie tyl- wane przez pchly ziemne anizeli winorosl, byloby 
ko g~sienicami pchel ziernnych, wyl~gaj~cych si~ nader korzystnem, lecz na nieszcz~scie takich ro-
w tymze samym czasie (fig. 10), a cialo jej z ka- slin nie znamy i znac zapewne nie b~dziemy. Naj
zdym dniem si~ powi~ksza. Po kazdem zrzuceniu skuteczniejszym wi~c srodkiem pozostanie sta
skory coraz bardziej zbliza si~ postaci~ do owadu ranne wyszukiwanie i chwytanie tych owad6w. 
doskonalego: na tylnym brzegu tuluwu wyrasta- Odbywa si~ to najlepiej w porze porannej, gdyz 
j~ skrzydla, liczba stawow podymu czyli pazur- owady wtedy s~ mniej ruchliwemi niz w poludnie. 
kow po kazdem zrzuceniu sk6ry powi~ksza si~, a Uzywa si~ w tym celu zelaznego lejka, jak fig. 23 
caly owad nabiera niebieskawo- zielonej bar"TY· i 24 przedstawia. Ma on w srodku otwor opatrzo
Podczas tego okresu zywi si~ jedynie g~sienicami ny lrrotk~ rurk~, do ktorej przymocowany jest wo-
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rek. Na boku lejka znajduje siQ wyci~cie takiej 
wielkosci, aby si~ w nim pomiescil pieD. winorosli. 
Przy uzyciu narz~dzie to tak st~ ustawia, ze pieD. 
wchodzi w wyci~cie lejka, a drzewem si~ wstrz~sa, 
przez co pchly opadaj~ na lejek, a przez otw6r do 
worka, z ktorego wyjsc juz nie mog(!. Tego spo
sobu uzywa si~ na wiosn~, skoro tylko p~czki oka
zq, si~ na winorosli; potem w maju i czerwcu wy-

• 

szukuj~ sifJ i pal~ liscie pokryte jajkami pchel zie
mnych, poczwarki zas z latwosciC! tnog<! bye choc 
w cz~sci wygubiane przez przekopanie gruntu. 

Figura 14 przedstawia nam inny owad Bl'01nz·us 
vitlis, ktory takze w podobny sposob, lubo w mniej
szym stopniu, zrz~dza zniszczenie w winnicach 
srodkowych Niemiec (fig. 15 i 16). Owad ten nie 
skacze, i dlatego jeszcze latwiej daje siQ wylawiac . 

• 

• 
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KOMITET BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO 

'V S A N F R A N C I 8 C 0. 

Niezmierny naplyw awanturnik6w ze wszystkich 
cz~sci swiata do zlotodajnej ziemi Kalifornii, roz
pasane nami~tnosci tylu ludzi goni~cych zdala od 
od kraju rodzinnego za zyskiem latwym i pewnym 
w spodziewaniu, ale zwodniczym cz~sto w rzeczy
wistosci, musialy tam stworzyc i stworzyly spo
leczno~c zupelnie wyj~tkow~, nieuj~t~ jeszcze 
w karby bezpieczenstwa prawnego, otwieraj~c tern 
samem rozlegle pole dla zbrodni wszelkiego ro
dzaju. Stolica l{alifornii, San Francisco, stala si~ 
naturalnie ognislriem gor~czkowych tych zabie-
gow, a razem widowni~ najstraszniejszych wyst~p
kow, popelnianych przez motloch wyuzdany, kto
ry wiedz~c ze wszystko ujdzie mu bezkarnie, ko
rzystal z kazdej sposobnosci, aby kradziez~, po
zogq, i morderstwem nieprawe zapewnic sobie zy
ski. Szczegolniej po wielkin1 pozarze z 3 na 4 Ina
ja 1851 r. bezczelnosc tych band rozbojniczych do 
najwyzszego doszla stopnia, a oboj~tnosc wladzy 
okazala si~ tak wielk~, ze obywatele podobnego 
stanu rzeczy znosic dluzej nie mogli; bo rzeczywi
scie sprawa toczyla si~ juz 0 to, czy nadal podpa
Iacze i zlodzieje, czy ludzie uczciwi i pokojni Ina
j~ rej wodzic w miescie. 

Pod przewodnictwem wi~c znakon1iiszych kup
cow i bankierow, jak Brannan, Argenti, James 
i{ing, ~facandray i inni, utworzyl si~ w San Fran
cisco lromitet bezpieczenstwa publicznego, maj~
cy na celu dopomozenie wladzy w utrzymaniu po
rz~dku prawnego, a w razie potrzeby samowolne 
nawet chwytanie, SC!dzenie i karanie zloczyncow. 

W krotkim bardzo czasie kon1itet liczyl prze
szlo osmiuset czlonkow, odbywaj~cych po dwa razy 

na tydzien ogolne posiedzenia, do ktorych obcym 
wst~p byl wzbroniony. Przyjmowano na czlonkow 
wszystkich ludzi uczciwych, z u yjcztkieut adzvoka
tow. W chodz~cy do towarzystwa obowi~zywali 
sifJ przez lat 50, czyli mniej wi~cej przez cale zy
cie, maj~tkiem i osobq, st.awac jeden za wszystkich, 
i wszyscy za jednego. 

Uformowano zaraz kompanie po dwudziestu lu
dzi z dow6dzcq.; patrole towarzystwa dniem i no
c~ kr~zyly po miescie; aresztowano i badano prze·
st~pcow, a wszystko to z wlasnego upelnomocnie
nia, bez zdawania komub~dz sprawy. Podejrza
nych wlocz~g6w wezwano na pismie, aby w prze
ciq,gn dni dziesi~ciu 1niasto opuscili. Wielu uslu
chalo wezwania, - reszt~ uwi~ziono i trzy1nano 
pod scis1t:! straz~' a poten1 kosztem towarzystwa 
wywozono okr~ta1ni. 

Odbyte po calem n1iescie przetrz~sania wykryly 
mnostwo kryjowek zlodziejskich' i wkrotce cele 
wi~zienne, urzC!-dzone obok sali posiedzen komite
tu, w kt6rych n1ieszczono po 4-5 ludzi, byly za
pelnione. Strzegly ich we dnie jedna, a w nocy 
dwie kompanie strazy. 

Czlonkowie zarowno na wart~ jak i na posie
dzenia przybywali uzbrojeni; kto nie mial broni, 
otrzymywal j~ kosztetn ogolnym. 

Komitet wykonawczy, zlozony z czlonkow sto~ 
warzyszonia, kierowal przesluchiwaniem wi~zniow, 
a komitet jeneralny, po przejrzeniu akt, uznawal 
ich niewinnenil lub winnemi i wymierzal kary. 

Pierwszy akt sprawiedliwosci towarzystwo wy
konalo na niejakim Jenkins, schwytanym ;na go
r~cym uczynku przy gwaltownej kradziezy. Po-
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niewaz w ci~gu prowadzonego zen sledztwa oka
zal si~ winnym innych jeszcze zbrodni, skazano 
go jednomyslnie na powieszenie. Godzin~ pozniej, 
o pierwszej rano, wyrok zostal wykonany na pla
cu publicznym. Policya wprawdzie usilowala go 
odbic, ale odparto j~ przemoc~. 

w szesc tygodni pozniej ta sama kara spotkala 
niejakiego Stuart, ktory w ci~gu badania przyznal 
si~ do kilku Inorderstw i lrradziezy. Tyn1 razem 
wymierzono j~ o godzinie drugiej po poludnin, w o-
bec kilkunastu tysi~cy widzow. · 

Okolo pi~ciuset czlonkow z nabiten1i rowolwe
rami towar7.ys~ylo zbrodniarzo"\-vi'l i pomimo pona
wianych usilowa11.. policya nie zdolala przelamac 
ich szeregu, a~ po spelnieniu wyroku. 

Godn~ uwagi jest rzecz~ ze improwizo,vany 
ten trybunal posiadal sytnpatyq, ca!ej lndnosci, tak 
dalece iz skoro dwukrotnie uderzono w dzwony, 
(co by lo znakien1 dla czlonkow ze kwestya zycia 
lub smi erci lna bye na posieclzeniu roztrz~san~)' 
wszyscy najemni woinice pospieszali zara7; ~ woz
]{atni swoj e1ni przed gmach ko1nitetu, ab y· go za
slonic nieprzebytyrn taboren1 i zapobiedz tyrn spo
sobem wszelkiemu wdanin si~ wladzy. 

l(omitet jcneralny rozeslal deputacye i do iu
nyeh 1niast 1\:alifornii, w celn urz~dzenia tan1 ko
tnitet6w posilkowych, co bylo koniecznern chocby 
dlatego, zeby ~bieglych vvinowajcow chwytano po 

. ·alyn1 kraju i odstawiano do F-tolicy. 
Zeznani~ Stuarta naprowadzily na ~lad dwoch 

innych jeszc.ze zbrodniarzow, imieniem Whittaker 
j Me. l(enzie, ktorych rowniez uwi~ziono. Sledz
two trwalo przeszlo cztery tygodnie. W czasie 
tym szeryf przedsta,vil komitetowi akt ltabcas l'01'

pus, uzyskany od Sfl;du przez jednego z adwoka-
~ tow. Niepodobna bylo opierac sica takiemu wezwa
niu, bez otwartego juz zerwania z wszelkim po
rz~dkiem prawnym, czego stowarzyszeni najsta
ranniej unikali. zcz~sciem atoli dowiedziano si~ 
wczesnie 0 kroku zamierzonym, i skutkienl tego 
przez par~ dni obwozono wi~zniow, pod ~cislq. 
straz~, w okolicach San Francisco. 

Po przybyciu szeryfa, wpuszczono go tlo vvi~
:ticnia, lecz zaprzeczono bytnosci wi~zniow. Przej
rzawszy wi~c cele ~ szeryf~ razem z swym aktem 
haheas CO'rpus, wyniosl si~ nic nie wskorawszy. 

Nareszcie po ukonczonen1 badaniu, ktore nieje
dn~ wykrylo zbrodni~, obu winowajcow skazano 
na powieszenie. W przeddzien egzekucyi guber
nator Me. Dougal upraszal komitetu o pozwolenie 

Ks1~GA SwiAT .A. Cz. I. .R. V. 

zwidzenia lokalu. Otrzymal je snadnie i wy1·azil si~ 
bardzo pochlebnie 0 instytucyi, dodaj'!C ze, jako 
czlowiek prywatny, popierac j~ b~dzie wszelkiemi 
silami , a tymczasen1 o godzinie drugiej w nocy 
wys'yla S7.eryfa z oddzialem n1ilicyi, k.tory napa
da znienacka na straz lromitetow~, zlozon~ tylko 
z szesciu czy osmiu ludzi, i nprowadza zbrodnia
rzow do wi~zienia powiatowego. 

Tej samej jeszcze nocy dz"\VOlliCllie na alarm 
zwolalo czlonkow ko1nitetn, i 1<v ci~gu niezmiernie 
bnrzliwego posiedzenia juz prawic zapadla uchwa
la, aby natych1nia .. t rzuc.ic si~ szturmem na wi~
zienie powiatowe, gdy szcz~sciem })l'zewazyly glo
sy kilku rozwainiejszych, i posiedzenie odroczono. 

Bylo to we czwartek. Nazajutrz dwndziestu 
czlonkow zobowiq,zalo si~ pod przysi~g~ oclbic 
przestQpcow podejsciem albo si!C!. l\lliano naj
przod sprobo-vvac fortelu, ito \V tttki sposob, zeby 
w razie niepowodzenia nikt o ten1 nie wiedzial. 

\V niedziel~ pomi~dzy dziesiqt~ a jedenast~ · · 
przeu poludniem, podczas odbywanego vv wi~zie
niu powiatowem uabozenstwa, z\vi'!-zlcowi zblizyli 
si~ kilk~ oddzialami, tak aby 'vzajetnnie porozu
miewnc Ri~ mogli znakami. Najtrudniejszym byl 
pocz~tek, to jest usilowanie dowodzcy z trzcma to
warzyszaini dostania si~ do kaplicy. 

Dowodzca zasztukal do drzvvi. Uchylono je nie
co, ale nie chciano 'vpuscic 'viQrcj jak jednego. 
Podczas cichego targo,vani~t si~ o to. stojq,cy w ty
le zwi'!.zkowi silnic drzwi popcl1ngli; jeden 7; nich 
odzwiernemu przykJada pist.olet do piersi, a innc 
oddzialy, za danent haslem, zybko uadbiegaj~. 

Udalo si~ schwytac obydwoch "'ri~zniow, nie 
bez oporu -vvszakze z ich strony. ~zczeg6lniej Me. 
Kenzi0, chlop silny i barczysty, bronil si~ rozpa
czliwie. vV sadzono ich zwi~?.:anych do przygoto
wanego w tym celu powozu i odstawiono do wiQ
zienia komitetowego. 

Dwa tylko strzaly padly przy ten1 smialcu1 
przedsi~wzi~ciu, i te nikogo uie ranily. Na kilkn 
punktach wynioslych rozstawione bylywarty, ltto
re gdy tylko ujrzaly odjezdzaj~cych winowajcow, 
daly znak umowiony, i zaraz bicie w dzwony zwo
lalo czlonkow komitetu na posiedzenie ogolne. 

Zebranie bylo tlun1ue, a ,v godzinfJ pozniej obaj 
zbrodniarze wisielijuz przed do1netn kotnitetu przy 
ulicy Battery, otoezeni niezliczon~ zgrajq. pokla
skuj~cego narodu. 

Energiczne to post~powanie ua dlugi czas przy
wrocilo bezpieczenstwo \V San Francisco ; kilku 

21 
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nawet s~dziow niesumienuych z obawy zlozylo 
urz~dowanie i zast~piono ich lepszemi. 

U stano,vieuic komitetu bezpieczenstwa publi
cznego w San ~"ran cisco bylo rzeczywi 'cie nagl~
c~ calego kraju potrzeb~. Ci~gla obawa pozarow i 
rozbojow, szerzonych przez halastrQ ktorej wla
dza powsci~gac uie umiala czy nie chciala, zmusila 

• 

w koncu tnieszkancow do dzialan samowolnych. 
Ale tez taki tylko stan wyjq,tkowy usprawiedliwic 
moze srodek sam z siebie naganny, bo przeciwny 
prawn i naleznemu zwierzchnosci poszanowaniu. 
W tytn razie jednak, przyznac trzeba, uzycie go 
bylo nietylko dozwolonem, lecz nawet obowi~z
kiem wzgl~dem siebie i drugich. 

.. 
IGRZYSKA BISZPANSJC IE: • 

• 

'Vl847 ROKU . 

Przez Bra T. Tripp lin. 

Caly Madryt wrzal radosci~. Uliee, niedawno 
krwi~ zbroczonc, pokryly si~ kwiatan1i; postrzela
ne don1y przyb1·aly siQ w drogocennc kobierce ije .. 
dwabic; parQ tysi~cy lw6w kastylijskich powiewa
lo w oknach i na balkonach stolicy; cale Prado, 
ulica podobna do paryzkich pol elizej ·kich, bylo 
w plomieniach. Ate plomienie jasnialy w ~ zelkie
mi barwan1i i przybieraly roztnaite kHztalty, to ka
tedr gotycl{ich i zamkow maurytanskich lub chin
skich, to girland, slo!1c i olbrzymich ruchomych 
bukietow. 

Od wiez do wiez, wysoko w powietr~u, ci~gn~· 
ly si~ na mocnych drutach roznokolorowe lampio
ny, i gorej~cym ~zlakiem wzbijaly siQ pod niebo 
tysi~ce rae kongrewskich, lub tez ognistyn1 de
szczenl zierni~ zalewaly. 

\Vsz~dzie muzyki graj~ce narodowe hymny, 
wsz~dzie huk dzial, kt6rego odglosem drzalo cale 
miasto i j~czaly wszystkie echa gor okolicznych az 
do Somo-Sierry, slawnej z tego ze w niej Polacy 
odniesli zwyciQztwo, ktorego otrzytnac nic mogli 

• Francuzi. 
Dlugi czworobok, opasany illtuninacyq., przcbie

ga pieszo, konno i w powozach tysiC!ce przecn
dnych Jiiszpanek i tysiCJJce oficerow, w haftami i 
szlifami blyszczC!cych mundurach. 41\.ch, jak s~ pi~
kne te iliszpanki, i ile jest tych 1)i~knych! Pra
wdziwie, tylko brzydkie kobiety zwracaj~ tutaj 
uwagQ i wpadajC! w oko, bo bardzo rzadko ktora 
brzydka. 

Wszystkie teatra otwarte dla ludu, a w wielkin1 
cyrku oswietlonym szesci~ tysiq,cami lamp, kro-

Iowa, krol i kilkadziesi~t tysi~cy uarodu oczekujc 
widoku walki' trzystu toreadorow oczekuje samej 
walki, oczekuje boju z zapalczywyn1 bykiem. 

Na tak zwanych igrzyskach lr1·plewskicll, to jest 
na tych ktore maj~ miejsce z okolicznosci zaslubin 
panuj~cych, tu·odzin infant6w lub zaprzysi~zenia 
jakiej konstytucyi, dose cz~sto powtarzajtAcego si~ 
w Hiszpanii, obowit!zko\v matadora przcbijaj~cego 
byka szpad~ albo wloczni'1 nie pelni~ toreadory 
z powolania, lecz kawalerowie z ubogiej ale do
brej szlacht)-· Ci ktorzy te igrzyska przezyj~, zdo
bywaj~ sobie tym sposobem prawo do posad pala .. 
cowych koniuszych, a tern sa1nem bardzo dostatni 
spos6b utrzymania. A ze tych koniuszych wyginQ
lo kilkunastu w ostatnich zami~szaniach, wi~c siQ 
otworzyly wakanse, i cisnie si~ do nich uboga i 
waleczna szlachta Kastylii i Arragonii. 

~zkoda! Na probie wczoraj w tym cyrku odby· 
tej, oprocz kilkunastu koni i bykow, zgin~lo pi~
ciu bandcrillerow i trzech szlachcicow. Ale nie 
zabraknie ryccrskiej Hiszpanii zwinnych bande
rillerow i ubogiej szlachty, dopoki tam ogol nie 
polubi pracy nczciwej. 

Wi~c wst~pujemy w wielki amfiteatr, zwany El 
Tendido, w kt6ryn1 w tej chwili pali si~ szesc ty
si~cy lamp i wre ciekawoscit! kilkadziesiC!t ty i~oy 
ludu; w ktorym loze, pi~ci~ pi~tratni jedne nad 
drugie1ni wzniesiorte, wybite s~ szkarlatem, i par~ 
tysi~cy zloten1 kapi~cych muudurow skupia si~ 
okolo lozy krolewskiej , blyszcz~cej diatnentami, 
jak rydwan sloi1ca. ' 

Hiszpania uie zaluje krwi ani zlota dla swej 



.~. 

• 



• 

• 

.. 

.. 

• 

• 

• 

• 



• 

163 

zabawy: szkoda tylko ze ci co t~ krew przelewaj~ 
czasami bardzo sk~po s~ zywieni; szkoda takze iz 
to zloto nie pochodzi z kopah1 ani ziemi, ty.lko 
z kieszeni Zydow, ktorzy juz zahaczyli ltopalnie i 
grunta, pod gwarancy~ Anglii. 

"\Vi~c juz krolowa, krol, infanty i infantki zasie
dli na krolewskim balkonie, zwanym Casa ?'eat de 
Panarleira, pod bogatym baldachinen1 z aksamitu, 
zlota i strusich pior, a wokolo nich grandowie Hi
szpanii, marszalkowie, sza1nbelanowie , majordo
musy, czlonkowie cial prawodawczych i damy ho
norowe : slowem, obok konstytucyjnych panow, 
jaknajliczniejsza, feodalizmem pachn~ca sluzba. 

Pod samym balkonem kr61owej ustawili ~i~ ka
walerowie wszystkich orderow Hiszpanii, od Kal
latrawy az do Alkantary, z heroldami i z kompani~ 
halabardnikow, w sredniowieczne suk.nie przystro
jonych. 

Teraz niewinna lzabella raczyla dac znak ze 
krwawe widowisko rozpocz~e siQ moze. 

Ukazuje siQ bra~ toledansk~ najprzod p6lplu
ton alguazilow ltonnych, w kapeluszach z czarnemi 
strusiemi piorami, w ogro1nnych 'vykrochmalo
nych fryzacl1, w czarnych pla zczykach, opi~tych 
spodniach i przy rapirach z czerwonemi pochwami. 

Za niemi cztery szesciokonne powozy, otoczone 
chmar~ pikadorow, banderillerow i kapeadorow. 

W tych powozach, w przepysznym taro-hisz
panskim stroju, siedzieli owi szlacheccy matadoro
wie, ktorzy zdobywac sobie mieli miejsca koniu
szych palacowych szpadq przecitc b:IJkOJn. Byli 
niemi: don A lberto de Manzano, don Inigo de Vil
lareal, don 1ldefonso de Cordoba i don Teodoro 
de Artaiz. 

Obok tych 1nlodych, pi~knych i szlachetnych 
rycerzow siedzieli ich patronowic. 

Trzeba wiedziec ze matadorowie szlacheccy ma
j~ prawo wybierac sobie chrzestnych ojcow tur
niejowych pomi~dzy naczelnikami najznakomit
szych rodzin. Ojcowie ci, aby godnie odpovvie
dziec tak zaszczytnemu wyborowi, sprawiaj~ swym 
protegowanym przepyszn~ odziez, andaluskiego 
konia i pono z~ wszelkie koszta turnieju, kuracyi 
i, 'v razie potrzeby, pogrzebu. 

Nadto kazdy rycerz rna swojego seknndanta, ja
kiego glosnej slawy toreadora, ktory powinien 
podprowadzic byka tak umiej~tnie, aby go wlocz
nia 1·ycerza skutecznie dosiQgla, lub oddalic go , 
w razie gdyby si~ nan zanadto zapaJczywie rzucal. 

Wspomnijmy :le dostojnemi patronami szlache-
_. 

... 
• 

tnych kaballerow byli: ksi<}z~ta de Florida Blanca, 
de Frias, da Alba i del Infantado. 

Gdy powozy, frontem si~ zbliiaj~c, przybyly 
przed loz~ krolewsk~, grandowie i rycerze zsiedli 
i sklonili i~ przed mouarchini~. 

Grandowie nie zdejmowa]i kapelu zo'v, rycerze 
nie zginali kolan; ale reszta toreador ow, wraz 
z czterema po 50 glow licz~cemi hufca1ni wolant6w,. 
padla na kolana, jak przed obrazem Boga. 

Kazdy hufiec wolantow, czyli goncow, inaczej 
byl ubrany: pierwszy po rzymsltu, drugi po sta
ro-hiszpai1sku, trzeci po maurytansku, czwarty po 
indyj ku. 

w tej amej chwili ozwalo i~ ze to tr~b, tylez 
b~bno,v, tylez armat, a tysi~c gol~bi w dlugie 
wstt!iki przystl'ojonych wzlecialo w powietrze, 
wszystko dla uwielbienia kochanej n1onarchini. 

A potem ksi~zQta protektorowie, udzieliwszy 
swe blogo ·lawien 'two pupilloin, w iedli znow do 
pojazdow i ujecltali z areny; rycerzom podano 
ltonie, rumaki andaluzyjskie nadzwyczajnej pi~
kno 'ci ; hufce 'volantow ustawily ifJ po bokach; 
czereda banderillerow rozproszyla a..;i~.. i jeszcze 
zabrzmialy jerychou kie tr~by 1)rzerazliwyn1 j~
kiem. 

Zapadaj~ si~ w ziemi~ drzwi krolewskiej toritli, 
to jest stajni: wypada z nich ogromnej sity i wscie
klE~j zapalczywo ~ci bawol, i ol 'niotJy blaskien1 rz~
siste go ~wiatla, nic patrzy ani na prawo ani na le
wo, tylko biezy wprost az na srodek areny, gdziP 
stoi hufiec konnych alguazilow. 

Rozprysn~li si~ na wszystkie trony, jak stada 
krukow; a teraz na t~puj~ z wl6cznian1i w r~ku, 
z sekundantami przy boku kawalerowie. 

Pierwszy wy t~pil don . ..1\.lberto de Manzano, po
party przez czterech pieszych matadorow. 

Ila! niedlugo trwala walka! Juz rycerz 1nierzy 
wloczni~ w szyjQ byka, juz ostrze wpadlo gl~bo
ko w gardziel z'vierz~cia; ale szlachetny rumak., 
nadziany na rogi, odlecial na bok, a rycerz ze 
strza kanen1 udetn l ezy pod zdychaj~cy1n koniem. 

Jakas niemloda zakwefiona kobieta,jakas mloda 
dziewczyna i jakis s~dziwy ksi~dz, iedz~cy w lo
zy ksi~cia de Florida Blanca, j~kn~li przerazliwie, 
wolaj~c: Pot;eto i lrlalberto! Moj synn! ~16j bracie! 
Moj siostrzencze! 

lVllody rycerz zc strzaskanen1 udetn, byl to bie
dny dwudziesto-dwu-letni mlodzieniec, ktory znu
dzony ci~glym widokiem nQdzy swej matki i sio
stry, jakiej mimo wszelkich starai1 .zapobiedz nie- · · 
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mogl, postanowil narazic wlasne zycie dla zape
wnienia im bytu znosniejszego. 

Zadne przed -tawienianiepomogly; zreszt~ksi~dz 
wujaszelc dal mu relikwie jakie \ i przyrzekl mo
dlic si~ poclcza, walki. 

Nie pomogly tym razem relikwie i 1nodlitwy; by
laby pon1ogla sila i wprawa; ale tej nie posiadal 
biedny, cz~sto zglodnialy, szlachcic, i ulcgl w bo
ju: zostanie kalek~ ua cale zycie. 

l(si~z~ de Florida Blanca wyda! osmnascie ty
si~cy realow na wyekwipowanie rycerza, na konia 
i ubior. Polow~ tej kwoty bylby mogl wydzwign~c 
cal~ rodzin~ z n~dzy. 

Ale Hiszpania chce si~ przedewszystkiem ba
wic, a jej magnaci pragn~ rozglosu za dobrodziej· 
twa cale11~u 1lfl1'otlowi wyswiadczane. 

Niech zyje ksi~iQ de Florida Blanca, za uprzy
jemnienie Hiszpanom zabawy! 

NOWY ORLEANS. 

Nowy ()rleans, olbrzymie targowisko niczliczo- I czu~ szybkosciQ. kwitn~ce to miasto wyroslo, w ca
nycll plautacyj i osad calej U nii, stanowi~cy nieja- lem znaczeniu tego wyrazu, z blota i bagnisk. 
ko przejsci'.! z klimatu zimniejszego do rozkosznych Roku 1718 p. Bienville, owczesny gubernator 
stref podzwrotnikowych; Nowy Orleans, n1iejsce · posiadlosci fi"'ancuzkich w An1eryce, szukal nad 
zapasow modnego swiata, gdzic sniezna CCl'tt ogni- brzegami Missisippi punktu dla nowo zalozyc si~ 
stej I-Iiszpanki, obok lekko przycmioncgo kolorytu 1naj~cego groclu, i zostawil w 1niejscu obranem 
czarnowlosej l(reolki, gdzie zywa % figlarnem pi~0dziesiQcin ludzi, ktorzy tam wystawili pierwsze 
spojrzenieu1 Francuzka, obok po,vazncj Amery- swe chaty osadnicze. 
kauki z oczami gazclli nic pozwalaj(l przechodz<!· '" cztery lata pozniej, r. 172~ ~ No,vy Orlean , 
cemu przez Prado sledzic wzrokic1n za jedn~ pi~- licz'!c nie wiQccj jak 200 mieszka!1cow, obrany zo
knosci(}, boby si~ pr~ez to pozba,vil \vicloku trzech stal stolicc! rz:tdn li:olonialnego. 
innych; Nowy Orleans, punkt srodkowy calego Roku 1733 krol francuzki odst~pil IIiszpanii No
han diu polnclniovvego, przystall. tysi~ca tatkow ro· wy Orleans wraz z obszarami lez<!CCini na zachod 
zncj narodo,vosci, zasluguje rzeczywiseic na dany od rzeki Missisippi, a r. 1766 w imicniu krola hi
sobie przydon1ek kl'o/.ozc~j JJoludnirt. szpankiego zaj~l go Ulloa. Prowincya 1niala wtedy 

5,000 bialych i tylei kolorowych n1ieszka1l.c6w. Nien1a kraju na ~vviecie ktoryby tu nie posiadal 
~woich przecl to,,vicieli. Jak l)rzy budo,vie glo 'nej 
patni~ci wiezy babylonskicj, cudzoziemicc, nieprzy
wykly jeszcr.e do chaotycznej tej n1iQ zauiny, sly
szy w dzi,vucm pogmatwaniu glosne rozmo,vy l-Ji. 
SZI)ano\V, .... nglik6w, Francuzovv i Nie1nc6w, przc .. 
rywanc krzykiem i klni~cien1 irlandzkich taczka· 
rzow, S1nieeherrt i spicwaini pracujC!Cych Negrow, 
obwoly,vanien1 roznosicieli mleka i owoco-vv i tnr· 
kote1n niezliczonych powoz6,v, obok nicustannego 
·zumu i dy~zcnia przyby,vajC1eych ci~glc lnb odbi

jajt!cych. paroply,vo,v. 

,Ilez to \viekow zlozyc si~ JHnsialo na ten rnch, 
to bogactwo nic,--lychane? ,. zapytujc 1nin1owoli 
przybysz nieswiadonty, obejmnj<!C zdun1iony1n 
wzrokietn rozpostarty przed · ob~ krajobraz, ~,iluz 
to lat potrzebn, bylo na utworzenie tego oceanu za
budowaJ1 w przcstrzeni sicdmio1nilowej, tych ol
brzytnich skladow, dokow i grobli ?'' I zadziwie
nie jego wzra ta gdy mn opowiedz~ z jak baje-

Do roku 1798 ludnosc Nowego Orlcanu wzrasta
la dosyc slabo: 1niasto w tyn1 czasic liczylo nie 
wifJcej jak 5,300 mieszkanc6w. Dopicro od roku 
1803, kiedy Luizyana na mocy zawartego \V Pary .. 
zu ukladn przeRzla pod jurisdykcy~ rzeczypospoli
tej polnocno-amerykanskiej, miasto wztnagac si~ 
zacz~lo vv sposob zadziwiaj'1cy. 

Roku 1810 ludnosc jego wynosila 17,241, r. 
1820 27,176, a r. 1 30 46,310 glow. Obecnie, w po
rze zwlaszcza zin1owej, dochodzi ona do 200,000. 

Jak posrod zimy i vviosny ulice Nowego OrJea
nu wrz~cern tchn~ %ycienl, tak w drugiej znow po
lowie lata i w jesieni stajf! si~ ony opustoszaletni .. 
Zarazliwa febra zolta rozposciera wtedy nad Iniastem 
olowiane swe skrzydla, a n1ieszkancy uciekaj~ nad 
brzegi s~siednich jezior, albo daleko ku poluocy, 
dla uniknienia straszliwej kl~ski. Pusto wsz~dzie i 
ponuro; na mosi~znych r~czkach dzwonkow przy 
domostwach wisz~ zlowrogie czarne krepy: to znnk 
ie zaraza w ich wn~trzu obral sobie n1ieszkanie. 
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Jezeli rzadkim trafem spotkaj~ si~ gdzie dwaj sa- ponad mieszkaniami ludzkiemi; ale rownie z~jmuj~
motni w~drowce, to wymijaj~ si~ zdaleka, nie cym, jezeli nie rownie wspanialym, jest widok gro
snli~c odetchn~c, aby razem z zaczerpni~tem po- bli Nowego Orleanu. 
wietrzen1 nie wciqgn~c w siebie smierci. W szyst- Miasto z przedmiesciami w przestrzeni siedmio
kie sklepy pozamykane, bo ktozby teraz kupowal? milowej rozsiadlo siQ nad brzegami Missisippi, a 
W szak razem z nabytym przedmioten1 moglby caly ten obszar, okolony grobl~, pokrywajC! tysi~ce 
wniesc chorob~ w lono swej rodziny. Kiedy nie- paroplywow, okr~tow trzymasztowych, szoner6w, 
kiedy ty1ko odezwie si~ na ulicach glnchy turkot bark, tratew i lodek, zostaj~cych w ciCbglej kom
karawanow, wioz~cych w olbrzymich trumnach po munikacyi z l~dem, laduj~cych lnb wyladowuj~
kilka razem ofiar epidemii na miejsce ostatniego cych towary, wsrod wrzasku' spiewu i wolania 
spoczynku. pra:wdziwie ogluszaj~cego. · 

Ale rozstanmy si~ z tyn1 obrazem tr,vogi i zalo- Srod napi~trzonych towarow, pomi~dzy krocia-
by! To co widziemy obecnie, zupelnie odmienny mi pak kawy, indigo, bawelny i cukru z poludnia, 
rna charakter. Te tlumy g'varne i wesole, snuj~ce olowiu, whiskey, mCbki, tytuniu i solonej wieprzo
si~ ponad brzegiem majestatycznej rzeki, to za- winy z polnocy, prze·skakuj~ jak gazelle ladne 
prawd~ nie ludnosc 1niasta dziesi'!tkowancgo zara- dziewcz~ta Mulatki, nios~c na glowach blaszanki 
zq,. Tu WSZQdzie pelnia zycia i zdro\via; z kazde- z mlekiem ' albo w r~ku koszyczki ze swiezemi 
go oka blyska radosc tak czysta, jak lazur nieba kwiatami; biegn~ obdarte chlopcy z gazetami i po
rozpi~tego nad tym czarownyn1 krajobraze1n, jak wiastkami, iydzi nien1ieccy z pistoletami i noza-
powietrzc CO Z dalekiej polnocy ozywczem teraz mi, Inarynarzc polnocy Z jajami j seren1, CZ~Stuj~C 
tehnieniem przenika Orlea11czyk6w. przechodniow swym towarem. Na rzece nawet, pod 

Tam w micjscu wylQ;dowania przybija wlasnie samemi prawie kolami paroplyw6w, gdzie tylko 
paroplyw ~wiezo przybyly z Cincinnati, z trudno- choc najw~zszy sn1ug wody dozwala przecisn~c si~ 
sci~ toruj~c so hie drog~ po1ni~dzr mnostwem in- wioslarzom, krq.z~ lodzie hiszpanl.;kich Meksyka
nych stoj~cych na kotwicy. Majtkowie uwijaj~ si~ now, rozwoz~c ananasy, orzechy kokosowe, figi, 
z linami i bosakami, aby statek uchronic od ude- granaty i pomarancze. Obok, na Prado, razem 
1·zenia. StanC!l nareszcie w 1niejscu zk~d tuozna na z cblodem wieezorny1n, zbiera siQ arystokracya 
brzeg zalozyc deski~ i zgraja luznych szlifibru- Nowego Orleanu, stek pi~knosci ze wszystkich 
kow, po w~zkiej kladce cisnie si~ tlumnie na po- cz~sci swiata i wszy tkich kolorow, obwodzClC jak
klad, dla dowiedzenia si~ czem pr~dzej co tam by czarown~ opaskc~ skrzE2tny tlum kupczCbcych. 
slychac na polnocy. Tam posrod tlu zczy znienacka niekiedy rozlega. 

Zostawmy ich tlocz~cych i~ zapan1i~tale, i udaj- 1 si~ trzaskanie bicza straznikow, odpQdzaj~cychko
my si~ dalej, w celu obejrzenia 1niasta, a 1nianowi- ! hiety irlandzkie i niemieckie, ktore z wlasciwym 
cie najprzod tak zwanej /Jecee, 1 sobie przemyslem przewiercaly faski z cukrem, luh 

'Vyraz LeL'ee, pochodzenia fi·ancuzkiego, ozna- przecinalyworkikawowe, dla zdobycia ukradkiem 
cza w Ameryce grobl~ ci~gn~CC! si~ przez cal~ Lu- kilkn gar sci tych towar6w. Tu wreszcie dwoch 
izyanfJ wzdluz brzegow Missisippi i wpadaj~cych bokserow, w zhitem kole ciekawych, ci~zkie, a cza
don rzeczek pomniejszych. Jest to olbrzymia ro- Sein i smiertelne, wymierza sobie ciosy. 
bota zietnna, mozolnie wykonana i zarazen1 uzyte- Przyznac jednalc nalezy ze ten ostatni rodzaj roz
czna, bo ubezpiecza od wylewo'v obszary najzy- rywki, i w ogolno ' ci b6jk.i, zdarzajt1 si~ coraz rza
zniejsze, okolic~ kt6rq,, wedlug wyra~enia Kreo- dziej, pomimo naplY.Wll tak roznorodnej zbicrani
low, ,I->an Bog stworzyl wlasciwie tylko dla alii- ny, zlozonej ze 'vszystkich klass i narodow, po
gato,-·ow, zab i mu ·kit6w." Te ostatnie bardzo tez cz~wszy od gor~co-krwistego Hi zpana, az do fle
rozciCAgl~ za to wkroczenie lndzi w ich siedzibfJ gmatycznego Hollendra; policya bowiem w Nowyu1 
wymierzaj~ sobie zem~ t~, pobieraj'!c bczustannie Orleanie nadzwyczaj jest czujn~, i cudzoziemiec 
sowit~ z krwi ich danine. wychodz~cy wieczorem na ulic~ od stop do glowy 

Olbrzymith powtarza~y, jest grobla Luizyany, uzbrojony, bo sifJ co chwila spodziewa napadu, 
utrzymuj~ca w karbach posluszenstwa pot~znego przekony,va siE2 wkrotce ze miasto to, lubo ru
,,ojca w6d'', ztnuszaj~ca go toczyc swe nurty na chliwsze od miast p6lnocy, nie ust~puje jeduak 
cztery do zesciu~ a niekiedy do dziesi~ciu, stop tym ostatnim pod wzgl~dem bezpieczenstwa. 

-

• 
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Byl wprawdzie czas gdy w Nowym Orleanie 
istnialo to wszystko, co tylko najsilniej rozkolysa
na wyobraznia wymarzyc sobiemoze z bezprawiow: 
dniem i noc~ staly wtedy na ulicach w pogotowiu 
zielone stoliki, i nieraz zdarzalo si~ ze zrana przy 
nich ziemia zbroczona byla krwi~, zaslana szkara
dnie pokaleczonemi trupami. Lecz czas ten min~l 
bezpowrotnie. Dzis liczne poczty strazy przebie
gaj~ zbrojnie najodleglejsze dzielnice miasta, a w ra
zie potrzeby odglos grzechotki zwoluje w ·<?ka 
mgnieniu pomoc, talciz zloczynca,raz odkryty, nie 
moze juz miec nadziei ratowania si~ ucieczkq.. 

Cale miasto podzielone jest na trzy cyrkuly, 
.zwane municypalnosciami. Narodowosci amery
kanska i francuzka dosyc tu wybitnie odrozniaj~ 
sifJ od siebie, co zreszt~ przyczynilo sifJ dzielnie 
do zaprowadzenia wielu ulepszen w zarzq,dziemiej
skim, bo kazdy narod 'v tej municypalnosci w kt6-
rej przewazn~ stanowi wi~kszosc urz~dza Si(J we
dlug swych potrzeb i zwyczajow. J~zykatoli fran
cuzki z angielskim tak scisle w Nowym Orleanie sq. 
zespolone, ze nawet adwokaci w ohronie spraw 
uzywaj~ ich naprzetnian. w samem miescie usly
szec mozna j~zyki calego swiata; handlarze zwla
szr.za niemieccy szczeg6ln~ posiadaj~ zr~cznosc 
w mi~szaniu mowy Anglik6w, Hiszpanow, Francu
z6w, Niemc6w i Wloch6w, sposobem takol~ropnie 
lamanym, ze tylko czlowiek znaj~cy doskonale 
wszystkie te jf2zyki rozr6znic moze pojedyncze 
:wyrazy i zdania, kt6remi z nadzwyczajnq, bieglo
sci~ towar swoj zachwalaj:J:. Zapewne czyni~ to 
oni w wyrachowaniu a by kazdy z przechodni6w, 
zkq.dbykolwiek byl rodcn1, poslyszal cos swojego, 
a tern satnem zach~cil si<z do kupna. 

Ale nie opuszczajmy Levee bez .zwidzenia tych 
oto hudek z ostrygami, lodami i sorbetem, a szcze
golniej nie pominrny nan1iot6w z owocami i chlo
dnikami, gdzie kupiec lub plantator luizyanski, 
chroni~c si~ przed upalem, popija orzezwiajq,c~ li
moniad~ z lodem i przypatruje si~ zdala ruchowi 
portu. Miejsca te nader Iicznie bywaj~ ucz(JSzcza
ne; i rzeczywiscie cudzoziemiec, ch.c~cy swobodnie 
nacieszyc si~ widokiem zycia miejskiego, nie mo
Zl~ sobie w tym celu lepszego obrac k~cika, jak 
namiot usluznego Wlocha, w kt6rym przy szklan
ce chlodzq,cego napoju, nic bfJd~c sam widzianym, 
zyw~ i wspanial~ doko}a otoczony jest panoram~. 

Charakterystyczne takie s~ sklepy targowe No
wego Orleanu, zbudowane w arkady spoczywaj~ce 
na kamiennych filarach, z osobnemi dzialami dla 

rzeznikow, rybakow i ogrodnikow, pomi~dzy kt6 ... 
remi przekupnie koczuj~cy roznosz~ na sniadanie 
gor~c~ herbat~, kawfJ i czekoladfJ, gdyz te napoje 
zapobiegac maj~ szkodliwemu wplywowi mgly 
W porze rannej k}~ bi~cej SifJ od rzeki. 

Targ, jeden z najbogatszych w swiecie, bo je· 
dnocz~cy w sobie plody wszystkich stref ziemi, 
ko!1czy si~ okolo poludnia; zostajf!, tylko sprzeda
j~cy napoje, po wi~kszej CZfJSCi mlode i przystojne 
dziewcz~ta. W godzinach popoludniowych nad .. 
brzeze zwykle malo bywa ozywione, bo kazdy 
przed doskwieraj<!cym upalem szuka schronienia 
po domach. Zaledwo jednak slonce dosi~gnie nie
bosklonu, zjawiaj<! si~ tJ:umy przekupni6w i zaczy
naj~ rozkladac swoje kramy na dzien nast~pny. 
T<?wary przykrywaj:J: oni na noc wielkiemi ba
welniami derami, i pomiesciwszy si~ jak mozna 
najwygodniej' sypiaj~ przy nich do switu. 

J edyne tez to stworzenia ludzkie kt6rym wolno 
tu przep~dzic noc pod otwartem niebem; lcazdy in
ny smiertelnik, zdybany gdzie przypadkiem przez 
straznikow, musi rad nie rad pow~drowac do ciu
PY i pozostac reszt(J nocy w milem towarzystwie 
pijakow i wl6cz(Jg6w. Niedawno wlasnie takiemu 
wypadkowi ulegl biedny Francuz, nauczyc~el tan
ca, ktory tylko co przybywszy z Paryza, nie m6gl 
wytrzymac w nocy w dusznej swej izbie, i w naj
zupelniejszym neglizu wyszedl sobie na ulic~ , dla 
odetchni~cia swiezem powietrze1n. Drzwi jego 
mieszkania wychodzily na Levee; usiadl wi~c na 
laweczce i rozkoszowal si~ widokiem 1nagicznie 
oswieconych szczytow okr~towycl1. -

Podumawszy tak z godzing w zbyt lekkiem 
ubraniu, uczul chlod nocny, i wlasnie mial powr6-
cic do l6zka, gdy nagle z poza rogu ulicy zably
snql przy swietle gwiazd czarno lakierowany kask 
straznika. W jednej chwili barczysty urz~dnik po
Iicyi zelaznq, dJoni'! uchwycil struchlalego Fran
cuza za kolnierz od koszuli, i zawolal rubasznie, 
dialektem irlandzkim: 

- To ty, ptaszeczku, szukasz sobie noclegu 
przed cudzem pomieszkaniem? Chryste Jezu, ja 
ci~ naucz~ szano~ac wyzsze rozkazy! 

Biedny tancmistrz nie zrozumial ani slowa z tej 
energicznej przemowy syna , zielonej wyspy''. 
Chcial si~ tlnmaczyc, a gdy to nie pomoglo, usilo
wal wyrwac si(J gwaltem . . l\le straznik nie dobrze 
to jakos przyj~l. 

Oto masz, kiedys taki! krzykn'!l z oburze
niem, i sztukn~J go tylko w glow~ swym kijem 
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s~katym, ale tak delikatnie, ze Francuz padl odu
rzony. 

Gdy odzyskal przytomnosc, znalazl si~ w wi~
zieniu na twardym tapczanie. Szcz~sciem dyzurny 
umial po francuzku, i na usilne pros by poslal przy
najmniej po odziez dla dzwoni~cego z~,bami tancmi
strza. Po przesluchaniu i spisaniu protokulu pu
szczono go na wolnosc, z zastrzezeniem jednak a by 
w przyszlosci ostrozniejszym byl wwyborze swych 
noclegow. 

Szczegolniejsze wrazenie robi na Europejozyku 
roznoharwnosc skory mieszkancow Nowego Orle
anu, ktorej nigdzie podobno znalezc nie mozna 
w stopniu tak wysokim. Z trzydziestu ludzi kto
rych tu spotkasz na ulicy, zaledwo dwoch b~dzie 
jednakowego koloru. Od hebanowej czarnosci 
Afrykanina, ai do swietnie bialej eery niedawno 
przybylej Angielki, wszystkie tu odcienie przestl
waj~ si~ przed wzrokiem, a ci~gle mi~szanie si~ 
Bialych, Negrow, Mulatow, Mestizow, Indyanow, 
Kreolow, Hiszpanow i t. d, mogloby przywiesc 
do rozpaczy etnografa chc~cego rozwiklac pocho
dzenie tej roznolicej ludnosci. 

W spomniec tu nalezy iz, skutkiem bl~du dosyc 
rozpowszechnionego, cudzoziemcy rozumiej'! zwy
kle pod Kreolami nu~szancow z Bialych i Indyan. 
Jest to mylne poj~cie; bo w Luizyanie nazywaj~. 

1\:reolem kazdego rodowitego krajowca, i wyraze-

nie to odnosi sifJ nawet do zwierz~t i przedmiotow 
niezywotnych. Tak naprzyklad C1·eol-Poney znaczy 
tu mierzynka krajowego, a w r. 1843, po zimnej 
bardzo nocy, jeden z dziennikow Nowego Orleanu 
donosil jako osobliwosc, ze w ktoryms hoteluspo
rzq,dzono limoniad~ z lr1·eol-lodem. 
Odr~bn~ je!zcze wlasciwosc Nowego Orleanu 

stanowi~ cmentarze, w kt6rych pieczary grobowe 
mieszcz~ sifJ nie pod ziemi:h ale nad ziemi~; na kil
ka bowiem stop gl~bokosci zjawia si~ juz woda, i 
to takze jest powodem ze niema tu po domach pi
vt>nic, ktorych miejsce zast~puj~ S:?;czelnie zakito
wane cysterny. Miasto posiada pi~c cmentarzow 
otoczonych murem, w kt6rym mieszczCJ: sifJ kata
kun1by. Ubogich wywoz~ na tak zwane Potters
Field, i grzebi~ plytko w bagnistym gruncie tego 

• • mieJsca. 

Rzeka Missisippi pod Nowym Orleanem rna bliz
ko 11/2 mili angielskiej szerokosci i przeci~ciowo 
200 stop gl~bokosci. Miasto lezy na wschodnim 
czyli lewym jej brzegu, 0 czem na zakonczenie 
wspomniec tu nie zawadzi; wi~ksza bowiem cz~sc 
podroznych szuka go wlasnie na brzegu przeci
wnym, z powodu iz rzeka w tern miejscu, zamiast 
plyn~c glownym swym kierunkiem od p6lnocy na 
poludnie, skr~ca si~ nagle wstecz, i tym sposobem 
w bl~d nieswiadomych wprowadza_ 

SAMUEL BAHNEMANN, • 

' 

T Vv 0 R C A S Y S T E M U H 0 M E 0 P A T Y C Z N ·E G 0. 
(Szkic biograficzny). 

Pod .koniee uplynionego stulecia zyl w Lipsku 
lekarz bardzo uczony, a bardziej jeszcze oryginal
ny. Mlody, a posiadajq,cy zasluzont! juz wzi~tosc, 
hlizkim byl osi~gni~cia dwoch gl6wnych zwykle 
celow ludzkiego zywota: maj~tku i slawy. Lecz 
wyj~tkowy ten czlowiek nie poprzestawal na po
myslnosci materyalnej; dr~czyla go niedostatecz
nosc uzywanych dotC!d srodkow lekarskich, omyl
no~c calej medycyny; cierpial razen1 z cierpi~cemi, 
ktorym nadaremnie nieraz staral si~ przyniesc ul
g~, i bola} ci~Z.ko gdy smierc niezblagana z pod 
r=!k wyrywala mu ofiary. 

Pewnego wieczoru mlody lekarz powr6cil' do 
domu smutny i zaniech~cony. Opuscil wlasnie lo
ze smiertelne mlodzienca, ktorego zgon zagadko
wy obalal cal~ budowfJ teoryi medycznej, niweczy!· 
wszelkie pewniki dotychczasowej nauki. W poko
ju wst~pnym zastal mnostwo klientow oczekuj~
cych jego powrotu. Hold ten publiczny zlozony 
jego bieglosci zawieral razem r~kojmi~ dobrego 
bytu licznej jego rodziny ( nasz lekarz byl ojcem 
siedmiorga dzieoi); on jednak na widok tego tlu
mu z wi~ksz~ tylko gorfCZf! uczul bezsilnosc swo
jej sztuki. 
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Panowie, rzekl do zebranych, nie mog~ was 
dzis przyj~c. 

- A wi~c zglosimy si~ jutro. 
Ani jutro. 
Wi~c kiedyz kazesz nam si~ stawic? 
Niewiem... hyba wtedy gdy terapia, kt6ra 

jest klamstwem, stanie si~ prawd~, gdy uwierz~ 
w jej srodki zwodnicze, slowem... gdy b~dQ warn 
m6gl dopomodz skutccznie. 

I lekarz, wszedlszy do swego gabinetu, zamkn~l 
drzwi za sob~. 

Nazajntrz cale mia to 1n6wilo o tern dziwnem 
zrzeczeniu si~ praktyki. Naprozno robiono 1nn 
przedstawienia i I tarano i~ przekonac go o bezza
sadnosci jego ~ krupul6w: nic nie zdolalo przytln
mic glosn przekonanin· po tanowienie jego bylo 

• I n1ewzruszonen1. 
Nadzwyczajnytn tyn1 czlo\viekie1n~ skazuj~cym 

dobrowolnie, dln wyegzaltowanycl1 n1oze lecz szla
chetnych pobndck, siebie i rollzin~ na niedostatek, 
byl Samuel Chrystyan }1'rycleryk l-Iahnemann. 

Urodzony 10 kwietnia 1755 r. w Mejssen w Sa
k ~onii, gdzie ojciec jego w fa bryce miejsco,vej byl 
malarzem porcelany, Samuel flahnemann chowaJ 
si~ w 1.1b6 twie i pracy. Uko1'lczyw zy nauki w szko
Je prowincyonalnej, mlodzieniec bylhy zapcwne~ 
wst~pujf!C w ~lady ojca~ zostal prostym r~kodziel
nikiem, gdyby niepospolite jego zdolno ~ci nie 
zwrocily uwagi clolrtora Miiller, dyl'ektorn rzeczo
nej zkoly. Zacny ten m~z wziC!l na 'iebie dal zc 
wychowanie mlodego Samuela, ot,vorzyl mu wst~p 
do swego ksi~gozbioru i sam kierowaljegouksztal-. , 
cen1em przygotowawcz m. 

W d,vudziestym roku zycia I-Iahnen1ann obral so
hie zaw6d lel{arski, i udal si~ na uniwersytet lipski, 
gdzie utrzymywal si~ z tlumaczenia dziel francuz
kich i angielskich, poswi~caj(!cmozolnej tej pracy, 
.oprocz wolnych od stud yow godzin dziennych, co 
drug~ noc calkowicie. 

Roku 1777 udal si~ do Wiednia, potem do Leo
poldsztadu, gdzie otrzymal miej ce przy szpitalu, 
nast~pnie do Hermansztadu, gdzie zostal bibliote
karzem i prywatnyn1 lekarzem, a nakoniec do Er-
~l.ngen, gdzie 10 sierpnia 1779 r. bronil publiczn ie 

• 
. wej rozprawy na stopien akademicki. 

Talenta jego i prace naukowe zjednaly mu 
wkrotce rozlegl~ klientel~ i zaszczyty urz~dowe. 
Zostawszy naczelnym lekarzem szpital6w lipskich, 
otoczony opiek~ moznych przyjaci6l i zaszczyca
ny powszechnem zaufaniem, Hahnemann byl na dro-

-

dze, jak to mowi~, zrobienia swietnej karyery, gdy 
stan~wszy u szczytu nauki, ujrzal w niej pr6zni~ 
niezmiernq.; dostrze~l ze sztuka leczenia wedluo-

~ ' 0 
dotychczasowej metody, byla mniej wi~cej chime-
rq,, zc zwylcle, n1acaj~c tylko, ograniczala si~ na 
srodkach zapobiegaj«!cych, zamiast dotrzec do l: ie
dliska choroby i na zawsze j~ wykorzenic. 

\Vyrzekl i~ wi~c, jak widzielismy, zrobienia 
maj~tku ko ztem bliznich, i z rzadkim heroizmem 
powrocil do ub6st\va, do ci~zkiego zarobku tluma
cza, da\vsz! ~o~ie Rlowo ze nie napisze zadnej re
cepty, dopok1 n1e wynajdzie pewniejszej dla Jnedy
cyny podstawy. 

Bylo to to sanlO co przei"toczyt·, a raczej stwo
rzyc na nowo, cal~ terapi~. 

f.Jatwo sobie wyobrazic jakie utarc~ki niezlon1ny 
w postanowieniu IIahnemannstaczac n1usialzprzy
jaciolmi, kolegan1i i pnblicznosciq.. Ale najsrozsze 
~alki czekaly go we wlasnem kole rodzinnem. 
Zona j ego, Henryka ICuchler, corka aptekarza 
z Go1nmern, niezdolna pojQ.c szlachetnych pobudek 
u:~za i wznioslego poswi~cenia z jakien1 wyrzekal 
Sl~ tego co ona szcz~scien1 nazywala, zamiast u
lzyc 1nu ciezarn odwage]: i czulosciq,, obarczala go 

wyrznb:uni, i biedny dokt6r doznawal j ednoczesnie 
katuszy prze 'ladowania naukowego i nieustannej 
wojny domowej. 

Zni()sl oboje z wiar~ apostola. i z cierpliwoHoi~ 
meczennika. .., 

Gnany z 1niasta Jo mia ta nicna,vi ~cia szkolar-
" 

stwa tuedycznego, pracujqc w pocie czola na chleb 
pow zedni dla siebie i dla rodziny, codziennie za
grazn.ny niedostatkiem, przecierpiec przyten1 nlu
sial pieklo 'vasni domowych, a "vszystko to bez 
innej pociechy, procz tej jak~ mu dawalo silne 
przekonanie wewn~trzne; eel bowiem do ktorego 
zmierzal, 'v miar~ pod"'"ajania usilowan, coraz da
lej zdawal i~ go odbiegac. Dzwigaj~c krzyz swoj 
z wytrwanien1, Hahne1nann do~zedl tyn1 sposobem 
do kresu poza kt6rym albo cialo uledz tnu i, albo 
ducb odnie ~c zwyci~ztwo. 

w tej to tano,vczej chwili znaj~ujemy go znow 
w Lipsku, pochylonego uiedolt! i cierpieniem. Bez
sennosc i troska przedwczesnie pooraly mu czolo 
i zlamaly m~zk~ jego postac. Choroba dzieci, kto
rej zaradzic nie moze, pogn~bia do re zty ojcow
skie jego serce. 

· Wtedy Hahn em ann rzuca si~ na kolana i wola 
z gl~bi rozranionej piersi, wznosz~c r~ce ku niebu: 
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- Czyz podobna, Panie, abys odm6wil czlo- Znalazl rzeczywiscie zasadQ homeopatyi: SiJnitz'a 
wiekowi srodkow n£ezawotfnych ku usmierzeniu sinzitibus CU1'"a'l1tU?,, leczenie srodkami powinowa
tylu cierpien? 1). Wszak jestes wszechm~drym i temi. 
wszechlaskawym! Dozwoliles geniuszowi ludzkie- Hahnen1ann mial jeszcze przyjaciol; blagal ich 
mu zliczye gwiazdy, przebywac morza, zapanowac aby zazyli chin~, i prawie wszyscy jednakowego 
piorunowi! czemuzbys ojcu kochaj~cemu odm6wic doznali skutl{u. 

' mial srodkow ocalenia swoich dzieci ? Ow lekarz co dobrowolnie niegdys wyrzekl siQ 
Now~ ukrzepiony nadziej~, Hahnemann powsta- swej sztuki, teraz radby zatrzymac kazdego prze

je i w. nami~tnem uniesieniu przytula dzieci do chodnia i wiDJisic w niego chin~. 
serca. A z jak'1: skwapliwosci~ wypytuje sifJ o skutki 

- PornogQ warn, pomodz musz~! Bog laskaw tych kt6rych namowic mu si~ udalo! 
na mnie! czujQ to po tej sile jaka mnie przenjka! Czy miales febr~? 

I niezmordowany pracownik bierze si~ znow do Mialem. 
roboty, z t~ wiarC:l kt6ra gory przestawia. To dobrze. Bogu dzi~ki. 

Przekladal dnia tegoAfate1·yq nzedycznq Cullen'a, Po chinie poprobowal i innych substancyj. 
i doszedl wlasnie do rozdzialu o chinie. . . . Zazyl siarki, i dosta} swierzby; zazyl merkuryu-

0 zrz<J:dzenie Opatrznosci, ktore ·IDY slepi Sinier- szu, z tym samym skutkiem; zazy~ naparstnika ( di
telnicy nazywamy przypadlriem! Hahnemann, gitalis), i oto wlasne jego spostrzezenia: 
w chwili szczeJsliwego przejrzonia, poczyna zasta- ,Dzialanie nieustannc przez dni siedm. ZiQbni~
nawiac si~ nad dzialaniem anti-febrycznen1 chiny i cie r~k i nog, a pot<hn wszystl{ich czlonkow. Upa
nad rzuconemi w tym przedmiocie uwagami Cui- dek sil zywotnych. Bicie serca. Smutek i placz. 
len'a. Obawa smierci. Mania milczenia. Puis o polow~ 

- Sprawdz~ to dzialanie na sobie, wo}a jakby wolniej zy. Bolesne, duSZCJ:Ce sciskanie w piersiach. 
w natchnieniu. Tak jest, prawdziwa terapia ,,moze Dojmuj~cy b6l w stawach. Nudnosci. Wymioty. 
dlatego tylko nie zosta}a dot~d znalezion~ przez Cierpienia oczu i t. d.'' 
lekarzow, ze mieli j~ zbyt blizko, ze byla zbyt Pewnego dnia wrcszcie naraza wi~cej jak zycic, 
przyst~pn~ dla ich zarozlunieriia, ze dla j ej zdoby- naraza intelligcncy~ swoj~, i m6wi do dzieci: 
cia nie potrzeba bylo ani swietnych sofizmatow, Jesli jutro majaczyc b~d~ i gadac od rzeczy, 
ani uludnych teoryj. '"'i~c dobrze! poszukam pod slowem je 'li odejdQ od zmyslow, b~dzcie spokoj
r~k~ tego srodka, o kt6ryn1 nikt dotq,d nie pomy- ni i dajcie mi to oto lekarstwo. 
sial, dlatego pewnie ze tak prosty: zbadam wplyw Zazy! pokrzyku {belladonna), i geniusz jego 
lekow na organizmy b~dq,ce w stanie zdrowia. rzeczy,viscie zdawal si~ zagaslym, rozum na za
Zmiany w tym stanie przez nie wywolywane nie wsze zniszczonym· ale srodek dzieciom zostawio
mog~ bye bez znaczenia, i w nich to moze ukry- ny 1vr6cil mu przytomnosc. 
wa si~ ow jQzyk tajemniczy, ktorymjedynie sztu- WiQc niema juz w~tpliwosci; doswiadczenie jest 
ka leczenia przemawiac zdola do swych adep- zupelne, stanowcze i zawsze te same sprowadza na
tow." 2

). Pol'1:cz~ we wlasnej osobie lekarza i st~psl,va. 
chorego, wykonawc~ i . . . . ofiar~, jesli tego b~- Jezeli china leczy febr~, siarka swierzb~, napars-
dzie potrzeba. Zaczynam dzis jeszcze od chjny! tnik choroby serca, pokrzyk potni~szanie zmysl6w, 

PiQc minut pozniej Hahnemann zazyl znaczn~ to dlatego tylko ze ony powinowate s~ tym cier
doz~ chiny, i w kilka godzin zadrzal z radosci, picniorn, ze wywoluj<! je w stanie zdrowym; to dla
czuj~c pierwsze przyst~py febry. W dniach nast~- · tego ze natura uzdrawia drog~ podobie.rlstwa. 
pny:ch po,vtorzyl doz~, i febra stala si~ peryody- I-Iahnemann znalazl nakoniec OWfJ pewnosc tera
czn4. Dalej kombinowane dozy gubily j~ lub wy- peutyczn'l! ktorej szukal od tak dawna, prawdziwy 
wolywal:y w oznaczonych godzinach. I dokt6r nasz stosunek lekarstwa do choroby i choroby do lekar-
zawolal, jak Archimedes ; stwa, kt6ry wyrazil slawnem swem zdaniem: Simi-

--- Eu~,elra! Znalazlem czeaotn szukal! lia si1nitibus curanlu1·. 
~ . 

I 
1
) Etudes de medecine bomoeopathique, t. I, p. 4 0 3. 

2) Tamze p. 404, 405. 

Ks~GA SwiATA. Cz. I. R. V. 

Nieprzychylni nawet metodzie jego koledzy mi-
mowoli przekonywao si~ musieli o jej skuteczno
sci, jak dowodzi nast~puj~ce zdarzenie, istna scena 

22 
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z komedyi, ktora, wedlug swiadectw wiarogodnych, 
nie byla jedyn~ w swym rodzaju. 

Doktor X. zartowal z Hahnemanna i z jego sy
stemu dawania doz nieskonczenie drobnych. 

- Przyznaj, rzekl do niego, ze twoje atomy 
chiny ani sprowadzic ani uleczyc febry niemog~, 
ze dzja}asz raczej na wyobrazni~ i uzdrawiasz cho
rych przez wiarQ. 

- probuj, odpowiedzial Hahnemann, i podal 
mu par~ galeczek zaledwo dostrzegalnych. 

- Ch~tnie, zawolal doktor, i polkn~l je ze 
smiechem. 

Po uplywie dni kilku doktor smial si~ jeszcze 
glosniej, bo I'zeezywiscie nie doznawal zadnych 
symptomatow febry. · 

Ale jednego poranku przybiegl pomi~szany do 
I-Iahnemanna, i pokazuj~c mu r~ce pokryte swierz
b~, zawolal: 

Co to znaczy? 

- - To znaczy ze zamiast chiny dalem ci iarki, i 
zc zamiast dostac febry, o ktorej 1ny '!ales, do stales 
swierzby, ktore j pewnie nie spodziewa}es SiQ \Veale, 
odrzekl spokojnie wynalazca homeopatyi. Czy i 
teraz jeszcze b~dziesz utrzymywal ze w moim y
steinie dziala ty lko wy o braznia, i czy \vierzy z na
reszcie w 1noje dozyrozdrobnione? 

Doktor uznal si~ pokonanyn1, i pro il juz tylko 
o szybkic uzdrowienie, kt6re otrzymal za pomocq, 
nowych galeczek siarki . 

I-Iahnemann odkrycie swoje zasto ·o,val do 'vla
snych dzieci, do przyjaci 61, s~siadow i ubogich, a 
za\v ze prawie zuajpomyslniejszym kutkiem. 

Wtedy wzi~l si~ na nowo do praktyki, podlug 
stworzonej przez siebie metody powinowact,va; 
lecz ilez walk staczg_c masial na tej drodzc , ile 
znosic przesladowan! 

Rzecz naturalna ze chc~c unikn~c zawodu, zmu
szony byl sam przygo towywac swoje leki, ktorych 
pierwiastkowo nikt nawet zrobicby nie umial. Ale 
wtargni~cie takic w dziedzin~ farmacyi sprzeci
wialo si~ prawu, i prawo to stalo si~ broni~ stra
szli'v~ w rQku tradycyi, zagrozonej w wych mo
nopolach i przy,Yilejach . . 

Naprozno w Georgenthalu uzdrowil Klokenbrin
ka, ktory postradal zmysly z powodu glo 'nego pa
skwilu Kotzebuego ,Bahrd z czolem zelaznem'"; 
naprozno zaslyn~l w Brunswiku, Konigslutter, 
Hamburgu, Torgawie (Torgau) i t. p.: wsz~dzie 
traktowano go jako szarlatana, i wsz~dzie lekarze, 

j~trz~c przeciw niemu aptekarzow, umieli go si~ 
pozbyc. 

Dziwna wtedy i oplakana w wielu miastach nie
mieckich powtarzala si~ scena. 

Hahnemann przybywal na wozku, jak kramarz 
koczuj~cy, z rodzin~, ksiC!:ikami i zapasem swoich 
lekarstw, obieral mieszkanie w pok~tnem jakiem 
domostwie i rozpoczynal praktykQ. Ale zaledwo 
rozglos szcz~ 'liwych jego kuracyj rozszedl si~ po 
miescie, juz wladza policyjno-lekarska kazala mu 
udac si~ do aptekarzow i zaprzestac dowolnego 
porz%dzania lekow. Hahnemann niechcial na

turalnie powierzyc si~ najzaci~tszym swym wro
gom, i tak w par~ dni po przyjezdzie musial znow 
siadac na wozek i puszczac si~ w dalsz~ tu}aczk~. 
Po~rod tych bole nych zawodow Hahuemann za

I~abial na chleb, ~jak dawniej, po wi~kszej cz~sci 

tlumaczcnien1 z obcych j~zykow, a przytem znalazl 
jeszoze dose czasu do napisania kilku dziel wla
nych, nieprzestaj~c doswiadczac na samym ~obie 
kutku najniebezpieczniejszych substancyj. 

Trudno zaprawd~ poj'!C jakim sposobem fizyczne 
i moralne jego ily wyjsc mogly zwyci~zko z tak 
ci~zkich zap a 6,v. 

A przeciez , mimo nieu tannych przesladowan, 
rok rocznie powi~k zal liczb~ swoich odkryc, i 
pracujq.c ci~gle naukowo, oglosil ,Organon medy
cynyracyonalnej"i ,Traktat o materyi medycznej". 

Rzecz dziwna! podczas gdy autora obluzgiwano 
ur~ganiem i pogardC!, dziela jego zybko si~ roz
chodzily, i tam gdzie lekarzowi zawisc stawala na 
zawadzie, nauka sama torowala obie drog~. 

,A jetlnalr sir; obraea·' moglby byl Hahnemann 
zawolac, jak Galileusz. 

Lecz biedny doktor niemial jak Galileusz koro
nowanych obroncow, SfJdziow olsnionych pot~g~ 

• swego gen1uszu. 
Niezachwiany apostol i m~czennik nauki, znosil 

z godn~ uwielbienia wytrwalosci~ najnikczemniej
sze prze ~ladowanie razem prawne, pok~tne i niby
filantropijne, ktore pod pozorem ogolnego dobra 
umie zr~cznie zastawiac si~ opiniC! jak tarcz~, i sa
roo zo taj~c w ukryciu , jawnie przeciez dosi~ga 
przeciwnika. 

W ten sposob llahnemann pracowal, walczyl i 
cierpial az do roku 1811. 

Wrocil wtedy do Lipska, z otuch~ reformatora 
powolanego aby 'wiatu now~ objawil prawd~. 

Ale nie nadszedl jeszcze dzien jego tryumfu. 
Spotkany i teraz przesladowaniem, schronic si~ 
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musial do ... 4.nhalt-I{oethen, gdzie panuj~cy ksi~z~ 
Ferdynand przyj~l go goscinnie. 

Tam wreszcie po raz pierwszy znalazl moznosc 
swobodnego oddawania si~ praktyce. Jednalrze 
przerazeni powodzeniem jego wspolzawodnicy, nie 
mog~c juz uciec si~ do srodkow legalnych, i tu 
znalezli sposob zakl6cenia mu spokoju, poduszcza
j~c przeciw niemu posp6lstwo. 

Zacz~to od docinkow ur~gliwych rzucanych mi
mochodem Hahnemannowi lub komus zjego rodzi
ny; p6zniej szyderstwa zamienily si~ w obelgi; 
w koncu zas ani dokt6r, ani zona jego, ani zadne 
z jego dzieci nie mogli si~ juz pokazac na ulicy 
bez doznania najdotkliwszej obrazy. 

Raz Hahnemann powr6cil do domu, scigany 
wrzaskami posp6lstwa. Rozjt1Jtrzona zgraja oblegla 
jego mies:zkanie, pot!ukla mu szyby w oknach i 
z krzykiem domagala si~ wyp~dzenia zarlatana, 
szalenca, truciciela i t. d. W danie sifJ wladzy poli
cyjnej rozproszylo wprawdzie zbiegowisko; lecz 
dokt6r nasz, sprzykrzywszy sobie t~ walk~ bezu
stannCJ! , postanowil nie opuszczac juz mieszkania. 
I rzeczywiscie przez pi~tnascie lat nast~pnych za
ledwie kilka razy widziano go na ulicach Koethen. 

Jednakze z gl~bi dobrowolnego wi~zienia nie
przestawal on rozsylac wymowne or~downiki, bro· 
ni~ce dzielnie jego spra,vy w obliczu calej Europy. 
Byly to jego dziela, kt6rych wydania mnozyly si~ 
corocznie; byl to rozglos cudownych kuracyj do
konanych w zacisznem ustroniu; byly to tlumy 
cierpi~cych opuszczone przez lekarzy-rutynist6w, 
chorzy przybywaj~cy z Niemiec, Francyi i Wloch, 
kt6rzy znalazlszy uzdrowienie lu b ulg~ nadspodzie
wanCJ:, roznosili wsz~dzie jego slaw~; byli to wresz
cie i sami lekarze dobrej wiary, ktorzy oceni
wszy jego pomysly, odprzysi~gali si~ dawnej 1ne· 
tody. 

Hahnemann tym sposobem, potQg~jedynie talen
tu , z nfJdzy, ponizenia i zlorzeczen doszedl do za
moznosci i zaszczytow, z wykl~cia do powsze
chnej popularnosci. 

Przewrot ten opinii swietn~ demonstracy~ obja
wil si~ w samem nawet miescie Koethen r. 1835. 

Rozeszla si~ wiesc ze stary dokt6r (Hahne mann 
mial wowczas rok osmdziesi~ty~ i przyznac trzeba 
ze nagroda spotkala go troch~ pozno) rna wyje
chac do Francyi. I otoi czlowiek kt6rego przed 
pi~tnast~ laty chciano ukamieniowac, okrzyczany 
zostal aniolem opiekunczym kraju. Mieszkancy 
uwazali si~ za zgubionych jezeli ich opusci, i ci 

kt6rzy niegdys n1iotali nan obelgi i z<!dali wydale
nia go z miasta, spikn~li si~ ter~z na zatrzy1nanie 
go, chocby przemoo~. 

Hahnemann, ktory rzeczywiscie mial wyjechac, 
zmuszony byl uzyc wybiegu aby unikn~c czujno
sci tych swoich dawniej przcsladowcow, a teraz 
zbyt gor~cych wielbicieli: opuscill\:oethen nocn~ 
por~ w najwi~kszej cichosci i ukrywaj~c starannie 
kierunek swojej drogi. 

Byl juz daleko, gdy w miescie dowiedziano si~ o 
jego tej ucieczce. Zal byl powszechny, i z po
dwojonym zapalem, chc~c powetowac nicjako stra
t~, rzucono si~ do szerzenia jego nauki. 

Szcz~sciem ze w Koethen i w calych Niemczech 
zostawil uczniow zdolnych podtrzymywac slawfJ 
homeopatyi. 

Sam Hahneman osiadl we Francyi, z drug~ swo
j~ zon~, rodem Francuzk~. 

Henryka Kuchler umarla r. 1827, doczekawszy 
sifJ rehabilitacyi m~za. 

W osm lat pozniej panna Melania d 'Hervilly, 
dziedziczka znakomitego imienia, udalasi~ do !roe
then dla zasi~gni~cia jego rady. I zacna pacyent
ka tak si~ przej~la zasadami Hahne manna, ze 
wkr6tce zostala gorliw~ jego uczennic~, anakoniec 
malzonkq. szanownego starca. 

Ona to spronradzila go do Paryza 25 czerwcn, 
1835 roku. 

Leczyl i tam z powodzeniem dopelniaji]:cem mia
ry jego slawy, i umarl otoczony powazaniem r. 
1843. 

Zakres tego pisma nie pozwala nam wchodzic 
w rozbior doktryny Hahnemanna, ktorego zycie 
tylko prywatne i publicznc zamierzylismy tu skre
slic. Jest ono niezawodnie jednem z najbardziej 
zajmuj~cych w rocznikach medycyny, i obfituje 
w szczegoly zarowno nauczaj~ce jak ciekawe. 

Winnismy jednak uczynic ogoln~ uwag~, ze ho
meopatya ze smierci<! wynalazcy swego nietylko 
ze nieupadla, lecz owszem krzepko si~ rozrasta, i 
dzis, 've ]francyi przynajmniej, oniemal ze rowno
wazy juz terapi~ oficyaln~. Fakt to niezmiernej 
wagi, jesli pomyslimy ze nowy systen1 o wlasnych 
tylko post~puje silach, obok wspolzawodnika po
partego powag~ akademij, katedr, szpitalow i roz
siadaj~cego si~ szeroko na wygodnem stanowisku 
legalnosci. 

Moie wkrotce nadejdzie chwila ze dwa przeci
wne dzis sobie systemy, allopatya i homeopatya, 
odrzuciwszy na bok przes~dy i stronnicze nienawi-

• 
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sci, podadz~ sobie ffJCe, otrz~saj~c si~ kazdy z tego I Wielkim bl~dem Hahnemanna, mimo poswi~ce
co w nim bl~dne, a przyjmuj~c od drugiego co do- nia jego i geniuszu, pozostanie to wlasnie, ze si~ 
bre. Nauka tradycyjna niech poda skarby wieko- uwaial za apostola rdzennej reformy medycznej,. 
wych teoryj mlodej swej siostrzycy, a ta niech jt!- z~ chcial obalic cal~ budow~ istniej~cej przed nim 
wesprze odkryciami praktycznemi. Tym sposobem nauki, a system swoj wlasny postawic na jej gru
zdobycze naukowe przesz!osci pozostan~ nietkni~- zach, zaprzeczaj~c tym sposobem uiytecznosci 
temi; lecz terazniejszosc niech do nich dorzuci dwoch zasadniczych podwalin medycyny, fizyolo
wypadki swych spostrzezen, a by przyszlo~c z o- gii i patologii , a poprzestaj~c na samej tylko terapii. 
bojga zbierac mogla owoce. 

ZOL WIE BI..OTNE. 

Charakterystyczn~ cech~ tych zwierz~t s~ dwie 
tarczc, 'v ktorych kryj e si~ cale cialo. 

Tarcza g6rna, zwana pulrle?'Ze1n, utworzona jest 
z ltoscistych platk6w, pol~czonych ze sob~ szwami. 
Uwazaj~c j~ ze strony wewn~trznej, widziemy ze 
powstnje ze zrosniQcia si~ rozszerzonych zeber i 
krQg6w grzbieto,vych. 

Cze ~c dolnn tarczy, zwana po prostu tarczrl, jest 
utworzona z mostka, ktory przybiera nadzwyczaj
ny ksztalt i rozn1iary, i rozci~ga si~ od pod tawy 
szyi, az do poczC!-tku ogona. 

Puklerz r6wnie jak tarcza pokryte ~ tylko sk6-
r~, zaden wigc 1nusknl nalezq,cy do szyi i czlon
kow nie przyczepia si~ do ich zewn~trznej p owie rz
chni;muskuly te ~ przymocowane we,vn~trz ka
dluba. 

Kosci Jopatek tworzCJ: pomi~dzy puklerzem i tar
cz~ rodzaj pierscienia, lt!cz~c si~ z jednej strony ze 
stosem krQgowym, z drugi 'j z mo tkiem. 

Micdnica bardzo jest podobna do pier ' cienia ja
ki tworz~ lopatki. Sklada iQ ona: z ko 'ci biodro .. 
wej, ktora si~ przyczepia do poprzecznych wyrost
kow krQgow grzbietowych, z ko ~ci lonowej i 
kulszowej, ktore si~ zwracuj~ ku skornpie spodniej. 

Kosci lopatek u wszystkich zwierz~t grzbietnych 
wiszq, na plecach albo na bokach ciala nad zebra
mi; tymcza em u z6lwi s~ ony przekr~cone wraz 
z obojczykarni i przytwierdzone do wewn~trznej 
strony tarczy. Podobnie jest u nich, jak widzielis
my przekr~cona miednica. Z po,vodu tak wielkiej 
sprzecznosci ltoscioskladu zo}wi Z innemi Z'\Vierz~
tami, niekt6rzy naturalisc.i nazywaj~ je zwierz~ta-

• • m1 wspaczne1nz. 
Zasluguje takze na uwag~ sposob oddychania 

zolwi. Wprawdzie pluca ich s~ bardzo obszerne, 
lecz w skutek zrosni~cia zeber z koscmi piersiowe
mi, ruch dowol:rcy piersi nie moze miec miejsca; od
dychanie wi~c odbywa si~ za pomoc~ porusze:D. j~
zyka i ko 'ci podj~zykowej, a tow nast~pujq,cy spo
soh. Zwierz~, chc:}c odetchn~c, zamyka pysk i wci~
ga powietrze nozdrzami, nast~pnie zatyka jQzy
kiem otwory nozdrzowe, i lykaj~c wprowadza po
wietrze <lo pluc . Chcq.c wi~c z6lwia udu. ic, dosyc 
jest na kilka minut pysk mu otworzyc; smierc nie
chybnie uast~pi, gdyz 'vidoczn~ jest rzecz~ ze przy 
otwarty1n pysku oddychac on nie moze. 

Natnralisci dziel~ po policie z6lwie na: l~dowe, 
blotnc i 1nor ·kie. iolwie blotne n1ajC! plask~ tarcz~ 
grzbieto,vq,, dlug~ szyjQ i ogon, a palce u n6g 'vy
razne, blon~ pol~czone ; lq,dowe przeciwnie maj~ 
nogi niezgrabne, naksztalt nog slonia zaokr~glone, 
i bardzo lrrotkiemi, 'volncmi palcami opatrzone. 
J ednakze roznice te nie sq. stale, i nie mozna na 
nich polegac, bez znajomoscisposobuzyciajednych 
i drugich. 

· Zolwie blotne zamieszkujtJ: wody slodkie, nie
kt6re tylko gatunki zyjf!, nad brzegami m6rz w wo
dzie slonej. ~1ozna je napotykac zar6wno w sto
j~cej jak w biez~cej wodzie; s~ jednak gatunki 
kt6re przekladaj~ pobyt w stoj'!cej wodzie. Podo
bniezjedne ch~tnie wychodz~ na l'!d, drugie wcale 
tego nie czyni~; jedne lubi~ wygrzewac si~ na 
sloncu, przyczepione do skal lub przewr6conych 
pni drzew, inne zyj~ wci~z pogr~zone na dnie 
wody. 

Z6lwie majq, w og6le sluch wyborny, a przytem 
Sf!. niezmiernie l~kliwe i ostrozne , najmniejszy 
szelest skJania je do ucieczki; dlatego tez prawie 
niepodobna jest schwytac z6lwia blotnego. Cz~sto 
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zdarza si~ badaczowi natury ze ujrzy go spi~cego ktore znich dln czlowieka nawetniebezpiecznemi. 
nieruchomie na sloncu; zbliza si~ wi~c jaknajostro- Wiele gatunkow okazuje nadzwyczajn~ zlosliwosc; 
zniej; oddech prawie wsohie zatrzymuje, chciwem jezeli podamy irn jakikolwiek przedmiot, chwy
okiem spogl~da na sw~ zdobycz; lecz przestrzen taj~ za niego i tak mocno i~ trzymaj~, ze w gor~ 
kilkudziesi~ciu krokow od niej go rozdziela: je- je podnie 'c z nim mozcmy. Utrzymuj~ ze zycie 
szcze wi~c ciszej, jeszcze ostrozniej post~puje na- ich jest najtrwalszem pon1i~dzy wszystkiemi zwie
przod. Wtem niebacznie nast~pil na gal'!zk~, kt6- rz~tami. Jager podaje ze zolw' pol roku moze zyc 
ra strzaskala si~ pod jego nogami, lub zawadzil o bez pokartnu, a przez kilk.n micsi~cy po wyj~ciu 
kamien, ktory si~ kilka krokow z gory potoczyl, mu m6zgu. 
i wszystkie usilowania stracone, z6lw', przedmiot Rzeki, jeziora i blota An1eryki obfituj~ w mn6-
tak wielkiego mozolu' znikn~l natychmiast pod stwo gatunk6w zolwi' my opiszemy ciekawsze 
wod~. Jedyny wi~c srodek w takim razie pozosta- ich gatunki. 
je, uprzedzajl!ctak nieprzyjemny rozultat, uciec siQ Wodoi6tw' u!Jm·wiony ( Emys picta) Pig. 1. Pu
zawczasu do prochu i olowiu, lecz i to siQ nie za- klerz owalny, skladajl!cy siQ z 5 tablic grzbieto
wsze udaje, bo niektore gatunki tak s~ trwozliwe, wych, 4 bocznych i po kazdej stronio 25 brzeznych. 
ze na strzalnawet zblizyc si~ czlowiekowi nie po- PJatki grzbietowe 8~ brunatno-czarnc, z pi~knemi 
zwoll!., a w ostatnim razie, jeZeli ktOry z nich zo- jasno-Z6hemi obw6dkami; brzeZne czerwono-:-czarno 
stanie ugodzony kulq., choC ranny, najcz~Sciej zdola ubarwione. Tarcza jest tak dluga jak puklerz i je
pierwej schronic si~ do wody, nim czlo" .. iek do dnostajnie zolta. Glowa z wierzchu czarna, z boku 
niego przybiegnie. Tylko podczas niesienia jaj i zoltemi liniami pr~gowana. Gardlo j spodnia cz~sc 
wylQgania siQ mlodych moZna je latwo chwytaC, i glowy cytrynowo-Z6lta, z licznemi czarnemi pr/!Z
wtedy tez w wielkiej ilo ~ci bywaj~ na targi do- kami. Ogon z wierzchu czarny z zOltemi, z doln 
starczane. 

zolty z czerwonemi plamami. Nogi czarne, podlu-
Samica znosi jaja w jamach, w miejscach wilgo- Znie zOlto prQgowane. W szystkie te barwy nie Sl! 

tnych, i dop6ty nieodstQpnie ich dozoruje, dopO- jednak stalemi, i stosownie do wieku przybieraj~ 
ki siQ mlode nie wylQgn&. To dalo powOd do Smie- rozmaite odcienie; najpiQkniejsze bywajtt- u mlo
sznego mniemania, kt6re pomiQdzy ludem siQ dych. Puklerz u wyroslego zOlwia rna JlugoSci 
~t:zymuje.' z~ samice swy~ wzrokiem zwracaj~ ~a 6 '(, cali. 
JaJa prom1en1e sloneczne, 1 tym sposobem przysp1e- ... . , , . . . , 
szaj~ wyl~gni~cie si~ mlodych. I W odozolw ubarw1~ny z_a~IeszkuJe pol~ocn'1 

Niektore o-atunki zwlaszcza wieksze latwo da- Ameryk~. Caly prawie dzien wygrzewa SI~ na 
jl! siQ pola~aC na ~QdkQ, naleZy "tylk~ przyn~tQ sl~llC~, jest bard~o ~~ldi~y: na zi~Q zasy~ia, P?~~: 
dobrze przymocowac i sznur dac bardzo silny, b.n1e Jak w~zystk1e zolw1e, 1 na w1osn~ naJwczesnieJ 
gdyz W przcciwnym razie zo}wie, n1ajq,c ostre z~by Sl~. pokaZUJ e. 
i mocne paznry, Jatwo przyn~t~ obgryz'1, a sznur Zywi sica mlodemi zabkami, owadami, glistami 
porw'!- przedniemi noga1ni. ziemnemi i latwo daje siQ zlowic na w~dk~. Mi~so 

Za pokarm z6lwiom blotnym sluzC1J prawie wy- jego bardzo jest cenione. 
-li!cznie materye zwierz~ce; i tak, zywi~ si~ malemi Z1nijoidlu/ alligato1· (Chelonura serpentina) Fig. 

rybami~ salamandrami, owadami wodne1ni, a wi~- 2. Jest to gatunek najwi~kszy pomi~dzy z6lwiami 
ksze gatunki nawet mlodem ptastwem wodnem. amerykanskiemi zyj'!cemi w wodach slodkich, do
W niewoli w ogolnosci sq, wszystkozernemi, i mo- chodzi 4 stop dlugoscii wazy 20funtow. Glow~ ma 
zna je zywic siekanem mi~sem, chlebem, karto- wielkC!, obie szcz~ki uzbrojone mocnemi rogowa
flami i rozmaitemi odpadkami. Poniewaz cieplo ich temi haczykami, a przy brodzie dwa miQsiste wlo
we,vn~trzne jest nizkie, a skutkiem tego oddycha- ski. Tarcza jest w~zka w lrsztalcie krzyza, pu
nie powolne, niewiele zatem zuzywaj~ pokarmu, a klerz z tylu mocno wci~ty. Ogon bardzo dlugi, 
nawet przez znaczny przeci~g cza u zupelnie bez t~gi, na stronie grzbietowej opatrzony grzebieniem 
niego obejsc 'i~ mogq, . Niekt6re gatunki wycho- w postaci pily. Glowa z wierzchu ciemna, szcz~ki 
dz~ czasem na l~d , zwlaszcza w porze wilgotnej, i kolorn rogowego, szyja i cala cz~sc spodnia zwie
pozeraj~ glisty ziemne, slimaki, szarancze. W og6I- rz~cia z6ltawo-biala, puklerz ciemno-brunatny, 
nosci z6lwie s~ zwierz~tami drapieznemi ' a nie- czarno-porysowany. 
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Zmijoz61w' przebywa w wielkich jeziorach i 
wolnoplyn~cych rzekach tanow Zjednoczonych. 
Pospolicie ukryty na dnie rzck, ktore ch~tniej niz 
jeziora zamieszkuje, niekiedy tylko wyplywa na 
wierzch, lecz kryje si~ za najmniejszym szelestem. 
Jest nadzwyczaj zarlocznym i latwo daje ~i~ pola
wiac. Za pokarm sluz~ mu tak zywe jak zdechle 
zwierzQta, a szczegolniej mlodc ptastwo wodne. 
Niekiedy wychodzi na l~d, mianowicie na l~ki 
przybrzeznc, lccz tu poruszenia jego s~ bardzo po
wolne; id~c, glow~ i ogon rna wyciC!gniQte, i 
ustawicznie podnosi sifJ na przcdnich nogach ( zt~d 
powstalo jego nazwisko _ltligalor) ·, czego na in
nych zolwiach nie spostrzegamy. 

Jest on bardzo zlo 'liwy, i w tanach Zjednoczo
nycll obawiaj~ si~ zblizae do blot ktore on zamie
szkuje. Szczcg6lniej niebezpiecznem je t spotka
nie ze staremi indywiduami, ktorc ukryte w krza
knch, czyh~i~ na zdobycz, i nawet nicdraznione 
rzucaj~ i~ na amotnego rybaka lnb strzelca, kto-

• 

• 

rego czy to potrzeba, czy tez nami~tnosc polowa. 
nia zaprowadzila w te przykre, przez wiele innych 
zjadliwych gadow zamieszkale miejsca. 

Z cgzcmplarzami sprowadzonemi do Europy 
trzeba siQjeszcze bardzo ostroznie obchodzic,gdyz 
nie do uwierzenia z jak~ zlosliwosci~ rzucaj~ si~ 
na upatrzony przedmiot. 

Zmijozolw' posiada wielk<} muskularnosc w szyi, 
i latwosc zwracania ni~ na wszystkie strony, co go 
czyni tem· niebczpieczniejszym dla zwierz~cia na 
ktore si~ rzuci. 

Plywa bardzo szybko, goni zapalczywie za ry
bami i pospolicie je dosi~ga. Ze zdobycz~ wy
chodzi na l~d albo pogrC~ti.a si~ na dno wody, i tam 
jq, swemi szczQkami i silnemi pazurami rozdziera. 
Zadowod jego sily w pysku moze sluzyc to, ze kij 
z twardego drzewa, pol cala srednicy majC!cy, je
dnem ci~ciem przegryza. MiQSO jego ma zapach 
pizmowy, i nie przez wszystkich ch~tnie bywa ja
dane . 

KOSCI01. PAMI4TKOWY WWIEDNIU • 

(VOTI'r -KIRCIIE). 

.. przez 

LUGYANA FALKIEWIOZA. 

\Vply'v ztuki na po tQp ludzko · ci.-T~sknota czlowieka za 
stanem natury.: - Behveder \V \Viedniu. - Zbior Ambraski 
staroi) tno · ci. - PrzegiQu zbiorn taroiytno · ci. - Hzut oka 
na staroiytnq sztuk~. - Sztuka indyj '"' ka, perska, egipska, 
grecka, Deual i Fidiasz.-\Vieden.-Przeglqd obrazo\\' 'v Bel
\vedcrze.- zkola wenecka: Ticyan. - zkola rzymska: Ha
fael Sanzio di Urbino. - 'zkola bolon ka i lombardzka: Fran· 
cesc? Francia; ~licha! Aniot.- Owie allegorye.- Program do 
pamH}tko'v~go ko !ciota. - Poglftd na rozwoj architcktury.
Styl gotyckt.- Plany uo ko 'ciofa pamitttkowego U\vienczone 
nagrod.q.- Architekci \var za,vscy.- Plan P. Hadziszc\vskie
go. - Ol tarz sztuki. 

Od trzech przcszlo lat znane je t po,vszechnie 
gorliwe zajQcie si~ najpierwszych znakomito 'ci au
stryackiego panst,va zbieraniem kladek na pa1niqt
kozoy ko~cidt (Votiv-l{irche) w Wiedniu, maj~cy 
bye niejako pomnikiem tegoczesnej budowniczej, 
malarskiej i rzezbiarskiej sztuki. ummy na ten 
eel zebrane, wynosz~ce przeszlo sze 'c milionow 
zlotych pol skich, doprowadzily zamiar ten do sku
tku; a dzisiaj znane juz i miejsce gdzie ta budowla 

• 

rna stan~c, i plan wedle ktorego ta najmlodsza 
swi~tynia na zego wieku budowac SiQ b~dzie. 

W tej chwili, kiedy odpowiednie materyaly do
tycz~ce w pomnionego przedmiotu, z listu nade
slanego nam z Wiednia, mamy pod r~k~, poczy
tujemy obie za n1ily obowi~zek podziclic si~ nie
mi z czytclnikami niniejszego pisma, a doleJ:czaj~c 
pobieznie kilka wlasnych wspon1nien o Wiedniu, 
cechuj~c artykul obecny ciekawszemi okresle
niami co do jego miejscowosci, pochlebiamy so
hie iz si~ tako,vy tem poz~danszym naszej publi
cznosci wyda, jezeli zagl~dni~my do s~ iednich 
przy bytkow sztuki, obok ktorych pomienionq, swi~
tyni'! wystawic zamierzono. 

Pobudka do wzniesienia rzeczonego kosciola 
zbyt dokladnie jest znan~ 1 ) aby j~ tu obszernie 

1) Ocalenie ccsarza Franciszka J ozefa. w zarnachu 
z d. 18 lutego 18 53 r • 
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cytowac, nadmienic tylko nalezy ii, oprocz znajo- na natury, wyksztalciwszy i~ na jej zjawi kach, 
mego juz powodu, jeszcze jeden si~ przyczynil, a wyrywa si~ nakoniec z jej objQcia, a w samodziel
tym jest: osobliwsze zamilowanie niemieckiego na· I nosci swej wyzwolonej wypowiada jej dawne dzie_ 
rodu do sztuki. Cich~ i pi~kn~ ojczyznQ znalazla cinne posluszen two; kocha onj~ wprawdzie i wzdy
sztuka po dzis dzien w szczepie germanskim; mile cha do niej, ale juz nie dla materyalnych potrzeb, 
bowiem przebywa ta poslanniczka niebios w gro- kt6re z r~k jej niegdy~ odbieral, lecz dla tcj swo
nie takiego ludu, kt6ry j ej stawia oltarze, i po- body i roskoszy, jakich w uscisku jej milosnym 
mi~dzy takiemi kaplanami, kt6rzy j~ wi~zami mi- doznawal dawniej. Za owymuadzmyslowym t~skni 
losci umiej~ spoic ze sob~. Bo i czegoz boski ge- on obrazen1, kt6ry z poj~cia pi~kna przeszcdl 
niusz artysty niedokaze, gdzie swi~tynie sztuki w niedo~cigniony ideal. Ztq,d wi~c moze wyplywa 
wyposaione S'!t bogactwami wyksztalcenia, i upi~- ta tkliwa t~sknica, to tro kliwe i niezmordowane 
kszone wiencami nauki.? ... Dla kraju, czyz obok ubieganie si~ za nowosci~, ta wieczna skarga za 
religii i oswiaty jest co wazniejszego nad sztuk~?.. utraconym rajetn niewinnosci i prostoty erca. Zt~d 
Nauki rozszerzaj~ swiatlo, przemysl u tala byt na- zapewne wynika owa zgryzliwa rozwaga i krytyka 
rodu, m~dro 'c praw gruntuje bezp ieczenstwo, zatn1waj~ca w zelkie czyste uzycie, to drQCz~ce 
sprawiedliwosc narody poprawia; ale religia, ale rozumowanie, ktore si~ w planach i teoryach sa
sztuka serca ludow wspoln~ spaja milo sci~, a po- mo wyczerpuje, u iluj~c pi~knosc przyrody mi~k
woln~ i pewn~ sw~ wladz~ prowadzi ludzkosc do kosci~ dzisiejszego zycia gdzie moze przesadzic. 
poj~cia nie konczonego idealu !. .. ostatecznem zas Nadaremne usilowanie!. .. ani har1nonijna piQkno~c 
jej zadaniem jest wychowanie i zblizenie czlowie- greckiego wyksztalcenia, ani sredniowieczna roz-
ka do raju utraconego. marzona romantyka, ani dzisiejsza powazna filo-

K ztalcenie jest pierwszenstwem, ktore tylko zofia niepowroci niewinno ' ci praswiata na wieki!.. 
czlowiek, ale, z przyczyny r6znorodnych stosun- Odwieczna ksztalcicielka rodu ludzkiego w post~
kow i okoliczno 'ci, nie kazdy czlowiek miec moze. pie swym nie powtarza si~ nigdy; kazda epoka 
Mnostwo wewn~trznych i zewn~trznych pobudek pod jej przewodnictwem wprowadza epoki nowe 
i srodkow pomocnych musi si~ pol~czyc ze sob~, na porz~dek dzicnny; bo forma nowego wyksztal
az eby czlowieka, surowy utwor boski, dopiero cenia, O\V wiecznie pl odny feniks, obja,via si~ 
uc~ynic czlowiekiem w cal em znaczeniu tego poj~- wrozwoju ludzkosci we wlasciwy1n sobic sposobie. 
cia, wyzwolic go z ci~zkiej niewoli przyrounich 
konieczno, ci, a tem samem do samodzielnej przy
sposobic wolno ~ci. Tam, gdzie szcz~sliwy zbi6r 
zywiol6w odpowiednich cialu ludzkiemu dodal 
gi~tko~:ci , a przytem lekkosci polotowi ducho
wemu: tam natrafiamy najwyksztalcensze starego 
i nowego wieku narody. Rolnictwo przywi~za
lo czlowieka do stalego miejsca, potrzebu wy
uczyla uprawiac ziemi~' pop~d nasladowania na
uczyl go formowac postacie , dzwi~ki przyrody 
wywolaly z serca jego muzyk~, cierpienia i rozko
sze, milosc i wdzi~cznosc przelewal on w pomniki, 
wynurzal w uroczystosciach religijnych i glosil je 
w piesniach i dziejach, a przeczucie boskiego zycia 
w naturze doprowadzilo go do odwzorowania cial 
widomych w symbolice, w pismie, a uakoniec 
w sztuce. Ty1n spo obem_odzyskalo uczucie i mysl 
odpowiednie sobie wyrazy, spoleczenstwo ludzkie 
narz~dzie latwego porozumienia si~, sztuka mate· 
ryaly i pop~d do ci~glego cwiczenia si~, czyn wie
cznie trwal~ slaw~ a religia panowanie nad czlo
wiekiem samym. I tak czlowiek, wyszedlszy z lo-

Wszystkie te niemile przeci,vstawienia, w kt6-
rych nowocze~ni, patrz~c naprzod, oglqdajCl:c si~ za 
siebie, a zawsze za czcms niedosi~zouen1 goni~c, 
sami ze sob~ si~ pl~cz~, mog~ bye rozwi~zane zgo
dliwym sposoben1 i przejsc wpewne, pocieszaj~ce~ 
silom czlo"vieka odpowiednie d~zenie, jezeli po
ciechy w tej idei szukac zechcemy , ltt6r~ nam 
chrzescijai1stwo w odwiecznych swych prawdach 
za jedyne wyk ztalcenie i uszlachetnienie lndzkos
ci wskazuje. 

Takie zblizenie si~ do idealu pokazuje si~ dose 
wyraznie w now zych, lepszych utworach geniu
szow. Gruntowne i gl~bokie badanie, niezmordo
wana pilnosc, wszechstronna ciekawo '6 wiedzy, 
bystry rozum i wyobraznia wladaj~ca najodleglej
szemi i najwyzszemi poj~ciami, wyszczeg6lniajq, 
dziela nowszej sztuki i umiej~tnosci, obok ktorych 
starzy, wyjq,wszy plastyk~, tylko niedostateczne 
pocz~tki swej wiedzy postawic mog~. Spinoza, 
Leibnitz, Kant, walcz~ z PlatonemiArystotelesem 
o pierwszenstwo w gruntownosci i gl~bokosci po-

• 
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j~c ; ... stat a lira zamilkla w instrumentalnej burzy 
symfonii Ilaydena: a Zeuxisa winogrona ust~puj~ 
przed Madonnami Rafaela i dzisiejszemi kompozy
cyami Kaulbacha. 

Ale nieco za daleko zboczylismy z 'vytkni~tej 
sobie drogi, chociaz ten maly ust(Jp odnosz~cy si~ 
do sztuki i umiej~tnosci, a tem samem do jej sku
tkow, nie moze znaleic stosowniejszego miejsca, 
jak tu, gdzie przecl oczyma manly swi~tyni~, w kt6-
rej, jak w arce przymierza, zlozonc jest to' co dla 
ludzkosci, jej wyksztalcenia i historyi jest najdroz
szem i najswiQtszem. 

Na wzgorzu od wschodti panuj~cen1 nad calym 
okazalym Wiedniem wzno i si~ cichy, prawie sa
motny, ale wspanialy, wiencem alegorycznych po
staci ustrojony przybytek sztuk pi~knych: godlo 
pokoju , korona geniusz6w ludzkosci, siedziba 
wszystkich prawie warunkow do podniesienia my
sli i uszlachetnienia serca, zwany BP/ivedereut 1). 

Budowa ta, b~d~ca niegdys palacen1 cesarskim, 
wzniesiona pr.zez ksi~cia Eugeniusza z Sabaudyi, 
sklada si~ z dwoch cz~sci obejmuj~cych ogr6d 
w smaku francuzkim, gdzie mniej natury, ale za to 
wi~cej sztuki rzezbiarskiej SiQ mie ~ci. W odotryski 
przyozdobione grupami mitologicznej tresci: niksy, 
ondyny, syrcny, trytony w najpoetyczniejszych 
kompozyeyach rozrzucone po tyn1 artystycznym 
ogrodzie, podnosz~ 'vodny zywiol do zach,vyca
j~cej piQknosci. Allegorye czterech por roku, wy-
obrazenia wszystkichmiesi~cy w dwanasciorgu dzie
ciach, z atrybutami swych zjawi k i plodo,v, mister-

. nej roboty rzezbiar kiej , zatrzymuj~ widza, wy

. nagradzaj~c swq, sztuk~ brak przyrodniej pi(Jknosci, 
ktora dopiero w s~siednim, do .Bel,vcderu przyle
glym ogrodzie ksi~cia Schwarzenberga niejako 
w przeciwleglym obrazie przedstawia siQ oku w ca
lej swej okazalosci. 

Nizsze zabudowanie Belwedern miesci 'v sobie 
slawny zbior tak zwany An1.1Jraski. Zbior ten jest 

1) Bel wed \r<'nl (Bellevue) na zywa si~ we 'Vlo z(\ch za
budo,v:~nie przeznaczone do uzycia. pi~knego wi<loku. Cam
pe tlumaczy ten wyr:1z: ,Sieh dick u1n'' ( oglqclnij ~it}) . Tak 
nazywuj~ si\' tcz n1ale wiezy<.·zki wzno z~ce .-i~ natl doina
mi, do ktoryc·b si~ wchoJzi dla uiyoia swit~zego powictrza 
i pi~knego widok:u. 1'a.kiemi wiezyczkatni opatrzona jest 
wi~ksza cz~s6 dom<hv w Rzymi~, ale wla ~c:iwe Behvt~dery 

znajdujemy tylko przy parae a ·h moznych pan ow. ''i" e Fran
eyi zowil!- Behvederami 1nale zabudowani~• sielankowej stru
ktury i prostej ozdoby, albo tez aleje luezystego ksztaltu 
ua koncu ogrodu Iub parku, gdzie si*: pokrzepia chlodem i 
chroni przed upal~m slonca. 

najznakomitszym skarbem n1iasta, i najobfitszem 
zr6dlem dla hi toryi i . sztuki sredniowiecznej' 
w ogolnosci 1nozna powiedziec wszystkich panstw 
Europy. Nazwisko tego zbioru pochodzi od zam
ku Am bras z 13 stulecia, ulubionego mieszka
nia Fcrdynanda 11, syna Ferdynanda I arcy-ksi~
cia tyrolskiego, u ktorego Wallenstein w mlodym 
swym wieku by! paziem. Skarby sztuki i zabytki 
starozytnosci tego ksi~cia przeniesiono do Wiednia 
i ustawiono w Belwederze. 

W chodowa sala tego zabudowania miesci dziela 
starozytnej sztuki, mi~dzy ktoremi szczeg6lnie cie
kawy jest wizernnek Minerwy z kruszcu, znalezio
ny w l(aryntyi przy Maria- ahl, zabytek z najle
pszych czas6w greckiej sztuki. Drugi rownie cie
kawy przedmiot starozytnosci jest tak zwany Fug
ger'asarkofag, sprowadzony w 16 wieku z Grecyi, 
z plaskorzezb~ wyobrazaj~c~ bitw~ an1azonek. 
Obok tego znajduje si~ kilka helmow rzymskich, 
znalezionych w Styryi okolo 1\farburga. Mi~dzy 
rozlicznemi osobliwosciami tu nagromadzonemi, i 
przeszlo 143 zbrojami roznych cesarzow i znako
mitych m~zo\v historycznego znaczenia od 14 do 
16 wieku, znajduje si~ 1,200 obrazow ~lynnych 
mQz6w sredniego wieku, plaskorzezby z kamienia 
i drzewa, rQkopisma, ksi~gi rzadkiej osobliwosci i 
ciekawe przedmioty z panstwa przyrody. 

"'"? pierwszej sali na samym \vst~pie 'vpada w o
czy pancerna koszula Albrechta Niedzwiedzia 
Brandenburczyka, dalej zbroje Maksymiliana I i 
l{arola V; przylbicaFranciszka I krola francuzkie
go i miecz Zryniego . . W drugiej sali trofea zwy
ci~zkie zdobyte 1683 r. na wielkim wezyrze pod 
Wiedniem, n1aczuga Montezumy z ~Ieksyku, czar
na stalowa, zlotemi pr~zkami poprzecznemi ozdo
biona zbroja tefaua Batorego i luskowata, zielo
no z r6zowem emaliowana pancerna koszula Ra
dziwila. Trzecia sala miesci zbroje uzywane przy 
turniejach slawnych rycerz6w wloskich, Inianowi
cie: J(siazat Farnese, Visconti_, Doria, Sforza i in-.. ... 

nych. Czwarta sala przyozdobiona \vi~cej toma 
portreta1ni rozmaitych ksi~zq,t europej ·kich, mi~dzy 
innemi malym portrecikiem Stefana Batorego; Ru
dolfa z Habsburga, Maksymilia, na Karol a V, Filipa 
II, Don Juana austryackiego, Franci zka V, Maryi 
Stuart i pi~knej Filipiny "\V elser, zony arcyksi~
cia F erdynanda zalozyciela pierwotnego tych rzad
kich zbiorow, Anny kr6lowej angielskiej i wielu 
innych. Pi~ta sala zawiera starozytnosci rzymskie 
znalezione w Tyrolu, przepyszne rzezby Collin'a 
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z Mecheln, mistrza grobowca cesarza Maksa z Ins- wd~, ze si~ sztuka na naturze ksztalcic powinna, 
bruku, i wiele osobliwosci natury. W szostej sali aby si~ stala godn~ swego Pana i Stw6rcy. Tak 
znajduj~ SiQ rozm~.tite prace wie]kich mistrzow nie- jak wyobraznia indyjska, byla tez i sztuka rownie 
mieckich z wieku sredniego, przedmioty sztuki plodna i bogata; a chociaz nadzwyczajnie wyrazi
z drogich kamieni, puhary i rzezby Albrechta Do- sta i pelna znaczenia, byla ona tajemnicza, sklania
rer'a, naszyjnik wielkiej wartosci ozdobiony dro- j~ca si~ do allegoryi i symboliki. 
giemi kamieniami, popiersia, pocz~wszy od cesarza Rzezbiarstwo ich, bo tylko o tyn1 rodzaju sztu
austryackiego Rudolfa, az do Ferdynanda HI. Ale ki moze bye mowa, bez z1nysJu pi~kna modelowa
najznakomitsz~ osobliwosci(!. jest slawna solnicz- ne, wydaje si~ uiejako mozaik'} poj~c. Persowie, 
lea zlota, sporz~dzona przez Benvenuta Cellini dla milosnicy przepychu i okazalosci, posiadali rownie 
Franciszka I kr6la francuzkiego, o ktorej to n1ister- wielk~ liczb~ dziel sztuki, o czem ruiny miasta 
nej pracy sam mistrz cz~sto w swojem zyciu z naj... Persepolis dostatecznie swiadczC!; ale ze nigdy na
wi~kszein zadowoleniem wspominal. Wszystkie te gich nic wyobraiali postaci, zt~d brak poj~cia gl~b
rzadkie przedmioty i pomniki ubieglych czas6w, szego o ksztalcie harmonijny1n ludzkiego cia}a 
rozmaitego rodzaju i sposobu obrazy, monety, j est tak widoczny i raz~cy. P ewniejsze i doskonal
zbroje, pisma i sprz~ty zamierzchlycl1 i przebrzmia- sze poj~cie sztuki i jej stylu objawia si~ dopiero 
lych wiekow, przenosz~ nas w krain~ dawnych na- u Egipcyan. Pos~pna i powainnjak sam ten narod, 
rodow i ich wladzcow, i dajCJ; nam, lubo niedo tate- pelna gl~bokiej tresci, tajemniczym plaszczem hi
czne, ale zywe wyobrazenie o czynach ich, zwycza- eroglifow osloni~ta, spokrewnia si~ juz z poezy~ i 
jach i obyczajach, o ich religii i umiej~tnosciach, o history~, a z n1umiow przema,via poj~cie o nie
sztuce i jej stopniach doskonn1osci, o ich prawach i smiertelnosci duszy. Ale r6wnie jak pa!1stwo 
zyciu prywatnem, 0 przemysle i r<akodzielach, kt6rc smierci, w mumiach urzeczywistnione, zdawalo si~ 
przed okiem widza obrazowo siQ przesuwaj~, wy- dla Egipcyun prawdziwyn1 bye niesmiertelnosci 
swiecaj~c postQp wszechwladczego ducha czasu bytem, tak tez i sztul\.aich wi~cej podobna do smier
przeszlych narodow po widowni swiata. ci jak do zycia. Martwe i bezwladnc s~ ich posta-"r tem samem zabudowaniu znajduje si~ tez muw cie w wyobrazeniach b6stw, jak. to widziemyw po
zeum egjpskie mieszcz~ce w sobie mumie, zwoje s~gach lzydy, ale w tej odr~twialosci mysli spo
papirusow, narz~dzia i spr7.~ty Egipcyan i t. p. strzegac si~ dajc g!~boka tresc idei, dla ktorej czci 
l\tli~dzy innemi spostrzegamy s:finksa z bialego nie starano si~ uawot wi~kszej uwagi zwracac na 
marmuru o trzech glowach. form~, ani na jej wydoskonalenio. PostgpujC!c za 

Rzucmy chocby przelotnie okiem na ko1ebk~ tym w~tkien1 dalej , przejdzmy do Grecyi, gdzie 
sztuki pra-pra-ludow, a ujrzymy jq, u najdawniej- z pocz~tku nate same poj~cia indyjskie· i egipskie 
szych mieszkanc6w Azyi i Afryki w powolnym natrafimy. Pos~gi dwuglowc Janusa, od.I1osz~ce si~ 
l'OZWOjU, W niesmialym wprawdzie pojawie, a]e do wyobrazcnia slonca i ksi~zyca, rownie jak ich 
powazn~ i gl~bok~ czci~ nacecbowanC!. U narodow Hermy, niczem innem uie · ~, jak tylko nasladowa-· 
biblijnych, patryarchalnych natrafiamy juz na 23 niem indyjskiego Bramy i bozkow drogowycl1 sta
wieki przed narodzeniem Chrystusa na bozyszcza rych Fenicyan, z malemi tylko odmianami, jak np. 
domowe, a swiq,tynie indyjskie wyciosane w ska- w IIerineraklach, Her1natenach, Jiermeotach i t. p. 
lach widziemy przyozdobione rzeibami. W pago- W tych posq,gach, w kt6rych z pocz~tku ani rq,k 
dzie Elefantyny okolo Bombaj znaleziono pos~g ani n6gnieodznaczano, widziemy najblizsze podo
Bramy olbrzymiej postaci. Pos~g ten spoczywa na 

1 
bienstwo do tych mun1iowych postaci z cedru i he

postumencie, z zalozonemi na piersiach r~kami, banu, gdzie r~ce i nogi przylegaly do ciala, a oczy 
z podwojnq, twarzq,: z przodu z m~zkiem obliczem i usta prostem tylko ci~ciem byly oz11aczone. 
i tej samej postaci, z odwrotnej zas stro ny z twa- Pozniej rozwi~zano pos(!tgom r~ce i nogi, a bostwu 
rzq. i ksztaltem kobiety. Na prawej piersi wyobra- dano miecz albo dzid~ do r~ki. Tak powstaly 
zone jest slonce, na lewej zns ksi~zyc, gwiazdy, pierwsze posq,gi Pallady z owej pieluchowej Her
wody, gory, zwierz~ta i rosliny. lndyanie wierzyli mety. Dopiero na trzy wieki prawie przed wojnq, 
ze ten posqg darowal bog swemu synowi, azeby trojansk~ pierwsza epoka sztuki zaczyna si~ od 
byl wzorem do nasladowauia dla Iudzi. Zt~d wi- Dedala, o ktorym Grecy allegorycznie m6wili, ze 
dziemy ze najstarsze narody juz pojmowaly t~ pra- jego pos~gi chodzily, widzialy i m6wily, a Pery-

Ksi~GA SwiAT A. Cz. I. R. V. 2 3 
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kles podniosl ·ztuk~ do idealnej doskonalosci, bo J rowie nawidzali i pustoszyli stare naddunajskie 
Ateny zyskaly w dwudziestu latach rz~du tego miasto, a uprowadzaj~c lupy, kreslilipochod sw6j 
wielkiego m~za wi~cej i kosztowniej zych dziel straszliwy sladem krwi i pozogi. Gdziez s~ te 
artystycznych, niz Rzym przez siedm prawie wie- hordy najezdnikow, synow wojny i zaburzen, kt6-
kow od poczq,tku swego istnicnia. Najwi~kszy rych przeznaczeniem bylo wszystko niszczyc, co 
wplyw na owczesn'J! sztuk~ greek~ wy,vierali poe- w trudzie i pracy ludzki duch zbudowal? Zaledwie 
ci, ktorzy do l)lastycznego idealn dostarczali naj- pami~c blada po nich pozostala w dziejach swiata! 
wznioslcjszych wzorow. Fidiasz stworzyl pod6w- Wszystko przcbrzmialo, slawa i swietnosc sta~o
czas dwa glowne idealy: MinerwQ i Jowisza; pier- dawnych w!adzcow swiata uplyn~la z falami Du
wsz~ dla Partenonu w Atenach, drugi zas byl naju, ktory teraz, jak dawniej, powaznie i spokoj-
6w slawny olimpijski Jowi z 'v Elis. Obadwa te nie unosi przeszlosc niepowrotn~ w milcz(!cych 
pos~gi byly wypracowane w zlocie i w ko 'ci slo- swych nurtach i zlewa j~ w morze czasu i pami~
niowej; bozek byl zachwyc~i~cej piQknosci, wymo- ci. A dzi ~ na 1,uinach pot~gi, na zburzonym kolo
delowany z wdzi~kiem i powabem .. chociaz kolo- sie niszczycielow oswiaty i sztuki, wznosz~ si~ ko
salnoj wielko ~ci, bo 40 stop 'vy~oki. Wielkosc lumny nowej swi~tyni, a w niej dziela wszechtw6r
jego najtrafnicj wyrazil jeden z grcckich epigram- czego geniuszu, ktory swobodnym lotem wzbija 
matykow w tych slowach: , Po q.g ten zrzuci!by si~ do pi~kniejszego historycznego wspon1nienia! 
dacl1 swi~tyni jak cicnk~ skorupQ, gdyby tylko Wejdzmy wi~c mi~dzy niesmiertelne mistrzow cie-
powstal ze swcgo zlotego tronu.'' nie, i uczcijmy ich pami~c podziwieniem!!. .. 

Spowodowani widokiem mumij i zabytk6w sztu- Nie bPdziemy siA zatrzymywac prz p · ed _ 
k . · k · '· · '· · 1 h h b ~ ~ Y OJ yn 1 egtps IeJ spoczywaJ~CeJ w P10 uc ac \vyo ra- czych mistrzach i ich dzielach do te<Y b · 
, · d ·r I • , • h. , . k 1 'bk' , 0 0 ow1em 
zut, wyprowa Zl 1··my JC! z teJ 1 toryczneJ 0 e I; potrzeba obszernieJ· szeO'o rozmiaru pism · 0' ·-

· · · '· d Jl C\'d· o a, 0 0 ran1 
a teraz, po postaw1en1u JeJ po Ct utcm E 1 1asza na czymy siA tu tylko na wyszczego'l · · k l . ·a 1 I. d k l I • • ~ nteniU sz 0 y 
szczyc1e 1 ca neJ os ona o c1, opuszczamy J~ na wloskieJ· i wymienieniu mistrz6w kt' · t ,. · · k · · ' · o rz y J ~ w e J 
tym stopn1u, na Ja 1m J~ sw1at tegocze ny we wzo- galeryi tak 'wictnie reprezentuja. 
rowych podziwia antykach, a po kt6ryn1 geniusze ~ 
nastQpnych wiekow do nie ~miertelnej wzbili si~ . Na prawetn skrzydle ~ierw~z.ego pi~tra znajduje 
slawy~ Aby im nalezn~ czesc oddac, wrocmy si~ Sl~ ~~kola wloska, _a mianowiCl~ s~kola wenecka, 
do miejsca z lrtoregosmy wyszli, to je t do Bel- ~-pterw zym pokoJu. Pocz~tek sWietnego per!odu 
wedcru, a mianowicie do drugiej cz~sci tej 'wi~ty- teJ szkoly _dal Andreo ; Mantegna. w 15 w1eku. 
ni, gdzie jej kaplani poustawiali oltarzc wiekopo- W tym ,czas1e na~~afiam!. w ~ en.ec!I n~ trz~ klassy 
mnej czci i uwielbienia. . malarzow. Do pier,vszeJ nalezel1 c1, ktorzy s1~ sur o-

W wyzszem zabudowaniuBei,vedcru z obszernej wo st.aro~ytnych trzymali, ~z?ro_w; do drugiej, kto
sali marmurowej pierwszego pi~tra przedstawiasi~ rzy Sl~ _n1eco od sztywnosc1 1 p1erwotnego chl?du 
oku najwspanialszy widok na cale rozleo-le mia to, oddaltlt, przelawszy lepszy smak w swe dz1ela 
z jego zachwycaj<1cemi okolicami. 

0
tallmy na z .wie~niejs~ego naSI~dowania ~atury; do trzeci~j zaS 

chwil~ w tym przybytku pokoju i spojrzyjmy c~, ktorzy IQ zupeln1e ~yrzekl~ stare go smaku 1 ma
przed sicbie na dalekq, prze trzen najezon~ wie- n1ery. Do tych ostatn1ch nalezy Pawel V eronese, 
zami, napi~trzonq, budynkami i ko 'ciolami, poprze- Palma Vechio, Giorgione i inni, kt6rych arcydziela 
rzynan~ ulicami, kt6rych gwar gluchy, jak szum w pomienionym znajdujemy 'pokoju, mianowicie: 
oddalonej ka kady, obija i~ 0 ucho spostrzecracza. Chrystus i Magdalena, Zwiastowanie Najswi~tszej 
Dzieje ludow i czynow ich, mianowicie n~rodu Panny Maryi; trzej krolowie w Betlehemie, Naj
rzymskiego, przesuwaj~ i~ w pami~ci na widok swi~tsza Panna l\1arya~ dzi~ci~ciem, wszystkie Pa
~indobony, gdzie legiony cezarow od Augu ta do wla Veronese penzla. Giorgione, b~dC!C jeszcze mlo
Wespazyana mialy swe stale zaloO'i. Tu najwi~k- dziencem, zalozyl osobnq, szkol~, ktor~ mieni~ bye 
szy z wladzcOw rzymskiego imperi~m, Marek Aure- niektOrzy pierwsz~ wlaSciwie weneck~. Obrazy 
liusz, zycie swe swietne zakonczyl, kiedy Germa- tego mistrza s~ dla jego wczesnej smierci nader 
nowie, przekroczywszy granice Dunaju, posiadlo- rzadkie, i jeden z nich tylko znajduje si~ w gale
sci Rzymu niepokoic zacz~li. Grozny Allemanow ry.i wjedenskiej. 
zwi~zek, Gotowie, Allarych zdobywca stolicy Drugi pok6j zapelniony jest najcelniejszemi pra
swiata, Attilla bicz bozy, Longobardowie, Awa- cami Ticyana, mifJdzy ktoremi najslawniejszy 
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jego: ,Ecce homo'' na ktorym Karol V, Soliman, 
Aretyn i sam mistrz s~ przedstawieni. Dalej wi
dziemy siedm jego obrazow: Diana w k~pieli, zlo
zenie Chrystusa do grobu, Danae, Madonna mi~
dzy swi~tymi, swi~ta rodzina, jawnogrzesznica i 
wlasny portret mistrza, w ktorych podziwiae moze
my t~ szczegoln~ wlasciwosc penzla, z jak~ tylko 
Ticyan malowal ludzkie cialo, owe nieporownane 
stopniowania tonow, ktore wtenczas tylko rozro
znic si~ dadz~, kiedy si~ jedne z drugiemi, przy 
najbystrzejszem wpatrywaniu i uwadze, porowny
wa. Zdaje si~ jakby wszystko jedn~ bylo malowa
ne farbC}, bo nieskonczona rozmaitosc tonow pod
wladn~ jest jedne1nu ogolnemu tonowi, z ktorego 
harmonia wszystkich, a z niej dopiero zycie prze
mawia. Dalej s~ oryginaly: Palidinonego, Cateny, 
Belliniego i Baraitego. 

W trzecim pol{oju s~ dziela szkoly rzymskiej 
a miQdzy niemi niesmiertelne dwa oryginaJy naj
wi~kszego mistrza nowego czasu, Rafaela Sanzio 
de Urbino. Madonna i rodzina swi~ta sq. temi klej
notami , ktoremi galerya wiedenska wienczy swe 
nagromadzone skarby malarskiej sztuki. Coz tu 
dasi~powiedziec 0 tern, co jak swi~tosc jaka wyz
szem jest nad wszelk~ ziemsk~ pochwal~ ?. . Po
trzeba widziec, ... wpatrzyc si~ dusz~, aby poj~c i 
uczuc cudowne natchnienie rnistrza, zdumie,Yac si~ 
i uczcic t~ niepokalan~ czystosc duszy, ktora tak 
bosl{ie wydala utwory .. Kompozycya Madonny jest 
tak szlachetna, wyraz tak 'vzniosly i powazny a za
razem~wi~ty, koloryttaksilny iprawdziwy, zetych 
zalet wszystkich niepodobna prawie w innych obra
zach w jednem pol~czeniu znalezc. Rafael, wy
ksztalciwszy si~ naantykach i naturze, stworzyl so
hie am wlasny ideal, ktory przez swe zblizenie si<a 
do natury Iudzkiej tern bardziej uczucie czlowieka 
porywa za sob~; gdy tymczasem w greckich utwo
rach wznioslosc idealna przewaza. W dojrzalszym 
m~zkim '"ieku zy kal rysunek Rafaela wi~cej ·sa
modzielnosci, a wtedy stawalo si~ juz wszystko 
pod jego czarodziejskim penzlem zyciem i ruchem 
w postaciach. Draperye jego s~ skromne, lekkie i 
tak ulozone, ze okrywaj~, ale nie zakrywaj~ ciala. 
Kompozycya i wyraz, oto s~ wlasciwosci w ·kto
rych Rafael wyl~cznie by! niepor6wnanym. Obra
zy jego s~ zupelnie uczuciem i clusz~, zlanemi 
w takiej harmonii, do jakiej wszyscy inn i mistrzo
wie nadaremnie d~zyli. Goethe o nim pi~knie po
wiedzial, ze robil to, co sobie inni zyczy li aby 
bylo zrobionem. · 

Mn6stwo widzow przechodzi od pokoju do po .. 
koju i zachwyca si~ okazalosci(!. seen obrazowych,. 
porozwieszanych po scianach salon6w; tylko przed 
Rafa.ela obrazem rzadko kto stanie, ale jezeli si~ za· 
trzyma, to juz stoi jak przykuty i nie idzie dalej, 
Iecz w zamysleniu odchodzi do domu. Se& to pra
wdziwi wielbiciele sztuki, ktorzy spojrzawszy na 
obrazy Rafaela, napoiwszy do nasytu dusz~ z czy
stego zrodla, najwyzszej juz doznali roskoszy du
chowej, i wszystko juz 'vidzieli, na wet to, co in
nym jeszcze do widzenia pozostalo. W tym samym 
pokoju sq. dwa obrazy Perugina, pierwszego mi
strza Rafaela, i dwa Salvatora Ro y. 

W czwartym })Okoju umieszczona jest szkola flo .. 
rentynska, kt6rej zalozyciele1n byl slawny Cima
bue, od swych zion1kow uwazany za cud, za zja
wisko jakie ' , ponicwai on pierwszy odwazy} si~ 
talr zwan~ greek~ 1nanier~ zarzucic, nadawszy :figu
roin svvoim wi~cej ruchu i zycia. Do tej szkoly 
nalezy tez niesmiertelny Leonardo da Vinci, kto
rego najznakomitszen1 dziclem w dziedzinie malar. 
stwa jest wieczerza Pansl{a. Obraz ten podczas 
wojen francuzkich we Wloszech do tego stopnia 
zostal uszkodzouym, iz go Napoleon pod przewo
dnictwcm slawnych artystow w taltim samym roz
miarze co oryginal w mozaikQ przcniesc, a cesarz 
Franciszek po odebraniu dziel sztuki z Paryza roz
pocz~te dzielo ukonczyc i w kosciele Augustya
now w vVieduiu umie.' cic rozkazal. 

W piq.tym pokoju przedstawiona jest szkola bo
lonska i lombardzka w slawnym Francesco Fran
cia, Guido Renim, braciach Can .. acio i wielu in
nych. W polowie pi~tnastego wieku, kiedy we 
Florencyi Leonardo da Vinci, a w W enecyi Belli
ni slyn~li, l)yl Francesco Francia glow~ szkoly 
bolonskiej. Chociaz licznym jego kompozycyom 
zbywa nieco na ogniu i wyrazistosci, za to ry
sunekjego je. t poprawny, a koloryt lepszy niz Pe
rugina. Francia byl ulubionym przyjacielem Rafae
la, ktory mu portret swoj w dowod szczerej przy
jazni ofiarowal. Szkoln ta, wierna nasladowniczka 
natury i jej prawdy, doznala bolesnego ciosu 
przez zgubny wplyw Michala Aniola, bo ucznio
wie jej nietylko ze nasladowali manier~ tego mi
strza, ale usiluj~c wlasnemi doswiadczeniami po· 
prawic styl jego, na bl~dn~ zeszli drog~. Zt~d 
owczesne malarstwo bolonskie okazalo si~ po 
cz~sci slabem i niedoskonalem vr rysunku, po cz~
sci zbyt efektowem albo zamglonem w kolorycie. 
Ten zwodniczy smak, z n1niejszem lub wi~kszem 
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powodzeniem, szerzyl iQ nanieszcz~scie sztuki co
raz bardziej we Wloszech, az nareszcie Carracym 
udalo si~ sztukQ podzwign~c i sprowadzic na drog~ 
prawdy i sumienia. Mi~dzy innemi zabytkami tej 
szkoly najcelniejszy je t wizerunek Chrystusa 
w cierniowej koronie, Annibala Carracego, 8. Jan 
dzieci~ciem, oryginal jednego z najznakon1itszych 
malarzow hiszpa:Dskich Murilla, i tryumfaJny wy
jazd Cezara przez Andrea Mantegna. W sz6stym 
pokoju znajduj~ si~ r6zne zkoly pojedynczych 
ruistrzow, mianowicie ntonellego di Messina, 
Spagnoletta, i Lucca Giordana. 

Gdybysmy chcieli tym sposobem przcchodzic 
z pi~tra na piQtro, ocl W1och6w do Niemc6w, Ni
derlaudczyk6w •i lflamandczyk6w, do Hi "zpanow 
i ~"'rancuz6w, od staroniemieckiej do srednio i no
woniemiecltiej szkoly, od pokoju do pokoju, od 
mistrza do mistrza wybierac ich dziela kolejno, 
zachwycac si~ eudownosciCI! kolorytu Rembrandta, 

.podziwiac zapami~talq. smialo ~c i plodno 'c penzla 
l{ubcnsa, rozplywac si~ nad lodyczq, Murilla, po
rownywac 'wiQtt1prawd~ ry unku tarychmi trzow, 
jak Van Dyka, Holbeina, Cranacha, z wyideali
zowan~ piQkno ' ci~ utworo'v nowszych 1nistrz6w, 
min~libysn1y siQ z zalozonym celem tego artykulu, 
kt6rego tresci~ Inial bye ko '·ciot pruniqt!rou'y u; llTie
dniu. Z ialem wi~c opuszczamy ten przybytek 
sztuki, gdzie siQ zapomina o wszystkien1, patrz~c 
na swiat w arcydzielach ludzkiego geniu zn przy
b6stwiony. Ten przelotny rzut oka na szkolQ wlo
sk~ powinien nam wystarczyc do ocenienia skar
b6w kt6re w tej galeryi w 32 pokojach i dw6ch 
gabinetach w systematycznem uporz~dkowaniu s~ 
umieszczone. Na innem 1niej cu, jezeli mi siQ opis 
mojej wycieczki z Galicyi do vViednia powiedzie, 
wsttA-pimy jeszczc raz do tego zaczarowanego pa
lacu, i przejdziemy si~ wobodniej po jego labi
ryncie, a zabawiwszy w ni1n dlnzej, wy nujemy 
kilka seen ciekawszych z obraz6w, w kt6rych, jak 
w dram~cie, zycie ludzkie ze wszystkiemi jego 
c.harakterami w naJrozmaitszym stosunku do pra
wdy i fantastycznosci w szat~ poezyi obrazowej 
dalo si~ przystroic. 
Wychodz~c z palacu galeryjnego od strony po

ludniowej za belweder k'!- rogatk~, n1an1y przed 
sob~ w niejakiej odleglo I ci drugie przepy zne za
budowanie, a tern jest: arsenal. Najnowszy ten 
gmach wydaje si~ jak male miasto w mie I cie, ale 
jakze odmiennego charakteru od tego gmachu, kt6-
rysmy dopiero opu~cili !. .. Tam cisza uroczysta pod 

opiekunczem krzydlem pokoju przenosi mysli na
sze w przeszlosc swobodnych czas6w, dozwalaj~c 
patrzec na ubiegle zcz~scie swiata, kt6rego mile 
obrazy r6zowy ogr6d terainiejszosci swe1ni ploda
mi zdobiq,, i jak stafaze pi~knego pej~azu do nas 
si~ wdziQCZClt; a tu gwar i nieustanny brz~k tCJtni 
surowem echem pod zaslon~ groznych mur6w, 
gdzie jak w kuzni 'Vulkana 1je si~ hart zelaznej 
zbroi dla bojowcgo zycia, plomienistej slawy i 
m~zkiej odwagi. Pok6j i wojna spoglq,daj~ na 
siebie godlarni wlasciwemi swej naturze w tych 
dw6ch przeciwstawieniach. Otoz na tem n1iejscu, 
mi~dzy symbolem pokoju i wojny, zalozonym b~
dzie kamien WQgie1ny pamiC1tkowego lrosciola 
w Wiedniu. Religia z roszczk~ oliwn~ zgody i mi
losci chrzesciariskiej, niby na gorze Syonu, postawi 
swe godlo nadziei i wiary. 

Arcyksi~zQ austryacki FerdynandMaksymilian, 
za porozumieniem si~ i poradtJ: Ludwika kr6la ba
war kiego, oglosil odezw~ do \Vszy tkich archite
ktow krajowych i zagranicznych, azeby si~ zaj~li 
wypracowaniem planu, podlug kt6rego pomieniony 
kosci6l masi~ zbudowac. Trese tej odezwy jest na
st~puj~ca: Buelow a rzeczonej swi'l1tyni ma bye w sty
lu gotyckim, dwiema przyozdobiona wiezami, takie
go rozn1iaru azeby 5,000 lndzi pomiescic mogla. 
Opr6cz wielkiego oltarza, ustawione b~d'l1 tymcza
sowo tylko dwa oltarze, w planie wszakze n1a bye 
miejsce ua wi~cej pobocznych oltarzo,v, a przy ch6-
rze dwa oratorya oznaczone . a wybudowanie 
przeznaczona j e ~t SUn1ma 1,500,000 zl. renskich,. 
(6,000,000 zl. polskich), koszta oltarz6w, jakotez 
przyozdobienia wewn~trznego, nie s~ obj~te pomie
nion~ summ~. Plany winny bye sporz~dzone w sto
sunku jak 9 Jinij, czyli 2 centimetr6w, do wieden
skiego SC!inia, czyli jak 1: 89, \V czystych kontu
rach, slowem tak, aieby ze wszystkiemi bocznemi 
widokami i przekrojami w kaiclym \vzgl~dzie by
ly zrozunualemi. Kazdy z tych plan6w ma bye 
oznaczony jakiems godlem, i do komitetu zajmuj~
cego si~ kierowaniem tej budowli, mianowicie 
do konsystoryalnej kancellaryi w Wiedniu, nade
slany. Planowi ma towarzyszyc osobno opiecz~to
wane pismo, opatrzone podobnem godlemjak plan, 
mieszcz~ce wewn~trz nazwisko i miej ce zamiesz
kania konkurenta. 'V'ybor planu zostawiony jest 
wyl~cznie arcyksi~ciu Ferdynandowi Maksymilia
nowi; wybrany nakoniec, maj~cy posluzyc do wy
konania rzeczonej budowli, rna bye uwienczony 
nagrodCI! 1,000 dukat6w w zlocie; opr6cz tego 
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przeznaczone bQdziehonorarium po 1,000 zl. reo
skich ( 4000 zl. polskich) za kilka innych szcz~sli
wiej wykonczonych plan6w, ktorc wszakze pozo
stan~ wlasnosci~ swych autor6w. 

Na takie ogloszenie wziQli si~ znakomici archi
tekci do olowka i cyrkla; komponowano plany nie 
tak dla zysku, jak raczej dla OSiC!gnienia palmy 
zwyci~ztwa na polu tego artystycznego zawodu; 
bo tez nielada czem mozna bylo zby"'ac, kicdy ta 
najmlodsza corka budowniczej sztuki stan~c miala 
obok tak licznego rodzenstwa tworczej matki, kt6-
ra z dziecmi swemi na ni~ pogl(!.dac miala z bel
wederu. Obiedwie te przedstawicielki rozwojuludz
kiego, malarstwo i architektura, a z niemi plasty
ka, r6wnie jak historya, byly od najdawniejszych 
czas6w najwyrazniejszemi swiadectwami post~pu 
i czyn6w swiata; wszakzc ony wskazuj<!t potomno
sci czem j ej przodkowie byli, co zdzialali i co umie
li, ony wyswiecajC! d(!zenja roznych lud6w' jak je
den od drugiego siQ uczyl i postQpowal, w miarQ 
jak inny ustawal alba si~ cofal. Jeszcze w dzie
cinstwie ludzkosci, kiedy rozum czlowiekowi wlal 
w serce przeczucie Najwyzszej Istoty, ktorej swo
je zyczenia, dzi~kczynnosc , swe pokuty i ofiary 
skladac pragn~l naposwi~conych oltarzach, wzno· 
sily si~ juz swiqtynie pelne symbolicznych wyo
brazen i wlasnosci przy~nawanych bostwn swemu; 
p6zniej zas, z poczuciem w sobie samodzielnych 
wladz umyslowych, wyt~zaly narody cal~ silQ 

. swego tworczego geniuszu, wznosz~c gmachy swych 
swiC!tyn z wytwornosci~ i okazalosciC!-' ktorych 
pot~zne ruiny jeszcze po dzis dzien wzbudza
j'!- podziwienie. Ten sam bodziec, stosownie do 
poj~c i wyobrazen lud6w chrzescianskich, pocz~
w zy odKonstantyna vVielkiego, ktory chrzescian
stwo wyprowadzil z podziemnych pieczar kata
komb6w, dozwoliwszy jawnie czcic krzyz Zbawi
ciela, ten sam bodziec stworzyl budo,vnictwo chrze
scian kie, ktore si~ na stylu rzymskim, a za Teo
doryka na czysto gotyckim, ksztalcilo. Dzieje bu
downictwa, r6"'nie jak dzieje malarstwa i rzezbiar
stwa, maj~ te same spokrewnione sobie przejscia 
w upadku i odrodzeniu si~. M~zowie jak Michal 
Aniol, Rafael i ich wsp6lczesnicy, usiluj~c spra-· 
wiedliwie odwrocic mistr.z6w swego wieku od nie
wolniczego na 'ladownictwa starozytnego stylu, 
starali si~ tem samem nadac budownictwu smak 
nowy, oczyszczony z cifJzkosci romanizmu, odpo
wiedni duchowi czasui miejscowosci; ale ten, przez 
nieumiarkowan~ gorliwosc nowatorow, ktorzy dla 

zle zrozumianej oi·yginalnosci wszystko I ubi~ prze
sadzic, zamia t p6jso drog~ wy/a;ztatcenia, zeszedl 
na sciezk~ Jrl'zeksztatcenia, a oddaliwszy SiQ od 
czystego studium najlepszych wzorow, zanicchal 
go nareszcic zapelnie, stworzywszy sobie tak zwa
n~ architekturQ nowo- wlo k~, kt6ra zbytocznosci~ 
drobno tkowych ornamentow nie zast~piJa wcale 
szlachetnosci i powagi w formie, ani piQknej har
monii 'v calo 'ci, jaka z klasycyzmu starozytnego 
przemawiala. 

Do cza ow Karola Wielkiego bylo budownictwo 
dla Niemcow prawie nieznane. l{arol "'.,.ielki spro
wadzil architektur~ do Niemiec z Wlocl1, ale nie
byl to styl gotycki, tylko tak zwany pod6wczas 
nowo-grccki. Nieco pozniej wplynC!l tnak arabskiej 
architcktury na sztuk~ zachodni~, ktor~ Nicmcy 
nieco z gotycki1n zmi~szawszy stylcm, utworzyli: 
sobic wlascivve nowo-gotyckic budownictwo. Styl 
ten, nazywany takze 1 .. omantycznym, podnioslszy i 
wyksztalciwszy siQ dnchem ~redniowiecznej ro
mantyki, objawil si~ w szczeg6lnytn, do ]{limatu i 
religijnosci zastosowanym charakterze, a zualazl
szy mnostwo na ' ladowc6w i milosnikow, przeniosl 
si~ do Francyi, Anglii, Hiszpanii ana wet do Wloch. 
Wieze Munsteru strasburgskiego, kosci6l ' . 'zcze
pana w Wiedniu, w Erfnrcie i wiele iunych mozna 
nazwac koronami tego stylu nicmiecko-gotyckic
go, ktory we wszystkich prawie staroniemicckich 
kosciolach jest widoczny. ''' g6r~ w · pinaj~cc si~ 
wysmukle kolumny, ze swetni krzaczystemi luka-
mi zbiegaj'!-cemi si~ ze sob~ u podniebia sklepie
nia, podobne s~ do pni gajowych dfJbow, kt6re 
ocienialy oltarzc starych Teutonow. W takiem p6l
swietle swi~tyni odrywa si~ uczucie czlowieka od 
wszelkiego doczesno-ziemskiego roztargnicnia, a 
podnosz'!-c my ' li swoje ku prornienistym lukom 
swi<!-tyni, gubi siQ modlitw~ w nicskonczonosci bo
stwa, gdzie odhiera namaszczenie na dziedzica zy
cia wyz zego, niesmiertelnego!.. . Dlatego tez 
wszystkie przyozdobienia w tych starych chrze
, cia D. kich ko 'ciolach wydajCJ: si~ jakby przypadko-
've~ SCb ony, ze tak powiemy, -religijno-obrazow~ 
mow~ 'wi~tyni; a tam gdzie monstrancya spoczy
'va, cala architektura przybytku powtorzonC!- je:st 
allegorycznie w miniaturze. W takich budynkach 
kazdy uczcic i podziwiac musi ten gl~boki i odpo
wiedni pomysl planu, smiale i zrozumiale uporz~d
kowanie wszystkich cz~sci, niezmiem~ i niezmor
dowan~ pilnosc w wykonaniu, to wrazenie wielkie, 
uderzaj~ce z olbrzymich mass zewn~trznej budo-
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wli, a najbardziej ow~ wysok~ powag~ wnQtrza, 
zbudzaj~cego pobozne uczu~ia w tym, kto w progi 
takicgo przybytku wst~puje. 

Taki wiQC styl wybrano, podlug kt6rego mialy 
bye wykonane plany do pamiq,tkowego kosciola 
w Wiedniu, w kt6rymby moze uie pi~kno 'c budo
wnictwa, gubi~ca si~ w wymownej dziwacznosci 
przyozdobieJ.'l, ale raczej symbolika religii i powa
ga historyczna nrchitektury nie1nieckiej wyobra
zon'1 byla. 

Gazeta 'Viedenska z dnia 10 czerwca 1 55 roz
:wi~zala nakoniec . gordyj ki w~zel, podaj~c do 
windotno I ci orzeczcnie s~du co do najlep zego pla
nn, i przyznanie nagrody 1,000 dukatow w zlocie 
autorowi onego, a niin byl jak si~ pokazo.lo po 
otwarciu ndrc u opiecz~to,vanego i bialym krzy
zem w nicbi 'kien1 polu ozna.czonego, Jlen1'!Jk Fer
d,IJuantl l',erst.el z Wiednia. 1i~dzy 0 z roznych 
stron cc ar twa i z zagranicy nadeslanemi planami 
ua t~pt~C!CY otrzymali nagrodQ po 1,000 zl. ren
skich, (4,000 zlp. ), w zy cy bcz 'vyj~tku Nicmcy: 
1. pod dewiz~ ~fell' "(to ja) przez Wincente()'o latz 
z \tViednia· 2. pod cyframi: A , J, 0, , ' przez 
S •lnnitlt.' a z 1 olonii; 3. poa dewiz~: , In 11·cue 
{e lt '' ( staly w 'vicrno I ci) p. 1. G. n{.{ez 'itter 
z l nsscl· 4. pod godlem: ,,Lobe den Jl ~J'l'n 1neine 

eele, unrl fiJCJ'ui s ·nicl1t, 1 a· ~r di'l' Gules a·etllan 
llrtt"'. (\Viclbij !'>ana, duszo n1oja i uieznpon1innj, co 
ci wy ~,viadczyl dobrego ), przcz Jalruba Jlrrvderyka 

clnnit.t'a; 5. pod napi e1n: ,, Ob au ell stuJJnn untl 
totlt der tein, flo t die J(un t ill'ln Leven ein ~, (Ka
mieu choc nietny i martwy, ztuka zycie mn wle
'va); przez Fer£lynanda l(ir. clnzcr a z "'riednia.; 6. 
pod dewiz~: Jeltova, Jle7'r de.· lfTeltalts z ·er gtei .. lzt 
!Zi1·, tlu cltlaeg t tlen Uebernnttlt ;:u Boden ~. (Je-
1lowo, Panic wszechswiata, kto tobie zrowna, rl'y 
pychQ obala z no. ziemi~), przez Ka1,ola Jlosnet 'a 
z "\'Vicdnin.; 7. ,Got l z-u Ellren, '1'. k. llroheit dent 
Kai er Zll1//, Jlnrlenlren' (Bogu na czesc i Jego es. 
Mo 'ci ntt l)(UUiC!-tkQ), przez . ..llelrset1'0 Lan o·er'a 
z Wroclawia. 'Vi zystkich innych mi~dzy ktoremi 
znajdowalo siQ 4 Warszawian6w, bez podzi~ko
wania im przynajmniej za ich fatygQ i za ponie
siony koszt 'v tern arty tyczncm zawodnictwie, 
zawezwano do odebranio. swych nadaremnych pro c. 
Przekony,vamy siQ ze i Wat za,va nie za pala gru
szck w popiele; bo architekci tcj tolicy, mianowi
cie: p. p. Ilatl~iszeu;ski, Fridrich, Po de:. as :y1l. ki i 
lllilrow81ri, pomni na swietn~ s~aw~ swoich rodakow, 
kt6rzy w najznakomitszych pomnikach budowni-

• 

czej sztuki, w 'rednich i nowszych czasach uwie· 
cznili swe imiona nawet poza granicarni swej ro
dzinnej ziemi, nie chcieli si~ dac zawstydzic tam, 
gdzie cl1odzilo o dowod ze si~ ma dose odwagi 
i sily abywejsc w szranki i stan~c do walki, chociaz
by z najzuchwalszemi zapasnikami na polu slawy. 
A w zakze to kosciol s. Szczepana w Wiedniu 
z najwyzszq, wicz~ w iemczech, jedno z najsmiel'"' 
szych dziel budowniczej sztuki, wykonal Oktawian 
lflolcne1· /(ralrou,ianin. lawny tunel dla kolei ze-
laznej w em1nering, nad ktorego plan em za na· 
szych juz cza o'v najznakomit i technicy nadnre
mnie lamali sobie glowy, wykonali nare zcie Po
lacy, i dowiedli, ze nietylko do poezyi, jak po
wszechnie za granicq, glosz~, ale i do nauk scislych, 
kiedy oto chodzi, mog~ miec uroszczenie. Pan 
Idzkowski, znany zc swego talentu budowniczy 
warszawski, zn wykonany plan palacu kryszta
lowPgo w Londynie zostal zaszczycony medalem. 
Pole naul~owosci pod wzgl~dem ztuki budowni
czej i u na odlogien1 nie lezy; p. Boleslaw Pod
cza zynski, yn znakomitego budowniczego i by .. 
lego profe sora, upra\via je troskliwie, pracowicie i 
umiej~tnie czego dowodem jego ,Ptnnit;tnilr . ,...tuk 
JJickn yell',. Nareszcie, kiedystny siQ juz rozgadnli o 
za l11gach ua zych rodakow na niwie architektoui
czn ~j sztnki, nie od rzeczy b~dzie· przy tej poso
bno~ci przytoczyc plan p. Rudzi ze,vskiego '\vy
pracowany do rzeczonego kosciolo. pn.mi~tkowego 
w Wiedniu, a rozebraw zy go zczcgolowo, damy 
zarazen1 poznac z jak grnnto,vn~ znajomo ~ci~ 
sztnki, w pol'!czeniu z poezy<!, byl '\vykonczony. 

to o'vnie, do oglo zonego programu, trzymal 
iEJ p. l{adzi zewski ~ ci ' le stylu O'otyckiego z _"Ill 

wiekn, ktoremu staral i~ nadac cechQ religijno-na
rodow~, jak~ rzeczywi cie kosci6l ten miec powi
nien. Autor tecro planu, majC!c przed oczyma 
w zystkie naro<lo,vo 'ci au tryackiego ptu1 twa, nio-
q.ce w ofierze pieni~zne datki do 'vybudowania 

pomienionej 'wi'!tyni, nie zapon1ina ofiar tych 
uwiccznic pamiQci~ w tym religijnym pomniku, a 
przytem symbolicznie wyobrazic pa!1 two sklada
j~ce si~ z r6znych narodowo 'ci, .. kupiony-ch okolo 
panuj~ceo-o. Plan wi~c p. Radzi zew kiego przed
stawia ko ·ciol, ktorego nawa, tanowi~ca gl6wny 
przybytek swi~t.yni, otoczona je t,l4 kaplicami, od
nOSZf}:Cemi si~ do 14prowincyj kladaj~cychaustry
ackie cesarstwo. J eden ilny filar tojq.cy w srodku 
nawy utrzymuje cale jej klepienie, a tem samem 
caly gmach budowy. Filar ten wznosi si~ ponad 
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dach kosciola i sluzy za podstaw~ aniolowi stro-- J siq,gn(!l palmy zwyciQztwa: wszakze kazdy narod 
zowi, wyobrazaj~cemu opiek~ nad cal~ t~ symboli- przenosi talenta wlasne nad cudze, a wiencz~c ta
czni:b mysl~. Azeby zas slup ten niezaslanial wiel- kowe nag rod~, . wienczy zaraze~ swoj wlasny kraj 
kiego oltarza i prezbiterium, glowne wejscie do ko- lub miasto slaw~ tych mistrzow, ktorych jest oj
sciola urz~dzone jest o dwoch arkudach, tak iz nie czyzn~; nagrodawdzi~cznosci nalezy siQ pomienio
przypada we srodku kosciola na przeciwko filara nym m~zom od wlasnych ziomkow, bo stali si~ go· 
glownego, ale po dwoch stronach onego. Po obu dnemi zastQpcami budowniczej sztuki w stolicy 
stronach obszernego prezbiterium umieszczone s~ austryackiego panstwa, zlozywszy bezkorzystny 
zakrystye, a nad niemi loze d.la familii cesarskiej. trud w ofierze dla slawy swej rodzinnej ziemi, kt6-
Ch6r nad glownem wejsciem miesci wygodnie nie- ra wyzsz~ i pi~kniejsz<JJ jest nagrod~ od wszelkich 
tylko organy, ale i orkiestr~ koscielnq,. Dwie glo- materyalnych k.orzysci. 
wne wieze u frontu, wysokosoi 44 S(!tzni, z osmioma Konczymy moze nieco za rozwlekly nasz arty
mniejszemi wiezyczkami stanowi(}:cemi niejako kul o pami~tkowym kosciele w Wicdniu t~ jeszcze 
skarpy przeciw parciu sklepienia, a z dwiema od uwag~, iz taki pomnik wspanialy tegoczesnej 
ostatnich nieco wyzszemi, odznaczaj~cemi loze ce- sztuki, taki swiadek reHgijnego uczucia jakiego
sarskie, zdobi~ caly ten gmach koscielny. Podlug kolwiek b~dz kraju, jest dla chrzescian kiego na
dol~czonych uwag p. Radziszewskiego mial bye rodu w ogolnosci rzadkiem i poz~danem, zas dla 
tilar srodkowy z kolorowego marmuru ' rzezb~ artystycznego swiata w szczegolnosci wielkiem 
przedstawiaj~cq, swi~tych patronow panstwa, albo i ciekawem zjawiskiem. Tu bowiem, obok poswi~
pos~gami monarchow cesarstwa z bialego marmuru conych Bogu oltarzow, uwioczni sztuka tryumf 
ozdobiony. Kaplice, odpowiednio do narodowosci swego wieku, a geniusze jego, z etcrycznej krainy 
jak~ przedstawiaj~, mialy bye przybrane w herby i niesmiertelno 'ci przyn~cone slodkiemi tonami sla
godla dotycz~ce kazdej prowincyi. Caly ten plan wy i wdzi~cznej pamifJci, w tem promienistem 
z przekrojem podluznym i poprzecznym, razem dziele przyszlym pokoleniom wskazq, gdzie zwo
z widokiem bocznym, wypracowany byl na oso- lennicy cnoty, pifJkna i prawdy szukac majCb urze-
bnych arkuszach po mistrzowsku. czywistnienia rozowych swych marzen!!! 

Nie dziwi nas jednak i2 zaden z Polak6w nieo-

• 

W~DR0WKA GEOLOGICZNA 

PO 

KR6LESTWIE POLSKJJ~M . 
• 

Cz~sc plaszczyzny splywaj<!cej ze strony wscho
dnio- polnocnej wielkiego Karpat lancucha, za
mkni~ta mi~dzy rzekami Bugiem, cz~sciq, Narwi i 
:Niemna, a Wart~ z Prosnq, i Nid~h w ogole mil 
kwadratowych 2232, stanowi osobny g6rutw6r, 
przez Puscha 1) gorutworem Polski srodkowej na
zwany. 

T~ to wlasnie cz~sc skorupy ziemskiej obecnie 
naszym czytelnikom przedstawic zamyslamy. Zda-

1) Jerzy Pusch, znakomity nasz geolog, radca gorniezy, 
ezlonek kilku uczonych towarzystw, zmarl w 18 4 7 r. 

je si~ ze p0mimo SJstematycznych dziel temu przed
miotowi poswi~conych, krotki rys niniejszy bez 
korzysci nie bfJdzie, a moze wywola obszerniejsze 
prace w tym rodzaju, prace, ktore tak dla nauki 
jak i dla praktycznego przemyslu mog~ stac siQ 
nieskoitczonej ;waznosci. Geologia i mineralogia 
bowiem w swych poszukiwaniach poczynily wiele 
waznych i pozytecznych odkryc i wynalazkow; im 
to zawdzi~czamy odszukanie wielu cial bfJd~cych 
podstaw~ fabrykacyi i bogactwa narod6w, jak np: 
w~gla ziemnego, cynku it. p. mineralow; ony slu
zq, gornikowi, w jego zawilych pracach przy za-
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gl~bieniu siQ, za wskazowkQ gdzie i w jakiej obfi· 1 przedstawiaj~ce ciekawe szczeg6ly. W zgorza te 
tosci znajdowac si~ mog~ cenne i pozyteczne jt1Z pod wzgl~dem kierunku i polozeniamozna rozdzie
to metale, juz materyaly budowlane; ony nakoniec lie ila dwa pasma: jedno (jak pokazuje figura B) 
wskazuj~ wlascicielowi, czy to 1,olnikowi, czy fa- ci(!gnie si~ od Opola ( w vVielkiem ks. poznan
brykantowi, wszystkie wielot:>tronne uzytki, ktore skiem) przez Wielun, Cz~stochow~ ku Krakowo
oi~gn~c moze z gleby posiadlosci jego zajmuj~cej. wi, i to Pusch zowie gromadq, formacyi wyzyny 
Opisanie wi~c ltraju z tego stanowi ka obchodzic poludniowo- zachodniej; drugie pasmo, ktorego 
powinno ko,zdcgo, ktoremu wiadomo ~c o ziemi przeciQcie pion owe przedstawione jest na :figurze 
przez siebic zamieszkanej nie jest oboj~tn~. C) 1

) sklada· rz~d ~y ic najwyzszych g6r w Polsce 
Zietnia nnsza, lubo nie posiada nadzwyczajnych i wzgorz do nich nalezq.cych, ciq,gn~cych siQ mi~

cickawosci, ani law~ buch~jtA-cych wulkanow, ani dzy Pilic~ (od Przedborza) az do srodkowej cz~sci 
skal pierwotnych, ani zlotono ~nych zyl i kryjC!-- bierru vVisly (do andomierza). 0 pierwszej cz~
cych dyamenty rozsypow, nie1nalo jednak przed- 'ci kraju, jako zlozonej z formacyi nowszych okre
stawia zajQcia, szczegolnicj \V poludniowej tronie sow, powiemy przy koncu naszcj WQdrowki; cz~sc · 
kraju, bo tam napotykamy wyrazne przyklady wie- za' poludniow~, zaczynaj~c od poklad6w wyzyny 
lu formacyj zictnsk~ skladnj~cych korup~ i wiele poludniowej, zwidzimy najprzod, w kazuj~cn1iej
pozytecznych cial, na !{tory ·h opiera siQ caly sea oraz J·ozleglo ~ci , uzytki i t. p. okoliczno ~ci for-
przeiny~l tycb piQknych okolic. macyj napotykanych. 

l rolestwo pol kie lezy, jak to powiedzielismy' 1. ajnizsze poznane poklady wyzyny polu-
w obszcriH~j pla zczyznic stoczon'j z karpackiego dniowo-zachodniej nalez~ do formacyi ueala ka
grzbietu. Cz~ ~<; t 'j pla zczyzny przytykaj(.!.Cn. do ulieunego, ktorego gl6wnemi oaniwami s~ wapie
stunycb I ..... arpat, pofaldo,vana jc t pa mo.111i nie,viel- nie 'vQglowe zwykle czyli tak zwane kruszconosne, 
kich gor. ' ogole bior~c, po tac :fizyczna naszcgo tudzi~z pia kowiec w~glowy z glin~ i lupka1ni bi
krajn odpo,viada w 'vicln zczegolach o·eologi- ttunicznetni !!) . 
czucn1u uksztnl ') niu polnocno-wschodnich ie- Najglo,vniejsz(! czQ 'c skladow~ tej formacyi sta
micc. I icruncl.. gor zalegaj~ ych I··rako\v kie, nowit1 ogro1nne poklady w~gla ka1niennego b~dq,
oraz kicrunck pokladow tez gory kladnj~cych, ce rz~ ~ci~ ci~gu poczynajC!-ccgo iQ od I-Iulczyna 
jest z Z. l=>n. Z. leu W. Pd. 1~r. 1) • tenie · ~ ::uu kicru- ('v ..,z l~ ku), n koi1czq,ccgo i~ 'v okolicach l{rze
n-ek mnj~ l)B 1nn g6r saudon1ier kich i pao-6rk6w zo,vic. Przyklady jej najlepiej si<J odkrywaj~ w ko
})Olozonych z prawcj strony 'Vi lJ. Do kierunku palniach: Tadeusz pod Strzyzowicami, Ksawery 
gor i I)Ol(lad6,v to uje siQ l~ierunek rzek, jak: pod Bendzinem, l~eden w D~browie, Feliks 
Warta, an, vVi la, Bug, iernen i t. p. Cal~ pla- w iemcach i \v iwic. 
szczyzu~ krolestwa., pod \vzglQdenl 'vieku forn1a- Badanin nad ukladem tej formacyi u na pokaza
cyj klado,vych i fizycznego uk ztalcenia, n1ozna ly, iz nnjda,vniej ze warstwy tego gorutworu kla
podzielic na dwie cz~ 'ci gcolo()'iczne, a minnowi- daj~ siQ z lupku ila tcgo, zmieniaj~cego si~ niekie
cie: lod na cz~ c polnocnq. czyli now ZC!, zlozon~ dy \V szarowak~, po\v tal~ z przen1iany wapienia 
z poklado\v tworz~cych si~ obecnie ( aluvitun), po- czarncgo (marn1uru z Krzeszowic i zklar), i kt6ra 
topowych ( dilnvium), n1iocenicznych i eocenicz- wla "nie tano\vi zasad~ calego k zto.lto-wzgorza. 
nych, si~gn.j~c~ po lini~ glazo\\" narzutowych (przcz Dalej, war t\vami, spotyka si~ grnbo-ziarnisty, kru
CzQstochowQ, Przedb6rz, przy topic gor "'an do- chy pia kowiec 'vQglowy. Lecz \V formacyi tcj, po· 
mierskicb, za \Vi 1~ przez Lublin, Lubarto\v ku dobnie jak w udetach, brakuje po 'rednich ogniw. 
Pinszczyznic i dalej) i tworz~c'! clolin~ 'Vi ly niz- Liczne skamienialo 'ci, a zczegolniej odci ki 
~ -':cj; 2re na czQ.' c poludnio,v& zlozon(!. z pokla
dow osadowych dawnych i metnn1orfieznych: kt6-
re zajmuj~ poludniow~ cz~ ~c kro.ju~ poza. lin if!; gla
z6w narzutowych, pofaldowan~ wzg6rzami. 

W poludniowo wi~c zachodniej tronie kraju 
ci~gnq, si~ wzgorza od Z. Pn. Z. ku \V. Pd. \V. 

1) W. wschod, Pn. p6lnoc, Pd. poludnie, Z. zachod. 

1) a krzemieniec k'varcyt i wapien ylurski; b piasko
wiec czerwony; c wnpieo tria owy· d pia kowiec bialy lias; 
e wapier1 juru kj; g krcda; i warstwy utworow najnowszych. 

a) Przeci~cie tej grupy przedstawiaj~ figury B i D.; B 
formacya. w~gla katniennego, C i D wapienie formucyi ge
tingskiej, E marglowy jura wapien F dolamitowy jura wa
pien, G jura. wapicil z rud~ bobow~, H il z w~glem zie
mnym i pin. skowcem zelazistym. 



roslin przcdpotopowych' cechuj~ u nas formacy~ 
w~glow~, podobnie jak w innych krajach. Na 
szczegoln~ uwagQ zasluguj~ z pn.prociowych: ro
zmaite gatunki SjJhenople11is, (jak Splz: laxa, 'plz: ele
gans, Spit: Sclltothehnii, Splz: tlistans), Nev1·opteris 
tenui(otia, Pecopteris ') arbo11e ·cens, Pee. 1nuvioata, 
Pee: aqui/ina (Fig: I) it. p.; z sagowych (cycadeac) 
wspomniec mozna: Sigilta1·ia JJentagona, Sig: ocu _ 
lata, Stig11~aria ficoides, (Fig: 2) Stig: rnelocactoides, 
napotykana w kopalni Ksawery pod Bcndzinem; 
z wl6cz~gowych (Lycopodiaceae) gatunki Lepido
dendron undulaturn, Lep.· tet'ragonu1n, i z iglastycb 
( caniferae) gatunki Vatchia. 

Spotykane tu gatunki, nalez~cc do skrzypowych, 
( equisetum) nosz~ nazwiska 0fllauzz"tou', u nas znaj
dujcmy C. ?'a1nosus, w Strzemieszycach, Bobrku i 
Niemcach; z roslin wodnych (najades) Spllaenopllil
lu1n dentatu1n i SfJiz. quad,rifidu1Jt okolo Przemszy, 
i A nnula1?ia fer til is. 

Najwazniejszq, zawartosciq, tej formacyi s~ ogrom
ne sklady WfJgla kamiennego. Rozwazaj~c kie
runek tych poklad6w i porownywaj~c go z kierun· 
kie1n poklad6w we Francyi, Belgii i Anglii, nie 
mozna zaprzeczyc iz ony ~ tylko cz~sciami ogrom
nych pokladow utworzonych w morzach, a po
rozrywanych skutkien1 rozlicznych wstrz~snien. 

Na tej formacyi spoczywa wapi en 1varstowy, krusz
conosnym zwany, gdyz mie 'ci wsobierudy olowiane, 
zelazne i cynkowe; dawniej zwano go wapienietn 
getyngskim, dzis powszechnie nadaj~mu nazwQ tria
su. vVierzchnie warstwy stanowi wapien z6ltawy, 
dziurkowaty, z magnezy~ zmi~szany, zatem wdo
lomit przechodz'!cy. Formacy:} t~ szczeg61niej od
znaczaj~ Encrinity jak E. lz'lii(or1nis, okolo Bendzi
na, Czeladzi i Olkusza napotykany, i po raz 
pierwszy wyst~puj~ce 1/ligonie, a mianowicie T~r. 

cu1·virostris, i T1~. vulgaris 2
) na trafiane okolo Bo-

brownik, nadto Tu1lbo f!/'egarius, Turbo !te!icites 

1
) Synonimia lacinska z malym wyj~tkiem podnna jest 

w tej rozprawce podlug ,Spisu systematycznego skamienia
fosci zwierz~cycb i roslinnycb, odkrytych w krajacb dawnej 
Pol ki, wedlug formncyj ulozonego. ' Spis ten dot~czony jest 
do , Gcologii do latwego poj~cia znstosowanej, '' wysztej 
w Krakowie w r . 18 56. Zejszner rodznj Pecopteris roz
dziela na trzy osobne, podlug Gopperta, i dlatego skamie
malosci o ktorych mowa u nie~o nosz~ nazwy: Alethopteris 
muvicata, Al. aquilina i Cyatheites arborcscens. My po
zostalismy przy dawnyn1 rodzaju Brongniarta. 

2) Zejszner rodzaj ten zowie, podlug Bronn'a, Myo
phoria. 

Ks~GA SWIATA. Cz. I. R. V. 

okolo iemonii, 1'erebratula ungusla przy trze
mieszycach i t . p. Z ro~Hin moiemy napomkn~c o 
rodzajach JJientalia z Sagowych. 

Z kolei przyst~pujemy do nast~pnego pokladu, 
najbardziej rozwiniQtcgo w tej cz~sci Polski, to 
jest do utworu wapienia juraskiego, ktorego spo
dnich warstw u nas brakuje, a zatem na triasie 
bezposrednio iQ pol{lada. 

vV Polsce gromad~ jurask~ zaczynaj~ 1nargle 
wapienne, dalej zaraz na t~puje wapien dolomit 
jnraski 1). On to t\vorzy wzniosle pasmo wzg6rz 
ci~gn~ce siQ Gak widzicmy na dol~czonej mapie Fig. 
A.) od Wielunia az do mogily J(rakusa. Wapien 
ten tworzy 'vlasnie owe fantastyczne skaly, jakich 
przykladyznajdujemy w romantycznych okolicach 
ci~gn~cych siQ mi~dzy Cz~stochow~ i Krakowem, 
przez ~fstow, Olsztyn, uliszewice, Zloty Potok, 
Trzebni6w, l:,utowiec, Mirow, Bobolice, Kroczyce, 
Smolen,Zlozenice, Ogro dzieniec, Niegowonice,Rab
sztyn, Pieskow~-SkalQ, Grodzisk, Ojcow, Pr~dnik, 
Wierzchowie, B~blo, Jerzmanowice, Szklary, Mo
rawice, Biclany-krakowskie i g6rQ Wawel w Kra
kowie. W tych to skalach znajduj~ si~ slawne gro
ty czyli jaskinie, piQknemi soplami czyli stalakty
tami okryte. Groty te prawdopodobnie powstaly 
w skutek rozsuni~cia si~, rozsypania i wymulenia 
czQsci wapienia dolomitowego, z natury swojej 
bardzo dziurkowatcgo. Najznakotnitsze z tych grot 
s~: 1. Cie1nna w Ojcowie; 2. K1"ola Lolrietlra na 
gruntach w i Czajowice; 3. Zbdjeckct tamze; 4. 
Wie1·zchowskie; 5. Ksit;irt w J erzmanowicach ; 6. 
Zegar blizko Smolenia i Pilicy; 7. Dwie groty 
mi~dzy Trzebniowem i Ludwinowem, blizko Zlo
tego Potoku; 8. Dwie w samym Potoku; 9. Dwie 
w Olsztynie i 10. Grota we wsi KusiQta. W wierz
chnich pokladach tej formacyi, a mianowicie w O· 

kolicach iarek, Mrzygloda, Wlodowic, Zlotego 
Potoka, mieszcz~ si~ ziarnka rudy zelaznej, zwanej 
grocho,vcow~, wraz z ziarnami piasku, kt6rych 
ilosc coraz wi~cej wzrastaj'!c, zmienia dolomitowy 
wapien w zlepieniec piaskowy. 

Formacya juraska zawiera kilka warstw. Jedna 
z nich, wedlug przypuszczenia geo1og6w, utworzo
n~ zostala ze szcz~tk6w korali zwapnialych. 
vV niej tez wielkq. napotykamy liczb~ skamienia· 
losci rozmaitego rodzaju. Mi~dzy innemi zasluguj~ 
na uwag~: ogromny poczet korali, tudziez znacznej 

· 1) Jest to poklad nalez~cy do gruppy oxfordskieJ, ogni wa 
wapienia koralowego ( Coralrag). 

24: 
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wielkosci ( osobliwie przy Cz~stochowie i Wieluniu) 
ammonity,jak np: AmmonilP,S B1·ongnirnltii, (Fig. 3) 
Am. planulatus, Am. vulgrn·is. (mianowicie w bliz
kosci Cz~stochowy, Wielunia, Wysokiej, Olkusza, 
Szklar), i wyl~cznie cechuj~cy poklad g~bkowy 
Am. pe1'a?'111ftlus, w egzemplarzach nader piQknych 
znajdowany okolo Cz~stochowy, takze Jl1n. !Jiptex 
w Mirowie, Zuradzie pod Olkuszem, uloszowy przy 
Pieskowej kale. Belemnity, jak Bele1nnites paxilo
sus, bardzo po polity miQdzy l(romolowetn i Pilic~, 
Wieluniem, Zarkami i ~adowicami; Bele11n1iles /za.s
tatus w wapieniu Pieskowej kaly,Przegini i w ooli
cie zelazistym przy Pomorzanach, Jaworznikn pod 
Zarkami; }J'cllinity i r6zne Tti~onie· 1'erebJ·atule, jak 
Terebratula vulgaris, T. digona (fig. 4), 1'. rtlo!Jata 
(fig. 5 ), 1'. spinosa (fig. 6), 1'. Tlnttlnanii (fig. 7), 
T. i7np'ressa, 1' . . ella (fig. 8) i t. p. w okolicach 01-
kusza, CzQstochowy, l\f to,va, Kromolowa, Pilicy 
napotyknnc. Nadto znajdujemy jeszcze w tym u
tworzc wiele chara.ktery tycznych sl,..an1ieniatosc i, 
jak rzadk~ i tylko przy vVieluniu poja,viaj~c~ si~ 
Pecten discites, i inne, ktore z po,vodu pobiezno/ ci 
niniejszego artykulu opuscic n1u ien1y. 

Z drugiej strony wapieu jura ki idzie nie cit!-gle, 
ale przcrywanym sposobem, od an1cgo Wielunia 
zacz~wszy, kryje si~ w r6,vninach vViclko-Polski, 
wydobywaj~c ig na powicrzchni'1 okolo Widawy, 
Sieradza; !(ali zn, tudzicz w okolicach Ciecho
cinka. 

Nad formacy~ jurask~ napotykamy ut,vory spo
dnio-kredowe, czyli poklady neokom kie (Beu
dant), 'v nglii zwane ilami weld kiemi (\~'r eald-
Clay ). · 

U nas formacya ta jet nader wain~ z tego 
wzgl~du, iz zawiera rudy zelaza hula te. klada 
si~ z warstw gliny wapnistej i zelazi tej, kt6ra naj
obszerniej przed tawia i~ ~ wypelniaj~c doliny 
Czarnej Przem zy, az do iewierza, '''arty, od jej 
zrodln przy l(ronlolowie az doCz~stochowy, i do
lin~ Liszwarty. 

N a glinie poklada i~ tward y zlepieniec, nosz ~
cy na obie wnrstwy piaskowca bn1natnego i zela
zistego, i nakoniec mi~sza si~ naprzemian z war· 
stwami sypkiego pia ku. Poklad ten, w okolicach 

iewierza, Kromolowa, Por~by i luzepic, zawie
ra wiele kamienialosci, jak pi~knie dochowane 
Am1nonite bifurratus, o obliwie 'v _Ko trzyniu nie
daleko Panek, ,!aworzniku przy Zarkach, tudziez 
wiele z rodzajow bucarditow, venulitdzv, l?'([{onii 
jak T1·. costata. 

Na w ch6d poklad6w juraskich ci~gnie si~ spo
dnia formacya kredy, skladajq.ca si~ z marglu wa
piennego. 0 tej formacyi pom6wimy obszerniej 
przy gromndzie gor sandomjerskich, tam bowiem 
najdobitniej SiQ okazuje. Nakoniec na samej po· 
wicrzchni lezy naplyw zlozony z sypkiego piasku, 
kt6ry tamtejsz~ gleb~ czyni nieurodzajn~. 

2. Gro11zada gor sandomierskz"cll rna za podstaw~ 
krzemieniec, l{warcyt czyli skal~ kwarcow~ (Quarz
fcl ), szarowak~ nalezf!C~ do g6rutworu .Kambryj
kiego, oraz wnpie11 przechodowy z for1nacyi sy

lurskiej (1). Poklady skladaj~ne te dwie forn1acye, 
b~d~ce u na w kraju najda,vniejszemi, zaczynaj~ 
i(J od strony zachodniej przy Miedzianogorze pod 

Ohlf!,gorkiem, a ciC!gn~ si~ ku wschodowi przez o
kolice 1 ielc, Ch~cin, Daleszyc, Cisowa, Bodzeu-

, r 

tyna, S. Katarzyny, . Krzyza, f.Jagowa, I'vanisk, 
Ujazdu, Opatowa, I lin1ontowa, Os olina, Koprzy
\Vnicy i andomierza przy gorach Pieprzowych. 
I\:rzcmieniec kt6ry 1ni~dzy innemi okolicami n~j
lepiej i~ przed ·tawia na wschodnim i zachod.J:lim 
wierzcholl~u g6r Ly ych, tanowi~cych gorfJ Sw. 
I(rzyzn i s,v. 1 atarzyny, je t podobny, wedfug 
Pu cha, do ~ zwedzkiej kaly Tjoll andstein, i skla
da iQ z bialego, szarego i zielonawego kwarcu, 
maj<!cego w obie gdzieniegdzie cz~stki lyszczy
ku i krysztalu o-ornego. 

kala szarownkowa obfituje w k'varc, CZQ to je
dnak .zn1ienia ~jQ w lupek gliniany, np. pod Kli
nlonto,vein, iicdzianog6r~ Swi~tomnrzem blizko 
Bodzentyna Tow~ lupi(!. i w g6rach Pieprzowych 
pod andomierze1n. Jiekiedy, ale bardzo rzadko, 
pokazuje ta kala przechod w skaly trapowe, za
wieraj(!ce amfibol, jak np. pod labo zowicami 
ponizej Opato"'a. 

\\rapien przechodowy czyli sylurski, rozwini~
ty uajlepiej okolo Kielc i Ch~cjn, obfituje w pi~kne 
skamienialo 'ei, a minnowicie Phacops Haus1nanni, 
Go1nplloceras A·ielcen. ·is, T'rol!us turris, Pleuroto-
1,utria /.l1nani, 1Jletania f{ielcen ·is, At,rypa 1'eticu
la1·is, •piri(er speciosus, p: laevico. La, Cyathophyl
lznn turhinatu1n (fig. 9.) Oya. cera tiles Favasi'J·ae i 
lze~an·onn1n, (tnianowicie okolo lupca, iewnchlo
wa, Kielc, h~cin), Alveolites .;jJongites, Cladocora 
antiqua i \V wiele innych. Z rodzaju Ammonit6w 

( 1) Gory l{icleckie podlug Murchisona nalezL}. do forma

cyi dewonskic>j. 
• 
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spotykamy A. H~nnboldti, A'11l. co1nptinzaius \V kilku 
rzadkich egzemplarzach kolo Kielc, wiele tcrebra
tul, jak 1'e1·eb1·atula JJtisca, (At1·ipa 1'eficula1·i. ·) T. 
cu1·vata, T.JJ!aniliata, mianowicie okolo Karcz6w-
ki, Bialogona, ChQcin, ~agowa i l{adzielnej gory 
w okolicach Kielc, 01·tlzoceras conica it. p. 

Ten to wla 'ciwie wapien formuje owe pi~kne mar
mury ch~cinskie (1). Zawiera on rudy: miedziane, 
pod Miedziank~ i Ch~cinami, olowiu (blyszcz olo
wiu, galena) w Jaworznie. 

Drugi ciq,g daleko wazniej zy zawiera rudy ze
laza, jakoto zelazo brunatne, hematyt, tlennik wo
dni ty zelaza, lepidokrolit, pyro iderit, i rudy 
manganu, tudziez rudy miedzi, amianowicie: miedi 
roclzim~ w drobnych ziarnkach rozsianq, w czerni 
miedzi, ktora w stanie czystyn1 do 30°/0 micdzi 
wydaje i kt6ra stanowi gl6wn~ mas ~ rud miedzia
nych, malachity i zielenie rozmaitej wielko 'ci, 
lazury promieniste, pr~cikowate lub bulaste r6znych 
rozn1iarow, slnztAce do wytapiania miedzi, zczc
g6lniej na blachy· siarczyk miedzi \V kry~ztalach 
osmio, ciennych r6inej wielkosci, i ,viele innych 

je zczc minernlow. 
:ra zbitym \vapieniu po raz })ierw zy napoty ka-

'my 'v Polsce utwor permski, kt6ry tu okazuje siQ 
jako piaskowiec czerwony. .Piaskowiec ten, tu i o
wclzie pokrywaj~cy wapicn sylurski, widziec si~ 
daje najdobitniej okolo Miedzianogory, Niewachlo
wa, fiedzianki i Rykoczyna, tudziez na poludnio ... 
wej L tronie gor, pocz~wszy od Podzamcza pod 
ChQcinami, przez Brzeziny, Morawice, Pierzchni
CQ, az do Drugni. Najobszerniej rozpo 'ciera si~ 
w zachodnio-polnocnej stronie, a 1nianowicic oko
lo Pieko zowa, ~"'ani lowic, ~opu zna, Oblq,o-or:Ka, 
Cmit1 ka, amsonowa, pomi~dzy Zagdan kiem n 
Suchedniowem, mi~dzy Bodzentync1n, W q,choc· 
kiem a Wierzbnikicm ku Kunowowi, i dalej przez 
Kosowice i Garbacz do Opatowa. Formacya ta 
w Pol ce sklada si~ z warst\v bialeo·o i czer\vonego 

drobuo ziarnowego pia kowca, poprzckladanego 
czerwonym ilem lnpko,vym. Srodkowych ogniw 
wapienia zwanego cechsztejnem wla 'nie tu nie
dostaje, a na pia ~ko\vcu odrazu pokladaj~ siQ pstrc 
piaskowcc tria 'owe z czcrwonyn1 ile1n lupk.owym, 
tudzicz \vttpien i zlcpieniec, stanowictce przcchod 
do wapicnia triasowego czyli kruszcorodnego. 
Wapien ten na polnocn 'j pochylosci gor tworzy 
niewiclkicj grubo 'ci poklady, ci~gnClCC si~ licznc
mi przcrwami w okolicach Rado zyc, Mniowa przcz 
samsonowsl{ie lasy, dalej przez dolinQ Swi ~liny ku 
Bukowiu, ~1niehowu i I os ocicom, a~ <lo Opatowa. 
Na poludnio,vej stronie stanowi on daleko waznicj
sze poklady, a mianowicie adowi siQ na czerwo
nem pia kowiu pod f.Jopusznem, RudC!, lawczy
nem, Promnikiem, Mi~dzygostem, Gniezdziskami 
i PiekoszO\\~em, i znowu po znacznej przerwie po
kazujc siQ nicdalcko Wloszczowy i ci~gnie siQ 
mi~dzy alogoszczcm a Miedziank~, n1iQdzy Ch~
cinami a 1 obkowen1, 1orawicCJJ a Cho1nentowem, 
Piotrkowica1ni a PierzchnicC!. 

Uklad wapienia triasowego uwazalismy juz w 
formacyi pol 1dniowej kraju. Tut~jszy wapietl. ni
czem iQ nie r6zni od wyzej wzmiankowanego. 
W szystkic te wapienie wyraznie s~ warstwowane, 
a ich warstwy po najwiQkszej cz~sci lez~ plaslro, 
tworzq,c \Viele w kl~slo I ci i pagorkow' w samym zas 
kotl.cu pochylajq, siQ znacznie (mi~dzy Picrzchnic~ 
aMalogo:zczem), bo tworz<1J kf!t40- 70°. kamic
nialo ~ci tego wapienia wymienilis1ny juz wyzej; 
tu tylko clodac na1n 'vypada iz w nim szczegolniej 
znajdnj~ siQ 1'ere!Jtalule, jak 1'er. c!rtVtJlata, napo
tykana, chociai rzadko, w okolicach Malogoszcza, 
Ilzy, .. 'zydlowca, oraz obfite Pecten rliscites i Gry
!Jitaea rlilatata przy Szczerbakowie. 

Z kolei idziemy do gorutworu ju~askiego; lecz 
w pasmie g6r andomicrskich utwor ten najpot~
znic:~j przedsta\viony je t piaskowcem bialym dro
bnoziarni tym, zwany1n piaskowcem lejasowym, 
kt6ry rozri(!rra si<J nickiecly w ogromnych pokla-
dach, a 1nianowicie w okolicach Przedborza, Fal-

( 1) ~iarmurolotny ch~ciilskiB zawicraj:~ Lardzo wit·le · 
gatunk6w tnarmuru; z tych gl6wniejszc stt: w gorze Zatn- kowa, Zarno\va, Ko1lskich' Radoszyc, Odrow~za, 
kowcj w <lwoch odmianacb: jedna koloru wisrJiowo-ro.iowe- zydlowca, 1V ~chocka, vVierzbnika, l(nnowa, 
go zylkowana: druga jasniejsza przechodzi w popielato-wi- Ostrowca, Denkowa, Chmielowa. podnia cz~sc 
sniowl! barw~; w Podzamczu jednostujuy rozowawy; w o- · tej formacyi sklada si~ z warstw drobno-ziarniste
snowce popielato-wisniowy z bialcn1i zylkami, w Zelc · go pia kowca uloionych naprzemian z lupkami 
jOWCC DH tle Ciemnem 8~ pas,· biale i zy}ki koloru l'OiOWegO; ' k • • ' • • ' • Adzy kto're 

. 1 . " . • . . . pta owem1 1 waptenneml czarnem1, m1~ -
w Okr~glJcy na t e C1emno-pop1elatem plumy C1emn1eJsze . . . . . l 
tegoz kr~loru; w Dobrzflczce lila; w Zygmunt6wce, w Stu- IDI miesz~z~ SI~ Cienkie. w~r~.twy w~~la. smo nego. 
rochf;cinacb ciemno-wisniowy; w 1\1iedziance jasnawo- bia· Te spodn1e warstwy naJlepieJ ukazuJ~ SI~ w ~odo
ly i t. p. lu, Ptkanowie pod Opatowem, przy Grochohcach, 

• 
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Sadowie, l~zuchowie, Gromadzicach,Milkowie, az golniej znamionuje, ze w przyst~pie powietrza lu
do Kunowa, i dalej w dolinie l{amionny przy Nie- pie si~ na tafelki lub rozpada na nieforemne brylki, 
tulisku, az do tarachowic, ku zydlowcow:i i Chle- uaj~c zasad~ mineraln~ r~dzinie, to jest gnmtom 
wiskom. najurodzajniejszym krako:wskim, sandomierskim 

Wierzohnie warstw.y; tej formacyi skladaj~ si~ i lubelskim, jakie si~ znajduj~ szczegolniej w po
z bialego piaskowca, (ktory niekiedy zmienia si~ wiecie miechowskim mi~dzy lkalbmierzem i Slo
w skaly; kwarcowe), podobnie jak waratwy nizsze mnikami, tudzicz ,v; l{ra no t::r~vskiem kolo Chelma 
poprzcdziclanego glin~ i plomykowatynl Inarglem. i Rejowca. vV wielu okolicach margiel kredowy 
Ten to piaskowiec zawicra warst\vy rudy zelaznej, bywa piaszczysty1n, jak np. okolo Czarkowa, 
kt6re n1o g~ dostarczyc rocznie 560,000 centnarow Szczerbakowa, So lea i Kazhnierza; w innych przy
zelaza. Te rudy s~ wieloral{iego gatunku · pozna- biera kolor ziclony, z powoc1u domi~szania krze
my jc kiedys blizej w wQdrowce 1nineralogicznej. mianu zelaza, i t,vorzy kred., zielonkaw1, jak np. 
Naclto formacya ta dostarcza pia kowca, kt6ry okolo Kazimicrzn, i zczcrbakowa, i wtecly stano
szczegolnicj wydoby,vauy pod Kunowem i Szy- 'vi on wlasciw~ ·doln~ CZQ.' c formncyi kredowej. 
dlowc em, ma slaw~ w calyn1 kraju. Obszerne poklady kredowe wypelniaj~ dolinfJ 

Wapien jurnski, wlasci,vy; gromndzie gor san- po1ni~dzy zachodnit! wyzynq, a sandomierskiemi 
domier kich, nnlezy do ikro,vca ( oolit) i kamienia go rami, mianowicie za ~ rozciC!gajC! si~ od 1Vloszczo
litogi~aficzncgo. Pa mo jego zaczyna i~ wq_zk:J: vvy, Koniecpola, Secymina, zczel{ocin, J~drze
smug~ od Malor.roszcza, idzie przez Brzcc:ri nad Ni- jowa, ""\Vodzislnwia, I\si~za, 1\liechowa, Zarnowca, 
d~, w okolicy Sobko,va, ~["" orytnicy, Kij, az do I wanowic, Pro 'ZO\Vic, kalbmicrza, vVislicy' Bus
Tarno kaly; nadto znajclnje siQ przy Przedborzu lea, i topuicy. Dalej ciqrrnC! si~ od Facanowa po 
nad PilicQ:. Ze strony p6lnocnej posnwi to ~ci gor nad Wislt1 na do!, okolo Oznrowa, Lasocina, Tar
lezy koloro,vy wapien jnra-.; ki, poczynaj(!c od u- lowa, Sienny, olea nad 1"~i }~ i Janowca. Nast~
lejo,va po nad PilicC!, i ciC!gnic si~ na dol do Pie- pnie formacya l'-redowa przerzuca iQ na pra,vy 
kla i Ino,vJadzn; dalej daje ·iQ \Vidzie0 l)Od Opocz- brze<T vVisly, gdzie pokrywa Lubelskie ponligdzy 
ncm przy wsi Oronsko, pomi~dzy zydlowcem a l(aziinierzem, Now~ Alek andry~, (Pu~a\van1i), Ra
Radomiein, pod Wicrzbict1 i llz(}, a w koncu ukazu- 1'-owcm, zczebrze. zynen1 Toma zowem llrubie
je si~ nad 1·zck~ Yamionn:J pod BaJtowcm i Pod-~ ~·~owem, Kra~nym tawem, L~CZlllh Lubartowem, i 
?rodz~em, gdzie tworzy 1~o~obnie tercz~ce kaly ) l<! zy si~ z tak::~z fOrma<:!!!- . g6rut,woru wolyll ~o
Jak m1~dzy Cz~stochow~. 1 l\.rakowcm. J podolsk1ego. Naclto znaJdUJemy sJady tegoz goru-

z kolei rzeczy przyst~pnjemy teraz do opi ania t'~oru pod Tornniem nad v\7i '"'l~ i "\VJocla\vkietn, ja
fornJacyi krcdo,vej, ltt6ra w Pol ce nnjob zerniej kotez \V okolicy ~Qczycy i I"" oninn. 
jest roz,vini~tt1. Ten gorut1\Tor nwazaj~c teoretycz- 1~'ierzchnie ogniwo opoki kredowej i kredy 
nic j id~C do doln, skladaj~: \V ]asci-~vej telll rozni i~ od innych CZ~sci tej for-

Gromada 
kredowa 
._po dnia 

Poklady neoko1n kie (\V cal delay) tnacy~, iz za':~~ra po~~~ne 1~oklacly ?ipsu,. ktq-
Piaskowiec cio 0,vy (Quader-and tein ) ry nn~ob ze~'~l J rzpo c1era .HJ ~ad ~1.cl~ m1~dzy 
1\:reda zielonl.,.o,vata (craie vert ) Bn k1e1n, ~Inczo,vem, topn1c~ 1 "'\ 1 lx?~· alto 

Mnrtw·cn k l ( . t D.' ) w odo obnionych platach okolo kalbmicrza, ta-
<.41 1 u• rec O\va craie nu e au . . . , , 

szowa Chnneln1ka 1 pod Czarkowem, \V ktore1n 

Gromada 
kredowa 

wierzchnia 
(opoka) 

lVIargiel szary kredowy (craie mar
neu-.; e, plnencrmergel). 

Opoka kredobiala (craie blanche plae
nerkalk). 

vV kraju naszym formacya kredy klada si~ 
z dwoch g!ownyoh ogniw .. to je t ze podniej zie
lonkowatej czyli chlorytowej i z wla 'ciwej kredo
wej, do ktorej nalezy kreda, opoka i rnargiel opo
czysty czyli kredowy. ~Iargiel kredowy jest u nas 
w tej formacyi skal'! przemagaj~C<!, item ~i~ zcze-

to \vla ~nie mi0j en znaczn 'j o-rnbo 'ci poklad za
wiera iark~. 

Te to poklady gipsu wraz z marglem kredo
wynl, w okolicach rozci~gnj~cych si~ na lewym 
brzcgn Nidy; jak np . przy '\Y..,i korocicach, two
rz~ \Viele pi~knych pieczar: a \V Buskui Solen 'vy
daj~ siarko\ve zrodla. 

Bial~ kredfJ napotyka sig szczegolniej we wscho
dnicj cz~ 'ci Lubel~kiego, okolo Zamoscia, Rejow
ca Cheln1a;.., poczywa ona na for1nacyi zielonego pia
kowca. Poklady kredowe obfituj~ w wielk~ ilo 'c 



muszli, tudziez zawieraj~ szcz~tki roslinnego i I cacl1 Raei~zka za,viera piryt %clo.zny, z chen1iczne· 
zwierz~cego pochodzenia. go rozkladu kt6rego pow tal gip w piQknych 
Opok~ cechuj~: Belenuziles JJUtCPOnatus (fig. 10.) krysztalach cz~ to znajdywany. 

napotykany najobficiej we Wloszczowie 11a wsch6d .r akonicc nalezC! tlo tej formacyi poklady s~arc~j 
Koniecpola, w 1\:azimierzu, w calej gubernii lubel- piaskicn1 przej~tej gliny, ktorc rozciq;gaj~ iQ 
skiej, a 1ninnowicie kolo Zamoscia; Jlnanc!tites 'v l)lockic.hn od Mla,vy uo ..c\.ugu to\va, a . zcz<)g61-
ovatus {Fig. 11) znajdowany blizko Czarkowy nicj 'v la"ach okolo Lomzy. Powiedziclisn1y iz 
w szybie szczcrbakow kim , niedalek.o 1ichalo- formucyC1 tg ·zczcgolniej cccln1jc lignit, czyli 
wic, w Pietrzejowicach, i Proszowicach; Ananchi- <lrze"viak, wraz z bnrsztyne1n. 
les slriatus t(nnze; Spa tan gus cor anguinuJn (Fig. \V istocie obic tc zawartosci nnpotykan1y w for-
12) (Micraster cor testudinarium) w Szczerbako- macyi plastycznoj gliny 'v krajn na ·zytn rozpo
wie, Pietrzejowicach, Busku; Jnocerarnus Cuciel'i startej, i tak: liguity widzicc 1nozna okolo Dobrzy
( Fig. 13) w Zlotowie przy vVislicy i w okolicach nia nad vVislq,, tudzicz okolo w ·i Brzeina, przy 
po1ni~dzy Tnrobinem i Gorajem w Lubelskiem; lno- IConinie na prawyn1 brzegu \Varty, gclzic ztutjc.ln
·cet(nnus Brongniartz·i okolo Szczer-bako\va, Czarko- j~cy si~ lignit jest na wp6l 7JW~glony, na \vpol 
wa, Buska, Skalbmierza, "Vo<.lzislawia, J~drzejo- skamirnialy, tak iz rurki pnia srodkowc, napoi-
wa, Pro zowic, Dzialoszyc it. <1.; tudziez ln. cordi- wszy si~ krzemionkC!, skamienialy, co jeclnak nic 
(or1ni. ·,In. 1nytiloide. w Czarko,vy i \Vodzisla 'viu; za. ·zlo \V slojach ku obwodo\vi po ·unionych, kt6rc 
Cirlaris Bran !rnia~·lii w Czarko\vie, Bnskn, 1kalb- tylko przew<arrlenin nlegly. Bnrsztyn najobficiej 
mierzu, vVodzi~}a,vin, miQdzy J~drzejowctn i Zar- wydaj(!: w po\viecic ostrolgckim wsie: Zcbry, 
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nowcem, niedaleko Pro. zowic, n1i~dzy Pinczowem Wicrzchlas, ~lowki, Zabin, Olszewka, Dylewo, 
i Dzialoszynen1, w I\v.ano\vicach' Sloinnikach i )\T olko\VO, vVydmusy' 'Wacll i wicle innych; w po
wielu innych miejscach; Cirlrtris oa1·ietaris oko- wiecic pultuskim: Chclchy, Saiki, Majki, gdzic 
lo ~'olea, No,vego miasta -Korczyna · ('. prtpil/.ata. znaleziono bryl~ 2 fnnty \Vazctc~, Raw:y, Przystat'1, 
w zybie szczcrbakowskim i \V ( jzarkowy; Pecten Chojniki, za,vady, ) 1 ypnic\vo; w powiecie prza .. 
e.t:cisus znajdnj~cy siEZ 'v wielkicj liczbie w Buskn, nyski1n: Drut6,vka, 1\:opaczyska, Przylaje, l~nzich 
Kazin1ierzn, Zamosciu, a \V ogole 'v Lu belskiem; i t.. d. 
Terebralutll Defi·antii (Fig. 14) (Terebratnlina stria- Lecz \vr6ci0 ,j~ narn jeszcze nalczy \V po1udnio
ta) bardzo rzadko napotykana niedaleko !{azirnie- ,,.c okolice kraju naszego, zeby w calkowito ~ci 
rza 'v chloryto,vej kredzie, i 'vielc innych, lrtore obejrzcc formacy:! 1vyzej rozbioran:!. ,Jedn~ z naj
"v obszernen1 .'Wem dziele wzn1iankowany geolog wazniej:=;zych .·kuzowck gro1nady coccniczncj j est 
Pu ch przytacza. wapicti ecryto,vy czyli paryski. W g6rach sando-

... -a ntworze kredowym spoczy,va fortnacya pia- micr kich zajmnjc on przestrzr!'t 20 1nil, w kilku 
tycznej gliny i wQgla brnnatnego; sklada si~ ona o obnych ci(!gach. 1Vidziec go mozna pod l{ory .. 

Z gliny t}ustej, zwanej zwyklc garncarskQr, i za. tniC<! nicdaleko • 'obkowa na gornch pinczowsk.ich, 
'viera w sobie drobne muszelki morskie oraz ulam- az do • zat'1ca migclzy Boskiem i Szydlowem, na 
ki bitumicznego drze,va czyli drzewiaku albo li- piaskowzg6rzu • 'topnicy okolo 'kotnik, Kikowa i 
gnitu, kt6remu cz~sto bursztyn to,varzyszy. For- ulko,vi.c . .l ad to idzie ci'!gicm na l~ak6w, Szydlow, 
macya gliny pia tycznej ukazuje si~ tu i owdzic l{urozwgki 'ta zo\v, Rytwianny, tudziez na za
'v kraju, jak np. w dolinie rzeki .r ' idy, l'!CZt! c si~ chodniej krawgdzi plytu Zamoscia, od Turobina, 
tam z pokladami zawieraj'!cemi \v~giel brunatny i J przez Goraj, Frampol, TrzQsiny, Lipowiec, w la
ci~crn~cemi ._iQ nad "\Visl'! kolo vViniar, Opatowca sach ordynacyi zamojskiej 1nigdzy Krasnobrode1n, 
i l{o zyc. Daleko obszerniej rozposcierajcz, si~ te 1

{

1 

Jozefo\vem i Tomaszowem, oraz w wielu innych 
ogniwa nad vVartCb okolo 1\::onina i ICoJa, a nawet okolicach . 
ci~gn'! i~ pod l{alisz i IJ~czyc~. For1nacya ta pow taje z wapienia, ktory we 

PokJady te obejmuj~ takze piaskowiec, jak np. wzgl~dzie zlozenia cz~sci swojch rozdziela si~ na 
kolo w~i Brzezno blizko J(onina i pod Paprotni~. dwa gatunki: gruby piaszczysty wapien, zmieniaj~

iebie ka glinka wyciskowa rozci~ga si~ nad Wi· cy si~ w okolicach Pinczowa i l{ikowa w piasko
.. J~ od Dobrzynia przez Plock, vVyszogrod, Czer- wiec wapienny, i wapien grochowcowy. WiQksze 
win k az do Zakroczymia. Formacya ta w okoli- ziarna ziozone takze z wapienia twardszego, s~ 
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bcz 've}:tpieuia pozo talosciami zwierzokrzewow: 
NultjJorrl Lrunarllii i !futip01'a hyssoide., najobficiej 
~najdujQ.cych siQ okolo Rakowa, Osowic i zydlo
wca. l)r6cz tych dwoch gatnnk6w wapienia eery· 
to,vego, znajdujf!: si~ w utworzc ty1n war twy: 

1. Zielonltawcgo piasku pod Pinczowem i ta
szowem. 

2. W nrstwy zic1niste, cicmno-zielonawe od do-
tniQ zanego i. krzyku zelazncgo, mi~dzy Gornjem i 
Fratnpolem. 

3. Wapni ty pia kowiec 1niQkki pod Pinczowcm 
i Janikowcm; nadto w okolicach ta zo,va ziemia 
folar ·ka, a pod I inczowem wapien dziurko,vaty 
z mangauezcm. 

V\Tapie11 pia~ zczysty tej fortnacyi odznacza si~ 
wiclk~ liczb<1 ~kan1ienialo ~ci. l\iiejscen1 'v nie naj
bogat ·zero jest I .... orytnica 1)od obko,ven1, a po niej 
Pincz6,v. i~dzy tcn1i kan1ienialo ~ciami najobfi
ci<fj znajduje ·iQ ·'eritlliunt pip;anteuuz (?), n1n zla 
clo 2 1/'!. stop dochodz~ca· tudzi z Cer: pict.1nn przy 

luniclniku ~zydlowie, l\1a lo,vicach, andomie
rzu; . 1'u1Jip.;iuosu1n mi~dzy Opato,venl i andomie
rz nr Tutril e/ I a hnbricataria (F i o·. 15) 1'u·rritetta in
digcua 'v Dipin, ' hon1ento,vic, ., kotuikach, • topni
cy i migdzy ICurozw~kami a • ta ·zo\ven1· \Viele ga
tunk6'v 0. ' /.7'ea, jal\: np: 0. spalulala okolo Trzg'""in 
i ~""rampoln; 'vrc.~zcie ]Jectcn notl.o ·ifol'Jni. ·, fJtezn~olo

'lna co ·lata (I~'ig. 16), Pl. ?'eticutata olcoloKorytnicy i 
Pinczo,va .. Jnoceralnu ") concenlritu · (Fig. 17) oko
lo l ,..azin1ierza; l.)/.eu7·otllo11lOJ'ia, no obli,vic JJJ. tu
bercula ·a, ?nonile., liuea?)is, Ora. (ll )lta t1·uncata przy 
Ztlnlo ' ciu i t. p. 

a.dmienic IHun j eszcze pozo taj c ze do tej for
nutcyi naleii1 skaly piasko,vca ceryto\VCCYO ~ kt6re 
napotykamy w okolicach Tarno kaly, l">in ·zo,va. 
Szydlo,va, l{urozw~k i 1nigdzy Bo kiern u, 'topni
c~. Tez Italy pokazujl! si~ na ~v"'chodni 'j pochy
lo~~ci rror andolnicr~kich, a miano\vi ·ic od ialic i 
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Slobo .. zczowic az do '~ri ly I od andotni 'rzem, 
przerzucrtjQ . iQ na dru<Y~ stron., \Vi ly i t'vorzQ: po
klady 1ni~dzy odliborzycami, J ano,-v-ctn, ora
jcnl i E rarupolciu. 

Za gl6,vne ogni \Ya tej formac yi u\vaza.c n1bzna: 
czy ty bialy pia ek, a pod Zngrodruni ponizej 
Opatowa zary wapni ty pia"'ko,viec zawiera
.i'!:CY r6znej wielko 'ci ziarna k\vrn·co,ve.. ulam
ki malych cerytow, slabicj (jalc pod zydlo\vem, 
Chmielnikiem, andomierzcm) lnb mocni ' j (jak 
pod Gnojnen1 1ni~dzy Chmiclnikiem a zydlo
wem i pod Kurozw~kami) polq.czone. Piaskowiec 

ten powoli si~ zmienia w kwarcyt, a nakoniec 
przechodzi 'v czysty kwarc, jak to widziec mozna 
pod w i<! Grabowcm niedaleko Zawichosta. Win· 
nych okolicach nad poprzednim pokladem pokazu
je siQ pinskowiec gruboziarnisty w odoso bnionych 
bal\vanach, jak np: w okolicach Chelma i Lublina. 
Po wapicnnym piaskowcu z n1uszlami nast~puje 
bezpo ~rednio i najcz~sciej mlodszy od niego gro
chowcowy zlcpieniec, zlozony z wapnistych ziarn 
'vielkosci grochu lub soczewicy, nieznacznie cemen
tcn1 spojonych, tworz~cy ogromne poklady albo 
o obne kaly jak pod 0 6wk~ nicdaleko 'zydlo
wa. Zlepieniec ten lat,vo si~ daje obrabiac w ciosy 
i z uiecro to ukladaj~ i~ lomy u1iQdzy Frampole1n 
i J 6zefo,vem. N akoniec ponad wapienny1n zlepien
cein 'vy 'tQpuje skala zlozona z grnbych ziarn i za
wierajC1ca zn.okr~.glone ulamki zarego wapienia, 
lupkn jaspiso\vego i k\varcytu, tndziez ulatnki 
wiell{ich skornp mu zlowych. kala ta naj!at,viej 
moze bye uwazan~ pod Mlynami mi~dzy Chtniel
nikiein i Bu kiem, tudzicz mi~dzy Bu kiem a Sto
pnic~ ~ta zowe1n a Klimontowe1n, ~""'rnn1polen1 a 
J6zefowetn. 1'7szy tkie rodzaje tego piaskowca, 
stosownic clo wielko ~ci ziarn i do pojno 'ci, wy
daj<1 n1nicj 'viQccj do bry kamie11 Inlyi1ski. Fortna
cya ktorf1 ~1ny wyzcj przeszli j est ostatniC! osadow~ 
forn1ac yc1 1uor kq.. 

Tak tedy, zu, tanawiajf!,c i~ nad formacyami osa
do,vciui 1norskicmi zc 'vzglEJdetn na ich \Viek._ do-
zli ~u1 do IJoklad6,v formacyi potopo,vej ( diln

viuxn) ktore przed to.,viaj~ glina potopo,va i 'vielkie 
zaspy pinsko\V. Glina potopowa zolta,va, w suchym 
stauie roz ypnj~ca sifJ zawieraj~ca znacznf1 ilo 'c 
wapna, t\vorzy poklady ua 30 a ntl\vet na 100 "'top 
grube, i ado,vi ig na tnarglu krcdo,v.yn1 i na lup
kn szaro,vakowyn1 '"" '1 andomier kichn. Glownc 
j ej pa lllO Ci~gnic "i\: ,yzdJnz y"\Ti '"}y, CO \V · kazuj~ 
ur\Yi tc brzegi tcj rzeki i gl.,b oko 'vyzlohione 
'v niej przez potoki 'v~wozy jak to ,vidziec 1nozna 
kolo Pro zo\vic, Dzialo c.zyc, Opnto,vca .. Pacano,va, 
Klhnonto\va, ando1nierza, Opato,va Kuno,va, az 
do lr azixnierza, odkq.d z jednej strony idzie przez 
~rodko'v~ i poludniO\V~ cz~~ ~ Lubcl kiego; a z.dru
giej pomi<ESznna \ViQCej Z pia-kiem ku y"\T ar ZO.\Vie 

i dalej przez ''7ar za'v~, Zakroczym, ''ry zogrod, 
Plock, Dobrzyn i Chelmno Cif! ernie i~ kn polnocy·. 
Piasek potopo,vy pok1!ywa wi~k zq CZQ ~c po,vierz
chni gubernii warszawskiej, plockiej, augu tow
skiej i polnocn~ ~tron~ lubel kiej. Przy, tyn1 
pia ku w jednym okre ie naniesione zo taly ulam-
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ki skal tak zwanych pierwotnych, a mianowicie 
granitowych i syenitowych. Granica poludnio,va 
tych naniesionych ulamkow, stanowi~cych z'vy
czajne kamienie polne czyli brukowe, idzie po li· 
nii l~cz~cej Cz~stochowfJ, Przedborz, przy stopie 
gor sandomierskich, za Wisl~ przez Lublin, Lu
bartow ku Pinszczyznie i dalej. 

Najcz~sciej spotykane gatunki tych skal sq,: cie
mno-czerwony granit, z mal~ ilosci~ k\varcu, miki 
i amfibolu pomi~szany, ciemno- czerwony porfir, 
szary granit z wielk~ ilosci~ amfibolu, grunit za
wieraj~cy w obie granaty, i najwazniejszy. albo
wiem najob£tszy, pod Warszaw~, grubo-ziarni ty 
granit, z piQknym zielonka 'vym i szarym feldszpa
tem, czamq, mikfJ! i granate1n trapezoidalnym. 
Opr6cz r6zny0h odmian granitu znajdujCA- si~ jeszcze 
CZQsto mi~dzy naszemi kamieniami polnemi czyli 
brukowemi ulamki skal syenitowych, dyoryto
wych, porfirowych, melafiro,vych, czerwono-pias
kowcowych i innych. 

P ochodzenie tych skal dzi. iaj j nz dostatecznie 
objasniono. ~ to narzuty z pierwotnych g6r Fin
landyi i 'zwecyi, roz ·ypane po naszych polnch; 
tylko ze dowodzic tego twierdzenia tu nie moze
my, z powodu kr6tko ~ ci artykuln. 

0 tatnie miej ce w rz~dzje utworo\v geologicz
nych na zej ziemi zajmuj~ polclady naplywowe 
rzeczne, czyli, Jak je nazywa zanowny profess or 
Jnstrz~bo\vski, powodziowe (1). 

Do poklad6w tych rzecznych powodzio,vych 
nalezy glo\vnie n1ul czyli mada nadrzeczna, stano
wi~ca u nas grunta nizinne, nadrzeczne, nazy
wane powi ' lami albo 'v og6le nadrzeczami, jakich 
przyklad przedsta\viaj~ slawne powisla rozciC!ga
j~ce si~ na prawym brzegu Wi ly 1ni~dzy Piotro
win~, Opolem i Kazimierzem w po,viecie lubel
skirn, ana lewym tni~dzy Nowern-mia tem-Korczy
nem i Sandomierzem, tudziez kolo iccieeho,va i 
J{ozienic w powiecie radotn kim. Zulawy takze, 
czyli rozlegle niziny rozci~gajqce si~ szczegolniej 
nad ogatem, winny s~ SWQ. glo 'n~ urodzajno 'c 
temu gatunkowi naplyw6w rzecznych. 

Drugim ut,vorem nalezq,cym do formacyi naply
'vowej powodziowej" (ktora tern si~ ro~ni od for-

macyi naply wowej {>otopowej, ~e nie objawia \V so
hie ulamkow kal pierwotnych l{andynawskich), 
sq, pia ki nadrzeczne, ktore, szczeg6lniej po opa
dni~ciu rzek. znacznc zajmuj<Jt nad nie1ni przestrze
nie, i nawet tanowiq, niekiedy do' c zyzne pola, 
jak to widziee i<J dade np. miqdzy War zaw~ i J e
ziornf!, gdzie \vlasnic pola czerniakowo..:kie, wila
now kie i po\v i1J.'"'kie liczyc sig p owinny do tego 
rodzaju naply\vow r~erznych. 

Do najnow zych formacyj gcologicznych nalezy 
jeszcze formacya naplywown \vietrzua, tern si~ 
rozni~ca od uaplywowcj powodziow~j, zc klnda 
siQ tylko z atnego, i to bardzo 1ni~kkiego, piasku, 
jaki stanowi u nas najlzejsze grunta zytnic i pszcn
ne, np. mi~dzy Prag~ i BialolQktb, tu<lzicz n1i~dzy 
Marymontem i Puszcz<! kampinoskq,. W for1nacyi 
tej napotykamy niekicdy znacznie wysokie gory, 
jakich nigdy nie widziemy w formacyi powo-
dzio\vej. 

Do utworo\v gcologicznych najnow zych poli .. 
czyc jeszczc wypada utwor 1nartwicy czyli tufu 
wapiennego, jaki t'vorzy si~ je ·zczc dot(}:cl przy 
slawnem zr6dle Kadlubka, przy wsi ICarwowo w 
powiecie opatowskim, i powstaj~ z osadzajq.cego 
siQ w~glann wapna, ktory jest rozpuszczony wwo
dzie tegoz zr6dla, z przyczyny zc ta woda zawiera 
duzo kwasu w~glanego. Ostatni nare.·zcie geolo
giczny utwor . ·tanowiq. poklad y torfu i ruda zela
zna bao-ienna co oboJ· e moznaby naz,vac forma-

t:> ' • 

cyt! organicznq, bo tak torf jak ruda o ktorej mo-
wa formuj~ siQ z gnijC!:cych ro~lin, owad6w i in
nych tworo\v organicznych, zyj~cych na blotach i 
bagnach. Torf znajduje si~ 'v ZQdzie '\V 1niejscach 
nizkich i bagnistych. na ktorych si~ nkazuje Wel
nianka, zwla. zcza pochewkowata ( /~'riopho1'U1n vrt

ginfltuuz); ale najwi~k-·ze jego poklady zdajq. si~ 
obejtnowac bagna kujaw kie i augustowskie, u
tworzone z zaro ·lych dawnych jezior i ich odnog, 
czcgo przyklad w kazuje slawnc bagno Bachorze 
,v J(ujawach po\v talez zarosni~tej wschodniej od
nogi Gopla, i dwa innc podobne do niego, ale je
szcze wifCksze, to jest jedno zwane Pulwami bljzko 
Pnltu ka. a drugie Bialem-blotem, mi~dzy f.Jomzq. 
i Tykocinen1. 

W dawnych pokladach torfu napotykamy juz to 
pnie lignitowe, juz male muszelki rzeczne, juz na-

{ 1) Nazwi ka ponizej wyn1ienionych formacyj , jak ro- koniec znakomite szczq,tki wielu s~cych zwierz~t, 
wniez wiele wiadomosci do c.alego artykulu, ln.skf·awie u~~i~- ktore zamie ·zkiwaly owe okolice. W naszych tor-
lie nan1 raczyli : pp. Hieronim lJab~eki i pro essor vv OJ- . . . • 
cicch Jastrz~bowski. fach znajdujemy ko 'ci, a mianoWlCle czaszk1 wolu 

I 
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kopnluego (Bos primigenius) ( 1) i zubra kopalncgo 
(Bospriscus), k.t6rc z wielu miejscodszukane, wzbo
gaeaj~ gabinet zoologiczny war ·zawski. 

Pr6chnica czyli zie1nia lesna, stanowi~c zasadQ 
naszych grunt6w podlcsnych, l(!kowych, pastwis
kowych i czarnoziemo'v polnych, zwanych w Lu
belskiem boro,vinami, a na ~V olyniu i Ukrainie zie
mi~ stcpow~, jest podobnym utworem jak torf, bo 
tak jak on powstala i dot~d powstajc z rozkladu 
roslin l<lkowych, pastwiskowych, stepowych i pol
nych, a zatom podobnie jak torf liczyc siQ powinna 
do formacyi organicznej i uwaiac za najno,vszy 
utwor geologiczny, dotC1d nieslusznie liczony do 
utwor6w naplywo,vych, bo niema w nin1 nic na
plywowego, to jest przez wodQ naniesionego, ale 
wszystlco z n1iej cowego rozkladu roslin powstalc. 
Szlamu czyli stawiarl~i, tworz~cej niekiedy w no-

• 

• • 

wych i starych stawach poklady grube na kilka 
stop, nie mozna takzc uwazac w calkowitosci za 
utwor naplywowy, bo tylko 'v cz~sci zlozony on 
jest z naniesionych cz~stek zyznych przez wodQ, 
a gl6wnie powstaje ze zgnicia roslin i innych two
row wodnych miejscowych, tudziez z odchodow 
rybich i ptastwa wodnego, przez co stanowi on, 
(tak jak prochnica, torf i slawne guano zamorskie) 
jednQ z glownych cz~sci formacyi organicznej, ' 
kt6rej uigdy nie mozna brae za jedno z formacy~ 
naplywow~ powodziow~, a tchn mniej z wietrzn~, 
zrodlan~ i potopO\Vq, stanoWit!.Cemi nasze grunta 
nadrzeczne, wydmy, tuf '\Vapienny, zrodlany i pola 
z kamienian1i narzutowemi. 

~4. lVis/.icki i . Liiwenllard. 

• 

SZKOCYA I JEJ MIESZKANCY . 

• ... zkocya ella bnda,vczego po trzcgacza przed- I 'vidac na prawo morze, ktore w oddaleniu zacie ~ nio
sta,via wiele godnych najwyzszcgo zaj"' ·itt ryso\v nc clwoma lancucharni g6r, przepyszn~ tworzy per
obyczajowo- politycznych. Zc"·ngtrzua fizyogno- spektyw~. 
mia kraju i jego 1uie zkanc6w, ich zwyczaje i oby- Edinburg nie posiada wpra,vdzie tak slynnych 
czaje, sympatye i antypatye, l{torych nie zmienilo piQkno 'ci malowniczych jak Lozanna albo Neapol, 
i trzywieko,ve blizko pol~czenie z ngliC!, w zy- ale z tern wszystlcicn1 zachwyc~j'!Cf! przedstawia 
stko to niezmiernie jest ciekawe. ""tudyowanie panoram~. StojC!C na szczycie krze la :A.rturowego, 
luduco zachowac umialniezatarte pi~tno narodowo- ogarnia si~ jednym rzutem oka stare i nowe mia
sci, a przytem pod~zyl za postQpem o ~wiaty, col~- sto, krQty bieg Lejty i modr~ wst~g~Fiityupstrzo
czy 'v sobie rzewne 'vspomnienia prze zlosci i po- n~ zielonemi kQpami; dalej po wzgorzach budowle 
daniowe przywi~zauie do dawnych wych kr616w, w stylu gotyckim i horyzont zlot~ sieciq, opasujt!CY 
z wicruosciG1 dla wladzc6w terazniejszych, slowem lancuchy g6r Portland, Braid i strome wynioslosci 
co pozostal samym sob~, pomimo ze utracil byt Salisbury; na ostatnim wreszcie planie hrabstwa 
samodzielny, studyowanie to, po,vtarzamy, 'vysoki Fife i Lotian. 
dla badacza przedstawia intere . 

Na pierwszy znraz rzut oka zkocya roini i~ 

zupelnie od Anglii nawet cechami fizycznemi. Przy
bywajC!C od poludnia, po le istych wzgorzach 
N ortumberlandu nastQpUjf!, przestrzenie prawie cal
kiem bezdrze\vne, w kt6rych rzadko ty1ko napo
tkac mozna jaki folwarczek dzierzawny, a rzadziej 
jeszcze palace wielkich wlascicieli gruntowych. 
PuszczajCbc si~ drogCJ: od Berwik do Edinburga, 

( 1) Fig. 18; czaszka ta znalezion~ zost uta w 18 4 0 rolcu 
we wsi Pruszkowo w Plockiem. 

ZwracajC!C si~ ku polnoco-zachodowi, wst~puje1ny 
w s'viat Walter cott'a, spotykamy romanty~zne 
pledy i czapki z sokolemi pi6rami. ~fin~wszy za
mek Stirling, wchodzi si~ w chaotyczny labirynt 
urwisk, strC!conych burz~ ze skal przyleglych, 
przez ktore z trudnosci~ tylko w~drowiec toru
je sobie drog~ . Na "zczytach niebotycznych Ben
An i Ben-'r enue gniezdz~ si~ orly, a stopy ich 
myje jezioro Katrin, podziemnemi zasilane zdro-
• • 
Jamt. 

Zt~d, sladem kr~tego strumyka, dochodzi si~ do 
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brzegow Loch Lomanq, najpi~kniejszego jeziora lecz wydatnego, oilznaczaj~ ·i~ pod 'vzglQdeJnfizy
Szkocyi, z mnostwem wysepek po cz~sci upra- cznym sil~ i zywo ~ci~ rnchow, pod wzgl~de1n zas 
wnych, po czQsci przez dzikie zamieszkalych Z\vie- moralnym nami~tnosci~ i polote1n 'vyobrazni. J.>o
rz~ta. Patrz~c na te massy zieleni, wyrastaj~ce etyczne ich n posobienie 1natka lorda 13yrona, go
jakby wprost z przezroczystej toni, w ktorej, jak ralka szkocka, przelala w wielkicgo wicszcza. Tak 
w zwierciedle, odbijajq, siQ starozytne zamki lair- wiQC przymioty tych plctnion piervviastko\vych 
dow, slysz~c odglos rogow l<:aledonskich pasterzy, wzajcmnie siQ dopelniaj:1, i zamalgan1owane two
wtorzony eche1n gor s~siednich, zach,vycony po- rz~ charakter narodowy Szkoto,y, pclen lnQzkiej 
droznik czuje iQ jakby przeniesionym w inny zn- energii, uczucia i wy oko wyrobionej intelligencyi. 
pelnie swiat, w odlegl~ przeszlosc sredniowieczn~. Sl{.utkiem ponawianych u\ ·ilowtu1 ostntnich Stu-

rod tylu powabow przyrodzonych najprzykrzej artow ku odzyskanin wladzy. przywiqznnie Szko
w Szkocyi uczuc si~ daje klimat niezmiernie dzdzy- tow do dawnej dyna tyi dlugo. ·iQ l?rzccl1owywalo, 
ty i niestaly, niedozwalajq,cy cz~stokroc nzywac a po cz~sci przechownjc i dotCAd, nictyle 'v zna

ich swobodnie. ,Czy n was zawsze deszcz pada?" czeniu politycznem, jak w k ztalcic tradycyi i czci 
zapytal Walter Scotta w czasie pobytu swego niemal religijntij. J aklrolwiek od trz0ch bli~lto 
w ... ~bbat ford baron d'Haussez. ,Przeciwnie, od- wiek6w wcielona do Anglii, Szl<ocya zacho\vala 
rzekl wielki bard szkocki, czasami pada i ~nieg." rodowe swe zy,violy i umic popicruc w parlamcn-

• 

Zartobliwa ta odpowiedz \Viele w sobie zawiera cie intere a swc materyalne. Arystokracya szkoc-
prawdy; bo w kraju tym rzeczywiscie rzauki ka nie lubi \vydalac ~i~ za granic~, jak angielska, 
dzien przejdzie bez ucszczu albo sniegu. co jest dowoden1 dobrze zrozumianej 1nilosci swe-

Ludno ~ c zkocyi z dw6ch crlownic sklada si<a go kraj n. Klassy ~rednic i nizsze, w okolicach zwla· 
plemion: z Get~ou; za1nieszkuj~cych po wi<akszej szcza gorzy tych namigtnic lgn~ce do pami~tek 
cz~sci okolice gorzyste, i z Pilrtdu; przewaznie osic- przeszlo~ci, zachowaly str6j narodowy Hwoich oj
dlaj~cych niziny. cow, pomimo niewielkiej jego praktycznosci \V kli-

Piktowie czyli Normannowie w pierwotnej nie- macie tak przykrytn. Rodzaj beretn pokrywa 
mal czy to' ci przechowali siQ na brzegach wscho- wierzchni~ tylko cz~sc glowy; plaszcz kratkowa
dnich i tanowi<1 wi~kszosc ogolnej liczby miesz- ny wi~cej malowniczo jak 'vygodnie obwija ramio
kancow. Odroznia ich smagla zylasta budowa cia- n~t; pod nim obcisly kaftan i snknia spoc.lnia do l{o
la, wlos jasny i twarz poci~gla. Pod wzgl~de m Ian, takze kratko\vana; kolorowe po{tczochy w 
umyslo1vym odznaczaj~ si~ tkliwosci~ i bystrem kratk~ si~gaj~ do wyzszej polowy lydki, rc ·zta uo
poj~cieJn, lecz zbywa im na wyobrazni i gl~bszem gi gola. W ojsko nawet szl{ockic w umundurowa
uczuciu poetycznen1. Wrazliwi, a zate1n sklonni niu swojem przypo1nina te cechy narodowe. 
zarowno do nienawi ~ci jak do przyjazni, nmiej'! Ulubionem narzQdziem muzycznem Szkotow s~ 
poswi~cac si~ dla osob ukochanych, ale i m'cic dudy, ktorych glos przerazliwy, jedno tajny wsz~
niezblaganie na wrogach. :rarzecze ich nawet dzie po kraju i~ rozlega. I pulki szkockic, zamiast 
mi~kkie i }agodne 'vielce SiQ rozni od krotko ury- b~bnow i trf!.b, uzy\vaj~ tcgo instrllmentn, jakkol
wanego dialektu Anglikow i szybkiej zaniedbanej wiek ton jego, przy calej swej ostrosci niebardzo 
mowy Irlandczykow. Wybitniejsz~ jeszcze jest ta donosny, ani ncha nie piesci, ani dzialac nie moze 
roznica pod wzgl~dem ukladnosci zewn~trznej, wzbudzaj~co na tlumy, ani wreszcie w odlcgle miej
ktor'!- korzy tnie si~ odrozniaj'! od innych ynow sea przeno ic hasla wojenne. Lecz odglos dudow 
Albionu. Bysttrosci umyslowej tego plemienia do- pro\,·adzil niegdy' do zwyci~ztwa klany Wilhelma 
wodz~ badania abstrakcyjne i :filozoficzne, tuclziez Wallace i hufce Roberta Bruce, a wi~c dzis jeszcze 
roztropne post~powanie w stosunkach zycia prak- zkotow, zyjq,cych wspomnieniami prze zlol' ci, 
tycznego. Pod wzgl~dem naukowym Szkocya stoi zapala do boju. 
dzi' rzeczywi ~cie na rowni z Angli~ i Francy~, vV znaczniejszych miastach Szkocyi, a szczegol
pod wzgl~dem za ~ '-vychowania publicznego prze- niej w 'vyz. zych ko}ach, znalezc mozna wszystko 
wodniczy nawet tym krajem. co upi~ksza ?;ycie i podnosi umysl. Povvaby towa·-

Pokolenie Celt6w zamieszkuje okolice zachodnie. \ rzyskosci i skarby nauki naprzemian n~c~ cudzo
Gorale ci, wzrostu sredniego, kr~pej budowy, ziemca; bo w zadnym moze kraju Europy miesz
wlosow ciemnych, eery brunatnej i czola nizkiego kancy nie taraj'! si~ tyle uprzyjemnic pobyt przy-

KsiEGA s"TJATA. Cz. [. R. ,r. . 2 5 
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byszo1n, prttgu~c zapewne aby knzdy n1ile po dro
giej ieh ojczyznic zacho\val wspomnienie. Zapra
wdQ, najniewinniejszy to rodzaj kokieteryi! 

Z n1niej tnozc duchowych pobudek 'vyplywa za
lotnosc Szkotek. S~ ony po wi~kszej cz~sci wy
stnukle, jn nowlose i bardzo biale, a lubo natura 
odn1o"vila i1n delikatno~ci rysow wlasciwcj kobie
tom innych kraj6w, nmiej<1 jednak zajq,c uk ztal
c nienl i wdziQkiem ulozcnia, ktorego wplywu do
znaje kazdy co tylko do nich ·i~ zblizy. Pi~knosc 
ich najwydatniej jasnieje na balach, gdzie obok 
powab6w ciala, czaruj~ przyjemne& i dowcipn~ roz
mow(!. M~zczyzni, wiQcej powaini, lccz przyja
cielscy i go ~cinni, lat,vicj nierownic od nglik6w 
stosowac si~ umiejeJt do fortn towarzy kich l~du 
stalcgo, a zt<1d i 'v pobycie za granic~ nie okazujC1 
tyle co tan1ci dziwactwa i szor tko ~ci . 

I>otoinko,vie dawnych naczelnikow klanow (lair
dowie) i dzis jcszcze rnaj~ pewne Z"\vicrzchnictwo 
nad k.lanarni, kt6re nosz~ ich nazwiska i barwy. 
MiQdzy nic1ni to przechowala si~ w calej czysto 'ci 
starodnwna go' cinnosc, zaufanie i s'Yoboda w po
zyciu. ('udzozielniec, bylc tylko choc do jednego 
domu \vstQp sobie otworzyl, juz tern san1emi 'v in
nych talc uprzejmego doznaje przyj~cia, jakie 
gdzieindzicj zaled,Yo znajduj<! krewni i blizcy przy
jacielc. tT edna rodzina oddnje go drugiej, tak iz 
zaledwo op~dzic siQ n1o~e natarczywyn1 })I·o 'hom. 

Pomi~dzy prostym luden1 poru:·oznik nadaremnie 
by szukal wyg6d zycia, b~d(!cych wynikiem doj
rzalszej cywilizacyi. Chleb czarny, zytni lub j~
czmienny, mleko i ser s~ podstaw~ zywnosci gora
la szkockiego. Zamozniejsiobok tego uzywaj:J;mi~
sa i cz~sto niepomiernie zapijaj~ u·lzisky ( zytni6w
k~). Mieszkania icli s~ to n~dzne chaty, o jednej 
zwykle izbie, w ltt6rej wlasciciel mie 'ci si~ razetn 
z rodzinC!> i z koniem. Bydla uie zamykaj~ tu wca
le, tylko dniem i noc<~: zostawiaj'l! je na pastwiskach 
og6lnych, gdzie kazdy swoje ztuki odroznia po 
ccchach. 

Naczelnicy klanow, choc zyj(b nieco lepiej, po
dzielaj~ zaba,vy i zwyczaje lndowe. Przy stolach 
ich kr~zy kielich z '\vhi ky, rozlega si~ glos ulu
bionych dud ow i odzywaj~ ballady o Robcrcie Brtt·· 
cc i V\Tilbeln1ie Wall ace. Dumni ze swego pocho
dzenia, dodaj~ do wJasnych imion imiona ojcow, 
dziad6w i pradziadow. 1Tartan, rodzaj materyi 
szkockiej, dzis jeszcze lepiej im si~ podoba od 
najpi~kniej zych '\vyrobow rQkodzielni angielskich. 

N owoczesne idee libcralne nie znalazly dot«!d 
\IVStQpu do g6r szkockich i zapewne nie tak pr~d
ko go znajdq,; bo chocby kt6ry z oswiecenszych 
laird6w chcinl nowosc jak~ wprowadzic, nie moze 
tego uczynic bez zwolania czlonkow klanu, a wszel-

• 

1-·ie przedloicnia. dCArz~ce do zmiany obecnego sta-
nu rzeczy nie~tpliwie ~.~ozbilyby sifJ o up6r tych 
nicugi~tych reprezentantow ludowych. · 

• 

AJNOWSZE ZASTOSOWANIA GALWANOPLASTYKI . 

• 

Galwanol)la tyka je t jednocze 'nie nauk~, sztu
kq. i przetuyslcm: naukeJ, poniewaz glo,vnym wniej 
dzirtlaczem je t elektryczno~ci; sztukC1, z powodu 
zasto owania wojego do wyrob6w w l{t6rych for
nla przc,vaza; prze1nysletn wreszcie, z przyczyny 
rozlicznych swych po lug praktycznych. Trzy te 
podzialy d~zno 'ciowe na zego wieku: intelligen
cya, uczucie i potrzeby tnateryalne, zdadt!- si~ rze
czywiseie bye opartc na naturze ducha ludzkiego; 
galwanoplastyka zas, jako 0 wszy tkie po tro ~ze 
zawadzaj~ca, wszystkie tez klas~y '"poleczenstwa 
zywo obchodzic powinna. 

l(iedy powszechna 'vystnwa paryzka dla swiata 
calego ot,vorzyla 'v polzawodnietwo przen1y lui 
sztnki, naj \V:azniejszym przedstawicielem ~rancyi 
na polu gal\vanoplavtyki zostal p. Chri tofle. Wisto ... 
cie \vidok praco\vni tego na 'vielk<Ar stop~ przedsi~
biercy wzbudza mimo woli podziw i uwielbienie. 
Tysi(!C kilkaset robotnik6w i robotnic, od prostych 
wyrobnik6w, az do arty t0w pierwszorz~dnych, 
modeluje tam, odlewa, galwanizuje, posrebrza, po
zlaca, poleruje niezliczon~ ilo 'c przedmiotow me
talowych, pocz~w zy od skromnego posrebrzane
rro sztucoa, az do wspanialych kun ztownem wy-
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konczenienl i ogronmych rozmiarem \Vyrobow I mioty zlotctn, rcbrenl, platyn~, tniedzic!, i to' we
bronzowych pozlacanych. Dzialacz naukowy, elek·· dlug 'voli na zej, albo cienkq tylko war tewk~, 
trycznosc, zakl~ty przez p. Chri tofle \V nie\viel- albo bin zkq mniej wi~cej grub~, lub wreszcic, gdy 
kiln gabineciku, przesyla swoje prt!dy za pon OCCJt zechccmy, ntworzyc 1noze nawet bryly jcdnolite; 
dlugich drutow do zbiornikow przeznaczonych na zalczy to od czaL u dzialauia stosu rralwaniczuogo. 

str<!Canie zlota i srebra, i do miejsc w kt6rych me- tos o-al,vaniczny, cudowny OW wynalazcl\: Vol .. 
tal cienkiemi warstewkami przyobleka najr6Zno- ty, do. t~rczany dziS tysil!cami do tclegraf6w clek
rodniej ·ze artystyczne wyroby. tr¥cznych, na pocz;~tku tego stulecia zajn1o,val tyl-

Patrz'1c nat~ latwosc cud own~ z jaktb osady me- ko 1niej ce w gabinetach :fizycznych. Obecnie cie·
taliczne, pod wplywem sily elektrycznej, utr,vala- plo, swiatlo polCA-czenia i rozklady chemicznc, str~
j~. siQ w pos~gi, wazony i roztnaite przedmioty u- canie metalo'v wcz(!stkach niewidziainych, poslug~ 
zytkowe, przypominamy obie pot~ine formacye telegraficzn~, silQ ruchu, wszy tko to otrzymuje 
solne \vy py Oni~ przy zachodnio-polnocn<hn po- siQ za pon1oc~ owego dzialacza nicwnikiego, nie
brzezu Hiszpanii, ktore z wiecznie ruchomych fal doJ·rzaneo-o 'vzrokicm i ro,vnie ta)· Ctnniczco-o w ka-

• b • b 

oceanu wystQpUj1!- w ksztaltach stalych. Tam pa- walkn bku, ktOry potarty o sukni~ przyciq,ga lcf-
ro,vanie jest tom, czem w galwanoplastyce elek- kic cialka, jak w gromonosnej chmurze, gdzic siQ 
trycznosc; tylko ze nierownic n1nicj zadziwia wi- objawia piorunetn. Gcniusz czlowieka, podbiwszy 
dok krysztal6w soli powstaj~cych skutkiem ulo- juz pod s'vCJt ,vladzQ powietrzc, wodQ, ogie1l., par~ 
tnienia si~ wody, jak w owem dzlcle elektryczno- i swiatlo, umial nareszcie i ?il~ piorunu zamienic 
sci polCJ;czenie odosobnionych aton16w Inetalu w ca- w narz~dzie swojcj woli, i rzecz szczegolna, strasz
lo 'c jeclnolit~. Przed dwoma lub trzema jeszcze ny ten czynnik fizyczny okazal siQ najpowol
dzie i~tkami lat zdawaloby si~ niepodobien twcm niejszym i najbardzicj skutecznym ze wszystkich 
zeby z ubtelnych cz~stek metalicznych nagroma- jakie intelligencya zdobyla na przyrodzie. 
dzanych pojedynczo jedne na drugie, otrzymac 
mozna bryly z~ota, ~rebra i miedzi, a jcdnak dzis 
o tern przekouywa codziennc doswiadczenie. 

Gdy w dobrze zaopatrzonem lahoratoryum che
micznem znajdziemy sloiki zawieraj~ce czarny pro
szek, z napisanti: w~giel ziemny, 'v~giel drzewny, 
w~giel cukrowy i t. p., odsuniemy je, jako bynaj
mniej nie ciekawe. Ale obok stoj~ce sloiki, takze 
z czarnyn1 niepozornym proszkiem, noSZC! napisy: 
zelazo' miedz, cynk, ol6w' cyna, srebro, zloto, i te 
juz zywe obudzaj~ w nas zaj~cie . W C!tpimy jc. zcze 
czy napisy, tak sprzeczne z pozorem zewnQtrznym, 
s~ rzetelne; lecz chemik w oczach uaszych bierze 
po cz<!stce tych proszk6w, topi je w tygiclku pod 
dzialanien1 dmuchawki i pokazuje nam brylk<2 

Na 'vysta,vie paryzkiej podziwiano takze wyro
by galwauoplastyczne pp. Hulot i Coblence. Pan 
Coblencc odtwarza ~ tronnic~ drukowan<h z teks
tem i z kliszami, w taki sposob zc moze sluzyc do 
odbijania na prasie, czyni~c tyn1 sposobem rcpro
dukcy~ dziel illustro,vanych rownic latw~ i tani~ 
jak zwyczajn~ reprodukcy'!t drukarsk~. Pan 1-Iulot 
do nicpoznania na ~laduj e bilcty bankowe i piecz~
cie, odbijane w tysif!cznych egzemplarzach; klisze 
jego otrzymywane drogq. galwanoplastyczn~ ~ nie
porownane, a w reprodnkcyi rycin posun€!-l si~ rze
czywi 'cie do o tatecznych kranc6w sztuki. Praco
wnia j ego przy 1neunicy p~ryzkiej jest prawdzi
wym przybytkiem naukowym. 

SZCzerego zlota, Srebra albo miedzi, toSO\Vlli e do a jednem Z tegorocznych posiedzen akademii 
naczynia z jakiego zaczerpn~l o\vej czarnej ub- nauk 'v Paryzu p. L~noir, galwanoplastyk pierw
stancyi. szego rz~du~ przcd tawil bronzy w najwyzszym 

a tr~cza i~ tu uwaga ze adepci \Viek6w uply- stopnin wykonczone, j ednostajnej wszQdzie grubo
nionych, mnietnani posiadacze ka1nienia filozofi-' sci a przytem nadzwyczaj lekkie. Spo ob otrzy
cznego, otrzy1uawszy raz szlachetne metale 'vczar- mywania jego wyrob6w zalezy na wprowadzaniu 
nym 0 adzie, latw~ mieli spraw~ z tak zwanem ro- do wn~trza formy jednego lub kilku drut6w prze
bieniem zlota. ypali oni sw6j pro zekmetaliczny, wodnicz~cych, ktore po calej powierzchni wydr~
zamia¥t w~gla, do retorty, a potem 'vydobywali zenia osad 1netaliczny rowno rozkJadaj~. Mozna t<! 
z niej tyle 'vla 'nie zlota, ile poprzednio wloiyli. drogq. otrzymywac przedmioty dowolnej wielkosci, 

Dzis galwanoplastyka, za pomoc'!t plyno'v odpo- a przedlozone akademii nauk rzeczywiscie nazwac 
wiednio umetalizowanych, powleka dane przed- mozna arcydzielami. 
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Rozumie si~ samo z siebie ze kazdy galwanopla- cuzka wprowadzila juz w uzycie niektore wyroby 
styk-arty ta wyrabia takze wszelkiego rodzaju or- p. Ondry, zwlaszcza do budowy latam morskich. 
namentacyc, ktorych liczba j est niesko1l.czona; bo Lecz najkolo alniejszem podobno zadaniem gal
w szystko co tylko mozna pomy '·lee o trzymuje si~ te- wanopiasty ki je t pokrywanie spod6w okr~towych 
raz drog~galwanoplastyczn'!, z pomini~ciem dawne- grubq, warst\v~ tniedzi, dia ubezpieczenia ich od ni
g o sposobn za po1noc~ odiew6w, kt6ry nadwer~za szcz~cego wplywn wody morskiej. I ot6z zaklad 
formy i nic przcdstawia takiego wyko1iczenia. .Auteuil blizkim je t o iq,gni~cia tego celu, bo w 

N · h · · t 1 1 1 przyrzq.dzonych ku temu adzawkach mctalicznych a1powszcc nieJszym przc o ce e1n ga wanop a- . . . . I 

.J , ~ ,· • .. ., ogromnc JU~ sztuk1 c!rzewa, ponabiJane wrownych 
styk1 nazwac mozna udoskonalen1e prac art} stycz- d t h ld . . . d · · d l · 

h k . 1 b . . . . h o s ~pac gwoz z1am1 m1e ztanemi , po szy nte-
nyc , pol~czone ze zna om1tem o ntzen1em IC . k . d . p t k' h ' b 1 . d h . . dl 

W 1 k 
1 • 1 1. t . . Ja o m1e z1q.. o a IC pro ac 1 za nyc JUZ a 

c eny. sze a o rown1e roz eg·1e zas osowante znaJ- 1 1 t k' . , . . l . , 
d 

. . 1 . 1 ga wanop a y 1 ntema gran1c, 1 n zn1e nazwac, 
z1e ona z czasem 1 w zawoc z1e I rzemy owym: . / ., . . . . . 
lb · kl d 0 d t 'l kt , J~ mozna sztul,q. 1 ob1en1a t ego wszystktego na zi-o rzym1 za a p. u ry w u eu1 , orego d . , . k . . 

wspolpracownikiem j e t p. L evret oficer marynar-1 mn~, 0.0 awnieJ wy ~nywano za pomoc~ ognia 1 

k . fi k' J. • • • d · · · d t k 1 t 1 top1en1a. \V pracowntach p. Oudry wszystko po-
I rancuz lt:J, JUZ ZISiaJ o y a ne w yn1 wzg ~- 1 . . d . , h k I · 

d · d t · d d W b. · t w eczone JCSt 1n1e z1a, nawet zyny ma:~.yc o e1 z1e prze s aw1a owo y. yra IaJa atn wpraw- 1 . h ::) k ... . , . . 1 

d · , · · d . t t 1 . b:. t . s uzq.cyc no omn1unikacyi wewn~trzneJ; a ntema 
z1e po CZQSCI 1 p1·ze m1o y sz u c1, 1zu erye, ryc1- I' , . . . . l . d l 

kl
. , d 1 . t . 1 . ,. . . 1.v~tp IWOSCI ze nawct zywe Cia a organtczne a y-

ny, 1 zc, me a e 1 • p., ecz naJwaziHeJszytn pro- b . 1 I t . b , 
d k · 0 dr 1 · · lk" l Y SI~ ga wanop as yczn1e po ronzowac. u tcm pracown1 p. u y sq, sztu ti w1e 1c 1 roz- D . t t . .k. d kt , 
miar6w, szczegolnicj dla uzytku marynarki. kwa 'vi~.c o a ntehczynnihi kprzyrl~o zone . ore 

nau a w na,1now zyc czasac u ce om swo1m o-
W i t ocie powiedzicc mozna zc P· Oudry w zy- brocila, swiatlo i elektryczno I c, w dw6ch roznych 

tkie przedtnioty zamienia nic w zloto, jak niegdys gal~ziach sztuki zastapily prace ludzk~: swiatlo 
u ilowali alchemicy, ale w micdz. Rury ogron1nej przcz fotografi~ stalo i~ maiarzem, elektrycznosc 
dlugo ~ ci, walcc do wyci kania pl6cicn i p erkal6w, przez galwanopla tyk~ snycerzem. Na polu za I za
pot(Jzne la11cucl1y okr~to,ve, krnty, O'Wozdzie ko- tosowan czy to przeinyslowycll obydwa te dzia
tlarskie, rynny, powleka on warstw~ tcgo metalu, lacze nieocenione swiadczq, nam, i jeszcze swiad-
nierownie trwalszego od zelaza. wio,rynarka fran- czye b~d~, przyslugi. . 
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