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G0RA SWI:~TOKRZYZKA. 
• 

"''ST~ z NOTA'l'Rlt PODKOZNYCR 

0 S K A R A FLATT. 

Przesliczny to byl dzien sierpniowy, gdym ko
lo poludnia opuszczal J{ielce i ostatnie pozegnanie 
z podroznego wozka znajomym i przyjaciolom za
sylal. Pi~kne Kielce z wabnq, zalotnosciq. rozto
czyly si~ za ron~, kryj~c w coraz grubszej, mglistej 
oslonie wszystkie swoje uroki natury i wszystkie 
skarby sztuki. am z sob~ zostalem, ale tak bylem 
zaj~ty wspomnieniem, tak mysllubowala si~ cif!gle 
wstecznym biegiem, ze nie mialem nawet czasu obej
rzec si~ po okolicy, az juz Radlice min~lem. Odt~d 
uwazniejszem juz w kolo siebie spoglq.dalem okiem, 
a choc nieraz jeszcze przypominala mi si~ Karcz6w
ka, katedra kielecka, dzieje biskupiego palacu, lub 
tez bogata w arcydziela penzla rozg}osnie znana 
galerya obrazow, zwolna jednak terazniejszosc 
odzyskiwala swe prawa, zwlaszcza tez od chwili 
kiedy otaczaj~ca mnie okolica przybierac zacz~la 
odJ .. ~bny, charakterystyczny wyraz. Zaraz za G6r
nem, przedBielinamijeszcze, oko oswajac si~ zaczy
na z pasmem lysogorskiem. Bujn~ zieleni~ i zlo
tym klosem faluj~ce niwy pi~trzq, si~ ku wschodo
wi w szeroko rozsiadle gorzyste olbrzymy, a ka
idy z nich prawie dzwiga na barkach lesist'!
oponcz~, a kaida zielona, a kazda 'jnnej bar,vy. 
I nie sp}y,vaj~ si~ te barwy w jedn~ calosc lago
dnem cieniowanienl zieleni: smialym p enzlem na
rzuca tu przyroda obok siebie kontrastowy kolo · 
ryt swiatla i cicnia, wedlug tego jak swierkiem, 
czy jodl<!, d~bem czy brzoz~, olsz~ czy bukiem le
sisty zaw6j utkac jej si~ podobalo. T e gory, niby 
kwieciste, zieleniej~ce piramidy, brzez~ calywscho
dni widnokr~g, w ktory wjezdzasz niby do taje
mniczej cudow krainy. Wi~c tei cuda tu zaiste, 
w tej woni powietrza, w tej swiezosci w kolo roz
lanej: urok tych cud6w oceni kazdy, kto raz cho-

Ksi~GA SWJATA. Cz. I. R. V. 

• 

'!'am si~ od wiek6w wznosl llo porowy gory, 
Gaj swiadu nieprzyst~pny, gtuclly j ponury, 
Tnjemnym snm wiet'zcholeJt obrzt<lom oddany 
W migt~j~tcych plomicniach zwidza!y uleblany. 
Tu Lelwn i P olelum micwaly 8wi~tnicc, 
Zabobon sw e sied1isko, gody cza.rown ice, 
P6ki ich nie zniszczyla rfka BoleRlawft, 
Na ~ruzach batwochwalstwa 8wi«:te w.tnoszttc prtnva. 
Tak t~j r~cc oAwiaty winniamy nasiona, 
Jakie si«: dobyc mo~ly z bnrbarzy{lo.;twa l'ona. 

ciaz w wiosenny 1ub letni poranek odbyl prze
chadzk~ po ulicach War zawy. 

Wkrotce dzielila si~ przedemnq, droga : na lcwo 
,. 

wiodla do ko ;ciola i klasztoru S. l(rzyzkiego, na 
prawo do Nowej Slupi. Nie chcialen1 stracic pot~
gi pierwszego wrazenia. Obralem wi~c drug~ 
z tych drog: wiodla ona przez grzbiet ·f:Jysej gory , 

i obiecywala mi przedstawic S. l{rzyz w calym 
majestacie, w calym uroku, jakim . zeroko nad r6-
wninami opatowskiemi panuje. 

, 

Od chwili jak wjechalem w puszcz~ S. l(rzyz-
kq,, poznalen1 dopiero do jakiego stopnia idcalnej 
doskonalosci moze dojsc nieprzebytosc drog na
szych. Droga do Nowej Slnpi kamieni ta, znurto
wana korzeniami i wybojami , 1na wprawdzie juz 
wnormalnym swoim .·tanie ustalone zaszczytne 
imig w blizszej i dalszej okolicy; ale wyo brazcie 
sobie t~ urog~ we uwa czy trzy dni po gwalto
wnym uraganie, ktory drzewa powalil i rozerwa
wszy goscinicc wij~cy i~ po grzbiecie Lyso-g6r
skim' szeroko utorowanem lozyskiem poniosl wo
dy ulewne na okoliczne io!a. Gdyby nie obo
wi~zki milosci chrzescianskiej , pragn~lby1n, dla 
uwyuatnienia opisu, ll~byscie wraz ze mnq,, kochani 
czy telnicy, doswiadczyli tej kilkogodzinnej prze
jazdzki. A jednak nie czulem ja z razu znuzenia, 
ani tez zrazaly 1nnie te lekkie niewygody. Zapo
mnialem nawet o nich zupelnie wobec mysli ze 
jestem na: ~ysej gorze, ze w kolo mnie roztacza j~ 
puszcza Swi~tokrzyzka, ze te miejsca byly swi~to
sci~ jeszcze dla zamierzchlej w dzie i~ciu wiekach 
Slawianszczyzny, ze tu rozlegaly si~ spiewy na 
cze 'c Poswista, tu czczono L elum-Polelum ... tu 
wreszcie, gdy przed promienistem swiatlem krzy-

2 6 '· ' 
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za znik!y zlndne cienie Ladona, Marzanny, wio.to- . u ty; szum lasu zdawal mi si~ zydz~cym smie
wida obrnllud glowne, ulubionc iedli ·ko i stolic~ chem ... Trzy godziny juz przeszlo jcstem w lesie, 
czaro'v i czarownic. Magiczny urok '\vial z kazde- a tu o bozym ~wicoic ani my 'lee jcszczc: wozek 
go ziela i li tka fjysej g?ry tala , iQ ona slawian- coraz wolnicj siQ toczy ... zgubilen1 w~tek poetycz-

~kiru I3rokcncln, a noc ... Jaua Chrzcicicla, prze i- nyel1 tnarzet1. Zazdroscilem juz czarownicom tej 
lcnia wio ·cnne i jc ·ienne, uroczy t~ pan1i~tk~ ty- wygodncj lopaty, jak~ im niewybredny gust Iudu 
si~ca legend zapi 'njc ludowa wiara w ksiQdzc po- naszego ofiarowal do nadpowietrznej podroiy; tej 
da11 swoich o popularncj Ly ej gorze. vV 'rod po- lopaty, na ktorC1J siacll zy leci czarownica O'dzie ze
nnrych icni6w pu zczy i glnchej do kola ciszy, chce, nie iona pot~g::J: zakl~cia: 

p l 0 i , n i c p r 0 t. - \\' i e . n i c \\' i e s, 
Bie:;ic nie' ! 

odbrzn1ic,vajt!-ccj tylko powaznytn, pelnym szun1em 
nieprzejrznncgo la u, zdnlo tui iQ co chwila wi- · 
dzicc to jakic bozy zcze pra·}lra-ojc6w, to cza
rownicc z jctniolC!, to rozk,vitajf!C~ paproc... Tam 
zdalo n1i siQ bieluchna po tac mignQla \V ~rod drzew, 

Zdaje tni iQ ze gdyby Mcfistofeles, za wybawie
nie runic z tcj nieskoitczenie dlugiej i mQCZC!cej 
drogi, i~dal odemnie podobnej jak od Twardow
skiego nagrody, kto wie czybym mu jej ocho
czo nic 1>rzyrzckl. lc hies sifJ nie pok:aza} ode
pchnqJeni tQ pokus'~ i czystsz~ odetchnqlcm tny ~~~, 
z okiem nad szczyty drze'v wzniesionen1. Bekki 
brzezek ja no' ci zaswiecil mi zdala, i wpatrzylem 

i dzwi~czy 1ni w uchu dziewiczy j 'j ~· zcpt.: 

C1.y (jisza._ czy hurza, 
J) o liny i " 'zp;orza 
Przcbicganl z t~sknoh} . 

U jakichie pro"O\\ 
Oupocznie 1. sicroto '!: 

N i '" zicm i n i ,,. niehic 
Pociechy dla ciehie: 
Bo ial rna , 1. - do bogt)w·! .... 

To To1nira! ot \V 'lad tr~bki zda tni .... i~ Etne
ryk· ·tnttgla, udatna po tac, zapal lo\viecki tli 'v o
ku a ~'vi~ty majc~tnt na czol :-.. Zbli%a iq ... trzn k! 
• • • • • f I 1 rOZ\VHtne n1arz nu:t, 1 uro\va r~cczy\visto c prze-
dcmn~. 1 .... olo zlnmauc, bryczkn przcwrocona, ja 
lei~ na prze iCAklcj ludowemi podania1ui zictni. ie 
maly to klopot, '\V ~rod la u, w pol drogi, zdala od 
w i, a tu slo{H~C ku zachodowi. Po ylan1 tedy zlo-

I • I 

rzecz~cego wozn1ce po pomoc, a --am na przcwro-
conyin "vozku ~ jak iaryu -- z un, gruzach l{artao·iny, 
rozmy ~lac zaczynam nad ·,vojcm polozenicm, ktore 
mu ialo bye koniecznie figlem jakiej ' Ly ~ogor ·kiej 
Orcady. icwielc tu i na pon1oc blizk~ liczyc nlo
znn. oy lo, bo Z ochoczej gotO\VO 'ci do U lug nie 
slynf! 'wi~to]{rzyzcy 'vie lniacy. adci~gn~l 'vresz
cic i n16j woznica z chlopkien1 jnkims drzcwo 
wozqcyn1: z dzi,vn~ sztuk(! i 1ui tcrno' ,iCA- godnq, 
wystawy po\V$Zechnej, skr~po,vano i ze ztukowa
no jako~ kolo, i po p6lgodzinnyn1 odpoczynk:u, 
znowu po,voli i o ~troznie potoczylc1n i trudn(!. i 
skalist~ dzi ~ przcznaczet1 n1oich drog(!. ZpochnlliT
niu.!o mi jako ~ \V oczach- czy ty pryzmat poezyi, 
przez jaki pogl<!daletn na O'OrQ wiQtokrzyzk~!, 
zakopcil i~ sadzami nicchQci i znuzeuia; 'v miej
sce bialo zatnej Tomiry prze ~ \viecala tni z poza 
kazdego drzewa suchozyla postac czaro,vnicy, 
z wkl~ lem okiem i zlo ~li,vie przedrzeiniaj~cemi 

l 
i~ wei1, i mitno wicazy zamkn~ly siQ oczy. .. byla _ 

to cliwila spoczynku wzburzonycli '"raze.U.... Na-
l gly bla k uderza me oczy, szybci 'j potoczyl i~ 
'\Vozek, otwieram oczy ... i okrzy){ zdumienia czy 
zacllwytu '\Vy"darl i., g}o!.no z n1ych pier i. 

udnyz bo bozy ~wiat roztacza} iQ przeden1n~. 
1 pU zczalenl siQ z rrory' z czarnej otchlani g~ "'twi· 

uy Je, nej \V tnaj 0'\VC!, KWieci 't'! KotliUQ, WSrod kto
rej "\VC!Zkinl stnugietn, ko I cj elnq. '\viezyc~ uwienczo
na, ci~gnie iQ bielcj~ca na zarym tie zn1ierzchu 
o ada: to 1Vou:a lupia. lonce juz zachodzilo i 
z przcci,vleglego pa n1a gor utworzylo prze 'liczny, 
malowniczy K:rajooraz. lupit~. juz w mToku: cienie 
nocy roz,vie ·zone juz nizko nad zictniC! do polowy 
0'6r; wyzej 1nro.K je zcze nie siQga, rozplywa siQ 
w pol I 'vietle, a '\vicrzcholki gor pro1nieniej'! kra
'::J: ostatnicli slonecznych promieni. Ta antyteza 
dri.ia i nocy, ~~wiatla i cienia, to upla tycznicnie tej 
wiecznej walki dw6ch zy,violow, tego 'viecznego 
dualiztnu, zyjq.cego od 'viek6w w naturz i w stwo
rzeniach zywe uczynil na n1nie 'vrazenic i z rze
wn~ 1ny q~ zj zdialem do ln})i... le o-dziez ten 

I 

wi~t!y l(rzyz? :,'viQty Krzyz, eel n1ojej pielgrzynl-
ki ... gdzie on? odbrzmie,valo w n1<~j dnszy w.rzq
cynl niepokojetn, jak Bohdanowc; ,.Ron1a! Ron1a! 
gdziez ta Rot a?'"' 

z dopiero O'dyn1 'vjezdzal do Slupi i pojrznl 
w gorQ, ostatni n1ozf', jedyny jeszcze promyk ze
gnaj~cego nas do jutra slonca, dal mi odpowiedi, 
zablysn~wszy 'wietuie przed okiem na kopule 

• 
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'wi .. to-kr~;yzkiej. Za chwilQ zaden juz pron1yk po ~g w klQcz~c 'j pol;; tawi , 1n~zczy-zny czy ko
~wio.tla nie rzucal disho.rmonii w cudn~ noc ier- ·bi 'ty" trudno to odgadnC:!c w tarozytnytn tytn za
l)niow:=!, 'v.zywaj~c~ do marzei1 pod gwiazdzi ty bytku z dzieciJi twa zaletl,vie 'yyrrl~daj~o6j ztu
swoj namiot. ki. Lud okoliczny opowiadalo~· ndQ o t lj kobiecic, 

Zanocowaien1 w "lupi: 1nale to, ubogie 1nia tccz- bo kobietf! micni ten po ~g po'v zccl1ny rr.lo~ Jndu 
iko, zabndowanc ,"'atnemi prawie ~rewnianetni do- ( ( choe go ni ktorzy, przewodnicy nnw t ]~~tncry
mami, knpi~ce1ni , i~ nad skro1nny1n w~zykicm ki m nazy~v.nj:~ ). Ala ~o wi~e by~ pos~O' 1 ol kiej 
Pokrzywianki. Starozytny, wcale dobrze utrzy- jtlikit~j ~ iOJadnl ny piQknej pokutnicy, l .. torn, dht 
man~ ko I ciolck panuje nad cioh I rn, rolniozem zmazania i ..,zkich (Trze .Uo,v zywota Hlul ownln 
mia teczkiem, nroczo przytulonem do stop opie- '\vej ~c na kolnnach do ~wiQtokrzyzkiego ko ~ cio la 
kn:Uczej gory. lupia nowa (tak zwnna dla odr6- na blaaaln~ rnodlitwQ. Ale i tn zna ~ dn ·h byl eh ... -
znienia od wsi -1tara 1lupia, o c'vierc mili zt~d po- tuy, ale slabc cialo· niepodolaly ily pokutnicy 
}ozonej), zawdzi~cza byt WOj jcUnCIUU Z opatow UCzynionemu 'lubO\Vi-a JUOZC tez \Vyht\VUnia j Ril
benedyktynskich S. Krzyza, i zwala "iQ pierwotnie neao po tanowi nia nic talo: do~~ ~c Mn tdalena. 
SluJJ. Jak jasne chwile dziejowych wspomnie11, tak na za obrala lat,viej · z~, praktyczni j ZC! urogQ po
i koleje losowych nieszcz~sc dzielila Slupia z kla- kuty: \V tniej cu dokc!.d doj ~c zdolala no, lt.l~czkach, 

' sztorem ., . I(rzyza, Jnajf!c samn przez si ... pozy- 'vznio }a kamienuy post!g, na patni~tk .., i prz . I tro-
czaue tylko w dziejach znaczcnie, o tyle, o ile kr6- g~ przy zlycb wiekow. 
lowie poJscy Zt\trzymywali ;iQ tn dla oubycia pie!- J esJi ~jednak W po tycznej bal'\ViC 1110. i'"' wanl ja
grzymki do lynq,c.ego cudatni klasztoru. Wyl'!- wic legenda luun, to przyjrzyjcie iQ dohrzc tennt 
cznie chrze ~ciauska luduosc mic~cila i~ niegdys niek ztaltnemn glazowi to po tac Totniry, .r.:1kl .. -
w ~ ,lupi; dzisiaj inaczej. Zaraz na wst~pie do za- , t ~j w kamie11 (rl en1 [~meryka: 

jezdnej karczmy, w posrod ry.nkn, po\vital mnie Cza , c.o ,vdzi~k ,v ,vszystkiem, na,vel "p ~ .. lazie zma·oc7.), 

t.uadycyjny atendarz i mloda zydoweczka,"a ponie- ~ta~t w lyrn po. tl r-u piQkna idealy; 

w:az nie bylem wcale ~¥my 'lny iW ZC!danych wy- ~ecz ojc«h ojce oll ojco~N sfyszaly, 
godach, nie znalazlem wifJC powodn zlorzeczyc Ze uyl on nicgdy~ k z.t;nltny i uroczy .. 

I . d .1 , · Po!Sf}g ten I\voJna podlug \vie4ci ludu, poMTo nemu rozwijaniu SIQ u nas ogounosc1 'v za-
\\7 st~puje drogl}, co siQ z gory schyla ... 

jazdach i hotelach prowiOcy,ounlnych; a .moZc tez A chuecieli wiedziec kiedy kres podrOZy togo 
obznaJ· mienie iQ z hotelami :\Varszawskiemi na-
stroilo mtaie do ta,kiej WJyrozuu1ialo~ci. 1 

I :\Ve ~nic nic opuszczala mnie 1nysl o 8wi~to

$rzyzkim kJasztorze: WSrod czarnejnocy na 'ZGzy

cie gory 'vidz~ unosz~ce i~ nick ztaltuc baLwany 
I 

Pogody, ._',vistu i Poswistu; ja ny promien lone-
czny rozdziera maly cie)l)nosci padaj~ ~ tvwozone 
balw.any i i\vznio la, maje tatyczna po tac rycer
skiego m~za na obalonych szcz~tkach utwierdza 
krzyz, z pod kt6recro wyra ta ''vi~tynia pan ka. 

ie widz~ oblicza, ale duch m6j odgadl bij(!ce pod 
zbroic~ hrobrego erce... Przerazliwy jaki' od
glo zm~cil czy tq, melody~ dzi~kczynnego hy
mnu ... ~budzilem si~-to kogut z'viastuje jutrzni'!. 
Zal mi bylo rzerwauego 'vidziadla, ale l'"ad hy;lem 
zbudzeniu, bo jc zcze do 'witu daleko, zara mgla 
zalcala dolin~ i gory. }Vi~c r~czo naprzod! 

:Z porann~ modlit-w~ na ustach i z n1lodzienczo 
bij~cem ercem przesun~lem ~ i~ przez u ~pione mia
to , ~ak cien bez zelestn. Przy w t~pie pod g0r~ 

picrw zym [pf!zedmiotem oaki uderzyl me oczy 
w 0.blizu dr.ogi, '-V posrodku drzew, byl kam.icnny 

pokutniczcgo (rJazn'? 
. . . . ra iyj:)ca skala, 

:\ie uojdzie . ltzytu, ilZ \V 0\V dzier'1 postr·achu, 
(joy trf).bq 'v lrz(L · ni~te boi:t , 
·a gruzach w ·zech wiek(hv gmachu, 

Grohy i~ z jQkiern ol\VOfZfl. 1). 

"Vyzej juz na ... padzi to ~ci gory potyka1n dwie 
kapliczki ze . tacyami-wn~trzc kapliczek pokryte 
lieznemi napisatni pami~tkowcmi, i coraz wyzej i 
coraz dalej juz teraz zerok'!- drog~, 6lizk~ i ka
mieni t~ pn~ I i~ w g6r~ g~stym jodlowym lase1n 
poro l~, t(} . am~ dro()'~' ktor:~ przed 4461aty p~tni
ko,val Jagiello, \vyprawiaj~c si~ pod Grunwalden, 
a po nim l{azmirz J'agiellonczyk, i wrc zcie Zy
gmunt III, zano.-zC!C dzi~kczynnc modly za pogron1 
rokoszan na Guzow kich polach. W pol godziny, 
zwawym id<!c krokiem, ujrzalem roztwieraj~c~ i~ 
przedetnn~ koron~ lesn~, i tam wy oko, na zielenie
j~cej plaszczyznie wystrzelil przed oczy powazne
mi ksztalty kosciol i klasztor swi~tokrzyzki. J e-

1) Tomira, str. 7 i 4. 
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szcze w snie slodkin1 pogr~zona byla cala doko
la natura, tylko rozowy odbla k' jakby nadzieja 
jutrzcnki, drgal na ostrym szczycie wiezy wien
CZ(!Ce j kopul~. Przez chwil~ ze czci~ i "vzrusze
niem spogl~dalen1 na t en widok, i zdalo mi siQ 
ze rozowy blg, k Bolet)!awowych czasow z. tQpuje 
na mlodzinchn~ Polsk~, spowit<1 jeszcze w ciemno
sciach porra!1 ·twa. A poten1 w biegu juz stan~lem 
u stop swiCltyni, na zr~bie g~stwin~~ puszczy obro
slej o-ory - i cal~ pier i~ i cal~ du z~ w i~kalem 
w ~i~bian ki obraz wschodz~cego lonca. Nicwielu 
zapcwne znajdzie siQ braci i io tr n1oich, ktorzy
by raz chociaz nic ogl:J:dali tak cudnego wid,oku 
w piQkny wio enny lub letni I oranek, a j e lli s~, to 
z dn zy ich ialujQ i w imiQ milo 'ci bliznicgo zach~
cain do powctowauia obie t ego w przy zlo I ci. Co 
do 1nnie, czQsto juz zachwycale1n siQ t~ codzienn~ 
urocz ysto 1'Cic111atury. J est to tak wielki dram at t o 
zbudzcnic do zycia wszech i tot st\vorzenia, - ze 
zdaj c iQ ·an1 Bog wielko~c.i , la ki , piQkna i milo
sci z ·t ..,pnj e lHt zictniQ··· ~1am t~ I C\Vll:! wiarQ, ze 
gdyby ludzic cz~ ~ciej dziQkczynn~ lzC! i modlitw~ 
wit ali 'v ·chodz<tce slonce, 'vi~cejby mieli 'v ercu i 
Boo-n i 1uilo.~ci. igdy j c zcz zadcn ranck tak 
\V panialc nie roztoczyl i~ prz detunC!,jak ranek 9 
ierpnia na .~wiQtokrzyzki ~j o-orzc. f y zna byla ta 

majcstatyczna purpura nicba, coraz og ni 'ci ej kra
sniejq a llU \VSChodnim widnokrQO'll; Wl'C zcic 
z krwawcg o l ona try n~l snop plomienisty, i jakby 
zaklQcie1n czarodziej kien1 budzi ~ iQ cala przyroda 
\V s'vietlttn I j trcfie. --~le tanl w dole .i (\ zcze noc' 
j eszcze ci ~ za. T eraz walka kr,vawej pnrpnry z zlo
ci tc~ barW<1 ~ wintla: lan1it1 iQ , wiQZ'!o protnienie, 
niebiatl. ka harn1onia j e plata. i \V bialy ·n1ng dzien
ne ('Yo ~,viatla topione , plynf!, na ziemi~ . OO'ni ta 
kula, oko nieba, coraz iQ 'vyzej i 'vyzcj wytacza, 
a roz i zloto blednf! na niebie i rozply,vajC! si~ 
w ja ny, pr~ejrzysty bl~kit. Swiqtynia pan ka 
picrwsza owiana ~wiatlem niebiai1ski ' 111: ja.k j ej 
S\vintlo I c pro1nieniejo nad cien1no 'cit1 doliny, tak 
s'viatlo ko ~ iola proinieniec powinno ludom. z,vol
na i pu ·zcza le Ina zazierac zaczyna 'vierzcholkami 
drzew 'v mlt~czny n1ug ·,viatla lesne pta t'vo za
wodzi glo 'no dzigkczynny hynJn T\vorcr : rozwi
dnia i~ "\vzrok 0"~ t\viny. 0! pra,vdg, pra,vcl~ po
wiedziales zacny na z pi~knoznawco: ,Kiedy Bog 
w zechmocny pierw zy raz oddziclil ciemno 'c od 
swiatla i z nocy chaotycznego zatn~tu zywiolow 
wyprowadziljasno 'c, byla to najw panial ·za chwi· 
la w dziele stworzenia , ktor~ ~ .. calym j cj majesta-

cie poj~l Michal Aniol i natchnionym penzlem od
dal w pierwszym obrazie Stworzenia swiata ... '' 
Mgly coraz nizej opadaj~, wiezyczka lupskiego 
kosciola wyjrzala nad szar~ pomrok~... j eszcze 
chwila. .. budzi i~ n1iasteczko. Czlowiek wtedy 
dopiero my IIi o 1)orannej modlitwie, gdy juz prze
brzmial oddawna dziQkczynny hymn calego stwo-

• rzen1a ... 
Chciale1n dzis uprzedzic mieszkancow Slupi, i 

z gl~bi duszy wznioslem modly slowami ukochane-
• go wteszcza: 
Och dusza moja- jak spalona niwa, 
Z jutrznir}, o Ouchu! driy pod skrz.ydty twemi. 
Niechi c co ws ian c ,,. gl ~biach j ej spo czy\\ a, 
V..' kvdeciu na owoc bujnie s i~ rozpleni; 
Co mQtne-bru<lnc-nicchaj zamrze na do ie, 
Co ... 1n~lne-mgtawe-niech ''" ro ie opadnie ! 
Juz dusza moja, wi~zie n, dzwoni w p~ta, 

Ku poczQtko,vi s" ·ojemu siQ miota. 
Gotqbko ' icba! przeczysta, przeswi~la 

Pia tunko roszczki cudownej iy" ota, 
Duchu! ku duszy mojej powion blaski! 
Blogosla\Y ku niej slrumieniom T\vcj taski ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

za,vcze I nie j e zcze do kosciola i do klasztoru, a 
tu tak 'wiezo, tak lubo, tak blizej zdaje siQ nieba, 
zc siQ i oczu od rozkosznego dokola krajobrazu 
oclerwac nie chcc. 'VifJc nin1 do kosciola zadzwo
niC!-, zcjdzcic tu ze mn~ poza clziedziniec kla ztor
ny i poigrajcic z ech en1, ktorc tak lvyraznie i do
no lnie wtorzy tu kazde lowo i diwi~k kazdy, ja
ki z pier i na ·zych o okoliczne odbija iQ 'vzgorza.. 
A 1noze spoczniecie 'vraz ze 1nnC1 na tern tu urwi
sku a ja tymcza en1, uskrzydlajC!-c pan1i~c widome 
mi pan1iC!tki \vy nuj~ warn dziejowe pa ·mo tej 
lwi~tyni, by ' n1y jui ~wiadomi rzeczy i z przeszlo-
1 ci~ zbratani w j ej progi \veszli. 

Lysa gora, .Jlons alvu ~ , w przy,vilej u J agielly 
zwantt takze Lipec-, przez Dlugosza Katwa,·yq, 
w pozniej zych czasach od kosciola Benedykty
no"\v zostajc1cerro po~ \Vezwaniem . Krzyza, przy
biera naz'vQ Gor.IJ :-1 1Diclo/r~r:y:lri4i 1llons Cruci . 
Nie zgadza i~ tradycya \Ve 'v~kazaniu j akie miauo
wicie bozyszcza dawnych law ian cze 'c na tej 
gorze odbicraly: jedni t'vierdzC1 ze L elun1 i Pole-, 
lum, inni ze potrojne bozy zcze : ., ,vi t, Po 'wi t, 
Pogoda. 'Viadomo 'c z miej cowych kronik, wyr.y
ta dose obszernie na marmurowej tablicy, znajdu
J~cej si~ na jednyn1 z korytarzow kla ztornych, 
objasnia, ze pierw za mysl \Vzni~sienia ~wi~tyni 
czci prawego Boga na gruzach balwochwalstwa. 
na Lysej gorze, przypada w r. 996, i powzi~t~ zo-
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stala przez ~1ieczyslawa i D~browk~. l{osciol ten przytulkiemi schronieniem bogactw i mienia cal ego 
i klasztor w r.1006 przeznaczony zostal przez Bo- okolicznych mie zkaucow, piesz~cych szukac 
leslawa Chrobrego szesciu wraz z D~browk~ obrony i ocalenia pod ramionn cndotworncgo·krzy
z Czech przybylym Benedyktynom, 1)0 ich zas. za, lllU ialo tez O!)actwo ooudzic zywo chciwo c 
zam~czeniu pod Kaz1nirzem osadzil tu Boleslaw lupiezkiego Tatarzyna, gdy po raz pierwszy w r. 
12 innych, z Cassino sprowadzonych. Picrwotny 1260 krwawym szlakiem pozogi i miecza swoj na
ko I ciolek modrzewiowy Mieczyslawa, stac mial jazd na Pol kQ naznaczyl. Zrabowano w:tedy ko
ponizej dzisiajszej swi~tyni, tam gdzie widne je- ~ci6l i opactwo, a w odm~cie zniszczenia stracily 
szcze sztachety; w poczq,tkach biez~cego wieku potomne wieki najdawniejszc, najszacowniejsze 
znaleziono nawet szcz~tki tego kosciola, i drzcwo pomniki na zcgo pi' miennictwa. Dzialo siQ to za 
z niego uzyto na organy i stalle nowcj swi~tyni. rz~d6w "tanislawa, 82 opata. 
Naruszewicz fundacy'l! tutajszego kosciola i opac- W sto lat potem, r. 1370, gdy juz ojcowskiej tar
twa Benedyktynow odnosi do r.lOO , epokQ za' czy l(azmirza Wielkiego nic stalo, zahuczala na 
zlozenia tu relikwij krzyza Chrystusowego przez gorze lwi~tokrzyzkiej burza drugiego poganskie
S.Emeryka krolewicza WQgierskiego, syna S. St~- go najazdu. Tym razem byli to Litwini pod wo
fana, przenosi pozniej. Trudno bowiem byloby S. dzc1 Lubarta, pl~druj~cy poraz ostatni w Polsce, 
Emerykowi w r. 1008 orQdowac u Boleslawa za kt6ra wkrotee wspolno I ci~ chrztu stac siQ miala 
wzniesieniem swi~tyniimysliwstwemna jego dwo· sio tr~ Litwy, _, a symbolem tego pobratym twa 
rze si~ bawic, kiedy dopiero w r. 1007 swiatlo krwi dwoch nieprzyjaznych narodow stal siQ Bo-
dzienne ujrza!. dzanta, blogo lawi~cy zwi<!zck Jadwigi i Jagiclly. 

l{romer (zawsze pod rokiem 1008) w ten sposob Otoz po zdobyciu Lucka wolynskiego, niedbale 
opo,viada 0 pocz~tkach klasztoru swiQtokrzyz- bronionego "'przez l.)ietraSZQ Tnrskicgo zlachcica 
kiego 1). powiatu l~czyckicgo, jak zwic go !(romer 1), we-

~' Tenze E:rol (Bole law Chrobry) zbudowal dlug Bielski ego by! to Piotr Turski herbu Rogala, 
b_yl jeszcze przed rusk~ wojn~ tymze zakonnikom . zlachcic ziemi lukow kiej 2). Litwini rzucili si~ 
( . Benedykta) drugi klasztor na g6rzc t.ysej, w lubel kie i andomierskie strony, znacz~c dro
(pierwszy i tnial juz w l ieciecbowie nad "\Visl~) gQ s\vego przej ~cia szerokim zniszczenia szlakien1. 
za prosb~ i namowami Emeryka, Stefana wQgier- ie o tal si~ wtedy i swif2tokrzyzki klasztor; naj-
kiego krola syna, swi~tobliwego i niepokalanego dotkliwsz~ strat~ jak~ Jupiezcy calcj gminic wier

mlodzienca, ktory dobrowolnie z Boleslawem, po- nych chrzescian zadac mogli, bylo bezwiedne, 
winnyn1 swym, w Polsce przemieszkiwal i w l{o- ~raz z innemi skarbami kosciola, zabranie relikwij 
sciele tegoz klasztoru cz~stk~ krzyza S., kt6r~ ce- .Emeryka. Lupami obci~zone wozy wysylano przo
sarz konstantynopolski ojcu jego 'tefanowi za dem do Litwy, ale gdy przybyly nad polsk~ grani
wielki upominek poslal byl i ktorcj samze za naj- CQ, jeden z ladownych woz6w stan~l nagJe, i nie
przedniej ze noszenie uiywal, ostawil, gdzie i po tylko wyt~zona sila mno ·twa koni i ludzi z miej
dzis dzien ludzie zbawiennych dost~puj'b cndo\v." sea go porn zyc nie zdolala, ale co wi~ksza, kto-

1 rzeczywiscie dopiero tcz od chwili jak reli- kolwiek dotkn~l togo wozu. czy Litwin, czy by
kwie 'wi~te spocz~ly w ko ~ciele swiQtokrzyzkim, dlQ jego, jali:by gromem razone padaly trupem. 
slawa gory calej coraz rozglo 'niej rozbrz1niewac Gdy iQ z my ~lami bij~ przerazeni Litwini, by to 
zaczfJla. Boleslaw i dostojniey jego dworu hojnie zjawisko odgadn~c, Ru in pewien (podobno ducho
uposazali swifJtokrzyzkie opactwo, coraz no\ve wny, o ''viadcza im ze na tym upornym wozie, 
I_jrzybywaly mu zapisy, 1ud coraz tlumniej piel- ,v.~r6d mn6stwa zlupionych rzeczy, musi siQ takze 
grzymiec zaczC!-l zbljzka i zdalado lyn~cej cudami znajdowac i krzyz lacki, mieszcz~cy relikwie 
s,vi~tyni, a wnet i stolica apostolska obdarzyla z ~'vi~tokrzyzkiej gory, w wielkiem u chrzesciau 
ko 'ciol tutajszy nadaniem licznych odpu tow i bQd(!cy poszanowaniu. Przetrz~sni~to woz, znalazl 
przywilejow. si~ '\V istocie wspomniony krzyz, a gdy Litwini, u-

... 1\.le nie u zlo opactwo swi~tokrzyzkie loso- wolniwszy jednego zjencow nazwiskiem Choroba
wych kl~sk wojny, a bfJd~c skladowym punktem, 1~ {Bielski nazywa go Karabola ), rozkaza}i mu 

l J Przeklad Blaiowskiego 3lr. ~54. 
I) Kromer przektad Btaiowskiego tr. 283. 
:l) Bielski (wyd. Gal~z.) t. IIll str. 99. 
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~wi~t~ relikwi~ odniesc do zlupionego kosciola, ska Boza, przez tyle wiekow widomie tryskaj~ca 
6z ruszyllekko, a odglos cudu Bozego szeroko z ramion cudotwornego krzyza, kryj~cego w. obie 

iQ rozlegl po kraju i nowym uto:kiem la ki nieba relikwie Zbawiciela, czyz ta ia ka nie opromieni 
'wiQtokrzyzk~ opr:omienil puszcz~. Kromer, obja- zbl~kanych, pod jej cienie si~ tul~cych? 
sniwszy ze Litwini relikwie do wla 'ciwego ko- Ot i rozlegl si~ powazny odglos dzwon6w, wzy-

.. sciola odeslali, konczy opowie ~c swoj~ temi slo- waj~c do modlitwy, otworem stoj~ przed nnmi po
wy: ,,Sami za.~ (Litwini) z o tatkiem zdobyczy dwoje powaznej ~ wi~t;yui. 
wcale do dom6w odchodz~; gdyz zaden taki nie Ze czciq, i pokor~ wszedlen1 w uswi(Jcone tyl~ 
znajtlowa! si~, t6ryby by} s~siad6w za gwalt po- cudy, ty;l~mod·latniproO'i. Rozlcgle, ale nadet skro
O'anski zwolywal. Poniewaz to zaw ze bywa, ze mne jest wnqtrze .~wi~tyni; jedno sklepienie wi~ze 
podczas smierci krolewskiej' co zywo rozpustnej caly kosciol, 0 'wietlony szerokiemi oknami wenec-
iQ wej woli chwyta." kiemi. Ozy te wybielenie murow dodaje n1u je-

Gstatnie zniszczenie n1iesz zan i o tatn.i nbunek zcze ~wiatla i poo-ody, ale nie tej, co roz trzela 
padly juz z clirzescianskiej r.~ki. Trzykrotnie za- mysl i skupieniu tlucha prze zkadzn, lecz t 'j ja
wzi~ty Szwed niszczyl swiQtokvzyzkic opactwo, snosci, co niby lnska Boza, niby- promien milosier
a najokropniejsze bylo lupieztwo 1656 r., bo obla- dzia Bozego rozwidnia nam pogl~d w siebie sa
ne niewinn~ krwi~ kilku zamordo,vanych zakon- mych, i oczyszczn z 'v zelkiej pychy przed Tron 
nikow. . Przedwieoznego zano zon~ moalitw~. iez±e tu 

r.ro ostntnia karta wojennych lo o\V, ale nie organy, piQknc '! talle ;w presbyteriu1n, ale na-
o tatnia. zni ·zczenia jakie kosci6l tutaj zy prze- czeln~ i najznakon1it z~ ozdob~ kosciola je t siedm 
chodzil. rl'rzy traszne nawidzaly 0'0 w kolei wie- obrazo\v zdobi~CJYCh jego oltarze. W szystkie s~ 
kow pozarf~ w lntach 1447, 1459 i 26 pnzdzierni- penzla ,mugle,vicza i kazdy na 0ddzielne tudinm 
ka 1777. Ro dwoch pi 'r\v zych dz,viani~ty, za zna,vcy zasluguje, choc nie ~~ to jeszcze uajznako· 

zczodretn poparciem ~ronu, pr.zez "tani~lawa 2 go mit ze tego arty ty ut:wory. Z b6lem serca patrzec 
opata. I o ostatnim zas pozarze gdy opactw.o zu- prz~chodzi na liczne u zkodzenia, jak:in1 te po
pclnie sploneJlo, a pop~ kane ijciany kosciola nie- mniki sztuki krnjowej przez wilgoc juz ulegly i je
bezpicczeil t'v:~n1 grozic zaczQly rozcprOtno nad- zcze uledz n1oo-~. A s~ to drogie zaby;tki owych 
w~tlone 1nury i wznosic zacz~to now~ zupelnie cza ow, ady rcli o-ia bywala dla artYJst6w atchnie
'wi~tyni'! . .,zczeg6lnej pa1niQci godnc . ~ w tej nietn do 11ajznakon1it zych dziel, gdy architekt ~ak 
mierze taranin opata Jana cpomucena 1i golew- J tnliztnau pie.~cil w duchu skonczon~ my '1 gounego 
.,;)kieao, oraz przeora Wincenteao zczytl'Il kiego. przybytku J3ocra, O'dy tnalarzowi t~cz~ wiarf ply

,_._,zi~ki u ilncj gorliwo 'ci tych pa terzolv, tan~la ~al w er e zy:,yy zdroj najwznio 'lej zy.ch reli(J'ij
.dzisiaj za t 'wiq,tynia, rw.spaniala i milych dla oka nych natchniel1. "1 dziez ich dzi ' zukac n1iQdz:y 

sztalt6w, cio owrm do kola oblozona kamieniem. artystami n zemi? \Vyl~czyc tu chyba tylko wy-
~ r. 1806 odbylo ifJ uroczyste po 'wiQ enie no- padnic jednego Jiadziewicza, bo inni ~mowimy 

W:O,vzniesionego kosciola:przewodniczyl obrz~do- o arty tycznych 74nrukomitosciach) .nie czuj~ pop~
wi bi kup kr,akowski Gawron ki, a 24,000 pobo·- u do rcligijnych tcnu~t6w. Gzy.zby tr.Rktuj~c przed
znego lndu zebralo i fJ na ten pami~tny obchod i mioty religijne~ ztuka zaprzedaWJala siQ tern .. a
znleglo I \V.iQtC>krzyzlt~ gol·~. mem w sluzebnictwo kosciola, z zaparciem iQ !WO• 

Dzis klasztor 'wi~tokrz) zki tal i~ in ty.tucy~ ej ..,atnodzielno.' ci? Bynajmniej. Zywa \Viam, czesc 
poprawcz~ dla tych, co si~ zbl~kali na <Iizkiej a prawa i >.;eEdeczna tej od,viecznej r~ki, co talenta i 
• tromej 'ciezce kaplan kiego pow:olania. I zdaje geniusze natnaszcza -- oto i cala umma po ''vi~aen 
i~ trudno ~nz b~lo sto owniej ze na ten eel wy-

1 
wyma<Tanych od reli<Tijnego malarza, oto jedyna 

br,ac miejsce: polozenie kla ztoru w cudnie pi~knej I droaa reliaijn "Ch natchnien z ktory:ch juz tyle en· 
o~olicy, od 'wieza i odmladza erce. amotno 'c dow ztuki ludzki 'j iWytry~lo. Przyjrzyjm;y ... i~ po 
w ~rod puszcz y le 'nej, oder;wanie od zgielku 'win- szczeg6le dos<! rzadkim u na dzielom muglewicza. 
ta, wzbicie sif2 nad jego marna ~ci, z okiem 'W nie- W wielkim oltarzu mie 'ci si~ pel en wznio h~j 

bo zwroconem, uskrzydlac mu i erce ku Bogu i kompozycyi obraz ". 1Jr6jcy. 
wieczno 'ci, i otwierac irenic~ ducha do jasnego Po lewej stronie od wejscia pierwszy obraz 
zbadania wewn~tr.znej istoty. A. wre zcie czyz la- przedstawia . Emeryka na polowaniu, Riedy 



z iad!szy z biaJego ru.tnaka, chce go naglic na
przod, a wtem rozlega siQ znany glos z nieba. 
Artysta schwy.cil tn wlasnic chwilfJ, ktor~ mloda 
'vieszczka nasza przedstawila w tyeb s}o,vach 1). 

• 

• 

(Hos z wysoka: • 
i kon hvoj postctpic tnoie , 

1i ly rz.ucisz to bezdroze, 
.Ai przyrzokuiesz, ie co touie 
Jest najdroz zem, - lu zostanie. 

gu~eryk (padaj<lc na l<olana) 

Harfo a niota! 
Ktorej diwi~k do mnie si~ zniza: 
Rozs,viec mych uczuc otchtanie, 
Bym zoadal, co z nich 'vywola 
Najgorf}tsze ukocliania ... 
Ach!. .. wiem i coi urozszem by6 moie 
Od twego \\'!asncgo krzyia? 
0 '., ' . 1 'B.' patrz.noset . s wtet e. ozc .... 
\Vi~e uslysz slub: - 1u krzyz zloi~. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Dose juz Paoie, close fych daro\v!. .. 
Takiego szczQscia nie znios~· 
Wsrod bozkiej mitosci zar6w, 
T~sknie, \viell:ii~, Knnam, plonfJ ... 
.... pu ~ c mi \\·~~tchoicnie, spusc l'o ~' 

Bo serce me roztopione .•• 
# 

Drugi obraz przedstawia S. llcnedyk,ta, odwi-
d.zaj~cego w lclasztorze siostr~ s ·w·oj~, S. Schola
stykQ zakonniCfJ. Brat spieszy si~ z powroten1 -
sio tra nagli by pozostal- a guy prosby nie skut
kuj~, blaga niebios o laskQ. I zaszalala burza, tak 
ze m~z 'wi~ty zatrzymac si~ musial, a siostra na 
jego r~ku tegoz wieczora swiQtobliwego dokonala 
zywota. Trzeci obraz przedstawia ~mierc '. J oze
fa; u loza umieraj~cego 'vidac peln'! bos:Kiego po
koju po tac Cnrystusa; i zbolal~ l.VIary~. Po pravrej 
stronie pierw zy obraz od wej I cia jest wizerun
kiem $. Heleny cesarzowcj, ~atki Ironstantyna \V. 
Drugi przedstawia ~mierc . Benedykta; trzeci 
jest wizerunklem Bogarodzicy. 

Gl~boka cisza panowala w koticiele -ani jeden 
ton organow, ani jeden szept modlitwy nie przery
"\val mych marzen, ktore bujaly swobodnie w prze
szlosci, snuj'!-c w~tki ze Smuglewicza obrazo:v. To 
Emeryk mnie zatrzymywal, to Helena, to S. Be
nedy kt z siostr~, to swiat}o ~ciq, promieni'!-Ce oblicze 
Bogarodzicy. .. a wszystkie mysli, jakby hold na
le.iny, zlewaly si~ u stop Trojcy Swi~tej, jasniejct.
cej tajemnic~ wcielenia z wielkiego oltarza. I nie 

S<~:Z ,sztuk:i pi~kne cn1cntarzeu1 atnyeh p01nnik6 W? 

ducba, nic podpadOtj~cetTO zNniliznie,- I otnnik!ow, 
daj(!.cych \~,viadectwo duchowi nie ·konczonemu 
Wisrod zgielku intcre ow i powszedniosci zycia 
Z dniru nat dziCil; swiatom umarlych W~rod iy
WYJCh, obrazem wiccznosci dla kazdej chwili ubie
gajC! ccgo cza n; wr-yte na tr,valo~c rnysli, pojQcia, 
wyobrazcnia, uczucia ludzi i wiokow ?,' 1} 

\\fla I ciwem ancti ·in1tun leo ~ciola tut'ajszcgo, 
jost kaplica . Erzyza, zakry st.yi uotyk~j~ca, zwn
na po policic, od nazwiska fundatorow, kaplic~ 
Olesnickich. 0b zerna to i estetycznycJ1 wcale 
ksztaltow kaplica - a:lc malowidla pokrywaj~cc 
'ciany zaledwie do mierno I oi ro ~cic mogq, jakie 
takic pvawo. Szczcgolniej toz niekorzystnio przed
stawi~j<!. si~ te utwory wobeo widzianych dopieroJ 
~o w ko ~cie1e przeslicznych dzie} S1nuglcw~cza. 
Malowidla t'e przedstawiajq, dzieje l{rzyza S. az 
do eddania odlamklu jcgo Benedyktynom wiQto
krzyzkim. Bylyby to nader ciekawc obrazy 
gdyby niemi artystycznicjsza Ji:ierowai·a rQka. 

W tej tedy kaplicy, w wielkim oltarzu zlozone 
s~ relikwie S. Emeryka, juz ostn wiekow przeszlo 
bfJdt!ce przedmiotem rozglosnej .lawy, oraz cclem 
poszanowania i czci nadwislanskiej, blizszej i dal
szej lawian zczyzny. 

#' 

Odlameit S. I\:rzyza miesci si~ w relili:wiarza 
z XVII 'vieku, w ksztalcie podwojnego krzyza, 
z wyobrazonemi na nim narzQdziami mQki Panskiej 
i wizerunkiem Jerozoli1ny. Relikwie z wszelk'lt 
ostentacy~ koscio}a okazywane s~ poboznyn1 PC!
tnikom.· l{si~dz w komzy i w stule przy jarz~cem 
swietle \Vyjmuje relikwiarz Z cymborium; poda
wszy go do pocalowania, dopiero obejrzec po
zwala. • 

Obok drzwi kaplicy,, wiod~cych do zakrystyi, 
zatrzym~1jc si~ oko na grobowcu Ole~nickich, pi~
knej rzezby z szarego marmuru . . Dwa obszerne s~ 
tn napisy w j~zykn lacinskim,. jeden na czesc 
z1narlej 'v r. 1612 Zofii Olesnickiej malzonki woje
wody lube! kiego, drugi dla m~za jej Mikolaja 
Olesnickiego, zmarlego w r. 1628. Na grobowcu 
Zofii z serdecznem wspolczuciem wyczytalem, ze 
,w jednytn z ni~ grobie zlozone sq,: skromnosc, 
wiara, poboznosc, kt6rych los pozazdroscil swiata, 
ale napr6zno ( dodaje epitafium) zyjesz z lepszej 
strony slawCk na ziemi, blogoslawienstwem w nie
bie.' A jest to taz sama Zofia, z kt6rej wspomnie-

}) Tomira str.. 11-1 • • I) Libelt, Umnictwo piQkne t. 1, str. 89. 
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niem spotkalem si~ jnz wsrod murow pieskoskal
skiego zamku, Zofia poetka nasza, znana autorka 
Piesni nowe}, drukowanej jeszcze w r. 1556. 

Poczyniwszy sobie notatki z mar1nurowej tabli
cy pami~tkowej na scianie korytarza znajduj~cej 
si~, zwidzilem klasztor, mieszcz~ey dzis 19 ksi~
zy demeryt6w z d<!znosci~ korrekcyjn~, w miejsce 
owych zasluzonych Benedyktyn6w, co pierwsze 
ziarno oswiaty narodowej siali w dziewicz~ ziemi~, 
okreslon~ 'v granicach mieczem Chrobrego, a z kt6-
rych ostatniego widzial tu jeszcze w czasie swej 
wycieczki archeologicznej p. F. M. obieszczan
ski. Czekala mnie jedna prawdziwie je zcze mila 
niespodzianka wejscie na wiez~ ko 'cieln~. W ej
scie to po 112 wschodach niebardzo jest m~cz~ce 
i wygodniejsze nierownie niz po innych znajdowa
lem kosciolacb wiQC tez nikt W pielgrzymce swej 
tego wst~pu opuscic nie powinien. Widok jaki siQ 
tam przed oczami waszemi roz ~ciele, b~dzie najcu
dniejszym :wiankiem pami~tki, jaki z pielgrzymki 
swojej uniesiecie. Nie pocl badawczem szklem nr
cheologa jawi si~ tn pi<2kno: tanie ono wa1n 'v zy
we oczy, i do ;c 1niec serce, do ~e kochac atmosfe
r~ ktor~ oddychamy, by ta pi~kno ~c, krajo,videm 
przed nnmi rozlana, wsi~kn~la w atomy krwi, we 
fibry duszy naszej. 

Wyobrazcie sobie kolosaln~ wynioslo ~c, na
brzmial'!t pra\vie do !000 top nad powierzchni~ 
Baltyku, otulonq, bujnie splywaj~cy1n plaszczem 
zieleniejt!Cej, a \V tajemniczych 0 t~pach, W czarnej 
pomroce g~ twiny le'nej nikn<!cej pu zczy. a 
grzbiecie tej gory, ktorej szczyt 'v chmurnej ob lo
nie wiedzie pogadank~ z jednoplemiennemi sio
strzycaJni: Chelmem, JeJeniowskC!, \ itosla\vsk~ i 
gorClt S. l{atarzyny,-wznosi i~ kla ztor i ko 'ciol; 
jego wiezyce, jak dwa ramiona blagalnie ku niebu 
wznie ione, w odlegl~ dal' kilkomilo,vej panuj~ 

okolicy, a choc juz z oka znikn~-to slawa i c!,;ie
je swi~tokrzyzkiej gory szeroko brznli~ j e zcze po 
rozleglej lawianskiej ziemicy. Te smagle wiezyce 
widnej w odclali kollegiaty, to Opatinc, w ktorym 
najprz6d Templaryusze, apotem lubuscy roz.kazy
wali biskupi; tn blizej, to Lagon·, pami~tny w dzie
jach tatarskich najazd6w; a tam zn6w dalej w tynl
ze kierunku ta zczupla i hi edna mie, cina w, rod 
piaszczystego morza tul~casi~ w kolo swojej 'wi~
tyni- tozto owe slynne niegdy · ''viatlem i boga
ctwy polskie Ateny aryanski ltakow. Pod sina
wo-chmurn~ mgl~ karpack~ odkre 'la i~ \vidok 
1\::rakowa - ale go okiem, choc w szklo nzbro-

• 

jonem dopatrzec, nie moglem. Widok z swi~to
krzyzkiej gGry odmienne zupelnie czynil na mnie 
wra.zenie od krajowidow jakie podziwialem z ja· 
snogorskiej wiezy i z ruin ch~cmskiego zamku. 
W zniosla religijnosc wrazen Cz~stochowy splata
la si~ tu z urokami natury ch~cinskiej : a miala 
wyzszo, c swi~tokrzyzka gora i odlegl~ starozy
tnosci~, i tlem dziej ow em i t~ odr~bn~, wyl~CZD<! 
charakterystyk~, jak~ posiada jedyny w kraju na
szym lancuch lysogorski, budz~cy t~sknot~ do 
Tatrow, ktorych jest przeczuciem, przedsionkiem, 
i jakby zdala juz blogoslawi slawianskie gory cu
dotwornym krzyzem Zbawiciela. 

• 

Nie bez usmiechu szczerego zaj~cia ogl~dalem 
n1iedzian~ blaoh~, pokrywaj~c~ wie~~ swi~tokrzyz
kiego kosciola. Od 50 lat pobozni lub ciekawi 
podr6zni zapisywali nazwiska swoje na tym meta
lowym pami~tniku swi~tyni. Taka to juz slabo I c 
ludzka- kazdy pragn~lby choJ napisem-jesli go 
niestac na czyn - przekazac pami~c swoj~ poto
nlno ~ci, tak lQka si~, tak drzy, by nie ,znikl w o
ceanie wiekow jak dzwifJk 'rod przestrzeni.'' Ijak
ze tez to troskli \vi a pracowici byli niektorzy 
w U\vydatnieniu itnienia i nazwiska sweo-o i zano-o 
towaniu tak cieka,vej dla potomno 'ci daty, kiedy 
wieze ''vi~tokrzyzkiego ko 'ciola zwidzic raczyli. 
Ale tak to, zdzblo \V oku brata widzien1y, a belki 
w wlastH~tn nie dopatrzyn1, bo w zak i ja sam o u
'wi~conej notatce na miedzi wiezo,vej nie przepo-
mnialenl. No .... ce te i psum. 

Ujrzaw zy i~ zno,vu u stop ko 'ciola, raz je-
zcze zebralen1 'v glowie wszy tkie wrazenia 

z jakie1ni powitalem ' wi~tokrzyzk~ gor~ i jakie 
z nit~j dzisiaj unosz~. Daremnie bilem w piersi i 
n1ozg pot~g~ ludowych ba 'ni, gminnycb legend i 
poda11, daretnnie ku ila . i~ wyobraznia by odt,vo
rzyc caly 'wiat cznrow ~~ cal~ poezyq, lndowej \via
ry, by uskrzydlon~ 1ny '1~ wzbic i~ ze mn(! na f.Jy-
~ g6r~, n~ Bracken pol ki. Daremnie, to co mnie 

wieczoru \vczorajszeo-o \V ,yir poetycznych mrzo
nek uno ilo, juz pierzt;hlo: dzi' widzialen1 ty:Jko · 
przed sob'!- apoteoz~ chrzescian twa: przed bla-
kiem opromieniaj~cyn1 J!on. 01'uci , zbladl zupel

nie bogaty \V czarodziej '"'kie gadki JJ!ons Calous. 
Twardow kiego ciei1 i 'vielki sejm czarownic ly o
gorskich-przycmila mi zupelnie olbrzymia, boha
terska Chrobrego po tac, caly wiek blaskiem spoj
rzenia opromieniajq.ca. Ten obrazjuz stale wpil si~ 
w moj~ glow~ i coraz dalej siQ rozplatal, kiedym 
si~ wpatrzyl w cudny pomnik, r~kq Szajnochy Bo-
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leslawowi wzniesiony. Rownolegle z bohaterem 
moim wynurzala siQ z mgly zamierzchlych wickow 
druga olbrzymia takze postac , nosz~ca na czole 
namaszczenic wiekowej mysli, chryzmat geniu
szem zwany ... to l(arol Wielki. I ze smQtnem we
stchnieniem, z gor~c~ lz~ braterskq. uchwycilem 
to porownanic: Boleslaw Chrobry-i l{nrol wielki 
-toi to byla ulubiona, wypieszczona mysl nieod
zalowanego, tak zawczesnie nam wydartcgo Gusta .. 
wa vValiszewskiego. On czul siQ dose silnym na 
duchu, 'viar~ i milosci~ dziejow, ze tak pojmie 
w Boleslawie tresc i pocz(!tek i przyszlose sla-

wiai1szczyzny, jak odtworzono ducha gertnanizmu 
w 'vielkin1 pogromcy "\Vitykinda. I 1nialazby ta 
piQkna mysl zagin~0? nie mialozby si~ wsrod mlo
dej braci na zej znalezc dose silne ramiQ do dzwi
gniQcia mysli ukochanej przez tego, ktorcgosmy 
wszyscy kochali? Nie, nam siQ zdaje zc paralella 
J3o~eslawa i l(arola, jako dziedzictwo sun1iennego 
pracownika ua polu duchowych zapasow, znalezc 
juz mu iala od<lzwi~k, po rozwini~ciu n1 ysli 'Vali
szewskiego w serdecznem posmiertnetn wspomnie
niu uczonego i dobrze pismiennictwu dziejowemu 
zasluzonego przyjaciela s. p. Gnstawa. 

, 

S M 0 K . 

Zwiel'Zf2 to nalezy do gromady gadow, rZQdU ja- z ktorye;h srodkowy jest najdluzszy, dwa kly i 16 
szczurkowatych, pokrewienstwa skrzydlatych. Po- z~b6w trzonowych, trojgraniastych, ku tylowi 
mi~dzy dzis zyj~cemi zwierz~tami smok niema do zwiQkszaj'!cych siQ. W dolnej szczQce ma dwa z~
siebie podobnego, i dlatego naturalisci l~cz~ go by przednie, od 'taj~ce jeden od drugiego, dwa kly 
w jedno pokrewienstwo ze zwierz~ciem przedpoto- moeno zakrzywione i 17 z~bow trzonowych, bu
powem zwanem ]Jowiet1·zalec (ptcrodactylus ), ktory, dowy takiej jak w szcz~ce gornej. 
o ile mozna wnosic z budowy jego skieletu, byl je- Pierwsze szc~c zeber, zamiast co by tuialy bye 
szcze dzi,vnicjszym gadem od smoka. Mogl on obrosniQtemi naokolo ciala, rozchodz~ siQ zaraz od 
chodzic po ziemi i latac, jak nasze nietoperze, grzbietu promienisto, i na nich to opiera si Q przc
gdyz tylne jego nogi, jak rownie przednie, wyjCA-· dluzenie skory tanowi~ce skrzydla. Te jednak nie 
wszy palec drugi, SC! wyksztalcone w zwyczajny sluz~ smokotn do latania, lecz jako spadochrony 
sposob, lecz wlasnie ten drugi palec jest prze- przy przeskakiwaniu z jednego drzewa na drugie. 
szlo dwa razy dluzszy od tulowu i sluzyl zapc,vne Cialo smokow pokryte jest malemi dachowkowato 
do utrzyn1ania kory zast~puj~cej skrzydla. na siebie zachodz(!cemi luskami, ktore na ogonie i 

Zl(!czenie jednak tych dwoch rodzajow w jedno nogach maj~ postac klinowat~. JQzyk ich gruby, 
pokre,vienstwo zdaje si~ ze niema slusznej zasa- miQsisty, w pol wysuwalny, na koncu wyci~ty; 
dy, z tego mianowicie powodu, iz blona skrzydlo- ogon bardzo dlugi, szczuply, okr~gly; uda bez 
wa u smoka jest przyczepiona po bokach ciala dziurek potowych; na grzbiecie male z(!.hki; skrzy
do szesciu pozornych, .. wyprostowanych zeber, u dla w czasie spoczynku ulozone s~ wachlarzowato 
powietrzalca zas byJa pomi~dzy palcami nog. przy bokach ciala' ktorego dlugosc wynosi naj
Oprocz tego z miejscowosci na ktorych znajdowano wi~cej j cdnQ stopQ. 
skielety powietrzalca nalezy wnosic ze on byl mok jest mah~m, niewinnem, pi~knie ubarwio
stworzeniem wodnem gdy tymczasem smok prze- nem zwierz~tkiem; zamieszkuje g~ste Iasy najeie
bywa na drzewach. plejszych okolic Azyi, i niekt6re wi~ksze wy py 

Zoologiczne cechy smoka SC! nast~puj~ce: pysk oceanu indyjskiego, mianowicie Jaw~ i Sumatr~. 
mierny, Jekko plaszczony, glowa w czole wypu- Przebywa po wi~kszej cz~sci na drzewach, rzadko 
kla, zaokrq,glona, oczy mierne, podluzne, otwory kiedy schodzi na ziemi~, gdzie chod jego jest oci~
sluchowe blon'! pokryte, podgardle przedluione zaly; na drzewie przeciwnie poruszenia jego s~ 
w dlugi worek. W szcz~ce gornej rna pi~c wal.- zgrabne i r~cze. 
cowatych, ostro zakonczonych z~Jhow przednich, . Zywi si~ malemi lataj~cemi owadami , ktore 

Ks~GA SwiATA. Cz. I. R. V. 27 .. 
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w czasie przeska:Kiwania z gal~zi na gal~z chwyta. wypchany smok o siedmiu glowach, ktorego kup· 
Samica znosi jaja w wydr~zeniach drzew wysta- cy hamburscy jako wielk~ osobliwosc oglosili, 
wionych na dzia}anie promieni }onecznych. z~dajq.c za jego USt«!pienie 10,000 zl. renskich. f.Ja-

Palisot de Beauvois utrzymuje ze widzial smoka twowierny eba kazal go natychmiast odsztycho
plywajC!-cego w rzece. Podanie to zasluguje na wia- wac i umiescit ten wizerunek w swojem dziele, 
r~; wiemy bowiem zc wszystkie gady latwo 1nog~ obok opisu poczwary ktor~ wyobrazal. 
rozszerzac pluca, a przez to uczynic si~ lzejsz~mi Ogloszenie to wywolaJo wielki ruch w swiecie 
od wody. W podobny sposob jaszczurki europej- naukowy1n, tak iz znakomity naturalista Linueusz 
skie, wrzucone do wody, latwo mog:1 przyplyn~o przybyl umyslnie zc Szwecyi wceln obejrzenia te
clo brzegn. go dziwnego zwierz~cia, i o zgrozo! znalttzl poloza, 

• mok znany byl w odleglej ~tarozytno I ci' je- (rodzaj \V~za) }{toretnu wypychacz zesc glow in
szcze bowiem I-Ierodot wzmiankuje ze widzial w o- nycb poloz6w przyprawil. l\'Iamy tu przyklad jak 
kolicach miasta Butus w Arabii, w miejscu otoczo- bardzo trzeba bye o troznym w przyj~ciu wszelkich 
nen1 gorami, mn6stwo kosci tych zwierz~t. Powia- nowosci, jezeli nie chcemy narazic i~ na smiech 
dano mu ze te skrzydlate w~ze lecialy na wiosn~ powszechny a zasluzony. 
z Arabii do Egiptu, ze w drodze zostaly napotknne Dot:J:d znanych jest 5 gatunkow smokn; wszyst-
przez stada ibisow i przcz nich wybite. kie zamieszkuj'h w AzyL 

Wszydtkie po<lania o smokach dw·unoznych Przedstawiony na zal~czonej rycinie nazywa si~ 
z siedmi~ glowami, przekazane natn przez Gesnera, Draco fitscus. Glow~ ma dosyc wielk~ w stosun
Johnsona i Seba, s~ smiesznemi, przesndzonemi ba- ku do reszty ciala, brwi wystaj~ce, na podgardlu 
sniami. PoJobne z'vierz~ta nigdy nie i tnialy, s~ wielki worek, blon~ skrzydlo'V'!- z o ad~ uda zro
ony plodem bujnej wyobrazni trwozliwych marzy- sni~t~, nogi okryte j ednostajnemi lancetowatemi 
cieli, lub tez wymyslem pod t~pnych handlarz6,v, lnskami, lroloru zielono-zoltawego. Cala cz~sc 
ktorzy ze swego podej I cia zy ki pieni~zne ci~gn~c wierzchnia jest koloru ochrowatego, skrzydla 
pragn~li. Jako dowod przytoczymy zdarzenie za- zaro- marmurkowane, grzbiet ciemno- plamisty. 
szle w I-Iamburgn w polo,vie przeszlego stulecia. Dlngo 'c jego wyno~i 6-9 cali, ojczyzn~ Indy e. 
Zjawj} siQ w tern 1nie 'cie nieslychanej 'vielkosci, I FT. L .... lri . 

• 
• 

--· ~----

DZIENNIKI W HONOLULU. 

Przed kilkf!, tygodniami otrzyn1alistny przypad
ko,vo jeden z ostatnich numerow dziennika , ,Ne\v 
Ern', wychodz~cego na 'vy pie Oahu, jednej 
z gruppy sandwich'skich. \Vy py te lez~ce po
srod oceanu "pokojnego, z powodn korzystnego 
polozenia S\vego, stac sifJ mog~ 'v nie<lalekin1 cza
sie znakomitem stanowiskiem mor kiem, i dlatego 
nie od rzeczy hQdzie poprzedzic wiadon1o I c o 
tan1ecznem dziennikarstwie krotkim ry en1 no,vo
czesnej i ch historyi. 

Wszystkie s~ utworn wulkanicznego; po iadajq. 
na jednej z posrod siebie, to jest na 'vyspie Hawaji, 
najwyzsz~ z czynnych dot:J:d gor ogie!1 wybuchaj~
cych. Inne ich gory dochodz~ ogromn ~j wysokosci 
14,000 stop. W roku 1820 missyonarze zaszczepili 
tu wiar~ cllrzesciansk~' i odt~d os,viata i post~p 

olbrzymim po uwaly si~ krokien1. ''r przeci~gu lat 
kill{unastu . tan~ly w wielu miejscach ko 'cioly, 
urz~dzono zkoly dla ludn, a 'vpro\vadzone prassy 
drukarskie z~i~ly si~ odbijanien1 ksiq,zek \V j~zyku 
miej co"vyn1. 'Vkrotce Anglia, Francya, Rossya, 
Ameryka, IIiszpania tnianowaly tn stalych kon u-
16w; roz,vin~l ~i~ znn.komity handel i dobrodziej
st,va jego 'vyr,valy oddalone te kraje z otchlani 
barbarzyi1st,va. "\:V obecnym cza ie rocznie do kil
ku et okr~to\v 'vychodz~cych na pol6w 'vielorybow 
zawija do port6'v IIonolulu iLahoina. vVy py Sand
'vich czyli hawajskie, tworz'! uznane przez w. zy
stkie mocarstwa oddzielne pan two, na czele kto
rego znajduje si~ kr6l, wraz z izb~ pan ow czyli szla
chty' i izb~ reprezentantow: wybieraln~ przez narod. 
Zaprowadzenie kodeksow i mianowanie ministrow 

• 
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dla oddzicinych gal~zi adtninistracyi nadaly rz~
dowi nalezyt~ ~nergiq, i przyznac nalezy zc n1imo 
CZQSto wznawiane w ostatnich czasach kl6tnie 
n1is yonarzo\v katolickich i protcstanckich, mimo 
zatargi o wplyw i pierwszenstwo n1iQdzy konsula
mi Francyi, ..t\.nglii i Ameryki i miQdzy osiadlemi 
tu wychodzcami rozmaitych kraj6w, adn1inistracya 
bardzo utniejQtnie byla prowadzon~. Obdarzone 
lagodnyn1 klima tern, ziemi~ zyznq, obfituj<!CC1 w piQ
kne krajobrazy, i znajduj~c siQ prawie lvposroclku 
l'!d6w stalych Ameryki srodkowej, Meksyku i 1\::a-
lifornii z jednej, posiadlosci rossyjskich, Japonii, 
Chin i wysp filipinskich z drugiej strony, n1ale 
to pa:Dstwo \vzn1aga si~ ci<1gle i liczba mieszkan
cow j ego wzrasta widocznie; chociai przyznac nale
zy ze ilosc pierwobytnych wyspiarz6w zmniej
sza siQ w miar~ mi~szania siQ ich rassy z przycbo-
dniami. Panuj~cy obecnie krol l{amchameha III 
UfZ<!dzil dwor SWOj na WZOl" angie} ·ki; Ininistrc,wie 
jego po wiQkszej cz~sci s~ Europejczykami. Szla
chta nabrala obyczajow bardzo arystokratycznych, 
chlnbi siQ z posiadania szlachectwa w ciC!gu kilku 
generacyj i odroznia si~ widocznic od klass nizszych 
piQkn~ budow~ ciala i cer<! jasniejsz~. Zasoby kraju 
mogC! dostarczyc wszystkich potrzeb, i nalezycie 
rozwitc dadzC1 nawet wiele przedmiot6w wywozo
wych. Miasto Honolulu, pi~knie zbudowanc, n1a 
okolo 15,000 mieszkancow; wszystko tu nosi cechQ 
wzmagaj~cej siQ cywilizacyi, i zpewnoaciq, przewi
dziec mozna, ze nie dalt3j jak za lat kilkanascie, 
stanic si~ ono jednym z najwiQkszych skladow dla 
handln calego swiata. 

\V llonolulu, o ile nam wiadon1o, wychodzi 
kilka dzicnniko,v, z ktorych jeden ,The Polyne
sian" uwazany jest za organ tamecznego rzq.du. 
Numer dziennika ktory mamy przed sob<!, da
towany 14 listopada roku zeszlego, zewnQtrznie 
podobny jest do wielkiej czQsci pomniejszych 
dziennikow angielskich; druk Ina clobry, lecz pa· 
pier lichy. Pogl<!d na jego kolnmny dziwnc nam 
daje "vyobrazenie o miescie Honolulu, gdzic zdaje 
siQ jedynem zadaniem mieszkanc6w jest zarabia
nie pieni~dzy, sprzedaz i wymiana to,varow; wszy
stko co tu napotykamy tchnie jakin1 ~ zwi(!zkiem 
z dollurami. Dwie trzecie dziennika zajmuj~ do
niesienia rozmaitego rodzaju kupcow i rzemie 'lni
kow, akcyo, - i aukcyonaryuszow, r6znych agen
t6w, pracownikow, lekarz6w, i pisane s~ zupelnie 
stylem doniesien Londynu i N owego J orku. Ty lko 
nazwania niektorych ulio, jak: Nuwana, 1\:eahuma-

, 

nn, Mauna, I(ea, przypotninajc! ze w&zyscy ci lu · 
dzic \Vy\vicszaj'1 wabi~ce swe znaki na odlegh~j 
\vyspie oceanu pokojnego; jednakzc wiele ulic 
nosi zwyczajnc 1uiana angie! kie. MiQdzy nazwi
skanli nie spotykan1y zadnego czysto n1iejscowego; 
cztery pi:J;tc n1aj~ nazwiska angielskic, rcszta fran
cuzkic i nien1icckic. Towary n~jrozmait~zego ro
dzaju, calc nawct ladunki okrQtowc, wystawiane 
s~ na sprzcdaz. Rzeczy potrzeby i zbytku, pocho
dz~cych ze w zy tkich cz~ 'ci swiata, latwo tu nabyc 
mozna. "\'Vidocznic wielka cz~sc ogloszen przezna
czon~ jest dla uzytku kapitanow przybywaj~cych 
tu okr~t6w. Port IIonolulu nietylko zaopatrnje co
rocznie kilka et okrQtow we wszystkic dla osadich 
potrzeby, lccz dostawiaim takze ladunkow, rozwo
zonych nastQpnie w rozmaite CZQSCi swiata. Wiele 
towar6w przybywa tu z San ~E'rancisco, odleglego 
tylko na dziesiQc do dwunastu dni podroiy ze
glowej. 

Literatura, ile siQ zdajc, nicwielk~ gra rolQ w po
trzebach tutaj~zej ludnosci, bo miQdzy tyl~ doniesie
niami nic napotykamy ani jednego ogloszenia k siQ
garskiego; tylko ogloszenie miejscowej ,Czytelni" 
zawiadamia ic wszelkie dary w ksi~zkach lub pie
niC!dzach na ich zakup z wdzi~cznosci~ bQd~ przyj
mowane. Jedno tylko ogloszenie drukowane jest 
w j~zyku hawajskim i angielskim: dotyczy ono 
miauowania niejakiego p. Webster ajentcm krole
wskinl dla sprzedazy i dzierzawy gruntow rz~do
wych, oraz pobierania z nich oplat i podatk6w. 
Drze\voryt przed tawiaj~cy baranow, zwraca uwa
g~ na odbycsig tnajC!cy miting czyli zcbranie w!a .. 
scicie]i owczarn, ktorc w gospodarstwio tamtej
szcm niepo 'lcdni<! zaczynajt1 grac rolQ. Cztery 
kolun1ny dzicnnika zajQte s~ zdanien1 sprawy z po · 
siedze11 parlamentn hawajskiego. MiQdzy przed
sta\vianemi n1u prosbami jest jedna o prQdkie wy
t~pienic p 6w, kt6rc jak widac juz i tam nad miar~ 
si~ rozmnozyly. Przytoczone wyj~tki z mow nie
ktorych krajowcow wykazuj~, przy prostych wy
razeniach, wiele zdroweO'o rozsC!dku i loiki. Napo
tykamy naz,vi ka p. p. l(aumaea, Kalama, Maika, 
ICan1aipelekane, chociaz polowa przedstawicieli 
narodu no i nazwi ·ka angielskie. Niektore z "'nie
sionych bilow ciekawe traktuj~ przedmioty. Po 
raz pierwszy n. p. czytamy bil p. Nahakuelua o 
sposobach przeszkodzenia krolowi w sprzedazy 
gruntow cudzozien1com; bil p. Umaea radz~cego 
zaci4gac do wojska wszystkich wlocz~gow i ludzi 
niewiadomego pochodzenia. W ogole posiedzenia 
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izb zdaj~ si~ odbywac z wszelk~ powag~ i przy
zwoitosci~. 

Wiadomosci zagraniczne niewiele zajmuj~ tniej
sca; pierwsze cpizody ostatniej \vojny zaledwie by
ly doszly tych miejsc oddalonych. 

W artykule wlasnym wydawca zwraoa uwag~ 
1·z~du na potrzeb~ rychlego oczyszczenia zatoki 
1-lonolulu z piasku i blota, w oczekiwaniu wkr6tce 
majq,cej ta1n zawin~c flotty angielsko-francuzkiej, 
zlozonej z wielltich okr~t6w wojennych, i dodaje 
ze biedny, przesiadowany, zniewazany, czerniony 
wydawca dziennika wyznacza z wlasnych zasobow 
200 dollaro\v nagrody wynalazcy najlcpszego i naj
tanszego przyrz~du dla osiq,gnienia teao celu, po
niewaz trudno byloby sprowadzic takowy zAn
glii lnb ._ tanow Zjednoczonych, zk~d nie ntoznaby 
go mi 'c wczcsniej jak nast~puj~cej wiosny. Zdaje 
si~ jednak ze o materialnych potrzebach biednego 
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wydawcy niezapomina czytaj~ca publicznosc, bo 
szanowny redaktor dzi~kuje w swym dzienniku za 
przyslany mu, mi~dzy innemi, worek przedniej m~
ki zytniej z mlyna parowego w Honolulu; za po
zostawienie w jego nieobecnosci przez nieznajo
m~ mu dam~ wielce poz~danego i bardzo wygo
dnego fotelu i t. p. 

U derzaj~ nas niektore opuszczenia. Ani wzmian
ki o popelnionych zbrodniach, zawartych malzen
stwach, zejsciach, wyrokach sq,dowych; ani wiersza 
poswi~conego poezyi lub literaturze. Tylko rzeczy 
posrednio albo bezposrednio tycz~ce si~ robienia 
pieni~dzy znajduj~ czytelnik6w. 

Zaiste, przeczytanie pojedynczego numeru miej
scowego dziennika, cz~stokroc lep ze daje wyo
brazenie o mieszkancach jakiegob~dz krajn, anizeli 
kilkotomowe opisy podrozy. 

T YRALIERY W MEKSYKU. 
(U TEP Z DZIEL A~lERYKANINA l\1.\ YNE REID). 

~ 

Oddawna zar6wno pisz(!cy jak czytajq.cy narze- J droze po krajach ouleglych w formie dramatycznej 
kajl!- na przcsyt w litcraturze powie · ciow6j, i ch6-1 opowiedziane. "\Vszakie wi~ksza cz~SC, i to bar
renl wolaj~ o nowe zywioly i form~. Trudno za- dziej zajmuj~cych rzeczy, jest nam jeszcze niezna
przeczyc ze w zestarza.lej Europie, z upo,vszcchnie- DC!-· Mi~dz y inncmi godne sct: wspomnienia: Porh·oie 
niem cywilizacyi wrazenia czerpane z natur:y lub 1·:eczyu:iste i j'antastyczne Alelville'a, Zega?,mi.f)fl'z 
z zycia spolecznego tak jui ~o taly zuzyte i ,vtak Srnnuel Slick przez Hali!Ju1·tona, Ru:anae/ina przez 
rozlicznej wypowiedziane formie, ze iinaginacya pi- Longj'ellou·'a, Cllasle'a Sceuy obozowe u Wegrzeclz, i 
sz~cych ztnuszon~ jest albo odtwarzac znane i prze- Pod·rdie JlV 1Vozvy11z .' zoiecie, lowcy czuhow indyj
brzmiale szczegoly, albo t\vorzyc dzikie i choro- slricll, Lasy dziezcic=.e, Poszukiwacze ko1·y, /;,ov·cy 
bliwe fantazye. SCl! przeciez inne cz~ 'ci ziemi, gdzie iubrdu: i 1'yratie1·y 1D JJlelrsyku kapitana Alayne lleid. 
sama przyroda bogata i dziewicza przedstawia 
swietn~ tkank~ dla wyobrazni i fantazyi pisarza. 
l\fieszkancy tych okolic, niestrawieni jeszcze cywi
lizucy~ Inttteryaln~, w ciq,glej walce z natur~ i zy
ciem, s~ aktorami dramato\v najzyw zy interes 
obudzic zdolnych. Z tego powodu ~ dzielach ame
rykan kich pisarzow spotykamy trudn~ do na ' lado
wania trzezwosc opi ow, gl~boko ~c ob erwacyj i 
prostot~ w poj~ciu najwazniejszych feno1nenow 
spolecznych. Pisn1a ich, jakkolwiek w bardzo 
szczuplej liczbie znane naszym czytelnikom, nieje
dnokrotnie juz zywe obudzaly zaj~cie. Wszyscy 
pami~taj~ jak powszechnie i z jakiem zamilowa
niein czytano Ostatniego z Jlloltikandzv, Stepy i Pio
nierdzv Coope1·' a, jak rozchwytywano wszelkie po .. 

Szczegolniej tez dziela ~layne Reid'a odznacza
j~ si<2 zarowno zyw~ imaginacy~, jak prawdziwym i 
barwistym opisenl roinorodnych cen i okolic no-
'vego swinta. 

Chc~c dac poznac choc w cz~ ~ci naszy1n czytel
nikom, nieznajct:cym tych ut,vor6w, w jak zajmuj~
cy sposob autor 1·zecz sw~maluje, zacytujemy par~ 
wyj~tkow z Tyralier6w w Meksyku. 

Bohaterem powie~ci jest Haller, mlody Amery
kanin, dowodzca kompanii ochotnikow, nalez~cych 
do wojska Stano'v Zjednoczonych wyslanego do 
Meksyku w cznsie pami~tnej wojny o Teksas. 
Po zywym i iskrz~cym opisie czarownych okolic, 
w ktorych zdarzenia opowiedziane w powiesci 
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maj~ si~ rozwijac, au tor kresli obraz obl~zenia Vera· 
Cruz, w czasie ktorego kapitanHaller odbiera rozkaz 
udania si~ z cz~sci~ swej kompanii dla zwidzenia 
i przejrzenia okiem niescignionych stepow meksy
kanskich, oraz w celu zebrania znacznej ilosci mu
low dla~rmii potrzebnych. Wwyprawietejpoznaje 
on rodzin~ don Kos1na-Rnzales, bogatego Meksy
kanina, wlasciciela licznego C011?'alu, to jest osady 
w stepach, przeznaczonej na hodowl~ niezliczo
nych ~ tad bawolow, koni stepowych, i mulow; -
zabija alligatora, ktory napadl na k'!pi~c~ sig cor
k~ Rozalesa, przeslicznq, Gwadalup~, i zyskuje jej 
przywi~zanie. 1\7reszcie Amerykanin pod wodz~ 
Rozalesa udaje si~ w stepy dla chwytania mulow, a 
autor w nast~pny sposcSb opisuje pocz~tek tej wy
prawy: 

,Doszedlszy do wzgorza, na ktorem czekal nasz 
przewodnik, ujrzelismy wspanialy obraz, roztacza
j~cy si~ daleko przed naszemi oczyma. Ucichla 
burza, a zwrotnikowe slo11ce. oswobodzone od za
ciemniaj(!cych je na chwil~ oblokow, s¥viecilo cal~ 
pot~gq, blasku, rozsiewaj~c tysi~ce ognikow po wil
gotnyn1 stepie i zamieniaj~c kazd<} kropl~ deszczu 
zawie zon:} na wysokich trawach, w tylez i krz'!
cych brylantow. 

Chociaz daleko jeszcze bylo do zachodu slonca, 
ognista jego kula zaczynala si~ juz znizac ku snie
znym wierzcholkom Orizawy, strojq,c swe pro
mienie w ow~ czerwonaw~ barw~, odznaczajq,cq, 
zwykle zmierzchy w krajach zwrotnil{owych. 
Wiatr sp~dzil chrnury, i niebiosa znow zaokr~
glaly i~ nad naszemi glowan1i, jak pyszny namiot 
z przeczystego bl~kitu. Ciemne massy oblokow, 
skupione ku poludniowej stronie, wisialy nad czar
nemi puszczami Honduras i Tabasco. 

u nog naszych rozscielal si~ step, podobny do 
olbrzymiego kobierca z zieleni, zakonczony 'v od
dali szeregiem drzew olbrzymich. l{l~by z takich
ze drzew, jak wyspy na morzu, wznoszq.c siQ tu i 
o,vdzie z posrod traw obszaru, zwi~kszaly urok 
w .. panialego widoku. 

Ku 'rodkowi stepu widac bylo 1'ancko otoczone 
ze wszech stron silnq, palisad~; byl to wlasnie cor-
1·at o ktorym wspominal nam don Kosme. 

''7 poblizn tego ogrodzenia tysi~ce wolow pa-
lo i~ spokojnie, brodz~c w trawach wysokich. 

Centkowane ich boki a proste i wysokie rogi ja
sno 'wiadczyly ze pochodzq, ze slawnej rassy hi
szpanskich bykow. l{ilka sztuk odlq.czonych od 
stada bl'!dzilo samopas lub spoczywalo pod cie-

niem palm samotnych. Ze wszystkich stron dola
tywal ucha odglos dzwonkow d.iwiQczny i jedno
stajny. 

Nie samo przeciez bydlo rogate korzystalo z tych 
pastwisk bogatych, gdyz seciny koni (· n1ul6w 
wspolnie si~ z niemi pasly. Z<lawalo si~ pozornie 
ze nadzor nad wszystkicn1i ten1i stadami powierio
no dwotn tylko Vaf)1U1tO'In., kt6rzy w sk6rr.anem 
odzieniu, siedz'!c na dzikich mustangacb, bcznstan
nie przebiegali wszystkie olrolice stepu. 

W chwili gdysmy dosi~gli szczytn wzgorza, owi 
pasterze scigali bykn, zbieglego z COl'/'({/,{1. Vaque
ry, mustang i byk p~dzili jak wiatr po stepie. -
Byk ryczal ze wscieklosci i trwogi, widZC!C tuz za 
sob~ konnych pasterzow i slyszq.c icll dlugie lassa 
, . . 
sw1szcz~ce w pow1etrzu. 

Cala ta gonit,va tak byla cickaw~ i charaktcrysty
czn<!, iz zatrzymalismy siQ w miejscu, czekaj~c jak 
si~ zakonczy.-W ystawcie sobie jezdzc6w p~dz~- . 
cych w szalonym galopie, z rozwianerni na wiatr 
kruczemi wlosami, o opalonych twarzach jak n 
Arab ow, w wielkich hiszpaf1skich lrapeluszach, 
w kalzonerach zapi~tych wzdluz goleni, w ogrom
nych botach z olbrzymiemi ostrogami, na wyso
kicll sioulach w dziwaczne ozdoby upstrzonych, 
a zrozumiecie jak ten widok m11Sial bye zajmuj'!
cynl, zwlaszcza zc owi jezdzcy kierowali konmi 
z nieslychan~ zr~cznosciq,. Bylo to rownie piQkne, 
jak \valki bykow tak namigtnie przez IIiszpanow 
lubione. 

Byk w calym p~dzie przebiegal na pi~cdziesi~t 
krakow przed nam~ i z rykiem wscieklosci prul 
rogami powietrze. Scigaj1-cy go pasterze zaledwie 
o kilka krokow byli oddaleni. W chwili gdy juz 
wprost nas nadbiegli, jeden z vaquerow rzucillas
so. Sznur rzemienny wdzi~czny luk zakreslil w po
wietrzu i ,' wiszczcz-c owin~l si~ okolo j eunego z ro
gow bydl~cia. Vaquero zwr60il nagle w bok ko
niem, aby wypr~zyc cisni~ty rzemien, lecz w~zel 
zle zwi~zany zesliznql i~ po gladkim rogu, a byk 
z wi~zow uwolniony z wi~ksz~ niz pierwej pognal 
szybkosci~. Byl to rzut chybiony. 

Prawie jednoczesnie drugi vaquero rzucil swe 
lasso, ale juz z lepszym skutkiem. Tyn1 razem rze
mien padl z szybkosciq strzaly na oba rogi sciganego 
zwierza. Szybki jak mysl vaquero zwinq1 w bok 
koniem, scisnq_l go ostrogami i pop~dzi! \V lrierun
ku zupelnie przeciwnym. Byk gnal dalej; wmgnie
niu wi~c oka sznur ilnie si~ wypr~zyl, zawarczal 
jak ci~ciwa napj~tego luku i zwierz powalil si~ na 

• 
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stepic. TargniQcie tak bylo silne, ze mu ·tang 
z jczdzecm uklC1kl i prawie na bok siQ polozyl. 

I>rzcz chwilQ byk lezal bez ruchu, potem po
'\¥Stal z wysilenicn1 i bl~dnie pogl(!dal w okolo, 
Jeszcze nio ulegl zupelnie, lecz zakrwawionem 
z wscickloHci okiem upatrywal wroga, a dostrzegl
szy rzen1ici1 lq.cz~cy jogo rogi z siodlen1, znizyl 
lcb do zio1ni i z okropnym rykiem cisn~l siQ w po-

I gon za vaq ucrem. 
Lecz ten o tatni przewidzial napacl; pogr~zyl 

ostrogi 'v bokach mustanga i pu ~cil 8iQ galopem po 
stcpic. Tcraz byk 'cigal jezdzca. \V. czasie tej go
nitwy rozdziclajq.ca ich odleglo 'c zmniej&zala si~ 
nickiedy, i rzcn1ieu wolno bujal w powietrzu; to 
zn6w przeciwnic naglc j ego wyt~zenie silnie 
wstrz<1 alo lbctn byka. 

Ubiegl ·zy parQ ·ct kroko\v vaquero krQcil ko
nien1 i pognal w linii pro topadlcj do poprzednie· 
go l~icrunkn. Zanim hyk zdC!zyl SiQ zwrocic, sznur 
wyprQzyl Bi~ tak gwaltownie, zc Z\vicrz 1 o raz drugi 
zwalil iQ na zic1niQ. Przecicz po\v tal p o,vtornie 
i ua no,vo zazartC! pogon za j ei<lzcen1 rozpocz(!l. 

W tytu czasie nadbiegl drurri vaquero, a upa
trzywsz y eh,vilQ rrdy go byk \vytnijal, ci n~l natl. 
la o tak zr~cznie, iz j edna z n6rr Z\vi 'rzQcia cal
kowicic plotaxni rzemienia owini~tC! zo .. tala. 

Ten trzcci atak byl juz stanowczytn. Byk upadl 
tak gwaltownic, ze jak n1artwy pozo tnl bez ruchu. 
W tenczas jcdcn z vaquerow zblizyl ig o troznie, 
schy lil i~ z siodla, od,vi(!zal aha rzemienie i U\vol
nil nporczy,vego zwierza. 

Byk podniosl i<c zwolna, zdziv..-ionynl \Vzrokiem 
spojrzal w okolo, a wstydz~c i~ doznanej porazki, 
spokojnic zawrocil SiQ do Corraln, dozwalaj:tc si~ 
p~dzic "woin1 z"'yci~zcom." ''r cza ie tej wycieczki, po licznych i nader in
teresujf!cych przygodach, kapitan Jlaller z wi~
k ZC! cz~ 'ci~ swych zolni 'rzy i z \viernym ~ ierzan
tem Lincoln, ktory przypomina po~tac okolego 
Oka z l\1ohikan6w, wpadl w r~ce O'eryla ow me
k.:ykall ·kich, ktorzy krgpo,vanych na grzbietach 
roulow uprowadzaj~ w gory, rrdzie ~ iQ ich O'lowne 
zgromadzily ily. 

Oto cz~, e opi "U tej niewoli i przygod \V niej 
doznanych: ,Odbywali 'n1y drorrQ nocf!, a za ·lony 
pokrywajC!ce nan1 oczy, jezeli wzbra.nialy wszelkie
go widoku natury to przynajn1niej zabezpieczaly 
twarz od podrapania kolcami 1ne:quiton· otaczajC!~ 
cych cal'l! drog~. Nie mog~c rozsuwac kolczystych 
gal~zi skrQpowanemi rQkami, byliby~my niemylnie 
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oczy po -tradali. 'Vi~zy nas sciskajC1ce nieslych!lne 
natn sprawialy m~czarnie. Pochod odbywal si~ 
ci(!gle lasami, jak siQ tego mozna bylo domyslac 
z ci~glego szclestu lisci konskiemi kopytatni wzrn
szanych. 

Nad ranem, n1iarkuj~c z pozycyi i wysilen·naszych 
wierzchowcow, n1usielismy przebywac jakies stro
me i skaliste wzgorza. Min~wszy plaszczyzny, wstfJ · 
powalismy \V okolice przy podn6zach gor polozo
ne. Nie sly ZC!-C zadnego ruchu obok siebie, ani 
mijaj~cych jezdzcow, domyslilem siQ ie odbywa
my drogQ po W(!zkiej SCiezCC, na ktorej ty}ko j eden 
za drugim n16gl postQpowac. Raul mnie poprze
uzal' a zt~d znajdowalismy si~ czasenl tak blizko 
siebie iz mogli ~my rozmawiac. 

- J ak n1y~lisz, co oni chcl! zrobic z nami? za
pytaletn si~ go po francuzku: 

- S~dzQ ze nas prowadz<!! do kwatery Ceno
bia, a przynajmniej bardzo pragnQ aby tak bylo 
w istocie. 

- Jakto? pragniesz? -
-- Naturalnie,-bo tylko to j edno moie tuts oca-

lic. Cenobio to zuch. 
- Znasz rro wiQC dobrze? 

Tak je ·t, kapitanie, mialc1n z nim cz~ ~te 
stosunki, pro,vadz(!c handel kontrabandC!. 

' i\7iQC ow Cenobio jest kontrabandzistq,? 

• 

- l-Im! mozcby nie ualezalo nazywa0 0'0 
~ 

kontrabandzist~, ale raczcj negocyantetn, Z\Vla-

SZCZa tez w kraju gdzie an1 rz~d oddaje si~ tego 
rodzaju pekulacyom. Takie poj~cia s~ konie
cznem nast~p twem zlej adtnini tracyi. Cenobio 
wi~c, ~ci ' le biorC!c, nie j e t kontrabandzi tCl jak 
po,vieclzialeul, ale ncgocyanten1 prowadzf!cym kon
trabandg na bardzo rozlegl~ skal.,. 

- IIo! ho! Rauln. widz~ ze 'v razie potrzeby 
umiesz wykladac ekonomi'! politycznq. 

- Ba 1 coz robic, kapitanie, kazden przeciei 
obowi~zany bronic swojej professyi , - odpo,vie
dzial ' tniej~c iQ moj towarzysz. 

- • 'C!dzi Z przeto zesmy wpadli \V• l'QCC }udzi 
Cenobia? 

• 

- Nic pe,vniejszego, kapitanie . Ba! crdyby · to 
byla banda Jarauty, do tu katow. dawno juz byli- · 
bysmy w niebie. Rozumie ie zc mo\viQ to o du-
zach naszych, bo co do cial, sluzylyby ony za 

ozdoby drzcwom otaczajq.cym plantacye don Ko
sma. Nicch nas Bog strzeze od Jarauty. ten ksi~ dz 
a razem rozbojnik bardzo malo czasu zostawia do 
odbycia spowiedzi tym co mu w r~ce popadn(!; ale 
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niechno do tanie si~ w moje , to jeszcze pr~dzej 
b~dzie wi.jal. 

- ~ z czegoz wnioskujesz ze to jest. gerilla 
Cenobia? 

- Bo znam tego Yaneza, kt6regos1ny dostrze
a1i w rnncho; jest to jeden z oficerow Cenobia i 
dowodzi prowadz~c~ nas band~, ktOra jest tylko 
malym jego wojsk oddziale1n. Dziwi mnie przeciez, 
ze chociaz Dubrosc by} z nim razem, jeszcze nas 
ilotq,d na tamten swiat nie wyprawili. Musi cos ta
jemniczego przemawiac za nami ; ale co takiego, 
doj 'c jeszcze nie moglem. 

U derzony t~ uwag~, rozbieralem jt!- w mysli, gdy 
gadatliwy Francnz znow si~ odezwal: • 

- r ie, nie myl~ si~ ... to wzgorze ... tak! z pe· 
wno I ciq.... rzeczka San Juan p!ynq,c po,vinna u 
spodu. 

iezaulugo w istocie brn~lis1ny przez potok, a 
Raul doclal: 

- ()toz wlasnie! to an-Juan, poznajg jego ka
mienistc loze, a i 'vysoko.~c 'vody je. t tak~, jakiej 
si~ 'v tej porze . p odziewac ualezalo. 

~iuly nas nios~ce przechodzily bystry strurnie11, 
z ktorego pylki wilgotne az na twarz nam spadaly. 
)V oda . i~gala do kulbaki siodel, i chociaz to bylo 
w strefie zwrotnikowej, czuH 'my jej lodowate zi
mno. Powode1n tej pozornej sprzecznobci bylo to, 
ze przehy\vany przez nas potok podsyca si~ to ... 
pniej~cemi sniegami Orizawy. . 

Po wyj I cju z \Vody Raul o<lcz,val si~: 
- T eraz juz najpewniejszy jestcm drogi - do

skonale ten hrzeg poznaj~.- Czy \viclzisz, kapita
nie, jak si~ muly ' lizgajq_? 

- Coz to je. t? zapytalem go z niepokojcm. 
Dalipan odrzekl smiej~c sig l{aul, chybam 

z1ny ly postradal; ostrzegam pana abys patrzyl, a 
zapominam ze nawet nie bgdzicsz \V stanie rata
wac sie \V razie wypadku. 

v • 

- Jakiego wypadku zapytalen1, przeczuw~J~C 
jakie' niebezpieczen two. . 

~fozemy zleciec z 'vysoka ot I_ 1 \vszy.tko. 
Jest tn ohok przepasc, bardzo zasadnre uzna\van.~ 
za niebezpieczn~. Gdyby si~ 1nuly po~kn~ly, na:J: 
bliz ... z~ rzecz~ za ktor~ moglibysmy SI~ zaczeprc 
by!yby wierzcholki drzew rosn~cych prze zlo 
pi~cset top pod nami. 

- 'Vielki Boze! zawolalem. 
- 1, nie l~kaj si~ kapitanie, niebczpieczenstw~ 

je t mniejsze niz 1nyslisz, muly maj~ chad pewn.y 1 

prawdopodobnie nie spadn~· CO Sl~ zas tyczy ICh 

ladunku, dodal ' miej~c sj~ serdecznic, ten za ilnie 
jest przysznurowany zeby mogl iQ . am oderwae i 
zleciec. 

r ie mialcn1 byn~jmniej ochoty ani ~<n1iae . iQ, ani 
podzielac we olo 'ci we go to\varzy zn. ,am a my ~ 1 
ze mu}}atwo mog} ig po qiznq.c l Z Ull<!6 do przepa
sci, \VCalc zaba\Vll~ nie byla. ~ 'Jyszal0111 jn~ 0 pouo
bnycll wypadkach, i opowiadania tc , staj~~ mi 
'v pami~ci, uspakajac mnie nie n1ogly; mirnowoli 
wi~c. mrukn~lem z cicha: 

Po co bylo o trzegac o grozf!C<hn nicbezpic
czenstwie, ktorego unikn~c nie manly 'vlatlzy. 

Przyczcpilcm i~ jak n1oglcm najlcpicj do sio~ht 
i scisn(!lem nogi, aby uczuc z latwo.~ci~ kazde po
ruszenie 1nula i bye gotowytn na wsz r lki wypadck 
mogf:!.cy spowodowac naru zenic dwoistej naszoj 
r6wnowagi. lyszalem rycz'!-cy potok w wielkiem 
oddalcniu, a miarkujq,c po kierunku o<lglosu, zrozn-.. 
mialem zc ~1ny byli nad nim zawieszcni. ,cieika 
stawala sig coraz wgzsz~ i muly spicraly si~ silnie 
ku skali t ~j ~cianie przeciw leglej przepa ~ci. 

Nareszcic w t~pili my na wy\vyz ZODC!- rowninQ, 
poczem niczac.llngo zaczglismy spuszczac i~ po 
tak stromcj padzi tosci, iz czasem zua\valo siQ ze 
muly lbami sig podpieraj'!. Odglos potokn, coraz 
wyrazist zy, zmienil ~ i ~ w krotce w ryk przera
zliwy. 

Blyszalem jak Raul rzucil 1ni kilka ostrzegajq
cych wyraz6w, ale niedoslysza}em icl1 trc~~ci, gdy~ 
glos uci~l tak nagle, jak gdyby przcpaul w otchlani. 

Czckale1n rychlo-li przyjclzie \v~dro,vnc zo. nitn, 
gdy nagle 1nnliea zarzala gwa}to,vnie i cisn~w. zy 
sig podcmn~, zaczQla pogrqzac ·ig 'N jak~.~ ~rlgbi~. 

Przez chwilg mniernalem zem 'vpadl w otchlan, 
ale zaraz 1nul tanqJ na nogach i galopowaJ <lalej 
po ro\vnej drodze. O<letchn~lem! ... 

Znow sig mu} rzucil - kr~puj~ce 1nnie rzeJnie
nie wyprgzyly siQ tak silnie, iz przerzynaly 1ni cia
lo jaknozcrn; narcszcie mul wpadl w ~rodek rzeki i 
'voda obj~la mnic <lo polowy ciala. Tam przeciez 
zatrzymal i ., , a ja, przyszeulszy cokol,vick do sie
bie, z calych il przy,volywac Francnza zacz~le1n. 
~ Je t ern, kapitanie, jentem! odezwal siQ blizko 

mnie, ale dziwnym jakims glosem, podobny1n do 
tego jaki wydaje plyn nagle wylewany z butclki. 

zy ~ raniony, Raulu? zapytalem go. 
Raniony? nie, kapitanie. 

- C6zes to do mnie mowil? 
hcialem tylko pana uprzedzic, alf• juz bylo 
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za pozno. Domyslilen1 si~ z rnchu naszych mul6w 
ze sig zblizamy do 'vody, gdyz i z niemi nielepiej 
jak z nami ai~ obchodzq. luchaj pan jak teraz 

• • • 
smaczn1c plJ<!-

- Bozc moj! ledwie siQ nie zaduszQ z pragnie
nia! zawolalem, uslyszawszy szmer wody przeciska
j~cej siQ przcz ZQby pij~cego mula. 

- To tez zr6b jak ja, kapitaniel rzekl znow Ra
ul gloscrn ~tlumionym, jakby wychodzil ze studni. 

- A jakzc robisz? zapytalem. . 
Nachyl siQ na siodle i staraj si~ aby ci sama 

woda w n ' ta wplyn~la. 
w owczas dopiero poj<!lem pow6d nienaturalne· 

go glosu Raula. 
-- Niedaliby nam wody ani kropelki, mowil on 

dalej, jest to jedyny spo ob ugaszenia. pragnienia 
jaki nan1 zostaje. 

Alcz ja dokazac tego nie mogQ- odrzeklem, 
po kilku bezskutecznych wysilkach, aby znizyc 
swe cialo Jo pozion1u wody. 

A to dlaczego? zapytal moj to,varzy ' Z. 

- l~o nie n1ogQ do' c siQ znizyc. 
A jak pan jestes glQboko w 'vodzie? 
Dochodzi mi az d o wierzchu siodla. 
No! to zbliz SiQ ku mnie, kapitanic' tu rzeka 

daleko glQbsza. 
, ... L\..le jak to zrobie? -mul od wht nej tylko za-

lezy woli, bo w mojem polozeniu zn1nsic go do ru
chu nie rnogQ. 

- Dalibog ze wszystkiem o tem zapomnia. 
lem - odpo,viedzial Francuz. 

Na szczg ~ tie moje mulica, czy to w ch~ci wy
swiadczenia Il1i przy lugi, czy tez, CO prawdopodo
bniejsze, pragnC!C odwilzyc zapylone boki, pogrC!
zyla si~ glQbi I j W rzek~. 

NamQczywszy siQ niemalo, zdolalem przecie 
zgi~c siQ na siodle i glow~ w wodzie zanurzyc. 
l\' tak trudnej postawie zaledwie potrafilem po
lkn~c kilka lyk6w ozywczego napoju, ito 'vi~cej 
zaczerpnc1lem go nosem i uszumi niz 'v u ta. 

Clayley i Chane po zli za na zym przykladem, 
chociaz bicdny lrlandczyk kl~l okropnie i prowa
dz~cych nas lotrow wszystkim diablom oddawal 
w opiekQ za to, ze na dobrych chrze I cian zmu
szali poic sig na spos6b dzikich koni. 

Dozorcy nasi wkr6tce muly 'vygnali z wody i 
zacz~lis1ny wdrapywac si~ na brzeg przeci~vlegly, 
gdy wtem poczulem lekkie trqcenie po ramieniu 
i glos jakis szepn~l mi do ucha: 

Odwagi, kapitanie ! 

. Zadrzalem; i juz mialem cos odpowiedziec, gdy 
mala i delikatna r'!czka wsun~la si~ pod tnpajo za
slaniaj'!ce mi oczy, i wlozyla mi w usta malenki 

. ' pap1er. 

Odglos galopujC!cego obok konia dal mi poznac 
ze tajemnicza protektorka juz oddalila si~; - za
chowalem wi~c najzupelniejsze milczenie." 

Wkrotce gerylasy stan~li, dla odbycia siesty, 
w minach opuszczonego klasztoru i zamkn~li w cia
SlH~m i dobrze obwarowanem miejscu uwi~zio
nych Amerykan6w. Haller z listn tajemniczego do
wiedzial siQ, ze przyjaciele jego, don l{osme i jego 
c6rki, zn~jduj(! si~ blizko niego i myslq o jego u
wolnieniu. 

,,Przez chwil~ opowiada nasz bohater -po-
gr~zony bylem w najgl~bszem dumaniu po prze
czytaniu listu i ani pomyslalem nad moznosci~ 
wygl~dania przez strzelnic~. Poten1 przeciez, 
wspi~wszy si~ na palce i wyciC!gn~wszy szyj~, za
cz~lem starannie rozpatrywac siQ w otaczaj~cej 
nas okolicy. 

\V prost okienka widac bylo gQstwin~ z drzew 
ogromnych oswieconych sloncem. Rosly w niej 
dzikie palmy powi~zane latoroslami czerwone
go wiua, kt6rego kwiaty po gal~ziach jak gir
landy rozwieszone, tworzyly po przed oknem 
zaslonQ niby z szkarlatnego atlasu. Mifddzy pal
marni swiecily biale kielichy 1nagnotii, ciemnialy 
zaokr~glone drzew pomaranczowych korony, okry
te owocem zlocistym, a nieco dalej kilka palm 
coro::.os strzelaly z wdzi~kiem ku niebu wierzchol
kami podobnemi do olbrzymiego pioropuszu. 

Najlzejszy nawet 'vietrzyk nie poruszal tej mas
sy zieleni. 'V jednym z tych klomb6w, gdzie 
pn<!ce siQ po palmach liany t\vorzyly ponad zie
mi~ jakby zielone sklepienie, niedost~pne pal~cym 
promieniom sloi1ca, do trzeglem trzy hamaki zo,

wieszone na galQziacb. Jeden byl pusty, dwa dru
gie zaj~te. Po bar\vie i materyi ubrania jakie prze
glq.dalo przcz siatki hamakow, poznalem ze w uich 
byly kobiety. 

Odwrocone twarz(! oden1nie, spoczy\valy nie
nichome, jakby u'pione. Podczas O'dym si~ przy
glq.dal, ta co zajmowala hamak muie bliz zy obu
dzila si~, zmienila po!ozenie, szepn~la slow kilka 
i znow zasnQla. Teraz twarz jej byla zupelnie do 
mnie zwr6con~. Serce mi zadrzalo, i moje jeste
stwo nieopi anego doznalo wzruszenia, gdyn1 po
znal w niej pi~kn'!- Gwadalup~ Rozales. · 

• 
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J edna z jcj n6zek, w jedwabnej ponczoszce, z nie
dbalym \vdzi~kiem zwies~ala iQ z nadpowietrz
nego loza, a trzewiczek atlasowy lezal Jla ziemi. 
Glowe wspierala na materyalnej poduszce i dlugi 
promi;n kruczego warkocza, wymkn~wszy si~po_d
cza --nu z wi~z6w szyldkretowcgo grzebienul., 
plywa} mi~dzy SZUUrami hamaku az do Samej lTIU

ra\vy. Przez przcjrzyst~ tkankQ muslinu widac 
bylo ruch regularny wzno.:~z~ccgo si~ lona. 

• • • • • 
Tys1~czne a naJsprzecznieJsze uczuc1a w sercu 

mem zawrzaly: zaclziwienie, rozkosz, tnilosc i ~ mu
tek. Tak mutek! bo jak mogla zasypiac tak slod
ko i spokojnie, guy ja, o kilka krokow od jcj roz
kosznego loza, bylem okryty wiQzami i traktowa
ny jak n~dznik ostatni! 

U waga moja zwrocila siQ nagle od pi~knej u ~pio
nej do przerazaj~cego strachem przedmiotu. Juz 
pierwej, gdym na ni~ patrzyl, wzrok m6j padl wy
padkiem na jakis zw6j pierscieni okolo liana okrQ
conych. Nie,viele n::ni zwazalen1, ._ ~dzq,c zc to jc t 

jedna z odnog wina pn~ccgo si~ po najbliz zej lo
dydze jakiej do~ i~gla, jak siQ to zawsze dzicje 
w la.sach ~Iek ykn; lecz gdy promief1 slo11ca nagle 
te z'voje o ~\viecil, dostrzeglem ze si~ niezwycr.aj
nie blyszczaly. Przypatrzylem si~ uwazniej i z naj
wyzszem przerazenicm poznalcm, ze owe pier ~cie
nie formowal tra zliwy w~z. Gad ten okrQci! 
plot ami pasozytn~ ro 'linQ, spuscil i~ z wierzchol

ka palmy, gdzie na lup czatowal, a doszedlszy do 
pe,vnej wy .. okosci, odwin~l dwa lub trzy krQgi i 
wycif!gn~! horyzontalnie szyjQ po nad l1amakiem. 
\V o'vcz?-s dopiero wpadly mi w oko dwie wypuklo-
~ci na afo,vie <Yadu, po kt6rych poznalem najstra

szliw. zq, zmijQ amcrykanskq,, Co!J1'a rli Cflpello. 
Przez kilka sckund wqz nieruchomy, z lckko 

. wygi~t~ zyjq, jak u labQdzin, wzno il \V~ glowQ o 
top~ ledwie nad twarz~ u ~pionej. 

Zdawalo mi iQ ze widzQ dr.ienie lekkiego pu
zku okrywaj~cego g6rn~ wargQ dziewicy pod ja

dowitym oddechetn obrzydlcgo gadu. 
\Vkr6tce wq.z porn zylni0znacznie lbem na obie 

trony i lekko . yczec zacz'!l. Rogi czyli naro ~la 
uzbrajaj~ce jego glow~ zwi~k zaly zkaraclQ calej 
postaci. Czasami z rozwartcj paszczy wypu zczal 
wid}o,vaty i jak rubin na sloncLr ja.~niej~cy j~zyk. 

Zdawalo si~ ze ci kal na sw~ ofiarQ owe spoj
rzenia wpra,viaj~ce ,v bezwladnosc i zapowiadaj~
ce ~mierc niechybnC!. Chwilami zdalo si~ jakby 
dziewcz~ ru zalo u tami i 'vznosilo lub cofalo glo
w~, odpowiednio poruszeniom zmiji. 

Ksii;GA Vt"'IATA. Cz. II. R. V. 

Ja, bezczynny i bez ilny swiadck tej stra zliw 'j 
sceny, r6wnie dnsz~~ jak wzrokicm '·ledzilen1 jej 
przcj 'cia. Zre zt~, chocbym byl wolny1n, zadnej 
pomocy nuzielic nie Dloo-}em. W zem, wiuzia}cnl 
ze ofiara n1ogla siQ tylko ocalic zupcln~! spokojno-
~ci~ i n1ilczenien1, gdy~ \v~zc k<A aj~ wtedy j<:'dy
nic, gdy q. rozj~trzonc lub przc. tra. zone. 

0 lloze! krzykn:}:lem w najwyz:zytn prze
strachn , to zatan \VC \V la n ~j po taci ! P oru zy lu 
siQ!. .. nie ... je zcze nie ... znow ·iQ u pokoila! 0! 
biada! zadrzala ... l1an1ak i~ buja ... a ona rzuca iQ 
pod wplywem morderczego uroku!. .. Ach ! ... 

Rozlegl si~ wystrzal karabiua ... a w tcjze chwili 
w~z nagle cofn~l glow<J, rozpu ~eil sploty i npau1 
na ziemiQ, 'vij~c . iCJ z bolesci. 

U 'pione dzic,vczyny obu<lzily iQ, krzyknQly i 
wy koczywszy z hamakow, wzi~ly siQ za rQce i 
znikly w gQstwinic. 

ira, huk \VY trzaln, zbieglo siQ kilkn lnuzi, ktorzy 
dobywszy , zabel roz iekali WQza. Jeden z nich 
schylil ig, a przyjrzawszy siQ zabiten1u, za,volal: 

- Crn·ai! on rna dziurQ w glowie, wyraznir o<l 
kuli. 

Po chwili pi~cin lub ze ~ cin g<?ry1a ow otwo
rzylo drzwi od naszep-o wi~zienia i wpadlo krzy
CZ(!.C: 

- Quien lira? {kto strzelil). 
- f,o cl1cesz? odburkn~l Rani, kt6ry o<l czasn 

jak n1u \vody odm6wiono ciq.glc byl w najgor. zytn 
humorze. 

- Pytam i __ kto trzclil? powtdrzyl 1eksy
kanin. 

- ..t\ jakze ·hce. z n diabla, zcby ktory z nas 
strzelal? Oj. kochanku. (rdyby1n to m6gl zrohic, 
tobym pewno przcdew. zy. tkie1n wpakowal kul~ 
w twoj lcb zkaraclny. 

·antissin1a! krzykn~l Mcksykanin z najwyz
szem podziwienie1n, zaden z tych ludzi 1 trzelic nie 
m6gJ, bo w. zy cy , '1 . krQpo\vani! 

Poczen1 odeszli, zostawiajq,c nas wlasnym do
rny lon1." 

Trafny ten strzal, ktor·y ocalil uspion~ Gwaualu
pg Rozales, pochodzil z '-Vprawncj r~ki Lincolna, 
czatujq.ccgo wpoblizu na stosown~ porQdouwolnie
nia wsp6ltowarzy. ·z6w. Po dare1nnych poszukiwa
niach ukrytego strzelca, gerylasy zabrn1i 'vi~zniow 
i znowu rozpocz~li dlugi i utrudzttj(!cy poch6d. Na
reszcie stanQli dla odpoczynku i przepQdzenia no· 
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cy w miejscu ktore llaller malowniczo tak opisuje: 
,Zdj~to narn z oczu zaslony, a przej 'cie do swia

tla tak bylo raz<~ce, ze przez kilka ch,vil nic w o
kolo rozr6inie nie zdolali. ·n1y. 

Zawleczono nas i cisniQtO w jeden rog JJfltio -
to jest ob zerncgo dziedzinca, okr~zonego zewsz~d 
pot~znemi 1nurami i budowlami o plaskich dachach. 

Zabudowania owe byly nizkie i do\! niedbale 
stawiaue, 'vyj~wszy samcgo korpusu stanowiq.cego 
Inieszltania. l~cs~tQ skladaly stajnie, stodoly i ofi
uynyprzeznnczone dla sluiby i geryla ·ow. W dluz 
glowneo-o budynku ci~O'nQla siQ rralerya, z ba
Ju trad(!. ozdobion~ wazonami pelnemi lr,viatow. 
Znslony ze szkarlatnego sukna oslanial y j<J od pa-
l(}:cych proxnicni slonca, a przez ich rozchylone 
sklady widac bylo wewn~trzne un1eblowanie po
ltoj6w' kt6rc ·iQ do~c koszto wnem zdawalo. 

W po ~rodku patio bila wysoka fontanna i pa
dala w wielki 'vodozbior kamienny, otoczony ga
jcnl drzew ponJarauczowych, ktorych gal~zie, 
obsypane k'viccie1n i owoca1ni, k~paly siQ w wo
dzie. 

Byl to rnzc1n ar~enal, gdyz 'ciany pokrywala 
bro1t wszclkieO'o rodzaju, jak: fhzye, pistolety i 
szable. Nawet w jednym z rogow patio taly dwie 
ar1naty, z noJczq_cemi do nich jaszczykurni i przod
kami. 

Na boku Ci<!gn~l ig dl6gi zl6b' otoczony dwo
ma rz<zdami Inn tang6'v i 111nl6w, chci,vie chrupi~
cych nasypany mai . ''Tidoczne 'lady iodel na 
ich grzbietach wskazywaly ze to byli w .. poltowa
rzysze ci~zkicj naszej podrozy. 

Ogromnc psiska, zalegaj~ce spieczonc upalen1 
plyty podlogi, warczaly za n~jmniej zyn1 hnla em 
przy wcj 'ciu. Po "zerokich pa zcz~kach i rndawej 
ich siersci, Jat,vo bylo rozpoz.nac ze S(!. z hi zpan-
·kiej ra y i ze pochodz~ w pro tej linii od owych 
straszliwych brytan6'-v, z jakie1ni I~ortez polowal 
na nieszczQsli \vych krajowco'v owego- ~ wiata. 

Jedni z gerylas6w, ob iadJ zy w grnppach zapa
lone ogni .. ko, piekli na szablach ka1valy wolowe
go 1ni~sa, drudzy naprawiali siodla lub czy ~ cili 
sture karabiny i dziwot,vorne /ro7nb!ony · insi na
reszcie przecl1adzali sig powaznie, py zni~c si~ 
s\-vietn'! Jlltt11o·q luh drapuj ~c si~ w malownicz~ 
serapfJ. 

Wielka ilosc kobiet, okrywszy glowy 'v 1·ebozo, 
uwijala si~ mi~dzy m~szczyznami, zajmuj'!c si~ roz 
mait~ prac'!; jcdne czerpaly dzbanami \vod~ z fon
tanny; inne, kl~cz(!c przed plaskiemi kamieniami, 

gniotly ciasto na tortille, robily czekolad~ lub chi
/ e, albo tez piekl y frijole. W szystko to przeciez 
nie prze zkadzalo im smiac si~ i zartowac z ota
czaj~CC! mlodzici~. 

Od czasu do czasu ofice-r, odznaczaj~cy si~ kro
jem sukni, wychodzil na galery~, wydaj<!c rozkazy 
gerylasom, poczem znow kryl si~ wewn~trz don1u. 

Ogromne 1)aki towarow leialy gromadnie w je
dnym z rogow dziedzinca. Okolo nich uwijaly sifJ 
fl?'rie1·os w skorzanem ubraniu, ktorzy albo zabez. 
pieczali na noc swoje ladunki, albo zawieszali at
prtr~jas swoje nagwozdziacl1 \V tym celu w 8cittny . 
powbijanych. 

Z n1alej wynioslo ~ci, na kt6r ~j nas umjeszczono, 
widzielismy po przez przylegle dachy rozciCJ;gajq,
ce si~ daleko i szeroko pola zakotl.czone wysokie
llli lasan1i. Na horyzoncie ry ·o,valy si~ Co(re de Pe-
1'ole oraz wierzcholki And6w, a nad ten1 wszy ·t
kiern w eterycznem przezroczu swiecil sniezysty 
szczyt Orizawy, jak olbrzymia biala piramida cu
dnie odbijaj(!ca od ciemnego niebios szafiru. 

\J'Tidok ten \vspanialy, czysty i pogodny mial 
w sobie take}: urocz~ wielko 'c i wznioslosc, ze na 
chwilQ zapomnialem prawie o wi~zach i niewoli. 
Niestety! nie dlugo trwalo to zlndzenie! Rozwialje 
w krotce glos gerylasa Jose, ktorynadszedl z dwo
rna 7Jeonrnni diwigajC!cemi nasz~ wieczerzQ. 

Cala biesiada nasza skladala iQ z czarnej rzepy 
i poltuzina plaek6w zwanych tortilla. Nie byl to 
zbytek, przecioz zO'lodzeni 'n1iertelnie, nie mysle-
li 'my przcbierac w zastawionych nam potrawach. 
Po tawiono p6lmisek i po raz pier\vszy rozwi~zano 
na1n rQce. Nie dano nam wprawdzie ani widelcow, 
ani noiow, lecz Raul nauczyl na jak si~ jada po 
mek ykansku, i za jego przykladem tortillami 
chwytali 'my szybko rzepQ, ktora w oka n1gnieniu . 
znikla wraz z zaimprowizowanemi lyzkami. 

adeszla noc, a drz~ce plo1nienie zapalonego lu
czy,va oswiecily cale patio . Przy tern czerwona
wem 0 ~wietleniu wszystkie przedmioty i 0 oby, 
tak juz san1e przez si~ malo,vnicze, przybraly je· 
szcze bardziej fantastyczne k ztalty. GeryJasy 
W zerokich kapeluszach, ozdobionycJ1 po \Vi~kszej 
CZQsci pi6rami, ich czarne plomieniC!ce oczy, ich 
z~b y o tre i biale, t'~varze na wp6l dzikie , ubio. 
ry z zywych barw zlozone, w zystko to skla
dalo si~ na utworzenie uderzajC!cego oczy obrazu. 

Uszy rownie jak oczyzmuszone byly podziwiac, 
bo 'vi~ksza cz~ 'c dochodz(!cych na diwi~kow by
la zupelnie now~ i obcq. nm nawet glos ludzki 

• 
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mia tu jakies dziwne i nieznane brzmienie. J~zyk la nam niezbyt dawn~ gimna tyk~ nasz~, gdy'1ny 
na wpol indyjski a na wpol hiszpan ki, kt6rym si~ napic \V struxnieniu tarali. 
gery lasy krzyczeli, spiewali i m6wili, tworzyl Dnlibog! potrafilibysmy t~z ,am~ ztukfJ! 
dzil\?n~ przecznosc z naszym akso:riskim diale- . odezwal i "'l1an, kt6ry przy l~dal i tagarocie 
ktem. Pr6cz tego przeci~gle wycia psow, rzenie z silne1n zajQcicm i ci~gle nad ni~ prawil komen
mul6w i koni , szcz~k szabel i brz~k o trog tarze. 
z dzwonkami, oraz t~skny spiew poblrrnas, nasla.
duj~cy piesni indyjskie, mifJszaly si~ z dzwiQ
kami mandolin i zbiegaly ifJ w dziwn~ jak~s 
wrzaw~. . 

W poblizn ogniska przy ktorem lezclismy ge
ryla y i kobiety tanczyli z zapalem tagarol(J, rodzaj 
fandango. M~zczyzni, dlalekkosci w ruchach, zrzu
cili plaszcze i kapelusze, niektorzy nawet porozpi
nali boki swoich kalzoneros i podnie 'li je w g6r~, 
zatykaj'!-c je za pasy na wz6r Beduinow. l(obie
ty pozdejmowaly rebozos, j zakasaly rQkawy ko
szul; piersi ich zaledwie na w pol przykryte i kr6-
tkie spodniczki ruchem tanca 1vznoszone zdradza-
ly prawdziwe ich k ztalty. · 

Dwoch grajk6w iedz~cych na taboretach po
psutych i okrytych kor~ brz~czalo w rnandoliny. 
trzeci z cal<~j sily zarpal strony jakiej.~ staruszki 
gitary-'v zyscy za ~ trzej J~czyli z t~ muzyk~ wo
je przenikliwe i nieprzyjemne glo y. 

Tancerzeuszykowali si~ w r6wnoleglobok, para
mi naprzeciw iebie, i w bezustannym byli ruchu, 
wybijaj~c takt glow~, nogami i r~kami. 'zczegol
niej tei o tatnie najwazniejsz~ odgrywaly rolg~ 
klaskano niemi i udcrzano si~ po policzkach i hio
drach. 

Ja zas, bardziej z odraz~ niz z upodobanicln, przy
patrywalem siQ jaki~ czas te1nu widokowi, a naresz
cie znudzony nirn: zwr6cilcn1 oczy ku galcryi, na 
wp6l za uni~temi firankami za1nkni~tcj. 

Dziwna rzecz, po1ny ~lalcm, nic o nich nie sly
chac. zyzby iQ udali innq, drog'! ? ie. - tutaj 
bye mu. z~, w zak Narcysso przyrz 'kl jcszczc tej 
nocy... On wiQc przynajmnicj je t tutaj - lecz 
ona .... moze takze w tym do1nu ba\vi i~ wesola, 

ZCZQ ~liwa, oboj~tna I 

Ta my ' I ostatnia rozognila wszy tkic rany nle
go serca. Wtcm firanki otworzyly si~ zupclnic, 
ukazuj~c myn1 oczom ~wietne widowisko. Nieste
tyl bylcm jak potQpieniec, spogl~d~j~cy na rajskie 
rozkosze ! Widzialem tam olicer6w w .~wietnych 
uniformach, miQdzy ktoremi Dub rose odznaczal siQ 
elegancke& postaw~; \vidzialem kobicty postrojone 
bogato, a mi<adzy niemi ! ... Byla tam takzc i j ej sio
stra z donnq, J oakin~, oraz piQe lnb ze 'c kobiet 
r6wniez j edwabiem i brylantami okrytych. 

Wielu z kawalerow 1nialo na sobie malo1v~iczy 
kostium gerylasow. Zebrano sig do kaclrylla. 

- Kapitanie, patrz. --zawolal Claylcy- wszak 
to don Kosn1e z cal~ sw~ rodzinq,! 

- Tak, ale mnie nie zaczepiaj i nico<lzy,vaj si<a i, . , 
Gdy pary zmienily kilkakrotnie zajmowane miej- uo 1nn1e ···· · 

see, jed en z tancerzow odl~czyl siQ, i udaj~c garb a- W zrn. zenie moj e tak by!o ilne, zem pra,vie 
tego, ~tan~l w po 'rodku kola, dok1-d pociesznemi odetchnq.c nie byl w tanie; 'v gardlc 1ni zaschlo a 
ruchami n ilowal zwabic s1voj~ tancerkQ. Ta przez zimny pot kropla1ni · padal mi z czola. 

cza'-l niejaki niby si~ opierala, potem zl~czyla iQ - Dubrosc zbliza siQ do nie j ... prosi j~ do tan
ze s'vym tancerzen1, i juz razem obojc najdziwa- ca ... Z ezwala!... ,.ie! odmawia! l{ochana dziewczy
czniej ze i najsmie zniej ze robili :figury, az do na! Oddala a'iQ DU\Vet z kola tancuj~cyoh. Patrzy 
chwili gdy <lruga para miejsce ich zast(!pila. na dol przcz balu. trad~ i zdajc si~ bye . tnutn~ ... 

Jedni z tancuj~cych uda\vali ze rqk, drudzy ze 1-V zdycha .... Czemze j ej lono tak silnie wzburzone? .. 
nocr nie maj~, niekt6rzy chodzili na pi~tach, na ko- Otoz zn6w i~ do niej zbliza... ona siQ usmiecha •.• 
lanach, jednem lowem , usilowali na ~lado\vac dotyka . iQ j ej rQki!. .. 
w '" zy"' tkie ulomno 'ci i wady przyrodzone, chocby 0 w ~cieklo 'ci. o zdradziecka Robieto !. .. za
najw tr~tliw .. ze. Tagarota klada si~ bowiem z fi- wolalem, rzucaj~c si~ ku nim w przystQpie rozpa
gur niby ~miesznych a bezecnych, i ten co potrafi czy, ale zwi~zane nogi zniweczyly szalone zamia
p~:zybrac najbrzydsz~ postawQ, uchodzi za najle- ry i run~lem na ziemifJ calym ci~zaretn ciala. 
pszego tancerza. Gerillero ktory najwi~cej otrzy- j W tej chwili nadbiegli strzeg~cy nas gerylasy, 
mal poklask6w, tanczyl na brzuchu, nie poruszaj~c zwi~zali mnie i moim towarzyszom r~ce i zapro
r~k~ ani nog~. Mimowoli ta pozycya przypomnia- wadziwszy do mah~j izdebki w rogu patio znajdu-
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j~eej ·iQ, zan1knQli nas na klucz, pozostawiaj(!C 
. , . , ' w ciemnosct. 
are ·zcie uwiQzieni Amerykanie, za pomoc~ przy

jaciol tajcn1nic ich 'vspieraj~cych, wylamali siQ 
z wiQzicnia, polc!Czyli z Linc;olnem i pomimo sil
nej pogoni zdolnli ukryc iQ w poblizkich g~
stwinach. Tam, znuieni biegiem i trudami, s~dz~c 
siQ j nz daleko od nieprzyjaciol, zasn~li spokojnie. 
Dalszc wypadki tej ucieczki tak IIaller opowiada: 

,,Juz dobrze dnialo, gdy siQ zbuclzilctn. W szy
scy moi w ·poltowarzysze, z wyj~tkicm Clayleya, 
juz pow ·ta,vali i rozniecali ogicn drze\vem wyda
j~ccm bnrdzo malo dymu, jakic im Raul w kazal 
w poblizu. Zajrnowano iQ przygoto,vaniem soia
dania. a jcdnej z gnl~zi wisialo jc zczc drgaj(!CC 
obrzydlc cicl ko ip;uflrta, ktore Rani obdzicral ze 
k6ry, podczas gC!y Lincoln starannie karabin na

bijal. 
Irlandczy k, sicdz~c na trawie, obieral banany i 

pickl jc w zarzC!cym popiele. 
- u S\ViQtcgo I atrika. rzckl Chan; gdyby 

mnic kto powiedzial w mojej ojczyznie, % je 'c 
bQdQ kiedJ podobne robactwo, anibyrn n1u \vierzyl! 

Wkr6tce ignau upiekl si~ i zo tal zjedzony z wy
bornyin apctytem. 

- Jakzc ci si ... to '"ydaje? zapytal Ranll\furta
ga ze ·xniechem. 

- Zdajc 1ni siQ tylko, odrzekl zapytany, ze 
to zaw zc lcpsze niz pusty p6lmi ek, ale •.. 

icho! przerwal Lincoln, zadria\vszy i upu· 
szczaj<!c niesiony do u t kawalek~ 

- ., 6z takiego? zapytalen1. 
- Zaraz ci odpowiem, kapitanie. 
To n16wif!e, strzelec znakiem nakazal milczenie, 

a san1, 'vyszcdlszy z g~stwiny, polozyl ·iQ na zien1i· 
Znany na1n byl ten po 6b lnchania, z niepoko

jcnt wiQC czekali 'my wypadkn jcgo spo trzezen. 
I czekalismy nicdlngo, bo zalcdwic Lincoln przy
lozyl ucho do ziemi, zerwal iQ nagle i krzyknl!l: 

- Przez Boo·a zywego! I ami na tropiC! .... 
Lincoln bnrdzo rzadko uzywal zakl~cia a jezeli 

mu iQ to trafilo, wypadek mu ial bye ,vielkiej 'va
gi; wrc ·zcic \vyraz jego t\varzy, zdradzaj(!cy roz
pacz, dopelnial ai nadto wyn1o,vnie tresci wy-

' razow. 
vVykrzyk sierzanta galwanicznie na obecnych 

oddzialaJ; w zyscy zerwali i~ od ogniska i padli 
twarz~ na muraw~. 

Nikt slowa nie wyrzekl, ale kazdy, na ' ladujC!C 
Lincolna, pilnie ucho przykladal do zien1i. 

1V tej postawie slyszelismy zrazu gluchy szmer, 
do brzQku pszczol podobny, kt6ry dobywal si~ 
jakby z wn~trza ziemi; potem szmer ten r6sl w sil~, 
zmienil siQ w przeci~gle ujadanie i nagle ustal zu
pelnie. Po malej przerwic halas iQ wznowil, ale tym 
razem jeszcze byl wyrainiejszym, i juz na chwilQ 
nie mozna bylo w~tpic ze topsy goncze szczekaly. 

Tak jak odrazu Lincoln powiedzial, - tropiono 
nas hiszpat1 ·kiemi ogaratni. 

Powstali ~my, szukaj~c oczyma jakiejkolwiek 
broni, lecz gdy ~my dopatrzec jej nie mogli, poj
rzelismy po sobie z wyrazem niemej rozpaczy. 

J eden karabin i d\va noze skladane stanowily 
calc nasze uzbrojenic. 

·- oz tcraz poczniemy? - zapytal ktorys. 
I w tej ch,vili oczy w zy tkich zwrocily sig na 

Lincolna. 

trzelec stal nieruchorny, 'ciskajt!C r~k~ luf~ ka
rabina i ze spuszczonytn ku zien1i wzrokien1. 

- Raulu! jait daleko jeste'n1y od wct-wozu?
zapytal po chwili milczenia. 

Najwi~cej ze d'viescie krok0w. 

Podlug mnie, nie pozostaje nam, kapitanie, 
jak wej, e do wody' a jezeli potok jest do przeby
cia , oddzielic siQ nim od pso'v goni<!cych. Czy 
masz co przeciw teruu? 

- Nie, bo ja am my~lalen1 o tym spo obie. 
Gdyby 'my miQli nasze bowies (noze mysli

wskie) mogliby 'my nieruszaj~c siQ z n1iejsca na 
p ... y zo.czekac, ale ich nie n1amy; wnioskujfJ zas 
z odglosu zczekania ze najmniej tuzin psow p~
dzi za nami. 

- Tak~ niepodobna tu pozo tac. A wif}c Ratilu 
pro wadi na do 'VC! \vozu. Francuz ruszyl naprz6d, 
a my wszy cy za nim zacz~li 'my si~ przedzierac 
przez gg twiny. 

Przybywszy do potoku, we zli ~my w lozysko. 
Byl to jeden z owych trurnieni tak pospolitych 

w Meksyku, kt6rych ciche wody przerywane s~ 
naglemi ka ·kadami. padki te po 'vi~kszej cz~ 'ci 
by,vaj~ nieslychanie g\valto,vne. \Vody, ' ci 'ni~te 
cia nen1i brzegan1i bazaltu, spadaj~ pieni'!c si~ i ry
CZC!C \V lozy ko zasiane skalan1i. 

vV miej cu gdzie 'my 'veszli do potoku, wo
da byla bez najtnniejszego rucbu , szli ~my wi~c 
z jej brzegiem z 'vszelk~ lat,vosci~ az do drugiego 
podobnego miejsca, przedzierajt!C si~ przeciez 
z ,vielkim trudem przez kaskady posrednie drog~ 
tamujC!ce. 
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Ow drugi stawek mial ze sto kroko\v dlugosci, - Tym razem chybasmy jui przepadli! rzekl ou, 
a wod~ czystCA- jak kry ztal si~gaj~CC! nam do pasa. zgrzytaj~c ZQbami. 

''' nadziei ze juz zrobilismy dose drogi dla od- - Nie je zcze! zawolalem, uderzouy no\vym po-
wrocenia pogoni, wdrapalisn1y si~ na brzeg i szli myslem. 
dalcj l«!dem w kierunku r6wnoleglym do potoku. Za mnCJ;, koledzyi ucieczem przed psami, jezeli 
Zawsze przecicz trzymalisn1y siQ blizko jego brze- f potrafimy wdrapac si~ na szczyt tych wynioslosci. 

. g6w: w przypuszczeniu ze wybiegnasz jeszcze raz I wskazalem r~kCA- skaly stercz~ce nad na 'Zemi 
moze przyjdzie powtorzyc. glowami. 

Szczekania psow, tak donosne przed chwihh zu- Glosny okrzyk Lincolna swiadczyl o przyjQciu 
pelnie ustaly: propozycyi. Hurra! krzykn~l on, na brzeg wyska-

- Dobiegly widac do potoku odezwal si~ kuj~c,-doskonaly pomysl kapitana! Dalej chlopcy 
, T 

Clayley. na gorQ. 
~ Nie !- odrzek! Lincoln, posluchawszy chwi- Po chwili czepialismy siQ urwistych bokow ska-

IQ ony znalazly resztki iguana. ly, a po kwadransie pracy r~kami i nogami doszli-
- Otoz masz! zaczynaj~! zawolal kt6rys, w cbwi- smy do szczytu. Byl to maly taras k~pami trawy 

li gdy psy na nowo chorem zagraly. w parQ mi- obrosly, ktory panowal nad calym potokiem, p~
nut zn6w szczekania ustaly, i slychac bylo war· dz~eym z rykiem u spodu. 
czenie psiarni szukaj~cej tropu. Odctchn~li 'myna chwil~-gdyz ciQikie wcjscie 

Id'!c tak z biegiem strumienia, zrobilismy ze nn skaly nieslychanie na zmQczylo.. Chcialem 
dwie mile, i tylko czasem dolatywal nas odglos sam ocenic gl~bokosc przepasci nad jak~ bylismy 
oderwanych naszczekiwa{1• SCJ:dzilismy jui zc psy zawieszeni, i spojrzalem na dol. Az mi si~ w glo
zupelnie slady nasze stracily, gdy nagle Lincoln, wic zakrQcilo! WiQcej niz o dwicscie krokow pod 
ktory szedl z tylu, na nowo ucho pilnie przylozyl nami, u spodu scian skalistyoh, pQdzil potok wpa .. 
do zien1i. daj~cy do przepasci i okrywal wieczn~ pian~ ka-

z t 1. ' · · · l mienie "verto lozy ka. a rzyma 1smy SI~, zwracaJq.C na n1cgo pe ne . o . . . . , 

nl
.epok · · · z , · k 't . Mt~dzy nam1 1 potok1em wzrok na n1czem zatrzy-

OJU spoJrzenia. erwa1 SlQ w ro ce z z1e- , . . , , . 
mi silnie k lb · d 1 • , ,· kt , · . mywac SIQ n1emogl. Sc1any by!y prostopadle, bez 

, 0 C! W Dli! U erzyt 1 ze WSCIC iOSCl~ , . . , , · · · · d d · } 
zawolal: iadneJ nterownoscl, 1 ant Je no rzewo n1e z ago-

• • • • ,., t dzil_oby ily up~dku. Spojrzenie zatrzymywalo si~ 
Nie,ch p1_eklo pochlon1e te p~y przeklQte. dop1<~ro na urwiskach skallozysko tworz~cych. 

znalaz~y. ~l,ady 1 znowu pQdz~ za nami. . UplynQlo kilka rninut, zanim ujrzelismy naszych 
1Vroci1Is~y do w~w~zu, a przeb~wszy kilka dziwnych nieprzyjaciol, ale kaide szczekni~cie 

&kal, weszh. ~y n,apow.rot ~o potoku 1 dalszq, dro- ostrzcgalo ze siQ coraz zblizajq.. Tropy nasze by .. 
gQ odbywal1sn1y srodk~en1 .1ego koryta.. , ly swicze i oczywiscie odkryte. Jakoz wkrotce 

Wykrzyk ~~ul~. ktor~ n~ pr?,wadZil, wkrotce u.ly zcli ~my zelest krzak6w i ujrzcliSmy bialawe 
nas zatrzymal, 1 n1ebawn1e UJrzehsmy wszyscy po- psow pier i pomi(\dzy zielonosci::a. lisci. \V ch ·r 

'd t k k D 1"' b . d . . ' ~ '1: WI~ 
wo e~o wy rzy u. . os~ Ismy owiem o mieJ- potem O<Yar przodowy na brzeg wyskoczyl, i otwo· 
sea gdz1e potok pogr::a.zal Slf\ W przepasci zwaneJ· t> 1· k l k · 

• • '"t ~ ' • rzywszy stra z 1 w~ pa zcz~ ~' zawy o ropnte. 
w J ~zyku kra1owym cannon. ratrafil on na miej. ce w ktorem weszlismy do 

Po obu stronach "\vznosily sig strome .·kaly, na wody. I~eszta ps6w wypadla z g~stwiny, a zl~czy
parQset stop 'vysokie, a woda tak gwaltownic spa- ,vszy siQ z pierwszym, chorem szczekaii ob,jawila 
dala 'v ciasny otw6r miQdzy niemi, ze puszczac za,vod w poszukiwaniu. 
siQ z jej biegiem byloby szalenstwem, groiC!C ry- Jed en z nich, pies stary, wprawny i doswiadczo-
chlem zgruchotaniem o nadbrzezne skaly. ny, pobiegl az do otworu cannon'u, to jest do miej-

Chc'!c isc dalej z biegicm potoku, nalezalo sea gdzie 'my potok przebywali. Ztamt'!d rzucil si~ 
wyjsc na 1<!-d i przynajmniej o mil~ go okr'!iyc. w koryto strumienia, a skacz~c po skalach, dotarl 
Bylo to jawne uiepodobie!1stwo, gdyz psy dognac- do miej ca gdziesmy wyszli z wody. Silnem wy
by nas musialy o trzysta krokow najdalej. ciem ostrzegl resztQ ze tropy odszukal, i zaraz tez 

'pojrzelismy si~ badawczo po sobie- szczegol- cala psiarnia pop~dzila w tyro samym kierunku. 
niej od Lincolna czekaj<!c rady i pomocy. Gdy przeciez ow pies najstarszy rozp~dzil si~, 
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:w zamiarze dostania siQ na skal~, po ktorej wdra
palismy si~ na wierzcholek, Lincoln dal ognia ........... 
Pies lekko zaskowyczal, pogr'!zyl si~ lbem w wo
d~ i znikn~l w gl~binach cannon'u. 
~ A wiQC jednym mniej !- rzek} trzelec, spie-

sznie bron nabijaj~c. 
Reszta ps6w nie zwazala na znikni~cie przewo-

dnika i nieprzestawaJa biedz za naszym sladem, 
·bezustannie szczekaj~c. Widzielismy jaknajdo
kladniej kazdcn krok co ich dona przyblizal, a 
gdy jedcn z nich wychodzil juz z koryta potoku i 
zamierzal wedrzec si~na g6r~, Lincoln powtornym 
wystrzalem przeci~l pogo!1 i zycie zwierzQcia. 

- Dwoma wrogami mniej!- rzekl znowu, ciska
j~c bron o zicmiQ. Juz niepouobna bylo dluzej jej 
uzywac, gdyz psy, dojrzawszy nas, porzucily bez
potrzebne tropy i z szybko I ci~ wskakiwaly na ska-

. ly, na ktorc my zaledwie z trudem zdolalismy si~ 
:wdrapac. W kilka chwil nas opadly, i zacz~la i~ 
traszliwn osobi ta walka, w kt6rej p y i lndzie ra

zern splCA-tani okropny obraz tworzyli. 
Jak dlugo tr,vala ta bitwa, powiedzi 'c nie umiem, 

wiem tylko ze ujrzaw zy si~ otoczonym zew z~d 
stra zliwetni poczwar.atni, ucz 1lcm jak co~ mnie 
szarpalo traszli,vie ostremi z~bami. Bronilc1n i~ 
z odwag~ rozpaczy; nareszcie, uch,vyciws?;y rQk~ 
ogon, zyj~ czy lap~ napa tnika, str<1 ilen1 go . , 
w przepa e . 

Nie na dlug o j cdnak uwolnilen1 iQ, gdy~ pra\vie 
natychn1ia t now~ walkQ rozpoczq. ~ n1n ialen1. 

Byla nawet ch,vila, w kt6r 'j stra iw zy rowno
wag~ 'visialem nad przepa 'ci~ i omalo nie . padle1n 
wraz z 'vrogiem. Zdobylem przeciez do ~ c '" ily do 
utrzymania si~ na skale, ale to bylo o tatnic wysi
Jenie· padlem na muraw~, niezdolny do dalsz ' j 
obrony. 

Obejrzalem si~: Clay ley i Raul, ro,vnie jak ja 
krwi~ zbroczeni i pokaleczeni, l ezeli na ziemi. -
Lincoln i Chan trzymali p a, j ed en za leb drugi 
za tylne la~y i bujali nim w powietrzu, chc~c go 
wrzncic do przepasci. 

- z,vawo Murtag! wolal strzelec , rozn1achaj 
go dobrze, a przerzucimy na drugi brzeg w~wozu. 
Raz! dwa! trzy! hop. 

Pies wylecial w powietrze - pojrzalen1 co si~ 
z nim stanie. Przebyw zy prze trze1i rozdziclajctc~ 
oba brzegi w~wozu, uderzyl i~ o przeciwlegl~ 
opok~, odbil si~ i zwalil z loskotem w ziejC!C~ 

I f 

przepasc. 
Byl to juz ostatni z bandy. 

Teraz znow dziki okrzyk zwr6cil cal~ nasz~ uwa
g~; wydawali go scigaj~cy nas gerylasy,,kt6rzy wy
st~powali z zarosli. W szyscy byli na koniach i 
zatrzymali si~ n spodn opoczystych wzgorzow. 

Co znaczy ten okrzyk, Raulu? powiedz co on 
znaczy? 

Znaczy to, ze si~ zaw1edli. Musz~ teraz zsi~sc 
z koni; gdyi niepodobna aby si~ na skaly na nich 
dostali. 

- Ach, gdyby choc kazden z nas uzbrojony 
byl karabinein! to zdaje mi si~ ze t~ sciezk~··· 

Spojrzalem na w ej 'cie, i poznalem ze latwo by
loby jc bronic, gdybysmy mieli bron ktorej nam 
wlasnie brakowalo. 

Gerylasy z .. iedli z koni, nwi~zali je u drzew i 
goto,vali si~ do przej scia na brzeg przeciwny. -
Jeden z nich., w kt6rym po piorku na kapeluszu i 
strojnosci ubrania poznali 'n1y naczelnika bandy, 
wszedl juz nawet w koryto potoku i z dobyt~ sza
bl'! stan~l na odlamku skaly. Zaledwo dzielilo go 
trzy ta krakow od 1niejsca kt6re ~my zajmowali. 

Jak mysli z, doniesie kula? zapytalem Lin
colna, kt6ry bron nabijal i wpatrywal si~ w Me
ksykanina, zapewne w celu zmiarkowania odle
glo 'ci. 

- L~kam si~ czy nie b~dzie za daleko, kapita
nie. Oddalby1n swoj zold polroczny, gdybym mial 
teraz <lobry karabin. Przeciez ~probuj <a! Murtag! 
stan no przedemn~. Zanadto j este ~rny na widoku; 
gdyby ~Iek ykanin dostrzegl ze go na eel bior~, 
goto,vby pierzchn~c jak danieL 

han za lonil ierzanta zerokierni barkami ' a 
ten, oparl zy karabin na j ego ramieniu, zlozyl si~ 
na l ek ykanina. Do,vodca. gerylaso'v do trzegl to 
poru zcnie, a zgadujf!c niebezpiecze11stwo, juz si~ 
odwrocil i uciekae zamierzyl, gdy rozlegl si~ huk 
wy trzalu. Piorko z kapelusza odlecialo daleko
gerylas 1nachn~l konwulsyjnie r~knmi i calym ci~
zarem padl \V 'vod~ . Po ch,vili trup plyn~l nurtem 
potoku, 'v ' lady piorka i kapelusza a \V mgnieniu 
oka wszy tko p~detn strzaly 'vpadlo \V gl~biny 
cannon' u. 

J ednocze~nie u '"' lyszeli 'my glo dono ~ niej nad 
inne wolaj~cy:- Ca1·ajo, uuardao. ! esta el rifle del 
diabolo! ( trzezcie i ~. to ta bron szatau ka.) 

Gerylasy, przestraszeni ~mierci~ naczelnika, po
ukrywali si~ za skalami. Oi nawet, co pozostali 
przy koniach, za drzewami lub wzg6rzami szukali 
schroni enia. 
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Najbliisi nas odpowiedzieli na strzal Lincolna 
ogniem ze sztucerow' lecz zle 'vymierzone kule 
albo pla ·zczyly siQ na skalach, albo S\Vi zcz~c 
przelatywaly ponad nami. Clayley, Chan, Raul 
i ja, jako bezbronni,skrylismy si~ poza odlan1 opo
ki, nic chc~c narazac si~ bezpotrzebnie na bl~dz~
ce kule; Lincoln zas, stoj~c na samym szczycie, 
calC! swq, postac zwracal do nie1)rz yjacicla, jakby 
zartowal z jego 'vystrzalow. 

Nie widzialemnigdy czlowieka rownic nasn1ierc 
oboj~tnego. Odwaga jego byla spokojnf}; i zimnC!. 
'\V zorowy ten iolnierz, stoj'!:c na wierzcholku ska
ly, uzywaj~c broni z cal~ pewnosci~ spokoju i 
spogl'!:dajq.c z pogard~ na drzCA-cych od strachu nie
przyjaciol, tworzyl jed en z tych obrazo,v, jaki raz 
tylko w zyciu napotkac mozna, a jaki 1nalowalbym 
z roskoszq,, gdybym penzlem wladae umial. 

Strzelec stal nieruchomy, i z godn~ poclziwu 
precyzyq, obchodzil si~ z broni~, nie zwazaj~c na 
kule obok padaj~ce lub przelatujC}:ce w okolo jego 
glowy z tym szczegolnym swistem' jakiego nie 
zapomni 11igdy ten, co siQ choc raz w bitwie znaj
dowal. 

\Valecznosc taka przerazala nas ·amych; o ilez 
wi~c ilniej dzialac musiala na wrogow! Juz n1ia
lem zawolac Lincolna i dac mu rozkac aby szu
~al chronienia, gdy dostrzeglen1 jak zaczt1l celo
wao. Po chwili jednak opuscil karabin z giestem 
nieukontentowania. Powtorzyl ten ruch kilkakro
tnie, ale zawsze bez skutku, az nareszcie z cicha 
mrukn'!rl przez ZQby: 

Podli tchorze! jakby siQ w chowanego ba
wili~ 

"\~{ istocie, za kazdym razem gdy Lincoln przy
kladal do twarzy woj~ bron straszliwq,- geryJa. ·y 
tak gdzie' znikali, ze niepodobna ich bylo do
strzedz. 

Niewarci nawet psow wlasnych ci~gnCA-l 
dalej, z'vracajq,c sj~ do nas. Gdyby'my 1nieli czas 
po temu, moglibysmy ich tak trzyn1ac az do dnia 
s~dnego. 

Przeciez widac bylo jaki ' ruch 0golny miQdzy 
geryla ami, polowa bandy wsiadla na kon i odda
lila siQ galopem. 

Chc~ przez brod zajsc nam z tylu - rzekl 
Raul maj~ najwi~cej poltorej mili, za pol godzi-
ny zatem juz na nas napadn~. 

Co tu poCZC!-C? W kolo nas nie widno a.ni lasu, 
ani w~wozu, w ktorychby si~ ukryc n1ozna. Roz
ci~gajC!ca si~ poza wzgorzami plaszczyzna przed-

stawiala dlugic i nagie pola, gdzienieo·dzie upstrzo
ne san1otnetni palmy lub pniami yulrasu. Z zajmo· 
wanego przez na wzg6rza widzieli 'my jaknajdo
kladnicj caly kraj na pi~6 1nil w okolo, i tan1 do
piero zaczynaly siQ Ia y. Ale czyz n1ogli 'n1y do
biedz do nich, zanimby nieprzyjaciel obskoczy ~ 
nas zdolal? 

Gdyby wszyscy gerylasy poszli do brodu, przy
najmnicj moglibysmy wrocic do glQbi wq,wozu; 
lecz, jak juz powiedzieli 'my, cz~sc ich zo tala u 
spodu wzgorz6w i odcinala tytn sposoben1 w ~zel

k~ nadziejQ odwrotn. Jedynq wiQc ucicczk:& byl 
ow la daleki. 

Przede,vszystkiem, chcq,c uskntecznic projekt 
ucieczki, nalezalo zwiesc c1.:atujt!cych na dole ge
rylasow; dognaliby nas pierwej niz drudzy, bo 
'viedzieli 'my z doswiadczenia ze chociaz Mek y
kanie zlc siQ bij~, ale biegaj~ jak zaj~cc. 

Udalo si~ to przcciez za pomoc~ starego indyj· 
skiego wybiegu, ktorego i ja i Lincoln nieraz juz 
uiywalismy. Nie prowadzilby on do niczego z ty
ralierami tek a!1skiemi, ale byl az nadto dostate
czny dla gerylas6w meksykanskich. 

Rozci~gnQli ~my si~ na ziemi, tak iz nieprzyja
ciel mogl rlojrzec tylko glowy nasze, do ktorych 
tez ci(}.gle kierowal ztucero,ve trzaly. Po chwili 
zacz<alismy stopniowo cofac siQ tylem, z mura
wy zas wyglq.daly jedynie juz konee naszych f'ura
zerek. W te1n polozeniu pozostalismy przez chwi
lQ, okaznjCA-C czasami cale nasze glowy. Nied!ugo 
przeciez powtarzali 'my tQ pautominQ; czas naglil, 
mu ieli 'my rozpocz~c ucieczk~. a szczQ ~cie ze i 
takie podej 'cie wy tarczy!o do zwiedzenia gery
lasow. 

Wkrotce \ViQc wysun~li 'my glowy z czapek, a 
pozostawiw~zy je jak mozna bylo w najnaturalniej
szej pozycyi, cofali ~my i~ dalej, czolgaj(!c jak pla
zy. Przebywszy tym sposobe1n ze sto krokow, 
gdysmy juz dostrzezeni bye nie mogli, zerwalismy 
·iQ z zien1i, i jak banda, psow przestraszonych na- · 
gle uciekac zac~~li ~my. 

Dluao je zcze grzmialy nam w uszach, strzaly 
geryla ow, przekonywajC}ce ze wybieg powiodl siQ 
doskonale j ze b~d~ probowac swojej zr~cznosci 
do czapek, przez caly czas naszej ucieczki. 

Tak zmykaj'!c, zwracalismy cz~sto poza siebie 
spojrzenia, chcC!C siQ zapewnic czy nieprzyjaciel 
nas nie goni. lnstynkt zachowawczy zycia doda
wal nam sil arcy-potrzebnych, gdyz przez uplyw 
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krwi w walce ze psami i w rozlicznych poprze
dnich trudach wiele tej sily utracic nam przyszlo. 

Z przedluzaniem si~ przeeiez biegu owe sztu
czne sily coraz bardziej opuszczac nas zacz~ly. 
Na domiar bh~dy spotkala na okropno. burza, je
dna z owych nawalnic znanych tylko w krainach 
zwrotnikowych. Deszcz lej~cy potokicm bil nas 
po twarzy i rozmiQkczal grunt pod nogami; bly
skawice ~lepily, a siarczane wyziewy oddech ta
mowaly. 

Mimo to wleklismy si~ oslabieni, zlamani i 
ledwie mog~c oddychac, bo pchalo na przekona
nie ze niechybna smierc p~dzi za nami. 

Nie zapomnQ nigdy tf~j straszliwej ncieczki: my
'lalem ze \,;i~ nigdy nie ko:l1czy. MogQ j~ poro
wnac tylko do owych now okropnych, w ktorych 
daremnie staran1y si~ uwolnic od zponow drQcz~-
0ej nas poczwary, czt~jemy wszystkie bole 'ci i 
tracby konania, az do chwili gdy 'v zystkie mary, 

jakby lask~ czarodzieja tkniQte, niewiedzie ~ gdzie 
• • • 

SlQ rozwieJ:z,. 
ieraz potenl snilami i~ ta ucicczka, a za,vszcm 

siQ wowczas budzil z uczuciem nnjwyz .. zej zgrozy 
i prze trachu. 

Zblizyli ~my iQ nareszcie do lasu, tak iz naj
wi~cej z sze 'c et kroko\v dzielilo na ou tego 
chronicnin. ze ~cSset krokow... to tnk tnalo dla 

wypoczQtego w~drowca! -- ale dla na to byla 

przestrzen bez konca!. .. 
fala l~czka, przeciQta strumienicn1, przegradza-

la nas od lasu. a tej l~ce, pokryt 'j k\viatami 
anijedno nie roslo drzewo. We zli'my nnni~. , a 
Rani, jako najwprawniej zy pie zek~ wszystkim 
przodkowal; Lincoln pozo tal z tylu, dla obserwa
cyi nieprzyjaciela i ostrzezenia na w rnzie niebez-. , 
p1 eczenst wu.. 

J akoz na krzy k przezet1 w.ydany, w krotce znlu
szeni bylismy obrocici siq. zczQ 'ciem za nadto 
juz byli ·n1y zn1~czeni i bezwladni aby · nas cokol
wiek 'vzru zyc zdolalo, gdyz widok jaki nam i~ 
przed tawil i najodwazniejszych tnogl byl przera
zic. .J.: ajmni 'j tu jezdzco'v p~dzilo za nami galo
pem; z kazdq, chwil~ byli coraz blizej, i jnz ich 
\V • ciekle wrza~ki rozdzieraly nan1 u. zy. 

- .1\. teraz, n1oi drodzy, myslcie o obie. Ja 
bior~ na siebie tego co ich wyprzedza, ale wi~cej 
nic zrobic nie zdolan1 wolal ierznnt za nann. 

Probowalismy biedz dalej lecz gerylasy coraz 
bardziej naciskali i kule icb sztucerow gwizdaly 
nam kolo nszu lub darly piasek w ok.olo. .r a. od-

glos wystrzalow Raul, ktory juz dobiegl do lasu, 
wrocil i~ nazad. Dzielny ten chlopiec postanowil 
los nasz podzielic. 

Uciekaj, Raulu! zawolalem. 
Ale glos moj byl zaslaby, nie uslyszal go wsrod 

strasznej wrzawy i ciq.gle si~ ku nam przybli
zal. 

Potem slyszalcm, juz niedokladnie, stukot kon
skich kopyt, szcz~k dobywanych szabel, a nad tem 
wszystkiem g6ruj~cy wystrz{t} z karabinaLincolna, 
i jednoczesnie okrzyk jego traszliwy. 

\tV tej chwili zagrzmialo; hnk ziemski znikn~l 
w obcc stra zliweO'o glosu niebios. W ci~gnf!lem 
w pluca jakis siarczany wyziew z powietrza; ogni
ty plomyk .. mign~l przed okiem, i uczulem uderze

nie jakby niewidzialn~r~k~h padaj~c bez zmyslow 
• • na ztemu~ ... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Jakis chl6d trzezwi~cy, ktory mi oblal razem 
twarz i piersi, wrocil mi przytomno ~c: byla to 
wocla Otworzylcm oczy, ale jeszcze przez kil
ka chwil poznn.c nie moglem Raula, ktory schylo
ny zlewal mnie wod~ czerpni~tq. trzewikiem. 

vV yj~kalen1 nareszcie par~ low bez zwi~zku. 
To piornn uderzyl rzekl do mnie Raul. 

vVielki Bozo. Wszy cy razeni byli ~my pio
runen1! jeden tylko Raul, o kilka krokow dalej 
stoj~c, unikn~l skntko'v tej strasznej katastrofy. 

Prz~ konn,vszy ig ze co do mnie niebezpieczeil
stwo juz tninQlo, Raul pobiecrl do Clayleya, ktory 
o kilka kroko'v dalej lezal mi~dzy Chane1n i sier
zanten1. 

vV zy cy trzcj zdali i~ mart,vemi. 'Vybleuli jak 
trupy. na t\varzttch mieli czerwonawc plamy i \Var· 
rri jak n umarlych ohwisle. 

zy nie zyj'!? labym znpytalen1 !7losen1. 
vV q,tpi~ .. ale zobaczymy. 

To 1n6wiqc Francuz wlal kilka krf>pel wody 
,v u ta Ulayleya. Ten odetchn~l zwolna i zycie 
'Yell \VSt~po\vac zacz~lo. Raul uual i~ ku strzel
cowi i zrobil n1u toz amo; lecz zaled,vic woda 
plyn~la po ustach sierzanta, ten zer\val iQ gwal

townie, 'vyprostowal ig, a chwytajqc za kolnierz 
ratujqcego kolegQ, krzykn~l: 

To ty, przeklQty zboju. co mnie masz \vie
szac?-

• 

Potem, poznawszy blqd, puscil Ranla i patrzyl 
nan oslupialym wzrokiem; lecz gdy zwrocil go na 
bror1lez~c~ na ziemi, zdawal i~ calkowicie odzy
skiwae przytomnosc. Post~pil par~ krokow, po-
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rwal karabin, si~gn~l do ladownicy i jak na para
dzie najspokojniej pocz(!l nabjjac. 

Otrzezwiwszy si~ zupelnie, spojrzalem na l~k~. 
Deszcz lal strumieniami i blyskawice ci~gle swh~
cily. 0 pi~cdziesi~t krokow przedemn~ ogromna 
czarna kupn leza}a na murawie. Byla to miQszani
na koni i ludzi w najwi<akszym bezladzic nieru
chomo spoczywaj~ca. Dalej dwudziestu lub trzy
dziestu ludzi biegalo w k6lko po stepie, nadare
mnie si~ sil~c uhamowac strwozone konie. Byli to 

gerylasy, co r6wnie jttk Raul zdala od gromu znaj
duj<!C si~, uniknfJli wypadku. 

- Dalej zwawo, zawolal ~"'rancuz, nie mamy 
chwili do stracenia, gdyz niebawcm gerylasyuspo
koj~ mustangi i znow pogoni~ za nami. 

Rada byla rozumna, nie trac~c wi~c czasu na 
dysputy, puscilismy siQ do . lasu, a zanim gerylasy 
zdolali pokonac zbuntowanc wicrzchowcc, juz u
krylismy siQ w g~stwinie drze'v deszczem zmo
czonych." 

TYCY AN VECELLI. 

Tycyan (Tiziano Vecellio), jed en z najslynniej
szych malarzow wloskich, urodzil si~ w Capo del 
Cadore w Alpach fi·iulskich r.1477, wedlug innych 
14 0. Rodzina jego od roku 1200 dostarczyla 
okr~go,vi Cador syndyk6w, notaryusz6'v i prawni
kow nieposzlukowanej rzetelnosci, a przeznaczo
nem jej bylo nniesmiertelnic swe imi~ i wydaniem 
znakomitego geniuszu. Pi~l{ne to, zaprawd~, szla
chectwo, zyskane namaszr.zeniem talentu, wyzsze 
tokrotnie od tytulow i godnosci kt6re zbutwiale 

nadajC!- pargaminy! 
Powolanie do zawodn malarskiego wczesnie, jak 

za,vsze u wielkich artystow, objawilo siQ w mlo
dym Tycyanie. v'Tiadomo ze majq.clat dziesiQc wy
nlalowal na slupic granicznym glowQ ~1adonny, 
uzywszy do tego, w braku l epszych kolor6w, so
ku wycisni~tego z kwiat6w. Niezaprzeczony ten 
dow6d wyrywaj~cych siQ do czynu zdolnosci stal 
i~ powodem ze rodzice poslali go do \Venecyi, 

gtlzie pierwszym nauczycielem jego zostal Seba-
tyan Zuccati, artysta zdajc si~ mierny, bo wcale 

zk(!dini!d nieznany. P6iniej P?wierzono go kie
runkowi Jana Bellini, mistrza glosnej wowczas 
slawy, od kt6rego, pod wzgl~dem przynajmniej 
poprawnosci rysunku, wiele mogl korzystac. 

Dwoch wtedy uczniow r6wnego wieku i talentu 
jednoczesnie prawie weszlo do pracowni Bellini'
ego: Giorgione Barbarelli i Tiziano Vecellio. Pier
wszy z nich, znudzony wkr6tce szkolarstwem 
swego mistrza, udal sifj do Florencyi. Tam poznal 
Leonarda de Vinci, i styl jego zupelnemu ulegl 
przeistoczeniu. Za powrotem do W enecyi bogac-

Ksip;GA SwiAT.~. Cz. II. R. V. 

twem pomysl6w i swietnosci~ kolorytu nicskotl
czenie przewy zszy l Bellini' ego. J akl{ol wi ek w mlo
dym umarl wieku, bo maj~c zalcdwie lat 33, zo
sta\vil wicle dziel znako1nitych, i gdyby zy! dluzej , 
bylby pewnic dla Tycyana nicbczpiecznym zostal 
wsp6lza,vodnikiem. Ten ostatni szybkie takze 
w sztuce czynil postQpy, trzymaj~c siQ pocz~tko
wo clrobiazgowej mctody swojcgo nauczycicla. 
l{opiowal niewolniczo natur~ , pracowal sumiennie 
ale ua zimno, co dla znaj~cych styl j ego p6zniej
szy trudnem jest <lo uwierzenia. Powr6t Giorgio
na z ~"'lorencyi otworzyl mu oczy, i obaj mlodzic{t
cy, pracuj~c w polnic, stan~li na czclc szcrcgu nie
zr6wnanych kolorysto\v weneckich. 

Giorgione, majqc sobie zleconem wykonanie ma
lowiucl w bazarzc niemieckim w W cnecyi, przypu
scil do tej pracy Tycyana, ktory podobno przewyz
szyl 'v nicj swego nicgclys wspolucznia. za,visc 
artystyczna rozdwajala odtC!d przyjaciol, i dopicro 
po smierci Giorgiona, nastC!pioncj okolo r. 1511, 
nie bylo juz dla Ticyana wspolzawodnika, a berlo 
malarstwa weneckiego zostalo w jego r~ku. Naj
pierwszym z wielkich jego obraz6w olejnych hylo 
Wniehowziecie N. AI. P. Pozniej senat powierzyl 
mu odmalo\vanie sali posiedzen, kt6rej Jan B ellini 
nie wykonczyl. Mi~dzy innemi Tycyan odnowil tu 
~ielki fresk przedstawiaj~~y Fryderyka Rudobro
dego u stop papieza Aleksandra III. W nagrod~ 
za tQ prac~ otrzymal od miasta przywilej zwany 
sensaria, to jest prawo poboru pewnej oplaty o·d 
towarow zlozonych na skladzie, ktore przynosilo 
rocznego dochodu od 300 400 talarow. 0 taki~ 

29 
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przywileje starali si~ wowczas najznakomitsi arty
sci, nietyle dla korzysci pieni~znej, ile dla zaszczy
tu, bo uwaiano je za rodzaj patentu na malarza 
senackiego, a \ViQC za jakis urz~d honorowy. Wi
dac zt~d ze z~dza dostojenstw rownie jest dawn~ 
jak spolecznosc ; nawet talent' pomjmo swej natu-
ry duchowej, ulega jej wplywowi. 

Niepodobna nam tu skreslic zywota Tycyana tak 
szczegolowo, jakby nalezalo ze wzgl~du na wazne 
jego w sztuce stanowisko. DziewiE=Jcdziesi~t lat 
pracy i bytu swietnego w naj,vyiszych sferach to
warzyskich, w promiennej atmosfcrze slawy, zbyt 
obszernego wymagalyby zakresu. Ograniczyc siQ 
nam przeto wypada na tresciwem przebiezeniu wa
zniejszych chwil jego zawodu. 

Zdobywszy sobie zaszczytne w Wenecyi stano
wisko, Tycyan pracowal niezmordowanie, zacho
wuj~c przytem do lat pozniejszych cal~ surowosc i 
prostot~ obyczajow. Spokojny, powazny, rozumujq.
cy, zbieral w sile wieku skarby slawy, krzepkosci 
i zdrowja, jak gdyby przewidzial ze drug£!. zycia 
polow~ przepfJdzic mu przyjdzie srod szalu uciech 
i rozkoszy swiatowych. Pocz~tkowo najwi~cej 
zajmowal siQ portretami, ktorym onpierwszy, obok 
zupelnego podobiei1st,va, nadal charakter fpelen 
godnosci, wdzi~k prostoty i wyt,vornosc ko tiu
mu. W tym rodzaju Tycyan niema wspolzawodni
ka; umial w nim spozytkowac wszystkie zasoby 
bogatej intelligencyi swojej, i mozna powiedziec 
ze byl tworc~ portretu w znaczeniu artystycznem 
tego 'vyrazu. 

W r. 1514, zaproszony do Ferrary przez ksi~oia 
Alfonsa, ukonczyl dian taniec Bacllantelr, rozpocz~
ty przez Jana Bellini, i wymalowal t1'yu1n f Bachusa 
i l?'yu1n{ .1l1nora, dwa obrazy nalez~ce do najlepszych 
dziel jego. Na dworze tego wladzcy zawarl przy
jazn z Ariostem, ktoremu holdem za hold odplacil; 
bo gdy poeta uniesmiertelnil go w Rolandzie szalo
nym, malarz wywzajemnil siQ portretem Ariosta. 
Alfons chcial go zatrzymac u siebie; ale Tycyan, 
z przy"viC!zania do miasta w ktorem si~ wychowab 
odrzucil nietylko prosby ksiE=Jcia Ferrary, lecz i 
pozniejsze wezwania papieia, Franciszka I i wszy
stkich pra wie w ladzcow europejskich. Arty sci we
neccy maj~ to do siebie, iz nie I ubi~ zycia koczuj~·
cego; trudno im rozstac si~ z miejscem rodzinnem, 
ktore tyle dla nich posiada powabow, ze po krotkiej 
rozl~ce zawsze prawie don powracaj~. I Tycyan 
tez przenosil pobyt w ukochanej W enecyi nad 
swietnosc i bogactwa w obcych krajach. Raz na 

rok tylko odwidzal Cador, miejsce swego urodze ... 
nia, aby nacieszyc si~ rodzin~ i odswiezyc umysl 
pi~knosciami wiejskiego ustronia. 

Okolo roku 1524 utworzyl jeJno z najlepszych 
dziel swoich, m!Jczenstu;o s. Piotra. W tym takze 
czasie przypada pocz~tek znajomosci jego z Pio
trem Aretino, ktory wen wszczepil zamilowanie 
zbytku i rozkoszy zmyslowych. Tycyan do lat 50 
blizko wstrzemi~zliwy i surowych obyczajow, 
wszedl teraz w zycie rozpusty, milostek i biesiad, 
k.torem oslawil si~ Aretino. Ale pominmy t~ zazy
losc ublizaj~c~ dla wielkiego artysty ; zd~zmy ra
czej za nim do Bolonii, gdzie Cesarz Karol v zje
chal si~ wtedy z Iilemensem VII dla toczenia 
ulrladow o pokoj. Tam po raz pierwszy Tycyan wy
konal portret cesarza, i obsypany darami powrocil 
do W enecyi. Roku 1532, w czasie drugiego zja
zdu cesarza z papiezem w Bolonii, zdejmowal po
wtornie wizerunek Karola, za co go ten mianowal 
kawalerem orderu zlotej ostrogi, koniuszym swo
im, i oprocz tysiq.ca talarow wynagrodzenia za ka
zdy portret, przeznaczyl mu 200 talarow rocznej 
pensyi. Pozniej tenze sam cesarz nadal mu nawet 
tytul hrabiowski, ze wszystk.iemi do tej godnosci 
przywi~zanemi przywilejami i z prawem przenie
sienia go na potomstwo. 

Wyksztalcenie umyslowe Tycyana, rozmowa je
go pelna zywosci i powabu, ulozenie nakoniec, 
w kt6ren1 upr~ejmosc l~czyla si~ z godnosci~, je
dnaly mu wsz~dzie przyjaciol. Fryderyk ksi~z~ 
Mantui wezwal go do siebie, i tam, oprocz portre
tow same go ksi~cia i brata jego kardynala, Vecelli 
wykona} \-Vizerunki dwunastu cezarOW na wielkich 
medalionach, ktorych piE=Jknosc dzisjeszcze znaw
cow zachwyca. WywiC!zawszy si~ z tej pracy, arty
sta, mimo przyrzeczenia dane go papiezowi ze przy
b~dzie do Rzymu, pospieszyl nazad do \Venecyi. 

Bo tez zaprawdfJ zycie jego w miescie dozow 
mialo wszystkie pon(=Jty slawy, dostatku i zaszczy
tow. Geniusz j e~o krolowal, powszechnemi oto
czony holdy. Czyz n1ozna naprzyklad dac komu 
wiQkszy dowod powaiania jak ten ktory odebral 
Tycyan okolo r. 1545 od senatu rzeczypospolitej? 
Nieustaj<!ca rywalizacya mi~dzy Franciszkiem I 
a Karolem v,_bior():C Wenecy~niejakomi~dzy dwa 
ognie, zmusila j~ do czujnosci. Rzt!d postanowil: 
powi~kszyc flot(=J i wojsko l~dowe, a gdy zasoby 
skarbu publicznego nie podolaly tak nadzwyczaj
nym wydatkom, nalozono poglowne jednorazowe 
na wszystkich mieszkancow miasta jakiegob~dz 

• 
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stanu, ,z wyjqtkie1n jednego lylko Tycyana, z powo
du 'Pzadkiclt }ego JJrzymiotdw.'' W zglfJdno 'c to rze
czywi 'cie go dna uwagi, zwlaszcza dla czlowieka 
polozonego w stosunkach maj~tkowych na rowni 
z najbogatszemi. 

Wiadomo ze mistrz wenecki szczycil siQ nietyl
ko laskq,, ale przyjazni~ J{arola V. Glosn~ jest od
powiedz cesarza dana dworakom utyslruj~cym na 
to ze Tycyan jezdzi po prawej jego fQCe : ,Mam 
wielu warn podobnych, lecz jednego tyJko Tycya
na." 

Inne jeszcze zdarzenie, kt6re jed en z nowozy
tnych malarzow obral sobie za przedmiot piQknego 
obrazu, swiadczy rowniez 0 'vysokim szacunku 
pierwszegowtedy wladzcy swiata dla znakomitego 
artysty. ICarol V odwidzal cz~sto Tycyana 'v jego 
pracowni, i nie przerywaj~c mu roboty, lnbil z nim 
gawQdzic o roznych przedmiotach. Przy takich 
odwidzinach zdarzylo siQ raz ze Tycyanowi upadl 
penzel. Cesarz podjCJ:l go i 'vr~czyl zdumioncn1u 
artyscie, mowiC!c: ,Godzi si~ aby ccsarz u. luzyl 

.. ' Tycyanow1. 
Po abdykacyi Irarola V syn jego i nast~pco. Jfi

lip II, jakl{olwiek malo zamilo\vany 'v sztukach 
pi~knych, na rowni z ojcem umial ccnic geniusz 
Tycyana, ktory wymalowal dla{l w Madrycie slyn
n~ lf?enus .spiqcq. Filip do tego obrazu tyle przy
wi~zywal wartosci, ze kiedy palac jego w Prado 
zgorzal ZC RZCZ~te1n, zapytal najprzod czy vVenus 
uratowana, n odebrawszy potwierdzaj~c~ odpo
wiedi, uodnl: .,Jczcli tak, to malo dbam 0 resztg.'' 

l\1aj~c jnz lat okolo siedmdzie i ~ciu, wykonczyl 
jedno z naj,vi~kszych arcydziel sztuki , u·loienie 
cie,·nio?vcj korony. \V tym takze cza. ie, ulegaj<!-c 
wre ... zcie pro 'bon1 Pawla III, w to,varzystwic s \ve-

. (To yna I-Ioracego i z licznym orszakiem, bez kt6-
:ego nigdy nie odbywal podrOZy, udal si~ do Rzy
mu. Papiez przeznaczyl mu micszkanic w palncu 
bel:\vederskim, i zleci} znakomitym osobom obznaj
mienie arty ty z pomnikami i zbiorami swcj stoli
cy. Rzadkie to i jedyne moze zjawisko w owych 
cza ach arystokratycznych, \V czasach bez\varun
kowego uwielbienia ella rodu i naz,vi ka, widok 
czlowieka nizkiego pochodzenia, posta,vionego si-
1~ geniuszu na ro\vni z ksi~z~tami! 

Przy schylku dlugiego zycia swojego Tycyan 
stale juz zamieszkal w Wenecyi. Raz j eszcze tyl
ko udal si~ do In hruku, gdzie wymalowal wspa
nial~ grup~ przedstawiajC!C~ krola rzymskiego 
Ferdynanda z jego rodzin~. Odt1-d nie opuszczal 

juz mia ta ktore obra} zarouzinnc, pro,vadz:.!-C dom 
po krolewsku i otoczony powszechnym zacun
kien1, pomimo niezer\vania z'vi~zk6w z retinen1. 
Do rzQdu przyjaciol woich, mi~dzy wiclt1 innemi 
znakomitosciami wspolczesnemi, liczyl Michal a 
Aniola ice arza IIenry ka IV, ktory osobiscic odwi
dzil SQdzivvego nrtystQ. Kiedy Tycyan poknzywal 
mu swe obrazy, n ce arz, npodobaw zy 'obic je
den, zapytal o cen~, tarzec z wykwiutn~grzeczno
scie& obylego dworaka ofiarowal1nU go W uarze. 

r iepozyty prac~ i wiekiem, Tycyan ,v polnem 
uzywaniu sil.fizycznych i dnchowych' zyl ]at bliz
ko sto, i bylby zapewnc zyl jeszczc (llugo, gdyby 
w roku 1576 nie dotkn~la go 1norowa zuraza. 
,,Szkoda, zawolal konaj~c, zaczynalcn1 pojtnowac 
malarstwo ... , auczaj~cy zaprawd~ wyrok <lla mlo
dych adcptow sztuki, pragn'!cych w t~pic "\V jego 
slady I 

W pomniclistny 'v szkicu po,vyzszym, w 1niar~ 
nastrQ.cz~jC1ccj siQ s~osobnosci i n1niej wiecej po
rzC!dkicm chronologicznym, o 'vazniej ·zych obra
zach 'viclkicgo n1istrza szkoly \vencckiej; niepo· 
dobna jcdnak bylo wyn1ienic je w zystkie, a tern 
bardziej occnie jc szczegolo,vo. Pozostaj e nam te
raz dac w kilku slowach ogoln'}: charnktcrysty leg 
jego utworow. 'fycyan naj czQ8ciej 1ropiowal wicr
nic natur~, uzywaj~c ku temu wszclkiul1 za obow 
sztuki i cfekto'v lt.olorytu swiozo w dzieuzinie ma
larstwa przez niego i Giorgiona zdobytych. Kolo
ryt tez rzeczy,visuie glown~ jc t zalct<1 jego obra
zow, nie odznaczajq,cych siQ bynajn1nicj glgboko
, ci~ ko1npozycyi, ktorcj nie I ubi! 'viclc pos\vi~cae 
cza. u, a na\vct podobno pozyczal jcj niekiedy od 
koJegO\V. vv· ogolnosci znako1nitszyn1 byl portreci
St~ jak Inalarzcm lJistorycznyn1, a racz 'j rodzajo
wym, jakkolwick i w tej ostatniej galQzi wiclkie 
polozy 1 zaslu O'i. azy,vano go IIerltulcsem wenec
kim, i za luzyl na ten przydomek, bo zwycigzyl 
wszystkich \vspolzawodnikow, z wyjQtkiem jcdne· 
go Giorgiona, ktorcgo talent rownej byl sily. 

'V wyliczaniu dzicl Tycyana pomingli '1ny zamie
szczony na czele tego artykulu obraz JJ'cce ltorno, 
( znajduj'!-CY iQ obecnie w galeryi Luwru) ponie,vaz 
co do autorstwa j ego zdania s~ podzielone; najpo
wszechniej jednak przypisuj~ go Tycyanowi. Rysy 
Zbawiciela nacechowane s~ bolesn~ rezygnacy~; 
twarz oprawcy po lewej jego r~ce nosi pi~tno 
z\vierzQcosci i szyderstwa. Zolnierz rzymski sto
jq,cy po prawej stronie nieokrzesanq, dloni~ obnaza 
swifJte cialo Boga-czlowieka, i z ust jego nawp6l 
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otwartych zdaj~ siQ wychodzic wyrazy: Ecce !torno! torsu wlasciwsze bez WChtpienia bylyby dla bozka 
(Otoz czlowiek!). Zarzucicby tylko mozna, ze poganskiego, jak dla duchowego Zbawiciela ludz
w osobie Chrystusa sila fizyczna zdaje si~ przewa- kosci. Calosc jednakze wielkie robi wrazenie. 
iaC moraln~; wydatne muskuly tych ri}:k, tego j 

DWA MIESii\CE W SYMODZIE 
NA BRZEGACI-I JAPONII. 

Symoda jest to port polozony w zatocc i nieda
leko uj 'cia rzeki tegoz nazwiska, na brzegu wscho
dnim wyspy Nifon, najwi~kszej z calego archipe

. lagn i stanowi£1cej CZQSC najwainiejsz~ cesarstwa 
japotl.skicgo. Port wiele pozosta,via do zyczenia, 
bo wystawiony jest na dzialanie wiatrow panuj'1-
cych. Zatok~ tworzy z jednej strony wysoki cypel 
przyl~dko,vy, zwany przez Amerykanow Vandalia 
Blu//~ z drugicj ostrokrQgow~ wyspa bujnCAt po· 
l\:ryta zielcnir.b zwana wysp~ Srodka. Rzeka Sy .. 
n1oda jest jecln~ z wazniejszych w Japonii, pozba
:wionej W ogolno~Ci \Vie}kich rzek splQ."\Vnych; Sze
roko 'c jej \vszakze o 5 - 6 mil gcograficznych od 
njscia nie przenosi 40 metrow. 

Szoner amerykanski Caroline Foote , odplyn~· 
wszy z Ilonolulu na wyspach andwich 13 lutego 
r. 1855, przybyl 15 marca tegoz roku do Symody, 
gdzie \vysadzi} na brzeg kilkn podroznych, a na
st~pnie przewiozl do Petropawlowska w Kamczat
ce osadQ fregaty ros yjskiej Diany, rozbitej tu 
skutkiem trz~sicnia ziemi. Wrociwszy do yn1ot:y, 
dow6dzca szoneru staral siQ otrzymac ella wysa
dzonych poprzednio podroznych poz,volenie dluz
szego pobytu w cesarstwie; ale wladze japonskie 
odmowily, i szoner, zabra,vszy podroznych, poply
nal do ICalifornii. 

"' 
Odm6wienie to dosyc narobilo halnsu w pra.sie 

ameryka1l.skiej: zaczQto zywo roztrz~sac k\vesty:& 
czy postqpienie takie zgadza si~ z duchen1 traktatu 
zawartego przez kommodora :Perry, i narzekac na 
niedostatecznosc uz)r kanych przywilejow. 

Jedno z pism kalifornijskich, Daily Alta Califor
nia, oglosilo w slvoich szpaltach spra,vozdanie je
dnego z podroznikow wzmiankowanego szoneru. 
Jest to ci~g zajmuj~cych spostrzezen nad ogolnCh 
fizyognomi<!- kraju i zwyczajami jego mieszkancow, 

czerpanycb podczas dwumiesi~cznego przeszlo po
bytu na brzegach japonskich. Niektore ust~py t e
go sprawozdania, rzucaj~ce nowe swiatlo na lud 
tak malo jeszcze przez Europejczykow zbadany, 

' udzielamy czytelnikom l{si~gi Sl-viata, podlug pi-
sma francuzkiego ,Nouvelles annales des voyages." 

,,Zblizaj~c si~ do brzeg6w Japonii, mowi nasz 
podr6znik, Amerykanin Reed, spostrzeglismy naj
prz6d w oddaleniu gor~ Fudzu Jamma, pokryt~ 
sniegiem wieczystym. Jest to olbrzymi ostrokr~g, 
wznicsiony na 12-[4000 stop nad powierzchni~ 
morza, ktorego szczyt alabastro,vej bialosci juz 
w oddaleniu dwudziestu kilku mil geograficznych 
wybitnie siQ odrzyna na modrem tle widokr~gu. 
Za podplyniQciem jednakze na odleglosc mil kil· 
ku, nadbrzezne gory, choc znacznie nizsze, lecz 
polozone blizej patrz'!cego, calkowicie go zakry
wajq, przed wzrokiem zeglarza. 

,,Zwolna tez krajobraz r6wnie wspanialy jak 
malo,vniczy odslania si~ zachwyconemu przyby
szowi. Bujna roslinnosc, bogata w r6znobarwne 
kwiecie, rozkoszne 'vysepki i urwiste przylt!dki, 
gory wznoSZf!Ce si~ amfiteatralnie, upra,vne az do 
wierzcholkow, domy i S\Vit};tynie zawieszone nie
raz nad przepasci~, do kt6rych prowadzi kilkaset 
wschodow wykutych w granicie, wszystko to 
tworzy calosc peln~ uroku i dzi,vnie n~ci wyo
brazniC!. 

,Przo/pywszy do portu, spostrzeglismy ze DJiasto 
Symoda, podobnie jak wiele s~siednich, calkowi
cie prawie zostalo zalanem i zniszczonem przez 
ostatnie trz~sienie ziemi. 'V.kilku minutach morze 
wyst~pilo z brzegow i woda z nieslychanC! gwal
townoscicz, ogarn~la cal'! rownin~. Mieszkancy je
dnak utrzymujC!, ze w czasie tego wylewu tylko 
okolo stu ludzi utracilo zycie, co zdaje si~ tru-
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dnem do uwierzenia, maj~e na uwadze iz pow6di 
nast'!pila nagle i dosi~gla w miescie wysokosci stop 
siedmnastu. Podczas naszego pobytu zajmowano 
si~ czynnie odbudowaniem i napraw~ domow, lecz 
duzo jeszcze pozostawalo do zrobienia. 

, W Symodzie zastalismy osadQ i oficer6w fregaty 
rossyjskiej Diana, kt6ra rozbila siQ w porcie pod
czas trz~sienia ziemi. Zawarli oni wlasnie z Japon
czykami traktat podobny w tresci do naszego. Po
zbawieni wlasnego okr~tu, naj~li nasz szoner dla 
przewiezienia icb do Petropawlowska. Co do 
mnie, pozostalem w Symodzie z trzema damami, 
skladajt!Cemi zensk~ naSZQ osad~, i Z dziecmi. 

,Stosownie do brzmienia traktatu waruj~cego 
goscinne przyj~cie, przeznaczono nam na mieszka
nie jak~s dawn~ swi~tyni~ i przyslano ciesli dla 
wewn~trznego jej urzq,dzenia. Moglismy si~ po
szczycic ze jestesmy pierwszemi Amerykanami no
cuj~cemi na tym brzegu, czego, jak nas zapcwniali 
Japonczycy, nie dozwalano nawet oficerom zawi
jaj~cych okr~tow. Przez dwa przeszlo wieki kraj 
ten z ludnosci~ czterdziesto-milionowC~t zdolal siQ 
utrzymac w najscislejszem odosobnieniu od cudzo
ziemskich przybyszo,v, z wyj~tkiem jeduych tylko 
IIollendrow. 

,,Dzien przybycia mojcgo z kobietami i dziecmi 
do Symody stanowic bQdzie niezawodnie epokQ 
w historyi tego miasta. Tlnmy ciekawych na ka
zdym otaczaly nas kroku. Szczegolniej damy na
sze zadziwialy mieszkancow bialosciq,plci swojej i 
delikatnosciq, rysow. Trzeba bowiem wiedziec ze 
w Japonii kobiety prawdziwemi s~ niewolnicami, 
a zt~d i po,vierzchownosc ich nosi na sobie slady 
ci~zkiej pracy fizycznej. Gr.zecznosc i szacunek 
dla plci slabszej nalez~ w tyro kraju do rzeczy nie
znanych, zagadkowych. Widok portret6w przed
sta,viaj~cych niewiasty roznego wieku, ktoresmy 
pokazywali ciekawym, wzbudzil w nich okrzyki 
uwielbienia. Dam naszych pytali oni bez ogr6d
ki ile lat maj~, nie pojmuj~c zupelnic ich wahania 
si~ w objawieniu tak wainej tajemnicy. Z wi<ekszym 
jeszcze brakiem dyskrecyi poddawano szczeg6-
!owemu badaniu ;wszystkie cz~sci ich ubrania; bo 
uczucia delikatnosci i wstydu bardzo n1alo s~ tutaj 
rozwini~te. Pami~tam ze gdy gubernator Symody 
po raz pierwszy nas odwidzil, calCb bacznosc do
stojnika tego zwrocilo moje lozko, i zaraz si~ na 
niem rozci~gnC!l jak d!ugi. 

,Pytano nas w jakim przyby lis my zamiarze. Od
powiedzielismy ze pragniemy zamieszkac w J apo-

nii. kutkiem tego otrzymalem wkrotce od gu
bernatora list nast~puj~cej tre 'ci: ,Powzi(!lem wia
domosc o waszycl1 zyczcniach; ale musz~ warn 
oswiadczyc, ze powinniscio opuscic ten ltrttj zaraz 
po powrocie okrQtu co W1\S przywiozl, lub nawet, 
gdyby powrot ten si9 op6inil , na najpierwszym 
statku ktory zawinic do naszcgo brzcgu. Obecnie 
pobyt wasz uspra,vicdliwiony jest potrzeh~h boscie 
okr~tu swego pozyczyli Rossyanom; lccz nic nale
zy uwazac 'vyj~tku za regulQ. Na przyszlosc W.iQC 
pod zadnym juz pozorcm nie otrzymacie podobne
go pozwolenia.'' Powolywalismy si~ na traktat za .. 
pewniajC1cy Amerykanom wolny pobyt w Japonii, 
dodaj<!c ze jestesmy pod opiek~ flagi Stan6w Zje· 
dnoczonych. 

,Podczas tych rolrowai1 w samQ por~ zawin~l do 
portu kommodor Rodgers, z okrQtami Vincennes 
i Ilancock. Przyrzekl on sam napisac do guberna
tora, przcdstawic mu ze jestesmy w swojem pra
wic i wym6dz a by nas wi~cej w tym wzgl~dzie nie 
nagabano. · 

" 
,Swiq,tynia z miejscem ogrodzonem kt6resmy 

zajmowali przeznaczone byly wylC!cznie do nasz~
go uzytku.. Nikomu z mieszkancow, wyj~wszy u .. 
rzQdnikow sluzbowych, nie bylo wolno przekro
czyc granic naszego scbronicnia, bez kartki upo
wazniaj(!cej od gubernatora. Czterech urz~dnikow, 
zmieniaj~cych siQ co kilka godzin' strzeglo nas 
dniem i noc~, a w przyleg}em zabudowaniu bylo na 
sluzbie pi~ciu innych, dla przyjmowania i oddawa
nia korrcspondencyj, dla wprowadzania do nas 
os6b opatrzonych w szczeg6lnc pozwolenie i zala
twiania naszych sprawunk6w. Starano siQ slo,vem 
wszelkiemi sposobami zapobiedz zetkniQciu si~ 

z nami ludu , i skoro tylko kto z nas wychodzil, 
wyprawiono zaraz oficera dla oddalenia tlumu. 
Zabroniono nawet mieszkancom wchodzic z nami 
w stosunki handlowe lub przyjmowac jakieb~dz 
podarunki. Ofiarowalem kilkakrotnie Japonczy
kom drobne przedmioty, kt6re widocznie im si~ 
podobaly; lecz odmawiali stanowczo przyj~cia, 
mowi~c ze Cesarz kaza}by im zato poscinac glo
wy, a przeraione ich twarze swiadczyly ze ta oba
wa nie byla plonn~. 

,,Raz tylko udalo mi si~ zblizyc bez swiadk6w 
do jakiegos poczciwca, ktoremu wetkn~lem w r~
k~ nozyk. Trzeba bylo widziec obaw~ biednego 
czlowieka I Ogl~dal si~ na wszystkie strony ze 
drzeniem, i zapewniwszy si~ nakoniec ze nikt go 



226 

nie widzi, schowal pr~dko noz, rzncil na ziemi~ 
kilka sztuk drobnej monety i drapn~l co sily. 

,Jednego dnia, podczas gdy znajdowalo si~ u 
mni e kilku urz~dnikow japo!1skich, tlumacz otwo
rzyllez~c~na stole bibliFh i przeczytawszy na glos 
jakis ust~p z Genezy, zapytal co to za ksi~zka. Bi-
blia, odpowiedzialem, swifJta ltsi~ga Amerykan6w, 
w ktorej opisany jest pocz~tek swiata i wszystkich 
narodow. Jednoczesnie prosilem goo przyjQcie jej 
odemnie. Zawahal si~, m6wi~c ze ch~tnieby j~ za
trzymal, gdy ~wtem surowe spojrzenie jednego 
z nr z~dnikow zmusilo go wyrzec siQ tej cb~ci. 

,,Bez tej obawy prawa lud bylby niezawodnie 
ochoczo l~czyl iQ z nami. W ogolnosci znalazlem 
Japonczykow uczciwemi i przyjaciel kiemi; lecz 
nigdzie moze poszano,vanie dla przepis6w nie jest 
tak bezwzgl~dne, choc 'vi~cej moze oparte na po
strachu jak na przekonanin. Gdziekolwick spoty
kalismy si~ z krajowcami, pytano nas ciekawie o 
nasze imiona i o niektore wyrazy; wszyscy tez po
iem nazy"vali nas po imieniu. Lubiono nas wido
cznie, i nnwet kilka razy wyraznie nam to o.'wiad
czono. 

, tr awa Japot1czyk6,v bardzo jest prosta. Mi~saJ 
o ile·u-vvazalem, nie jadaj~ prawie wcale i zyj<!- naj-
1\·i~cej ryzc1n, a biedni ziolami mor kiemi. J ednalc
ze kraj ich obfituje w plody gn trononliczne rozne
go rodzaju. Mogli 'n1y codzien do h1.,vac zwierzy~ 
ny, ryb, kurczQ.t, l{aczek, jaj, nnjpi~kniejszej m~ki, 
ryzu, kartofli, ccbuli, rzoclkie,vek, grocl1u fasoli 
i t. d., na wet.y zas poinarai1czy, cytryn, gru zek, 
brzo kwii1, moreli, 'liwek, 'vi ien, malin, czarnych 
Forzeczelc, slowen1 wszystkicl1 o'voc6'v hodowa
nych w Stanach Zjednoczonych. 

.. ,vV 'vycieczkach sw oich 'v okolic~ odkrywali-
'my zach,vycaje);Ce 1vid oki, i to nas zech~calo do 
wdrapy,vania siQ lcolejno nn 'vszystkie prn,vie go
ry SC!sieunie, z l{t6rych otwi 'raly si~ przed nami 
coraz to no,vc krajobrazy. Zdarzalo ice nieraz iz 
wyszedlszy z domu dla prostej przechauzki, zapu
szczali ~my si~ tak daleko, ze przyszlo poten1 noco
wac pod go}em niebem; ale nie 'Yielka tez to przy
kro 'c ,v klimacie japonskim. Podczns mojego po
bytu zmiana ten1peratury nie przenosila nigdy pi~
ciu stopni, a Rossyanie zapewniali nas ze i zima 
r6wnie jest lagodn~. Krajowcy chodz~ w bardzo 
lekkiej odziezy, niekiedy prawie nago, nie okazu
j~c zadnego wstydu; urz~dni~y jednak, przyna~
mniej gdy wyst~puj~ publiczn1e, bnrdzo starann1e 
bywaj~ ubrani. Po domach niema ani piecow, ani 

komink6w, a w zimie fajerka z w~glami wystarcza 
do ogrzanja. 

,,!(raj obfituje w plody kopalninne wszelkiego 
rodzaju, o ile uwazalem nawet \V zloto; bogactwo 
to wszakze usilowano przed nami ukrywac. Aby 
si~ czego dowiedziec od lcrajowc6w, jeden tylko 
byl spos6b: zapytac ich znienacka i niby od nie
chcenia, udaj~czupeln~ oboj~tnosc. Przemysl miej-. 
scowy bardzo zdaje si~ roz,vinifJty, a widok baza
ru japonskiego, z roznorodnemi i dziwnego ksztal· 
tu przedmiotami, niezmiernie jest ciekawy. 

,Religia tego narodu, o ile zbadac j~ mialem spo
sobnosc, szczegolnemi takze odznacza siQ forma
mi 1

). Japonczycy nie znaj~ tygodni i niedziel; 
czas dzieli siQ u nicl1 na lunacye i p6l-Iunacye. 
Pierwszy dzicn kazdej p6l-lunacyi poswi~cony jest 
spoczynkowi. Wtedy ulice miasta s~ pu te i mie
szkar'1cy zamykadq, siQ w swych domostwach, od
daj~c si~ tam zapami<atale roznego~ rodzaju przy
jemno ~cion1; tak nas przynajmniej zapewniano, co 
do mnie bowiem, nie moglem wyjedna~ so hie 
wst~pu do zaunego domu 'prywatnego. Swi~tyn 
nadzwyczajna jest Iiczba, bo Japonczycy stawiaj~ 
je wsz~dzie, gdzie tylko pi<akno 'c polozenia odpo-
wiada poj~ciu ich o '\vielko ~ci Buddy. 

W kazdej ~,vi~tyni mieszka kaplan, z tyl~ zona
Ini ile ich utrzyn1ac jest \V stanie. Oclglos 'vielkie
go dzwonu oznajmia mie zkancom godzin~ w kto
rej l{aplan przyst~puje do modlitwy. Siada wtedy 
na rodzQ.jU fote]u, Z zapalon~ S'Viec~ W jednej, a 
1nlotkicin i r6za!1cen1 w drugiej r~ce. Zaczyna od 
wyma,viania na 'vp6l 'piewajC!c, na wp6l1nrucz~c, 
pewnych wyraz6,v, mj~dzy kt6remi rozroznilem 
cz~ to po,vtarzane brzmienia A1n Ja1n A111, i towa
rzy zy tej litanii uclerzeniami mlotka w jakies 
krzynki, jedn~ drewnianq,, drug~miedzian~. Obrz~ .. 

dck ten tr,va z godzin~, przerywany tylko wte
dy na chwilQ, kiedy kaplan, jakby dla oclpoczyn
ku, kladzie mlotek i zaczyna rozcicrac pomifJdzy 
r~kan1i rozanicc, wydaj~c przytem glosy juz ostre, 
juz przytltunione i niby zalosue. 

, a tem ogrn.nicza si~ podobno caly ritual Ja
poi1czyk6w, kt6rzy sami, jak mi ~owiono, nie mo
dla sie nirrdy, bo wierz~ ze modhtwa kaplana do-., ... b 

tateczn~ jest ella "rszystkich. ie zachowuj~ zre-
szt~ w swi~tyniach zadnych szczegolnych oznak 
czci religijnej i poszanowania dla miejsca: wcho-

t) ~1o\va tu o budtlyzmie, kt6ry dzis jest "'yznaniem pa· 
nujllcem \V Japonii. , 
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dzilismy do nich nieraz podczas nabozenstwa, a 
wtedy zwykle kaplan przery\val obrz'1:dek, wsta
wal i z usmiechem zadawal nam pytania, zupelnie 
jak kupiec witaj~cy przybylych do sklepu swoje
go kundmanow. postrzeglem tez ze lud dla 
swych kaplanow zadnego niema szacunku, lecz 
OWSZCm obchodzi SiQ Z niemi oniemal pogard.Jiwie. 

,,Obszerne tuzaiste byloby pole dla prac missyo· 
narskich, imniemam ze niezadlugo 111oze znajd~ siQ 
w Ameryce ludzie poswi~cenia, ktorzy ponios<J: 
Japonczykom ziarno ewangelii; dotychczas jednak 
poj~cie ich o religiichrzescianskiej jestzadne. Przy
bylo raz do mnie z odwidzinami lciku znakomi
tych urz~dnikow krajowych. Na scianie wisial 
obraz ~1atki Boskiej z Dzieci~tkiem, otoczony 
gruppami skrzydlatych aniolkow. ,,Wi~c u was s~ 
Iudzie co maj~ skrzydla? zapytal naiwnie jeden 
z urz~dnikow. Nie, odrzeklem, figury te przed-

stawiaj~ aniolo\V. Ale w Japonii niema takich 
aniolow. - Niema? ~""iQc mozcbyscie miec icll 
pragnQli? Nie, zawolali wszyscy razem, obej
dziem siQ bez aniolow." 

Na tom siQ konczy prawozdanie p. Reed, kt6-
remu wkrotce przymuszony wyjazd przcszkodzil 
w czynieniu dalszych spostrzezen. Mimo trakta
tow zawartych kolejno z kilk~ mocarstwami mor· 
skicmi, a ostatnio z Angli~, J aponia , jak dot:};d 
przynajmniej, nic zdaje siQ cl1ciec przyznawac 
przybyszom cudzoziemskim nic wiQcej nad prawo 
czasowego, i to jcszcze z niezmicrn(!. troskliwoscit~ 
strzezonego, pobytu w swych granicach. Jednak
zc wszystko zapowiada, ze w nicdalekicj przyszlo
sci i rzct-d japonski, za przykladem chinsk.iego, hQ
dzie musial szerszc na korzysc ludow cywilizowa
nych poczynic ustf!pienia. 

• 

FERRARIA TIGRIDA. 

Meksyk, zawierajC!cy \V swych granicach tyle ropie. Poiniej proboV\rano przeniesc je z ciep1arri 
cudow kwiatowych, ktory zaopatrzyl nasze ogro- do ogrodu, co si~ pomyslnie udalo; w gruncie na
dy, okna i cieplarnie w tyle pi~knych roslin, jest wet silniej wzrastaly i pi~kniej kwitly, ito im co· 
ojczyznCl! tego kwiatu. Otrzymal on swe miano raz wi~cej lubownikow zjednywalo. Cebulki z la· 
od tygrysowato nakrapianych kwiatow' i nazwac twosci~ mozna przechowac przez zimQ w cieplem, 
go mozna zadziwiajt!cem we florze zjawiskiem. suchem miejscu, i nic kielkuj<! wczesniej, dopoki 
Ubarwiony najczystszym kolorem zlotyn1, od niezostan~ w przyjaznej porze wsadzone do ziemi, 
ktorego przechodzi do karminowo- szkarlatnego, co si~ wykonywa wtenczas, kicdy si~ juz nie obo.
nakrapiany jest odcieniami koloru brunatno i :fio- wia przymrozkow. Z zicmi wypuszczaj~ lance
letowo-purpurowego, z czego tworzy siQ wspania- towate, foremnie pofaldowane liscie, a z pomi~dzy 
lose barw zorzy porannej. Ale tez i trwalosc jego nich wyrastaj~ lodygi kwiatowe na 1 1/ 2 do 3 stop 
jest tak krotka jak zorza, bo pod skwarnem me- wysokie, okazuj~ce si~ nie wspolczesnie, tak iz od 
ksykanskiem niebem trwa tylko kilka godzin czerwca do wrzesnia mozna miec t~ roslin~ kwi
w s'vej czarodziejskiej postaci, poczem wi~dn'1:C za- tn~c~. Skoro na jesien przymrozki zwarz~ li~cie, 
myka si~. Krotkotr~valosc ta bywa tern wynagra- cebulki wykopuj~ siQ, i zwif!zane za lodygi po
dzan~, ze przy silnych cebulkach z jeclnej pochwy przycinane, wieszaj~ si~ w przewiewnem miejscu 
kwiatowej okazuje si~ od 3 do 6 kwiatow, i to co- do przesuszenia, poczem zostawia si~ je tam, lub 
dzien po jednemu, a oprocz tego cebulki zwykle przechowujc w miejscu gdzieby przystQp powie
s~ potrojne, tak ze kilka lodyg kwiatowych obok trza nie zupelnie by} zatamowany, co si~ da wy
siebie wyrasta. Pierwsze cebulki sprowadzono wr. konac w lekkiem drewnianem pudelku, ktore si~ 
1796 do Anglii, gdzie je piel~gnowano w cieplar- stawia w cieplarni lub mieszkaniu. Przechowywa
niach i tamze kwitly; a ze cebulki szybko si~ nie tylko zasluguje na blizsz~ uwag~ w piel~gno
mnozyly i przez nasienie otrzymano znaczn~ licz- waniu tej rosliny, gdyz w wilgotnem miejscu ce
b~ tych kwiatow,rozeszlysi~ wi~c wkr6tce po Eu-, bulki butwiejC!, a od najnizszych nawet stopni 
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zimna trac~ wladz~ kielkowania. Latem, gdy si~ 
znajdnj~ w gruncie, nie wymagaj~ zadnego pie}~ ... 
gnowania, chybaby tylko przywi~zania do tyczki 
przez wiatr lub deszez wywr6conej lodygi kwiato
wej. Takze w doniczkach, na oknach, udaj~ si~ 
w kai.dej dobrej ziemi; mog:} wi~c bye polecone i 
tym lubownikom kwiat6w, kt6rzy nie maj~ cie
plarni. 

Rycina przedstawiaj~ca kwiat ten daje tylko 
slabe pojfJcie o jego zywych kolorach, zdaj~cych 
si~ bye posypanemi zlotym proszkiem przy blasku 

slonecznym; jednakze moze dac wyobrazenie 
wyzszosci jej nad dwoma pokrewnemi gatunkami, 
obok umieszczonemi. Jeden z nich po lewej stronie 
przedstawia kwiat Fer1·arz·a cincinnata, a po prawej 
Fe1·1~aria d£va1~icata. Oba sprowadzone najprzod 
do Anglii, pierwszy w roku 1825, a drugi w roku 
1826, zk~d si~ rozeszly po Europie. Oddzielnie 
uwazane s~ pi~kne i zajmowac b~d~ kazdego lu
bownika kwiatow, nie mog~ si~ jednak r6wnac 
wspanialosci'! z Fe1~raria tig1·ida. Zreszt~ wyma
gaj~ takie.goz piel~gnowania jak ta ostatnia . 

• 

RUINY BRAMINABADU, 

W HINDOSTANIE, W ... ~ZYI PO~UDNIOWEJ . 

• 

W najno wszych czasach kopania przedsi~wziQte 
w krolestwie Sindk, nad jedn~ z odnog dawnego 
lozyska Indu, w miejscu gdzie niegdys bylo miasto 
Braminabad, do ciekawych doprowadzily odkryc. 
Braminabad, jak si~ zdaje, musialo bye stolic~ ja
kiejs dzielnicy indyjskiej, oszcz~dzon~ przez or~z 

· wyznawcow Mahometa, ale zniszczon~, wedlug 
podania miejscowego , przez straszne trz~sienie 

ziemi i ogien spadly z nieba, dla ukarania zbrodni 
jej mieszkancow. 

Poszukiwania rozpocz~te przez p. Bellasis, po
borc~ jeneralnego w Ilyderabad, ktory w tym 
przedmiocie zajmujq,ce oglosil dzielko, potwier
dzaj~ rzeczywiscie mniemanie ze miasto to zostalo 
zburzone skutkiem wielkiego kataklizmu; trudno 
przynajmniej naznaczyc inn~ przyczyn~ tak naglej 
i zupelnej zaglady. 

Domy i ulice zapelnione sq, skieletami, z kto
rych jedne znajduj~ dobrze zachowane pod pokla
dami mialkiego gn1zu, inne mniej wi~cej zdruzgo
tane wielkiemi odlamami rozwalonych gmachow. 
Odkopano takze monety i rozne kosztownosci, 
mi~dzy innemi posq,zki z kosci sloniowej, misterne 
plaslrorzezby z krwawnika i agatu, oraz mn6stwo 
delikatnie wyrobionych figurek szachowych z ro
znego materyalu. 

Rzezby religijne nale.iC! wszystkie do sekty Bud
dyzmu, a doskonale ich zachowanie, zdaniem p. 
Bellasis, sluzy za dowod ze najezdnicy muzulman
scy nie zdobyli, a przynajmniej nie posiadali przez 
czas dluzszy, Braminabadu, w epoce poprzedzaj~
cej jego zniszczenie\ ktorego przypuszczaln~ dat~ 
naznacza okolo roku 1020 naszej ery. 

• 
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TADEUSZ CZACKI. 

,.S<\ imiona, kt6rym ciasno je3t w biogra.fii i w sn.motnej pochW'ale; IH} lu
dzie rzadcy, kt6rzy czynom i eercem iyli tylko dla k!polecznoaci naazej i 
tylko w history! wiclkie rozmiary ich zaslug wydatnie, zrozumiale i bez 
uszczerbku poj"c si~ mog~. ,, 

Karol z Kalin6wki o Ceacf.:&m . 

• 

. Malo jest u nas ludzi znakon1itych, o kt6rychby 
tyle pisano, ile o Czackim. Bartoszewicz Zygmunt, 
Bentkowski Feliks, Chodyniecki, Czartoryski, Lu
kasz Gol~biowski, Lukaszewicz Leslaw, Tadeusz 
Mostowski , ... t\.loizy Osinski , P opliiJ.ski Antoni, 
Kaczkowski, Stanislaw Potocki (minister), Skibicki, 
Sienkiewicz Karol, Michal Wiszniewski, W ojci
cki, Prokop Podgorski kapucyn (wr~kopisie),Fr. 
Radziszewski nauczyciel (w r~kopisie) it. d. pisali 
lub przepisywali i oglaszali drukiem wiadomosci o 
zyciu tego wielkiego czlowieka. I\:ilku z nich kil
ka nawet dosyc waznych popelnilo bl~d6w. U mie
scic wiQC W tem pismie ile mozna najzupelniejszy 
i wolny od omylek zyciorys, za obowi~zek sobie 
poczytujemy. 

Czacki Tadeusz, urodzony w Porycku 28 sier
pnia 1765 roku, w dziecinstwie utracil matkQ; oj
ciec zas, nieszcz~snemi wypadkami przez lat siedm 
zatrzymany byl w Brodach. Osierocony przeto 
Tadeusz znalazl przytulek w domu stryja Franci
szka, straznika koronnego, kt6ry tuny ~lnie z Gdan· 
ska do Dubna przybyl, aby zabrac synowc6w i 
z rodzicielskicm staraniem zajt~:c si~ niemi. I w isto
cie, stryj zast~pil ojca. Przez lat pi~c wychowy
wal si~ Tadeusz w Gdansku, az dopoki ojciec, uzy
skawszy pozwolenie mieszkania w Porycku, nie. 
zabral syn6w do wlasnego domu. Powierzyl wte
dy ich wychowanie przyjacielowi swemu, ksiQdzu 
jezuicie Faustynowi Grodzickien1u, kt6ry, przy 
wielu innych naukach, posiadal doskonal~ znajo
mosc j~zyka i literatury dawnych Rzymian. Przy
klad cnotliwego przewodnika zadzialal na mlo
dosc Czackiego i obudzil w przyszlosci szacunek, 

· kt6ry dlan zawsze dochowywal, z wdzi~cznosci'! 
wspominajq,c nauczyciela swego. Nietylko w ra
dach ksi~dza Grodzickiego, ale i 'v otoczeniu do
mu ojcowskiego czerpal mlody Tadeusz prawdzi
wie chrzescianskich cnot zasady; lnilosc zas dla 
ogolu, gotowose poswi~cen, oraz obowi~zek nie
sienia ulgi nieszcz~sliwym, od samego dziecinstwa 

Ks~GA s,viA.TA. Cz II. R. v. 

sobie przyswoit Obdarzony od natury bystrosci~ 
rozumu i pamiQci~ niezwykl~, a przytem gorliwie 
si~ sam ucz~c, wczesnie poj~l jakin1 skarbem dla 
czlowieka jest nauka i rozwini(Jcie umyslu, jak cie
mnota do nQdzy, a niekiedy do zbrodni prowadzic 
moze , jak nawet wrodzone dobre sklonnosci 
gruba niewiadomosc najgl6wniejszych moralnosci 
zasad przygluszyc lub wykrzywic jest zdolna; 
zgola poj~! cal~ otchlan dziel~c~ czlowieka wy
ksztalconego od tego, co pozbawiony iskierki 
swiatla, niezdola wzniesc si~ wyzej nad bydl~ 
z kt6rem razem pracuje. Zapewne niejedno dziec
ko pojmuje t~ prawdQ, lecz j~ do siebie tylko za
stosowac umio. Czacki zas, nauczony kochac bli
znich czynem, uczul gor~c~ ·Z<!dZQ przypuszczenia 
i drugich do skarb6w dobroczynnych swiatla. 
W tym celu pieni~dze z dziecinnych docl1od6w swo
ich skrz~tnie skladac pocz~l. Nie zrazala go szczu
plosc zasob6w, a tern samem nierychly skutek po
wzi~tego zamiaru. Nie id'!c torero zwyczajnym, 
nietylko dzieci ale i ludzi juz dojrzalych, co choc 
niekiedy skorzy do przedsiQwZifJC szlachetnych, 
ustaj~ w nich jednak z niedostatku wytrwalo~ci, 
Tadeusz stale zbieral pienittdze, ujmuj~c so hie 
przyjemnosci zwyklych mlodziezy, a zebrawszy 
ile mogl na zalozenie jaknajskromniejszej szk6lki, 
z radosci~ zaj~l siQ dopelnienien1 dziela swego. 
W czasie wolnym od nauki najmilsz~ jego rozryw
kt! bylo odwidzanie szczuplej z pocz~tku garst
ki ub?gich dziatek, kt6r'! ksztalcil wybrany prze
zen Swi'!tkowski, a nagradzal za pilnosc w nau
kach maly Czacki 1). 

Wyszedlszy z lat dziecinnych, wolny od zaro· 
zumienia mlodzian postrzegl ze mu wiele jeszcze 
niedostawalo na drodze nauk, kt6re tak ukochal. 
Gorliwie wzi~l si~ do pracy umyslowej, tak dale
ce ze kiedy w roku 1784 wszedl byl do sctdownic
twa nadwornego koronnego, wszystkie wolne od 

') Na tym fakcie prawdziwym osnula Kletnentyna z Tan· 
skich Hoffmanov.~a jeden ze swych dramaciko¥: dla mlodtie .. 
iy i umie3cita w Rozrywkaolt d!a dtz'eci. 

30 
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obowi~zkow chwile nauce poswi<Jcal. W tym pier
wszym zawodzie publicznym, objQtym w 19 roku 
zycia, odznaczal siQ juz roztropnosci~ i gorliwosci~ 
w zalatwianiu spraw wszelkich: nie mogl zezwolic 
na to, a by ktokolwiek dlugo czekal na wymiar 
sprawiedliwosci, i bez w~tpienia urz~dowanie w s~
dach posluzylo mu wiele do nabycia wiadomosci 
prawnych, ktorych wtedy pilnie szukal; potrzeba 
bowiem zmusila go do cwiczenia si~ nietylko w pra
wach krajowych, ale i w ogolnem prawoda~stwie. 
Poznawszy siQ z Albertrandym, Naruszewiczem 
i t. p. dowiady,val · si~ od nich o zr6d!ach do swej 
pracy koniecznych, ktorych niemalo znalazlw kwi
tn£!.cej podtenczas bibliotece Zaluskich w Warsza-

• w1e. 
Rozglos pr~dko si~ rozszedl o nauce i gorliwej 

sluzhie Czackiego. Mianowanym wi~c zostal1785 
roku czlonkiem kommissyi przeznaczonej do szu
kania i wykopywania soJi. Zaledwie w roku na
st~pnym zostal przyj~ty do kommissyi skarbowej, 
zaraz wyst~pil z projektem aby kilku zdatniejs7Jych 
z mlodziezy wyslano kosztem rz~du za granic~, 
w celn ksztalcenia si~ w g6rnictwie i geologii. 

ejm uchwalil \vnioselr Czackiego, i trzech n1lo
dzie.llcow,Bienkowski,Mieroszewski iOkraszewski, 
udalo si~ do W f2gier. Nast~pnie trze.ch innych mia" 
}o si~ udac do E rejburgu; w tej liczbie byl i Lu
kasz GolQbiowski. Gdy jednak 'vypadki krajowe 
stan~ly temu na, zawa<lzie, sam Czacki staral si~ 
przyczynic wlasnym kosztem do ich wydoskonale-

• • n1a s1e . .., 

Najchlnbniej urz~dowal Czacki w kommissyi 
skarbowej. Wiadomo \V jak sn1utnym u nas stanie 
znajdowala sig wtedy ekonomia polityczna: nlo
znaby powiedziec ze prawie o niej wyobrazenia 
prawdziwego niemiano. "'\'Viele wi~c bylo do my
slenia, wi~cej jeszcze do dzialania. Brak wlasnych 
kopalni soli, odpadlych od kraju 1772 rol{u, zubo
zal nas coraz bardziej. Gdy delegowani, gorliwie 
poszul{uj~cy zy} solnych, odkryli w Busku, Bej
skach i t. d. kopalnie, ktore sif2 okazaly przepel
nioneini sol~ g1aubersk~, sod~ i t. p. , ale nie sol~ 
kuchenn~, wtedy jedynie tylko handel z Moldawi~ 
mogl zlemu zaradzic; tam bowiem mozna bylo za 
wysok~ cen~ sprzedawac produkta krajowe, a 
w zamian miec sol. Czackiemu powierzono za
warcie nkladow w tym wzgl~dzie, zwidzenie i 
opis rzek znaczniejszych Ukrainy, Wolynia i Li
twy, tudziez rozpoznanie ich pol~czenia z sob~, 
aby za pomoc~ splawow ulatwic handel wewn~-

trzny. Swoim kosztem odbyl Czacki wszystkie 
przedsi~brane w tym celu podroze. Wywi~zuj(!.c 
sitJ jaknajzupelniej z otrzymanych polecen, porobil 
mappy rzek splawnych, z planem kanalow jakie 
bic nalezalo. Z Ypsylantym, 6wczesnym ksi~ciem 
Moldawii, zawar} korzystn~ 0 sol UDlOW~. Cieka
we s~ listy Czackiego z Jass (datowane 31lipca r. 
1787) do Stanislawa Malachowskiego i Poniato- · 
wskiego prymasa, w lrt6rych opisuje szczegoly za .. 
znajomieniasi~ z Ypsylantym i sposob jakimsi~sta
ralzniewolic go do ustalenia ci~glego handlu zPol
sk~i dostarczania soli za pomiern~ cen~. Umowa ta 
wszakze, na nieszcz~scie, do skutku nieprzyszla; 
zawsze jednak czyni zaszczyt naszemu wyslanco
wi1 tern bardziej gdy zwrocimy uwag~ na to, ze ow 
czynny w administracyi krajowej doradca, ow de
putowany kraju, ow badacz bogactw Polski, mial 
wtedy zaledwie dwudziesty pierwszy rok zycia i 
byl panem znacznego maj~tku, a mirno to nie zmar
nowal ani grosza, ani czasu, chocby na chwilowe 
oddanie si~ plocho~ci wlasciwej takiemu wiekowi. 
Wyzszy jego umysl wczesnie poj~l prawdziw~ 
czlowieka goclnosc. Cnota, poswi~cenie, stawaly 
mu siQ koniecznosci~, nalogiem. Samolubstwo nie 
kazilo jego duszy czystej, gdyz zdolnosci swoje, 
czas, 1naj~tek, uwazal za wlasnosc ogolu. To tez, 
mimo r6znych przeciwnosci i oszczerstwa, mial on 
sowitq, we wlasnen1 przekonaniunagrod~, jak~ czu
j~ ci tylko, co tkliwi na glos sun1ienia, mianujq, 
szczQsciem prawdziwem pokoj wewn~trzny i ra
dosc po spelnieniu dobrycl1 czynow. W liscic do 
Platera pisa} sam o sobie Czacki: ,Przewyzszana· 
groda jak~ikolwiek moj~ zaslug~." 

W podr6zy wspomnionej zwidzil przy splawnych 
rzekach miejsca dogodne na porty. Za jego sta
raniom rzeka Dniestr dokladnie w biegu swym i 
gl~binie rozpoznan~ zostala: zrobiono az trzyna
scie kart samcgo Dniestru. Za swym powrotem 
przekonal podroznik kommissy~ skarbow~, ze ta 
rzeka, niegdys splawna' p6zniej za nieuiyteczn~ 
w tym wzglQdzie uznana, i teraz dwakroc rocznie 
do splawu sluzyc moze 1). 

Pragn~l rowniez Czacki podac zaradcze srodki, 
aby handel, prowadzony w6wczas bezladnie i bez 
wzajemnego porozumienia si~, do tego stopnia zc 
cz~sto nawetniewiedziano o cenach zagranicznych, 

1) Mappa hyurograficzna Polski i Litwy, 'obejmujqca ·w so
hie wykaz4,819 rzek, z'oznaczeniem ich zakr~t6w, spadkow i 
pornocy lub przeszk6d do spla,viania, wyrysov,rana byta za 
jego staraniem i kosztem ztotycb pols: 180,000. 
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mogl bye przedsi~brany z pewnym systenlatem i 
korzysci~ ogoln~. 'Vypracowal zatem projekt aby 
w panstwach zagranicznych, z kt6remi prowadzo
no handel morzem, 'vyznaczeni byli obywatele do 
uwiadamiania o cenach i ruchu handlowym, a kom-

• 

missye administracyjne krajowe, a by rozsylaly 
wiesci o zbywaj~cych prodnktach lub o wewn~
trznych kraju potrzebach 1

). 

Napisal potem (1788 r.) dose obszerny projekt o 
urz~dzeniu r~kodzielni w Polsce i Litwie, o bez
pieczenstwie osob' domow, oraz osobistych pra
wach r~kodzielnikow; podawal takze plany zre
forn1owania Izraelitow. Gdy roku 1790 kommissya 
skarbowa zdawala rapport z czynnosci swoich, 
wyswiecila siQ wtedy najlepiej praca i uzytecznosc 
Czackiego. Powstal ogolny glos uwielbien srod 
zgromadzonych stanow dla czlowieka, co kazd~ 
mysl usilowal ku dobru powszechnemu obracac, 
co wykazal takie dowody zdolnosci l)rawnych i 
ekonomicznych, troskliwosci<l! o pomnozenie dobra 
materyalnego ziomk6w i wymierzaniem sprawie
dliwosci, bez 'vzgl~du komu si~ ona nalezala. Udal 
si~ wtedy Czacki wlasnie na pogrzeb ojca i nie
slyszal pochwal m~zow przeznaczonych do roz
trz'!sania czynnosci kommissyi skarbowej . vVszak
ze okolo 3,000 arkuszy interesow skarbowych, 
wlasn~ jego prawie pisanych r~k~ 2), i drukowane 
glosy obywatelskie najlepszym bQd<l! tych jego za .. 
slug pomnikiem. 

Zdaj~c spraw~ z pole con ego mu zwidzenia oko
lic l{rakowa i przejrzenia w tym starozytnym gro
dzie skarbca, 1787 roku pi~knie bardzo zamek 
krakowski opisal i wiele pami~tek krajowych oraz 
starozytnosci w miescie odkryl. 

Oprocz mappy topog1'aficznej, zlozonej rz~dowi 
w czasie wycieczel{ dla obejrzenia portow i wska
zania miejsc stosownych do wyrabiania soli, jako 
od czlonka kotnmissyi na to wyznaczonej , oraz 
procz wspomnionych juz kart !tydrogra{tcznycll, po
dal jeszcze projelrt kommissyi rz~dowej skarbu, 
a by wymierzyc kraj i sporz~dzic wielk~ kart~ si1'a
tegicznq, ekonomioznq i statystycznq, , wzgl~dem 
wykonania ktorej zasi~gal rady Jana Sniadeckie
go. Mappy tej w XVIII wieku nieuskuteczniono; 

1
) ~iszniewski i Raczynski wytloczyli takie ,'N swych .zhio

rach Jego rzecz o handlu Polski z Port<}. ottomanskq, naptsan~ 
1192 roku. 

2
) Zbior ten znajdo\vat siQ w bibliotece poryckiej. Ztamt<}d 

przez. Pulawy prz.eszedt do Sienia"'Y. 

wszakze zamiary Czackiego, tak chlubnie przezen 
pierwszego powzi~te, godne SC! wspomnienia. 

Delegowany na sejm 1791 roku od kommissyi 
skarbowej, jako m6wca w zakresie ekonomii poli
tycznej odznaczal si~. Wyt!oczon<l! jest nawet z te
go roku mowa jego o rzeczy mennicznej. Nast~
pnie, odsun~wszy siQ dobrowolnie od dziala{l po
wszechnych, zdal spraw~ na sejmie grodzie!1skim 
z czynnosci siedmioletniego urz~dowania skarbo
wego. Potem udal siQ do akademii krakowskiej, 
wyszukuj~c zarazem, obok oddania si~ naukom, 
zabytkow pismiennych i dziejowych 'v dawnych 
klasztorach 1 ). To dalo pow6d iz w Biograpllie 
universelte nazwano go professorem akademii. 
Dwudziestotrzyletni nieodst~pny towarzysz jego 
tak okolicznosci tQ wyjasnia: ,, Widz~c jak Czacki 
wlasne swe ogranicza wydatki, im przeciez nic nie 
uszczupla, dla nich wyznaczon~ nagrodQ ma za 
rzecz nietykaln~, wszyscy domo,vnicy do swego 
dobroczyncy przychodz~, nios~ mu dobrowoln~ i 
ch~tn~ ofiar~ umniejszenia ich losu, z t~ ty lko proz
b~ usiln~ , azeby ich od siebie nieusuwal. Z roz
rzewnieniem przyj<l!l Czacki tQ chQc szczer~ i pa
mi~tne wyrzekl slowa: ,Najmni~jszym chleba ka
walkiem z wami dzielic si~ b~d~; l{aidemu z dlu ... 
znikow do ostatniego grosza com winien zaplacQ, 
a kiedy 1ni nic nie zostanie, wtedy dopiero z wami 
rozstac siQ bQdQ musial. ~ojd~ obj~c miejsce nau
czyciela w szkole glownej krako,vskiej, azebym 
siebie utrzymal, dzieciom dal wychowanie.'' Z te .. 
go zdarzenia, zamienionego poten1 w skrzywionCJ: 
opowiadankQ, musial urosc blC!d we wspomnionej 
Biog1·a(ti JJowszecltneJ. 

Wkrotce istotnie postradal maj~tek. Ale uda
wszy siQ do Petersburga, wyjednal to iz Poryck 
mu oddano w cz~sci , a za klucz brusilowski i 
Ostr6g wyplacic ze skarbu polecono. Nie trac~c 
wcale z utrat~ dostatk6w zamilowania uczon.o
sci, zwidzal w Rossyi akademie nauk, sztuk pi~
knych i r~kodziel. vV roku 1796, odzyskawszy 
majqtek, wybrany byl z l{ijowskiego na delegata 
do Moskwy na koronacyq, cesarza Pawla I. 1Vy
jednal wtedy przeniesienie rnetryk koronnyoh z Pe
tersburga, ustanowienie St!-du glownego i obieral
nosc marszalkow. Wtedy takie bawil w Moskwie 
Stanisla\v August Poniatowski, ktory upatrywal 
zawsze w Czackim nast~pc~ Naruszewicza w kre-

•> Wtedy zwidzil i tysl:}. gor~, majctc liit krola do biskupa 
krakowskiego i zwierzchnika klasztoru, aby mU dano 'vst~p 
do \vszelkich rzadkosci i pamiqtek staroiytnych. 
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sleniu dziej6w krajowych' Jakoz otrzymal od 
krola w darze zbi6r r~kopisow tycz~cych si~ 
historyi naszej, kosztuj~cy 600,000 zl. pols. Byl 
to ow skarbiec z ktorego korzystal Naruszewicz, 
byly to bogactwa kt6re Albertrandy czerpalw Ko
penhadze, Sztokholmie i w bibliotece Watykanu. 
Znajdowaly si~ w tej liczbie wyci~gi z metryki ko
ronnej i litewskiej, z archiwum niepublicznego 
zwanego sekretnem, z akt biskupich, z papierow 
rodowych Pac6w, Cl1odkiewicz6w, Sapiehow, 
Radziwill6w, Judyckich, wypisy z gabinetu fran
cuzkiego, szwedzkiego, wiedenskiego, papiez
kiego, wreszcie z korrespondencyj samego Stani
slawa Poniatowslriego i akt urz<Edowych, dzienni
k6w sejmowych, diaryusz6w rady stanu i t. d. 
Przeszlo to wszystko na wlasnosc Czackiego, i ra
zem z rQkopisami,rzadkiemi, kt6remi odznaczalasi~ 
od innych biblioteka porycka, dostalo si~ do bo
gactw ksi~gozbioru pulawskiego. Po smierci Stani
slawaAugustakupil nadto Czacki lcsi~gozbior Po
niatowskiego dla liceum krzemienieckiego, l{tory 
razem ze spisem r~k~ Albertrandego dopelnionym 
znajduje si~ obecnie wcielonym do biblioteki uni-, 
wersytetn .,. Wlodzimierza 1). Nadto w czasie by-
tnosci swojej w Moskwie Czacki otrzyn1al od ba
wi~cego tamze nuncyusza apostolskiego, arcybi
skupa Teb, Wawrzynca Litta, pozwolenic czytania 
ksi~g obj~tych indeksem tib1·ofu1n prohibito1--urn, da
towane 13 maja 1797 roku. W tej liczbie mi~dzy 
innemi wytnienione SC! dziela iVIachiavellego, Gian
nonego, Voltaire'a i t. d. Dow6d rzadkiej w uczo
nych uleglosci przepisom koscielnym. 

W tymzc samym roku (1797) na z~danie jenerala 
Beklemiszo"va, rzq.dcy trzech prowincyj , P odola, 
W olynia i Ukrainy, podal uwagi obszerne, po 
francuzku napisane, o handlu, z wyszczegolnieniem 
jego postQpu w Polsce do roku 1792. to jest do 
czasu urzQdowania swego w kommissyi skarbu ko
ronnego. Tu podal srodki rozwini~cia tcj waznej 
gal~zi admiuistracyi krajowej, stanowi~cej znaczn~ 
cz~sc bogactwa skarbu' a gl6wne niemal zr6dlo 
dostatku mieszkai1c6w. 

Zaraz po opuszczeniu sluzby publicznej Czacki 
zawi~zal ze Stanislaw em Soltykiem, Michalem 
W alickim i J 6zefem Drzewieckim towarzystwo 
handlowe, a okr~towi kt6ry z Odessy odplywal do 
Tryestu nadano imifJ Tadeus:a Czackiego. Wlasnie 

okolo owego czasu (1801 2) zwidzal nasz zna
komity uczony wszystkie ciekawe dla badacza 
dziejow pami~tki. Dostal od krola pruskiego po
zwolenie przejrzenia archiwum tajnego po Krzy-
zakach w l{r6lewcu, zk~d, uczciwszy wprz6dy 
popioly wielkiego naszego prawodawcy swiatow, 
l{opernika, we Frauenburgu, napisal o nim wlasci-,. 

wym sobie stylem list do Jana Sniadeckiego, a 
ulamki kosci wielkiego rodaka przeslal do swi~ty
ni Sybilli i do bylego towarzystwa przyjaci6l nauk. 
Nast~pnie udal si~ do Gdanska, Gniezna, Po
znania, Kalisza, Kujaw, gdzie zgromadzal rzadko
sci bibliograficzne, i sam osobiscie chcial, jako su
mienny badacz, przegl~dac akta i zbiory przesz}o .. 
sci. Znane juz wtedy powszechnosci jego imi~ zje
dnywalo mu 'vsz~dzie gotowosc w udzielaniu po-

,. 

mocy. SwieCC)T i duchowni zarowno pragn~li mu 
otworzyc skarby ukryte i przez to nauce hold win
ny oddac, tal{ dalece, iz gdy przyj<!-l zaproszenie 
od kapituly wladyslawowskiej znajduj(!cej si~ 
wowczas na obradach, wdzi~czni czlonkowie za
pisali w aktach na wieczn~ pami~tkfJ bytnosc 
w gronie swojen1 Czackiego. 

Na pocz~tku biez~cego stulecia z Franciszkiem 
Dmocho,vskim, biskupem Albertrandym i Stanisla
wem Soltykiem, zalozyl bytuj~ce przez lat 30 b. 
towarzystwo przyjaciol nauk w Warszawie i zgro
madzil do nowego ksi~gozbioru, dla11 zakladaj~ce
go si~, rzadsze dziela. Widziemy ze trzy wazniej
sze no we biblioteki: w Porycku, Warszawie i Krze
miencu, jemu winne znamienitsze swe skarby. Dla
tego wypadnie mu darowac, gdy w dziej ach biblio
tek naszych, skre 'lonych przez autora Bihliog1'afi
cznyc!t ksiqg dtcojga, znajdujemy wzmiank~, ze 
starosia nowogrodzki kupowal bardzo tanio ksi~z
ki z biblioteki Zaluskich, ze powszechnie l~kano 
si~ Czackiego, jako nieodp~dzonego niczem od 
rzadkosci druko,vanej lubownika ; bo on rozrzuco
ne tu i owdzie drogie kamienie zbieral we trzy 
klejnoty, przeznaczone dla dobra powszechnego. 

Od roku 1799 byl najprzod pelnomocnikiem wy
branym od Ukrainy i Podola, a p~tem prezesem 
kommissyi bankowej, uprzywilejowanej od trzech 
dworow: rossyjskiego, pruskiego i austryackiego, 
do likwidowania stanu czynnego i biernego ban
kow Teppera, Blanka, Prota Potockiego, Kabry
ta ( Cabrit) i innych. Jego wplywe1n kraj zyskal 

1
) Myli siQ Bentkowski \V tomie I Historyi Iileratury pol

~kiej (na stronnicy 159 w przypisku) utrzymujqc ii sto dzie
s~~c. tom?w in ~olio wypiso\v Albe~trandego kup~t Czacki dla 
btbhotek1 krzem1enieckiej. Byla to Jego wlasnosc. 

pi~cdziesi~t milionow zlotych polskich na wzajem
nem porozumieniu si~ wierzycieli tutnjszych z ga
licyjskiemi i wielkopolskiemi dluznikami. Gdy do-

• 
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pelnil tego polecenia rz~dowego i obywatelskiego 
zarazem, mianowany zostal1803 roku wizytatorem 
jeneralnym szkol gubernij kijowskiej, wolynskiej 
i podolskiej. Zaraz prawie przy wst~pieniu do tej 
sluzby, kt6ra mu wiekopomn~ zjednala slaw~, na
pisal rodzaj rapportu pod tytulem: ,0 stanie po
wszechnym oswiecenia gubernii wolynskiej i o 
srodkach urz~dzenia i upowszechnienia nauk, uczy
nione doniesienie przez Tadeusza Czackiego 1804 
roku w styczniu.'' Osinski, p6zniejszy rektor aka
demii wilenskiej ,r a wtedy jego przyjaciel i pod
wladny, tak pisal o tem doniesieniu: ,,Stan oswie
cenia w ostat11ich okresach pod rz~dem polskim i 
panowaniem rossyjskiem opisal, tajenie prawdy 
poczytuj~c za glown~ win~. Dowodzil potrzeby 
zwiC!zku cnoty z nauk(!., a znajomosci~ kraju, ludzi 
i nauk, tudziez prawdziw~ gorliwosci~, to pismo 
odznaczyl. Podzial wywod6w, zwi~zek ich z celem 
zamierzonym i dowcip tfJ jego prac~ zaszczyca. 
Stanie si~ ona wzorem dla zwidzaj~cych szkoly i 
drogim dla potomnosci pomnikiem. '' 

Nlaj~c upowaznienie od kuratora okr~gu nauko
wego wilenskiego, oraz od ministra oswiecenia, do 
zbierania skladek na rzecz wychowania publiczne
go, zyskal od obywateli dobrowolnej o:fiary zlo
tych polskich 415,576 i wies Grab6wlr~. Niem6gl 
jednak taki czlowiek jak Czacki przestac na sa
mych tylko materyalnych zasilkach oswiaty. Usta
wy dla gimnazyum wolynskiego ( 29 lipca 1805) 
przezen utworzone, za zniesieniem si~ z trzema 
znakomitemi ucz?nemi: Koll~tajem, Ignacym Po
tockim i Janem Sniadeckim, dowodz~ ze chociaz 
jaknajdoskonalej znal system "vychowania i tryb 
jakim si~ mialy nauki wykladac, odlozyljednakna 
stron~ milosc wlasn~ i radzil si~ jeszcze innych 
w tym zawodzie zasluzonych m<2z6w, aby prawdzi
w~ skarbnic~ dla przyszlych zostawic pokolen. 
Wydane niedawno w Krakowie we czterech to
mach przez ICojsiewicza listowanie jego z Hugo
nero l(oll~tajem najlepszym jest dowodem, jak da
leki od zarozumienia, niechc~c w najmniejszej po -
mylic si~ rzeczy, radzil si~ i z~dal jego zdania 
w kazdem, by najdrobniejszem wydarzeniu. Pole
gal na jego przeorganizowaniu szkoly gl6wnej 
krakowskiej i skresleniu nkladu rz~du szkolnego. 
Niegardzil tez i radami Sniadeckiego, kt6ry jako 
sekretarz l{oll~taja, a raczej a:kade~ii krakow
skiej, i czlonek rady wizytatorskiej, kilkadziesi~t 
lat liczyl zaslug w zakresie nauk i ich wykladzie. 

Rownie wysoko cenil prace Ignacego Potockiego 
w sprawie kommissyi edqkacyjnej, w sprawie ogol
nej OS\viaty krajowej podejmowane. Pewnym 
wi~c byl ze jego usilowania, takiemi wsparte fila
rami, ani upadn~, ani si~ nawet kiecykolwiek za
chwiej~. Budowal na lat 25. 

Otrzymawszy potwierdzenie uajwyzsze swych 
przedstawien i na mocy tego zalozywszy gimna
zyum wolynskie , ktore potem zmieni!o si~ na li
ceum krzemienieckie, odebral nast~pne pismo od 
ministra oswiecenia z Petersburga, datowane 14 · 
listopada 1805, zaN. 667: ,Zaszczyciles mi~, J. W. 
Panie, przyslaniem doniesienia z jak okazal~ uro- . 
czystosci~ rzuciles na ziemi~ wolynsk~ nasiona 
przyszlych Aten. Czytajqc mow~ jego przy tej u
roczystosci mian~, napa,valem si~ slodycz~ rown~ 
tej jak~ si~ nasycali starozytni Grecy, daj~c oklask 
Herodotowi czytaj~cemu w posrod nich ksi~gi 
dziejow, imionami Muz oznaczone. Wiod~cym 

mi~dzy sob~ spor, ze natura zmordowana wydawa
niemwielkich geniuszow spoczywa wnaszym wie
lru, wskaz~ na geniusz Czackiego, kt6ry na parna
sie polskim wskrzesza Muzy obumarle w Attyce. 
Ktoryz bowiem znakomitszy geniusz bye moze nad 
ten, co przynosi oswiecenie wsp6lczesnym i nast~
pnym pokoleniom wspolobywateli swoich? Ta
kiem to okiem spogl~dano na nsilowania J. W. Pa
na, It tore nacechow~ne bye maj~ wieczn~ pami~ci~ 
i powszechn~ wdzi~cznosci~. D~z J. """r· Pan do 
zamierzonego celu, rozkrzewiaj~c dobroczynne dla 
rodzaju ludzkiego nauki. Blizk~ juz jest ta chwila, 
w l\:torej pracuj~cy b~dzie mogl powiedziec: Ja?n 
OJJUS exeg·i! i uslyszec nawzajem powszechny dla, 
siebie odglos, ktory najodleglejsza nawet powto
rzy potomnoBc. No1nenque erit indelebile vesf1'U1n 
etc. Piotr hrabia Zawadowski. 

Przy alrcie otwarcia mieli mowy: bisl{up Cieci
szowski, blogoslawi~cy tej nowej szkole, Aleksan
der Chodkiewicz slawny chemik, Jan Lernet zalo· 
zyciel szkoly geometrow przy temze gimnazyum i 
JanNepomucen Wylezynskiliteratinast~pca Czac
kiego w wizytatorstwie. Za najwyzszem zezwo
Ieniem, uzyskanem w skutku prosby wszystkicl1 
W olynia mieszkanc6w, postawiono Czackiego po
piersie w ksi~gozbiorze krzemienieckim i wybito 
dian zloty medal. Z powodu wzniesionego pomni.. 
ka w posr6d biblioteki, jed en z wieszczow naszych., 
do dzis dnia jeszcze zyj~cy, napisal pi~kn~ poe
zy~, koncz~c~ si~ stosownemi slowy: 
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s,viatla i swiatla, \¥olal lutl sarmacki' 
Swiatfa i swiatla lzy nasze btagaty, 
A Bog litosny rzucit promyk chwafy, 

Zajasniat Czacki! 

Z wierszopisarza zas Marcina Molskiego umie
szczono pod sztychowanem wyobrazeniem Tadeu
sza Czackiego tg rzetelnie zasluzon~ pochwal~: 

swoje na ekonomiczne i s~dowe, napisal mysli do 
prawa dla podobnejze kommissyi na Litwie, obej
muj~cej pi~c gubernij, a dla swojego wydzialu 
w siedmiu arkuszach podal pomocnicze srodki na
leznego wykonywaniaobowi~zk6w .. Nadto skreslil 
dziej e wszystkich wlasnosci po - j ezuickich, upo
rz~dkowal zaj~cia siedmiu czlonkow kon1mis-

z jego wply"Yu i pracy miec b~dct prawnuki syi i stron u ktorych drugi z funduszow eduka-
Dwie pamiC}.tki najdroiszc: jQzyk i nauki. cyjnych zalegaly; wreszcie tyle dokazal, iz w ci~-

Medal wyobrazal zjednej strony popiersie Czac- gu jednego roku ( od 1807-1808) odkryto zlotych 
. kiego z napisen1 lacinskim: ,,Wdzi~czni obywa- polskich 2,350,000 na przedmiot wychowania pu

tele W olynia na pami~tk~ wieczn~'' 1
). Ze strony blicznego. 

drugiej byla wystawiona opromieniona Minerwa, Tak troskliwie wydobywaj<tc by najmniejszy 
· hudz~ca laskq, geniusz oswiaty,ktory usnq,l. W oko- grosz nalez~cy siQ niegdys jezuitom, a pozniej juz 

lo napisanen1 bylo po lacinie: ,,Takiem swiatlem sprawie oswiaty powszechnej , .musial na siebie 
jasnieje i geniusz nauk rozbudza" 2). oburzy6 niektorych z tej liczby, co pragn~li wbrew 

I w istocie wart byl tych wszystkich holdow potrzebie ogolu i slusznosci ukryc pieni~dze dla 
Czacki! On bowiem wyjednal dla ukochanej przez vrlasnego interesu: potajemnie oskarzony, uda
siQ szlroly starostwo l{rzemienieckie, z ogromnemi wszy si~ do Charko,va, a 'v-e trzy tygodnie poten1 
lasan1i; sto dwadziescia szesc szkolek parafialnych do Petersburga, usprawiedliwil SiQ jaknajzupel
czyli elementarnych w prowincyach pod swoj kie- niej w obec najwyzszej wlt\dzy i podzi~k~ publi
runek oddanych urz~dzil; zalozyl w ICrzemiencu, 1 czn~ zamiast nagany dla si~ zyskal. Tak szlache
obok gimnazyum, oraz opatrzyl we wszystkje nie- tnie w tern zdarzeniu siQ znalazl, ze nawet imienia 
zb~dne narz~dzia i przedmioty, obserwatoryum oszczercy nikomu odkryc niechcial. 
astronomiczne, gabinety: numiztnatyczny, fizy- Na rok przed skonem przewodniczyl otwarciti 
czny i nauk przyrodzonych, ogrod botaniczny, wyjednanego przez si~ gim~azyum kijowskiego. 
drukarni~, szkolQ geometr6w (zwanych na W olyniu. W lutym 1813 r., spiesz~c z Zytomierza do Dubna, 
komornikami), potworzyl zaklady dla ksztalcenia dla widzenia kuratora wilenskiego, zapadl nagle 
nauczycieli wiejskich, organist6w, n1echanikow w chorob~ niewyleczon~. Silna gor~czka nerwowa 
praktycznych i ogrodnikow. Za jego juz czasow w pi~c dni wtr~cila go do grobu 8 Iutego, w czter
samjeden zbior medali i pieni~zkow po Stanisla- dziestym siodmym roku zycia. 
wie Poniatowskim nabyty, a przezen zwi~kszony, Pragn~l abycialo jego zlozono·w Porycku w gro
wynosil przeszlo sztuk 20,000. Nadto wyjednal hi~ ojcow. Ser~e jego bylo 'zachowane w l\:rze-
1.1 rz~du ustanowienie kommissyi s~dowo-edukacyj- m1encu, z nadp1sem wyj~tym z ksi~g swi~tych: 
nej wolynsko-litewskiej, dla wylrrycia skarbow ,Gdzie jest skarb twoj, tam i serce t'voje. '' Wrze
po .. jezuickich, przeznaczonych na rzecz. wychowa- czy samej, Czack.i tyle uczynil dla tej szkoly, tak 
nia publicznego. Podobnych dochodow od roku przywi~zal si~ cal~ dusz~ i sercem do sprawy pu-
1775 wiele zalegalo dla ubogich uczni6w; niekt6re blicznego wychowania, ze serce jego najsluszniej 
summy przepadly, id~c na zast~pienie procentow w przybytku nauk spoczywac powinno bylo, wtym 
nieoplacanych; niekt6re kapitaly poszly pod roz- przybytku, kt6ry on wzniosl z tal{~ troskliwosci~, 
bior ( eksdywizy~) , inne znowu pieni~dze by!y po- przez lat osm z ojcowsk~ milo sci~ piel~gnowal i 
mieszczane bez odpowiedniej pewnosci {hypoteki), do coraz wi~kszej podnosil doskonalosci. Oto s~ 
inne wreszcie podciq,gnione zostaly pod rozpatry- slowa id~ce imieniem tejze uczelni, z grona jej 
wanie rozmaitych S%d6w szlacheckich i podane czlonk6w, w obwieszczeniuzwolujC!cem na obchod 
w niepewnosc lub niebezpiecze11stwo. Czacki Ta- pami~ci jej zalozyciela: , Ta szkola, dzielo nie
deusz, obrany prezesem kommissyi wolynskiej, do znaj~cych spoczynku ~rudu i. czuwan, ktor~ posta
trzech gubernij rozci~gaj~cej sifJ, podzielil prace wil w takiem znaczen1u, wz1~tosci i zaufaniu , dla 

1) Grati cives Volhyaiae in memoriam sempiternam. 
2) Hoc lumine resplendet, geniumque Iitterarum excitat. 

kt6rej dobra zy! i zycie swoje polozyl, niemoze 
· miec nigdy bolesniejszej straty. Ile uczuc dotkli

wych ta smierc sprawila w tem zgromadzeniu, stru-
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chlale serca nasze dowiodly. Zal nieukojony co- szczenia zadnych korrespondencyj, nast~pnych 
dzien zywiej wyraza i coraz wydatniej okazywac pism niema w tym zbiorze: 

· b~dzie ile z tej l"fJki szczodrobliwej splywalo na ~Iowa miana w 1\:ijowie 30 stycznia 1803 roku, 
dobra rzetelne tej szkoly, ile z tego ozywczego do- drukowana w Krzemiencu in 4. 

f 

wcipu zasilen, mocy i wzrostu nabieralo oswiece- Plan szkoly mechaniki praktycznej przy giinna-
nie we trzech gnber:niach i calym kraju, ile w duszy zyum wolynskiem, druk. 1806 roku, in 4. 
jego cnotliwej wspanialych i okazalych pobudek Odpowiedz na pismo JP. Grumerta, czy JP. 
znajdowalurzfJdnik, nauczyciel, mlodzieniec i wszy- Zughoer moze bye umieszczony w liczbie poslow 
stkie stany. W ci~gu lat osmiu wznosz~cej sifJ tej do monarchow, i,czy bfJd~c umocowanydosprawo
szkoly, wazylo si~ uprzedzenie z pozytkiem, za- wania in teres ow ksiq,zfJcia I\::urlandyi w Polsce, po
zdrosc z zaslug~, ch\vala z cierpieniem, przeci- winien podlegac juryzdykcyikrajowej? Warszawa 
wnosc z wytrwalosci~. S~dem wlasnego sumienia 1788 roku, 107 str. w 8. (Rzecz ta napisana z powo
oznaczyl cale swe zycie. W zniesione ~ w oczach du nast~pnego: Tomatys, ubywatel warszawski, wy
wspaniale wielkosci jego znamiona, w tern wszy- gral spraw~ w S(!dach marszalkowskich, skutkien1 
stkiem co nas otacza." czego Zughoer skazany byl na wiei~. I-Iajking 'vy-

Wdzi~czni Wolyniacy i wychowa!1cy liceum dal przeciwko temu wyrokowipismo, na kt6re Na
krzemienieckiego, do dzis dnia pami~c tego wi~lkie- ruszewicz odpowiedzial w broszurze 1785: Grumert 
go przechowuj~ czlowieka, w rozlicznych pismach usilowal zbijac Naruszewicza; az wreszcie Czacki 
czasQwych umieszczajq,c materyaly sci~gaj~ce sifJ zakonczyl t~ kilkoletniC! polemik~ wskazanem dziel· 
do 4Wyswiecenia dzialan jego. Tak i lllzenaeuJn kiem swojem, w kt6rem dowiodl z praw krajowych 
z lat 1845, 1846 i 1848 bardzo wielc umiescilo ze s~dy slusznie post~pily ). 
listow jego, podobniez Pami(Jtnik 1nagnetyczny La- Mowa o pozytkach z wychovvania publicznego 
chnickiego ( 'v Wilnie), P?"zeglqrl naukowy Skim- i domowego, 20 lipca 1806 (druk. in 4 b. m.) 
borowicza, 1Vozco1~ocznik lite7"'ac!ril{rasinskiego w Pe- l\1owa w materyi menniczncj, miana na sejn1ie 
tersburgu ~ Pomnz'lri histo1,yi i litetatu1"'Y Wiszniew- 28 wrzesnia 1791, dl'uk. w Warszawie u Grella, 
skiego, pr6cz listow, rozrzucone rozprawy jego w formacie ark.uszowym. 
zebraly. Wszakze najobfitszy zbior listow Czackie- Oclezwa do cal ego skladu nauczycielo"v i mlodzi 
go, nicobejmuj~cy jednak zrodel wyzej przytoczo- szkolnej, o smierci M. vV. · ~lniszcl1a, 12 marca 
nych, wyszedl w 1\::rakowie pod napisem: Hugona 1806 roku. 
J(ollqta}a ko7'respondencya liferacka z 1'adeuszem I Podobnychze 'viele odez'v drukowanych w po
Czaclrim, 1JJizytatO?'e1n nadzwyczajny1n szkdt w g·u- kroju arkuszowym w KrzemieilCU przy roznych 
be1·niaclt woly'l'tskz"i}, JJOdolslriej z' lrijozcskie}, 71rzed- okolicznosciach, jalr np. przy otrzyn1aniu starostwa 
Si (jWZifJ lfl 1v celu urzqdzenia instytutdzv 1Utukowyclz krzemienieckicgo na rzecz wycho,vania publiczne
i po1nnozenia o.swiecenia jJuhlicznego w t'l·zech ?''=e ~ go, przy wzywaniu na pogrzeb Czccha i t. d., 
czonych gube?·niacll, (cztery tomy od 1844 1845 Rozbi6r jeografii fizycznej i matcn1atycznej nia-
roku, w osemco). Naostatelt wiele waznych listow deckiego. 
jego, gdzieindziej niewspomnianych, 1nicsci Osin- Rozprawa o prawie kt6re maj~ obywatele pro
ski w przypiskach do svvojej rozprawy: 0 iyciu i wincyj skladaj~cych dawn~ Polsk~ do 'volnego 

· pi.s1nach 1'adeusza Cz:aclriego. Wartoby wiQc bylo szynkowania piwa, miodu i gorzall{i etc., wydru
w jedno wydanie rozrzucone Czackiego zebrac pi- kowana osobno 1805, w cwiartkowym formacie, 
sma; niespracowany bowiem byl w listowaniu, oraz wytloczona w Dzienniku wile11skim 1806 r. 
a w tych urywkowych rzutach mysli maluje si~ ca- Wiele innych podobnych pism nie znajdujemy 
la jego dzialalnosc, zamilowanie obranych przed- w wydaniu poznanskiem , a co najwazniejsza, 

• 
miot6w i wiele waznych dla sprawy powszechne- nie1nasz tam krotkiej nawet wiadomo ' ci o zyc1u 
go wychowania pomysl6w. tego znakomitego czlowieka. A przeciez wycho-

Edward Raczy11ski w Poznaniuprzyczynilsi~ do wancy l{rzemienca do dzis dnia wiod~ polemiki 
wydania dziel jego, w trzech tomach cwiartko- w pismach czasowych o zaslugi zalozyciela li
wych. Powtorzono tu 12 prac wytloczonych juz I ceuw. i o pozytki jakie przyniosla ta gl6,vna trzecl1 
w pomnikach Michala Wiszniewskiego, a wiele j prowincyj szkola. Dose przejrzec Dziennik kra
drobnych opuszczono. Opr6cz bowiem nieumie- jowy (warszawski), Athenaeum (wilenskie ), Ty-

• 
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godnik petersburski, Gwiazd~ (kijowsktl), aby zna
lezc wykazane zalety Krzemienca pifJknem pia
rem zasluzonego Dra Karola Kaczkowskiego, Ka
rola Wittego, Jana Sowi:llskiego, Przezdzieckiego 
i wieln innych. W olyniacy uwielbienie swoje, tak 
sluszne z ich strony, posuwaj~ az do tego stopnia, 
iz maj~c w pami~ci wyryty obraz Czackiego, ujrze
li go nawet w wyobrazeniu skal rzuconych r~k~ 
natury 'v okolice Zytomierza. Panowie W. 1{. 0., 
podrozuj~c po kraju, pisz~ w Tygodniku peters
burskim (1839 r. N. 34.): ,Nad brzegiem Tetero
wa ku Szumskowi jest skala granitowa, na kt6rej 
odwieczne poklady bryl pot~znych i nieforemnych 
tworz~ rystmek profilu Tadeusza Czackiego, ·kiedy 
si~ na nie patrzy z pewnego punktu i odleglosci.'' 
S~dzilen1 z pocz~tku ze si~ to widzialo tylko oczy
?na duszy · ale bQd<J:c w Zytomierzu 184 7 roku, zwi
dzilem brzegi Tcterowa i przekonalem SifJ ze jest 
w istocie przypomnienie niejakie rysow zalozyciela 
gimnazyu1n wolynskiego. W szakze tego 'podobien
stwa nieupatrzylby ani Litwin, ani Mazur lub Ha
liczanin, trzeba nato Wolyniaka, Podolanina lub 
Ukrai!1ca, ktorzy w sercu i mysli przechowuj'!c 
pamiQc dobroczyncy swego, na pierwszy rzut oka 
zaraz znajduj(} podobienstwo 'vizerunku Czackiego 
w pif2trz~cych si~ skalacl1, na obowi~zanej jemn 
ziemi swojej. Bo tcz nieszlachetny chyba czlowiek 
ujmowalby czci Tadeuszowi Czackiemu. Wykaza
lismy tu az nadto dowodnie poswi~cenie si~ jego 
w zakresie oswiaty i wychowania; przebiezmy je
szcze po krotce dziela j ego, j alro czlo~rieka uczo
nego. 

W obronie Zygn1unta Augusta, napisanej jeszcze 
1793 roku, a ochrzczonej szumnie tytulem Obrazu 
panowania w Poznaniu, czyni wazne uwagi nad 
wyszlemi wtedy prawami, nad wojskiem, skarbem 
i ha!Jdlem. Byl to po prostu list do p6zniejszego ku
ratora wilenskiego, kt6ry niejako stal si~ powodem 
do skre~lenia wkrotee uczoncgo dziela o litew
skich i polskich prawach' 0 ich duchu, zr6dlach 
zwiq,zku i o rzeczach zawartych w pierwszym sta
tucic dla Litwy 1529 roku. Tu przebiega dzieje 
na zych ustawodawstw z . \vielk~ pracct i erudycy~, 
zal~cza ryciny pieni~dzy polskich od najdawniej
szych czasow i rzuca wiclc ciekawych pytai1, ktore 
potem staly si~ przcdmiotem badat1Baudkiego.Przy
gotowaljuz byl nawet Czacki drugie poprawniejsze 
tego dziela wydanie, ktore powierzone zostalo Pla
terowi, bylemu wice-gubcrnatorowi wolynskiemu, 
ten zas Inial wszystkie bezwarunkowo prace Czac-

kiego oddac Lukaszowi Gol~biowskiemu, ktore
go przed smierci'! wyznaczyl autor wydawc~ pism 
swoich. Plater nieuskutecznil woli zgaslego m~za, 
i my ai dot~d pozbawieni jestesmy dobrego wyda
nia dziel Czackiego. Zapewne z rodziny zmarlego 
zajmie si~ ktokolwiek zupelnem wydaniem rfJko
pisow, chocby loz<!c na to wydatki pieni~zne .. I cie
nie Tadeusza, i oczekiwania powszechnosci dopra· · 

• • 
szaJ~ s1~ tego. 

Znalazly siQ w Wilnie przcd osmi~ laty blachy 
uzyte do wyzej pomienionego dziela; kazal je od
bic ksi~garz Ruben Rafalowicz z takin1 szumnym 
tytulem: Zbior ciekawy XIV tablic nurnizmaty
cznych, rytych na miedzi, zawier~j~cych wizerun
ki numiz1natow, wydanych przy dziele Tadeusza 
Czackiego, z dodaniem ich opisu szczeg6lowego, 
tudziez z zal~czeniem xm tablic wainyc!t dla sta
rozytnosci polskich, pod wzgl~dem paleografii uzy .. 
wanej wnajdawniejszych dyplomatacb, poCZ'!-WSZy 
od roku 1185, zawieraj~cych, mi~dzy innemi; fac 
simile podpisow krolow polskich, z portretem Ta
deusza Czackie~o. (Stronic 49 in 4). Tych trzy
nascie tablic, pi~knie przelitografowanych, miesci 
si~ i w wydaniu poznanskiem; czternasta obejmuje 
monety kuficzne, znajdowane w Litwie, a od ludn 
Z\Yane zakladeu~ przyn~ie1·za z cza1·tern 1

). 

Mysli jego zawarte w rzeczy o dziesi~cinach, 
czytanej na posiedzeniu bylego towarzystwa przy
jaci6l nauk, przyj~l 1801 owczesny rz~d pruski. 
Alcksander Potocki na j~zyk francuzki, Anasta
zewicz zas na j~zyk rossyjski przelozyli t~ praCfJ. 
l{oll~taj utrzymuje iz to dziclo najlepiej ze wszy
stkich wypracowane. Rozszerzyl to pismo w nastQ
pnym roku Czacki i oglosil pod tytulem: ,,Dysscr
tacya o dzisi~cinach w po,vszechnosci, a szczegol
niej w Polsce i Litwie, i o koniecznej potrzebie 
utworzenia .zamiany snopowej dziesi~ciny na osep 
zbozowy.'' Umieszczona tu takze historya gospo- . 
darstwa krajowego, w por6wnaniu z angielskiem i 
niemicckiem. 

"\'V rozprawie 0 Zydack przebiegl rozliczue kole· 
je ludu tego, u nas tak licznie osiedlonego, poczy
naj~c od zburzenia Jerozolimy,akoncz~c na schyt
ku wieku ubieglego. Czerpal zasoby do tej pracy 
z U golina i Bartolozzcgo. Opisal poloienie staro
zakonnych nietylko w Polsce od wieku XIII, ale 
nawet i czasy dawniejszego ich stanu, przeslado
wan i praw u W!ochow, Arabow, Hiszpan6w, 

1) Tej tablicy nit'nna w wydaniu poznanskietn. 
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' F;a~cnz?w, _NiemcOw,i ~~grOw,niezapomniawszy 1 
Czacki w Zycitl na\-vet powszedniem. nez to razy 

osw1aty 1ch 1 pr~es~dow. ). . , na przyklad 'vyszed} ,v jednym bucie, a \V drugim 

' 

Rzecz 0 Karaltacb, nadzwyczaJ krotka. trzewiku na ulice. lloffmanowa PI'Z"Vtac n ,. 

R k d 
. . . . .., J z~lJ, ze za. 

ozpraw a o prawdy zbl1zona o nazwzs/ru U- n11ast na stoliczku na crlowie dan1y siedz'lc ~ · b" -
1 • • 

1 
R,.. 

1 
, 1. ' :::> n eJ w 1a 

,n•azny .z poczqt:ru ozatrow_, t~umaczona przez Ana· lym berecie, podczas wieczerzy, talerz. umieScil. 
sta.ze.~Ic~a ~a J~zyk rossy~sk1, pelna je~t ~rudycyi, B~dl!-c w: Zytomierzu na egzaminie jako wizytator, 
ktoreJ . n1ek1edy, dla. mnostwa cytacyJ 1 ogromu zapytal maleo-0 ucznia: Wieln J·est ~0 .. "' d · h · · d , . . o ,, "' 1

1 Im p~.zypa -
nasl:~aJ~~~c ]'SHJ w;a. ?~O~Cll a' n~emogl dobrze kowania?'' Poniewaz zas wtedy elelnentarna 1\:op
spo~c. w JC no 1t~ ca osc 1 u a meco systematy- c~yllskiego grammatyka byla zarazem polska 1 la-
czn1eJszy. c~ska, rozga~niony chlopczyk, za1nia t odpowie-

Rozbiera krytycznie M. Galla ·i Kadlubka, kro- dz1, zrobilzapytanie: ,Wktorymj~zyku wpolskim 
nika.rz6w naszych. Z tego ocenienia dziejopis, a czy w lacii1skim?" Podobne roztargnie;1ia przyda
raczej latopis, polski, Wincenty, niewyszedl zwy- rzaly n1u si~ nierzadko. ...A..le to s~ malo .. tki po-
cifJzko. spolite. 

Rzuty o Cyganacl1 i Tatarach, jakkolwiek nie- vv·racajqc do bauan Czackiego ,v przedn1iotach 
zbyt obszerne, zawsze nauk~ jego i znajomosc nie· prawa, mamy jeszcze jego rozpruwki: 0 prawie 
pospolitt! ir6del wy kazujC!. ellelmi1zskiem; 0 irodtacltprazo, lrtdre 1niallJ 1noc obo-

,Czy prawo rzymskie bylo zasadllo pmw pol- w~q,;ujqcq .w Polsce i Litwie; wreszcie Siefikie
skich i litewskich? i czy z innemi narodami mi.eli.S- ~lcz o~losi.l dedy~acy~ drugiego wydania dzicla o 
my wiele wspOlnych praw i zwyczajOw?" Ta roz- htewsl~Ich I polslnch prawach, NotatkQ bibliogra
prawa ztl!-d powstala, iz Bandtkie w broszurce Vin- ficznl!o 1 ~1'0 memo?'ia dla p. Biernackiego jad~cego 
diciae juris ?'Omrmi Juslinianei (1808) usilowal zbi- za gramcQ (do zwecyi ). Nadto posiadamy je
jaC zdanie Czackiego, wyrzeczone w dziele 0 Ii- szcze rozpraw~ Czackiego o rzeczy menniczn6j i 
tewskich i polskich prawach, Ze ustawodawstwo Statystyk~ Polski, ktOra pierwszy raz wytloczona 
Rzymian nie wplywalo na polskie i nieposilkowalo w trz~cim tomie wydania pozna{J.skiego, mieSci 
u nas postanowiell prawnych. Czacki chcial ob· ~ sob1e zaledwo 30 stronnic obj~to.Sci. Jemn takZe 
szerniej i dowodniej poprzeC swoje zdanie, a wy- n~ektOrzy p~zypi ·ujl!-: ,Rcfieksye nad nszkodze
mieniajl!-c kiedy i jak bylo wprowadzonem prawo men~ dla kraJOw polskich wynikajl!cem z zaniedby
rzymskie do rOZnych krajOw, zapomina wcale 0 wama ~~ndlu, poclwdz<!ocego z mniej-waZe:pia po· 
p~Srednictwie praw niemieckich w nadaniu powa- n~c~oneJ nad Gdai1skiem opieki ,'' 1790 w 8 bez 
gi kodeksowi Justyniana. Bandtkie raz jeszcze od- mieJSCa druku str. 30. 
parl. ~wierdzenie Czackiego, w dziele pod tytulem: Gdy by~e Towarzystv~ro przy~aciOl nauk rozda-
,Z~IOr rozpraw o przedmiotach prawa polskiego." wal~ po~H.J~zy ~z~~nkow. swolCh wypracowania 
Dziel~ to ostatnie wyszlo przed saml! Smiercil!- Y' przedmwCie dzieJOW kr.~wwych, wtedy 6wczes
Czacluego, wi~c i polemika ta skmlczyC sic mu- I:Y prezes towarzystwa, biskup Albertrandi, ozwal 
aiala. "' s1~ :v te .slowa: ,Kt.oz ciemnosci 'vielt6'v rozpro-

w 
. , . . szy 1 tys1~czne rozw1kla pl~.taniny? 1:-to 

rozprawie czytaneJ przy skollczemu roku . , . -r: • ,.._ ma zapas 

k I 
. , potrzebny rPltOI)ISO'\V 1 dawnych ks1· !l.r· ek? C · 

sz o nego 1817 w Krzemwncu 0 p1·awac!t mazowiec- . , " . . ·~"' · zyJa 

k 
· h dd · . 

1 
. , . . . . pam1ec ogarn1e wszystko 1 wystaw1· podltlO" pot n 

tc , po o amu czc1 na ezneJ KaZmirzowi W1el- ~ < ' :::. rz"-

k
. . . by? I\: to wytrwalos0 pracy z o-or~11· ~ c· 
I emu, przebJeO'a rzllody Mazowsza zaPiastOw przez . . . , . ' :::. wos II!- o pomno-

t 
. k. 5 . . • . zen1e naul{ od p1erw1astk6w zyc1"a polac 1 ?" B l 

rzy Wie I, rozwazaJl!-C prawa glOwmeJsze. W resz- . . ' . '· zy · , Y 
cie' rozbieraj~c ustawoda.wstwo pi~Cdziesi~ciole- to zwrot naJoczywi~tszy. do Cza.ckie~o, na ktore~o 
tnie (do roku 1576) , kollczy pogl~demkrytycznym wszy~~y :Wtedy 8P?Jr~eb. Alluzya zas ?o teg? 'CII!-· 

na call! polityk~ ksi~stwa mazowieckiego. Bandt- gal~.si~ ~ :e Cz~cki mial po NaruszewiCzn CI~gn!!C 
kie tu zarzuca, iz rozprawiajl!C o dziele staroZy- dal;J dzieJe kraJowe,.kt~ryc~ zmar~y biskup nied~
tnem, zapomnial 

0 
jego tytule. PoliczyCby to k?nczyl: Ale Krzen~wruec, I w ~gole. pra:v_a ~dmi

moZna nakarb roztargnienia, ktOrem sifi) odznaczal mstra~yi w!ch.~wama, tak go zaJmowala, tz mebyl 
w stan1e WI~CCJ nad wstfJp ( przytoczony od Osin-

.1) Tu ~akie zdaje spraw~ z uslaw dla nieh na sejmie osla· . skiego) wygotowaC. Powiadaj~ .Ze w r~kopisie zo-
tmm projektewanyeh. I stawil Hi.Yt01'YfJ: pa1101l'Onia Zygmunta Augusta..: alf' 

Ks~GA SwiATA. Cz. II. R. v. Sl , 

• 
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to tylko n1onografia, podobna do tych, jakie z po· Mial zwyczaj, chwytaj~c jakC! ksi~zkfJ, spisac jej 
lecenia bylego Towarzystwa przyjaci6l nauk wy- tresc i kreslic uwagi nad j~zykiem lub niekiedy i 
ko11czylil lub 1uicli wykonczyc: J( wiatkowski ( pa- rzecz~; czynil to zwykle na okla~ce z czystego 
no,vanie vVladyslawaiV), J. U.N. (Zygmunta III), papicru, znajdujq,cej si~ mi~dzy opraw~ a tytulem 
GolQbiowski ( Jagiell6w ), Stanislaw Potocki (mial drukowanym. Dziela podobnie przejrzane znajduj~ 
pisac o Janie III), Albertrandi wreszcie ( Wlady- si~ do dzis dnia w rozmttitych zbiorach. Zt~d nie
slawa Jagielly, ~tefana Batorego i I-Ienryka Wa- pospolite skarby gromadzil dla wiedzy i pami~ci 
lezynsza). Tak wi~c ogron1na historya Naruszewi- swojej; ztq,d 'v stylu mniej dbal o formy retoryczne 
cza rozpadla si~ w dokonczenin swojem na czCJ!stki, i potoczystosc. Nawal wiadomosci niepozwalal 
~kreslone r6ine111i r~kami; z tych cz~stek za,t>ewne mu cz~sto zwazac na wet na sklad okresow, i dlate
dostala sig jedna Czackiemu o Zygmuncie drugim, go lubillakonicznosc. Z 1nysli na mysl przeskaki
bo jnz o nin1 zarysy rzucil byl \V liscie do A . K. C. wal, nie zwaiaje&c na przejscia: zt~d moznaby nie-

Zbieraj~c obfity gabinet medali i pieni~clzy, la- mal powiedziec ze u niego pr6inego nie bylo wy
t,vo 1n6gl za tana,viac siQ nad numizmatyk~ i znac razu. Co do zasady jednak, szczeg6lniej wpisaniu 
zycia 1nincarz6w: to tez podobno zostawil wypra- dziej6w, niemozna wyrzec izby si~ wzniesc uad 
cowanq, Historyrt 1nennictwa jJotslriego, oraz P1·awo wyobrazenie wieku 6wczesnego byl zdolny. Aja· 
kryrniualne dla 1niast. Jednem ·slowem byl to ba- ko geniusz, wzniescby si~ byl powinien. ,Wszak
dacz niespracowany. Gdyby \Vszystkie najdrobniej- ze, n16wi Osi11ski, l\:to sifJ wylal na dobro spole
sze zebrac prace, a kazda najl{r6tsza odezwa Cza- czenstwa, kto pil spokojnie gorzki nap6j zgotowa
ckiego rna swoj~ wartosc, byloby zc dwadziescia ny od zawisci i zazdrosci dla prawdy swi~tej; kto 
sporych tom6w. amo listowanie wi~kszq,by polo- niczem niezgi~t~ i niezrazon~ moe duszy i prawe
w~ tego zbioru zajmowalo, a niemasz prawie listu go sumienia wni6sl do grobu, ten od samych prze
jego, kt6ryby niemial bezposredniego, lub przy- ciwnikow czesc odbiera zniewazonej cnoty. Dopie
najmniej po ~ redniego, zwi~zku to z dziejami szk6l, ro po za grobem, slaby glos zawisci dosi~dz nie zdo
to z bibliografi~, to ze sprawq, wychowania jakiego la; ale surowy s~d potomnych blQdy ludzkie odkry
pojedynczcgo czlowieka ( np. Witanowskiego, wa i pot~pia, a zdumiewaj~cCJ! wytrwalosc doskon
Biernackiego, syna wlasnego, lub tym podobnych), n~ uwielbia i za wzor do nasladowania podaje. '' 
to wreszcie ze skarbem i fnnduszami edukacyjnemi. j H. Slrimbo1·owicz. 

• 

, , 
AMERYKANSKA OWCA GORNA. 

(O,~'IS MONTANA.) 

Owca ta jest wiQksza od innych gatunkow tego 
rodzaju. Rogi rna bardzo wielkie, a n1ianow1cie tez 
u samco'v dochodz~ znacznych rozmiar6w, zajmu
jC1 prawie cal~ czaszk~ i tak s~ zbliione, iz odst~p 
n1i~dzy niemi wynosi zaledwic 31 "* cal a. S~ ony 
bardzo grube i cz~sto n1i~dzy k~tami niby nabrzmia
le, ku koncom nieco splaszczone, poprzecznie 
bruzdowane, na dol i nu, przod r6,vnolegle zagi~te; 
konce ich na boki si~ rozchodz~. U szy niedlugie. 
zaokr(!.glone. Ogon kr6tki, z obwodkq, bialaw~. 

vVzrosten1 wyrownywa prawie jeleniowi pospo
litemu. Odziez ma blado-szaro-plow~, centki sniade 
na twarzy, piersiach i czlonkach. Stare samce na 
wiosn~ s~ pra wie biale. 

Zamieszkuje ona puste ij skaliste okolice RocktJ 
1nount ains, w polnocnej .L\.meryce. Schodzi wten
czas tylko ze skal, gdy szuka innego pastwiska. 
Audubon, chcCJ:C dac poj~cie o okolicach zamieszka
lych przez owcQ g6rn~ po,viada: ,J ezeli postawie
my obok siebie kilkaset glo'v cukru r6znej wiel
kosci, poobtr~camyitn wierzcholki i mysl(!. po'Ni~k
szcmy je do wysokosci gor, otrzyman1y widok skal 
zamieszkalych przez t~ owe~, po ktorych ona z la
twosci~ lazi. '' 

P olowanie nanie, utrudnione skalistetn polozeniem 
ich siedziby, staje si~ jeszcze trudniejszem z po
wodu iz s~ bardzo ostroine i dzikie. Pozywieuiem 

• 



• 

• 

• 

• • 
• 

• 

I 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
, 

• 
• 

\ • 
• 

• ' 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 
• 

• 

• 

, 
• 

• 

• 
• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 
0 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

0 

• 

r. .. -,. _¥}'--_r 
. , 
t:: 

I 

• 

: 

Ill I 'I. II 

· . 

· .. 

-~ 

--'r. 

• -

• 

• 
• 

• 

f 

\ 
I 

l • 
., 
t ' 

• •• ' . ~ ' 

: ' 
\ ' 

• 

• 

• -
• ... , 

• 

• 

• 



239 

' 
ich s~ trawy i ziola sk~po porastaj~ce na tych ska- zawodnie rogi, J)rzy swej obszerno 'ci i mocy, luz~ 
lach. im za ochron~. W edlug Dru1nmond'a rogi rnaj~ cza-

Zyje towarzysko w wi~kszych lub mniejszych sami dorastac takiej wielko 'ci, ze niedoz,valaj~ ow_ 
stadach. Zim~i wiosn~ samice zmlodemi stanowi~ com zbierac pozywienia z r6wnej zien1i, b~d~c 
oddzielnq, gromad~; samce zas podczas tej pory zy- mocno naprz6d wygigte. 
j~ wi~cej pojedynczo; latem staczaj:& mi~dzy sob~ Mi~so owcy tej, zo. swiauectwen1 podr6znycl1, 
cz~ste walki o san1ice,uderzaj~cnasiebie rogan1ijak rna bye sn1aczne. 
barany swojskie. Na rogach ich znalezc tez mo- W czerwcu lnb lipcusamica rodzi jcdno, lub cza
zna znaczne uszkodzenia, ktore pochodzq, w cz~sci sami dwoje, jagni~t, chroni~c je z mncierzynsk:t 
od tych walk, a w cz~sci takze od stluczenia troskliwosci~ od niebezpieczenstw~ 
przy spadni~ciu ze stromy~h skal, przyczem nie- . • 

• 

PRZYGODA NA WYSPIE CEYLON. 
(OPOWIADANJE PODR6ZNIKA FRANCUZKIEGO). 

Hrabia Horacy, hEEd~c u mnie na herbacie i pa
l~c fureckie cygaretto, rozgadal si~ o swych po
dr6zach po Europie i Azyi. 

- Byle1n od trzech miesi~cy na wyspie Ceylon, 
rzekl w ciq.gu opowiadania. . 

Coz pana tam sprowadzilo? zapytalcm, prze-
• 

0~' .ejsza o to. Przypuscmy ze pol6w perel. 
~ctor~ pan masz w krawacie, rzcczywiscie 

... b'V A.• ,,~ ~" • t Cey lonu. 
· -~ Prawda, to najpifJkniejsza. perla jak~ mi siQ 

widziec zdarzylo. Jannisset otakso\val jq, na30,000 
franko,v, a Froment Meurice utrzymuje zejest nie
oceniona. Przed kilk~ dnia1ni slnz~cy 1n6j zarzucil 
j~ sprz~tajC!C. Polajalem go za to nie~balstwo, a on, 
zniecierpliwiony, odpowiedzial: ,Jezelim j~ zgu
bi}, to niech mi pan wytr4ci z zaslug.'' 

W godzinQ pozniej sluz~cy odniosl mi perlQ, 
znalezion~ gdzies w smieciach. Dalcm DlU dziesi~c 
luidorow. W zi~l je, ale zglupial, i dotychczas za
pewn~ lamie sobie glow~ nad powodem mojej hoj-

, . 
nO SCI. 

1\'i~c bylem na wyspie Ceylon, dla polowu pe
rel, i mieszkalem w ladnem llfansion house, nad sa
mym brzegiem morza. 

Pewnego poranku wszedl do mnie jeden z przy
jaciol moich, sir Williams, siostrzeniec sir Rober
ta Peel. 

Coz tu porabiasz tak rano? zapytalem. 
- Wszak jestes nami~tnym mysliwym? 

- Potrosze. Polowalem w Afryce na lwy, wIn
dyach na tygrysy, w Norwegii na losic, w Ro ~yi 
na czarne niedzwiedzie. 

......._._ A czy mialbys ochot~ popolowac tutaj na 
slonie? 

- I owszem. Ale mam tylko pojedynczy kara
bin i lekk~ strzelbfJ mysli wsk~ . 

____. To malo. Potrzebujesz przynajmniej trzech 
dubeltowych karabinow; mog~ ci nicmi sluzyc. 

- Alez to caly arsenal! Nie udzwign~ takiego 
• • 01ezaru . .., 

0 to si~ nie troszcz. Zapomnialcs chyba ze u 
nas ludzie biali niczego dzwigac nie potrzebuj~; 
od tego ~ lndyanie. 

Dalismy sobie schadzk~ uazajutrz rano o godzi
nie szostej. Na wyspie Ceylon sloncc nicslychanie 
jest punktualne: wstaje nieodmiennie z rana o szo
stej, i o tejze godzinie wieczorem zachodzi ; ani 
wczesniej' ani pozniej' chocby 0 pol kwadransa. 
Niema tam mroku rannego i wieczornego: slo11ce 
zapala si~ i gasnie jak blyskawica. 

Nazajutrz, dziesi~c 1ninut przed zost~, bylem 
'vybrany. 

0 pi~tej zbudzilem byl swych sluz~cycl1, ktorzy 
natychmiast zerwali si~ z poslania. . "\rV lndyach 
sludzy sypiajcz, w ubraniu na matacl1; dosyc ich za
wolac, a juz scz, gotowi. 

• · Kon moj rzal niecicrpliwie, trzymany przez Je-
dnego z Indyan; dwoch innych czekalo moich roz
kaz6w. 
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!Pojechaletn przez warowni~, gdzie 1nieszkaj~ 
kupcy europej~ey, wzdluz portu, do stolicy Co
lombo. 

Colotnho zan1ieszkale jest przez czarnych Syn
galezow, przcz Malabarczyk6w i Portugalczykow. 
Dan1 panu na prgdce l{rotk~ charakterystyk~ tych 
narodowosci. 

Syngalezy S<! pierwotne1ni "vyspy 1nieszkancami 
i sk!adaj;~ klass~ handlujq,cych. Malabarczycy po 
wigkszej czgsci wynajmujq, si~ tu za wyrobnikow. 
PJaca im okolo siedmiu sous 1) dziennie, z kt6rych ., 

za jeden kupuj~ sobie ryzu, a resztQ odkladajC!, i 
zebrawszy tym sposobem 80 100 frank6w, wra
caj~t do l~rajn rodzinnego i nabywaj~ na 'vlasnosc 
kawal grnntu, ktorego uprawa wystarcza in1 na 
op~dzenie skromnych potrzeb. Portugalczycy nie 
mogq, dot~d zapomniec ze byli kiedys panami t~go 
kraju. T'vorz~ oni oddzieln~ kast~ mestizo,v, gar
dzaca zar6wno Bialetni jak Czarnemi. ., ... 

Syngalezy obojej plci nosz~ biale faldziste spo
dnic, si~gaj~ce od bioder az do kostelq reszta cia
!a naga. Bogatsi uiywaj~ sandalo,v, biedniejsi cho
dz~ boso. Najoryginalniejsz~ cz~sci~ ich ubioru 
jest przystroj enie glowy. Dlugie, na spos6b chin-
ski w tyl zaczesane, wlosy przytrzyn1uj~ rogowe 
grzebienie takich rozmiarow, ze nikn~ przy nich 
nawet slynnc wielkosci~ grzebienie kobiet sewil
skich. ResztQ ubrania stano wiq, kolka zlote, sre
brne luh 1niedziane, przewleczone przez chrzc.1stk~ 
ucha, w kt6rych Syngalezy przerozne zawieszaj~ 
ozdoby. Uszy od tych ci~zar?w niekiedy o par~ 
cali sig przedluzaj'!. Pomjmo skwaru slonecznego, 
chodz~ oni z golemi glowami, Iecz uzywaj~ slon
cochronow z liscia palmowego. · 

Ubior ~lalabarczyko\v sklada siQ z zawoju i 
z opaski pl6ciennej, trzy stopy dlugiej i stopQ sze
rokiej, l{t6rCb przecie&gajf! srodkiem nog, a poten1 
z przodn i z tylu przywi'!zuj~ sznuretn. U dzieci 
sznur ten byvva cz~sto srebrn y. 

W kazdym pra,vie domu jest . sklep, tnagazyn 
albo sklacl towarow. 'Vlasciciele sypiaj<l! w maga
zynach; reszta ludnosci przep~dza noc pod weran
dami. l(to sig spozni, nocuje pod wielk~ werand£! 

nieba. 

Czyuno~ei handlowe po wi~kszej cz~sci odby
waj~ siQ na ulicy, pod cieniempalm, bananow i ko
kosow. Rybacy i rybaczki sprzedaj'! swoje ryby, 

1) Pra,vic tylei kopiejek srebrem. J 

golarze skrobi~ brody, piekarze wypiekajC~: kola
cze, wszystko pod otwartem niebem. 

Zastalcm Sir Williamsa w mieszkaniu, z pi~ci~ 
towarzyszami: kilku innych mielismy spotkac w dro- _ 
dze. Zapasy strzelnicze i karabiny w rownych cz~
sciach rozdalismy mi~dzy Indyan. 

Droga na~za z pocz~tku szla brzegiem rzeki. 
Drzewa wszelkiego rodzaju: . banany, palmy wa
chlarzowe, drzewa tulipanowe, rawenalie, olbrzy
my okolic zwrotnikowych , w cienist~ nad nami 
zesklepialy siQ zaslon~. Pnie ich potQzne g~stemi 
sploty obwijaj~ powoje, 0 wielkich szerokich li
sciach, z modremi i czerwonemi kwiatami. Oko 
spotyka tu wsz~dzie ow~ roslinnosc wybujal~h 
wlasciw~ tylko krajom poludniowym, ktora w In
dyach krzewowi rozanemu nadaje wysokosc pal
my. 

Przybywszy do mostu, gdzie nas czekalo czte
rech jezdzcow, maj~cych miec udzial w polowaniu, 
przejechalismy na drug~ stron~ rzeki. Towarzy
stwo nasze skladalo si~ teraz z jedenastu mysli
wych, z ktorych kazdy n1ial kilku sluzC!oych Indy
an, razem okolo pi~cdziesi~ciu osob. Mysliwi 
\Vszyscy byli konno; przy kazdyn1 ltoniu z przodu 
i z tylu po jednym Negrze. Ci co szli przodem 
w razie potrzeby prowadzili konie za cugle; po
st~puj~cy z tylu, umyslnie ku temu przyrz'!dzone
mi chor~gicwkan1i odga.niali komary. 

Po trzech k,vadransach przybylismy do swi~ty
ni Buddystow, jednej z najslawniejszycb tego wy· 
znania, posiada bo\viem kly ubostwianego przez t~ 
sekt~ slonia. Architektura tego gmachu bardzo 
jest prosta i nienalezy do zadnego z oznaczonych 
rodzajow budownictwa. . 

Za zblizeniem si~ naszerr1 zjawil sig w progu 
swi~tyni jeden z kaplanow, w zoltawej odziezy, 
bez brody, ale z ogromnemi, zaczesanetni na wy
soki grzebien wlosan1i. Przewodnicy powiedzieli 
nam ze to czlowick niezmiernie swiQtobliwy, ktory 
uczynil slub nieobcinania do sn1ierci paznogcia rna .. 
!ego palca lewej r~ki. Rzeczywiscie paznogiec 
mial juz okolo trzech cali dlugosci i skr~cal si~ ku 
koncowi slimakowato, naksztalt grajcarka. 

Kaplan przez mal~ furtkfJ wpuscil nas do swi'!
tyni, kt6rej wn~trze znalazletn bardzo podobnem 
do wn~trza grobow egipskich. Pos(!.g Buddy spo
czywana drewnianem podwyzszeniu, z glow~ opar
t<!- na sprzfJcie podobnym do beczki. Kaplan zape
wnial nas ze pos~g ten jest wiernym wizerunkiem 
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wielkiego zalozyciela ich religii. Drugi pos(!g, o 
polow~ mniejszy, wyobraia malzonk~ Buddy. 

Obdarzy'v zy usluinego kaplana rupi~ srebrn~ I), 
pospieszylismy dalej. Juz odtC!d droga stawala si~ 
pra,vie bczludn~, lecz zato coraz cz~sciej spotyka
Iismy zwierz~ta. Olbrzymie jaszczurki, zwane 
przez krajowcow gua}na, spoczywaly n1iejscami 
w trawie , z glow~ opart~ na przednich nogach, i 
wywieszaj~c j~zyk ua szesc cali dlugi' cieka,vie 
przygl~daly si~ karawanie. Indyanie rzucali na 
nie kamieniami, ktorym te zwierz~ta nadstawia.ly 
luszczyste grzbiety i tym sposobem dose zr~cznie 
unikaly raz6w. 

Z pod krzakow tu i owdzie wysuwaly si~ w~ze. 
N egrowie nasi zabijali je kijami, albo chwytali za 
ogony i druzgotali uderzeniem o ziemi~. 

Po przybyciu do Indyj, podobnie jak nie
mal wszyscy podrozni, bardzo siQ obawialem w~
zow, kt6retni natura tak hojnie kraj ten obdarzyla. 
Licz~ ich tu okolo dwudziestu gatunk6w, a z tych 
tiepo cu/rigo i cob1·a capella ( okularnik) nalezC! do 
niebezpiecznych. 

l\16wifJ niebezpiecznych, id<!c za powszechnem 
mniemanien1. Ale na \vyspie Ceylon,jak zasi~gn~c 
pami~ci~, :laden Bialy nie zostal uk~szouym; gdy 
zas Negrowi zdarzy si~ zetknt}:c z z~be1n jadowite
go WQza. wtedy natychmiast obwi<1zuje sobie ran~ 
i przezuwa jalties ziele. Po uply,vie dwudziestu 
czterech godzin nie mysli juz 0 tern, i calynl sla
dem uk~szenia zostaje tylko biala plamka na 
skorze. 

Bylem san1 swiadkiem jak oboj~tnie krajowcy, 
a nawet i cudzozien1cy, zachowuj~ si~ 'vzglQdem 
najzjadli'v zych z tych zwierz~t. Razu pewnego 
zaproszony bylen1 na obiad do kapitana Williams, 
tego samego wlasnie z ktorym teraz wybieralem 
sifJ na polowanie. Po obiedzie zona jego usiadla do 
fortepianu i zaspiewala natn kawatynQ Rossiniego. 
Po kilku taktach kapitan zawolal: ,,Posiedz chwil
kQ spokojnie!'' Mistress "Tilliams przestaje spiewac, 
m~z jej uderza kijem pod fortepian i wydobywa 
zabitego cobra capella. 

,Te przekl~te okularniki przepadaj~ za muzy
. k~," rzekl najspokojniej kapitan. I zona jego skor'i
czyla kawatyuQ, nie zmi~szana wcale zdarzeniem, 
ktoreby w Europie poruszylo cale miasto. 

Okolo godziny drugiej po poludniu przybylis1ny 
do Postaye, i oddawszy konie Negrom, weszlismy 

1
) Okolo xescdziesieciu kopiejek srebrem. 

I 

do oberzy dla posilenia si~. Po obiedzie zwidzi
lismy miasteczko, dosyc, jak wtedy, ozywione, 
bosmy trafili ua jarmark. Zanocowalisn1y w ober
zy i nazajutrz dopiero w dalsz~ ruszylismy drogQ. 

Wypad!o nan1 teraz zboczyc ku zachodnim sto· 
kom g6rzystego lat'Icucha, na ktorego uajwyzszym 
szczycie, 8,000 stop nad powierzchni~ morza, lezy 
miasto Nuera Ellia. • 

Towarzystwo nasze musialo tu post~powac 
czlowiek za czlowiekiem, ko1l. za koniem, bo dro
ga byla W<l:Zka i stroma. 

Dojechalisn1y wrcszcie do lasu, ktory wlasnie, 
uzywanym w Indyach sposobem, ogieu przygoto
wywal pod uprawQ. 1V tym celu drzcwa scinaj<!;si~ 
o lokiec nad zietniC!! i wystawiaj~ przez parfJ mie
si~cy na promienie sloneczne. Po uplywie tego 
czasu dosyc przytkn~c glowienk~ do ktorejkolwiek 
galQzi, a w oka mgnieniu pi~c, sze.Jc, dziesi~c mil 
lasu staj e w plomieniach. 

Droga tu byla l'OWlla i szeroka, alesmy j~ prze
bywali miQdzy d\viema gorej~cemi scianami, jak 
Hebrajczycy morze Czerwone posrodku fal rozst~
pionych. ~fusielismy dobrym ruszyc kluse1n, bo 
gor~co dla koni i dla ludzi sta walo si~ nieznosnem. 

0 kwadrans drogi za lasem, jad~c wci~z pod go
rq, napotkalismy plantancy~kawy, z okazalym do
mem n1icszkalnytn. 

Przewodnik nasz klasn~l w r~ce ; z n1ieszkania 
wyszedl Negr. 

Czyj ten domt zapytal sir Williams. 
- Sir Andrews'a. 

Czy jest u siebie? 
- Niema. 

Przygotuj nan1 sniadahie. 
Jakie wino pano,vie rozkai~? 
Szklaneczk~ 1nadeiry albo kseresu. 

• 

Rozgoscilismy siQ wygodnie i pozostalismy do 
nast~pnego poranku. Podawano na.m doskonale je
dzenie, posciel powleczono cieniutkiemi poszewka
mi, a jednak zaden z nas nieznal wlasciciela domu. 
Takim to sposobem w Ceylonie wyltonywajq, go-
, . ' , sctnnosc. 

1\r miarfJ jaResmy si~ zblizali do Nuera Ellia, 
charakter otaczaj~cego nas krajobrazu zaczynal si~ 
zmieniac. Nie bylo juz urzew wysokopiennych, 
tylko bnjne lecz krzaczyste zaroala ' a powietrze 

• 
stawalo si~ talt mile orzezwiaj~cetn i ohlodnem, jak 
w . klimacie umiarkowanym. · 

Niezatrzymuj~c si~ w miasteczk:u, udalismy si~ 
zaraz na tak zwan~ r6wnin~ sloni6w. Zastalismy 
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tam pi~ciu czy szesciu mysliwych, ktorych widok by przeczuwal ze od czlowieka najwi~ksze grozi 
bardzo nas ucieszyl, bosmy w Nuera Ellia zapo- mt~ niebezpieczenstwo. . 
mnieli zaopatrzyc si~ w zywnosc, a liczylismy na Slepie przerazonego zwierza czerwono·plowym 
to, ze si~ z nami bratersko podziel~. Na nieszcz~- zarzyly si~ blaskiem, a w zapienionym jego pysku 
scie jednak i ci takze mysliwi wyczerpn~liswe za- swiecily dwa rz~dy bialych i ostrych z~bow. 
pasy: musielismy poprzestac na trosze sucharow. Wiedz~c z doswiadczenia ze najdrapiezniejsze 

Nad wieczorem ocllegly huk grzmotu zapowia- zwierz~ta ulegaj~ pot~dze smialego wzroku ludz
dal zblizanie si~ burzy; o godzinie jedenastej ze- kiego, zaczf!.lem bystro wpatrywac si~ w tygrysa. 
rwal si~ uragan. Nie byles pan w krajach zwrotni- Moglem zgruchotac mu czaszlr~, bo pewny by
kowych, wi~c nie masz poj~cia o srozeniu si~ burzy, lem strzalu; ale pami<2talem ze mysliwi na wielk~ 

• 

w miejscu zwlaszcza tak wynioslem. Mysmy przy- skal~, gardz~c zbyt latwem zwyci~ztwem, lubi~ 
legli do ziemi; przy nas na prawo staly konie, na zabijac tygrysy po prostu pchni~ciem kordelasa. 
lewo psy; 'pierwsze bezustannie rzaly, rozkopuj~c Nie spuszczaj~c nieprzyjaciela z oka, szedlem ku 
ziemi~ kopytami, drugie szczekaly i wyly niemilo- niemu z podniesionym nozem, i przykl~klszy o pol 
siernie. Przez cab~ noc nie zmruzylismy ol{a. kroku, wbilem mu go w lopatk~ az po r~kojesc. 

Nazajutrz, znuzeni bezsennosci~ i glodem, po- ZwierztJ targn~lo si~ tak gwaltownie, zen1 mu-
stanowilismy koniecznie cos upolowac, juz nie dla sial pnscic kordelas. 
przyjemnosci, tylko po prostu dla zaspokojenia fi- Rzucilem si~ na bok. 
zycznej potrzeby. Tygrys podsl{oczyl w gorQ, razem z przyczepio-

W zi~lismy strzelby, i rozpusciwszy psy, postm~- nemi do glowy jego chartami; ale trzymany przez 
lismy si~ w zarosla, wszyscy pieszo, bo przebyc nie, upadl w tern samem miejscu. 
z koniem t~ g~stwin~ bylo niepodobienstwem. Mialem od wypadku w pocrotowiu dubeltowk~; 

PolowaliSmy z angielskiemi i afrykallskiemi .lecz psy nie puszczaly sweg~ wi~Znia, ktOry zre-
chartami. sztq. mial w sobie jakie dwanascie cali zelaza. 

Po pi~ciu minutach psy angielskie zagraly, lecz 
zarazem stan~ly w miejscu jak wryte. Wrzawa by
la piekielna; post~pilem szybko kilka krokow, 
chc~c si~ przekonac o przyczynie. 

- Strzez si~, zawolal sir Williams, to tygrys. 
Wyznaj~ zeta przestroga w pierwszej chwili po

spiech moj (wstrzymala. Sam kilka razy bylem 
swiadkiem okropnych wypadk6w z tygrysami. 
.Lecz kiedym ujrzal podsuwajq,cych si~ z boku na-
szych towarzyszow, zapomnialem o wszystkiem. 
Mialzem si~ dac wyprzedzic i przybyc,jak to m6-
wi~, po harapie? 

Rzucilem si~ w zarosla, aby pierwszy stan~c na 
bojowisku. S~dz~c po graniu psow, zdawalo mi si~ 
ze jestem dalej od nieprzyjaciela, niz bylem rze-. ' . czywiscie. 

Wtem nagle o szesc krokow od siebie ujrzalem 
przyczajonego tygrysa. 

Tygrys drgn~l, jak gdyby si~ rzucic chcial na 
• mn1e. · 
Szcz~sciem dwa charty afr~kanskie trzymaly go 

.za szyj~, a jed en za ucho , unikaj~c zr~cznie jego 
z~bow i uderzen ogona. Byl to tygrys pierwszo
rz~dnej wielkosci. 

Glowa jego, ktorej skor~ zajadle psow targania 
silnie napr~zyly, byla ku mnie zwr6con~, jak gdy-

Koniec mego noia ·musial dosi~gn~c serca, bo 
walka smiertelna byla krotk~. 

Tygrys potarzal si~ kilka razy z psami i t~dcrze
niem lapy jednemu brzuch rozplatal; ale potem 
wyci~gn~l si~ i skonczyl. 

Sir Willian1s uderzyl kilka razy batem w t~ bez
ksztaltn~ kup~, wygl~daj~c~ jak potwar o stu ogo
nacb. Psy rozpierzchn~ly si~, zostawiaj~c cialo 
tygrysa. 

Skutkiem gwaltownych poruszen, kordelas zo
stal wdw6ch trzecich cz~sciach wypchni~ty z jego 

• • p1ers1. . 
- Czyj ten n6z? zapyt.al sir Williams, wydoby-

waj~c go do reszty. 
- Moj, odpowiedzialem krotko. 
- Brawo, jak na pocz~tek. 
Obtarlem kordelas chustk~ i wetkn~lem go na

powrot w pochw~. Zimna krew moja zyskala po
chwaly calego towarzystwa . 

Tygrysa oddalismy Negrom, ktorzy zaraz zdj~li · 
z niego skor~, a psy poszczulismy na nowo. Jak
kolwiek bowiem glod nam dokuczal, nie moglismy 
przecie jescmi~sa tygrysiego; trzeba bylo o lepsz~ 

, . . 
postarac SlfJ zw1erzyn~. 

Wkrotce tez granie chartow, tym razem szybko 
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oddalaj~ce si~, oznajmilo nam stropienie nowej 
zdobyczy. 

- To los, panowie, rzekl sir Williams, bfJdziem 
mieli pieczyste. 

P ospieszaj~c za odglosem grania, spostrzegli
smy po jakims czasie iz ono nie oddalalo si~ juz . , . 
WlfJC8J. 

- Maj~ go! zawolal znow sir Williams. Te na
sze charty wywleklyby w potrzebie hippopotama 
z Nilu. Naprzod panowie, naprzod! 

Tym razem kapitan pierwszy byl na miejscu, a 
gdysmy zd!!zyli za nim, ogromny los lezal juz po
'valony. 

Negrowie nasi wzifJli si~ zaraz do roboty, i w o
ka mgnieniu zwierz~ bylo wypatroszone i porCl!ba
ne na cwierci. Inni tymczasem zajmowali si~ wy
kopaniem doln i znoszeniem drzewa. 

Po ch,vili buchn~ly plomienie. Udzce i lopatki 
pieczono na roznach, krzyzowk~ zas razem ze sko
r~ wrzucono w dol do polowy napelniony zarz~ce
mi w~glami, i z wierzchu znow posypano w~glami 

·w godzinfJ zasiedlismy wszyscy do uczty zaim
prowizowanej. Jedzenie bylo wyborne. vV czoraj 
jeszcze powiedzialem restauratorowi w Palais Ro
yal, u ktorego kiepskie podano mi pieczyste: ,Po
slij pan swego kucharza do Ceylonu, zeby si~ piec 
nauczyl.'' 

Pokrzepieni siedlismy na kon i skierowalismy 
sifJ ku Biutenne. 

Na wyspie Ceylon najwifJcej sloni napotkac mo
zna wlasnie mi~dzy Biutenne i Badul(!. 

0 kilka staj od miejsca naszej biesiady, droga 
zwraca si~ na prawo. Na skr~cie kon moj, bfJd~cy 
na przodzie, stan~l nagle dfJba. Przewodnik utrzy
;mywal ze musial zwietrzyc slonia. 

Naprozno spinalem go ostrogami: zwierz~, choc 
zwyklc powolne, tym razem uporczywie odmawia
lo mi posluszenstwa. 

Zeskoczylem z konia, ktorego przewodnik ujGAl 
za cugiel, i z karabinem w r~ku poszedlem naprzod. 

lndyanin mial slusznosc. Wniewielkiej odleglo
sci ujrzalem jednego z owych sloniow obla kawio
nych, ktorych w Ceylonie uzywajCl! do budowy 
drog. Ci~gn~l on krokiem wolnym i jednostajnym 
ogromny cylinder zelazny, sluz~cy do ugniatania 
swiezo pozwirowanej ziemi. Dla poruszenia tego 
CifJzaru potrzebaby bylo osmiu do dziesi~ciu koni, 
a slon powodowal nim od niechcenia, jak gdyby 
szedl luzem. . 

Na widok zblizaj~cyrh si~ koni, pracuj~cy ol
brzyn1 dawal oznaki niespokojnosci; bo trzeba 
wiedziec ze slonie tak samo l~kaj~ si~ koni, jak 
konie sloniow. Gdyby nie kornaki zjednej, a nasi 
Indyanie z drugiej strony, to niezawodnie przera
zone zwicrz~ta bylyby si~ rozbiegly w kierunkach 
przeciwnych. 

Nieraz juz dawniej, a zwlaszcza w Bombay, wi
dywalem sloni wykonywajCl!cych ludzkie roboty. 

W Bombaj uzywaj~ ich najwi~cej do ukladania 
drzewa w szychty. Slon kazdy pracujeod godziny 
szostej rano do szostej wieczorem i zastQpuj e sil~ 
20-25ludzi. W kazan~ so hie przez przewodnika 
klod~ chwyta tr~b~ jak slomkfJ i sklada j~ w mjej
scu oznaczonem. Dwa razy na dzien, o dwunastej i 
o szostej, kornaki podaj~ mu jedzenie. Za nadej
sciem tez jednej z tych godzin' slo11' chocby juz 
trzymal podniesiony ci~zar, rzuca go o ziemi~, i 
niczem sklonic go nie mozna do dalszej roboty. 

Gdy zaslabnie, przez kilka dni czasem nie stawia 
si~ do pracy; lecz jesli nieobecnosc ta potrwa dlu
zej jak tydzien, to mozna bye pewnym ze nie po
wroci juz wcale, bo albo zdechl, albo zdziczal. 

Wiadomo jak w Indyach rekrutuj~ sloniow. 
W p~dzaj~ ich w miejsce otoczone siln~ palisad~ i 
morz~ glodem przez dni kilka. Potem wpuszczaj~ 
do nich par~ sloni oswojonych, a te uderzeniami 
tr<!by poskramiaj~ do reszty znfJkane juz glodem 
zwierz~ta. 

Na tem si~ konczy ich oblaskawienie, i odt~d juz 
poslusznie nosic b~d~ drzewo, rownac drogi i sta
wiac bulwarki. 

Sloniow napotykanych w gromadzie lQkac sifJ 
niema czego. Nie napastuj~ ony czlowieka; bo c6z
by zresztCl! pocz~c z nim mialy, kiedy nie jedz~ 
mi~sa: tylko czlowiek i malpa morduj~ dla przy .. . , . 
.1emnosci. 

Ale strasznemi dla zwierz~t i dla Judzi s~ slonie 
wlocz~ce siQ pojedynczo, pariasy swojej spole
cznosci,skazane, za jakies przestfJpstwa, na zupel
ne odosobnienie. PowiadajC! ze sloniow dotkni~
tych tym wyrokiem, chocby uciekly o mil kilka
dziesi~t, bracia ich wsz~dzie poznaj~ i wykluczaj~ 
ze swego towarzystwa. Pariasy takie nie l~cz~ si(J 
nawet pomifJdzy sob~, i ta samotnosc wlasnie robi 
ich msciwemi. 

Lecz wracam do naszego polowania. 
Przybywszy do Biutenne, zostawilismy tam ko

nie, a sami puscilismy sifJ w g~stwin~, mozolnie 
kordelasami toruj~c sobie drog~. 
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'WTiedzielisiny dok~d i~ uuac na pewno, bo wy-. Nauczony wlasnem doswiadczeniem' przyjaciel 
slani naprzodNegrowie przed dwoma jeszcze dnia- moj zalecil mi najsilniej abym nie strzelal do mlo
mi o mil~ od tego miejsca znulezii slad sloniow. dych. Ostrzegl mi~ nadto iz nie nalezy atakowac 

W drodze po kilka razy zrywaly si~ przed nami sloniow z klami i sloniow bialych, jako zajmuj~-
stada zlocistych baiantow. Mialem ochot~ zabic cych wysokie w spolecznosci tych olbrzy1now sta
par~ tych pysznych ptakow; ale mnie powstrzy- nowisko. 
mano uwag~ ze nie nalezy ploszyc sloniow, kto·- l{azdy slo!1 z klami, zdanie1n Indyan, jest kro-
rych miejsce pobytu pylo juz niedalekie. lem; kazdy slon bialy bozkien1. 

Na inne slonie 1nozna strzelac bez obawy: idzie 
i>o dwoch godzinach prawdziwej pracy pionier-

tylko o to zeby trafic; bo slonia razic mozna t);lko skieJ· stanQlismy w miejscu nosz~cem niezaprzeczo-
w ucho, w ol{o, albo w sam srodek czola. 

ne slady niedawnego przejscia trzody sloni6w. Jak 
d J ezeli si~ uda trafic go w czolo, to czase1n pa-

sloma na klepisku, lezaly tu podeptane mlo e 
· da od razu; jezeli nie, to rzuca si~ na tego kt6ry, 

drzewka, z kto1·ych lesne te olbrzymy zrobily so- strzelil. 

hie podSci6lk~. · "\Vtedy mySliwy powinien odskoczyC na bok i 
Dwie bruzdy po 30 stop szerokie, jak uwa tu-

przebiegaj~ccn1u sloniowi wypalic w ucho. 
nele, wskazywaly ze trzoda dwoma zt~d pod~zyla 
oddzialami. - To rzecz najprostsza ,v swiecie, powt6rzyl 

.Zdumiony ogro1nem zrz'}dzo·nego spustoszenia, 
zapytalem sam siebie, jak czlowiek, ktorego noga 
zaledwo traw~ pochyli ku ziemi, zuch,vale stawac 
moze do walki z potworami zdolnen1i potratowac 
cale lasy. 

Nareszcie zatrzymalismy si~ w miejscu przez In
dyan oznaczonein. 

ir \Villian1s, jako z nas 'vszystkicl1 najwi~cej 
~swojony z polowaniem na slonie, dal nam instruk
cy~ ostateczn~, ktorej sluchalem z dziwnym ja
kims SZUinem W uszach, swiadcz~cy1n Z e , mimo 
odwagi, krew tnoja nie byla w stanie nor1nalnym. 

N ie tak to straszne jak si~ zdaje, upe,vnial 
nas sir Williams, ktory san1 kilkudziesi~cin ubil 
sloniow, a raz tylko uleg} wypadko,vi, niebardzo 
zreszta szkodliwcmn. ., 

'Vypadek ten przed kilk'! laty zpowodowany byl 
nieostroznosci~ sir Willian1sa, ktory rani} wystrza
}em mlodego slonia, i skutkiem tego zostal atako
wany p1·zez matk~. Zd~zyl wprawdzie odskoczyc 
ku miejscu gdzic zostawil sluz~cego z drugim ka
rabinem, ale ten uciekl i w strachu strzclbQ zabral 
z soba . ., 

Tymczasen1 samica zrobila obrot, uchwycila go 
ir~b~ i podniosla do gory. Towarzysze sir Wil-· 
iamsa korzy;stali z tej ch,vili, aby strzelic do slo

nicy. Ranione zwierz~ z wscieklosci~ rzucilo go 
w bok o jakie dwadziescia krokow; lecz druga sal
wa polozyla je na miejscu. 

ir Willio.lnS niety le od upadku, jak raczej od 
silriego skr~powania tr~b~, przez kilka miesi~cy 
cierpial mocny bol piersi. 

raz jeszcze sir vVilliams, i wymawiaj~c te wyrazy, 
spojrzal na mnic badawczo. Wargi moje drzaly; 
ale postanowilcm nieodmiennie strzelic, chociazby 
na mlode, na slonia z klami albo na slonia bialego. 

Nagle z gfJst,viny ozwaly si~ glosne okrzyki Ne
grow; poten1 zic1nia straszliwym zatQtniala losko
tem. \V jednyn1 tunelu pokazalo si~ kilkunastu 
slouiow, w drngim trzech tylko: samiec, samica i 
mlode. 

......_ Panowie, rzeklem po angielsku, zostawcie 
mi tc trzy . ztuki; ja warn zostawia1n cal~ trzod~. 

Po tern, zwracajq.c sifJ do lndyo.n S'\voich, zawola
lem: ,,Za mnq., kto od wazny! l{to tch6rz, ni ech ucie- . 
ka za \vczasu. '' 

Jeden tylko z Negrow pozostal. l{azalem mu 
n1iec w pogotowin dwa zapasowe karabiny, a sam 
pochwyciwRzy trzeci, pospieszylem na spotknnie 
sloniow. 

vV odleglosci trzydziestu krokow zacz~lem mie
rzyc w mlode, biegn~ce szybkim klusem pomi~dzy 
rodzicami; na a,vadziescia krakow wystrzelilem. 

Sloni<!tko przystan~lo, zachwialo si~ i upadlo. 
Samica wydala krzyk przerazliwy, krzyk matki, 

za!osny raze1n i grozny, i zatrzymala sifJ, usilt1j~c 
podniesc swoje 1nlo<le. . 

Samiec rzucil sie na mnie . .., 

Dopuscilen1 go na szesc krokow, i '\Vpakowa-
wszy mu w czolo drug~ kul~, odskoczylem na bok. 

Indyanin podaln1i jedn~ ze strzelb zapasowych. 
StarJ slon min~l1nnie w~gwaltownym rozp~dzie. 

Cl1cial si~ obrocic ; ale upadl na kolana, i wydn
wszy ostatnie jeszcze st~kni~cie, calym sw:ym ogro
mem powalil si~ na ziemi~. 
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Na krzyk konajq,cego towarzysza przybiegla sa-
• mica. 
~ioglem j~ trafic w czolo; wolalem jednak inn e

go uzyc sposobu. W chwili dobiegania do mnie 
samicy, szybko odskoczylem na stron~, i obie kule 
dwururnego karabinu wpadly w ucho rozjuszone-. , . 
go zw1erz~c1a. 

Olow'. i proch zrobily skutek nalezyty. 
Trzy slonie na cztery strzaly, przyznasz pan ze 

to niezle. 

Siadlem na mlodem sloni~tku, maj<!cem wielkosc 
roslego konia, dobylem krzesiwka i zapalilem cy
garo. 

Mielismy razem siedm ogonow slonio,vych; bo 
tylko ogony zabieraj~ mysliwi; reszta na nic si~ 
niezda. 

Jeden Negr zostal przez slonia zdruzgotany, dru
gi, wyrzucony w powietrze, pokaleczyl sifJ okro
pnie o gal~zie poblizkiego drzewa. Z mysliwych 
zaden nie poniosl szwanku. 

DESZCZOMIERZ (PLU,VIOMETR). 

Wiadomo ze obloki powstajq, z przetwarzania 
si~ pary wodnej w zaokr~glone, bialawe p~che
rzyki. P~cherzyki te, z wyjq_tltiem naturalnie roz
miaru, podobne do baniek: mydlanych, skladaj~ 
si~ z mal<~j ilosci wilgotnego powietrza. otoczone
go cieninchn~ powlok~ wodn~. Skoro w powietrz
ni nast~puje znizenie cieplostanu, para zaczyna 
si~ skraplac, i spadaj~c wlasnym ci~zarem, tworzy 
cleszcz. 
S~ kraje ltV ktorych deszcz nigdy prawie nie pa

da, jakEgipt wyzszy i Peru. vVinnych,jn,k w San
Carlos de Venezuela, przez dziewi~c do dziesi~ciu 
micsi~cy w roku niebo nieustanne zsyla potoki. 
Pod zwrotnikami w porze wiatrow peryodycznych 
deszcze bywn,j~ rzadkie, lecz zato · ob:fite bardzo 
podczas ciszy. Pora deszcz6w w tych krajach go
r~cych pTzypada jednoczesnie z najwyzszem wznie
sieniem si~ slo1l.ca; a ie tam slotl.ce dwa razy 'v ro
ku dosi~ga zenitu, wi~c tez clwukrotnie ponawiaj~ 
si~ deszcze. Widoczna ze przyczyn~ tych cz~sto 
powtarzajC!cych si~ ulew jest ob£tsze wywiq,zywa
nie si~ pary wodnej, skutkien1 silniejszego dziala
nia promieni slonecznych. 

W Europie ilosc deszczu zn1niejsza si~ w sto
sunku prostym do oddalenia od brzegow morskich. 
W Anglii licz~ rocznie 152 dni deszczowych, we 
Francyi 147, w srodkowychNieinczech.141, w Ka
zaniu 90, a w glQbi Syheryi tylko 60. 

Niedosyc jednak: bylo d1a badawczego umyslu 
ludzkiego zaj~c Si!J samem ty}ko zliczeniem dni de
szczowych; nauka wi~kszej wymagala dokladno
sci, i wkrotce tez znalazla spo~ob dopi~cia swoich 

Ks~GA SwiATA. Cz. II. R. V. 
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celow. Szlo o to aby zmierzyc z przyblizonq. sci
slosci~ ilosc spadlego deszczu w danym czasie i 
miejscu. Uzywane ltu temu narz~dzie, prostego 
bardzo skladu i przyst~pne dla kazdego kto przez 
czynienie uzytecznych postrzezell. zechce niesc po
moe nauce, nazwano pluwiometren1 albo udome
trem. 

Jest to naczynie metal owe, z dne1n stozkowatem, 
1naj~cem przewiercony w srodku otw6r. Naczynie 
to stawia si~ na zbiorniku, z ktorego SJJOdu przez 
jednQ ze scian bocznych wychouzi na zewn~trz 
rurka szklana, pionowo w gorQ zagi~ta i opatrzo
na podzialkq,. Rzecz prosta ze woda sciekaj~ca 

z naczynia g6rnego wznosi siQ w rurce do taltiej 
samej wysokosci jak \V zbiorniku, i tym Sposobem 
wskazuje na podzialce ilosc spadlego deszczn. 
Przypu~cmy na przyklad ze woda 'v plu,viometrze 
stoj~eym pod golem niebem w przeciCbgu miesi~ca 
dojdzie do 4 centymetrow, znaczyc to b~dzie ze 
gdyby nie wsi~kanie i parowanie, utworzylaby ona 
na ziemi okolic przyleglych warst\v~ takiejze wy
solcosci. 

Za pomoc~ tego narz~du obliczono ze w Paryzu 
spn.da corocznie cleszczu 0,57 1netra, przyczem to 
szczeg6lne zrobiono .spostrzezenie, ze w latach od 
1817 do 1827 na podworzu tamecznego obserwa
toryum spadlo go 57 centymetrow, a tylko 50 cen
tymetrow na przyleglym t~rasie, maj~cym 27 me
trow wysokosci. Dziwne to zjawisko starano si~ 
wytlumaczyc nast~puj~cym sposobem. W czasie 
wilgotnym, krople deszczu, jako zimniejsze od 
powietrza, spadaj~c zg~szczaj~ par~ wodn~, przez 

3~ 
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co obj~tosc ich, w miar~ dluzszego spadku, coraz 
si~ powi~ksza, i tym sposobem ilosc deszczu zna
czniejszt} jest blizko ziemi anizeli na znacznem 

• • • wzniesieniu. 
Podajemy tu obraz por6wnawczy ilosci deszczu 

spadaj~cego rocznie w miejscowosciach polozo-
nych pod roznemi stopniami szerokosci: . 

Matuba (Gwadelupa) .....•.. 
Bombaj ............. · • · · · • · 
Berg en ................... . 
Genua .................... . 
Lyon ................••.... 
Lille ..........•.. · . · · · · · · · 
Rzym ................ · · · · · 
Strasburg ............... · · · 
Bordeaux ................. . 

l\1ctr6w. 

7,04. 
2,08. 
2,25 . 
1,40. 
0,89. 
0,76. 
0, 70. 
0,69. 
0,65. 

Metrow. 

Londyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,63. 
Marsylia ................... 0,47. 
Petersburg . . . . . . . . . . . . . . . . 0,46. 

W W arszawie, wedlug dostrze~en meteorologi
cznych w obserwatoryum tutajszem w ostatnich !a
tach dziesi~ciu, wysokosc spadlej wody wynosi 
srednio w millimetrach 546,8, czyli 0,54 metra. 

Z cyfr tych ogolny wyprowadzic mozna wllio
sek, ze lubo wiele szczeg6lnych okolicznosci wply
wac moze na ilosc deszczu spadajC!>cego w ro
znych miejscowosciach, to jednak, przypusciwszy .. 
te same zk~dinC!>d warunki, tam bfJdzie go wi~cej, 
gdzie parowanie jest silniejsze, czyli ze najobfitsze 
deszcze bywaj~ w krajach gor~cych i polozonych 
blizko morza. 

INSTYTUT GIMNASTYCZNY 

P. TRIAT W P ARYZU. 

w ol i wielbl'!d odbywali z sob~ drogQ ' prowa
dzone przez czlowieka.. W 61 przeladowany, wi
dzf!,C wiclbl~da lekkim postfJpujq,cego krokiem, 
prosil go aby mu ulzyl ci~zarn. 

- NiechcQ, odpowiedzial wielbl~d, dzwigam 
dosyc i bez tego. 

- Niebaczny sobku, rzelcl na to wol; wkrotce 
dzwigac ci przyjdzie caly n16j ladunek, a 'v doda
tku i mnie san1ego. 

I rzeczywiscie nazajutrz wol pad} ze znuzenia, a 
czlowiek cialo jego wraz z ladunkien1 wlozyl na 
grz biet wielblf!da. 

Plutarch, tworca tej przypowiesci, chcial przez 
ni~ wyrazie solidarnosc mi~dzy dusz<} a cialem. 
Gdy pierwsza nie pomysli o zaspokojenin potrzeb 
drugiego , sama cz~stokroc pada o:fiarC1, i wJasn~ 
utraca swobodfJ, zmuszona wlec z sob~ i cialo nie
dol~zne, i wszelkie jego cierpienia. Zt~d Plutarch 
wnosi ze czlowiek powiuien ksztalcic zarazem i 
cialo i dusz~, doprowadzaj<!C je do takiej j z sob~ 
zgody, jak~ widziemy w dwoch koniach do jedne .. 
go zaprz~ionych wozu. 

Zasada ta stala si~ pocz~tkiem wszelkich cwi-

czeii. ciala, znanych w odleglej juz starozytnosci 
pod nazwiskiem gimnastyki. 

PrzypatrujC!>c si~ z uwag~ cudnemu mechanizmo
wi cialaludzkiego, niepodobna w istocie nieuznac 
ze ono potrzebuje dzialania i ruchu, ktory zreszt~ 
jest ogolnem calej przyrodyprawidlem, pocz~wszy 
od gwiazd kr'!i~cych po przestworach nieba, az 
do n1r6 wek nurtnj~cych ziemiQ. 

Gdy nadto 'v organizn1ie naszym zycie duchowe 
tal{ scisle zespolone jest z cielesnem, ze kazda czyn
nosc jcdnego oddzialywa i na drugie; gdy trudno 
zaprzeczyc, przyj~wszy nawet wyzszosc pierwiast
ku duchowego, iz cialo ciC!>gle i przewaznie wply
wa na umysl, wyuika wi~c z tego, ze cwiczenia fi
zyczne dzialaj~ na caly nasz organizm, zarowno 
na ducha jak na InateryC!>. 

Z tego wychodzq,c stanowiska, latwo poj<!C iz 
racyoualne za,stosowanie cwiczen cielesnych stalo 
si~ przedmiotem oddzielnej sztuki, a sztuka ta, gim
nastyka, praktycznie rozwini~ta, zywotnie obcho
dzic musi :fizyczne i 1noralne wychowanie czlowie
ka, zachowanie jego zdrowiai udoskonalenie calej 
istoty. 

• 
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Gimnastyka tez u starozytnych stanowila polo
w~ wychowania publicznego i prywatnego. Pale
stra byla u nich szkol~ normaln~ cwiczen ciele
snych, w ktorej ksztalcono zar6wno sil~, lekkosc 
. ' ' 1 zr~cznosc. 

Gimnastyka wojskowa zasadzala si~ na skokach, 
walce na pi~sci, rzucanie disk6w i dziryt6w, oraz 
gonitwach pieszo, konno i wozami. Wiadom~ jest 
okazalosc igrzysk publicznych, w kt6rych ucz~st
niczyli wszyscy wychowancy palestry. 

Gimnastyka lekarska si~gaczas6w ojca medycy
ny, Hippokrata. ~~czono z ni~ zimne k~piele, 
obmywania i nacierania wszelkiego rodzaju. 

Gimnastyka atletyczna miala na celu usposobie
nie szermierzow do walk cyrkowych. Slaw~ ich 
opiewali rapsodowie i uwiecznialy napisy history
czne. W ybierani z pomi~dzy rodzin wolnych i 
uczeiwych, wychowywani pod kierunkien1 ustano
wionych ku temu urz<2dnikow, przysi~gli ci szer
mierze walczyli nago; udzjelano im w nagrod~ 

• • I zwyc1~ztwa w1ence sosnowe, wawrzynowe lub oli-
wne, bron, odziez, ozdoby srebrne, konie lub nie
wolnikow, zarzucano z amfiteatru kwiatami i odwo
zono w pochodzie tryumfalnym przez wylom zro
biony umyslnie w murach rodzinnego ich miasta. 
Tezeusz, Herkules, Jazon, Milon krotonski byli ta
.kiemi atletami. Ostatni znich zabijal rzeczywiscie 
wolu uderzaniem piC28ci, chociaz nie zjadal go na 
obiad, jak to niektorzy utrzymuj~. Jak wszyscy 
podobni je.mu szermierze, Mil on utrzymywal sw~ 
silE2 wstrzemi~zliwosci~ i wpraw~ nieustann~. 

Walki starozytne na trzy dzielily si~ rodzaje. 
Zapasnicy ucierali si~ stojq,cy cialo w cialo, z za
miarem obalenia si~ na ziemi~; albo palcami i dlon
mi, chc~c jeden drugiego popchn~c ku koncowi 
mety; lub wreszcie lez~c na piasku i tarzaj~c siC2 
z sob~, dop6ki jedna strona nie prosila o lasl{~. 
W Sparcie i w Chio m~zczyzni i kobiety razen1 
tak walczyli. 

Igrzyska publiczne byly jakby drugim chlebem 
powszednim starozytnych. Panem et cifcenses! 
chleb i igrzyska! wolali Rzymianie,a krolowie ich, 
konsulowie i cesarze nie zartem siEJ nieraz klopo
tali o zaspokojenie obu tych zq,dan. Igrzyska zaj
muj~ nawet nieposlednie miejsce w historyi grec
kiej _i rzymskiej' uswietniajq,c obrz~dki religijne 
i obchody znakomitych wypadk6w. 

"'\V wiel{ach srednich gimnastyka zasadzala si~ 
na turniejach, karuselach, grze w pierscienie, cwi
czeniach konnych i or~znych, tancach i t. p. 

~ynalazek proc~u, klad~c po wi~kszej cz~sci 
kon1ec tym r!cersk1m zabawom, utworzyl prozni~ 
': wychowan~u :fizycznem, kt6ra niemalo zapewne 
s1~ przy~zy~tla. do .znie~iesciema terazniejszych 
generacyJ .. Cw~czen1a c1~le~n~ pozo.stawiono woj
skowym, n1ektorym rzemieslntkom 1 wloscianom· 

. , k ' przeznaczeniem zas arysto rracyi, mieszczan i uczo-
nych, to jest tych w.lasnie ]{torym najbardziej po
trzeba ruchu, byla nieruchomosc, z wyj~tkiem mo
ze trochy plywania, lronnej jazdy i fechtunku. 

Dzis mlodziez nasz<2 nawet i do tanca trudno za
p~dzic, 0 czem najlepiej wiedz~gospodynie zabaw; 
a ~6z d~pie:o do cwiczefi wymagaj~cych nieco wi~
CeJ wysilenia! Zaledwo ze ucznio,vie w szkolach od
daj~ si~jeszcze grom i zabawo1n pol~czonym z hie-

• • • • gan1em, pasowan1em SI<2 1 skakaniem. 

Praojcotn naszym zahartowanie si~ i wprawa sil 
fizyc~nych nadawaly zdrowie i krzepkosc, dzis 
ledw1e wyj~tkowo gdzie napotykane. Ktokolwiek 
bac~nem okiem rzuci ~aokolo siebie, ten ujrzy 
mnostwo chorych chodz~cych, pracuj~cych, slo
wem wlekq,cych jako tako zycie; chorych znosz~
cych z rezygnacy~ cierpieniaktorym zapobiedz nie 
umiej~, ktore juz prawie uwazajq, za stan swoj nor
malny; chorych upadlych tak nizko ze zdrowie 
zdaj~ ~m ~iQ klams~we~ i marzeniem. ' UrzQdnicy, 
a:tysc1, P.Isarze .staJ~ s1~ ofiarami tej powolnej tru
Cizny co J~ zow1emy nieruchomosci~, wyniszczani 
codziennie przez zepsute powietrze i sztuczne cie
plo pokojowe, przez rozdraznienie nerwow i zby
teczne nat~zeuie tnozgu. A przy tern wszystkie1n 
ma}q SifJ dob1·ze, z wyj~tl{ie1n cierpien nerwowych, 
gastr!cznych' w~trobianych, sledziennych i mn6-
stwa Innych chorob chronicznych kt6re ich nurtu
j~. Maj~ si~ dobrze! Bo rzeczywiscie, nacozby sifJ 
zdalo 1n6~ic ci~gle o tej biedzie, kt6ra juz si~ na 
zaw~ze wd~r~a w ich organizm? Pisz~ wi~c, maluj~, 
rytu.J~, graJ~ 1 komponujq,, i zdaje im si<2 ze s~ zdro
,v~. w,~raw~z~e ~ie ta~ie to zdrowie jakiem po 
wi~kszeJ cz~sc1 c1esz~ s1~ wloscianie; ale wloscia-

• • , • I • • 

n1e maJ~ sw1eze pow1etrze i ruch, "vloscianie wpra;. 
wiaj~ sily udzielone im przez natur~. Po miastach 
a szczeg6lniej stolecznych, miirJ sig dob1·ze znaczy; 
cie?,piec nie leicic w ldiku; zdrowiem nnzywaj~ tam 
trzymanie si<2 jako tako na nogach. 

We Francyi podczas restauracyi i po roku 1830 
pulkownik Amoros przywr6cil gimnastyk~ w woj
sku, i usilowal wprowadzic j~ takze w system wy
chowania. Pod tym ostatnim atoli wzgl~dem po-
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woclzcnic jego ograniczylo siQ na kilku malozna- zy, a galerye zapelni~ widzami, wtedy niemy do
cz~cych tylko pro bach w Paryzu. t~d przybytek nabiera ozywienia, pochopni szer-

Zasluga prawdziwego wslrrzeszenia, a raczej mierze rzucaj~ si~ w zapasy, dla zdobycia sobie 
stworzenia, nowcj gimnastyki nalezy siQ we Fran- . sily i gibkosci, i zaczyna si~ uroczystosc zdrowia. 
cyi p. M. II. Triat, ktorego w Niemczech pod tym Po linach, masztach i drabinach uwija si~ rzesza 
wzgl~dem wyprzedzili Gutsmuth, Jahn i inni, lubo mlodziencow i ludzi dojrzalych, w obcislych czer
w sposob nietyle racyonalny. wonych trykotach, z piersiCb obnazon~. PrQty ugi-

Instytut p. Triat, polozony na poluch elizej- naj~ siQ pod ich cigzarem, maszty trzcszcz~, pier
skich' jest zakladem prawdziwic pomnikowym. scienic SiQ bujaj~. Wprawniejsi przeskakujq, dre
Gdzicindziej zabawa zwykle oslabia i wyniszcza; wnianego konia, podczas gdy inni z krzykiem i 
tu przeciwnie ,vzmacnia ona i ukrzepia. Oci~zaly smiechem pasuj~ si~ z sob~ na trocinach. Oto we
znajduje tam ruch zbawienny, pracowity, przyjem- solosc, oto zycie prawdziwe! Dalejze, dzielni mlo
ne ,vytchnicnie, n1lodziez wszelkich stan ow otwar- dzianie, hartujcie cialo, zestalajcie muskuly, roz
te szranki ]cu rozwini~ciu swej IDQZkOsCi stlu- Szerzcie piersi , zaczerpnijcie powietrza pe}nemi 
mionej wply,ven1 cywilizacyi, ku zaczerpni~ciu sil plucami, pracujcie, pon1szajcie si~, zyjcie! 
nowych i dot~d nieznanych sobie roskoszy. Otoz i mistrz I Przypatrzcie mu si~ z uwielbie-

J est to sala ogromnych l'Ozmiarow, olrolona trze- niem. W szakzez to czlowiek nie l'ozni~cy siQ w ni .. 
rna rz~da1ni galeryj. Jedna jcj polowa opatrzona czem od innych, a jednak sila jego przewyzsza 
jest podlogc-~, druga na wysokosc stopy wyslana trzykrotnie, czterokrotnie sil~ zwyczajn~. Dlacze
trocinami. W chodz~cego uderza najprzod niezmier- go muskularne i gibk:ie jego cialo z<laje siQ 'vykl~o
ne mnostwo lin rozpiQtych w roznych kierunkach. jonem na wzor starozytnych pos~gow? Dlaczego 
Jedne kolyszt1 siQ 'v festonach, inne ol{r~zajClJ gale- hart jego przejmuje podziwem w obec wlasnej 
rye, inne jcszczc wyprQzone s~ prostopadle, uko- zmi~kczalosci? Boon 'vykonal na sobie wszystkie 
snie i poziomo, lub wisz~ S\VObodnic, opatrzone te doswiadczenia ktore dzis na was n1a powtorzyc. 
w dolnym koncu miedzianyn1 pierscienien1; a ka~ P. Triat, atleta niezrownany, prawdziwy IIcrkules 
zda z tych lin' ktorych wartose san1a przez si~ nowozytny' slusznie nazwac si~ moze synem swej 
znakomity przed 'tawia kapital, sluiy do eel ow gim- wlasnej metody. 

' nastycznycb. Przez t~ koronl{~ konopn~ widac NajzrQCzniejszy pomi~dzy zr~cznemi, p. Triat 
w glQbi system prostych i lukowatych drabin, do wykonywa to czego nikt przed nim nie wykonal. 
znacznej napi~trzonych wysoko~ci i w liczbie tak Patrzcie, juz podskakuj~c jak tygrys pochwycil 
wielkiej, ze ktoby je przebyl szczebel po szcze- w p~dzie koniec bujaj~cej si~ liny, juz wdrapal si~ 
blu, odbylby niezawodnie dwa razy drog~ przez po niej z szybkosci~ i zwinnosci~ kota az pod sa
wicz~ kosciola Notre-Dame. Nad niemi wznoszq, n1o sklepienie, i wysoko nad wan1i kolysze si(J 
siQ rownolegle pr~ty ruchome, wynalazku p. Triat, w powietrzu. Szeroka piers jego przcgina si~ z wy
dozwalaj~ce przeszlo stu pi~cdziesiQCiu roznoro- t~zeniem, glowa pochyla si<2 na dol. Chwila je
dnych cwiczen. w srodku nakoniec stoi kon na- szcze: a stopa jego dotyka juz ziemi, i szermierz nie
turalnej wielkosci, swiadek tylu cudow sily i zr~cz- zmordowany, jakby dla pokazania ze to co zro
nosci. Nie \vspominamy o masztach, o sztabach bil bylo tylko fraszkq,, natychmiast jednytn susetn 
zelaznych poziomych, ani o narz~dach napotyk.a- przes~dza koniat, przenosz~u go 'v skoku o wyso
nych i w 1nniejszych tego rodzaju zakladach. Nie kosc metra. 
wdajen1y si~ rowniez w opis do"rcipny maszyn po- Lecz rozlegl sig glos piszczalki; igrzyska wst~p
myslu p. Triat, przeznaczonych dla osob zbyt sla- ne ukonczone i zaczyna si~ kurs normalny. Pod
bych aby w zwyklych ucz~stniczyc mogly cwicze- czas gdy uczniowie rzucaj~ si~ z zapalem do ro
niach; opis ten bowiem bez rysunku niebylby zro- znych przyrzt1d6w gimnastycznych, my, choc po
zumialynl. · bieznie, rzucmy okie1n na ten nieprzebrany arsenal 

Takq, jest sala gimnastyki pod wzgl~dem czysto broni niekrwawej. Jest tam za 50,000 talar6w sa-
. mechanicznym. Lecz gdy wybije godzina osma, mego zelaza: os~dzcie z tego czy p. Triat potrze
gdy niezliczone plomienie gazowe oswietl~ skro- buje I~kac si~ wspolzawodnictwa. Ogromne mno
pion~ arenQ, gdy przez otwarte podwoje tej pra- stwo wywz"}akow (hal teres) czyli kul zelaznych naj
wdziwej swi~tyni zdrowia sypnie si~ tlum mlodzie- rozmaitszej wielkosci, pol~czonych poprzecznica-
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mi; pot~zne sztaby' opatrzone rowniez w koncach 
kulami wi~kszego juz ci~zaru, wszystko to sluzy 
do cwicze:6. r~cznych. Ciekawi, z uczuciem na po
ly podziwu, na poly przerazenia, ogl!!dajCI! mass~ 
lanego zclaza, zwanfJJ cz'~ia1"enl JJ. 1'?'iat, boon tylko 
jeden na swiecie zdola go uniesc po nad glowQ 
z wypr~zon~ rfJk~. Widz~c go wykonywajq,cego 
t~ praCfJ I-lerkulesa, sledzimy z biciem serca kazde 
nat~zenie atletycznych muskulow jego, i scena ta, 
prawdziwie dramatyczna, niezatartc niczen1 zosta-

• • • w1a w nas wrazen1e. 

Lekcyanormalna czyli pa1·terowa, pod osobistym 
kierunkiem p. Triat, mana celu kolejne i systema
tyczne wprf-twianie wszystkich muskulow ciala 
ludzkiego. Cwiczenia te, pomijaj~c praktyczn~ ich 
uiytecznosc, juz jako widowisko nawet niezmier
nie s~ zajmuj~ce. Pi~cdziesi~ciu razem uczni6w, 
ustawionych we dwa szeregi, .pornsza si~ na ko
mend~ mistrza, ktory w fantastycznem ubraniu 
grzmiq,cym glosem wydaje swe rozkazy. 

Wielkie i male wywijaki, taniec gladiatorow, go
nitwy po linii w~iowej, cwiczenia na drq,gach, ma
sztach i linach, walk a maczugan1i, wszystko to na
stfJpuje po sobie z zadziwiaj~c~ szybkosciq, i do
kladnosci~. Niejeden ustalby moze, ale tam niema 
czasu na spoczynek ; a zreszt~ nauczyciel umie 
tchn4c w swoich uczni6w wplyw jakis ozywczy. 
J{azdego popQd czarodziejski, magnetyczny rwie 
ciG}gle naprzod, i zapal ten nie pr~dzej ustaje, az 
w chwili gdy sludzy miejscowi, za danym znakiem, 
otwieraj~ rury z zimn~ wodfll, przeznaczone dla 
ochlody i obmycia spoconych zapasnikow. 

jakby odrodzonytn, i moglby na nowo rozpocz~6 
I • • 

CWlCZCDia. 

Takim jest zaklad p. Triat, wedlug opisu ludzi 
z wlasnego znaj~cych go doswiadczenia. System je
go l~czy umiej~tnieempiryzn1 dawny z wyrnagania
mi nankowemi terazniejszosci, i odpowiada closko
nale potrzebom epoki naszej. ·w jednej godziniep. 
Triat, za pomoc~ systematycznic obmyslanych po
ruszen, umie zjednoczyc wypadki greckiej palestry, 
rzymskiego cyrku' sredniowiecznych turniejow, 
fechtunl{u, konnej jazdy, skokow, tanca, wszelkicl1 
slowem cwiczen nadaj~cych sil~ i gibkosc, hart i 
ukladnosc, zdrowie i swobod~. 

Tysi~ce juz mlodzienc6w i dziewic (w zakladzie . 
bowiem p. Triat jest oddzial osobny i dla kobiet} 
doznalo na sobiezbawiennych skutko'Y tej metody; 
tysi~ce ludzi dojrzalyQh, ba nawet starc6w, osla
bionych bezczynnosci~h odzyskalo przez ni~ zdro
wie. Ksi~2Qta, jeneralowie, wysocy urz~dnicy, 
znakomici pisarzc i arty sci, wycie1l.czeni zyciem 
siedzq,cem i zbytecznem nat~zeniem 1n6zgu, ucz~
szczali prywatnie na lekcye p. Triat, i jemu winni 
s~ przywrocenie utraconej krzepkosci. 

Moglibysmy na poparcic tegotwierdzcnia liczne 
przytoczyc imiona; ograniczymy si~ wszakze na 
jednym tylko przykladzie. Marszalclr Saint-Ar
naud, gdy cesa:rz ·powierzyl mu dowodztwo nad 
armi~ wschodni~' smiertelnie byl oslabionym. p. 
Triat, trafncn1 zastosowaniem systemu swojego, o 
ty le przy,vrocil mu sily, ze mogl sj ~sc na ko1i i 
st~n~c na czele armii francuzkiej. 

Obecnie towarzystwo zlozone z os6b znakomi
tych zamierza upowszecl1nic po cah3j Francyi sy

Nie wznawiaj~c tu lcwestyi tylokrotnie juz roz· stem p. Triat i zrobic z niego instytucy~ narodo., 
trz~sanej, nadrnieniamy jednak iz zimne te obmy- w~. Wynalazca ch~tnq,ku temu podaje rQk~,i tym 
wania po pracy morduj~cej s~ rzeczywiscie jedn~ sposobem wkrotce zapewne gimnastylra nowozy
z najwymyslniejszych rozkoszy, i nietylko ze dla tna zaszczepi si~ we wszystkich warstwach spole
zdrowia bynajn1niej nie szkodliwe, lecz nawet do cznosci francuzkiej , ktorej fizyczne odrodzenie 
tyla ukrzepiaj~ce, ze czlowiek po nich czuje siQ jest wlasnie celem·usilowan p. Triat. . 

I 

POLOWANIE NA ORLJtTA. 

Podroznik jeden francuzki, nami~tny ornitolog, .Alpach, nietylko nie zdolalem zbogacic zbioru 
w nastfJpuj~cy spos6b opisuje wypadek, ktory do- swego egzemplarzem olbrzymiego orla brodatego, 
l~czona rycina tak wyraznie przedsta\via. co to go Abissynczycy zowi~ ojcem dlugo-brodym 

Podczas niejednokrotnych wycieczek moich po .. a Szwajcary Laemmergeyer ( s~pem jagni'!t ), ale 
• 
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nawet nie mialem sposobnosci zbadania nawyknien 
i zwyczajow tego gatunku. Brodz~c raz po stro
myoh wzg6rzach ph~rwszego pokladu Alp, od stro
ny Delfinatu, i zoczywszy na prostopadlych scia
nach skalistych mn6stwo bialych , kredowych ~la
dow, przekonany bylem ze tylko ojciec dlugobro
dy mogl je naznaczyc i ze w poblizu gdzies gniazdo 
~woje musial zbudowac. Po chwilowem oczekiwa
niu uslyszalem istotnie przerazliwy swist z bardzo 
wysoka, z wystaj~cego odlamu ska~y. Dwa orl~ta, 
trzepocz~c skrzyd}ami , doczo}galy SifJ do samej 
kraw~dzi skalistej, a radosne ich krzyki zapowia
daly przybywanie z zywnosci~ ojca, kt6ry jak 
I)llnkcik maly czerniej~c na ciemnem tie nieba, na
der szybko si~ zblizal. Niebyl to jednak Lammer
g eyer. Pot~zny ptak, uczepiwszy si~ kraw~dzi, 
zwiesil na wp6l skrzydla, jak jaskolka nad wodq,. 
Zdawalo mi si~ ze to nowy gatunek or!a. nie tak 
wielki jak Lammergeyer, ale zylastszy, z potfJ
~niejszemi szponami i ciemniejszym dziobem, kto
ry przy osadzie, za1niast bukieciku z jedwabistego 
pierza, mial zoltaw~ woskowk~. Nie mial takze 
brodki pod gardlem, a barwa caJa ciemniejsza ale 
bogatsza jak Lammergeyera. Natomiast orl~ta, juz 
porosle, mialy znacznie jasniejsze upierzenie. Gdy 
wysun~lem gJow~, zeby im si~ lepiej przyjrzec, 
zawisla nagle w powietrzu samica, o jedn~ trzeci~ 
wifJksza od samca; przenikliwe jej oko dostrzeglo 
natychmiast mnie i towarzyszow moich. Z okro
pnem krakanien1 upuscila tlust~ ryb~ , ktor~ w dzio
bie dzwigala; orl~ta zniknfJlY natychn1iast w szpa
rze skalistej, podniosl si~ samiec szybuj~c po po
wietrzu pot~znemi skrzydlami, i rozgniewana para 
kr~zyc zaczfJla nad glo,vami naszemi z przerazaj~
cym a groznym krzykien1. Nazajutrz ze strzelbami, 
linkami, drabinka1ni przybylismy w to samo miej
sce, kilku ludzi stan~lo u spodu skaly, inni weszli 
na wyzsz~; ale dzien caly przeszedl na niczem. 
Nie moglismy wynalezc sladu pi~knych, krzepkich 
ptakow, na przekor~ ciekawosci i nadziei mojej 
naukowej. Korzystaly widac z czasu, i uprzedza
j~c nas, nowe mieszkanie orl~tom wynalazly. Tern 
bardziej zalowalem niepomyslnej wyprawy,ze prze
biegaj~c kraj, podczas kilkoletnich wycieczek ipo· 
szukiwan ornitologicznych, nienatrafialem juz wi~
cej na ten gatunek orla,kt6remu z razu postanowilem 
now~ dac nazwfJ. Przekonawszy si~ jednak ze do
tychczasowe klassy:fikacye nies~ dosyc jasne, z po
MTodu rozmaitosci upierzenia objawiaj~cej si~ u pta
kow z jednego gatunku, stosownie do . wieku, plci 

i p6r roku, s~dzilem, ze oddam wi~ksz~ przyslug~ 
nauce przez zbadanie i okreslenie tych odmian, niz 
przez dodanie nowego gatunku do zbior6w juz i 
tak bogatych. 

Zamiar ten wszakze nie latwo bylo uskutecznic. 
Nttlezalo wynajdywac gniazda a to wlasnie najtru
dniejsza. Pi ora samic, przez dlugi czas oskrzydlaj~c 
gniazdo, tak si~ jakos zespalaj~ z lisciem, z gal~zi~, 
ze skal~ gdzie ono przyczepione, a pr6cz tego 
stworzenia te tak sq, po wi~kszej cz~sci milcz~ce, 
ze niejednokrotnie podczas poszukiwan moich, 
uwielbiajq,c cudowny ich instynkt, wznosilem mysl 
wzruszonq, ~o Tego, co rozdaje dary stosownie do 
potrzeb. 

Nie zaniedbujC!c tych badan, cz~sto zwidzalem 
p6!noc, zk~d owo niezliczone ryb mn6stwo plynie, 
a za niemi krf!.Z~ szwadrony rozmaitego ptastwa. 
Przebiegle1n i ·wyspy', owe stacye rozsypane po 
oceanie , gdzie chroni~ si~ cale armie drapiez
nych i pletwonogich zwierzq,t. Do jednego z tych 
miejsc, p elnego milych dla mnie wspomnien, mysl 
cz~sto zwracam. MaJa i nieznana wysepka lezy 
przy zachodniem wybrzezu hrabstwa Argyle; zowie 
si~ Garveloch, i nadaje to miano malej gruppie 
wysepek, z pon1i~dzy ktorych jest najrozleglejszC}. 
Szumi~ce ci~gle morze i niebezpieczne rafy od
dzielaj~ od l~du ten samotny zak~telt. Dawno juz 
temu zastukalen1 tam do drzwi jedynej chaty ry
bacltiej, jak~ na nagiem zoczyc mozna wybrzezu. 
Mialem r~k~ na chustce, i caly bylem cierpi~cy, 
z powodu upadku ze skaly przy odszukiwaniu 
gniazd, przedmiot6w ciq,glego zaj~cia mojego. Pro
silem o przytulek, o goscinnosc: znalazlem j~ tan1 
serdecznq, i prawdziwq,. Podczas choroby zajmo
wala si~ mn~ z troskliwosciq, rozumnq, i lagodn~ 
zarazem c6rka rybaka, wysoka, chuda, opalona, 
mfJzkiej budowy dziewica, ktora w dwudziestym 
sz6stym roku zycia zdawala si~ miec lat czterdzie .. 
sci; z powab6w niewiescich zostala jej tylko prze
nikliwa slodycz wzroku i miQkka dzwi~cznosc 
spiew6w' przypominaj~cych swiergotanie ptaka 
usypiajq.cego w gniezdzie piskl~ta. Zwala si~ Ella; 
matka jej nie zyla; ojciec, zgrzybialy kaleka, nie 
opuszczal k<ttka przed kominem, gdzie zarzyly si~ 
wQgle torfowe; ona wi~c sama chodzila na pol6w 
ryb z dwoma bracmi, a wychowala ich trzech od 
niemowl~t. 

Starszy mogl miec lat osmnascie, mlodszy, kto· 
rego zycie matka swojem oplacila, miallat trzyna
scie, cho6 zaledwie na dziewi~c wygl~dal. Dziwne 
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to male stworzenko ulubiencem bylo Elli. Niezgra
bny do sieci i Jo roli, niezdatny nawet do zajmo
wania si~ robotami domowemi, zbieral kwiatki, stru· 
gal cacka i splatal wianuszki dla siostry, a najczfJ
sciej po calych godzinach siedz~c u stop niedost~
pnej skaly piramidalnej zwanej Storr, przedzielo
nej od wyspy w~zk~ wydm~ piaszczyst~, przyglC!
dal si~ pr~dowi, co wiruj~c i szumi~c u skalistej 
sciany, okr~za j~ i niknie na plasczyznie' jedynej 
prawie w Garveloch, tuz u drzwi chaty rybackiej. 
Z dlug~ wici~ w rfJku, dzieci~, bawi~c sifJ, przyci~
galo ze wszech stron morszczyzn~, mchy i rozlicz
ne gatunki porostow wodnych' ktore wseiekle 
balwany morskie, wyrywaj~c bezprzestannie z lona 
oceanu , pchaj~ ku wybrzezom tamecznym. Ladu
neczek ziol morskich, ktorym jakby fl. ott~ Niewin
ny ( tak go nazywano ) dowodzil, p~dzil biegiem 
pr~du,okr~zal skal~ i doplywal az pod drzwi chaty, 
gdzie Ella i bracia zbierac je tylko · potrzebowali. 
Ale pracowac usilnie na zycie, zarabiac pieni~dze, 
kupowac, sprzedawac, tego wszystkiego nie poj
mowala roztrzepana chlopca glowa; wolal zyc so
bje w przyjaznym stosunku z ptakami, za ktoremi 
ubiegal sifJ po skalach, i z rybami, do ktorych nur· 
kuj~c docieral. . 

Ale jesli mu brak bylo tego duchowego zmyslu, 
ktorym sifJ rozum pokrzepia, mial za to cudowny 
ow instynkt, ktory wielbimy nieraz u zwierz~t, 
a ktory zdaje si~ bye oddzielnym zupelnie rodza
jem intelligencyi. Od razu jakos mile mu wpadlem 
w oko, chociaz natura jego, bojazliwa i dzika za
razem, niech~tnie obcych znosi!a. Kilka pudelek 
z ptakami wypchanemi, ktore mialem z sob~, je
szcze nas bardziej zjednoczyly. Ilekroc podczas 
niepogody zostawal w domu, z dziecinnem uwiel
bieniem przygl~dal sifJ moim zbiorom; potem po
magac mi zacz~l przy ich urz~dzaniu, a kiedy juz 
moglem wychodzic, nietylko zostal towarzyszem 
moim, ale nader uzyteczny1n przewodnikien1. Od
krylem w nim bardzo szacowne zdolnosci: znal 
schronienia wszystkich prawie ptakow; po skalach 
prawie prostopadlycb jak kot si~ drapal; 0 swicie, 
kiedy slonce zacz~lo blyska6 nad gorami Lornu, 
Arkie juz musial si~ wedrzec na wierzcholek 
Storra. Gdy si~ zdarzylo ze wczesnie bardzo wy
szedlem z chaty, spostrzegalem go na takich wierz
cholkach, gdzie dojsc zdawalo si~ niepodobien
stwem; czuwal tam i przygl~dal sifJ jak dlugim 
szeregiem ptastwo d~zy ku poludniowi. 

W racal zwykle z tych wycieczek, maj~c w czap-

ce pelno jajek, kieszenie wypchane puc hem, a 
cz~sto ptaki schowane pod pledem. Skoro mnie 
spostrzegl u. stop olbrzymiego podnoza swojego, 
zaraz krzyczec zaczynal radosnie, ciskac czapk~ 
w gorfJ, a mnostwo ptakow morskich, jaskolek, 
czapel, b~kow, z piskiem, szelestem, krz·ykiem 
swiergotaniem, trzepotalo .w kolo, jak suche liscie 
podczas burzy. 

Niejednokrotnie wjego obecnosci wymowilemsi~ 
z tern, ze chcialbym miec kilka malyeh ptakow 
drapieznych, mianowicie zas orl~t-rybakow. Ar
kie wtedy marszczyl brwi, wlepial we mnie jakby 
przestraszone oczy' i znow odwracal je nagle, 
przybieraj~c jak~s mink~ chytraw~, ktor~ czasem 
spostrzegalem u niego. Wyzdrowialem nareszcie 
o tyle, ze moglem rozpocz~c wycieczki po wyspie. 
W yszedlszy raz bardzo rano, daremnie pytalem si~ 
o malego towarzysza. Ani przy chacie: ani na ska
le, ani nawet przez prespektyw~ na wierzcholku 
Storra go nie spostrzeglem. Rad nierad zmuszony 
do samotnej przechadzki, zawiesilem strzelb~ nara
mi~; ale zaledwom kilka uszedl krokow, przekona
lem sifJ jak dalece mi Nz"ewinnego hrak bylo • . 
w zrok moj' nawykly patrzec nan jak ze skaly na 
skalfJ przesadzal, przebiegal, wracal, daremnie wo
kolo go szukal. Zniech~cony, szedlem jednak da
lej samotnie po smutnych, bagnistych pustkowiach, 
skalach i wybojach; ale rzecz .dziwna, jakbym od
daliwszy si~ od Arkie zupelnie strony ptasie opu
scil, anijednego nie zoczylem. Nareszcie zblizylem 
sifJ do gruppy skal nadmorskich, dziwnego ksztal
tu, a usiluj~c odzyskac dawn~ pewnosc stopy 
strzelecltiej, zacz~lem sifJ zwolna wprawiac w la
zenie po skalach, niekoniecznie z tych prob zado
wolony. Nagle ciszfJ samotni przerwal krzyk placz
liwy' potem jakby ryk wsciekly, ostry i bole· 
sny zarazem, przypominaj~cy mi zywo owego orla 
alpejskiego, co to gniazda jego niedostalem. Okr~
zywszy szybko \vystaj~cy k~t skaly, zadrzalem na 
widok jaki si~ oczom moim przedstawit. Na linie 
dwa razy ol{rfJconej o wywrocony pien starego 
drzewa, wisial nad przepasci~ maly Arkie, a pot~
zny orzel, ze szponami wyci~gni~temi, z ostrym 
dziobem na wpol otwartym, ze skrzydlami rozpu
szczonemi, z okiem zaiskrzonem i dzikiem, grozil 
dzieci~ciu, bujaj~cemu sifJ u konca liny. 

Wpierwszej chwilinie dostrzeglemnawet trzech 
innych. malych wyspiarzow, wsp6lnik6w zuchwalo
sci Arkiego, z ktorych dwoch usilowalo wci~gn~c 
chlopca nazad, a najsmielszy grozil kijem ·orlowi, 
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ale z daleka. Strzeliwszy, mozna bylo trafic w dzie
cifJ; stan:J:lem wifJc jak wryty, nie wiedz~c co tu 
pocz~c. Arkie pod pachami Inial dwa orl~ta, kto
rych talc pragn~lem. Biedne dzieci~! Juz orzel mial 
rzucic si~ naf1, kiedy puscil jedno orl~. Bylem 
w tak przyl1.:rej i bolesnej obawie, ze chwili dluzej 
niemoglbym wytrzymac. Orzel cisn~l siQ , zeby 
powstrzymac w upadku orl~ podlatuj~ce. Ode
tchni!lem: chlopczyki tymczasem ci~gn~li jak mo
gli. Arkie juz si~ zblizal do brzegu; ale z szybko· 
sci~ blyskawicy orzel zn6w sifJ zwrocil ltu niemu. 
Na widok straszliwego dzioba Arkie puscil drugie 
orl~, i wreszcie stan~l na skale. 

W kilka sekund potem trzymalem 'v obj~ciu 
smialego, za zbyt smialego chlopca. Pozniej wro
cilismy na skal~ z mocniejszym juz przyrz~dem i 
lepiej uzbrojonemi sprzymierzencami. Sam wsze-

• 
dlem do rozpadliny mi~dzy dwiema skalami, kt6r~ 
odkrylArkie, i dokladnie przyjrzalem si~ gniazdu. 
Wyslane bylo prawie zupelnie plasko pokladan1i 
gal~zek, trzciny, krzaczkow i jeszcze raz trzcin~; 
moglo miec od pi~ciu do sz~sciu stop dlugosci, i 
jakby kostnica jaka otoczone bylo bielej~cemi l{osc
mi. Mialem do wypchania cal~ rodzin~ tych dra
piezc6w; badalem liczne roznice roj~dzy upierze
ni~m dorastaj~cych orl~t, samca i samicy, mi~dzy 
ciemnym porostem starszych i plowym puchem 
mlodych, a co najwazniejsza, w malym wyt~piaczu 
orl~t zyskalem sobie-pomocnika i przyjaciela. Nz'e
?»inny natra:fil na wlasciwe powolanie swoje, bo 
Ella powierzyla mi go, pod warunkiem zebysmy 
przynajmniej co dwa lata odwidzali skaly i orl6w 
wyspy Garveloch. 

• 

' 

• 
PRASA STAN0W ZJEDNOCZONYCB . 

Jezeli to prawda co wroz~ niekt6rzy, ~e dawna 
cywilizacya europejska ustC!pjc rna nowej, to przy
znac nalezy iz ba1·1Ja?·zy?zstwo kt6remu po niej 
przypadnie zadanie przewodniczenia lndzkosci na 
drodze postQpu lat~vq, miec b~dzie spraw~. l{ozpo
cznie ono swe dzielo przy pomocy pot~znych 
~rodkow, oparte na 1vypadkach materyalnych nau
lti i przemyslu , kt6re wspolczesnemu pokoleniu 
wydaj~ si~ ostatniem slowem cywilizacyi, lccz kto
re dla naszych nast~pc6w nie b~d~ niczem innem 
jak punkten1 vvyjscia ku celon1 nierownie wyzszym. 
W szystkie te dzwignie olbrzymie przemyslu, te si
ly zdobyte przcz nas na przyrodzie, maszyny pa
rowe, drogi zclazne, telegrafy elektryczne, znane 
s~ dzis i ludotn zwykle w Europie uwazanym za 
wpol dzikie; tylko ze dla nich te zdobycze, zamiast 
bye ostatecznym cywilizacyi wypadkiem, s~ owszetn 
po prostu jej narz~dziem. Zapytajcie dzis pier· 
wszego lepszego Europejczyka do czego nam po
sluzylo piQtna8cie wiekow walki, do czego byt kil
kunastu oswieconych spolecznosci' krz~tajqcych 
si~ tak zwawo okolo religii, polityki, filozofii, nauk 
scislych i sztuki, a mozna si~ zalozyc sto przeciw 
jednemu, ze odpowie bez wahania: ,,Te wieki tak 
ozywi?ne zlozyly siQ na podniesienie przemyslu, 
na zniesienie odleglosci za pomoc~ paroplyw6w i 

parowoz6w," Dla Europejczyka wi~c cywilizacya 
nowozytna przedstawia si~ w formie czysto mecha
nicznej, w formie przemyslu i nauki, zastosowanych 
do potrzebmateryalnych ludzkosci. Spytajcie prze .. 
ciwnie Amerykanina jakie jest przeznaczenie szyn 
kolejowych i kanalow, statkow parowych i maszyn 
wszelkiego rodzaju, a odrzeknie warn prawdopo
dobnie: ,Set to srodki do stworzenia cywilizacyi." 
D~zenie przeto przemyslowe dwoch wielkich 1~
dow naszego swiata jest sobie wprost przecivvne: 
w Europie uwazaj~ je za eel ostateczny, w Atue
ryce za drog~ do celu. 

Wyplywa zt~d, ze przemyslna tak olbrzymi~ 
rozrastaj~cy siQ skal~ w spoleczenstwie tylko eu
ropejskiem sluszne obudzac moze obawy, gdytym
czasem, 'v Stanach Zjednoczonych na przyklad, 
bfJdq,cych jeszcze w epoce rozwoju towarzyskiego, 
wplyw jego staje si~ prawdziwie clobroczynnym. 
U nas przetnysl rodzi marzenia zwodnicze i zgu
bnc, oslepia dogadzaj~c zmyslom i prowadzi do 
zapoznania rzeczywistego celu zycia, bo uwazamy 
go za tryumf ostateczny historyj. W Ameryce prze
ciwnie przygoto,vuje on dopiero historyq,, karczu
je grunta pod przyszle wypadki i panstwa, oczy
szcza seen~ dla przyszlych przodownikow wielkie
go dra1natu ludzkosci. Niezmiernete sawany, kt6re 
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porusza motyka i przerzynaj~ juz miejscami koleje 
zelazne, wkr6tce moze stan~ si~ widowni~ znako
mitych czynow; te lasy dziewicze, trzebione dzis 
sieltier~ osiedlencow, pomieszcz~ kiedys w sobie 
wspaniale siedziby; ten port rozlegly, po nad kto .. 
rym wznosi si~ dzis zaledwo skromna garstka dre
wnianych domk6w, gromadzic b~dzie w niedale
kiej przyszlosci bogactwa calej ziemi. 

Nigdy, zaprawd~, spolecznosc zadna nie rozpo
ez~la pochodu cywilizacyi z takicmi warunkami 
powodzenia. Jaka moze bye przyszlosc narodu 
rozrz~dzajf!cego w dziecinstwie juz swojem tak ol
brzymiemi srodkami? Mysl gubi si~ w przypu· 
szczeniach , olsniona wlasnym polotem, i najswie· 
tniejsze marzenia wydaj~ si~ jeszcze blademi. 

Nadto zapominac nie nalczy iz Amerykanie po ... 
siadaj~ nie same tylko sily i srodki mechaniczne 
jakie nastr~cza przemysl, ale sily polityczne i spo
leczne, na poly moraine, na poly 1nateryalne: pra
SQ, wychowanie pierwotne, duch stowarzyszenia 
w najrozmaitszych swych l{sztaltach , meetingi, 
konwencye, kluby, zebrania polityczne, religijne i 
naukowe. A wyzriac musiemy ze kiedy u nas in
stytucye te szerz~ SiQ Z trudnosci~, kiedy ogo} 
przyjmuje je z oporem, w Stanach Zjednoczonych 
tymczascm lrwitn~ ony i roz,vij'aj~ si~ coraz swo
bodniej. 

Ze wszystkich tych objawow zycia publiczne
go najwazniejszym bez zaprzeczenia jest prasa. 
W Stanach Zjednoczonych ilosc arkuszy zadruko
wanych jest tak ogromna, ze obliczenie papieru, 
farby i czcionek zuzywanych corocznie na ten ro
dzaj przemyslu przerazicby 1nusialo najodwazniej
szych statystykow. 

W edlug raport6w urz<Jdowych, roku 1850 na lu
dnosc wynosz~c~ 23,000,000, od ktorej potr~cic 
trzeba przeszlo 3,000,000 niewolnikow obcych zu
pelnie prasie', bylo w calej Unii 2,526 publika
cyj wszelkiego rodzaju, daj~cych roczny naklad 
426,409,974 egzemplarzy, gdy tymczasem w Anglii, 
przy ludnosci znacznie wi~kszej, a nieskonczenie 
oswiecenszej i bogatszej' wychodzi tylko 624 
dziennik6w i innych pism peryodycznych. Z tych 
2,526 pub1ikacyj 254 tylko jest codziennych, 
115 wydawanych trzy razy na tydzien, 41 dwa ra
zy na tydzieit, a 1,902 tygodniowych. Przewaga 
ta liczebna prasy tygodniowej wskazuje zara
zem dowodnie na jakich gl6wnie zywiolach po
lega pomyslnosc prasy. "ridoczna ze nie na lu
dziach rozrz~dzaj~cych dowolnie swoim czasem 
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( dla takich bowiem s~ publikacye codzienne, miesifJ 
czne i kwartalne), ale na tlumach pracowitych, 
mog~cych zajmowac si~ czytaniern raz tylko na 
tydzien albo tez czytaj~cych tak wolno, ze jeden 
numer dziennika na caly wystarcza im tydzien. 
Okolicznosc ta sama przez sit2 wyjasnia nam dostn.
tec.znie charakter prasy amerykanskiej: gdy u nas 
dziennikarstwo istnieje tylko dla klassy stosunko
wo oswieconej, zamoznej i swobodnej, w Ameryce 
przeciwnie opiera siQ ono na tlumie. 

G-lownych powodow niezmiernej mnogosci pism 
peryodycznych w Stanach Zjednoczonych szukac 
naturalnie nalezy w instytucyach politycznych i 
w charakterze na.rodowym Amerykanow. W za
dnym zapewne kraju europejskim zycie polityczne 
w talr zmiennych i rucbliwych nie przedstawia si~ 
ksztaltach, i w zadnym ogol nie pragnie tak gor~
co wzbogacenia zasobu swych wiadomosci. Inn% 
niemniej wazn~, chociaz uboczn~, przyczyn~ jest 
brak rzeczywistej stolicy. Prasa amerykanska ma 
charakter miejscowy, prowincyonalny ; dzienniki 
wyl~cznie prawie rozchodzf! si~ w tej cz~sci kraju 
gdzie si~ zrodzily. Dzienniki bostonskie czytaj~ 
tylko w ~1assachusets, filadelfijskie w Pensylwanii, 
baltimorskie w Maryland. Jedna tylko prasa No
wego Y orku stanowi pod tym wzgl~dem \vyj~tek, 
bo pisma jej po calej rozchodz~ si~ U11ii. Jednak
ze nie wywiera ona na pras~ innych Stan6w tak 
przewaznego wplywn, jak prasa paryska na depar
tamentow~, albo londynska na pras~ po hrabstwach. 
We Francyi i w Anglii dla calego kraju jedna tyl
ko jest prasa, bo i rz~d takze jest jeden. W Ame
ryce przeciwnie kazdy stan rz~dzi si~ oddzielnie, 
kaidy rna swoje wlasne instytucye i potrzehy. 
Odr~bnosci te, ktore, uwazane z daleka, wydaj~ 
si~ tylko odcieniami, tak znaczne przeciez pod 
wzgl~dem politycznym wywoluj~ r6znice, ze za
den Stan odzywac si~ nie moze w imieniu drugie
go. Obok tej nadzwyczajnej decentralizacyi zwaz
my niez1niern~ rozleglosc territorium St~now Zje
dnoczonych, a latwo b~dzie zrozumiec dlaczego 
prasa amerykanska rna ten charakter prowincyo
nalny, i dlaczego przewaga stolicy staje si~ nie
podobn~. 

Najpot~zniej jednak do rozpowszechnienia dzien
nik6w amerykanskich przylozylasi~rozpocz~ta od 
lat dwudziestu pi~ciu reorganizacya prasy, skut
kiem kt6rej liczba i pism i czytelnikow niemal si~ 
potroila: chcemy tu mowic 0 zaprowadzeniu tak 
zwanej penny p1~ess, czyli prasy taniej. Przed dwu-

as 
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dziest~ pi~ci~ laty dzienniki w Stanach Zjednoczo
nych kosztowaly rownie drogo jak w Europie, to 
jest okolo 30 centymow ( 8 kop.) za numer. Po 
takiej cenie sprzedaz szczegolowa szla naturalnie 
bardzo leniwo ; nie bylo odbytu ani na stacyach 
kolei zelaznych, ani na statkach parowych, z wy
j~tkiem kilku moze numer6w zakupionych przez 
jakiego czlonka kongresu w drodze do W ashingto-
nu, albo przez bogatego negocyanta potrzebuj~ce
go znac dokladnie ceny targowe. Sprzedaz na nu
mera po ulicach i drogach publicznych, ktorej zna· 
czna cz~sc prasy dzisiajszej zawdzi~cza swe powo
dzenie, nie istniala wowczas wcale. Dzienniki u
trzymywaly si~ z samej tylko prenumeraty, prawie 
zawsze pobieranej z dolu, choc i o t~ jeszcze nieraz 
bywalo trudno; Amerykanie bowiem, podobnie jak 
Anglicy, nie lubi~ placic za rzeczy ktorych w r~-
ku nie maj~. Inn~ wlasciwosci~ abonent6w amery
kanskich jest trudnosc rozstawania si~ z pieni~dzmi, 
a tern samem regularnego uiszczania prenumeraty. 
Nadaremnie dziennikarze, w najczulszych niekiedy 
wyrazach, blagali o sw~ naleznosc: abonenci cz~
stokroc woleli nie odbierac pisma, jak placic dro
go za podobne marnosci. 

Dopiero okolo rolru 1833 wszystko to si~ zmie
nilo, i dziennikarze znalezli sposob uwolnienia si~ 
od tyransiwa publicznosci.. Mlody uczen medycy
ny, Horacyusz Davis Sheppard, powziCJ.l rny~l za
lozenia prasy taniej. Uderzyla go szybkosc z jak~ 
przekupnie i kramarze uliczni pozbywali si~ swych 
towarow, dlatego jedynie ze cena ich byla przy
st~pn~. Po,viedzial wi~c sobie iz zastosowanie tej 
samej zasady do prasy, niusialoby ostatecznie 
przyniesc wypadeli: pomyslny. Nie majq.c majq.tku 
wystarczaj~cego na przedsiQwzi~cie w ktorego po
cz~tkach naleialo bye przygotowanym na straty, 
przelozylplan swoj kilku ksi~garzom i drukarzom; 
ale wsz~dzie odprawiono go z niczem. Nal'eszcie 
znalazl potrzebn~ pomoc w pp. Franciszku Sto
ry i Horacyuszu Greeley, i z ich wspoldzialaniem 
zalozyl dziennik Aio1·ning Post. Nowe to pismo 
wyszlo po raz pierwszy w sam nowy rok 1833; 
lecz na nieszcz~scie zjawieniu si~ jego nieprzyja
zne towarzyszyly okolicznosci. Zawierucha snie
zna, trwajq.ca przez dni osm, zatrzymywala mie-
s zkanc6w po domach, i nie bylo ochotnikow na 
kupno dziennika po ulicach. Traf ten fatalnym byl 
dla MoJ'ninR Post, zalozonego z malym bardzo ka-
pitalem; osm dni koszt6w niepokrytych sprzedaz~ 
zadalo mu cios smiertelny: w trzy tygodnie po zja-

wiei.¥iu si~ swojem przesta1: wychodzic. Doktor 
Sheppard popelnil nadto, podlug zdania og6lnego, 
raz~cy bl~d, ustanawiaj~c cen~ numeru na jed en 
su, zamiast na dwa. 

Upadl wi~c llfot·ning Post, ale nie zagin~la z nim 
razem idea ktora dala mu zycie. W dziewi~c mie
si~cy p6zniej zjawil si~ Sun, pod kierunkiem Ben
jamina Day, jednego z najbogatszych dzis wydaw
wcow Nowego Yorku. Powodzenie bylo ogromne 
i dowiodlo zasadnosci pomyslu doktora Sheppard. 
W slad Sun' ana wiosn~ 1834 r., pokazal si~ T1·an
sc1·ipt, a za nim 1'he JJJan i Jfo1··ning Sta1·. Powiodlo 
si~ wszystkim niezle; najlepiej jednak Sun' owi, kt6-
ry tez jeden tylko po dzis dzien jeszcze istnieje. 

Wszelako i nowa ta droga najak~ weszly dzien
niki ameryka1iskie miala swoje trudnosci. Trzeba 
bylo przelamac nalog nieregularnego oplacania 
prenurrieraty i zach~cac do kupna szczeg6lowego, 
a nato jeden tylko byl spos6b: zainteresowa6 pu
blicznosc rzeczami nadzwyczajnemi. Redaktoro
wie wi~c nietyle o to si~ starali aby mjec artyku
ly dobre, jak o to zeby byly zajn1uj~ce. Najstaran.
niej tez obmyslan~ cz~sc redakcyi stanowily ra
porty policyjne. Co za szcz~scie dla wydawcy gdy 
mogl udzielic czytelnikom jak~ zbrodni~ straszli
wq., lub doniesc o dramatycznem zastosowaniu pra
wa lynclt'u! 1). Komiczne jakie przekroczenie, al
bo burda uliczna nalez~ca do policyi poprawczej, 
szacowny takze przedstawialy nabytek. 

Lecz i zbrodniami wkr6tce si~ przesycono; po· 
trzeba bylo koniecznie od czasu do czasu nowe
go bodzca dla ciekawosci publicznej. Sun uczul t~ 
koniecznosc, i w par~ lat po narodzeniu si~ swo
jem oglosilslynny pufdziennikarski, w ktorymjakis 
p. Loclre donosi ze wszelkiemi szczegolami o od
kryciaeh n1lodego Herschla na przyl~dku Dobrej 
Nadziei. Wraienie bylo nie zmierne; kilka dzien
nikow amerykanslrich powt6rzylo artykul Sun'a, 
przepowiadaj~c Herschlowi niesmiertelnosc. Inne, 
zazdroszcz~c Sun' owi szcz~sliwie pochwyconej 
wiadomosci, a nie domyslaj~c siQ podst~pu, zape
wnialy ze i im takze doniesiono 0 tych swietnych 
zdobyczach naul{owych, i ze wkr6tce oglosz~ no
we o nich szczegoly. 

Podczas gdy Sun tryumfalnie kroczyl obran~ 
przez siebie drog~, zjawil si~ grozny dla niego 
wspolzawodnik w dzienniku New- Yo'rk-He1"aldJ za
lozonym przez mlodego Szkota, Jakuba Gordona 

l) Lynch law, wymiar spra\viedlhvosci ludo,vej. 
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Bennett. Nowata publikacya, jedyna z amerykan
skich ktora dzis powszechnie znan<! jest w Euro
pie, nie posiadaj~c znacznych funduszow zapaso
wych, musiala podobniez, dla uzyskania licznych 
klientow, uciec si~ do wyhieg6w strategicznych. 
I otoz New-1ro1·k-He1·ald zacz~l od czasu do czasu 
drukowac falszywe poselstwa jenerala Jackson al
bo p. Marcy, owczesnego gubernatora Nowego
Yorku. Byly to race kongrewskie puszczane dla 
podzegni~cia ciekawosci publicznej: jedni smieli 
si~ z tego, inni si~ gniewali, ale wszyscy kupowali 
i czytali. Pewnego dnia jed en z przyjaciol prze
myslnego p. Bennett wyrzucal mute wybryki zbyt 
raz~ce, napominaj~c go aby raz przecie zostal po
waznym. ,Zalozylem dziennik dla tlumu, odpo
wiedzial Bennett, a nie dla Wall-Street (ulicagdzie 
drukowaly sifJ pisma poprzedzajqce istnienie ]Jenny 
p1·ess). Jestem zawsze powazny gdzie idzie o do
pi~cie celu; w srodkach tylko ku tetnu lubi~ bye 
czasem krotochwilnym." 

New- rork-He1·atd byl dziennikiem stronnictwa 
demokrat6w; stronnictwo wi~c whigow zapra
gn~lo miec takze tani sw6j organ. PP. Horacy
usz Greeley i Raymond podj~li si~ zapelnic tQ pr6-
zni~, i za ich staraniem w r. 1841 wyszedl pierwszy 
numer dziennika Nev.;- fo1·k-1,1--ibune, kt6ry tern zo_ 
sta} dla whigow, Czem f..Tezo-)'"ork Jfetald dla demo
kratow. Od tej chwili przewrot w prasie amery· 
kanskiej byl dopelnionym, i nowy dla niej rozpo
cz'!l siQ pery6d. 

z uzywanych juz dawniej srodk6w, ktore JJen
ny p1·ess rozwin~la, wspomnimy ty lko o doniesie
niach. Ten spos6b uzyskania rozglosu, co tak 
przedziwnie posluguje szarlatanoin calego swiata, 
nigdzie zapewne z takim cynizmcm nic bywa zasto
sowywanym jalt w Ameryce. Amerykanic to podo
bno pierwsi uzyli w reklamach dziennikarskich 
poezyi, ukladajq.c je wformie romnns6w do spiewu 
na ten1ata narodowe; oni to wynalezli O\Ve sq.zniste 
i napuszone doniesienia' lrt6rych tanl nzywaj~ 
wszystkie stany, a dwa najbardziej: wydawcy i le
karze. Wybujalosc i przesada doniesie!1 ksi~gar
skich przechodzi wszelkie wyobrazenie. Wydaw
ca nie zastawia si~ nawet opiniC1 cudz'!, lecz sam 
pod wlasnem imieniem w najszllmniejszych wyra
zach chwali swoj~ ksiq.ik~; i to nie ogranicza si~ 
on na powiedzeniu ze jest dobra, nauczaj~ca, pel
na wdzi~ku lub sily, ale zapewnia po prostu zeta
kiej swiat jeszcze nie widzial, ze stanowic b~dzie 
er~ w dziejach oswiaty. Takicmi s~ doniesienia 

powazne. Doniesienia krotochwilne wi~cej bywa
j<! urozmaicone i napisane od niechcenia. Ewol u
cye dowcipu, bufonada, muzyka i poezya, wszyst
ko tam uderza znienacka na biednego czytelnika, 
aby go skusic do kupna. 

Rzeczywiscie jcdnak tym wymyslom ksi~garskim 
nic opr6cz szarlataneryi zarzucic nie mozna. Ina
czej rzecz si~ ma z doniesieniami lekarskiemi, 
w kt6rych pierwszy lepszy przybysz z ulicy, byle 
tylko dobrze zaplacil, rna prawo oglaszania wody 
zdrowia, pigulek mineralnych i tym podobnych 
pot,vornosci. Szcz~sliwy kto natrafi przynajmniej 
na jakq.niewinn~ mi~szanin~, jak owo niepo1·dwnane 
lelrca·stwo ( 1natclzless sanative), tak wzi~te przed 
kilk~ laty w Bostonie, a kt6re bylo po prostu wo
d~ zafarbowan~' albo pigulki roslinne doktorow 
Moffat i Brandeth, kt6rzy, dzi~ki cudownemu wy
nalazkowi swojemu, z holysz6w zostali wkrotce 
milionerami. Ale zdarzaj=!si~ ludzie mniej sumien
ni, a zle tak dalece sifJ wkorzenilo, iz wladza pra
wodawcza Nowego Yorku musiala wydac bil za
braniaj~cy sprzedazy lek6w, bez wymienienia 
z jakich ony skladajCl! si~ cz~sci. Kilkakrotnie 
takie powstawano przeciw niedbalstwu, a raczej 
wsp6lnictwu, dziennik6w w tyle szkodliwych szar
lataneryach; lecz wszystkie te wykrzykniki obala 
jeden argument przewazny: doniesienia przynosz~ 
dochod. Z pol miliona dollar6w wychodzi rocznie 
na podobne anonse, a jakis dokt6r, wynalazca 
opasek magnetycznych, oprocz kosztu na oglosze
nia, poni6sl jednego roku 30,000 dollarow wydatku 
za wydrukowanie almanachu stanowi<!cego bezpla
tny dodatek do kazdej opaski. 

Nie mamy tu zamiaru wymieniac tytuly wszyst
kich dziennik6w amerykanskich, bo 'vyliczenie 
takie byloby i nudnem, i bezpozytecznem. Zro
bin1y tylko uwag~ ze og6l prasy amerykanskiej 
sklada si~ z zywiol6w nieskonczenier6inorodnycb, 
burz~cych sjQ razem w jednej lradzi demokraty
cznej . Kazda sekta, narodowosc kazda posiada tu 
s'v e organa; nawet in teres Ind yau broniony jest 
przez dziennilc wychodz~cy w j~zyku pierwobyl
c6w, pod kierunkiem dw6ch czerwonosk6rych 
adwokat6w. Kazdy wyb6r prezydenta daje zycie 
pewnej liczbie publikacyj peryodycznych, przezna
czonych do podtrzymywania tego Iub owego kan
dydata, ktore znikaj~ natychmiast po ukoncze· 
niu glosowania. Duclzy JJuka}qce i stoly wi1·ujqce 
majq, takze wyl~czne swe pisma, z ktorych przed 
dwoma laty, w epoce najwi~kszego szalu, wymie .. 
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niano az 20 codziennych i 7 8 magazynow. 
Nakoniec i obl~kanym nie zbywa na oddziel
nym dzienniku, zastosowanym do potrzeb tych nie
szcz~sliwych. 

vVzajemne pomi~dzy dziennikarzami stosunki 
nie maj~ wcale charakteru rycerskiej uprzejmosci; 
wspolzawodnictwo owszem do gorszq.cych cz~sto 
naklania ich wyskokow. Dla wyniesienia si~ na 
barkach wspolbraci nie gardz~ w Ameryce ani po
twarz&, ani o belg~, a zelzony przeciwnilc ode bra
ny kapital zwraca zwykle z procenten1. Niekiedy 
jeden z zapasnik6w traci cierpliwosc, a wtedy za
czynaj~ si~ starcia osobiste. Najglosniejsza z po
dobnych hurd zaszla niezbyt dawno nliQdzy p. 
Bennett, redaktorem New- lro1·lc-He1laltl, a jenera
lem Webb, redaktorem Cou1·ie1' anrl Jinqui'J~e?\ P. 
Bennett, osk.arzywszy o cos p. Webb w swym 
dzienniku, zostal przez niego przydybanym na uli
cy ; jenera! obala przeciwnika i g~stemi oklada go 
razami. Nazajutrz New-1-o'l·k-llerattl za"rieral nast~
pne doniesienie: ,,Napadni<Eto mnie zdradziecko i 
zadano w glowQ ran~ polcalow~. Godny moj prze· 
ciwnik mial zapewne ochot~ wyr,vac n1i z m6zgu 
tQ trochQ dowcipu i dobrego humoru, ktore ugrun
towaly pomyslnosc New- YoTk-lle1~atd·a, aby je so
hie przywlaszczyc; lecz j esli mu si~ udalo otwo
rzyc mi czaszk~, nie zdolal przeciez ulrrasc mych 
idei." Po<ljazd ten nie zachwial odwagi jenerala 
1Vebb, !{tory w kilka dni napasc swG!o pono,vil. P. 
Bennett bronil si~ dzielnie, i rozdarl na przeciwni
ku swoin1 calkie1n nowe ubranie. I znow 1Vew· 1To1~1r 
Herald doniosl o tern czytelnikom w s}o,vach na
st~puj4cycl1: ,,Szkoda moja ogranicza sig na zadra
~ni~ciu trzecicgo palca lewej r~ki i ob<larcin trzech 
guzikow, ktore pierwszy lepszy ltrawiec przyszyje 

mi za szesc su. On zas utracil pi~kne nowe ubra
nie, rozdarte przezemnie od gory do dolu, a ko
sztuj~ce 40 dollarow; nadto otrzymal uderzenie 
pi~sci~, ktore wytr~cilo zapewne kilka ZQbow 
z piekielnej jego szcz~ki . Bilans na moj~ korzysc: 
39 dollarow 94 centymow." 

Poprzestanmy na tym jednym z licznych przy
klad6w kolezenskiej uprzejmosci redaktorow, i za
kouczmy na nim ten zarys prasy amerykanskiej, 
w ktorym gl6wniejsze jej tylko wskazalismy zna
miona. Widzielismy ze , pomimo ogromnego ro
zgal~zienia si~ swojego, prasa Stanow Zjedno
czonych nie wplywa przewaznie na ogolne zycie 
polityczne, ze sluzy tylko interesom pojedynczych 
stronnictw i samychze dziennikarz6w. Jednakze 
instytucya ta zyskuje na znaczeniu spolecznem to 
co stracila na politycznem, stanowi~c jedyn~ spoj
niq, przez ktor~ narod wielki i rozrzucony po nie
zmiernej przestrzeni utrzymuje si~ w zwi~zku z sa
mym sobq; slow em jest ona olbrzymien1 zwiercia
dlem, w kt6ren1lud ten mlodzienczy uczy si~ po· 
znawac sam siebie, lancuchem elektrycznym, kt6 .. 
rego tajemnicze dzialanie porusza w jednej chwili 
wszystkie serca amerykanskie, od granic l(anady 
do pobrzezow oceanu Spokojnego. Tegoz dnia, 
tejze godziny taz sama wiadomosc moze bye czy
tan~ i roztrzq,san~ w Nowy1n Yorku, Bostonie, 
Filadelfii i Nowym Orleanie, a mieszkancy tych 
miejscowosci, doznaj~c przez ni~ wraze!1 podo
bnych, czuj~ si~ czlonkami jednego narodu. Bez 
prasy, anawet przy mniejszem jej rozpowszechnie
niu, Stany Zjednoczone bylyby federacy~ pokolex1 
i prowincyj, Z\vi~zkiemkilkudziesiQciu oddzielnych 
kolonij, ala nicbylyby narodem. 

M 0 TY L E. 

Rodzaj 1'ri]Jltaena odznacza siQ ubar,vieniem 
drugiej pary skrzydel, ktore s~ mocno zoltc, z czar
nym paskiem rownoleglym do ich brzeg6w. Opr6cz 
tego gatunki tu nalez~ce cechuj~ si~ tern, ze maj~ 
cialo szerokie, splaszczone, rozki nitkowate. Pier
wsza para skrzydeljest brunatnego koloru, pozioma, 
raz jasniejszemi, drugi raz ciemniejszemi wzorami 

poryso,vana i tak zbudowana~ ze ll siedz~cego ll10-

tyla jedno na drugie zachodz1. 
Gatunki tego rodzaju mozna spotykac zar6wno 

w lasach jak i w ogrodach. We dnie siedz~ spokoj
nie ukryte mi~dzy liscmi, kamienia1ni , lub traw~; 
sploszone kryj~ siQ lub uciekaj~, przelatuj~c male 
tylko przestrzenie. 
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Najpospolitszy gatunek w tym rodzaju jest. T1'i· siQ kilka czarnych kresek lub punktow. Zyje 
pkaena pronuba, (Fig. 1). Cechy ma nast~~UJ~c:: w ukryciu, zywi siQ liscmi pierwiosnk6w, kartofli 
glowa i przedkarcze brtmatne, skrzydla p1er~szeJ i t. p. Poczwarka ciemno-brunatna. 
pary W!!-zkie, dlugie, ?zerwono-brun~tn~, z d~1~~a Motyl ten jest rzadszym jak dwa poprzedzaj~ce, 
nerkowatemi plamam1, upstrzone gdzientegdziezol- daje si~ widziec w czerwcu i lipcu. 
temi i czarno-brunatnemi plamkami, obwiedzione Trip haena comes (Fig. 4). Gatunck ten jest je
zOlto-brunatnym paskiem; skrzydla drugiej pary szcze cicmniejszy od poprzedzajl!cego. Glowa, 
mocno zOlte, z w~zkim, czarnym, poprzecznym pa- przedkarcze, grzbiet i skrzydla maj!!- jednakowe 
skiem; odwlok ZOlto-brunatny, z czarn!!- plam!!- po- ubarwienie , ktOre zmienia siQ od jasno-?.:Olto do 
nad kanaJ:em odchodowym ; SrOdkarcze, zawsze ciemno - czerwono- brunatnego koloru. Przednie 
ciemniejsze od pierwszej pary skrzydel, zmienia siQ skrzydla upstrzone ciemniejszemi wzorami i dwo
od czerwono-brunatnej do czarno-brnnatnej barwy. ma jasno obwiedzionemi, nerkowatemi plamami. 
Macki samca Sl!- drobno z~bkowane, samicy nitko- Druga para skrzydel mocno ZOlta, z czarnym pa
wate. Motyl ten daje siQ spotykaC w czerwcu i ski em i czarn~ pOlksiQZycowl! plam~ w Srodku. Tej 

lipcu. jednakZe czQsto brakuje i dlatego nie moZe byC 
Liszkajego jest gruba, walco,vata, ciemno-brun.a- . nwaian~ za stanowcz~ cechQ przy rozr6znianiu te

tnej barwy, z trzemajasniejszemi liniamina?rzb~e- go gatunku. 
cie, z kt6rych dwie boczne od srodka s~ obw1edzto- Odmiany jego, ktore mylnie byly uwazane za 
ne pojedynczemi czarnemi plamkan1i, a od stro~1y oddzielne gatunki, s~ nast~puj~ce: f{octua p1,ose
noo- czerwonym paskiem; zywisi~ liscmi_ szcza,viu, qua, 1Voctua ad.lequa, .. Voctua connuba. 
ka~usty, pierwi~snkO:-v, I_ewk_onii it. p-_Zeruj? ~yl- Liszka tego motyla dorasta 2 Y

2 
cali dlugoSciijest 

ko noel!-, w czas1e dma swdz~ spo~OJme_ zw~mQ~a koloru czerwonawo-ZOltego. Na grzbiecie kaZdego 
pod spodem liSci. WylQga SlQ w s~erpnm~ z~mu~e pierScienia znajduje siQ ciemniejsza, jasno obwie
w ziemi , a nastQpnego roku w maJU zamiema SI~ dziona plamka, wyraZniejsza na tylnych, mniej wy-
w poczwarkQ. raZna na przednich pierScieniach. 

Triplwena innuba (Fi~. 2), uw~Zana jest przez .Zyje na rOZnych gatunkach koniczyny. Zimuje 
bardzo wielu entomologow ~,a _odmi~DQ P?przedza~ w ziemi, a w maju zamienia si~ naczerwono-bruna· 
j~cego ga tunku. Rzeczy~I.SCie am w hsz?e' am tn!!- poczwarkQ. 
w pocz~arc~, nawet w mieJSC~ przeby":ama,. o~,u Moty 1 ten jest dosyC rzadkim. . 
gatunkow, me potrafiono_ w!lnyc dot~Ad zadneJ ro- T'l'iplzaena }anlhina (Fig. 5) jest nicco mniejszy 
Znicy; jednakZe w ubarwiem~ motyla s?_P~~~e cc- od Comes: z oddalenia uwaZana ma podobiell-
h kt ' 1 d · · d cl odrozn1c 1 tak· .. 

c y, po oryc 
1 

aJe 
81

Q 
0 

mny 
1 

' ' • stwo do Fimbria. Glowa i przedkarcze sa brudno-1 · rzedkarcze {kolnierz) u o-atunku lnnuba . . . . ... 
g owa 

1 
P 0 

• z1elonawo-bialeO'o koloru O'rzb1et 1 skrzydla prze-. t barw~ co pierwsza para skrzydel1 . 5 ' 5 . 
ma)ll- Q sam~ . . d . b . dnie ciemno-czerwono-brunatnego z przedmm brze-
tulOw; skrzydla te me maJ/!Da przc nu~ rze~u ~a- O'iem .szaro opylonym i zdwoma jnSniej obwie-
snego paska, ktOry u P?·onuba zawsze SlQ zna:JdUJe. dzionemi, nerkowatemi plamkami. Tylne skrzydla 

T1·iphaena (trnb?'ia (Fig. 3) zwyklc jest nieco mocno ZOlte, z czarnym, szerokim paskiem. 
mniejszy od poprzedzajl!cego i glowa, przed~arcze, Liszka jasno-szara, z niewyraZnemi ciemnemi pa-
grzbiet ZOlto lub brudno-brunatne ' par~ ~lerwsza skami i brunatnl! glow/!. 
skrzydel, bardzo zmienna co do ubarw1en1a, prze- .. 

Poczwarka czerwono-brunatna zyje na ro 'ltnie chodzi od jasno- zielonawego do ciemno -czerwo-
no-brunatnego koloru, ma kilka ciemniejszych Arum maculatum i t. P· 
1inij poprzecznych i dwie nerkowate plamy. Dru- Motyl ten znajduje si~ szczeg6lniej w poludnio
ga para skrzydel jest pomaranczowo-zolta, z wielk~, wych Niemczech, Szwajcaryi, Francyi, ·\~!oszecb, 
czarn~ , tasiemkowatCA- plam~; cale cialo pomaran- a i w tych krajach nawet jest dose rzadkn11. 
czowo-z6lte. T1~iphaena linog1 1isea (Fig. 6). Wielkosci~ wy-

Liszka gruba, dobrze wyrosla rna dlugosci 2 ca- rownywa poprzedzaj~cemu gatunkowi. 
le, jest jasno-brunatnego koloru, z jasniejszym pa- Glowa i przedkarcze ciemno-brunatne' odwlok 
skiem na grzbiecie; na kazdym pierscieniu znajduje zolto-szary, skrzydla przednie bialo-szare, z dwiema 

• 

• 
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brunatnemi, nerkowatemi plamkami, tudziez ciem- Zyje pod Iiscmi pierwiosnkow, a w kwietniu lub 
no·szaremi i brunatnemi wzorami. Skrzydla tyl- maju zamienia si~ na czerwono-brunatn~ poczwar-
ne mocno z6lte, z w~zkim, czarnym paskiem. k~, z kt6rej w czerwcu wychodzi motyl. 

Liszka czerwonawa, z bialawemi liniami po- Gatunek ten, podobnie jak poprzedzaj~cy, zamie-
przecznemi i kilk~ rz~dami ukosnie poloionych szkuje cieplejsze kraje Europy. 
czarnych kresek i plamek. j 

PRZETW ARZANIE SIJ; ISTOT ORGANICZNYCB 
• 

POD WPtYWEM DZIAtACZOW PRZYRODZONYCH . 

• 

Czy :fizyologia dos\viadczalna zdola nam rozwi'!-
zac problemat przeksztalcania si~ istot organicz
nych pod wplywem dzialaczow zewn~trznych? Czy 
mozna przez sztuczne powietrze, cieplo i swiatlo 
zmienic do tego stopnia zasadnicze warunki istnie· 
nia roslin albo z'vierz'!t, by nowe otrzymac z nich 
gatunki? Czy przez dzialanie na nasiona, jajka, 
ikrQ i zarodki ( embryony) udac si~ moze przeisto
czenie ich fizyczne? Wazne te pytania naukowe p. 
Babinet, czlonel<: instytutu francuzkiego, rozbiera 
w jednym z ostatnich zeszytow tegorocznej ,,Re
vue des deux mondes'', opieraj<}c sig na czynionych 
w tyro wzglQdzie doswiadczeniach p. Ville, znane
go z licznych i gruntownych badan w przedmiocie 
fizyologii roslinnej. Zajmujq,cy ten artykul podaje
my czytelnikom naszym w skroceniu, przytaczaj<!c, 
gdzie to uznamy za potrzebne, ,v}asne slowa p. 
Babinet. 

,,l{ilkakrotnie jnz wspominalen1 w tern pismie,n1o· 
wi uezony akade1nik, o pracach p. Ville dotycz'1cych 
fizyologii roslinnej, ktore przez ustanowionq, w tytn 
celu kon1missy~ najpochlebniej zostaly ocenione. 
P. Ville uzywa przyrz~dow takiego rozmiaru, ze 
moze w nich hodo\vac rosliny sztncznym sposo
bem, dostarczajq,c im powietrza nasyconego gaza
mi w tym samym zawsze stosunku, a doswiadcze
nia jego, o ile n1nie siQ zdaje, rozwi~zae z czasem 
powinny lrwesty~ czy przez nzycie odpowiednich 
srodkow nauka wywalczyc sobie moze jalcq.s cz~st
k~ tworczosci, przeksztalcaj~c istniej~ce rodzaje 
roslin lub zwierz~t i nowe z ni~h otrzymuj~c·ga
tunki. Ciekawe proby wykonywanc przez p. Vil
le w cieplarniach' gdzie rosliny, wystawianc na 

dzialanie kwasu w~glowego i amoniaku, nieslycha
nego dochodzily rozwini~cia, wytrwalosc jego 
w pracy i zasadnosc post~powania na licznych 
opartego spostrzezeniach, wszystko to razem spo
dziewac si~ dozwala ze czytelnicy tego ,,Przegl~
du,, znajd~ w p. Ville przewodnika, ktory lepiej od 
kosztownych podrozy i mozolnych poszukiwan 
objasni in1 tajniki przyrody. 

. 
,,Pomin1o ze badacz ten, Dllody lecz powazny, 

nie lubi w przedwczesne wdawae siQ przypuszcze
nia irozprawiac o rzeczach niedostatecznie jeszcze 
zgl~bionych, zdo!alem jednalt naklonic go do ob
jawienia mi w tym przedmiocic swego zdania, 
w rozn1owie ktorej tresc b~dQ siQ staral zapisac tu 
z pami~ci. Dzi~ki doswiadczeniom i pracy nie
zmordowanej p. Ville, zadanie uwazane dotq.d za 
nieprzystQpne na zawsze dla geninszu ludzkiego, 
z 1liepotlobnego do JJOZnania staj e si~ juz ty lko nz·e
znanem. ~faly to wprawdzie postQp i niewielka 
pociecha dowiedzice si~ ze si~ uic nie 'vie; ale 
zawsze , choc zdaleka, z poza tej niewiadomosci 
przegl~da jllz n1ozliwosc dojscia lcicdys do celu. 

,,Uprzedzic jcszcze powiniencm ze 1niQclzy bada
niem zjawisl{ zycia zwierz~cego lub roslinnego ' a 
badaniem materyi roznica jest ogromna. Materya 
poslusznq, jest prawom mechaniki, tizyki i chemii, 
i to bezwarunkowo, bo prawa te s~ niecofnione. 
W istotach zyj~cych przeciwnie widzic1ny ci~gle 
od nich zbaczanie. W ola i organizm tworz~ ruch, 
pod l{torego dzialaniem wyrabiajct- si~ w cia-lach 
substancye, jakich najuczenszy z chemik6w w la
boratoryum swojem otrzymac nie zdola. Nadto ka-

' 
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zda istota zyj~ca jest sama w sobie niejako odbi- badau, ktorych celem dotychczas bylo tylko kr6-
ciem calosci wszech -stworzenia, i, podlug pi~kne- lestwo roslinne. 
go biblii wyrazenia,zia1"ne1n od1·odzenia. Ot6z w tern P.. Jakiez wi~c man1y domniemania, mniej wi~
wlasnie odrodzeniu lezy roznica najwazniejsza. Cej prawdopodobne, 0 zyciu roslinnem \V pierWO
Pokazuj~C pewnego razu jednemu z naszychmysli- tnych epokach swiata? 
cieli doskonale wyrobion~ lokomotyw~ nowego 
pomyslu, rzeklem do niego, puszczaj~c w ruch ma
szyn~: ,Nie jestze to prawdziwe z'vierz~ pracujC~:· 
ce za czlowieka i przez niego stworzone?'' ,,Tak, 
odpowiedzial zagadniony, tylko ze do tworzenia, 
brakuje warn abyscie lokomotywom nadali sil~ roz
plodu." 

W tem miejscu p. Babinet przystQpuje do przy
toczenia wazniejszych ust~pow swej rozmowy z p. 
Ville, dziel'!c j~, dla wi~kszej zrozumialosci, na 
pytania i o<lpowiedzi, ktore i my tu w streszczeniu 
powtarzamy. 

Pytanie. Czy mozna przypuscic zwi~zek nie
przerwany pomi~dzy obecnie istniej~~cemi a pier
wotnemi gatunkami? 

Odpowiedi. Trzymaj<!c si~ samych tylko faktow, 
widziemy ze gatunki terazniejsze, w epoce rozwi
jania si~ swego, zblizone sq, bardzo do gatunkow 
kopalnych. W no sic zt~d mozna iz gatunki pierwo
tne wstrzyn1ane zostaly w swym rozwoju przez ja~ 
kies wplywy zewn~trzne, i ze gatunki obecne r6-
zni~ si~ od tamtych wyzszym tylko stopniem udo
skonalenia. Potwierdzaj~ to slo,va Ludwika Aga
siz, pisane niedawno do p. de Beaumont: ,,Jest to 
pewnik ogolny, ze zarodki i mlodzicz wszystkich 
istot zyj~cych wiernem w miniaturze sq. odbiciem 
reprezentantow kopalnych tychze satnycli gatun
k ow pierwotnych:' 

P. Przypuszczenie to zgadza si~ zupelnic z naj
nowszcmi doswiadczeniami pp. Geoffroy Saint
Hilaire i 1\rilliatna Edwards, zkt6rych ostatni, po
zbawiajq,c ]{ijanki' czyli swiezo wyl~gle zabki, 
powietrza i swiatla, przeszkodzil przcobrazeniu si~ 
ich w zaby. Kijankij ednak rosly, i nawet ogrom
nych dochodzily rozmiarow, nie przestaj~c zyc 
zyciem ryb, i gdyby im zdolano nadac zdolnosc 
rozplodu, bylyby rzeczywiscie nowy utworzyly 
gatunek. Zdaje si~ wifJC ze przeksztalcenie istnie
j~cych gatunkow za pomoc~ dzialaczow zewnQtrz
nych jest mozliwem. 

0. Pytanie to zbyt·jest ogolne abym mogl na 
nie odpowiedziec, nie wychodz~c z obr~bu swoich 

0. Zapewne powietrznia (atmosfera) inncgo 'vte
dy byla skladu jak dzisiaj. Kwas WQglowy znaj
dowac si~ w niej musial w daleko 'vi~kszej obfito
sci, czego dowodem niezmierne poklady w~gla 
ziemnego i lignitu na obu polsferzachnaszej ziemi, 
kt6rycl1 ciala roslinne w dzisiajszych warunkach 
powietrznych utworzycby nie zdolaly. J ednukze 
sama ob:fitosc l{wasu w~glowego nie tlumaczy nam 
dostatecznie nadzwyczajnej bujno~ci tamtoczesnej 
wegetacyi. Przypuscic jeszcze nalezy bytnosc w po
'vietrzu cz~sci azotowych, odmiennych od dzisiaj
szego saletrorodu i nierownie latwiejszych do 
przyswojenia. Nie podlega z reszt~ w~tpliwosci ze 
rosliny pierwiastkowe nie czerpaly pozywienia 
z zien1i, nieuzyznionej jeszcze szcz~tkami dawniej
szych pokolei1. T,vierdzenie to popiera mi~dzy 
innemi wazna ta okolicznosc, iz krzewy pierwia
stkowe, przy ogromnem rozwini~ciu lisciowetn, 
maj~ korzenie stosunkowo 1nale i slabo tylko wy
ksztalcone. 

z innej znow strony wiemy z doswiadczenia ze 
w piasku pozbawionym wszelkich szcz~tkow ro
slinnych, ale pomi~szanym z wapneln, nlozemy, za 
nasycenien1 powietrza cz~sciami azotowe1ni, jak 
amouiak, i nadmiaretn lrwasu w~glowego, bujn~ 
otrzyn1ywac 'vegetacy~. Uda,valo tni si~ tyn1 spo
sobem powigkszac rozmiary ujektorych roslin 
w sposob zadziwiaj~cy. Niema 'vi~c wqtpliwosci 
ze rozwijanie si~ roslin pierwia>,;tkowych odby
walo siQ wyl~cznie prawie koszten1 po,vietrzni, 
oraz ze sklad jej calkiem by l rozny od terazniej
szego. 

P. Lecz jesli z tak~ pewnosci~ oznaczyc mozna 
wan1nki zywotnc wegetacyi pierwotnej , czyz nie 
zdolanoby odtworzyc florfJ przedpotopow~, dziala
j~c na paprocie, skrzypy, widlaki i innych skarlo
wacialych przedstawicieli olbrzymich ros1in pier
wiastkowych? 

0. Nie widzQ w tern nic niepodobnego, szczegol
niej jesli do sztucznej atmosfery, zlozonej podlug 
warunkow wymienionych, dol~czyn1y dzialanie 
ciepla i wilgoci. Dotychczasowe wypadki doswiad
czen moich' przedsi~branych w cieplarniach, pod 
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wplywem k'vasu w~glowego i amoniaku, zdaj~ siQ liama Edwards na kijankach, to jest o zatrzymanie 
nawet poniek~d usprawiedliwiac to przypuszcze· zarodkow w rozmaitych fazach naturalnego ich 

• 

nie. rOZWOJU. 

JJ. Powracan1 do zwierzt1t, i zapytujQ czy nie W odnoszeniu do roslin zadanie calkiem jest in-
zdolanoby na nich osi

111
gn'1!C rezultat6w podobnych nc; bo tu nietyle juZ idzie o przemienienie jedu6j 

jak na ro~linach? roSliny w drug~, jak raczt\j o wzbudzenie w roSli-
0. Nie mogQ na to stanowczt\j udzieliC odpowie- nach dzisiajszych, odpowiednich gatunkom pi6rwo

dzi. Sprawy zywotne zwi6rz1!tniZszego rzQdu, we- tnym' nadmiaru rozwiniQcia, by tym sposobem, 
poce pi6rwszego ich rozwoju, nie zostaly jeszcze przez analogi~, ze wsp6lno8ci skutk6w wyprowa
doSC dokladnie poznane, aby w t6j mierze przed- dzaC wnioski o wsp6lno8ci przyczyn. Niezmiernie 
siQwZii!C mo~na doSwiadczenia z nadziejl! pomySl- waznem tej metody nastQpstwem bQdzie stworzenie 
nego skutku. W og6lnoBci nier6wnie. jest latwi6j za pomoc~ doSwiadczell fizyologicznych now6j 
dzialac na rosliny jak na zwierz~ta. Zywienie si~ zupelnie nauki, ustalic z czascm mog~cej zasady 
zwi6rz~t w 'cislym wprawdzie zostaje zwil!zku pi6rwotn6j meteorologii nasz6j ziemi." 

z oddychaniem, lecz dla nich powietrzenie jest sa- Na tern autor artyk.ulu w Revue des deux nlondes 
mo pokarme1n, tylko srodkiem przyswajaniapokar· zakoncza rozmow~ swoj~ z p. Ville, z ktorej osta· 
mow. u roslin przeciwnie oddychanie i zywienie tecznie wyplywa przekonanie iz, dot'11d przynaj
si~ stanowi~ prawie jedno: kazda komorka jest zo- mniej, niepodobna ludzic siQ nadziej~ dowoJnego 
!~dkiem na ktory dzialac mozemy, i czynnosci we- przeistaczania gatunkow zwierz~cych, i ze wypa
wn~trzne rozwijania siQ ich i wzrostu daleko s~ dnie podobno pod tym wzglQdem poprzestac na 
prostsze. Roslina zywi siQ wod~, kwasem w~glo- moznosci zatrzymywania ich w roznych peryodach 
wyn1, amoniakiem, saletrorodem, kwasorodem i t. rozwoju; istoty bowiem organiczne, jezeli zasluzyc 
p. pierwiastkami nieorganicznemi; zwierz~ zas po- maj~ na zaliczenie do oddzielnych gatunkow, po
trzebuje materyj org~nicznych, podlegaj~cych w je- "\Vinny nietylko roznic siQ cechami zewn~trznemi, 
go wn~trzu licznyn1 przeksztalceniom,ktorych na- lecz nadto posiadac zdolnosc odradzania siQ czyli 
uka dostatecznie jeszcze nie zbadala. Sarno na sil<~ reprodukcyjn~. . 
przyklad podwyzszenie temperatury %adnego pra- Niestety! wypadki naukowe zbyt cz~sto s~ 
wie wplywu nie wywiera na zwierz~ta, gdy tym- w sprzecznosci z urojeniami wyobrazni naszej. A 
cz.a~em Zycie roSlinne podnieca w spos6b zadzi- szkoda, wielka szkoda! Bo ja.kby to pi!ilknic bylo 
wiaJ~cy. gdyby czlowick, pan samowladny stworzenia, 

W obec tych faktow zdaje mi siQ ze niepodobna przeistaczac n1ogl wedlug woli nietylko martw~, 
uie ocldac pierwszenst,va roslinom pod wzglQden1 lecz i zyj~c~ przyrodfJ! Mote szcz~sliwsza od nas 
,vymaganych przez pana doswiadczen. Do rozpraw potomnosc doczeka siQ kiedys urzeczywistnienia 
o tyn1 przedmiocie niedawno p. Agassiz wprowa- dumnych tych marzen. Dla nas tymczasem do
dzil nowy zywiol' rzucaj'!C pomysl zc gatunki swiadczenia P· Ville wykonywane na roslinach ten 
zwierz~t nie przechodz~ wprawdzie jedcn wdrugi, wazny obiccuj~ skutek, ze w niedalekiej przyszlo
ale zc z clw6ch jcdnakowych zarodkow, przez sa- sci, z dokladnosci~ mniej wiQcej przyblizonl!, po
rno dzialanic wplywow zewnQtrznych, powstac · znamy sklad pierwotnej atmosfery ziemskiej, co 
1nog~ istoty bardzo rozmaicie rozwini~te. W ta- samo juz przez siQ byloby niepospolitym tryum
kim wiQC razie szloby juz tylko o szersze zastoso- fern rozumu ludzkiego i jednC~: z najpifJkniejszych 
wanie doswiadczen poczynionych przez p. Wil- zdobyczy nowozytnej nauki . 

..... -

• • 
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W 4 W0Z VIA MALA 

vV SZW AJCARYI . 
• 

Znacz~c~ t~ 1U1zw~ nadano drodze prowadz~cej Z przeciwnej strony Via Mala wybiega l{u doli-
przez otchla11 gl~bok~ w kantonie gryzonskim, po- I nie Domleschg. W tej wlasnie czQsci zn~jduje sig 
mi~dzy dolinami Schams i Domleschg. Graniczy slynne przejscie T 'l'O?t perdu, dluga galerya wyku
ona z jedncj strony z drog~ prowadzq,c~ do wioski ta w skale w epoce przebudowania drogi z Coire 
Spliigen, z drugiej z przesmykiem Bernardina, sta- do Belinzony. Galerya ta, ci~gn~ca si~ wzdluz 
nowi~cym w wysokosci 7,000 stop kommunikacy~ przepasci na trzysta stop gl~bokicj, rna 216 stop 
z miasteczkiem Bellinzon~. dlugosci, 10 do 14 wysokosci, a 15 do 18 szero-

• • 

Budowa tej drogi zostala rozpoczQt~ jeszcze 
w wieku XV. ZaslynQla on a wkrotce, a raczej glo
sn~ siQ stala, z licznych wypadkow spowodowa
nych przez sniegozwaly i obrywaniesiQ skal. Rzut 
oka na otaczajq.cy j~ krajobraz tlumaczy rzeczywi
~cie i niebezpieczenstwa groz~ce w~drowcowi 
w jej przcbyciu, i miano zlowr6zbne r·ia llfala (~la 
droga). Dokola skaly ponure i urwiste, a na dnie 
przepasci w sciesnionem lozysku huczy Ren, w by
strym przcbiegu wstrz~saj~cy granitowe ich po-
sady. r' 

Trzy mosty, (z ktory.ch jedcn przcdstawia zal~
czony staloryt), rzucone w roznycll punktach przez 
w~woz, powiQkszaj~ malowniczosc widoku. Prze
bywasiQpo nich, icl~c odDomlesebg, najprzodzle
wego brzegn rzeki na prawy, potem z prawego na 
lewy, a w lro:Ucu znow wraca si~ na prawy. G!~bo
kosc przepasci pod mostami wynosi od stu pi~c
dzicsi~ciu do czterystu stop. 

\Vyszedlszy z tej niebezpiecznej przeprawy, 
podroznik spotyka si~ z rozkoszf}; z czaruj~cyn1 
widokiem na dolin~ Schams, rozci~gaj~c~ si~ po 
obu brzegach Renu. Pola pokryte zbozem i jarzy
nami roznego rodzaju, przesliczne l~ki poprzerzy
nane strumykami, rozleg!e lasy i pastwiska, tworz~ 
obraz pelen sielskiego uroku i dzialaj~ uspakaja-
jq,co na umysl wfJdrowca, nieda~no jeszcze oto
czonego chaotycznym bezladem. 

• 

Ksx~GA SwiATA. Cz. II. R. V. 

kosci. 

I tu podobniez, po przebyciu ciemnego przelo
mu, zachwycaj~ca otwiera si~ panoran1a. Na prawo 
stara dzwonnica klasztoru S"\tV. Jana wystrzela srod 
skal nieprzystQpnych z pozoru, podczas gdy z le
wej strony bujne pastwiska zielonym kobiercenl 
zascielaj~ zaokr~glone grzbiety Heinzcnbergu. 
W srodku widac miasteczko Thusis i doline Dom· 

"" 
leschg. D:wa razy miasto calkowicie prawie plo-
n~lo; szczQscicm jednak ocalono archiwa, i dzjs S€1 
ony zlozone pod bezpiecznem od ognia sklepie-
niem tamecznego kosciola. . 

Dolina Domlcschg jest niezawodnie je<ln~ z naj
powabniejszych w ... ~lpach; szlrotla tylko ze nie
Inal corocznic wystawianq, bywa na wyle,vy Renu, 
Albuli i Nolli. Wino udaje sica tu przew:rbornie, a 
ponad brzegicm Nolli znajduj~ si~ k~pielc podsy
cane zrodlem siarczystem. Pi~knosc tej doliny tak 
silne nicgdys wywarla wrazenie na umyslc jene
rala francuzkiego ksigcia de Rohan, do,vodz!1cego 
tu za czas6w Lud,vika XIII, ze kazul j~ przenie 'c 
na plotno i obraz poslal do W ersalu. 

W roku 1821 droga Via Mala zostala ostatecznie 
rozprzestrzenion~ i wyrownan~. Na naj,vyzszym 
jej punkcie posta,viono gospod~ dla noclegu po
dr6inych, i w kilkn j eszcze miejscach urz~dzono 
SChronienia dla zaskoczonych sniein~ ZLtWieru
ch~. 

34 
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BRAMINOWIE I KASTA KS14ZJtCA 

W INDYACH WSCHODNICH. 

Zeglarz jakis arabski opowiada ze plyn~c z Bas- wiekiem opatrznosci, stan~la w walce z ide~ osta
sory do Chin napotkal na pobrzezu malabarskiem tecznego zniszczenia; Brama zas z wysokosci nieba 
pokutnika indyjskiego siedz~cego w postawie za- bezczynnym byl swiadkiem tej walki. W nast~p
dumanej, z twarzf! obrocon~ ku sloncu i bez inne- stwie wiekow Wisznu i Ciwa zostali w wyobraze
go ubrania procz skory pantery opasuj~cej mu bio- niu Indyan oddzielnemi bozlrami, maj~cemi ooobne 
dra. "'v s.zesnascie lat pozniej, dodaje tenze po- swiqtynie czci swojej poswi~cone, i kaplanami ich, 
droznik, zwidzalem zn6w to pobrzeze, i zastalem r6wnie jak Bramy, zostali braminowie, kt6rych za
pokutnika w tej samej jeszcze postawie. Zdziwilo daniem byl wyklad tajemnic i poda1l. religijnych. 
mnie to najwi~cej ze czlowielr ten nie spalil si~ na Calosc tych podan, zlozona ,;v zbiorze Rig- We-
sloncu." da, tworzyla jakby ark~ przymierza narodowosci 

Pokutnik ow nieruchomy,pogr~zony w gluchem aryas'ow 1
). W miar~ atoli jak! aryasy, usadowi

dumaniu przez przeciq,g Iat wielu, doskonalem jest wszy si~ na ziemiindyjskiej, szerzyli swe zdobycze, 
podobienstwem lndyj, kt6re od trzydziestu wie- podbijaj~c n1ieszkanc6w pierwotnych, nios~c im 
kow rozpatruj~ si<2 wistocie bostw swoich i w prze- cywilizacy~ swoj<2 i zwyczaje,-wypadki history
znaczeniu czlowieka. l{raj ten wyglaszal przez czne coraz wi<2kszego nabieraly znaczenia. Zna
usta swych kaplan6w dogmata religijne i piesni komite czyny i slynne imiona zacz~ly w roznych 
slawiqce czyny bohaterow; lecz w czasie gdy 'vszy- epokach domagac si~ swoich piewc6w. Zt~d dwa 
stko dokola ulegalo zmianie, tu wieczna panowac powstaly rodzaje pomnikow pismienniczych: lJU? .. a
si~ zdawala nieruchomosc. Ajednak In dye w tym ny czyli poematy religijne w liczbie osmnastu, opi· 
stanie przetrwaly wiele innych narodow, na pozor suj~ce stworzenie swiata, zycie pierwszych ludzi, 
nierownie silniej i zywotniej uorganizowanych. genealogi~ patryarchow i krolow, i epopeje, jak 
Tajemnicy 1vi~c tej tr,valosci szukac nalezy w od- JUahabrFrata, Rama}ana, Z.laguwansa i t. p., poema
wiecznych pra\vach i instytucyach tego kraju, a ty historyczne, skreslone wszakze pod wplywem. 
z tych najdosadniej charakteryzuje go ta wlasnie, idei braminskiej. W obu tych rodzajach poezyi 
ktorej istnienie tamowalo wszelki post~p, instytu- gl6wnt1 osob~ jest zawsze jaki bramin albo lrsza
cya kastowa. t?'ya, wojownilr z plemienia aryas'ow, wyniesiony 

Jakim sposobem pot,vorzyly si~ pierwiastkowo na kr6la przez namaszczenie. I nie moglo bye ina .. 
kasty indyjskie? w ktorej mianowicie epoce po· czej: kazde albowiem spolecze1l.stwo uosabia si~ 
wstalo to dowolne na pozor rozczlonkowanie spo- w tych co dzialaj~ i w tych co dzialanie wywolu
leczenstwa? s~ to pytania niepodobne do rozwi'b- j~. Otoz jezeli braminow uwazac nalezy za dusz~ 
zania w spos6h scisle naukowy, dla braku zupel- i rozum narodu indyjskiego, wojownicy -lcsi~z~ta 
nego dokument6w historycznych. Jedynem w tcj SC1J jego sercem i ramieniem. Badac wi~c _{)owsta .. 
mierze z,r~dlem, z kt~rego z?adywaC nam ,w_olno I nie i rozwijani~ ~i!il kast ,b~·amiD.skiej .i ks.i~Z.<;J cej, 
przeszlosc, s~ podanut rozs1ane vv ob:fitosc1 po jest to obeznac SlQ z caloscu~ narodu Indy.Jskiego, 
epopejach i J)UJ'anach indyjskich, po picsniach rzu- i sledzic tresc zasadnicz~ jego zywota spo}ecznego. 
conycl1 przez bramjn6w na liscie palmowe pi6rem · 
2 bambusowej trzciny. I. 

Pierwsi teologowie indyjscy uznawali jednego Braminowie, z powodu swej znajomosci pism 
boga, Bratng, od ktorego "vyszedl swiat caly i swi~tych, nazywani s~ u Indyan wz"dzqce1ni ( po 
wszystkie istoty. Innni potem mysliciele pocz~li sanskrycku widwas); pod nierni stopniujq si~ trzy 
zastanawiac si~ nad zachowaniem stworzeniai prze- pozostale kategorye: ksi~i~t, mieszczan i niewol
widywac je(Yo koniec: i pierwiastek zachowawczy 

wcielil Si\l 
0 

w osobie Wisznu • a pierwiastek ni- I) Przodkowie Indyan sami si~ nazywali aryas' ami, l~ jest 
szcz~cy w osobie Ciwy. Idea czuwaj~cej nad czlo- Iudirni godnemi poszanowan ia. 
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nik6w. Tym sposobem calosc organizmu spole- Nauczyciele calego narodu, duchowi przewodnicy 
cznego na cztery rozpada si~ kasty, nieprzebyt~ ksi~z~t, powolywani do spelniania obrz~dkow re
od siebie przedzielone zapor~. Znajomosc j~zyka ligijnych w gronie rodzin, braminowie nie mogli · 
i skreslonych nim pism religijnych, uwazanych za piastowac razem wladzy swieckiej. Jakkol,viek 
objawione, studyowanie tych pism i wyklad ich ziemia nalezala do nich z prawa,inne przeciez sta
profanom stanowi ~rzy~ilej ~asty bramin6w, ~lu- ny zb~eraly. z. n~ej kwiaty i owocc, obejmowaly j~ 
macz?cy zarazem n1ezm1~rn~ 1ch ~r,z:wag~ pohty- , w pos~adanre 1 c1~gn~ly z niej korzysci. Jakiez wifJc 
czn~ .I t?'v~rz~sk~. By nie,.~ozwolrc 1nn!~ kasto~ w zycru :zec:ywrstcmjest znaczenic obecnc tej ka .. 
podn1esrenra sr~ do wlasneJ rch wysokoscr, bram1- sty tak l1cznej, ktora zpost~pem czasu coraz bar
nowie postawili aksyomat, ze nauka moze bye dziej si~ rozrastaj~c, nie mogla ten1 samcn1 zacho
udzialem Iudzi tylko w miar~ wyzszego lubnizsze- wac nietkni~temi wszystkich swych przywilejow? 
go szczebla jaki zajmuj~ w spoleczenstwie. Ko
deks religijny Indyan, przypisywany pierwszemu 
~1.anu, synowi tego ktdrpy istnieje sam jJtzez si~, 

orzeka obowi~zki czterech kast wymienionych 
w slowach nastQpuj~cych : , Brama dal w udziale 
kaplanon1 (braminom) nauk~ i wyklad pisma, od
bywanie ofiar i przyjmowanie ich od drugich, pra
wo rozdawnictwa i poboru; na wojownika ( ksza
trya) \vlozyl obowi~zek opiekowania si~ ludem, 
swiadczenia uczynkow litosciwych, czytania ksi~g 
swi~tych i wstrzymywania si~ od rozkoszy zmy
slowych. Staranie okolo trz6d, udzielaniejalmuzn, 
handel i uprawa gruntu s~zatrudnieniem wlasciwem 
rolnikom i kupcom (waisya}. Lecz niewolnikom 
(kudra) istota najwyzsza zakreslila j eden tylko o
bowiqzek, sluzenia bez oporu klassom poprzedza
j~cym. Braminowie bowiem wyszli z ust Boga, 

• • • 1 • • • ,. 

WOJOWnicy z Jego ~ ramienia, m1eszczanre z uda, a 
niewolnicy z jego nogi." 

Panowanie przeto kast na niewzruszonej, bo re
ligijnej, spoczywa w Indyach podstawie. Bramino
wie , uznani nietylko za wynik bezposredni mysli 
Najwyzszego B6stwa, ale nadto za pierworodnych 
jego synow, dzicrzC! berlo spoleczenskie. ,,Ponie
lvaz wyszedl z najszlachetniejszej czQsci ciala bo
skiego, mowi ksi~ga Manu, poniewaz jest pierwo
rodnym synem ziemi, a nadto obeznanym z tajem
nicami ksi~g swi~tych ' bramin panowac ma nad 
swiatem! vVszystko co ziemia obejtnuje, wszystko 
co i tniejc jego jest wlasnosci~. '' Niepodobna, zai
ste' prawa pierworodztwa w szerszom pojmowac 

• znaczen1u. 
Jednakze w zyciu praktycznem tak abstrakcyj

ne pojmowanie przywilejow jednej kasty dlugo 
utrzymac si~ nie moglo. Objawione nawet prawa i 
najbardziej szanowane przepisy wstrzymac nie zdo
laj~ rozwoju spoleczenst,v; konczy si~ zawsze na 
tern ze urojenia znikaj:}, albo przynajmniej trac~ 
na swej mocy, a rzeczywistosc wyst~puje na jaw'. 

Indye Wschodnie podzielone s~ na mn6stwokru
ik6w, rz~dzonych przez oddzielnych wladzcow, 
z ktorych kazdy ma dwor swoj malenki. Przy ?'a

dia·c~ tych 1
) braminowie wiele waznych pelni~ 

obowiC!zkow, sq. bowiem ich kapeln.nami, przewo
dnikami ducho,vetni, doraclzcami, n1iuistran1i, nau
czycielami, astrologami, sekretarza1ni it. d. "\V sze
dzie gdzie tylko pole dla mysli Iub slowa, o~i 
w picrwszym stawaj~ rz~dzie. Gdy zas zabra
knie tych wyzszych dostojenstw, przyst~pnych na
turalnie ty lko dla szczuplej stosunkowo liczby, 
wtedy prawo starozytne otwiera im szranki szero
kie zawodow podrzgdnych. , Jezeli bra1nin, kto
ry, m6wi k.odeks Manu, nie zdola wyzyc z ,vy
l~cznego oddawania si~ swemu powolaniu, to mo
ze zostac zolnierzen1, kupcem lub rolnikiem." W i
stocie tez "vielu braminow zajmuje si~ bankier
stwem, wekslarstwem i sprzedazq, materyj jedwa
bnych. Inni, przywdziawszy n1un<.lur CYJJa}a, slu
z~ pod sztandaratni Anglii; a ze wyraz cypaj w j~
zy ku indyjskim oznacza nietylko zolnierza, lecz i 
po prostu odzwiernego, przeto niektorzy pod skro1u
nyn1 tyro tytulem przyjmuj~ sluzb~ bezplatnt1 po 
palacach ksiC1z~cych i domach prywatnych. Tam, 
zasiadaj~c powaznie w podwojach, oznajn1iaj~ oni 
przybycie gosci i oddaj~ poklony przechodz~cym 
dostojnikom. Ale i podrz~dne to stanowisko nie 
przeszkadza bra1ninowi bye samym sobq. Przepa
ska kaplanska wyglG1dajC!Ca Z pod tuniki s'viadczy 
o jego godno~ci, a w rannych godzinach, zanim 
natr~tny przekupien jaki zastuka do wr6t domo
wych, odbywa on w swej izdebcc przepisane ob
mywania i odmawia pacierze. Potem przybiera 
SifZ starannie, zakr~ca w~sa i zasiada w n1iejscu 

1) Ratlitt oznacza 'v Jndyach ksi~cia 'cyyznajl!cego religil} 
Bramy. Wyzna\VC(l\V zas islamu albo potomko'v Mogolow na
tywajq tam z arabska Iub z perska: szach, padiszach, nizam 
n.abab i t. d. 
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przeznaczonem, oparty durnnie na swym kiju, jl11czl!cem rOZnorodne plemiona indyjskie ; znieSC 
w postawie prawdziwie pos~gowej. j~, znaczyloby zepchn~c nagle cal~ ludnosc od 

· Cypaj i odzwierny przedstawiaj~ braminow,ubo- brzegow Indu do Gangesu, od Hin1alaji do Ceylo
gich, nie posiadaj~cych dostatecznego wyksztal- nu, z ~rogi po ktorej ona od trzec~ tysi~cy lat je
cenia dla utrzymania si~ z piora. Usposobionym dnostajnym zawsze kroczy pochodem. 
zas w tym wzgl~dzie kompania ofiaruje posady, 
cz~stokroc bardzo korzystne i chciwie poszukiwa
ne. Najzdolniejsi przy bibliotekach publicznych 
odczytuj~, poprawiajGb i przepisuj~stare r~kopisma. 
Inni, znaj(!.cy dobrze j~zyk angielski, a niekiedy 
na,vet i fi~aFlcuzki, pracujq, po biurach lub Iran to
Tach negocyantow, gdzie wi~ksz~ cz~sc dnia tra
'\vic musz~ na zaj~ciach swieckich; ale gdy tylko 
wybije godzina spoczynku, wracaj~ natychmiast 
do domu, dla zatopienia si~ w ksi~gach swi~tych. 

Najszcz~sliwszemi atoli z calej swej kasty, a na
vv-et z ogolu mieszkanc6w tej najpi~kniejszej cz~
sci Azyi, s~ braminowie zajmuj~cy niejako srodek 
pomiQdzy doradzcami krolewskiemi i pisarzami 
Liur, kt6rzy w vviejskie1n gdzies ustroniu pelni~ 
sluzb~ 11rzy l)agodach i ci~gn'! z nich dochody. 
Tam zaden zywiol obey, zaden zwyczaj narzuco
ny nie zukloca ich spokoju. Skupieni w znacznej 
liczbie okolo swych swi~tosci' rowni pomi~dzy 
sob~, zespoleni mysl~ i d~zeniem, braminowie ci 
zyj~ z zonami i dziecmi w najslodszen1 far 1ziente. 
Cudnie woniej~ce lrwiaty otaczajCb ich mieszlrania; 
owoce o:fiarowane codziennie bostwom granitowym 
sluz~ in1 za pokarm. W czasie gdy sloi1ce, prosto
padle rzucaj<!c swe promienie, ogniste na ziemiQ 
zlewa potoki, oni szukaj~ ochlody pod cieniem sze
rokolistnych drzevv mangowych, albo nurzajC1 si~ 
w wodach krynicy okolonej lotusem. 1V uzywa
niu tych rozkoszy marz~ oni o bostwie ktore to 
'vszystko stworzylo, ktorego pierworodnemi czujGb 
si~ synami, ktore im dalo zamilowanie zycia samo
tnego, obok du1ny niezmiernej i p,roznosci, stawia
j~c ich \V wlasnem przekonaniu wysoko ponad 
s1-viaten1. Dopiero gdy chlod wieczorny on1dlal~ 
orzez,vi przyrod~, braminowie, przy ponurym od
glosie rogow z konch morskich., rozpoczynaj~ je
dyn~ S\V~ prac~: ofiary przy pagodach. 
""\Vidziemywi~c ze kasta braminow, jakkol,viek po

Inieszana ze wszystkiemi niemal klassami spolecz-
tJ 

nosci indyjskiej, nigdy jednak nie przestaje bye 
sam~ sob~. Najpot(Jzniejsza to rzeczy,viscie ary
stokracya, ktorej ubostwo nawet nic ujmuje do
stojenstwa, arystokracya dziedziczna, zbrojna 
w przy,vileje uswi~cone prawem cywilnem i reli
gijnem. Kasta ta jedynem dzis moze jest ogniwem 

II. • 

Jak ltasta kaplanska glowGb i dusz~, tak kasta 
ksi~z~ca czyli wojownicza (kszatrya) jest rQk~ i 
sercem spolecznosci wschodnio-indyjskiej. J ednak
ze prawo pi sane przez braminow nie przyznaje wojo
wnikom ,vladzy bezposredniej; wladz~ t~ owszem 
nadali im kaplani, gardz~cy ni~ jako pier~voro
dni synowie bostwa, ktorym dose aureoli swiQ
tosci otaczajC!cej ich skronie. Ksj~z~ta przeto s~ 
w sprawach swieckich tylko jakby namiestnika
mi Boga stworzyciela. Kodeks Manu w lrilku szla
chetnych wyrazach okresla obowi~zki ksi~z~t: 
,,Kszatrya, wedlug woli Stworcy, powinien opie
kowac siQ ludem, rozdawac jalmuzn~, spelniac 
ofiary i czytac ksi~gi swi~te. ,, 

Brama wi~c nie na to udzielil w!adz~ tej kascie. 
aby pogr~zyc si~ mogla w gnusnosci i zbytku, aby 
o wlasn~ tylko starala si~ korzysc, lecz aby czu
wala nad dobrem podleglych sobie ludow. Pocho
dzenie kszatry'ow takze jest boskie, ale o stopien 
juz niisze od pochodzenia bramin6w. Ci, jako wy
szli z ustBramy, SC! bezposrednim wynikiem ducha 
bozego; tamci, jako wyszli z ramienia, wiQcej juz 
zmyslowem jego narz~dziem. 

Mimo to wszakze atrybucye kasty ksiq,z~t-wo
jownikow bardzo s~ rozlegle, bo kodeks religijny 
obdarza ich straszliw~ broniC1 !rary, kt6rCl! Manu 
w nast~puj~cych opisuje wyrazach: ,I{ara jest 
wladzcCl! pot~znym, zr~cznym administratorem, s~
dzia-szafarzem slusznosci. l{ara rz~dzi ludzmi, ona .... 

ich oslania, oua czuwa gdy wszyscy snem zmorze-
ni. Bez niej l{ruk dziobalby swobodnie ryz prze
znaczony na ofiary, a pies 1 ) wylizy,valby 1nas!o 
oczyszczone; nie byloby juz prawa wlasnosci; czlo
wiek najuizej postawiony zaj~lby przemoc~ miej-· 
see najwyzszego. ·J(ara rz~dzi lt~dzmi, bo trudno 
znalezc czlowiek:a z natury cnotl1wego. Przez bo
jazn tylko lrary swiat moze uzywac dozwolonych 
sobie przyjemnosci." Widac ze starozytni m~drcy 
indyjscy nie przypuszczali, jak niektorzy z nowo-

1) W wyobraieniu ln<.lyan kru~ i p~es. sq ~vyierz~t~m.i nie .. 
czysterni, a pro~a~acyq przez nwh SWlQtosct za naJWH~ksze 
tnvazaj<} nieszcz~sc1e. 
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czesnych .filozofow, ze czlowiek rodzi si~ dobrym, 
a cywilizacya dopiero psuje go, zamiust poprawic. 

lV edlug kodeksu religijnego, rada, zlozona po 
wiQkszej cz~sci z bramin6w, powinna cznwac nad 
wladz~ ksi~z~c~h zapobiegac jej naduzyuin i 'vszel
kim samowolnosciom. Otoczony ponQtami, wladz
ca winien powsciC!-gac swe nami~tnosci i panowac 
nad zmyslami. Obarczony sprawa1ni pa11stwa, obo
wi~zany jest znac wszystko cokolwiek odnosi si~ 
do handlu, przemyslu i uprawy roli. Prawo w spo
sob surowy oznacza zatrudnicnia jcgo dzienne; 
nakazuje aby wstawal rano, powital braminow, 
pracowal potem z rad~, wysluchiwal zazalen pod
danych, przegl~dal wojska, aby jadal umiarkowa
nie i nie przebywaJ zbyt czQsto w mieszkaniu zon 
swoich; slowem wedlug przepisu rna to bye czlo
wiek zarazem najswiatlejszy, najpobozniejszy i 
najumiarkowanszy w calem sw(:hn krolestwie. 

Tyle co do z~j~c wewn~trznych ; na zewnfbtrz 
przeciwnie, a zwlaszcza w czasie wojennym, zy
cie jego przybiera swietnosc prawdziwie monar
SZC!. l{szatrya wyst~puje na czele swych hufcow, 
otoczony licznym orszakiem oficerow niosC!cych 
goclla wladzy krolewskiej, sloncochron i bunczuk 
do odp~dzenia much. Armia jego podziclona jest 
na kolumny: na czele oddzial tyralierow, w srodku 
i w tyle wyborowa piechota, po bokach jazda i 
z obu jej krancow slonie. Tu ksiC!z~-wojownik 
nieograniczonym jest panem i moze dzialac zupel
nie wedlug natchnien osobistej swej odwagi. Pier
wsza rzecz nie uciekac, bo smierc na polu bitwy 
przysparza slawy doczesnej, a w przyszlem zyciu 
wieczne zapewnia szcz~scie. Prawo stanowi ze zol
nierz nie dotrzymuj~cy placu w bitwie obci~za si~ 
wszystkiemi grzechami swych przywodzcow, a 
samust~puje im zaslugi dobrych swych uczynkow. 

J ednak zaden kszatrya, czy krol czy pro sty wo
jownik, 11omimo obowiq,zkowej odwagi, nie powi
nien bye nieczulym na wzgledy ludzkosci. Manu 
zaleca n1u nie uzywac nigdy broni zdradli,vcj, strzal 
zatrutych lub wyz~bionych, nie uderzac na prze
ciwnika powolnego albo blagaj~cego o JaskQ, ani 
na bezbronnego, ani na uspionego, ani wreszcie na 
walczf1cego z drugim. Co wiQcej, gnie\v jego po
wsciC!gnC!-C si~ winien wobec nieprzyjaciela pochy
lonego smutkienl, oplakuj~cego na przyklad smierc 
oj ca, syna lub przyjaciela. 

Wyznac nalezy iz pierwszy obowi~zelt ksi~z~t, 
opieka nad narodem, nie zgadza si~ z tym duchem 
\VOjowniczym, Z t~ z~dz~ odznaczenia si~ W boju. 

Rzeczywiscie tez prawodawca indyjskiuwaza woj
n~ za kl~sk~ i zaleca unikanie jej wszelkiemi spo
sobami. ,1V sprawach ludzkich, mowi on, los za

wsze wazn'1! odgrywa rol~; a ktoz poszczycic si~ 
moze stal~ przychylnosci~ tego bostwa niezbada
nego? Dlatego w kazdem przedsi~wziQciu nalezy 
bye zr~cznym i przewiduj~cym. '' Zapewnic pokoj, 
ustalic 'vladzQ sw~ ukladami, przysporzyc sobie 
wplywu i zietni bcz dobycia or~za, take]!, podlug 
kodeksu Manu, powinna bye nieustanna d~znosc 
krola. Dobrzc uorganizowane i wycwiczone woj
sko zjedna mu powazanie u · s~siadow; dosyc mu 
b~dzie pogrozki, aby uzyskac to czego zapragnie, 
dosyc przemowienia, aby znalezc posluszenstwo. 

III. 
Rzcczywiscie wi~c wladza krolewska wIndy

ach' pomimo absolutnej swej formy' niezmiernie 
jest scisnion'h ustawami narzuconemi jej przez bra
minow. Trndno nie podziwiac zr~cznosci z jak~ ta 
kasta umiala ksi~zeJ:t swych uczynic dosyc silnemi 
aby sobie przez nich zapewnic przewagg i spo· 
koj, a dosyc znow slabemi by korzyc si~ musieli 
przed pot~g~ kaplanow. Sam po ta,viony ponad 
prawem, bramin nie l~ka sifJ gniewu swego pana, 
bo l\1anu mowi najwyrazniej ze pierworodny syn 
Boga nie moze bye karanym smierci~h chociazby 
najwiQksz~ popelnilzbrodni~; co najwyzej dotkn~c 
go moze czasowe wygnanie , bez pozbawienia ma .. 
j~tku. 

Jesli krolowie-wojownicy przestrzegaj<Jt prawa i 
pomyslnosci narodtl, to braminowie znow strzeg~ 
niejako kr616w. Tak jest obecnie; lecz byloz tak 
za\vsze przez ci~g trzydziestu stuleciow? Na to py .. 
tanie odpowiedziec nalezy przecz~co. vV czasie 
pierwszego urz~dzania si~ narodowosci aryas'ow, 
kasty jeszcze nie jstnialy. Rodziny pod lttorych 
przewodem naplywowe to plemi~ Indye zagarnQlo 
dostarczaly wtedy i kaplano\v i wojownikow ze 
wspolnego wyszlych gniazda. Poiniej kaplani-o
fiarnicy przy swi~tyniach zaczQli wylq.cznie odda
wac si~ sprawowaniu obowi~zlrow religijnych, a 
obowi~zki te coraz wi~kszego nabieralyznaczcnia. 
W miarQ zno\v '\Vzrostu ludnosci nieliczne zrazu 
pletniona w oddzielne rozrastaly si~ narody, a na
czelnicy ich przyjmowali tytulkrol6w. OdtC!-d wi~c 
rodziny kaplal1skie i ksi~z~ce wyraznie odstry
chn~ly si~ od siebie: pierwsze uosabialy w sobie 
tradycye przeszlosci i pierwiastki cywilizacyjne; 
drugie interes terazniejszosci i widoki dumy oso-
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bistej. ktora w poczuciu swej sily niewiele dbala 0 

podania. Gdy jednak klassa wojownicza dobila 
siQ stanowiska niezaleznego, gdy ufntt w liczne 
swe warownie nie schylala juz czola przed pot~g~ 
kaplanow, wtedy ci ostatni zaczfJli przemysliwac 
nad sposobami ukr6cenia dumy kszatryow, i w celu 
tym zaprowadzili podzial na kasty.. Allegorya 
przedstawiaj~ca cztery kasty indyjskie jako wy
szle z czterech roznych cz~sci ciala Bran1y, zawie
rala juz w sobie zarod ostatecznego wywyzszenia 
si~ kaplan ow, ktore stac si~ mialo podstuw~ przy
szlej budowy spolecznej. 
· Przywlaszczaj~c sobie miano pierworodnych sy

n6w Boga, dostojenstwo strozow i nieomylnych 
tlumaczolv prawa religijnego, braminowie tern sa
mem postawili si~ wysoko ponad kastC! ksiq,z~
C(J;. U znawali wprawdzie pot~g~ wladzy doczesnej 
wcielonej w osobie panuj~cych, egzaltowali j~ na· 
wet wobec ludu, lecz sami odmawiali jej hold6w, 
zastrzegaj~c sobie przywilej l\:ontrolowania i w ra· 
zie potrzeby uniewazniania akt6w krolewskich. 
Kr6lowie tez, zadowoleni w swej dumie, nie sprze .. 
ciwiali si~ wcale temu podzialowi wladzy, nie poj
muj~c zapewne ze im naznaczal stanowisko dosyc 
podrz~dne. Potomkowie pierwszych 1\:siq,zq.t z czy
stej krwi aryas'ow zacz~li z czasem oddawac si~ 
wszelkiego rodzajubezprawiom, co stalo si~ powo-

dem coraz grozniejszegopowstawania przeciw nim 
braminow, ktorzy glosno rzucaj~c kl~twy na odst~
pnych, cichaczem wplyw swoj rozszerzali i dopel
niali na sw~ korzysc prawa religijne. Tym sposo
bem wladza najwyzsza przeszla zwolna w r~ce ka
sty przedstawiaj~cej pierwiastek cywilizacyjny, a 
razem n1arz~cy i poetyczny, narodowosci indyj
sl{iej. Byla to era prawodawcza, i braminowie dzi
siajsi, wy·vvodz~cyrod swoj od m~drcow tamtoczes .. 
nych, mog~ rzeczywiscie szczycic si~ starozytno
sci~ swej kasty, bo epoka ta odpowiada mniej wi~ .. 
cej XII i XIII stuleciu przed narodzeniem Chry
stusa. 

Obalenie wiQC przewagi kszatry6w czyli ksi'b
ZC!t-wojownikow i podstawienie w jej miejsce wla
dzy braminow jest w Indyach od trzydziestu wie
k6w faktem dopelnionym. Rzeczywiscie tez mo
zna powiedziec ze do czasu obecnego wlasciwie 
dwie tylko dotr,valy kasty: kasta kaplanow czyli 
Braminow, i kasta kupc6w·rolnik6w (waisya); nie
wolnik6w bowiem, pod wzgl~dem praw politycz
nych, uwaiac nalezy za nieistniej~cych. !Casta zas 
kszatry6w czyli \Vojownikow, przetrwawszy epo
kfJ swej swietnosci w czasach podboju, dzis niemal 
zupelnie zespolila si~ z klass~ spokojnych mie
szkanc6w wsi, zyj~cych z plodow ziemi. 

, , 
PAZ K.ROLOWY I ZEGLARZ. 

Kazdemu przegl~daj~cemu zbiory motylow l{ra
jowych, w pudn~ w oczy dwa te gatunki, uderza
jq,ce oko swym szczegolnym ksztaltetn i zywem 
nbarwieniem. Dla chlopcow nawet poczynaj~cych 
zbierac motyle,nazwy ich maj~ cos czarodziejskie-

1 go w sobie, moze i dlatego ze trudne s~ do zlapa
nia, chroni~ si~ bowiem szybkiem wzlatywaniem 

' \V gor~. 

Nalez~ ony do familii motylow wlasciwych, Pa
]Jilio. Druga para skrzydel tego oddzialu ko11czy 
si~ przedluzeniem w~zkiem, dose d!ugiem; pomi~-
dzy niem a wewnQtrznym brzegiem skrzydla znaj
duj~ si~ pstre, oczkowate plamki. Macki maj~ za
konczenia paleczkowate. 

Liszki s~ dosyc grube i kr6tkie, gladkie i pstro 
ubarwione. Za glow~ maj~ wyci~galne, z6lte, mi~
siste widelkj, ktorych przeznaczenie dot~d nie jest 
znane. W ydajq, z siebie moen~ won, co in1 slu
zy za obronQ przeciw nieprzyjaciolom. Poczwar
ka wisi na nitce wychodz~cej na obie strony 
z grzbietu, jako tez i na oprzQdzie przytwierdza
j~cym cz~sc tyln~. 

Fig. 1 a d przedstawiaPaziakrolowego Papitio 
JJfachaon .. Tlo skrzydel jego jest zolte, jeduakze 
zmienne w odcieniach. Egzemplarze wyhodowa
ne z liszck po wi~kszej cz~sci s~ blado-siarkowego 
koloru, gdy tymczasem, na wolnosci z poczwarek 
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wyszle, s~ zazwyczaj odcienia ciemnego. R6zne 
zas czarne wzory na tem tie lepiej przedstawia 
obok umicszczona rycina, anizeli wszelkie opisy. 
Tylne skrzydla koncz~ si~ ogonkiem, jednak nie 
tak dlngim jak u Zeglarza; przy nim znajduje siQ 
oczkowata plamka, pi~knego cynamonowego ko
loru. 

Liszka pocz~tkowo czarna, z malemi kolcami i 
biaJ~ plamk~ na grzbiecie, w doroslym stanie i po 
dojsciu do 3/ ~ cala dlugosci rna tlo zielone, a na 
niem czarne obr~czki z czer,vonawemi kropkami. 
Znajdowac j~ mozna dwa razy w roku, na wiosnfJ 
i latem; zywi siQ liscmi rozmaitych gatunkow ro
slin baldaszkowych' mianowicie karolku' kopru 
pospolitcgo i wloskiego. Liszka przemienia si~ 
w zielonCJt, wzdluz z6lto pr~zkowan~ 'poczwark~, 
z wysokim grzbietem. Po 14 dniach wychodzi 
z niej motyl. Motyle lataj~ce na wiosn~ pochodz'h 
z liszek kt6re sifJ w p6znej jesieni zamienily w po
czwarki. 

Paz kr6lowy, upowszechniony prawie po calej 
Europie, tak w gorzystych okolicach jak i na pla
szczyznach; nnjpospolitszy jednak bywa w gai
lrach obfituj~cych w kwiaty, na brzegach las6w i 
na l~kach gorn ych. . 

\ 

Zeglarz fig. 2 a d Papitio podali1'ius, wyr6wny
wa wielkosci~ Paziowi kr6lowemu; tlo ma wpra
wdzie takze zolte' ale daleko jasniejsze, a wzory 
na niem stanowi€1; podluzne tasiemki, gdy u Pazia 
krolowego SCJJ wi~cej ksztaltu plamistego. Oprocz 
tego oczkowata plamka na dolnych skrzydlach 
inaczcj ubarwiona , a trzonkow~ty ogonek jest 
dluzszym. Liszka zoltawo-zielona, czerwono krop
kowana, z podluznemi, bialawo-zolten1i liniami i 
podobniez ubarwionemi paskami poprzecznemi. 

Zyje na jabloniach, gruszach, sliwach, d~bach, i 
zamienia siQ w poczwark~ brunatn~, od tylu z6lt'!, 
brunatno paskowan~. Motyl lata w maju i sierpniu 
i znajduje si~ w tych samych miejscowosciach 
gdzie i Paz krolowy. 

Fig. 3 przedstawia gatunek zeglarza Papi~io 
Alexano1', znajduj~cy si~ we Wloszech. Motyl ten 
na poz6r motnaby uwazac za posredni pomi~dzy 
Pazie1n kr6lowym i Zeglarzem, l~czy bowiem 
w sobie cechy jednego i drugiego gatunku. Uzna
nym jednak zostal za oddzielny gatunek, i slusznie, 
gdyz po blizszem rozpatrzeniu siQ w jego charak
terach znacznie od tamtych si~ rozni. 

PAN SO~l.OHUB. 

Pan Jan Sollohub herbu Prawdzic, kt6ry z ni
czego wyszedl potem na wielkiego czlowieka, uro
dzil si~ z ojca niewielkiego wcale maj~tku, ale 

· szlachcica osiadlego na Zmudzi. 'V naukach nie
byl biegly, jak wszyscy w ol{ol j ego s~siedzi; ale 
mial, czcgo znowu inni niemaj~, rozum naturalny, i 
odznaczal siQ m~ztwem, dwie zalety kt6re mu po
tem sprowadzily w dom fortunQ i powazanie u lu
dzi. Wszedl bardzo wczesnie do sluzby rzeczypo
spolitej; byl w dragonach litewskich, nareszcie 
dor"''" ttl siQ dow6dztwa chor~gwi, kt6rej jakis czas 
porucznikowal. W ziemstwie wysluzyl tez sobie 
czesnikostwo zmudzkie. Trafil wlasnie na cza
sy Karola XII. V\7i~c nic dziwnego ze po roznych 
k~tach swiata ucieral siQ ze swoj~ chor~gwi(}~ ze 
wszerz i :wzdluz cal~ Polsk~ przeszedl, zc odby
wal roine marsze i konno i pieszo, i goni~c i ucie-

kaj~c, ze, jakto mowi~, nawozie by! i pod wozem. 
I c6z dziwnego ze siQ r6znych wojsk napatrzyl, ze 
duzo wiadon1osci nabyl, ktore rozwinQly potemjego 
rozum naturaluy? Przyszlo do tego szcz~scie, a ze 
szcz~sciem juz reszta, i niebylo o co wiQcej si~ sfa .. 
1·ac; zaszczyty same siQ znalazly. · 

Bylo to w naszych stronach, w Gosty11skien1 na 
:Nlazowszu. Pan czesnik stal z regimentem na 
kwaterach gdzics w okolicy. Raz wypadlo mu ja
kos jechac za prowiantem po szlachcie, z czem go 
'vysy lali starsi. Czy u1nyslnie, czy po drodze, \VSt<!
pil Sollohub do pana Szamowskiego, ktory mial 
kilka corelc na wydaniu. Pan Szamowski byl to 
z dziada pradziada dobrze osiadly, bardzo powa
zany i zamozny obywatel, koso z kosci gostynskiej 
ziemi, bo przodkowie jego ci~gle kasztelanowali 
w I\:onarach, w Socl1aczewie, w Gostyniu i Brze-
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zinach. Gosc w dom, Bog w dom; wi~c naszego nast~powalo z kolei. Ojciec d~sal si~ i niechcial 
czesnika po staropolsku przyj~l pan Szamowski. wydac za m~z c6rki, bo niewiedzial za kogo j~ wy
Gadu, gadu, a tymczasem wino prze1ewalo ' si~ tyl- daje. Juzcic Sollohub byl szlachcic, tak mowil sam 
ko po kieliszkach i j~zykach, czas schodzil, wresz- i tak musialo bye, ale gdzie i jaki jego maj'!tek? 
cie i gospodarzowi i gosciowi mocno si~ zaku- kto go rodzi? kto go zna w tych stronach? jednem 
rzylo w czuprynach. Przyszla Sollohubowi pora slowem czy mozna si~ bylo z pewnosci~ na niego 
odjazdu, ale ''ochoczy szlachcic gostyx1ski ani dal spuscic ze, bene natus et JJDssessionatus. Przecie za 
sobie o tern z poczC!tku m6wic; kiedy wyrwal siQ byle kogo c6rkiby nie oddal Szamowski. Do Zmu
przecio nasz czesnik z tych gor~cych usciskow dzi strasznie daleko. Co za potrzeba Mazurowi az 
i juz na konia wsiadl, maj~c wracac do chor~gwi, tam cork~ za m~z wydawac; nibytq pod bokiem 
gospodarz raz jeszcze z kielichem w r~ku wycho· kawalerow i Jepszych nie bylo? A potem coz za 
dzi na ganek i wnosi strzemiennego. Sollohub pic los dla panny, zeby az na Zmudz j~ gdzies wysy
niechcial, hoc trudno z zapruszon~ glowcz, wracac lao w k~t swiata? Jest maj~tna, wi~c zuajdzie }a two 
do komendy; ale kto si~ wyprosi przed goscinno- mQia, a moze kogos z moznych obywateli dostanie: 
sci~ l~czyck~ lub gostyllsk~? Rad nie rad, moze na l\1azowszu dnzo kasztelanow, duzo wysol{ich 
chc~c si~ zbyc Szamowskiego, przystaje Sollohub ziemskich dostojelistw. .J(to r~czyl z reszt~ ze 
jeszcze na kielich niby ostatni, ale pod warnnkiem Sollohub jest czesnikiem zmudzkim? A chocby tak 

· zeby kt6ra z c6rek gospodar~a wyszla na podw6- bylo, bez stosuukow i bez zwi~zkow na czesniko
rze i wypila do niego na pozegnanie. Staly juz na- stwie tern moze zakonczyc caly swoj zawod, kie
wet podobno wszystkie pannySzamowslrie na gan- dy chor~giew porzuci. W istocie niezawistny los 
ltu, w duchu zegnaj~c odjezdzaj~cego porucznika, dla Heleny, ktora dzis pomi~dzy swojemi blizkie
ktory moze im si~ i podobal, bo kto tam wie o te1n? mi nawet krewn~mi liczyla kilku senatorow, nie 
Us!yszawszy o warunku Sollohuba, wychodzi za- m6wi~c juz o dawnych zaszczytach rodzinnych. 
raz pierwsza panna II elena, i choc si~ jej o to ojciec , W prawdzie i o Sollohubacl1 nie glucho w historyi: 
weale nie prosil, bierze kielich do r~ki, chc~c prze- pochodzili z wielkiego na Litwie rodu Dowojnow, 
pic. Nalano po sa1ne brzegi wina, panna bardzo z ktorych jeden })rzed Jagiell&, zakochawszy si~ 
naturalnie Iedwie ladne usteczka w niem tunoczy- w Polce, przyj::t1 wiar~ chrzesciansk~; potem na 
la, i zaraz Jadn~ rqczkC! pelny kielich podala go- sejmie horodelskim je~en z Sollohubow bral her
sciowi. Sollohub znowu bardzo naturalnie spelnil by polskie, drugi bronil Smolenska za Aleksan
zdrowie sobie podane duszkiem, a na glowie kon- dra, trzeci w lat kilkadziesi~t potem dobrze si~ 
sl{iej postawiwszy kielich, wydoby} pistoletu z za popisal pod Ul~, bo wplaw przebyl rzek~ w oczach 
pasa, strzelil do niego i roztrzaskal w drobne ka- nieprzyjaciela, zeby swoim niesc pomoc. Ale da
walki. Poczem po rycersl{u zwalil si~ z Ironia i wne przyslowie m6wi: ,co bylo a nie jest, nie · 
pannie przypadl do nog, wyznal jej ni ztq,d ni zo~ pisze si~ w rejestr''. Coz Szamowskiemu po owych 
wf!d s'voj~ milose gor~c~, a potem ultl~kn~l przetl Sol!ohubacb, kiedy oto jeden z nich stoi jak kolek 
ojcem i prosil go 0 deklaracy·C! czy na slub pozwa- bez nikogo, biedny, a widocznie konkurnje 0 posag 
la, i kiedy ojciec napily, sam niewiedzC!-c co bogdanki. Zly by! tez pan Szamowski ze wlazl 
robi, bior~c to wszystko zazart, bo i w polowie by- w tak~ brzydk~ kabalEJ. Ale So!lohub nic na to 
}o zartu w tych l{on1cdyach, (z reszt~ kto tatn wic niezwazal, i tymczasem zwawo docieral, przypoini
co pan Sollohub na prawd~ myslal), dal czesnjko- naj~c ojcu wci~z to nieszczQsne slowo szlacheckie, 
wi naszemu pewnie na zarty slowo, panna ser- lrt6re tak okropnie t~tnialo mu w uszach, a kt6re 
decznie to jakos od razu przyj~la i w mysli juz w wi~kszem zostuwalo wtedyuszanowaniu jakdzis 
swojej poslubiJa dozgonn~ wiar~ i milosc m~zowi, dlug kartowy: jal{ dzisiaj dlug siEJ placi, tak 'vtcdy 
kt6ry si~ j ej tak nagle nawin~l, a po rycersku zdo- slow a nalezalo wiernie dotrzymac. Prosb~ i groz
byl serduszko. Mieli potem wszyscy za to dosyc b~ nasz czesnik umial w por~ nadstawiac; to uni
klopotu, kiedy Sollohub przyjechal powt6rnie zal si~, to z ferworem dowodzil ze dobrowolnie 
w goscinQ do Szamowskiego, i juz nie na zarty ale sromu nie zniesie. A dobrze wyrachowal, bo sprzy
na prawu~ przypominal ojcu dane o pann~ szla- krzyly mu si~ juz te wojenne pielgrzymki po swie
checkie slowo. Sodoma dziala si~ u Szamowskich: cie i chcial sobie gdzie osi~sc spokojnie na wsi i 
krzyki, grozby, wrzaski i placze, jedno po drugim rej wodzic pomi~dzy szlacht~, i poslowac na sejmy; 
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chcialo si~ panu Sollohubowi porosn~c w pierze ulin6w i wspanialy zamek, }{tory si~ wznosil na 
przy bogatej zonie i widac nie bardzo rachowal na wzgorzu, a do ktorego przyst~pu bronily fossy, 
swoje zmudzkie maj~tki i urz~dy, kiedy krain~ okopy i mosty zwodzone. Kosciola w Oporowie 
swoj~ rodzinn~ chcial porzucic dla mazowieckich Sollohub z zon~ byli szczegolnemi dobroczy11can1i, 
piaskow. Ajuz tez w kraju robilo si~ cicho, Szwed a nawet podobno go odbudowali kiedy si~ spalil, 
przepadl pod Poltawt!; rycerskiemu czlowiekowi moze za czas6w wojny szwedzkiej. 
kiedy jezeli nie w czasie pokoju si~ zenic. Wszystko szlo dobrze, ale ta pomyslno 'c nieda-

Ha! co robic, slowo si~ rzeklo, rad nierad Sza- wala jeszcze spokojnosci Sollohubowi; co Inial, to 
mowski oddal cork~ panu Sollohubowi i poblogo- jeszcze wszystko bylo za malo; n1aj~tkowi nieod
slawil nowe malzenstwo. Ale nieprzewidywal powiadalo znaczenie urzE2dowe , a czesnikostwo 
dlugo up arty ojciec, jaki sobie skarb kupil w tym zmuclzkie juz mu siQ znudzilo. Wyrobil si~ 1-vtedy na 
niespodzianym zi~ciu, jakie zaszczyty spadly przez wielkiego w Polsce pana Stanislaw Poniatowski, 
to na Szamowskich. Z pocz~tku wprawdzie mu- zi~c Czartoryskich, ojciec p6zniejszego l{rola. 
sial go jakby swoim koszten1 utrzymywac, bo dal Nasz czesnik wolal jen1U tyn1Czasowo bakE2 swie
mu posag, dobra w Gostynskiem i zbogacil pana cic jak lromu inn emu, i doswiadczenie pokazalo ze 
Sollohuba, co to si~ nazywa. Za tescia pieni~dze, a lepiej na tern wychodzil. Dorabiaj~c sifJ sa1njal{iego 
raczej za posag zony, kupi! sobiepan ezesnik bry- takiego stanowiska, szukal moze najstosowniej 
gadierstwo w swoim regimencie, i juz wybil si~ wsparcia u tego, co sam pracq, i trudem 'vyszedlna 
przez to samo na nieco swietniejsze stanowisko. czlowieka z tego co bolalo, jak ma,vial Czarniecl{i, 
Osiadl stale na Mazurach, a zgrabny, zr~czny, za- i kiedy pany 1nozeby na Sollohuba nie spogl'};dali, 
pobiegliwy, umial tak jakos zawin~c sifJ okolo Poniatowski mile przyjmowal to pochlebianie si~ 
szlacl1ty, ze niedlugo nabyl i w Gostynskien1 wzi~- I szlachcica, bo san1 tez chcial cos znaczyc polni~
tosci, ktorej widac nie posiadal na Zmudzi, kiedy dzy szlachtct. Za posrednictwem Poniatowskiego 
j~ tak l ekko porzucil. Juzto fraszka byla dla nie- postanowil starac si~ Sollohub o podko1norst,vo 
go bye deputa,tem i poslem, stawal albowie1n i je- gostynskie, ktore wlasnie ~wiezo co zawakowalo 
d ~ym i drugj1n na V\rszystkie sejmy i trybunaly. po Janie Zoltowskim. Gdyby mu si~ to udalo, bylby 
Tak siE2 szlachcie narzuci!, ze dosyc mu bylo za- pierwszym szlachcicem w swojej zien1i, jakim byl 
chciec, a niezawodnie obrany zawsze zostal. Mo- kazdy marszalek powiatowyna Litwie; niechQtny1n 
wiono tez o ni1n sobie pocichu ze pan Sollohub nawct r~kC! ustaby zamkn~l. Bo n1ial pan Sollohub 
zwykle sam si~ obi era, nie zas szlacbta j ego, de- i niech~tnycl1. Jedni patrzylinaniego z gniewem,ja
putatem i poslem. Mog}a to bye prawda w istocie, ko na intruza, ktory ich kosztem '\lvzn1aga si~ i zy
bo tez rozwielmozyl si~ nadzwyczaj na Mazowszu je; drudzy obawiali si~ w nim znalezc kiedys rna
pan Sollohub. Skupowal w okolo dobra i wlasne gnata. vVplyw Sollohuba siQgal juz i po za ra,vskie 
i krolewskie. Krajewscy, kaszte1anstwo bydgoscy, wojew6dztwo. Oto niedawno L~czycanie obrali go 
sprzeda1i mu swoje prawa do starostwa strzelec- nawet na deputata trybunalskiego(1718) i Sollohub 
kiego w zie1ni gostynskiej, a raczej do ki1ku wio- s~dzil w ich imieniu . Trzeba bylo go skarcic, zeby 
sek, z kt6rych wies Strzelce miaJa s'voj kosciolek sig za bardzo znowu nie rozposcieral Lit,vin po 
parafialny, Myslowice zas i Lubon, czy IJowe:rl, do Maznraeh. Jednakze opor ten spalilna pane~rce, a 
pnrafii gostyt1skiej nalezaly ( konsens kr6lewski kiedy sejmiki przyszly. w liczbie czterech kandy
Krajewskim na to ustctpienie d1a obojga malzen- datovv do podl{omorstwa i Sollohuba podano kro
stwa Sollohubow z dnia 4lrwietnia 1713 r. Sygill. lowi. Naturalnie tam gdzie czterech si~ raze1n obie
ks. 18 str. 39 ). Potem Jerzy z Podhajec Potocki ra,jednomyslnosci bye nie moze; to tez niemial jej 
starosta tlumacki sprzedal mu staTostwo sannickie za sobq, i pan Sollohub, ale o to mniejsza, kiedy 
(6 lutego 1720 Sygill.l9, 220). Kochal zon~ Sol- byl na liscie. 1\:rolowi sluzylo prawo wybierttc 
lohub, bo i jednE2 i drug'! ltr6lewszczyznE2 nabyl z pomi~dzy kandydatow szlachty jednego, a tutaj 
nietylko na swoje, ale ina zony imiE2; kupil tez na juz rzecz jego byla, zeby sig utrzymac przy swo
wlasnosc juz oporowskie dobra, podobno nawet jem. Jakoz w istocie kazal mu krol, za spravv~ Po
jeszcze przed weselem z Szamowskct. Miejsce to niatowskiego, pieczE2towac przywilej na podkomor
historyczne, po slawnej niegdys w ~olsce rodzinie stwo gostynskie, ( 28 wrzesnia 1722 Sygill. ks. 20 
Oporowskich osierociale, mia}o kosciolksi~zy pa- str. 39). Szlachta, ktorej Sollohub byl sol'!- w oku, 

• 
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uciekla siQ do ostatecznego srodka, i kicdy podlug 
prawa nowy dygnitarz zien1ski chcial zlozyc na 
swoj urz~d przysi~g~ ' rzucila si~ hurlnem do 
miasta, bo postanowila niedopuscic Sollohuba do 
przysi~gi. Ale przepad!a i ta nadzieja , bo jezeli 
szlachta byla rezolutna, rezolutny byl takze i Sol
lohub; jeieli szlachta dobyla szabli, to i pan pod
komorzy, jui si~ nie zas czesnikzmudzki, dobywal 
szabli' a postawa jego mowila ze niebQdzie prze
bieral w srodkach tam' gdzie chodzilo 0 wlasn~ 
osob~ i obron~ prawa. Jako brygadier, Sollohub 
mial na swoje zawolanie o:ficerow i caly regiment, 
i swoich ludzi moe zbrojnych, do tego mial serce 
n1~zne i odwag~; to tez kiedy pokazal co umie 
s~lachcie, co dokaze w razie oporu, radzi nie ra
dzi umilkli wszyscy, unizy li sifJ i weszli w nk!ady 
z podkomorzym, z czego zaraz Sollohubowi uro
sla wiQksza jeszcze fortuna ikonsyderacye. Juz si~ 
podpisywal i nazywac kazar z Dowojnow Sollo
hubem; przyswoil tez sobie nazwfJ rzymsk~, i pisal 
si~ z Ursynow. Czasami tez tytulo,val siQ hrabiq,, 
i na uniwersalach wyliczal szeroko dobra swoje i 
starostwa. Przez Poniatowskiego wszedt w blizsze 
stosunki z Czartoryskiemi. Przebojem pchal si~ do 
dygnitarstw. Niedlugo, w lat kilka po podkomor
stwie, zostallowczym wielkimlitewskim, choc nie
porzucal jcszcze pierwszcgo urz~du zicmi go
stynskiej. 

Wsrod tyel1 powodze11, ktore n1u odd~niem r~ki 
swojej otwarla, umiera sama pani podkomorzy
na gostynska w Oporowie ( 11 marca 1727 roku). 
M~z sprawil jej pogrzeb w Oporowie, i kazal tam 
przy wielkiem nabozenstwie pochowac jej cialo 
w koscicle. Jest z tego rpowodu w drul~u mowa 
zalobna ks. Idziego Madejskiego pijara 1

). Pra
wdziwa opatrznosc m~za, pani Sollohubowa przez 
cwicrc wieku bljzko byla dla niego wicrnC1 towa
rzyszkC1 po~ycia. Osoba nadzwyczaj pobozna, jal{ 
wiel~ caly w ktoryn1 zyla, zapisala siQ pani Sollo
hubowa do zakonu ltsi~zy paulinow i wiele s\viad
czyla ltlasztorowi oporowskicmu: znala osobiscie 
ksi~dza Innoccntego Pokorskiego, ktory j~ tez 
wielce })O\vazal. U mierajQ.c, czworo pozostawila 
Bieletnich dzieci, dw6ch syno"\v, z ktorycl1 jeden 
ty lko dorastal syn najstarszy J6zef, ten co to byl 
pozniej za Stanislawa Augusta wojcwod~ witeb-
kim i zako1l.czy! w Polsce rodzinQ Sollohubow, 

1) Data smierci LoV'lczyny z akt brachYa 5ciu ranskiego 
przy kosciele po-paulinskim w \Yarszawie. 0 kazaniu l\1a· 
dejskiego patrz ·vitae el scripta Bielskiego str. 42. 

jako potomek Jjej po mieczu ostatnL J6zef, ktory 
miallat blizko osrnnascie przy smierci matki, my
sial juz o rzeczypospolitej i chcial jej swoje zaslu
gi poswi~cic. Ojciec tez, spuszczajq.c mu pod6wczas 
Sanniki, usamowalnial go niejako, robi~c go sta .. 
rost~ sannickim (konsens krol. 24 kw. 1727 r. Syg. 
21, 149). Mlodszy syn Heleny, Antoni, bylpozniej 
jeneralem artyleryi litewskiej. Corki zas dwie by-
ly takze, Anna i l{atarzyna. Na drug~ matk~ tym 
dzieciom najclziwaczniejszq, w zyciu dobral sobie 
Sollohub kobiet~. Rod jej wprawdzie byl znako
mity, ale humor bardzo niestateczny. Ojciec jej, 
Kryszpin kasztelan trocki, pochodzil z rodziny 
ktora miala swoje chwile swietne, i nazbyt swietne, 
w dziejach juz za krola Jana i jeszcze nawet za 
panowania Augusta Sasa, matka zas jej byla podo
bno ksi~zniczk~ Sanguszkownq, z domu. Ale ka
sztelan trocki umari i kilka corek po nim zostalo 
sierotami; posz}y wi~c na opiek~ wielu krewnych, 
do ktorych Iiczy l si~ wuj ich rodzony, KrzysztofZa
wisza ~tarosta minski. Duio to juz lat od tego cza
su uplyn~lo. l(asztelanki, juz panny na wydaniu, 
za wojny szwedzkiej przytulila do swego domu 
wdowa po drngim Kryszpinie, wojewodzie trockim, 
dziedziczka Rawdan na Zmudzi,pani dumna i boga
ta, kt6ra wielki dworprowadzilaizawsze miala na
okolo siebie kobiety. W ojewodzina nigdy prawie 
ke}:ta niezagrzala w domu, i jezeli sama nie przyj
mowala go sci u siebie, jezdzila przynajmniej ze 
swoj emi pannarni w odwidzinypo roznych do mach i 
bawila siQ wesolo. Calq, t~ stron~, od 1\::rolewca i 
l\1emla az po Troki znala wojewodzina wies za 
wsiq,, dwor za dworem. Nawet wojna szwedzka 
nie z1nienila w niczem dawnego trybu zycia woje
wodziny; w czasie nieprzyjacielskiej pozogi talr 
swobodnie przejezdiala si~ z miejsca na 1nicjsce, 
jak i w czasic polroj u, z t~ moze roinicC1, zc uni
l(aj~c zgielku braci, lubila bawic za granicC! w ro
ku po kilkamiesi~cy. Na ten eel sobie wybrala Tyl
ZQ, kt6ra podowczas niezmiernie wiel c miala pol
sl{iego zywiolu, jeieli nie w towarzystwic miejsco
wem, to w 11aplywowem. Tylza, blizko granic Li
t,vy, zawszc wiuziala w murach s\voich duzo gosci 
z rzeczypospolitej, bo lezala na trakcie handlo
wyn1; ale w owych czasach stala si~ prawie osad~ 
polsk~. Co bogatsza z okolic szlachta wszystka si~ 
tntaj zbierala, unikaj~c tak samo wojny jalr woje
wodzina, a do tego nieraz i droga lezala niejeclne
mll przez Prusy z Warszawy do Litwy, zwlaszcza 
jezeli trzeba hylo unikac Szwedow, albo jezeli po-
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pro stu umkn~lo si~ przed niemi do Prus po b.itwie~ 
Iub bez bitwy: porazony ton~l wtedy w Prus1ech, 1 
dopiero po chwili glow~ w Litwie wynurzal. Tak 
nieraz i hetmani i nie hetmani, roznego rodzaju re
o-imentarze przez Prusy odbywali tam i nazad WQ
drowki, a znwsze zawadzali o Tylz~. l(asztelanki 
trockie wi~c 'vesole prowadzily zycie, ale jedno
stajne; lata uplywaly tymczasen: i skw~sily si~ bie
dne panny. Dlatego potem, l{Iedy s1~ zdarzylo, 
szly za m~z byle isc, nie tak jakby si~ chcialo. 
Zly humor byl wi~c dawniej, a teraz nibyto co
kolwiek lepszy; ale to polepszeuie male, nie nadln
go: kwasy zostawaly z lat niepozytecznie strawio
nej mlodosci. I tak jeszcze nie wszystkie kaszte
lanki wyszly za m~z, a jedna p6zniej bardzo nawet 
star~ pann~ umaria. Jedna z sio tr, K~nstancya, od
dala swoj~ r~k~ p. Kazmirzowi Pakoszowi, lttory 
siQ pi sal z Ullaszewic, staroscie rzeczyckiemu i pul
kownikowi J. IC. Mosci. Najpr~dzej te zwi<1:zki 
starosty byJy powoden1, ze po wielu latach sp~dzo
nych na posludzc publicznej, dochrapal si~ przecie 
do 1nalego dygnitarstwa na Litwie, do chor~stwa 
nadwornego. Otoz z wdowCJ: po tym Pakoszu, a nla
tk~ trojga corelc i j ednego syna, ozenil SiQ powtor
nie nasz Sollohub. Inni powiadajq, ze l(onstancya 
chowala siQ tylko raze1n· z ka .. ztelankatni trockie
mi, i ze nie by la ich siostrq rodzonq,, ale stryjecznf!, 
ze ojcem jej byl wojewoda witebski Kryszpin, a 
matk~RachelaBrzostowska, owa dziedziczka Raw
dan, micszkaj~~a w Tylzy; mowitt ze byla jedyna
czk~ u rodzicow 1

) : " rszystko to zreszt~ dla nas 
jedno, ale to nicoboj~tna, ze poszla za mq.z pani 
l{onstancya raz za Pakosza, d1 ngi raz za Sollo
huba, i ze by la nadzwyczaj dziwnego humoru. 

Przez to malzcnstwo zblizyl siQ Sollohub do 
swoich stron rodzinnych , do Zmudzi, '\V posagu 
albowien1 za zonf!, oprocz innych d6br, wzi~l i R~nv
danie. J ak dla pierwszej malzonki zasiadl na pia
skach mazowieckich, talr dla drugiej, chociaz juz 
mozc nie bogdanki, powr6cil na Zmudz. 

Osiadlszy znown na Lit\Yie, zostal Sollohub mar
szalkiem trybunaln wilenskiego ( 1729 30). Ta 
godnosc nada,vala mu prawo do wyzszych zaszczy
t6w, a ze mial juz pieniq,dze i m6gl zaplacic za 
urz~d, dal trzysta tysi~cy swojemu protektorowi 
Poniatowskiemu, ktory si~ wowczas przenosil do 

1) Ksi&tlz Karpowic~ w ka7aniach swoich VIII, 45 tak jej 
rodowod podaje. Takich zez.nan genealogicznycb moo znaj .. 
duje si~ u Karpowicza. 

korony na 'vojewodztwo mazowieckie, i otrzymal 
po nin1 wysok~ dostojnosc ministeryalnC!, to jest 
podskarbstwo wielkie litewskie. Przysiq,gl na ten 
urzq.d przed kr6lem dnia 17_ grudnia 1731 r. 1) . 

Pilnic dosiadywal Sollobub trybunalow i skar
bowych urz~dow podskarbinskich, po ]{olei to 
w Minsltu, to w Wilnie, to w Grodnie. CzQstowal, 
dawal glosy, wyrokowal i przejezdzal si~ czQsto po 
Litwie i po Zmudzi. Pod sam em Grodnem mial wies 
swoj~ Sider~, w ktorej cz~sto przesiadywal. Z zo
nq, bylo dlugo jako tako. Ponios!a onawtedy niena
grodzon~ strat~, umarl jej albowie1n na zamku ravv
danskim syn jedyny z pierwszego malzei1st'\va, An
toni po imieniu ~). Bylo to przed . an1em bezkrole-

• w1em. 

Podsl\:arbi siedzial w Grodnie podczas zimy, 
gdzie i zona do niego, nieco juz uspokojona, przy
jechala. Byl tam zjazd wielki pan6w litcwskich, 
na czcle ktorych znajdowal si~ ksi~z~ kancler~ i 
regimentarz vVisniowiecki. Zdawalo si~ ze Sollohub 
naklanial si~ cokolwiek ku ksi~cin, li:torego potem 
up6r glownie obalil nadzieje Leszczy:llskiego. J e
dnakzc jalc w Grodnie tak i w Wal'szawie nienalezal 
do zadnych intryg, usun~} si~ na wies przcd regi
mentarzem, a potem, kiedy si~ zni1n zobaczyl wsto
lcy nakonwokacyi, za wiele wypadko\v jnz ich roz
clzielalo. Sollohub przysi~glze obierze Piasta, po
tem na elekcyi za Leszczy:Uskim glosowal i udal 
siQ za kroletn do Gdanska. Odstt1pil Stanislawa 
wtenczas, kiccly juz go samo szcze ~cie opuscilo. 
Dal tcdy dowod staloscj i zacnosci charaktcru. 

Lowiect1vo litewskie pogodzilo ie z po<.lkomor
stwen1 gosty1l.skiem, ale podkon1orstwo niepogo
dzilo sig juz z pod karbstwen1. Od czasu 'vi~c jak 
Sollohnb zostal mini.. trem litewskin1, '\vakowal je
go urzf!d ziemski przez lat kilka. 1 dopicro teraz , 
kiedy siQ uspokoilo w kraju, szlachta na podko
morstwo prowadzila Tomasza Szczavviuskiego, 
ktory byl dot<1d starost'l! g~binskim, a zigcicm Sol
lohuba. Teraz juz szlachcie pochlebialy stosunki 
z moznym panem. Szczawinski Dlial j ego cork~ 
Ann~ za sob~; n1oze go i dlatego obierali, lubo i 
to prawda, ze zacna -rodzina Szczawii1skicb, od 
bardzo dawnych lat zasluzona 'v L~czyckiem, do 
szacunku u sp6lzien1ian wszelkie tniala prawo. 
Obj~wszy podkomorstwo, juz go do smierci Szcza-

1 l }\uryer Polski. , . , . . . 
2 > Ciato pochowane u bernardynow kow1ensk1ch, w s1erpnnt 

1732, Kur. Pol. 140. 

• 
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'vinski nie puszczal. Rzadko kto tak dlugo jak on j~la obloczyny, do ktorych jej za matk~ sluzyla 
siedzial na jakims urz~dzie, bo blizko pol wieku. pani Siedlnicka, podskarbina nadworna koronna, 
Ale k.rol zawsze w przywileju wyrazal, ze urz~d w towarzystwie mQza swojego i najstarszego z wo
Szczawii1ski bierze po Sollohubie podskarbim li- , jewodzicow mazowieckich,KazmirzaPoniatowskie
tewskin1 '). go (1 maroa 1738 r.) W rok pozniej, kiedy juz pro-

Teraz na dobre rozpocz~ly sig Icwasy z zon~. fessyC! miala wykonac, przyjechala matka do War
Zlc panu z niC1 bylo. Dokuczala n1u w rozny spo- .szawy, a obrz~dek odbyl si~ bardzo uroczyscie. 
sob S\VOjemi przywidzeniami i fantazyami. Cierpial Celebrowal sam biskup kamieniecki ' a same kro
dlngo pod karbi, ale wreszcie miarki si~ przebralo, Ie,vny wkladaly na profesk~ zaslon~ zakonn~ i 
a ze to u nas niewiele w bezrz~dzie Irraju bylo skru- ubieraly .i~ w habit ( 11 marca 1739 r.) Nazajutrz 
pulu z sakramentem, Sollohub zarazpocz~l chodzic mloda sakramentka miala posluchanie u kr6lowej, 
0 rozwocl w konsystorzu. Do.gryzala m~zowi pod- na ktorem jej dziQkowala za wszystkie dobra 1). 

sl\:arbinn, ale jednak do tal{iej ostatecznosci dojsc Bogiem a prawd~ powiedziawszy, nie bylo w tem 
niechciala. C6z przecie mogla zrobic przeciwko nic tak barclzo nadzwyczajnego: krolowa lubila si~ 
ten1u? Najprz6d duma kazala ito upokorzenie ze modlic, krolewny lubily bywac na takich obrz~ .. 
strony meza znosic. Rozwod dano im na zasadzie dach i uslugiwac nowicyuszkom; ale pani podskar
ze nie by}o wlasciwego proboszcza przy slubie· bini podoba}o Si~ to niezmiernie i umia}a ZTQCznie 
Kiedy juz "''"szystko si~ skonczy!o i wyrok podpi- korzystac z okolicznosci ze siQ zblizyla do kr6lo
sany lezaJ, \vdal si~ pomigdzy zwasnione mal- '\vej, bo mQzowi lepiej teraz w jego zamyslach 
zcnstwo sam I{si~dz Zienkowicz bis~rup wilenski, i przeszkadzac mogla. 
dopoty zrgcznie okolo sprawy chodzil, zc zgod~ Trzeciego zas ozenienia si~ Sollohuba byla taka 
swi~t<1 pomifZdzy niemi przywrocil, i dlatego tez historya. I\:uzmirz Oginski wojewoda wilenski 
sam nawct dawal im slub po\vt6rny. Zdawalo si~ umieraj~c (w pazdzierniku 1733 r.) zostawil wielki 
ze po takiej pr6bie, kiedy sig obiedwic strony do- maj~tck, cztery c6rki, syna i ·zonQ, z ]{tor~ ulozyl 
skonale poznaly czego im nawzajcm potrzeba, si~ na przezycie i kt6ra naturalnie, przezywszy m~
po,vjnicn byl powr6cic pok6j do zan1ku rawdan- za, zagarnQla wszystkie jego dobra. Pani wojewo
skiego, ale gdzie tam. Podsl{arbina znowu swoje, dzina, W ojnianka z domu, byla to kobieta r6wniez 
fantazya za fantazyq,, a 1n~z sig niecierpliwi i zzy- wyniosla, dziwaczna, jak juz znajo1na nam wdowa 
n1~. Nicdlugo obiedwie strony zno,vn z zacigtosciC!- po Pakoszu. Corkom chybaby z samego nieba spro· 
przemowily do siebie o drngim rozwodzic. Pani l wadzila n1QZOW, tak dla niej wszystko co sig tra
znliarko,vala sig i cofn<Zla po chwili, ale podskarbi fi.alo bylo za 1nale, tak uj~c sobie ludzi nie potrafila. 
postano,vil wygrac bitw<a, chociazby ostatniego Skonczylo signa tern ze jedn~ tyllro najstarsz~,Mar
zolnierza stracic. l(onsystorz 'vile11ski za sl{arbem cybellg, ,yydala za m~z jeszcze zazycia ojca za pa .. 
pociq,gnC!l i drugi raz uniewaznil1nalzenstwo Sol- na Ignacego ZawiszQ, syna owego krewnego przy
lolluba, ktory clomyslaj<!c siQ zc zona nieda mu ni- jacicla l{ryszpinow, J(rzysztofa (1726); inne zas wo
gdy spokojn i tcraz wi~cej jeszcze dokuczae bQdzie, jewodzina wQdzila tak d!ugo, ze pozostaly staremi 
ze rozdrazniona, myslal krokie1n encrgicznyn1 uwol- pannami, gdy kawalerowie od nich ucickli. Nie 
nic si~ raz na zawsze od jej napasci, i dlateo~0 po- pomoglo ito nic, zc wwielkiej przyjazni byla z te
stanowil siCil trzeci raz oZeniC. Wistocie pant'Sollo- mi wojewodziankami owdowiala Anna ksiQZna 
hnbowa, jakby 'vyczekiwala tcgo, z pocz~tku umil- lrurlandzka, przecll{tor~ potem tak wielka ot\var
kla z apellacy~ od wyroku konsystorza ,vilenskic- la siQ przyszlosc w Rossyi. Zostawszy ccsarzow~, 
go, ale teraz 'vyst~pila z nif!, i rzucila zapozew na Anna zaprosi!a natychmiast'do siebie na stotiCIJ (tak 
cla,vnego 1n~za. Poszla sprawa az do Rzytnu. Zda- dawni Polacy nazywali 1niasto MoskwQ) w kto
rzylo ig .ie "\JVtedy jedna Z jej Corelt: pierwszego rej koronowae sig miala, jedn~ Z Wojewodzianek 
malzenst,va, bo z Sollohubcm zadnych dzieci nie- wile:riskich, do ktorej najwi~cej czula przywieJ:za
n1iala, pobozna wielce osoba, poczula w sobie nia. l(azala j~ po drodze spotykac z najwiQksze
sklonno ~c do zalconu i chciala zostae sakra1nentk~ .. mi jakie tylko bye mog~ honorami, wiQkszemi jak 
Zjechala wi~c do "\tVarszawy, sama podobno, i przy- dla posla zagranicznego, wi~ksze1ni jak nawet dla 

1) 1iano\\Tany Szcza,vinski 12 marca 1736 r. Sygill. ks. 25. 1) Kurjer Polski 1738 Nr. 60, a z r. 1139 Nr 113-114. 
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czlonka rodziny jaki6j panujl!-c6j, ktOry zwyczajn:J: I biC nie mogla: sama jedna z siostr zostala pann~. 
podroz odbywa. Po drodze przyjmowaly j~ wsz~- Otoz zaradzic temu postanowil Massalski wojewo
dzie wladze, towarzyszyly j ej liczne orszaki dwo- da 1n 'cislawski, nietyle jako przyjaciel Teresy, 
I~zan i wojskowych. Anna przechwalala si~ swo- ale jako czlowiek ktory doskonale umial chodzic 
jemi stosunkami ze szlacht~ polsk~; przez Solty- okolo spraw swoich. Mial z reszt~ Massalski jakies 
kowow krewn~ byla Potockin1, a goscil wtedy wzglQdy dla tej rodziny, bo i sam mial za zon~ 
w jej domu poslem od rzeczypospolitej jeden OginskC1f. Podsiadl zaraz naszego Sollohuba, zeby 
z tych blizkich nawet krcwnych, Potocki wojewo·- sig zenil z Teres~, i to natychmiast, bo trzeba 
da belzki. J(ilka miesi~cy spQdzila na stolicy na- korzystac z czasu; rozwod jest, ale mimo to 
sza wojewodzianka (1730), a n1atkQ naturalnie mu- sprawQ 1nozna przegrac w Rzymie, lubo i tam byla 
sialo to wszystko jeszcze wprowadzac w dum~. nadzieja. Wypadalo zatem uwin~c siQ conajpr~
Tymczasem po ojcu i syn, Jozef " rojewocla trocki, dzej, zeby wykonaniu wyroku, jezeliby padl nie
opuscil matk~ (w r. 1737), a nieletni syn jego l\ii- po1nyslny, now~ przeszkod~ podsta,vic. Sollohub 
chal, pozniejszy hetman litewski za Stanislaw a posluchal si~ doswiadczonego a przebieglego raj
Augusta i zi~c Czartoryskich, chowal si~ przy cy; nieczekajt!C dalszych zapoz,vow i wyrokow, 
dziadku swoim po k~dzieli, ksiQciu Michale Wisnio- postaral si~ o indult u swego dobrego przyjaciela, 
wieckim na W olyniu. Pani Ogii1skicj zostala za- biskupa wilenskiego, i prywatnie zaslubil sobie 
tern wszelka wolnosc robic co chciec z dobrami, a pannQ TeresQ w Nowym Dworze w Grod~ienskiem 
to tern bardziej, ze stary po,vazny d2iadel{ jedyne- (w lipcu 1739 r.) Towarzyszyli mu przy sakramen
go m~zkicgo dziedzica tcj Iinii Oghl.skich, znaj<!c cie tylko sam wojewoda mscislawski i Michal Sa
uparty charakter wojewodziny 'vilenskicj, ze chce picha, mlody starosta gulbinski. Druga zona 
bye pani<! u siebie i ze rna niby jakies do tego w nieboglosy protestowala, ale nikt jej z osob in
prawa, ani slowkiem nigdy si~ nie przyporninal o teresowanych nie sluchal. 
dobra 'vnuka, wiedz'1:c ze po niln,jako bczdzietnyn1, Odetchn~l, ale nienadlugo, Sollohub. Zona jego, 
miliony oclzicdziczy, a pojn1uj~c ze i majf!tek oj- osoba niegdys bardzo pi~kna, zachowala jeszcze 
cowski go w swoim czasie nie minic. Pani woje- w twarzy swojej slady tych 'vdzi~kow, ktore juz 
wodzinajednak, do smierci rz~dz~c sig jedynie fan- bezpowrotuie znikly. Ale nieszkodzilo tonic wjej 
tazy~, cal~ swoj ~ milosc zlala na j edng z trzech zwi~zku malzcnskiin, bo i pan podskarbi by l juz nie
pozostalych --vv doml~ c6rek, TeresQ, bodaj na t~ pierwszej mlodosci i pewno nie szukal tyle wdzi~
sam~, ktora do Moskwy jezdzila, i takicm samem kow ciala, co WiQkszych jeszcze bogactw i swie
pravvem jakicm miala dobra Oginskicl1 od m~za, tniejszycb stosunk6w. Znalazl w zonic i jedno i 
:przelala je teraz na pannQ TeresQ, po dlugiem drugie, ale IJrzy tern wszystkiem znalazl i trzecie, 
swojem i najcllnzszem zycin. Umarla wreszcie, czego siQ moze najmniej spodziewal: dobre serce i 
i wtedy to dopiero odetchn~ly biedne nievvolnice szczere przywi~zanie. Trudno sobie 'vystawic jak 
1nacierzy11skiego przywi~zauia. Przyjechal zaraz byla szcz~sliw~ pani Teresa, kiedy si~ ujrzala 
do sierot brat stryjeczny icb ojca, Marcin Oginski, w domu wlasnyn1, swobodn~, spokojn~ i pod 
wojewoda witebski, i rozpocz~l swaty dla clwoch opiekCJJ m~za, Iricdy si~ pozbyla rz~du i lrlopotow 
swoich syn6w: Ilelen~ ozenil z Ignacyrn, lct6ry m~zkich, starat1 i zabiegow, do lct6rych nie szlo 
bylpoznicj 1narszalkiem wielkim litcwskin1 (\v Swi- l jej sere e. Gdyby nie poszla za m~z, otwarloby si~ 
sloczy w pocz~tkach stycznia 1739); 1\laryann~ ze tcraz dopiero przed niC! cale n1orze nieszCZQSC do
Stanislawem, ktory umarl kasztclancm witcbskim. mowych i sporow familijnych, do ktorych wstQ
Naturalnie Marcin uderzyl w slabCb stronQ i popie- pcm bylo owo zajechanie dobr przez Marcina 
I"al 'vydziedziczone o:fiary matki, bylto albowiem Oginskiego. Tcraz juz m(!.z nad ni~ i nad jej do
spisek przeci,vko spokojno · ci panny Tercsy. Na- brcm czuwal; byla mu tez za wszystko niezrnier
bywszy teraz prawa do opieki nad maj~tkiem swo- nic wdzi~czn~ i unizonCb, sluchala jego woli, sto
ich synowych, wojewoda witebski zajechal wszy- sowala si~ do jego zyczen. Ale to szczQscie nie
stkie dobra 1)aunie Teresie, ktorej teraz bylo tak dlugo wcale trwalo. 
zle jak nigdy, bo nic swcgo wlasnego nie miala i W dowa po Pakoszu, korzystaj~c z chwilowego 
zostala nagle na lasce mocniejszeO'o; wreszcie roz- swego polo zenia, w jakiem j~ postawily stosunki 
tyla si~ tak ogromnie, Ze juZ niko;o do siebie zwa· z kr6lowl!- zawil!-zane w koSciele u sakramenteki 
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udala sifJ zaraz w opiek~ Maryi Jozefy i w niebo- l t~znego pana w Litwie, ze byl jako cedr Libanu 
glosy krzyczala na m~ia, ze swi~tokrRdca, ze j~ niepozyty i dumnie podnosi! glo'vfJ ponad szalej~
skrzywdzi! i t. d. Musialanaturalnic dobierac slow ce wichry. Sollohub mial stanowisko polityczne 
malowniczych. Kr6lowa zas byla to osoba nie- w rzeczypospolitej, byl jedn~ z kolumn przyszle
zmiernie, ale to niezmiernie, poboina, przestrzega- go porzq,dku rzeczy, ktory stawia,l slawny ksi~z~ 
j~ca wszelkich ustaw kosciola, nielubiq.ca zgorszen; kanclerz, wolno ale dosyc ogl~dnie. Przez Ponia
dw6r jej i wszystk.o co krolow~ otaczalo , musialo towsltiego Sollohub wcisnq.l sifJ powoli do wszy
byc wzorem przyzwoitosci. Latwo poj~c jakie stkich tademnic stanu familii, kt6ra go dlatego ca
wrazenie na ni~ 1-vywarly opowiadania drugiej pa- lym wplywem swoim podtrzymywac musiala. Tak 
ni Sollohubowej, tern bardziej ze w istocie pod- bylo it~ razq,: zeby wojewodzie witebskiemu od
skarbi litewski uchybil tutaj powinnosciom jakie j~c ostatni'1 nadziej ~ szcz~sliwszych los6w, ksiq.
mial wzgl~dem kosciola i wiary; b~dz co b£!dz, z~ Fryderyl{ potra:fil tak si~ postawic , ze opiek~ 
sprawa j ego zawsze byla jeszcze nierozstrzygnifJta. nad maloletnin1 Michalem, usuwaj~c wszystkich 
Wiedzialto dobrze sam Sollohub,lecz c6z mial ro- Oginskich, oddal mu kr6l, poczem zaraz nowy 
bic, kiedy Massalsl~i spieszyc n1u si~ kazal ze slu- f opiekun rozpocz~l z tego tytulu spraw~ z wojewo
bein? Ale sciq,gaj~c burz~ tylko na swojQ glowfJ, d~ witcbslrin1, pragnq.c go nauczyc rozumn i tej 
na cndz~ sciagn~l Sollohub pioruny: jeinU osobi- prawdy, ze stosowac sig trzeba do okolicznosci. 
scie zakazano, az do ukonczenia sptawy, mieszkac PojQJ wojewoda ostrzezenie, a widz~c ze niewy
z Ogi!1skq,, ale biskupowi Zienkowiczowi przyslu- dola stawic burzy pogodnego oka, cofn~l si~ i od
no zawieszenie od obowi£!zkow ducho,vnych, czy li, dal maloletniego, lrtory juz wtedy mial lat do 
jak m6wiq, w urz~dowym j~zyku, zostal biskup in osmnastu, strasznen1u ksi~ciu Fryderykowi. 1 stalo 
suspensione a divinis, za to zc dal indult podskar- si~ ze dop6ki zyl, utrzymal az do swojej smierci 
biemu do trzcciego slubu. Niezmierny byl zal sta- Sollohub calosc maj~tkow zoninych tak, jak pani 
ruszka, kt6ry juz blizl{o sied1udziesiqt lat liczyl Teresie przckazala j e matka, a nikt go o to pozy
sobie zycia, a nigdy nie byl j eszczc vv podobnych wac niesn1ial. Dopiero nad grobem Sollohuba za
opalach; ~zal bylo ze na grobowcu prawic stojq,c wrzala walka. 

· stawal sig 'vinnym takiej suro\vcj kary kosciola. Nuuzic sobie wreszcie zacz~l podskarbi klucze 
Ale przetrwali burz~ So!lohub i biskup, rozw6d ministeryalnc. Pracowal duzo cale zycie, pragnC1l 
w Rzymie zapadl, kary cofnigto. Nim jednakze teraz odpocz~c ... A.le jak widzim praco,val glownie 
przyszlo do tego , zacz~l podskarbi pozy,vac obu dla siebie i wyni6sl tez wysoko dom sw<>j w rze
szwagro'v s'voich o ekspulsy~ z clobr zony; wszy- czypospolitcj. z~u·z£!du j ego skarbem litewski1n 
scy oni albo,vien1 razem mieli ro"'ne prawo do po- jeclua tylko n1ala pa1ni'!tka zostala w Litwie. Sol-

. sag6w, i dw6ch w zaden spos6b nic 1noglo krzyw- lohub wysta,vil tam albowiem na rzecc Wilii most 
dzic trzcciego. Sprawa byla jasna, "\ViQC latwo Sol- naz,vany zielony1n, od pierwotnego vvymalowania 
lohub otrzymal na Oginskich konde1nnat~; nie- w jaltie go przystrojono. Przedtcm przew6z byl 
zwl6cz~c dobra zony wszystkie pozajezdzal, a po- tylko na Wilii a most upadl, podskarbi temu zara
n1i~dzy niemi i Bulk6w, opi~rajq,c siQ na ukladzie dzie postanowil przez zbudowanie mostu. W tym 
familijnym, ze 1niala do niego prawo. W ojna po- celu wszedl w uklady z proboszczen1 sw. Trojcy, 
miQdzy famili~ coraz si~ wi~cej rozszerzala, a kt6retnu prawo wszelkie dochody z mostu brae 
okolicznosci dziwnie ku temu przyczynialy si~ . pozwalalo na utrzymanie szpitala. Podskarbi obie
Stary ksi~z~ h etman Wisniowiecki umarl, a wi~c i cal wy tnwic n1ost z wlasnych fundusz6w, ale 
opieka nadmaloletnim Michalem Ogi·t'lskim byla do z warunkiem zeby wybieral dochody, az p6ki zu
wzi~cia (17~4). ~fyslal z,~ tym srod~{iem dop~mo- 11 pel?ie nakl7du ?iewybierze: prag?:t-C jcdnak Zeby 
zc co syuow1 do 'vygraneJ stary WOJewoda w1teb- szpttal na tern n1c szkodowal, ob1ecal co rol{ pia
ski, a zc byl w istocie najblizszym krewnyrn ma- cic na jego utrzymanie z wplyw6w po 560 zlp. i 
loletniego, przejq1 po Wisniowiecl{ich opiekQ i go- gr. 22. Bylo to bardzo n~dznie, bo jak z tej szczu
towal nowy zajazd na dobra pani Sollohubowej. plej l(woty utrzymac ubogich i proboszcza szpital
Tylko trudno juz bylo poradzic co wtedy podskar- nego ? Ale stalo si~, podskarbi most budowal, a 
hi emu, ktory z chudego pacholka wyrosl na tak po- tak jakos nieszlo mu sporo , tak dlugo nakladu 

• 
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swego do brae .sifJ niemogl, ze jeszcze w roku 1779 
most wilei1slri trzymal na swoj rachunek 1). 

l\1ial jeszcze Sollohub chorqgiew petyhorsk<!, 
kt6r~ wziGJJ po smierci marszalka nadwornego li
tewskiego, Scypiona. Od kasztelanowej wilenskiej, 
ksifJzny Czartoryskiej wdowy, kupil tez na pogra
niczu braclawskiem bogate starostwo jezierzyckie. 
. Sejmowych jego czynnosci nieznamy. Raz przy
jechal na sejm do Grodna (12 pazdziernika 1744), 
ale za pozno i ju~ niewotowal z senatorami. Kiedy 
znudzil sobie, jak powiadamy, podskarbstwo, zlozyl 
klucze, ktore wzi¥ po nim Niemiec Jerzy Flem
ming, naturalnie za porz~dn~ oplat4, a sam si~ 
przesiadl na wojewodztwo brzesko-litewskie po 
smierci Chodkiewicza. W grudniu 1746 roku przy
si~gl na to wojewodztwo przed kr6lem 2

). W roku 
zaraz nastfJpnym przyjql raz jeszcze lask~ trybu
nalsk~ na Litwie ( 17 4 7 8 ) , ale tutaj juz koniec 
ziemskiego zawodu Sollohuba. 

1\:iedy umieral, juz syn jego starszy, J6zef, byl 
kasztelanem zmudzkim, mlodszy, Antoni, jenera
lem artyleryi litewskiej. Obadwaj byli juz zonaci: 
starszy z Oginsk~ starosciankct dorsunisk~, mlodszy 
z ksi~zniczk~ Radziwillown~. Obadwaj tak juz zyli 
wpanskim swiecie rzeczypospolitej, jakby we swo
im wlasnym. 

I tak ten pierwszy hrabia, Jan Michal z Ursynow 
Dowojno Sollohub, panna Ilii, Iwiencu, Turowie i 
Horyhorkach, byl czlowiekiem zawsze niepospo
litych zdolnosci, kiedy tak swietnie pokierowac si~ 
umial. Umarl 5.Inaja 1748, podobno wpodrozy, o 
mil dwie od swoich d6br Horyhorek. Synowie 
sprawili mu egzekwie w kosciele u bernardynow 
w D~browie (28 sierpnia t. r.), gdzie spoczywalo 
cialo jego az do jesieni, maj~c bye eksportowane 
do Minska; tego sobie albowiem stary Sollohuh 
zyczyl 1). 

Julian Ba?~toszeu;icz. 

I KORSARZE MALAJSCY. 
(OPOWIADANIE MARYN.ARZA FRANCUZKIEGO). 

• 

Miasto Singapore jest ogniskiem obszernego 
handlu broni~. W ej-dzmy do j ednego z tych ogrotn
nych bazar6w, gdzie kupcy Angielscy gromadz~ 
najrozmaitsze plody przemyslu europejskiego, a 
z podziwem ujrzymy obok sukna i perkalik6w, 
wystawione na sprzedaz lance, ka.rabiny, armaty, 
proch, . kule, lawety, slowem prawdziwy arsenal, 
w ltt6rym l{azdy moze si~ uzbroi0 za cen~ stalq. 
I-Iandel ten, poddawany zwylrle, i nie bez sluszno
sci, przez panstwa europejskie bardzo scish~j kon
troli, zupclnie jest swobodny w wolnym porcie 
Singapory. Rz~d angielski o tyle si~ tylko nim 
zajmuje, ze zaci~ga w regestra komory ilosc wy-

.. chodz~cej i wchodz~cej broni i umunicyi. Spy
tacie kto t~ wszystkq, bron zakupuje, a odpowiedz~ 
wam ze glowny jej odbyt jest na wyspach malaj
skich i na pokladzie tysiq;c6w lodzi zwanych p7·os'
ami, zawijaj~cych do przystani Singapory. Dla
tego tez w opisach wypraw przedsi~branych przez 

1 ) Dzieje dobroczynnosci t. 2, 170. Ugoda podskarbiego 
z proboszczem sw. Trojcy 28 maja 1739 r. 

2) 1\uryer Polski Nr. 522. 

, 

okr~ty krolewsko-brytyjskie przeciwko rozbojni..; 
kom morskim czytamy, ze karabiny i armaty zdo
byte na nieprzyjacielu n1aj~ stemple angielskie. By
lazby Singapora arsenalem zaopatrywajqcym roz
bojnik6w? Tak jest rzeczywiscie. Wprawdzie i 
niektorzy Europejscy dow6dzcy okr~towi, przed 
wplyni~ciem na niezdrowe wody archipelagu, uwa
zaj~ za wlasciwe uzupelnic tu swe srodki obro
ny; cz~stokroc takze wladzcy Siamu, _l(ochinchiny 
i Borneo zakupuj~ ogromne transporty karabinow, 
aby sobie sprawio niewinn~ uciech~, uzbrajaj~c swe 
wojska na spos6b europejski; ale to niezawodna, 
ze rozbojnicy morscy s~ na bazarach singapor
sl{ich najlepsze1ni kupcami, i ze handlarze Angiel
scy, zbyt delikatni aby wchodzic w zamiary ku
pujqcych, bez wyrzutow sumienia zatrzymujcz, tak 
bogatCl: klientel~. Co si~ zas tyczy rz~du, wiadomo 
ze zasad~ jego jest nie mi~szac si~ w czynnosci 
os6b prywatnych; zan1yka wi~c na to oczy. A je
dnak Wielka Brytania bez litosci przesladuje roz-

.. 
1) Kuryer Polski Nr. 600, 601 i 603. 
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bojnik6w morskich, atakuje ich na morzu i l~dzie, rozbojnikow i ktorzy od dziecinstwa nabieraj~ 
w ciasninach archipelagu, a nawet na brzegach sa- , ochoty do tego zycia pelnego przyg6d, nielatwo 
mego Borneo od czasu do czasu jej waleczni ofice- I sobie dadz~ wytlomaczyc ze powinni wyzej ccnic 
rowie morscy wyruszaj~, dla odebrania od nich spokojn~ upraw~ ryzu. Umr~ jak zyli, a wojna 
broni pochodz~cej z bazar6w Singapory. wydnna im ohecnie przez cywilizacy~ skonczy sifJ 

Byloby wprawdzie nier6wnie latwiej odmowic chyba zniszczeniem. Przypon1nijmy sobie ile to 
pokoleniom malajskim zapasow wojennych, ktore eskadrwysylano na brzegi Afryki dla ukurania kor
bez zadnej trudnosci zakupuj<b w arsenalo angie!- sarzow barbaryjskich; a zaledwic trzydziesci lat u
skim, i rozci~gn'!c nad t<l! cz~sci~ handlu czynny plywa jak morze Srodziemne jest wolne. lV r.l816 
nadz6r; ale przez to handel doznalby straty, a co- lord Exmouth znalazl w Algierze wi~cej jak tysi~c 
by nato powiedzieli stronnicy {11 ee trade? Jakiem- chrzescijan w niewoli, arozboje n1orskie ustaly zu
ze prawem pozbawiac warstaty bir1ninghamskie pelnie dopiero od r. 1830. Malajczyko,vie prawdo
tylu obstalunk6w, a Malajczyk6w z~danych przez podobnie b~d~ nien1niej uparci i nie zloi<! broni, 
nich towarow? Kazdy wi~c pilnuje S\vego interesu; dop6ki flaga europejska, plywajq,ca ,vzd!uz cale
bo jesli rozb6jnicy morscy istniejq,, to na to SCb go ich wybrzeza, nie wyp~dzi ich ztatnt~d ostate-
okr~ty Jej l(rolewskiej Mosci. cznie. 

Trzcba tu nadmienic, ze w .Anglii i w lndyach Okr~ty curopejskie rzadko doznaj~ napudu od 
znajdujc si~ pcwna liczba niewierz~cych w istnie- korsarzow; jcdnal{ie 1nusz~ sig 1niec na bacznosci, 
nie rozbojnik6w. P. Hume w parlamencie najmniej bo Malajczycy sq. nader biegli w 1vdzieraniu si~ na 
raz na rok osl{arza radz~ Brooke'a o to, ze ten wy- okr~ty nicprzyjacielskie, i dostawszy si~ raz na po
mysla so hie rozbojnik6w morskich z Borneo, dla klad, w kr6tce zostaj~ panam.i statku. Co si~ zas 
usprawiedliwienia si~ z zaj~cia okrQgu Sarawak i tyczy okrQt6w osiadlych lub rozbitych na wybrze
staczania bitew z SC!siedniemi pokoleniami; nawet zu, to latwa dla nich zdobycz, i rabunek odbywa 
w Singaporze kupcy kazdej chwili gotowi s~ zar~- sig z zadziwiajC!cq, zr~cznosci~. Szcz~sciem ze 
czyc za uczciwosc swych malajskich klient6w, pla- smutne te wypadki Sf! niecz~stc, i gl6wnie tylko 
c~eych za wszystko gotowkq,. Cokolwiek b~dz lodzie malajskie i dzonki chi11skie obudzaj~ chci
jednak, to jest rzecz<b niczawocln~, ze tak da- wo~c korsarzow. 
wniej jak i teraz morze i ciasniny n1alajskie bywa- Gdy zegluga malo jest ozywiona, ,vyl~dowuj~ 
j~ niepokojone przez rozbojnikow, nad l{toren1i oni i udaj~ si~ w glC1h' lrraju, dla napasci na poko
nieustann~ roz0i~gac trzeba bacznosc i karac ich lenia oddaj~ce siQ rolnictwu, l)Ustosz~ plantacye, 
naduzycia. rabuj~ chaty, nprowadzaj~ lu<lnosc vv niewolg, a 

Nie jest ze to zadziwiaj~cem, azeby w 1)olowie 19 potem, wsiadlszy na pros' y, plyn'! do innej wyspy i 
wieku, wkt6rym cywilizacya rna tyle do rozrz~dze- tam sprzedaj~ zdobycz na korzysc calej bandy. 
nia srodkow, i dzi~ki parze, Z tak~ Jatwosciq, ,v}ada r ~atwo poj~C ZC podobnc wypadki St! przeszkod~ 
"\Vszystkiemi cz~sciami kuli z ien1skiej, ua ltrancu do regularncgo rozwijania si~ bandlu zamienncgo, 
Azyi istnialy jcszcze gromady lotro\v zuchwale pa· a ten1 san1e1n cicrpi na tem i l1andel curopejski. 
nujct-cych nad 1norzem? Zdaj e si~ ze tc ~lady bar- Niezaleznie wiQc od interesu cy,vilizacyi i moral .. 
barzyi1stwa dawno powinny byly znikn~c przed nosci, intercs handlu sklonil rozmaitc rz~dy do 
:flag~ europejslr~, ktora bezustannie kr£!zy po wszy- utworzenia w tycb okolicach zal{ladow opieku11-
stkich drogach archipelagu azyatycl{iego. Juz An- czych. 
glia, IIollandya, Hiszpania, a nawct Francya po- 1Vypadc]{ kt6ry nadal Francyi zupelnic nieprze
kilkakroc dawaly Malajczykom snrow~ nauk~. A widzianC! roJ~ w l1istoryi malajskich rozbojow Inor
jednak rozboj opiera si~; zalcdwie wygnany z je- skich, lt!czy si~ z dzialaniem eskadry \Vyslanej na 
dnego miejsca, ukazuje si~ na drugicm, muozy sig, morza chii1skie dla poparcia ambasady P. Lagrene 
dzi~ki nadzwyczajnej zwinnosci swoich eskadr, ( 1843 46 ) . Pragn~c zapewnic schronienie dla 
blokuje ciasniny, przenika w gl~b' zatol{, w g6rQ okrQtow ,v przypadku wojny i ufhndo,vae zaklad 
rzek siQ posuwa; ma swoje statki oddzielnc , rna odpowiedni zalozonemu juz poprzednio na wyspach 
miejsca schadzek i zaopatrywania siQ w zy,vnose, Markizacb, rz~cllipcowy powzi~l myslnabycia wy
ma wreszcie targi, ku sprzedazy h1p6w. Malajczy- spy Bassil an, nalez~cej do gromady wysp Sulu i 
cy, co siQ tak latwo przyzwyczajaj~ do rzemiosla lezC!cej naprzeciw kolonii hiszpanskiej w Sumboa-

• 



• 

277 ,-

gan na wyspie Mindanao. Korweta Sabina zostala wiesc o tak zdradzieckim napadzie, cala osada wy
wyslan~ do Bassilanu, w celu poznania wybrzeza buchn~la oburzenieJP i bolesci~. Najprzod trzeba 
i dokonania prac hydrograficznych. Malajczycy nie bylo uwolnic jenc6w. Gubernator Samboangan'u 
zdawali si~ niepokoic obecnosci~ okrfJtu wojenne- uzytym zostal za posrednika, i za cen~ tysi~ca pia
go, ktorego flaga byla im prawie nieznan~; kilka straw Malajczykowie wydali tlumacza i dwoch 
pirog zblizylo si~ do korwety, i zawarto z niemi chlopcow; wtedy mozna bylo pomscic ofiary. 1\:or
dosyc przyjazne stosunki. Wreszcie, dla uniknienia weta ZwycitJzkn, pol~czywszy si~ z Sabinq, odply
wszelkiej sposobnosci do klotni, dowodzca zabro- n~la do Sulu, eel em zapytauia sultana o przyczy
nil stosunkow z wysp~, i lodki zostaly wyl~cznie nfJ wyst~pku popelnionego przez mieszkancow 
poswifJcone dokonaniu robot inzenierskich. Je- Bassilanu, uwazanych jako jego holdownikow. Sul
dnakze jeden z oficerow, p. Maynard, otrzymal po- tan uchylil si~ od wszelkiej odpowiedzialnosci; 
zwolenie rozpoznania ujscia malej rzeki, wpadaj~- oswiadczylze Bassilanczykowie zawsze okazywali 
cej niedalelto miejsca gdzie okr~t zarzucil kotwicfJ. si~ nieposlusznemi jego wladzy, i bez wahania wy
Wsiadl wifJC do you-you (taksi~ nazywa najlzejsza I dal ich slusznemu gniewowi Francuzo\v. Korwety 
lodka), zabral z sob~ sternika, dwoch chlopcow zarzucily wi~c znowu kotwice na przeciw Bassi
okr~towych i mlodego Holendra, ktory sluzyl za ! lanu, a lodzie ich, z trudnosci~ plyn~c pod wod~ 
tlumacza, i otrzymawszy szczegolne zalecenie by nie rzeki na ktorej dopelnione bylo morderstwo, zaata
zapuszczac sifJ w gor~ rzeki i nie tracic z widoku kowaly palisadg bardzo silnie zbudowan~, za ktor~ 
korwety, odplyn~l. Nieszcz~sciem, poci~gni~ty zaczail si~ nieprzyjaciel. Starcie bylo nader zywe: 
ciekawosci~, l{tora w tym razie byla az nadto na- lodzie cofn~ly si~ dopiero przy nast~pieniu odply
turaln~, i ch~ci~ osi~gni~cia jakiej korzysci ze swej wu, i po zabiciu lub zranieniu jakich dwudziestu Ma
wycieczki, ~p. de Maynard puScil si~ rzek~ troch~ I lajczykOw. Ze swej strony Francuzi mieli dwOch 
za daleko, a gromada Malajczykow okazuj~cych 1 majtkow zabitych i dosyc rannych. Rozprawa je
najprzychylniejsze usposobienie sklonila go do qal- dna]{ nie byla jeszcze skonczonC!; komendant Sabi
szej jeszcze drogi. ~aczelnik bandy z'!dal a by go ny, p. Guerin, wyslal Zwyci~zlrq do Manilli, z rapor
z dwoma ludzmi wzi~to na lodk~: pozwolono mu tem o zaszlych wypadkach do do\vodzcy eskadry, 
wsi~sc bez zadnej nieufnosci. Zaj~l wi~c miejsce kontr·admirala Cecille. 
obok oficera, proszq,c go aby poplyn~l az do wio- Tylko co w!asnie KteopatJ'fl i A1·clu'metles przy
ski, gdzie, jak zapewnial, Francuzi dobrze zostan~ byly do Manilli. Na pokladzie ich znajdowal si~ 
przyj~ci. Palasz p. de Maynard i fuzya mysliwska p. Lagrene i wielu czlonkow poselstwa do Chin, 
znajduj~ce si~ w l6dce obudzily podziw a nast~- majf!,cego zwidziec kolonie holendersko- malaj
pnie chciwosc Malajczyka, ktory z pocz~tku bar- skie. Jak tylko doszly wiesci z Bassilanu, admi
dzo pokornie, a pozniej z min~ rozkazuj~c~, zq,dal ral i minister francuzki postanowili bez zwloki 
aby mu strzelb~ darowano. P. de ~1aynarcl stanow- udac si~ na archipelag Snlu, i pole&czywszy sifJ 
czo odmowil. Polozenie stawalo sifJ bardzo kry- z Sabinq, postanowic co wypadalo przedsi~wzit!c 
tycznem, i tlumacz radzil powrocic do korwety; dla honoru flagi. W yplyn~li z Manilli 8 stycznia 
lecz by lo juz zapozno: rozdrazniony Malajczyl{ 1845, i po czterodniowej zegludze stan~li na_prze
rzucil sifJ rla nieszcz~snego oficera i zatopil mu lrr'is ciw Bassilanu, gdzie ich oczekiwala Sabinn. 
w serce. Jednoczesnie dwaj jego towarzysze za- Polozenie hylo bardzo zawik!ane. P. Guerin St!
bili sternika. Chlopcy okrfJtowi i tlnmacz rzucili dzil ze wypadalo oglosic blokadfJ wyspy, chociaz 
si~ w wodg i starali si~ dostac do brzegu, lecz po- gubernator Samboanganu powolywal si~ na prawa 
chwyceni przez innych Malajczykow, ktorzy na korony hiszpanskiej do Bassilanu ina pewnego ro
znak dany przez swoich nadbiegli, zostali pod stra- dzaju poddanie si~ glownych naczelnikow tej wy
zq, zaprowadzeni do wsi. · spy w lutym 1844 roku. Pretensye te gubernatora 

Tymczasem zywa niespokojnosc panowala na poparte zosta}y przez brygadyera Bocalan, ko ·· 
pokladzie Sa!Jiny; lodka, ktor~ widziano wplywa- mendanta fregaty hiszpanskiej Espe1·anza, ktortt 
j~c~ na rzek~, nie wracala. Naprozno tlumaczono kr~zyla · w okolicach Mindanao: pretensye dziwne, 
sobie rozmaicie to opoznienie; nie mozna sifJ bo wiadomo ~e nigdy Bassilan nie podlegall-Iisz
bylo obronic smutnym przeczuciom. Gdy Malaj- panii, i zreszt~ jakze pogodzic prawo wladzy
czycy nalez~cy do innego pokolenia przyniesli z poczynionemi poprzednio krokami przez guber-
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natora Samboanganu, w celu uwolnienia za okupem 
je1l.c6w z Sabiny? Reklamacye zatem oficerow hi
szpa:rlskich nie byly uzasadnione ani na prawie, ani 
na czynie; dlatego tez gdy jedna (atua chciala na
ruszyc blokadQ , komendant Guerin bez wahania 
spotkal j~ kulami. Przybyli nareszcie do Basillanu 
admiral Cecille i p. Langrene; lecz zanimby spor o 
wlasnose tego zakq,tka ziemi zostal rozstrzygni~
tym w Europie przez wyjasnienia obustronne wla
sciwych rz~dow, przykre nieporozumienia ktore 
wynik!y na gruncie nie mogly zadnym sposobem 
paralizowae wolnosci dzialania cskadry francuzkiej, 
skoro szlo o pomszczenie wsp6lzion1kow i wymie
rzenie przykladnej kary na gromad·~ lotr6w. 

Okr~ty francuzkie zarzucily kotwice bardzo bliz
ko l~du, w zasloni~tej od wiatrow zatoce. Brzeg 
caly zakryty byl jakby zielon~ kotar~ z drzew, a 
galftzie, nachylaj~c si~ ku morzu, zdawaly si~ spo
czywac na wodzie. Nie spostrzegano zadnego sJa
du mieszkan lub uprawy gruntu: wszystko bylo 
puste i dzikie. vV gl~bi zatoki, pomi~dzy Bassila
nem a 'vysepkq, Malamawi, otwierala si~ lacha nla
j~ca trzy mile dlugosci, ktor~ A1'chi1nedes przebiegl 
zaraz 'v pierwszym dniu po przybyciu. Znajdowa
lem si~ wowczas na parowcu i doskonale pami~tam 
prawdziwie cudowny widok jaki si~ przedstawil 
naszym oczom. Wysta,vcie sobie kanal zupelnie 
prosty, objQty z obu stron dziewiczym lasem, od
bijaj~cy w czystej i cichej wodzie swiez~ zielonosc 
swych brzegow; gromady ptak6w r6znobarwnych 
przelatywaly z jednego brzegu na drugi. A,rch£1ne
des, silnie popyohany przez par~, sam tylko zakl6-
cal t~ zachwycaj~c~ samotnosc. l{ttnal cudown~ 
tworzyl przystan, a nasze niecierpliwe wyobrainie 
karczo~valy juz ]asy, zaklo.daly miasta, budowaly 
fortyfikacye i liczyly wtym wspanialym porcie ty
si~ce okr~tow. Pi~kne marzenia, ktore wkrotce 
mialy znikn~c1 Dzis jeszcze port Malamawi prze-
rzynaj~ tylko nieliczne pirogi krajowcow Bassi
lanu. 

Kraik ten zaj~ty jest przez wiele pokolen, kto· 
rych naczelnicy cz~8te z sobq, tocz~ walki. Za za
mordowanie p. de Maynard mielismy si~ zemscic 
na pokoleniu b~d<!cen1 pod wodz~ Jus8ulra, weszli
smy '\Vi~C W uk}ady Z naczelnikami innego poko
}enia. Stosunki z obu stron byly nader przyjazne, 
i gdyby powziQto zamiar natychmiast osiedlic siQ 
na wyspie, Malajczycy z najwiQksz~ ochot~ nato
by przystali. W kazdym razie, zanim przedsi~wzi~
to wyprawQ . przeciw Jussukowi, os~dzono za 

stosowne porozumiec si~ z sultanem. Dnia 4 Iu
tego l{leopatra, Zwyci~zka i Archimedes opusci!y 
wybrzeze Bassilanu, a nazajutrz wszystkie te okr~· 
ty zarzucily kotwice przed miastem stolecznem ar-
chi p elagu. ~ 

Przybycie trzech okr~tow 'vojennych sprawilo 
w miescie wielkie wrazenie. Wybrzeza pokryly 
sifJ tltunami mieszkancow, i moglismy spostrzedz 
oznaki zywego poruszenia. Domy, albo raczej cha
tki, miasta Sulu dochodz~ az do morza i s~ zbudo
'vane na palach; na drugim planie widac warowni~ 
uzbrojon~ kilk(! dzialan1i; w okolo plaszczyzna 
wznoszC!-ca si~ naksztalt amfiteatru, ktora zdaje si~ 
dose dobrze bye uprawnq,. Obraz wi~c daleko byl 
weselszy i wi~cej ozywiony jak brzeg Bassilanu, 
i mielismy przynajmniej nadziej~ niezbyt przykre
go postoju. Jednakze musielismy pozostae ci~gle 
na pokladzie : niebyloby roztropnem zapuszczac 
si~ w posr6d ludu, ktorego poprzednie czyny naj
mniejsz~ niemogly natchn~e ufnosci~. Zreszt'! nlie
szkancy Sulu nie wiedzieli czysmy przybyli ja
ko przyjacicle, czy jako nieprzyjaciele, i 1nieli si~ 
na bacznosci. Widzielis1ny na plaszczyznie harcu
jq,cy tlum Malajczykow zbrojnych kris'ami i dlu
giemi lancami, jednych konno, drugich na bawolach, 
zmierzaj~cy ku miastu, ktore bez w~tpienia s~dzili 
zagrozonem. Jednoczesnie mnostwo pirog, rozrzu
conych wzdluz wybrzeza, z pospiechem powraca
la do portu. Gdy pierwsze wzruszenie min<Elo, kil
ka czolen odbilo od wybrzeza i zblizylo si~ do 
eslradry; powoli kazdy okr~t zostal otoczony fio
tyll~ pirog napelnionych zapasa1ni, kurami, owo
cami, jarzynami, ktore nam przywozili Chiriczycy 
i Malajczykowie. Jak tylko kotly napelnily si~ 
niemi, dostarczycieli zywnosci zast~pili handlarze 
broni, muszli, papug i t. p. przedmiot6w. Chinczycy 
wymagali zaplaty piastrami, lecz Ma1ajczycy brali 
puste butelki, potluczone lusterka, noie, chustki, 
guziki, tak ze o~ada malym koszterr1 mogla siQ od
dac namiejscu prze1nyslowi spekulacyjnemu. Przez 
caly czas naszego pobytu handel ten bardzo byl 
czynny. 

W pirogach stoj~cych wzdluz wybrzeza zauwa
zylismy mnostwo Tagalow, (krajowc6w z Luvon). 
Wi~ksza ich cz~sc pochwycon~ zostala przez kor
sarz6w z Borneo, ktorzy ich przedali na targu Su
lu. Panowie ich zakazali im zblizac si~ do osady 
okr~tow. Jednej nocy szyldwach na Archimedesie 
ujrzal nagle ukazuj~cego si~ na pomoscie czlowie
ka, ktory dostal si~ wplaw do okr~tu i rzucil ua 
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kolana, czyniq,c znaki krzyz a,. Byl to Tagal: uciekl 
z l~du i blagal o schronienie i opiek~. Oznajmil ze 
w Sulu jest wielka liczba niewolnikow chrzescian. 
Malajczycy, jak tylko ukazala si~ nasza eska
dra, odeslali wprawdzie wi~ksz~ cz~so niewol
nikow w glq,b' wyspy; lecz wielu z nich zdolalo 
umku~c, i admiral wydal rozkaz aby ich przyj~to 
na poklad. Malajczycy, nie smiej~c z~dac wy-, 
dania swoich niewolnikow, podwoili straze, urz~
dzili kordon z pirog ktore kr~zyly w okolo eska
dry, zapalili na brzegu ognie irozci~gn~li najczyn-, 
niejsz~ bacznosc. Czasami slychac bylo wystrzaly 
z r~cznej broni. zapewne skierowane do nieszcz(J
sliwych ktorzy do nas uciekali. Mielismy przy
najmniej pociech~ ocalenia kilkunastu Tagalow, 
ktorych nast~pnie odwieziono do Manilli. 

Tymczasem minister francuzki wszedl w uklady 
z sultane1n , a ten za glownego posrednika obral 
sobie pewnego Anglika, nazwiskie1n Wyndh'a1n, 
ktory od dawna juz mieszkal w Sulu. Anglicy 
wsz~dzie si~ wkr~c~. Gdziekolwiek przybijesz, mo
zesz bye pewnym spotkania si~ z synem Albionu, 
poswi~caj~cym si~ handlowi i przygotowuj~cym 
drogi do naplywu wyrobo'v brytyjsltich. Nawet 
w posrod najdzikszycl1 pokolen czuje on ze nad 
nim, z tytulu poddanstwa angielskiego, rozci~ga 
si~ opieka; wie ze za najmniejsz~ obraz~ znaj
dzie si~ okr~t wojenny, a by go obronic lub pomscic. 
Wlasnie w tej chwili gdy eskadra frnncuzka stala 
pod Sulu, fregata angielska Sa1narang rzucila o
bolt niej lrotwic~, i 6w 1Vyndham naturalnie po· 
spieszyl z doniesieniem kapitanowi sir Edwardo
wi Belcher o negocyacyach w sprawie bassilanskiej. 
Zreszt~ bardzoby trudno bylo zapewnic tajemnic~ 
tym negocyacyom, gdyz odwidziny ambassadora 
i admirala u sultana mialy miejsce w wielkiej szo
pie, gdzie zasiada1i datu (glowniejsi ·naczelnicywy
spy) i w obec ludu ktory przypu~zczono do obrad 
z broni~ w r~ku. Rozpravvy byly nader ozywione. 
Po l{azdej mowie lud swobodnie wynurzal swoje 
zdanie przez oklaski lub obelgi; cz~sto na glos po
pularnego mowcy, ktory wyn1ownie zbijal propo
zycye cudzoziemcow, blyszczaly kris,y i lance. 
Raz rozprawy o malo nie skonczyly si~ tra-gicznie. 
IJawka obci~zona kilk~ ludzmi p~ka, i Malajczy
cy upadaj~ na ziemi~. Lud zgromadzony w o
kolo miejsca posiedzen, nie wiedz~c przyczyny 
zami~szania, slyszy je wszakze, wystawia sobie ze 
zawrzala walka i chce si~ wedrzec do szopy. Na
prozno tlatu, maj~cy bronic nietylko swej wlasnej 

godnosci, ale i charakteru a moze nawet zycia 
swych gosci, starajq, SifJ usmierzyc zajadlosc tlumu; 
niepodobna dac si~ slyszec vvsrod takiej wrzawy, 
pomi~szanej z niepokoj~cym szcz~kiem broni. M}-r 

pozostali na pokladzie nie wiedzielismy co 111yslec 
0 tem niezwyk}em poruszenin, ktore SifJ rozszerzy
Jo na cale miasto, i z najzywsz~ niespokojnosci~ 
patrzylismy na ~iezwykly p~d lndu od brzegow 
do palacu. Zupelna niewiado1nosc o zaszlym 
wypadku jeszcze powi(Jkszala nasz niepokoj i 
z przestrache1n wspomnielistny zdradziecki napad 
w Bassilanie. ~.!\. teraz dw6ch naczelnikow wypra
wy bylo wystawionych na wscieklosc cal ego po
kolenia korsarzow. Szcz~sciem wszystko si~ uspo
koilo; sultanowi, chociaz nie bez trudnosci, udalo 
siQ jednak uspokoi6 swych poddanych, i rozprawy 
dalej si~ poci~gnfJly. 

Z~danie b~d~ce przedmiotem narady spotkalo 
wielkie trudnosci; s~dz~ jcdnak ze gdyby rz~d 
francuzki by! si~ uparl w ch~ci nabycia Bassilanu, 
latwoby mu bylo to uskutecznic, za pomoc~ pia
straw, argumentu ktoremu Malajczycy oprzec si~ 

• • • 
Dle UDlleJfl.· 

Po ukonczcniu ukladow nic nas juz nie zatrzy
my,valo w Sulu, i 22 lute go eskadra rozwin~la 
zagle do Bassilanu. l{leopatra, Zwyci~zka, Sabi
na i Archimedes znowu rzucily kotwice naprost 
okr~gu nalezC!cego do pokolenia Jussuka. Osady 
okr~towe, ktorym niezbyt si<E podobalapowolnosc 
dyplomacyi, niecierpliwie pragn~ly pomscic na tej 
~grai lotrow sn1ierc dw6ch swoich towarzyszow. 
Srodki przedsi~brane z rozkazu admirala na ka
zdym z okr~tow oznajmialy o blizkjej wyprawie. 
Nakoniec 27 lutego, ze wschodem slonca, wszyst
kie lodzie zostaly uzbrojone: jedna ich cz~sc, pod 
wodzq, kapitana okr~tu de Cande , skierowala sifJ 
ku ujsciu rzeki Maloso, gdzje, jak wspomnielismy, 
Malajczykowie usadowili sifJ za siln~ palisadq., a 
tymczasem reszta lodzi miala wysadzic oddzial, 
ktorego zamiarem bylo dostac sifJ w gl~b' wyspy 
i zajsc nieprzyjacielowi z tylu. Srodki te zdawaly 
si~ dobrze obmyslonemi: nieszcz~sciem las byl 
za g~sty, aby oddzial ktory wylq.dowal, obciq,zony 
artylery~ polow~, mogl sobie przezei1 utorowac 
drog~, i caly ci~zar walki spadl na oddzial, kt6ry 
wplyn'};l na rzek~. Po przybyciu przed palisad~, 
lodzie zostaly spotkane ogniem kartaczowym i stra
cily dwoch ludzi. Odpowiedzialy z koronad; lecz 
kule bezskutecznie uderzaly w ogromne klody, za 
ktoremi si~ ukrywali Malajczykowie, i zanosilo si~ 
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na walkQ dose dlug~, gdy kapitan Cande po
wziC!l mysl wysadzic cz~sc oddzialu na brzeg i 
obejsc fortyfikacy~ lCJ;dem. To poruszenie zupelnie 
si~ powiodlo. ~lalajczycy, niespodzianie napadni~
ci, natychmiast si~ rozpierzchli, pozostawiwszy 
w r~ku Francuzow armatQ i cztery espingole 1

), kt6-
re nast~pnie zawiezione zostaly do Paryza, jako 
trofea tej malej wyprawy. Nazajutrz osady okr~
tow powrocily na miejsce walki. l\1alajczykowie 
wszystko opuscili; wioska ich, lez~ca w blizkosci 
palisady, byJa najzupelniej pusta. Majtkowie, po
dzieleni na oddzialy, zapuscili si~ w gl~b' doliny; 
pod wszystkie domy i spichrze z ryzem podlozono 
ogien, poscinano drzewa kokosowe i bananowe, 
wydano wojnQ bawolom,kurom it. p. Wkilka go
dzin wies Jussuka byla zamienion~ w garsc popio
lu, a ludnosc zupelnie zniszczonq,. Bez W£1tpienia 
oswiecony narod nie powinien si~ szczycic podo
bnemi czynami: rozebrawszy z rozwag~ dzie}o, 
w ktorem czlowiek niszczy, jakby dla zabawkj, 
ogromne bogactwa zien1i, pomyslawszy nad n~dz~ 
jak~ po sobie zostawia tak zawzi~ta 1'azzia, po
tfJpilibysmy zwycifJzC~ i zaprzeczyli mu sluszno
sci. A jednak przyznac trzeba ze niema innego 
srodka ukarania tych niepoprawnych lotrow. Po
dobne post~pienie jest koniecznem, aby powsciq,
gn~c te pokolenia rozbojnikow i korsarzo,v; oni 
rozumiej~ takie tylko argumenta, takiej tylko oba
wiaj~ si~ zemsty, a cywilizacya musi uzywac prze
ciw nim ich wlasnej b:r:oni. Drugiego marca od
plyn~lisnly od wybrzezow Bassilanu, celem doko
nania spokojnej missyi na archipelagu malajskim, 
jaka nam byla poruczon~. 

Podobnycl1 wypadk6w doswiadczaly okr~ty 
wszystkich narodow maj~cych w tej stronie swe 
posiadJosci, i Za'\VSZe ci~zko si~ msci}y na wino
wajcach. Lecz czy te kary tak liczne Malajczykow 
zatrwoz~? W CJ:tpi~ o te1n. Zeglarze angielscy, hol
lenderscy i hiszpanscy dlugo jeszcze bQd~ musieli 

utrzy~ywac na archipelagu bacznq, policy~. Od 
razu nie mozna wykorzenic tak zastarzalych naro
wow. Sprobuj nauczyc moralnosci i poszanowa
nia wlasnosci tych, co od wiekow zyli z rabunkow 
i rozboju: jedna tylko sila utrzyma ich w klubach. 

• 
Tylko przez zdobycie, przez nieograniczone pa-
nowanie, narody europejskie przetne} zle wsamym 
korzeniu. i zatr~ ostatnie slady barbarzynstwa azya
tyckiego. Zawarto mnostwo ukladow z glownemi 
naczelnikami pokolen , ktorzy pod paszczami ar
mat wyrzekli si~ rozboju i przyj~li propozycye 
pokoju; lecz zaledwie okr~ty wojenne znikly z ho
ryzontu, juz Malajczykowie znowu wsiadaj~ na 
lodki, i dalej na wypraw~. PrfJdzej Iub pozniej, a 
lepiej b~dzie gdy pr~dzej, sprzykrzy siQ to ci~gle 
polowanie na nieprzyjaci6l, ktoryeh nie mozna po
chwycic, i zamiast wysylania niedostatecznych i 
kosztownych wypraw, ostatecznie zaj~te zostan~ 
ziemie malajskie. Anglia jest juz na tej drodze. 
Czyz kolonia Sarawak nie jest pocz~tkiem zaj~cia 
brytyjskiego na wybrzezach Borneo, a sir James 
Brooke, ukryty pod tytulem radZy, nie przedsta
wiaz raczej emissaryusza krolowej Wiktoryi, niz 
wladzc~ malajskiego? Hollendrzy rowniez zajmuj~ 
si~ utrwaleniem i rozszerzeni~m swego panowania 
na wyspach sundzkich ; posiadajq, oni w Batawii 
siln~ marynark~ parow~ j waleczne wojsko, kt6re 
niejednokrotnie juz dawalo dowody swojej odwagi 
przeciw mieszlrancow Bali. lliszpanie takze ata
kowali raz Sulu, i gdyby Francya opanowala Bas
silan, hylaby takze odegrala rol~ w walce z korsa .. 

• rzam1. 
Dzis Zachod niepowstrzymanem poruszeniem 

ci~gniony jest ku Wschodowi. Borneo, Sumatra 
Mindanao, wielkie, jeszcze dzikie wyspy, SC! powo
lane do przemiany na wspaniale ltolonie. J eszcze lat 
kilka, a Europa przeniknie we wszystkieich cz~sci, 
a rozboje malajskie, pogr~zone w falach podnosz~
cej siQ coraz wyzej cywilizacyi, znikn~ na zawsze. 

LODY PODBIEGUNOWE. 

Zimowa ziemi sukienka, utkana z lodu i sniegu, przyroda czasowo tylko spoczywa po letniem wy
dla nas dobroczynnem jest zjawiskiem, bo w niej sileniu, aby z wiosn~ na nowo rozwinq,c czaruj~ce 

swe powaby. Ale w stronach podbiegunowych lod 
1
) Krotkie strzelby, z szeroki1n ohvorem. ten i snieg wygl~daj~ wcale inaczej; tam ony stajC! 

• 
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si~ odwiecznem tworzywem , z kt6rego natura 
ksztaltnje zadziwiaj'!tce ogromem i straszne dziala
niem formacye lodowe, istne zamki czarodziejskie, 
zamykaj~ce nieraz, jak w bajce, przybysza w kry
sztalowe swe sciany. Przyroda podbiegunowa ro
wniejest tworcz~ i wspanial~jak przyroda krajow 
zwrotnikowych, tylko ze ta si~ objawia pelni~ zy
cia, tamta obrazem smierci i zniszczenia. 

Na morzach podbiegunowych widziemy lod 
w ksztaltach przeroznych, to pol em obszernem za
legaj~cy kilktmasto-milowe przestrzenie, to slupem 
lub arkad~stercz~cypo nad poziom, to wreszcie ply
n~cy bryl~ lub odlamem mniej wi~cej pot~znych roz
miarow; a wszystkie te olbrzymy lodowe nieustan· 
n~ z sob~ staczaj~ walk~~, potr~caj~ o siebie, i 
w potr~ceniu tem pi~trz~ si~ jedne na drugie albo 
druzgoc~ si~ w kawalki: Zgubiony, ktoby smial 
wkroczyc w t~ chaotyczn~ krain~ smierci! A je
dnak nieustraszeni zeglarze, bez innych nawet po
budek pr6cz ch~ci przysluzenia siQ nauce, naraia
j~ si~ dobrowolnie na niebezpieczenstwo zgniece
nia 1ub zamkni~cia przez lody. Wielkiemi pilami 
przerzynaj~ sobie drog~ lub usuwaj~ zawady przez 

. wysadzanie ich prochem, i wydobywszy si~ tym 
sposobem na miejsce wolniejsze, plyn~ dalej i co
raz dalej, dopoki silniejsza od ludzkiej woli i ludz
kiego przemyslu natura nieprzebytych nie polozy 
• I 

1m zapor. 
Takim to smialym, az do pogardy smierci posu

ni~tym, przedsi~wzi~ciom zawdzi~czamy moznosc 
utworzenia sobie ze szkicow pojedynczych ogol
nego obrazu stron podbiegunowych, ktorego bliz
sze zbadanie wyjasni nan1 moze tajemnic~ powsta
nia .olbrzymich owych formacyj polnocy. 

Ze w klimacie, ktorego srednia temperatura ro
czna wynosi okolo 10° zimna, ruchomy zywiol oce
anu scina si~ i krzepnie, to nas zadziwiac nie moze, 
bo wiemy ze woda slona marznie juz na 2° nizej 
zera. Bryly lodowe powstale z wody morskiej s~ 
dziurkowate, nieprzezroczyste, w powietrzu biala
we lub sz~re, w wodzie zwykle ciemne. Tworze
nie SiQ lodu nast~puje, podobnie jak W rzekach, od 
brzegow, tak iz w obszernych wodozbiorach, na
wet srod najt~zszej zimy, zostaje cz~stokroc miej
sce otwarte dla zeglugi. Od l~du zrazu wysuwaj~ 
si~ strzalki, ktore szybko sifJ skupiaj~c, tworz~ 
platkowate bryly, a te z post~pem czasu l~cz~c si~ 
w jedn~ mass~, tworz~ nieprzejrzan~ okiem i dale
ko .w morze si~gaj~c~ plaszczyzn~ lodow~. Dzia
lanie slonca w porze letniej albo burze jesienne 

• 

odrywajCJt niekiedy od tych. plaszczyzn, stale z brze
giem pol'!czonych, poje~yncze cz~sci, ktore potem 
p~dzone po wodzie najrozmaitszym ulegaj~ prze· 
ksztalceniom. 

Niezmierna grubosc tych mass lodowych, prze
nosz~ca cz~sto kilkaset stop, bylaby trudn'! do wy
tlumaczenia, gdybysmy jCJt przypisalisamemu tylko 
marzni~ciu wody morskiej; hoc lody, jakkolwiek 
od dolu przyrastaj~, od gory zato ci~glemu i szyb
kiemu ulegaj~ parowaniu. Inny wi~c czynnik 
wplywac musi na wzrost ten nadzwyczajny, a tym 
czynnikiem jest atmosfera, kt6ra mgl~, deszczem i 
I • • • r sniegtem ogromne tam wznos1c moze budowy, 
gdzie praca jej iajemnicza liczy si~ nie jak u nas 
na miesi~ce, ale na wieki. 

• 

Na gladkiej powierzchni lodu morskiego osiada-
j~ najprzod male, gwiazdziste krysztalki sniegowe, 
jako podstawanowo utworzyc sifJmajC1cej warstwy. 
Po nich, przy znizaj~cej si~ coraz temperaturze, 
nast~puje zwykle snieg drobny, pylasty, przymar
zajC1CY silnie do schropowacialej jut przez kry
sztalki powierzchni lodu. Nast~pnie mgly i deszcze 
rozpuszczaj~ t~ warstw~ sniegow~. a mroz j~ 
zamienia w przezroczyste brylki lodowe, na kto
rych znow dalsza osiada warstwa, i tym sposobem 
do nieskonczonosci powi~kszalaby si~ obj~tosc 
lodu, gdyby go w chwili najwi~kszego przyrostu 
nie rozrywal wlasny ci~zar, sila burzy i ruch fali 
morskich. 

Z loskotem wreszcie od l~du stalego odl~cza si~ 
nieprzejrzana okiem wyspa plywaj~ca. Wlasnym 
juz ruchem posuwa si~ ona teraz po gl~biach ocea
nu, ludz'!c nieraz pozorem nieruchomosci najdo
swiadczenszych zeglarzow, ktorzy dnie cale okr~
zaj'! jej brzegi, a noc~ wbijaj~ w ni~ kotwic~, az 
wreszcie spostrzegCJt z zadziwieniem ze nie ruszyli 
si~ z miejsca; bo wyspa posuwala si~ ku poludnio
wi, podczas gdy okrQt plyn~l ku polnocy. 

Cz~stokroc te n1assy lodowe w tysi~czne znowu 
rozpryskuj'!t si~ bryly, skutkiem uderzenia jedna o 
drug~, albo tez z przyczyny nierownego obci~zenia 
swej powierzchni, w miejscach gdzie wi~cej nagro
madza si~ sniegu i lodu. Takie bryly niejednostaj
nej grubosci maj~ w wodzie polozenie ukosne; je
den ich koniec zanurza si~ na jakie 100 stop gl~
bokosci, a drugi do tej samej mniej wi~cej wyso
kosci wybiega ukosnie nad powierzchniCJ: morza. 
Gdy bryla taka p~dem fali zostanie przypart~ do 
innej, wtedy koniec jej wystaj~cy nad wod~ [pod
nosi si~ niekiedy na kilkaset stop i pochyla nad 
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bryl~ podwazajf!.Cf!. jej podstaw~, a w koncu kru
szy siQ wlasnym ciQzarem i spada w odlamach r6-
znego ksztaltu i roznej wielkosci na powierzchni~ 
bryly -s~siady, tworz~c tym sposobem cudowne 
owe formacye krysztalowych kolumn, arkad i fi
lar6w plywaj~cych, lctorych piQknosc majestaty
cznq, zeglarze podbiegunowi opisuj~ z zachwyce
niem, pomimo groz~cego im ci~gle ze strony tych 
olbrzymow niebezpieczenstwa. 

Lecz zgubniejszemi jcszcze dla zeglarza, z po
wodu swej mnogosci, s~ drobne w porownaniu 
z tamtemi, ale wiecznie ruchome bryly, ktore nie
mniej przeto zdruzgotac mog~ okrQt albo lodowem 
otoczyc go 'vi~zieniem. Zwykle nawet zeglarze, 
dla obrony od tych natarczywych i zadn~ przezor
nosci~ nie daj~cych si~ unikn~c nieprzyjaciol, uda
jCb si~ pod oslon~ wielkiej jakiej bryly, wbijajf!c 
w niq, l{otwic~ i z jej pomoc~ torujf!C sobie drog~ 
w posrod kry. I taka jednak zegluga pelnC1 jest 
niebezpieczc11stw, ktorych powodem staje si~ nie
kiedy sama wJasnie bryla opieku11cza. ICapitano
wi Mac-Clure, odkrywcy przeplywu polnocno-za
chodniego, zdarzylo si~ na przyklad ze cl1roni~ca 
okr~t jego bryla rozp~kla si~ uderzeniem o mieli
zn~, z hukien1 podobnym do grzmotu. Szcz~sli
wym trafem mala tylko cz~stka rozprysni~tej 
n1assy tra£la w nieosloniQty tyl okrQtu, oderwala 
go od Jodu silG! nieprzepart~ i odepchnQla na wod~. 

Innym razetn ten sam okr~t (Investigator) 'v gro
zniejszem jeszcze znalaz} si~ niebezpieczenstwie, 
skutkiem silnego kolysania siQ bryly do ktorej byl 
przyczepiony: ukryta bowiem pod spodem okr~tu 
odnoga lodowa podniosla go do wysokosci 6 stop. 
Nast~pnie caln. bryla, przez parcie podplywaj~cych 
Iod6w, zostala wzniesion~ pionowo na jakie 30 
stop, przcdstawiaj~c w ten1 polozeniu przera7;ajq.cy 
dla osady widok. Co chwila trzeba bylo oczekiwac 
obalenia i zdruzgotania okr~tu. ~zczQsciem ze 
bryla podwazaj4ca wkrotcc si~ strzaskala, a bryla 
chroniq,ca, po gw.altownem przez par~ minnt chy
botaniu si~, powrocila do dawnego polozenia. 

Nie zawsze jednak ta walka ludzkich usilowan 
z pot~gC! zywiolu konczy si~ szcz~sliwie. Przed
... i~wzi~te w ostatnich latar.h wyprawy celem ou
szukania kapitana Franklin i jego towarzyszow, 
smutne nastrQczaj~ nam tego przyklady. Dwie 
straszne katastrofy, rozbicie okr~tu Breadalbane i 
smierc porticznika Bellot w kanale W ellingtona 
niech nam posluz~ do uzupelnienia obrazu grozy 
podbiegunowej. 

Wystawmy sobie burz~ na morzu lodowatem, 
burz~ w ktorej lodobryly, jak ruchome skaly gra
nitowe, szalonym p~dem uderzaj~ o siebie. Wy
stawmy sobie te skaly krusz~ce sifJ wzajemnie z lo
skotem grzmotu, pi~trz~ce sifJ jedne na drugie, i 
znow z wysokosci spadaj~ce w sycz<!C~ otchlan. 
Taka to burza w miesi~cu sierpniu 1853 r. schwy
cila dwa okr~ty kapitana Inglefield w ciasninie 
Barrowa. Ogron1na wyspa lodowa dop~dza "\Vresz
cie okrfJty i udcrza w nie z sil~ przerazaj~ct!. 
Jeden z nicl1, paroplyw, wytrzymuje uderzenie; · 
ale Breadalbane, okr~t zaglowy, tonie po kilku 
minutach, w oczach ocalonej z trudnosci~ osady. 

Ta sama burza stala SifJ powodem smierci poru
cznika Bellot. Nieustraszony ten marynarz, w zle
ceniu Inglefielda, puscil sifJ pieszo przez lody ka
nalu W ellingtona i usilowal wJasnie za pomoc(}, 
przenosnej lodzi dostac si~ do brzegu, dokq.d juz 
go poprzedzilo kilku towarzysz6w, gdy nagle bry-
la lodu na kt6rej stal Bellot z dwoma jeszcze maj
tkaini oderwala si~ i gnana wichrem daleko wkrot· 
ce zostala poniesion~, Cal~ noc nieszczfJsliwi 
przep~dzili na tym statku niebezpiecznym, nie 
maj~c innej ochrony od zimna, jak doly nozami . 
w lodzie wydr~zone. Z ran a porucznik Bellot wdra
pal si~ na szczyt bryly, aby zobanzyc gdzie sifJ 
znajduj~, i tu niestety, nie mogCI!C na slizkitn grun
cie oprzee sig sile wichru , zsun~l sifJ w przepasc 
wzburzonego morza. Towarzysze jego l~ilk~ go
dzinami poznicj zdolali dostac si~ na ~~sieclnie po-
le lodowe, a ztamt'!d szcz~sliwie dosi~gnQli brzegu. 

W tych strasznych scenach zniszczenia nie wi
dzieli.~my j e. zcze dot~d najgrozniejszych, a razen1 
najbardziej majestatycznych, koloso,v, owych lo
dog6r plywaj~cych, ktorych blask migotliwy roz
swieca nawet pomrok~ mgly arktycznej. Dumni 
ci mocarze n16rz podbiegunowych nie na nich 
przeciez wzi~ly swoj pocz~tek: kolebk~ ich jest 
l'1d staly, a narodzeniu si~ zajmuj~ce towarzysz~ 
okolicznosci. 

. w srednich szerokosciach oceanu atlantyckie
go, szczegolniej w miesiq.cach maju i czerwcu, ze
glarze dos,viadczaj~ niekiedy naglego znizenia 
tempcratury, kt6rego wytlumaczyc nie mozna na za
sadzie zwyklych praw atmosferycznych. Lecz nie
zadlugo objawia siQ przyczyna tcj zmiany niespo
dzianej. Z pod widokrQgu polnocnego wynurza si~ 
punkcik bialawy, swiec~cy, i coraz wi~kszego sto-
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pniowo nabieraj~c blasku, przedstawia sigwreszcie 
zdumioncmu oku jako olbrzymia plywaj~ca lodo
gora, z wyzi~bionemi szczytttmi, jasniejl!-ca calym 
przepychem barw t~czowych, niby diament prze
pyszny na ciemnem tie oceanu i nieba. 

Ten kolos ruchomy i przezroczysty niepodobny 
jest wcale do owych bryllodu kt6resmy dot~d po
znali. Tak massa czysta, bialo-niebieskawa, z de
likatnych zlozona krysztalow nie mogla powstac 
z wody ~orskiej: to lod wody slodkiej, zrodzony 
na dalekim gdzies l<!dzie i sil~ pr~du 1miesiony az 

. tutaj; co wi~cej, to tylko ulamek massy nier6wnie 
jeszcze potQzniejszej rozmiarami. Ta g6ra ogromna 
maj~ca kilka tysi~cy lokci obwodu, stercz~ca na 
200 stop nad powierzchni~ morza, a si~gaj~ca na 
tysi~c kilkaset w jego gl~bi~, ten kolos obejmujq.cy 
20 30 miliono'v lokci kubicznych, ktory postawio
ny na l~dzie dor6wnalby wysokosci~ naszej ~ysej 
gorze, a lrtory nie nalezy nawet do rzadkosci, bo 
zdarzaj~ siQ inne nierownie go przenosz!!Ce roz
miarenl, jest tylko okruch~ massy lodowej, co 
go zrodzila w odleglej krainie p6lnocy! Zaprawd~, 
najbujniejsza wyobraznia korzyc si~ musi przed 
takiemi cud ami, najpot~zniejszy rozum uderzyc 
czolem w obec tak niepojQtych tajemnic przyrody! 

Rzucmy jednak okicm na czarodziejsk~ ow~ 
pracowni~ S'viata polarncgo, i starajmy SiQ wytlu
maczyc jcj dzialania, 'vedlug zasad naukowych. 

Jakkolwiek ostr~ bywazima wkrajach podbiegu
nowych, to przeciez i tam uczuc si~ dajc wplyw 
pory letniej, i promienie sloneczne co rok niwecz~ 
powlok~ sniegu i Iodu, wywolujq,c skromnq, wpra
wdzie lecz bujn~ wegetacy~ trawy, mchow, wrzo
s6w i wierzb karlowatych. R6wniny te przeto po
kryte zieleni~' gdzie laterrl nie napoty ka si~ i sla
dow lodu, procz chyba bryl przypadkowo z morza 
wyrzuconych na brzegi, nie mog~ bye miejscem 
urodzenia owych n1ass niewyczerpanych, ktorych 
odlamy w dalekich jeszcze morzach zadziwiajq, ze
glarzowo 

Ale przeniesmy si~ n1ysl~ na szczyty skaliste po
brzeza grcnlandzkiego. Tu, w wysokosci 6,000 
itop nad powierzchni~ morza, znajdujemy gl~bo
kie " '"(!doly, znajdujemy rozlegle doliny wieczy
stym zapelnione lodem, 'v pokladach ktorych gru
bosc wynosi kilkaset, a niekiedy i parQ tysi~cy 
stop. Cala Grenlandya, z wyj~tkiem pasa nadbrze
znego kilkunastu mil szerokosci' pokryta jest 
skrzepl~ t~ mass~. A nie s~ to , jak w Alpach lub 

t 

lslandyi, gleczery zwolna zsuwaj~ce si~ z pochy
losci: to jakby morze srodl~dowe ' ktore zalawszy 
wn~trze krajtl do pewnej wysokosci, na wp6l po
tem zmarzio, i ztamt~d sil~ ci~zenia stopniowo zni
za si~ ku brzegom. 

Ruch post~po,vy tej massy niezmiernej, jakkol
wiek wsz~dzie widoczny, koncentruje si~ glownie 
w kilku si~gaj4cych az do morza odnogach, ktore 
podro?;nik dunski Rink nazwal trafnie strumieniami 
lodowemi. Badacz ten na zachodnim brzegu Gren
landyi, pomi~dzy 69 i 73° szer. p6ln., odkryl do 
trzydziestu takich strumieni, z kt6rych pi~c mia
nowicie zdaje si~ dostarczae owych potwornej 
wielkosci g6r lodowych, bo kazdy z nich, wedlug 
przyblizonego obliczenia, sprowadza do morza ro
cznie przeszlo tysi~c millionow lokci szesciennych 
lodu. 

Zblizamy si~ do chwili urodzenia niezmiernych 
owych g6r ply,vaj!!cych! Massa lodowa 1naj~ca 
przeszlo 1,000 stop grubosci, poruszana przez wiel
ki strumien lodowy, dotyka koncem swym zewn~
trznytn dna morskiego i sunie po niem coraz dalej, 
az wreszcie dojdzie do gl~bokosci w ktorej woda 
zaczyna j~ unosic. Jeszcze koniec jej przeciwny 
l~czy si~ z brzegiem; lecz 'v tem zewn~trzna jakas 
przyczyna, 1noze silniejszy rncb fali albo tchnie
nie wiatru p6lnocnego, znosi istniej~c~ dot~d ro
wnowag~, i z hukiem podobnym do grzmotu nast~
puje, jak mo,vi~ Grenlandczycy, ,ocielenie SiQ lo
du." Do latastraszliwe te odlamy zapelniajq zatoki; 
dopiero w lipcu lub sierpniu, kiedy promienie 
slonca krusz~ lodow~ skorup~ oceanu, pr£!,dy uno
sz~ je na morze , w dalek~ ku poludniowi w~-
drowke. , .., 

Lecz zk~d siQ bior~ potworne te massy 'vieczne· 
go lodu i sniegn, pokrywajf!,Ce ca}~ niemal 'vewn~
trzn~ powierzchni~ Grenlandyi? Widocznie iro
dlem ich jest atmosfera. W pasie nadbrzeznym 
spadajC!ce corocznie deszcze i sniegi by,vaj~ od
pro,vadzane w stanie plynnym; bo tam C1 potoki i 
strumienie. Ale obszary ~rodl~dowe nie posiadaj~ 
strumieni, gdyz w nich odwieczne poklady Iodu 
zrownaly si~ juz z wierzcholkami g6r i zniosly 
'vszelkie ich spadki. W pojeclynczych ty1ko lecz 
pot~inych odnogach nadmiar nagromadzonych Io
dow toruje sobie drog~ ku morzu, stawiaj~c tym 
sposobem zaporQ zbytecznemu z czasem przepel-
nieniu przestrzeni wewn~trznych. · 
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l.YSZCZAK 

(AURYKIEL). 

Kazdemu zapewne z czytelnikow znany jest pi~- I rozsadzac w naczynia podobniez jak do siewu 
kny kwiatek oddawna w ogrodach naszych hodo- przyrzq.dzone, w odJeglosci cala jednQ od drugiej. 
wany, noszqcy miano botaniczne Lyszczak (Primu- Po jakims czasie, w miarfJ rozrastania sifJ roslin, 
la Auricula v. Primula lutea), a w mowie potocznej przesadza si~ je wnaczynia obszerniejsze, powtarza
z,vany pospolicie auryklem, kt6ry, opr6cz milego jq.c to trzy do czterech razy, az p6ki nie dojd~ do 
zapachn, odznacza si~ przepychem i r6znorodno- takiej juz wielkosci, ze mozna je pojedynczo roz
sci~ ubarwienia. Dwie te zalety zjednaly lyszcza- sadzac w doniczki lub zagony. 

kom prawo obywatelst~~ w najwy.k~iu~niej.szych Po ustaleniu si~ cieplej pory, mozna zdj~c okna 
nawet ogrodach, a latwosc przyswaJania 1ch I two- inspektowe, chroni~c wszakze roslinki od ulew i ' 
rzenia coraz nowych odrnian stawia je niemal na skwaru slonecznego. Co dni czternascie dobrze 
r6wni z r6z~ i gozdzikiem. pole wac je lekkim nawozem, ku czemu najstoso-

Pomimo wi~c powodzi coraz nowych gatunk6w wniejszym b~dzie odwar slodowy. Przy takiem 
kwiatowych , jakiemi w ostatnich czasach wszy- post~powaniu silniejsze okazy juz w koncu lipca, 
stkie CZQsci swiata zalaly ogrody europejskie, au- a inne w sierpniu wypuszcz~ kwiaty. Aurykle! na
rykle dlugo jeszcze zaszczytne zachowaj~ w nich wet 'vczasie kwitnienia, doskonale zuosz~ przesa
miejsce, i dlatego milosnicy ogrodnictwa z przy- dzanie, ( rozumie siQ ze z od1)owiedniej wielkosci 
jemnosci'! zapewne znajd~ tu niekt6re przepisy brylkami zien1i); najlepiej wi~c wczesnie wybierac 
dotycz~ce hodowania wdzifJcznych tych kwiatecz- co lepsze kwiaty i sadzic je na zagonach wybo
kow. rowych, gorsze zas od nich oddalac; bo tylko zu-
. Pierwszym warunkiem ku otrzym~niu pi~knych pelnie doskonale kwiaty obiecuj~ dobre nasienie, 

aurykl6w jest naturalnie dobroc uasienia. Postara- a tern samen1 pifJkne potomstwo. 

wszy si~ o takowe, trzeba je przez dni kilka mo- Og6lne cechy piQknosci tego kwiatu s~ nast~pu-
czyc w wodzie, a poten1 w koncu lute go lub na j:J;ce: 
pocz~tku maroa zasiac w doniczki albo skrzynie 
sposobem nast~pujeJ;cym. Na dnie naczynia usypu
je siQ najprz6d na cal wysokosci warst,vQ z\viru, o 
ktorej najwla 'ciwszych przymiotach nizej b~dzie 
mowa. Nast~pnie rozrzuca siQ nasienie ile mozno·~ 
sci r6wno, i lekko wcisn~wszy je w ziemi~' pole
wa si~ ostroznie przez g~stc sitko, a by unikn~c 
splukania delikatnych ziareczek. Tak przygoto
wan~ skrzynk~ stawia si~ w cieplarni, jaknajblizej 
okna, utrzymuj~c j~ w miernej, jednostajnej tem
peraturze i wilgoci, a strzeg~c od przyst~pu po
wietrza zewn~trznego i silnych promieni slone
cznych, az do 'vzejscia nasienia, kt6re nastQpuje 
po dniach d wunastu do czternastu, poczcm mlode 
roslinki stopniowo przyzwyczajac nalezy do po
wietrza i slonca. Po czterech lub pi~ciu tygodniach, 
gdy juz listeczki znacznie si~ rozwin~, trzeba je 

1. Lodyga stoj~ca prosto , niezbyt wysoka i 
w miar~ lisemi pokryta. 

2. Baldaszelr czyli pfJk }{wiat6w pelny, a poje
dyncze kiclichy obr6cone ku g6rze, aby je oko 
wszystkie jednoczcsnie obj~c moglo. 

3. IC wiaty czystej, podobnej do aksamitu barwy, 
dose duze, okrq,gle i plasko rozposcierajC!ce siQ, 
tak aby brzegi listk6w ani si~ w tyl odwijaly, ani 
lcjkowato kn sobie pochylaly. 

4. Barwa naokolowewn~trznego oka jakby uci~
ta, a ku brzegowi Jagodnie rozprowadzona. 

5. ~ iamo olt.o, bq.dz bialc, b~dz ~olte, zupelnie 
czyste i wielkosci mniej wi~cej jednej trzcciej 
cz~sci calego kwiatu. 

6. Glowki pylkowe widoczne w samym srodltu 
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i dokladnie go zapelniaj~ce; w przeciwnym razie au
rykiel od zwolennikow hodowania kwiatow otrzy
muje miano dziu1•awego, i jako t£tki, pomimo naj
wi~kszej zk~din~d pi~knosci, nie zasluguje juz u 
nich na wzgl~dy. 

Aurykle lubi~ ziemi~ nasycon~ pierwiastkami 
1·os1innemi w pomi~szaniu z piaskiem. Wilgoci 
w czasie rozwijania si~ potrzebujC! dosyc; ci~gla 
jednak mokrosc sprawia w nich gnicie, i z tego 
tez powodu podklad kamienny, jako najlepiej od
ci~gaj~cy zbyteczn~ wod~, tak w skrzyniach i do
niczkach, jak w zagonach pod otwartem niebem, 
jest dla nich koniecznym. 

Lodygi starszych kwiatow rozrastaj~ si~ zwykle 
w kilka odnog, kt6re latwo puszczaj~ korzonki i 
mog~ bye uzyte do rozmnazania pojedynczych od
mian. W tym uelu na wiosn~, w samym pocz~tku we-

getacyi, nalezy je obcinac i osobno zasadzac. Ktoby 
zas niedbal o rozmnazanie , a chcial wyhodowac 
bujne i szeroko rozpostarte krzewy, ten naturalnie 
powinien zaniecl1ac obcinania; lecz za to w takim 
razie trzeba od czasu do czasu gl~biej je zakopy
wac, lub z wierzchu w okolo lodygi nagromadzac 
wi~cej ziemi. Odnogi bo"riem wyrastaj'!ce od spo
du bywaj~ kruche, obnazone z lisci, przez co ca
losc krzewu niemi!ego nabiera pozoru, a w kazdym 
razie odnogi takie, bez uzycia powyzszego spo· 
sobu, nie mialyby dosyc pozywienia, aby wydac 
kwiaty rownie pelne i doskonale, jak pojedynczo 
rozsadzone, mlodsze i silniejsze okazy, ktore bez
posrednio z ziemi obfite ci~gn~ saki. Hodowane 
podlug tych zasad, aurykle wydaj~ kwiaty tak pi~
kne' okazale i roznobarwne, .jak przedstawione na 
obocznej litografii. 

• 

NUSSIR·U-DEEN, 

OSTATNI 

J ezeli nasi nast~pcy doznaj~ ja.kiej trudnosci, 
opisuj~c history~ XIX wieku, to pewnie nie z bra
ku dokument6w. Zadna epoka nie nagromadzila 
takiej massy dobrych lub zlych materyalow. I to 
nietylko nasza mala Europa ma przywilej zajmo
wania zbieraczy faktow; toz samo prawo maj~ kra
je najmniej znane, najdalej polozone na kuli ziem
skiej. Dzis mamy dokladniejsze wiadomosci o po
wstaniu chinskiem, niz nasi ojcowie mieli przed 
dwoma wiekami o zaburzeniach w njezbyt oclle
glych od siebie krajach. Krolestwo Dahomej jest 
nam stosunkowo wi~cej znane, niz dawniej bylo 
ktore z panstw p6lnocnych; wiemy o wszystkich 
intrygach dworu l{amehamehy IV, a nawet zadna 
z wysepek Oceanii niema dla nas tajemnic.. Takie 
poznawanie pod kazdym wzgl~dem swiata jest na
wet jedn~ z rzeczy niezaprzeczenie dobrych, ktore 
wiek nasz wydal. A jednak to swiatlo, rzucone na 
cal~ kul~ ziemsk~h winnismy jednemu tylko naro
dowi, Anglikom. Inne narody stosunkowo malo 
zrobily dla odkrycia tajemnic zycia ludzkiego pod 
wszystkiemi formamijakie ono przybrac moze; same 
nawet Niemcy, uczone i metodyczne Niemcy, zale-

Ksx~GA SWIATA. Cz. n. R. v. 

, 

K R 0 L U D Y. 

dwie zaczynaj~ wchodzic na t(J drog~ poszukiwalt, 
i w~tpic nalezy aby im si~ powiodlo tak dobrze 
jak ... t\.nglikom. 

Jest przyczyna dla ktorej Anglik lepiej niz kto 
b~di inny, chociazby nalezq,cy do naj wi~cej oswie
conego narodu, maze oddac ludzkosci przyslug~ 
w poznawaniu swiata. Bye moze ze on jest pel
nym przes~dow, egoist~ i niezdolnym do zgodze
nia si~ z obcen1i zywiolami, lecz ma jednf2 znako
mit~ wyzszosc nad FrancuzamiiNiemcami: niczemu 
sif2 nie dziwi. Wyjezdzaj(}:c do antypodow, z gory 
juz nie obiecuje sobie zadnej nowej rozrywki, i nie 
przestrasza si~ zbytnie czekaj~cemi go nudami; tem 
lepiej dla niego, j esli si~ znudzi mniej niz przypu .. 
szczal, tern gorzej, jesli nie znajdzie tego, czego 
si~ spodzie,val. Nie doznaje wi~e ani zludzenia 
ani rozczarowania. Zwidza In dye lub Australi~, tak 
jakby zwidzal jak~ wiosk~ pod Londynem, postfJ
puje w najdalszych stronach ziemi tak~ jakby byl 
u siebie w domu, to jest jada sniadanie, obiaduje i 
sypia w zwyklej porze. Tak wi~c, chociaiby si~ 
gdzie zatrzymal najkrotsz~ chwjl~, juz uwazac 
go mozna nie jakby byl w przejezdzie, lecz jakby 

37 
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stale tam przebywal. Wreszcie ostatnim jego przy
miotem jest to, ze niema sklonnosci do nasladownic
twa i ze wsz~dzie zachowuje swoj~ indywidual
nosc. Francuz latwo przybiera obyczaje i zwycza
je obcych narodow, ktore go z pocz:}tku razily. 
Zaczyna od wyszydzania dzikich, a w tydzien po
tem sam zostaje dzikim ; jest to dowod wro
dzonej dobroci, lecz zarazem i wielkiej slabosci. 
Dla tej wi~c zalety lub wady, jakkolwiek j~ na
zwac zechcemy, Francuz zdolnym jest dlugo na
wet przebywac posrod jakiego narodu, p~dzic 
z nim zycie, stac si~ ucz~stnikiem jego obyczajow, 
nie umiej~c sobie zdac w koncu sprawy z tego co 
widzial. Przeciwnie Anglik nigdy nie traci swojej 
indywidualnosci, kt6ra j est wybornym przymiotem 
dla chcq.cego dobrze widziec; slow em stosune1r po
mi~dzy przedtniotem a podmiotem lepiej i roztro
pniej bywa zachowywanym przez Anglika niz przez 
Francuza, ktory zbyt J'atwo l~czy si~ z przedmio
tem, i lepiej niz przez Niemca, ktory wszystko ze
wn~trzne zanadto stosuje do swojego }a. 

Dowod tej zdolnosci postrzegania, wlasciwej 
Anglikom, mamy w ciekawem dzielku pod tytulem: 

• 
,Zycie rlo1nozce lrTdla wsclzodniego." ... -\.utor j ego, 
dawny oficer w sluzbie j ego krolewskiej mosci 
Nussir-u-deen'a, drngiego krola Udy, nie trzyma 
sifJ stalego systematu; nie jest on gl~bokim oryen· 
talistq,, i sam si~ przyznaje ze nigdy nie umial wi~
cej po indostailsku tylko tyle, ile mu bylo potrze
ba do porozumienia si~ z krajowca1ni, aieby nie
doBwiadczac mi~dzy niemi klopotu. Niema on za
dnej idei przewodnicz~cej; rzq,dowi s'vemu niedaje 
zadnych rad politycznych, lecz za to rzcczy kt6re 
podlegaly jego rozbiorowi zbadal gl~boko, nie 
stracil zadnego slowa, zadnego gestu. Jego opis 
kr6lestwa U dy jest jakby obrazem szkoly holen
derskiej. Mamy w nin1 gospodarstwo i sprawy do
mowe wspomnionego krola, jego kucbniq,, stajnie, 
wizerunki slug, zon i same go Nussir-u-deen'a, w roz
maitych ubiorach i postawach: u stolu, konno, 
przy wyjsciu z kq.pieli, w czarnym kapeluszu i fra
ku, w stroju wschodnim i z koron~ na czole. Lecz 
nie zapominajmy iz rzecz tej seryi obrazow dzieje 
si~ na 1Vschodzie, a zatem ze i najdrobniejsze na
wet szczegoly zadziwiaj~ przepychcm, zc sprz~ty 
gospodarskie SCJJ ze zlota, slugi ubrane w tkaniny 
przetykane zlotem i srebrem, ze miejsce kot6w za

StQpuj~ tygrysy, a miejsce bydlq,t domowych slo-
• n1e. 
Kr6lest,vo Udy, albo Audy, lez~ce w Jn<lyach 

polnocnych pomifJdzy Pendzabem, Nepalemi Delhi, 
jest jak wiadomo pod opiek~ kompanii indyjskiej. 
Niegdys prowincya wielkiego panstwa Mogolow, 
zrabowane w przeszlem stuleciu przez )\.7 arren 
Hastings'a , zmniejszone o polow~ przez lorda 
Wellingtona , ktory pol~czyl znakomit~ cz~sc je
go z posiadlosciami angielskiemi, zostalo ono 
urz~dzone na istniej~cych zasadach w roku 1819 
przez margrabiego Hastings, ktory przyl<!czyl do 
tego co pozosta!o ~ kwitn~cego niegdys panstwa 
kilka pustych obszarow zdobytych na Nepalu, i 
w imieniu pot~znej kompanii indyjskiej mianowal 
krolem nababa Gazi-u- deena, ktory byl ojcem bo
hatera naszego opowiadania. Jakkolwiek te fakta 
s~ naturalnym rozwojem zdobyczy i nic w tern nie
ma dziwnego, mozna jednakze powiedziec, bez na
razenia si~ na pozor zle skierowanej sentymental
nosci :filantropijnej , ze rzadko zdarza si~ cos nie
sprawiedliwszego jak traktaty Jq.cz~ce panstwo 
U dy z koinpani~ indyjsk~. Niepodleglosc kraju 
istnieje tylko z nazwiska, bo cenq. protektoratu an· 
gielskiego bywa zawsze o:fiara z niepodleglosci. 
Kompania proteguje krola dla wlasnego bezpie
czenstwa, to j est dla zapobiezenia azeby nie uzy! 
swych sil przeciwko panowaniu angielskiem11. Kr61 
ten, bezsilny gdyidzie o dobro poddanych, w zJ:em 
za to jest bardzo pot~zny. Traktaty zapewniaj~ mu 
koron~ i posiadlosci od nieprzyjaciol zewn~trznych 
i wewn~trznych, to znaczy ze gdyby jego ludy 
powstaly przeciw niemu., straszliwa ko1npania po
wiada veto i ubowi~zuje si~ wydac n1u b~lntowni
lrow ze zwi~zanemi r~kami i nogami. Kompania 
daje mu wladz~ czynienia jaknajwi~cej zlego 
wszystkim oprocz niej samej ' a on bez skrupulu 
korzysta z tego pozwolenia. 

W tym stanie anarchicznym poddani czuj!! po-~ 
trzeb~ powicrzania si~ wlasnej sile, i nigdy tez 
nie wychodz~ bcz broni. ~ukno'v, stolica tego pan
stwa, j est niezaprzeczenie najdzi,vniejszem z 1niast 
na calym swiecie. Widz~c Inieszka{lCOW uzbrojo
nych w pistolety i kindzaly, w naramienniki i pu
klerze ze skory bawolej, s~dzicby mozna ze wy
bieraj~ si~ na wojn~, lub przynajmniej na jak~ pa
rad~ wojako\v~. L~cz nie, oni id~ tylko zalatwiac 
swoje interesa, sprzedawac lub kupowac. Co sifJ 
zas tyczy krola pod ktorego rz~dem istnieje taki 
stan rzeczy, ten zyje jaknajpyszniej. Rezydency~ 
jego stanowi szereg palac6w, rozci~gaj~cy siQ na 
jednym brzegu rzeki Goomty, a na drugim lezy 
jego menazerya, ogromny park w ktoryn1, powiuda 
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nasz autor, stada sloni, nosorozcow, tygrysow, ciw niej swoich cypajow kobiecych (straz zlozon~ 
lampartow, antylop, ostrowidzow· i kotow per- z amazonak mieszkajq.cych w palacu), i znowu za
skich igraj~ na sloncu, jak barany i krowy w par- wrzala bitwa, w ktorej pifJtnascie czy szesnascie 
ku angielskim. Naturalnie ze polozenie Judu nie· kobiet snltanki utracilo zycie. Nareszcie krol przy ... 
odpowiada wcale takiemu przepychowi, a ulice rzekl rezydentowi angielskiemu, pulkownikowi 
Luknow'a pelne s~ zebrakow, prosz~cych jak (iii Lowe, nie dr~czyc wi~cej matki ani dotkn~c syna, 
Bias o jalmuznfJ z broni~ w r~ku. jesli ona zgodzi si~ przeniesc do wyznaczonego 

Fakt to ciekawy ze w gl~bi Azyi znajdujemy sobie palacu. Rezydent zapewnil zycie dzieci~ciu, 
typ lazza1~onrt wloskiego, z jego ob.yczajami, by- i wtedy dopiero begum zadowolona przystala na 
perholicznemi pochwalami 1 obelgami. Jest to je- wszystko' bo wi~~ej wierzyla slowu gentle1nan'a 
den do\vod wi~cej ze z tych samyc)l przyczyn angielskiego, niz najsolenniejszym przysi~gom kro
wsz~dzie tez same powstaj~ skutki. ,,S,viatlo slo- la i j ego ministrow. 
neczne zablyslo nad niewolnikiem twoim, pot~zny Ta dzielna i odwazna matka Nussira jest osoh'! 
panie, i biedny nie,volnik b~dzie poiywiony' ,, po. najwi~cej zajmujq,c~ w naszej ksi~zce, j edyn~ kto
wiada do ciebie, wyci'!gaj~c r~k~, ogromny chlop, ra zachowala wrodzone uczucia i cos ludzkiego. 
z wielkiemi w~sami, z pot~znem szabliskiem i pu- Powiodlo jej si~ z Gazi-u-deen'em, lecz niepo
lclerzem w r~ku. Jestes' powiada, swiatJem slo- wiodlo z niewdzi~cznym synem' ktorego ochro
necznem, a t en kompliment, wedlug jego zdania, nila od nielaski, a moze nawet i od smierci. Po 
wart hojnej jahnuzny. Odwracasz glow~ z nie- oddaleniu si~ matki, Nussir rozkazal publicznie 
smakiem, a zebrak wtedy z r6wn~ spokojnosci~ og}osic swego syna nieprawym. Tak raz napi~tno
jak przed chwil~ prawil ci komplimenta, objawia wane dzieci~ nie mog!o juz odziedziczyc korony. 
ci swoj~ opini€1! o czlonkach zenskich twojej ro· Jednakie, po nast~pionem pozniej otruciu Nussira, 
dziny, (szczegolniej o matce i siostrach) w wyra- begum jednego j eszcze sprobowala sposobu, tym 
zach zbyt nagich i energicznych, azeby wypisac je razem rzeczywiscie bohaterskiego, gdyz nie oba
tu mozna. wiala si~ rozpocz~c walki ze straszliw~ pot~g~ an-

Zbrojni 1nieszkancy i zebracy przedstawiaj~ naj- gielsk~. l(azala 'vojskom otoczyc palac gdzie 
ciekawszy widok w Luknowie i zajmuj ~ uwag~ mieszkal re~ydcnt angielski, ktory si~ wzbranial 
podroznika na rowni z wielbl~dami i sloniami, kto· uznac mlodego ksi~cia za monarch~ ; l ecz nadeszly 
re so hie chodz~ po ulicach tak pospolicie jak mu- wojska kompanii indyjskiej , wymieniono kilka 
ly w Hiszpanii, woly i krowy po naszych wsiach strzalow, i krol wybrany przez kompani~h stryj 
a k onie po n1iastach. Nussira, wst~pil na tron. 

Gdy nasz podroznik przedstawil si~ na dworze J ezeli Nussir tak si~ obchodzi! z matk~ i synem, 
luknowskim, panowal wowczas N ussir-u-deen, je- nic wi~c dziwnego ze si~ dopuszczal najostatniej
clen z dwoch synow pierwazego przez ]{ompani~ szych zniewag przeciw innym czlonkom swej ro
na tron wyniesionego monarchy. Nie bez trudno- dziny. Rodzina! co za wyraz? vV lrraju U dy krol 
sci obj'!l on panowanie po swoim ojcu Gazi-u- tylko jest wszystkiem, najblizsi nawet jego krewni 
deen'ie, ktory go wydziedziczyl, i jak siQ zdaje nie majq, zadnego udzialu w j ego wielkosci, i ich 
powziQ.l zamiar raczej zabicia go, niz pozostawie- znaczenie j est mniejsze niz ulubionego eunucha Iub 
nia mu moinosci osiC1gni~cia tronu. W yniesienie tancerki, ktora na tydzien zaj~la zbyt wrazliwe 
na tron winien on byl energii swojej matki padslzah zmysly krola. J esli zasluzyli na gniew monarchy, 
begutn (sultanki faworytki), ktora uzbroila l{obiety ostatni nie,volnilr palacu moze ich zdeptac z po
swojego haremu, i po krwawej walce wewn~trz gard~, i to najzupelniej bezkarnie. W szyscy s~ tu 
palacu, zdolala Zinienic zan1iary krola. Nussir-u- rowni w obec gwaltownosci i okruciet1st,va, tak 
deen objct.l rz~dy, a pierwszy j ego czyn byl wst~- ksi~z~ krwi, jak zebrak. Zreszt(!. ofiary bywaj~ i 
pieniem w slacly ojca. Jak ojciec chcial jego 'vy- niegodne nawet pozalowania: j esli znoszq, przesla
dziedziezyc, tak on chcial post~pic ze swoim sy- dowania, to tylko w oczekiwaniu na chwilfJ w kto
nen1. Matka krola spierala si~ o wnuczka i wzi~la rej sami b~d~ mogli przesladowac drugich. 
go pod sw~ opiek~. Niewdzi~czny Nussir, zapomnia- Nussir mial kilku stryjow, starych, niedol~znych, 
wszy o przeszloSci , rozkazuje matce opuSciC pa- I kt6rych lubil zniewaZa6 i krzywdziC. Nie byli oni 
}ac; Iecz ta usluchac niechciala. Krol wyslal prze- 1 zapewne wi~cej warci od synowca, lecz zawsze 
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sam wiek ich nakazywal uszanowanie. Otoz gdy 
tancerki lub maryonetki juz Nussira znudzily, gdy 
nie znajdowal juz przyjemnosci w walkach dzikich 
zwierz~t, gdy czul ze potrzebuje silnego bodzca 
dla wyrwania si~ z oci~zalosci, ktorej nie zaradza
ly juz uciechy zmyslowe, kuchnia indyjska i wina 
europejskie, wtedy zapraszal do stolu jednego ze 
stryjow, a zwykli towarzysze biesiad krolewskich 
pewni byli zc b~dq, miec jakies szczcgolne wido
wisko, dziQki duchowi wynalazczemu cyrulika 
krolewskicgo. Czlowiek ten,Anglik z pochodzenia, 
chytry i okrutny, tak zawladn~l umy lem swego 
pana, ze byl prawdziwym kr6len1 Udy, i ze Nus
sir upadl, gdy tylko cyrulik zo tal wyp~dzony 
przez kompani~. Szkoda ze autor C};Uzil iz mu 
wypada znmilczec nazwisko tego lotra, ktory dzis 
zyje mozc otoczony zbytkiem, b~d~cyn1 owocem 
zdzierst,va i wystQpkow. Czytelnik poweimie wy
obrazenic o zartobliwym geniuszu tego ulubiell.ca, 
oraz o przychylnosci Nussira do swych ~ tryjow, 
z dw6ch nast~puj~cych aneo-dot. 

Kr61 znprosil na obiad jednego ze wych stry
jow, zwanego Saadnt. Po obiedzie 'v polbiesia
dnicy, zagrzani winem, przygotowyV\'n.li i~ do wi
dzenia z'vyk.lych rozrywek wieczornycb 'v palacu. 
,, Tancnjmy taniec szkocki, zawolal cyrulik, w kt6-
rego glowic nowy nagle zablysn~l pon1y l, ja tan
czyc bQdQ z Saadutetn.'' ,\¥ yborna n1ysl, wybor
na! odpowie ]{r61, b111cuj ze stryje1u.'' Cyrulik po
rywa Sandutn, i biedny starzec, na p6l pijany, kr~
cic si~ n1usi zapttmi~tale. '¥'rod tego 'viru cyrulik 
uderzeniern r~ki zrzucil n1n turban, co ci~zk~ jest 
zniewag~ u Indy an U dy, i co starzec uczul tak nlo
cno, ze pomitno stanu opil twa "\Y jnkin1 ~i~ znaj
dowal, poni6sl r~k~ do kindzalu. Lccz zr~czny 
balwierz szybko wyrywa n1u kindzal, na t~pnie od
pina pas stare a, odwija okrQcajC!CY go szal, zdej
muje zen hnftowany zlotenl l{aftau i tak sztuka po 
sztuce rozbiera biednego ksi~cia. Niektorzy z obec
nych oficcr6w angielskich, rozgniewnni tnk~ zu
chwalosci~, zbliiaj'!t si~ by zaslonic tarca. ,Pa
nowie, oddalcie si~! zawolal kr61, ja chc~ aby si~ 
dalej bawiono; a nie, to przez Bog zy,vy kai~ was 
areszto,vac. '' Nieszcz~ lli,vy stn.rzcc tal po~~rod 

sali krolewskiej, nagi jal~ 'v dzien przyj scia na 
swiat, igraszkq, niewolnik6w i hala try l)a}acowej, 
potr~cany a nawet bity, i wylewajq,c lzy, za lanial 
sobie twarz r~koma. W tym stanie kr6l zmusil go 
jednak do tanczenia, dopol{i si~ nie nasycil tym 
paniebnym widokiem. 

Drugi stryj N ussira, jeszcze starszy od tan1tego, 
nazwiakiem .... .\sof, otrzymal podobne zaproszenie 
na obiad. u ·dal si~ nan nie bez wo.hania, przeczu
waj~c jak~ zniewng~ lub okrucienstwo. , Czy 
wicsz czego krol chce odemnie ?" zapytal podr6-
znika angielskiego, ktorego przytacza1ny opowia
danie. ,S~dz~ ze chce tylko obiadowac z tob~·'' 
,Niestety, jestem stary, glowa moja siwa, a oko 
przygasle, nie mog~ "vi~c bye to,vnrzyszem dla swe
go synowca, mlodego, chciwego uciech.'' ,v"'l tych 
slowach, powiada autor, wyrazala si~ bolesc nie .. 
zmyslona, i starzec wymowil je z cal~ harxnoni~ 
jQzyka indyj kiego. Bylem 'vzruszony jego zmar-
twieniem .. , . 

Obiad l'OZJ)OCz~l si~ pod bardzo dobr~ wrozb~: 
l{r61 wszedlszy, pozdrowil wszystkich z wdzi~kiem 
i godno I cie};, (jak N eron i IIeliogabal, tak i Nussir 
niebyl pozbawiony pewnej wykwintnosci w uloze
niu) i okazal siQ dla stryja pelnyn1 obludnych 
grzecznostek. Przed Asofem postawiono pelnC!
butelk~ madery, a toasty nast~powaly po sobie tak 
szybko, ze tarzcc, czujq,c iz trunek zaczyna mu 
udcrzac do glowy, nie mogl dotrzymac kr6lowi 
towarzyst,va i postawil szklank~ do polowy wy
proznionq.. Tu us tala uprzejmo 'c i obluda. Kr61 
utkwil spojrzenie wstryju. ,Czy wino u mcgo sto
lu nie jest dobre?'' zapytal sucho. Asof tlun1aczyl 
si~, lecz w ko!1cu, widz(!c ze nioma inucj rady, 
przywolal na p on1oc siln~ wol<Z i dotrzytnal placu 
do konca obiadu. 'V chwili rozpocz~cia tn11c6w, 
butelka postawiona przed Asofem by!a prawie pu
sta. , Czy niewidzisz ze As of nien1a juz wina? 
rzekl krol obracaj~c si~ do cyrulika, Rnszaj po dru
g~ bntelk~. ,, Nap6j ktory postawiono teraz przed 
nieszcz~ lliwyn1 skladal si~ z n1adery i w6dki. Ta 
okropna mi~szanina spowodowala \vkrotce zupel
ny stan opilstwa, i glo,va starcowi opadla na piersi. 
,Trzeba n1u uczesac wq.sy,'' rzekl cyrnlik '\Vstajl!c, 
i z wielkie1n oburzeniem obccnych tej scenie Euro
pejczykow zacz~l po grubiaf1 kuszarpac staru zka 
za w(};sy. Lecz bylo to tylko przegrywk~ do innej, 
bardziej jeszcze odraiaj~cej sceny. Glowa starca 
cit!gle byla pochylon~, cz~sci€! przez sen, cz~ I ci~ 
przez opil. t\vo. ,Tr·zeba mu podniesc glow~,'' rzekl 
kr6l. Poslu zny cyrulik niedal so hie tego m6wic uwa 
razy, i biorq,c d'vie mocne nici, zr~cznie przy,vi~zal, 
jako czlowiek doswiadczony w swem rzemiosle, 
dwa l{oi1ce w~s6w ksifJcia do por~czy fotelu w kto
rym tenze siedzial. Kr61 klasn~l w rfJce i poszep
t.al cos z ulubiencem, kt6ry wyszedl, a powroci-

• 
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wszy wkr6tce z kilk~ rakietami, zapalil je pod 
fotelem starca. Przebudzony hukiem, ksi~z~ za
drzal i usilowal powstac. Poruszenie to pozbawilo 
go cz~ 'ci w~so\v. B61 rozproszyl zupelnie upoje
nie; Asof wstal, i jako do.Swiadczony d,vorak, 
uklonil sifJ synowcowi, dzi~kuj~c mu za sprnwio· 
n~ przyjemnosc i prosz~c aby go mial za wytlu
maczonego, poniewaz krew plynq,ca zrany nie po
zwala mu dluzej uzywac jego krolewskiego towa
rzyst,va. 

Niech jednak czytelnik sobie niewyobraza ze 
Nussir-u·deen byl jednym zo\vych potwor6w okru
cieilstwa, z owych fenomen6w zbrodni, przestrasza
j~cych swiat caly. Nie, Nussir-u-deen niebyl ani 
Atyll~, ani Dzengis-Chanem, ani Tamerlanem, ani 

elimem. Nie mial dose silnej duszy, aby stac si~ 
w czem do nich podobnym. Nussir daleko byl niz
szym od tych wszystkich osla,vionych potwor6w. 
Z natnry ani okrutny, ani lagodny, mial umysl 
prawdziwie \Vscl1odni, mi~kki, nieoporny, kapry-
~ny. Tylko ze ten un1ysl, podobny do umyslow je
go wsp6lziomk6w, byl pospolity i slaby. Jak ludy 
podlegle 1nu, wlasciwie i on nie Inial charaktern 
ludzkiego: byl niewolnikiem natury. 

probujmy wytlumaczyc ·i~ z tych wyraz6w. 
Tylko czlowiek ucywilizowany rna charakter ludz
ki, to znaczy ze on tylko dziala na n1ocy zlego 
lub dobrego postanowienia, bQdq,cego wyplywem 
jego '\voli. Natura zewn~trzna, ze tak powiemy, 
niema na!1 wply,vu; jego zn1ysly zostaj~ z naturq, 
w zwi~zkach utrzymy,vanych w ~posob regularny 
i jakby za wsp6ln~ un1ow~. Moznaby powiedziec 
ze w ra nch europejskich czlowiek i natura za\varli 
z "obq, un1o\V~ , celem zachowania wzajemnych 
praw. \Vypada ztq,d ze u nas s~ dwa I?ierwiastki 
dobrze u talone: z jednej strony czlo,viek, z drn
giej natura, i kazda z tych dw6ch cz~sci istnieje 
niezawi ~le od drugiej. Przcciwnie na W chodzie 
natura ludzka nie oddziela siQ od natury zewn~trz
nej; czlowiek jest tam utworem przyrody, jak 
drzewo bananowe, tygrys lub sloil, i niczem 
prawie nie r6zni si~ od nich. Na Wschodzie lub 
w Afryce si ludzie, lecz niema natury ludzkiej. 
Tutaj czlowiek posiada tylko natur~ dzikiego 
zwierza, jego zwinne i wdzi~czne ruchy, jego na
gle i niewytlumaczone pory,vy okrucienstwa" lek
komyslnosc i hojazliwosc. Ten sam podr6znik co 
nas wprowadza na dw6r krola Udy, opisuje nam 
tygrys6w i sloni, kt6re doprawdy post~puj~ zupel
nie tak jak Nussir. Kr6l Udy w swoich okrucien-
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stwach i zalach podobny jest calkic1n do slonia 
Malle era, ktory zabija swego tnnlluta, a potem po
zwala si~ prowadzic dziecku. Pytan1y i~ gdzie tu s~ 
ludzie~ i bierze nieraz ochota u\vazac za nich zwie
rz~ta wchodz(.!.ce do naszego opowiadania. Nie by
liby 'my 'vcale zdziwieni, gdyby tygrys l(agra za
j~l miejsce Nu sira, a Nussir miej ce tygrysa, tak 
wielkic ich charaktery maj~ z sob~ powinowactwo. 

Taka to jest natura tych przcchwalonych mie
szkanc6w W chodu. Nussir-u-deen byl zupelnym 
wschodniowcem. Trudno wytlumnczyc obie przy
czyn~ jego post~pkow i pochwycic rzcczywisty 
grunt jego charakteru. Byl okrutnym, dlaczego? 
Spytajcie tygrysa. dlaczego on okrutny. Cza ami 
przebaczal: bylze Jaskawym? pytajcie z'vierza, 
kt6ry niewiedz~c dlaczego, odwraca iQ od zdoby
czy, czy on to robi z laskawosci? Poruszcnie krwi, 
sw~dzenie sk6ry, promiet1 slo!1ea gorQtszy, byly 
powodan1i jcgo czyn6w. Zle brzn1iC,!cy wyraz n16gl 
kogo pozba,vici glowy lub stac si~ przyczyn~ za
mkni~cia gonacale zycie w zclaznej klatce. A wi~c, 
powiecie, przystQpowano do niego na kolanach i 
zapewne nic1n6wiono don ino,czcj tylko z poza ko
tary, jak u starozyinych Per ow? Przeciwnie, byl 
on przyst~pny i lnbil zabawy w gronie swych 
dworzan. Niekicdy bawil ifJ z nicn1i w baraua lub 
nad tawial do skok.u grzbiet wla ny: to zn6w usly
sza,vszy ze jedn~ z zabaw zimowych w Europie 
jest bitwa w sniezki, chcial uzye tego widoku, i 
w jednej chwili ogrou zostal obrany z pewnego 
rodzajn kwiat6w, maj~cych podobiclistwo do galek 
ze sniegn, i tc sluzyly wesoJemu towarzystwu za 
~oci ki. Nus, ir nawet jeszcze dah~j po .. uwal pou
falose; lubil pic i upijac si~, i nie,vahal i~ pokazaJ 
dworowi w ty1n ponizajq,cym stanie. Jednakze i 
'v opilstwie nawet umial on zacho,vac pewn~ go
dnosc, i autor nasz przyznaje ze n1ial cos w sobie 
prawdziwie krolewskiego. Takim byl ussir: naj
zawiklai1sz~ i trudnq, do rozwi~zania zagadk~; lecz 
wlasnic z powodu tej j ego zagadkowosci bliz ze 
z nim obcowanie bylo nader niebezpieczne. 

Raz po powrocie z przechadzk.i, kr61, kt6ry lubil · • 
no sic suknie europejs]{ie, bawil si~ swoim kapelu
szem, obracajC!C go na palcu. Kapelusz byllichego 
gatunku, i skutkien1 tej igraszlri zrobi!a i~ w niin 
dziura. 'Vtedy kr61 z glosnym stniechem odwr6-
cil si~ ku o becnym, jakby zach~caj~c ich do podzie
lenia swej ,vesolosci. J eden z ministr6 w Nussira, 
radza Buktar Sing, s~dzil ze to chwila stosowna. 
do popisania si~ z dowcipem. ,,Oto dziura w ko-
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ronie waszej krolewskiej mosci" zawolal. Krol 
nagle zbladl. ,,Slyszales zdrajc~? zapytal w po
blizu stojC1cego ofioera. Wzi~c go pod straz. No, 
Rooshun, (byl to jego pierwszy minister), kai mu 
uci~c glow~·'' 

Zdawalo siC2 ze radza Buktar zgubiony. Niebyl 
on w sluzbie kompanii, tylko po prostu urz~dni
kiem i obywatelem U dy; krol wi~c n1ial nad nim 
zupelne prawo zycia i smierci, jak nad kazdym 
krajowcem. Nagle przez glow~ Nussira przeszla 
mJsl niby sprawiedliwosci. ,Jakby post~pil krol 
wasz z poddanym ktoryby go tak znie,vazyl?'' za
pytal obecnych ~'\.nglikow. ,ICazalby go areszto
wac, podobnie jak to wasza krolewska niosc uczy
niles, odpowiedziuJ jeden z oficerow, a potem os~
dzic.'' j,A wi~c i ja tak zrobifJ,'' rzekl na to kr6l. 
W spraw~ t~ wdal siC2 rezydent, i zaczQto naradQ: 
wszystkic glosy byly za przebaczeniem; postano
wiono wi~c darowac radzy zycie, poprzestajC1c na 
zamltni~ciu go w %e1aznej klatce. 

Traf obalil Buktara, i traf go tez podniosl. ~V rok 
po tern zdarzenin w Luknow powstaly zabtu--zenia, 
z powodu drozyzny artykulow zywno 'ci. l{rol na· 
der byl zdziwiony zuchwalosci~ swych poddanych. 
,,Njezawodnie, rzekl, co~ si~ w tern ukrywa; nigdy 
niewidzialem azeby w Lukno"'\lv zaburzenia trwaly 
tak dlugo.' ' J\1inister nadmienil ze zniwo bylo sk~
po. ,Cichobys byl, Rooshun, odpowie krol, jestes 
starym gadul~. Zniwo bylo wyborne.'' Drugi ulubie
niec, professor j~zyka angiel kiego przy krolu, po
wiedzial ze policya bazarowa zle jest uorganizowa
nq,. ,Bye moze, odrzekl Nussir. Przebierzmy si~ i 
pojdill?Y przekonac siQ o tern naocznie,jakniegdys 
kalif'Bagdadu.'' Co powieuzianotoi zrobiono. Krol, 
w towarzystwie kilku ulubiencow, wyszedl no. uli
ce swojego mia ta stolecznego. W eszli do sklepu 
wekslarza , ktory rozmawial z SC!siadem o nowyn1 
napadzie na magazyn ry.iu. ,,Ci<azkie czasy, ciQz
kie czasy, Baboo! Za ministcrstwa radzy Buktar 
Sing'a te,go nie bylo. Umial on utrzymac bazary 
w porzq,dku. '' ,,Prawd~ mowisz, lVladhubie , radza 
utrzymy,val porz~delt ; ci~zkie czasy:, ci~zkie cza
sy l'J W uwa miesi~ce potem radza Buktar po
wrocil do pa}acu, W "\Vi~kszych jeszcze }askac}l niz 
byl niegdys. Anegdota ta dosyc objasnia charak
ter Nussir'a, mi<aszaninQ kaprysnego okrucienstwa, 
samowolnej dzikosci i powagi krolewskiej. Rezy
dent angielski wyjednal pozniej niejakie zlagodze
nie Iosu i dla roJziny radiy Buktara. ,, W ci~gu 
zycia dosyc awanturniczego, widzialem niejedn~ 

seen~ rozdzierajq,c~, zadna z nich jednak niezrobi
la na mnie tak przykrego wrazenia, jak widok tej 
nieszCZQSliwej gro~ady kobiet i dzieci, mowi au
tor o rodzinie Bnlttara. Doznali oni tego samego 
obejscia co i Buktar. Obdarci ze swietnych szat i 
ozdob, okryci n~dznemi lachmanami ktore im wy
dzielono, przyciskali si~ j edni do drugich z niem~ 
bojazniq,, jak barany na rzei przeznaczone. Mi~
dzy niemi znajdowal si~ takze ojciec Buktara, 
starzec z twarz~ pomarszczon<l:, z cialem wychu
dlen1, placz~cy nie nad wlasnemi cierpieniami i 
hanb~, lecz nad nieszczQsciem swego syna i zon 
jego. ICobiety delikatne, wychowane w najwy
tworniejszym zbytku, ktorych twarz dotychczas 
nigdy nie byJa wystawion~ na wzrok m~zczyzn, 
siedzialy skulone na ziemi, narazone na spojrzenia 
i brutalskie zarty zolclactwa tu i owdzie rozpierz
chni~tego po dziedzit1cn palacowym. J edna z tych 
kobiet przyciskala dzieci~ do lona i zdawa}a si~ 
znajdowac niejak~ pociech~ w pelnieniu obo
wi~zkow macierzynskich; druga siedziala w posta
wie niemej rozpaczy, z pochylonem cialemi oczami 
utkwionen1i w ziemi~, jak Niobe indyjska. iaden 
rzezbiarz niebylby w stanie wynalezc form powa
bnieiszych jak ksztalty tych dwoch kobiet." 

Jednakze kaprysy kr6la bywaly niekiedy i do· 
syc krotochwilne. Raz nowa niewolnica z Kaszmi
ru znajdowala siQ posrod tancerek, ktorych obo
wi~zkiem bylo rozweselac po obiedzie krola. Na .. 
zywala si~ ona Nuna i byla nadzwyczaj pi~kna. 
Doskonalosc jej ciala, kt6rC1: latwo mozna bylo 
rozpoznac przez zaslony, zwrocila uwag~ Nussira. 
Spiewala, a diwi~k jej glosu przenikn~l do duszy 
monarchy; tanczyla, i zwinne poruszenia j ej czlon
kow wzburzyly jego zmysly. ,Dac jej sto rupij 
w nagrod~ spiewu,'' rzekl krol, a wstawszy, nie
chcial innej podpory idq,c do haremu, tylko ramie
nia Nuny. Nuna byla wwielkich laskach. ,Dopra
wdy Nuno, kaz~ ci zbndowac dom ze zlota, rzekl 
krol, i b~dziesz n1oj~ /Jrz~lshah begunz.'' W zgl~dy 
te trwaly przez tydzien .. ,Eh 1 zawolall{rol jedne .. 
go wieczora, patrzq.c na jej taniec, <?na 1nnie nu
dzi. Chcialbym wiclziec jakby tez wyglC!-dala w u
biorze dam europejskich. ,, ,Nic latwiejszego,'" od-
rzekl piekielny golibroda, zawsze gotow do udzia
lu w zlosljwych figlach swego paua. Kazano wyjsc 
Nunie, ktora wkrotce vvrocila w ubiorze europej
skim, lecz w tym nowym dla siebie stroju byla nie
zgrabna i zaklopotana; cala jej pi~knosc znikla. 
Biedna dziewczyna czula ze jest smieszn~ i zacz~-
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la plakac gor~cemi lzami. Krol s1nial si~ z calego 
serc.t. Od tego dnia niechcial jej widziec inaczej 
jak po europejsku. 

Bezpiecznemi od kaprysow Nussira byli tylko 
jego ulubiency europejscy, moze dlatego ze si~ 
niemi opiekowala kompania. W czasie gdy nasz 
autor wst~pi! w sluzb~ Nussira, przy dworze bylo 
czterech Europejczyk6w, kt6rzy dzielili mi~dzy 
sob~ wzgl~dy krolewskie. Najpot~zniejszym z nich 
byl cyrulik. Znal on, jak to widzielismy wyzej, 
natur~ swego pana na wylot, a umi~l pochlebiac 
wszystkitn jego wadom i zlym sklonnosciom. 
Przybyl do Indyj jako chlopiec okr~towy, osiadl 
w Ka1kucie, gdzie zebra! niewielki maj<!teczek, i 
pogonil za wi~kszym do Lukno":'· Dziwny traf na
str~czyl mu to czego szukal. Owczesny general 
gubernator Indyj odznacza{ si~ g~stemi, k~dziorzy
stemi wlosami, a poniewaz general gubernator jest 
zwierciadlem 1nody dla calych lndyj, naturo.lnie 
wifJckazdy chcial go nasladovvac, i szalano za kr~
Cc.!>Cemi si~ wlosami, z wielk~ rozpaCZC1 rez ydenta 
angielskiego w Luknow, ktory mial: \vlosy gladkie. 
W takim stanie rzeczy zjawia si~ cyrulik, i dzi~ki 
zr~cznosci j ego, rezydent wkrotce mogl si~ poka
zac z glow~ ustrojon~ w pyszne k~dziory. Nasla
dowanie jest zarazli\\·e; kr61 pozazdroscil rezyden
towi k~dziorow, a ten mu odst~pil swego faworyta. 
Od tej chwili honory, laski, pensye, spadaly jak 
grad na szcz~sliwego golibrod~, ktory w kr6tkim 
czasie dorobil si~ znacznego maj~tku. Obowi~z
ltiem jego bylo dostarczac wino do stolu swego 
pana i wszystkie przedmioty europejskie potrze
bne w palacu. Co miesiC!-C przedsta,vial j~go kr6 ... 
lewskiej 1nosci rachunel~ wydatk6w, dlugi na kilka 
lokci, kt6ry Nussir zawsze placil, nie pisn[!wszy ani 

Iowa. Ii:rol wiedzial o zdzierstwach swego ulu
bienca i smial si~ z nich. ,,Co ci to szko<lzi, rzekl 
raz do kogos co mu donosil o }upieztwach cyruli
ka, ja chc~ aby zostal bogatym.'' I rzeczywiscie 
zbogacil siQ, gdyz opuszczajq.c sluzb~ kr6la, wy
niosl z sob~ 240,000 funt6w szterlingo'v maj~tku. 

Zabawy palacowe godne byly tego dziwaczne
go dworn. 1¥' istocie musial to bye pi~kny widok, 
gdy tygrys Terai"-W allah powalil tygrysa Kagra. 
Ten ostatni byl ulubieitcem krola, i Nussir trzymal 
za nim z rezydentem zaklad o sto 1nohurow zlo· 
tych. Kagra hyl to olbrzymi tygrys, pycha Lukno
wa; pokazywano go podroznym jak jaki cud kra
jowy, a jednak J{agra zostal zwyci~zony przez 
Tera1- Wallah'a (to jest Cultzoziemca z Terral) tak 

zwanego z przyczyny ie byl zlowiony w okr~gu 
Tera·i. 

Lecz jeszcze cudowniejsz~1 byla bitwa tygrysa 
Burrhea z dzikiem koniem, utrzymywanym w tne
nazeryi krolewskiej, ktorego dla okrucie11 twa na
zywano w Luknow 7JOZe1'ac,~.,eJnludzi. Wyrwawszy 

• • I 

s1~ pewnego razu, zw1erz ten roztratowal lcill{una-
stu ludzi. Krol, gdy mu o tern doniesiono, roze
smial si~ i rzekl; ,l(iedy on taki straszny, to go 
puscic w zapasy z Burr he~, on go nauczy rozu
Inu.'' Wprowadzono obydwocl1 zapasnikow do 
szranek. Jak tylko si~ spostrzegli, odgaduj~c cze
go od nich wymagaj~, zacz~li gotowac si~ do wal
l<.i. Ko11, spusciwszy glow~, ntkwil nierucho1nie 
wzrok w przeciwnika, prowadzCl;c · okien1 za \:Vszy
stkiemi jego rnchatni i staraj~c si~ zawsze bye 
obr6conym don tylen1. Tygrys krgcil sig zaczajo
ny po cyrku, jak gdyby nic nie przed i~bral prze
ciwko zyciu nieprzyjaciela, ale czekaj~c sposobnej 
ku temu ch wili. Tyn1 sposobe1n uplyn~lo kilka 
tninut. Nagle tygrys, szybkim jak blyskawica sko
kiem, rzucil si~ na sw~ zdobycz. l(oll. n1u nadsta .. 
wil grzbietu, i wierzgn~wszy, rzncil go na, ziemi~. 
,,Nic nie szkodzi, Burrhea zwyciQiy!" rzekl krol, 
tygrys wstal, i zapasnicy znow rozpoczgli swe 
obroty. Po chwili Burrhea skoczyl powtornio, ale 
tyn1 razem potoczyl si~, straszliwie ryczqc i szuka
j~c miejsca do uciec%ki. Wierzgnigcie 1ronja strza
skalo mu szcz~kg. , ,Alez, rzekl krol, ten pozeracz 
tud::i, to jakis chwat. Wypuscie na niego dzikich 
bawolow. ~' W prowadzono do cyrku trzy ogrotnne 
bnwoly, ktoro z 1ninq, zdziwion~ i glupowatG}; zda .. 
\valy si~ niepojn1owae czego od nich wymagano. 
Poj~tniejszy od nich kon, chcial 'vidac poznac na
turg tych nowych nieprzyjaciol. Podszedl wiec 

""' blizej i odwazyl: ~i~ oprzec swoj~ dlug~ szyj~ na 
grzbiecie j ednego z bawol6w; lecz ogromne te 
zwierz~ta nie z\vracal:y na!1 uwagi, i zdnwalo si~ 
ze wcale ich nieobchodzi. Z poufalosci rodzi si~ 
zucb,valstwo, po"viada au tor. ICon, osn1ielony t~ 
biernq. postaw~ przeciwnika, uderza go kopyten1. 
Zdziwivny tak'11 smialosci~, baw6l podnosi glow~, 
jakby staraj~c si~ zrozumiec przyczyn~ tego nie
spodzianego napadu. ,,Alez to zuch z tego konia, 
zawolal krol, chc~ aby miaJ: zycie ocalone. '' \tVy
prowadzono z cyrku JJOZf'l'acza tudzi, ktory si~ 
okazal tak przemyslnym, i ktory przytomnosci~ 
swojq, umial zwyci~zko wycofac si~ z walki. 

,,Wyznaj~, m6wi autor, ze walka nosorozcow 
ze sloniami kt6r~ tu widzialem, nie wzbudza takie-
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go zajQcia, jakiego by si~ mozna spodziewac. Za 
to walka samych sloni przedstawia widok jeszcze 
nie7.wyczajniejszy niz sobie wyobraialem. Bitwa 
sloniow rniala miejsce w obszernem ogrodzeniu~ 
na brzegu Goomty, a widzowie patrzyli na ni(!. 
bezpiecznic z przeciwnego brzcgu. Na kazdym 
sloniu siedzial Jnaku, kt6ry kierowal tym olbrzy. 

• • I m1m zw1erzem za pomoc~ sznura zalozoneD"O na 

rych niebezpiecznie bylo zblizyc si~ do niego, ale 
mial takze 'vspaniale i rycerskie instynkta. w scie
klosc jego ust~pila, gdy uslyszal wyrzuty wdowy. 
Cofn~l lapQ gniot~c~ trupa, i spusciwszy glow~ 
patrzyl na bolesc biednej kobiety, sluchal cierpli
wie jej wyrzutow i narzekan. Tymczasem dzieci~ 
n1ahut'a bawilo siQ pod nogami olbrzyma i iD"ralo 

. . 5 
z J ego straszl1w~ tr~b~. 

jego kly i ogon. Dwa slonie zbliZajf!. si~ ku
5

sobie 
z trl!h~ wzniesionf!. do gOry, uderzajl! si~ czolami, Zdawalo siQ Ze napadgniewn Malleera przeminl!l. 
a powstaj<!:CY ztl!d loskot jest tak silny, ze slychaC JeZdzcy uzbrojeni lancami, ktOrych obowil!zkiem 
go na pOl mili ( angielskiej) i ze cz~stokroC strza- jest wyp~dzaC sloni6w z cyrku, S<!:dzili, widzl!C bo
skane kly lee<!: w powietrze.'' hatera po gr:'}:Zonego w boleSci, Ze nadeszla chwila 

W bitwie opisanej przez bylego slugg krOla w ktOrej, nieobawiaj~c si~ niebezpieczellstwa, mo· 
Nussira, slml~Ialleer zostalzwyci~zC<!:· Jego prze- gl! dopelniC swego obowi~zku; lecz byli w blQ . 
ci wnik, cofaj<l:C si~ ci<!:gle przed nim, zostal przy· dzie. Malleer odwrOc:il si~, potrzl!SDl!l uszyma i mru. 
party do Goomty i rzucil si~ w wod~. Malleer chcial kn~l, jakby chc~c im powiedziec: Zlem zrobil, i to 
go ScigaC, czemu sifil mahn sprzcciwial. Malleer mi jest przykro; lecz nie warn winienem zdaC ra
upiera sifil przy swojE\m, a mahu podwaja usilowa- chnnek, tylko tej biednE\j kobiE\cie i temu sla
nia aby powSci<l:gnJ!C jego zapal. Sloll, utraciwszy bemu dziE\ci~ciu. Wy, jeSli niechcecie Sci~gn~C na 
cierpliwo 'C, w chwili wSciekloSci zrzuca swego siebie jakiego nieszcz~Scia, szybko uciekajcie. 
przewodnika, ktOry spadajl!c z wysokoSci tE\j zyj~- Nie zwaZali jednak na tQ nieml! wymowQ i chcieli 
cej wiezy, rani siQ i niemoZe podnieSC. Malleer go ukluC. Malleer wSciekly odwraca siQ, ryczy, 
podno i wtedy swojQ ogromn<l: lapfJ, stawia .i<l: na podnosi tr~b~ i biegnie ku napastnikom, a jeZdzcy 
piersiach nieszcz~Sliwego i gruchocze mu kla- i konie uciekaj<! przed nim co tchu. I nie obeszlo
tkg picrsiowl!- z tak~ si}l!-, ze chrz~st koSci daje siQ by siQ znowu bez jakiE\j ofiary, gdyby nie roztro
slyszee az na drugim brzegu; potem porywa tr~b<!: pnoSC kr6la. ,Niech nall zawola Zona mahut'a, on 
trupa za ramiQ, wylamuje je i rzuca w powietrze. jej poslucha." KobiE\ta zawolala, i wSciekly Mal
Widzowie z niemem przeraZeniem patrzyli na t<;l leer przybiega jak wyZel na glos swego pana. 
seen~, nieSmiejq.c jednak jE\j przerywaC. Lecz ,,Niech ta kobieta wsi~dzie na niego z dzieckiem, 
wkrOtce nowy wypadek powi~k za jeszcze wzru- i niech go wyprowadzi!" rzecze kr6l. Na rozkaz 
szenic. KobiCta jaka ' , nios~c dziecig na r{lku, hie- wdowy sloll ukl~kl i pozwolil jE\j wsi<!SC na siebie, 
gnie do slonia: byla to zona mahuta. ,0 Malleer, poczem jej podal trupa m{lZa i nast{lpnie dziCcif.l. 
Malleer! zwierzu okrutny! widzisz coS zrobil! OtOZ Od tej chwili niechcial juZ innego przewodnika. 

nasz clom zburzony. Zniszczyles dach, zgruchocz·- ,Takie bylo zycie Nussir-u-deen~a, mowi nasz 
ze i mury .. Zabiles mim~za, ktoregom tak kochala, autor w zakOllCZeniu swej ciekawej opowiesci, i 
zabijze teraz i 1nnie i naszego syna.'J takiem b~dzie zycie kazdego krola Udy, dopoki 
. ~oz? s~dzicie Ze Malleer zaczq.l ryczeC i gro- Anglia pozwalaC b~dzie aby miliony ludzi w jE\j 

ZIC? N1~, l\1alleer byl bohaterem, i jak kazdy bo- oczach byly ciemi~zone, niszczone, obdzierane i 
hater m1al s'•voje chwile wscieklosci, podczas kt6- I oddawane na !up niewiadomosci i zbrodni.'' 
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BE R L I .N. 

Zanim przyst~pimy do opisu terazniejszego Ber
lina, wypada nam powiedziec slow kilka o prze
szlosci 'tej swietnej dzis stolicy monarchii pruskiej, 
a mianowicie o pierwszych jej pooz!1ttkach. 

Nie ulega juz dzis w~tpliwosci, bo sami pisarze 
niemieccy to przyznaj~, ze Berlin pierwotnie byl 
miastem slowianskiem. Dowodzi tego sama jego 
nazwa, kt6rej irodloslowuNiemcy naprozno starali 
si~ odszukac w dawnych narzeczach germanskich. 
Kloden 1) nazwisko Berlina · wywodzi od osady 
slowiaiiskiej Bo1·olina, i dodaje .Ze za Boleslawa 
Wielkiego, az· do roku 1025, nalezala do Polski. 
Wyw6d ten jednak zdaje si~ naci~ganym, i pra
wdopodobniej nriano Berlin pochodzic moze od 
be1~la. W gubernii podolskiej powiecie 1atyczow
skim znajduj~ si<a dwie wsie podobnego nazwi
ska, Be1~li1ice Po lowe i Betli/tce Las owe 2 ), z kt6rych 
pierwsza przywilejem Stanislawa Augusta z dnia 
7 grudnia 1767 zostala podniesion~ do godnosci 
miasta i obdarzon~ prawem magdeburskiem. 

Uczony nasz badacz, Dominik Szulc, wosobnym 
artykule rozs\viecil history~ poczq,tku tego mia
sta 3

). Wedlug niego ,gdy HenrykBrodaty, wladz
ca Szl~ska, id:}c za rad~ zony swojej, poboznej Ja
dwigi, uczynil przedsi~wzi~cie zupelnego poswi~ .. 
cenia si~ sluzbie Bozej i podzielil kraj mi~dzy 
trzech synow, natcnczas najstarszy z nich, Bole
slaw, otrzymawszy w udziale ksi~stwo lubuskie 
xozci~gaj~ce si~ do Sprowy (Sprei), sprzcdal po
wiat zachodni z zamkiem w roku 1213 margrabie· 
mu brandeburskiemu. 

,W cz~sci kupionej przez margrabiego, nad sa
m~ Sprow~, bylo miasteczko posiadaj~ce 42 wloki 
gruntu, kt6re si~ trudnilo upraw~ roli, polowem 
ryb, a od czasu do czasu miewalo targi. Grunta 
obywateli miejskich rozci~galy siQ na poludnie do 
wsi Strzalowa ( Stralau ), b~dq,cej wlasnosci~ zie
mianina Strzalowskiego. Za miastem stal dworzec 
okolony ogrodem i gruntami. Miasteczko to, na 
prawym brzegu Sprowy, nazywalo sifJ Kolno 
(Koln).'' 

1
) ,Ueber die Entstehung, das Aller und die friihere Ge· 

schichte der Stadte Berlin und Koln." 
2

) Staroiytna Polska Bal. i Lip. T. II, str. 1051. 
3) Gaz. Warsz. r. 1852 N. 325. 

Ks~GA SwiATA. Cz II. R. v. 

• 
W edlng przypuszczenia p. Szulca, opartego na 

dowodach historycznych, Kolno dalo poCZCA-tek 
Berlinowi na lewym brzegu Sprowy, ktory nast~
pnie, dla powod6w politycznych, stal siQ stolic'! 
calego margrabstwa, a p6zniej krolestwa. Zaloze
nie jego przypada okolo roku 1240, n w czterdzie- , 
sci lat p6zniej, to jest 1280 roku, odbyl siQ tu 
sejm walny, z panami rad, urz~dnikami ziemskiemi 
i biskupem. 

Pod ksi~z~tami z domu Hohenzollern Berlin i 
Kolno, stanowi~ce dwa osobne jeszcze miasta pod 
jednym magistratem, szybko siQ wzmagaly .. Elek
tor Fryderyk II okolo roku 1442 wznios} tu wa
rowni<h ktor~ p6zniej przerobiono na <lzisiajszy 
zamck krolewski. Po nim Jan Cicero obral B erlin 
za stolic~ ksiC!z~c~, co naturalnie do wzrostu mia
sta wiele si~ przyczynilo. 

Wladys!aw IV, wstq,piwszy na tron polski po 
ojcu, wyslal z doniesieniem o tem postronnym mo
narchom Jana Zawadzkiego, starostQ swieckiego,. 
(poiniej kasztelana gdanskiego, a w koncu woje
wod~ parna'\vskiego ), lttory 0 stanie owezesnym 
(1633) stolicy elektorskiej tak si~ wyraza: ,, Widok 
z zamku na miasto Berlin dosyc przyjemny. Le
zy ono nad rzek<l Spr~, dziel~c~ miasto na dwic 
cz~sci, z kt6rych 'jedna zowie si~ Kolonia, druga 
Berlin. Pol<1cza je most. Obszcrne dosyc gospo
dy i sklepy towal'ow pelne, wall); siQ okolne mury; 
rowy w okolo podwojne, mogq, bye napelnione 
wod~. '' 1). 

NajwiQcej jednak do przyozdobienia i rozszerze
nia Berlina przyczynil si~ elektor Fryderyk Wil
helm, nazwany przez Prusakow Wielkim, ktory 
zalozyl w nim bibliotek~ publicznC!, galery~ obra
zow i gimnazyum. Pod tego tez wladzcy panowa
niem Prusy ksi~zQce traktatem welawskim ( 19 
wrzeBnia 1657) zyskaly niezaleznosc od korony 
polskiej, kt6rej dotychczas podlegaly prawem len
nero. Syn i nast~pca jego, elektor Fryderyk III 
( od roku 1701 pierwszy krol pruski, pod imieniem 
Fryderyka 1), rozpoczC!l budow~ dzielnicy Fried
richsztadu, i miasto pod koniec jego rzCAd6w Iiczy
lo juz 50,000 mieszka11c6w. Pod Fryderykiem 

1) Zbior Pami~tn. o dawnej Polsce, wyd .. Bohr. T. III, str .. 
·100. 
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Wilhehnem I liczba ta wzrosla do 90,000, a pod J cechy. Berlinczyk nizszych stan ow jest zywy 
F1·yderykiem Wielkim, kt6ry wzbogacil Berlin wielomowny, dowcipkuj~cy i sklonny do wybry
wiel~ okazalemi gmachami i zakladami, ludnosc kow (tern bardziej ze Iicznystosunkowo proletary
stolicy pruskiej wynosila 145,000. Przyrost ten at miejski cz~stsz~ ku t emu nastr~cza mu sposo
nieslychanie szyblri, obok sprzyjaj~cych stosun- bnosc), Iecz przytem dobroduszny i usluzny. vVyz
l~ow politycznych, przypisac w cz~sci nalezy i na- szym klassom, nie bez powodu, zarzucajq, oboj~
plywowi wychodzcow francuzkich i czeskich. Fry- tnosc, ironi~ i sobkostwo. Najbardziej odr6zniaj~"' 
deryk Wilhelm IIi III zwrocili glownie U"\vag~ na cem znamieniem prawdziwego Berli.nczyka jest 
podniesienie przemyslu, oswiaty i sztuki, oraz po- ch~tlca popisywania si~ z dowcipem' istotnie do
lepszenie instytucyj miejskich, i w duchu tym ro- 1 syc oryginalnyn1 i trafnym, lubo zwykle osnowa
ku 1809, posr6d burzy wojennej, wstrzq,sajq.cej po- nym na stosunkach miejscowych, a wi~c nie dla 
sady monarchii pruskiej, zalozony zostal uniwersy- wszystkich zrozumia}ym. Dla cndzoziemcow Ber
tet berlinski, ktory wkrotce, z:;t wsp6ldzialaniem linczyk jest grzecznym i uprzedzaj~cym, a jesli 
znakomitych professor6,v, zostal ogniskiem nauko- przybysz zr~czn~ pochwal'1 ,pi~knego Berlina'' 
wosci niemieckiej. utnie trafic w slab:J: j ego stron~, to juz go kupil, 

Dzisiajszy Berlin liczy okolo 13,000 domo'v i jak to mowi~, cialem i dusz~. Przeciwnie zadnych 
450,000 mieszkanc6w, a wspanialosciq, swych budo- przygan lub docinkow wymierzonych przeciw 
w li, regularnosci<l! ulic, wielkosci~ zakladow nau- micjscowosci Berlinczy k bezkarnie nie przepuszcza, 
kowycb, artystycznych i dobroczynnych, a nade- gdyz prawo dowcipkowania w tym wzgl~dzie 
wszystko ruchem i zyciem przemyslowem, zaliczo- przyznaje on tyll(o sobie . Kazdy tez cudzoziemiec, 
nym bye moze do najpierwszych stolic Europy. wdaj~cy si~ w podobn~ szermierk~, niezawodnie 
Zakres artykulu tego nie pozwala nam wdawac si~ zostanie pobitym, a przynajmniej przegadanym. 
w szczegolowy opismiasta, w wyliczanie jego ulic, Z zaklad6w naukowych i artystycznych Berlin, 
plac6w, i gmachow co z reszt~ dla czytelnik6w bylo- I oprocz uniwersytetu posiada szesc gimnazyow, 
by nuz~cem: damy jednak ogolnC! charakterystyk~ szkoly: g6rniczC!, artyleryi i inzenieryi, budowni
zewn~trznej i spolecznej :fizyognomii Berlina, oraz ctwa i weterynaryi, korpus kadetow, instytut ght
wspomnimy o wazniejszych jego zakladach i dzie- choniemych i ociemnialych, seminaryum nauczy
lach sztuki. cieli rzC!dowycl1, slynn~ akademi~ sztuk pi~knych 

Berlin, w dzisiajszej swej postaci, jest miastem. i przeszlo 300 szk6l nizszych. Odznacza si~ ro
przewaznie nowozytnem, jakkol1-viek w dawniej- wniez wie1osci~ i wybornem urzCl-dzeniem zakla
szych dzielnicaoh nie brak ciasnych i kr~tych za- dow dobroczynnych, w liczbie ktorych pierwsze 
ulkow, z domami i kosciolami noszCl-cemi na sobie miejsce· zajmuje gl6wny szpital (Charite ), mog~cy 
cechy dose s~dziwej starosci. Jednalrze glowny pomiescic 9,000 chorych. 
interes Berlina stanowi'1 nie starozytne pamiq.tki, Pod wzgl~dem przemyslowym Berlin jest ogni
nie romantyczne podania przywi~zane do jego pa- skiem industryi ca!ego panstwa. Liczne i rozlegle 
lacow, nie wielkie wypadki historyczne, lub si~- fabryki wyrob6w jedwabnych i bawelnianych, su
gajq.ce odlcglej przeszlosci dzieje artystyczne, kna, pl6tna, kobiercow, obic papierowych, papie
owszem uderza w nim fizyognomia calkiem nowo- ru, porcelany, wyrobow zelaznych, zlotniczych i 
czesna i slady szybkiego rozwijania si~ za naszej bronzowniczych' narz~dzi chirurgicznych' opty
juz pami~ci. Rzeczywiscie zadne moze z miast, cznych, matematycznych i n1uzycznych po calych 
nietylko niemieckich, ale calej Europy, nie wzmo- Niemczech rozsylaj~ swoje plody. Godnym szcze
glo si~ tak nagle i tak wszechwzgl~dnie jak Ber- g6lniej uwagi jest olbrzymi zak!ad budowy maszyn 
lin, kt6ry slusznie nazwac si~ moie stolic~ euro- Borsig~a, jeden z najwi~kszych w calym swiecie, 
pejsk(!, podczns gdy Mo·nachium na przyklad, po- oraz krolewska odlewnia przedmiotow zelaznych 
mimo nieslychanego rozwoju swojego w kierunku i fabryka porcelany. 
jednostronnym, zasluguje tylko na miano siedliska Z gmach6w publicznych i pomnik6w sztuki wy-
sztuk pifJknych. mienimy tylko wazniejsze, jak: kosciol katolicki, 
. Charakter Berlinczykow tyle ma w sobie odrfJ- zamek kr6lewski, z szacown~ galery(! obrazow i 
bnosci, i rozni tak r6zne 'o nim oglaszali zdania,, iDnemi zbiorami; arsenal przeslicznej architektu
ze warto w kilku slowach okreslic glowne jego ry; dah~j mennic~, uniwersytet, palac radziwillow-
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ski, palac krolewski Monbijou, gmach opery i wysta· 
wion~ na wz6r 1J1'opylaeum atenskiego, bram~ bran
denbursk~, ze slynnym pos~giem bogini zwyci~z
twa, ktory w roku 1807 wywieziony przez Fran
cuzow do Paryza, od roku 1814 zdobi znow jej 
wierzcholek. Z dziel sztuki wspon1niec jeszcze 
nalezy glowy umieraj~cych wojownikow, wyrobio
ne w wypuklo .. rzezbie na scianach podworza arse
nalu; pos~gi Scharnhorst'a, Bulow' a i Blucher' a, 
dluta znakomitego rzezbiarza Rauch·a, tudziez spi-

"' 

J • 
• 

• 

zowy pos~g konny elektora Fryderyka Wilhelma, 
podlug moclelu Schliiter'a odlany przez Jacobi'ego. 

Okolice miasta, jednostajne, piaszczyste i slc~po 
od natury obdarzone, zdolala jednak sztuka uczy
nic dosyc powabne1ni. Oprocz znanego Tkie1~ga1~
ten za bramC!: brandenbursk~, ulubionemi miejscami 
wy~ieczek Berlinczykow s~: zamek Bellevue, go
ra zwana /{reuzbe1·g za bram<J: halsk~ i Potsdam, 
druga rezydencya kr6lewska. . 

• L. J . 
• .. 

• 

LIST P. BARTHELEMY SAINT-mLARE, 
CZ~ONI{A INSTYTUTU FRANCUZKIEGO, 

tlo I•· Be1ltin redaktoi'a •lziennika Debats • 

~lam zaszczyt przeslac panu w tym liscie opis 
cudownego zwierza, ktory bardzo nam byl pozyte
czny w czasie naszej podrozy, i ktoremu dlatego 
winnis1ny oddac hold naleznej wdzi~cznosci. 

Przez dni jedenascie poslugiwalismy siQ droma
derami, tak dla przebiezenia pustyni ktora si~ roz
ci~ga od Suez az do Peluzynm, jak dla uskute
cznienia niektorych wycieczek naukowych, w celu 
poznania slynnego mi~dzy-morza. 

Jednakze doswiadczenie moje nie trwa}o zape
wne dosyc dlugo , aby nalezycie ocenic t~ jazd~ 
nadzwyczaj wygodnq,, o ktorej nie mozna miec do
kladnego wyobrazenia bez poprzedniej proby. 

Gdysmy wyjechali, i gdy na widok karawany 
kazdy z nas mnsial si~ decydowac albo za droma
derem albo za oslem' 'vybralem bez wahania si~ 
dromadera, chocby z tego powodu ze to byla ja
zda miejscowa' i wyznam szczerze ze przez caly 
czas podrozy niemialem bynajmniej powodu zalo
wac tego wyboru. Konie od razu zostaly ,vyklu
czone ~ poniewaz za wiele pij~ i pr~dko si~ m~czq. 
'v piaskach. Osiol, chociaz nietyle wstrzemi~zliwy 
jak wielbl'!d, wytrzymalszy jest jednak od konia, 
ale rna nogi za krotkie na te niezmierne przestrze· 
nie , nie moze nastarczyc w chodzie swoim ogrom
nym towarzyszom , i pomimo calej cierpliwosci, 
jest za slaby do tak dalekich podrozy, a zwlaszcza 

.. 

• 
Z pustyni miedzy Suez i Peluzyum 

. . . . 1856. 

do dzwigania wielkich ci~zarow. Niechc~ jednak 
ujmowac i oslom, kt6re nam takze oddaly znako
mite uslugi, i ktore w tej okolicznosci znalazly kil
ku zwolennikow mi~dzy naszemi towarzyszami. 

Z reszt~, 1noj panie, nie znajq, tu w Egipcie r6-
znicy ktor~ Buffon uczynil slawnq,, chociaz moze 
nie z zupeln~ slusznosci~. Wielbl~d i dromader toz 
samo tu znaczy, a jezeli je rozr6zniaj~, to bynaj
mniej nie dlatego ze pierwszy rna jeden garb, jak 
to utrzymuje wielki naturalista, a ze drugi 1na ich 
dwa; tylko dlatego ze jed en dzwiga ci~zary, a dru
gi nic sluzy pod swemsiodlem jak tylko dla jezdz
cow. W Egipcie, i zapewne takze w Arabii, nazy
waj~ je wszystkie bez roznicy wielbl~dami. 

Ma si~ wi~c rozumiec raz na zawsze, ze gdy bQ- · 
d~ mowil o wielbl~dzie, to b~dzie oznaczalo zwie
rz~ o jednym garbie, ktore raz sluzy pod juki, a 
drugi ra,z czlowiek go dosiada, kiedy siQ chce 
przenosic z jednego miejsca na drugie. Zwierz q 
dwoch garbach, kt6remu Buffon nadaje wyl~czne 
naz,visko wielbl~da, nieznajduje si~ w tych klima
tach; patrzanoby tu na niego jak na osobliwosc, 
i wedlug wszelkiego do prawdy podobienstwa 
z trudnosci~by mu przyszlo wytrzymac okropne 
upaly jakie tu panuj~. Potrzebuje on klimatu co
kolwiek chlodniejszego i pochodzi zapewne z Bak
tryany, jak to mowi Arystoteles, ktorego nieraz 
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b~d~ mial sposobnosc cytowac, gdyz jego uwagi 
s~ nadzwyczaj sprawiedliwe, aczkolwiek krotkie. 
Nazywa on t e drugie wielblC}:dami arabskiemi, i co 
do mnie, te tylko jedne widzialem. Tak wi~c dro-

, mader b~dzie oznaczal, jak to wskazuje etymolo
gia jego nazwy, bieguna, wielbl~da ktory uskutecz
nia pod jezdzcami kursa szybkie i morduj~ce; wiel· 
bl~d, po prostu nazwany, b~dzie oznaczal zwierza 
pod jukami. 

To powiedziawszy, wracam do swoich wrazen 
osobistych, ktore panu przesylam bez zadnych u
pi~kszen, ale po prostu tak jak ich doznalem. 

-Widok wielbl~da niema nic powabnego, i nie
tylko pierwszy rzut oka jest mu nieprzyjazny. Cho
ciaz mu si~ czlowiek dlugo przypatruje, nie moze 
si~ z nim oswoic. Nowosc tego zjawiska nie jest 
Lynajmniej przyczyn~ podzi"vienia jakiego si~ do-

• znaJe. 
Pier\vszy co wielblqda zoczyf, 

Ze strachu ai w tyl odskoczyf. 

mowi Lafontaine, ale prawda ze spieszy si~ dodac: 

Drugi si~ zblizyf; a trzeci juz smialo 

Zariucil powroz na z'vierzQcia cialo. 

Ten dlugi kark, prawie WTlenialy, ta mala glo
wa wq.zka i splaszczona kt6ra si~ ci~gle dosyc nie
zgrabnie kolysze, to znaczne 1vyniesienie kt6re rna 
na grzbiecie, nie mowiC!C juz 0 tern }{tore lDa pod 
brzuchem, ten lrosciosklad 1vystaj~cy, te stawy 
grube i pot~zne, te guzy ktore jego przod pokry
wajC!, te nogi szerokie i prawie okrC!gle, ta glupiej 
powagi powolnosc ruchow, ten brzuch nieksztalt
ny, to cz~ste ruszanie wargami ktore opadaj~ , bo 
mu braknie przednich z~bow u szczfJki gornej, jal( 
to juz spostrzegl Arystoteles, te dzi\vaczne pozy
cye jakie przybiera kiedy si~ zatrzyn1uje i stoi 
.z nogami rozkraczonemi, ten ogon goly, wyj'!wszy 
a1a koncu, tak jak u osla: vvszystko to stanowi ra
.zem calosc niezbyt powabnq,, dalek~ od wzbudze
ilia naj mniejszej sympatyi i ktora juz nieraz otwie · 
rala pole sarkazmom mnogich dowcipnisiow. 

Zgadzam si~ na to ze wielblq.d moze uchodzic 
za zwierz~ zupelnie nieksztaltne, lubo nie on je· 
den tylko jest takim mi~dzy stworzeniami , gdyz 
slonia, giraf~ i parfJ innych w tym samym postawic 
mozna rzEJdzie ; ale na czem mu szczeg6lniej zby
wa, to na proporcyi, ktorej niema zupelnie mi~dzy 
roznemi cz~sciamj z jakich si~ sklada, a chociaz 
wszystkie te cz~sci maj~ swoj eel i dosi~gaj~ go 
przewybornie, wzi~te odr~bnie mieszczq, w so hie 

cos odrazaj~cego, czego dziwaczne ich spojenie 
bynajmniej nie lagodzi. Niema doskonalszego zwie
rza, pod wzgl~dem zalet praktycznych, jak wiel
bl~d, ale niema i brzydszego. Przemawiaj~ za nim 
ze strony estetycznej jedne chyba oczy, ktore s~ 
dosyc lagodne ; slowem, moznaby wyrzec ze 
wielbl~d jest jednem z tych stworzen, ze tak po
wiem niekompletnych' litore zyly w innyin swie
cie jak ten w ktorym my zyjemy i ktore nalezaly 
do inn ego systemu. Przechowaly si~ z tych czasow 
niektore gatunki, bl~kaj~ce si~ jeszcze pomi~dzy 
gatunkami nowemi, lecz te w widocznej s~ sprzecz
nosci z dzisiajszemi ksztaltami, i zdaj~ si~ istniec 
na naszej sferze jakby dlatego tylko ' by swiad
czyc o stanie rzeczy ktory rewolucye wiekow 
przewrocily, 
· Dodaj pan do tego ze wielbl~d nieustannie j~
czy;niech co b~dz robi jego wlasciciel, dla ktorego 
z reszt~ nie jest bez pewnego przywi~zania i wdzi~
cznosci, ci'!gle si~ skarzy. Czy to kaze mu przy
kl~kn~c, czy powstac, czy go laduje, czy z nie
go zdejmuje ci~zary, j~czy i prowadzi po wszy
stkiem co go otacza spojrzenia zalosne. Kiedy 
go si~ przeladuje, podwaja skargi, i wtenczas sta .. 
je si~ on niejako rozumnym: s~ to jakby wym6,v
ki i prozby zanoszone do pana, kt6rego zapewne 
nienawidzi w tej chwili jak swego kata; chcial
by Zllll~kczyc jego SUfOWOSC, przedstawiaj~c IDU 

ze go przeci~za, i dosycbym uwierzyl temu como
wi Buff on o wytrwalym uporze jaki~go daj~ dowod 
'\vielbl~dy, nie przyjn1uj'!c za wielkich ci~zar6w i 
nie podnosz~c si~ az wtenczas gdy im sifJ ulzy. Wi ... 
dzialem jednego pod mojemi oknami w Kairze, 
ktory odgrywal rzeczywiscie t~ mal~ lromedyjk~ 
ze swoim panem; ale i to dodac musz~, ze pan jego 
lagodny niedal siQ dlugo prosic: odrzucil trzeci~ 
cz~sc ci~zaru, i zwierz~, okazuj~c wzajemn~ grze
cznosc, powstalo bez wielkiej trndnosci i bez zby
tnich tyro razem j~kow. 

Opowiem teraz jak sifJ laduje wielbi~da, 
Kaze mu si~ nasamprz6d znizyc, a on IJrzylega 

brzuchem do ziemi, podkurczywszy pod siebie tyl
ne swe nogi. Na grzbiecie, ma kulbak~, zwykle 
trojkcttn~, dosyc niezgrabnie zrobion~, ale moen~ i 
silnie popr~gami sci~gni~t~. z tylu i z przodu kul
baki wystaj~ dwie kule, a do nich przywi~zuj~ si~ 
sieci, w ktorych si~ ci~zary mieszcz~. Sieci te, wyra
biane z prostych aloesowych albo palmowych sznu
row, dosyc s~ mocne by wytrzymac znaczne ci~za
ry. Kiedy wielbl~d si~ polozy, siec ta spada na zie-
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mi~, gdzie si~ j:} uklada z pewnq, starannosci~. W t~ p. \:Vellstedt, o:ficer marynarki wschodnio -indyj
s\ec wkladaj~ si~ towary, poczem czlowiek stoj~- skiej, znaj~ cal~. ich wartosc i nie mog~ si~ dosyc 
cy z jednej strony, podaje konce sieci swemu to- ichnachwalic (Travels in Arabia, tom l·y str .. 300.) 
warzyszowi, ktory w tym samym czasie z drugiej Przypatrzmy sif2 teraz wielbl~do,vi naladowane
strony wykonal podobn~ czynnosc. Gdy obaj juz 1nu w pochodzie; tu si~ dopiero roz,vijaj~ w calej 
przymoco,vali i wyrownali paki, wi~z~ sj~ sznury pozytecznosci,i rzcc mozna w calcj wielkosci, przy· 
z sob~ i cale ladowanie skonczone. CiQzar jest mioty jakiemi go natura obdarzyla. Tak jest po
wowczas zrownowazony, a gdyby to przypadkiem sluszny, ze zoJedwie potrzeba go prowadzic; sznur 
nie zupelnie si~ udalo, to si~ przywraca rownowa- wiq,ze go do towarzysza kt6ry go poprzedza. Po
g~, podnosz~c cokolwiek pakunek przewazaj~cy, stQpuje on za nim najregularniej, nie zwracajq,c si~ 
ktory lez~c wyzej na boku wielblGAda, b~clzie tern ani na chwil~, nic zwalniaj~c ani przyspiesznj~c 
samem cokolwiek mniej wazyl. kroku, bez narowow, lenistwa' bez nnjnJniejszcj 

Przewodnicy wielbl~dow wykonywaj~ t~ czyn- zlosliwosci. Czasami idzie rz~dcm trzydziesci,pigc
nosc znadzwyczajn~ zr~cznosciq,, sil~ i szybkosci€!, dziesi~t wielblC1d6w' a dosyc jednego czlowieka, 
i niezawodnie mniej im potrzeba czasu do nalado- jednego dziecka na czele, by kierowac calym 
"\Vania wielblq.da, jak nan1 do opisu. Jest to z resztq, tym rz~dem. 
rzecz vvielkiej wagi, gdyz zle rozlozcnie ci~iaru Ale poslusznose jest najmniejszym z przy111iot6w 
i zle onego naladowanie m~czy nadzwyczuj biedae wielbl~da , chocia~ przy nadzwyczajnej jcgo sile 
zwierz~, odparza je i zmusza do zatrzymyvvania siQ bardzo juz znacz'!cym; wielblt1d posiada jeszcze 
w drodze. Przeciwnie dobrzc naladowany wielbl~d inny, daleko wazniejszy, stanovviq,cy niejako wyl~
idzie lzej, jezeli nie pr~dzej, a gdy przyten1 podlo- czny jego przywilej mi~clzy zwierz~tatni. Tym 
zy si~ pod kulbak~ wojlok albo grube plotno, za- przywilejem jest moznosc obejscia si~ bez napoju 
bezpiecza go sj~ zupelnie przeciw odpnrzeniu. Raz przez dlugi przeci~g czasu. 
naladowany wielbl~d, powstaje z sil~ prawdziwie Buff on mowi zc w napadach rozb6jniczych Be
zadziwiaj~c~. CiQzar kt6ry rna na grzbiecie nie duinow, wielblt!dy ktorych oni u~ywaj~ zostaj~ 
zdaje siQ bynajmniej go obchodzic, chociaz zwykJe clziewi~c i dziesiQc dni bez picia, ito robit1c dzicn
wazy od cztcrystu do czterech set picedziesi~ciu nie od dwudziestu uo dwudziestu pigciu mil. Zu
funt6w, a muskularne jego nogi prostuj~ siQ pod pelna to prawcla, i nasze wielblq.dy, o ktorych mic
ci~zarem, bcz najmniejszej trudnosci lub oznaki lismy dostatcczne staranie, z wielk~ latwosci~ oby
'vysilenia. waly siQ dziesiQc dni bez napojn. Wyszly z l{ai-
S~dz~ ze Buffon przesadza, gcly mowi ze wielkie ru 16 grudnia, obladowane naszen1i palcunkami a 

'vielblC!dy s~ w stanie dzwigac ci~zary od 1000 do szczegolniej 'vod~, ktorej same niemialy sl\:oszto-
1200 funto,v, a male dzwjgaj~ od 600 do 700 fun- wac. zwartcgo dnia stan~lis1ny w Suez, micjscu 
tow. Ze wszystkich wiadomosci ktore w tym rownie bezwodncm jak cala otaczaj(!Ca to miasto 
wzgl~dzie pozbieralem, przeltonalem siQ ze sila pustynia, i dopjero 25, kiedysmy si~ znaleili dosyc 
ich zaleclwie do polowy tych cyfr dochocJzi i ze blizko wod Nilu, w Uade-Tomila, wynagrodzili~n1y 
Z'\Vykle }adunek sredni wieJbl~da Jiczy Si~ 500 fun- je 0 kilkanascie wiorst dalej za cale ich pragnienie 
tow. Naturalnie ze ladunki bywajq. roztnaite , ale przeszle i przyszle. 
Wt!tpi~ by kiedykolwielr dochodzily do maximum Pe,vieu wojskowy francuzki, ktory zostawal do
Buffona. Nieraz przechodzily kolo runic ,viclblC!dy syc dlugo w sluzbie beja tunetanskiego, opowia
najwi~kszych gatunkow; paki wisz~ce po ich bo- dal mi ze podczas jednej wyprawy wielbl~dy je
kach z<lawaly si~ bye ogromne , ale nigdy ci~zar go nie pily przez dwadziescia trzy dni zrz~du. 
jednego nie wynosil wi~cej jak liczba ktor~ 'vska- Wielu ludzi z odclzialu ktorym on dowodzil umar
zalem. Buff on nie podrozowal po W schodzie, i nie lo z pragnienia, pomimo wszelkich srodkow ostro
mogl sprawdzic cyfr ktore mu przeslano. Zreszt~ znosci ja.kie w tym wzgl~dzie przedsi~wzi~to. 
uwielbial on nadzwyczaj wielbl:}:cla, jak i jato czy- Wiclbl~dy schudly, ale ani jeden nie zachorowal. 
ni~ za jego przykladem; bye wi~c moze zc z tego Nie r~cz~ za prawdziwosc tego faktu, gdyz nieby
powodu dodal mu jeszcze sily, ktorej i talt rna do- lem jego osobistym swiadkiem, ale mam cale zau
syc. Ci ktorzy w czasie swych podrozy po pusty- . fanie w rzetelnosci oficera ktory mi go opowia
niach dlugo si~ wielbl~dami poslugiwali, jak n. p. dal, i co do mnie nie waham si~ zupelnie przyzuac 

• 

• 

• 
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mu slusznosc, s(!.dzC!C po tcm co sam moglem uwa
zac. Pan W ellstedt, ktorego opowiadania nie s~ 
podejrzane wspomina', o wielblC!dach ktore nie pi
ly przcz dni dwadzie~cia pi~c i niewiele z tego 
bralru ucierpialy. (Tom 1 str. 298.) 

Ten przymiot nieoceuiony w pustyniach ktorc 
karawany z1nuszone sq, przeby\vac, pochodzi z wy
lC1czncj organizacyi,'jak~jeden tylko wielblq,d przed
stawia IniQdzy wszystkiemi zwierz~tami odzuwaj~
cemi. Oprocz czterech wsp6lnych iin wszystkim 
zol~dkow, o ktorych juz wspomina Arys toteles, 
rna on je zcze i pi~ty, sluz~cy wu wylq.cznie ella 
przechowania wody, ktorej umie uzywac z przezor
D<1 wstrzemiQiliwosci~. l(iedy moze pic dowolnie, 
nagro1nadza on w tej torbie znakomity zapas wo
dy, i gdy n1u pragnienie dokucza, mozc si~ bez in
nej zewn~trznej obejsc, dzi~ki tej jakq, potrafil we
wn~trz nagron1adzie i ktora mu na dlugo wystar
cza. Nie miQsza si~ ona hynajmniej z innemi ply
nami wewn~trznen1i ani z sokami trawiC1cemi. Do
syc mu lckkiego sci~gnienia muskul6w, by po
pchn€1C tQ wod~ az do gardla, i tak ·am siQ napawa 
za pomoce}: t cj irrygacyi wewn~trzncj i ukrytej. 
Cz~stokroc, kiedy przechodzili ~my kolo naszych 

wielbl:td6w ·w czasie kicdy ony spoczywaly i 
przezuwaly spokojnic, slyszelis1ny \V ich gardlach 
i jakby "\IV gl~bi ich zol~clkow glos osobliwy, kt6ry 
nas zastanowil. Jednego nawet z naszych towa
l .. zyszow bardzo to bawilo, i staral ·iQ na ~ladowac 
to huczenic niby podziemnej kaskady. Byl to od
glos gluchy tej wewn~trznej fontanny, za pomoc~ 
kt6rej biedne zwierz~ta napawaly siQ, nic ruszajq,c 

• • • • • • • • • • 
s1~ z InieJSCa 1 n1e sprawiaJ<!C nan1 naJnlnieJszego 
klopotu. 

W trzetni~zliwo~c wiclbl(!da nic dotyczy si~ je
dynie napoju. Pozywienie jakiego potrzebuje r6-
wnie jc t nieznacznc; dosyc dian niewielkiej galki 
ciasta na calodzienn~ straw~. NajczQ 'ciej i bez 
tego sie obeh oclzi, przestaj4c na spaszaniu krzew6w 
suchych lub zielonych, kt6re natra£a 'v pochodzie, 
a ktorc zry,va bez zatrzymania iQ. vVieczorem 
dostaje garsc bobu, kt6r~ mu klad~ na rozci~gnio· 
nem plotnie i kt6rf!. kruszy zwolna pod swoj~ sil
HC! szcz~kq. Cz~sto widzialem trzech lub czterech 
wielblC!dow w okolo plaszcza na kt6ryn1 posypano 
skromn~ ich straw~. Siedzialy na brzuchach, a kla
dq,c swe glowy na tym improwizowanym stole, 
braly nast~pnie po trosze bobu, kazdy ze swej kup
ki, nie miQszaj~c ich razem, nie kloc~c si~ z sobC!, 
]ecz zgodnie jak bracia. Zdaje SiQ jednal{ ze nie 

wszystkie wielbl~dy s~ tak spokojne. Pan Well
stedt utrzymuje ze wielbl~dy z Yemen bywaj~ bar
dzo zlosliwe i ze cz~ste staczaj~ z sob~ utarczki. 
(Tom 1 str. 299.) 

Ostatni~ nareszcie zalet~ wielblf!da jest pewnosc 
jego lrroku. Nogi rna bardzo szerokie i stawia je 
na piasku z pewnosciC1 jakiej nigdy konie, nawet 
najlepsze, nicposiadaj~. Rozdwojone, jak u wszy· 
stkich zwierz~t odzuwaj~cych, nogi te maj~ orga
nizacy~ zupelnie wyl~czn~, kt6r~ si~ anatomisci 
wiele zajmowali. s~ ony mi~siste i dosyc czule, i 
dlatego w dlugich pochodach wojska miano je nie
gdys starannie obwijac szmatami, jak nam to po
wiada Aristoteles, kt6ry zwraca jeszcze i na to 
uwagQ, ze wielbl~d jest jedynym, oprocz czlowieka, 
zwierzem, maj~cym nog~ tyle mi~sist~. Nieuwa
zalem aby uasze cierpialy chocby najmniej z~ po
chodu, kt6ry zreszt~ nie byl zbyt wielki. Lecz 
ta szerokosc nogi prawie okr<!glej i ta pewnosc 
st~pania, daj~ czlowiekowi siedzeJ:cemu na droma
derze nieporownane bezpieczenstwo. Nigdy si~ 
wielbl~d nie potknie, a na\vet nigdy nie zachwieje. 
Chod jego jest tylko pozornie powolny, z powo
du bowiem ze jego nogi SCJ: bardzo dlugie, krok 
tem sam em jest szeroki, i wielb] ~d nie spiesz~c si~ 
robi Inil~ na godzin~; gdy Si~ zag pusci klusem, 
latwo ich zrobi clwie, trzy, i wytrzyma ten marsz bez 
przerwy przcz dwadziesoiacztery godzin. Aristo
teles, utrzymnj~c ze sq, dromadery ktore wysciga
j~ w biegu najszybsze konie, a mianowicie slawne 
konie z Nissy, daje za przyczn~ toz samo co juz 
nadmienilem: dlugosc ich kroku. Nie przecz~ te· 
mu twierdzeniu, kt6re moze bye prawdziwe co do 
niektorych wyborowych dro1naderow, ale zawsze 
rna si~ to tylko rozumiec o klusie. 

W jezdzie k:onnej galop by,va zvvykle lagodniej
szy i wygodniejszy od klusa; na wielblq.dzie prze
ciwnie jest nie do wytrzymania. Prawda zc 'viel
blf};dy niepozwalaj~ go sobie jak tylko 'v pewnych 
ch,vilach; ale wtenczas niemasz jezdzca kt6ryby 
dosiedzial na siodle, jak~kol wiek posiadalby sil~ 
i zr~cznosc. Czy chcecie , czy nie chcecie, trzeba 
zleciec, z wi~kszem lub mniejszem niebezpieczen
stwem i stluczeniem. A by poskromic te niebezpie
czne szaly, przewloczy si~ igl~ nitk~ przez jego 
nozdrza, i to w~dzidlo, jakkolwiek subtelne, dosta
tecznem jest do wstrzymania go, n przynajmniej 
do przywr6cenia mu jego zwyl\:lej lagodnosci. 
Beduin tez, wsiadajq,c na dromadera , ma zawsze 
w kieszeni iglfJ i nici; a jezeli zostanie zrzuconym, 
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robi t~ mal~ operacy~ swemu wielbl~dowi jak go 
tylko zlapie. 

Jednak~e i bez tego szalu wyl~cznego, ktory go 
t1nosi galopem, wielbl~d przebiega nie do uwierze
nia znaczne przestrzenie jedynie klusem. lv.(ehmed
Ali, za powrotem z jednej ze swoich wyprf\w do 
:A.rabii, dowiedzial si~ w Suez ze bunt niechybnie 
rna wybuchn~c w ICairze. Ruszy} on natychmiast 
w drog~, i w dziewifJC godzin przebiegl szesna
s cie mil bez odpoczynku. Lecz co dziwniejsza, 
wierny jego Sais przebiegl te szesnascie mil tak 
pr~dko jak i wielbl~d, trzymaj:tc si~ jedynie szuu
row kt6re wisz~ zwykle u siodel bogato przystro .. 
jonych. Czyn ten jest doskonale wiadomyn1 w Egip
cie, i Sais zyl jeszcze dlugie lata po tymwy'cigu 
bajecznym i szalonym. 

P orucznik W ellstedt widzial kursa wielbl~dow, 
ktore scigaly si~ jak nasze rasowe konieo Mia
}o to miejsce w pokoleniu Geneba, jednem z naj
znakomitszych prowincyi fle,djaz (11·at'els in A1·abia, 
tom I str. 71. Pomimo calej swojej sympatyi dltt 
vvielblt!da, niech~tnie on go widzial w tak niestoso
wnych szrankach. Wielbl~dy ubiegajace si~ o na
grod~ szybkosci! Byla to smieszna mysl, kt6ra by
najmniej niezgadzala si~ z powag(} tego· stworze
uia. Nie jego to przeznaczenie tracic podobnie 
czas i sily; nieposiada bowiem ani lekkosci,. ani 
elegancyi potrzebnej do podobnych popisow. Klu
sem mozeby jeszcze rzecz byla interesujC!c~: galo
pem zupelnic si ~ nie udala. Wielblt!dy po krotkiej 
chwili wpadJy w szal, i gdyby nie przerwano tej 
dziwnej rozrywki, bylby siQ przytrafil niejedcn 
wypadek. Daleki ou lltrzymywania z Aristolesem 
ze wielbl4d moze rywalizowac z koniem, pan 'V ell
stedt mniema ze galop jego wyrownywa zaledwie 
w trzeciej cz~sci galopowi dzielnego konia. Prze
znaczeniem tez wielbl~dow s~ tylko dlugie pocho
dy, podczas kt6rych padlby wkrotce najlepszy 
kon; lecz nie SCb ony wcale stworzone do szalonyeh 
wyscigow, trwajq.cych zaledwie par~ minut. Wiel
bl~dy z Omanll, najmocniejsze a zarazem i najla
godniejsze, jak si~ zdaje mog~ isc klusem trzydzie
sci szesc godzin ci~giem i odbyc poch6d szesc
dziesi~ciu mil i wi~cej bez odpoczynku, lecz nie 
zdolalyby przebiedz czterech wiorst w pi~ciu mi-
nutach, jak to wykonal niejeden kon kursowy. 

·Wiadomo wszystkim ze uiywanie wielblq.d6w 
jest jedynym srodkiem podr6zowania i przeno
szenia towarow w palC!cych klimatach w kt6rych 
on zyje, i ze on jeden tylko moze wytrzymac tyle 

trudow i tyle niewygod. Bez niego czlowiek nie _ 
bylby w stanie przebyc pustyni, i wi~ksza CZQSC 
ziemi zostalaby niedost~pn~. Byloby to rzecz~ do
syc oboj~tn~ dla nas, ludzi cywilizowanego .s,via
ta, ktorzy niedbamy o tc straszue i nieurodzajne 
plaszczyzny ... t\le gdyby Nieba niebyly st,vorzyly 
wielblq.da, Afryka prawie cala i czwarta CZQSC 
Azyi zostalyby niczamieszkale; a W'!tpi~ zeby lu
dzie tamtych stron tak latwo na to przystali jak 
my sami. LubiCh oni nadzwyczaj swoje poczciwo 
wielbl~dy, szanujq, je wielce i maj~ o nicl1 najwi~
ksze staranie, a gdy przyjdzie z po,vodu slabosci 
porzucic kt6rego w pustyni, gdzie go czeka zela~ 
zny dziob sokola,nie czyni'b tego jak ze smutkiem, 
ktory i zwicrz podziela,jakby przewidywal smierc 
straszn~ i m~ki okropne jakie 111u zwiastnj(}; drapie
ine ptaki krq,i'1ce natycl1miast ponad jego glow~., 
gdy tylko od karawany zostanie oddziclonyn1. 

Mowilem dotychczas tylko o wielblG1dzie kto
ry dzwiga towary, namioty i prowianty, n. jednak 
szczegolniej dromadera chcialem pann dac opis 
dokladny. Potrzeba wybierac sztuki silne pod 
ci~zkie ladunki, tak towarow jak innych zapasow 
potrzebnych dla zycia karawany, ale trzeba takze 
i takicb na ktorychby czlowiek mogl jezdzic, pu· 
szczaj~c si~ w podroz przez puszcz~, czy to w ce
lu jakiego bandlu korzystnego, czy dla nauki, 
ciekawosci lub dla innej jakiej potrzeby. 

PrzyznajQ ze kiedy si~ piel'wszy raz patrzy na 
t~ wysokosc na ktorej trzeba siQ b~dzie nmiescic, 
uczucie jakicgo siQ doznaje jest rodzajern przc
strachu, a przynajmniej wstr~tu. Widzialem dro
maderow ktorych grzbiet wraz ze siodlem mial 
blizko dziesiQc stop wysokosci. U sadowic si~ na 
takiem wyniesieniu nad poziom, w polozeniu nie
zwyklem, na siodle nieosobliwie sporz~dzonem, 
nie jest rzecz~ zbyt zachQcajq,cC!, i znalazlo si~ tez 
kilku z naszych towarzyszow, lrtorzy si~ opar1i tej 
probie az do konca podrozy. Ale raz wdrapawszy 
si~ na t~ g6rQ, jest si~ tam bardzo bezpiecznym, i 
wkrotce si~ czlowiek z tern polozeniem zupelnie 

• OSWaJa. 

• 

Sarno nn.wet konieczne kolysanie si~ cal ego cia
}a, ktore idzie za przechy leniem si~ wielblf!.da, a 
do kt6rego sj~ wkrotce nawyknie, nie jest bez 
przyjemnosci. To chybotanie si~ nie sprawia by
najmniej choroby tak zwanej morskiej, jak to 
wszyscy powtarzaj~ i czemu wszyscy wierz~. Ja . 
na przyklad okropnie choruj~ na morzu, a jednak
ze niecierpialem nawet przez pol sekundy z chy·-
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botania sifJ wielbl(!da. Ta wi~c obawa jest tylko 
przes~dem, i dosyc przypatrzyc si~ jakie jest polo
zenie jezdzca na dromaderze, by zrozumiec ze nie
ma tu nawet powodu do owych strasznych nudno
sci ktorych si~ doznaje na okrQnie. Ale prawdzi
wa trudnosc polega na dosiadaniu wielbl~da, bo 
chociaz j~ siQ przy wprawie zwyciQza, jest zawsze 
dosyc znaczn~, nawet gdy si~ ma do czynienia 
z wielbl~dami lagodnemi i poslusznemi. Pozwol 
mi pan opisac jakim sposobem do tego sifJ przystQ-

• 
p~c. • 

Potrzcba kazac przysit1sc 'vielbl'!dowi; w tym 
.celn ci~gnie si~ go za uzdziennicfJ aby znizyl glo
WQ, i zeby wiedzial czego si~ po nim wyn1aga, wy
daje siQ pewien glos gardlowy, ktory on zna do
skonale. Riedy si~ dromader polozy, j est i tak je
.szcze bardzo wysoki, i byloby nicpodobie11stwem 
·dostac siQ na siodlo, a przynajmniej naleialoby 
nai1 wskoczyc zrQcznoscil! ktor~ nie kazdy po
siada. Do ulatwicnta wi~c t ego sluzy strzemi~ przy
mocowane do przedniej kuli siodla. 

W t o strzemi~ wklada siQ lewC! nog~ , i 'vtedy do
piero zaczyna siQ niebezpieczenstwo, j czeli tu o 
niem 1n oze bye mowa. Jak tylko wielbl'!d poczuje 
z e si~ rna nogQ w strzemieniu, natychtniast stara siQ 
podnicbC: i in1 zwierz j est szlach etniejszy, t cm ten 
rucl1 bywa szybszy. Gdyby wiclblt!d po,vstal nagle, 
znalazlbys siQ w bardzo krytycznom polozeniu, 
w chwili kiedy lew a noga uwi~zi on a jest w strzemie
niu, a r QCe niemialy jeszcze czasu nchwycic za ku
l e. By uniknC!-c t cj niedogodnosci, zazwyczaj kt68 
trzyma za uzdziennic~ gdy sig wsiada, a przytrzy
muj~c j~ nizko przy ziemi, zeby wiclblCJ,d nie mogl 
podniesc glowy, naciska mu przytem nog~ kola
no, zeby go za pr~dko niewyprostowal. Nie nla
jqc po1nocy, nalezy albo szybko w koczyc, albo 
samemu naciskac lew~ r~k~ szyjQ Z\Yierzgcia, o ile 

. . . ' . 
mozna nnJmocnie.J. 

Skoro siQ juz dostanie na siodlo, jest znowu no
wa proba do przebycia. Dromader powstaje. Po
nie,vaz podnosi najprz6d nogi tylne, i to jednQ po 
drugiej , rzuca ci~ t em poruszeniem zupelnie na 
przod siodla, tak ze jestes juk przewrocony grzbie
tem do gory; poczem podnosz~c swoj przod, rownie 
gwaltownie przerzuca citJ 'v tyl. l:>o tych dwoch 
dosyc silnycl1 wstrzCA-snieniach, siedzisz nareszcie 
spokojnie na siodle, i odt'!a niepozostaje ci jak cie
szyc si~ lagodnosci~, pewnosci~ i niezwyciQzonf!: 
sil~ swojego rumaka. 

Nalezy dodac ze w czasie tego windowania si~, 

czy je czlowiek sam jed en wykonywa, czy tez to
warzysz go wspiera, nie jest sifJ zupelnie bez po
mocy. Kule siodla z przodu i z tylu s~ dosyc duze; 
chwyta si~ za nie silnie r~kami, i to pomaga zna .. 
komicie do wsiadania Iub przytrzymania si~, ile ra
zy tego zachoclzi potrzeba. 

Raz b~d~c na siodle, mozna zmieniac swoje po
lozenie jak siQ tylko podoba. Zwykle siedzi si~ 
jak sicdz~ kobiety na koniach: praw~ nog'b okra-" 
cza siQ kul~ przedni~ i kladzie siQ j~ na szyi wiel
bl~da: lewa noga spoczywa w strzemieniu, a cale 
cialo z'vr6cone jest cokolwiek na lewo. Mozna je
dnak przybrac i polozenie odwrotne, to jest zalo
zyc lew~ nog~ za kul~, prawf! w strzemi~, ktore 
si~ zaklada na przeciwnej stronie siodla, a gornil: 
cz~sc ciala zwr6cic na prawo w tyl; mozna i zwie
sic nogi na dwie strony, tak jakby si~ siedzialo 
na koniu, a nareszcie mozna je zgromadzic i oby
dwie zalozyc przed siebie w okolo kuli; bgd~ ·ony 
wtenczas spoczywaly na szyi wielbl~da. 

Daleko jest latwiej kierowac wielbl(!dem jak 
wsi~sc na niego. ~fa sifJ w tym celu rodzaj laski u 
g ory zakrzywionej, za pomocC! ktorej podnosi si~ 
postrouek: z ziemi, j ezeli przypadkie1n 'vysunie on 
sig z rQki. ICiedy si~ chce j echac na Ie,vo, dotyka 
go sj ~ lask~ w praw~ strong szyi, gdy przeciwnie 
na prawo, dotyka go sig w lew~ stronQ. Dla popQ
dzenia, uderza go si~ pi(Jt~ nogi ktora jest w strzc
mieniu, a ktora lezy prawie na wysokosci jego lo
patki. Wielhlt1d dotknigty w to miejsce, porywa 
siQ natyehmiast kluscm, a przynajmniej przyspiesza 
kroku. Dla zatrzymania go, sci~ga siQ silnie po
stronkienl w tyl, i 'vielbl~d zatrzymuje si~ dosy6 
pr~dko, nicosadzaj~c jednak w miejscu. 

Ale nicdosyc wsi~sc na 'vielbl~da, i utrzy1na6 
si~ na nim; nalezy jeszcze umiec i zleze z niego, a 
i tu "vchodzi teorya ktor~ trzeba poznac. Uprze
dza siQ nasamprzod wielbl~da, dotykaj'!c jego lo
patki i wydobywaj<!C ten sam glos osobliwszy 
z gardla, podobny do wysilenia jakie czynimy dla 
wyrzucenia z niego czegos co tam zawadza. Dro
nlader zatrzymuje si~, i po kilku rykach zalosnych 
decyduje siQ nareszcie n~gi~c jedn~ nog~ i nacby
lic jedno przednie kolano. Po chwili nagina dru
gie, a ze w tem polozeniu prz6d jego o wiele jest 
nizszy od tylu, nalezy silnie uchwycic si~ za kule, 
aby unikn~c upadku. Nagina potem i nogi tylne i 
znowu zostajesz przerzucony w tyl, tak jak nie
dawno na przod. Opiera nakoniec brzuch na ziemi, i 
po dwooh albo trzech kolysaniach, ktore go sadowi~ 
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mozesz zsiC1sc zpomoc~ albo bez pomocy strzemie- dnego wielbl~da. Pewien autor angielski, ktoreg(') 
nia. nazwisko wol~ zamilczec, wymierzyl prawdziw~ 

Jest jeszcze inny sposob zsiadania, daleko. prfJd· przeciw niemu . diatribQ. ,, To najszkaradniejsze 
szy, ale go nie radzfJ uzywac jak tylko osobom pe- zvvierzQ, mowi on, jakie mozna widziec pod slon
wnym swojej sily i zr~cznosci. Przeklada sifJ nogfJ cern, nieznosne, a przytem niecierpliwe bez miary, 
praw~ przez szyj~ wielbl'!da i sprowadza si~ jC! do bo ci~gle si~ skarzy. Wielbl~d ma postac zlosliw~; 
lewej nogi, ktora opuszcza strzemiQ. Jest siQ wten- powiedziecby mozna ze to jakies stworzenie pot~
czas na lewym boku zwierza, obydwie nogi 1najq,c pione, i dziwi(=J si~ malarzom ze w swych obrazach 
zwieszone: w tern polozeniu chwyta si~ praw'1 rQ- nie mieszcz~ ich w piekle, gdzieby bardzo dobrze 
k~ za kulfJ przedniGJ! i zwolna spuszcza si~ cialo. wyglCI!daly''. Nareszcie ten sam autor, przyznaj~c 
B~d&c juz zawieszonym na jednej tylko rQce, pu- ze wielbl~d, kt6ry prawie nigdy nie pije, jest nad
szcza si~ kul~ i skacze dwie albo trzy stopy zwyczaj pozyteczny w krajach gdzie niema wody, 
na dol. Ten drugi sposob jest pr~dszy i prostszy, twierdzi jednak ze nieznalazlby si~ ani jeden gen
lecz tylko !ilni i zrfJCzni mog~ z niego korzystac. tleman-?~ide?~, co by chcial zamienic swego konia na 

Wszystko razem zwazywszy, twierdzQ ze jazda 
1 

to obrzydle stworzenie. Pomijam wiele innych do
na wielblq,dzie jest wyborna, pomimo malych nie- wcipkow, kt6re zapewne zdaj~ siQ bye bardzo tra
przyjemnosci kt6re wskazalem. Siedzi si~ na nim fne tym ktorzy ich sobie pozwalaj~, ale dla kazde
arcy-wygodnie, i nie przesadzam zapewniaj~c ze go czlowieka rozs~dnego s~ ony godne litosci, i 
mozna na nin1 spac, jes0, a nawet ipisac, bez wiel- jestem pewny ze kazdy gentleman-rider, ceni~cy 
kiej trudnosci. W ogromnych torbach, kt6re po wlasnc bozpieczenstwo, rad b~dzie porzucic swe
kazdej stronie podnogami wiszq,, rna si~ zazwyczaj go konia na granicy pustyni, a dosi~sc niezmor .. 
wszystlro co moze bye w drodze potrzebnem; a ze dowanego wielbl~da. 
nigdy podczas moich wycieczek nieuczulem naj- Co do mnie, zupelnie inn ego jeste1n przekonania 
mniejszego zmordowania, wnosz~ wi~c ze mozna jak ten humorysta angielski, lttory zanadto liczyl 
bardzo dlugo tym sposobem podrozowac bez znu- na tolerancy~ swoich czytelnik6w, prawi«1c im po
zenia. dobnc basnie. Trzymam si~ zdania Buffona, lrtory 

Je~eli kto przypadkietn zachoruje, wielbl~dy, dlugo zastanawiajC!C si~ nad zaletami wielblC!da, 
polq,czone dwa po dwa, przenoszq, lektyk~ w kto- uznal go ,najuzyteczniejszem i najszacowniejszem 
1·ej chory lezy na lozku. Ten lrt6ry idzie na przo- zewszystkich stworzen kt6re sobie czlowiek przy ... 
dzie, trzyma glow~ wysoko i nosze przywi«1zane swoil. '' Nazy,va on go dalej ,prawdziwem bogac
s~ popr~gami do jego grzbietu. Id~cy z tylu rna twem vV schodu, skarbem Azyi'' i konczy ten 
polozenie bardzo niewygodne, bo musi schylicglo- hymn pochwalny, twierdz~c ze wielbl~d nietylko 
w~ pod lektyk~ kt6rC! dzwiga. Lecz ani cierpli- jest wi~cej wart od slonia, ale sam jeden tyle zna .. 
wosc, ani sila szlachetnego zwierza nie wyczerpu- czy, co kon, osiol i w6l wzi(=Jte razem. Niepotrze
j~ si~ w tyn1 przykrym pochodzie, i chory nie- ba dlugo mieszkac w klimatach gdzie zyje wiel
spostrzega nawet przez dzien caly ze biedne stwo- bl~d, by pojC1c calq. slusznosc i prawd~ tego s~du. 
rzenie ci~gle jest skurczone pod okropnym ci~za- Lituj~ si~ nad umyslami skrzywionemi, ktore dla 
rem, kt6ry ta1nuje wszystkie jego ruchy. zabawienia si~ przez chwilk~ i swiecenia talentem 

Widzja}em cz~sto na ulicach Kairu i na brze- satyry w oczach nieukow, niechc~ uznac i w brzy· 
gach Nilu wielbl~dow dzwigaj~cych az po cztery docie szacownych przymiotow. Zdaje n1i si~ ze 
naraz kobiety. Te panie, bardzo wygodnie tunie- dosyc jest zauwazyc wstrzemi~zliwosC, wielbl<!da 
szczone w rodzaju palankinu, przejezdzaly si~ w klimatach w ktorych zyje i por6wnac ksztalt 
zasloni~te od sl(waru i kurzawy. Byly to haremy jego nogi z ziemi~ jak~ depce, by uczuc od razu 
zmieniaj~ce 1niejsce pobytu. Obraz p. Horae ego niezmiern~ jego uiytecznosc w podrozy. Czlo,viek 
Vernet, ,,W zi~cie Sma1i'' daje dokladne o takich zmienil zapewne cokolwiek naturQ tego cudowne
pochodach wyobrazenie. Cala rodzina moze po- go stworzenia, przysw~jaj~c je do swojego uzytku, 
drozowac na grzbiecie jednego wielbl~da. chociaz malo jest podobnem do prawdy ze czlo· 

Wyznam wi~c panu ze znajduj~ wcale nieuspra- wiek., jak twierdzi Buffon, wyrobil mu pi~ty zol~-
wiedliwionemi zarciki jakiemi niektorym podro- dek, gar by i guzy. Ale jezeli zdolalismy przeisto
znym europejskim podobalo si~ przesladowac hie- czyc wielbl~da, czyni~c go zwierz~ciem tak zupel .. 
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nie domowem, ze nigdzie juz znalezc go niemozna gor~cych przebywania pustyn. Jest to prawda ro
w stanie dzikim, to bez w~tpienia Opatrznosc wnie widoczna jak pocieszaj'!ca. 
stworzyla go w celu ulatwienia mieszkancom stref 

0 L B R Z Y M IE C. 

Olbrzymiec (Goliathus) nalezy do familii ceto
niad6w; cech~ tego rodzaju jest ze ma widelkowa
t~ narosl przedczolow~. w szystkie gatunki tu na
lez~ce odznaczajq, si~ niezwykl~ wielkosci~; majq, 
postac zaokr~glon=!, cialo mocno zbudowane, sil
nemi pokrywami od uszkodzen zabezpieczone, 
cz~sto zywemi kolorami i metalowym polyskiem 
ozdobione; boczna jego cz~sc po za skrzydla mniej 
lub wi~cej wystaje. Szcz~ka g6rna jest na brzegu 
sk6rkowata, dolna opatrzonn. zako11czenie1n pen
zlowatem, przeznaczonem do lizania. Macki s~ 8 lub 
10-cio dzielne, i koncz~ si~ wachlarzowat~ palecz
k~. p omimo silnych nog nie s~ wstanie biegac pr~d
ko, za to dobrze i ch~tnie latajq,. 
Zywi~ si~ roslinami; Iiszki .,ich malo s~ jeszcze 

zbadane, a wielu gatunk6w wcale nieznane; wia
domem jest tylko ze prawie wszystkie zyj~ przez 
kilka lat w ziemi, i zapewne w ty:m stanie niszcz~ 
korzenie roslin. Niektore z nicl1 przebywaj~ we-

wn~trz wyprochnialych pni, mianowicie drzew pal
mowych. 

Trzy gatunki tego rodzaju s~ najwi~cej znane: 

Goliathus g'iganteus, kt6ry na bialawo-szarem tie 
tarczy rna 6 czarnych, nieregularnych, podluznych 
paskow, pokrywy zas obwiedzione czarnym zq,bko
wanym brzegiem. Dlugosc jego wynosi 4 cale, znaj
duje si~ na zachodnim brzegu Afryki. 

Goliat!tus polypllemus, rowniez w Afryce zamie
szkaly, jest zielony, porysowany bialemi Iinijkami. 

Gotiathus D'l'U'rii, kt6rego samca i samic~ przed
stawia obok zalq,czona tablica, jest zielonawo-bialy, 
blyszczq,cy, srodkowe i tylne nogi rna opatrzone 
z6ltemi wloskami, tulow i glowa biala, przedkrocze 
biale' z szesci~ czarnemi plamami, pokrywy bly
SZCZ~ye, brunatno-bl~kitno-czarne, na brzegu biale. 

Samiec dorasta 4 cali, samica malo co mniejsza. 
Mieszka ten gatunek w Gornej Gwinei. 

• 

MECBANIKA POPULARNA. 
PRZEZ 

J. Kr. Pietraszka. 

II. Jakim sposobem pa1la wywoluje mecltaniczny 
skutek. Co to jest pa1·a i jakie jej wlasnosci. Jak si(J 
woda na pa1'fJ, a pa1la na wodtJ zamienia. 

Para (Dampf, vapeur) objawia zawsze swe dzia
]a.nie za pomoc~ tloka, poruszaj~cego siQ we walcu 
parowym .. 

Walec (Cylinder, cylindre), jest to rura, w sto
sunku do swojej dlugosci daleko wi~kszej sredni
cy od rur zwyczajnych. Stosunek jej srednicy do 
dlugosci jest zwykle jak 3 do 4 lub 4 t/2 stop, kt6-
ry jednakze wedle okolicznosci zmieniac si~ moze. 

1'lok (Kolben, piston) jest niejako czopem, tak 
szczelnie do bok6w walca przystaj~cym, ze para 
z jednej jego strony na drug~ przedrzec si~ nie mo
ze; ale zn6w z tej przyczyny tlok nie powinien si~ 
z trudnosci~ wzdluz walca poruszac. 

Konce walca zamykaj~ si~ szczelnie pok11ywami 
(Deckel, couvercle). Jedna znich, zwykle dolna, 
odlewa si~ razem z walcem, tworz~c z nim nieroz
dzieln~ calosc; druga zas przytwierdza si~ szcz~l
nie srubami do walca, aby para okolo niej uchodzic 
nie mogla. 
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Na obu koncach walca s~ male otwory, opatrzo- w tyl, lub w go?'IJ i na dot. Za pomoc~ rozlicznych a. 
ne klapkami, ktoremi si~ par~ wedle potrzeby dobrze znajomych nam mechanicznych srodkow, 
wpuszcza Iub wypuszcza. Mozna so hie zatem la- ruchem I'zeczonym osi~gn~c mozna inny ruch po· 
two wyobrazic, ze jednym koncem wpuszczona pa- . trzebny, to jest: kolo wprawic w ruch obrotowy, 
ra do walca, popycha tJ:ok. ku drugiemu koncowi, I ci~zary w prostym kierunku podnosic i t. p. 0 tem 
a nast~pnie wpuszczona drugim, popycha tlok ku jednakze p6zniej blizej pomowimy. 
pierwszemu, gdy jednoczesnie w obu razach para [ Powiedzielismy wi~c ze para cisn~c, sprawia po
przeciwna uchodzi. ruszanie sifJ tloka we walcu. To wyrazenie wska-

Jezeli przeto para. naprzemian wchodzic do wal- zuje nam podobienstwo pa1~'!J dopowiet1·za. Para po
ca i uchodzic z niego bfJdzie, to tlok odbywac mu- siada rzeczywiscie pewien szereg podobnych wla
si ruch tam i nazad; a sila lub moe owego dziala- snosci z powietrzem. Ogrzane powietrze mogloby 
nia zawislq, jest od sily pary. rowniez jak para sluzyc za silfJ poruszaj'!c~, i gdy-

Ruch tloka tam i nazad, czyli od jednego konca by tylko jego zachowanie sifJ pod innemi wzgl~da
walca do drugiego, niebylby wcale pozyteczny, mi nie bylo trudniejszem od pary, nie mielibysmy 
gdyby si~ go tylko na samym ograniczylo wal~u; przyczyny uzywac maszyn parowych, mog~c miec 
ruch ten przeto nalezy jakiemus przedmiotowi maszyny powietrzne. B~dzie tu stosown~ rzecz~ 
udzielic na zewn~trz, co osi~gamy za pomoc'l!, powiedziec nieco o wspolnych wlasnosciach po
tak zwanego t?"'zona tlolrouJego {Kolbenstange, tige wietrza i pary. 
de piston). Powiet1~ze }est plynem sp7'1Jiystym, podobnlei i pa-

Trzon tlokowy, jest to drt!g okr~gly, w srodku 1·a. Plynem spr~zystym nazywamy taki, kt6ry 
tloka stale utwierdzony i przechodz~cyprzez otwor przez ucjskanie zajC#:c moze mniejsz~ przestrzen, i 
8rodkiem pokrywy walcowej, ktora, jakesmy wy- ktory sam przez si~ wi~ksz~ przestrzen wypelnia, 
zej nadmienili, do walca szczelnie sruban:U jest przy- jezeli tylko rna po temu odpowiednie miejsce. 
mocowana. Trzon rzeczony powinien tak dokla- Nie "'.vszystkie plyny posiadaj~ t~ wlasnosc; wo
dnie chodzic w swym otworze, jak tlok we walcu, da np., uciskana i najwi~ksz~ sil~, najwi~kszym 
aby najmniejsza ilosc pary nie wychodzila na ze- ci~zarem, nie zmniejsza (widocznie) swej obj~tosci 
wn~trz, a przeciez aby ta szczelnosc nie przeszka- i nie powi~ksza jej, choc rna po temu dostateczn% 
dzala wolnemu jego ruchowi. Dla dopi~cia tego przestrzen. Jezeli powietrze zamkniemy w naczy
celu, wewn~trzna powierzchnia walca i trzon tlo- niu, to ono samo przez si~ wywierac bQdzie cisnienie 
kowy winny bye jaknajlepiej wytoczone. Walec z pewn~ silq, na kazd~ cz~stk~ otaczaj~cych go bo
odlewa si~ z zelaza, na tokarni usuwaj~ si~ wszel- k6w, usiluj~c je niejako rozsadzic. Jest to jego 
kie nierownosci, a by kazde przeci~cie, plaszczyzn~ wlasnosc, z wan a sitq S]J1"1Jiystosci, a wlasciwiej je
prostopadl~ do osi walca, bylo doskonalem kolem szcze silfJ: 1·ozp1'[Jiliwosci. Tlocz~c je w naczynie 
i tejze samej srednicy. polow~ pierwotnej obj~tosci maj~ce, wywierac b~-

Tlo/r z gory i z dolu plaski, z bok6w zas kolowo- dzie na kazdC!J wspomnian~ cz~stk~ wewn~trznej 
walcowy, przylega parotrwale do bok6w walca; co powierzchni podw6jne cisnienie; jezeli zas przele
znowu osi~ga sifJ za pomoc~ roznych przyrz~dow, wac je bfJdziemy do naczynia dwa razy wi~
o ktorych p6zniej m6wic b~dziemy. kszej obj~tosci, wypelni ono wprawdzie cal~ je-

T1·zon tlolra robi si~ z zelaza kutego, a na tokar- go przestrze11, lecz wtedy dzialac b~dzie na boki 
. ni daje mu si~ w calej dlugosci jednakow~ grubosc z sil~ dwa razy mniejsz~. Slowem, zmniejszaj~c 

czyli srednic~. Otw6r w pokrywie walca, w kt6- obj~tosc dwa, trzy, cztery, dziesi~c razy, sila 
rym tenze chodzi, opatrzony jest oblogq (pakun- spr~zystosci powietrza powi~kszac siQ b~dzie 
kiem) konopn~ lub bawelnian~, w roztopionym lo· w tymze samym stosunku; i przeciwnie, jezeli objQ
ju umaczan~, otaczaj£1C'! szczelnie trzon tloka, przez tosc powifJkszac b~dziemy, zmnicjszy si~ moe prQ
co zapobiega si~ uchodzeniu pary i tarciu. Tym zenia powietrza. 
sposobem trzon bierze udzial w ruchu tloka tam i Te same wlasnosci posiada i para; lecz uciskanie 
nazad, oddaj(!.c znow takowy inn emu przedmiotowi jej nie powinno przekraczac pewnych zakreslony<!h 
zewn~trz ~~d~cemu, ~' Sci_Sle z sob~ zwi~zanem~. 1 granic,. kt6re ~6Znit:\j poda~y.. . ·. . .. 

Ruch s1l~ pary p1erw1astkowo wywolany Jest, Powzet1,ze Jest plynem nzewzdzzalnym, 1,ownzez z 
jak widziemy, ruchem prostolinijnym, · nap1·zod i pa?"'a. Wielkim jest bl~dem gdy g~ste chmury pa-
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-rowe (Dunstwolken), podobne do bialego dymu, sposob woda po pewnym przeci~gu czasu podnie
z kotl6w parowych uchodz~ce, za wla~ciw~ par~ sie swoj stan ciepl'oty (temperatury) do 100 stopni 
bierzemy; bo w tej samej chwili gdy para staje si~ wedlug stustopniowego cieplomie?'Za (terinome
bial~, gdy postac i barw~ chmurprzybiera, juz prze- tru) 1

), i . w t ej samej chwili tlok w rurze (lnb we 
staje bye par~. walcu) poczyna si~ wznosic, zostawiajC!c pozornie 

Te mgliste chmury skladaj~ si~ z czC!stek wody, p1·dinq przestrzen mit}dzy sob~ a wodC!. Obj~tosc 
Iecz nie pary; bo ezysta para,. w szklane1n naczyniu wody zmniejszac si~ zaczyna, a jezeli dzialanie cie
zamkni~ta, bylaby tak niewidzialn~ dla naszego pJa nie ustaje, tlok post~puje wolno coraz wyzej; 
oka, jak jest niewidzialnem powictrze. Para jest obj~tosc wody r6wniez wolno si~ zmniejsza, az 
niczen1 innem, tylko wod~ za1nienion~ w powie- w koncu zupelnie znika. 

trze. Tlok podniesie si~ do takiej wysokosci, ze prze-
Powiet1·ze posiada 1Poine stopnie grJstosoi, podo- strzen pod nin1 zostawiona b~dzie 1, 700 razy wi~lt

bniei i pat· a. Sila pr~zenia obydwoch (pod rowne- sz~ od tej jak~ woda zajmowala pierwotnie. Gdy
mi warunkami), rna si~ w stosunku do ich g~stosci. by mozna ;przez szklan~ scian~ zajrzec do owej 

Gdy powietrze za darmo miec mozna, nalezalo- przestrzeni, ukazalaby nam si~ prozn~, chociaz 
by sifJ pytac dlaczego nieuzywamy go jako sily w istocie napelniona jest par~ wodn~, bo ta osta
poruszaj~cej, gdy przeciwnie sila pary z tak wiel- tnia, jak powietrze, jest niewidzialn~. W tym przy
l{iemi l{osztami i trudnosciami jest pol~czonq;. A by padku otrzymalibysmy par~ pod cisnieniem 15 fun
nato pytanie odpowiedziec, musiemy wykazac 'vla- tow. Wrocmy zn6w wszystko do dawnego stanu i 
snosci jaki~ par~ od powietrz.a r6~ni~.. obci~zmy t!ok 30 funtami, (lub 15 funtami opr6cz 

Wystawi~J~C,. wod~, na, d~ra!anre. c1epla,, tak?- cisnienia powietrza, co r6wniez 30 funt6w uczyni) 
':a coraz ~1~ce! ogrzewac .sr~ b.~d~re. Ogrze~an~e a podstawiwszy zapalon~ lamp~, przekonamy si~ 
SifJ to :Vkrotoe Jednak ust~Je, J~~.elr wo.d~ pr~yJdzie · iz a by woda zacz~la parowac, musi bye "'lie do 100o 
do tak1ego. , st~nu, ~a kto? JeJ sto~.Ien me~lot! jak wprzOdy (pod ciSn.ienem 15 funt6w), lecz do 121° 
przechodz1c ~1e ~oz~; og.rzew~na da:eJ, powol~. znt- ogrzan~; pocze1n tlok podnosic si~ b~dzie} p6ki woda 
ka, a gdy dz1alan1e c1ephka n1e ustaJe, uchodz1 zu- we walcu b~d~ca zupelnie nie zniknie Nie podnie
pelnie z przed oka, co znaczy ze woda zamienia sie siQ dobrze tak wysoko, aby przestrzen pod 
si~ w par~ i l~czy si~ z otaczaj~cem .iC! powietrzern. 

Mozna jednak przeszkodzic uchodzeniu pary, 
1) Stopiei1 ciepla mierzy si~ pospolicie rozszerzeniem ja

J~cz~c inne jakie naczynie z pierwszem, do kt6rego- kiemu niektore cia fa przez rozgrzanie ulegaj&, uo czego uiy-
by para wytworzona zamiast w powietrze uchodzic V\r a s ifJ najpows zecbniej rl§ci (merkuryuszu), zlutd tez nazwi-

. sko oz"eplo7nierza rt~ciowego pochodzi. Narz~dzie to skla-
mogla. Para w owem naczyniu zel)rana, okazuje da siQ z rurki szkla nej, na j ednynl koncu 'v kulk~ \Vyd~ tej, 
wszystkie mechaniczne wlasnosci powietrza. Naj- kt6ra, jak r owniei i cz~sc rurk,, napelnia s i~ rtQciq, pocz ern za-

. ' · d d h tap ia si~ 'v o~niu ot,varty koniec tejie. NastQpnie zanurza Wl~cej uwag1 go nq, j est rze cz~ ze wo a, przec o- s i~ ten przyrz~d ,v topniejqcym s oiegu i znaczy si~ przez 0 
clz~c w stan pary, powi~ksza nadzwyczajnie swoj~ punkt do kt6rego rtQc przez zg~szczenie (czyli zmniejszenie 
obJ. ~to~c . Doswiadczono ze J. edna kwarta wody obj~tosci) opadfa: punkt t en zowie sifJ pu,7~kte7n; Jnar~ni~cia:. 

Dalej wpuszczamy rurkQ do wody w;zf!CeJ; rtQc ~odn1~s1 e st~ 
'vydaje okolo 1, 700 kwart pary. T en j ednalr stosu~ do p e\vne9o punktu, skulkiem rozszerzen1a (czyh povvl~ksze-
sunek zmienia sifJ wedle okolicznosci, J. ak to zaraz nia o bj ~ tosci), przy kt6rym zatrzymuje si~ ,stale, I ten J!Unkt 

U'71Zenz·a znaczy siQ Iiczb<! J 00 albo 80; \V p1erwszym razte po-
obaczymy · dLial nazy,va6 si~ bedz ie 100 stopnio'':Ym albo Celsyusza, 

Wystawmy sobie na dnie rury, J. eden cal kwa- w drngim zas 80-stopniowym albo R~au1n.u~,a : OllJeglos6 
zawartq miQdzy zerem i punklem wrzeni~ dzu~~~ s1~ ~a 100 lub 

dratowy przekroju maj'!·Cej, mal~ ilosc wody, np. 80 czfAsci nhvnych, a podzia!y znacz_tt s 1~ kreskamt. poprze-
jeden cal szescienny' po nad ktorq, umieszczony cznemi wprost na rurce, na przylept~nym pas~u papteru, luh 

tei na drewnianej albo metalo,vej tabhczce .. Ltczba przy kt?· 
jest tlok, szczelnie do bok6w tejze Tury przystaj~- rej zatrzymuje s i~ gorny koniec ~lupka rt.~c~o,vego , w. czaste 
ey. T!ok ten moze bye tak urz~dzony, aby swojq, zanurzenia kulislego konca w_Plynte pewneJ ~1eplot~, daJ e nam 

• s topien jego ciepla. TrzymaJClC np. kul,k~ cieplomie~za w r~-
doln~ powierzchni:h TOWlliez jeden Ca} kwadratowy ku przez pe\Vien przeciftg czasu., to rt~c na Cleplo011er~U 100 
maj~c~, cisn~l na wod~ z sib~ 15 fnntow. W tym sto pniowym zatrzyma s i~ koto, h~zb.Y 37, ~ na .80 s!.opnto,vy~ 

·, · · · t kolo liczby 30 nad zerem. 1\lo\Vl SlfJ zatem ze c1eplo krwt 
przypadku uzywamy CISnienia powre rza zewn~- czlowieka ·est 370 c. t31 stopni Celsyusza), lub aoo H. (30 sto-
trznego kt6re wlasnie 15 fun tow na jed en cal kwa- . poi Reatu;ur' a) . W zimie scictga si~ rt~c i cz~sto nizej ze-

d ' · W b. t d d ra opada; dla odroinienia zatem stopni zimna od ciepla, przed 
ratowy wynosi. ystawmy so l e er~z P0 nem 1~ pier\vszemi daje si~ znak - (mniej), przed drugiemi + (wi~~ 

tejze rury pal~c~ si~ lamp~, to ogrzewana w ten cej . , 
• 
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nim b~dq,ca rownala si~ poprzedniej, albowiem para 
w tym razie zajmie zaledwie 850 razy wi~ksz~ prze
strzen niz ta jakq, woda zajmowala. Slowem, tlok mo· 
ze bye wi~kszymlub mniejszym ci~zarem, jak wy
zej wspomnielismy, uciskany: podlnniejszym ci~za
rem wydobyta para z wody zajmie wi~ksz~, pod 
wifJkszym zas stosunkowo tnniejszq, przestrzen. To 
samo dzieje sifJ i z cieple1n pod wplywem kt6rego 
wytwarza si~ para; cieplo b~dzie wyzsze przy wi~
kszem, mniejsze zas przy ll1niejszem cisnieniu. 

Jezeli obci~zenie tloka podwajamy, gQstosc pa
l'Y wytworzonej nie zupelnie si~ podwaja, a przy
czyna tego zboczenia rna w tern swoje zrodlo, ze 
pod wi~kszem cisnieniem podnosi si~ takze i stan 
ciepla pary, z czego wyplywa ze g~stosc pary przy 
podwojonen1 cisnieniu jest nieco mniejsza od pier-

. wotnej dwa razy wzi~tej; ale ta rozoica jest tak 
nieznaczna, ze zwykle na ni~ nie zwracamy uwagi 
i przyjrnujemy ogolnq, zasnd~: ie 14~sto.~6 prn~y wo
dnej iest w p1·ostym stosun/ru do obc£qienz"a poll }a
lriem si~wytwarza, t.j.pod potrojnem, poczwornem 
lub 10-ciornem cisnienie1n, g~stosc pary jest: 3, 4 
lub 10 razy wi~kszq,. 

Poniewaz woda, zamieniona w par~ pod cisnie
niem ~5 funtow na cal kwadratowy, powi~ksza 
swoj~ obj~tosc 1, 700 razy, a stopa szescienna za
wiera w sobie 1, 728 cali szesciennych, nie popelni
my wi~c w praktyce znacznego bl~du, przyjmujf1C 
ze: jeden cat szescienny wotly (pod cisnieniem 15 
funtdw na cal kwadfatowy), wydaJ·e J'ed11~ stOJJfJ 
szesc'iennr~ pcn~y. Stosunek ten, jako prosty i pewny, 
nalezy w pami~ei zachowac. 

Znaj'1c obj~tosc wytworzonej pary pod danem 
cisnieniem, z pewnej danej ilosci wody, z dostate
czn~ pewnosci~ praktyczn~, "vedle podanego po
wyzej stosunku, obliczyc mozna objfJtosc pary pod 
wi~kszem lub mniejszem cisnieniem; i tak: pod po
dw6jnem, bfJdzie dwa razy mniejsza, g~stosc zas i 
pr<2zenie dwa razy wi~ksze; a pod polowicznem, 
objfJtosc dwa razy wi~ksza, lecz g~stosc i pr~zenie 
dwa razy mniejsze. J ezeH tedy woda zagotnje si~ 
pod cisnieniem 30 funt6w, to z kazdego cala sze
sciennego tejze, otrzyma si~ tylko pol stopy sze
sciennej pary; gdy zas zawre pod cisnieniem 45 
:fhntow na je.den cal kwadratowy, to jeden cal sze
scienny wody wyda tylko 1/3 stopy szesciennej pa-

.. ry. Ina odwrot: jezeli j ed en caf szescienny wody 
za.gotuje si~ pod cisnieniem 7 ~2 funt6w, wytworzy 
si~ pary 2 stopy; zas pod cisnieniem 5 funtow, 3 
stopy szescienne i t. d. 

Stosunek ten bylby az na<lto dokladny, gdyby 
nie roznosc cieploty pod wp!ywem kt6rej gotuje 
si~ woda; wszakze na ten blq.d mozemy '1nialo nie . , 
zwazac. 

J eszcze raz wypada nadmienic, ze jesli zewn~
trznc powietrze wywiera SWOj wp}yw na gotuj~C(! 
si~ wod~, to nalezy jego cisnienie, okolo 15 fun
tow na cal kwadratowy wynoszC!ce, do powyzej 
przytoczonych obci~zen tloka doliczyc. M6wi~c 
np. ze woda wre pod cisnieniem 7 Y2 lub 5 fun
tow nacalkwadratowy, to si~ rozumie ze tlok jest 
obci~zony 71

/ 2 lub 5funtami na cal k'vadratowy, usn
wajq,c cisnienie zewn~trznego powietrza; albo, co 
na ,jedno wychodzi, ze umieszczamy na tloku prze
ciw-ci~zar, znosz~cy wpierwszym razie 7 ~2 : w dru
gim 10 funtow cisnienia powietrza zewn~trznego 
na cal kwadratowy. 

Opisawszy jakin1 sposobe1n woda zamienia si~ 
w par~, obaczymy teraz jak naodwrot para za
mienia si~ wwod~. Para wytworzonaz wody w opi
sany spos6b, posiada t~ sam~ cieplotQ co i woda 
z ktorej powstala. Ta cieplota jest jej koniecznie 
potrzebnq,, bo gdybysmy jeszcze pewnC!! j ej cz~sc 
odebrali, to natychmiast odpowiednia ilosc pary 
zamienilaby si~ "'tV wod~, a posuwaj~c coraz da
lej ozi~bianie, cala nakoniec para zamieni siQ w 
wode. .., 

Wyobraz1ny sobie ze w rurzc eksperymentalnej 
wszystka woda zamienila si<a w par~, a tlok podniosl 
siQ do samego wierzchu; jezoli teraz rnr~ otoczy
IDJ. jakimzimnym srodkiem (medium), np. zimnem 
powietrzem lub wod~, po usuni~ciu z pod spodu 
lampy, to natych1niast na wewncatrznej powierzchni 
rury pocznie o iadac rosa, a tlok b~dzie si(J onizal. 
T~ ros~ albo \Vilgo ci~ jest woda, wytworzona z pa
ry i vv malych kropelkach osiadla. Tlok opadaj~c, 
popycha przedsob~ rzeczone kropelki, a gdy przy 
ciG!glem ozi~bianiu znow do pierwotnego stanowi
ska wr6cj, wszystka woda znajdzie si~ na dnie 
w mowie b~dq,cej rury. Para wi~c zan1ienila si~ 
znovvu na wod~. 

Jak woda przez podwyzszanie cieploty zamienia 
si~ w par~, tak samo para przez jej onizanie albo 
ozi ~bianie zamienia si~ w wod~, ito jestjednaz naj
wainiejszych wlasnosci odrozniadq,cych par~ od 
powietrza, zaden bowiem naturalny, a nawet sztu
czny, stopien zimna nie Jest w stanie powietrza at
mosferycznego w kroplisty plyn zamjenic, gdytym
czasem doswiadczenia robione z niektoremi innemi 
gazami daly poz~dane wypadki. 
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Mozna takze par~ przez uciskanie na wod~ za· 
mienic, gdy tymczasem powietrze niedaje nigdy 
takich rezultatow. 

Wystawmy sobie ze 1,700 cali szesciennych pa
ry, o 15 funtach pr~zenia, uciskamy ci~zarem 30 
fun tow na cal kwadratowy, to z powyzej przytoczo
nych zasad para ta zajmie przestrzen 850 cali sze
sciennych, to jest polow~ pierwotnej, ale jej cieplo
ta podniesie si~ zarazem do 121°. W przypadku zas 
gdy przez sciany naczynia ujdzie tyle cieplika, ze 
cieplota pary do 100° opadnie, to polowa pary co 
do ilosci zamieni si~ w wod~, a pozostala druga 
polowa wywierac b~dzie cisnienie 15 funt6w na 

1 cal k'vadratowy. Jezeli nast~pnie uciskac b~dzie
my tlok 30 funtami, to znow cz~sc pary przejdzie 
na wod~, i tak dalej, dopoki zupelnie nie zniknie, t. j. 
nie zamieni si~ zupelnie na wod~, gdyz para posia .. 
daj~ca tylko 100° cieploty, pod cisnieniem wi~k
szem nad 15 funtow na jeden cal kwadratowy ,nie 

• • f I • I moze s1~ tworzyc, a zatem 1 ostac. 
I ten wlasnie przymiot pary, mog~cej si~ wedle 

upodobania na wod~ zamieniac, jest przyczyn~ ze 
jej do r6znych mechanicznych cel6w daleko ko
rzystniej uzywamy anizeli powietrza, nie posiada
j~cego rzeczonej wlasnosci. . 

JASKINIE I GROTY 
, 

W P ASMIE JURAICZNEGO W APIENIA W POLSCE. 

~ Od stop jasnogorskiej swi~tyni, do bram stare
go l{rakowa , post~pujq,c nieprzerwanem pasmem 
wzgorz i skalpi~trz~cych si~ corazto wyzej, coraz 
to grozniej, na lrazdym kroku spotykamy cuda, nie
z,vykle okolice i obrazy, zdolne zajq,c najbardziej 
zuzyty umysl, rozgrzac najzimniejsze sere e. Tu 
natura roztoczyla swe blaski w najuludniejszej for· 
mie, i jezeli Karpaty olbrzymiosci~, sandomierskie 
gory nieopisanym wdzi~kiem przewyzszaj~ okoli
ce Krakowskiego, te jednak l~cz~ w sobie obydwa 
powyzsze pi~tna, nosz~c przytem oryginalny cha
rakter jaki okolicyudziela wyst~puj~ca tu poorana, 
sina skala juraskiego wapienia. Lecz my opuscmy 
na chwil~ po~ierzchni~ okolicyuroczej i drgaj~cej 
zyciem, a 'Yst~pmy w inny swiat podziemny, wy
kuty w louie tych mass skalistych wszechwladn~ 
dloni~ natury. 

Oto stoimy u wst~pu slawnej groty olsztynskiej: 
powietrze wilgotne i zimne owiewa nas, przygoto
wuj~c do tajemniczej w~drowki po kr~tych kruz
gankach podziemnego zamku. 

Poprzedzani od przewoduikow, przechodzimy 
w~zkie gardJo przysionkowe: czerwone swiatelko 
kaganka rzuca bladawy odblask, ukazuj~c zdu
mialym oczom widok niespodziany , a przytem 
wspanialszy nad wszelki wyraz. Stajemyu stop ol
brzymich o1·ganow, ulanych r~kq, pot~znej natury, na 
ktorych chyba geniusz jaki w dzien tryumfu lub gnie .. 
'WU przyrody zagra piesn , odrodzenia albo smierci. 

• 

Po obu stronach tego przepysznego dziela natu· 
ry ci~gn~ si~ kr~te, esowate kruzganki, podparte 
stalaktytowemi kolumnami. 

P6lkuliste sklepienie dwoch nast~pnych salek, 
do ktorych wcbodzi si~ przez w~zkie wrota, pod
parte w wielu miejscach kolumnad'!, zwiesza si~ 
wprzepyszne,jakby gotyckiekJuczniki, splywaj~ce 
na sciany udrapowane i ufalowane w~zykowate
mi wst~gami. 
Min~wszy znow ciasne i strome przejscie, znaj

dziemy si~ wobszernej komnacie, w srodku kt6rej 
powalony stalagmit tworzy rodzaj nagrobkowego 
pon1nika w ksztalcie trumny. Kto powalil t~ skal~, 
czyli wszechladna natura, czyli czlowiek kt6ry t~ 
pieczar~ zamieszkiwal? 

I nasycaj~c si~ cudownym widokiem, raz jeszcze 
rzucamy niepewne spojrzenie po tern wytwornem 
dziele natury, gdy nagle zagasly swiatla' i zim .. 
na, glucba cisza uj~la nas w swe straszne obj~cia. 

Stalismy jak skamieniali. 
Wtem, jakby za dotkni~ciem magicznej ruszczki, 

wznosi si~ lagodna gaza swia:tla bialego, ktora 
przechodzi w niebieski, rozowy, purpurowy, i znow 
jasnieje bialyn1 kolorem, przelewaj~cym si~ w ty
si~ce spadkow i tonow. 

Podziw nasz coraz bardziej wzrastal; te lrsztalty 
ostre, grozne, wpolswietle bengalskich ogni olbrzy- • 
mialy, l~czyly si~ w jeden akord, w jedno tlo wido
me, na kt6rem rysowalo si~ ty~i~ce widm zmiennych, 
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dr.i~cych, jakby glazy grozily zawaleniem, i gdy 
w koncu, wyrzuciwszymiryady brylantowych iskier ~ 
pfJkla w tym celu przygotowana petarda, zdalo nam 
si~ iz skala zadrzala wposadach i wielki ten gmach 
podziemny wali swoje szczyty, by zagrzebac smia!
kow w olbrzymich szcz~tkach olbrzymiego ciala. 
Huk dudnial nam echem nieprzestannie, a chociaz 
odetchnfJlismy swiezem powietrzem, i luby blfJkit 
nieba, zielonosc pol obudzila nasze oko, zostawali
smy jednak ci~gle po(J. wplywem tej straszliwej 
chwili, kt6r~ dopiero nast~pne wrazenia zatrzec i 
z pamifJci wygluzowac mialy. Grota ktorej zarysy 
tak slabo oddalismy, lezy w jednem ze skalistych 
skupien na poludnio-wsch6d sla\vnego olsztynskie
go zamku; smialo moze ona walczyc o pahr1~ pier
wszenstwa z jaskiniami Ojcowa, jezeli nie co do 
wielkosci, to przynajmniej co do osobliwosci. 
Przytem nagie groty ojcowskie nie czyni~ takie· 
go wrazenia co olsztynska, bogato udrapowana sta
laktytami. 

WnfJtrze jaskini jest tak ciemne, iz niepodobna 
go zwidzac bez swiatla, sposob jednak oswietlenia 
za pomoc~ luczywa, pomimo calej swej poetycznej 
strony i historycznosci, przy postfJpie dzisiajszej 
sztuki oswietlania m6glby bye zmieniony, dla wielu 
powodow, a mianowicie dla zdrowia zwidzaj~cych 
i czystosci samej grGty, dym bowiem ze spalone
go luczywa niepozwala dlugo przebywac w tern 
przepysznem ustroniu, osiadaj~c zas na scianach, 
brudzi je tak, ze dzis cala grota przywdziala gro
bow~ sukienkQ, i w niektorych tylko bardziej od
dalonych zakqtkach zachowala pierwotn~ czystosc 
i bialosc marmurow~, tak dla oka przyjemn~ .. Moze 
bye ze pos~pna barwa scian, ufalowanych w cudne 
kolumny lub alhambryjskie wiezyczki, dodaje uro
ku, jednakze bialosc marmurowa stokroc wi~cej 
przyczynilaby wdzi~ku temu i tak juz przesliczne
mu siedlisku echa. 

Tworzenie si~ stalaktyt6w u powaly i stalagmi
t6w u podstawy groty, ktore, zroslszy sifJ niekiedy 
w samorodne kolumny, cudny przedstawiaj~ widok, 
dostatecznie jest objasnione; woda bowiem, nasy
cona kwasem WfJglanym, pochodz~cym z rozkladu 
lisci i CzfJsci organicznych ziemi~ rodn~ stano
wi~cych, przesi~kaj~c przez rozpadliny, rozpu
szcza wapi en, i nastfJpnie, po wyparowaniu, osadza 
w rozmaite , cz~sto nader dziwacznego ksztaltu, 
sople. 

Jest to wi~c zjawisko b~d~ce obrazem, tylko na 
ma!q, skal~, owego ogolnego osiadania z wod wa-

• 

pieni juraicznych, ktore wlasnie stanowi~ pasmo 
fantastycznych skal ci~gn~cych si~ od CzfJstocho
VfY ku poludniowi przez Olsztyn, Zloty Potok~ 
Zarki, Ogrodzieniec, Smolen, Pieskow~ Skal~, 
Grodzisk, Ojcow ku staremu Krakowowi, a od 
poinoco-wschodu gin~ce po za Wieluniem w ro
wninach Wielkopolski. 

W Olsztynie, oprocz groty zwykle przez podro
znikow zwidzanej, znajduje sifJ w stronie poludnio· 
wo-zachodniej druga grota, idCl:ca pionowo w gl~b' 
skupienia, tak iz niepodobna jej zwidzic bez liny. · 
Nieposiadaj~c ta~owej , w gl~bi groty nie byli
smy; umieszczamy jednak opis jej, podany przez 
naocznego swiadka, Wilkoszewskiego, strzelca rz~
dowego w lesnictwie Olsztyn, strazy Zr~bice. 

,Grota do kt6rej spuszczali~my sifJ z podlesnym 
P .... w 1845 r., w miesi~cu maju, polozona jest 
w straiy ZrfJbice, w obr~bie niskopiennym Zr~- · 
bice, oddziale Sokole. Nazwisko pospolite nosi od 
dawnych czasow Studnislro . . Wysokosc jej stop 114 
( z dlugosci liny wiadoma), szerokosc okolo stop 
100. Ksztalt jest wifJcej podobny do okrq,glego, je
dnakowoz okr~glosc jest nieregularnq,, gdyz s~ tam 
rozne zak~t.lcii wystaj~ce murki. Wpuszczalismy si~ 
otworem podobnym do okna, ktorego dlugosc mo
ze bye 61/2, szerokosc 5 stop; lecz zaraz po dw6ch 
stopach wpuszczania sifJ na dol rozprzestrzenia 
si~ grota do stop 40, i stopniowo powi~ksza si~ ku 
spodowi do rozleglosci jak wyzej oznaczono. Za .. 
k~ty s~ r6zne i w r6znych kierunkach, rozpadliny 
znajduj~ sifJ w spodzie i w scianie od wschodu, 
lecz czlowiek niemi przechodzic nie moze. Po 
ziemi w niel{torych miejscach si~ znajduj~cej 
szlakowac mozna kuny i lisy, wi~c temi otwo
rami ony tam przechodzq,. Z pierwszej groty prze
chodzi siE2 do drugiej, bardzo nizkim przechodem 
ku polnocy. Podobnej jest ona wielkosci do pier
wszej,lecz wysokoscjej mniejsza, bo stop 40 do 50. 
Ksztalt jej jest kopulowy, bardzo nieregularny, tak 
z bokow, jako te.z i od spodu. W tej grocie bardzo 
jest wiele stalaktykow, roznej wielkosci i ksztal
t6w, tak od gory jako tez i od dolu. Te stalakty
ty wyobrazaj~ laski, cybuchy (bo wnich s~ dziur
ki na wylot) chmury, rozne figury it. p. rzeczy do 
podziwienia ludzkiego. · 

Jest takze w pierwszej grocie kamien, na ktory 
w znacznej ilosci woda z gory spada; na tym to 
kamieniu uformowal siEj stolik okr~gly, gladki, na 
jednej niby n~dze stoj~cy, mog~cy miec srednicy 
1 1/ 2 stopy. Sciany grots~ koloru bialego, takiez 

• 

• 

• 
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s~ i stalaktyty; Iecz te, wyniesione na swieze po
wietrze, siniej~. W kilku miejscach w kamieniu 
calkowitej sciany znajdowalem wrosni~te krze
mienie i skamieniale muszle. W drugicj grocie, po 
miQdzy polnoc~ a wschodem, jest rozpadlina od 
gory, ktor~ siQ wysypala ziemi z drobnym kamie
niem dose znaozna ilosc. TCb rozpadlinq, dochodzf1 
korzenie od drzewa, wiQC podlug podobiei1stwa 
musi bye niedaleko sciany groty powierzchnia 
ziemi obrosla drzewem. Tamt~dy zatem moznaby 
Jatwo zrobic wnijscie, odwaliwszy zic1nig. Osobli
wosci zadnych innych procz pi~knych stalaktytow 
niema. \V pierwszej grocie znalezli 'my l{o 'ci woln, 
ktory czy wpadl, czy tez umyslnie byl wrzu
cony, trudno odgadnC!C. Znajduj~ si~ tamze kosci 
psow, str~canych przez gospodarzy, gdyich slu
zba in1 siQ niepodoba. 0 tcj grocie jest podanie lu
du, ze tam przed parCJ:set laty mieli n1icc schronie
nie zbojcy, i ze mialo bye przejscic pod ziemi~ do 
za1nku olszty1l.skiego. Od roku 1845 nikt si~ juz 
do tej groty niespuszczal." 

stop przestrony, rozszerza si~ nast~pnie w smia
ly luk, lttory z samorodnych bryl juraicznego wa
pienia zlozony, rozpoczyna polkuliste, regularne 
sklepienie, podparte w koncu samorodnym filarem, 
po za ktorym wydrtJ:zenie przechodzi w coraz cia
sniejsze przcstnyki, ksztaltu czelusci 0 licznych i 
rozmaitych zalatnaniach, ZWQzaj~cych si~ a zara
zem na dol zstlipuj~cych. 

Obecnie massQ niegdys zatykajtJ:c~jatnistosc gro
ty wy brano, 'vraz ze szcz~tkatni kosci, i ty lko, jak
by na pamiqtk~ i wiadomosc, znaleziony jeden 
piszczel mamuta, odsloni~ty dla oka zwidzajC!cych, 
pozostawiono \V scianie jaskini, korzystajf1C Z po
lozenia w ktorcm go przypadek umiescil. 

Nasi t1czeni naturalisci, zbadawszy cal~ przyrod~ 
miejscowosci , uznali grot~ jttko meat, ktorym 
gwaltowny 'vod potok szoruj~c dla doj ~cia i wy
lania si~ do innych wodozbiorow, wszalonytn swym 
pQdzie niosl co zdolal porwac, n1ul, zlomy skal, 
polamane galQzie drzew, porozrywanc trupy zwie
rzt1t, a najwiQcej jaskiniowego niedzwiedzia (Ur
sus spelaens), i te tloczyl do koryta, scianan1i sci. 
sni~tego, dopoki go gwaltownie nic zatkal. 

Oprocz Studniska, znajduje siQ jcszcze nieopodal 
trzecia grota, zwana Jlejla?·niq, nic goclncgo uwagi 
nieprzedsta\viuj~ca, jak rowniez grota \Ve WSi /(u

Znajdujt!C siQ na miejscu, trudno nieprzyznac 
si~ta lez~ca. 

trafnosci powyzszego zdania. Nauko,vem satnych , · Opusciwszy Olsztyn zdC!zamy w dolinQ Ztotego 
Patoka. Iu:.1c pi~kn<lt drozyn~ wij~c<1 SlQ po brzegu szcz~tkow przcdpotopowych zbadaniem zaje&l si~ 

professor Antoni Waga, a zebrane nad ty1n przedstrumylca, dochodzimy niebawem do jcdncj ze ska-
'b k 1 miotem spostrzezenia wl;:rotce rna w obszcrnym listych 1nass, otulonych u ... owym i S\vicl' ~owym la-

artykule oglosic. '\rVyznac nalezy ze nigdy praca sem, mieszcz~cej naj wi~kszC! i najpiQknicjsz(]: grot~, k 
nau ""owa w godniejsze r~ce niedostala siQ; dlatego 

w ktorej ostatnien1i czasy odkryto szcz<J:tki przed- , 
tcz z niecierpliwosci~ oczekujemy podania do wia-

potopowych mieszkancow. Przed niewieln laty ja- d , · h , . dk, . b d , 
k

. . 1 . b 1 . . 1 . ~ omosc1 po,vszec neJ wypa ow Jego a an. 
s 1n1a ta zupe n1e y a n1eznanq, 1 c o'p1ero tera- Sk l :> • • • , 

zniejszy S\viatly dziedzic Potoka, po nabyciu te- { . . a y I ot~ka obfituJq, \V llCZ~le dziuple,. ~tore 
go majt1tku bo.wil!C w nim podczas lata, ~postrzegl mekiedy zamieszkane Sl! przez mekawc ZWJ~rzl!-t
u spodu jednCj odwieczncmi bukami po1·oslej ska- ko bl~no-skrzydle • zwane podkowcem (Rlnnolo-
1. l, k b · 'l . phns b1hastatus) 
1.y 1.U owatq, szczer Q, nasuWttJtJ:C~ 1nys ze ona n1o- · 
ze bye wstgpem do obszerneo-o wydr<1zenia we- Nieopodal od pigknego zrodla Zygmunt w Poto-
wn~trz skaly. W rzeczy samej przckonano si~ ze ku I_ezy ciekawe skupi~ni_e, ~wane Ost1'~fJ:nilr;_Jest 
otwor ten tn.k szczuply, iz zaledw-ie przychylone- to p1~kna grupa skal, dzwigaJ~Ca resztk1 stareJ ba
ron czlowiel\:owi przejsc dozwalal, jest przysion· szt~, sluz~cej po.~obno \V dawnyc~ cza~acb ';a~k, 
kiem obszcrnej jaskini, do kt6rej wstQp wylamano, lup1e~tw ~ ro.zbo~ow d~ ?strzegan1a m1eszkancow 
a spoden1 ziemi~ pagorka na ktorym wznosi si~ o zblizan1u SI~ nieprzyJaCiela. 
skala rozkopywac zaczQto. Tu wi~c odkryl sig ow Skala ta miesci widntJ: i obszernq, grotQ. Zblizy
tajemniczy, juz przedtem w wielu krajach znajdo- wszy si~ do jaskini, znalezlismy jej otwor malo\vni
wany, sklad kosci, zwykle przedpotopowen1i zwa- czo ustrojony i opi~ty pi~knemi gal~zkami mchu 
nych. Neclre1la vitlculosa, ktore, jakby stroni~c od 8wiata, 

Obecnie jaskinia przedstawia obszernc wydrq,.- w glQbi jaskini kryj~ swe powaby, czcpiaj«tc si~ 
zenie, na kilkadziesiCht stop szerokie, ana 16 stop sklepienia i sci an, co tyro ostatnim szczeg6lny na
wysokie; ot,vor wchodowy, z pocz'!tku tylko na 8 daje powab. 
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W n~trze jaskini jest nadcr rozgalQzione; z razu 
jest to, jak powiedzielismy, obszerna komnata, na
st~pnie jcclnak sciesnia siQ w mn6stwo najrozmait
szych WC!Zl{ich korytarzo,v,kt6rychkoi'lca, dla braku 
przewodnikow ze swiatlem, niezwidzalismy. P1·zy
tem od tej ·w~drowki odstraszyla,...nas nast<Jpuj~ca 
powiastka, ktor~ nam opowiadand z zar<Jczeniem 
prawdy. Przed laty na tutajszej l~czcc, kolo zro
dla bijC!-cego nieopodal, trzej weseli pastuszko,vie, 
zabawiaj~c si~ [to figlami., to wygrywaniem sko
cznych pioscnek na swych multankach, pasli swo-
bodnie graniate jaloszki i welniaste, proste ale po
zyteczne owieczki. 

Jednego dnia, gdy nasi mlodzi wiesniacy, po 
chwilach wesolosci, zabierali si~ do spQdzania po
wicrzonej im trzody, spostrzegli z niemalym klo·· 
potem iz brakjednej z najpi~kniejszych owiec, je
dynego dobytku ubogiej rodziny Piotrka, (takie 
bylo miano poszkodowanego pastuszka.) Rozpacz 
jego niemialtt granic i zwi<akszala siQ co chwila; 
wszelkie bowiem poszukiwania byly bezskute
czne. Juz d'voch towarzyszow opusciJo nieszCZQ· 
sliwego Piotrka, juz i slonce nachylilo swe czo
lo ku zachodowi, anasz pasterz jeszcze, niezmor
dowany w swych poszukiwaniach, przepatrywal 
krzaki w okolicy jaskini, gdy naglc, o cudo! slyszy 
z jej gl~bi dobrzc znane beczenie swej owcy. 

Radosc z odzyskanej zgnby, bojazn kary, kt6ra
by go nie n1in~la gdyby powrocil bez owcy, do da
ly smialosci zabobonnemu wiesniakowi, tak zc na 
nic nie zwaiaj~c zapuscil SiQ smia}o W W~zkie ko
rytarze jaskini, id~c za glosen1 ci£!.glc oclzywajq.cej 
si~ owcy. Jak szedl dlugo, Bog to raczy wiedziec, 
dose tylko, m6wi powiesc, iz nakoniec zatrzymal 
si~ przy okutych ci~zkich drzwiacb, z poza ktorych 
dochodzil go wyrazny bek owcy; z radoscict. uchy
la podwoi , i nagle jawi si~ przed nim przepy-
szna kon1nata, w rogu ktorej stala beczka pclna ja
snego, pi~knic blyszCZCbCego zlota.W srod}{tl poko
ju siedziala bogato przybrana, cudnej urody za. 
Jil~ta krolewna, czesz'bc sobie zlotym, perlami sa
dzonynl grzebieniem gQste i krucze wlosy. 

Chlopek nasz stanq,l skamienialy. 
1Vtedy rogaty gospodarz tego podziemia, z wca

le niedzisiajsz~ goscinnosci'! i .grzecznosci~ zapro
sil goscia by zaczerpn~l szerok~ dloniq, z pelno 
naladowanej beczki zlota, pozwalaj£!.c zabrae i wy
nalezion~ zgubQ, ostrzegaj'bC jednak ostnielone
go dobrcm przyj~ciem chlopka, aby wychodz~c 
nieogl~dal . siQ za siebie. 

Ks~GA s,viATA. Oz. IT. R. v. 

;v.\Tiesniak zagarn~wszy, W pOJQ cwierc Czer.won
COW i zabrawszy zgubion~ owe~, wychodzil juz 
z podwoi, juz tylko pi~t~ byl w progu, gdy przy
szla 1nu my~l obejrzec si~; nim jednak zamiar ten 
zdolal wykonac, silne zatrzasnicacie drzwi~ pozba
wilo go tej czQsci ciala, ktora tak zgubn~ stala si~ 
ella greckiego bohatera pod Troj~. 

, .. 
Pastuch jednak powrocil zdrowo do don1u, ro- · ~ · 

dzina jego, dawniej uboga, stala si~ obecnie bogat~ 
i mieszka w jednej z s~siednich wsi, a zowie si~ l 

PitJtaki. ~ ~~ 

W jednym z folwarkow do Potoka nalcz~cych, .. 
Siedlec zwanym, wsrod juraicznego skupieni~ nie
opodal od zabudowan folwarcznych polozonego, 
mielismy sposobnosc obejrze6 meat, b~d~cy nie
gdys ujscicn1 potoku. Gl~boka ta jama jest z razu 
szerokim, nicnakrytym dolem, prawie prostopa
dle obnizajG}:cym siQ, na dno lrtorego zst~piwszy 
po kill{u schodkach, znalezlismy siQ na niezbyt 
obszernym tarasie , ocienionym skalistem skle
pieniem. Taras z jcdncj strony okr'lza otw6r prze
pasci id~cej ukosnie w gl~b', najezonej SQkami i 
ulamkami ska1, czyni~cemi niepodobnem przejscie 
w tej ciemnicy . . Na dnie tego ciekawego dolu, 
kt6ry przed kilkq, laty zawalony byl odla.mami 
skal, dzis z poleccnia dziedzica w cz~sci juz usu
niQtemi, spotkalis1ny wiele ciekawych ro~lin, kto
rych, z powodn pobieznosci togo artykulu, nie-

• • wymien1a1ny. 

Teraz, na pra"rach sluz<!cych _l)odroznikom, pro
wadz<J was, szanowni czytelnicy, w lube olrolice 
Smolenia. Po drodze minglismy mnostwo grot i 
jaskin, jalc w Trzebniowie okolo Ludwinowa d,vie, 
w Mirowie jedn<J dziupl~ szczcgolnego ksztaltu, 
w Ogrodziencu niezbyt obszern~ ale pifJkn~grotlc~ 
i mn6stwo innych dziupli, charakterystycznycn to 
ksztaltem, to inncmi jakiemi przymiotami. 

W Smoleniu znajduje si~ owa slawna grata Ze· 
gat, oktorej mowi podanie ludu iz w niej jest za
kopany zegar 'vydzwaniaj'bcy polnoc w dnie Bo
zego cja{a i w wigiliC! sgo Jana. 

Lecz nad wszystkie groty,, !~tore dotychczas 
zwidzilismy najpiQkniejsze s~ ojcowskie, i tylko 

' . jedna olsztynska grota fantastycznosc1~ swego 
wn~trza isc moze z niemi o lepsze. Jezeli jaski
nie, ktoresmy dot'bd zwidziH przyrownac mozna 
do kapliczek i skromnychmiejsc pokuty, to groty 
ojcowskie s~ wspanialemi swi~tyniami, niewypo
wiedziane czyni~cemi wrazenie. 

40 
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Spuszczaj~c sifJ zachodni~ pochylosci~ gory 
Chelm, lesist~ drozyn~ dq,zymy do ponurego schro
nienia kr6la-tulacza,. do groty Jjokietka. 

Nieznam, zaprawd~, miejsca dzikszego mifJdzy 
l3kalami Ojcowa nad wst~p do groty Lokietka, 
i nie mog~ sifJ wydziwic ze nie znalazl si~ u nas 
artysta n1alarz, ktoryby poswi~cil swoj penzel 
wydarciu z zapomnienia tego uroczego zak~tka. 

Przewodnicy, rozpaliwszy nieznosnie dymi~ce 
luczywo w kagankach, wprowadzaj~ nas najprz6d 
<llugim korytarzem do obszernej sa.li, lr1Yilewskfl 
zwanej, dlugiej stop dwiescie, a szerokiej na stop 
60. Z pierwszej tej sali w~zkim przesmykiem do
stajemy siQ do innych, niemniej wspanialych, co
raz to nizej polozonych ltaplic. Do jednej z takich 
komor spuszczamy si~ po niepewnych szczeblaeh 
drabiny, przy bladawem swietle kaganka, a je
dnakze, o ciekawosci! widzialem kobiety niewa
haj~ce siQ odbyc tej drogi, aby tylko zwidziec 
osobliwosci tego sklepu podziemnego i doznac 
wrazen jakie uczuwamy w tych tajemniczych sie
dliskach echa. 
Stan~wszy na dnie pieczary, co krok zawa

dzamy o spruchniale kosci, osobliwie jaskiniowe
go niedzwiedzia (Ursus spelaeus, varietas arctoide
us) ( 1), ktorego szcz~tki,juz to przemienione w ma
s~ wapnist~ rozsypaly si~ w proch, juz wrosle 
w stalaktyt, zadziwiaj~c~ zachownly swiezosc. 
Widocznie to slady dawnego potoku, co niegdys 
t~dy swe gwaltowne toczyl prC!dy. 

Tutaj pokazywano nam skaly rozmaitego ksztal
tu, ktore mialy niby sluzyc do uzytku dostojnemu 
mieszkancowi tego miejsca, krolowi Lokietkowi. 

Jama ta, calkowicie wilgotna i brudna, nie przed
stawia wiele efektu, gdyz oprocz ulomkow stalagmi
tow powalonych na dnie w bezladzie, sciany s~ li
teralnie zrabowane przez podroznych to miejsce 
zwidzaj ~cych. 
Wracaj~c t~z sam~ drog~ co poprzcdnio, prze

wodnicy w pierwszej komnacie wskazali nam miej
sce, gdzie za uderzeniem w podlog~ rozlegal si~ 
odglos, jak gdyby pod ni~ znajdowalo si~ drugie 
podziemie. 

Brak funduszow niepozwolil nam zapewnic si~ 
. 

( 1) Niediwiedi jaskiniowy, wedtug wszelkiege prawdo-
podobienstwa byl o jednE} czwart~ cz~s6 wi~kszy od najspor· 
szych dzis iyj~cych. Wediug Cuviera, z~by tego gatunku 
Scieraly si~ dopiero W bardzo poinym wieku; ztqQ \Vnosic 
naleiy ii musial bye drapieiniejszy od dzisiajszych. 

o prawdziwosci tego przypuszczenia. !{to wie, ma
ze znalezlibysmy nowy, ciekawe fakta kryj~cy me
at. Spodziewac si~ jednak nalezy iz zasobniejsi 
naturalisci uskutecznic tego niezaniedbaj~. 

Obok groty I:.okietka, w tej samej gorze, znaj
duje si~ druga mniejsza i mniej osobliwa, sluz~ca 
niegdys, wedlug podania, rozbojnikom za kryjow
k~, a zt~d miano zbo}eckie} nosz~ca. 

Od strony Janaszowki przebywszy na drugi 
brzeg doliny, po nuder przykrych wynioslosciach 
pniemy siQ w gor~ do drugiej groty ojcowskiej, od 
czasow Staszica zwanej ciemnq, pod ktorem to mia
llem znan~ jest u tutajszego ludu. Grata ciemna 
jest ni~ rzeczywiscie w calem znaczeniu tego wy
razu. Pusto, cicho, tylko echo po obszernych sa
lach i kruzgankach tego podziemnego gmachu prze
drzeznia tysi~cem dzwi~kow kazdy krok, kazdy 
szelest twych slow. Zdala dolatuje ci~ miarowy 
odglos kropel wody padaj~cych na kamienn~ pod
staw~. Rzeczywiscie, o ile zdumieniem i uwielbie
niem zostajemy przej~ci na widok olsztynskieh 
pieczar, o tyle tutaj wi~cej smutnych wrazen i uczuc 
doswiadczamy. 

Nakoniec zwidziemy jeszcze jerzmanowick~ ja
skini~. 0 pol mili od Ojcowa, wsrod obszernego 
pola, wyrzyna siQ z ponad glebnych gruntow dzi
wne skupienie sltal, w lonie ktorego natura wy
drq,zyla ogromn~ jaskini::h maze najwi~kszC! 'v na
szym kraju, ciekawq, z wielu wzgl~dow, ktorq, le
piej poznamy stan~wszy wewn~trz. Nieswiadomi 
miejsca, bez przewodnika nie mog~ sifJ puscic w t~ 
wycieczk~, nietylko bowiem bez swiatla niepo
dobna zwidziec jaskini, ale wchodowy otwor tejze 
tak jest nieznacznym i w krzakach ukrytym, ze na
wet najwprawniejsze oko odkrycby go niezdolalo. 

Jaskinia ta dlugo byla nieznan~ jak tylko oko
licznym wiesniakom i pasterzom, i dopiero od roku 
1848 poclrozni odwidzac j~ zacz~li, przerwawszy 
blogi spokoj jakiego doznawali mieszkat1cy tego 
podziemia. W drapawszy si~ pod gor~, stajemy 
u otworu krzakami zacienionego i pifJC stop ob
szernego. Po kilkunastu krokach wydr~zenie, zra
zu szyjowate, dzieli si~ na dwa w~zkie korytarze, 
wyprowadzaj~ce do obszernej sali, okolo 15 stop 
wysokiej . 

Podstawa tej sali, zawalona ulamkami stalagmi
tow, pokryta jest kupami g~stego i cuchn~cego 
blota. Przytem sciany wilgotne, slabe swiatlo ka
gancow, a szczegolniej pisk i szum jaki za wej-

• 
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sciem do groty sprawiaj~ niedoperze, 
widzu czyni<} wrazenie. 

dziwne na 

Z sali pierwszej przechodzi si~ do nast~pnych 
przez korytarze utworzone kolun1nami stalaktyto
wemi, kt6re si~ tak w~zko zest~pily, iz zaledwie 
czolgaj~c sie mozna przebyc do innych kr~tych 
loch6w. 

Przyzwyczaiwszy nieco oko dociemnosci, aslnch 

• 

Zwierz~tkiem tern jest iak nazwany niedope1<Jz 
1nyszalr ( Vespe1·tilio mu1"inus ) • 

.... ..... .. , ..... 
..., .. ... 

Uczeni wielorakie klad~przyczynypowstawania 
jaskin. Znakon1ity geolog Pusch przyznaje wapie
niowi juraskiemu budow~ komorkowat~h od wply
wow wody i po,vietrza rozsypaniu ulegajC!C~. Inni, 
zwazaj~c na ksztalt tych grot zblizonych do ko· 
m6r solnych w Wieliczce, powiadaj~ ze nicgdys 

do nieznosnego pisku, rzucmy wzrokien1 na skle- , 
by1y napelnione materyalami sypkiemi Iub roz

pienie, ktore w pewnych miejscach pokryte jest 
puszczalnemi w wodzie, kt6re potoki, przeplywa

czarnemi, kilka stop srednicy maj~cemi plamami. 
j~c tamt~dy, uniosly lub rozpuscily. 

Plamom tym odpowiadajl!-kupy blota na podstawie Sl!- takZe hypotezy o kurczeniu si~ skal z lona 
zgromadzonego. 

wod wynurzonych, a zt~d powstania w ich wn~-
Rzuciwszy o.dlamkiem ka~ienia ~~- j_edn~ z tych trzu otworow, tudziez wiele innych zdan, kt6rych 

plam, natyc~:rnast ?drywa s.I~ .od nie.J Jedn~ stwo- rozbierac niebfJdziemy, przyjmuj~c iz mechaniczne 
~zonko, daleJ dr?,~Ie, tr~ec1e .I tak ~~stQpn1e; p~a- 1 i chemiczne dzialanie wody, daj~ce pocz~tek do
ma coraz bardzieJ maleJO, p1sk zas I szum lataJ~- lin om, s~ dostatecznemi przyczynami tworzenia si~ 
cych niedoperzow coraz bardziej wzrasta. jaskin. 

• 

OLIWER 

Oliwer Goldsmith urodzil si~ 29 listopada 1728 
r., p,rawdopodobnie w hrabstwie irlandzkiem Ros· 
common, gdzie ojciec jego ubogim byl probo
szczem. Przeznaczony do stanu kupieckiego, po
biera} pierwsze nauki w szkolce miejscowej para
fialnej. Trudno bylo rodzicom lozyc na staranniej
sze wychowanie syna; ale gdy mlody Oliwerszyb
ko rozwijac zacz~l znakomite zdolnosci, a miano
wicie talent wybitny do poezyi, ojciec, z namowy 
kilku krewnych i wsparty pieni~znemi ich datka-
mi, wyprawil go do Tfinity college w Dublinie. 
Zostawiony sam sobie w stolicy Irlandyi, mlodzie
niec trwonil czas i pieni!!dze w sposob najlekko
myslniejszy. Sprzedawal na przyklad ksi~zki do 
nauki przepisane i z uzyskanego ztC!d funduszu 
wyprawial w salach kollegium uczty i zabawy tan
cowe. 

W tym czasie umnrl jego ojciec, i matka zosta
la bez zadncgo prawie utrzymania. Oliwer opuscil 
kollegium, nienauczywszy si~ niczego, co by 
w przyszlosci zapewnic mu moglo sposob do zy
cia, czem oburzeni krewni, odmowili mu dalszej 

• 
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GOLDSMITH. 

pomocy. Radzono mu zeby si~ poswiQcil st.anowi 
duchownemu; ale mlodzieniec odpowiedzial zarto
bliwie: ,,Niechcialbym miec dlugiej peruki, kiedy 
wolQ kr6tk~, ani sukni czarnej, kiedy przywy
klem do kolorowej.'' J ednakze, mimo wstr~tu do 
czarnej sukni i p eruki, zacz~l ucz~szczac na odczy
ty teologii w Lissoy i Goblinhouse, i ukonczywszy 
przepisane kursa, zglosil si~ do biskupa dla ode
brania swiQCen. Przy prezentacyi kandydat wyst~
pil w szkarlatnych szarawarach, a ekscentrycznosc 
ta naturalnie zrazila pralata, ktory, pod pozorem 
zbytecznej mlodosci, odm6wil jego z~daniu. Sta
raniem wuja otrzymal wreszcie miejsce nauczycie
la prywatnego, z wynagrodzeniem tak znacznem, 
ze mimo zwyklej rozrzutnosci, zdolal jeszcze 
osznz~dzic sobie 30 funt6w sterlingow·. 

Ale i ten zawod po roku sprzykrzyl siQ mlo
dziencowi. Niespokojny, poetyczny jego umysl 
rwa} si~ do nadzwyczajnych przedsifJwzi~c, do szu
kania przygod awanturniczych. Postanowil uda6 
SifJ do Ameryki; Iecz po uplywie juz szesciu tygo
dni, ogolocony ze wszystkiego, powrocil do ma-
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tki. z kolei przerzucil si~ na medycyn~,i wyjechal (Badania nad stanem terainiejszym smaku i litera-
w tym celu do Edymburga, a wroku 1752 do Lej- tury w Enropie). 
dy, gdzie na nieszcz~scie, zamiast gorliwie odda- Odt~d Goldsmith z zapalem rzucil si~ w zaw6d 
wac siQ naukom, wszedl w towarzystwa szulerskie. literacki. Ulotne jego artykuly zjawi!y si~ we 
Przegrawszy znaczn~ summ~, zaci'!gn~l pozyczk~ wszystkich pismach peryodycznych, i w tejie dro
u jednego z I>rzyjaci6l i opuscil flollandy~; wprzod dze wychodzily jego listy o Chinach, ktore pozniej 
jednak za pozyczone na drog~ pieni~dze nakupil zebrano pod tytulem: , The citizen of the wo?.,ld'' 
cebuli kwia~owych i poslal je w podarunku wujo- ( obywatel swiata). W roku 1761 poznal si~ ze 
wi. Mimo to udal si~ w podr6z, z zamiarem prze- slynnym w6wczas krytykiem, dr. Johnson, kt6re
biezenia pieszo calej Europy. M6wi~ ze wdziwnej go wytrawna znajomoscswiata i ludzi wielk~ stala 
tej wycieczce, z jedn~ koszul~ na grzbiecie, z je- si~ dla!1 pomoc~. Nie mozemy tu pomin~c sposo
dn~ gwine~ i fletetn w kieszeni, utrzymy,val si~ bnosci przytoczenia wyj~tku z pami~tnik6w John· 
cz~sci~ dysputowaniem w klasztorach, cz~sci~ sona dotycz~cego Goldsmitha: 
'przygrywaniem na :flecie po wioskach, i zapewnia- ,,Pewnego poranku, opowiada on, odebralemlist 
j~ ze pisz~c p6zniej 1'Vikarego wek£ldzkiego, sam od Goldsmitha, w kt6rym mi donosil ze \V wielkiej 
siebie wystawil w osobie Jerzego Prilnrose. jest biedzie, i nie mog~c sam do mnie si~ wybrac, 

Ty1n sposobem przeszedl Flandryfl, cz~sc Fran- prosi! abym go odwidzil. Poslalem mu gwine~ i 
cyi, Niemcy, i przybyl do Szwajcaryi, gdzie po- przyrzeklem stawic si~ natychmiast. Ubrawszy si~ 
budzony pi~ltnosci'! przyrody, napisal cz~sc poe- pobieglem do niego i dowiedzialem si~ ze gospo
matu ,,Tile t'raveller'' (w~drowiec). WGenewie zo- dyni domu w kt6rym mieszkai zamkn~la go wpo
stal na kr6tko przewodnikiem mlodego podrozu- koju, z powodu ze nie zaplacil: l{omornego, z cze
j~cego Anglika; lecz zniech~cony skC!pstwem wy- go naturalnie w najwyzszym stopniu by! obu
spiarza, porzucil go, poszedl do Padwy, i poby- rzonym. Gwinea juz byla rozmienion~ i zastalem 
wszy tam szesc miesi~cy, uzyskal stopie!1 doktora go przy butelce madery. Odsun~lem wino i zacz~
medycyny. lem z nim rozmawiac o sposob~ch wydobycia go 

· W roku 1756 powr6cil do Anglii, zupelnic ogo- z klopotu. Powiedzial mi wtedy ze ma przygoto
}ocony z fhnduszow, a nawet obarczony dlugami. wan~ do druku nowell~ i dal mi r~kopis. Zacz~
Potrzeba zmusila go do przyj~cia, pod ztnyslonem lem go przerzucac i poznalem si~ zaraz na wielkiej 
nazwiskiem, posady nauczyciela w inatytucie pry- jego wartosci; obiecalem wi~c gospodyni ze j~ za
watnym·. Jednakze i tu, jak wsz~dzie, nie statko- spokoj~, wzi~lem z sob~ r~kopis, i otrzymawszy 
wal. Zach~cony i wsparty przez przyjaci61, zacz~l Zall od ksi~garza szescdziesi~t funtow' przynio~ 
nakoniec praktykowac jako lekarz, po trosze zaj- slem Goldsmithowi pieni~dze. Zaplacil komorne, i 
mujC!c si~ pismiennictwem, i umial zapewnic sobie nie omieszkal zlajac porz~dnie gospodyni ze smia.
byt wpra,vdzie skromny, lecz niezawisly. Roku la tak si~ z nim obchodzic.'' 
1758 kompania wschodnio-indyjska mianowala go Nowell~ t~ byl ,, Wikary welrfiltlzki'" (The vicar 
lekarzem jednej z faktoryj na wybrzezu J(oroman- of Wakefield), dzielo kt6re po wszystkie czasy i we 
del; alejuz wtedy umysl mlodego Oliwera zaprz~- wszystkich krajach wzbudzalo i wzbudza uwiel
tn~lo pragnienie slawy literackiej, i dlatego nie biooie. Jakkolwiek gl6wnym j ego przedmiotem 
przyj~l wezwania. · jest okreslenie stosunk6w wyJ~cznie angielskich, 

Niezadlugo poznal si~ z Grif.fithem, wydawc'! wdzi~k jednak, prawda i prostota w niem rozlane, 
pisma ,Jtfonthly ?"'eview". Griffith w tym czasie roz- naiwna hu1norystyka, lekkosc stylu i czystosc wy
wijania sifJ pismiennictwa peryodycznego potrze- slowienia zjednaly mu wsz~dzie zwolennik6w, za
bowal zdolnych belletryst6w, a szczeg6lniej zr~- rowno w salonach wielkiego swiata, jak przy skro
cznych opponent6w. Oliwer, za stol, pomieszka- mnym ogniu kominkowym klass srednich, a nawet 
nie i mal~ plac~ pieni~zn~, zobowi~zal si~ dostar- najnizszych. Zaden tez z nowellist6w angielskich 
czac mu artykulow. Po osmiu jednak miesi~cach nie uzyskal takiego rozg!osu. Wikary wek:fildzki 
trwania tego zwi~zku burzliwy wsp6lpracownik przelozony zostal na wszystkie j~zyki europejskie, 
por6znil siQ z Griffithem, i w roku 1759 wyst~pil i dzis j eszcze coraz nowe zjawiajq, si~ tlunlacze
jako pisarz samodzielny w rozprawie ,,Enquz·ty of I nia tej slicznej sielanki zycia angielskiego. 
the p1.,esent state of taste and lite1·atu1·e in Europe'' Oglosiwszy w roku 1765 , W ~drowca'', a w 1766 

• 
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, Wikarego", Goldsmith wydal: ,Letl?"es on en- ze musial si~ polozyc. Wywi~zala siQ ncrwowa 
gtislt histo11y. ( Listy o historyi angielskiej), przy- gor~czka, i mimo najtroskliwszych starau lekarzy i 
· pisywane pocz~tkowo lordowi Lyttle ton. Zapal przyjaci6l zgasl w sile wieku, bo w 46 roku zycia, 
zjakim przyjmowano te jego prace zach~cil go do dnia 4 kwietnia 1774 roku. 
probowania sil i w komedyi; napisal: , The g;ootl Golds1nith obok bystrego rozumu posiadal zyw~ 
natured inan'', (Dobroduszny czlowiek) i kilka in· i tworcz~ wyobrazni~, umyslniezmiernie wrazliwy, 
nych sztuczek, kt6re na scenie przyj~to z oklaska.. uczucie g!~bokie a lagodne; !~czyl wi~c w sobie 
mi. Roku 1769 zjawil si~ jcgo poemat ,, Tlze dese1'- wszystkie przymioty dobrego poety lirycznego . 
ted village'' (Opuszczona wioska), a nieco pozniej W pracach naukowych poglq,d jego na calosc byl 
,Histo11y of England'' ( I-Iistorya Anglii) i ,Ro11zan zawsze jasny i przystQpny, aJe nie 'vnika{ dose 
llisto1~y '' ( flistorya rzymska). Czy wydana po gl~boko w szczegoly obrabianego przeruniotu; obej
smierci Goldsmitha ,Histo1·y of G1·eece' ( Historya mo,val strony najwazniejsze, ale nieumial wyczer
grecka) jego jest dzielem, dotychczas nie rozstrzy- pywac wszystkich. Lek~ie jednak i powabne 
gnifJto. przedstawiani~ tego co widzial lekko i po,vabnie; 

Za wstawieniem si~ przyjaciol, Goldsn1ith tuia- w poezyi prawda, zywosc i humor; w zyciu swiato
nowany zostal professorem historyi starozytnej W(:hn szlachetna duma, oparta na uczuciu swej war
przy angielskiej akademii malurstwa. Roku 1770 tosci i gotowosc do poswiQce!1 dla tych ktorych 
zrobil wycieczk~ do Paryza, a1773 odegrano z po- kochal, jednaly mu powszechne wspolczncie. Szlco
wodzeniem komedy~ jego ,She stoops to conque'P'' da tylko zc z drugiej strony zasmucaj~cy brak za
( Korzy si~ a by zwyci~zyc ). J edn~ z ostatnich praq sad praktycznych, a zt~d wahanie sig w postano
jego byla ,H£stofy of the ea1~tlz and ani1nated natu- wieniach, niepewnosc i lekkon1yslnosc ,v czynach 
1le'' (Historya ziemi i ozywionej przyrody) }Jodlug przez cale towarzyszyly mu zycie, i sta}y siQ dla11 

I 

Buffona, (6 tom6w, Lond. 1774; nowe wyd. Tur- po,vodem niejednej przykrosci, niejednego bl~du,. 
tona, Lond. 1818). Do tego rowniez czasu nalez~ a wreszcie smierci zavvczesnej . 

• 

zartobliwe poemata je.go ,, Tlze haunch of venison" Przyjaciele postawili mu poxnnik w opact,vie 
(Udo zwierzyny) i ,Retalz·ation'' (Odwet). Zajmo· Westminster, z napisem ulozonym przoz Johnso
wal si~ takze planen1 wydania ogolnego slownika na. Ws11aniale wydanie dziel Goldsmitha wyszlo 
sztuk pi~knych i nank, ale s1nierc przedwczesna roku 1801 "\V Edymburgu w czterech tomach. Jego 
nie pozwolila dojrzec temu zamiarowi. , l'lfiscellaneous wo1,ks" ( Dziela tresci mi~szancj J 

Dwudziestego pi~tego marca 1774roku mial bye oglosil Washington Irving w Paryzu 1825 r., taltV.e 
obecnym na posiedzeniu klubu ktorego byl czlon. I. w czterech tomach .. 
kiem. Po obiedzie jednak uczul si~ tak slabym, L. J. 

,. 
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BISTORY:A NA.TURALNA SLONIOW 
'\IV OBRAZACH ') . 

I. U1,aza slonia. 
Pyrrhus, kr61 Epiru, w walkach swych z Rzy

mianami uzywal kawaleryi na sloniach. Gdy stra· 

1
) powcipny .ten i rnalowniczy opis p. M~ry, publicysty fran· 

cuzk1ego, podaJemy czytelnikom Ksi(}gi Swiata '" t!umacze .. 
niu .. Pr.z~asta,via on w rzutach smialych i jaskra,vych kilka 
'vybltnieJsz~c~ ~ys6w . charakter~ tych zwierz~t sfynnych 
z roztr?PD?SCI, 1 u~azanym bye moie za obratowe, a na· 
der zaJmUJ~Co skreslone, dopelnienie ich historyi natural· 
nej. (Przyp. red.) , 

szne te zast~py przypuscily szarz~, ziemia zadrza
la, jalc w czasic wybuchu wulkanicznego. 

W cyrkach Tytusa utrzymywano calestada tych 
olbrzymow kr6lestwa zwierz~cego, kt6rych Rzym 
po ki1kaset rocznie zuzywul dla swojej przyjemno
sci. Gdy z;apas si~ wyczerpywal, cdylowie czuwa-
jq,cy nad igrzyskami przesyiali prefektowi Afrylci 
te lakoniczne wyrazy: ,Lud potrzebuje sloni6w''. 
I zaraz prefekt zarz~dzal oblawy, z~stawial sidla 
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i w przeci~gu miesi~ca Rzym bylna nowo zaopa
trz0ny. 

Dzis czasy si~ zmienily. Szlachetna ta rasa sta
je siQ coraz rzadszq., i niezadlugo moze przejdzie 
w krainQ basni. Dzis juz ciekawi placic musz~ za 
ogl~danie slonia, i gdyby prefekt departamentu Se
kwany zaz~dal ich chocby trzy od gubernatora 
Algieryi, to pewnie ods~dzonoby go od zmyslow. 

Niechze nowoiytna cywilizacya pary i drog ze
laznych zagarnie do reszty lasy i plaszczyzBy dzie
wicze, a slonie zniknfb z powierzchni ziemi, jak 
mastodonty, ich przodkowie. Wtedy pra-prawnu
kowie nasi z podziwem oglq.dac bQd~ ciala tych 
zwierzq.t wspanialych po gabinetach zoologicznych; 
lecz ciala te b~d~ nieruchome i wypchane. 

Najstosowniejsza to pora do pomowienia o tych 
is to tach , ktorych niesmiem, f!:aprawd~, nazywac 
zwierz~tami. ,0 czlowielru 1noina ostatnie powz·e
rJz.ie6 slou;o, rzekl jakis mQdrzec indyjski, o sloniu; 
nigtly''. Powiedzmy wi~c chociaz przedostatnie. 

Naturalistom z professyi zdaje si~ ze zrobili jui 
wszystko, napisawszy takie na przyklad zdanie: 
, ,Stol~ }est zwie1"ZfJCle?n olb1"zynzii'Jn, a nawet n{TjWifJ· 
ksze1n na .§wiecie. Posta6 jego iest potwo?·na i od1'a
iajqca, sk61~a. J10?na~rszczona. Uszy 1na szerokie, 
oczy 1nate i t?~qbfJ zamiast nosq. Zyu;i sifJ owoccl1ni, 
lagodny }est z natufJ"Y i da sifJ natoiyc do p1·ac 1"'0-
ine~o 'J'odzaju." 

w chwili wi~c gdy rod sloni6w ma siQ ku wyga
sni~ciu, trzeba raz przecie 0 nich pomowic jak na
lezy: nie godziloby si~ potomnosc w bl~d wpro
'vadzac, albo falszywe jej pozostawic wskazowki. 

Slonie byly dla mie zawsze przedmiotem stu
dyow szczegolnych; mialem nawet w tej rasie 
szlachetnej kilku dobrych przyjaciol, i dawniej 
w czasie wolniejszym sp~dzalem z niemi codzien
nie po kilka godzin w Jardin des plantes. 

1V lecie 1832 r. o malo zem drogo nie okupil 
przyjazni jednego slonia. )\rspanialy ten zwierz 
11azywal si~ Jemidar; bywalem u niego cz~sto, i do
dac musz~ ze, w celu zjednania sobie jego wzgl~
d0w, wydawalem codzienpo par~ frankow naciast
ka i owoce. Jemidar z daleka rozroznial odglos 
moich krok6w, a za zblizeniem si~ moje1n porzu-
cal zuraz gapi6w podajq,cych mu liscie kasztano
we, przekladal tr~b~ za palisad~ i czekal na ulu
bione przysmaki. Po wyczerpanin zapasow dawa
lem mu poznac gestami ze niemam nic wi~cej. 
Wtedy slon z rezygnacy~ spuszczal tr~b~, i wzi~
wszy moj kapelusz, moj~ chustk~ albo trzcin~, ra-

czyl przez czas jakis zabawiac si~ temi przedmio
tami. Nic nie zm~cilo naszej przyjazni od 15 maja 
do 26 sierpnia: byl to czas dostateczny na poklo
cenie si~ z dziesi~ci~ kolegami. 

Dwudziestego siodmego sierpnia czas byl prze
sliczny, i slonce prawdziwie afryka:rlskie wprawi
lo w ruch niezwykly caly rod koci w Jardin des 
plantes. Jeden z dozorcow dal mi znak, i otwo
rzywszy furtk~ zamkni~t~ dla ogolu publicznosci, 
wpuscil mnie wewnC!-trz menaieryi. 

- Pojdz pan zobaczyc tygrysa Zaka, rzekl do
zorca, on dzis w wybornym jest humorze. 

Zak, pyszny tygrys bengalski, nalezal takze do 
rz~du mych przyjaciol; przynosilem mu niekiedy 
kroliki lub kurcz~ta, i wielkie z tego powodu mia
lem u niego laski. Na ten raz przyj~l mnie z przy
mileniem prawdziwie kociem; pozwalal si~ glaskac, 
skubac i klepac. Po kwadransie tych pieszczot 
niewinnych, opuscilem menazery~ koci;h wynagro
dzilem dozorc~ i udalem sifJ do przekupniow miej .. 
scowych, w celu nabycia zwyklych zapasow dla 
slonia J en1idara. 

Najlepszy przyjaciel niezawsze jednakowo nas 
przyjmie: zastaniemy go raz pos~pnym, drugi raz 
niespokojnym, trzeci stroskanym; a jesli go zapy: 
tttmy co mu jest, odpowie najcz~sciej: ,Nic mi nie 
jest''. I 1noze bye nawet ze ta odpowiedZ b~dzie 
prawdziw~, bo ludzie, zwyczajnie jak ludzie, maj~ 
swoje przywidzenia. 

Tym razem Zak przyj~l mnie bardzo lrwasno. 
w·zi~l pierwsze ciastko ktore mu podalem i rzucil 
je w bloto. Ten sam los spotkal jablko, owoc dla 
sloniow tak ulubiony. Male jego oczy z dziwnym 
na mnie zwracaly si~ wyrazem; szerokie uszy ko
lysaly si~ jak wachlarze, a tr~ba przybrala ruch 
wahadlowy. Dalem mu inne jablko ... Jemidar wy
dal rylr ponury, i spojrzawszy na mnie wzrokiem 
zaiskrzonym, zdawal si~ chciec powiedziec: Jak 
smiesz pokazac mi SiQ na oczy, i jeszcze przynosic 
podarunki? 

vVidocznie w rozumieniu jego musialem popel
nic jak~ zbrodni~, nie przypuszczalem bowiem ze
by zwierz~ rz~dzic si~ moglo kaprysem. Lecz ja
k~ byla ta zbrodnia? oto pytanie ktore odchodz~c 
naprozno sobie zadawalem. 

Nielaska kazda rna zawsze swoje gorycze. Do
tkni~ty ni~, bl~kalem siQ do wieczora po ,gajach 
okolicznych. Powr6ciwszy do siebie, zasn¥em po
zno, a we snie zdawalo mi SiQ ze jestem nieustra
szonym podroznikiem Levaillant, szukaj~cym na 
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pustyni ptaka Tu1''l'acus albus, i ze, podobnie jak jezdzam wi~c tylko przez Paryz. Lecz jutro b~d~ 
on, spotykam si~ nagle sam na sam ze sloniem. na sniadaniu u ksi~cia de Choiseul w Luwrzc; spo
U czulem dreszcz gor~czkow~, i zerwalem si~ z l6z- dziewam si~ pan a tam zastac. 
ka, w mniemaniu ze juz mnie dusi jego tr~ba. 0 sloniu nie wspomnial ani slowa, co z reszt~ nie 

Wyobraznia ludzka niewyczerpan~ jest w zara- dziwilo mnie wcale. Wiedzialen1 ze Anglik nie 
dzaniu wszelkiego rodzaju utrapieniom: postano- odpowiada nigdy pospiesznie, z obawy skompro
wilem raz jeszcze pokusic si~ o odzyskanie stra- mitowania si~ w czen1kolwiek; czekalem wi~c cier
conej laski. Niestety! nie znalem jeszcze sloni6w! pli~ie jutra. 
Klad~c te istoty niezachwiane w uczuciach na ro- Sniadanie u ksi~cia de Choiseul zaczynalo si~ 
wni z ludzmi, przypuszczalem ze moj przyjaciel zawsze najregularniej o godzinie jedenastej, ani 
si~ rozmysli. M~drzec indyjski Pan-o-pei powia- minut~ wczesniej lub poiniej. Wiedz~c o tym 
daze slonie s~ bostwami, kt6re zjednac sobie mo- zwyczaju, przybylem o trzy ltwadranse; sir Wil
zna za pomoc~ darow, a szczegolniej trzciny cu- liam byl juz obecny. · 
krowej. W niedostatku jednak tej ostatniej, umy- Gdysmy zasiedli do stolu, szanowny gubernator 
slilem zast~pic j~ pasztetem. Gdyby Indyanie, ( tak raczyl, dla milo sci mego slonia, zapomniec na 
dowodzilem sam sobie) mjeli w lasach Bengalu pa- chwil~ o bilu swcgo przyjaciela, lorda Bathurst. 
sztetnika Feliksa, to chc~c ulagodzic slonia, wole- - Musiales pan, rzek! do mnie z uprzejmosci~, 

" liby pewnie uzyc smacznego pasztetu paryzkiego, pomin~c w opowiadaniu swojem wain'}} jak~ oko
jak niepokaznej trzciny. Niestety! czlowiek bezu- licznosc. 
stannie myli si~ w wyborze srodk6w, maj~c do -- Przeciwnie, odparlem, opowiadanie moje by· 
czynienia ze sloniem. lo najzupelniej dokladne; a jeslim zgrzeszyl, to 

Szedlem do Jemidara, obci~zony przepysznym chyba zbytcczncz, obfitosci'! szczeg6l6w. 
podarunkiem, dumny ·-jak poslaniec Artaxerxesa Rzecz dziwna! odezwal si~ znow Anglik, 
maj~cyprzekupiciiippokrata, i mimochodem wst~- przep~dzilem polowg swego zycia posr6dsloni6w; 
pilem znow do tygrysa, aby mu rzucic kawal su- polowalem z niemi na tygrysy; badalem ich oby
rowej ciel~ciny. czaje w stanie dzikim i domowym, a tego wypadku 

Kiedym si~ zblizyl do slonia, zwi~rz~ wydalo nie pojmuj~. Jednaltze, poniewaz nielaska zbyt 
ltrzylt gluchy lecz wsciekly. Naprozno pokazywa- jest widoczn~, idQ w zaklad o tysi~c fun tow ze 
lem mu pasztet: Jemidar dal mi poznac ze l<aka si~ slon ma slusznosc, jak za,vsze w zajsciach z czlo
mych dar ow; tz"?neo Danaos et dona feTentes, i chc~c wiekiem. 
unikn~c widoku nienawistnego sobie karla, wszedl Po sniadaniu, o samej dwunastej, przeszlismy do 
w ogrodzenie swoje i juz nie pokazal siQ wi~cej. sali bilardowej, i tam w jednej z framug okiennych 

Zmartwiony tym nowym zawodem, poszedlem sir William zeszedl sifJ z p. de Jouy, wtedy kon
do jamy niedzwiedziej i wrzucilem w nicz, pasztet, serwatorem biblioteki Luwru, ktory niegdys sluzyl 
ktory zarloczne zwierz~ta woka mghieniurozszar- w Indyach. Sluchalem zawsze z najwyzszem za
paly. j~ciem opowiadan podr6znik6w azyatyckich; nic 

W osm dni pozniej bylem na operze wloskiej dziwnego wiQc zem przystan~l blizko, jako niemy 
w lozy ksiQcia de Choiseul. Grano Semiramid~ Ros- pocz~tkowo swiadek rozmowy znakomitych tych 
siniego. W miQdzy-akcie ksif!.z~ raczyl mnie po- I m~z6w. Wkrotce atoli jedno zdanie p. de Jouy 
znajomic z sir Williamem Bentinck, gubernatorem zwrocilo cal~ moj~ uwagQ. Autor Westalki wym6· 
Indyj. Sir William oddawna byl moim idealem; wil te slowa: 
odbylem z nim wszystkie wyprawy wojenne, wszy- Slon posiada prawie wszystkie sklonnosci 
stkie polowania na tygrysy i slonie, ro~umie si~ ze psa; mianowicie przywi~zuje si~ do czlowieka, a 
w mysli, czytaj~c ich opisy w Kuryerze bombaj- nienawidzi tygrysa. Jestto og1~omny pies, nz·eprzy
skim. Rozmawialem z nim o faunie indyjskiej, i jaciel ogromnego /rota. 
niewiem jakim trafem, przyszlo mi opowiedziec Bylto dla mnie jakby blysk swiatla. 
zdarzenie ze sloniem Jemidarem. Dostojny Anglik Slon, pomyslalem sobie, rna w~ch nierownie 
zamyslil si~, a potem rzekl z powag~: delikatniejszy od psa; wi~c Jemidar poczul zape-

- Przybylem z l{alkuty dla dania swego glo- wne zem przed chwil~ glaskal tygrysa, i na zasa
su lordowi Bathurst w kwestyi gabinetowej; prze- dzie: Powiedz mi z kim przestaJ·esz, a powiem ci kto 
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{/estes, wzgardzil moj~ przyjazni~. Tak, niezawo
dnie; rQka moja, tr~CC!Ca jeszcze swiezem dotkni~
ciem tygrysa, smiala wyci~.gn~c siQ do slonia i 
zdradliwe ofiarowac mu dary; zt~d sluszna nieuf
nosc olbrzyina, ktoremu grzecznosc moja 'vydala 
siQ podejscic1n. Gdybym podobne wiarolomstwo 
popelnil w pustyni afrykanskiej, Jemidar bylby 
mnie niezawodnie roztratowal. SzczQsciem ze 
w Jardin des plantes cywilizacya i prawo bronily 
mnie od srozszego obejscia. Roztropny zwierz 
wiedzial zo czlekobojstwo, uchodz~ce srod pusty
ni, w Paryzu byloby zbrodni~; ograniczyl si~ prze
to na rzucaniu mi spojrzeit piorunuj~cych i cofni~-. , . . , . 
Cltl SWeJ przyJUZlll. 

Powt6rzylem sir Williamowi swojc mysli i przy
toczylem bytnosc u tygrysa. 

Widzisz pan, rzek} dostojny gnbernator, 
:wszak n16,vilem ze musialcs cos zapomniec. IT'ak, 
to prawdziwa przyczyna nielaski, od kt6rcj b~dz 
pan pewnyn1 zc nigdy siQ nic uwolnisz, bo slonie 
~vy bornt1 n1ajC! patni~c. 

Rozmo,v:a Z\Vrocila siQ na slonic i trwala do go
dziny pj~tcj. I{sit1z~ de Choiseul nieb¥1 dnia tego na 
po iedzcnin izby parow, dla przysluchania si~ ro.z
n1owie d\voch znakomitych podr6znik6w, a Ja, com 
z niej spamiQtal, opo,vien1 tu wiernie, chociaz bez 
tego uroku Jaki prawda nadajc opowiadaniom 
swiadko\V naocznych. 

I. Dyplo1na f.7Jka slonia. 
Przemyslo\viec jakis angielski, nazwiskiem I-Iar

risson, zoJozyl r. 1802 \V .Afryce towarzystwo dla 
handln ko ' ciq, sloniowq,, lrtorego glowny kantor 
byl w Surabaji taraniem przedsi~biercy stu cel
nych strzclco:\v zostalo przewiezionych okreten1 do 
zatoki Agou, z rozkazem posuwania sig :w gl~b' 
kraju i otoczcnia sloni6w od strony puszcz grani
cz~cych z jeziorem Makidas, najezonych dzik~ 
trzcin~ cukro'v£!, ktor~ tan1 natura, jakby umyslnie 
tUa slonio,v, obficie rozrzucila. 

Harrisson osobiscie mial dowodzic tcj \VYl)rawie. 
u ·rodzony w Indyach angiclskich, i l~CZC!C \V sobie 
instynkt dzicciQcia natury z wyzszosci~ cywiliza
cyi, dziclny ten czlowiek posiadal caie zaufanie 
towarzysz~cych mu n1ysliwco\v. Rzucano si~ za 
nim wszQdzie z 'lepym zapalem, w przekonaniu ze 
kazde przedsiQwzi~cie jego skonczyc si~ n1usi po-
Inyslnie. 

Jedncgo dnia, gdywiatrzawial od gor~ Lupata, 
mysliwi nasi, upewnieni ze slonie zawczesnie ich 
nie zwietrzC~:, postanowili zapuscic si~ w las, ktore-

go drzewa dose rzadkie, okr~con-e lianami, t:worz~c 
w roznych kierunkach jakby sklepione korytarze, 
dowodzily CZQStego tamt~dy przechodu owy:ch 
olbrzymow przyrody. 

Po przebyciu dose znacznej przestrzeni ujrzano 
trzech sloniow stoj<!cych nieruchomie na czataoh. 
Najblizszy z nich, spostrzeglszy napastnikow, wy
dal krzyk gluchy lecz przeci~gly, i na to haslo 
zwierz~ta rozp oczQly odwrot. 

- To b~dzie prawdziwa kopalnia kosoi slonio
\Vej, zawola! nicustraszony I-Iarrisson, i wszyscy 
ostroznie pu 'cili si~ w trop za sloniami. 

kutkiem jednego z tych szybkich przeskokow, 
tak cz~stych w przyro dzie afrykanskicj, mysliwcy 
z najbujniejszej roslinnosci w.eszli nagle w kotlin~ 
skalist~ ' ktorcj nagie i potargane sciany z cie
mnego granitu zdawaly siQ bye czelusci~ nicdawno 
wygaslego wulkanu. U wnijscia ciasnego w~wozu 
widac bylo z dalel{a jakies massy szatawe, .podobne 
do ur,visk rozrzuconych u podnoza skaly; ale gdy 
slonce wychylilo sig z za oblol{OW, zludzenie u
st~pilo: mniemane te glazy granitowe byly prze
dni~ straz~ kolonii sloniow z Willakarrny. 

[farris on, kt6 ry siQ mial za bieglego j cnerala, 
dlatego ze byl odwaznym, popelnil wtcdy raz<!CY 
bl~d strategiczny. Zludzony pozorami i nie znaj~c 
dostatccznie '\lvlaBciwosci geologicznych Afryki 
srodkowej, mnicmal ze stado sloniow schronilo si~ 

• • f • • • I • • • 

n1croztropn1e w 'v~woz n1e ma.1~cy 'YYJ~Cla, 1 ze 
latwo b~dzic zebrac obfite zni,vo kosci slonio,vej, 
zagnawszy je wystrzalami karabinowemi w gl~b' 
labjryntu skalnego. Byla to rachuba oparta na 
mylnem occnieniu intelligencyi tych olbrzyinow. 
Rzymianie, pod 'vodzt! konsula Poncyusza, dali si~ 
kiedys zamkn'lc tym sposobem w przesmyl{u Cau
dium; lecz slonie bardziej s~ przewiduj~cy od 
Iudzi. :w~ ~woz mial wyjscie szerokie, kommuniku- · 
j~ce z lancuohcm g6r Lupata. . 

-?--- Zacznijmy od przedniej strazy, pomyslalHar
risson, a pote1n uderzymy na cale stado, postQpu
jC!C dwiema kolumnami. 

I dajC}:c znak towarzyszom, 'vystrzelil, a za nim 

jednoczesnie zagrzmialo sto karabinow. 
Po raz pierwszy odglos zabojczej miQszaniny, 

ktor~ czlowiek nazwal prochem, rozlegl siQ w tej 
samotni; echa skal okolicznych powtorzyly go sto- · 
krotnie, a wrzawa chaotyczna najr6zniejszych ry
kow,piskow i skomle11 to,varzyszyla hukowi broni. 

Po dziwnym tym zgi~lku rozhudzonej pustyni 
nast~pil wkrotce uragan straszliwy gniewu obra-
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zonych w swem prawie mieszkancow tego miejsca i ze egzekucya jego nast~pi w obec calej ltolonii. 
ustronnego. Oburzenie tych kolosow wstrz~sn~lo I rzeczywiscie obawa Harrissona bardzo byla natu
powietrze i oddzialalo na nerwy przerazonych rain~. Trudno aby w chwili tak strasznej przypo
mysliwcow jak pr~d elektryczny. Najsmielszych mnial sobie traktat Buffona o wspanialomyslnosci 
ogarn~la trwoga, i zaden niesmial powtornie nabic sloniow; bo nie siedzial, jak ten uczony, w sukni 
broni= jeden tylko Harrisson zachowal krew zimn~, obszytej koronkami, na wygodnym foteln maho
usiluj~c rozpozna0 nieprzyjaci6l po za tumanami niowym, maj~c przed sob~ rycin~ Lejay'a, wyobra
dymu prochowego. Jakoz ujrzano wkr6tce szesciu zaj~c~ slonia i jego przewodnika, lecz klusowat 
sloniow przypuszczaj~cych szarz~ do napastnik6w. oklep na grzbiecie obrazonego nieprzyjaciela;trze
Na widok ten ucieczka stala si~ powszechn<!-; na- ba mu wi~c wybaczyc ten chwilowy upadek na 
prozno Harrisson nsilowal powstrzymac pierzcha- duchu. 
j~cych: przestrach paniczny gluchemi ich czynil na Slon przebiegl w~woz i zapuscil si~ w las dzie
jego nalegania, i w jednej chwili armia cala, opu- wiczy, poprzerzynany szerokiemi tunelami, ktory 
szczaj~c swego wodza, znikn~la w g~stwinie lasu. zdawal: sifJ bye glownem kolonii siedliskiem. Gdy .. 

Slonie, jakkolwiek zwinniejsze od ludzi, a na- by mysliwy nasz nie byl pod wrazenien1 smiertel
wet od koni, nie uznali godnem siebie puszczac nej trwogi, to niew~tpliwie bylby si~ zachwycal 
sifJ w pogon za tak tchorzliwym nieprzyjacielem; pi~knosci'! tej natury pierwotnej, otaczaj~cej go 
otoczyli tylko Harrissona groznym tr~b czworobo- swemi cudami. Odwieczne drzewa tworzyly nad 
kiem, aby uc~eczk~ jego uczynic niepodobn~. Je- jego glow~ nieprzebyte okiem sklepienie, w kt6~ 
den z nich by! raniony w ucho, a slon, podobnie rem roje wesolcgo ptastwa igraly swiegotaj~c; ty
jak lew, nie myli si~ nigdy w rozroznieniu r~ki kto- si~ce kwiatow nieznanych strefy afrykanskiej 
ra go dosi~gla. Ilarrisson san1 jeden byl winnym; w przepysznych arabeskach obwijaly pnie i gal~
karabiny innych narobily tylko duzo hukn i dymu. zie, rozlewaj'!C w powietrzu mily swoj aromat;roz-

Raniony slon krokiem powaznym zbliial si<=J ku koszny chlod lasu orzezwial cialo i dusz~. Ale nie
swemu przesladowcy, lecz z oczu jego blyszczala stety! zbrodziell. , prowadzony na miejsce kary

1 

ch~c zemsty. W tej strasznej chwili Harrisson, nie mogl siQ cieszyc wspanialosci~ przyrody! 
pomimo zwyklego m~ztwa, pad} jnstynktowo na l(arawana przybyla wltrotce na ogro1nn~ pla
kolana, i wznosz~c r~ce w postawie blagalnej, szczyznQ lesnq,, gdzie liczne rodziny sloniow zda
zdawal si~ prosic o przehaczenie. M6wi~ ze lwy waly sig pgdzic zycie w pra,vdziwie sielskim spo
przyst~pnemi s~ uczuciom wspanialomyslnosci, nie koju. Samice z zywen1 zaj~ciem przypatrywaly si~ 
powinno wifJC zadziwic nikogo jesli i sloniom to igraszkom swych dziatek na mi~kkiej murawie, al
sifJ przytrafia. Slon msciciel stan~lprzed Harrisso- bo w falach malego jeziora, ktorego brzegi ema
nem i zdawal si~ zastanawiac przez chwil~. Inne liowym r~bl{iem okalaly lilie wodne. Samce, po
patrzyly na t~ seen~ z daleka, a biedny Harrissou wazniejsze. z natury, zaprzq.taly siQ czynnosciami 
odmawial modlitw~ konaj~cych. Jedynym swiad- domowemi, znosz~c owoce i trzcinQ cukrow~ do 
kiem tej sceny uroczystej, odegranej na pustyni, wspolnego skladu. Najzupelniejsza zgoda pano
bylo slonce, ktorego opowiadanie zlozyloby nie- wala w tern malem paitstwie zwierz~cem, ktorego 
zawodnie najciekawsz~ ksi~g~, gdyby slonce mo- kazdy czlonek byl razem wladzc~ i niewolnikiem 
glo bye historykiem. wlasnego obowi~zku. 

Slon podjf}:l delikatnie Harrissona koncem tr~- Raniony slon, zlozywszy swego wi~znia na mu-
by, i opisawszy nim w powietrzu p6lkole, posadzil rawie, przyj~ty byl przez swych braci z oznakami 
go okrakiem na swym grzbiecie; poczem olbrzymi najzywszej radosci. Olbrzymy te niezdawaly si~ 
czworonog wydal glos jakis przeciC!gly i zwrocil nawet spostrzegac obecnosci karla przybylego do 
si~ ku w~wozowi. ich kolonii, co, mowi~c nawiasem, malo wtej chwi-

Stado cale, jakby zgadujq.c mysl towarzysza, li obeszlo milosc wlasn~ Harrissona. Mysliwiec, 
udalo si~ za nim. zostawiony sam sobie, zacz~l si~ rozgl~dac, my-

Harrisson, z karabinem przewieszonym przez sl~c naturalnie o ucieczce; ale postrzegl niebawem 
plecy, pochylony na grzbiecie olbrzymiego wierz- ze pilnie byl strzezony: cztery slonie z podniesio
chowca swojego, nie przestawal modlic si~ gor~co; . nemi tr~bami czuwaly nad kazdym jego ruchem. 
mniemal bowiemze zemsta 2;ostala tylko odlozon~, I Murawa, na ktorej wi~zien nasz usiadl z rezy-
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gnacy~, zaslan~ byla owocami drzewa chlebowe
go, trzcin~ cukrow~ i innemi plouami hojnej sza
farki natury, 0 kilka zas krokow od niego plyn~l 
strumyk czysty i szemrz~cy. Nie lf2kal si~ wi~c 
Harrisson glodu lub pragnienia; lecz inny rodzaj 
niebezpieczenstwa ciq,gle mu zagrazal: lada chwi
la ktoremu ze struzuj~cych kolosow mogla przyjsc 
ch~tka ltrotochwilna~poglaskania go koncem trq,by, 
a takie poglasl{anie, jak wiadomo, gruchocze zwy- . 
kle kosci. 

Dlugo wi~c Harrisson w smiertelnej byl obawie, 
lecz zwolna, widz~c przychylne dla siebie usposo· 
bienie stada, uspokoil si~ nieco i pomyslal o zaspo
kojeniu zol~dka. Skromnej biesiadzie jego, na zie
lonym obrusie, slonie nietylko ze nie przeszkadza· 
ly, ale przeci wnie cieszyc sig zdawn1y ze gosc ich 
dobry ma apetyt. Bylo to wi~tH3j laski jak wi~
zien nasz mogl si~ spodziewac; ale ze czlowiek, od 
czasow raju, nie bywa nigdy zadowolonym z swe
go losu, I-Iarrisson poczc:tl suszyc : s_o bie glow~ nad 
dalszemi zamiarami sloniow co doJ·cgo osoby; wi
docznie bowiem te zwierz~ta nie dla igraszki tak 
starannie go strzegly. 

Niezad!ugo ruch jakis szczeg6lny objawil si~ 
w stadzie i ziemia zadrzala pod ci~zkiemi stq,pania
mi. Kilku sloniow, ja.k si~ zdawalo dostojnikow 
kolonii, potrz~sn~lo tr~bami, wydaj~c ryk ponury .. 
Mlode nieprzerywaly zabaw swych na n1urawie; 
lecz starsze okazywaly niespokojne jakies zaprzq,-

• • tn1en1e. 
Caly ten ruch jednakze na nowo przerazil Har

riss on a. Niepodobna, pomyslal, aby te ltolosy do 
skruszenia takiego jak ja prochu z tak~ zabieraly 
si~ wrzaw~; idzie wi~c o cos waznego: moze ospo
dziewan~ napasc dzikich jakich zwierz~t, ktore 
slonie zwietrzyly z daleka delikatnym swoim w~
chem. I otoz, chc~c niechcq,c, b~d~ swiadkiem 
walki I wow lub tygrysow ze sloniami, a w zami~
szaniu bitwy niezawodnie i mniebysi~ dostalo ude
rzenie pazurami albo trq.b~. W ol~ wi<ac korzystac 
ze sposobnosci i drapn~c niepostrzezony. 

Pomyslawszy tak, Harrisson pocz~l nieznacznie 
colgac si~ ku g~stwinie: ale zaledwo posunq,l si~ 
kilka krokow, gdy stroze jego, z uprzejmie pod
niesionemi tr~bami, dali mu grzecznie poznac ze 
na ten raz wyrzec sifJ powinien ucieczki, pod kar~ 
nieochybnej smierci. 
~ Rzecz dziwna! pomyslal znowmysli,Ny. Dla

czego w chwili tak uroczystej, w chwili zblizania 
si~ walki straszniejszej od wszystkich bitew kto-

rych opisy przechowaly nam roczniki wojen, ol
brzymy te racz~ si~ jeszcze mn~ zajmowac? 

Przybral wtedy postaw~ peln~ pokory, i staral 
si~ wyrazic gestami ze nie mysli juz o ucieczce. 

Maj~c do czynienia ze sloniami, mozna od biedy 
uciec siQ do gest6w, i kto wie czy te olbrzymy nie 
lepiej je rozumiej~ od ludzi. Mozeby nawet dokla
dniej umialy sobie wytlumaczyc tresc jakiego bale
tu, niz publicznosc opery paryzkiej. 

Ziemia wciq,z jeszcze drzala pod st~paniami nog 
niewidzialnych; postawa jednak sloniow, z'vroco
nych ku stronie zblizaj<!cego sifJ odglosu, bardziej 
byla niespokojn~ jak groin~. 

Nareszcie z jednego z tunel6w wybi~gl slon, za 
nim drugi i trzeci, i jednoczesnie prawie przeni
ltliwe krzyki' podobne do smiechu piekielnego, 
rozlegly si~ po drzewach. Teraz dopiero Harris
son zrozumial jakiego to najscia obawialy sifJ slo
nie: ogromneLstado malp zwinnemi skokami prze
dzieralo si~ przez g~stwin~ gal~zi, i wkrotce ob
mierzle te zwierz~ta zacz~ly zrywac orzechy ko ... 
kosowe i ciskac niemi w sloniow z celnosci~ strzel
cow wincenskieh, przyczem na calej linii ponawia
ly SiQ bezustannie wybuchy szyderczego smiechu. 

- Otoz to szcz~scie ziemskie! rzekl sobie w du
szy nasz mysliwy. Zdawaloby si~ ze los tych szla
chetnych z'vierz~t prawdziwie godnym jest za
zdrosci, ze ony w swem ustroniu zupelnej uzywaj~ 
swobody; a tu obrzydla rzesza nikczemnego rodu 
malpiego zakloca niespodzianie spokoj powaznych 
filozofow lesnych. Widac ze natura te beznzyte
czne zk~din~d poczwary dlatego tylko stworzyla, 
aby dr~czyly sloniow. 

Niezmierna wrzawa krzykow i sn1iech6w roz
dzieraj~cycll nie dosi~gla jeszcze swego szczytu: 
zgraja papug wszelkiego ksztaltu, "\tvszelkich barw 
i odmian, jakby w pomoc pospieszyla malpom, za
cz~la ucz~stniczyc w straszliwym ich koncercie. 

Zarloczne te ptaki pospieszaly za malpami dla 
zbierania resztek orzechow kokosowyah i oplace
nia si~ za biesiadg przedrzeznianiem wszystkiego 
co zylo w tej samotni. Straszliwa ta nawalnica, 
zlozona z krzyltow malpich i przedrzeznian papu
zich, nie mogla nieobrazac delikatnego sluchu slo
niow, zmuszaj~c nawet mlode do zaprzestania nie
winnych swych igran. Podobny zam~t w miniatc.
rze sprawicby chyba moglo nagle wkroczenie do 
sali konserwatoryum muzycznego wrzaskliwej 
rzeszy agentow gieldowych, obwoluj~cych osta-
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tnie kursa, podczas gdy orkiestra wykonywa sym- wszystkie rozpierzchla si~ strony. Byl to jeden 
foni~ z ut nzino1·. z tych cudownych widokow Afryki srodkowej, 

W tej chwili slon raniony przezHarrissona zbli- przyst~pnych tylko dla niewielu bohaterskich wy
zyl si~ do mysliwca i spojrzal na niego z trudnym branc6w, kt6rzy smi~ wydrzec z jej !ona najskryt-
do opisania wyrazem. sze i straszne cz~sto tajemnice. 

Zwyczajnie jak czlowiek, IIarrisson nie poj~l Niewyczerpane echa gor Lupata powt6rzyly do 
z razu znaczenia tej niemej prosby; zastanowil si~ nieskonczonosci huk podwojnego wystrzalu, a 
troch~, spojrzal po wierzcholkach drzew, po mu- w oddaleoiu lwy rykiem przeci~gly1n odpowiedzia
l~awie , lecz niczego si~ niedomyslil, co widocznie ly na pierwszy ten odglos zdobywczej cywilizacyi 
niecierpliwilo slonia. ,,Jaki tez czlowiek jest glu- naszej. 
pi!" bylby rzekl niezawodnie, gdyby umial mowic Dobrze wyn1ierzone strzaly Harrissona .nie chy-
po naszemu. bily swego celu: obie malpy ubite padly na mura-

A gdyby, procz daru mowy, posiadal jeszcze w~. Dwa slonie zgrabnie podj~ly trupy i rzucily 
znajomosc historyi starozytnej, to bylby dodal za· je napowrot w gal~zie, jakby dla powi~kszenia 
pewne: Roku 281 p. n. Chr. Pyrrhus, kr6l Epiru, tym sposobem rozpaczy ich przyjaciol. Nast~pil 
nie uwazaj~c si~ dosyc silnytu dla pokonania Rzy- wtedy wybuch zalosnych, ludzkich prawie, kwi
mian, uzyl pornocy sloniow, i dziQki sile olbrzy- len. Mysliwiec nasz jednak, nierozczulony bynaj
miej tych naszych praszczurow, pobil nieprzyjaciol mniej tytn powszechnym lan1entem, nabil znow ka .. 
na glow~. Otoz, krotkowidz~cy czlowiecze, jeze.. rabin i powtorzyl dzielo zniszczenia, wybieraj~c 
lim ci przebaczyl t~ swoj~ ran~, jezelim cifJ za ni~ ile moznosci zawsze do,vodzcow. Po kaidym po
nie zgruchotal uderzeniem tr~by, jezclim ciQ zaniosl dwojnym wystrzale slonie rzucaly zabitych w obj~
w to miejsce, to pewno nie na pokaz, dla zaspokoje- cia malp przerttzonych, ktore calkiem juz zapo
nia ciekawosci 1nych wspolbraci. Czyz nie domy- mnialy o zlosliwych swoich psotacb. Wkrotce po
slasz si~ mych zamiar6w? Potrzebujetny twcj po- zostala starszyzna dala haslo odwrotu: zaszumialy 
mocy dla odpfJdzenia tych malp obrzydlych, ktore galfJzie, jak gdyby burz~ wstrz~snione, i pisk zalo
nam zatruwaj~ zycie. Dalejze wi~c, ty smialku, bny uciekaj~cych poczwar, coraz bardziej si~ od
cos tyle okazal zrfJCznosci w ranieniu nie\vinnego dalajC!>c, ucichl vv koitcu zupelnie. 
slonia, uzyj teraz swej broni, ktora dalej Sif2ga od Harrisson' dumny z odniesionego zwyci~ztwa, 
tr~by, wcelu szlachtniejszym, w celu uwolnienia przybral postaw~ tryumfatora i gotowal siQ przy
poczciwych stworzen od niegodnej napasci! j~c dzi~kczynienia oswobodzonych od napasci ol-

Nagle szcz~sliwa mysl zablysla w 1nozgownicy brzymow. Lecz slonie, skromne z natury, nie 
Harrissona; zrozumial wreszcie z~danie olbrzyma, zdawaly si~ wcale spostrzegac bytnosci swojego 
i 'vyraz zadowolenia twarz jego ozywil; powolany zbawcy, a cala ich wdzi~cznosc ograniczyla siQ na 
byl do 'vyswiadczenia sloniom, swy1n przyjacio- zniesieniu mu co najlepszych owocow. . 
Jom, przyslugi niezmiernie waznej. Po krotkim tym epizodzie dawna wesolosc lco-

Nawzajem teraz 1nysliwiec :nasz staral siQ wytlu- lonii powr6cila. l.Vlatki czule piesci!y swoje dzieci, 
maczyc sloniowi, ze obawiaj~c si~ gniewu malp, po· sam co, odetchn~wszy swobodniej, przechadzaly si~ 
trzebuje bezpiecznego schronienia, ktorebymu do- powainie, a mlodziez zwyklym oddawala si~ igra
zwalalo zwalczac bezkarnie tycl1 maroderow. Slon szkom, zrywaj~c kwiatki, sprzeciwiaj~c siQ starym, 
poj~l natycbmiast z~danie i usadowil go przed sobq, i wyrzucaj~c tr~bami strumienie wody zaczerpni~-
pod zaslon~ swych klow pot~znych i tr(!.hy pod- r tej w jeziorze. . 
niesionej. Harrisson wzi~l na eel dwie, jak siQ W pierwszych chwilach zadowolonej dumy Har
zdawalo, starsze malpy, kolysz~ce si~ na gal~ · risson zapomnial o swym Josie; wkrotce jednak u
ziach drze,va kokosowego z prawdziwie demoni- pojenie przemin~lo, i smutne mysli wi~znia wna
cznemi wykrzywieniami, i dwa razy raz po raz wy- st~puj~cym wylaly siQ monologu. 
strzelil z dubeltowki Az dot~d, przyznajfJ, wszystku poszlo jaknaj-

Rozlegl si~ l{rzyk straszliwy, po kt6rym gluche lepiej; jestem jakby wladzc~ pot~znego krolestwa 
nast~pilo milczenie. Nieprzeliczona chmara papug, sloni6w, wdzi~cznych poddanych moich, ktorzy 
naksztalt sklepienia roznobarwnego, wzbila si~ z serdecznej milosci zapewne odt~d gorliwiej je
ponad wierzcholki drzew, a potem szybko na szcze strzedz mnie bfJd~. Ale co dalej? Jesc tylko 
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owoce i pic wod~,· to rzecz nieznosna dla Anglika; 
pozostac do smierci wtem milcz~cem towarzystwie 
najzacniejszych zreszt~ czworonogow, tal{ze nie
podobna. A potem radbym przecie udzielic komu
kolwiek szczegoly tej cudownej przygody, a jesli 
umrzec mi tu przyjdzie, nie b~d~ jej mogl spisac i 
przeslac sir Williamowi Bentinck. Trzeba wi~c 
przezornie pomysleo o ucieczce; dla prawdziwego 
jak ja gentlemana nie przystoi zyc ze sloniami i 
hronic ich przeciw malpom. Upatrzmy tedy chwi
lQ stosown~, a nadewszystko wiatr pomyslny i noc 
jaknajciemniejsz'!· 

Slonie, jak gdyby przenikn~ly zamiary S"\vego 
wi~znia, podwoiJy srodki ostroznosci, z zachowa
niem wszelako wzgl~dow najwymyslniejszej deli
katnosci. Niby z przypadku, kilku z nich przecha
dzalo si~ zawsze kolo ujscia tunelow, i tylko miej
sca w ktorych zarosla lesne nieprzebyt'! tworzyly 
g~stwin~ pozostaly bez strazy. 

Cl1wilami zmysl kupiectwa odzywal si~ w I-Iar
rissonie, przynosz~c mu zbawienn'! w nieszcz~sciu 
rozrywk~. Mjal przed oczami zrodlo znakomitego 
maj~tku, prawdziw~kopalni'! kosci sloniowej, lrto
rej wartosc ocenial na szesnascie tysi~cy funtow 
sterlingow. Nigdy zapewne mysliwiec zaden nie 
widzial tyle drogocennej zwierzyny przechadzaj'!
cej si~ tuz pod swoim bokiem. Kly tych kolosow 
byly rzadkiej bialosci i nadzwyczajnych rozmiar6w; 
w }lational-gale11Y lub na targach Batawii placono
by je na wag~ zlota; lccz wydrzec je prawym ich 
posiadaczom, bylo to zadanie wobec ktorego wy
prawa Argonaut6w po zlote runo .zdawala si~ 
igraszkq,. 

Slon czuwaj~cy w stronie wschodniej wydal 
krzyk gluchy i strzygn~l uszami, co zdawalo si~ 
niepokoic innych jego wspolbraci. Starcy, odpo
czywaj'!cy w cienistej jakiejs rotundzie , wyszli, i 
nadstawiwszy ucha w kierunku gor, zlozyli krotk'! 
narad~. 1Vlysliwiec nasz spostrzegl to poruszenie, 
a przekonany o nieomylnosci instynktu tych ol
brzym6w, mniemal z razu ze stado malp powraca 
z posilkarni, i ze przyjdzie mu nowe swym przyja
ciolom wyswiadczyc dobrodziejstwo. 

Niepewnosc tym razem byla kr6tk~·, przygoto
wania bowiem sloni6w najmniejszej nie zostawialy 
w~tpliwosci co do rodzaju groz'!cego im niebezpie
czenstwa. 

Mlodsze i silniejsze, niewyl~czaj~c samic, stan~
}y szykiem bojowym w czfJsci Iasu zagrozonej 
J>rzez niewidzialnego jeszcze napastnika; starcow i 

dzieci usuni~to. Harrisson, korzystaj~c z tej okoli
cznosci, usadowil si~ w szykach inwalidow, tak 
przeciez aby tn6gl widziec dokladnie plac spo
dziewanej bitwy. 

Chrapliwy szmer obiegl szeregi sloniow, i wszy. 
stkie trq,by, podobne do maczug szermierzy, jak 
na komend~ wzniosly si~ w g6r~, wszyitkie kly 
wyciq,gn~ly si~ poziomo ku jednemu punktowi. 

Trzy lby ogromne , otoczone falistemi kudl:ami, 
pokazaly si~ mi~dzy drzewami; byly to lwy wy
slane zapewne na zwiady, dla dowiedzenia sifJ o 
przyczynie tak niezwyklego halasu. . 

Lwy obdarzone s~ od natury OW'! odwag~ roz
tropn~, ktor~ czlowiek gardzi, dlatego zapewne ze 
nie zgadza si~ z junakiery~ i zuchwalstwem. Nie
ma tez mifJdzy Iwami bohaterow, bo wszystkie 
w jednym stopniu s~ waleczne. 

Slon nienawidzi tygrysa, ale powazalwa, kt6rego 
zna m'!dr0sc i szlachetne przymioty. Lew ze swej 
strony, nie czuj~c siQ na silach zeby walczyc z tym 
kolosem, woli go unikac; a jesli przypadkiem dwa 
indy,vidua obu ras sifJ spotkaj~, to przechodz~ ko
lo siebie jakby si~ nieznali albo niewidzieli. Za
dne z nicb nie okazuje najmniejszej ch~ci wywyz
szenia si~ lub pogardy; zadne nie przyspiesza kro
ku, z obawy skompromitowania swej godnosci oso
bistej; kazde, jak gdyby nigdy nic, idzie w swoj~ 

• • I • stronfJ, n1e naruszywszy w n1czem wza.Jemnego 
szacunku, jak czyni(!. zwykle ludzie honorowi, 
rozdzieleni przypadkOW'! roznic~ opinij. 

Lwy nie spodziewaly sifJ zapewne spotkac w tern 
miejscu stada sloniow; pomimo wszakze niekonie
cznie milej niespodzianki honor uciekac im nie 
pozwalal: pozostaly wi~c czas jakis nieruchome, 
aby pokazac ze cala kolonia olbrzymich przeci
wniko"v zastraszyc ich nie zdolala. Dopiero spla
ciwszy dlug ten uczuciu swej godnosci osobistej, 
wolnym krokiem zawrocily si~ napowr6t kujaski
niom gor Lupata. 

Slonie przez kwadrans jeszcze po odejsciu I wow 
pozostaly w szyku bojowym. Co si~ zas tyczy 
Harrissona, ten uczul owo drzenie nerwowe, jak~ 
widok lwa w stanie wolnosci sprawia ;nawet na 
najodwazniejszych. Przez chwil~ oddech zatamo
waln1u siQ w piersiach, a gdy ochl:on~l z wrazenia, 
stan~lo mu na mysli niebezpieczenstwo ktorem ze
rowanie I wow po okolicy zagrazalo jego ucieczce. 
W ewn'!trz pilnowany przez slonie, zewn~trz przez 
lwy; niechze kto ujsc sprobuje z pod strazy tak 
przyjemnej I 
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Rezygnacya i nadzieja, s~ to dary najdrozsze ja
kie Bog zsyla wszystkim cierpi~cym. I nasz my
sliwiec doznal wplywu zbawiennego tych lliebian
skich pocieszycielek. Postanowil starac si~ pozy
skac zaufanie sloni6w, z zamiarem naturalnie zdra
dzenia go przy pierwszej sposobnosci. Zdrada ta, 
owoc przebieglosci ludzkiej, zapewne nieznanej 
zwierz~tom, zdawala mu si~ jedynym sposobem 
ocalenia, i wszystkie jego mysli zwr6cily si~ od
t~d ku wykonaniu zamierzonego planu, bardzo 
zreszt}} godziwego w podobnem polozeniu. Na po
zor wi~c oddal si~ calkiem usludze swych olbrzy
mich przyjaciol: piel~gnowal chorych, bawil dzie
ci, plywal z ni~mi po jeziorzeJ obdzieral im z k.ory 
trzcin~ cukrow~, imocz~c jf!. w poblizkim strumyku, 
nadawal przez to ·wodzie slodycz bardzo lubion~ 
od sloni6w. Jak~ tez za to wdzi~cznosc okazywa
ly mu te poczciwe stworzenia! Otaczano go naj
czulszemi staraniami, wielbiono jako dobroczyncQ, 
a to uczucie tak by!o powszechnem i gl~bokiem, 
ze bior~c rzeczy moralnie, powinno bylo zbudo
wac naszego samotnika. 

Nieszez~sciem jednak potrzehy jego cielesne nie 
byly zaspakajane na r6wni z duchowemi. Harris
son, nie maj~cy natury anachol'et6w Tebaidy, 
schudl niezmiernie przy skromnej strawie owoco
wej i czul ze codziennie sil mu ubywa. Nalezalo 
wi~c pospieszyc z ucieczk~, poki cialo zdolne je
szcze bylo zniese nierozl~czne z ni~ trudy. 

Oddawna slonie przywykly widziec Harrissona 
laz~cego po drze,vach, w kt6rych oiemnej g~stwi
nie nieraz godziny cale przep~dzal, zbieraj~c owo-

ce lub wyszukuj~c gniazda papuzie. Z nawyknie
nja tylko zacllowywano dawne srodki ostroznosci, 
bo 'vi~ziet1 uwazanym byl przez wszystkich za rze
czywistego czlonka kolonii' kt6rego nie smiano 
juz podejrzywac o zdrad~. Instynkt zresztq, czy 
rozum, tych zwierzq,t nie przypuszczal nawet mo .. 
znosci, aby czlowiek ku ucieczce obral drog~ na
powietrznG!. SzCZ<2SCiem ze Harrisson, jako biegly 
mysliwiec , znal spos6b indyjski przebywania la
s6w bez dotkni~cia ziemi. J ednego przeto wie
czoru, p1·zed samym zachodem slonea, po biesia
dzie ile moznosci posilncj, wdrapal si~, jak zwykle, 
na drzewa, i przygotowany tym razem zginq.c albo 
umkn~c, z sil~ i zr~cznosci~ rozpaczy zaczC1l to
rowac sobie przejscie przez gal~zie, ocienione g~
stym splotem lian6w i powojow. Przemykaj&c si~ 
jaknajciszej, dosi~gn'!l tym sposobem granicy la
su; tu chwilk~ tylko zatrzymal si~, dla obmycia 
w strumieniu r~k i n6g pokaleczonyyh, i zaraz, kie
rujq.c si~ gwiazdami, pobiegl dalej. Doszedlszy do 
zatoki Agoa, zastal tam okr~t angielski plyn~cy 
do Suraty, kt6ry zatrzymal si~ w tem miejscu ce
lem nabrania wody. Rozumie si~ ze rodacy z ra
dosci'b go przyj~li i udzielili mu wszelkich staran 
jakich stan jego wymagal. 

Z Suraty Harrisson, o kt6rego cudownych przy
godach wiesc szybko si~ rozeszla, przyzwany zo
stal do Kalkuty, gdzie gubernator Indyj angie! ... 
skich, sir William Bentinck, mianowal go lowczym, 
z pensy~ roczn~ pi~ciuset fhntow sterlingow. By
la to niezla nagroda za trudy przeminione. 

A~ABOWIE PUSTYNI. 
Arabowie czyli Beduini, zamieszkuj~cy rowniny 

Algieryi, s~ szczepem licznego plemienia, rozsze
rzonego od step6w Persyi az do Marokko. Prowa
dz~ oni zycie koczuj~ce w obozowiskach ( duarach), 

.i zmieniaj~ miejsce pobytu stosownie do potrzeb 
chwilowych. Niepodobna oznaczyc z pewnosci~ 
epoki w ktorej obey ten narod zalal starozytn~ 
Numidi~ i Maurytaniq.; wiadomo tylko ze przesie
dlenie si~ jego w te strony odleglych si~ga wie .. 
k6we Beduini rn6wi~ nieco zepsutym j~zykiem 
arabskim , i nalez~ , podo bnie jak ich protoplasci, 
do sekty Malecha; jednakze do pierwotnych tej 
sekty poj~c religijnych wmi~szalo si~ mi~dzy nie-

mi mn6stwo zabobon6w. Liczbie na przyklacl JJie6 
przypisuj~ tajemnicz~ jak~~ wla<lz~, a wyrazenie: 
,Pi~c w twoje oczy'' najwi~kszem u nich jest prze
klenstwem. J ako lud koczujt!cy, nie zostali clo
tychczas podciqgni~ci pod dokladn~ kontrol~ sta
tystyczn~, po wi~kszej cz~sci bowiem zamieszkuj~ 
okolice niepodlegle jeszcze panowaniu Francyi. 
Gl6wnemi pokoleniami Arab6w w regencyi Al
gieru s~: Ben-Ammer w s~siedztwie Teletnsanu, 
Ben·Terisci w Titteri, tudziez Ben-Abbas i Kuko 
w okolicach Budszi. 

Beduini odznaczaj~ si~ postaw~ smagl~, jakby 
wysuszonq. od skwaru slonecznego , lecz peln~ 
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szlachetnosci, muskularn~ i zgrabn~. Cera ich oliw
kowo-brunatna, jak u Mulatow, a rysy wyraziste, 
choc nie pi~kne. Znan~ jestnadzwyczajna bystrosc 
ich zmyslow: Beduin jednym rzutem olra na zie
mi~ rozroznia miejsce pod ktorem ukrywa si~ zro-' 
dlo; slyszy szum wody w ogromnej odleglosci, a 
szukaj~c zbl~kanego wielbl~da, kieruje si~ w~
chem, jak wyzel. Obyczaje ich dziwnC! SCb mi~sza
nin~ nieokrzesania i oglady, dzikosci i dobroci. 
Pozdrawiaj~c siQ wzajemnie, lrladC! r~k~ na 1)iersi i 
wymawiaj~ pelne uroczystej prostotywyrazy: ,,Sa
lum aleikum'' ( pokoj niech hQdzie z tob~), na co 
strona przeciwna odpowiada z rown~ powag~: 
,,Aleikum essutum'' (i z tob~ takze pok6j.) Wita
j~c I.tiewiernych, uzywaj~ for1nuly: ,,Sahheb Sala
met'' (jak si~ masz przyjacielu). R6wni ca!ujCl! si~ 
przytem w czolo i w ramiona, nizsi zas wyzszych 
w kolana. Starcy podajCl! niekiedy do ucalowania 
konce palcow, a w czasie bajramu i innych uro
czystosci religijnych niewiasty, posluguj~c swym 
m~zom, caluj~ ich w r~ce. 

W stosunkach zycia codziennego Beduin bywa 
pracowity, wytrwaly i wstrzemi~zliwy, ito do te
go stopnia, ze w potrzebie przez trzy dui obejsc 
si~ moze bez pokarmu. Nie szuka on klotni, 
lccz w razie zdarzonej nicsnaski skorym jest 
do uiycia sztyletu; ale w najwi~kszym nawet gnie
wie wyrazy: «Pomnij na Boga i jego proroka'> na
tychmiast go rozbrajaj~. Obrazona duma latwo 
u niego wyradza si~ w z~dz~ zemsty, ktor~ krew 
tylko nasycic zdola. Caly tez spos6b zycia i wy
chowania Beduinow sprzyja rozwijaniu si~ tych 
dzikich nalogow: ojcowie malo si~ troszcztb o zle 
lub dobre sklonnosci swych synow, a kazdy mlo
dzian, wczesnie zostawszy saJnodzielnym, wczesnie 
si~ tez hartuje i nabiera nieugi~tosci. 

Stroj Beduinow bardzo jest malowniczy. Wlosy 
. · nosz<! kr6tkoprzystrzyzone, glo'v~ gol~ lub lekko 

plotnem obwi~zan~; wlasciwych turbanow wscho
d11ich nie widac u nich wcale, i tylko bogaci nosz~ 
male faldziste czapeczki ponsowe, w ktorych ilosc 
faldow oznacza stopien wlasciciela. Podobniez 
sandaly, a nawet klapcie, nalezll! do rzeczy zbyt
kowych, i tylko mozniejsi do jazdy konnej uzywa
j~ botow przypasanych rzemieniami. Glownq, cz~
sci~ ich odziezy jest hail czyli ltaik, rodzaj opon
czy uj~tej nad biodrami pasem, przypominaj~cy 
nieraz smakownem udrapowaniem starozytne togi 
rzymskie. Na haik zarzucaj~ bu1~nus, wykrojony 
z jednej sztuki, obcisly kolo szyi i opatrzonyw ty-

le kapturem. Plaszcz ten, siegaj~cy u szeikow 
(naczelnikow pokolen) az ponizej kolan, przed
stawia starozytne pallium. DopeJniajC! ubrania szty
let lub pistolety, szabla i nieodst<apna nigdy fuzya. 

Kobiety pod haikiem nosz~ koszule i majtki, a 
gorn~ cz~sc jego zamieniaj~ w worek do przeno
szenia malych dzieci. Glow~ zdobi sawna, rodzaj 
chustki przerabianej zlotem i srebrem. Wlosy Be~ 
duinek, zwykle g~ste i dlugie, uj~te w siatk~ je
dwabn~, spadajC! w lokach naramiona; brakowi zas 
tej ozdoby naturalnej i tameczne juz pi~knosci u
miej~ zr~cznie zaradzic przyprawnemi warkocza
mi. Nami~tnie zamilowane w perlach i koralach, 
lrtore noszq, na szyi i na r~kach, Beduinki w ich 
niedostatkn obywaj~ si~ muszlami. Rz~sy i brwi 
farbuj~ na czarno prochem lub antymonem, a nao
kolo oczu maluj~ sobie kr~gi. W og6Inosci po
wiedziec mozna ze o ile m~iczyzni odznaczajC! si~ 
prostot~ w ubraniu, o tyle kobiety pewn~ kokie
tery~, nje opuszczaj~c~ ich i w podrozy, ani nawet 
przy najci~zszych robotach domowych. 

W spolecznem zyciu Beduinow kobiety maj~ 
nieco wi~cej swobody jak u Maurow, chociaz i tu 
przy spotkaniu cudzoziemca spuszczajq, zaslon~ i 
siadaj~ na ziemi, poki obey nie przejdzie. Wbrew 
takze zwyczajowi Maurow, m~zczyzni u Beduinow 
osobiscie przed slubem . poznaj~ swe wybrane. 
Oswiadczyny nast~puj~ przez posrednictwo ojca 
panny, ktory, jesli si~ zgadza na zamierzony zwi~
zek:, przyjtnuje grzecznie konkurenta, zachwala mu 
przymioty swej Corki, a W kOllCU oznacza liczb~ 
bydla jakiej z~da od przyszlego zi~cia. Staraj~cy 
si~ pospiesza przyprowadzic je przed namiot ojca 
swej ukochanej, a ten rozkazuje coree powitac na
rzeczonego. Schodzq, si~ krewni i przyjaciele i za
pytuj~ pana 1nlodego ile dal za dziewczyn~, na co 
ten odpowiada ze roztropna i pracowita zona jest 
dobrem njeoplaconem zadnq, cen~. Wkrotce zja
wiaj~ si~ dziewice z sq.siednich namiotow, sadzaj~ 
narzeczon~ na konia i w uroczystym pochodzie 
sprowadzaj~ do mieszkania narzeczonego. Tu jej 
podaj~ napoj z mleka i miodu, co ma bye godlem 
jednosci i slodyczy stanu malze*skiego. Podczas 
gdy panna mloda wychyla naczynie z uapojem, 
przyjaciolki jej spiewaj~ piesni weselne, a po ukon
czeniu takowych podaj~ jej kol zaostrzony, ktory 
ona silnie wbija w ziemi~, mowi~c: <<Jak l{ol ten 
nie zmieni polozenia, dopoki ga kto nie wyci~gnie, 
tak i ja nie opuszcz~ m~za, chyba ze sam mnie od
dali.» Nast~pnie pokazuj~ jej trzody, ktorych pie-
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cza rna do niej nalezec, po powrocie zas z pastwisk 
znow wypic musi mleko nalane na kawalek namio
tu swego m~za. Obecni spiewaj~ kilka zwrotek 
na czesci nowozenc6w, i opuszczaj~c ich zycz~ im 
blogoslawienstwa nieba, licznych trz6d i dzieci. Do 
obowi~zk6w zon beduinskich, oprocz chodzenia 
kolo trzody, nalezy jeszcze hodowla jedwabnik6w 
i pszcz6l, wyrabianie prz~·dzy z wlosia wielbl~dzie
go i koziego, przykrawanie i szycie sukien dla ca
lej rodziny, tudziez noszenie wody napotrzeb~ do
mow<!. 

Podobnie jak u bohaterow Homera i Ossyana, 
wspolna biesiada jest u tych synow pustyni r~koj
mi~ wiernej przyjazni. Kto chodby chleb i sol tyl
ko pozyl z Beduinem, ten z cal'1 juz ufnosci~ poledz 
na nim moze. W kazdym duarze obok namiotu 
szeika znajduje si~ meczet, gdzie codzien z rana 
wykladaj~ dzieoiom nauki koranu~ a zaraz przy 
nin1 namiot dla gosci. Kazdy procz tego Arab uwa
za sobie za zaszczyt swiadczyc goscinnosc we wla
snym swym namiocie i uslugiwac przest~puj~cemu 
jego progi. Zwyczaj jednakze wymaga po przy
byszu, aby z tej grzecznosci nie korzystal d!uzej 
jak dobQ, a opuszczaj~c gospodarza, podarowal je· 
go zonie i corkom kilka drobiazgow.gospodarskich 
lub toaletowych, jak: igly, nozyczki , antymon do 
farbowania brwi i t. p. 

lnstytucye obywatelskie Beduinow bardzo S:} 

proste i naturalne. Pomimo zycia swobodnego, nie 
zam.arzyli oni nigdy o formach republikanskich. 
ICazde pokolenie, pod zwierzchnictwem szeika, 
tworzy calosc niezalezn~. Szeik posiada wladz~ 
niemal monarchiczn~, i zwykle syn po ojcu godnosc 
t~ obejm1~je. vV wazniejszych wszakze wypadkach 
zasi~ga rady starszyzny, a w razie popelnionych 
naduzyc moze bye z urz~du zlozonym. W sprawacl1 
dotycz~cych kilku pokolen, naczelnicy rodzin, na 
ogolnem zcbraniu, wybieraj~ szeika el kebir (glow
nego zwierzchnikaJ, ktorego rozkazom podlegaj~ 
inni szeikowie, wi~cej jednak w charakterze sprzy
mierzonych jak poddanych. 1V og6lnosci u Bc
duinow stosunek podwladnych do przelozonych 
nie jest niewolniczy, chociaz pelen uleglosci i sza
cunku. Wieczorami ojcowie rodzin zbieraj~ si~ w 
namiocie szeika, i tam poufala toczy si~ gaw~da o 
koniach, broni i dokonanych 1ub zamierzonych czy
nach wojennych. 
Zal~czona litografia przedstawia 1nieszkanc6w 

regencyi Algieru: na lewo Arab z okolic Telemsa
nu; obok niego zwierzchnik, czyli szeik el kebir, 
pokolen pnstyni, w malowniczym swym stroju; da .. 
lej Arab z rowniny Budszi, uzbrojony do walki; 
na prawo stary Beduin, w zwyklym ubiorze paster
slt.im. 

CIEKAWOSCI ZOOLOGICZNE 
• 

AUSTRALII I INDYJ . 
.. 

• 

Australia, niezmierna owa siedziba naszych an- , szy lub zbytkowniej wychowany, tem mniej rna 
typod6w, jest zarazem pod wiel~ wzgl~dami prze- widoku dobiciasi~ w Australii dobrego bytu. Pro
ciwienstwem naszego zycia i naszej przyrody. Gdy fessor i wygodnis niepraktyczny nie zostaliby tam 
u nas lato, Australczycy maj~ zim~; gdy u nas nawet uzyci do czyszczenia butow wzbogaconemu 
slonce zapada' u nich swita poranek; zwierz~ta plukaczowi zlota' chyba w braku grubszej lecz 
w Europie czarne, bywaj~ tam biale, i na odwr6t, wprawniejszej r~ki. Dziwna to ziemia w istocie, ta 
jak np. czarne lab~dzie . australskie. Bujne nasze Australia, kt6ra bodaj czy wkr6tce waznej w dzie
drzewa lisciowe karlowaciej~ tam na posf2pne, je- jach ludzkosci nie odegra roli. Dotychczas wszak
dnostajne krzewy iglaste. Praca duchowa, z rna· ze, pomimo nieprzebranych jej zapas6w zlota, a 
lemi wyj~tkami wienczona dot~d w starym swiecie raczej wlasnie moze z powodu tego z}ota, znainy 
uznaniem i powodzeniem, w tyro kraju z~dz nie- j~ prawie tylko anegdotycznie. Uczeni nie maj~ 
pohamowanych wcale nie poplaca; wysokie nawet tam powodzenia, wi~c malo tez Australi~ zwidza .. 
urodzenie nie zawazy w nim tyle co garsc zlotego j~. Pobieramy wprawdzie ztamt~d coroczny kon
proszku.P owiedziec owszem mozna ze im kto uczen- tyngens rzadkosci przyrodzonych, lecz oprocz ba-
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dan meteorologicznych mlodszego Schomburgk'a, 
nie posiadamy o tym kraju zadnej pracy systema
tycznej. Wydano o Australii stosy ksi~zek, miano· 
wicie angielskich; ale te zawieraj~ zwykle po
wierzchowne tylko spostrzezenia, opisy przygod, 
wiadomosci statystyezne i spoleczne, malo Euro
p~ obchodzf1ce. Zamierzamy wi~c zwr6cic uwagQ 
naszych czytelnikow na niektore oiekawosci zoolo
gicznc Australii, a por6wnawczo i Indyj. 

Nasamprz6d nasuwa nam siQ tu najbardziej cha
raktcrystyczne zwierzQ Australii, okrzyczany z dzi· 
wotwornosci 1\~enguTu. Jest to stworzenie bardzo 
1~6znej wiclko~ci, cos posredniego mi~Jzy zaj~cem, 
krolikiem, szczurem i sarn~, a przytem odrQbnych 
zupelnie obyczajow. [{enguru lesny, zwany przez 
krajowcow Sta?·uszkz·e11t, wyprostowany dor6wny
"\va rosleznu mQz czyznie. SkaczC!C na ty lnych la 
pach i podpieraj~c siQ ogonem, robi susy po 20 
stop i wiQcej, l)rzesadzaj~c zarosla i przepascie, tak 
iz nawet konno niepodobna go dopQdzic. L~l{liwy 
zwyklc i lagodny, umie je~nal{ w potrzebie bronic 
siQ zr~cznie i oclwaznie. Scigaj~ce go psy zwabia 
nieraz w wod~, a patem zanurza je i dusi. vV bra· 
ku wody' chroni si~ w zarosla i pazurami przednich 
lap rozszarpujc clocieraj~cych napastnik6w; zwy
kle atoli w ko{l.cu pada ofiar~ liczebnej przewagi. 
Opr6cz poluj(!cych na nie tuziemcow, kt6rzy cz~
sto pozeraj'1 je snrowo, groznemi ich przeslado
wcami s~ gady, plazy i ptaki drapiezne. Widziano 
je opasane przez '-v~zow, pfJdz:};ce w trwodze szalo
ncj, dopoki niepadaly wreszcie, ZITIOZOne smierte}
nym usciskiem. Orly i s~py w kilku zwykle na 
kenguru nacieraj~: jeden odurza go uderzeniami 
skrzydel w glowQ, a inne tymczase1n dobijaj~ go 
dziobem i szponami. ICrajowcy narodowe swe plq,
sy nazwali od tegozwierz~cia ,tancemkengurow". 
Jedyny ten obrz~dek, majq,cy niby cos wspolnego 
zc sztukami piQknemi, zastQpuje im teatry, bale i 
wszelkiego rodzaju widowiska oswieconych naro
dow. Najzr~czniejszy z pokolenia staje posr6d 
zgromadzonych pobratymc6w z dlugim, przypra
wnym ogonem, skacze na kolanacl1, pozera tra'vQ, 

• 

ogl~da si~ w okolo, jakby przeczuwajC!C niebezpie
czenstwo, slowem nasladuje kenguru w sposob za
dziwiajC!CO dokladny. lnni w rolach ps6w i mysli
wych niemniejszy rozwijaj~ talent, a zabawa wte .. 
dy dopiero siQ konczy, gdy sily fizycznc debiutan
t6w znpelnie zostan~ wyczerpane. 

Innym mieszkancem Australii jest 0'J'nitlzorrhyn
clzus ]Ja1·adoxus, talr fantastycznie lC!cz~cy w sobie 
cechy ptaka i zwierz~cia ss~cego, ze pierwsze je
go okazy przeslane do Europy uwazano za fabry
katy Barnuma. Ale wkr6tce uczeni anatomowie i 
zoologowie przekonali si~ ze w tern stworzeniu 
przyroda sama odegrala rolg Barnuma. Z dzioba i 
n6g podobny do kaczki, z kadlubo. do l{reta, Orni
tho,rrlzyncluts jest razem ptakiem, czworonogiem i 
plazem, zyjc w wodzie i nad wod<!, na ziemi i pod 
ziemi~, a szczeg61niej w jamach urwistych brze
g6w rzocznych. Egzemplarze przywiezione przed 
kilk~ laty do Regents-parku w Londynie, s~, ile 
nam wiadomo, jedynemi dot~d przedstawicielami 
tego rodzaju w starym swiecie. Byly ony dlugo 
przedmioten1 ciekawosci zwidzaj<!-cych, dopoki na
deslane z Indyj ,,lataj~ce lisy" wy lC!cznej na sie
bie nie SCiC!gn~}y uwagi; 0 nich WiQC jeszcze kilka 
slow tu powiemy. 

Lisy lata}qce nalez~ do rodzaju Pte1·opvs, obejnlu
j~cego wszystkie gatunki wielkich niedoperz9w 
zywi~ce siQ roslinatni. Trzy zywe okazy tych 
zwierz~t znajdujq,ce si~ w Londynie zostaly swie
zopodarowane tamecznemu ogrodowi zoologiczne
mu przez kapitana Nesbit, ktory sam je przywi<Szl 
z Indyj. Ulubience te publicznosci londynskiej tak 
s~ laskawe, ze bior<1: z r~ki podany sobie pokarm. 
Glowa ich ma zupelnie ksztalt lisiej. Z rozpostar
temi skrzydlami' a raczej nogami' opatrzonemi 
w blony bardzo rozci~gliwe, mierzq, przeszlo trzy 
stopy. N 6g tych rzadko uzywaj~ do chodzenia, lecz 
za to calemi godzinan1i wisz~ glowami na dol, cze
piaj~c siQ pazurami s~katych gal~zi, i dopicro wie
czorem latac zaczynajq,. W ojczyznie swej kr~z~ 
ony zwykle nad rzekami i jeziorami, jedz~c i pij~c 
w locie, jak jaskolki . 

___ __...__._ 
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WSPOMNIENIA 

Z PRZEJAZDZl{] W LUBELSKIE I PODLASKIE. 

WYJ.J\TEK Z NOTATEK PODR6ZNYCII 

Oskara Flatt. • 
• • 

I 

JAKUBOWIOE, ZAWIEPRZYOE, LUBARTOW. 
• 

Byliscie w Lublinie'? znacie Lublin? l{azdy z was 
byl tam, kazdy go zna, przynajmniej z myslowej 
podr6zy, przyuajmniej z bogatego albumu dziejo
wej jego przeszlosci. Jak Jasna Gora jest ogni
skiem religijnej dla P olakow pielgrzymki, tak zno
wu SC1 na ziemi naszej inne, wydatne szczegoln~ 
swiatlosci~ falttow punkta, cele dziejowych piel-

• grzymek. Takiemi punktami sq,: Krakow, Lublin, 
Piotrltow .. .. Na mnie Lublin ogromne sprawil wra .. 
zenie kiedym go widzial po raz pierwszy; on jeden 
moze ze wszystkich dawnych miast polskich zacho
wal :fizyognomi~powazn~, on jeden umial.'pogodzic 
wielkC1;, znakomit~, dziejow~ swojQ przeszlo ~ c z te
razniejszosci~, umial wsiq,kn~c pozywne soki z po
st~powosci dzisiajszej, nic trac(}:c, nie 1narnujq,c, nie 
platniq,c drogiego swej przeszlosci lrlejnotu. Czy to 
zwidzaj~c 19 stoj~cycl1 i kilka w gruzy rozsypanych 

" kosciolow lubelskich, pocz~wszy od mieczyslawow
skiej jeszcze swi~tyni sw. Mikolaja, do przeslicz
nego kosciola dominikanow; czy przesuwaj~c 
w mysli kolej wypadkow przez trzy wspaniale pa
mi<~tki dawuych lat, przez bran1y: krako wsk~, 
grodzk~, trynitarsk~h niby trzy luki tryumfalne; 
czy oddajC!c hold artystycznen1u poczuciu pi~kna 
niewiadomego zalozyciela Lublina, gdy powie
dziesz okiem po w~io wnicach Bystrzycy, ze szozy-
tu baszty danilowego zamku, jedno zawsze wzbu
dzi w tobie Lublin wrazenie: czesc dla przeszlosci, 
szacunek dla tcgo co jest. Boc tez gl~boko 'vszcze
pil si~ on we wszystkie nerwy publicznego zywota 
w Polsce: unia, trybunal. .. i nie dose jeszcze, Lu
blinzumyka oczy dwom najznakomitszym picwcom 
naszyn1 w XVI wieku, jednemu wsr6d sejmu \V o
bliczu najdzielniejszego monarchy, drugiemu na 
osamotnionem szpitalnem lozu. 

Piotrkow i Lublin, dwa j edync w l{oronie try
bunalskie grody, a j akaz mi~dzy niemi roinica! Od 
wiekow Lublin przescigal Piotrkow bogactwem i 

, 
KSIF;GA SwiATA. Cz II. R. v. 

swietnosCi%, a i w terazniejszosci miasto Dunina 
w tyle pozostalo. Kiedy w pi~knym Lublinie co 
krok napotykasz zabytek przeszlosci, jakby w dzie
jowem wykopalisku, tymczasem w Piotrl{owie po
mniki te coraz bardziej rzedniej~ i starozytne lice 
grub~ warstw~ wstr~tnego pokrywa siQ bielidJ:a. 
Lublin od 13 lat posi.ada szczcgolowy, choc juz 
dzis niezupelnie dokladny, historyczny swoj obraz 
Sierpinskiego, dopelniany w ostatnich czasach li
cznemi. opisa1ni i artyltulami dziennikarskiemj. Do 
monografii Piotrkowa oglaszac zacz~lo zrodlowe 
materyaly dopiero przed 6 laty grono mlodszych 
pracownik6w w litcraturze. Rzecz zas o trybuna
lach piotrlrowskich ani tkniQta od Lisieckiego cza
sow, gdy tymczasetn o trybtmale lubelskim zpo
wszechnenl zajQciem czytano przed dwo1na Iaty wy
mowne i serdecznc w. ·pomnienie ostatnicgo jego 
mecenasa, autora Zienzianstwa, w roku zas zeszlym 
pelne ciekawosci i prawdy ustQpy w Pa1ni~tnilrack 
Jana Dulrlana Oclzockieg;o. 

Po takicm 'vyczerpaniu monogra:ficznych .zaso
h6w Lnblina, zbytecznem uwazam rozszerzac si~ 
nad szczogolo\vym tego miasta opisem; \VSzak. nie-

• 

dawno clopiero 'v samejze f{sirJtlze Stciata czytali-
scie starannie w tej mierze napisany artykul auto
ra Obrazkdw lubelslriclz. Moje wiQC uwagi i notaty 
o Lublinie zebrane, jako pami~tka mile spQdzo
nych tam chwil, nateraz w mej tece pozostan~, a 
wa.:tek n1oich wspomnien zespolQ z poiognaniem 
Lublina i wysnuj~ go lsniC1co-bl~kitn~ ku polnocy 
wartkt! wstQg~ Bystrzycy. 

Nie chcialen1 opuszczac jej brzegow, boo ony 
mnie z pan1iQci~ lubego Lublina wi~zaly. Dose 
szybko toczyl siQ podrozny w6zek, ale oczy mo
je stale zwr6c~ne byly w jeden punkt, gdzie w sza
rzej'!cej oddali coraz lzej odkreslaly siQ wieze try
bunalskiego grodu.· ""\V miar~ znikania widotnych 
l{sztalt6w, rosla w potQg~ bujnosc wyobrazni i 
odtwarzala caly dramat przeszlosci ukochanego 

• • przezemn1e mu1.sta. 
42 
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Ot i Jakubowz·ce juz, panie-zabrzmial mi na- przed wieczorem jeszcze w promieniach zachodz~-
gle glos mego woznicy. cego slonca, ukazaly mi si~ w dali swiec~ce nagie-

- Jakubowice? ... alezLublin? ... zawolalem pol- mi koscmi ruiny zamku, to Zawiep~pzyce. 

glosem, budz~c si~ ze slodkich marzen. Z rozrzewnieniem, z palaj~cem okiem witalem 
- Szesc wiorst ztq,d do Lublina, odparl dobro- I ten nowy krajobraz, do ktorego juz oddawna t~-

dusznie J~drus a tamBystrzyca. skni~ca wydzierala si~ wyobrainia I 'Vy pojtniecie 
- Bystrzyca! i odetchnq,Jem swobodniej, zata- gor~czkowy moj niepokoj, bo i wyscie zapewne 

czajq,c ciekawem do kola okiem. czytali rozglosn~ swego czasu powiesc Bronikow-
0 par~set krakow przedemn~ rozlozyly si~ Ja- skiego, i warn mo~e ten urok cudownosci zwial 

kubowice, przytulone slrromnie do wysokiego dwo- nieraz sen z oczu. Ale to bylo przed kilkunast~ 
ru, noszq,cego nazw~ palacu. Zewn~trzne jego laty, jeszcze przed switem powie.sciowego naszego 
ksztalty, opr6cz wielkich rozmiarow, nie zdradzaj~ slonca: moze wi~c dzis juz tylko malo lrto z czy
nietylko estetyczncgo poj~cia, ale nawet arcl1itek- telniko,v tych wspomnien czytal:glosne l{iedys, a 
tonicznego gustn. Jedna tylko polowa tego domu dzis przebrzmiale Zawiep1·zyce. 
jest zamieszkala, druga pustk~ stoi; caly zas tak Gdybyscie jednak zupelnie nawet obcemi pozo
ci~zki gruach ten zupelnie do wiejskiej nie przy- stali temu romantycznemu urokowi, w jaki U,l)oety-
pada ustroni. Stan~lem przed dworem. Jakubowi- zowana legenda zamek tutajszy stroi, to i wtedy 
ce, wlasnosc zmarlej w roku zeszlym jeneralowej nawet, przez samo poczucie pi~kna, przez milosc 
Szeptyckiej, przeszly dzis w r~ce rodziny Czap- ojczystych stron nie b~dziecie oboj~tnemi vv:zawie
skich. U przejmej goscinnosci dzierzawcy tych przycach. 
dobr zawdzigczam kilka szczegolow dziejowych o Zamek tutajszy, na wynioslem rozsiadlszy si~ 
Jakubowicach. wzgorzu, dumnie i wspaniale, chociaz ruin~, d,vo-

W czasie drugiego najazdu szwedzkiego, gdy ruje jeszcze dzisiaj cah~j okolicy. Ze szczytow je
<lzielny i szcz~sli wy Karol XII stan~l pod zuboza- go jed en z najpitel.rnicjszych na cale lubelskie stro· 
lym i 'podupadlym Lublinen1, dobywajC!c j ego mu- ny roztacza si~ krajobrazow; szerok~ wst~gCl! fain
row, by zwycjtezkie wojsko swe podzielic osta- je u stop jego bl~kitny Wieprz, co za Zatnosciem 
tkiem n~uzy z mieszka!1cami bugatego niegdys Lu-· vvzm6gJszy sj~ w sily, obmy,vszy Krasnystaw i 
blina, wtedy to ten palac jakubowicki byl przez Z1"ftCZnr!f L~czng, przeszywa wdziQcznie tutajsze 
czas pewien gl6wn~ szwedzkiego monarchy kwa- pola, by dalej potem, dotlrnCJ!wszy l{ocka, ponizej 
terq,. Smutna to pami~c tej gosciny. St~zycy, pod vvarownemi murami D~blina, w wi-

Min~lo lat 80. Jakubowice byly wlasnosCiC! pa- slane przelac si~ Joze. Swobodnie i rozkosznie 
na Pocicja, gdy w pierwszych dniach listopada bnja oko 'V niescignion~ ·dal hoio zieleniejq,cych, a 
1782 rol~u zaszczycil palac tutajszy odwidzinami nieraz fal~ naniesionych lC!k zawieprzai1skich. Tu 
swemi wielki ksi~z~ PaweJ, wpowrocie z zagrani- zas na lewo zaraz, ten smug srebrzysty, jakby bly
cy pod nazwiskiem hrabiego du Nord. Pami~c te- ska"ric~ ton~cy w Tozdartych piersiach '\V"ieprza, 
go pobytu zapisuje siQ takze do ksi~gi losowych to Bystrzyca. li:rotki j ej zywot: 'v ustroniu wiej
dni jego. skiem Blinowa zrodzona, przesni pi~kuy dzien je-

Poza palacem dose obszerny roztacza si~ ogr6d, den w Lublinie, .i sjedm mil ledwie przebieglszy, 
lecz nietyle obszernosc, ile staranne zaleca go utrzy- idzie w sluzbte do bogatszego "'Tieprza. Ale ko
manie: widac wszQdzie slad troskliwej r~ki, czuwa- rzysta z tych kr6tkich chwil Bystrzyca: jej fale tak 
jq,cej nad szpalerami i klombami, by uplesc z nich czyste jak lza dziewicza, nurt tak bystry jak lot 
harmonijn~ i wdzi~czn~ calosc. Z wystawki, wy- dziewiczej mysli, a l ekki most na niej tak driy jak 
chodzq,ccj z palacu do ogrodu, staranna opiekunka pierwiosnki uczucia w sercu hozego dziewcz~cia. 
t ych miejsc roztoczyla przedemnq, male11ki, a tak Na lewo, przy ujsciu jej do 1Vieprza, pi~kne roz
uroczy krajobraz, ze moglby stt\nowic perelk~ siadly siQ l{ijany, na prawo skromny, miluchny Ja-
w albumie ktorego z mlodych. naszych artyst6w. widz. 

Zamiesciwszy w notatkach slad milej o Jakubo- Dziwnie to pi~knyiswiezy krajobraz .. Bronikow-
wicach pami~ci, najblizsz~ drog~, znow w kierun... ski, pragn~c go uwydatnic niemieckim swoim 
ku Bystrzycy, po zieleniej'!-cych wzgorzach i roz-- czytelnikom, porownal go do pi~knych nizin nad 
dolach, szybko puscilem si~ w dalsz~ drog~, i brzegami Muldy: my powtorzymy ze jest jednym 
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z najpi~kniejszych na lubelskiej ziemi, godnym 
zaszczytnego miejsca w albumie pi~kno.sci krajo
wych, i pewni jestesmy ze czytelnicy nasi ze szcze
rem upqdobaniem spojrz~ na dol~czony tu widok, 
zdj~ty z natury przez jednego ze zdolnych mlo
dych naszych artystow. 

Dobra zawieprzyckie, pi~kna maj~tnosc zpi~ciu 
zlozona folwarkow, s~ dzis wlasnosci~ rodziny 
Ostrowskich; dotq,d jednak bywaly ciC!gle wydzier
zawiane, i przez dlugie pasmo lat zostawaly w je
dnych r~kach starannego i post~powego dzierzaw
cy. Zamek zawieprzycki, nie celuj~cy bynaj
mniej kolosalnosci~ rozmiarow, w dobrym zupelnie 
stanie przctrwal do ostatnich czasow. Nie r~ka go 
czasu zniszczyla, ni burze minionych wiek6w: 
splon~l on pozarem w 1842 roku. Jednakze mury 
zamku wcale s~ jeszcze zdrowe i silne, i mimo ni
szczC!cego wplywu zywiolow, dlugo jeszcze ster
czyc mog~, jesli nie blysnie dla nich zmartwych
wstania chwila; co zreszt~ nie jest niepodobn<:hn, 
ile ze wkrotce podobno samiz dziedzice obejm~ 
zarz~d Zawieprzyc, a to co jest niemozliwem dla 
dzierzawcy, ziscic~moze dobra ch~c dziedzica, fun
duszow~ wsparta zamoznosei<J:. 

Z jednej strony dotyka ruin zamku rozlegly ogrod, 
zywo i dzis jeszcze przypominaj~cy czem bylnie
gdys; ale by powrocil do pierwotnego stanu, 
trzeba na to zamilowanej w pi~knie natury r~ki 
bojnego dziedzica. I dzis malownicze, wyniosle 
polozenie tego ogrodu i niezatarty jeszcze slad gu
stownej a starannej regulacyi, czyni~ go mil em 
prawdziwie ustroniem; urok zas tern wyzszy b~dzie 
dla tych, ktorym milsze s~, chocby zaniedbane, ale 
dzikosciC~: n~cace widoki, niz systematyczne, li
niowane i strzyzone szpalery. w srod ogrodu, wpo
blizu zamku, wznosi si~ w ksztalcie rotundy ka
mienna kaplica, ocalona w czasie ostatniego poza
ru. La dna to kapliczka, oswietlona. z gory, zapel
niona mnostwem obrazow religijnych malej warto
sci, a sklepienie, stanoWiC!Ce kopul~ rotundy, po-· 
kryte jest wewn~trz malowidlem, przedstawiaj~
cem w znanej straszliwej allegoryi wyobrazenia 
podaniowe o S<t-dzie ostatecznym. 

Spusciwszy si~ do stop zamku, przeszedlem po 
nad brzegiem Wieprza,wzdluz milcz~cej ruiny kwie
cist~ nizin~, i az na moscie stan~lem. Zt'ld najpi~
kniej da si~ ogarn~c calosc zawieprzyckiego kraj
obrazu. Ale czemze s~ dzisiajsze Zawieprzyce 
z cal~ kras~ swoj~, w obec tego czarownego uro
ku, jakim odziala je przed mlodzienez~ myslC} au-

, 
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reola poetycznego podania. 0! cudnaz to pot~ga 
podania! 

Lud nasz kolosy zbudowaf olbrzymie, • 

W ktoryeh mysl jego uwi(Jziona drzymie; 
Zbudieie j ct, nieehaj zablysnie przed s wiatem, 
w srod kwiat6w ziemskieh, najpi~kniej szym kwiatem. 
A znacie lndu naszego dziejc~ 
Nie te, eo \V ksi~gaeh spisane, 
Ale te, ktore on eodzien sieje'? ..•. 

Cichy byl zywot Zawieprzyc; ichrozglosnie wy
chodzil za promien l{ilkomilowej okolicy, az gdy 
niespodzianie przed 35 laty Aleksander Bronikow
ski obral to miejsce za widowni~ jednej ze zna
nych swoich powiesci, kt6ra w r. 1827 ukazala si~ 
w Dreznie w j~zyku niemieckim, pod tytulem: Das 
Schloss am Ebe1·jluss, a niebawem przeszla i w r~ce 
polskich czytelnikow, pod wlasciwym napisem 
Zatviep1'Zyce. Nie byla wprawdzie wowczas po
wiesc nasza jeszcze tern, czem dzis si~ stala, nie 
liczyla tak wielkiego czytelnikow kola jak rna 
w czasach dzisiajszych naszych koryfeusz6w po
'viesciowych; ale juz wtedy weszla gwiazda odro
dzenia, juz wtedy wrzal b6j nowych poj~c z prze
szlosci~, budzic si~ zacz~la czesc dla swojskosci 
i z zamilowaniem rzucono siQ do czytania pism 
Bronikowskiego, ktory nietylko obznajmil cu
dzoziemcow .z ust~pami dziejow polskich, ale ma 
zaslugQ za stworzenie massy czytelniko'"T polskicl1 
ksi(}!zek. Tej zaslugi zadne zarzuty nie zmniejsz~. 
Gdy wi~c tylko ukazala si~ nowa powiesc pisarza, 
ktoremu Hipolit Bo1'aty1zski tak swietny i sympaty
czny otworzyl wst~p do zawodu literackiego, po
wszechne zaj~cie i ciel{awosc z'vrocily si~ do Za· 
wieprzyc. Kazdy pragn~l cos blizszego dowiedziec 
si~ 0 iniejscu, gdzie jeszcze przed 100 laty zyl 
grozny bohater powiesci, Jan Nepomucen Granow
ski, kasztelan lubelski. 

lie to ml:odych mysli bieglo tu nad brzegi Wie
prza, by ujrzec zamek, wzniesiony krwie]!, potem i 
j~kien1 2,000 jencow tureckich z pod Wiednia, 
drgajC!CY od dzikich przeklenstw i krwawych mor
derstw pana kasztelana! U stop jego w nami~tnej 
rozpaczy pi~kna Teofania blaga o wolnosc dla sie
bie i wybranca swego serca, Andronika Laskaris, 
a szalej(!.cy z zawiedzionych nadziei Granowski 
w jednym grobie l~czy oblubiencow. Pod postaciCb 
Andrea di Pella jawi si~ msciciel Herakliusz Da
rukas. I on wprawdzie ginie w grobie oblubien
cow, ale sztuka msci si~ za swego kaplana; obraz 
Herakliusza staje si~ strasznym dla zbrodniarza. 
wyrzutem sumienia, i jego przeklenstwo si~ spel-

• 

.. 



328-

nia: Granowski jest ostatnim swego domu. Az do 
drobiazg6w szczeg6lowym jest Bronikowski w o
pisie miejscowosci i okolicy, ale co wi~ksza, jest 
wiernym malarzem. Do dzis dnia jeszcze ten opis 
nie stracil na prawdzie, i malowniczy krajobraz nad 
Wieprzem i Bystrzyc~jakbyfotografowany w jego 
powiesci. Zamek w ruinie jeszcze przedstawia jak
najwyrazniej ksztalty owej pami~tnej prostok~tnej 
salina drugien1 pi~trze, pol<lczonej z galery~ fran
tow~ od strony Wieprza, a nawet oslawiona winda 
Granowskiego istniala rzeczywiscic przed spale
niem zamku. Dzisiajsze zabudowanie folwarcznc, 
mieszkanie dzierzawcy d6br zawicprzyckich, jest 
wlasnie owym domem, w kt6ryn1 Bronikowski Uinie
szcza swojQ Teofani~ przed ukouczeniem budowy 
zamku. Pokazuj~ nawet kurhany mogilne, a prze
de,vszystkiem odznacza si~ lrurhan z kamieunym 
pornnikiem i utkwionym nu jego szczycie pozloci
stym krzyzen1, uszkodzonym nieco przed 25 laty; 
ma to bye grobowiec trzech o:fiar lubelskiego ka
sztelana. 

Na tym wiernym konturze miejscowosci, tern 
wydatniej odkresla si~ bujnosc wyobrazni i w~
dzidlem dziejowej prawdy niekr~powuna, swobo
dna pon1yslowosc Bronikowskiego w osnuciu i prze
prowadzeuiu planu calej powiesci. 

ie zamek zawieprzycki nie siQga odleglej prze
szlosci i ze budowa jego 1)rzypon1ina architektur~ 
ze schylku XVll wiel{u, o tern dowodnic i teraz 
jeszcze przekonac siQ moze l{azdy, kto tylko z ja
kiemkolwielr poj~ciem arcl1itektonicznych ksztal
t6w na dzisinjsze spojrzy ruiny. Ze jency tureccy 
mogli bye 'v jakicjs liczbie uzyci do tej budo,vy, 
bardzo jest prawdopodobnem, i wspomina nawet o 
tern miejscowe podanie. W szak w tymze czasie po
dobnymze sposobem powstal palac \V Wilanowie, 
a pozniej palac bl~kitny. Ale tei dotq,d tylko bez 
rozdwojenia za Bronikowslrim pojsc mozemy. 

Nie znalezlismy nigdzie sladu, aby Zawieprzyce 
w XVII wieku byly w r~ku Granowskich, ani tez 
Jan Nepomucen Granowski nie byl za czasow So
bieskiego lubelskim kasztelanem. Do roku 1695 
dzierzyl tQ kasztelani~ Feliks Parys, herbu Pra
'vdzic, a po nim Aleksander Drzewiecki, herbu 
Ciolek, kt6ry w roku1705 przeszedl nawojew6dz
t\VO lubelskie, Adam Szaniawski, herbu Junosza, 
Franciszelt Tarlo, herbu Topor i t. d. W zadnym 
tez opisie wiedei1skiej wyprawy nie spotyltamy 
siQ z zaszczytn~wzmiank~ nazwiska Granowskich. 
Za czasow jeszcze Ludwika W ~gierskiego wspo-

minaj~ dzieje znan~ postac Wincentego Granow
skiego, pozniejszego kasztelana nakielskiego, m~
za owej Elzbiety, co w brew woli narodu zasia
dla potem na polskim tronie obok Wladys!awa 
Jagielly i uala pocz~tek nowej linii Pileckich-Le
liwczyk6w. Ani Wincenty Granowski, ani brat je
go Dymitr nie pozostawili m~zkiego potomstwa; 
jedyn~ wiQc zieleniej~c~ odro81'1! tego domu byl 
trzeci brut Rafal. Od niego to pochodzili pozniejsi 
Granowscy: Jan Prokop, starosta zytomirski, 
znany ze sejmu 1683 roku, jako kommissarz dla 
ubezpie<;zenia Elbl~ga, dalej Franciszek, jeneral 
'v wojsku polskicm, wreszcie wspolczesny powie
sci Bronikowskiego Antoni Granowski , starosta 
tarnogorski z wojewodztwa belzkiego. Z zony An
toniny hrabianki W aldstein; mial syna Micl1ala, 
sekretarza wiclkiego koronnego; jedyny zas tego 
potomek m~zki, z Radziwillownej zrodzony, zgi
n~l mlodziencem przy szturmie na Prag~ w 1794 
roku, jako adjutant jener~1la Jasinskiego. Na nim 
juz wygas! rod Grano,vskich. 

W polo,vic zeszlego wieku znajdowaly siQ Za .. 
wieprzyce w posiadaniu rodziny l\fi<!czynskich, i 
pami~c tego domu trwa dot~d zywo w miejscowej 
tradycyi. Rod l\1iq,czyi1skich, herbu SucheKomnaty, 
osiedlony byl na W olyniu i glosnych '-V odleglej 
przeszlosci nie liczyl antenat6w; pierwszy dopiero 
zdobyl swietnc imiQ Atanazy Miq,czy!1ski, polko
wnik wojsk koronnych za J ana III, chlubnemi okry
ty blizny pod murami Chocimia, nast~pnie podskar
bi wielki koronny, wojewoda woly.t'lski, a starosta 
lucki, losicki i l(rzepicki. Trzej j ego synowie za
szczytnie tak%c rzeczypospolitej sluzy li; i tal{: Piotr 
byl wojewod~ czernihowskim, Franciszek st&-ro
st~ luckim, a naj1nlodszy, Antoni, kasztelanem pod· 
laskim. 

Jeden z MiC1ezynskich okolo roku 1760 ozdobil 
i wewn~trz udogodnil zamek zawieprzycki, i dla 
niego to dopiero urz~dzon~ zostala owa winda, 
kommunil{uj~ca dolne pokoje zamku z gornemi 
komnatami, o ktorej tylokrotnie Bronikowski wpo .. 
wiesci swojej wspomina. Nawct stary lamus, w dzie
dzincu naprzeciw zamku rozsiadly, nie jest wolny 
od gaw~d ludowych. Podanie niesie ze przed kil
kudziesiQci~ laty pokazywal sifJ tu no en~ por~ po
kutuj~cy duch jednego z dziedzic6w Zawieprzyc, 
usilnie z zakl~ciem blagaj~cy swego nast~pc~ o 
zaspokojenie pozostalych po nim dlugow, ktore 
mu spok6j duszy i sumienia zatruly, i nie wprzod 
zaniechal swoich odwidzin, az jego prosbom stalo 
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si~ zadosyc. Co to za radosc dla wszystkich wie
rzycieli, kiedy nawet po smierci dluznik staje si~ 
nieodst~pnym egzekutorem splacalnego rewersu! 

Dzis juz tu znikly wszelkie czary i strachy: poe
zya ludowa umilk!a w obec materyalizmu wiektb 
spokoj i cisza zalegly . nad Zawieprzy cami. Albo 
chwile pokuty min~ly, albo zrenice ocz naszych 
niedosc rozwarte, by obj~c widzenie zaswiatowego 
ducha, lub mow~ jego zrozrimiec. 

Choc istnieje jeszcze w niezlym wcale stanie ka
plica miejscowa, o ktorej wyzej kilka slow wspo
mnialem, niema jednak dzis w Zawieprzycach od
dzielnego kapelana, jak to bywalo niegdys, za cza
sow zamkowych pan ow. Najblizszy zt~d i parafialny 
zarazem kosci6l jest w /{i}anaclz, tej pelnej uroku 
wiosce, polozonej przy samem ujsciu Bystrzycy do 
·wieprza. I w dziejach pismiennictwa krajowego 
znajdzie1ny wzmiank~ o Kijanach: rodzil si~ tu 
przy koncu XVI wieku Jan z Kijan, autor F1~aszek 
nowych sowiz1"'zalowych. Wiersze te , bez wyzszej 
wartosci, SCb tresci satyrycznej, j~zyka gminnego 
i pelne zbyt wolnych zartow: to spowodowalo na
wet wzbronienie ich przez cenzur~ duchown~ w r. 
1617. W dzisiajszych czasach zywo objawil si~ tu 
ruch przemyslowy. Pod zagranicznq, firmq, Jacobs' a 
powstala na wielkq, skal~ cukrownia, urzq,dzona 
wedlug wszelkich ulepszen nowoczesnych, a jezeli 
brak odpowiednich w okoljcy zapas6w burak6w 
nie dozwolil j eszcze tej cukrowni roz\vin~c w cah3j 
pelni dzialania , to z drugiej strony wyborna 
tutajsza rafinerya szybko zjednala sobie chlubny 
rozglos i niewiele w kraju naszym znajdzie wspol
zawodniczek. 

Gdyby mi kiedy przyjazne losy dozwolily powi
tac jeszcze Zawieprzyce, gdyby obowiq,zek nie 
wydzielal takskq,po chwil mego pobytu jak pierw
szym razem , radbym z duszy rozpocz~c tu szcze
g6lowe studyum przeszlosci, wspierajq,c si~ nie
tylko na podaniach miejscowych, ale i na zrodlach 
pismiennych, jakie niew~tpliwie wykrycby si~ 
daly w aktach kosciola kijanskiego, a moze nawet 
w Lubarto,vie i Firleju. W kr6tkiej obecnej wy
cieczce na tych tylko notatach poprzestac mu
sialem. 

Nikt z was bracia i siostry, mlodej mysli i mlo-
dego serca, niezdolen bez zywego wzruszenia 
i tkliwej pamiq,tki pozegnac Zawieprzyc, tej zy .. 
j~cej legendy ludowej. Choc wi~c juz przejecha
!em most na Wieprzu. i z bacznem zaj~ciem wpa
trzylem si~ w cichy .dworel~ na Jawidzu, z ut~sknie-

niem jednak zwracalo siQ oko na krzyz mogilny 
zlocq,cy si~ w oddali, a gdy on znikn~l. na stercz~~ 
ce starego zamku ruiny. I ten ostatni widomy 
punkcik znikl juz : pozostalem sam z wyobrazni~ 
ochoczo rw~cq, siQ do tworzenia bujnych widzia~ 
del... I zdalo mi si~ zem widzial otwieraj~cy si~ 
kurhan mogilny, i z pod stop l\:rzyia wyplyn~ly 
dwie m~odziencze postacie, z m~czenskim wiencem, 
niby Teofania, niby Andronikos, i z dzi~kczynnym 
na ustach hymnem ulecialy ku niebu, po luku ja 
snej siedmiobarwnej t~czy. Tymczasem zwolna na 
t~czowy most wst~powala z mogily inna postac, 
czarn~ obwita szatq,: to duch zemsty w postaci ... t\n
drea di Pella. Ot stan~l na szczycie luku , rozi
skrzonq, blysnqJ zrenicq,, odrzucil tajemnicz~ zaslo
n~ i groznie, a jednak ze lzq,, wionq,l ku polnocy 
bialq, smierteln~ chustCb... Zerwalem si~ z zywem 
wzruszeniem, otrzq.slem z marzen, przetarlem oczy 
i lzej odctehnq,lem ; jak mgla rozwialo si~ senne 
marzenie, a przedemn'1; swiecilo wiezami i grup~ 
bialych domk6w dose porzq.dne miasteczko, to Lu
bartdw. 

Z doh rem uprzedzeniem wjezdialem do tego mia
sta, w poblizu Wieprza rozlozonego. Wiedzialem 
ze nale.iy ono do porz~dniejszych w gubernii lu
belskiej, bo liczy dwa koscioly, s~d pokoju, oko
lo 170 do mow i pr~eszlo 3,500 mieszl{ancovv, w tej 
liczbie do 2._000 Zydow. Jakiez vviQc bylo moje 
zdziwienie, gdym zamiast wrzawy i rucl1u, zastal 
tu cisz~, martwosc ... Widzenie moje ziszczoue: bia
la chusta moru wion~la nad Lnbartowe1n, ,ulice 
puste, a pelne mogi!y." Cholera strasznie srozyla 
si~ w miescie, i eo zylo tylko zbieglo si~ do koscio
la. I ja tam pospieszylem. Straszny to byl widok 
tych krwawych modlow, tych lez, kt6re wydzie
raly si~ ze wszystkich ust i ocz wszystkich, jakby 
blyskaly z serca jednego czlo"rieka. Tu radbym 
sprowadzic oboj~tnych, co zapomnieli si~ juz mo
dlic od dziecinnych chwil, tu kazda modlitwa od-.. 
zylaby im w pami~ci. ,,Swi~ty Boze! swi~ty, mo-
cny!'' najuroczystsza, najwznioslejsza z ludowych 
religijnych piesni, rozlegla si~ po murach swiq,tyni. 
Bylo to krwawe, serdeczne blaganie, ktore dost<b
pilo niezawodnie milosierdzia Bozego. 0 koscio
lach tutajszych to warn tylko chyba powiem, ze 
obydwa s~ poznej juz wcale fundacyi, ze istniej~ 
zaledwie lat 110, i ze ich zalozycielem byl Pawel: 
Karol Sanguszko. Fara wspanialszegoigustowniej
szego jest wn~trza, a kosciol kapucynow wier
nym typem wszystkich kosciolow tej reguly. Wy-
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baczcie zc w takiej chwili do szczegolowych notat 
nie n1ialem n1ysli. 

Pod wplywem jeszcze smutnych wrazen, wysze· 
dlem obejrzec palac i ogrod, po za mia tem rozlo
zone. Sam jeden odbylem t~ wycieczkQ , nie mial 
mi kto towarzyszyc. Zniszczonych murow prtlacu 
zwidziec mi nie dozwolono, bo dawna siedziba Fir
lej6w i Sanguszkow przeistoczon~ byla wlasnie 
w lazaret choleryczny. ZewnQtrzne tylko ksztalty 
dobitnie przemawialy tCl: 'vytwornCb lekkosci~ i pre
tensy~, jaka cechuje architektur~ wieku Ludwika 
XIV. Ogrod, kiedys slynny w kraju, zalozony o
gromnym kosztem przez Mikolaja Firleja, wojewo .. 
d~ lubelskiego, w drugiej polowie .. /··vi wieku, no
w~ przybral postac w polowie zeszlego stulecia, 
pod reformatorskim gustem ksi~cia Pawla Karola 
Sanguszlri. Samotny dzis tylko przec1Htdzalem si~ 
po widowni tylu pa1ni~tek i odtwarzalem w mysli 
zlot~ epok~ zycia tego palacu i jego swietnych 

' pano\v. 

.. 

Duchu przesztosci, skrzydel hvoich szutn 
!yszQ od strony cmentarzy, 

A pogrzebo,vych mysli i sere tlum 
'V koto tnnie j~czy i g\\rarzy. 

I bialych eieni<hv srebrno-piory \val, 
Na szarym niebios bl~kicie, 
Po nad gfo\\rami tyltl martwyc.h ciat 
Boj zaczql o smierc lub iycie. 

0 smierc j zycie ostatni \Vl'C boj, . . 
Doj mysli w krainie ducha! 
StyszQ 'tV powietrzu mar brzeczqcych roj, 
A ziemia nien1a i glucha. 

A nad drzemiqcym miiionem glo \v 
I sere z maluczkirn zapalem, 
Czas si~ dopelnia, V\Tedle pisma slCnv
A slowo s lanie siQ cialem! 

• 

Ponuro, jakby grobowo, wybija zegar farny SZO· 

stq. godzinQ; powsta!em w milczeniu i zwolna przez 
ogrod wracalem do miasta. 

Nie , tu dluzej zabawic nie podobna w tym 
grodzie smierci: tu nietylko przeszlosc szkieletem, 
ale i terazniejszosc trumnq., pomyslalem, d'!i~c na 
pocztQ, by spieszniej, dzis j eszcze, dostac si~ do 
Kocka. Ale coz za straszny czekal mnie tam widok! 
Dom pocztowy zamienil si~ w trupiarni~. Poczt_ 
halter, fan1ilia jego, s}uzba, wymarli. Przerazony, 
cofn~lem si~ z tych zlowrogich prog6w, i wlasnie 
spieszyc chcialem do koni swoich, gdy w sieni 
spotkalem wchodz~cego mlodego , przystojnego 
m~zczyznQ , ogorzalej twarzy, czysto slowiail.-
skich rys6w' w okr~glym' szerokoskrzydlastym 

• 
• 

kapeluszu, z pod ktorego wyzieraly pelne prawdy 
i z~palu rozumne szare oczy. 

- J esli pan szukasz koni pocztowych' rzeklem, 
rownego ze mn~ doznasz zawodu. 

- Jakto, zawola z uprzejmem skiuieniem, ale 
zdziwiony,przybylec, czyzby koni zabrakn~cmialo? 

-- Nie, ale ludzi zabraklo: ubiegle kilka dni wy· 
ludnilyten domek pocztowy. 

Po chwili milczenia., zapytalem dok~d wyjezdiac 
chce moj t(gwarzysz. 

---- Mnie pilno bardzo do Kocka, odparl zywo, 
dzis przed wieczorem stanC!C tam powinienem. 

- "vV takim razie latwo rzecz pogo dzic, rze
klem; i ja jad~ do l(ocka, i ja dzis tam stan~c pra
gn~, moze wi~c pan zechcesz przyjq.c miejsce na 
moim w6zku i ofiarowac mi swoje towarzystwo. 

-- Z mil~ chQci~, odparl towarzysz z wypogodzo
nem czolem, podaj~c mi serdecznie r~kQ. 

Nast~pily wzajemne przedstawicnia i wnet byli
smy dawnemi przyjaciolmi. Karol T. byl obywa
telem z Radzynskiego ; chlubnie skonczyl szkoly 
w Lublinie, i dzis gospodarowal na wiosce ojcow-· 
ski8j, utrzymuj~c przy sobie matkQ wdowQ i dwoje 
mlodszego rodzenstwa. Bylo okolo czego chodzic, 
maj(!C tak szczupl~ chudob~, a tak liczne i swi~te 
obowi~zki. Ale Karol wszystkiemu podolal, znaj
duj~c w mlodzienczcj energii i zcz~sliwym po
dziale czasu o'v taliztnan, niepodobienstwa nawet 
urzeczywistniajq.cy. Byl pan ICarol zamilowanym 
z duszy calej gospodarzem, oddawal si~ z zapalem 
roli ojcowskiej, ale dlatego nie zasklepial si~ bez
wiednie w wiejskiem swojem ustroniu, bo w pro
gramie mlodego gospodarza mi~dzy godzinami wy
tchnienia pomieszczone byly chwile umyslowych 
zaj~c. Pan Karol czytywal Gazet(J, Bibliotelr(J War
szawslrq i 'vszystko co znakomitszcgo pojawilo si~ 
w naszej literaturze, wyrobil sobie s~d zdrowy, 
wlasny i na przetrawionych \viadomosciach oparty. 
Ze townrzystwo taltie musialo mi najwyzsz~ spra
wic przyjemnosc, to wcale naturalue. Przylgnf2li
smy wnet do siebie, a wsiadaj~c na bryczk~, juz 
w najlcpsze toczyla si~ ozywiona mi~dzy nami 
O'awQdka. 
o Oddalmy od siebie te smutne obrazy smierci 
do kola nas scigaj~ce' przerwal mi nagle l(arol, 
wycieczkatwoja rna na celu zwidzenie nieznanycl1 
ci okolic kraju naszego; pogaw~dzmy wiQc raczej 

0 Lubartowie, ktory wnet z oczu stracimy, ty na 
dlugo, moze nawet na zawsze. Dzis Lubartow. po 
roznych zmiennych kolejach,stanowi wlasnoscBan. 

• 
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ku polskiego. Obszerne i glosnej pi~knosci dobra 
lubartowskie przez czas niejaki administrowane 
byly na rzecz Banku, dzis zas wypuszczone s~ na 
cz~stkowe dzierzawy. Stan dobr pod kazdym 
wzgl~dem jest pozC!dany, Bank odnosi wyma.galne 
korzysci, a dzierzawcy tez, przy dobren1 gospodar
stwie i blogoslawionej zien1i, nie darmo pracujq, 
w pocie czola, bo slodk~ "\V poczciwyn1 zysku znaj
dujq, nagrodQ. Terazniejszosc Lubartowa skron1nie 
pisze si~ w krajowym pami~tniku: tys moze cieka
wy jui wejrzec na dziejow~ przeszlosci kart~. Wi~c 
przedewszystkiem pomowie nam wypadnie o Le-
1-Vattowie. . 

0 Lewarto,vie ? przerwalem zdziwiony; juz 
kilkakrotnie slyszalem w ten sposob nazwane mia
sto; ja przeciez nazywamje Lubartowcm, i pod.tq, na
zw~ powszechnie jest znane; boc ona wy\lvodzi si~ 
od Lubarta, syna Gedymina, kt6ry po k~dzieli byl 
protoplast~ ksi~z~cego domu Sanguszko,v, dzie
dzicow Lubartowa. Zkadze tu Lewart6w? 

"' 

- Zwolna, zwolna, przerwie mi z usmiechem 
J{arol: autlialur et alle7~a prn,s. Twoj Lubarto,v, to 
pozniejsza juz, nowoczesna kreacya. Le,vartow o 
200 lat od niej starszy. 

Jakto? 
p OCZ:J;tek miasta odnosi si~ do czaso w Zy

gmunta Starego. Ulubieniec Bony, Piotr z D~bro· 
wicy Firlej, wojewoda bclzki, podpisal l543 rokn 
akt erclrcyi, nadawszy miastu nazw~ Lewartow, od 
l1erbu Firlej ow, Lezca1'i. N azwa zas Lubartowa da
tuje juz z czasow drugiego Sasa, ktory w roku 17 44 
dozwolit owczesnemu dziedzicowi miasta, Pawlo
wi l{arolowi ksi~ciu Sanguszcc, marsznlko,vi wiel
kiemu litewskiemu, przeistoczyc nazwQ na Lubar
tow, z wiadomej ci juz przyczyny. 

1V szak to ten sam Sanguszko, lrtorego go
tow bylbym nazwac odnowicielem dawnego Le· 
wartowa: bo c to on wzni6sl oba dzisiajszc lroscio
ly, dzwign~l z upadku palac i ogrod i nowe wlal 
zycie w sprochnialy organiz1n miasta. 

- Tak, odparl Karol, ale nigdy juz miasto oie 
wrocilo do tej slawy swiatla i zamoznosci' jakiej 
pod Firleja.mi uzywalo. Przechodz~c z kolei w 1'~
ce ksi~zq,t Korybutow Luboimirskich, nim do San
guszkow doszlo, uton~lo w zupelnej podrzQdnosci. 
Mikolaj Firlej, wzi~wszy po ojcu Piotrze nowo 
erygowane miasto, skierowal wszelkie swoje sta
rania ku bystremu i wszechstronnemu wzrostowi 
Lewartowa. I trzeba przyznac ze umiej~tnie wzi~l 
si~ do dziela: nietylko pi~kny dzwign~l palac i 

rozkosznemi otoczyl go ogrody, ale jakby czaro
dziejskiem zakl~ciem stworzyl tu przemysl, han
deli pop~d do post~p6w krajowego rolnictwa. IIo
lendrzy i Flamandczycy, wiod'1CY wo\vczas rej na 
witlowni handlu i przemyslu, wnet pojawili si~ 
w Lewartowie i glosne temu miastu zapewnili imi~. 

- Nic cos nie wspominasz o szkolachlewartow
skich, wtr~cilern; a toz ony, choc krotko trwaly, 
rozglosnq, przecioz szczyci!y siQ slaw~ , skoro az 
z akademii krakowskiej licznie naplywala tu naj
znal\:omitsza mlodziez kraju, by sluchac bicglych 
w nauce mistrzow, az z Wittenbergi i Lipska spro
'vadzonych. 

- Milcz~ o tych szkolach, jakkolwiek slnwnych 
powiadasz, bo widzQ w nich tylko jeden z tych 
obl~dow rozumowych, ktore ty In nieszcz~sc staly 
si~ powodem. Dlatego wyzej nad woj ewodQ lubel
skiego, nad slawg glosn~ Mikolaja Firleja, nie juz 
zwolennika, ale obronc~ i apostola aryanizn1n pol
skiegow Le,varto\vie, wyzej stawian1 pan1i~c skro
mnych i cichych zaslug corki jego Elzbiety, woj
skiej radomskiej, ktora tu ziarno dyssydentyzmu 
wyplenila. 

- Czy nie zbyt gor~co, nie zbyt pochopnie 
ot,vierasz swoj e zdanie Karoln, zapytalen1 z u 'mie
chem, spogl~dajC1C na SCiC!gDiQte brwi towarzysza. 
Czyz w istocie ow sooynianiz1n (bo juz wcalc ary
anizmem nic by!) j est tylko kC!kolem w clzicjach 
naszych. Czy stnletni jego rozrost zadnych zdro
wych nie wyclal na ziemi naszej 0\VOCOW ? Czyz 
takie punkta jal{ Pinczow, Rakow, jak nasz Le
\vartow nawct, pozostaly bez blogiego wplywu na 
ogolny rozwoj cy\vilizacyi ? 

- 0 tak, mio.ly wplyw, zawolal zy,vo pan Ka
rol, ale zgubny dla religii, dla oswiaty, dla obycza
jow. Za najpromienistszy tez wypadek panowania 
Jana l{azmirza uwaiam wydalenie z lrraju aryanow. 

- Wybacz ICarolu, ale n1nie sj~ zdaje ze jeden 
dzien szcz~sliwej energii JanaKazmirza w wewn~
trznym zarz~dzic lrraju, by!by obfitszym w blogie 
skutki niz wygnanie aryan ow. V\J.,. yst~pienie Socy
na, Stankara, Piotra z Goni~dza nie by1o jak~s 
wyjq.tkow~ dla Polski faz~; to bylo tylko odbicie 
powszechnego ducha religijnej reformy, jaki w ca
lej objawial si~ Europie. Ja]{ inne narotly, tak i 
Polska t~ fazQ przejsc musiala, a w niebezpieczen .. 
stwa groz~ce od tej reformy niechcialbym wie
rzyc. w szak wsrod najwi~kszej swobody religij
nej, najbujniejszego rozwoju dyssydentow, najbuj
niej tez kwitla pomyslnosc i slawa Zygmuntow-

.. 



332 

skiej Polski, a rozpocz~cie walki z dyssydentami l brze zrozumianej polityki narodowej , wydalic 
dalo pierwsze haslo do niezliczonego szeregu nie- z kraju opiekowanego przez Boga Rodzic~ tych, 
szcz~sc naszego kraju. kt6rzy jej Synowi bostwa zaprzeczali ? ... 

- Jednakze sejm 1658 roku przewaznc mial po- Ze to byl wyni~ popfJdu religijnej wdzi~cz-
budki, by zadekretowac wydalenie socynianow: za- no sci, ~a ~~ zg~da '. odparlem ,'.ale~ cech!, dob~ze 
rzucano im bezboznosc, zawzi~tosc przeciw kato- zrozum1aneJ pol1tyki narodoweJ dopatrzec w tem 
licyzmowi, wreszcie zdrad~ stanu w nieszcz~snej ~i~ mog~, ~o~y?ianizm, zew_n~trz stosunk~w: po-
wojnie z Szwedami. J~c, usposobten 1 ducha polsk1ego wylfJgly 1 tylko 

• I , • I. sztucznie na ziemi~ naszfJ przeszczepiony, nie bylby 
. ~ade.n z tyc? zarzut~w. w obe~ s~wtle.J kr!~ siQ nigdy Zywotnie zespolil z cialem narodu, i po 

tykl Sl~ Die ostol: bezboznz Socynianle WZDOSl przejsciu fazy nowosci i czyszczacego ognia do-
Bogu ,swil!-tynie w Krak~wie, Lubli~ie, Wil~ie, No- gmatycznych spor6w, albo sam z si.ebie by zniknl!-l, 
wogrodku; szkoly zawzzr::tyclz P1'Zeczw lratolzcyz?no- albo tez z pozytkiem dla kra·u przelalb s·A w od-

. kt l . b l k . t l d . . ~ y 1 ~ wz se. a:~.Y na~e ruone ~ Y ';1a em m ~ :Iezy powiednie j ego duchowi i sumieniu formy. Socynia-
katoli?kleJ' kt.~rq, ~czono J~zykow: h:braJSkiego, nizm byl u nas wyl~cznie tylko selrt'l! stan6w wyz· 
~~~c~1ego, lacmski~go, prawa rz~mskiego, filoz~- szych; lud nieznal tych nowych poj~C, co bior~c 
ti1 1 l1teratur! starozytneJ. W taklch ram~ch kw_I- rozbrat zupelny z ziemi~, d~zyly do coraz wyzsze· 
tn~la lat 10 1lewarto:wska sz~ol~. ~reszCie c~ ~Ifil go uduchowienia, wyzwalajq,c siQ z wil(lz6w ciala i 
tyczy zdrarly stanu, Jest to 11Iczem nie udowo nio- ulatu· ~c na skrzydlach abstrakcyi w coraz wyzsze ' , . J .. ~ ' 
11! zarzut, mog~cy stac. ~a rownl z zar.zu;em czy· powietrzne sfery. Nieprzyjaciele nawet nie zaprze-
n~on!m szl~chc1e polskieJ ~rz~z stronn1ko'v socy- czaj(.!, socynianom naszym wysokiej skromnosci, 
niaDlZIDU' Jakoby wydalenia lCh powodem by}a ho. sci dla biednych poblazania dla bliznich a 

h ' · · h · tk ' · k · · J 
0 0 

' ' c ~c za?arni~Cla . ogromnyc maJ~ ow, Ja Ieml w obcowaniu slodkiej lagodnosci i uprzejmo 'ci; 
szafowal1 zwoJcnnicy sekty Socyna. Oba te zarzu- ale z drucriej strony eneraia ich i t~o-osc charakte
ty plonnc. 0 praw?oS~i zresz:~ ~chwaly sejmowej ru' w dogmatycznych ~rzonkacho przechodzila 
165~ rol{u, wydalaJ~CeJ socyn1~no~, ~a:az w owym w dun1~, pychQ i lekcewazenie: trndno in1 bylo 
czas1e bardzo w~tpl1we chodz1ly Wiesel, zwlaszcza a· ~c dumnecro l{arku czeo-o najlepszym do,vodem 
tez gd! trzechlet~i termin do ~yniesienia siQ ic,h ~~~rowolne 0

to burzihve 
0

wychodZtwo polskiego 
o ;ok Jeszcze skro.co~o .. W zami,an za to Jan Kaz- aryanizn1u, po zburzcniu Rakowa 1633 roku. Czy 
m1rz zysk~l dla ~1eb1e 1 ~n~st~pcow ty.tul .o~~t:lodo- przeciw sekcie z takich zywiolow zlozonej potrze
xus, a kraJ strac1l na osw1ac1e, zan1oznosc1 1 wy- ba bylo ,v 25 lat potcm uciekac si~ do dekretu wy
bornych szkolach, wreszcie na zupelnym upadku d 1 · cego? 
k .lk k · h · a aJ~ · 1 u witn~cyc mlast. Ej, dajmy pok6j, przerwal Karol, i aryani-

- Ale i ty moze niespra"riedliwy jeste I dla nie- zmowi i polskim aryan om; za dalcko nas zawiodly 
szcz~sliwego Jana Kazmirza, zawolal !Carol. Zro- dyalektycznespory. Ot,obejrzyj si~ w okolo siebie: 
zutniejmyjego polozenie: wewnq,trz kraju rozterki, czy w okolicach Warszawy "\Viele macie takich la
zamieszki, stronnicze walki, i nadto boj z pot~- sow, jak nasze lubartowskie. Przez osm wiorst je
znym, zwyciQzkim nieprzyjacielem; zcwsz~d do- dnyn1 jedziesz borem, g~styn1, staryn1, w kt6rym 
chodzCl! go wiesci o zdradzie ! socynianow, a zaden zarowno latwo o grub ego zwierza, jak o l1ultaja, 
pod chor~g,vi~ j ego, jak niegdys przeciw Turkom co na twe mienie czyha. Na obu skuteczne mam 
i J{ozakom nie walczy!, tak i teraz przeciw Szwe~ zawsze z sob~ lekarstwo, dodal I{arol z usmie
dom nie staje; bo zabijac nie 'volno, wedlug do- chem, wskazuj~c na sterczq,c~ za nami gwint6wkQ. 
gmat6w ich 'viary. Radziejowski spiskujc z Szwe~ Oj te lasy, te lasy .... to jedna ze strasznie bo
dami, Lubomirski z Rakoczym: glod i tn6r niszcz~ ' lej~cych ran naszego kraju. Takie ogromne boga
Polsk~. W tedy jej kr61 w Tyszowcach, w kole f ctwo leSne rozszafowaliSmy w kr6tkim czasie, i do
wiernych synow ojczyzny, wykonywa uroczysty ' piero zelazna koniecznosc przypomniala potrzebQ 
slub, oddaj~c krolestwo swoje w opiekQ Nnjswi~t- OS7.CZQdnosci i systematycznego gospodarstwa. A 
szej Maryi Panny. A gdy swiQta or~downiczka, Inimo to' jakze malo j~szcze porz~dnych gospo
zahartowawszy miecz Stefana, wyzwolila kraj od darstw lesnych w naszym kraju! Wyj~wszy lasow 
najezdnika, nie bylze to pop~d religijnej wdzi~cz- rzC!dowych, jedna gubernia warszawska rnoze wy
noaci, albo, jesli zechcesz, nie bylze to krok do- kazac pewn~ ilo~c nalezycie urz:}dzonych las6w, 
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gdzieindziej wszystko idzie po dawnemu, patryar-
chalnym trybem: przerzuc tylko obraz naszego le
snictwa, skreslony przez Polujanskiego, a z bole
sci~ spojrzysz na przyszlosc naszych lasow. 

- Juz to braciszku, Bogiem a prawd~, powiedz
my so hie, westchn::};l J(arol, ze do przerzedzenia la
s ow naszych niemalo, a bodaj czy nie glownie, 
przyczynil sifJ obey nam dawniej duch przemys}o .. 
wych przedsi~bierstw. Slysz~ ze teraz przy kolei 
zelaznej i w niektorych zakladach fabrycznych 
w miejsce drzewa uzywaj::}; juz i u nas w~gla kamien
nego. Szcz~sc Boze tej probie: oby ona w kopal
niach naszych otworzyla nowe zrodla krajowego 
bogactwa! 

- A coz dopiero powiedziec o l1igienicznym i 
klimatycznym wplywie lasow: ta swiezosc powie
trza, to wsi~kanie w drzewo 1nassy pary wodnej, 
ta oslona od szkodliwych wiatrow, burz, nawalnic 
i kl~sk epidemicznych, wszystkie te dobrodziejstwa 
tracimy z wyt~pieniem lasow. 

- Mozeby nawet cholera mniej byla straszn~ 
w lesistych krajach, zagadn::};l Karol. 

- Nie w~tpi~ o tern, odparlem zywo. Znam oso
biscie jedno ustronie wiejskie w Stanislawowskich 
okolicacb, nad brzegami l(ostrzyni: zdala od swiata 
i ludzi, wsrod lasow i wod' w ciq,gu wszystkich 
kl~sk epidemicznych jakie tylokrotnie w ostatnich 
czasach kraj nasz nawidzaly, wioska ta , jakby 
szczegoln~ Opatrznosci lask~h zawsze oszcz~dzan~ 
byla. Zda si~ ze i cholera nie mogla czy nie chcia
la przedzierac siQ przez lesne g~stwiny; lubi ona 
utorowane drogi. 

Po chwili milnzenia, towarzysz, nagle zwra.caj~c 
sie do mnie, w kazal na skron1n~, roztaczaj~c~ si~ 

"" 
przed nami osad~ i rzekl: 

- Patrz, to Firlej, cicha, pod lubartowskim la
sem wegetujqca miescina, o kt6rej malo, albo tez 
i nic, nie zaslyszales, boc to miescina bez prze
szlosci, tera.zniejszosci a pono i przyszlosci. Caly 
skarb jego wspomnien zawarty w nazwie. Funda
torem miasta jest zalozyciel Lubartowa, Mikolaj 
Firlej, a dalsze juz koleje razem z Lubartowem 
przechodzilo. Biedne to miasteczko! 

I tu poploch z powodu epidemii, i tu zaraz na 
wst~pie do miasta pogrzebny powital nas orszak. 
Szybko minf2lismy miasto, ale choc namjuz dawno 
z oczu zniklo, nikt sif2 z nas do gaw~dki nie kwa-

KSI:F;G.A. SWIATA. Cz. n. R. v. 

pil: slowa zamieraly na us tach, w sm~tnem by lismy 
rozstroj eniu. 

- Cholera! cholera! straszne slowo, szeptaljakby 
do siebie l(arol, czy to jest choroba, czy kl~twa 
gniewnego Boga.; jesli choroba, czemuz jej niele
cz~? njesli kl~twa~ czyz moglaby dotykac caly rod 
ludzki? WszakB6g jest milosciq,! ... Co to jest cho
lera? zapytal nagle, zwracajq,c siQ do mnie. 

-Nato pytanie nieodpowiedzialby ci nawet naj
smielszy z warszawskich medykovv. Najwi~ksza 

ich cz~sc, wzorem Sokratesa, z tajemnicz~ minCb 
szepcz~ ci: nic nie wie1n, i to s~ wlasnie najuczci,vsi, 
najrozs~dniejsi z medykow. Bo ""r istocie cholera 
jest dot~d sfinksem, a pewniki w czasie jednego jej 
objawu ustalone, obala zaraz nast~pne jej przcj
scie, jakby dla rozmyslnego skolowacenia wiedzy 
ludzkiej. Przy jednym tylko, nader szczQsliwym 
pewniku utrzymala. si~ medycyna: ze cholera nie 
jest zarazliw~, a w ten pewnik wierzQ cal~ sib~ 
przekonania, jakiego nabylem zwidzaj~c szpitale 
choleryczne w Warszawie ina prowincyi. Gdyby 
nie ten pewnik, stokroc straszniejsz~ bylaby cho
lera. 

- U mnie na wsi, odezwal si~ sn1~tnie !Carol, do 
dzis dnia jeszcze niezabliznione rany, jakie chole .. 
ra 1852 roku zadala ..... i ja wtedy stracilem sio
str~... W tym roku Bog oszcz~clzil zacisze nasze 
od swego gniewu. 

- W ogole, zauwazyle1n, cholera 1852 r. byla 
powszecrniejsz~' to jest na szerszej przestrzeni 
( bo w calym prawie kraju) roztoczyla uiszcz~cy 
swoj zagon: ale cholera 1855 roku jest sroisza, zja
dliwsza, gwaltovvniejsza, choc w~z zen1i pasami po 
kraju przeciC!ga. Niczem jest jeszcze smiertelnosc 
Lubartowa, w porownaniu z tym strasznym obra
zem zniszczenia, jaki przedstawiln1i siQ w okoli
cach Opatowa; zwlaszcza tez oba brzegi powisJa, 
ktore zwidzilem po drodze od Staszowa doLubli
na. Tych przykrych wrazen poki zycia D1ego nie 
zapomn~. 

I znowu obydwa wpadlismy w zadumQ: on mysl~ 
naprzod wybiezal do cichego dworku swej matki, 
a jam mu zazdroscil, bo myslowa moja podroz do 
Piotrkowa znacznie byla dluzsz~. 

(Dokottczenie w nast(Jpnym zeszycie). 

• 

4S 
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• 

SWI:ftTO KWIATOW W KOUN-BOUM 
I 

(W MONGOLII). 
• 

W rokn 1846 ~waj n1issyonarze francuzcy, pp. 
Hue i Gabet, dokladnie umiej~cy po cbinskuiman
·dzursku, zdolali dostac si~ do srodka Mongolii, a 
przepQdzi\vszy tamze kilka miesi~cy, udali si~ z li· 
czn~ karawan~ przez gory tybetat1skie do Lba-ssa, 
stolicy Tybetu. 

Opis tej podrozy, rownie trudnej jak obfitej w naj
ciekawsze spostrzezenia, nicslycbanie jest zajmuj~

. cy. DokJadna znajomosc j~zyka i zwyczajow miej
scowych ulatwila p. Hue zbadanie szczeg6low do
tt!d niedost~pnycb dla innych podroznik6w, i nada
!a jego opo wiadaniu wybitny charakter prawdy i 
. , . 
. JaSnOSCl. . . 

PrzygotowujC!c si~ do tej podrozy, nasi missyo-
narze spQdzili kilka miesi~cy 'v Koun-boum, naj
wi~kszej i naj,vazniejszej lamaserii w calej JYiongo
lii. Micjsce to, slynne urodzeniem T u-Iraby, re
formatora religii Buddy, uchodzi mi~dzy wyznaw
cami.tej wiary jako cudowne, i jest eel em I)ielgr~ym
ki odleglych nawet pokolei1 Tatarow, Tybetanow 
i Mongolow. 

Podajemy tu wyj~telr z opisu tego miejsca i uro
czystosci jalciej p. Hue byl swiadkiem w czasie 
swego pobytu w Koun-boum. 

,,Latnaseria, czyli klasztor lamat1ski, w Iroun-boum 
liczy do czterech tysi~cy lamow, to jest ducho
wnych. Widok ogolny tego zakladu prawdziwie 
jest czaruj<!cy. )Vystawmy sobie ogromn~ gor~, 
rozciQt~ g!~bokim i szerokim parowenl, w gl~bi 
kt6rego piQtrz~ si~ wielkie drzewa, bozustannie 
()zywione stadami krukow, srok i wron z z6lten1i 
dziobami. Po obu stronach wq;wozu i po bokach 
gory wznosz~ si~ amfiteatralnie mieszlrania la1now, 
w rozlicznych rozmiarach , otoczone okalaj~cemi 
murami i uwieuczone na szczycie malym belwede
rem. Z posr6d tych skromnych dom kow, zaleca
j~cych SiQ ty lko sniezn~ bialosci~ i czystosci'!, wy
skakuj'! gdzieniegdzie zlocone szczyty licznych 
swi~tyn buddyjskich' otoczonych slicznemi pery
stylami. Mieszkania przelozonych odrozniaj~ siQ 
chor~giewkami zatkni~temi na wierzchu malych 
Szesciok~tnych wiezyczek; WSZQdzie gdzie oko doj
rzy widac napisy mistyczne, kreslone wielkiemi 
tybetanskiemi gloskami, w czarnym lub czerwonym 

kolorze. Umieszczaj~ je ponad drzwiami, na mu
rach, ua kamieniach ina malych banderach plocien
nych, ktore powiewaj~ na wit~rzcholkach mostow . 
ustawionych po tarasach dom6w. Prawie co krok 
spotkac mozna framugi w ksztalcie glow cukro
wych, w ktorych bezustannie pal~ si~ kadzidla 
z drzew pachn~cych i lisci cyprysu. Najbardziej 
przeciez uderza widok tlumu lam6w , snujq,cych si~ 
po licznych ulicach lamaserii, w sukniach czerwo
nych i z zoltemi mitrami na glowacb. Ruch naj
wi~kszy panuje tylko w chwilach gdy opuszczajCh 
miejsca przeznaczone na wyklad nauk lub odma
wianic pacierzy; przez reszt~ dnia lamowie spokoj
nie siedzq, w mieszkaniach. Czasem tylko mozna 
dostrzedzjakniekt6rzy scbodzC! po stromych sciez
kach w gl~b' jaru i wracajq, ztamtC}:d, dz,vigajC!C na 
plecach dlugie barylki wody, potrzebnej do domo
wego uzytku. 

,,Lamaseria w Koun-boum uzywa takiej 'vzi~to
sci, zc czcjciele Buddy ze 'vszystkichkranc6wTar
taryi i Tybetu udaj~ si~ do niej w pielgrzymk~; 
niema prawie dnia jednego w kt6rytnby nie przy
bywali lub nie odchodzili liczni podroznicy. W szak
ze s~ pewne uroczystosci, w czasiekt6rych naplyw 
pielgrzymow o wiele jest wi~kszy niz zwykle. Li
CZ<l! ich cztery w ci~gu roku, a najslynniejsz~ jest 
uroczystosc obchodzona pifJtnastego dnia od pier
wszego ksi~zyca, zwana swi[Jte1n lrwiatow. 

,Za1nieszl(alismy w Koun-boum szostego po'pier
wszym ksi~zycu, a juz liczne karawany piclgrzy
m6w ci~gn~ly po wszystlcich sciezkacb wiod~cych 
do lamaserii. \'\1 szystko zaj~te bylo spodziewan~ 
uroczystosciq, i wszyscy unosili siQ nad pi~knosci<1; 
kwiatdw. !~ada sztuk piQknych, ktorej te kwiaty 
do ocenienia przedstawiono, uznala je za przewyz
szaj~ce wszystkie wyroby z lat poprzednich. Sko
ro wi~c ty lko poslyszelismy o tych cudownych wy
robach, latwo pojq,c jak skwapliwie staralismy si~ 
powzi'!-c objasnienia o calej uroczystosci, dot~d nam 
nieznanej. Oto s~ szczeg6ly nam udzielone i nie 
bez podziwu przyjfJte: 

,Kwiaty z dnia piQtnastego pierwszego ksi~zyca 
skladaj~ si~ z ci~gu przedstawien swieckich i reli
gijnych, w ktorych wyst~puj~ wszystkie Judy azya-
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tyckie, z wlasciw~ sobie fizyognomi~ i odznaczaj~- spokojnej dobrotliwo 'ci Tatarow; odbywali piei
cym je ubiorem. Osoby, ubrania, krajowidy, deko· grzymk~ od niechcenia, jak gdyby powiedziec 
racye, wszystko to wyrobione jest ... ze swiezego chcieli: ,,my jestesmy z tej samej parafii, i dosko
masla. Przez trzy miesi~ce robione s~ przygotowa- nale z tern wszystkiem oswojeni''. 
nia do tego osobliwego widowiska. Dwudziestu ,,Pokrycie glowy kobiet z Amdo przyjemne 
lamow, wybranych z pomiQdzy najcelniejszych ar- sprawilo nam zludzenie, noszt! bowiem kapelusiki 

·· tystow lamaserii, codziennie pracuje nad wyrobami z czarnego lub szarego :filcu, zupelnie ksztalten1 

z masla, trzymaj~c ci~gle t .. Qce w zimnej wodzie, podobne do uzywanych we Francyi; jedyna rozni
aby naturalne cieplo rQki nie psulo obrobionych c~ ~a tem polega, iz wstq,zka pod ich opasuj~ca. 
ksztaltow; poniewaz zas roboty te odbywajC1 si~ po nte Jest czarn~, ale zoltq, lub czerwon~. Wlosy roz
najwifJkszej czQsci w~rod najt~zszej zimy, pracu- puszGzaj'! na ramiona, ozdabiaj~c jekawallrami per-
j~cy wi~c artysci na liczne cierpienia bywaj~ wy- lowej macicy i czerwonym lroralem. · 
stawieni. Zaczynaj~ oni prac~ od dokladnego wy· ,Zdziwilismy si~ niezmiernie, dostrzeglszy wsrod 
gniecenia i wyplukania masla w wodzie, celem na- tlumu poboznych kilku Chinczykow, z roza11cem 
dania mu potrzebnej scislosci, a nast~pnie kazden w r~ku i oddajq,cych poklony wedle zwyczaju. Bro
zajmuje siQ 'l<vykonczeniem powierzonej n1u cz~sci da~y, _andara, lan1a miejscowy a nasz przewodnik, 
wyrobu. Wszyscy robotnicy pracujq, pod przewo- obJasntl nas ze to sq, kupcy sprzedaj~cy frllata, to 
dnictwem ukladaj~cego ogolny plan kwiatow na jest chusteczki nabywane na prezenta przez Tata
rok biezq,cy, ktory zarazem dyryguje artystami wy- row i Mongolo,v. Kupcy ci, wcale nie ,vierz'!C 
znaczonemi do nakladania kolorow. To n1uzeum w Bndd~, udawali clewocy~, dla przyciq,gni~cia ku
z masla zyw'! naturalnie obudzalo 'v nas cickawosc, puj~cych i lepszej sprzedazy towarow. Niewiem 
i niecierpliwie oczekiwalismy nadejscia dnia 15. czy to byla potwarz Sandary lub istotna pravvda, 

,,Juz w wigiliq, uroczystosci naplyw przybyszow ale to pewna ze taki pomysl najdokladniej odpowia
byl niewypowiedzianie 1iczny. Koun-boum stracil da usposobienin i geniuszowi Chi1!czyk6w. 
charakter cichej i spokojnej lamaserii, zamieniaj~c ,,Pi~tnastego pielgrzymi jeszczc okrf!zali lama e
si~ w miasto swiatowe, pelne ruchu i wrzawy. Po ri~, 'vszakze juz wmniejszej liczbie niz dni poprze
wszystkich zak~tach rozlegal si~ przenikliwy ryk dnich, gdyz caly tlum skierowal si~ ku n1iejscom 

· · wielblqdow i glnche mruczenie wolow z dlug~ sier· gdzie robiono przysposobienia do wystawy lrwia
sci~, na ktorych przyjecl1ali pielgrzy1ni. Na wierz- tow. Za nadejsciem nocy Sandara zo.wezwal nas 
cholkach gory panujqccj nad latnaseri~ rozwijaly abysmy poszli ogl~<lac te cuda 1na 'lane, o ktorych ' 
si~ liczne namioty tych podroznych, ktorzy nie tyle musielismy si~ nasluchac. J(,viaty byly ,vysta
zdolali si~ pon1iescic \V nlieszkaniach 1an10\V. Przez wionc na dworze' przed rozlnaitenli swiqtyniami 
caly dzien czternasty, liczba pq.tniko\v ,vzrastala buddyjskiemi, i oswiecone w czarujq.cy sposob. 
nieslycl1anie. Dla nas widok tej cizby, co krok Nicobliczona tnnogosc wazon6w z z6ltej lub czer
padaj~cej twarz~ na ziemi~ i od1nawiaj~cej po ci- wonej miedzi, na lekkich fantastycznych rusztowa
chu pacierze, byl zarazem dzi\vny i przykry. Po- niach, wypelnion~byla skrzepni~temn1aslem, zpo
mi~dzy temi gorliwemi wyznawcami Buddy znaj- srod ktorego '\>VZnosil si~ knot gruby, z ba'\tvelny 
dowalo si~ bardzo wielu Tatarow i Mongolow, skr~cony. Uklad calej illun1inacyi byl tak pelen 
przybylych z niezmiernie dalekich okolic; odzna- smaku, ze nawet w Paryzu zrobilby wrazenie. 
czali si~ oni postaw~ posQpn~ i niezgrabnC!, a bar- , .. vVidolr samych kwiat6w wpra,vil nas w podziw 
dziej jeszcze fanatycznen1 zachowywaniem przepi- nieslychany. Nigdysmy przypuszczac nie mogli, a by 
sow do tego rodzaju nabozel1stwa przywi~zanych. wsrod owej pustyni, wsrod ludow na wpol-dzikich, 
Byli tam takze Hung-Mao-Eul, czyli ludzie dlugo- znaleze si~ mogliartyscitakznako1nici. Dzielama
wlosi, ktorych dzika dewocya dziwnie odbijala od larzow i snycerzow poznane przez nas w licznycl1 
mistycyzmu ~longolow. Przechodzili si~ zuchwa- lamaseriachnie mogly wytrzymac zadnego porowna
Je, z glow~ zadart~ do gory, prawe rami~ maj'!-C niaz wykonczeniemisztukq., zjak~ bylytraktowane 
obnazone z r~kawa, uzbrojeni wielk~ szabl~ i kara- te wyrohy z masla swiezego. Owe kwiaty bylypla
binem. K~aj~wcy z A~do, zwa~i .si-F~n, najwi~-~ sko~zeibami olbr:ymich r.ozmia.r6wi przedstawialy 
ksz~ cz~sc p1elgrzymow stanow1l1. Fizyognomia .t rozbczne ·przedmioty z h1story1 buddyzmu. Wszy-
ich nie wyrazala ani dzikosci dlugo-wlosych, ani{ stkie figury mialy wyraz zadziwiaj'!CO prawdziwy, 
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a taki pozor zycia, ruchu i naturalnosci w postawie,, gle ogromny wrzask tr~b i konch morskich. U wia .. 
ubiory tak odpowiednie i dobrze nasladowane, ze domiono nas ze wielki lama w tej chwili wycho
za pierwszym rzutem oka latwo bylo rozpoznac dzi ze swego .yanctuarium, celem zwidzenia kwia
nawet gatunek udanej materyi. Szczegolniej od- tow .. Wlasnie nam tego bylo potrzeba; wielki lama 
znaczaly si~ nasladowania futer: skory baranie, z Koun-bou1n byl dla nas najciekawsz~ rzecz~. 
tygrysie, wilcze, lisie i innych zwierz~t tak dosko- Wkrotce tez zblizyl si~ do nas, poprzedzany przez 
nale byly udane, ze prawie r~k~ trzeba sifJ bylo drabantow rozp~dzaj'!cych tlumy biczami. Szedl -
dotknt!C, by sifJ przekonac iz nie byly prawdziwe. pieszo, otoczony dygnitarzami lamaserii. Jak nam 
We wszystkich plaskorzezbach latwo bylo rozp~- si~ zdawalo, ow Budda zywy mogl miec lat okolo 
znac Budd~. Twarz jego, pelna szlaehetnosci i rna- 40 najwi~cej, wzrost mial sredni, fizyognomi~ po
jestatu, widocznie nalezala do typu kaukazkiego. spolit~ i plask~, cerQ silnie ogorzal<!. Przechodz~c, 
Jest to zgodne z tradycy~ buddyzmu, kt6ra przy- rzucal chmurne spojrzenia naplaskorzezby·i kwia
wodzi ze Budda pochodzil z Zachodu, ze mial ty. SpoglC]Jdaj~c na pi~kn~ twarz Buddy, musial 
twarz bial'! z lekkim rumiencem, oczy otwarte sze- sobie pomyslec iz skutkiem dlugich transmigracyj 
roko, nos duzy i w!osy dlngie, mi~kkie w dotkni~- dziwnie si~ ona wyrodzila od pierwiastkowego ty
ciu. W szystkie inne osoby nosily wybitny typ pu. Jezeli twarz i postac wielkiego lamy wcale nas 
mongolski, z odcieniami Tybetan6w, Chinczykow, nie uderzyla, to za to ubior jego wprawil nas 
Tatarow i Si-fan. Rozmce te tak byly dokladnie w zdumienie. Na glowie mial zolt<! mitr~, w r~ku 
odznaczone, ze nie patrz~c na ubior, rozpoznac trzymal kij zakrzywiony; okryty byl plaszczem 
bylo latwo kt6ra z :figur do jakiego nalezala ple- z materyi :fijolkowej, spi~tym na piersiach klamr~, 
mienia. Zauwazylismynawet kilka glow Murzynow kroju tegoz samego co u nas kapy. , 
i Indyan, doskonale oddanych, na ktore cala cieka- ,Tlumy widzow bardzo malo zajmowaly si~ 

wosc widzow byla zwroCOD'!. VV~szystkie t e wspa- ukazaniem si~ Buddy zywego, i ch~tniej przyglC}J
niaJe plaskorzezby mia!y ramy dekoracyjne, w kt6- daly SiQ Buddom maslanym, w rzeczy samej daleko 
1·ych takze zmasla wyrobione liczne zwierz~ta,pta- pi~kniejszyn1. Jedni tylko Tatarzy okazywali ja
ki i kwiaty w godny podziwu sposob ulozono. kC18 dewocy~, przez skladanie rC!k i nachylanie glo-

,Przy drodze prowadz~cej z jednej swi~tyni do wy na znak uszanowania, jakby zalowali ze zby
drugiej, w p ewnych odst~pach usta wione byly tni scisk nie clozwalal im pasc twarz~ na ziemi~. 
mniejsze [p}askorzezby, przedstawiajC1Ce W minia- ,Jak tylko wielki lama ukonczyl swoj przegl<!d 
turze bitwy, lowy, sceny z zycia koczuj~cego i i wszedl do swojego sanctuarium, nastala chwila 
widoki slynniejszych lamaserij Tybetu i Tartaryi. oddawania si~ wesolo~ci bez miary i w~dzidla. 
Nareszcie przed glown~ swi~tynj~ wystawiono te· Spiewano, tanczono do upadlego, popychano si~, 
atr, rowniez z osobami i dekoracyami wyrobionemi przewracano, wsrod wrzaskow i wycia rozlegaj~
z masla. Osobki byly na stop~ wysokie i przedsta- cych si~ w pustyni , tak iz zdawalo si~ jakby te 
wialy zgromadzenie lamow udaj~cych siQ do choru wszystkie rozliczne ludy razem popadly w szalen
na modlitwQ, z pocz~tkn t eatr byl pusty; dopiero stwo. Zeby zas ten bezlad przerazaj'!CY nie poci~
za odezwaniem si~ konchy morskiej ro~warly sifJ gn~l za sob~ zniszczenia illuminacyi i plaskorzezb 
drzwiczki po obu stronach i wystq.pily d,va szeregi maslanych, lamowie, uzbrojeni zapalonemi pocho
lam6w, za lrtoremi post~powali przelozeni, w pon· dniami, mieli obowi~zek powstrzymywac rozhuka· 
tyfikalnych ubioracb; :figurki zatrzymywa}y si~ ja- ne fa]e Judu, ktore Wrza}y jak D10rze Wsrod burzy. 
kis czas nieruchomie na scenie, i znow znikaly za Nie moglismy dlugo opierac si~ rozszalaly1n tlu
kulisami. Widok t en obudzal nieslychany zapal motn, i dlatego, korzystajeJtc z zaproszenia lrz"tas-la
w tlumie; dla nas, cosmy nie takie rzeczy widzieli 1ny, udalismy si~ na spoczynek. 
pod wzglfJdem m echanizmu, owe maryonetki rzu- ,,Nazajutrz 'vschodz~ce slonce nie zastalo juz 
caj~ce si~ na sztywnych nogach byly raczej plochCb ani sladu z wielkiego swi~ta owych kwiatow. w szy
smiesznosci~. Popatrzywszy wi~c przez chwil~, stko zniklo, plaskorzezby zniszczono, i cal~ t~ 
wr6cilismy dla podziwiania raczej plaskorzezb. ogromn~ bryl~ masla, wrzucono w glC]Jb' w~wozu, 

,, W chwili gdysmy si~ zastanawiali nad grupp~ 1 na pastw~ krukom. Owe olbrzymie wyroby, ktore 
diabelkow, przynajmniej rownie pociesznych jak kosztowaly tyle trudow i czasu, tyle wysilen, mo
pomysly Callot"a, uslyszelismy rozlegaj~cy si~ na- zna powiedziec geniuszu, sluzyly tylko na widowi-
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sko jednej nocy. Corocznie robi~ nowe kwiaty, i 
zupelnie podlug nowego planu. 

,,Z kwiatami znikli takze i podrozni. Juz od sa
mego rana widac ich bylo zwolna wst~pujq,cych na 
gory po kr~tych i skalistych sciezkach; wszyscy 

• 

I ' 

, 

szli w milczeniu, ze smutnie pochylone}glow~. Ten 
rys charakteru krajowcow nie dziwil nas wcale; 
wszfJdzie serce czlowieka jednakie, wsz~dzie wigi
lia uczty czyJ radosci jest swietniejsza jak jej ju
tro, wsz~dzie nadzieja milsza jak... wspomnienie • 

OBLAWA NA WILKI 
• 

• 

W INDYACH WSCHODNICH . 
• 

W ytfJpianie wilkow w Indyach odbywa si~ spo
sobem prostym, o ktorym zalq.czona litografia dokla
dne daje wyobrazenie. Mieszk ancy wsi s~siednich 
nagromadzajc:J! w jaskiniach sluz~cych wilkom za 
kryjowki mnostwo materyalu palnego. Otwory ze
wn~trzne zatykaj~ si~ w ten sposob, aby zwierz~
tom zatamowac wyjscie, nie przecinajq,c jednak 
przyst~pu powietrza. Czynnosc ta odbywac si~ 
powiqna w najwi~kszej cichosci; bo w razie prze
ciwnym przebiegle wilki, slysz~c glosy ludzkie, 
uciekaj~ przed czasem. Ogien ze slomy, ga}fJzi i 
wilgotnego drzewa, z dodaniem kilku funtow siar
ki, roznieca si~ w najnizej polozonych otworach, 
aby dym, ci~gn~c ku g6rze, przenikn~l cal~ jaski
niq,. Tym sposobem osi~ga sifJ clwoisty eel udusze
nia lub wyp~dzenia wilkow i tak przykrego UWfJ
dzenia ich kryjowki, ze pozostale przy zyciu zmu
szone s~ innego szukac sobie schronienia. 

,, W pobliztl wsi Quoilah, opowiada kapitan 
Williamson, bylen1 swiadkiem bardzo zajmuj~cej 
tego rodzaju oblawy. Kilka dni temu, wnocy, wil
ki porwaly z wioski Nabob Gunge dwoje dzieci. 
W edlug zapewnienia kraj o'vcow siedliskiem tych 
drapiezc6w byla jaskinia odlegla tylko 0 cwierc 
mili od naszego obozu; postanowilismy wifJC wzi~c 
udzial w zamierzonej przez mieszkanc6w wypra
wie. Poslano do jemmadara (soltysa) wioski, kto
ry oswiadczyl gotowosc dostarczenia kilkudziesi~
ciu ludzi i materyal6w palnych, jezeli tylko przy
czynic si~ zechcemy do wyt~pienia niebezpiecz .. 
nych s~siadow, "\V umowionym wifJC czasie udali-

smy si~ na miejsce, uzbrojeni od stop do glowy i 
pelni nat~zonego oczekiwania tej calkiem nowej 
dla nas sceny. 

,,Po krotkich przygotowaniach rozniecono ognie 
w dolnych otworach , i niezadlugo tez odezwaly 
si~ wycja niepokojonych dymem wilkow. Nie b~
d~c jeszcze doswiadczeni w tego rodzaju polowa
niach, nie zatkalismy kilku ukrytych otworo,v, tak 
iz dwa wilki zdolaly ujsc bezkarnie. Wtedy dopie· 
ro zagrodzilismy je lancami, a lubo i przez t~ za
porfJ zwierz~ta z wielkim trudem mogly si~ prze
cisn~c, pozostawalo natn jednak dose czasu, aby je 
powitac wystrzalami. Tym sposobem ubilismy 
trzy stare wilki, z lrtorych dwa legly od naszych 
karabinow, a trzeci w odleglosci pi~cdziesi~ciu 
krokow ugodzony zostal dzirytem przez jednego 
z Indyan. 

,Po calogodzinnerri podniecaniu ognia, krajowcy 
weszli do jaskini, gdzie ku powszechnej radosci 
znalezli mnostwo jeszcze poduszonych starych i 
mlodych wilkow, a w glfJbi, niestety, lrosci porwa
nych dziatek, obok ozd6b srebrnych i zlotych kto
re ony niegdys nosily. 

,,Pozniej kilkakrotnie jeszcze mielismy sposo
bnosc przewodniczenia podobnym wyprawom, i 
osiq,gnEZlismy nawet w tym wzgl~dzie pewien ro
dzaj slawy. Zewsz~d tez skutkiem tego zaprasza
no nas na oblawy, w ktorych jednak, z powodtt 
zbyt odleglej cz~sto miejscowosci, nie zawsze mo
glismy brae udzial ... ' 

... ---------
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ATMOSFERA KSI,ZY:CA. 

Od najdawniejs~yc~ czasOw ks~~Zyc i~e~o od.mia.-1 si~ dos~rzedz na~im m.~rza, rzek.i, g?~y, wulkany, a 
ny zwracaly na s1eb1e uwag~ m1eszkancow z1em1. nawet slady zyc1a zw1erz~cego 1 roslinnego. 
Fazy jego najnaturalniejszy dawaly pochop do po· Jakkolwiek badania owczasowe niedaly jeszcze 
dzialu czasu, jako latwo podpadaj~ce pod zmysly i tak swietnych rezultatow, to przeciez duch ludzki 
w krotkich powracaj~ce peryodach. To tez i te- przeczuciem naklanial si~ ltu wierze, ze jako wsz~
raz jeszcze narody na nizkim szczeblu oswiaty zo- dy w przyrodzie jest zycie, tak ono znajdowac si~ 
stajq,ce z1nian ksi~zycowych w tym celu uzywaj~. musi ina s~siedniem nam ciele niebieskiem. Wy-

Nic dziwnego tal{ze iz w wiekach ciemnoty do nikiem nieodzownym tej wiary bylo przypuszcze .. 
zjawisk tych wi~zaly si~ wyobrazenia przes~dne, nie na niem istot mysl~cych, co naturalnie do wy
ktore i dzis jeszcze po cz~sci si~ utrzymuj~. Nie sokiego stopnia zapalalo wyobrazni~ myslicie
umiano wyobrazic so hie inaczej, tylko ze cialo tak li, tern bardziej gdy wynalazek zeglugi napowietrz
blizkie nas pozornie i w tak regularnych wracaj~- nej dawal nadziej~ jesli nie bezposredniego do
ce przestankach, przewainy wplyw wywierac mu- si~gnienia ki~zyca, to przynajmniej zblizenia si~ 
si ina ziemskie stosunki. Doswiadczenie nawet don o tyle, a by dokladniejsze poznanie jego stanu 
poniek~d za tern przemawialo; tak np. choroby pe- fizycznego stalo si~ mozliwem. 
wne zdaj~ sifZ bye zalezne od faz ksi~zycowych, a CzQste nakoniec spadki meteorolitow dawaly po
zycie roslinne i zwierz~ce w wielu wzgl~dach nie- le domyslowi ze ony por.hodz~ z kraterow ksi~iy
zaprzeczenie wplywowi ich podlega. cowych, ktorych· silniejsze wybuchy wyrzucaj~ 

Ale powrot peryodyczny tego ciala niebieskiego, niekiedy pojedyncze bryly az poza at1nosfer~ ksi~
Tozne jego wzgl~dem s}onca, polozenia, zacmienia zyca, przenOSZ~C je tyro sposobem W sfer~ dziala
wreszcie i samego ksi~zyca i slonca, wczesnie tez· nia sily przyci~gaj~cej naszej ziemi. 
zwrocic musial)r uwag~ ludzi sklonnych do bada- Tak tedy zdawalo si~ niezawodnem ze sklad ma
nia, musialy obudzie w nich ch~c nieprzepart~ do- teryalny ksi~zyca podobny jest do skladu naszej pla
cieczenia przyczyny tych zjawisk niebieskich, tem nety; albowie1n i rozbior che1niozny spadlych me-
bardziej ze ostatnie z nich nast~powaly najcz~sciej teorolitow same tylko ziemskie wykrywal w nich 
niespodzianie, rzucaj~c postrach i trwogfZ na tlumy pierwiastki. Pozostawalo tylko przekonac si~ czy 
nieswiadome. Starano si~ prze'\vidywac i scislej ksi~zyc rna atmosferQ, a rozstrzygnienie tej w~tpli
oznaczyc te straszne feno1neny, a gdy to si~ powio- wosci mialo zarazem rozstrzygn~c pytanie, czy mo
dlo , zacz~to powoli otrz:J:sac si~ z przes~dow. zna tam przypuszczac zblizony do naszego byt or
Wprawdzie ogol nie nmial jeszcze zdac sobie spra- ganiczny. Wszakzez fizyka uczynas ze bez powie
wy dokladnej z przebiegu zacmien i ich przyczyny, trza niema zycia, ze gdzie s~ ciala plynne, tam, 
lecz przekonano si~ przynajmniej ze te zja\Jviska skutkiem samego parowania, musi bye i po,vie
nie s~ przypadkowe, ze ony nast~puj~ takiem sa- trze. Gdyby ~i~c ksi~zyc nie byl otoczony atmo
mem prawem koniecznosci, jak zmiany por roku, sfer~, to ods'};dzilibysmy go tein san1em od posiada
jak nast~pstwo dnia i nocy. nia plynu, to znaczy brakby mu bylo drugiego juz 

Juz wtedy uczeni nie w~tpili iz ksi~zyc jest cia .. , z trzech nieodzownych warunkow wszelkiego zy
lem stalem, 0 ksztalcie zas jego kulistym latwiej cja organicznego. 
nawet bylo przekonac si~ jak o kulistosci ziemi. Po otrzymanie stanowczej w tej mierze odpo
Gdy pozniej, skutkiem wynalazku teleskopow, zdo- wiedzi udano si~ do astronoroow; ale odpowiedz, 

· lano przyjrzec si~ blizej ksi~zycowi i spostrzezono wbrew ogolnemu zyczeniu ioczekiwaniu, wypadla 
ze powierzchnia jego peln~ jest nierownosci, nie- przecz~co. Nielitosciwy ten•wyrok nauki zburzyl 
podobna bylo niewpasc na domysl iz wierny ten wi~c najmilsze rozkolysanej wyobrazni rojenia. 
planety naszej towarzysz musi bye w ksztaltach Miano si~ wyrzec niepowrotnie pon~tnych owych 
swoich zblizony do ziemi ; skutkiem przyszlego zas marzen 0 s~siadach l\:si~zycowych, z ktoremi naj
udoskonalenia narz~dzi optycznych spodziewano zapalensi zamierzali juz nawet na prawd~ w przy-
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jazne wchodzic porozumienie, a to za pomoc~ ol
brzymich figur geometrycznych, widzialnych w ta
kiej odleglosci; spodziewalisi~ bowiem ie poj~tni 
nasi na firmamencie s~siedzi znaki te powtorzq,, co 
pierwszym byloby krokiem do zawi~zania poufnej 
korrespondencyi. 

Lecz na czemze astronomowie oparli swoje zda .. 
nie o nieistnieniu atmosfery ksiQzycowej? Oto na 
zdarzaj~cem si~ cz~sto zjawisku przejscia gwiazd 
przez tarcz~ ksi~zycow~, czyli pokrycia ich przez 
ksi~zyc. Gdyby to cialo niebieskie, tak rozumuj~ 
uczeni, mialo atmosfer~, wtedy swiatJo bij~ce od 
gwiazdy musialoby za dojsciem do krQgu tej atmo
sfery zalamac si~ i oslabn~c; co przeciez nie mialo 
miejsca w zadnem z uwazanych dot~d zjawisk tego 
rodzaju. 
Bacz~c'jeduakze na to ze srednia odleglosc ksi~

zyca od globu naszego wynosi 50,000 mil, ze w ta
kiem oddaleniu rozleglosc 6,000 stop widziemy pod 
k~tem tylko jednej sekundy; ze przeto ziemscy spo 4 

strzegacze mog~ niedojrzec zadnego zalamania si~ 
swiatla, chociazby ksi~zyc posiadal atmosfer~ na 
6,000 stop wysok~; ze wedlug og6lnego prawa na
tury wyzsze warstwy kr~gu powietrznego rzadsze· 
S<! zawsze od nizszy<;h, a wi~c mniej silnie wplywa
j~ na zboczenie swiatla: mozemy przypuscic ze 
ksi~zyc otoczony jest atmosfer~ znacznie nawet 
wyzsz~ nad 6,000 stop, jakkolwiek obserwacye 
ziemskie nie wykrywaj~ nam dotykalnie jej byt· 

, . 
DO SCI. 

Tym przeto spos'Obem upada najwazniejszy za
rzut astronomow przeciwko istnieniu atmosfery 
ksi~zycowej, i jej mozliwosc przynajmniej staje si~ 
przypuszczaln~. Ale badacze przyrody nie po
przestaj~ na podobiei1stwie do prawdy; wymagaj~ 
oni faktow. Dla utrzymania wi~c wystawionej przez 
nas hipotezy innych nam trzeba nato dowodow. 
1 otoz zjawisko towarzysz~ce zacmieniom slonca, 
uwazane po raz pierwszyw r. 1842, a znane wastro· 
nomii pod nazwiskiem ko1,ony czyli swiatlokr~gu, 
moze nam ich dostarczy. 

W dawniejszych czasach badano zacmienia pod 
wzgl~dem li tylko astronomicznym, a pomijano 
zdarzaj~ce si~ w ich przebiegu zjawiska :flzyczne. 
Dopiero w roku 1842, a zwlaszcza 1851, zacz~to 
pilniejsz~ na te ostatnie zwracac uwag~. Roku 1851 

p. Doller w Pultawie wezwal wszystkich przyja
ciol astronomii do czynienia spostrzezen w czasie 
zblizaj~cego si~ zacmienia callrowitego, szczegol
niej nad koron~, jej powstaniem i znikni~ciem, jej 
szerokosci~, swiatlem i ubarwieniem w roznych 
miejscach, jej ruchem wirowym lubfaluj~cym i kie
runkiem bij~cych z niej promieni. Do takich obser
wacyj dosyc golego ol{a i dobrych ch~ci. Ale p. 
Doller od wprawniejszych dostrzegaczow zaz~dal 
nadto Zinierzenia sily SWiatla i, je~Jiby si~ da}o, 
ciepla korony, a nareszcie fotograficznego jej 
zdj~cia. 

Odezwa uczonego pultawskiego nie pozostala 
bez skutku, a z licznie nadeslanych spostrzezenzda
je si~ wyplywac przekonanie, ze korona powstaje 
skutkiem zlamania i rozstrzelenia si~ promieni slo
necznych dotykaj~cych atmosfery ksi~zyca. Zdo
lano nawet wywolac to zjawisko sposobem sztucz
nym, przez ustawienie lampy Drummond'a za cia
lem ciemnem, umieszczonem w bani szklanej. Lam
paw tem doswiadczeniu przedstawiala slonce, cialo 
ciemne ksi~zyc, a otaczaj~ca j e bania szklana przy
puszczaln~ atmosfer~ ksi~zycow~. 

Mozemy zreszt~ za istnieniem tej attnosferyprzy
toczyc dotykalniejszy jeszcze dowod. Posiadamy 
oddawna dokladne mappy ksi~zyca, przedstawia
j~ce najwierniej formacye jego gorzyste. Geologia 
uczy nas ze ksztaltu i kierunku gor pozna wac wul
kaniczne ( ogniowe) lub neptuniczne ( wodne) ich 
p ochodzenie. Otoz, stosujq_,c zasady tej nauki do 
pasm ~si~zycowych, spostrzegamy w niel{torych 
wyraine slady powstania nepttmiczn.ego. Zt~d 
wniosek oczywisty ze na powierzchni ksi~zyca ist
niala kiedys lub istnieje woda, a tern sam em istniec 
musi i atmosfera. 

Nakoniec, czyz kazde cialo, stalej albo plynnej 
natury, nie posiuda atmosfery, przez to samo ze ule
ga parowaniu? Czyz eter przynajmniej otaczajtl!CY 
ciala niebieskie nie musi .zg~szczac si~ naokolo kr~
ZC!Ce go w nim ksifJzyca. 

Zacmienia slonca, w ostatnich dopiero czasach 
badane pod wzgl~dem fizycznym, wkr6tce zape
wne potwierdz~ nam stanowczo bytnosc atmosfery 
ksi~zycowej, albo tez w inny spos6b wytlumaczc:J: 
zjawisko korony. 

• 
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PODZAMCZE, PILICA I SMOLEN 

POD WZGLFtDEM PRZYRODY I F ABRYCZNEGO RUCHU. 
• 

{ Z NOTAT PODR6ZNYCH } • 

• ,. 
Srod pol i wzgorz, do kt6rych tul(! si~ liche wio-

skiz bielej~cemi dworami, d~zymy przez Ogrodzie
niec do Podzamcza, osady o cwierc mili od miasta 
odleglej i posiadaj~cej starozytne mury zamkiem 
ogJ·odzienieclrim zwane. 

Rzeczywiscie miano Ogrodzienca dose trafnie 
maluje okolic~, skaly tu bowiem w tak dziwa
cznych skupily si~ postaciach, iz tworz~ ogrodze
nie naturalne. 

Tu przychodzi uwielbiac uam nietylko przyro· 
d~, ale i prac~, ktora w tak zadziwiaj~cy spos6b 
umiala k.orzystac z polozenia miej sea. Zamek tu
tajszy nie si~ga zbyt dawnych czasow, albowiem 
bogaty Bonar, starosta rabsztynski i biecki, 
wzniosl go ogromnym lrosztem' jak swiadczy na
pis nad bram~ wchodowf!. umieszczony, 

u ·bodzy mieszkancy tutajszej osady opowiadali 
nam niemalo fantastycznych powiesci o owynlBo
narze, kt6ry mial bye okrutnym rozpustnikiem, 
ukrywajq,c si~ przed prawen1, jak jastrzq,b w gnie .. 
.Zdzie, w swym obronnym zamku. 

Lud tutajszy do dzis dnia przechowal te podania, 
jak rowniez niekt6re zwyczaje tchnq.ce czasami 
feoda.lizmu, ciekawe dla historyka, nas jednak 
mniej obchodz~ce. 

Zamek, zrabowany przez Szwedow wroku1655, 
11ie znalazlszy r~ki ktoraby go podzwign~la, na
chylil sifJ ku upadkowi. Obecnie, po tylu wiekach, 
po tylu szczerbach jakie murom zadala samo
wolnie grabi~ca r~ka okolicznych mieszkanc6w, 
znajduj~ si~ jeszcze w takim stanie, ze z latwosci~ 
moznaby je doprowadzic do mieszkalnego stanu. 

Szczerbq, w okalajC~:cym murze wchodzimy w ob
szerny zamkowy dziedziniec, na ktorym obecny 
'v lasciciel dzilri ogrod zalozyc zamysla; zt~d w~
ziutk~ sciezk~ pniemy si~ do wn~trza starozytnej 
ruiny. Wchodowa brama w jeduej z dot~d zacho
wanych wiezyc, osnuta siatk~ pajQCZ(}, prowadzi 
nas w obr~b zamku. Tu ch~tny dziedzic Podzam
cza pokazywal nam z niezmordowan~ uprzejmosci~ 
to ciekawe dolne pokoje i Jochy, to smialo wypro-

• 

wadzone mury, oparte na kraju litej skaly, ktorej 
jeden bok stanowil scian~ komnaty. 

Zamek ten, jal{ powiedzielismy, najwi~cej ucier
pial od chciwosci spekulacyjnej i grubej niewiado
mosci okolicznych mieszka:D.cow. Tak np. przeszly 
wlasciciel tego miejsca rozkazal roz~brac jeden 
z najpi~kniejszych bastyonow, a z materyalu zt~d 
otrzymanego wystawil owczarniq,! ... Niestety, przy
kl.ady podobnego barbarzynstwa niejednokrotnie 
unas napotkac mozna. Przytem chciwosc Zydkow 
i mieszkancow okolicznych miast niesumienu~ r~
k~ ograbila zamek z wszelkich ozdob sztuki; 
szczeg6lniej pysznie rzezbione sztufy kamienia 
ciosowego widzied j eszcze dzis mozna w r~ku mie
szka:6.c6w Ogrodzienca i Pilicy. Badanie jednak 
tych zabytk6w zostawiamy archeologom, sami zas 
powracamy w mury zamku. 

Skaly tutajsze niemalo nas objasniaj~ o sposo
bie w jaki utworzyla si~ owa glosna So/rota patka 
w Pieskowej Skale. Juz na podw6rzu zamkowem, 
wprost roz,valin, widziemy niewielk~ odosobnion~ 
maczugfJ, a przy niej bryly skaliste tak odpowie
dnich ksztalt6w, iz dowodzic nie potrzeba ze od 
skaly oderwane zostaly. Podobny przyklad na 
wi<2kszq, skal~ mamy w poludniowej CZfJsci zamku. 
Bl~dz~c po tych skalach, juz to przy murach 

zamku, juz po olrolicznych skupieniach, spotyka
my przerozne ros}iny, J~torych bytnOSCi W tem Iniej
SCU ledwie uwierzycby mozna, a cala ta roslinnosc 
tak cudna, tak zywa, daje przytnlek mn6stwu cie
kawych owadow. Tu spotykalismy na kazdym kro· 
ku niespodzianki, ja~ ciekawe rosliny: CeJ,in
tlze 1uino1·, Latlzytus sytvaticus, Aspleniu1n vi?--ide, 
Theuc1·ium botrys i Actae· spicata, ktorej czarne owo
ce, nieszkodliwe dla ludzi, s~ tak gwaltown~ truci
zn~ dla drobiu; przytem ziele jej na cialo przylo
zone sprawia podobny jak wezykatorya skutek. 
Oddzieraj~c mi~kki kobierzec murawy, spotykamy 
si~ z obfitemi gatunkami wielu rzadkich slimakow. 
Tutaj to posrod wiecznej wilgoci zyje zatoczony 
Helix lapicida i nieco do niego podobny Helix fau
stina, z jedn~ ciemniejsz~ pr~g~ na grzbiecie. Dalej 

• 



' 341 -

na kazdym kroku znajdujen1y pi~knie pr~zkowane .. 
go Helix ho'Piensis, obok r~adkiej zoltej odmiany 
tegoz samego slin1aka. I tu zn6w rozliczne gatnn
ki Helix ausftriaca, II. fruticu'ln, H. ne1n01'alis i obfi
te Clausilia plicatula, ze juz nie wspominam o po
spolitym jadalnym slimaku, Helix JJOma'l'ia. 

J ednakze okolicu, :'ta pod wzgl~den1 naukowym 
malo jest poznana, gdyz ,ogol naszych patura1ist6w 
zwr6cil 'vi~cej s"y~ badawcz~ uwag~ na cudn.~ Oj · . .. 
cowa dolin~. · 

Ogrodzieniec wraz z Podzamczem obecnie nale
zy do ~wiatlego obywatela, })ana l{ozlowskiego, 
kt6ry z niezmordowanq, gorliwosci~ opro\vadzal 
nas po okolicy, pokazuj1!C co najciekawsze miej
§_Q.a·. '\:V jednem z okolicznych skupien, zwanem 
JJ/i'row, znajduj~ si~ dose obszerne groty, tylko wej
scie do nich jest tak ciasne, iz broni zupelnie przy
st~pu. Ze szqzytu tego skupienia roztacza si~ prze
cudny wido]{ na okolic~. Nieopodal Ogrodziet1ca, 
w Jlyczowie, na nie"rielkiej skale znajduj~ si~ slady 
istniej~cych niegdys n1ur6w. Mieszka11cy dziwn~ 

· mi o nich powiadali powiesc. Zamel{ ten mial zbu
dowac glosny i nienawistny okolicy Bonar; atoli 
bies, zazdrosny jego dostatkon1, zamiaro\vi si~ te
mu sprzeci~1 il, rozwalaj~c rozpocz~t~ budow~. Na 
dow6d prawdy tej opowiesci pokazuj~ wprzyle
glym lesie olbrzymi d~b, pomi~dzy konary ktorego 
znajduje si~ 'vtloczony znaczny kawal muru, az 
tutaj wyrzuconego przy rozwalaniu owego zamku 
przez biesa. 

0 kolice p odzaJncza przedsta wiaj~ mnostwo szcze· 
gol6w nader ciekawyQh. Tak np. na jednej z ob
szernych "piaszczystych powierzchni w stronie pol· 
nocnej zbieraj~ w niezbyt wielkiej obfitosci krusz 
olowiany, pomi~szany z olowiem n1etalicznym. 
Juz w roku zeszlyn1 fakt ten zwrocil nasz~ uwag~; 
niepogody jednak nie pozwolily spraV\"dzic szcze
go}o,v. 
T~ raz~ by lismy nieco szcz~sliwsi co do pogody; 

pomitno jednak szczerej naszej cb~ci, nie jestestny 
w stanie kwestyi tej rozstrzygn~c w zadowalniaj~cy 
sposob. Znajdo,vanie kawalkow krnszu, niejedno
krotnie przeszlo 1)ar~ lutow waz~cych, naprowa· 
dziloby na mysl bytnosci tego metalu w gl~bi w da· 
leko znaczniejszej obfitosci. Zwazaj~c jednak 
wszystkie okolicznosci, a mianowicie to iz mi~dzy 
znalezionym krnszem spotyka si~ olow czysty 
w postaci soplowatej, niepodobna powyzszego 
przypuszczenia uwazac za sluszne, i nawet pr~dzej 
zgodzilibysmy si~ na to, iz w miejscu gdzie dzis 

Ksi~GA 8"\YIATA. Cz. II. R. V. . 

piaszczysta rozciq,ga si~ lacl1a, dawniej znajdowala 
si~ pluczka olowiana. B ytnosc . olowiu rodzimego 
wtedy zostalaby wytlumaczon~; zapewnial nas bo
wiem jeden z doswiadczonych g6rnik6w, sztygar 
kopalni J6zef pod Oll{uszem, iz niejednokrotnie 
przy odkrywaniu dawnych robot napotykaj~ si~ 
szycl1ty drzewa, ktore zapalano w celu skruszenia 
skaly. Przy takich wiQc okolicznosciach niedziw 
iz krusz przechodzil w olow rodzimy stopiony, t~n 
zas, spadaj~c kroplami, przybieral ksztalt soplowa
ty, w jakim wlasnie spotykamy go na lasze pod 
Ogrodzie11cem. vVspomniawszy nadto iz ziemia ta 
nalezala do Bonar6w, rodziny g6rniczej, tudziez 
na jej niewielk~ odleglosc od Olkusza, tlumacze
nie to nie zdaje si~ nam naci~gni~ten1, lubo zdania 
swego nikomu nie narzucamy; kwesty~ t~ bowiem 
rozwi~zac mog~ tylko al{ta lub pogl~bienia swi
drowe, a 1ny ani jednyoh ani drugicb nie posiada .. 
lismy. 

Dobra tutajsze posiadajq, liczne gatunki wapieni 
rozn1aitej dobroci, wszystkie jednak naiez~ do 
formacyi juraskiej. W lomach lez~cych na drodze 
z P odzamcza do 0 grodzienca znalezlismy kilka pi~
knych slramienialosci, a mi~dzy innemi A1n1nonites 
t1·iplicatus. Drugim przepysznym materyalem bu
dowlanyn1 w tych dobrach znajduj~cym si~ jest 
piaskowiec drobnozi.arnisty bialy; z niego to sta .. 
wiany jest kosci6l w Gieble. S~ slady ~znakomi
tej dawnosci tych lomow; do jakiej zas formacyi 
tutajszy piaskowiec nalezy, powiedziec nieumiem. 
Z Podzameza do Pilicy prowadzi wyborna droga 
zwirowa. Nieopodal od miasta ci~gn~ si~ wzgorza 
ku zachodo\vi; z jednego wytryskaj~ trzy strumie
nie czystej wody, zl~czone w male potoki ton~ce 
w obszernyn1 stawie, z kt6rego znowu wychodzi 
inny silniejszy, lecz jeszcze cichy, rspokojny stru
mien. Strumien ten nosi nazw~ Pilicy, zasilany 
zas oltolicznemi wodami , pod Przedborzem staje 
si~ splawn~ rzek~, a pod Mniszowem wpada d~ 
Wisly. 

Pilica, lubo starozytne i niegdys lepsz~ dol~ cie
sz~ce si~ miasteczko , jak wszystkie prywatne 
wlasnosci podupadla, i biedna.przedstawia okropny 
obraz nieporzCl:dku i brudu, niestety, tak zwykly ~." 
w naszych miasteczkach. Obecnie jednakze, g~:r-; · 
maj~te_k do k~orego Pilica nalezy przeszed! w r~!7.,c ~ 
ce _ zabiegliwego przemyslowca, pana Moes, spo- ~ 
dziewac si~ nalezy iz dla mias)a lepsze dni zaswi
taj~; nic bowiem tak nie WFlywa na losy siedzib 
miejskicb, Jak rozwoj przemyslu fabrycznego. Do· 
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wiedzion\jest niemal rzecz~iz upadek miast wPol- siQ przy obrocie. Szmaty, wpadaj~c nli~dzy walce 
see nie inhej przyczynie jak tylko brakowi prze- · z gory, przechodz~ przez palce, trzepi~ si~ i ku- . 

· tnyslu przypisac nalezy. Dzi~ki wi~c panll\ Moes, rz~, a pyl przytem powstaj~cy unoszony jest we
ktory kapitalami wlasnemi ~~nosi pozyteczne dla wn~trz ci~giem powietrza jnki si~ tworzy przy. 
okolicy zaklaUy. obrocie 'vewnQtrznego walca. Okurzanie oszczQdza 

Lecz oto, zanim opuscimy brzegi Pilicy, zanim wiele czasu i wody potrzebnej do plukania galga
ten wartki strumiep ujdzie naszego wzroku, zapro- now w l1olendrach. Rozsortowane, posiekanc i wy
wadzi nas 'vprzod do nowo lVzniesiqnej papierni, kurzone szmaty id~ do pran~a, ktore odbywa si~ 
ktora po zupelnem rozwiniQCiu rna stan~c na ro\vni W kotlacb ogrze\vanych za pomoc~ pary. J(ot}o\V 
z Jeziorn~ i Soczewk". ku ten1u sluz~cych znajduje si~ dwa. Zt~d szmaty 

Fabry ka 0 ktorej mowimy polozona jest rzeczy- po oplukaniu post~puj~ do tak zwanych holend1'0W. 
wiscie nie w san1ym obr~bic miasta, lecz we w;si Tntajsze holendry s~ to poprostu walce, opatrzone 
Wie~rbki, o piQc wiorst od niego odleglej. ""':bubo nozami i umieszczone pozion1o w kadziach, do kt6-
papiernia ta nie jest, jak po,viedzielismy: w pel- rych \voda, ten drugi nieodzowny materyal przy fa
nem rozwini(Jciu do jakiego j~ wlasciciel dopro- brykacyi papieru, rna przystQp dowolny. Pnszcza
wadzic zamysla, to jednakzo zasluguje juz naszcze- j'l:c \Vyprane szn1aty w holenury, galgany zostaj~ 
golowszy opis, zaltlady bowiem tego rodzaju nie- potargane, pokrajane i w jednolit~ papk~ zmienio
CZQsto w kraju naszym napotkac n1ozna.,s U przej· ne. Papka, podobnie, jak i szmaty, ulega n1yciu, 
mosci administracyi tamtejszej winienem kilka co odbywa si~ znowu w holendrach, w ktorych je
szczegolow o nowych ulepszeniach jakie w urz'!- dnak noze stalo'\\"e zast~pione s~ drewnianemi. 
dzenin fhbryki na sposob zagraniczny poczyniono. Do wymycia massy niemalo przyczynia siQ wi-

Niema mozc fabrykacyi ktoraby w zasadach, jak rowy obrot tejze, jaki w skutek rnchu walca 
1·6wniez w wyborze srodkow i przyrz~dow, byla w kadzi rna miejsce. ~ 
prostsz~ od fabrykacyi papieru. Nawet nie technicy, Papka dostatecznie rozrobiona mi~sza siQ z pod
zwidziwszy fabryk~, powezmQ. dokladne wyobra- chloranem wapna, (chlorek wapna handlowy; ma· 
zenie o calym procesie wyrabiania tego tak wa- teryal ten w fabryce jest przygotowy"vany), rozpu
znego materyalu. ·• szczonyn1 w wodzie, ktory odbarwia z6ltf! lub po-

Bez w(!tpienia kazdemu z czytelnik6w jest \via- brudzon~ massQ. 
domem iz papier wyrabiaj~ z galganow, ktore Ilolendrow ze stalo,ven1i nozamj, w powyzszy, 
mog~ bye najrozmaitsze; pier,vsz~ wi~c czynno- jalr opisalismy, spos6b urz~dzonych znajduje si~ 
SCi~ jaka W papierni m.a miejsce jest rozsortO\Vanie dziesi~c, holendrO\V za~ do prania dwa. 
szmat wedlug gatunku i koloru, od ich gatunku VVybielona papka wraca znow do holendrow, 
bowietn zalezy dobroc wyrabianego papieru, gdzie 1ni~sza sig z klejen1, do gotowania lttorego 

W osobnycll salach szmaty rozdzielone mi~dzy w obocznej izbie znajdujC1 si~ drewniane nnczynia, 
I~obotnikow (kobiety i dzieci do tej czynnosci po- ogrzewane par~ \vodn~. Klej ,vyrabia si~ z miQsza
'vszechnie si<J uzywaj:J;) rozgatunkowuj~ siQ na 8 niny zywicy rzyli Ralafonii, sody, alunu, krochma· 
odmian, z kt6rych kaida rozdziela si~ znow na 32, In i wody; w tej wi~c mi~szaninie powstaj~ rnydla 
co czyni razem 256 gatunkow papiern, nie licz~c sodowe i glinkowe, czyni~ce papicr trudno przesi~
odmian zalez~cych od koloru i cienkosci san1ego kliwyru. 
wyrobu. Juz przy samem sortowaniu wi~ksze ka. Farbowanie papiern odby"'a si~ \V kadzi opa· 
walki bywajq. rozcinane na kosach pochylo do trzoncj n1i~szadlem, zk~d massa plynna przecho
plaszozyzny stolu przymoco,vanych, nastQpnie zas dzi na tak zwan~ maszyn~ bez /roJica. 
siek~ si~ ma~.zyn~ r~c~n~ i otrzepuj~ z kurzu i py- Nie jest 1noim zan1iarem opisywac szczegolowo 
lu na osobneJ ~aszymc ba:dzo pros~ego skladu. tQ maszyn~iJ, Smialo jednak powiedzithJ mogQ iZ 
Jes.tto "vale~ pto.nowy druc1any, rozp1~ty na dre- jezeli sluszny cJajemy poklask pifJknym i pro
wnia~ym skielcc1e; ~ walcu :ym umieszczony jest styn1 pomyslom ; to bez wq,tpieuia wynalazcy rna-

- drugt pelny, arewn1any, w p1erwszym obracac si~ szyny bez konca takowy si~ nalezy; szczegol
mog~cy. Na wewn~trznej powierzchni skieletu i niej zas wdzi~czni bye mu winni drukarze i ksi~
zewn~trznej wale a pelnego powbijane s~ naprze- garze, albowien1 obnizona obecnie cena papieru po
mi_an gwozdzie, tworz'!ce rodzaj pal cow mijaj~cych zwala im ci~gn~c znaczniejsze z naklad6w korzysci • 

• 

• 

• 



343 -
• 

Ogl~dajq,cy fabryk~ niepoma!u zostanie zdzi-
wiony prostem a dowcipnetn urz~dzeniem maszy
ny bez lconca; mozna tn bowietn widziec jak w je
dnym koncu leje sig plynna massa · papierowa, gdy 
w drugim koncu wychodzi poci~ty juz papier. Ca. 
la wi~c fa.bry kacya papieru rzec n1ozna ogranic.za 
si~ w niewielkim obrfJbie tnaszyny, do ktorej dozo
ro,vania wystarcza dw6cl1 ludzi, a czynno~c jej -
odbywa si~ z cal~ dokladnosciC!, z cal<! scislosci~ 
maten1atyczn~. 

Przy maszynie w tejze san1ej sali znajdnje siQ 
przyrz~d do krajania w arktlsze, a obok niego wa
ga, na ktorej oznacza si~ ci~zar jednego arkusza, 
zk~d latwo jest obliczyc ai~zar calej ryzy; papier 
bowiem w fabryce sprzedaje si~ hurtowo na wag~. 

Motorem poruszaj~cym n1a~zyn~ i \Vszystkie 
przyrz~dy s~ kola wodne, zwane turbinomi. W tem 
prosten1 urz~dzenin ze szczcg61n~ zr(Jcznosci~ 
umiano korzystac z 11olozeuia; woda bo1vien1 z wy
solco polozonego stawn, zasilauego Pilic~, spada 
U\viema obszernetni, okolo 30 stop dlugiemi ruran1i, 
nadaj~cemi ruch kolom. Motor ten posiada silg 50 
koni parowych i jest dostatecznym do uskutecznie
nia wszelkich wyn1aganych czynnosci tneehani
cznych. 

1V gornych CZQ~ciach buclynku znajduj~ sicc sale 
do sorto\vania i glansolvania papieru przeznaczone. 
Do wykonywania tycl1 czynnosci uzywa si~ dzieci 
i kobiet. · 

z tej okolicznotici zwrocie winienem uwagg, iz 
uzycie krajo,vych robotnikow do wykonywania 
wszelkich robot w fabryce policzyc nalezy za za
slugQ p. 1\Ioes. Zagraniczni bowie1n r~koclzielnicy, 
posiadajq,cy w k1·aju naszym . fabryki, z niecb~ci~ 
Z\vykle uzywaj~ obcych in1 mo,Yq. i nieuz<latnionych 
jeszcze robotnikow, i przenoszq. nad takowyeh cu
dzoziemeow, ktorzy, zbogaciwszy si~ na naszym 
chlebie, niety lko ze nie poczn,vaj~ siQ do jakiejkol
wiek wdzi~cznosci, lecz wrociwszy do swego kra
ju, zanosz~ tam o nas falszy\ve i niegodne pojQcia. 
Jal{kolwiek przenoszenie zagranicznego juz uzda
tnionego robotnika, nad krajowc6w dopiero nauki 
wymagaj'!cych, jest poniek~d usprawiedliwionem, 
to jednak dodac nalezy iz swojski robotnik, wy
magaj'!CY z pocz~tku nieco n1ozolu, pr~dko i z po
jfJtnosci~ wyncza si~ swego rzemiosla i mniej ko
sztuje anizeli sprowadzeni i drogo platni robotni
cy cudzoziemscy. 

.Papiernia pilecka, jak juz wzmia.nkowalismy, 
nie jest w pelnym rozwoju, gdyz wlasciciel rna 

zamiar posta,vic j~ na stopie pierwszych w kraju. 
'" tym celn liczba holendrow ma bye podwojon~, 
i druga 1naszyna bez ko!1ca dodanq.. 

Cieszymy si~ 1)rawdziwie z zamiaru p. lVloes'a, 
gdyz tylko konkurencya wplynt:!c moze na dobroc 
i ccng wyrobu, a papier u nas jest w nader lichych 
gatunkach i okropnic drogi. · · 

Opr6cz fabryki papieru, p. Moes mazamiarurz~
dzic nieopodal od n1iasta harto,vni~, z tym samym 
rozwojem co i fabryki przez nicgo w Chorzelu 
posiadane. Widzielismy juz wznosz~ce siQ mury 
tego zakladu, ktory, jalto blizcj 1niasta polozony, 
silniej tcz zapewne wplynie najego losy. 

Nie:zalujac trudo,v; po skalistej drodze wst~puje
my na szczyt opoki, dzwigaj~cej rozwaliny stare go 
zamczyska: to 81710/ e1z. .. 

V\r darlszy si~ na zr~b starego muru, uzbrojeni po
l ow~ lunet~, spogl~damy l)O okolicy. Coz za cudo
wny przecl nami rozwija si~ krajobraz! Tuszerokie 
~iwy, pokryte roznobarwn~ szatq,, ll~C::J; zlotego 
plonu nadziej~; owdzie blyszcz~cy krzyz wychylil 
siQ z poza drzew otaczaj::J;cych sielsk::J; osadCJ; tam 
szare slraly najezyly grzbiety; na jednych zasiadl 
cicmny bor, na clrugich zamki, co juz rozwalinami 
tylko bielej~ z daleka; wszystko to uj~te w wynio
sle ran1y mgl::J; osnutych Karpat, mi~dzy ktoremi 
Babia gora sniezne swe czolo wychyla. 

Stare rozwaliny smolenskiego zan1ku, jak ro
wnicz i sjwe jego .skaly, odzialy sw~ nagosc ko
biercetn swiezego zycia, pelnego wdzi~kow i r6-

, 

znobar\vnosci. umialo powiedziee mog~ iz wiQ-
ksza CZQSC krzewow krajo,vych na tutajszych pa
gorkach zarasta. Modrzew, swierk, jodla i sosna ., 
cieniuj~ si~ na przemiany z krze'\lvami i drzewen1 
li.' cia ten1, co na \vidzu przywylrlyn1 do jednostaj .. 
nych sosnowych las6w Mazowsza, nader silne czy .. 
ni ,vrazenie. Stare zlomy skal pokrywa mi~kki ko
bierzec mch6w, uwzorowany to rozlicznemi gatun
katni paproci, to kwieciem zywszej barwy. 

:r a kazdym kroku towarzyszf!. nam: skromny goz
dzik (Diantlzus armeria) lub modry kwiat przeta
cznika (Ve1'onica lo11gi(olia). Przy sciezkach wi
j~cych si~ po wzgorzach spotykasz: Ge1·aniu1n phe
utn i 'viele innych, ja~:. Salvia veJ•ticz"ttata, Jllentha 
silvestris, Campanula liliifolia, 1Uelarnphy1~unt vulga
tum, Achilea nobilis, Polypod-iu1n vulgare i t. p. 

W srod Z\Va}jsk zamku godn~ jest zwidzenia 
nadzwyczaj gl~boka w skale wykuta studnia, trud 
olbrzymi naszych praojcow. Obecnie przemysl, 
umiej:}cy ze wszystkiego korzystac, studni~ t~ za-
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stosowal do fabrykacyi szrutu, ktory przez przed
si~biorc~ prywatnego wyrabiany jest w dose zna
cznej ilosci. 

W okolicznych skupieniacb znajduje si~ piecza-
ra zwana Zega1·, w ktorej, wedlug podania, dwa ra
zy do roku, w dzien Bozego Ciala i w mytyczn~ 
wigili~ s. Jana, zegar p6lnoc oglasza. 

Przedsionek groty stanowi dziupla w ksztalcie 
litery 11, ltopula zas nader wysoko wznosi si~. 
w srodku groty pokazuj~ dol, lttory ma bye zawa
lon~ studni~h ukrywaj~c~ ow tajemniczy zegar. 

W zachodnio-p6lnocnej stronie Smolenia, na dro
dze ku Pilicy, znalezlismy sposobnosc widziec lo

. my wapienia. Tutajszy wapie11 po wypaleniu wy
daje wapno tak raz(!cej bialosci, iz bez W<!tpienia 
jest on niemal czystym chemicznie. 

• • . 

w apien 0 ktorym mowa nie smiem twierdzic 
do jakiej nalezy formacyi;jest pionowo ulawicony, 
bialy, z odlamem zoltawym, od cz~sci gliniastych 
pochodz~cym, mi~kki jak opoka kredowa, do 
ktorej jest nadzwyczaj podobny co do swego me· 
chanicznego zlozenia. Skamienialosci zawiera bar
dzo malo, lubo nie jest ich zupelnie pozbawionym •. 
Wapiet1 ten, jak powiedzielismy, 'vypalony wyda- · 
je wapno biale, tluste, latwo lasujC!ce si~. Gdy.by: 
z~ .. granic1! posiadano podobny gatunek kamienia, 
wnetby si~ potworzyly towarzystwa celem jego 
eksploatacyi i zamiany na wyborne wapno: u nas 
nikt naw~t o tern nie pomysli, a tak spoczywaj<~: 
dary natu]7y, oczekuj~c lepszych czasow . . 

Ada1n Wisticki. 
• 

• 
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• JAN SEBASTYAN BACH . 
.... 

PRZEZ 

Jozefa Sikorskiego. I 

Niema w dziejach sztuki nazwiska ktoreby przez 
tyle pokolen, w tylu .krajach i z tak~ si!~ swietnia
lo jak Bachow nazwisko; wi~c niema nazwiska 
ktoreby przypominalo tylu Judzi pelnych zaslugi. 
Szczegoly ich zaslug malo komu s~ dzis wiadome, 
ani opowiadao ich tutaj przystoi, jako nalez~cych 
do historyi muzylt.i drobiazgowo rozgl~danej, spe
cyalnym nawet ludziom niebardzo znanej. Tern 
mniej mogloby to obchodzic og6lczytelnikow, dla 
ktorych dosyc nadmienic ze Bachow bylo kilku
nastu, wszystko bardzo muzyce zasluzonych. Kil
ku z nich nawet znakomity wplyw wywarlo na 
bieg rzeczy muzycznycl1 w pewnyn1 czasie i miej
scu. Ze jednak i to jeszcze nie daje prawa do roz
glosnej po 'vszystkie czasy i miejsca slawy, do
wodem zapomnienie :jakiemuby uleglo bylo nazwi
sko Bach ow, gdyby nie jeden z nich, o ktorym m6-
wic mamy. Dzis, gdy si~ nazwisko to wspomiua 
bez imienia chrzestnego, niema w~tpliwosci nawet 
o kim mowa, bo swiat wie o jednym tylko Bachu. 
Na horyzoncie muzykalnym istotnie gwiazda to 
pierwszej wielkosci; ona glownie wplyn~la na za
szczytne calego rodu odznaczeuie , tak samo jak 

blask sloneczny obdarza promieniej~cem swiatlem 
inne ciala niebieskie. Sloncem owem w rodzinie 
Bach6w, mozna powiedziec w nier6wnie liczniej
szej rodzinie muzykow osnlnastego 'vieku, jest Jan 
Sebastyan Bach, ktorego tn przelotny .zy,vot ziem
ski i nigdy niezapon1niane zaslugi dla sztuki zamie
rzaj~c opowiedziec, mamy na wzgl~dzie gluchy 
odglos jakim brzmi jego slawa u nas, by go uwy
datnic cokolwiek. Nietyle wi~c w specyalne szcze
goly wchodzic b~dziemy, ilestreszczac si~ w ogol
niki, "\V krotkie zamkni~te orzeczenia, z ktorychby 
kazdy mogl sobie wyniklosc ich odgadn~c. 

Powszechne jest mniemanie ze kazdy wielki 
czlowielt od siebie samego datuje. Zastanawiaj~c 

si~ jednak nad okolicznoscian1i kt6re si~ na jego 
wielkosc zlozyly, dojrzec latwo ich wplyw prze
wazny na taki a nie inny wielkoscirozwoj, dajt!CY 
jej tak~ a nie inn~ opraw~, w ktorej tylko samej 
postac \Ve wlasciwem pokaznje si~ swietle. Do ta
kichto okolicznosci nalezy glownie rod czlowieka 
i jego wychowanie, a nadto duchowa epoki d~znosc, 
wedle ktorej i sam stan towarzyski si~ sklada. To 
tez niedarmo swiat zwykl SifJ pytac o pochodzenie 
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czlowieka, o szczegoly jego osobistego zywota publicznego ltola, w ktorem jako artysta byl zna-
0 barw~ tego zycia spolecznego, w ktorem czlo- ny i ceniony. 
wiek pojedynczy przewazne zaj<!l stanowisko. Pomijamy tu mniej ciekawe dla nas dzieje rodzi .. 

Pierwszy z Bachow o ktorym swia~ wie cokol- ny calej, by siQ copr~dzej do Sebastyana dostac. 
wiek, w skntek poszukiwan nad rodem wielkiego Wspomniemy jednak t~ okoHcznosc, ze dwaj sy
Sebastyana, byl V eit czy li Wit Bach, piekarz w nowie Wita Bacha, Hans i Jan 1), dzielnemi byli mu
Presburgu w W ~grzech. Bye moze iz zwyczajem, zykami, chociaz kazdy z nich mial wlasne rzemio
niegdys bardzo upowszechnionym, ktorego i dzis, slo z ktorego zyl. Starszy Hans, rownie jak i jego 
lubo mniej cz~sto, napotkac n1ozna przyklady, za- ojciec, byl piekarzem, i od niego to poszla linia· 
wod ojca przechodzil w familii Bachow na syna, i Bachow, ktorej kazdy czlonek byl muzykiem, naj
ze, jak pozniej muzyka, tak pierwej piekarstwo glo- cz~sciej znakomitym, a ktorej czwarte pokolenie 
wnem w tej rodzinie bylo zatrudnieniem, jakby Sebastyan uswietnil w tak niezrownany sposob, 
przeznaczeniem ich bylo zywic ludzi to materyal· ze o innych, jakkolwiek zash1zonych, prawie za- l' 
nym, to duchowym chlebem. W edlug zwyczaju pomniano. 
przed trze1na wiekami wrodzinach mieszczanskich Jan' Sebasty.an Bach urodzil siQ w Eisenach, 
wzi~tego, moglo zt~d pojsc nazwisko rod owe. Po- w marcu 1685 r., z ojca Jana Ambrozego, przydwor· 
danierodzinne przechowalo jego odmian~ Bach, co nego i miejskiego muzyka, ktory w niespelna dzie
takze zdaje si~ wsk·azywac na niemieckie pocho- si~c lat potem umarl. Malego Sebastyana pr.zyj~l 
dzenie familii tej, w W~grzech osiadlej 1). Z W~- do siebie o czternascie lat starszy od niego brat 
gier, zaj~tych w polowie przez Turkow, a w polowie Jan l{rzysztof, organista pod W ejmarem. Tu do
rozdzieranych klotniamimoznych, wygonily Wita piero rozwin~la si~ sklonnosc Sebastya.na do mu· 
Bacha przesladowania religijne, ktore z osiedle- zyki; wspierana nauk~ przez brata mu udzielan~, 
niem si~ w Presburgu jezuitow w 1561 r. po cz~ly wiodla go szybko przez mecbaniczne trudnosci i 
scigac protestanto,v i rozp~dzaly pracowitych nlie· do walki z trudnosciami innego rodzaju pobudzala. 
szczan w strony jednowiercami ich licznie zapel- Jak pragn~l i umial je pokonywac, niech nast~pu
nione. "Vit osiadl w Turyngii blizko Gotha, a przy- j~ca nczy opowiesc, tern godniejsza uwagi, ze si~ 
niosl z sob~ procz swego rzemiosla i narz~dzie rou.. odnosi do lat bardzo jeszcze mlodych, a wi~c 
zyczne cytr~ zwane 2

), na ktorem wygrywac lu- wskazuje na powolanie stanowczo zbudzone. Gdy 
bil i umial. juz Sebastyan wszelkie przegral i przepracowat 

z tych kilku biograficznych rys6w, dotycz~cych ' cwiczenia jakie mu brat poddawal ina pami~c je 
wiadomego przodka rodziny Bachow, widac wy- umial, zapragn~l jeszcze P..ozuac si~ z ksi~gq, peln~ 
tr,valosc w niedawno zapewne przyj~tyn1 prote- dziel najznak·omitszych owczesnych organistow, 
stantyzmie i zamilowanie w muzyce. Oba te rysy {znaczylo to tyle co mistrzow w muzyce). Brat 
jakby si~ im w spusciznie dostawaly, nacechowaly uporczywie mu jej odmawial, i chowal ksi~g~ do 
zycie wszystkich Bachow az do naszych czasow i szafy drzwiami w krat~ zamykanej. Mlody Se
mogf! bye przyj~te jako zasadnicze do pogl~du na bastyan tajemnie jC]; ztatnt~d noc~ przez krat~ wy
cal~ rodzin~. W zyciu i pracach najwydatniejsze- dobywal .. j przez jakie pol roku przepisywal sobie 
go jej czlonka widzit~my je do 'vysokiej pot~gi pod· przy swietle ksi~iyca, oczy,viscie nie zawsze r6-
niesione. Dodawszy do nich skromny mieszczan- 1 wno jasnem, nigdy podobno wygodnem. Dosyc 
ski obyczaj, prostot~ stanu i 'vieku, barw~ charak- szcz~sliwy by tajemne swe przedsi~wzi~cie przy
teru niemieckiego, lubi~cego siQ w szperania za- wiesc do konca, nie umial si~ widac ukryc z jego 
ciekac, pracowitosc niezmordowan~, a wszystko owocem; pozbawiony tak pracowicie sformowane
owiane genialnosci~, b~dziemy micli przyblizone go odpisu, odzyskal go dopiero po smierci twar
poj~cie tego, czen1 bye musial Sebastyan Bach dla dego brata, ktora niedlugo nast~pila. Nie jed en ten 
muzyki owczesnej i niewielkiego jeszcze wtedy szczegol dowodzi wytrwalosci Sebastyana w pra

1) Backen niemieckie znaczy piec, vvypiekac; pro\vincyo
nalizm dzis j eszc.ze nazywa piekarza: Bttc k, zamiast popra\V· 
niejszego Biicke1,. 

2) Narz~Llzie w· rodzaju (dzisiajszej) gitary, o czterech lub 
szesciu strnnach tnetalowych, tak dawniej upo\vszechnione, 
jak dzis flecik lub harmonijka. 

cy: obfituje 'v nie cale jego zycie. Ale mlodosc 
szczegolniej pos\vi~cen wymagala, by osierocialy 

1) Dwa te imiona, Hans i Jan, zdajq sie do jednej osoby na
leiec. Jednak badacze dziejo\v rodziny Bach6w wyrainie ich 
odroiniaj<} i ostrzegaj<l by jednego za drugiego niebra6. 
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powtornie 1nlodzieniec izostawiony wlasnym silom, rem w 1736 r. Obowi~zki sw0je i tytuly zatrzymal az 
znalazlszy szczuple utrzymanie jako dyszkantysta do smierci, ktora "v polowie roku 1750 nastq,pila._ 
przy gimnazyum "\V Liineburgu, mogl pracowac Na jakic pol roku pierwej zagaslo juz bylo swia
sam nad wlasn<hn w muzycc ksztalcenien1 si~, t!o sloneczne dla oczu biednego knntora; u lnbo 
oraz odbywac niejednokrotnie dosyc odlegle po- na kilka dni przc<l zgonem ujrzal je znowu, jakby 
droze, dla slyszenia slynnych organistow i zgroma- cuden1, byl to tylko znak ostatnicl1 prac natury 
dzen muzycznych. w jego organizmie i przepo,viedni~ ze \vkrotce 

Po trzecbletnim w Liineburgn pobycie dostal pojdzie wiekuiste s\viatlo ogl~dnc. Tyle co do oso
siQ doksi~zQCO·wejmarskiego dworu jako skrzypek, bistych los ow Bacl1a. 
ale go zdolnosci i umiej~tnosc zrobily "vkrotce or- 1 Charakter jego pi~knie si~ przedstawia ze wszys
ganistq, w Arnstadt. Odt~d datuje glownie oddanie tkich szczegolow jego zycia, kt6rych tu mnostwo 
si~ jego organom i kompozycyi. Dla posunif2cia godnych wspo1nnienia opuscilem. Pracowitosc, 
si~naukowego w swym zawodzie, opuscil Arnstadt porzt!-delc, zgodnosc, religijnose, sprawiedliwosc 
na ltwartal, udaj~c si~ pieszo, niby w~drowny cze- w occnianiu znslug rywali lub holdnj~cych innemu 
la~nik, do Lubeki, by tam korzystac z wy kladu kicrunkowi w sztuce, skromnosc, przy pojmowanin 
slynnego organisty i kompozytora Burlcl1ude 1). swej wartosci, milosc rodzinna rozs~dna, oto przy. 
Wkr6tce po powrocie do Arnstadt przeniosl si~ do mioty Bacha jako czlowieka i artysty. 
Miihlhausen (1707), a w rok poten1 do W ejmaru, jako Znaczenie roznych w jego zyciu wypadk6w, 
organista nadworny. Tamto mistrzost,vo jegu wply'v ich naartystyczne jego dzialanie, wieleby 
w zo.zywanin najpot~zniejszego z narz~dci_ ruuzy- zyskaly na zgl~bieniunatury spoleczenstwa owczes
cznych uzno.ne zostalo, a niedlngo poten1 i genial- nego. Ze to szcroki musialby bye rysunek, a Iniej
llosc 'v lron1pozycyi, gdy 1nianowany koncert- see tu nan za szczuple, wi~c zaled wie sobie pozwo
mistrzem d\VOl'll wejmarskiego, Z obowiq,zkn 111U- lie l110Zlla kilkn slO\V, kilkn ogolnikow sciq,gaj~
sia} dostarczac utworow oryginalnych, gl6wnie cych si~ wpro t do stann Bacha i jego sztuki. Bez 
lroscielnych. Tam takze wielu \vyk.szta}cil uczniow, tego, postac czlowieka bylaby sa1notn~, oderwan~ 
z ktorych najznakomitszym san1 nazywal Voglera, od zycia, albo co gorsza moze, domysliwosci~ czy
maj~cego z czasexn w osobie swej pol~czyc dwa telnil{a w polozenic tnuzykow dzisiajsze i w dzi
gl6wne W OWCzesnych niemieckich IUio.stach Ul'Z~- Siajsze pojgcia lTIUzy kalne wt}OCZOU:t. 
dy, burmistrza i organisty. vVsla,vionego jnz Ba- : Jak 'v zyciu politycznem krajow za czasow Bacha · 
cha ci~gniono tu i owdzie na odpo,viednie posady, panowala cisza zakra\vajq.ca na nieruchomosc i obo
choc daremnie. Z W cjn1arn bylby si~ oddalil, ale j~tnosc w porownaniu z czynnosciq. dzisiajszq, w mi~
dla jednej tylko posady organisty w I-Iamburgu, o dzy-narodowych stosunkach, tak i \V zyciu pry"ra
ktor~ si~ san1 nawet ubiego.l, tak dla znakotnitosci tnetn i 'v zyciu arty~tycznem prze,vazala cisza mie
miej~ca, jako i przepysznych organ ow. Posady szczanska, upodobn.nje w prostych przyjemno8cjacl1 
tej jednak nie dostal, nlimo zlozonych tainze do- zycia rodzinnego, zadowolenie z uznania swej dzia
wodow mistrzostwa, kt6re wszystkicl1 wspolnbie- lalnosci wmafem k6lku znajotnych i powinowatych 
gaj~cych si~ znvvstydzily. Jedyne tez to bylo niepo- zdobytego. Szczeg6Iniej tez w Nien1czech, zdawna · 
wodzenie Bacha w tym rodzaju. Wynagradzaly mu 1na n1ale panstew ka rozprysni~tycl1, wigc do inicya. 
je uwielbienia i holdy wszystkich ktorzy jcgo wyz- tywy polityczncj mniej zdolnych i bierne rnczej niz 
szosc pojmowali, r6wnie jo.k zaszczytne tytnly i czynne wiod<!cych zycie, spok6j, domatorstwo, glo
wzglQdy, kt6re1ui go koronowane osoby obdarzaly. 'vn~ byly cech~ \vszelkiego dzialania . . Czynnosc u
Zostalnakoniec w J 723 r. kantorem i dyrcktore1n myslo\va ograniczala si~ na n1arzeniu i szperaniu. 
przy wslawionej przez siebie szkole Tomasza Raczej niz tworzyc fakta, ,volano siQ zastanawiac 
{ Thon1as-Schule) w Lipsku, a 'v skutek 'vyroslych l nacl ten1i ktorc juz n1in~ly, a n1iauowicie nad rcfor
zt~d z dwor~m stosunkow, mianowany nad\vornym t macy~ religijn~, ostatnim wielkim fakte1n, kt6ry 
krola polski ego i elektora saskiego kon1pozyto- wpra,vdzie cal~ EuropfJ poruszyl, ale glownie Niem

1) Z h~j to po'droiy Bacha do Lubeki zrobiono legend~ na· 
pchanq roinemi poetycznosciami, jak to si~ zwylde dzieje 
z droboym faktem rozwalkowanym na szerokq opowiesc. Zna
leic j<l moina przeloion~ na j~zyk polski \V 22 tomie wize
runk6w naukowych krakowskich. 

cami wstrz~sn~l tak potfJznie, ze wywr6cone stosunki 
i kierunki mysli potrzebowaly dlugiego czasu i 'spo
koju, by si~ ulozyc do nowej rownowagi w mysli i 
w zyciu. w tyro spokoju wypoczy,val swiat nieja-

• 
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ko po dawniejszej burzy i zbieral siJy do wytrwania 
w nowej , maj~cej si~ nan zwalic niedlugo. Ale 
jeszcze za czasow Bacha pol wieku brakowalo, za
nim pisma myslicieli i nowatorow francuzkich j~ly 
si~ wciskac do reszty Europy. Wszystko spalo na 
wulkanie; kazdy spokojny i zadowolony byl z dnia 
na dzien; pewny ze nic trybu zwy klego nie zmieni, 
nie widzial coby go zmienic moglo. 

To samo bylo z literatur~i sztukami, a szczeg61-
niej z 1nuzylr~, ktora, jako z religijnosci wyrosla i 
jeszcze w6wczas glownie si~ na niej wspieraj~ca, 
nawet igraszk~ obloczyla w powag~, a przez zle 
zrozumienie powagi, sztucznosc wciskala w to na
wet, co tylko prostot~ oddyohac bylo powinno. My
sl~cy i szperaj~cy kontrapunkt wszystkie Inuzyki 
niemieckiej sfery obj~l w swe chlodne usciski; na
rz~dziom muzycznym za wzor do nasladowania 
w styln narzucil organy, instrument arcy-religijny, 
a choral zrobil glownem zadaniem kompozytora. 1

) 

Wprawdzie swiatowosczdobywala sobie tu i owdzie 
no we maniery i ozdoby; uwazane to jednak bylo ja
ko wyj~tek, nie jako zwyczaj, jako przypadlosc, nie 
jako rodzaj. Taki byl duch sztuki 6wczesnej. Zmu · 
szal on ~rtystow do prac dlugoletnich i twardych, 
co przy niezr~cznosci metody i ~agmatwaniu teoryi 
przeprowadzajt!cej wlasnie wowczas muzyk~ z to
nacyj koscielnych do dzisiajszego systemu, opoznia
lo bardzo epok~ tworczosci, ale plody jej tem doj
rzalszemi czynilo. To tez kto wowczas ehcial za
slnzyc na miano artysty, musial bye w kazdej ga· 
}<zzi muzykalnosci biegly, a umiej~tnosc jego cz~
stoby dzisiaj na kilku artystow starczyla. 

Polozenie osobiste muzykow wynikalo z ukladu 
towarzyskiego. Kto byl bieglym w swym zawodzie, 
znajdowal chleb w domu i nie potrzebowal wloczyc 
si~ po swiecie, jak dzisiajsi koczuj~cy wirtuozi. Zt~d 
podroze artystyczne do rzadkosci nalezaly; a gdy 
je kto przedsi~bral, to chyba dla poznania si~ z ja
kim znakomitym czlonkiem tegoz samego zawodu 
i dla korzystania od niego, albo t~ez wyj~tkowemi 
okolicznosciami wyruszony ze swego gniazda, ze 

I t) Tak dalece to jest prawdEt, i.e nawet w _gronie at·ty?tow 
~hwilc zabawie muzyknlnej poswi.~cone c~~tn1e choralo\~t od
tlawano. Ulubion~ byta w6·wczas Impro\iVt.zacya harmo_n1c~na, 
to jest zbioro,va. Kazdy z majqcyeh udztal w zabaw~e~ 1mal 
si~ piesni jakiej, najcz~sciej choralu, i 'vszyscy raz~m ~piewa
"Ii, naginajilc s·we harmonie i rytmy do chorafu Jako. tenor 
(glos niezmieniony \V nie~em) przyj~tego. PrzypuszczaJ C}C na: 
·wet niezmiernq, kontrapunktyc.znq wpraw~, tatwo .odga.dn&~ 
ile nieporozumien i smiesznosci \V takie ex~e7np.oralta we~.skac 
~si~ musiato. W najszcz~slhvszem zu8.rzen1u n1c znakom1tego 
z tego powstac nie moglo. 

swych okolic; a wtenczas, byle dal dowod dziel
nosci w swojem powolaniu, to i znalazl miejsce 
przy j al{im dworze panuj~cego lub magnackim, 
przy jakim k osciele lub szkole jakiej miejskiej albo 
ksi~z~cej. Podobac si~ swemu protektorowi i jego 
dworzanom, zachwycic improwizacy~ na organa()h 
gmin~ na nabozenstwo zebran~, zadziwic kolegow 
w sztuce mistrzostwem w kontrapunkcie, oto szcz~
scie za jakithn si~ ubiegal owczesny artysta muzycz
ny. Byt materyalny, skromny zwykle, wystarczal 
skromnym potrz~bom, i zostawalo jeszcze na jaki 
wybryk od czasu do czasu, dla uprzyje1nnienia zy
cia. Takie jest stanowisko z ktorego zapatrywac 
si~ nalezy ogolnie na polozenie muzyk6w owcze-
snych, a wi~c i Baeha. . 

By poj(!c czemu in1i~ tego mistrza mialo juz za 
zycia jego tyle rozglosu i coraz go wi~cej nabiera, 
trzeba go badac w kazdej oddzielnej gal~zi zaslugi 
n1uzycznej. Wtedy sifJ·pokaze ile w kazdej byl wyz. 
szym, nietylko nad wspolczesnych, ale i nad dzisiaj
szych, ~torzy mn jeszcze pod niektoremi wzglfJda
mi sprostac dot(!d niezdolali. Nie mozna tu w obszer
ne wchodzic wywody, choc si~ przez to przyjdzie 
pozbawic niejednego dowodu genialnosci Bacha , 
utrudnic sobie niezmiernie przediiawienie go we 
wlasciwem swietle, pokazanie go tak wielkim, jak 
byl w istocie. Robi~c co mozna, zacznijtny od za
slugi wirtuoza na klawikordzie, ktore to narzfJdzie 
wiele mu 'vinno. 

Za czasow Bacha dziecinny to byl instrument, 
w porownaniu z tem czem jest dzisiaj ' a przeciez 
6wczesny swiat muzykalny CZfJSto go uzywal. Ub6-
stwo jego pochodzilo z wielu przyczyn. Najprz6d 
z prostoty kompozycyj na klawikord ukladanych. 
l{ilka tancow, z ktorych wzi~tsze bywaly: Alle
mande, Sarabanda, Miusetta i Giga, oto juz wszy
stko czego od zwyklego gracza z~dano. Toccata, 
preludye, fantazyowanie w postaci waryaeyj, ana
wetfugi pelne sztucznosci, wszystko na dany temat, 
stanowily wydzial znakomitego artysty. Pod me
chanicznym wzglfJdem wszystko to bywalo latwe i 
tak proste najczfJsciej, ze lewa r~ka graj~cego na 
klawikordzie zajmowala si~ tylko pojedynczemi 
tonami basu, niell:.iedy oktawami je wzmacniaj~c. 
Duch gry owczesnych wirtuozow sklanial si~ do 
wyszukanego cieniowania i ozdobnosci, polegaj~cej 
na drobiazgowem wyminiaturowaniu spiewu, roz
plywaj'!-cego si~ ustawicznie w rozne pasazyki i 
:figurki. Melodya wi~c wygl~dala jak poobwieszana · 
cackami, maj~cemi dowodzic jej smaku i zywotno I 

.. 
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sci. Szczeg6lniej Francuzi odznaczali si~ t~ wy
kwintn~ maniernosci~, kt6r~ dzisiaj przeladowaniem 
·by nazwano. Bach zrobil tu krok pierwszy, upro
szcznj~c zbytek, lubo i u niego jeszcze nieco zarazy 
pozostalo w drobniejszych pracach, jak niektore 
taneczne albo i wi~ksze, umy~lnie styl francuzki na
sladujG!ce. Ale Bach posiadal tak niewypowiedzia
ny wdzi~k i elegancy~ wy konania, min1o przewaza
j~cej powagi, ze wszytkich wspolczesnych pod tyn1 
wzgl~dem przewyzszal, a wi~cej jeszcze latwosci~ 
z jnk~ nieslychane i niewidziane do jego czas6w 

·trndnosci mechaniczne pokonywal. Obie te strony 
gry swojej winien byltnetodzie ,vlasnej dotkniQcia 
i ulozenia palc6w. Kto zna fortepian, 'vie ile to o
boje jest waznem. Pierwsze wplywa na styl (by nie 
m6wic o pi~knosci tonn, najmniej zaleznego od fa
brykanta, pi~knosci kt6r~ wielu same1nn tylko 
dotkni~ciu przypisuje); a zn6w dobry ukladpalc6w 
pomaga do latwego pok.onania trndnosci mecha
nicznych i juz prawie polow~ ich usuwa. Pod tym 
wzglQdem dosye powiedziec zc do czas6w Bacha 
trzech tylko uzywano palc6w, obywaj~c si~ ilc mo
zna bez innych. On dopiero wszystkich pi~ciu za
potrzcbowal do swoich ltompozycyj, obn1yslil sto
sowne cwiczeJtia i polozyl podstaw~ dzisiajszej gry 
na fortepianie co do strony mechanicznej, a osobi
st~ prac~ i wykonanie1n rzeczy dot~d niepodobnych 
dowiodl dobroci swej metody. Ile zas wplywal na 
ducha narz~dzi i wzrost kompozycyj na nie prze
znaczonych, domyslec si~ mozna. Dodajmy ze fabry
czn~ stron~ instrutnentn takze poprawil, 1

) co wi~
cej, nawet do wzrostu ogolnej n1uzyki siQ przylozyl 
san1em strojeniem swego l{lawikordu, wypQdzajq.c 
na zawsze z muzylti tak zwanego ,vilka i spro,va
dzaj~c wszelkie tonacye instrumentu do teinpcratu
ry r6wnobrzmiennej 2), co stano\vczo zdj~lo z mu
zyki przymus jalti j~ gni6tl dot'!d w uzywaniu nlo
dulacyj, czyli w wy'borze i zn1ianie stanowiska z ja-

.kiego muzyka zapatruje si~ na sw6j przedmiot. 
Bylo to wi~c niejako podbicie1n nowych dla Inu-

1 zy ki swiat6w' i 0 drugie tyle przynajmniej pomno
zylo srodki okreslania uczuc, ile ich dot~d posia· 
dala ze wzgl~du na.harn1oniq,. Gdyby tu 1nozna 
opowiedziec zasad~ wedlug kt6rej strojono kla\vi-

t) Silbermann, pier\vszy fabrykant fortepianow nieco do 
dzisiajszych podobnych, z po\vodu tozsamosci metody " 'Y· 
d.oby\vania tonu, szedt za radarni Bacha w urzEtdzeniu niekt6-
ryoh szczeg6l6w. 

• 2) 0 wilku w muzyce i temperaturze rownobrzmiennej 
objasni bliiej m6j ,Dor~cznik muzyczny .. H 

kord y i organy do czas6w Bacha, wy kazac ciasnot~ 
w kt6rej kurczyla si~ muzyka dlatego tylko~ ze 
teoretycy niesmieli wyjsc za obr~b.liczb~ wskazany, 
(kanonika, matematyczna CZQSC muzyki) i por6wnac 
z tern przemian~ jak~ Bach za pomoc~ temperatury 
r6wnobrzmiennej '\vprowadzil do 1nuzyki, toby sifJ 
latwo dostrzeglo ze w piersi tego czlowieka bylo 
wi~cej czucia niz go 1n6gl pomiescic w 6wczesnej 
sztnce, i ze party koniecznosci~ wypowiedzenia co 
pragn~l, musial wejsc na drogfJ ktor~ juz liczba isc 
nie moze, opuscic nauk~, by si~ do sztbki dostac, 
realnosc idealnosci~ rozprz estrzenic. 

Jaltkolwiek nieztnierne byly zaslugi Bacha dla 
klawikordn, a wiQC i dzisiajszego fortepianu '), 
przyznac jednak nalezy ze go potomni przeszli 
w sztuce traktowania tego narzQdzia muzycznego 
i doprowadzili j~ do tak wysokiego stopnia, iz tyl
ko sledzenie historycznego jej rozwoju okazac zdo .. 
la ze to istotnie Bachowi, a nic komu innemu, 
wdzi~cznosc si~ nalezy za pierwsze i do dzis dnia 
utrzymane nowosci. Wielkim byl Bach wirtuozem 
na klawikordzie, ale dzisiajsi wygl~dajq, przy nim 
jak olbrzymy, jakkol,vielr jest pewien rodzaj tru
dnosci, z 'Ylnsciwego ducba kompozycyi wynikaj~
cy, 'v kt6rym go nikt nie przejclzie, rodzaj n1alo 
dzis wprawiany wwykonaniu, mniojjeszcze w kom
pozycyi 2 ) . Inaczej z organa1ni. Co tan1 Bach 
wprowadzil, pozostalo w sercu, co na nich zrobic 
u1nial, pozostalo nie<loscignionem, czy to jako styl 
i fantazya, czyjako wykonanieuwazac je b~dzie!11y. 
Trafnosc metody w ukladzie palc6w (applikatura), 
wyrobicnie ich niczn1ierne i wszechstronne, jakie 
sobie zdobyl z zelazn~ wytrwalosci~, pracujt!c w du
chu o'\vej metody, niezr6wnana zr<Jcznosc n6g w u
zyciu pedalu, St! to 111echanicznc srodki, lctore1ni 
przewyzszyl wszystkich poprzednich organist6w, 
a jak widac z jego dziel, i p6zniejszym tak trudne 
zosta,vil zadanie, ze go podobno nikt w zupelnosci 
nie rozwi~zal. \V szystko to znalazlo si~ 'v Baehu 

• 

nie gwoli sobie sam emu, ale gwoli muzycc, kt6rej 
dnch zolbrzymialy potrzebo'\val srodk6w nie lada 
by uwidomionym zostal. "VV znioslosc organowego 
stylu Bacha, bogactwo mysli, niezwykly a logicz
ny icll rozwoj, pelnosc brzmienia wieloglosowosci~ 

1) Najlepiej przekonac si~ o tern moina z dziela )ednc~o 
z syno\v Bacha, Emanuel a, pod t~ t~tfem: Versuch u ber d1e 
wahre Art das Clavier zu spiel en . . Druga jego edycya, ktor4 
mam przed sohQ, jest berlinska 1759 r. 

2) Rodzaj p{)lifonicLny czyli wieloglosowy, ktorego wytqcz
nie Bach uiy"'al. 

• 
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wy,vo}ana, poj~cie waznosci kazclego glosu W przed- przctnian~ zaprowauza W istniejc!Cenl dotC!-U. Jakaz 
stawieniu og6lncgo choru ludzkosci organami si~ wi~c n1usiala bye praco,vitosc Bacha, gdy oprocz 
tlumacz~cej, zt~d sn1iale i niepodlegle prowadze- przepro,vadzenia swych nlysli artystycznych, spro
nie kazdego, stosownosc do n1iejsca, zroznmienie stal jcszcze licznym obowi~zl{om swego polozcnia 
instrumentu i wyczerpni~cie jego zasobow ni('zn1ier- urzQdo,vego i to,varzyskiego. IComponowac, ·uczyc, 
nych, a 'v ten1 'vszy-stkienl ei~gla nowosc i S\Vie- dyrygownc, grac osobiscie u dworu i 'V kosciolacb, 
zosc, ci~gla sila i pra,vda, oto cechy duchowej odby,vac skrupulatne rewizye organow, uc.zynic 
strony dzialalno~ci Bacha jako organisty. Przez zadosyc wymaganiom towarzyskim ktorc na1l. S}1t\

ni~ i dla niej 'vszyst ko rozwin~l lub stworzyl, co dly z po,vocln mistrzost,va jego i rozglosu itnicnia, 
dot~d za wielkosc organistowskq, jest uwazane, a a naclto piel~gnowae jeszcze sztukQ w don1owen1 
czego siQ j~l, dopro,vadzil talc daleko, ze jnz po zaciszu, 7.aznajamiac si~ z ludzmi i ich dziela1ni, nie
nim nic do zrobienia nie zostnlo. Regestratura np. zanicdbac przyten1 liczucj rodziny troskliwie wy
organow 1), dotQ-d jako nstalona doswiadczeniem chovvywancj, bylo to tyle, ze tylko namjQtnosc do 
uwazana i spisana przez da,vniejszych orgauistow, sztuki, genialnoRci~ poparta, wszystko nlatwiac 
jako szetnat wiernie zustoso,vany i zawszc jedno- n1ogla, 1u.t wszystko sil ciala i duszy dostarczyc. 
stajnie obowi~zujqcy, stala siQ u Bacha prze1nicnn~. • Czc1n byl Bach dla wspolczesnych jako 'virtuoz 
wedle celu i dncha kon1pozycyj, i rzec n1ozna in- na kla,vikordzie i organach, jako czlo,viek urz~do
strumentacyq, z estetyczncgo pogl~du na sztuk~ ' wy o wysoko ccnionym artyztnie i zdaniu, jako 
wynikaj~c~. VV t en1 jnz san1c1n jest dowod szero- czlowiek prywatny, jako nanczyci cl 'vreszcie, stra
kiego i artystycznego pogl~c1u Bacha na organy cone ella nas zostalo ponie kQd, o ile zywym bylo 
i 1nuzyk~, a nadto pewnosc zc nict.ylkowewnQtrzn~ czyncn1, niedajct-cynl siQ uwiecznie, by t.cz i ,v naj
lcompozycyistron~pie1Qgno'"'r ~d, ale un1ial tcz iocc · wierniejszem podnniu. Podanic bo,vienl dncha rze
niC. niezn1ierny wplyw 1natcryalncgo brztnicnia na czy, nie jej cialo, przechovvac ntoio, z tego dncha 
sluchacza. Roznorodnosc tcgo brzmienia wido- tylko o zy,votnosci dzialania mozna robic wnioski. 
cznie 1niala u niego wielkie znacz enie, kiccly oso- Zaistc, duch czynnoBci Bacha 111n. ial bye olbrzymi, 
bist~ pracq, przyswoil sobie kilka narz~dzi sn1ycz- skoro tylc czasu przctrwal, wyrabiajQC czlowicko
ko,vych, a vvidz~c brak. jnstrumentow i 1noznosc wi nigdy jnz nie1najQcy przebrztnicc rozglos, rzecz 
st\vorzenia nowych muzyce tlun1acz6w, wynalazl dzi\vna, rozglos coraz silnicjszy, '" miarQ jak coraz 
parQ narzQdzi, ktore, jakkolwiek. tyJko odtnianq. gl~bioj w krain~ przcszfosci ucieka chwiln, w kt6 .. 
hyly juz znajotnych, przekony,vaj~ 0 potrzebie dn- rej blniertclna j ego powloka w proch si ~ rozsypa
cha wynalazcy 'vypo,viaclanio, n1y~li nieby,valych la. J3yl czns ze I.tietyle s ig Z()jnlo\vano Bachen1 jak. 
dot~d, nieby,vale1ni srodkatni 2 ). clzisi~j, nietyle ilc nato zaslnzyl. Po,vody tego latwe 

Bach wszystkiego osobiscic dotykal, ci«!glc n1y- bardzo do zrozumicnia. Chociaz Bach zyl 'v cza
slal 0 rozszerzeniu granic W ktorych zakrcsie roz- sie s]abnf!Cego jnz uc.zucia rehgijnego, jednak 

1vijaly iQ dot~d czynnosci tnuzyczne, i ,, .. sz~dzie closye ono j eszcze 1nocne bylo, ahy 'vszystkie glo· 
dal clo~vod ,vynalazczego dncha, ten1 trafhit~j dqz~- 'vno kierunki lndzkich czynnosci zn1usic do sluze · 
cego, ze n1niej na rozutnie, 'viQccj na natchnieniu nia sobic . Stan taki rzeczy, najdlniej sig przecho ... 
sig ,vspieral. To osobiste dotykanie wszystkiego, wnj:.1cy w Niernczech protestanckich, poclbil sobie 
ta ,valka z forn1~ by j~ ella objQcia trcsci wyksztal- mnzykQ tan1eczn~. tak dalece, zc zaledwie si~ wa
cic, san1e jnz zabieraly Bacbo,vi wiele czasn, kto- zyla zrobic krok jakis zcwnC!trz kosciola. To tez 
rego knzda czynno.~ e czlo,vicka potrzebuje tcn1 najznnkon1itsze o\vczesnych 1nnzyk6'v dziela, a 
wi~cej, itn rna bye dokladniej sza, in1 radykaluiejszq. mianowicie i Bacha, \V og6le religijne byly, a przy-

1) Hegeslra ot·gan<'nv, Sf! to niejako pojedyncz.e instrut!lenta, 
z l't6rych s i~ jcden z.Liorowy in strument sklada .. Ko.mlH~a<"ya 
zr~czna w zazycin tych a n:e innych w danym ralle, JCS l JeunQ 
z \Vainiejszych czynnosci organisty. 

·2) Narz~dJ.ia te .wyszly z. uzycia. Jeun? z ni.ch, ~iola poul· 
posa, byla to allow ka w iQkszego rozmtaru. 1 o 5 ~ t,runach ~ 
drugie hyto zlozcniem lutni i klawik ordu, nualo z~' 1crz~cc_ 1 

Jnetalowe strnny. Zastosowaniern klaw iatury chCJal pewn1e 
Bach ulHtwic stwarzanie ef~ktu lubego, j aki miala takie z.a
niedbana ju.i dtisiaj a1norka (viola <.ramore). 

1\SI~GA s,viATA. Cz II. R. v. 

najtnniej nacecbowane po,vag~ w jak:t religijnosc 
wszystko oblekala. Gdy z czascn1 coraz 'vi~ksze 
ostudzenie w zapalc religijnyn1, przcclswit no,vszej 
fi}ozofii, 'ViQkszy ku swiatowosci stworzy} pop~d, 
w6,vczas lekka tnuzyka "\17loska i zblizona do nicj 
I)OU wielf! 'vzgl~dami francuzka, w samychze Niem
czech gor~ nad mnzyk~ niemieck~ wzi~ly na czas 
niejaki. Dziela Bacha zaniedbaue zostaly, ( choc 

4.5 
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nigdy zapomniane zupelnie) jakby Niemcy zaparli 
siQ swego charakteru i sposobu widzenia, szukaj~c 
tego, co nietylko im samym dogodnicjsze i lepsze 
siQ zda\valo, a co na chwilQ bylo ogoln~ wszyst
tkich lndow dt!znosci~: zjednoczenia siQ myslq,, 
mimo rozdzialnnarodo,vosci. Wigc i 'v6wezas blq.d 
dlugo trwae niexnogl nigdzie, a gdy narody powo
li do satnoistuo~ei wraeac pocz~ly, dostrzegly jak 
daleko zcszly z drogi najnaturalniejszej dla nich. 
By na niC! zn6w trafic, " 'rocono do tcgo co bylo 
niegdys niezaprzeczou~ 'vyniklosci<! don1o\vego 
zywota. Nien1cy rzucili si~ z podw6jn~ gorliwosci~ 
do Bacha, jako najgodniejszcgo \V dziale n1uzyki, 
i poci~gnQli zn sobq, swiat caly glQbszych tnyslicieli 
wszystkich nnrodow. Bo wsz~dzie nzna\vano t~ 
wielk~ prawdg, zc geniusz wsp6lnf1 wszystkich jest 
wlnsnosci~ i reprezentantexu jakicjs i<lei do ludz
lcosci calcj nalcz~cej. It~ si~ wiQcej ludzie roz
patrnj<1 w gcnialnyn1 czlowickn, ten1 wigcej go poj
muj~ i kocbajt!. Dzis 'vi~c sypic1 siQ coraz no,ve 
wydania, a coraz kon1plctniejsz0, dziel1nistrza, dla 
ktorego czc~c jnz obccna ro,vna siQ t ej prawie, jak~ 
starozytuoHe dla s'voich polbogo'v przcL·howy,vala. 

Glownic w Nicmczech gorujc!Ca do czasow Ba
clla n1uzyka nic1niecka tetn sig r6znila od \vloskiej 
i zapatrujQ.cej siQ na ni~ francuzl<iej, ze gcly te nn. 
1uclodyjnyn1 opicr~ly si~ zywiolc, glos lndzki bra
ly za pnnkt oparciu , a V\'i~c glo,vnie na \vdzigk, 
lelckosc i uczucie siQ ogl~daly, to tan1ta zy,viol 
harn1ouiczny coraz kunszto,vniej 'vyk~ztalcala so
hie, saclzila siQ na gl~bokosc i silQ; zy,votnosci za
tein ,viQcej w sobie n1iala niz t[uute. '';-lasciwie 
n16wit!c tu i tan1 grzeszono; tu wpttdano 'v oschlosc 
i sztuczno~c, tam \V bladosc i \vycicl1czenie. ..l\.. ze 
dla rozroslych pojgc i 'vybujalych ucztH~ obojga 
zywiolow 1nuzyki bylo potrzcbu, 'vi~c siQ stulo 
powoli ze Wlosi od Nierncow, a ci od 1Vloch6"v, 
uczyc si~ zaczQli. hll1i~szanic dw6ch tych rodza
jow, uprzedznjc!Ce splat pozniejszy idei, dokonane 
pier\vej w sztucc niz w polit:lce, bylo ula nlnzyki 
blogosla,vicust,vem. Zaden z narod6'v o\vych nie 
zrzekl siQ tcgo do czego mial uaturalny pO})~d, ale 
tcz i wylC!cznosc drnvnicjsza zginQla. Dzis nietyl
ko szanuj~ \VC "\V!oszech n1uzyk~ instrnn1cntalnct, 
ale jC1 i naslado\vac UllliCj<!, choc to pole glownie 
muzyki nietnieckiej. 'V Nien1czech znow n1uzyka 
Wloska dzisiuj dalek0 Szerzej rOZ\\TiniQta 11iz ojczy
sta, a satni kompozytorowie nienlicccy s~ rauzi ile 
1·azy si~ in1 uda nasladowac \Vloskicb, 'V pracach 
szczeg6lniej dla spiewu obmyslonych. Picrwszym 

tu byl I-Iasse, 1
) kt6ry dlugo we 1'7loszech prze

bywaj~c, pokochal siQ w tamecznym sty lu i n1anie _ 
rze, a tak 'vybornic odtwarzac je utnial, ze ocza
rowani v·V]osi satni go nazywali 'it caro Sassone. 
Do takiego podclania si~ obce1nu widzeniu Bach 
nie byl zclolny; jako geuiusz samoistny podbit je 
raczej i przyswoil sobie, a pierwszyrn byl ll1iQdzy 
Niemca1ni l{tory oba 2ywioly polC!czyc pragnCA-1, co 
mu si~ do pewncgo stopnia przewybornie udalo. 
Jakie 'valki sam z sobq, zwodzil,jak si~ ci~gle wy
rabial, znae w jego kompozycyach. A jak po
'vzi~t~ n1ysl dlugo piel~gno,val, zanim z ccch~ pe
lvnej dojrzalosci na swiat j~ "rypuscil, dowod 
w te1n, zc dopiero okolo 40 roku slvego zycia cos 
wydal, cboc da \Vno s}u,vy rozleglej bicglego wir
tuoza i "vielkiego kon1pozytora uzy\val. Nauka dla 
nowozytnych, co to ledwie z pielncl1 wyj~ci, le
d \Vic z paska spuszczeni, pisz~ duby smalone i ucho
dzic za ko1npozytorow nieudanC! prctensyC1 n1aj'!. 

Spos6b w jaki Bach owe d\va 1uuzyki rodzaje je
dnoczye lubil, spos6b w najznako1nitszych jego 
dzielach "\vidoczny, polega na te1n, zc n1elodya 
przyj~ta przezeu jako ten1at, jasno i stanowczo 
przedstft\viona, ci~gle 1nu jest zasad;!·· Zt~d cecha 
j ednosci, kt6r~ za najwazniejszy, ostatcczny przy
n1iot dziela sztuki U\vaznl. Rozwijaj~c siQ coraz 
szerzej' 'v liczne kontrapunktycznc kotnbinacye 
my~l glown~ wikluj~c, dawal jej ten1 towarzystwo 
z niej satnej zrodzone i t\vorz~ce l1arn1oniGA, l{tora 
nigcly nie byla szeregiem prostych nkordo,v, jalt 
iuni robili, a \Vlosi szczeg6Iniej, ale sklHdcn1 kilku 
'varst\v n1elodyjnych 'vsp6lczesnie i san1oistnie, a 
jednalc 'vzgl~dnie na siebie, sj~ uklndaj~cych. Ta
k~ tez zostala istotna cecha n1uzyki niemieckiej. 
Bach ]'1 posbtlvil od razn na tak szczytnen1 stano
'visku, ze jn~ po nin1 nikt nacl gl6,vn~ rzeczC! pra
cownc nie potrzebowal, nie 1110gl nawet, 0 ile me
todzie Bacha wiernyn1 zostac pragn~l. Swoboda 
niezaCh\-viana tych roznych warstw Ine}oclyjuych 
czyli p,'loson~, sn1ialosc nieobraiaj~ca nigdy przepi
s6w dobrego sn1aku, niewyczerpana rozn1aitosc 

1) Urodzony 1696 •·oku pod Hamhnrgicm, zmarly 1783 r. 
\Y\Yenecyi, znacznft cz~sc swego iycia spP,dzil \\' C 'Vloszech. 
Za czas(nv Bacha ~losny jni byl i " ' Dreznie~ a polem " ' Lon
dynie, gdzie przcd~tawieniem swej opery Arla~·erse przylo
iyt siQ wi cle do pokonania party i .Hacnula. Dziela jego splo
u~ly " ' ,Dreznie, .rodczns b?~1bard~~Yania tego rniasfa przcz 
Prnsako\V. PodaJC)C go tnlaJ .J<lko PJCl'WSLcgo l Nicmcow ou
d~~iflcego si~ siQ •n_uzyce "·l~~k.irj, nie1~1oina przc.milczcc jego 
pterwszcgo (po OJCU organtsc1c) \V Ntemczcch J eszcze nau· 
czyciela, Kajsera, ktore~ melouyjne opcry silnic na kiern
nck smakt~ Ha~se·.go, tenorzysty wowczas, wplynQly, jak to 
sam tlo konca zycta wyznawal. 
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wy~1.ikaj~~a z prawdy, kt~~e.! prowadze~!e mys~i j jako do':o~. bac~I:o~ci_ ar,~ysty ~~ siebie, ktoremu i 
sweJ pow1erzal, szlachetnosc 1 poprawnosc techn1- ' prawdz1weJ 1ny~l1, 1 silneJ wol1, 1 ,vytrwalcj prtt.cy 
ki, glQbokosc i sila, artyztn z uczucia i 'viedzy ply- trzeba by lo, by to co st,vorzy l wlasnemi silami 
n~cy razetn, oto przymioty dziel Bacha. Nien1iec n1istrzowskie1n bylo. Bach byljak ow pionier-ko
poprzednik6w, a stac si~ od razn wzorowym, nie- lonista, ktory sci::!.gni~temi z roznych stron praco
zrownanym dotq,d w pewnyn1 wzgl~dzie, n1ogl tyl- wnikami zaluuniajq,c osadQ nowozakladanq,, 1nusi 
ko geniusz. Geniusz Bacha nie byl z rodzajn tych 1·oznc I)ier,vin.stki do wsp6lnego ponaginac celu, 
pochopnych do pr~dkiego rzucania na papier n1y- rz~d obn1yslcu jedon dla wszystkich, stosownie do 
sli, do ktorych kompozytor nigdy juz nie zajrzy, swych widoko,v, i dzicln~ d1oniC1 stcr prowaclzic. 
ani z rodzaj n tych szcz~sliV\rych, ktorzy od pier- vV no\vyn1 n1uzycznym s\viecie, ktory I3ach st,vo
"\vszego zbudzenia sifJ w nich zn1yslu do sztnlri na rzyl, tyle okazal ducha 'vynalazczego i organizacyj
utoro\vanq, juz przez 'vielu poprzcdniko\v wstQpu-. nego niejako, ze jnz dla tego san1ego znakon1itym 
j~ drog~, staj'!c si~ od razu posiudaczan1i wielkiego moglby bye naz,vany. Te jcdnak przyn1ioty prze .. 
n1aj~tku. Z Bach em bylo inaczcj. Przekonany o nie- szly nadto w artyzm szlachetny, 'vzoro,vy. Co 
dostatecznosci owszesnycl1 lllUZJ ki srodkow do chcia}, umial powiedziec czuciein, jalr tego do\VO
wypowiedzcnia gl~bi mysli ludzkiej, widz~c jedno- dz~ j cgo Ineloclye, i rozumen1, jal~ to widne z 011ra
stronne ich za~ywanie, a wi~c wzgl~unq, slabosc cowania. 
skutku, postanowil zjednoczyc wlauzc svvcj sztuki U nas, zalcuwic raz na }[tt kilka Rlys7.Q.cych ja
w taki sposob, by jedna drngiej nie szkouzila, i kis utwor Bacha, i to tylko na fortepian, a rzadziej 
owszen1 popierala j~ ile n1ozna. I3y tak nicmi roz- i dla wybrat1s~ych na organy, u nas uie tnozna na
porz~dzae, tnusial j e najprzod o'vladnCAc, oswoic brae pojQcia o jego 'vie1kosci. Tysi'!ce jcgo szla
si~ z kazd~, jakby '\Vrodzon~ sobie i 'vyksztalconq, chetnych melodyj dlugo jcszcze dla nas zostan~ 
zupelnie. vViQC pilnie studyo\val \Vloskich kon1po- nieznanc, rownie jak pot<2ga religijnych j cgo Jcan
zytoro\v, kt6rych zywosc uczneia, plynnose i tat. Jukiz szlachetny 'vypelniae je n1u~i liryzm, ja
'vclzigk po<lziwial. Dla 'vzor6w fortny i S.lczeg6- ka prawda uczucia, guy rnu nasun~ly mclodye i 
low ryhnu szuka.l.Ifrancuzo,v, ktorych zywosc cha- dzis j cszcze no,vc4 po stu latach istnienia, i dzisje
raktern i bystry roznm najwiQccj siQ tej stronie szcze oryginttlnc, po tysi~cu kon1pozytorucl1! Zna
sztuki poswiQcaly. Z do1nowyn1 S'\voinl zy,violem n1y n1ozc j ego koncerta w stylu ii:uncuzkin1, oddy
stano,vczC! walkQ stoczyc musial, przerobic go nic- chaj!~cym lekkosciQ. i zalotnosci'h s1yszelismy tnoze 
mal, <laj~c 1nu no\v~ teoretyczn~ zasaclg , ktorej ni- parQ fng, zajgci osobli wosci'b zjawiska i niezuolni 
g<lzie 'vpra,vdzic nie spisal \vyrazatni ( ~yn j ego go zrozluniee, jako nieos\vojeni z roclz~jcin, nie
Einauuel i inni uczniowie dopicro jq, swiatn odkry-- \Vpra,vni do sluchania tnuzy ki 1110\Vi~cej kaz<l~ nu
li), ale jC1 przeprowadzil w S\vych dzielach. Za:o-,a · t(!, ktorych tysiQcc si~ sypie; jakze nan1 Bacha zro
da ta tchnie niezwyklC! smialosciq,, \V pol'O\Vnaniu do zurniee? l)rzodko\vie nasi, wsp6lczcsni Bacha, tak
za\vilego splQ.tania regul i wyjQ-tk6'v da,vnicjbzych, ze nicwielc wiQcej go znali, mi1no licznych z Sa
z ktorycb si~ tak sn1ialo natrz~sa, zc d~dsiaj sza nfl.- ksoni~b a rucz~j z uwore1n saskim, stosunkow. Za 
w et teorya nie s1nie jej prawie j eszcze innczcj do krolctn i d"vorzanan1i j ego przyby,vali \vprawdzie 

8 ,vych nabytk6'v 'vcielic, jak pod katcgory~ 'vy- i muzycy z Snksonii do Polski, ale zasta,vali juz 
jqtku.. Nic byly to znchwalstwa takicgo pozniej 111uzy k~ 'vlosk~ osiedlon~ u nus ua pi<;kne; smal{ 
BeethoYena, goni~ccgo za --.vymarzonyn1 idealetu d,voru j(! takzc protego\val, gdyhy tcgo jej ,vdzi~k, 
je1nu san1en1u tylko widomyn1, odziewaj~cyn1 si~ lat\VObC i europejbki rozglos potrzebo,valy, a mu
\V kaprys aluo niepodobieJ1St\vo; nie bylo to glQbo- zycy krole\vscy, czaSO\VO z panem swo.inl 'v vVar4 

kie uczucic n1ozarta, ktory mu siQ cnly oddaj~c, szawie przeby,vajC1CY i \V j ego uslugach dosyc tna
zadzi,vial niezro"\vnan~ prawdq, w 'vyra~anin uczue .iCA-cy do czynicnia, nie mogli nan1 'vszczepic smaku 
ludzkie.n1u poj<2ciu dost~pnych. U Bacha bylo to do 1nnzyki Bacha, led,vie co zrodzoncj, ZP talr po
silne przekonanie, z trafnego 'vidzenia wysnute, wien1, i niedajq,ce j si~ pokochac za pierwszem po
'vytr,valq, pracC1 zrealizo,vane. A j ednak bl~demby slyszcniem. Znakomitsi tylko dworzanie i Inini
bylo n1nien1ac ze w dzielach Baclut rozun1, wy- strowie, ktorzy, choc Niemcy rode1n, zajmo\vali 
pracowanie gorujc. Zaiste, widac je wsz~dzie, ale urz~dy rplitej polskiej, a otaczali si~ zywiolem 
jako o'voc szlachetnej o doskonalosc troskliwosci, swym rodzinnym, by sj~ san1otni nie czuli, to oso-
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bistem zamilowaniem, to wplywen1 })rzydwornych czlowicka i zamilowanie jego 'v rzeczy, a wifJC 
swych n1uzykow, ile tyle miejsca zrobili u nas n1u- w 'vyzszosc, kt6ra sama tylko oboje stworzyc 
zyce niemieckiej. Dlatego, gdzie siQ sklady starych zdola? 
muzykaliow przcchowaly n nas (co juz dzis rzad- l{oscielne l{on1pozycye stanowi~ najwi~ksz~ 
ko siQ trafia), spotkac moina dziela Sebastyana cz~sc dziel Bacha; samych kantat, 1notet6,v, mszy, 
Bacha, najwigcej przepisywanicm jeszcze siQ upo· oratoryo'v istnieje dwiescie kilkadziesi~t, a wszyst
wszechniaj~cc 'vowczas, ito tylko ktore do 1nuzy- ko wigkszego rozmiarn, na sola, chary (niekiedy 
ki salono'\vej nalczC1, a na klawikorcl Sf~: ulozone, podwojne) i z towarzyszenietn \VjQkszej lub Inniej
uiekiccly z towarzyszenicm innych narz~d~i mu- szcj Ol'kiestry. Najpi~kniejsza jest ruuzyka pas-· 
zycznych 1). WiQC to tylko drobna czQ,stka tego syjna, podlug e\vangelisty 1\Iateusza, i jedna ze 
co Bach zrobil, i zapewne najmniej dajq.ca zrozu- mszy katolickich, zwana po,,~szechnie: tlie holze Ales
mice jego odrQbnosc i wielkosc. San1 Sebastyan se. Duch poboznosci i powagi tak przenikal cal'b 
nigdy w Polsce nie byl., wiQc osobistyn1 u nas kon1pozytora istotQ, ze nawet jego kantaty okoli~ 
wplywem drogi dzielom swoin1 nie toro,val, zosta- cznosciowe, wprawdzie juz z tekstu barwfJ bior~ce, 
wiaj~c to licznyn1 uczniotn, z kt6rych wprawdzie po- brztni~ po,vaznie i gl~boko kroj'!. Nie moglo wi~c 
dobno jeden tylko Kirnbergcr przez dzicsiQc Jat bye inaczej z duetami na organy ulozonemi, jak 
oltolo w Polsce przebywal, ale ktorzy wszyscy du- mnogie prelndye, fugi, tercety,~fantazye, przegryw
cha i 1netodQ Bacha po calej Europie polnocnej i ki z tematow choralnych, souety, organowe tria 
srodkowej roznosz~c, i Pols~c poznac je dali. Opo- i takiez koncerta, 'vszystko naczelne 'v tym rodza
wiadane wyzcj losy wplywu Bacha na n1uzykal· ju. Na forte pian, araczej klawikord, solo pozostalo 
no~c powszechnq, dzialaly naturalnie i u nns, zyj'!- po Bachu takze tnn6stwo preludyj, fug, tak zwa
cych zawsze pop~dem z zagra.nicy narzuconym. nych inwencyj, suitow, waryacyj i t. p. w roznym 
Bach zatem, malo nam znany, zupelnie przez jakie stylu, roznego roz1niaru, na jeden, dwa i wi~cej 
pol wieku zanicdbany byl u nas, a polozenie dzi- glos6w. Najglo~niejs.zen1 "v swojemczasie bylo dzie
siajsze rzeczy n1uzycznych takie jest u nas, ze nie- lo: ute1nperovvany kla wikord ( das wohl temperirte 
wielesmy go sobie jeszcze przypomnieli. I nie pr~- !{Javier), w dwoch czQsciaeh zawierajq.ce czterdzie
<l2ej do tego przyjdzie, az b~dziemy n1ieli dobrze J sci os1n prelndyj i fug, ze wszystkich tonow n1i~k
uorganizowau;.~ instrukcy'! n1nzyczno -naukow~, 1 kich i twardych (1najor i n1inor), i clrugie: sztuka 
lttorej obowi~zkjcm bfJdzie caly sztuki o~grom i fugi (I(unst der Fugc) , ostatnie dzielo n1istrza, 
wszystkie jej rodzaje pie1Qguowac. --~ i ,vtenczas 'v 'vi~kszej CZQ~ci przez niego samego ijego synow 
Bach b~dzie ostatni podobno, ktory zrozurniu.ny i na 1niedzi wyryte, ale dopiero w siedm lat po jego 
uczczony zostanie, jako najgl~bszy i naj,viQcej po- sn1icrci wydane. Z towarzyszcnien1 innych narz~
trzebuj~cy przygoto1-vania by byl1)oj~ty. Popular- dhi, jak skrzypce, flet i orkiestra, popisal Bach na 
uym nigdy i nigdzie nie b~dzie; zbyt glfJboki jest, 1 klawikord sonety, tria, koncerta, a n1i~dzy temi 
i co tu wazniejszc, pier\vszy 'v s'voim rodzaju. ostatnien1i d ~ra na dwa i tylcz no. trzy fortepiany, 

Pobiezny ten szkic, w kt6ry1n co ch,vila kur- jeclcn nawet na cztcry, zawsze z towarzyszeniem 
czyc si~ nalezalo, co krok nnikae szczegolow i na kwartetn smyczkowego. Ostatni ten koncert byl 
ogolnikach przestawac, dopelnijmy wyulicnieniem przerobienien1 kon1pozycyi slynnego wowczas 
dziel wielkiego czlowieka kt6ry nas zajmuje. l\1oze skrzypka vTivaldego, nlozony na clwoje skrzypiec, 
ty1n sposoben1 kt6ti dojrzy kilkanascie folialo,v, tylez ulto,vek, ,violonczel~ i kontrabas (na taki 
w kt6rycl1 l~azdn nuta, chou uczuciem st\vorzona, komplet nikt dzis nie ukladaJ. vV tern nawet aran
uprawniona jeszczc zostala w s'vyn1 bycie wieclz~, zo\vaniu zachowal Bach swojQ sa1noistnosc, zmie
dlugoletni~ uznana rozwag<!, i przyzna ze te folialy niaj<1c to i owo, a zavvsze na korzy~c clziela i 1uysli. 
dowodZC1 co najtnniej niestrudzonej pracowitosci. Na skrzypce zosta,vil szesc solow tak ulozonych, 
1\ioznaz j~ przypu~cic, nie wierz~c w przekonanie ze zadnej przygry,vki nie potrzebujC!-, i tylez tak 

sau1o urz~dzonych na wiolonczel~. Na wi~ksz~ 
1) Bye moic ie tu guzie rni~dzy narni tula si~ jaki utamek liczbP instrulnentow' bez klawikordu, ulozyl: j eden 

dziel Sebastyana Bacha, jaka okruszyna, za kt6rQ.by Niemcy "' 
Bog wie co dali .... st6w i rozumowan. Kaide nowe uziel tego koncert skrzypco\VY i jeden pod,vojny koncert na 
mistrza 'vydanie nalciy u nich do. narodo.wych sp~a'v nie- d WOJ. e skrzypiec · pi~c due tow· kilka tryj na flet 
mal, i kazde si~ pyszni gdy mu SIQ UUa nteznany lJstek UO ' ' ' 
wienca wielkiej chwaly Bacha uoloiyc. J skrzypce i bas; kwartet na oboj, ~krzypce, altowk~ 
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i basctlQ; symfoni~ na jedenascie instrument6w i I chtnurne dnszy usposobienie, uieporz~dne zycic, 
trzy uwertur. Dalej.. ... gwalto\vnosc niepo\vscit}:gli\va: przeszko dzily mu 

Ale naco wyn1icniac 'viQcej , kic<.ly i tego stanie do zajQcia takiego towarzyskiego polo zenia, 'v kto
by siQ zdziwie ogromem pracy, zroznmiec Jat,vosc l'Ehnby 1nogl dojrzee na czynnego i silnego \vply
z jak<1 ll1U plyn~la, ito szcz~sli we usposobienic ar- wem artystg. Inny syn s~bastyana' Filip Ema· 
tystycznc, ktOre go w ci11glej utrzymuj~c pracy, ni-

1

nucl, znpelne z tmntym tworzyl przeciwiei1stwo; 
gdy mu tej satncj 1nysli, tego same go sposobu pro- to tez byl ukochany, czczony i wziQty powszechnic. 
"\Vaclzcnia nic podsun~lo . Ale niz to \vszystko go- ~ On to posta,vilnajpiQkniejszy swemu ojcu pomnik 
dniejszy podziwu sam duch pl'ac jego. Utwory vv \vydan<hn przez siebie dziele ,, Versnch tiber die 
Bacha przejQly od tego ducba cech~ jego niesmier· I wahrc Art !{Javier zu spielen," skJadajC1C w niem 
telnotici. Cecha to prawej sztuki, \V ktorej Bach nictylko dowocl mechanicznych przyslug Sebastya
na zawsze zostanie jednyn1 z naj1viQkszych mi- na dla 6wczcsnego klawikordu, ale i trcse este-

- strzow i najgodniejszych \vzolow. tycznych jcgo o sztnce w ogolc, a w szczcgolnosci 
:': licznCj .Seb~styana Bacha: ro~zini~ 1m~zy~al- j o m~1zycc, pojfic\. Przyklady do objaSnie.nia tCj te · 

nose dodatnut n1e bylaby dz1wne1n ZJaWISkiem. ory1 przez Ernanuela ulozone, same JUZ godnc 
Lecz jeszcze wiQcej znalazlo si~ w kilku z jcgo sy· , mu miejsce w rz~dzje artystow zapcwniaj~, gdyby 
now, ktorzy dlatego tylko 111alo s~ znani, ze zbyt nie bylo tyle innych dowodow zc czgsc geniuszu 
wielkiego ojca S(b dziecwi. J eden z nicl1, Friede-

1 

niezrownan ego ojca dostala si~ synowi w spusciznie. 
mann, gcnialnosci~ dorownal mu bez mala, ale jego 

• 

-----

.. 

G 4 S I E N I C Z N I K 11t 
(ICI-INEUMONIDES) . 

Bez w ~tpienia zaden rz~d ovvaclo w nic przedsta
wia tak wicle waznych z yj~tck, i pod \vzgl~denl 
nauko,vym i w zycin codzienncm, jak rz~d blonko. 
skrzydlych (llymenoptera) czyli owado,v pszczo
lowatych. Na clowod przytoczyn1y czytelnikowi 
·pszczoly, osy, szerszenie, n1rowki, ktorych sposob 
zycia i zaj~cia z1vr6cily na siebie oddu\vna uwagQ 
ludzi nauki i czynn. 

Obccnic 1nan1y zamiar obeznac czytelniko\v l(sifJ
gi S\v1ata z j ednytn poddzialem tcj !classy, odd a \vna 
b~d<1cyn1 przechnioten1 glQbokich bada11 nauko
"\vycb, ktorc rzucily \Viele s\viatla na wzajen1ny 
·stosunck Z\VierzCA-t 111i~dzy SOb~: chcen1y ffiO,VlU 0 

g<!sienicznikuch ( Schlupfwespen; Ic.hneun1onicles). 
Nnjcharakterystyczniejsz~ cecnq, tych zyj~tek 

jest ich spo~ob roz1nnazania sig. Polcga on na tern, 
ze samica sklada swoje jaja na cialach innych zyj<!
tek, a 1vylQgla g~sienica jako pasoiyt utrzymuje 
si~ na nich i najcz~sciej ich smierci stajc sig l)rzy-

, 
czyn~. 

Ta wlasciwosc g~sieniczuik6w spowodo,vala ich 
nazw~; starozytni bowien1 Grecy utrzyn1ywali ze 

• 

zwierz~tko zwane IchneumonerrJ, dostaj~c ii~ do 
otwartej paszczy krokodyla i zyjC!C w jego ciele, 
zabijalo ten szkodliwy potwar. 

vV szakzc ten sposob rozmnazania SiQ gqsienicz
nikow nic n1oze sluzyc za stanowcz~ cechQ odr6-
zniajC!Cf1 j e od innych o\vadow pszczolo,vatych, 
gdyz i po1nigclzy tcmi ostatniemi trafiaj<! si~ poje
dyncze przyklady zycia pasozytnego. 

Nauko,vo odrozuiaj~ siQ gC!sjeniczniki otl innych 
pszczolowatych budow~ swoich n6g i skrzydel. 
Majt}: ony po1niQclzy biodrem i udctn jeszcze dwa Ina
le, pol1-CZ011C ze SOb'1 sta\vy, skrzyd}a zns opatrzone 
pojedyncz~ obwodk'! i zylkami. 

San1i co tej familii s~ opatrzonc kolcem, tunie
szczonyrn \V ty lnej cz~sci cinla, s}uzC!CY tn do skla
dania jaj. Ten bywa rozmaitej \viclkosci, niekiedy 
dose dlugi i jak ogonek "ridoczny. niekiedy kr6t
ki i zupelnie ukryty. Dlugosc ta zaleiy od grubo
sci pokrycia zyj<!tek na ktorych swoje jaja sklada
j(}.; w ogolnosci zauwazyc mozna ze te rodzaje 
w ktorych kolec jest niewidzialnym, skladaj~ jaja 

• 
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l)ezposrednio na zyj~tkach na 1\:.torych n1aj~ si~ 
wyksztalcac. 
. G~sienice g~sienicznika s~ bardzo prostej budo
wy, walcowate, przy obu ko!1cach z'v~zone, bar
uzo mi~kkie, beznozne, koloru blado-z6ltawego. 
Cialo ich sklada siQ z 12 pierscieni i glowy; s~ bar
dzo male i pra\vie wszystkie nalez~ do zyj~tek pyl-

·kowatej wielkosci; oprz~dzaj~ si~ przed zamienie
nien1 w poczwarkQ, w ktorej mozna dopatrzec 
wszystkic cz~soi dojrzalego zlvierzQcia. 

Poniewaz ro?annazanie siQ tych zyj~tclc wiele o
sobliwosci przedsta,via, nale?;y wi~c dac o niem 
uokladniejsze '\vyobrazenie. 

Skoro san1ica g~sienicznika zaplodnion~ zostala, 
wtenczas cala jej uwaga zwr6con~ jest na \vynale
zicnie dogodnego 1niejsca do zlozenia jaj. '''pra
:wdzie niektore rodzaje, jak np. Tryplton, noszc:t 

wu dawne obserwacyjne stanowisko, azeby po u
plywie jakiej pol godziny zniesc drugie jaje po
dobnym sposobem. Jednakze niekiedy manewr sifJ 
nie udaj e, i cz~sto moina widziec ze gC!sienicznik, 
przestraszony naglem poruszeniem n1szycy, cofa 
siQ, albo nawet zostaje przez niCJ; z liscia ze
pchni~tytn. 

Gatunki · g~sienicznika zwodziciela (pimpla per
suasoria) robi~ zaklucia w pocz,varki, i widac ze 
s~ obdarzone bardzo silnem powonieniem, gdyz 
nieraz zauwazano iz zwodziciel siadl na lisciu i 
przeklul go, a po odwrocenin przekonano si~ ze 
na przeciwnej jego stronie znajdo,vala. siQ oprzfJ
dni~ta poczwarka. 

Rodzaj 1'o7·ys1nus przesladuje galasowk~. l\Ia on 
l\:.olec tak dlugi, zeby nimmogl przekluc cal~ cz~sc 
rni~kk~ zol~dzi. . ·• . . . 

przez dlug1 czas s'VOJe JaJa przyczcpione na szy- Rodzaj [Jtero11zalus, po<lobnie jak g~sienicznik 
pulce do tyluej czQ~ci ciala' a poznicj dopiero je zwodziciel, robi zaklucia tylko 'v poczwarki; ro
porzucajq.; 'v ogole j ednak skladajq, ony swoj plod zni si~ jcdnak oJ tego ostatniego po,volnosci~ z ja .. 
ocl razu na miejscn gdzie maj~ si~ roz,vint!C rnlode. k~ t~ czynnosc odby,va. J ego zaklncia tak s~ ma-

Sposob skladania tych jaj jest trojaki: albo przy- le, ze je zaledwie za pon1oc~ podw6jnej soczewki 
mocowujf! je do skory zyj~tka obranego na 1nie- dojrzec mozna. 
szkanie, albo lekko ty lko przyklejaj~ je do tejze Inne rodzaje gq.sienicznikow robiCJ: zaklucia \V wy
lub w poblizkosci tego zyjc1tka skladaj~, albo na- ksztalcone juz owady, a niektore nawet do wody 
l\:.oniec zapnszczajC1 je w jcgo cialoJ za pomoc~ zanurzajCb si~ za zyjq,cerni tamze g~sjenicatni. 
przeznaczonego ku ten1U kolca. G'!sieniczniki j edne zyjC1 na powierzchni innych 

Truuno nieztniernie vviclziec jak siQ ten wazny owadow, drugie ,vyksztalcajq. si<2 w ich wngtrzu. 
akt odbywa, i nieraz, chc~c go clostrzeclz' caly Ovvauy, \V miar~ t ego jak przez pier,vszc lub dru
dzie{l tt·zeba przesiedzicc \V jcdnchn 1niejscu. Przy gie s~ dotkniQte, inaczej siQ zachovvuj'!·· 

skla~auiu jaj najza?a.wniejsz; wido:visko P.rzcd- Jcieli owaU na swE\j powiE\rzclmi. utrzymuje gl!:
staWJa gatunek Aplu:lw.g '. kt~?" 1:obi zakhiCI~ na sienicznika, z razu trudno j est na nim dopatrzE\C ja
~1szycy. z. pelnf! taJcmn.ICzosCI mm~ o?cho~z~ l~n kiejkolwiek zmiany; jest tylko nieco ocigZalszym, 
J~ do k~la, .Jak gcl.yby n~ml. do czymema z. ax.~ zo I i na powiCrzchni ciala ma ni ewyraZne plamki. Po
m ebezpieczuym meprzyJaCJ elem. , ~a~t~pme pizy- mimo pasoZytOw ktOre go zamieszknjq,, pospolicic 
siad~ moen~ na. nogacl~: t;:In~ czgsc CJala przesuwa jest on jeszcze w stanie oprzq.SC sig, ::t niekiedy 
po~11Q~zy m;_mi, tak . 1z mekw_~Y fozal g~~WQl w~: nawet dojSC calkowitego wyksztalccnia. JednakZe 
staje, I w t.eJ posta~Ie o~ze~HlJ C c o?oc.neJ c lWI I ' rzadko sig to przytrafia, a przynajmniE\j w takim 
do ud.er~e~Ia na mepr~yJ~CIC~a. , NI~lnedy.' zwla- razie bQdzie on karlowatym, pospoli()ie zaS ginie 
szcza JCzeli nlszyctt znaJdnJe SI~ z 111111 na Jednyn1 t . ..k· Ga ·eni·ce }{to're bardzo mlodo 

• • , I • • w s anie poczwa1 l. c"'Sl ' CJ 

Poz101111e, tylna czesc c1ala by,va p1onowo \vysu- t 1 kl t t · t ·ta tl nic dosiflo-ai~. . "" . . . . . l zos a y u ... n c na\ve 1 ego s n . -c;u' J'~· niQtq,. Innyn1 zno,vu razen1, .1ezel1 uzrHlJe za \V a- , . . . 
sci\ve zrobic zasaclzk~, przegina siQ na faldzie lis cia Ale dalel~o gorzeJ. rzecz SI~ ~1a. z o:v~dam~ w_e-
lnb tez na jego kra\vQdzi, tak iz przyjnluje postac ~nq.trz zamieszkalemi przez g~slen t czni1~I . Gf!Sle- = 

litery s. NastQpnie wysuwa naprzod kolec i lllCa t:g~. ~'~ad~ r!ywa zr.a~u ~olno w l~h ~kance 
w nlrrnieniu oka nkluwa nim jedn~ n1szyc~. Raniona wodn~steJ 1 zyw1 ~I~ sokam1 JU~~: tan1 z~aJdUJe. Na-

bd t h k "eci tylem do o-ory na dol stepn1e tworzy SIQ naokolo n1eJ rodzaJ '\tvoreczka, wpa a \V przes rae , r ..., o ' ' ' .... . b k ' I 
· 1 ·' 8 · A t'--1nen1i lapl~~u11 j chcac podobnie jak u w1elu ro a ow 'vn~trznyc 1. na pra,vo 1 e\vo, oc1era 1" J \.c. , '" • • • • , 

zrzucic obce cialo; ale po kilku dopiero sekun- VV tyn1 stan1e g<!-SleniCanlUSl poprzestawac na tych 
dach g~aienicznik wyci<!ga l{olec i przyjmnje zno- pokarmach, jakie przez scian~ 'voreczkn przesi~-
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knC!c tnog~; potnimo to coraz bardziej wzrasta, wy- a gdy jc ztamt~d wyjmiemy i przez chwi1Q potrzy
pelnia worek i nakoniec go rozrywa. 1nan1y na cieplej dloni, natychn1iast odzyskuj€1 zy-

Tcraz nast~puje czas oprz~du, }{tory moze mice cie i rnchawose. 
1niejsce albo we\vnq.trz, albo zewn~trz zatnieszka- Din le~nika 'vain<! jest rzecz~ un1iee pozuac czy 
nej gf!sienicy; pospolicie jednak ta ostatnia zdycha O'f\rad jest dotkniQtynl przez pasozyty, lub przeci
przed nadejscietn tej pory. Przemiana g~sienicy na \vnie. Nickicdy dajc sig to dostrzedz z po,vierzcho-

. poCZ'\VarkQ trwa bardzo krotko; po jej uskutecznie- wnosci O\vadu, Iccz w najwiQkszej liczbic przy
niu, liszka, jezeli oprz~dla si~ wcwn~trz owadu na paclko,v potrzcba go anatomicznie rozcbt·ac. 
ktorym zyla, 'vywierca sifJ na jego l)owicrzchniq,. Ch,vytanic g~!sicnicznikolv jest bardzo trndn<hn, 
Niektore gatunki, j~lk powiedzielisn1y, czyui~ to z powodu ich 1nalyeh rozn1iar6w i szybkosci po
przed oprzQden1, a przemiany dopelniajC! l)a po- ruszctl.. atnq, r~kc1 bardzo malo, i to tylko wi(Jk· 
'l-vierzchni owacln, ktory w takim razic dluiej zyc szych gatunkow, mozna zebrac. Za pon1oc~ siatki 
n1oze i niekiedy nawet wraz ze swoim pasozytetn i otrzepywania krzakow daleko latwiej daje si~ to 
otoczyc siQ g~st~ paj~czyn~. osiq,gnq,c. I ten sposob jednakze polC!czony jest 

Przemiany jakim podlegaj~ g~sieniczniki ocl wy- z 'vicl~ niedogodnosciami, po zlapaniu bowien1 za 
lQgni~cia siQ az do oprz~du nie s~ jcszcze clokla- ponlOCC!niego okazu, nie wiemy na jukitn ·owadzie 
dnie poznane. vViadomem jest tylko ze po wi~- takowy SiQ wyksztalcil' a to niezmiernic utrudnia 
kszej cz~sci m~jq, w n1lodosci ogonek, ktory nast~- jego zdctcrn1ino,vanic . 

. puie znika, i zc u tych ktorc przed oprzQden1 na Najdogodniejszc1n bQdzie hodowanic g~sienic 
wierzch siQ wydostaj~, wkrotcc potctn pokazuj~ 'v pudelkach. Zbi~ra siQ je przed sa.1nym oprzQdem 
siQ silne zu,vaczki. Czas trwania tych prze1nianjest i postgpujc siQ tak jakbysn1y z nich n1otyle otrzy
bardzo krotki, 'vynosi od 4 6 tygodni, niektore 1nac chcicli . Za pudeleczko do owadow ,v tyro ra-
jednnk indy,vidua przezimo,vuj'l w stanie gq,sienicy. zie n1ozc sluzyc szklanka ze szczelnem pokryciem. 

Liczba pasozytow utrzymuj~cych siQ na jeclnem Utrzy1nnj(!c 'v niej g~sicniczniki, 'vigcej starac si~ 
zyj<!tku jest barclzo rozmaita: niekiedy jed en tylko trzeba o swiatlo anizcli o powietrze; jeclnakze i 
na nien1 zan1ieszkuje, niekiedy do 100 naliczyc ich powietrzc nalczy niekicdy ods,Yiezac, azeby p1esn 
moina. CzQsto si~ zdarza ze jcden O\Yad ocl 'vicln si~ \V szklance nic t'Yorzyla. Szcze1ne zamkni~cic 
l'oznych gatunkow jest napastowany. Czasen1 zno- dlatego jest potrzcbncm, iz niektore gatunki gfb
wu wiuzice 1nozna ze g~sienica, ktora juz cllugi czas sienicznikow tak s~ 111ale, ~e przez otworek zro
zyla na jakitns O\vadzie, nawzajctn zostajc zaklut~ biony grub~ igl~ 'v papicrzc przcjsc n1og<1. Po 
i jajen1 obclarzon~ od inn ego g~sieniczn1ka, tak iz wyjsciu O\Yadow z poczwarek potrzeba czokac spo-

. '\Vteuy pasozyt zyje na pnsozycie. kojnie az takowe pozdychaj~, gdyz \V przeciwnym 
Prace i zacho,vanie siQ gC}:sieniczniko\v po 'vyj- J razic 'vielc z nich mogloby ucicc. Nalezy bye ba

sciu z pocz\varki s~ zupclnie nieznane ; 'villziano cznyn1 azeby do szklanki nie zakradly siQ z liscmi 
ty lko ze skoro 'vyjdzie z oprz~cln, uklada rowno pajq,ki, gclyz rozbojniki te wielk<!by tan1 trzcbiez 
skrzydla, czy~ci Inucki przedniemi noga1ni i nast~- sprawily. 
pnie szybko ulatnjc, zwlaszcza przy cie1)len1 po- Tcraz przychodzitny do zapytania jakie n1aj~ 
'vietrzn, ktore czyni go ruchliwszym. Co dnlej ro- znaczenic gasieniczniki w calym porzf!dkn natury, 
bi, niewiadon1o, bo lot n1a tak szybki, ze nicpodo- a n1iauowicie jakic ony w lasach przynosz~ korzy
bna go do gonic i pierwsze jego czynuosci obscr- sci. Dla occnienia ich 'vaznosci pod tyn1 wzglQden1 
"\VO\vne. Na,vet o pokarn1ie ktorcgo w stanie doj- przcbiezn1y w krotkosci zakrcs trwania jednego 
1·zulym uzy,va nic pewnego po,viedziec nic n1ozna. tylko szkocUi,vcgo owadu, Jl[niszlri: (Nonncnraupe). 
Pospolicic przy pi~knej pogodzie roj~ sig ony na 1V pier\vszyn1 rokn, ktory bezposrednio nast~
kwiatach 1·oslin bn.ldaszko,vych, ale co jcdz'!, c~ puje po silny1n polocie 1notyl6w, widzicmy 1ualo 
pij~, tego nikt jcszcze nie ,vidzial. jeszczc g~si enic. 'v l)ierwszej za to polowic na .. 

Niekicdy g~sieniczniki zmuszone s~ zimo,vnc, a to st~puj~cego lata widzie1ny ich juz mn6stwo, a 
prawdopodobnie 'vtenczas, kiedy tak pozno si~ wy- w drugiej ro\vnie 'viele lataj~cych n1otyli, ktore 
l~gly ze nie mogly juz znalczc ani jednego owadu jak platki sniegu unosz~ si~ w powietrzu. A nie 
wlasci\vego do zlozenia jaj. ''r zitnie n1ozna je wi- zostaj~ ony w okolicy w kt6rej zyly g~sienice, ale 
dzie0 tuzinami siedzf}ce w szparach i szczelinach, przenosz~ sifJ i w s~siednie por~by. W trzecim ro-
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ku liczba jaj i g~sienic jest juz nieslychanie wiel
ka, lecz im bardziej zbliza siQ cza.s oprz~du, tern 
wi~cej g~sienic zdycha. Pozostale niespokojnie 
wchodzC! na drzewa, schodz~ z nich i laz~ po plo
tach, chociaz nie bylo wiatru lrtoryby je mogl 
z drzew pozrzucac. 1Vidocznie s~ ony clotkni~te 
jak~s chorob~. Badan1y przyczynQ tej smiertelno· 
sci i przekony\van1y si~ ze kazdorocznie, w miarQ 1)0· 

wigkszauia siQ liczby motyli, wzrastala takze i licz· 
ba g~sienicznikow, tak iz lriedy w pierwszym ro
lru bardzo malo g~sienic zostalo napa. towanych 
przez gq.sienicznika, w drugin1 juz nierownic wi~-
cej mozna by}o ich widziec, choc Z!tWSZe liczba lTIO

tyli mniszki byla przewazaj~c~ nad g~sieniczni
kami; lecz w trzecim roku liczba gqsienicznikow 
wyrownala juz liczbie n1otyli, do tego stopnia 
ze te ostatnie prawie 'vszystkie zaklute1ni zostaly, 
i z t.ego powodu nie wykszta]eiwszy siQ, po wi~kszej 
cz~sci w stanie gCJ;sienicy 'vyzdychaly. vVidzien1y 
tu jak natura 1n~drze gospodarzy i zapobiega zby
tecznemu rozszerzeniu si~ jednej jakiejs klassy 
zwierzQ.t, juz to przez s7.ybkie rozmnozenie ich 
naturalnych nieprzyjac16l, juz tez przez nagron1a
dzenie innych jakichs 'vplywow niekorzystnych 
dla icl1 dalszego rozwijania si~. Zau\vazyc bowiem 
mozna iz wielc g~sienic zdycha bez zadnej wido
czncj przyczyny, i jeieli sch'\"\rytamy pe\vn~ ich 
liczb~ do pudelka, polowa, a niekiedy -t / 5 , 'vyzdy
c~a, nie b~dqc nawet przez g(!sieniczniki zak.lute
n1i. Dostrzczono takzc iz w trzccitn roku od zjawie
nia si~ 1noty li w wi~kszej jak zwyczajnie liczhie, 
z wyl~glych poczwarek stune pravvie plci n1~zkiej 
owady '\vychoclz~. Bye 'vigc n1oze iz natura i tego 
srodka uzywa, aby zapobiedz dalszelnn ich szcrze
niu si~. \VyszuknjC!c vV jesicni gniazdinniszek, wi
dzichny ze tych jest bardzo 1nalo, ze jaj \V nich jest 
niero-vvnie n1niej niz lat poprzednich ( 5 20 sztuk 
najvvyicj), ze jaja te, lnbo majC! zarodek, s~ prze
ciez czerltvona,ve, zakl~sni~te, a po scisnieniu n1alo 
plynn wydaj~; jeclne1n s!o\vem przekony,va1ny si~ 

ze juz peryod tr-wania tych owo.do"' przemin<};1. 
Teraz pozostaie roz,viqzo.c pytanie, co si~ dziac 

b~dzie z g:}:sienicznikami, ktore sig tak bardzo roz 
mnozyly, 'vtedy gdy zabraknie g~sienic na ktorych 
si~ ony utrzymywaly. Za odpowiedz moze tu slu
zyc wyzej wzmianko,vane spostrzezenie, ze jesli 

• 

jaki rodzaj zbytecznie sifJ rozmnozyl, a takie po 
wifJkszenie liczby jego indywiduow dla innych stwo. 
rzen jest szkodliwem, sama natura uzywa sposobow 
ku jego zniszczcniu. Mi~dzy g~sienicznikami naj
widoczniejszym z tych srodkow jest nagle zniknie
nie samic, a to do tego stopnia, ze w niektorycb 
pomi~dzy nien1i gatunko.cb przez dlugi czas samce 
tylko znano. Prosta rzecz ze tak nienorn1alne i je
dnostronue roz,vijanie si~ jakiegos rodzaju, spra
wic n1usi w krotkin1 czasie zmniejszenie si~ jego 
liczebne. 

Dla lat,viejszego rozroznienia , naturalisci po· 
dzielili pokrewienstwo g~sienicznikow na 3 pod
familie: 

I. Gt!sieniczniki (Ichneumonides) w scisle1n zna
czeniu. Na obok za}~czonej tablicy SC1 przedstawio
ne z tego oddzialu: Anomalon circu1njle;ru1n, fig. 1; 
lcllneznnon piso?~ius, :fig. 2, ktorego g~sienica zyje 
w poczwarkach Splzinx pinasfti; illesostenus gla
dialo1·, :fig. 3. 

II. Braconides, rozni~ si~ od poprzednich tern, 
ze skrzydla przednie jedne tylko, nie dwie jak: 
u tan1tych, 1naj~ zylki; do nich nalez~: Alicrogaster 
nenlOJ'Uln, fig. 4; Bracon palpebrator, fig. 5; zyje 
na o\tvadzie zwany1n Cu?'Culio notatus, za1nieszku .. 
j~cym wyprochniale drzewa. 

III. 1Jtero7nalini,. nie majq, zupelnie zylek na 
sl{rzycllach i sq, 'v ogole burclzo n1ale. Tu nalezq,: 
To1·ynuts cltalybaeus, fig. 6; E'uryto1na .Ahrotani, 
fig. 1; satniec, fig. 8. Samica zyjc na gatunku 
Alicrogaster, ktory znow jest pasozytetn owadu 
Bonzl1 y.r dispar. 

Fjg. 9 11 okazuj~ rozn1aite stopnie wyksztal
cenia gq,sienicznikow; :fig. 9 swiezo wyl~gl~ g~
sicnic~, znacznie powi~kszone}; fig. 10 g~iienicQ 
znajduj~cQ. si~ juz w san1ym woreczku, w natnralnej 
,vielkosci; fig. 11 poczwarkg, znacznie powi~· 
kszona . ... 

Fig. 12 wyobraztt przerzniQt~ g~sienicfJ, w kto · 
rej wn~trzu g~sienicznik si~ znajdnje, a fig. 13 t~z 
gq,sienicQ po wydobyciu si~ na 'vierzch gC!sieni
cznika. 

~H'ig. 14 przedstawia gQsienicznika z rodzaju Te
leas, znacznie powigkszonego, w chwili gdyusilnje 
zakluc jaja Bon1lry.r neustria . 
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WODOSPAD MONTMORENCY. 

Niisza l{anada, jedna z najpi~kniejszych pro· 
'vincyj An1eryki polnocnej, rozci~gaj'!ca si~ po obu 
Stronach rzeki sw. vVawrzynca; tworzy gl~bok~ 
dolin~, odgraniczon~ dwoma lancuchan1i gor, z kt6-
rych p6lnocny dotyka terrytorytun zatoki hudsoii
skiej, polndniowy zas Stanu 1\tlaine. Cala ta prze
strzen, urozmaicona wzg6rza1ni , zachwycaj'!ce 
w wielu punktach przedstawia widoki. Oko podr6-
zuika z rozkoszq. zatrzymuje si~ na tych ogrom-
nych pasmach gorzystych' na rzekach wspania
lycb, na niez1nierzonych jeziorach i lasach dziewi
czych, noszq.eych jeszcze na sobie piQtno pierwo
tnej dzikosci. Pomin1o bowien1 niezaprzeczonych 
i w tym kraju postQpow cywilizacyi, nieliczne sto
sunkowo miasta i siedziby osadnik6w uwazac tylko 
mozna za oazy rozrzucone srod nietkniQtych je
szcze rck~ czlowieka obszar6w. 

~ "' 
Srodkiem jej plynie rzeka sw. V\1"'" awrzynca, za-

silana pon1niejszemi, jak: Montmorency, Great Ri
ver, du Gouffre, Blank it. p., ktore kraj cnly dzie-
1~ na szesc sekcyj, trzy p6lnocne i trzy poludnio
we. Z po}nocnych Srodkowa zawart~ jest Ini~dzy 
rzekami Saguenay i sw. JVIaurycego, i ta miesci 
w sobie kanton Montmorency, na vvschod ocl n1ia
sta Quebek, ktore widac w gl~bi naszej ryciny. 
Caly prawie kanton ma grunt opoczysty, naprze· 
u1ianjednak uprawny, a nawct bardzo zyzny. Prze
rzynaj~ go rzcki: 1\Iontmoreucy, sw. Anny i Loln
brette. J eden z najpyszniejszych pomi~dzy '\vi do ... 
lrami n1iejscowemi stano,vi wyobraiony na zalq.
czonej ta.blicy 'vodospad l\1onbnorency' licznie 
w · kazdej porze zwidzany przez cbciwych "\vra-

• 
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zet1 podr6znik6w, a latetn b~di!CY glownyn1 pun- . 
ktem 'vycicczek mieszkanc6w Quebeku. 

Rzeka l\1ontmorency, wyplywaj~ca z tal{ zwa-, 
nego jeziora Snieznego i wpadaj~ca osn1 n1il an· 
gielskich ponizej Quebeku do sw. Wawrzy!1ca, od 
zrod}a S\Vego az nicopodal sJynnej katarakty jest 
maloznaczq,cym strumieniem, .wzbier~cym tylko na 
wiosn~ podczas toiJnienia sniegow. 0 n1il~ dopie
ro od Quebeku rozszerza siQ skaliste jego lozc do 
stop szescdziesi~ciu, i takien1 juz plyn~c dalej ko
rytem, natrafia wkrotce na prostopadl~ prawie scia
nQ skaln<t:. z ktorej zrzuca siQ z loskotem. Wyso
kosc spadku MontJnorency 'vynosi 250 stop, to jest 
o 100 stop wi~cej od spadl{u Niagary. lVIale pochyle
nie lozyska nadaje spadaj~cej wodzie takq, sil<~ i 
g\valtownosc, zc uderzaj<1c o skaly rozpryskuje 
si~ Yi mili ono,ve sniezncj bialosci krysztalki. u 
spodu nagromadzone urwiska tworz~ naturaln~ lto
tling, z kt6rej kipi:J;ca i hucz~ca massa, wyszala-· 
wszy siQ, wyplywa jako cichy, Jagodny juz strn-

. ' . 1111en. 
• 

Przy satny1n · wodospa~zic stoi dom z zabudo-
wanianli gospodarskien1i, niegdys 1nieszkanie ksi~
cia Kent, a dalej z\vracaj:z, u wagQ ogron1nc tartaki 
p. Patterson, w lrt6rych poblizu general angi~lski 
James \:Volfe 22 wrzesnia 1759 r. zwyciQzyl Fran
cuzow pod do"v6dztwem markiza Montcalm, lecz 
san1 smiertelnie zostal ranionyn1. Skutkiem tego 
zwyci~ztwa bylo zaj~cia Quebeltu, a nast~pnic 
zdobycie przez Anglikow calej l{anady, kt6rC! po
koj paryzki zostawil w ich posiadaniu. 

• WSPOMNIENIA 

Z PRZEJAZDZKI 'rV LUBELSI\:IE I PODLASI{lE. 

'VYJ~TEK z NOTATEK PODROZNYCII 

Oskara Flatt. 
( D o k o 1z c z e n i e ) . 

• 

KOOK, RADZYN , HUSZLEW. 
- Otoz i zbliza si~ chwila naszego rozstania, za

\volal nagle Karol, a bryczka wjezdzala wlasnie na 
l{sl~GA SwiATA. Cz. II. R. V. 

gi~tki poklad pro mow stanowil!cych most na Wie
przu. Tu oto Czarna wpada do 'Vieprza, a wnet 
poza oslon~ drzew odkryje ci si~ upragniony· Kock. 

46 



• 

358 
• 

Po kilku chwilach wjezdzalem juz istotnic do 
miasteczka, bacznie wpatruj~c sig w jcgo :fizyogno
mi~. Jedyny zydowsl{i zajazd w rynkn przyj~l nas 
Z goscinnosciq,, dla ktorej \Vypaualo Ini zapomniec 
o wszclkich ju7:. wygodach. Szczerzc pozegnalen1 
ICurola, spiesz~cego poczto,vcini kon111i do rodzin
ncj s~~ojcj zagrody, a sam \VJSZCUlenl dla z'vidzo
nia 1niast.a. 0! biednyzto i s1nu~ny obraz tcgo IC oc
ka, z wyruzistyn1, czysto-zydoV\rskinl typem. Sy
stcn1 porz;!dkowy 1niasta zngiuf!l gdzies 'v san1o-

• 
'volnosci, a regulacyjne linie plnnb (jesli kiedy jaki 
istnial) nnjdziwaczniej polamane od niepa1ni~tnych 
czaso\v. Z posrocl 270 don16w, zaledwie 16 n1uro
wanych siQ doliczysz; rynek jest niby ozdob~ mia
stn, z\vlnszcza, tez da\vny -ratnsz, z 'vy. ~ ok~ i 'vcale 
niezle uirzyn1anq, wiezq. 0 brnk tu nie pytaj, ani 
tez o przccl1adzki w jesicnnej i wioscnnej porzc, 
a jcdnak 1nin1o to '\Vszystko !Cock rozleglosci~ 
swoj'~ i lndno~ci<} 1,800 gl61rv dochoclz'!CQ. przcsci
gn~l moje o nin1 '\vyobrnzenie, tak dobrzc uprze · 
dzony 'vje~dzalen1 w jego ulicc. 

Na n1iejscu dawnej firlcjo,vskicj s'vi<1tyni, kt6ra 
l)rzez czus pe,vien byla kalwi11skin1 zhore1n, 'vzno
si sig od 80 lat l{o~ciol fundacyi ... t\.nny z Sapieh6,v 
ksi~znej,Jablonowsl{iej, woje,voclziny brae}a,vs kiej, 
szczcg6lnej ICocku dobrouzicjki. Na fronto,vcj fh
sndzie, ponad gl<Swncmi drz\viatni, 'vpadaj~ zaraz 
w oko trzy czarne nutrmurowc t.ablicc, zc zlocone1ni 
napisan1i, 'vys,viecujqce szczegolo,vy roz"roj crck
cyjny tcgo ko~ciola~ I tuk, na pier,vszej po lc,vcj 
stronic tublicy czytan1y: 

D. 0. l\I. 
. 

,,Anno l\1D(1 CLX..lriX die 27 J n1ii .1:\nn a de Sa-
pichy Principissa Jablono,vska, I>alntinn Bracla
viensis, bonornn1 ICocko, Sen1iatycze, Berezdo,v 
haercdissa, l1anc Ecclesian1 noYan1 a fnnclamento 
acdiiicavit, fnndum dedit a 4-or l\1ansionarios sin1ul 
Vicarios fun davit, summan1 duortun n1illinn1 ct due en
torurn fl or. poln. in bonis assignavit, ~ in1nlq. per
illustro Vinccntio J czierski Offi. I..Jublin. r~ 1·aep. 
vasa argentea et ex com positione facta. Ostenso
rium, Calices, Casulas, supellecti ten1 et on1ncn1 or
natun1 dedit Esiae. Pcractis vitae suae annis 74 fini- 1 

vit vitam in Berezdo\V .Ltt. D. 1800. Piis orationibus 
parochianoru1n et sacerdotun1 recon1n1en<.latur." 

D ruga tablica Ini esci taki nap is: 

D.- 0. 1\~I. 

,,Anno l\iDCCLXXlX die 26 ,Julii festo S-ne 1 

Annae, Vincentius Jezierski, Praepositns in l{ock, 
prin1um lapidtun hujus Ecclesine ritn solemni po
suit. lllnstrissitnus ac Rdtnus Dnus Adalbertus 
Skarsze,vslti, Eppus Lublin. et IIeln1en., l1anc Ec
clesiarn consecrtrrit die 19 l\fai Don1inica V post 
festa pa.sclutc 1805 anno, et dien1 nnnivcrsarium dc
dicationis V·atn Dotniuicam post paRcha assignavit." 

Trzeciego wreszcie napisu po prawej stronie ta
kie jest brztnicnie: 

D. 0. ~i. 

,Anno MDCf1XC die 1 Octobris in bane Eccle
siain snb titulo assun1ptae B. V. ~1:. nedificataru, in
tro<lucta est dev-otio per missionern fac~alll a n1is
sionariis J)omus Lublin. Anno 1790. R siarn in ho
norctn S. l\1ichuelis Arch. aedificatatn a Cels. prin
cipissa Anna de Sapiehy Jablono\vska, ubifi<.lelium 
cadu.vera scpeliuntur benedixit per-Illus Rndus 
Vincens Jezierski Can. flcl. Off. et pracp. Lublin 
ot l{ocensis ct ibi prituutnlapiclen1 in11)osuit. Anno 
1785 die 1 Scptetnbris." 

Trzyte tablice obejtnuj~ szczegolo,vy zarys erel{
cyi tego po,vt6rnego l{osciola w I~ocku. \V cza
sie tnojej tam bytnosci 'v sierpnin r. z. n1ogletn 
jeszcze z'viuzic!c j ego \vngtrze, dzis jnz nieprzyst~
pne. vV 1~ilka bo,vicn1 tygodni poten1 zapiecz~to
wano grozQcy za,vn.leuiein siQ ko~eiol, i z po
wodu niedopclnionej jeszcze rcpcrncyi, do dzis 
dnia IHtbo~e{tst\vo oclpra,via sig poza 1niastcn1 
'v l{aplicy cn1cntarzowej, o fhnclucyi ktorcj trzeci 
z po1vyzszych napiao\v 'vspon1ina. "'r \Yielkitn ol
tarzu goclny jest \Vidzenia obraz VV'l}i .. ebowziQcia, 
a zdobiC!CC boczne oltarze obrazy: SS. l(ajetnnn, 
l\1icha1a, l~on. tantcgo i ;lnny s;l· to ze \YSzcch tniar 
szaco\vne i pra,vdziwie artyst.ycznegopcnzla ut\Yory. 

Na pra\vo obok 'vielki ego oltnrL;a nn1icszczony 
jest ,v n1nrzc okazaly grobowiec z cznrucgo n1ar
Inui""u, pos,vigcony pan1i~ci 1ninistra J\nstctt , nic
gdys dzicdzica dobr kockicb, ktorego "\Ytlo,Ya do
t~cl jest ich wlasciciclkf!. Grobo,vy napis znanego 
,v swoiln czasie n1inistra i clyplotnaty j est. nnst~pnjQcy 

J oanni Libero bnroni 
ab Anstett, 

Qui Argentoruti natus n~IDCCLXv ... II 
prin1un1 Catharinae 1I auspiciis 

terra mariquc miJitaYit, 
Post 1naxin1is Curiae negotiis deditus 

Quatuor Russiae Cuesarntn ·a consiliis jntin1is 
. Plus quu.n1 XL annos 

Berolini, Varsoviae, Viennae, Stutgardae, 
Vratislavia.c, Pragae, Francoforti ad l\1. 

.___ ___________ ·~~--~~~-~~-~------------~-~~~~~~~~---
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Alioque legatus, 
P racsertitn gigantco certatninc annis 

l\IDCCCXII ad ~!DCCCXV 
Lupcratori Alexandri a latere 

Expcctationen1 de se sup era Yit. 
Torque Ordin. S. Alcxandri Nev. 

Aliortunquc decoratns. 
Snprcn1an1 diem anno 1\lDCCCXXlV obiit. 

Carissi1no conj ugi 
lVlaesta Alexandra de Meisner 

hoc n1onumentun1 r)osuit. 

"''i~c tez z zapalen1 clodaje w inn<:hn 1niejsc'u: 

\Vsz?·sll{~tn chJopo1n, tnieszczanom tcgo Iosu iyczQ, 
Jnlu mt~J<l 'Vysokic, Koc.k i Sicmiatyczo. 

S~ani la\v r\.ugnst CZQSto \V tytn pala.cn przcby
wal, alcjaka 53Zkoda ze przylrlad pani braclawskiej 
nie wszczcpil siQ przynajmniej \V nadworny or
szak Jcrola, jaka szkoda zc ta pani wiclkich cn6t 
\vyj~tkiezn swojej epoki pozostac 1niala. 
~v· r. 1782 bawil tu przez d,va dni w I>o,vrocie 

z zagranicy hrabia du N orcl, t. j. Wielki l(sia~Q 
Pawel. v 

Dzisiajsza dzicdziczka J{ocka, pani tninistrowa 
Anstett: jaknajstnranniej ntrzyn1nje palac i ogrod; 
'vsz~dz1e na kazdytn tu nicmal kroku \vidac do
tkniQcie zamilowanej \V estetycznen1 piQknic nie
wiesciej l'Qki. 

Palac i ogr6d, s~ to dwie osobliwosci ktoremi 
szczegolnie szczyci si~ l(ock i pyszni przecl kaz
clynl zwidzajqcym. I wistocic szczegolna, udcrza
j'!ca tez to antyteza, ujrzec na tak brndnen1 i n~
dznEhn tJc zydowskiego J(ocka, ty lc swiczo~ci, 

wytwornosoi, \Voni i wdzigku. Tutajszy ogrod 
pahteowy wydaC siQ moZc zaczarowanym ogroclcm. Cicho i skromnic w moczem nad Wicprzcm po-
Armidy, tak nicspodziewany prz cdstawia widolt. lozenin rozsiadl siQ palac dziedzic6w l{ocka, nie 
I })ttlac i ogrod zawdzi~cznj~ byt s\voj Annie z Sa_ dzi \Viq.cy olbr%:ymiosci<J: roz1niar6w, lccz lckk~, gu
pieho'v ksi~znej Jablonowski<~j, \Vojcwodzinie stownq, Btrukturq, i wzorowcnl utrzymanicnl. Do
bracla\vskiej, clziedziczce l{ocka \V drugiej polo- k~la otacza go obszerny, przesliczny, starannie \Vy

wic zcszlcgo 'vieku. ''r ojc,vodzina braelawska pieszczony, stnrodrze\vny, cienisty ogrod, pclen 
byln jcclnt-~ z najswintlejszych i najznakomit!:>zy<.:h uroztnuiccuia 'v 'vidokach i szpalerach. Sztuka prze
g,viaz(l nic,vicscich swcgo czasu, ale tcz ,vlasnie ciez do tych uroh.:o'v uajcelniejszq, dodala ozclobQ: 
ta gwiuzda gardzila pozyczanyn1 blaskie1n, uwaza _ rozleglq, zc znacznyn1nakladcm urz~dzon'1 cieplar-
j<tc za najchlubniejsze zadanic jasnice w1asncn1 , ni'!, l{t6rC1 bcz zaprzcczenin do najpicrwszycl1 
swojskicn1 svvintlen1. Czyz ta jedna cccha nie od- w krajn· policzyc nalezy. Artystyczny to i wid~c
kresla j uz \vydatnie postnci ksigznej J ablonowskicj ·uia godzicn uklad tej cieplurni, pra,vdziwe 
na jeclvvabnchn 'vpra,vdzic, ale vvyplo"vialen1 fran- studinn1 sztnki ogroclniczej; co sig zas tyczy anana· 
cuzkielll tic stanislawovvskiej Polski? A. jc~li do- sarni tntajszej, \v~tpi~ czy ma sobic rownf1 w l>oi-
dan1y zc ta pani, npigkniaj~c dobra s'voje, podno- sec co do bognctwa i rzaclkosci egzen1plnr%y. 

sila zarazcn1 byt i ulepszala stan s\voieh pocldanych; Rozkoszo,vnlcm siQ \V tern lubcxn ustroniu i pra
z e d~zy la do zaszczepienia w naroclzie chlubnego gn~le~11 nictnnl stracic l)ami~c biegn~cych ch,vil, 
zan1ilo\vania do post~p6w gospodarst,va krajowc- ta.k 1111 tu bylo clobrzc i blogo; ale wiclc zosta,valo 

go; Zc z~~oZyla fabry k~, ~mzcn, ~.uhit:cty l1istoryi 1 n~i jcszc:c. wywi~dzieC si~, i usl~szCC o Kockn, a 
naturalncJ, szkolQ polozn1cz~ w Sten11atyczach; ze nie opnsc1lbyn1 .]ego n1urow, n1c doslnchawszy 
nawet 1ny&l jej siggala do ut,vorzcnin na Pod.lasiu cbo~l~ jednej Z\vrotki w uroczystcj picsni prze-
ogniska zbo~o\vcgo handlu: to god~i sig tylko czo- szlosc1. 
lem ud?rzy~ pr.ze~ tym ~rcywzor~m pol~kiCj oby-/ ,~a mia~to tcraz r>?wiod~ mnic kroki. W pOlno
watcllo. 1\.ras~cl~I ~dwidz.al WO.J~n~o<l~mg, brae- C?CJ stromc, tam g?z1e aleja bialobrzeska krzyZnje 
lM;sk<! .w przeJezdzic sw?1m .do ~~l~cp w ~wcze· SIQ z.traktct~ ~1o Scrokomli wiodq,cym, nicopoclal 
sn?m. nu7stc~zkn 1¥ ys~kw, 1 ~v lJ&CIC • swo1m do drog1 w~nos1 SIQ w polu p6lkulisto zatoczony wal. 
ksiQCHt Stnnts}a,va Poniato\v&kiego, z 1ronicznetn To n1ogtlny kurhan, w ktorym izrael5ki !Cock prze
zastoso\vanicnl clo 6wczesnych obyczajow, vvspo- chowujc pn111iC!tkQ rycerskiej swojej przeszlosci 
mina o.miejscu, . . to grobowicc 1mlkownika Berka, poleg!cgo t~ 

Gdztc " 'uowa, a rucmodna, z zgorszentem \Var;za"'Y, w r. 1809. 
Zamiast gotowalnianej istotncj zabowy, 
Podtq s i~ pracl} bawic, smie myslec o ro1i, 
I 'v posro d kmieci s'rvoich baruziej mieszkac \Yoli 
N ii bly szczcc w \Vielkim 5 wiecie., ... 

LiCZC!C godziny dziejowego zy\vota bicdnego l d.ziS Kocka i zamicSciwszy w notatkach cisnl!-ce 
SIQ do mysli uwagi, wpatrzyle1n si~ z zajQcietn we 
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wcale zreszt~ jcdnostajny , l{rajobraz, roztaczaj~cy 
si~ przedemnq,. Na plaski<?j piasczystej rowninie 
rozrzucona uboga dre,vniana tuiescina, zbyt to nie
wdziQczny dla artystycznego pl6tna przedn1iot. Ja 
przcciez ciekawie sledzilem tc objawy ruchu do
strzeganc na trakcie do miasta wiod~cyn1. v'ryl~
cznie prawie zapelniala go ludnosc zydo,vska oboj
ga plci, to w bryczkach wielkicl1, to na 'v6z1cach, 
to pieszo lcij e1n .wsparta; jedna wszystkich poruszal~ 
dzwignia interes, ku jednen1u celo,vi handlowr] 
spekulacyi. Ale jedna postac na ten1 roinorodnem 
tle zwr6cila szczegolnf!. n1 ojQ uwagg ochnienn~ i 
wlasci "\V~ clutrakterysty }{~. P owaznyn1 , '"olnyn1 
lcrokicn1 zblizal si~ kn mnie SQdziwy jn% czlo,viek, 
'lV zupelnym stroju dawnych Izraelitow: wi~c byl 
tan1 i czarny atlaso\vy chalat, aksamiten1 wyklacla
ny, i kosztowna sobolowa czapka, i wszystkie te ce
chy 'vylQ;cznc, talc dobrze nan1 znane przed 10 la .. 
ty, u dzis coru.z bardziej rozply,vajQcc siQ 'v dC1-
znosci en1ancypncyjnej. Byl to obrazelc jakby zyw
cem wyciQty z A'"7'a1nu Pi\varskiego, ale nn tej twa-
rzy spokojncj, zadnmanej! 11ie dostrzegles bynaj
n1niej tcj ruchli wosci i tegv ~ prytnego prze biegu, 
jakin1 pi~tnuje f'i~ oblicze izrtllel kicgo handlarza. 
1\' ielka l(SiQga \V jego rQku 'vskazy,vala 1ni 'v nim 
111iloBnika ksi~~ko,v<ij wiedzy. Postano,vilcn1 ko
rzystac z tej sposobnosci, i gdy po"'azny lzraelita 
prze chodzil nicopodal me go postrzega,vczcgo kop
ca, p owitalcn1 go uprzejtn em , ,Dobry wieczor·' i 
zapytalen1 czyby uie chcial pos,viQciu dnleki~Illll 

})rzybyszo,vi chwi1~ przyjaznej pogrt"'Qclki. 

PrawdQ pan powiedziales: nie zawsze tu tak bylo 
jak dzis; ale dla Zyd6w nigcly lepiej nie bywalo. 

- Jakto? za,volalem zdumiony, a czasy woje
wouy Iubelsl{iego. a dobrodziejstwa wojewo
dzin y bracla w skiej nicze nie znacz~? 

Pan \vojewoua lubelski szafowal Ju.ski dla 
Kalwin6w, od1)arl powaznie duchowny, a najlepsze 
ch~ci pani woje\vodzinej wnet wojna zniszczyla, 
i zostalo wszystko po dawne1nu. Ale choc zapo
mnicni ,vtedy, odweto,vali to Zydzi koccy poz
niejszynl czasen1. lJTaszq slaw~ brz1ni l{ocl{ we· 
pokach przed 200 i 100 laty, a juz lCocl{ ostatnie
go stulecia jest nns:. \V 'vielkiej rodzinie 1niast 
polskich, ICoclc jest ulubiencein ludu Izraela, tnla
czego dzis wprawdzie, ale ktoren1u zably~nie kie
dys nowa Palestyna i narodzi sig Messya,sz, mimo 

' . . . WUSZCJ llle,viary. 

- I c6z tak podnioslo l(ock 'v oczach \vaszych? 

-\Vido1ne oznaki laski Bozej:jedna zyje \Vsr6d 
nas "v pa.Iniq,tce, \V ty1n oto kurhanieBerka,druga tlcwi 
w nas zywq. je ·zczc tradycy'!, to dzisiajszy·nn.sz ra
bin. 0, pano,vie nie wiecie czc1n taki rabin jest dla 
Izraela. za""olal z plon'!cem okictn, to ojciec, to 
s~dzia, to kaplan, to ll1istrz. \¥ tnlact,vie naszenl. 
Bog zsylal narn takich n1istrz6,v, jakby przewoclnie 
g\vin.zdy, jakby glos przeciw nieprawosciotn. Ocl 
'\Vielkiego Akiby dlugie bylo pasn1o 1n~drych ra
bino,v, a Zydzi polscy, po niczap"'on1nianych rabi
nach 'v Letiznie, l>oznaniu i PinCZO\Vic, JnajQ; uziB 
swojg gwiazdQ \V naszyn1 .lliorgensternic. .. 

- Ina czthnzc polega ta sla,vn korkiego rabi
na? zagaclnQlenl. 

Pan z vVarszawy przyby,vn, odpo,vic \Volno 
Izraelita, uchylaj~c sobolowcj czapki i \Ylcpiaj~c 
we 1nnie bnda,vczc spojrzenic, a. c6z ubogi Jniesz
lcaniec biedncgo !(ocka po,vic<.lziee panu potrati? Ot 
biecla i wszystlco,jak pan ,vi dzin.les \V 1nicscie . 

..... ,_ Na czcn1? odeprze zwolnn, po close dlugien1 
Inilczcniu 1nicszknniec ICocl,a· \V tyn1 tujen1niczym 
uroku, ktorcgobys pan nigcly nie zrozun1ial, nie 

To nie wszystko jeszczc .. przer,vnlcm -· nie poj~1: n1y 1nnn1y d1a niego 'vi~cej niz szarnnck, bo 
1-VS7tystko, nie zawsze tak bylo; ja chcinlbynl po- j 1l1tUny czese i uwielbienie. Pano,vic myB1icie, do-
.znaci I(ock blizej, dokladniej niz z lichych jego dal z rrorzkin1 n8n1iechem, ze c::tla nnnka naszych 

b 

lepianek, ja chcialbym nznae j oddne hoJd za- rabiDO\V zatnyka si~ W tallnnclycznej UCZOllOSCi; 
sludze wsz<2dzic, gdziekol,viekjq, znajdQ, bez \vzgl~- gdybys pan znnl nnszegorabina, z1nienilby~ to zcla
un na detnarkacye socyalne i religijne, 'v jednej nie. Nie, zadne szkoly, zadna praca nie daclz~ tej 
tylko rodzinie, lndzko~ci. Ludnosc izrnelska jest gl~bokiej Dlf!drosei zycia jakQ; on posinda, to juz 
dzis reprezentacy~ Kocka, nic chciej \ViQc n1i pan szczcg6lne blogoslawie11stwo Boze. Rzudko on jest 
odbieraC IDOZllOSCi dnchowego zaprzyjaznienia Si<a widzialny, nigdzic .Sl~ Z domu nie "\Vydala i ZU"\VSZe 
z tern miaste1n. i jest z Bogien1 i ze slowen1 ~ego. To tez jrst on o-

ZostajQ, odparl wyznawca MojZcsza i p?d~~ 1 pickullczym. a~1iol~~ K~ck~. ~liz ni_ego ilcby t.n 
mi r~ke. J estetn jed en z duchownych tutaJSZeJ bylo n~dzy 1 cierpienl N1ew1dzialny zndnen1n pra
gminy; ,;Kock jest gniazdem cah~j moj6j familii. wie oku, jest jednak dobroczynnemi dzielami wsz~-
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dzie, gdzie tylkolos ucisnionych wsp6lwyznawc6w 1ata.ch XVI wieku przesu,va siQ tu wyniosla bisku
poinocy potrzebuje. pia postac, sn1·owego 1ica, gl~bokiej 1nysli na czo1e, 

l\1usi to wi~c bye czlowiek niepospolitej za- ale usta b':z slodyczy i jakims jadem zolci czy za
n1oznosci, kiedy talc opiekun~ze rozci~ga skrzy- wisci zatrute; wydziera on z ziemi proporzec z go-
ella, 'vtrt1eilen1 z zaj~ciem. dlami biskupow plockiej stolicy, i przenosi go da-

- · Tak pnnie, bogaty, bardzo bogaty, w Jzy leko za Wisl~, az pod mury Raci(!za. To Erazm 
wdziQcznosci i w n1odly Izraeln. Ciolek, slawnej ale srnutnej zarazem panliQci, IUC1!Z 

- -~le zk~dzc fundusze na swiadczenie tylu do- ktore1nu do prawdziwej, jasnej, czystej slawy, nie 
brodziejstw? na11ki, nie zr~cznosci, nie wladzy, nic laski monar-

Izrael w tulactwie rozmnozyl si~ jak piasek szej, ale tylko wielkiego serca i obywatelskich 
wmorzu; s~ miejsca, gdzie Iudowi nasze1nu szcz~- uczuc i sily poswiQcaj~cej brakowalo. Na jego 
sci siQ 'v pracy. \'Viedz~ zamozniejsi bracia, ze nikt wi~c zqdanie odpadl Kook od plockiej stolicy bi
trafniej i szczQsliwiej o:fiary ich nie rozuzieli 1niQ- skupiej, ktora natomiast otrzymala Raci'!z. Dzier-
dzy cierpif!.Ce ubostwo jak lVIorgenstern, 1naj~cy zawil nast~pnic kockie dobra znakon1ity lVIikolaj 
gJosnq, slawg n1q,drosci i dobroczynnosci. Z roznych Firlej, lcasztelan krakowski i hetn1an wielki koron
wi~c stron nadsylaj~ zasilki, ktorych on jest spra- ny. VV kilka lat potem 1520 r. Zygtnunt Stary na
wiedliwym szafarzem. Najwaznicjsz~ jcdnak. w tej dal1nn ICock w dozy,vovie, a mlody Zygtnunt Au
n1ierze dla ICocka epok~ jest miesit!C wrzesie11: gust, ocenjajQ-c wielkie uslugi olcazane przez hct
zblizka i zdala 80i'!gaj~ tu wtcdy na religijnCb piel- mana \V wojennych chwilach, za1nienil dozywocie 
grzyn1kQ ':vyznawcy starozakonni, i ciasne 1niasto w dziedziczn~ posiadlosc. Darowiznu ta, przeciwua 
pomiescic nie moze gosci. Ten wigc czas przesu- statutowi Aleksanclra, zyw~ wywolala opozycy~ 
waj~cych siQ karawan, jest wyroczy dla ubogiej na sejmie 1562 roku, i dopiero owczesny posiadacz 
}{]assy 1nieszkat!cow, ktora w naplywowej lndno- Kocka, Jan Firlej, wojewoda lubelski i n1ars?;alek 
sci czcrpie zywotne zdroje na przetrwanie z biedq, wielki koronny, zalagoclzil rzecz, ofiarujq.c rzeczy
cifJikiego roku. pospolitej w zan1ian za kockie dobra wlasne dzie· 

I jakii eel sprowadza do l(ocka tyle zydow- uziczne s'voje n1ajQtnosci, Zawad~ iRogai6,v. 'Vy-
skich pielgrzy1now? zapytale1n zdziwiony. bitnie vvydatnieje postac lubelskiego vvojewody 

ChQc wspolnej modlitwy i pragnienie blogo- w ojczystych dziejach, zwlaszcza tez w historyi 
slawic!1stwa od uczonego rabina. Tylko deputa- kosciola. Byl on nietylko zwolennikicn1, ale zar
cya kazdej karawanyprzypuszczana jest do niego~ liwym rozkrzewiciolem zasad Kalwina. Nowa nau
n1aSSQ zas Judn blogoslawi z okna. Sprawiedliwy ka, Inaj~ca za sob(} urok swiatla, szerokinl goscil1-
jest Pan, zawolal moj towarzysz, powstaj~c z n1o- cern lala siQ do Polskj, zwlaszcza ze takich jak 
gilnego kurhnnn, cze1nze bylby biedny !Cock, gdy- Firlcj miala or~clo,vnikow. Otworzony przez nie
by nart Bog protnienia swojej laski nie zcslal? Ale go vv ICockn zbor kalwinski glosn~ n1ial slawQ, a 
dzis nie lndz si~ pan naszen1 ubostwein, nie n1ysl szkoly kalwinskie w ICocku, S\vietn~ szczyc~c si~ 
pan aby w tych zapadlyc.h i biednych domkach wzi~tosci~, przetrwaly az do rokn 1648. Zwi
n~dza tylko i nieszcz~scie goscily: Zydzi koccy, n<;!.l je zas nie rozkaz krolewski, ni wola stanow, ni 
choc n~dzni pozore1n, nie n1ienialiby sig na innq, tez zwolcnnikow brak, ale burza kozackiego naja
siedzib~, chocby zlooistsz~, bo tu ~wieci itn laska zdu pod Bohdancm. Straszna to byla dla Kocka 
Boza, a do niej tak vvzdycha tulaczy Izrael. .... .Ze- chwila, istny dzien sq,du: rozjuszone kozactwo zra
gnan1, jeclz pan z Bogiem, doclal moj tovvarzysz, i bowalo do szczQtu n1iasto, a pozostalych 1nieszkan· 

· po\vaznie sklolll\VSzy si~ sobolow~ czapkq,, zwro- COW wyn1ordowalo. W srod powszecl1ncgo zniszcze-
cil si~ k.u n1iastu. , nia nie ocalala i szkola', ani te% szaco,vny przy 

Ja dlugo j eszcze spoglq.dalen1 za znikajq,c~ 'v od- niej zbior ksiq.g i r~kopism6w; sam nawet przelo
dali postaci~, zdaj~c sobie spra'v~ z otrzymanych zony o\vczesny szkoly kalwinskiej, zaszczytnie 
wrazen, a gdy mrolc wieczorny zapadl, uton~lem w swiecie naukowym znany filolog i teolog Cza
myslq. w ubieglych clziejach Kocka, ktore zywen1i 

1 
plinski, padl of.ar~ wyuzdanego kozactwa. 

obrazy jawily sig przed okie1n n1ego uncha. Wi~c J Do dzwigaj~cego si~ z upadku miasta juz pote1n 
najprzod tu przy njsciu Czarnej do Wieprza widz~ 1 nie trafili kalwini, a znajduj~cy siQ w ich posiada
herbowne znaki plock.ich biskupow. W pierwszych niu kosciol farny, z grobowcami Jana Firleja i 
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dzielncgo Stanislawa Zbq,skicgo, zntaz w nastQ- cie n1iasta, warunki jego zywotnosci i kalectwa. 
pnyn1 1649 roku zwrocono katoliko1n. W tern kolc znalazlen1 zasilek i odswiezenie dla 

I->o· stuletuic1n gluchen1 n1ilczcniu, Anna z Sa- ducha i scrca; tn znalazlem s\viatla roztno\v~, nau-
. pichOw ksi~Zna Jablonowska, wojewodzina bra-/ kowe zrOdla i wesol~ pogadankQ', na serdecznCm 

clawska, pani wielkiego umyslu i serca, stworzyla tie rodzinncgo zyc]a. Powitaly 1nnic tu nawet czy
IlOW~ epokQ odrodzenia dla ICocka. 0 tej SZCZQsli- ste' nicbiatl.skic rozkoszc artystycznego swiata: 
wcj fazie \V zycin n1iasta wspomniclistny juz wyiej. piescilc1n ucho arcydzielami Chop ina, Thalbcrga, 
Ale krotkotr,valc byly te ch wile oclrodzenia, chou slo,vcnl oclctcllnCJ:lcin \V l{ocku atn1osfcr~, o kt6rej 
nadzieje swietnc. Kosciol, palac, ogrocl zostaly na,vet n1yslnic marzyla. 
Wprawdzie, ale inne slady opiekunczej rQki Wojc- Z pogaw~dki 0 dzisjajszyn1 stanie tniasta po
wodziuy, ktore juz tak 'vidocznic obja,vialy siQ \VZiQ.letu przel(onanie, ze przy calcj ngdzy ze,vnQ
w calen1 mie~cic, zawial niszczt!CY hnragu.n lo- trznej, przy rzetelnen1 ubost,vie wielc rodzin tra
sowych 'vypadko,v wojcnnych. I bczpowrotnie pi~ccn1, nic jest przeciez Kock z natury swojcj 
min~ly zlotc cza::;y Kocka. J cdnak%e nie godzi siQ ubogietn Iniustein: niejeclen n1ozc nawct znajdzie 
powiedziec aby 1uiasto wyprnlo zywotnc z siebie sig tu lrnpitn.lista, a handel zbozc1n i clrzewem naj
sily, bo i dzi~, ani pod wzg1Qclen1 liczby u1ieszka1l.· "vigccj tn 1·ncl1u kapitalon1 uadajq,; bo su1ntny pier-
cow, uni tez ich bytu, uie nalezy do rzeJclu upadlych wszcj rQki centraliznj~ si<J w sa1nytnzc ICocku 
miast krajn. Tylko juz pulsow zycia towal'xyskie- przcz zakupy obszerne, dopelnianc przez handla· 
go nio cl0111aC'USZ SiQ ani s}adu: U1ill10 d\Vutysi~cznej fZO\V i przcdsigbicrCOW 111iejsco,vycl1. 
11iernal ludnobci, nic masz tn pra,vie srednicj klassy PiQkne dobra l\.:ockie wie11cem otaczajq, n1iasto 
mieszl\at1cow, ktora stanowi przeciez rdze1l. kazdej w dwtnnilowym nicn1al pro1nieniu, od strony Lu
organizn.cyi spolccznej, i \Vc!tpi~ czyby SiQ tn zebra· barto\vn, Radzynia i n1oszczanki. Egipskiej to pra
lo to\varzyskie ogniwko, chocby zc trzcch rodzin wie rodzo.jnosci grunta i hojnie \vynagraclzaj~ pra
sredniej sfery. . CQ dzicrzawco,v, Z ktorych 'vielu piQknej tu juz 

Zatopi,vszy siQ 'v tych n1yslach, wolnyn1 krokiem dorobilo sig fortuny. 
wracalen1 do 1niasta, a nic spic~zC1C siQ V\"Cale do Sa1n J(oclr n1a lekarza, aptck~ i 11ocztQ, a zamie
nutlo pon~tnego, zgiclkli,vcgo zydowskicgo S\vego rzone 'vznicsicuie w rynku porz~dncj austcryi, nic .. 
ustronia w ll'arszatcskinz zajel.d: ie, pragn'1lem je- .n1u.lo tez przyczyui si~ do ozdoby n1iasta, a glo,vnie 
szczc korzystac z niewielu ch\vil clzicnnej swiatlo- do wygody przejezdzajC!cycll. 
sci i przy pogodnynl slonca zachoclzic Za\Vl'ocilen1 Co sig tyczy polozenia l(ocka' bez znprzc-
l{U puluco,vi. 1V alei od mjasta wiocl~ccj ujrzalem czenia dodatnic nalezy mu siQ 111iejsec \vsrod oko· 
nagle przed sob~ dwie n1lode kobiety z uk,vie- lie dzisiajszego Podlasia. Nie jest ubogie1n w dary 
cionyn1 \vlosen1, uzy"v~j~ce przcchadzki. Z zy- natury 1niasto, co oprocz uroc7.ego ogrodn palaeo~ 
we1n 7.UjQcicnl 'vpatrzyleu1 sig \V to d\va kwiatki, \vcgo, n1oze przecl go8cie1n s'voim roztoczyc takie 
i \vyualy 111i SiQ UZi\IVnie wonicjc!CC 'N at1nosferzc wicloki, jal\.: !Qki nadwieprZUllSkie i sliczny sielski 
kockicj. ltrajobra~ ku Bialobrzegom. 
Wi~c 'viclae St!d 1noj o braku to,varzyskiego zy- Z poblizkich okolic nic mog~ pon1inQ.C tnilcj Se-

cia 1\:ocka by1 za,vczesny, po1nyshtletn. JCobieta 1'0/rouzli, z jej ogrodcn1, rozlo:i;onynl ,vd~i~cznic 
jest pcrl~ tov~rarzyskiego zycia, jest jego ogniskiem, wsrod svviezej i prostot~ pi~kniej~ccj natury. 
wiQC to .Zycic i \V l{ock.u tQtniec 1nu~i. I col'az u-vva- Pra,vdzi\vic przy.kro mi bylo opnszczae ICock, 
zniej przy·glQdalein si~ cl,vom kobietonl, z ktorych bo zostawialcn1 tan1 niedawnych, a przccicz szcze-
jednu zda]a Illi SiQ bye mlod~ lll~zatkq,, druga zag rych przyjacio}; ale lnoje turysto\VSkie: Jl(JjU':Od! 
jeszcze dziewicC!. l)~dzilo mnie do Radzynia. \Vigc t) lko okicn1, Iny-

Ani pomyslalc1n w t~ ch,vilQ ze tcnie sam ,vie- slq, juz zegnalen1 !Cock, szybko znikajQcy w 1ngli. 
CZOr jc~ZCZC Z pra\Vd~iw~ przyjCUlllOSeiQ, \Y ich to- stej odclali. 
warzystwie spQdZQ, a jednakzc tak stalo siQ. Cza- Tyn1czascn1 coraz bardziej siniec zaczfll jasny 
ruj<!ca nie wspolnych \varsza,vskich stosunko,v zbli- bl~lrit nieba, iciQi:ki sJ{war sierpnio,vy ochlodl na
zyla nas i sprzyjainila, przedluzywszy nad zakrcs gle w gwaltownych powie,vach \viatrJ.l, \vzbijajQ,
moj pobyt w ICocku. cych w po,vietrze falc piasku i kutzu. Nicpokojo-

Tu n1ialcn1 sposobnosc poznac wcwngtrzne zy- ny tcmi meteorologicznemi Z\viastnnatni, naglilen1 
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'voznic~ uo poBpiechu; a~c c6z z tcgo, l{icdysn1y 
· jeszcze mili ou lCocka nic njecl1ali... Rozlegl sifJ 
ponuro pier\·vszy odglos dalekiego gron1n, blysn~ .. 
lo raz, drugi, i jakby niebo rozwarlo siQ do nowe
go potopu, lunQly strumienic deszczu. 'Vyjczdzalctn 
\vlasnie z lnsn przed Borkan1i: nic czekaj~c 'viQc, 
p~dzie kazaleln woznicy do pier\vszej karczn1y, a 
sam, otuli,vszy si~ przcd nntarczywosci~ dcszczu, 
zbroilem si~ 'v rezygnacyt!, innq, calkicn1 niz byla 
Szyllerowska i \Vasilc'tvSl{icgo. 

Dopudan1y karczmy. Nic wid?:~C bozcgo swiata i 
brUC1C 'V szeroko rozJanej ka}uzy, 'vsrou gromn i 
blysku 'vic, w bicgam do karcze1nnej izby, jak do 
portu ocalenia, zzi~bly i przcmokly niepoczeiwie. 
Zrzucan1 przen1okle .. okrycic, i w]asnic z wszel
k~ 'vygod~ na Jawie wypoczqc zamierzalen1, gdy 
wtetn spostrzegam z zdziwicnien1 ze nie stun jedcn 
_}@stem go sci em tcij izby. 

Pani gospoclyui 1crzq.tala sig 'vlasnie okolo na
l{rycia stolu i zustawicnia posilku, a za stolem do
strzeglenl srcdnicgo wicku kobietg, pclnQ. jeszcze 
zycia i zdro,via, szlachctnych prawdzi,vic ryso,v, 
budzC!cych szacnnek dla zacncj oby,vntclki, kt6rej 
calc otoczenic, 'v tem nawct zaimpro,vi?:o\vancnl 
schronicniu przed burzf!., do,vodzilo 'vyrnznie do
brego gustn i znacznego stopnia zamozno~ci. 

bocznej kotuory i leciuchno \vbicglo Inlo<lc, hozc 
dzic\VCZQ. J cclnen1 spojrzenicn1 obj~len1 tQ wiotktl! 
postac. Nie powien1 wcale w poctycznym zacbwy
cic aby to miala bye Fornarinalnb syksty11ska 1na ... 
donna, ale bylo to urooze i niespodziane widzcnic, 
nu brudncm tlc odlndnej podlaskicj karczmy. Glad
kie, sniada,ve liczko przeswieralo siatk(b blQki
tnych zylek, nabiegaj');c lekkin1 rtunie11ccn1 za 
kaidem silniejszcn1 wrazcnie1n, o ktorc tak latwo 
din 18 letniej gl6,vki i scrca. Rozo,ve usta talt 
szczery krasil usxnicch, a. n1odre oczy tak:} protnie
nialy pra,vd~, tak Jzawen1 'vilgotnialy uczuciem, 
zc nieskoll.czenic ro.d bylc1n tn j~ powitac. Po 
nad wysokiem czolen1 Z WUZiQ1{iCI11 prostoty SpO

CZc!l bogaty 1-vicniec lsnir~co-kruczcgo 1-varkocza, 
a Jakby nn, stra%y d'l.:ie,viczych mysli, tk,vilo w nitn 
,vdziQcznie kilka n1oclrak6w. 

- Ot 'vidzisz, ~larynin, za,vola moja towarzy
szka do wchoUZf!CCgo dzh~wczQcia, widzisz jaki 
dcszcz dla nas grzcczny: nie chc~ bysn1y siQ w tej 
karcztnie zanudzily i zcslal nan1 towarzysza, co 
chochy zapcwnc \Volal teraz bye w "\Varsza\vio, jc
dnak rud nicrau <lolQ Podlasinnck na dzisiaj podzic· 
lie n1usi ... A potctn, nie dopuszczaj'!c odpo\vicdzi, 
zwr6cila siQ naglc do tnnie, koncz~c: 

' 
~ioja corka! 

J edna nas 'vidz~ dol a pod ten dach za.p~dzi-
1 h 

Co do znnd%enia, zawola zy,vo pnnna 1\'Iarya, 
Ja, odezwa a si~ z usn1iec 0111 nicznajo1na da1na, 

to wszal{ wiesz, droga n1a1no, ze nigdy go nic zna
spogl<bdaj~c na moje przcmoklc okryeie, chyba tyl-
ko ja.kicmu flisowi posluZyC mogq.cc. my. Zalujg ty lko pan a W a.rszawianina, kt6remu 

T 1 naszc zak(!tki \V bardzo nickorzystnen1 przcdsta-
ak pani, oc parlcm, i nic n1ogQ dose 'vydzi-

• I • t I I• 1 I • ,1 b I kt I 'via,]•Q: si~ swictlc. • 'vic s1~ worczeJ potnys owose1 uo roczyncy, o-
ren1u blysngla rnysl \vybudo,vaniu tej karczn1y; \Vybac?::y l1ani zc \vspolczucia tcgo przyjQ.c 
u mnic zasln%ylby on stokroc wiQcej na panegiryl{ nic lnogQ, odparlen1 z cal<1 Rzczcrot~. Jcclynym i 

· ni% bardzo ,vicln innych. wyl~cznym cclem n1ojej podrozy jest bliisze po-
\V szak pan jestes Jnie&zkailcen1 1niasta? za- J znanic lubelskich i podlaskich okolic i ~przyja· 

pytala vvcsolo to\varzyszka Jnojej uoli. I ZI:icni? si~ z patniqtkami _ich ~)rzcszlosci; SlUUtl~O 
__ Tak pani, wracan1 do \Varsza\vy. 'VIQC 1 nudno 1nogloby 1n1 bye ta1n tylko, gdz1e 
- Domyslalan1 si~ togo. Dla pano\v 1nicjskich bezmyslny dz1~jaj:;zy zyvvot, i guzie nie dudz~ s1Q 

\v og6le, a ten1 barclziej War~za,vhtn, w jednQ chy- od~zukac 'vpopicle przeszlosci zadne "vydatne mo
ba noc , i to nieza,vsze, bczkarnie UCSZCZOWi pa- ll1Cnta uzicjowcgo zycia, lub gdzie duch i scrca lu
uae wolno; \V kazd~ innq, godzin~ duia przychodzi dzi nlilcz~ jak lnalowanc groby. Takich okolic chy-
011 nic w porQ i J. est przeszkodfl dla progran1u ba niewiele na naszej zie1ni, a tetn mnicj na Pod-

1 . 1 
1niejskich urozxnaiceli. U nas wicsniakow- inaczej: asn1 · 
ella nas deszcz jest dobrodziejstwen1, i nic n1aRz ro- - Jako Podlasianka dusz~i cialcn1, rzeczc pan
ku aby~n1y o niego gorl!-CO Boga nie prosili. To tez na l\1arya, dzi~kujQ panu za tQ dobr~ o Po<llasiu 
my os,voilis1ny si~ z jcgo natarczyv;o~ci~ i 'vytrwal- opini~h a jesli jest szczer~, ten1 wiQcej cenic j~ po
si jestetimy w tej mierzc od vVarszawian. trafiQ, ze biedna zien1ia nasza, niewiem dlaczego, 

Jeszcze cos dalej rozprawiac zamierzala moja ale wcale nietna jakos laski! u warszawskich pa
s~siadka, ale 'v tej ch,vili szybko otwarly si~ drzwi 1 no,v . 

• 

• 
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Istnialo 'vprawdzie to uprzedzenie, ale dzis 1 A jednak clomysly pani na dobrej byly drodze, 
coraz wiQcej znika, im bardziej stolica uczy sifJ ce-

1 
bo powodein do uprzedzen Warszawy jest 'vlasnie 

nie swoich podlaskich braci. Niedzi\v zreszt~ ze · ta r6znosc i charakterystyczna odr~buosc Podlasia. 
Podlasic bylo zapoznane przez czas tak dlugi; I 1V szczerosci serca i poczci\vej pracy zasklepiony 
wszalc tcnze sam przes~d zywila niegdys !Corona 

1 
\V swojen1zaciszuPocllasianin, moze sig czasem dzi

do Litwy, a Litwa do SwiQtej .Zmudzi. .ie zaS mo- : wnym, orygina~nym wydaC eleganckiemu bywal
ja aymptttya dla Podlasia jest szczera, uwierzysz 

1 
cowi salonow warszawsk.ich, bo uic przystaje do 

pani, boC to i m6j takze rodzinny zalqtck. Kr6tkie I jego wyobraZcl1 o koniecznych warunkach postQ· 
wprawdzie tylko lata przezylern ,v Siedlcacb, ale . powego zycia to,varzyskiego. .Dodajtny do tego 
ony wplotly siQ w serce potQzn~ sil~ pierwszycb ze ruch tuuys}o,vy na Podlasin, jakkol,viek bez za
wrazeil. 1 przeczenia ist.niejC1cy, rzaclziej przecicz objawia si~ 

- Naszc okolice SC! mi~dzyrzeckie, 'vtr~cila rna- na ze\vnq,trz niz w innych kraju nnszego okolicach, 
tka, a, o ile sobie przypon1inam, Sicdlce nie nale- i ze z tego powodu, choc najniesluszniej, stosowauo 
zaly do 'vla~ci,vcgo Podlasia. . cz~stokroc do Podlasia alluzye (, ictnnogroclu. 

I nie 111yli })ani pami~c; dawne I>odlasie roz- I - v'TiQC konieckoncetu, przer\valn z nsnliechem 
ciQgalo si~ po obu stronach Bugu i si~galo za Na- matka Maryi. brak na1n oglady, brak ol~rasy towa· 
rew nz do Augnstowa, obcjmujC1C trzy ziemic: dro- rzyskiego zycia. Otoz jabym tn rzucila dopiero 
hickq,, tnielnick~ i bielsk~. Pozniejsze dopiero 'vo- trudnc pytanic: czy tez ten brak jest rzcczywiscie, 
jewodztwo podlaskie utracHo ziemiQ bieJskq,, ana- dla nas szkod~, strat~, lub tez moze i zyskiem, 
tomiast przybralo w sklad s\voj zie1niQ luli.:owskq. korzysci~. Przed niewiel~ laty kilku 1nlodych sy
dawncgo wojewoclztwa lubelskiego, 'v kt6rej wla- now znaczniejszych naszych oby,vateli wiejskich, 
snie polozonc SCJ: gl6wne })Unkta llO\vego Podlasia: postanowilo za jak~.b~dz cen~ zetrzec z sicbie t~ 
Siecllce, Luko\v, Radzyli i l{ock. rclz~ parafiai1stwa, jak~ ich pochoclzcnie ·podlaskie 

\Viesz pan, przerlvie z sm~tncn1 wejr7.eniem napi~tno,valo. Jad~ wi~c do \Varszn\vy, \vpisuj~ 
panna l\iarya, to niesluszne uprzcdzenie 1·\' arsza- si~ czynnic w grono postQpo \Vej tan1ecznej 1nlo
wy zy,vo n1nie za,vsze holi, i dlugo zastana,vialan1 dziezy i 'vracajC1 poiem w kolo naszc sko11czonen1i 
~iQ jaki n16glby bye po"r6d tego upo6ledzen.ia, ale salonowctuni stolicy. Ale niestety, polor zbyt ,vy
zadnego nie wykrylan1, chyba pychQ ''r arszawian, tnrl nnszych Inlodzie1l.c6,v, i 1)rzyznan1 siQ panu ze 
a pycha to grzech, za ktory Bog ci~zlto karzc. Bo ze wzglgcln na 've\vn~trzn~, obywatclsk<J: wartosc, 
i prosz~ puna, czcn1ic ubozsze nas7.e Podlasic, kic- Podlasic najmniej temi \vlasnie chlnbie siQ n1oglo 
dyz sig zawstydzilo w gronie starszych i n1ozniej- synan1i. 0 potrzebie wy ksztalcenia szeroce dzis 
szych bruci? J ezcli nieszczQscic obudza szacunek, 1vszyscy rozpra\viaj~., ale jakie trucln'!r jest sztnka 
a obroJl.CQ wdziQcznosciq, si~ darzy, to i do szacuu- szcz~sli,vego zastosowania stopnia tego wyksztal
ku i do wdzi~cznosci wspolbraci ukochane moje cenia do prawdziwcj potrzeby spolecznej! 
Podlasic s'vi~te ma prawa. l{t6raz zietnia, ,v ci~gn - Dlatego tez zapewne, ,vtr(!cila z figlarnym 
tylu wiek6w clziejowego zycia Polski, przesi'!kla Ubtniccl1e1n 1\iarya, nie pozwolila n1i n1an1a korzy
tylt1 kr,vi co Podlasie? Czyz zy,va piers jego stac z obietnicy wnja, ktory n1i przyrzckl przy
nie by la puklerzetn dla kraju przecivv Tatarom, slac caly pra'v ic ksiggozbi6r najnowszej literatury 
Lit,vie i l{ozakom? czy jego przeszlosc, Ina1o francuzkicj. 
swietnych obejtuuje kart? Nic lTiainy wpra,vdzie Tak, Inoja Maryniu, odpowie po\vazuie Inat
zlotodajnych kopalni ~ ale nasze zloto faluje po ka. l\iojen1 zdanicn1. mloda Polka, dla zdrowia 

~ bujnych polach, kt6rych plonen1 nictylko sie- swego serca i dnszy, po,vinna ssae tylko slodycz ze 
bie zywin1y, ale i Warszaw~: toz to ona dotklj,vie _ swojskich lcwiatko\v, bo rodzirina zagroda, to jej · 
czuje, ileli.:roc g\valtowniejszy 'vyle'v \Visly ode- swiat caly. A jesli wyksztalconej na \vzorach 
tnie jr! od naszycb spichlerzy. l\iyslalan1 wigc so· Tat1skiej i Nak,vaskiej clzie,vczynie zostanie \vol
bie ze 1noie ludzie winni ten1n uposledzeniu Pod- na ch,vila od najwazniejszych obowiC!zkow ~ony, 
lasia. Ale w czemze te grzechy? czy w staroda,vncj ll1atki i obywatelki, niech wtedy \Vytchnienic dla 
goscinnosci, czy \V szczero~ci uczuc, czy w poczci- ducha szuka w utworach zacnych pisarz6'v naszych, 
wej a usilnej pracy dla siebie i drugich? .. Nic! nie! jak l(raszc,vski, l(orzeniowski, ICaczkowski lub 
WiQc gnbiQ siQ w daremnych don1yslach. "v poczyaoh wzn1oslych, czystych i poczci,vych 
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takiego Pola, Syrokomli, Lenartowieza, lnb takiej 
Gabryeli. 

1\iilczq.c zwiesjla siQ l\1nrya na szyj Q S\vojej nla
tki, a d\vie lzy, czyste jak zrodlo z ktorego tryska
ly, zwilzyly 1110dr~ zreniCQ. Z .rozrzew~i;nien: ,na 
t~ pifJkn~ spogl~dalem g1·upp~, 1 po chw1l1 dop1ero 
spytalen1 1nlodej dziewicy: 

- Ktoreo<>o tez z wymienionych przcz mam~ 
trzech znakomitych naszyeh powiesciopisarz6w 
stawiasz pani najwyzej, to jest najsympatyczniej, 
w swojem uznaniu? 

- w yzszosci oznaczacbyln rue sminla pomifJdzy 
tal{ znakomiten1i n1istrzami, bo na to za slabe me 
sily; ale skoro pan odwolujesz sj~ do s~du mojej 
sympatyi, mog~ bez ublizenia komub~dz wyznac 
ze rna jo przed innemi nieoszacowany nasz Kra
szewski. Nie wien1 czy to dlatego ze wsrod nas 
zyje jego zaona rodzina, ze on sam w radzi,villow
skiej Bialy po bieral nauki, ze wi~c tak jak 1ny ko· 
chac musi Podlasie: do~c ze jaw jego powiesciach 
znajduj~ nnjwi~cej ciepla, najwj~cej kolorytu, naj
wigcej wyobrazni, choc jako kobieta, na jego typy
niewiescie, tak nieraz czarne, gniewacbym si~ po
lvinna. Gdy czytam Iiaczkowskiego, naj~ywiej za
wsze drga we mnie struna obywatelki, a przy czy
taniu mistrzowskich powiesci l{orzcniowskiego, 
jasno spogl~dam nu prawd<2 zycia i mimowolnie 
budz:i siQ we n1nie praktyczne zastosowanie. Tak 
np. gdym czytala Ga1·bateg·o, s\victny, cboc w ko11-
cu za sln.by cokolwiek, obraz Urszuli silne uczynil 
na 1nnie ,vrazcnie: sch,vycilam olowck, i korzysta
j~c z rysnnkowych rnoich poczC!tko\v, przy usilnej 
pracy doszlan1 przynajmniej do tego, ze dzis rysu
nek w wolnych chwilach sprawia mi rzeteln~ przy-
.. I I 

Jemnosc. 

- vViclk~ pani masz slnsznosc co do tej wply
'vo,vej prnktycznosci utvvorovv l{orzeniowskiego, 
wtracilcn1 z cicha, w 1nimowoln~ wpadajc!C zadum~. 
czi znasz pani krocinchne opowiadanie l{orze
niowskiego: Scena na balu? 

- Czy znam? zawolala z zapalem Marya. Scena 
na ba/u! to zdaniem mojem tak cudna pere1ka, ze 
gdyby opr6cz niej nic innego l{orzcnio\vski nie byl 
napisal, juz kochalabym go z calej duszy. lVIoj Boze, 
ta biedna Brygida!. .. 

~limo wiedzy prawie wydarlomi si~ westchnienie. 
- Jakze to malo takich Brygid na Bwiecie! 
- ~lalo? zawola zywo Marya, z plon~cem z po-

za lzy okien1. 0 nie panie, takich Brygid nie bra
Ksi~GA SWIATA. Cz. II. R. V. 

kuje dzis, a byloby ich 'vicle, daleko wiQcej, gdyby 
takich panow Cezarow mniej bylo na s\viecie. 

Przez chwilQ og6lne byJo n1ilczenic; dopiero ma
tka ~1aryi inny, swoboclniejszy nadaJa kierunek 
rozrno,vie, rozpowiadaj~c mi szczegoly o swoich 
s~siedztwach, o towarzyskictn k6lku, o przyje1nno· 
sciach wiejskicgo zycia, i zal{.OllCZyJa U"Vagq,: 

Ot6z tyle naszych 1)odlaskich rozrywek; 
w satn raz ilo ich potrzeba na odswiezenie n1ysli 
po znuzenin i nabranie nowych sil do 1)racy; bo 
trudy obszernego gospodarstwa, kierunek wazne
go zarz~dn niewiesciego, opicka nnd 1vloscianinem 
nietylko przy pracy, ale i 'v chatce i \V szpitalu, 
w ochronie i szkolce nad jego dziecn1i: wierzaj n1i 
pan ze te obowi~zki tyle zajtnuj~ czasu i tak za
prz:ttaj~ mysl, iz najcz~sciej i rozryw kQ zast~piq. 

-- Ale tcz za to, jak siQ to skwapliwie korzysta 
z kazdej wolniejszej, swobodniejszej chwjli, za "NO

lala zywo Marya. l{siC!zki i fortepian s~ dla mnie 
prawdziwq, nagrodq, po calodzienny1n ruchu i zaj~
ciach: jest t<? poczya mojego ducha, bo praktycz
n~ poezyq, czynu stwarza mi zblizenie siQ z naszym 
ludem wiejskim, z ktorytn tylc zrobic n1ozna. Gdy
bys pan widzinl i slyszal ten chor \viejskich dzie
ci, ktory w kosciolku naszyn1 co niedzie1a przy 
organach wykonywa religijne ~piewy, 1nnsialoby 
to pan a rozrzc,vnic. A jakby siQ to cieszy l z tego 
Sik.orski, ktory tak serdecznie i wymo\vnie po
piera 1nysl kosciclnych chorow. Nie uwierzysz pan 
jak dnn1na .. jcste1n z dyrekcyi nad ten1 koJen1 wiej· 
skich spie~·akO\V, czystym spiewerr1 i FZCzerem 
sercem chwalt!cych Boga. A jukie to ja mam za-

. 1 , IT m1ary na przyRz osc .... 
''rtem drz'tvi si~ otworzyly i \vsun~l si~ 1noj wo

znica Z mi1CZ(!CY11l uklonem. 
- A coz tan1 nowego? zapytaletn niech~tny 

niewczesnemu przerwanin gawQdki. 
Burza j nz przeszla, deszcz us tal dawno, pro

sz~ pana ... 
Zerwalismy siQ wszyscy z miejsc i picrwsze spoj

rzenie w okno przekonalo nas o prawdzie slow pa-_ 
na l\1acieja: niebo wyjasnione i najpiQkniejsza we .. 
szla pagoda po pal~cym skwarze. ""r net gotowi 
byli~my do dalszej drogi, ale przyznam szczerze 
iz nie bez zaln przyszlo mi pozegnanie z osobami 
z ktoremi mnie parogodzinna zaledwie, ale sympa
tyczna pra\v<lzi wie l~czyla znajomosc. Przyrze
klem matce przed opuszczeniem Podlasia odwi
dziec wiejskie ich ustronie, a pannie Maryi oswiad- · 
czylem gotowosc kruszyc kopie za honor Podlasia 
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i Poclla&ianek, w jakichkolwiekb~dz szrankach, 
pocl l1aslem: ,dzisiaJszego dnia.'' 

1 'vszystko przeszlo i \vszystko przewialo, 
Jak wiumo sennego tnarzenia; 
Lccz \V <.luszy, \V pan1iQci na wield zostafo ... 

I zn6w sam jeclcn ntt podroznym moitn wozku 
pQdZ~ zywo W c1a], a \V~tku n1ilych \V. p0111niet1 
uniesionych z lichej karcz1ny nie tnicnin.lbym nawct 
z Sien1ii1sl{im ntt ·llrocze ,vrazenin jcgo ,,Nnddnie-

. strzauskicj nocy .'' 
Mniej uwainie zachowalc1n w pan1iQci przesu

waj~cy siQ ,vtedy przed oczatni men1i krajobraz. 
'\V sl{rzesznlen1 sobic "\V n1ysli dziejc krwa\ve Podia
sin, i c1opiero witaj~ce zdala \vieze Jlatl·:ynia z'vr6· 
cily no. zcwnq.trz zatopion<1 \V glQbi ducha U\vng~. 

Nie bcz szczcrego zaj~cia "~patrzylem si~ zdala 
w ,vicze l~adzynia, nic bcz cieka,vosci wjezclzalem 
w jcgo n1ury, bo odda.wna juz naslnchalem sifJ opo
wietici o ten1 1nie~cie i znalcro tnn6stwo epizoc16,v . . . , . 
z \Ve\vn~trzncgo JCgo zyc1a, a przyznuc muszfJ ze 
fizyogno1nia rniasta mile wpadala n1i \V oko. Nie u
trzytual przeciez l{adzyii tcj opinii po blizszem z nim 
zapoznaniu siQ. Sam tylko rynelt niezle zabudo
wany, dluga zas pryncy})alna nlica wiodC!-CO. do 
palaeo, 1)rzy kt6rcj znajduje si~ })OCzta, aptekn i cu
kicrnia, kulminacyjue punkta rucbu miejskiego, i ta 
nawct ubogo zabudowana w dre,vniane, partcrowe 
po wi~kszcj czfJsci don1ki, It tore pozoren1 S\voinl 
bynajnn1iej nie dajQ: s\viadcct,va o dobryn1 bycie 
obywateli n1iejskich. Wyrainic przebija siQ tu 
wszQdzie ta pra,vda, zc Rudzy!1 jest cichem, ubo
giem, ze swojej natury rolniczem lniasteczkiem, bez 
zywotnycl1 dz,vigni rozleglej spel\.uln.cyi handlo,Yo
Pl'"zemyslowej, miasteczkie1n, co z tytulu ze je "' t 
siedliskien1 wladzy poV\~iato,vej, dost~pilo godnosci, 
powagi i znaczenia, kt6rym \vewn~trzna wartosc
jego bynajn1niej nie odpo,viada i podolac nie mo-
ze. Mimowolnie zwraca si~ tn U\vaga na ~lig. 
dzyrzec ~ i luduosci~, i zamozno~cic!, i ruchem 
handlowym, i sam~z powierzchownoscie} przoduj~
cy calen1u po,viatowi; jest to jakby natnrnlna sto· 
lica radzynskiego powiatu, w dogodniejszemnawet 
polozenin; a jednak Radzynma zaszczyt rezydencyi 
wladz administracyjnych. 

Parafialny kosci6l tutajszy, obok rynku, ze stro
ny wjazdu do l{ocka, wcale dobrze utrzymany, jest 
fundacyi Mniszchow okolo 1641 r. Poprzednio byl 
tu drewniany, nieistniej~cy juz zupelnie kosciolek, 
a znajduj~ce si~ dzis w kosciele grobowce rodziny 

l\1niszch6w, wedlug 'vszelkiego prawdop-odobierl. .. 
stwa, przcniesione tu zostaly z dawn ego l{osciolka. 

Pouaniowc slady wspOll1inaj~ wprawdzie 0 zam· 
ku, jaki \V X\T 'vieku istniec 1nial w Raclzyniu, ale 
cien1ne to ty lko 'vspon1inki. Dzis najcelniejszq, ozdo
bQj tniasta i najwnzniejszym zarazem jego punktem 

• 

jest wspaniaJy pn1ac Szlubo,vskich, dziedzico\Y l~a-
dzynia. Obszerny to i okazaly gn1ach, 'v kwa .. 
drat, z rozleglyn1 wc\vnqtrz dziedzince1n, wybudo
wany. J akkol,viek nic promieniejc dzis dawn~ swie
tnosci~, jttkkol\viek widoczne s~ na nin1 slady 
opuszczenia, po\vaznie jednak kroluje calej okolicy 
dwiema \vynioslctni \vieiatni i ten1 nieobumarlem 
jeszcze zycicm, jakie si~ wpalacowych ll1Urach ko
}acze; bo gmach ten miesci nietylko n1ieszkanie 
dziedzica i aclministracy~ rozleglych dobr jego, ale 
i biuro powiatu, l~ass~ powiatow~, 1nicszkanie na
czelnika, kilku urz~dnikow i t. cl. · 

Poza palacem, obszerny, pelen uroczogo cienia 
i wedlug gustownego planu zalozony roztacza si~ 
ogrod. Blogo zadun1any, spoczC!len1 w cieniu tych 
drzew, SWlQtUj~C \VZnios}~ Uroczystosc pozegnania, 
jakie roi slaly ostatnie 'v tym dniu pron1ienie za
cbodz:~cego slonca. 

Pod tym cienistyn1, zielony1n ·starych drzew na .. 
miotem, cala przeszJosc Rauzynia tlumnetni wi
dziadly cisn~la siQ do pntni~ci, przecl oko ducba. 
"Ti~c najprzod 'v pon1rocc cztcrech 'viekow 'vidz~ 
powstaj~CC1 tu ubozucbn~ osad~ miejskQ,I\:ozirynek, 
na gruntach wsi krolcwskiej Biala, a jest jcj zalo
zycielcnl podkomorzy lubelski Groth z Ostrowa. 
vV 68 lut potem Zygmunt Stary w 1534 r. nadal 
to tniasto pra,vem dozywocia 1\iikolajowi z ''riel
kich l(onczyc ~lniszchowi, lozniczen1n krolc\vskie
nlu, stnroscie lukowskiemn i sokalskiemu. Na
przemian w owe czasy nazywaj~ to miasto juz to 
Kozinn--ynkiem, juz tez Radzyniem: albo \ViQc no
wa nazwa Radzynia nie wtarla siQ j eszczo \Vtedy 
w powszechne uzycie, albo tez, co najwiurogo
dniejsze, kazda z t.ych nomenkla\ur osobn<!o oznacza
la n1iastn dzielnicQ. Zyskawszy przy,vilej ordyna
cyi od Zygrnuntn. .Augusta, l\iniszchowie przez 100 
lat przeszlo dzierzyli Radzyn. Ale \Vsr6d zmien-
nej wypadko\v kolei dom ~fniszchO\V za Jana J{az
mirza utrzymal si~ wprawdzie przy wlasnosci 
cz~sci d6br radzynskich, ale samo 1uiaato przeszlo 
w posiadanie polko,vnika I-Ienryka Denhof. Po 50 
latach nowych juz mial Radzyn dziedzicow, prze
szedlszy w r~ce znakomitej rodziny Szczuk6w, 
ktora wydala tu takiego Stanislawa, niegdys kan-
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clerza mnicjszej litcwskiej picczQci, sly11nego z na
uki i "'ytnowy nHJza stanu rzeczyj)OSpolitej, i tnkie
go ,Antoniego, co piQkne zdobyl imiQ IHt stnno,vi
sku podkanclerzcgo '""· ks. litc\vskicgo. Nn nin1 
"'\Yygn l }10 tnicczu rod • zcznk61v. Radzy11 i iunc 
olJsz ~rnc \V]osci spnd1y \Y drodze sukcessyi nn l\1n
ry'! l{~ck~. , tniecznikowng koronn~. Bogata \Y urok 
n1lodosci, 'vdzi~l{o\v i znnkomit«1 fortnuQ, pannu, 
nlieczlliko\\'lHt })l'fi\vdzi\vie s'\victn~ natlto poch}u ... 
llic siQ 1nogla })Urcntell~; 110 nuttcc by1o. ona \Yuucz
l{t!-. o\vcgo StnnisJnwa, a siostrzenic~ Antoni ego 
• ~zczuki; po n1icczu zn.s " 'nnczkq slar·wncgo jenera .. 
Ja artylcryi l{Qckiego, knsztelana krakowskicgo, 
ktorego in1iQ nierozdzielnic spojonc jest zc sln\Y<! 
os,voboozicicla "\Vicdnia. ~1-lodn \VlQC dzicdziczkn 
Radzynia J~czylo. w sobjc ostatnie odroslc dwoch 
znakon1itycl1 donJo'\V polskicl1. l\1nrya \vycho,vy
\Valn siQ ·w domu ojczyruu swcgo, Jann 1etncra, 
starosty lulmionackiego: tnnl pozna} j:~ j zy,vcn1 
dla niej zn1)lon~l uczucien1 Eustncl1y l)otocki, 'v o\v
czas stnrosta tlonn1cki i dzicdzic dobr D~bno, Dzi-
''riclzianki i Dnnko,vce. l\~Iarya o<ldnjc n1u rQk~; 
Radzyi1 przechodzi do rouziny Potockich. Ale pan 
Enstachy a~ 'v 19 Jut dopiero pot8m, zostawszy 
jenera] em nrt y lcryi lite,vsl{iej, przeno .. i rczydcn
cy~ S\VOjQ z .Lnblina do Radzynin. Znblysln \vtcdy 
tniastu C'r'viazda no\vego zycia, l{adzy{t stal siQ ogni
skien1 ·lnko,vskiej ziemi. Stnutnic z razu przedsta
'vila siQ pnnu jcncralo,vi artyJcryi no1va jego sie
dziba, l<iedy j~ z\viclzil w ko11cu 1759 r. Przcz kil-
kadzie~iq,t lat, od cznso\v Antonicgo zczuki, opu
szczone 1nury IJalacu zniszczaly i blizkic juz by
ly rudery. r:ro,vy dygnitarz rzeczypospolitej i dln. 
itnienia, i ella stano\vj ka, i dJa f~rtuny s\vojej inncj 
potrzebo\val stolicy. Obnuzil siQ '"i~c z dJugiego 
letargu, i pelnytn ruchem zn"'rzal cicl1y dotQ<l J{o.
dzyn. J uz 'v rok nicspelna inny zupelnie przedsta
'vial 'vidok: pnlnc odinlodnia}, l'OZSZCrzy}, l"OZ\Vi

dni} swe n1ury , zajasnial 'vc\vn~trz wyt,vorno 'ci(i 
i bognctwem; stanQly liczne oficyny, dokola \vspa-
nialy zaziclenial ogrod, ozy,vczc1ni przecigty kann
lami. Dz,vjgn~lo sig i tniasteezko , a 'v zurnku ruch 
ciqgJy; bo nietylko z lukowskiej zierni, ale i z dnl
~ zych stron l(orony i Lit,vy zjczdzali sig ci~gle 
go~cie i klienci do ro.dzy11 kiego d\voru 1). Tr\va
lo to az do elckcyi Stanisla\va Augu ta. Byla to 
no'\va faza <lJa rzeczypospolitej, pan1i~tnn 'v dzie-

• 1) Ob. Zyciorys Eustachego Potockiego, jenerala arlyle-
ryi litewskiej, prz.ez Juliana Bartoszewicz.a. 

jncl1 rodziny Potockich, ktorn oko w oko stanQ
Jn z ""zartory kic1ni. 1\.lc pan EustacJty nic dziclil, 
a przynajnu1icj nic objnwiul, rodzinn<:Sj nicnn\visci 
przeci'v l)nnu stolniko\vi lite""skictuu· 'viQC tylko 
usun~l siQ z 'vido\vni publiczncgo zycjn, przestnl 
n1nrzyc o hctnlr\1'1skiej bulnwic i spoltojnic osiadl 
\V \Yoinl l~ndzyniu, ktc)ry, choe m11itSj zgiclkliwy, 
nic przcsinl przecic~ bye stolic~ Jnko,vski~~j zic
mi, i znslynQl tn.n1 znn1ozno8ciQ, wyt\vornyn1 gusten1 
i prn,vdzi,vie dygnitarski1n tnkte1n. 

Ostntni raz cnlq. S\victnosci:! znblysnql paluc ra
dzy11 ki "T lecic r. 1767. "\Vydawnl 'vtedy 11anjcne
rnl naj -- tarSZt!r corkQ S'YOjQ, Ursznl~, za ksiQcjn, San
guszk<J~ sturostQ czcrknskiego. "\V 'rod uczt i bie
siad gt'zininly dzinln na dzie<:lzi11cn 7.Utnko\vytn, a 
n1lod~ })ttrQ blogoslawil Krasicki, ksiQ~Q bi kup 
'varn1inski. Tegoz roku jeszczc umnr]n 'v '"\·Var
szn\vic l\1arya Potocka, a \V nastQpnyu1 i 111t1z jej; 
obojc pocho\vnni \V VVarszawie, gdzic po jencrale 
artyleryi lite,vskicj zostal 'v zy,vej p[tnliQtcc Mn
ryensztad. dzis ulica, niegdys miastcczko nud Wisl'!, 
zalozone pr~ez niego na uczczcnic pumi;!tki zony. 
Z 1)i~ciu syno\v l~ustacl1cgo Potockiego d\vaj glo
snc 1V dzicjncb krnjowych zyskali itnig: jcdny1n 
z nich byl Jgnncy, drngitn Stanisla\v, znany miui
stcr os,viecenitt. 

I tu ju~ nrywa siQ l1ist oryczny Wq.tcl\: liadzynia. 
Glosnc,jasne jego chwile n1ingly, a cholj i dzisiaj
szy d\vor radzyt'1ski pjQknc 1na i1nig IUt Podlasiu, 
nie \vystrzcln tak przccicz nad cal'!- luko,vsk~ 
ziemig,jak zn czaSO\V Eustachego Potockicrro; owe 
zjn.r.dy wielkie i klicntcla cala, pamiC!>tk~ tylko zo
staly. Do piQknej jednak pelnosci roz\vinQlo to 
mia ... teczko '\Ve\VDQtrzny tO\Varzyski ZJ\VOt, i tnkim 
urokiem oplesJ tunialo tych co \V jcgo 1nurach na 
dluzej zago.' cili, %c niczem nie1;agladzona pntniQc 
i t~ ... knota prn,vic towarzyszyly im l)Otcm 'v odda
Ienhl. I chyba tez S\viat radyi1ski, jak: go pozna .. 
lcn1 'v wicln przcd<,; tawiciclach, mogl tttk .przylc
gac do scrcn; bo snn1o miasto, snmiennio 1-vyznnm, 
nie,viele Ina estetyki aui 'v polozeniu swojczn, ani 
\V systcmacie urzqdzenia wewnQtrznego. 

Bytno.' c moja \V Radzyniu przypadla juz \V clru
giej polo\vie sierpnia, a jednak zc zdurnienicm po
gl~da~em na glQbokq. ciszq, panuj~c'lna okolicznych 
polach, bujnym faloj~cych klosetn. Ani jcdnego 
ini,viarza, choc zyto prosi siQ dawno do sierpa, 
a pszcnica juz i porosla. Bralt rf!.k, brak najeinni
ka, chou Bog poszcz~scil plonem radzynskiej zie
mi; ten brak r~k, to ostatnia pan1i~tka sroiq.cej si~ 

• 
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tn cholcry. Zc scisniouem scrcem spogl~dalem na przesuwajQ: siQ rodziny: Chatucow. "'\i'\'yszynskich, 
tc n1nrnuj~cc siQ sltarby ziemi uaszcj i zdun1iony Zabrzczinskich, a potem takich TQczynskich, 
pytalcn1: co siQ stalo z n1ojem zbozodajncm l:>odla- Czartoryskich i Potockich, gdzie probostwo bi
sienl~ ~J eszczc wtenc:tas zniwiarka Rolbicckiego sltupie, niegdys przez uczoncgo Piramo,vicza dzier
nie l'OZ\>Vi<!Zala praktycznie \Vielkiego problctnatu, zone, czynilo okolo 50,000 zlp. uochodn. Dzis pu
a nicziuordowanc, pelne pos\>VjQce1l, naj\vyiszego szczan1 siQ zt~d w g6r~ ku ~osicom i \VStQpuj~ do 
uznttnia godnc usilowania zucncgo Tymienieckie- lfuszleu;a. l(tokolwiek z braci po duchu i sercu 
go, n1i1n0 ~ZCZ~sliwych niektorych l)rob, do sta- pn~ci SiQ na wycieczlt<J po naszen1l)odlasiu, }itcrat, 
nowczcgo nie doprowaclzily jcszcze rezultatu. artysta, czy swojskich rzeczy milosnik, niechajze 
Z jak~z to licl1w~ oplacilaby siQ wtedy dzicdzico- nigcly I-Iuszlewn. nic mija, bo tam duehowcgo zy
wi I~.aclzynia szybka praca zni,viarki! cia tej okolicy bij:t pulsa, tam n1ozna silnie pokrze-

z drugQ, groznicjsz~ jeszcze dla go podarza, klQ- pic si~ duchem na dalszq, po Podlasiu 'vycieczk~. 
skq, spotyltalcrp siQ "\V tych okolicach: to l~l~ska Nizki tutajszy, slom'! kryty kosciolek, starannie 
ksiQgosnszu, kt6ry kilknkrotnie ohja\vial si~ w kra- utrzy1nany i .. dobrze znany 1v okolicy z jesicnnych 
ju naszyxn w bieZQCCm stulcciu. Nnjtroskli,vsze pro- oclpusto\V. Swiatly i pelen oby,vatelskich nczuc 
by i doswiadczenia, czynione u nas, \V Austryi, dzieclzic 1-Iuszlc,va ozdobil ustronie swojc skarba
Prusach il?rancyi, nic 1nogJy wys,viecionatury tej mi nauki i sztuki, ktore czynit! je skron1ncn1 Inu
choroby, ani 'vykryc lecz~cego srodka; co wiQksza, zeutu narodowetn podlaskiej ziemi. Znujdziccic tu 
dos,viaclczania V\'Szelkie \V t.ej n1icrzc szkodli,vemi bibliotek~, n1icszcz~c~ najcelnicjs.le rodzinnych 
siQ na,vet oknzaly przy naclzwyczajnej zarazliwo- tal en tow. utwory, obok szacownych dzicl1ninionej 
sci tej chorohy . . ,,, Prusach wiQC stanowczo i jak- epoki. Archeolog Ina tu kolczugi, misiurki, rz~dy, 
najtnocniej \Yzbroniono leczyc ksiggosn~z, pod su- bulawy, karabele, rogi mysli,vskie, ostrogi i t. d., 
roWQ kart! zn. szarlatanizm. \V szelkic dos\viuclcze- satue prawie fittnilijne patni<!tki. Przed artystq. pen
nitt oclby,yac siQ tan1 mog~ tylko pod okien1 \vladzy i zla jednak najbogatszy tu ot,vorzy si~ zas6b, i nie· 
przcz l\.orporacye nanko,ve. Zbyt s\viezy i w te- dzi,v, bo sam "\vlasciciel zbior6'v nict.ylko jest 
oryi dopicro nan1 znany jest 'vynalcziony przcz wielbiciclcn1 i znawcC! sztuki, ale i a1natorcn1 'v jej 
Dra '''illcn1s sp os6b szczcpicnia k. iggosuszn; czy tajniki wnikaj~cyn1. "'\V sr6d szczuplej tutajszej ale 
wytrzynut ognistq, pr6b~ dos\viadezonia, truclno je- l S7:aco\vncj art~st):czn? 'varto~ci'!-, galcryjki obra· 
szczc odgacln~e. Dot~d za' jcdynyn1, kntccznym zo,v, odznacza.J<! s1~ nustrzoat,venl pcnz]a portrety: 
i radyl~alnyndrod_kiem przeci''; ks_i~gosuszowi oko.· j B~rbary, Ha~lziwill6wn!, . Karol~ Chodkiewicza, 
zalo SIQ natychlnHtsto,ve wy b1jan1e chorcgo by ella P1otra Skargt, J ana l{azmirza, l\iiohala l{ory buta, 
i odo~ob~1icnic zdrowe.go, oraz ·:0i~la k'vnrantan.na j ~ana Sob~eskiego, oj?a braci Pula,vskich, ksi~"'cia 
dotkn1~tcj znraz~ okol1cy. Ten srodck "\Y rokn b1e- Jenerala ZICin podolsktch z malzonk~ Izabcll~ z F le-

• 
z~cy1n i do kraju naszego ,y cn.lcj rozciQ,glo5ci za- ' ming6w i \vre zcie dwa stndya 'v s\viatlocieniu . 
.stosowany zostal. \rVyn1agul on u nas z razn zntt- OglC!dnlen1 nadto sliczne zbiory rycin i 'vyko
komit.ych wpr~w~zie o_fiar, ~Ie s_wintJe !~oj(ilcie nn- j ~nn~ z natury ~izenmki znako~itoSci ojcz~s~ych, 
szych obywatel1 ztemsk1ch, SJQgtt.)QC dnleJ, do rezul- (.Jttlcich darcn1niebyn1 szukal \V 'vizcrunkach E UJansa 
tato\V osta.tccznych, blogoslawic po\vinno temu i 'V zyciorysach \V ojcickiego) W znnjdnj~cytn si~ tu 
srodko,v.i, zc wszech sil ,vsp6ldzialac z clHJCiruni ciekawyn1 \v S\voin1 rodzaju zbiorze \vizerunko\v 
Rz'!du i o~'viecac \vloscian o zba,vicnnych togo za- " 7szystkich znako1nitosci dzicjo\vego thviata, po-
1·z~dzenin cclach. 1\rtedy tylko, przy pozt!clanej cz~wszy od Aclatua i Ewy (? !), az do poczqtko\v 
energii policyi 'vicjskiej i oby,vatel kich ch<Jciach XVI 'viekn. 
sluzby 'vcterynnryjuej, 1nozen1y siQ spodzie\vac za- Ogrod IIuszlc,va bardzo 1nclny, dosyc obszerny 
bezpieczenia ocl kl~ski ksi~gosuszu. i nader gustownie urz(!dzony i utrzymany. Pojmn ~ 

Pozegna,vszy Radzy11, przez koscieln~ wies K~-
1 
j~ zupelnie ze 1uoze siQ .obej~c na dluga bez \Var

kolcwnicQ,niegdys starost\vo niegrodowe, pnscilen1 I sza\vskiego zgiclku i \Yrzawy, kto ,v takie ducho .. 
siQ do JJlir:,dzyr:;eca, w n1ilen1 bardzo polozeniu, we zasoby zbogacic potrafi wiejskie swoje zaci
miedzy ra1nionan1i Tlusca i 'Vielkicj Krzny. In- sze. Caly IIuszle,v lubq, utk\vil n1i w scrcu pamieJ:·· 
nym razctn obszerniej mozc rozpiszQ siQ nad ko · tk'}:; z pobytu \V tcj stronie szczcrze ,vdzi~czne 
Iejami tego podlaskiego Lipska, na kt6rego tle unosz~ ,vspomnienie. 
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Z I-Iuszlc,vn \Viodln 1noja droga przcz blizkQ, 
ztnmt<!d Bacllorz(J, niegdys 'vlnsnosc gnbcrnatorn 
Borcjszy, z piQknyrn pu.1ncykienl d'vorskin1 i sta
xannie wznicsionen1i zabudo,van inn1i fol warczncmi, 
})rzez mily ella n1nic i we \VSpolnnicnia bogaty }Jat

Jrd'lc liuski, ... 'J.siednie f..7ien1~jki, ze skron1nyn1 leo· 
sciolcm pod wez\vanietn swigtych apostolo\V Pio
trn i Pa"vla, gdzic \vielki oltnrz mial siQ \vlasnie 
ozdobie pi~knyn1 obrazcn1 Bogarodzicy, pcnzla na
szego Lasockiego, o£arowanyn1 przez rodzinQ ''' Q

zyko,v; ztan1t:!cl przez Jllort/.IJ, rolnicze ale niczbyt 
ubogie mia teczko p. Zetnbrzuskiego, z ladnyn1 pa· 
Jacen1, pan1i~tne z czaso\v Elzbiety • iapiczyny i 
Oscikowiczo\vej, \vdowy po podJaskin1 i trockin1 
wojewodach, oraz z synocln 6 czer,vca 1563 rokn, 
do rodzinnych rnoich s';iedlec, zaledwie zaczynajq.
cych si~ clz,vignc po ostatnicj klQsce straszncgo 

})Ozaru. z,vidzilem Z rozrzcwnicnien1 J1tlrafialny 
kosciol tutajszy, gdzie przccllaty splynQla na ·n1nie 
chrztu laska; z zaj(Jcien1 i szczegolowo obejrzatem 
no\YY gmnch .. zkolny,oclpo,viedniow~zclkitn potrzc-
bom urzCAdzony, a co do biblioteki i n1uzeum zbo
gacony pozostalosci:1 Juko,vskiego gi1nnnzyu1n. 
Odetchn<l"rszy peln~ piers1~ w pi~knytn tntajszyn1 
ogro<.lzie pub1icznyn1, zadumalcn1 ~ig glQboko u stop 
kaplicyOgiuskich, z wlepioncm okien1 w napis: ,~In_ 
lych dzieci ofiai·o,valisrriy Tobie.'' I bylo o czem clu
mac: 0 betmanowej lite\VSkiej, 0 jej \Vieczorach, 
gdzic bywali: ICarpiilski, l{niaznin,l(ropinski, o tyn1 
uroku, jakimin1iQ Ogiiiskich opron1ienilo Sicdlce na 
schylku zcszlego wieku. 0 pnlacu tutajszytn pisal 
,vtedy I\:niaznin te z dun1f!. dzisiaj po"~tarzane slo,va: 

• 

Gosc si~ tu codzicti przcmicnia, 
'Vzgl qd nicchyhiony nikomu, 
Odjeidia pclcn '''iclhicnia 
I prt.yldad nicsic do domu. 
Hodak ly1n \vzoren1 szczQsliwszy, 
~--o bic i drugim iyc umic, 
A cudzozicmicc tu bywszy, 
Lepil!j o Poise c rozumic . 

Z\vidzilcn1 tcz przcd wyjazdctn guutch do1nU ba· 
dati. ,'":. '1 icdlcach, ktory, pod 'vzglQde1n budo,vy 
SWOJCJ 1 \VC,vngtrzncgo urz:~dzenia, no.jszcz~ 'liwiej 
P?dobno odpo,viedzial celowi S\Veinu zc ,vszyst.
kich n.o":y~h bndo"rli \ViQziennych, tak pod wzgl<J
detn lng~enicznynJ, jako te~ i bczpieczeJ1st,va. 

"\V przelocic jnz tylko od IIu zlcwtt po,vrotn~ do 
\Varszrnvy odbywalctn drogQ; nota tki tn \ViQC tyl
ko, nie jui \vykoi!czonc rzucan1 opisy, cl1oc czuj~ 
to \V glQbi scrca: ze rodzinncnnt tnc1nu miastn na
lczalnby sig kiedys odc1nnie wyczcrpuj~cn, szczc
golo,vu, stunienna n1onografia: jest to prawie dlug 
nntury, z ktorego 'VYI)lacic siQ godzi. 

lganie tylko wstrzy1naly na ch,vilQ 1nytil mojQ 
'v powrotncj drodzc: tu niegdy~ J(leinentyna, zacna 
przyjaciolkamlodych siostr Polek, spogl'}:dala ~ roz
kosz~ i trynn1fen1 na. picrwociny bitych drog na
szych, znluj~c ze do,vcipny ksi~zQ biskup ,varlnin
tki, au tor arty kulu ,0 drogach publicznych '' nie
doczckal tego \Vidokn; jak 1nnic znO\VU za}O\VUC 

przychodzi ze pani IIoffmanowa nic doczckala 
szcrokiego rozplotu sieci naszych bitych goscit1c6w. 

• UZYTKI MORSKICH MIJtCZAKOW • 

Nie})Oj~t(!t jest \V t\vorach S\Yoich natura~ ,Jak nasyceniu S\vojej chciwosci. Uzywaj~c bezkarnie 
poblazliwa n1atka, ktorej calC! \vin~ jest zbytnia mi- tcgo co tnu pod z1nysly podpada, b~d~c wszcch
losc dla' 'vybranego dziecka, tak i ona, ukocha\v. zy 'vladnyn1 panem przyrodzenia, stara si~ ze wszyst
czlowieka, stara siQ \Ve w~zystkien1 mu dogadzae. kicgo korzystac i puwiQksza bczustannic Iiczb~ 

Gdzieko},vjek rzucirny okictnpo tym olbrzytnitn S\vych przedmioto\v zbytkowych. Pominqwszyjuz 
s'viata przestworze, we 'VnQtrze }ub na po\vie rz- wyzej organizowane istoty ktore pod jarzmo SWO

chni~ zien1i, \V gl~biny wreszcie oceanu, 'vsz~<lzie je podci(!gn~l, na\vet drobnych owado,v niezosta
jest jcdna widoczna d~znosc przyrody, dogodzcnia \Yi! \Y spokoju. Czyz nie nato spro,vadzil jedwa
swcn1u ulubiel1co,vi. To tez czlo,vick, jak kazde bnika, azcby z j ego kokonowwyrabiac ci~zkie ma
dziecko zbytkicn1 milosci popsute, mysli tylko o terye? ZkC!d 'vzi(!l przesliczn~ czerwon~ barw~ 
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do farbowania swoich sukni, jezeli nie z mnlcgo o- febrze i na bol glo,vy, przyczem jednak chorzy do
waduna kaktusie zyj~cego? Czy nie n1iodem pszcz6l stajq. niekiedy szczeg6lnych nabrzmialosci ciala, 
slodzi pokarmy, a ich schronienien1 (woskiem) nie kt6re az po kilku dniach zupclnie gin~. Czy to 
l'ozproszaz ciemnosci? Arabo,vie uzywajt! szaran- jest skutkiem nadmiaro,vego uzycia, czy tez od 
czy jako spccyalu, a tnucl1y hiszpru1skie stnnowi~ pojedynczycb zntrutych egzemplarzy })Ochodzi, 
silny srodck lckarski. niewiadon1o. 

Lecz uie na tcm koniec dzialnlnosci czlo,vieka; On1ulki, podobnic jak wiele innych pokartn6w, 
bndnwczy sw6j wzrok zapuscil on w gl~biny oce- z mcdycyny znpewne weszly do powszechnego u
anu, i tatn w nnjdrobniejszycb st:\vorzeniuch zna- zycia. Nadbrzezne miasta Belglii i Francyi dostar
lazi przcumioty !<tore nczynil '"nznen1i dla l1nndlu, l czaj~ ich w ogromnej ilosci do handlu; najlepsze 
przemys1u, n1cdycyny i gastronon1ii. jednak i naj,viQksze pochodz~ z bngien Weneeyi, 

Do tych ostatnicb 1ialezy szczeg6lniej O?Jlule!r, gdzie Z\V!UlO St!: PeoDhio tlell' .Arsenate. '"?" Neapolu 
kt6rego lnci!1skie nnzwisko Alytilus erlulis (jndalny) nosz~ nazwQ Cozza negra, a w I-Iollnndyi Alosset. 
okazuje jaki z nicgo man1y uzytck. Omulek jadal-- Amntoro\vic jedz(!. je cz~sto suro\ve, z sokien1 cy
ny n1a podw6jn~ skorupfJ zupclnie glndk~, trojk~t- tryno,vyn1 lub octctn i pieprzem, tnk jnk ostrygi, 
n~, znncznie wypukl~, z wicrzchu fioleto,vo, we- czfJsci~ zas picczone. 
wn~trz brunatno zafarbowan~,, jak to na obok do· Figura 3 przedstnwia n1iQczaka z rodzaju S'='ynlri 
!t!CZODej tnblicy fig. 1 i 2 przcdstawin. Za,vinSl{a 1nOtS/rit~·, 'V CZ\Vartcj CZQ 'ci naturaJnej wieJkosci. 
tltrzymnj~ca obie slrornpy tego n1iQczal<.a znajdujc Jestto gatunelt ktory u systematyk6w zowie si~ 
siQ w w~zkim nnjbardziej sciesnionym kof1cu muszli, Pinna squrnno.~a, szeroki pol, a dlngi blizko 3 stopy, 
c1o kt6rcj snmo stworzenie przyt"vicrdzonc jest za z wierzchu zaro-czerwonego k.oloru, ozdobiony 
pomoc~ 4 par n1usknlow.l\ia ono pod spodexnszcze- n1aJemi, 'vkl<2slemi lnskan1i i niewyraznic pobruz-
g61ne, wlol\:niste, szydelko,vate, blizko na pol cala downny 'v kicrunku dlugosci, 've,vn~trz rdznwo
dlugie wyrostki, zwane noga1ni. Nogi tc wlas~iw~ czer,vony. Zupclnic dojrzale egzcn1plarze bywaj~ 
maj~. hudo\VQ, i nadzwyczaj 'vazn~ grajQ. rolQ wzy- glndkie, lub l)Okrytc skoru:pn.mi pasozyto,v. Zyj~ 
ciu zwicrz~cia. Opatrzone s~ 1nn.len1i bruzdn.1ni, na glo"rnie w \Vodnch morza Sr6dzie1nnego, lecz do
spodzie kt6rycl1 znajdnjCl si~ ro\vniez malo gruczo·· chodzq. takze do ,vielu brzego'v Atlnntyckiego o
lo,vate wy,vyiszenia. Ot6z skoro z\vierz<J zamie- ceanu inade"vszystko lnbiq. grunt sknlisto-piaskowy. 
rzy pozostac 11n jakiem miejscn przcz J)C\vien Szynki, ktorych oprocz wyn1icnionej znamy 

• 

przccit!g czas u,. 'vysuwa s'''ojc nogi 'v ten Sl)osob jeszczc kilka gatunk6w, jak P. nobilis, P. ?'ltrlis, 
aby ich ko!1ce dotykaly obrnncgo przccln1iotn, uni- P. nig'l'ina, i P. saccata, nalezQ~ do n1i~czak6'v 
lea wszelkich rucho\v i tnk przez ch,vilkg pozosta- przynoszq.cych czlo,vicko,vi korzysci. Opntrzone 
je, poczem nogi \VCit!gn napowr6t. I>rzez ten rzas s~ szczcgolnym orgnnen1, zlozonym z clelikatnych 
gruczolki 'vydzielily szczeg6lne, s~datnistc \v16- obok iebie stoj~cych wl6kien, podobnyn1 do kisci 
kienka, ktore, z powodn swojcj kleistosci, tak sil- jed,vnbnej, i sluz~cym z'vierz~cin pra,vdopodobnie 
nic przytwierdzaj~ skorupfJ, ze tylko zewn~trzne do tego sn.mcgo cclu co oinulkom, a n1ianowicie do 
IncchaniCZUC ,yp}y'\>VY Z miejsca jQ. pornszye zuolaj~· przyczcpiania SiQ na obcych cia}ach. 
Najmlodszc egzctnplarz e mog~ sig ju~ tyn1 sposo- Z tcj to 'vlasnie rnateryi, nim fnbrykncya jeclwa.
betn przytwierdzac, i nierzudko nnpotykan1y ty- biu r02})0,vszechnionq, zostala, 'vyrabiano rozmai
siq.ce 1yc h drobnych stworze!1 na po,vierzcbni jn- te cz~sci uhioru, jak r~ka,viczki, ponczochy it. p. 
kiegokol\vick 111artwego ciala, xnigdzy sob'!- nawet \Vydobyta ze Z\vierz~cia n1aterya je(l\vnbna jest 
pol~czonych, tnk i~ przedstawiaj~ jakl)y jednolit~ szaro-zielonego kolorn, i po kilkakrotnetn wypra
mnss~ (fig. l), a odrywnjqc jedno, podnosimy trzy- j niu rno:ie byU przerabian(!. JednnkZe zazbyt wiele 
dzicsci i "~i~ccj. 1'1nogosc w jnkiej ~iQ on1nlki ja- 1 dajc 1n·zy czesaniu odpudkow, tnk iz z funta zt\le
dalne znajduj~ na brzegnch Frnncyi i I-Iollan- dwo G luto\v otrzyn1ac n1ozna dobrego produktn, i 
tlyi jest zndzi,viaj~c~; niekiedy przy odplywie z tego powodu zadnym sposoben1 nie mogla wytrzy-
morza cale skaly przybieraj~ czarnc od nich \vej- mac konkurcncyi z jedwabiem. Dzisiaj 'vi~c nie 
rzenie. istniejq, juz fabryki morskich tkanin, n niektore 

Omulki b:ywaj~ uzywnne jako nntidot .,v 'vielu 'vyroby tylko po zbiorach osobli,vosci zachowane 
przypadkach otrucia, slui~za lekurstwo przeciwko zostaly. 'V warszawskim zoologicznym gabinecie 



-

371 

znnjdnje iQ para rQka\viczek, zrobioua z wlokieu 
tych z'vierz~t, ktor~ kazdy z cieka,vych czytclui
ko'v lat\vo obejrzee n1oze. Drugitn naturalnyrn 
proclukten1 szyuclt s~ perly, l~tore jednakzc, z po
wodu S\vego czerwonego, z6ltcgo lnb szarego ko
loru, nie 11osindaj;! wysokiej \varto~ci. 

Opr6cz uzytkow, san1 s1)os6b zycitt tcgo zwie
I'Z1~tka jest nadz,vyczajnic cieka,vy. -1ZQSfo '"' sko-
I·upie szynki uapotkac n1ozna n1alego krabn ruzen1 

z ni~ zyjCA.cego, i szczegolny ten fakt nn1vetstarozyt
nyn1 bylznany. Rozmaicie go sobic tlunutczono. 
Pliniusz np. m6,vi ze szynka zyc nie n1ozc bez 
S\vego przyjaciela, 1nalego czer\via 1Jinnot!ze,·es lnb 
tJinnopllylaa; z\vanego, kt6ry jej pozy,vienia dostar_ 
cza. koro mi~czak ot\vorzy skorupQ i n1oJa ryb
ka 'v ni~ ,,r}eci, natenczas krab uszczy11nicnien1 n1a 
uwiadon1ic gospodarza o zupadlej 'v Ja1)kQ zdoby· 
czy. .Szynka naturnlnie zan1yka muszlQ, i bieclny 
jeniec stn-je ·siQ pastwq, gospodarza i stol0wnika. 

ltzeczy,viscic pi~knie to ulozona bajcczka, szko
da tylko ze szynka ryban1i nic zyje. Biedne to, 
pozba\vionc 'vzroku stworzcnie, Initno '\voli i mimo 
ch~ci daje przytulek krabo\vi zwanen1u StTzeinilrienl, 
kt6ry bQdq,c \V obawie o swoje istuienie, ucieka 
pod jej skorup~. Jednakze krab ten nie jest zlo-

qi \VY, nie dr~czy naproino go podnrza pod dnchem 
ktorego zyjc, a na,vct ostrzego. go o zblizaniu si~ 
nieprzyjacicla, i chocia~ czyni to z obuw y o 'vl'a
Snf!. sk6rQ, za,vszc przecicz oddujc n1n uslngQ. 

Na fignrzc 5 przedsht\viony jC'st tniQczak z rodza
jnS!rr-:lJdelnilra, ro,vnicz znacznie ztnniejszony. Zo
'vi~ go ''lroJn!Jus !.!,'i!{flS. Jest jcdno-skorupo,vy, IHt 

wicrzchu okr:!glctni SQCzkan1i pokryty i roztnaicic 
pobruzdo,vauy, brndno-bialcj barwy. Otwor 1na 
obsherny, od strony 'vcwnQtrznej piQkncgo czer
wonego kolorn. Caly"j est przcszlo stopQ dlugi i 
stano,vi ozdobQ kazdcgo wi~kszcgo zbi.oru muszli. 

Z kolci wypada nanl przypatrzyc siQ Jig. 2. Jest 
to omulek jadalny, na ktoryn1 szczcgolny llliQczak 
z rodzaju l:>~kli (Balanus) obral sobie siedlisko. 
Pasozyt ten \vart jest U\vagi dla S\vojcj na<lzwyczaj
nej obfitosci. Skornpy wielu miQCZakow, kaz<ly 
sp6cl okrQtu, 'v ogole przcclmioty na ·pewicn czas 
'v morzu pogrC!ionc, s~ ella nicgo wybornchn sie
dliskicnl. Odroznic w nim mozna wyraznie pod
stawQ, ktor~. najprz6d do przedmiotu przyczcpia, 
sklndaj~c~ si~ z grubej wapienncj tabliczki, dalej 
rurko,vat~ CZQSC, zlozon~ z 6 skorupck, i pokryw~ 
zawierajt!Cf1 ~ klapy. 

CUDOWNE DRZEWO W MONGOLII 

I ZWIERZJ1dTA vV TYBECIE. 

, 
1 \T artykule o ,, ~ "'wigcie lrwia tow VJ /( oznl· boznn'' 

,vspotnnielismy juz o nader cieka,vej podrozy pp. 
IIuc i Gabet, 1nissyonarz6w francuzkich, do Tybc· 
tu. l\f~ZO\Vie ci, \Yiedzeni swi~tyn1 zapa}cm krze
wienia wiary prawdzi,vej, bezbronni i o. zczuplych 
zasobach, lecz ufni wOpatrznosci i pelni chrzesciat1· 
skiej od \Yagi, nie wabaii si<a zapu ~ci6 w strony 
dot~d Europejczykom nieznane. Przebyte trudy 
w cit!gu d,vuletniej podrozy 'v posrod gor olbrzy
mich i przerazaj~cych przepasci, \valki zc srogitn 
owych stron klin1aten1 i na 'vpol dzikiemi ludami 
tworz~ w opo,viadaniu pana I-Iuc ci~g nieslychanie 
zajmuj~cych obrazow, a dla etnografow, naturali
stow i geografO\V dostarczaj~ bogate zrodlonowycn 
odkryc i spostrzezen. 

l\fiedzy innen1i pan Iluc wspomina, ze przez ca
ly ci,!g podrozy po Chinach i l\1ongolii slyszal opo
wiadaj'!cych i;;; 'v lamascrii l(oun-boum, gdzie 
'l~song-lraba, reformator religii Buddy, urodzil si~ , 
jest drzc,vo zwanc ,,tlt·zewen~ dziesitJciu tyslccy wy
ob1"aiie7P', na ktorego knzdym lisciu maj~ bye glo
ski tybetan kiego pisma, \vyrazaj~cc imiQ Tsong · 
kahn. Drze,vo to , podlug legendy buddyjskiej, 
wyrosnCA-ci mialo z wlosow ktore Tsong - kaba 
ostrzygl, poswi~c:ajctc si~ na zycie pustelnicze. 

,Otoz;mowi pan IIuc, swiat ma niezaprzeczone 
pra,vo oczekiwac od nas wyjasnienia, czyli takie 
drzewo istnieje, czem SiQ odznacza i CO S~dzic o·je· 
go lisciach cudow:nych ? 

,,Tak jest, drzewo to dotychczas istnieje. U pod-
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tHSza gory na kt6rej zbudowano huna&eryq,, nieda- J <lrugi egzemplarz drzewa tego gatunltu; ze w wie
lcko oU gl6wn6j bud<lyjskiCj Swiqtnicy, jest wiei-Ilu lamaseriach Tartaryi i Tybctu probowano je 
ka przestrzc11 czworoscienna, okolona tnurem ce- rozkrzcwic, juz to z nasienia juz ze szczep6w, ale 
glanyn1. wszystkic te usilowania pozostaly bezskuteczne~ 

Wszcdlszy w o'vo podw6rze, 1niclisn1y iposo- Cesarz h·!tauglzi, l)rzyby,vszy jako 1)ielgrzym do 
bnosc przypo.trzyc si~ clldowncmu drze\vu, ktorego Koun·bonn1, rozkaznl n::td tern drzcwcn1 wzniesc 
lcilka galQzi juz z zewn~trz dostrzodz 1110znn bylo. srebrn~ lcopulQ, a nadto wie]kiemn lamie darowal 
Zwracaj~c przedcwszystkiem chci,ve spojrzonia na karego koniu, .ktory ubrany byl 'v siodlo ozdobio
liscic, oslupiclisu1y z podziwu, dostrzeglszy na kn· ne drogiemi kamieniami, i, jak n1owiq, tysif!c lis (mi.J.) 
zdyn1 z nich gloski tybeta!1skie, dokladnie u'vydu- na dzie11 ubiegal. Koi1 zdechl juz oddawna, a sio
tninj~cc iiniQ refortnatora. s~ ony koloru zielonego, <llo dotychczas zostaje w jednej ze swi~tnic bud .. 
czasen1 cietuniejszc, niekiedy zno\v jnsniejsze od dyjskich i jest przedmioten1 czci gl~bokicj. 
liscia. 1Y podr6zy do Lha-} sa, stolicy Ty bctu, p. IIuc 

Zrazn sq,dzilistny iz w tcn1 kryje siQ jakies oszu- spot.ykal wiclc gatunkow zwierz~t, albo niezna
stwo latuow, lccz po blizszetn 'v-patrzcniu si~ i po nych naturalistom, nlbo przez nank~ zak,vestyono
drobiazgowenl zbadaniu ni0podobna bylo przypu- wanycl1. I tak: w pustyniach Tybctu, Iez~cych ku 
scie nawctjakiegokol\viekpodstgpu. Gloski te wi- poluoco-wschodowi, cz~sto napotkae ll10Zl1U: stada 
doczuic tworzQ CZQSC snmcgo lis cia, jako jego zy l- dzikiego bydla, ktore gromndnie przebywa na 
ki i podzia.ly; uklad ich niezawsze jednaki: raz wicrzcholkach g6r olbrzymich. \V czasie lata 
mieszcz~ SiQ 11 'vierzcholka listkn, to ZUOW W srod- sto.cla te schodz~ W doliny, ella och}odzenia si~ 
ltu, lub U podsta\VJ i po bokach; lltl\VCt }istki naj- \V strurnieniach i stawach; 'V czasie zas dlugo· 
1nlodszc 1naj,Q: juz zarodki uksztulconc na wzor tr""aj~cej zin1y przebywaj~ w gorach, zy,vi~c si~ 
liter. !Cora pnia i galQzi, od&taj~ca ,v spos6b jak resztkatni twardych roslin i gasz~c }Jragnienie 
u l)latan6w, ro,vniez jest OZUUCZ011<!- teJni chnrakte- sniegictn. Zwierzgta te' naclz\vyczaj grube' o
raini. Odcr\vnwszy cz~sc stnrej kot=y, ,vidac na no- kryte s~ dlugin1 i czarnytn wlosem, odznacza
'vo for1nnjQccj si~ niewyrazne ksztalty glosek 1na- j~ si~ zas szczeg6lnicj wielko ~ci~ i slicznym ksztal
j~cych siQ z czase1u rozrosnq,c; o. co dziwnicjsza, teu1 rogo,v. Lo\vy na nie s~ closyc niebezpie
ze spodnie litory czQsto s~ odtniennc od tych jakic czne, gdy~ dzikie bydlo znci~ty sta,via opor. 
byly na 'vierzchn kory. Szukalisn1y znw zi~cie ja- Spotka,vszy sztnkQ odosobnion~, mozna siQ odwa
kiegokol,vick slndu podst~pu, nle za\vsze napr6 · zyc na jcj znbicie; ale i tuk potrzeba a by tnysliwi 
zno. Bicglcjsi od nas 111oze zdolaj~ "ryjn.snic do- byli pewni strzaln i \V znacznej znn.jdo,vali si~ licz
kladuic natnrg tego dziwnego drzc,va; co do nns, bie, gdyz cz~sto si~ zdurza ze \vol dziki zraniony 
znpclnie tego zaniechae u1usien1y. Niejedcn usmie- rzuca siQ pQdCn1 blyskawicy na strzelco\v i rogatni 
chnic si~ 1nozc z na.szego braku ,viedzy; mniejszn rozrywa ich \V sztuki. p~,vnego dnia, \V czasic 
oto, by lc nie podejrzywal szczt~rosci na zego Ol)O- 1)odr6iy, _dostrzeglisn1y ze je den z ta,kich 'volow 
wiadanin. satnotn y ba\vil si~, liz'!C salctr~ 'v rozpadlinacl1 

Drzc,vo dziesif_t)ill tysif,C!J 1.l yohra:e,/, jn]{ ZUll\Va- skal osindlQ. Natyclnniast osnliU lndzi, nzbrojonych 
zy listuy, tnusi bye nicztniernie stare; picf1, kt6rego hroni(! paln~ z lontan1i, zrobilo natl. zasnclzkQ. Osm 
trzech ludzi zaledwie zdolaloby objq:c, nie jest wystrznlovv r<lzem na11 padlo; 'vol podniosl glo\VQ 
wyzszym nad stop osn1; galQzic nic ,vybicgajt1 ,v go- do gory i spojrzul roz,vscieczonenl okien1 'v stro
l"fJ, ale tworzQ: skl0pienie, i s~ nadz\vyczaj g~ste. nQ n1ysli \vych; })oten1,'pusci,vszy sig pgclem, \vyska
Niekt6re zc starosci juz poscbly i opadnjt!; li~cie ki\val po dolinie, straszli"~ie ryczt!C. Utrzyn1y""ano 
zas s~ wiccznic ziclone. Sn.nl rdzell drze,va nla Ito- ze byl silnie ranionr' i ze tylko zestro.:·zony \Vi
lor czer\vonn.\vy i 'vydaje przyjemny znpach\ podo- dokicm licznej nnszej karra,vnny, nic ~hnial rzucic 
buy do woni cyna1nonu. Z opo"'iaclanin lan16w do- si~ na ni~. 
w·iedziclismy si~ ze drzewo to laten1, okolo 6sme- Dzikie mnly ro,vnie cz~sto napotkae 1nozna 
go ksi~zyca, pokrywa siQ kielichami k\viat6w pon- \V tych samych okolicach Tybetn. Przeby,vaj'!C go
sowy.ch, bardzo wielkich i cudnej pi~knosci. Zar~- r~ JJiurul L·ssu, prawie codziennie widzielismy ich 
czano nam takze iz nigdzie na swiecie nie istnieje stada. Zwierz ten, nazywany od naturalist6w Clzeval 

.. . . • 
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otlzie,vnj~ sier 'uiQ.r, a 7.tt to 'vszystko nic daj~ i111 

zndncgo pozy,vicnia, zo .. ta."vinj:!c bicdnc z\vicrzQta 
'vlnsncn1u przc1ny lo\vi. 

, "''' s?.ystkic tc rodzaje z\vicrz:Jt nic SQ. przccicz 
zclolnc o budzi c tnkiego znj QCia w bndaczncl1 przy ... 
rody, jnk jeduo?·oiec ( licornc), gntunck nntylopy. 
Dlugi czns tnvn%nuo go za istotQ bajcrznq, a przc. 
cicz istuicjc on '\V ~rybccic. 

lle1nione (kot'1-osiol), jest wzrostn z\vycznjncgo mu
la, ale dalcko skladnicj ·zy, zgrabnicj:-zy i lzcjszy 
'\V rnchach; grzbict n1a. okryty sier ~ci~ rnda\v~, kto
ra ... topnio,Yo po bokach staj~c siQ ja ~nicjsz~, kor'1czy 
sig znpcJnie bialc1n podbrzuszcn1. llcn1iony n1u.jf!t 
lcb du~y, nicksztaltny, z uszami presto stojqccn1i i 
'vcalc nic oclpo,viedni ogolnej har1nonii tnlowu. 
Zadzieraj<} go z'vykle w g6rQ \V galopic i Z\Yra
cuj~ do '\vintru, a ogon podnosz(! 'vysoko. l~zenie 
ich jest drgujq.cc, czystc i donoSne, a tak sq. zwin· ,,Pan Hodgson, reZydcnt angielski w Nepalu, 
nc Ze Tatarzy lub Tybetanie na koniach do.Scignl).C otrzy mal~jedcn Zywy okaz z te>go l'odznjn jedno
ich nie mog~. Chcf!C je lowiC, zasadzajl): sig nad roZcOw, ktOry w Tybeeie .nosi nazwQ r:iru. Sk6-
hrzegami strumieni do kt6rych piC przychodzl): i ra i rOg, prze> lane przez puna Hodgson do mu
zahijajl): wystrzalami z fuzyj lub z lnk6w. Migso. zeum w Kalkncic' pochodzily z jednoroZca zde
tyeh zwic\rzl!t ma smak wyborny, a sk6ry u:i.ywane c~lego. w mc~1a%c?i rajaha Nepaln. Podlng opo
Sl): na obuwic. Rodzaj ten mn16w jest barclzo plo- wtnclanJO, kraJowcow kt6rzy przeprowndzali je
dny i mnoZy si~, nie traCC!C ani zmieniajl):c cech o- <lno.roZe~ P· ~!odg~o.n,, ~wiC:·z<;)ta tc lnbil). p1 zcby
g6lnyeh. Bardzo tmdno je nlaskawiC, a nawet opo- wac wplgkne.J doluue Tlllgn, poloZonCj na poln
wiadano nnm Ze> choC sehwytano bardzo mlode i dnic Tybetn i przerzuigtCj rzClcl): Arroun. Dolina 
wychowano z innemi ZrebiQtami, nic cheialy nigdy ta. pcln~ _je~t ~olnych P_oldad6w, okolo ktOrycb 
uni daC ig closil):SC, ani diwigaC ciQZarOw. Jak tyl- cziru zbiCl"aJl! SIQ staclam1. .ZwiCrzgta te w sianie 
ko poczujq Zc nie Sl): strzeZone, uciekaj~ natych- d.zi~;:i~n s~ nadzwyczaj bojailiwc i ucielmj~ za naj
miast, wraeaj:!e do pic\rwotnc\j dzikoSci . Nie dostrze- mniCJSzym halasem i napadnigte wszakzc, bronia 
gliSmy przecieZ w nich zbyt dzikiego charaktcru, si~ _odwaznie. , ·a~niec zupelnie jest podobnym d~ 
owszc\m nieraz zdarzylo sig nam widziCC jak swy- samwy. Postac czu·u przypomina innc gatunki an
wolily z kol1mi naleZI):Cemi do karawany, kt6re sig t;:Iop, szczeg6lnic\j pod wzglgdem nieporOwnanCj 
pasly w poblizu naszego obozowiska; za zbliZeniem pigkn~Sci oe~u. SierSC jego, z wi(hzchu rnda, prze
sig wszakZe czlowieka, kt6rego z daleka zwie- chodzi w bmlq pod brznchem. Cechnje go r6~ 
trzyC umiejq,, natychmiast uciekaly. , c~ar~y, dlugi i kolwzaty, z trzema lekkiemi zagig~ 

~~Jcszcze jcdnf! z osohli1rvosci Tyhctu 8~ woly c~am1. 0!\:~l~ podstawy tego rogn wi<lac pierscie
!rJ•zqJraj{lCe czyli dlur;,·o1vlo. e. Glos tych bycllC!t rze· nie, 'vyrnzniCJSZC na przodzic ni% od strony }(adlu
czywi 'cie podohn y jest do krz<Jkania wieprJ>;Ow, ba. ~"ad to odznacza siQ dwiema kgpkami wlosOw 
ale daleko silniejszy i bardzicj przcci;!g]y. 1'\T c)! '\Vyrastaj{!cych na ZC\VllQtrzncj stronic nozdrzow· 
taki je. t barezysty, kr~py i mniejszy nieco od r~sz;a. pyska i nos co.ly pokryte sq, obficie miQkk~ 
zwyczajnego wolu; wlos rna dlugi, Lnil!cy i migkki, SiersCI_<h przez co leb jego ci~~ko z pozoru wygl~
pod brzuehem wisz~cy aZ do ziemi. Nogi jego . l! 

1 
da. \\los rna twardy, jak wszystkie zwiCrzgta na

suche i krzywe jak u kozy, jak ona I ubi czepiaC sig poty_kanc ,na p61nocy ~-Iimo.lai, d.lugi okolo piQciu 
po gOro.ch i wieszaC .si~ nad przepaSciami. Ogon c_enbm.e~row, a tak nab1ty, Ze za dotkni~ciem zd.aje 
rna zako11czony grnbq, ,v]osistq; kitq. l\1i~so wolow 81Q bye JCdn~ lnass<!. Pod siersci~ miQk.ki i de1ika
jest smaczne, a z mlCka kr6w wybornc robiQ ma lo. tn.y p~ch, zupelnie podobny do puchn k6z kasz-

' ~PonliQdzy bydlcm w • i-Fan znajduj~ sig \voly mu·skicll, okrywa calc cialo cziru. 
zolta,ve, ?oJo.bne do europejskich; ale nie dadzf!, si~ I ,Doktor Abel projektowal aby czirn nazwac sy
k_orzystni~ n11~szac z by?lem d!ugowlosem, gdyz stematycznie .Antilopa flodgsonii, na czcsc nczone
Clel~ tak1e~o pochodzen1a z'vykle by\va slabe, ~o n:Qz~ kt6ry pierwszy udowodnil rzeczywiste 
do pracy n1ezdolne, a nawet rzadko bardzo wy- Jego 1stn1enie. 
Z~C moz.e. W oly dlugowlose Sib dla TybetanOw JednoroZec tybetaD.ski prawdopodobnie jest te~ 
tem czem dla Arabo' ·elbl~dy a dla L ' ' · ' · , ' ~ :r . w WI . '"t. • • • ap~nczy- sam em zwicrzQCiem ktore starozytni nazywali oryx-
ko~ 1011_Y·. Na_ ~ICh w kla,da)f! Cig~ar~, ~1em1_odby- copra, i ktOre dziS jeszcz.e napotykamy w wyZsz6j 
waJ~ naJtrucln,leJsze podroze, zyw1~ s1~ 1ch m1~sem, Nubii pod nazw~ ariel a. 
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W lieznych dzielach Chinczykow i Tybetanow tych do,viadujemy si~ jeszcze ze \V Tataryi z ro. 
znajdnj~ sig dokladne opisy cziru, o czc1n p. !{lap- gu tcgo z\vierza wyrabiaj~ doskonale luki, nazy
rot.h oglosil \viadomosc w Journal Asiatique. Z dziel wane zt~d jednorozcowen1i, 

PO LOW ANIE NA DUSICIELA. 

Dziei1 za dniem, tydzie1l. za tygoclnicn1, oi)o,via- zniony zarcikami mlodziutkiej s\vojej zony, posta
da pcwicn podroznik nie1niecki, przy1nuszcni byli- nowil jechac z nnmi. Siadlszy na konia, rzucil za· 
smy pQ<lzie bezczynnie u nnszego goscinnego I-Ii- losne spojrzcnie na swoj~ donnQ TereSQ i prawie 
szpana, gdyz sk,var Manilli opieral siQ 'vszelkim ze lzan1i zawolal : ,Niech siQ stanie na 'vaszem! 
l)OStanowieniou1 i przedsi~'vziQcion1. D\va Jago- , Cheecie widau abytn zycie fil~Cze:Usk~ SDlicrci~ za
dniejsze · pO\ViC'\VY od rzeki I>assigo, jeden rano, koi1czy}.'' Czaruooka Teresa, ukazawszy rz~d z~b
drugi wiec~oren1, oto cala ochloda przcz kilka ty- ko'V bialych i ro,vnych jak pcrly, g}osno SiQ ro· 
godni. 0 k~picli nie n1ozna bylo aui pomy~lcc; uie zesmiala, udcrzyla Ironia po grzbiecie i pobiegla 
bylo clnia zcby zarloczne alligatory nie_ porywaly kn don1o,vi. 

z brzegu lcobict lub dzieci. Tal~ wi~c cnletn nnszem Upal byluicznosny, jednakzc, 1uaj~c dzielne bie· 
zn.jQcien1 bylo z rana czeknc nn. sniaclnnie, potem guuy, prQdko do talisn1y si~ na rowninQ gdzie du
jesc obiad, ,palic cygara, spac, potcln znowu jcsc, i sicicl obral sobie stanowisko i poza kt6r~ zgronJa-

zno,vu spac. dzili siQ zbiegli tnieszkancy 'vioski. Skupiwszy si~ 
Jcdncgo rnnku, po sniadnniu, 'vpada })l'hCStraszo- 'V gro1nadkQ, glosno rozprawiali 0 po,vodzie S\Ye 

ny ·lnz<!CY i lcd,vo clysz<lc, 'vola: ,,l~l serpieute, ,t;en- go przera~cnia, a zoczywszy nas zdaleka, wyclali 
'1107', et serpiente" "'~Z, 11nnie, "\V~z. straszny WQZ raclosne ok.rzyki. Pot<~n1 jcden przez drugiego za
uknznl siQ zt:1d o d\vic mile. Obwin<1l si~ ok.olo czQli rozpo,viudac straszne historye o dnsicielach 
drzc\va Inango\vcgo, .i tak 'vn.li Jben1 o ziemiQ, zc zabijaj:):cych od razu po sze~cdziesiQciu ludzi i ty
kanlienie i pyllcc~ \V gorg. p otwor glodny. ll1ie- loz koni. \Viedzf!C ja.k opo\viadania tutajszc by,va
szka{lCY SQsiedniej "rioski ucicl{li i przy"luli z proz- j~ przesadzone, cieszylit:Hn si<a 1nysl~ zc nnocznie 
b~ o obron~ do don Artura, lrtorego kula uigdy nie b~dQ siQ mogl przekonac o sile i drapieznosci tego 
chybin celu. ,, plaza, 0 grze jego s~ietnych kolorow i przera-

Diabolo! rzekl don Artur, to pe,vno du~iciel. z:1jt1c ym wdziQkn poruszen. Z ten1i myslan1i zbliza· 
Poclskoczylisn1y z radosci na sa1ng tny '1 spoclzie- len1 sig ku ,v;q,vozo,vi b~dt1cen1u siedliskiem 'v~za. 

'vnnej rozrywki. J a szczegolniC.j od da.,vna z nie- J echalistny bar<.lzo I)rzezornie; don Artue strzegl 
cicrpli,vosciC1 czelcale1n sposobnosci })Oznania si~ si~ kazdego drzc\Yrt, twierdzC!C ze dusicicl zwykl si~ . 
osobi~cic z ty1n olbrzyn1in1 pln.zen1, 'v calej jego ukry:\vac tni~dzy gulQzinn1i i z szy bkosciq. blyslra
straszncj i oclrazajf!cej szpetnosei. Don Artur, wicy spadae na knzde zbliznjqcc si~ ku niemn 
zapnli1vszy cygaro, cos pon1ruki\Yal o lckko- stworzenic. Ja jeclnak ~miulern si~ z jcgo gadani .. 
myslnosci, niccloswiadczeniu, a potcn1 rzekl glo- ny, un1yslnic jechalem blizko clrzc'v i obiecywalen1 
sno : wiesniakon1 ze jeszcze tego o..;anlego dnia z tnlo-

-- Nie 1nacie si~ z czego tal;.: cieszyc; spra,va z clu- 'vu wgza bQd~ tnogli wytopie tlustose, nieon1ylne, 
sicielen1 to nie zarty. Raz z uarazenie1n zycia by- wedlug ich n1edycyny, lekarstwo od ·lamania w ko
lem swiadkienl jak ten pot,v6r od razu zdusil s've- sciach. Nagle kilku '\Yiesniak6w poStQpuj~cych za 
mi splotami konia z jezdzcen1, tak zc t!Ylko kosci na1ni krzykn~lo: .. ,St6jcie, stojcie, dusicielP' 
zachrupaly. Drzewa spokojnie dre;ymalr pod palCA.cemi pro-

I mimo S\vej odwagi i donosnosci strzelby, I-Ii- mieniami slonca; ani na nich, ani w okolo nich nie 
szpan nie chcial w walce z dusicielctn grnc roli bylo widac zadnego znaku zycia. ICrowy pas~ce 
Cyda lub Don I\:iszota; w kot1cn jednak, rozdra- si~ na l~kaeh gdzies si~ rozbiegly. Podjechalem 
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jeszrze z pi~cdzicsi~t kroko\\", gdy \Vt ~1n 1noj l Plan 1n6j pouobal ig IIi zpauo,vi lccz nie })O· 

ko:U stan~l dQba, najezyl grzy,vQ i stra.sznie zn.rza- dobn.l si~ "'iesninkotn, z ktorych knzdy oba.,viat 
wszy, z tak~ sil~ w bok siQ rzucil, zen1 -..:iQ lccl,vie ~ i~ o S\voje bydlQ· jcclun.kze, gdystny i1n obiecali 
ntrzyinalnn siodle. Zwierz 'vprz6d niz ludzic doj- stoso,vne 'vynagrodzcnic, przyl1Qdzili S\voj e stndo. 
rznl nieprzyjaciela i pojt!l jego zruniary. vVre~z- .. "\\' QZ o.JCllO\Vfll SiQ tyxnczascn1 ll1iQdzy gal~zic i 
cic i ja dostrzeglcn1 blyszczQCt!· skor~ gadu, n nie przygoto,vy,vnl ._;i~ do dzialail zaczcpnych, tny ~as 
mog~c dae sobic rady z konicn1, zsiacllc1n i pro.j- ogrnniczylisn1y ... i~ na obronic. PodcllouzQc klt 

lem don Artnra. nby zsiadl takze i zblizyl sig z go- drze,Yoin, kro,vy \VQSzyl)T naokolo sicbic, Jccz uic 
to\VC! do strzall!t broui<!. ,Nigdy nie odwa.ZQ siQ na widzq.c nie: zblizyJy si~ tom cllQtnitSj, io 'v cicniu 
to!'' za\volal. Bcz nicgo WiQC ja i moj to\varzysz nlogly si~ ukryc przcd sk,varetn. '"\V tej chvvili piOll 
podrozy, takzc Niemiec, podeszlisn1y jeszcze z piQ0· drzcwa za.trzeszczal, hlysuQla ziclono-pozlocista 
dziesi~t krok6'v dalej; Iecz nie dostrzcglisnly naj- gadzina, po\vt\Jila ciclcc i scisnQl:.t je SWCini krg
mniejszego na,vet poruszenia poiniQdzy li I en1i drze- garni, tak iz slychnc bylo chrzccst Jrunanych kosci. 
wa 1nungowego, obsypanego zlocisty1n o\voccm. ZnczQln. ig zn.losna i 1)rzykra seen a. "'\V ~zystkie 
r aglc dal si~ slyszec szum, jakhy silncgo 'viatru kro,vy ueielcly, procz nuttki ciclQcia, ktora z przc
pornszaj~cego gal~zmi drzcwa, i jednoczcsnic na strachcn1 i zajadlo~ciQ. uderzajCA-c rognn1i o ziemiQ, 
slo11cu blysnQln luska potworu. Dusiciel, daleko rzuciJn. siQ ltu S1VCB1U dziecku, o krQconeinu przez 
odwinQ.,vszy z drzcwn przcdniQ. cz~se tulo\vu, n'\va- wQ'ia. Dusiciel z\volnil ciclcc , zntnicuionc ,v bez
znie patrzylna nas zaiskrzonyn1 wzrokie1n, a wy- ksztaltn=1 n1nssQ, ~c swoich kr~gow, n. rnnlka, rycz~c 
sunq.,vszy j~zy k z pa zczy i rzuGa.j~c si~ na '\vszy- zalosnie, zuczQla. jc, lizac, jakby chc~c przywrocic 
stlcic strony, ani na ch,vilQ nic spuszcznl nus z oka. mu %ycic. 
Jakby oczarowani, stalismy najcdnem miejscu, nic- 1Vtej chwili 'v po\victrzu znow zajasniala bly-
zdolni przetno,vic ani slowa. skawica; kro,va, opn ana ze wszcch stron, po,valila 

'\Vidok byl przeruzajq,co })i~kny! Skora pot,vo- siQ, i \V jednej chwili wydala ostatnic tchnienie. 
rn jn ~niala na ._lo1lcn kolejno ro~1nnite1ni odrniana- \V (!.Z, ob,vin~\vszy si~ ogonen1 o <lrzcwo, przyciQ:
mi: to zloten1, to s\vietn~ zielonosci~, to purpurC!. gnf!l ku sobic bczksztaltny trnp krowy; potctn o-
1''rcszcie, jn.k. n1ozna bylo najciszej, rzeklcm do parl siQ glo'v~ na gruby1n s~ku i zaczql rozmyslnc 
s,vego towarzysza: ,,Strzelajtny! Dusiciel nigdy nie do l{torej zdobyczy 1na sig 'vprzo<.l zabrn.u, a tym
opuszcza swego miejsca i nic rzuca siQ na nie- czasctn bczustannie macLal ogonClnl, to przcrzyna
przyjaciela ktory go widzi. Nic n1amy si~ czcgo j~c nin1 po"vietrze, to z szybkosci~ })iorunu okrQ
l<aknc, a chcialbyn1 widziec konwul. yjnc poruszenia cajf!C drzc\vo potgznen1i ciala splotarni. Strn.
ranionego pot,vorn." · szny byl ,vidok tej dzikiej zwinnosGi Z\Vrotni-

Ta,varzy ... z moj wypalil 'v podniesiOllt!- glo\V~ ko\vcgo gadu. vVreszcie spuscilJ . iQ' \VUic!gn~l 
dusiciela. Drze\vo znszun1ialo, zatrz~slo si<a i owo- ciel~ na drzewo, ob\vinC!l siQ okolo niego i zacz~l 
ce mango,ve jak grad posypaly si~ na zienti~. Jie- przyrroto,vnnia do uczty. Z pol godziny plaz lizal 
llomiernie dlugi ogon WQZa odwinQ.l siQ, zatrzQsl i bezk. ztaltn~ n1assQ swoitn rozszezypanyn1 jQzy
zakrQcil naksztnlt olbrzymiego hicza; jednoczrsnie kietn i przewracal j~~ na wszystkie strouy. 
pot\VOr ZUCZf!l ki\vaci glo"\Vf!. to na tQ to na O'YQ Z bar-.lnO 'ci~ sleuzilisn1y 'vszystkie poruszcnia 
stronQ, a przyko,vuj~cy wzrok jego ani nn. ch,vilg pot,voru, ktory teraz nie z'vracal na nas najtnnie}· 
nns nic opnszczal, tnk iz nby nie spuscic ro,v·niez szej u\vugi. ''r r0szcie, pojrzawszy lakomyrn wzro
z niego oczn, zn1uszcni bylismy cofac . i~ tyle1n. kicm na smnczny sw6j kf!sek, w:!.z ot,vorzyl pa.
Doszedlszy do n1iejsca gdzie si~ znajdo,val don Ar- szczs jak mogl naj. zerzcj, pochwycil ciclcc za glo
tur i wiesniacy, zostalisn1y osypani zapytuniami, w~ i polkn~lje, bez zadnego, jak siQ zdawalo, wysi
mi~dzy ktoremi 1noina bylo rozr6znic jedynie wy- lenia. ,z,vyci~ztwo!" krzyknt!l don Artnr, }{tory 
1·azy: ,A co, zo.bity, zabity?~' si~ nngle zamienil w rycerza bcz bojazni i zn1azy, 

,_ .L 1ie, odrzeklem, lecz znacie spos6b naj- i pod~7.ecll blizcj. Dusiciel rozci(!.gnC!l si~ na sloil
Jat\viej ... zego zubicia go; trzeba tylko podp~dzic ' cu, z 'vidocznyn1 zamiarem spokojncgo i nieprzcl~
pod drzewo krowy i poswi~cic jedn~ z nich. Jak wanego strawienio. uczty. W tej chwili z posr6d 
j~ dusiciel polknie, to juz nasz, bo kulami nic mu gromady \viesniakow wyskoczyl jed en uzbrojony 
nie zrobimy. w ogromn~ palk~ i z calej sily uderzyl go przez 

-• 
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glowg. ,,Pozarlcs n1oje nnjpigl{niejszc ciol~tko!'' Potwor ten, jak okazal wymiar, trzytnal 35 stop 
zawolal z zujacllosci<!-, i oclskocz yl. '" <}z spojrzal 6 1 j 2 cali dlugosci, a 2 stopy i 4 calc gruho !ci, 
za ucickajC!cyn1 takim szata!1 ·kim 'vzrokiem, zen1 w t<hn xuiejscu do ktorego nie doszlo polknigte 
n1in1o,volnic ze strachu si~ cofn:tl; lecz gnic\v jego cielg. 1Viesniacy z radosci~ i t.ryumfctn povviesili 
byl bezRi1ny; uicn16gl przezwyci~zyc scnnosci tra- go na najvvyzszen1 drzewie, a zwinny chlopiec, 
'vienia , po dlngin1 glodzic i walce z dwojgiem wlazlszy na "vierzcholek, rozprul go o<.l gory do 
z\vierzC!t. Don .. ..'\.rtur zmierzyl i tra.fil go -vv samo do dolu. Don .. A .. rturowi dostala siQ skora, a "vie
oko. Po kilku konwulsyjnych podskokach i ude- sniacy podziclili siQ miQsen1, w cclu wytopicnia 
rzcniach ogoncn1 o ziemi~, dusiciel wyci~gnQ:l siQ f zc!1 tluszczu, 1naj~cego bye slrutecznem na lamanie 
z roz,vartCJ: 1)nszczt1 i zdechl. w kosciach lekarstwem . 

• 

JAN JAKUB A UDUBON . 

Naz,visko Audnbon'a, 'vs}a,vionc 'v szczuplem 
gronie natnralisto'v, 1nalo jest znanc czytajQ.cej po
wszcchHosci; a jcdnak nalezy ono do jedncgo z naj
znukonlitszych i razemnajoryginalnicjszych bada
czo\v prz)-rody. Pierwszy on, rzec n1ozna, w swych 
clzicJacl1 nauko,,rych, po&,vi~conych minnowicie 
ornitologii, tuninl schwycic natnrg nu uczynku, 
u1uial przcdstawic i uwydatnic obycznjo i wla
sci,vosci opisy'\lvanych przez siebie z'vicrz(!t. ..£\ .. u

dnbon nie unle.ial do rz~dn o\vych uczonych poko-
jo,vych, ella ktorych non1enklatura, klassyfikncya, 
systcnutt slo\vem, jest \vszystkien1; przy,v-i~zywal 
on przcci\vnic ro\vn~ nien1al '\IVUgQ do rzeczy ze
wn~trznych, i dlatego 'v pi maehjego napotykamy 
mnost\VO zn.j111t1j~cych opiSO'\V Iniej CO,YOsci, cba
ralttero\V i z'vyczaj6,v, n1n6st,v-o opo,vicsoi, przy
g6d i obrazo\V zjn,visk przyroclzonych. 1\t'" pra,vdzie 
styl jcgo j est niekiedy roz\vlekly, lecz zn,vszc ja
sny, zy,vy i porywaj~cy; slowen1 clzicla jcgo nie s~ 
to snche, uaszpiko,vane uczonosci~ traktaty, lecz 
pelne ognia i zapalu rapsoclye poetyckie czlowie
ka ,vzylego \V tajemnice przyrody, krc ~lone z pra
,\rcl~ i talenten1, jakich przcd ni1n nie bylo przykla
du 'v pracu.ch naturalisto\Y. 

Jan Jaknb 1\..uclubon urodzil si~ r. 17n0 \V Lui
zyanie, nic \V Pensyl,-ranii, jak nicktorzy n1ylnie 
utrzyn1uj~, z rodzicow pochodzenia francuzkiego. 
Obdarzony ocl natury umyslem 'vraili 'vyn1,spostrze
gawczy1ni sklonnosciq, do rzcczy niez,vyczajnych, 
przep~dzaj~lC przytem wiek clziecinny w san1otno
sci7 Z'\IVroci} si0. wczesnie kn badaniu '\YSp.ania}ej 

• 

• 

owej przyrody, l\:torej cuda koleblt~ jego otaczaly. 
Ojciec jego, uksztalcony oficcr marynarki, nietyl
ko ze nie tlun1il tych szlachetnych pop~dow, lecz 
owszem zachgcal je i rozwijal. Przedmowa ,viel
kiego clziela Audubon~a 1

) za,viera o picrwszych 
latach jcgo zycia szczegoly tylc znjmujQ,ce i z ta
kinl opowiedziane wdzi~kiem, ze chc~c podzielic 
siQ z czytelnikruni 'vrazenien1 jakie ony sprawiajC1, 
przytoczyn1y tu w \vyjC!tkach wlasne jego slo,va. 

,Zanin1 jcszczc z ludztni 'v blizsze wszedlem 
stostmki, 1110 \Vi zuakomity ornitolog, uderzyly m~ 
uwagQ i ocknQly uczucie przedmioty przyrodzone; 
hie l)ojmowalcin jeszcze stosunkow spoleczen· 
skich, lecz przeczuwalem stosunek cz}o,vieka clo 
nntury. P ol{azy,vauo mi kwintki, drzewa, 1nuraw~; 
a jn, niety lko zelll si~ nien1i zabawial, jak czynif~J 
inne dzieci, alcxn sig do nich przywiq,zal calQ; du
SZC1· "\t\T prostocic swej wyobrazni przypisy,valem 
tyn1 przedmiotorn zycie wyzsze od .swojcgo, a po
szanowanie ella nich , pole&czone z 1nilosci~, \Vzro
slo razem ze n1nq,. Naiwne to pojQcie przc\vazny· 
wply'v " .. y,varlo na cale moje zycie, na roz\voj mo
ich n1y&li i llCZUC. 

, 'V niel110\Vl~ctwie juz roinobarWllOSC Jiscia 
drze'v ota.czujqcych n1ieszknnie 1uego ojca i cndny 
bl~kit nieba dziecinn~ napawaly mnie rado&ci~, i 

1) Ornithological biography, or an ac.counl of the habits of 
the birds of the United States of America, accompanied by de
scription of the objects represented in the work inlitled: The 
birds of America. Edimburgb, 1831. (5 tom6w, \V wielkiej 
8-,vie) . 
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wtedy to zaszczcpilo siQ w nu~m scrcu O\YO gorqcc 
zan1ilo\vauie nat.ury, ktor~ lrochulen1, kochan1 i 
ltochnc bQdQ, poki w picrsia.ch tchu nic zabrakuic, 
i liJora tg n1ojg n1ilo~c ty lQt odplacila rozkoszruni. 
Zaclne schronicnic nie 'vydalo 111i siQ tak n1ihhn, po
nQtneln i bczpiecziH.hn, jak gQst,vie drzc"v za1nic
szknne przez ptaki, jalc skaly i jaskinic w ktorych 
lesne z\vierzgta szukaly sobie przytulku. Ojcicc 
cz~stokroe bral 1nnie z .:;obq, na przechaclzki, zry
walini kwiatki, pokazywal ptaki, i uczyl n1nie 
UWielbiae roznorodnose ich bar\V .. i kszta}tow. 

, vV zrnstale1n w sily, i zq_,dza n1oja zgl~bienia 
tajniko\v przyrody wzrastala razetn ze mnq;. Con1 
~ylko ujrzal, pragn::~len1 sobie przy\vlaszczyc. 
Smielszy i dtunniejszy od wszystkich zdobywco,v, 
Inarzy lem 0 podbiciu swiata. Obnrzalcnl si~ przc
ciw s1nierci, ktora scl1wytane pr zczen1nie ptaki i 
z'vierzQ.tka obdzierala nielitosci,vic z po\vabu \vla
sci,vych in1 barw i ksztalto,v. \Vysznkiwalctn spo
sobo'v Z\valezania tej niszcz~ccj potggi, co wszcl
kie 1nojc prncc i stnrania czynila darcmnc1ni. Nic
stety! niklosc 'vypcllauych 1noich ptakow pl'zeko
nywala 1nnie codzicnnie zc sn1icrc nirzblagana sil
niej'"'z~ je~t oclluclzi. Z"vicrzyle1n sig 'vreszcie ojc.u, 
a ten, chcQc 1nnie uspokoie, kupil1ni ksiqzk~ z ko
loro\vuncnli rycinami. Z rohkosz~ znalazlen1 w nicj 
dose 'vi erne i 'viecznic s\viczc wizernn ki nkocha
uych S\voich ptakow, l(torych n1art,vc, niczgrabnc 
mun1ie znpelnialy dot~cl pnlki n1alcj 1nojcj praco-

• 
'\Vlll. 

,~Bylo to ella mnie jakby poblysldcu1 no\vego 
swiatla: poj~Jen1 zc a by przyswoie so bic tr\valc 
dziela natury, trzcba jQ. u1niec kopio,vac. Stale1n 
sig oclt'!cl zapamigtalymryso\vnikietn; zaczqlem ko
pio,vuc \vszystko cokol \Yick wpadalo 1ni pod oczy, 
chocia.~, niestety, l)OCZf!tkowo z bardzo slabcm 
})Owoclzeniem. 

~=Przez kilka lat ryso,valein i malowalem ptaki, 
podobne na prze1niany do ryb lub czworonogo,v. 
11' styd 111i nureszcic by lo ze najgorliwsze nsilo,va
nja n1oje tak nQdznc przynosily O\voce; bo rzeczy
wiscic, zaledwo ze sam n1oglem poznac skopiovra· 
ne przcz sicbie zvvicrz~tka. Zatniast n1ni·e jcdnalc 
zniecb~cid, niepowodzenie to poclrainilo owszenl 
mojg milo:ci wlasnq,. In1 gorsze byly kopie, tem go
l·~cej przywif!,zywalem siQ do zyjC}:cych oryginalow. 
Rysuj~c po tysi~c razy i calosc i pojeclyncze cz~
sci ukochnnych swoich ptako,v, odbywale1n minlO
wiednie najclrobiazgowszy kurs ornitologii por6-
1Ynawczej; stara}em SiQ wiernie nasladO\VaC natur~, . 

• 

i tynt sposoben1 \vtajen1niczalcn1 siQ powoli \V naj
skrytsze jcj obja\vy. Dziecinna tn, z razn tUttnig
tnosu, tak 'vkr6tcc zrosla si~ z cnJ'etn 1nojetu jc
stcst,venl, iC byJbyn1 '\Vola} SllliCl'C raczej poniese, 
jak stracie s'vojc rysunki. 

,Ojcicc 1noj 'v tcj sklonnosci tak wybitncj wi
dzial ta,lcnt do n1alarst\Vtl. Skoro wigc nkot1czy
lcnl lnt piQtnu~cie, "\Vysla.t mnic do l">ary%a, dla 
ksztalccnia siQ \V nicn1 pod okicm Dawida. '-'V 11ra
co,vui tego 1ni~ trza lcopio\valcn1 przez czns ja
kis, pocllug popicrsi starozytnych, l(lassyczne no
sy i usta. Ale ta praca jcdnostajna wkr6tce mnie 
znuzyla; pilno 1ni bylo do rodzinnych moich lasow, 
do tej przyrody wspanialcj i nroczej, lctorej tchnie
nicln od clziccii1st,vo. oddychalorn. '' 

Po uplywie lat ltilkn Audubon 'vrocil rzcczywi ... 
scie do Amery ki, i tu z podwojouym zapalcm, ale 
z wiQkszcrn j nz powodzenicm, zacz~l znow sig od
dawac ulubiony1u swytn bndrtniom. "'\V tyn1 czasie 
ojciec podaro\val n1u pigknic polozon~ plantacy~ 
\V [>cnsyl\vnnii' nad brzeganli rzeki Schuylkill. 
ilocly przyrodoznawca oienil sig z lrobictCJ! pod 

kaidyn1 'yzglgclctn sicbie godn:h i ocldaj~c siQ swo
bodnie nancc, 'v zaciszy %ycia roclzinnego szczgsli
\VC przepgd~al ch\vilc. VV pl~tany jednak mitno wo
li \V nic1)omyslnc przcdsiQwzigcia przcrnyHlowe, 
zbrzydzil so hie do 1·cszty spolcczenstwo w z"\vy
klycb jcgo warunkach. Charakter jcgo, nicpodlc
gly i goniQcy za nadz\vyczajnosci'!t, nic przypadal 
do stosunkow s\viato\vych. "V spomuienia wicku 
dziecinncgo nicz\vycigzonyu1 \vabily go nrolcicm; 
i ta.k siQ stalo zc ndody Audnbon powzi~lzatniar opu· 
S7.Czcnia swej plantucyi i \Vysznkania sobic na da
lekinl Zachocl7.ic niezakloconcj niczcm spokojno
S<.;i. Posluchajn1y co o te1n nlo\vi nasz antor w u
czucio,vej s \-Vcj spowicdzi: 

,Do kroku tcgo nic sklonila mnie prozna ch~c 
odznaczcnia si~ czcms niczwy ltlcm; pragnq,lem tyl
ko odclae siQ swobodnic naturzc.. DzieciQcicm b~
dc!C, chcialcn1 j~ posi~sc cal~; zostawszy czlowie
kienl, \Yrocilcm ty}ko clo tych snow swoich poran
nych. ~eszcze wtedy nie Inyslalem nawct o tern 
ieby praca n1oja mogla bye swiatu poiytccznq,. 
Dopiero l{si~zQ Musignano ( Lucyan Bonaparte), 
ktorego spot.kalem w Filadelfii, zach~cil mnie do 
ogloszenia wypadkow moich badan, i nadal tym 
sposobem inny zwrot moim myslom. By!a to pier
wsza zach~ta na drodze pelnej trudow. 

,Puscilem si~ biegiem rzeki IIudson; lodz moja· 
mkn~la znow po tych jeziorach podobnych do 
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ocean6w; oudawnlem siQ coraz bardziej samotnym 
pos~ukiwaniom. Liczba rysunl{O\V 1noich wzrasta
la, zbiory znakon1icie sig po,viglcszaly: zaczynalem 
marzyc o slawie: Czyz rylec europe} kicgo artysty 
11i0 mogl uwiecznic dziela mej mlodosci, 01VOCU 

tylu starat't i zabicgow? l\1arzcnia te pochlebialy 
tnojoj dumic; ucznlcm znpal podwojony~ i przy
szlosc w coraz s'vietniejszych l)rzedstn,viala tni si~ 
barwach. 

,Przen1icszkawszy lat kilka w 'vioscc IIcnder
son, w Btn.uie l(entucky, nad brzegien1 rzeki Ohio, 
w.ypndlo lUi udac si~ do 'Filadelfii. Sknrb moj naj
tlrozszy, rysunki, starannie w skrzynkQ upnko,va
ne, powierzylen1 tymczasowo do scbo,vania jedne
mu z krcwnych, z usilnq, prosb:~ aby z cal~ pieczo
lowit.osci~ czu,vac chciai nad tyn1 nicocenionym 
dla mnie zbioren1. Nicobecno~' c n1oja trwala szesc 
tygodni. Zalcdwic powrociwszy uo do1nu, I1ntych
miast poslalen1 1)0 skrzynk~. Odcbra]cm j~, ale 
w jalt.inlz stanie. Rodzinn szczur6w norwegskich 
miQkkic i wygodne obrnla sobie w nicj siecllisko, 
a z tnoich rysunko\v pozostnly tylko kawalki poro
zdzieranc, 1n·nwie w proch obrocone. Okolo dw6ch 
tysiQCY wizcrnnko'v nTieszka11CO\V nn.po,victrznych, 
starannic przezcn1nic I>rzerysowanych i ukolorowa· 
uych, ulcglo niepo,vrotnctnu zniszczcnin. U czulem 
'\V n16zgu b61 palqcy, jakby przcj scic ognistej strza
ly; \Yszyst.kic ncr,vy we n1nie zadrguly~ i chodzilem 
przcz kilka tygoclni odurzony·, jakby 'v gor(!czce. 
1V koi1cu j cdnnk ocknQla si~ \YC n1nic silo, tnoralna 
i fizyczna. Ch,v·ycilem raz jeszcze zn f1Izr'! i torb~ 
mysliwsk~, za albtnn S\Voje i olo\Yki: i Zl10W zapu
scilem SiQ \V lasy, ZllOW sledzilem niezn1ordo\vanie 
i ryso,valcln, dopoki zbior moj nic znlart\vycbwstal 
z popiolow, odrodzony jak feniks, bo 'vyzszej nie
r6,vnie pod wzglQdem nrtystycznyn1 1vartosci. 
Trzcch lat nsilnej pracy \vymagalo po\veto,vanie 
szkody zrzfJ;dzoncj przez szczury nor\vcgskie; lecz 
byly to dln 111nic lata szcz~scia nic,vypo\vicdzia
nego. 

,,Inl WiQCCj rosl moj kntalog, tern bardzicj kor
cily 1ni~ pozostale w nin1 proznie, ktorc koniecznie 
zapclnic pragn~letn. Postano\vilcm nieszczqdzic 
ani o£ar picni~znych, ani stan:n'1 osobi ... tycl1, nby 
dopiQe tego celu w czasie jaknajkrotszytn. Odda
laj~c siQ coraz bar<lzjej od siedzib ludzkich, w }1rze
cif!,gu o~1nnastu n1iesi~cy przesledzilen1 nasze lasy, 
i maj~c juz zbior kompletny 'vszystkich ptakow 
no1vego 1'!-du, poplyn~lem do Anglii. 

,,Na widok bielej~cego zdala brzegu tej niezna-

nej dla mnic krainy, na \Vidok ogron1nego miasta, 
ktorego przychylna opieka lub obojQtnosc mogly 
1nnie "vywyzszyc albo pogr~zyc \V nicosci, uczucie 
dziwnej jaltiejs obawy scisn~lo moje sercc. Pomy
slalenl 0 w~tpliwem po,vodzeniu swojt:hn w kraju 
gdzie nni jednego nie mialem przyjo.cicla, o sanlo
tnosci s"vej w tym odm~cie ludzi obcycb, a moze 
nieprzychylnych. Zalowalem rodzinnych lasow, 
na\vet kosztu dalekiej podrozy, i przedsiQ\vzi~cie 
ktore dot:};cll)rzedstawialo mi si~ w bohaterskim 
pruwie uroku, nznnletn teraz za niedorzeczne i zu
chwale.'' 

Jcdnak~c skutek ni.e nsprawiedliwil obawy 
znakomitego badacza amery kanskiego. Najpier
wsi 1Dt2zowie Anglii, porni~dzy niemi i \Valter 
Scott, podali mu dlon przyjazn~; a kiedy nast~
pni e udal siQ do Paryza, Cuvier, St. Hilaire i lium .. 
boldt rownic zaszczytnie tam go przyj~li. Wszy· 
stkie nczonc towarzystwa pospieszyly \vezwac go 
do s'vego grona, a ludzie czynu i nauki ch~tnie n1u 
zewsz~d niesli· wspolczucie i uznanie. 

o,vocem tcj podrozy bylo 'vydanie w Edymbur· 
gu na poczq.tku przywiedzionego dziela, ktorego 
przepyszne ryciny prze,vyzszyly \Vszystko cokol· 
wiek nauka \V tyn1 rodzaju posiadala, i ktore On
vier przedsta\vil Instytutowi francuzkien1n jako 
,najwspanialszy pon1uik wzniesiony natnrze rfJk~ 
sztuki. <C Sklada siQ ono z pifJciu tomo\v tekstn i 
z atlasn obej1nuj~cego 400 tablic ogro1nncgo roz .. 
miaru, ua kt6rych ptnki Ameryki, od kolibra az do 
so kola i orla, wyobrazone s~ w naturalnej swcj 
\vielkosci. Rysunki te otoczone s~ szczegolami 
odnoszQcemi sifJ do organjzacyi i obyczajo'v przed
stawionych ptako\v. Gniazda, jaja, clrzewu sluzC!ce 
~111 za schronienie, rosliny l\:torenli si~ zy\vi~, owa
dy na ktore polujC!., 'vszystko tatn jest \V 1niejscu 
wlasciwen1 i w postawie przyrodzonej. '~'iclziemy 
je w spoczynku, w ruchu, n1nskaj~ce po,vierzchni~ 
wody i szybnj<!ce \V przestrzeni; slyszymy niemal 
roznoclzwiQCZllC ich swiegotania \V rodzinnych 
gajach. 

Tak olbrzyn1ie dzielo 1noglo l)yc \vydane tylko 
kosztetn zbiorO\Yym; i rzeczywiscie w amej An
glii i Fruncyi znalazlo si~ 7 5 podpisuj~cyeb, kt6-
rzy to rozleg·le przedsi~wzi<acie w parli sw~ po
mocq-. 'Vysokosc kazdego podpisu czynila tysi~c : 
dollarow (1200 r . sr.) 

,Biogra£a ornitologiczna:' Auduhon'a, nie jest 
to rzeczywiscie suche dzielo naukowe, ale prawdzi
wy zbior jakby zyciorysow skrzydlatej zgrai mie-



szknllCO\V nnpo,vietrznych, k.torych nutor chcial '"idoko\\r. Niekicdy Inyriady drobnych rybck, sci
oddo.e nictylko ksztalt zc,vn~trzny i upierzcnie, ale , ganych przez kota wodnego, podrzucaly siQ \V po. 
lUtj kryt .. zc obja,vy zycin i sto unck do otacznj~
cej JUl.lUry. 0\VOC to dlugolctnich spostrzezei1 na
DliQtUego lubo,vni)i:a przyrody, lttory pol<!czyc 
tnnial 'v sobie 'vytr\vnlose uczoncgo, z intclligen
cy~ Oil'l-y&ty i talcntcn1 pisarza. Audubon robi nns 
towarzyszan1i S\Vcgo zycia koczujqcego; przcby
'Vt:nny Z nitn niezmicrne sawauy, zcglnjcn1y po rzc
kach przcrzynajacych samotnic aincryl{nl1skic, bl~
dzirny po obszo.rac.h pokrytych potQZllf1 roslinno-
sci~ I)ier\viastko\VC!, zalnieszkalych przcz plcmio
na na poly jeszcze dzikie. Nic jest to praca pisa
_ t~za przy zielonym stoliku, lub cicka\vcgo podro· 
znika, co bada i poro\vnywa tylko przedrnioty na
gromaclzonc po muzeach, albo njrznnc \V przclocie: 
to cieply, zycien1 drgajq,cy plod cicrpliwcgo spo~ 
strzegacza, bicglego malarza, nieustraszoncgo 1ny· 
s]i,vca) a przytcrn glQbOl{O cznj:!cego pocty. Audu. 
bon przcpQdza noc cal~ pod dl'zcwcn1, aby dokla
dniej studyo,vac gniczdz(!.ccgo siQ 'v nie1n 1)taka; 
przeby\vn \vpln,v rzekQ, aby scigae ucickajC!cego. 
Nic zrazajq, go naj,vi~ksze trudy i niebezpicc2cu~ 
st,va; porzncil strony rodzinnc, porzucil zong i 
dzicci, zaniedbal interesa osobiste dla mi!osci ua
uki. Jakze naz,vien1y ten zapalnicpo\vsci~gniony, 
to ZU})Urcie si~ samego siebie? Nic j cbtzc to po-
slannict,vo p1'awdzi¥vego \VY branca Opatrznosci? ... 
Lecz poslnchajn1y go raczej satncgo; bo dziennik 
jego, to zy,vy zbior jego \vrazcll., rozkoszy icier
pieil: po .. Juchajmy go opo,viadaj:!ccgo nicktore 
zdarzenia %ycia pelnego przygod, z uroki<nn tym i 
'vdzi~kien1 jaki prze\voclnicze'!ca mn nan1i~tnosc roz
]e,va po knzden1 jego slowie: 

,,I~iedy1n opuszczal Pensyl,vunit!, piszc udubon, 
ulJy 1Jo\vr6cic do Kentucky, zabieralcn1 z sobq. zo
n~ i n1alc11kiego wo\vczas synka. Stan \vody byl 
dosye nizki; kupilem \Vi~c stn.tclt plaski lccz ob
szerny, i zlozy,vszy nat1 zapasy podrozne, pusci
!cm siQ '\Y drogg z d\voma tylko Negran1i. 

,Bylo to "r koncn pazdziernika. Ohio '\V spokoj
nych S\vych 'vodach odbijaljesienne po obu S\vych 
brzegach krnjohrazy. Latorosl 'vinna g~stcn1i splo
ty ob\vijala okoliczne drzewa, ktorych barwy cie
mniej(!ce, od polysku fali os\vietlonych slo11cem 
polndnio,ven1 zywszego nabieraly blasku. Powie
trzc by1o lagodnc i ciche, i tylko poruszcnia wio
sel naszych 1egr6w lekkiemi bruzdy rysowaly 
powierzchniQ; rzeki. PJyn~lismy Z\Volna i \V milcze .. 
niu ." podziwiaj~c wspanialosc otaczaj~cych nas 

0 

'victrzc, i deSZC7.Cll1 srcbrzystyn1 nnpo,vrot wpa
daly · 'v \VOdQ. Oknnic o lnscc poly..:knjQcej cze
pialy SiQ tylu unszego statku i scignly JUtS JllfiS..:a

llli. J~zndko kiccly 'v zyciu doJt.nalen1 '\Vraic{l r6-
'vnic ·ozkosznycJ1. l\iialen1 przy sobic wszy::)tko to 
co kochalen1, a przyroda san1c tylko urocze nasu
'vala nnn1 sceny. 

,,1') oclroz ta, \V przcstrzeni d wnstu mil, tnile i nie
po,vrotnc zosta,viln tni 'vspo1nnicnia. Ocllat d'vvu
dzic "' tn tc sa1notnc 'vtccly brzcgi Zinicuily cn.lkien1 
pier\votn'1 fizyognon1i~ ·s,vojQ; zatar.Ja siQ ich piQ
]{nosu dzic,vicza, znikly staroclrzewa i sickicrn osie
dlci1co\v z knicly1n dnien1 wiQcej przctrzcbia py
szne O\VC lasy, co niegdys zy,vym wie1icctn zdobi
ly wynioslosci naclbrzeznc. !(row picrwoby lco'v i 
no,vych przybyszow potUiQSzala SiQ Z falatni rzcki, 
o kt6rcj posiadanic zaei~ta miQdzy nictni ioczy la siQ 
\valka. ~ic spotkasz tan1 juz Indyanina ustrojonc
go 'v beret z pi or 1·6zuobar~~vnych, ani stau ba\VO· 
low i danicli hulasli\v~ zgrnj:1 przcdzicruj~cych siQ 
przez Iasy. 0 ady, \vsie i n1iasta zngarnQly san1utnc 
te obszary; odzywa siQ w nich stukot 1nlota i skrzy
pienic pily! przygotowujc1cych no,ve po1nic~zkania, 
albo, co gorsza, pocllozony ogic1l. pochlania rale 
lasy. Cywilizacya, jak wsz~clzio tak i tutaj, obja
'via siQ nis%czcnienl dzicl przyrody. Spokojne lo
no rzeki Ol1io prnj~ liczne paroplywy, czarnen1i 
s~laki cly1nu zacicn1niaj:!c povvictrzc.] Ian del i prze
Inysl rozsiadaj~ siQ na tych skalach od \viccznyclJ, 
i co rok Europu rznca naro nadmia.r swej ludnosci, 
jakby dla prQd. ·zcgo ukof1czenia nicuniknionego 
juz podboju."' 

Skracan1y z zalen1 te wyj~tki, z ktorych czytel
nicy bQdCJ; przynajmnicj mogli powziq.e \vyobraze
nie o sposobie pisania znakomitego ornitologa, o 
bogactwic kolorytu wjego obraznch. Nie zaniedbu
je on nigcly sposobnosci roztoczcnia przed naszym 
\Vzrokiem przyrodzonych piQknosci okolicy ktorq; 
przeby\va i skreslenia w stnia}ych zarysach glo
'vnego jej cl1arakteru. Opisuj~c ptaki, nie zaponli
na i o drzc\vach, o lc,viatach i o lC1kach. Pod pi6-
rem jego swictnem i \Vytwornem zarowno blfJkit 
nieba i blask wody z zadziwiaj~c~ odtwarzaj~ si~ 
wiernosci~. Sty! jego, pel en prawdy przejn1uj~cej, 
umie na1n uzmyslowic zjawiska, ktore zwykle sam 
tylko penzel malarza zdolaschwycic i utrwalic. Ta
kim na przyklad jest urywek ponizszy, w kt6rym 



380 

Audubon z dosa<lnosci~ <lramatyczn~ opisuje przej-
, . 
sc1e ura.ganu: 

,,P odrozowalcm konno,przy no.jpiQknicjszej pogo
dzie i spokojuem powietrzn. Zaledwo jednak wje
clutlcnl w w:J:woz CZj li clolinQ o<ldzieln.j~CC1 zatok~ 
Lodzi o<l zatoki IIighland, gdy niebo nagle zucic
mnilo siQ g<csfyn1, nicprzcbytyxu tnn1anc1n. U czn
lem palQ:ce pragnienie, l{t61·e ugasile1n w poblizlrin1 
strun1y ku. \Vkrotce szmer jakis przeciQ.gly dal siQ 
slyszec zclnJcka ; sina, okr~glawa plan1a wyst~pila. 
na szarcm tle odleglego niebosklonu. Gal~zie 
drzcw zu.drzaly, najprzod 'v gorzc, 1)otcn1 coraz 
11izej, i w 1ngnicniu oka pnic ich, 'vyr\vanc z l{o
rzcuianli lub potrzaskane, \V szalonytn odtn~cie 
zapclnily powictrzc. Las caly, porwany wirc1n 
11ragann, przebiegl przed oslupialyn1 1noin1 wzro
kiein, a czola drzew niebotycznych krnszy ly si~ je
dnc o drugi c, pTzechy lone gwalto\vnom j ego tchnie
nieln. PrzestrzCil przcd chwil~ jcszcze zarosniQ
ta lase1n, stnla si0 nagle pustkowien1 zasiancm ty 1-
lro pie11k~uui i szcz'!tkami 1)olamauych gnl~zi. 

,l:>o uspokojcniu SiQ lHLj\vicckszej wscicklosci 
uraganu, n1n6st\VO podruzgotanych galQzi dlugo 

. jeszcze kr~zylo \V powie~rzu, i l)Qd owej zbitej 
kolumny, o~nacznjt!cej przejscic burzy, tr\val jc
szcze przcz parg godzin, jakby ~kutkicn1 elcktrycz
nego prQ-Utl. Niebo pow I oklo siQ ziclona w~ i po
nur~ zaslonQ; 'v po\victrzu czuc bylo nicprzyjemnQ; 
wo{l siarki. Czeka!em w milczcnin poki przyroda 
nie odzyska jcsli nie dawn~ postac, to przynajtnniej 
zwykl~ S!)Okojnosc. Intercsn 'vzy"'aly 1nig do ~1or
ganto,vn; o 'tnielilcin siQ wiQc przebyc loze powic
trzncgo pr~du, pro\vudz~c zu cuglc 1{onia, ktorego 
przerazaly te trupy drze\v polan1n.nych i poobala
nych. l~uiny zniszczonego lasu tak g~sto za 'ciela
Jy drogQ, ze nieraz ZU1USZ011J bylcnl 1·~kan1i toro
'vac sobie przej~cie lub przeskaki\vae 'vi~ksze za. 
pory. 

,, Tr~ba ta po\vietrznn, ktorej lcolnn1na n1iala 
mniej ' 'ViQCCj c \Vi ere mili szeroko ~ci, p ozn1iatala 
do1ny, pozrywaln d.achy, 1)ounosila z sob~ ca.le 
t.rzody bydla. Znaleziono nazajutrz niczywC! kro
WQ na wierzcholkn pot~znej jodly, dokt!d .znniosla. 
j~ burza. Gala dolinu dzis jeszcze je t Ol)ustoszalq,, 
pokryt£!. n1cl1C1U i jerzyn~ i zamicszk::Ll~ tylko przez 
d • • I t ,, rap1ezne zw1erz~ .a. 
Tak~ jeszcze jest scena kt6r~ Audubon umiejfJ

tnie wprowadzil w opis orla bialoglowego, postra
chuptak6w w obu p6}sferzach. Znakomityten ust~p 
przeczytalismy z najzywszem zaj~ciem, i nie w~t-

pimy zc czytclnicy w tyro nawet ulotnyn1 przekla
dzie podobncgo doznaj~ wrazenia. 

,Za zblizenien1 sig zimy, w cll,vili gdy ptnstwo 
'vQdrowuc stada1ni 'v cieplejsze ci~gnie okolice, pusc 
siQ cz6lnen1 po l\1issisippi i spojrz na 'vierzcho_
lelt togo UL'ZCWa, \Vysoko goruj~cego nacl innen1i. 
Tan1 orzcl czyha na zclobycz. .,,, zrok jego by
stry i blyszcz~cy przebiega san1otn~ okolic~, za
trzymuj'!c sig niekicdy 'v jednyn1 punkcie. 'Vtedy 
kr61 ptako\v l)od,vaja nat~zenie, i sluchu jego nie 
ujdzic IHl\vet lekki. opodal przcbieg danieln, zale
dwo l''!CZQ nog~ dotykaj'1cego nnu·a,vy. Nn brzegn 
przeci,vnynl, \V 111iejscn · wyniesi011Cll1 takze, Z ro· 
'vn~ bacznosciQ. czn.tuje san1icn., 'vydrtj(Jc ocl c.zusu 
do czn,su krzyl( krotki, ostry, jakhy Laslo lnn6,vio
ne. ~an1iec odpo,viada poruszenicu1 potgznych lo
t6\lv, przcgiQciem szyi 'v kablC!-k i piskicru gardlo
wyn1, po<lobuyn1 do smiechu szalci1ca. Potcru pro
stujc sig i przyczaju, nieruchomy jak posQg. Pocl 
nin1 Z biegien1 rzeki przeciq,gaj~ stacla kur \VOdnych, 
cyranek i dropi6,v; lecz orzcl gardzi tq nikczcn1n~ 
z<.lobycz~!; uwaga jcgo zwr6cona jest gdzieindziej. 
Nagle glos jakis dziki ale dzwiQczny odzywa si~ 
w oddaleniu : to spicw odlatuj'!cego 1abQdzia. 
Stlumiony krzy k s::unicy raz jeszcze ostrzega sam
oa, l{tory 'vstrzC!srt pierze, podnosi skrzydla i juz 
szybuje '\V po,vietrzn. · , 

,,Enb~d~ zbliza si~ z szyjQ. wyci~!gni~t~, z okien1 
bacznie 'vytQZOnenl. Si1a snieznych je go skrzydel 
zaled\vo podd.Z,vign<!c zclola ci~zar cialn; 1apy rna 
podkulone, dla ulnt\vienia lotu. Zbliza sig ... ale 
orzel juz go seign, wydaj~c krzylt przcci'!gly, stra
szniejszy ella lnb~dzia ni~ odglos wystrzaln knrabi
no,vego. Napastnik z szybkosci~ blyska\vicy pQ
dzi ku ofiarzc, ktorn \V 'miertelucj tr\vodzc usiluje 
uniknt!C jego szpono\v. LabQdi pochyla szyj~, opi
suje polkole i stara si~ zannrzy6 \V rzekQ. Lecz 
orzel przewiuzial ten 'vybicg·, i z1nusza s'vojfJ zdo
bycz do pozostania '"' powietrzu, trzyinaj'!C siQ ci~
gle pod ni~ i zn.grazaj~c jej od spodu. ZrQczna ta 
taktyka nie chybia swego celu: I:JabQdi ustaje co
raz bardziej, w 1niarQ jak nznaje 'vyzszobc niezrnor· 
downnego przeoiwn1ka. Ten go popycha cialem i 
szpona1ui 'v kierunku ukosnym, lQkaj~c si~ nby nie 
wpadl 'v rzek~, i lab~dz, zm~czony walk<!' nn1ie
rajqcy, pada wresz cic na brzeg. 

, ~''tedy to ujrzysz z przerazeniem tryun1f dra
pieznego ptaka. Orzel rzuca si~ na sw~ zdobycz, 
za,tapia w niq, swe szpony zelazne, bije skrzyd1ami 
i kracze z radosci, napawaj~c si~ konwulsyjnemi 



drganian1i konaj~cego lab~dzia. Oezy jego 1{1'\Vi~ 
nabiegajCb i zaiskrzaj<l! siQ dtun:J;. atuica ktora 
\V ukrycin sledzilu \VSzystkie jcgo rnchy, pC\VllU 

z r.rory z\vyciQzt,va, przylatn tcraz, i obojc nad cia
lcm rozszarpanej ofiary \Vtipoln~ o db Y'vajrb bie
siad~.'' 

Otoz jak tnistrzowskic1ni rysy ten bu.dacz-poc
ta umie od \vzorowywnc natnrg. Ujn1nj c on rzcsz~ 
skrzydlat~ ptako'v swego krajn \V ran1y obrazu 
pelnego urozmaicenia i bar,vy n1icjsco\vcj. To si-

• 
la, nrok i trzez\vosc przyrody, sch\vycone na 
uczynku. ZaprawdQ, potrzeba bylo zbiegn 'viclu 
I'znclkich przymiotow i warnnk6w, by powstac n1o· 
glo dzielo tak znakomitc, ktorcgo jednak wiQk zc
mu upo,vszcchnicuiu stoi, nicstety, na za,vndzie 
cena zbyt 'vygorowapa. .,:y artoby \vi~c 'v intcre
sie nanki pon1yblee o no\vthu, przystQpniej ... zetu 
,vydaniu pracy, ktora zaj<1e po,vinna micjscc 'v ksiQ
gozbiorzc kazdego naturalisty. 

l">rzybycic Audubona do .Anglii wy,varlo \V gro
nic uczonych \V})ly\v podobny, jak 'v ko1!cn ze· 
. zlego stnlccia zjawienic siQ .E"rnnklina na swiecic 
politycznyn1. Wspolczcsny artykul, tunieszczony 
'" B/.aclnvood's Jllag;azin, za,vicra kilka U\vag doty
cz~cych osobisto~ci slynncgo ornitologa, ktorc na 
zako11czenic tego szkicu 1)odaj~my: 

n1otnoscL Cy,vilizacya nasza nie zdolala na ni1n 
'vywrzec ::nvcgo 'vplywu amalgnn1nj~ccgo.'' 

Audnb on \V podcszlyn1 jnz 'vicku, })rzy potnocy 
doktora Banhtnann, zttjtnowal '"' iQ przygoto'\vywn
nienl podobnego dziela o Z\vich·zQtach sst}:cycll 
.t\n1eryki polnocnej, do ktorcgo 'v dawniejszych 
S\vych poclr6zacl1 \Viele uzbiera.l n1atcryalo'v; lecz 
zclro,vie "'kolatane t.rudatni nie poz\volilo mu doko1i· 
czyc tej prncy, i zdnc j~ n1usial na syn6,v, l)odo
bniez })OswiQcaj:~cych siQ naukom przyrodzonyw, 
ktorzy jc~ oglosili \V 1'. 1 50 • 

Przcd dokonanic1n jeszcze tego drugicgo na 
'viclkq, skalq przcdsi<JwziQcia, .. A .. udubou, potnimo 
'vieku blizko ~icdmdzicsiQcioletniego krzC}lki do
ttAd i czerst,vy, ucznl \VQ:tlej;1ce \V sobic sily fizy
czne i tnoralne. Oko, niegdyti tak jasnc i bystre, 
nic mog}o juz zn pODlOCC!- mikroskopu i lupy rozro· 
:tnic snbteluych organ6w drobnicjszych czwoi'OllO· 
go'v~ a rQkn, tnk przcdt,em pe\vna, oclrnawiala po· 
slngi 'v rysunku. Bola} nnd tctnnasz badacz, l)rzy. 
\vykly clo zycia czynnego, i podobno zc to cierpie· 
nie moraine przyczynilo siQ do pt·zyspieszenia jego 
zgonu. Ostatni proxniCll szczercj i serdecznej ra
do ~ci przebiegl po t\varzy Andubona, gdy na kil
ka dni pr7.cd stnierci~ sicdz~cetnu przy oknie w fo
telu pokazano jedcu z najudatniejszych jcgo ry· 
stnlko,v. 

,Audubon mial obliczc spokojne i ot\vartc, kr6j U n1arl .t\udnbou 27 stycznia 1~51 r. Z\vloki je· 
rys6w ~hnialy i oryginaJny, oko zywe i bystrc, go bcz zadnej wystawnosci 1·odzina tyllto i niewie
nlo\v~ odznaczaj~c~ siQ akccnten1nieco cudzoziem- lu 'bliiszyclt przyjaciol odprowadzili na 1)oblizlti 
skiu1 i niez,vyklf!, Inalo\Yniczosci~ 'vy '"'lowienia. c1nentarzyk. Zadcn pomnik nic zdobi jcgo mogily; 
Ubior europejski nic zatarl genialnej szorstkosci lecz trwalszym od marmuru pomnikicn1 zostan~ je
czlo"Tieka zyj~ccgo na louie natnry. J.Jubil przy- go prace na poln przyrodoznawst\va., a zal _po· 
sluchi" .. ac siQ rozmowom innych w powainetn n1il- 'vszechny jaki wiadornosc o jego smierci rozniosla 
czeniu, ktore \vtcdy tylko przery\val' gdy szlo 0 po ca1yn1 s'viccie cywilizowahytn' dowodzi i* 
sp1·ostowanie bl~du lub roz trzygnienie jakiej ''T~t- lV z~dzie zaslug(J jego cenic umiauo. Ze w Stanach 
pliwo I ci. Czarne, kr~C<ACC SiQ \Vlosy ocienialy sze· Zjcdnoczonych 'vlasni jego rodacy nieClostatccznie 
rokie jego czolo. Ubieral si~ z \vyszukanq, czysto- j~ uznali, jest to zarzut najsluszniej Amerykanom 
sci~, lecz trochQ dzi,vacznie. Po szyi obnazonej, czyniony i bardzo niekorzystnie przemawiaj~cy za 

. po wlosach w nieladzie i rucbach niewykwintnych , patryotyztnem ich i miloscieJ: nauki. 
latwo bylo poznac czlowieka przywyklego do ·a· f Ludwilr J ..... 

PLEMIJt JEZYDOW. 
P<1mi~dzy tnalo dot«~.d zbadanemi pletnionan1i na;- Stanowi~ oni razt!Ce przeciwieD.stwo nietylko z nti

szej ziemi najbardziej moze zagadkowem i najgo- rodarbi chrzesciatiskiemi, lecz nawet z poganskie
dniejszem uwagijest pletUiQ azyatyclfie JezydoW. mi, jedyny zapcwne W SWiecie przyklad ludu od-
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daj~cego czesc religijn~ 'vyl~cznie uucbowi zlego. nicmi podania 0 proroku, zwiastunie nowej prawdy 
Turcy tez, Persowie, Arabowie i l{urdowie znaj~ (Isa-Peugambar), kt6ry dla potwierdzenia swej na
ich tylko pod imieniem ,,czcicieli szejtana.'' Szczu. uki poni6sl sn1ierc na krzyzu i wr6cil potem do Bo
ply zapas wiadomosci o dziwnyn1 tym narodzie ga, to zno'v o s'vietle zeslanem z nicba (Be- Isai
niedostateczne dotychczas dawal nan1 o nitn wyo- Nurani) dla oczyszczenia swiata. 
brazenic. W najnowszym dopiero czasie usilowa- Dzier1 ~1nierci tego proroka, podobnie jak cllrze
nia znancgo podr6znika Maurycego Wagno( rzuci- scianie \'\rTielki pi~tck, Jezydy obchodz~ uroczyscie; 
ly nieco swintla na jego obyczaje. Biorq,c za pod- WieczorCnl' sr6d tajemniczych ceroJnonij i spie
staw~ zaj1nuj~co jego w tyn1 przedmiocie sprawo- w6w,pij~ wino i wszyscy zjednej misy jedz~chleb 
zdnnie, podajen1y tu czytelnikom naszy1n w pobie- niekwaszony, co przypo1nina wieczcrzQ Pa!1sk~. 
znycl1 zarysach kr6tkt!- charakteryst.y kQ J ezyd6'v. Przez trzy dni rokn zachowuj~ post snro,vy, jada-

z jakiego pierwiastko,vo pochodz~ szczepu, j~c, jal{ Mahomctanic, tylko 'vieczorctn; zdaje si~ 
na jakiej drodzc wyrobily SiQ ich poj~cia religijne, jednak iz naslado\vanie to islan1U s}uzy im raczej 
o t<hn nic jeszczc z pewnosci~ powiedziec nie n1o- do nkrycia przed ba.cznosci~ s~siadow znienawi
zemy. WiadOJ110 tylko ze d7.isiajszenl icb siedli- uzonycb swych obrz~dk6w. 
skiem jest J(urdystan, Arn1enia i cula prawic Azya Symbole1n prawdziwego ich bozl<a, szejtana, 
Mniejsza, i ze od r. 1829 podlegaj~ berlu rossyj.. jest l\1elck-Tauz, "'yobrazany \V postaci ptaka 
sltiemu. Zatnieszkali S<! CZQsci~ w siedzibach sta- z glow~ koguci~. Z go dlem ten1 , oraz z nletalo-
lyc.h, a CZ~sciq prowadz~ zycie kOCZO'\JVlliCzc, wym s'viecznikien1 0 trzech nogacl1, Z kJ(Jbenl gru
przCllOSZ~C siQ z miejsca na n1iejsce z rnchotnc1ni bcgo ,v}osin }{oziego, z malytn bfJbcnkictn i ja
szalasan1i pil6niowen1i, kt.6rc zi1no'v~ ty lko por'!· kicn1s narz~tlzicxn n1uzycznen1 naksztalt szalatnaji 
za1nieninj~ nn 'Ysie armc{u~kic, gdzie Inieszka1l.cy kapln.ni ich 'vychoclzq, corocznie z Lalesz ( ogni
czasowego dozwnlaj~ im pobytu. I ska religijncgo JezyclO\V) ' ella 0Uprn.wiania llfibO• 

Jnkkolwiek 'V tulaczej S'Yej W~drO\VCe U01iej~ . . zeust\V£\ J>O gtninach i pobrania dziesigciny 'V WO
oni, jak cygany, zastosowac siQ do z\vyczaj6w pa· lach, l\:oniach, owcach lub picni~dzach. pl{osci6l 
nuj~cych, to przccicz obrzQ,dki religijnc z .. naj\vi~k- jezydzki, Inowi vVagner, musi miec clobry iol<!dck, 
sz~ zacllO\Vnjq, scislosci~. C'z"rartek jest u nich bo pochlania cale trzody z rogan1i, skorC1 i koscmi 
dnien1 posvvi~conym spoczynkowi, tHodlitwie, po- nie doznaj~c, ja1{ si~ zclaje, ~adnej nicstra,vnosci." 
kucie i dobrynl uczynkoln. vV dniu tytn bogutsi Nnbozct'lst,vo zaczyna SiQ od nroczystego "\VZnie
udzielajq Z\vyklc ubozszyn1 po 111isie goto\Yetncgo sicnia posr6d 1-groinadzonych pos~gn 1\1elek-Tau
.ryzu lub inn ego jnl\.iego posilku. za; poczen1 kaplnni zapalaj~ S\viece na s\vieczni
. Jezydy uznaj~. wprawdzic jednego .Boga naj,vyz- ku, bij~ 'v bgbcu i dn1~ \V szahtn1njg. "'\\Ttedy th.1n1 
szego, kt6rcgo na,vet, podobnic jak '"' ""zy:-'tkie na- zbliza si~ z nsznno,vanienl, przyklQktt, calujq.e rQCe 
rody SC! icdnic, nazywaj~ allahcn1; nle nic tnodl~ kaplano,v, i slncha tajen1nicr.ych n1odlo,v, ktorycb 
si~ do nicgo. Rozun1o1vanie ich 'v tyn1 ''l'zgl~clzic znaczcnia 7;adcn jeszcze profan nic przcnikn'!L 
nie znpclnie ob.ranc jest z logicznej pod .. tn,vy: al- 'V koll.cu 'vs~yscy obccni otrzyn1ujq. po odrobinie 
loh, powiaclaj~, jest dobry i lnskn'v na Iudzi bez owego l,lQbu z 'vlosia kozicgo, kt6r~ cl1ownj~ jn
prosby; trzeba wi~c tylko starac siQ o 1-jcdnanie ko relikwi~. 
bozlta zlcgo, szejtana. ""\V wyobrazcnin ich szejtan Pobozni Jezydo,vie odby,vajQ; pielgrzymki do 
jest czarnyn1 aniolem, wypacllyn1 ?; laski allah a, Lales~, jak lVIaho1netunie do l\Ir kki a chrzescia
lecz ktory nicza\vodnie kiedys jQ. odzyska; post~- nic do Jcruzalemu. Tatn niegdys przcby,val pier
puj~ wiQC bardzo dyplon1atycznie, ubiegaj!!C si~ za- wszy ich prorok, ~zeik-I-Iadi, rnicszkajqc, 'vedlug 
wczasu o jego wzgl~dy. podanja, 'v dzis je~ zcze istniejt!cen1 cz,vorobocznein 

Do dziwnej tej mi~szaniuy poj~c mono- i poly- zo.buclo,vaniu, ,v ktorem rna bye tyle pokojow ile 
teistycznych przybywn jeszcze pier,viastek na po- dni w rokn, a 'v kazdyn1 ,vieczysta gorcje 1ampa. 
ly cllrzescia{lski, czesc Zbawiciela, ktorego nazy- l(aplani naj,vigkszego \V tenl 1)1Cn1icniu doznaj~ 
waj~ slo.t'lcem' swiatlem' tchnienienl allaha ' a powaiania. Zyj~ oni \V ,vieloZCllSt\vie i nosz~ gru
mjejscnmi Jezusem. Je%ydy nad Araxesem utrzy· be welnianc koszule, na ktore zarzucaj~ szerok~ 
muj~ ze swiatlo wyszlo z piersi Najswi~tszej Pan- su knitb wierzchni~ z welny czarnej. Nizszego sto
ny i przybralo ksztalt ludzki, J{r~z~ nawet mif;1dzy pnia duchowni nzywaj~ za,vojow czarJlych, wyzsi 

. 



zas biuJycb. '\\'ply\V ich na gminy, do ktorych do
zy\votuic nalcz(}., j~ t nieogt·aniczouy. I~ a plan by
"·a 1·nzen1 "' Qdzi~ lckarzezu, doradzc:!~ , slo\YClll 
\vszysfkient dla \YszystkiL~ll. 

Jezydy 'vierz£1 \V nicstnicrtelno~c duszy, a 'viara 
ta dla dnchO\VllYCh staje SiQ 110\Veru zrodlcn1 do
c}lodu; bo kuplnn nieprQ<lz<;j zapcwni tunicrajf!CC
mn wnijscie do raju, dopoki so,vitcgo nio otrzytna 
okupu. ,,l3iednkon1, tno,vi na.sz poclro~ny, \VSZQdzic 
lvidac jest gorzej, nawet u czcieieli sza.tana. Kto 
nietna tyle nby unsycie chci,vosc kaplana: lunierae 
n1u i bez n1ilej nadzici podzielcnia choc raju z bo
gateini. J)la 'viQkszcj pe,vno ' ci, IHt\vct 'v razic ]a
ska,vego zc strony kapluna przyrzcczcnia, pozostali 
kladQ ztnarlyn1 do grobu troeh~ J)icniQdzy, a by 
oplacic n1ogli wnijscic do rajn, na przypadck gdy
by tnodly dncho\vnych okazaly si~ bczskuteczne
nli. Nudto wtykaj~ trupom do rQki SQknty kij i 
sn1aruj:! in1 podcsz,vy n1ydlctn, azcby 'v ostatecz
nosei, jesliby nie pomogly i pieniCJ:dzc, odpQdzili 
stojf!CCcto na .,; trazy u drz,vi pro\vo.dzQcych do raju, 
a potchn zgrabuie i lekko, ho pra\vdziwie jnk po 
lUJdle, \\'"~lizgnQli SiQ \V srodek''' \'Tidzi<hny ze i 
Jezydy tuniej~ bye praktyczneini, niety)ko \V zyciu 
ale i po s1nierci. 

Pod \vzglQdeni znoralnytn stun tej \vyj~tkowcj 
'-Jpolecznosci bardzo pocicszaj~cc przcdsht,via \vy
padki. '\7 ngner tno,vi ~e Jezydo,vic SQ. pobozni, 
go ' cinni, nprzcjtni, litosci,vi, t.rzez,vi, skrotnni, ocl
\vazni, i dodnjc zc tylu dobrych })rzytniotow nie 
po iada zapewnc zadon z nttrodow wtiehodnich. 

,, \V o "'ltl\\'ionych t.ych czcicielach szntann, piszc 
\V inn<hn tnicj eu lHlSZ podrozny, znaln.zlctn 1)len1i~ 
dobrodu. zne i pocAci,ve, dziel:!ec si~ ch~tuic nbo-

• 

gie1n S\vchn n1ienic1n, nic :l:!dajc!C na,vct \Vytutgro-
dzcnia lub JlOprzc tt~j<!C na. bnrtlzo llHl.}eJn. vVyzszq, 
nad \V zelkic poch\vnly jest ich '" tydli,vo8c i czy
stosc obyczn.jo\v: ~aj 'cie Jozcfit z Potyfar:&nic na· 
Ie~n.loby tu do rzadkosci. 1\rulcliezycy, ktorzy naj
cz~sciej z Jezydu.u1i przcstaj;h ch,val«tichslo,vnosc 
i uczci wose, i zapc,vniaj~ zc w interesuch handlo
\vych mozna in1 zanfac bczwarunko\vo. \'Vi~zien, 
doJnow l)Oprawczych, szafotow, policyi i innych 
tyn1 podohnych dobrodziejstw wysoko JlOSuniQtej 
cy,viJizacyi nic znaj'!r dotq.d nicoltrzcsani czriciele 
szatana." 

Tak.ic s;!, \V glownych zarysach obyczajc i ~harak
ter d~i,vnego tego plemicnia, o ktorcn1 pierwtizy 
p. \\' agner doklauniejszq podal na1n wiadotnosc. 

MROWNIK (OR~fCTEROPlJ~ ). 

Od najdawniejszych czas6'v hi torya naturalna 
zajn1olvala umysly lndzi uksztalconych, stano,vila 
bo'''ien1, tak jak i dzis stano,vi, jednQ z najcieka
\Yszych i zarazcn1nn.jpozytcczniej::;zych nauk. Lecz 
pomin1o cal ego zan1il.o,vania ze strony staro7.ytnych 
do tej <Yal~zi "vicdzy ludzkiej, po1ni1no \viclo,vic
ko,vych prac i trndow, zadna jcj CZQ~c nie zostala 
aostatecznic rozwiniQtQ.. Ostatnin1 dopicro czaSOll1 
nule~y przypisae ten olbrzyn1i krok j)O "' tQpu, \ve 
'vszystkichn ,vidziec sig claj~!.cego, zdobyty kr,vnw<!r 

l)rac'! \viclu uczonych, poswigcenicn1 ~ycia i majQ;t
ku. 1a roz,vuj historyi naturalncj szczcgo1uiej zwie
rzqt, l\"plyngly hez zo.przcczcnia lic2ne podr6zc 
naturali ... tc),,r do 'vszystkich zakC1tko\v znanego 
S'viata, odkry\vajC!CC coraz to 110"\VC l'OUzaje i ga
tunki, ktorych cechy rzucajC! nieraz swiat}o na Sa· 
m~ naukQ, a posob zycia i obyczaje zdolne SCI za-
j~c knzclego. Tym wi~c sposobctn poznalismy wie-

Ic Z\vierz[!t, ktore przy terainiejszych kliinaty
cznych 'varunkach zamicszkujC!> strony poubiegu· 
no\ve lub Z\vrotnikowe, to jest okolicc zimnc albo 
gor<! cc, a ktorc 'v naszynt kli1nacic zycby nic mo· 
gly. Do tych ostatnich nalczy mrownik. 

~Iro,vnik, 'Niclkosci~ do borsuka zbli~ouy, tak 
pod 'vzglQdein organizacyi jako i sposobu zycia 
tanowi bar<lzo cieka\VC stworzcnie. Zy\vi SiQ wy
l~cznie O\vadaJni, i cala jcgo budowa jest odpowie· 
dni~ do tcr"o rodzaju pokarmu; glowQ bowien1 n1a 
wydlnzonr!, j~zy k \VC!zki, dlugi i wysu\Yalny, a kl6w 
i zQbo'v przcdnich znpelnie jest pozbawiony. Z pier
,v~zego Vt'Cjrzenia rna niejakie do swini podobiel} .. 
. t\VO, od ktorej jcdnakze rozni si~ dlugicmi, W~Z
kien1i, stcrcz~ cemi uszami, oraz grubym przy na
sadzic, dlugim i ,vlosistytn ogonem. Przytem nogi 
jego uzbrojonc SC! silnemi pazurami, szczcgolniej 
przednie, ktorc, jakkolwiek czterema tylko palca 
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mi s~ opatrzone, wi~cej przeciez oddaj~ poslug 
Z\vierz~ciu niz tylne, posiadaj~ce pi~c palc6w. 
l\fr6wnik bowiem zyje pod ziemi~, w norach przcz 
sie.bic wykopanycb, przepQdzn.j(!C dnie cale 'vukr.y
ciu, i noc~ dopiero wychodzi na swiat, szukac mr6-
wek i termit6w, ulubionego swego pokarmu. 

Najpier:w spostrzezono mrowniki na 1)rzyl~dku 
Dobrcj Nadzici, i zt'!d powstalo pierwszc ich ga
tunkowc nazwisko. l\1r6,vnik J(apski ( Oryctero
pus Gnpensis) odznacza siQ od innrch natur~ tylko 
i ubarwienietu pokrycia; wyn1iarr bowie1n, obycza
je i spos6b zycia wsp6lne s~ w;szystki1n gntunkom, 
i male zaledwic w tyn1 wzgl~dzie dnj~ siQ widzicc 
roznice. Jest on brudno-sznry na grzbiecie, jasniej
sz~, z odcienien1 rudn,vym 1)od spodem. Sierc po
kry,waj~ca nog.i przybiera ltolor cznrny, jest dlnz· 
sza anizeli nn innych~ cz~scinch ciala i prosto sto· 
• • 

J~Ca. 

Zupclnie r6znyn1 pod 'vzglQdern kolorn sk61;y 
jest mr6,vnilt. Senega/ski ( 0. Senegnlen is), kt6re
go ojczyzn~ s~ piaski Senegalu. Zyj~c w cieplej
szym jesz cze auizeli poprzedni klinulcic, n1a sierc 
nn calem ciele krotsz~ i twardsz~, a 'v niektorych 
miejscach, to jest pod brzuchem i uicco nn bokach, 
przedstawia prn\vie zupelnie nag~ sk6rQ. 

Barwa na calym wierzchu jest jcdnostajnie plo
wa, na glowie t.ylko i nogach przybiera odcie!1 ru
dy. Stopy, szczegolniej przednic, Ina 'v~zkic, 
dluzszcn1i i silnicjszcmi jak tylne zakoi1czone pa .. 
zurun1i i na boltncl1 porosle t\vard~. siercif! .. 

Najciekawszym jednak jest trzcci znnny gatu
nek mrownika, przedstawiony na obok dol~czonej 
tnblicy, to jest: n1r6wnik Etiopski (0. Aethiopicus ). 
Zamieszkuje on Nubif}: i Abissyni~. , 'v 1niejscach 
najbardzicj obfituj~cych w owady, ktoren1i zyje. 
Tam to kopic gl<Jbokic nory podzictune, 'v ktorych 
przep~dza dnie zwykle \V kl~bek zwiniQt.y. Jest 
nadzwyczajnie bojazliwy i ostrozny; 'vieczore1n po 

• 

wyjsciu z kryjowki ogl~da siQ na wszystkie strony, 
ch,vilk~ stoi na miejscu i slucha uwaznie czy w bliz
kosci nien1a jakicgo nieprzyjaciela. Przecznwszy 
naj lzejszy slad niebezpieczell.stwa, natychmiast 
spieszy \V nkrycie, lub gdy jest zanadto oddalony 
od s:wego miejsca pobytu, w szybkiej ucieczce 
szuka jedynego srodka ocalenia. Nioprzyjaciolmi 
jego bowic1n s~ zwierz~ta drapiezne z rodzaju ko
ta, jak lew, lampart i t. p., przeciw kt6rym za
dnynl Sf>osoben1 obronic siQ nic moze. Schwytany, 
uderza przednie1ni nogami na w.szystkie strony, i 
przywiedzionJI do ostatecznosci, silnen1 uderzeniem 
stara si~ nnpastnika odrzucic. Przeciwnie, przeko
na,vszy siQ ze mu zadue niebezpiecze1'1st,vo nie za
graza, z cal~ S\vobod'!- uzywa kr6tkicl1 cl1wil wol
nosci po calodziennem wi~zieniu, w wcsolych pJ~ .. 
saoh i skokach stara si~ rozruchac czlonki dlug~ 
nieczynnosci~ zmor~owane, a nncieszywszy si~ juz 
dowoli, mysli dopiero o zaspokojeniu potrzeb cie
lesnycb. z najwiQksz~ u,vag~ wysznknje sladu 
przeby,yania ter1nit6'v lub mr6wek, a znalazlszy 
tako,ve, szybko rozkopuje ziemiQ, aby si~ do sa
nlego gniazda dostac. Do tej rohoty nzywa zaro
wno pomocy nog przeclnichjak i tylnych; pier\vsze
n1i bowiern rozgrzebuje, drngien1i odrzuca ziemi~. 
Dosta,vszy sig juz do mrowiskn, z wielkC!t chciwo
sci~ rozrznca jc nogami i wyla\vin biedne st,vo .. 
rzenia swoiln dlugin1 i lcpkim j~zykien1. 

· l\1rownik etiopski zyje zazwyczaj parami; od
znncza .. ig cieinnynl, zolto- brunatnym kolorem 
sicrci na grzbiecie, jasniejszym, 'v piaskowy ,vpa· 
daj~cyn1, nn glowie, szyi ... i spodniej czQsci ciula, a 
prawie czarnyn1 na. nogach i wierzcbu oo~ona: n1a 

b . 

dlugie rogowe pazury i w · wysokim stopniu rozwi-
ni~te zmysly \VQChu i sluchu. Dorosly jest bardzo 
tlnsty, wn%y do 150 fnnt6w·; rna 1ni~so biale, smacz
ne, z przyjen1noscif!. przez mieszlta11cow ta1necznych 
na pokar1n uzy\vnne . 

JESZCZE JEDNA. W¥PRAWA .. 
DOTYCZ1\CA KAPITANA FHANKLlN . 

,Bezowocne poszukiwania .'v oko.licach biegu~a J 
polnocnego, celem odszukan1a kap1tana Franklin, 
nie zlama1y dot~d odwagi i wytrwalosci nieustra
szonych zeglarz6w angielskich. Na do,vod tego 
przytaczamy nast~pnjl!CY list do lorda Palmerston. 

LondJJU: u; czerzvcu 185G 7·. 

1ll ilol'd zie! 
~ vV przekonaniu ze zaginione okr~ty };rebus i 

1'error, albo ich szcz~tki, muszf}: si~ znajdowac po
mi~dzy lodami, nieopodal miejsca gdzie Dr. Rae 
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odkryl 'lad niezaprzeczony bytnosci ich o~ndy, drug je t najlep z~, })ragnien1y tylko uby! \vnsza 
podpisani tnaj~ zaszczyt wyrazie waszej \\"ysokosci wy oko ·c 1)rzychyli ~ sifJ rnczyl do na zego zan1ia· 
zyczenie })rzcdsifJwzi~cia no,vej wyprnwy, celctn ru, ktorcgo urzeczy,vi.Jnicuie n un:!C powinno 
uczynienia zndosyc honorowi narodowcmu, a ra- wszelk:} w:};tpli,vosc co do lo~n kapitnnu I~ rauklin 
zem rozjs~nienia zagndki, kt6ra caly .'wiat cywili- i jego townrzy zow. 
zowany tak zywo zajmowala i zajtnuje. z,yracntny n\vngQ wnszej 'vy. okosci un. r6znioQ 

Zyczeuie to popartc jest przez wielc osob grun- znchodz~Cf! Jlli~dzy podroz~ z cclcnt . tale oznu.czo
townie obeznanycb z miejsco,vosci~ podbicgnno- nyn•, \V okolice dokladnie juz poznnnc, n 'vypra
wq., ktore wiedzq:c juz teraz dokladnie dokQd skie- 'van1i a\vnntnrniczctni, K.t.6rych rzcezywistc nicbcz
rowac si~ nalezy, nie "·~tpi(! ze eel zatnier7.0llY bez pieCZCil...,t\VU \V \Vicln O. obnch \VZbudzi}y JlllliCIDtl· 

'vielkieh trudno~ci zostanie osi~gni~tynt. · nie ~e i na ... zn wycicczka n1ozc ~iQ nicndn. ~. Oa·· 
Nie przypuszczan1y aby rzqu "'rielkiej Brytanii, ,vniej. ze ,vypra,vy byJy niebczpiecznc, bo znpu

poni6slszy tyle juz ofiar dla o<lkrycia slado\v tej szczano siQ \V st.rony calkicn1 nicznnnc; przeci\vnie 
wyprawy, zanicchac chcial dalszych poszuki\valt, nnszym cclein jest tylko starannicjt;zc przctrzi!Snie- ' 
w chwili ,v}asnie gdy miejsce gdzie znajdo,vnci siQ nie 1uicjsc zwidzanych jnz przc~ okr~ty ;Jcj I<r<>
Jnuszq, albo satne okrQty, nlbo l)rzynajmniej iC'h lcwskicj Afosci. 
szczl!tki, n~jwyrazniej jest "'skaznne, nic tn6,vi:!C .Ifrancuzi, po bczskutccznych dlngo po. ·zuki,vn
juz o korzysciach naukowych jakic zape,vnia do- niach, znnlczli \Vrcszcic szcz~tki okrQto\v lto,pitana 
kladniejsze zbadanie okolic biegntu\ polnocnego. La I> crouse, i znrnz rzQ!d ich rozl<azal 'vyprawQ dla 

Jakkolwiek ogol wyrzekl siQ juz nadzici znalc- ostntccznego przekonanio. siQ o zgonic 'vielkicgo 
zienia przy zyciu i ocalenia choc kilku ucz~stni- tnarynarzn i zcbrttnia pozostalosci Asl'J'o/aha. I my 
kow 'vypra,vy Franklinn, 'vielu jeclnak lndzi znn- 'vi~c, kt<.)rych 1)odrozc podbieguno,ve okryly s}a. 
komitych nnszego kraju i Arneryl<i ochniennego w~, nie powinni ~ rny ustawae, \V ch\vili z\vlaszrza 
jest przekonnnin. J)r. 1\."ane ua przyklnd \V :'tnnach gdy \Vszystko zapo,viuda natn iJO\vodzcnie. 
Zjednoczonych, ktory odkrycia s've w stronio hie- 1\:oiu:-zf!C, rnz jcszczc blagan1y '''nsz(' 'vysokose 
guna posunf!l dalcj od wszystkicb zeglnrzo\v mo- aby6 zaslngi :·pelnicnia tnk ~wiQtcgo obowi:Jzku 
rza Lodowatego, tnk siQ w ty1n 'vzglQdzie 'vyrnza: nic zostn,vil narodo,vi sq. ieduicn1u, ktory ty le ju~ 

, •...... 1\.ilka jest dr6g kt6rcmi okrQt sru- 'v tej sprawic iQ odznaczy1, ani nawct 'vdowi c po 
bowy z lat\vosci~ dotrzee moze do rr1iejsca naszych nicodia.lo,vnny•n E'ranklinic, ki cdy rz~do,vi Wiel
poszukiwat1 .. 1Viadon1o ze· pl'osty stntck zaglo,vy, kiej 13rytanii tnk lntwo z nicgo sig 'vywi:!zac. 
przeby,vszy ciasnin~ Beringn i trzyn1ttj=!c si~ hrze- J.iatny zaszczyt i t. d. 
gu amery kanskiego, zdolal 'vplynQ-e w zatok~ ( a t~puj~ 1)odpisy, migdz y ktoreu1i \Viele na-
Can1bridge, oddalon~. o 150 n1il od njscia rzcki z'visk znako•nitycl1 \V 1narynarce i na poln nanki). 
Black, i po,vrocil lJez wypadku. J)o,vodzca tego Jnko dopelnienic przy})Uszczetl. \V liscic tytn \vy
statku obja,vil przckonanie iz drogn o ktc)rej nlo,va loionych, 'vyjn1ujctny je~zczc z J1lllenaell1n londyfl
w kazdej porzc jest zeglown:!. Inni zno'v n1aryna- skiego urywek z uie,vydanego dziennikn, kt6ry 
rze zalccajq, kierunck na wys})Q l~egenta, na prze- slynny podroznik nrnerykat1ski, doktor l{aue, pro
smyk Peel'a lub zatokQ R.epuJsc, a glo. ich, 'vspar- ,vadzil ,v okolicach r>odbiegnnowych. J)J-. J(anc 
ty dlugoletnietn doswiadczcniem, z~slugujc nn u- pisze pod dnie1n ~0 Inaja 1855 r. 

wag~ ....... ·'' r J. ,Cicl~ta mor. kie stajf} siQ coraz CZ\Stszcrni. Jc-
Nie wdajf!c siQ tu \V roztrz~sanie ktora z tych den z naszych luclzi ~abil ich cztcry, uzy\vaj~c for-

1 D . 'k u 'l l ~ . e F"a .. ette or I ~" arttdnia 1 :::6 r teln Eskimosow, ktorzy zastawiac sic zwykli na ) zaenna Ill et. ervtc u ... · ~' · -- 9 , • \) • • • • • "', • • • 
najno,vszQ "' tyn1 wzgl~dzie t~dtiel~ wiadomos<~: ,~ae ulega swych santach btalemi zaslonam1, dopok1 Sl~ n1e 

jui \Vfllpliwosci ie rzqd zamaerza Je.sz~ze ~az, al~ osta!ecz- podsunq. na odlerrlosc slrzaln. l\lan1y teraz swicze-
nie, ,vystac "'ypra\Y~ w celu szukan1a slado\v kapttana I· ran- . . , . e>. . • 
klin i jego towarzyszow. \~'"ypra\Va ta .. ktadac siQ .b9d~ie go ITIH~Sn WIQCCJ Jak potrzeba. VV CI~gu o:tatntch 

Beringa, trzecia pr~ez ciasnin~ Da_v• ~a_. . Drug~ wypra\v~ do: , • . . b • • • , ,: "' • b ~' • 
wodzic b~<hie kapatan Collinson, Jesh s1Q sam do tego .zgtos1! l ltkaml 1 ren1fcranu; to tez sko1 but ust.awac mu~dzy 
albo kapitan , Hochfort .Maguire, oflcer ha~~~zo. energtczny 1 f nalni zaczyna. 
wielkie(l'o doswiadczenia; dowodztwo trzeca eJ oftarowano ka-
pitano"~ Clintock. \\'zgl~detn dowodz.cy "'ypra"'Y lqdowej nie 
Ulamy dotqd iadnl1j "'iadomosci: ~ 'J Ptarlltigall, paruwa czyli snieguta. 

• 
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,Przy tyln lloeieszajC!cych okolieznosciacl1, mogl
~ebyn1 zrozpaczyc o nieszcz~sli\vym I•'ranklinie i 
jego towarzyszaeh? ... Gdyby mnic o los ich zapy
tano przcd kilk~ micsi~cami, gdy otoczon y by lem 
ciemnosciQ: i dotkniety niedostatkietn zy,vnosci, to 
bylbyu1 nicw~tpliwie odpowiedzial: nie, oni zyc nie 
mogC!. Lecz teraz, kiedy s'viatlo l)o,vrocilo, 'vi
dzienly dzikich l{rajowco"v zaopatrnjt!cych si~ naj
niezgrabniejsr.eini narz~dziami my~li wskiemi w ob
fit~ strawQ, i to \V ocldaleuiu kilku mil tylko ocl 
micjsca na. kt6rern n1y niccla,vno 'valczylisn1y z glo·
den1. 

,Zguba lnb ocalenic ~~ranklina zalczee n1usialy 
naturalnie od n1iejscovvosci. Otoz przekonalen1 sig 
ze nawct 'v najrnniej goscinnyuh okolicach pod
bicgunowych nien1a prze~trzcni wiQkszej nn.d n1il 
dziesi~ci znpc1nie ogoloconej z zycia z\vierz<2cc
go. \V 'vieln punktach najgrnbszc lody zimowe 
poprzcrywano St1 bagnarni i sta\Yatni, k~dy \V naj
srozsze n1rozy chroni si~ 'vszystko co zyjc. Jedno 
z takich schronicn, na 'vyspic Littleton, przez cal~ 
zin1Q uplynioiH! dostarczalo pozywicnia trzetn ro
dzinotn. 1\!Iy Ulni od trzech tygodni zyjclUY z lo
WO\V jcdnego tylko czlowicl~a; nietna 'vi~e wQtpli
wosci iz grono jako tako zr~cznych 111y~li\VCO\V 
wszQdzie tn nagron1adzic n1oze dot;tatecznc na zi-
111Q zapasy. 

,,Ztnicnilen.1 takzc zdanie 'vzgl~dcn1 zdoluosci 

zaaklimatyzowania siQ' Europejczyk6w lub Atne
ry k3now w 'vysokich szerokosciach. Czlo,viek 
zuiesc moze klimat podbiegunowy az do 72°; a 
trndno przypu ~cic zeby na 136 ucz~stnikow wy
prawy Franklin a, zlozonej po \vi~kszej cz~sci 
z mieszkar'1cow }{rain l)olnocnych, zaharto,vanych 
w trudach i prowadzonych przez oficcro\v z do
swiaclczcnictn i odwag~, zeby, mowi~, na tylu ludzi 
krzcpkich i mlodych choc kilkunastu dot~d nie 
przezylo, zeby ktorykolwiek z nich oclclzial nie 
natrafil na zwierzyn~ i nie zdolal z roku na rok 
nagron1adzie tyle drze,va, zy,vno~ci i skor, aby si~ 

, , , . . 
oprzec srogo~c1 zuny. 

, W szczuplc1n gronie towarzyszow naszych 
znajduje iQ kilku doskonale z klin1aten1 tutajszym 
os'\-vojonych. Pcteresen na przyklad, ktory d\va 
lata 1nieszkul \V U11ernawik, rzadko na\vet zbliza 
siQ do ognia. Inny zno,v, niejaki Riley, czlo\viek 
silny, pracowity i wesoly, tak przy.'vykl do zitnna, 
ze podrozuj(!c na saniacl1, sypia bez przykrycia, 
przy ten1peraturze 30° stopni nizej zero, podlug 
Fahrenheita ( 27 51

0 ° Reaumura). Podobnych lnclzi 
musialo bye dosye i z ~"'ranklinem, i zdaje 1ni si~ 
ze 'vidz~ ich na lodo\vej gdzies plaszczyznie bij~
cych lisy, bior~cych nieclzwiedzie na oszezepy i 
robiClcych wypra,vy na foki i 'vieloryby. Nie trac~ 
wi~c nadzici odszukania ich jeszcze i powrocenia 
ojczyinic.'' 

1( 0 N 1 E C. 

~ 

l{siQga 8\viata \vychodzic b~dzie i nnda] \V tyn1 snn1y1n zakresie i pod takieu1i co i dot~d wa-
runkatni. BQdzie to sz6sty jnz rok nieprzer·Nancgo wychodzenia publikncyi, ktorej tresc, chaotyczna 
na pozor, bo rozlicznych dotykajqen przedinioto,v, stano,vi jeclnak calo~ci z pe,vnyrn systemem orga
nicznic nporz~dko,van«!· 

Nie zbacznjQc od zasad ogolnych 'v pierwotnyn1 planie skreslonych, 'vyaa,vca staral siQ jednak 
do pisn1n tego 'vprowadzac no we ~y,vio]y i ulepszenia, dobierajQe sumiennie arty kuly i zdolnych 
wsp6lpraco,vnik6w, rozszerznj~c coraz bardziej dziedzin~ przelhniot6'v krajo'\vych i dolqczaj~c do nich 
litografic przcz n1iejsco\vych n.rtysto'v \V y konane. .. 

()becnic za1niareu1jest 'vyda,vcy w kaz<.lym zeszycie, ,procz z\vyklycll ryc:n i litografij, tunie
szczae drZC\YOl'yty \V tckscie, zblizaj~1C tyn1 ~ pO'"' Oben1 l{si~gg t;\viata do iJlnstracyj zngraniC%nych, kto
l·e ona rzeczylvi~cie n nus znstqpnjc. Czyniqc nadto zadosyc 'vy1naganiu po,vszechnosci, zal'!cej si~, 
slusznic poniekC!d, na przery,vnnic pojcdynczych zeszyto'v 'v pol urtykuln, 'v })Ol n1ysli a 11a\vet 
w pol ,vyrazu, 11tt ktorych tlokoticzcnic rnicsiC!c poten1 czeka~ bylo potrzcba , po~tano,vil odtC!d ka
zdy zeszyt oddn,vac 'v r~ce l)renutucratoro"' jako zan1knigt~ 'v sobic cnlosd, co juz na,vet \V drugiej 
polo,vie uplyniouego roku 1nialo 1niejscc. . . 

u wiadomienie to "\Yyda\YC:.t zakol1cza 'vyliczenienl autoro\V ktorzy KsiQgQ s,viata, 'v Ci(!gn pl~
cioletnieo·o jej istnienia, oryginalncn1i pracan1i s'vojemi zasiluli i \V \ViQkszej cz~sci jeszcze zasilaj~: 
Bartoszc~icz Julian; Dubro\vski; Dzieko1J.ski Tomasz ; Jj"'alkic,Yicz; Flatt; Gol~bio\vski Se"reryn; 
J enike; I~anigowski; l(rzyzanowski Ad ryan; Lesniewski; Lesnie,vska Bronislawa; Pietraszek; Pisulew
ski; Podczaszy{lski Bolesla,v; Polnjat1ski; :fJ. z G. Rautenstrauch; l{ybicki; Sikorski: Skin1borowiez; 
Dr. Tripplin; Wieczorkowski; Wieniarski; ''rislicki Adam; ks. '''ytizyt1ski; Zakrze,vski. . 

S. H. Merzbach. 

• 

• 
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