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ZATOKA BAN'I'RY 

W IRLANDYI. 

Zatoka Bantry, w hrabstwie Cork, na poludniowo
zachodnim brzegu Irlandyi jest jedn~ z najdogo
dniejszych i najobszerniejszych tej wyspy. Polnoc
ny kraniec zatoki tworzy port Glengariff, ktory 
przedstawia nasza rycin::l widziany z mostu Crom
well' a. 

Zatoka Bantry znan~ jest z epizodu wojenneo-o 
w czasie dyrektoryatu francuzkiego, kt6rego tn 
krotki zarys, pod!ug Thiers'a, podajemy. 

Francya w polowie roku 1796, po zdobyciu Pie
montu i I..Jombardyi przez jenerala Bonaparte i 
szcz~ ' liwych dzialaniach wojennych jenerala Mo· 
reau nad Renem, byla potQzn~ na zewn~trz i powa
zan~. Anglia tylko, pomimo sciesnienia swego 
handlu i klopotow finansowych, grozn~ dla niej 
zostala przeciwniczk'!. Dyrektoryat przen1ysliwal 
nad zadaniem jej ciosu stanowczego. 

Jeneral Hoche, do\vodzca armii zachodniej, po 
u.'mierzeniu powstania w Wandei i Bretanii pala
jf!.CY iq,dzq, zdobycia nowych tryumf6w, podal rz~
dowi projekt wypra\vy do Irlandyi. Okolicznosci 
rzeczywi 'cie przedsi~wzigciu temu sprzyjaly: Ir
landczycy bardziej niz kiedykolwiek oburzeni byli 
przeciw t1eiskowi angielskie1nu; nar6d 'v trzech 
pol~czonych kr6lestwach cierpial niezmiernie z po
wodu wojny, a nowy napad 1n6gl go dopro\vadzie 
do ostatecznosci. Finanse Pitt'a byly zachwiane, 
handel \Vielkiej Brytanii ze,vszq,d zagrozony; 
wszystko slowem umyslonej wyprawie zda\valo 
i~ zapowiadac po,vodzenie. 

Dyrektoryat przyjq.l skwnpliwie plan I-Ioche'a, a 
minister marynarki Truguet, zapalony republika
nin i zdolny administrator , poparl go wszelkiemi 
silami. ZgromaJzono e kadrQ w porcie Brestu i 
nzbrojono j~ wedlug rnoznosci. I-Ioehe zebral wy
borowe oddzialy S\vej armii i podsunf!l je kn Brc
stowi, goto"'Te 'v kazdej ch\vili do wyplyni~cia na 
1norze. Dla niepoznaki . tarano si~ roz ie\vac po
glo ki o zamierzonej 'vyprawie juz na St. Don1in
go, juz na Liz bon~, dla wyparcia Anglik6'v z Por
tugalii. 

J eduakze .A.nglia, nie daj~c si~ uwiesc tyro po
zorom, przewidywala doskonale eel przygotowan 

Ks1~GA SwiATA. Cz. I. R. VI. 

z tamtej strony kanalu, i wielce siQ uiemi niepokoila. 
Pitt kazal zaciq,gn~c milicy~, nfortyfikowac i ob
sadzic brzegi, a w razie wy1~dowania .'H'rancuz6w 
wszystkie ily wewn~trzue skoncentrowac w punk
cie zagrozonym. Rzcczywiscie te~ stan Irlandyi 
sluszne obndzac 1n6gl oba.wy. Stronnicy reformy 
parlamentarnej i katolicy tworzyli na tej wyspie 
mass~ dostateczn~ do wybuchu po,vstania. lVIal
kontenci tamtejsi chQtnie byliby przyjQli rz~d re
publikanski, pod gwarancy~ li"rancyi, i jnz nawet 
wy }ali do Paryza tajnych agentow .. dla porozu
mienia si~ w tym wzglQdzie z dyrektoryatem. Zda
walo si~ wi~c prawie niezawodnem ze wyprawa ta 
wstrz~ ~nie cal~ Angliq, i zmusi j~ do przyj~cia 
wcale innych warunk6w pokoju nii te kt6re teraz 
podawala. 

floche, przep~dziw -'zy dwa lata na uspokojeniu 
vVandei i widz~c widowni~ wielkiej wojny zaj~t~ 
przez jeneralow Bonaparte, Moreau i Jourdan, 
pragnql niecierpliwie otworzyc sobie pole dziala
nia choc w Irlandyi. Zreszt~ Anglia r6wnie za
szczytn~ jak Austrya byla przeciwnic~dr<1, a zwa1-
czanie jej, lnb w rn.zie szczEEsliwym pokonanie, nie
mniej zq, tez zapewnialo slawQ. We Wloszech po
wstawala no\va rzeczpospolita; otoz IIoche' owi 
wydalo siQ mozliwem iroztropncm zrepublikanizo
wac poclobniez Irlandy~, dla przeciw-wazenia tym 
sposoben1 arystokracyi angielskiej. 

Przymierze zaczepnc i odporne, zawarte swiezo 
z Iliszpaniq_, w Saint- Ildefonse, podwajalo sily 
Francyi i pozwalalo j ej rozlegle przedsi~brac dzia
lania. Pol~czywszy floty tulonskq, i hiszpa.6.skq,, 
i wzmocniwszy j e nadto posilkami francnzkiej flo
ty atlantyckiej, mozna bylo imponuj~cq, zgroma
dzic sil ~, i albo zawladnGA-C morzem przez stoczenie 
walnej bit,vy, lub przynajmnicj rozniecie w Irlan
dyi pozog~ wojny domowej i wstrzymac tym spo
sobem postQpy Anglii w Indyacl1. 

Admiral Truguet, czujq,c konieczn~ potrzeb~ 
przeslania przedewszystkiem po. ·ilk ow do Indyj, 
chcial zeby eskadra Brestu, nie czekaj~c pol~cze
nia flotfrancuzkiej i hiszpanskiej w kanale la Man
che, wyplyn~la natychmiast, rzuci!a armi~ Hache "a 
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do lrlandyi' sama zas' zostawiwszy na swym po
kladzie .kilka tysiQcy wojska regularnego, zwr6ci
la siQ na Ile-dc-~"rance, zabrala ztamt~d nowou· 
tworzone bataliony czarnych i przewiozla sily te 
do Indyj, dla podtrzymania Tippoo- aeb'a. Byl to 
plan smialo nakrcslony, lecz maj~cy tQ wain!1 nie
dogodnosc ze przeznaczal do Irlandyi cz~sc tylko 
armii ekspedycyjnej, narazaj'!c j~na los bardzo nie
pewny, zanitnby eskadra admirala Villeneuve z Tu
lonu, eskadra hi zpanska po roznych rozproszona 
portach i eskadra Richery powracaj~ca z Ameryki 
zdolaly si~ pol<}:czyc. 

2 

Dyrelttoryat postanowil nie wystawiac siQ na t~ 
niepewnosc, i czekaj~c przybycia Richery z Arne· 

1·yki, spiesznie tytnczasem uzbrajal eskadr~ Brestu. 
W miesi~cu frin1aire (grudniu) byla ona gotow~ do 
rozwini~cia zagli; skladalo j£! 15 okr~tow wojen
nych kilkopokladowych, 20 fre<Yat, 6 gabar i 50 
statkow transportowych, a mogla pomiescie okolo 
20,000 ludzi. Poniewaz Roche nie mogl si~ poro
zumiee z admiralem Villaret-Joyeuse, zast~piono 
wiQC tego ostatniego przez admirala l\1orard-de· 
Galles. ''r yprawa wyle};dowac miala 'v zatoce Ban
try. l{azdemu kapitano\vi okr~tu w rozkazie opie
cz~towanym wskazano kicrunek zeglugi i tano
wisko jakie obrac mial w razie zdarzonego wy· 
padku. 

Wyprawa wyplyn~la z Brcstu 26 frimaire ( 16 
grudnia ). Iloche i 1\iorard-de-Galles znajdowali 
si~ na jednej z fregat. Eskadra francuzka, pod za
slon'!o g~stej mgly, unikn~la szcz~sliwie korsarzow 
angielskich i niespostrzezona przebyla n1orzc. Ale 
w nocy z 26 na 27 straszliwa burza rozproszyla j~ 
i zatopila jeden okr(Jt. J ednakze kontr-admiral 
Bouvet, skutkien1 dwudniowych staran i zabieg6",..' 

zdolal j~ zgromadzic ·napowrot, z wyj~tkiem jedne
go tylko okr(Jtu i trzech fregat. Nieszcz(Jsciem do 
liczby tych ostutnich nalezala wlasnie fregata nio
s~ca Hoche. a i lVlorard ~a-de-Galles. Eskadra zwro
cila si~ ku przyl~dkowi Clear, i kr~zyla tam przez 
dni kilka, czekaj~c na swych dowodzcow. Nako
niec 5 nivose ( 24 grudnia) wplyn~la do zatoki 
Bantry. Rada wojenna uchwalila wylq.dowanie, 
ktorc jednak, z powodu burzliwego morza, stalo 
siQ niepodobnem; musiano znow oddalic sifJ od 
brzagu irlandzkiego. 

Kontr-admiral Bouvet, zrazony tyl~ przeciwno· 
' ciatni, l~kaj~c .. iQ nadto brakn zywnosci i rozlC!
czony z glownemi dowodzcami, uwazal za najwla
sciwszc powrocic do Francyt. Po jego juz odply
ni~ciu Iloche i 1\tlorard .. de-Galles zawin~li wresz
cie do zatoki Bantry, i dowiedziawszy si~ o od
wrocie swej eskadry, zmuszeni byli cofnC!C siQ sa· 
mi, 'rod tysiC!ca nicbezpieczeltstw. Miotani burzC!, 
~ cigani przez Anglikow, cuden1 tylko dosi~gn~li 
brzegu ojczystego. 0 kr~t Prawa c=lozcieka ( les 
Droits de l'Homme), kapitan La Crosse, odlC!CZo· 
ny od e kadry i napadni~ty przez dwa okr~ty an
gie! kie, broni~c si~ walecznie .. zniszczyl z nich 
jed en i uszedl pogoni drugiego; lecz sam, podzju
ra\viony, pozbawiony masztow i zagli, ulegl na
tarczywosci rozhukanego zywiolu. Cz~sc osady 
zginQla w morzu, re zt~ z trudno ~ ci ~ ocalono. 

Tak si~ skonczylv pami(Jtna ta 'vyprawa, ktora 
na Angli~ rzucila poploch nieztnierny, i tylko 
zrz~dzeniem Opatrzno ' ci zostala od niej odwro
con~. Nieudanie siQ bo,viem pier,vszego zamachu 
spowodowalo odroczenie calej tej sprawy, tern 
bardziej ze wkrotce uwaga dyrektoryatu zwrocila 
si~ wyl'!cznie na wojn~ przeciw Austryi. 

- ----·-

, 
DZIELNICA CHINSKA W JAWIE. 

Nic kazdemu z w~drowcow po obcych a odle
glych stronach na .. zego ' wiata zdarzy si~ Z\vidziec 
i przez dluzszy czas zbadac w chodnie krainy Azyi, 
tej najstarszej cz~sci ziemi, bo kolebki rodu ludz
kiego. Jest to niewyczerpany skarbiec dla history
ka, moralisty i badacza tak przyrody globu nasze
go, jako tei czlowieka, widownia ktora si~ zdumio
netnu w~drowcowi w coraz nowych, a zawsze 

fantastycznych, przed tawia ksztaltach. Nar6d 
chin ki, blizej teraz przez Europejczykow studyo
wany, rownie jest ciekawy We \Vla nej siedzibie, 
jak i w krajach dokC!d siQ wyojczyznia, p~dzony 
tward~ konieczno ' ci'! losu, bo dla utrzymania bytu 
swego, ktorego mu wlasna skiba, z powodu prze
ludnienia, odmowila. 

I mnie szczegolne okolicznosci zap~dzily w te 



strony, gdzie moglem blizej przypatrzyc si~ owe
mu ludowi, a cz~stk~ swych spostrzezen udziela
jq.c braciom w Europie, mniemam ze dla nich bez 
interesu zarys ten nie pozostanie. 

Postanowilem nateraz m6wic o Chinczykach 
na Jawie zamieszkalych, bo tez najwi~ksz~ 
CZQSC cudzoziemc6w tam osiedlonych oni rze
czywiscie stanowi~, a to tak dalece, ze jedn~ dziel
nic~ miasta wyl~cznie zajmuj~. Zwidzaj~c cyrkul 
chinski, ujrzysz tych synow Niebieskiego panstwa, 
juz jako kramarz6w siedz~cych na swoich skrzy
niach przez cal~ dlugosc ulic, juz gorli wie zaj~tych 
rozlicznemi rzemioslami, juz wreszcie zamozniej
szych, jak rozpieraj~ si~ w swych karocach, w na
rodowych ubiorach. Tych ostatnich zwykle powo
zi Malajczyk, towarzyszy im zas dwoch lub wi(Jcej 
sluz~cych z tegoz oliwkowatego plemienia. 

Trzymanie si~ narodowego ubioru, ktorego g!6-
wn~ cech~ jest s~znisty warkocz, nie pochodzi 
z uporczywego zamilowania w stroju swych wsp6l
braci, ale z rozkazu rz~du holenderskiego, kt6ry, 
zapewne dla szczeg6lnych jakich widok6w, zmu
sza ich do tego. Przed kilk~ laty zamozni Chin
cz ycy usilowali zamienic swe dlugie kaftany na stroj 
europejski; zmiana ta dozwolonC! im zostala, pod 
tyro jednalcze warunkiem, azeby obolc fraka war
kocz zatrzymali. Powazni Chii1czycy mieli tyle 
zdrowego rozs~dku, iz woleli zostac przy swym 
stroju, niz okryc si~ smiesznosci~, jak nowoczesni 
Turcy. 

3 -

nigdzie nie ruszy, i za jej pomoc~ wszystkie swoje 
interesa zalatwia. 

'IV skrzynkach tych znajdzicsz wszystko o czem 
tylko pomyslec mozna, i Chinczycy s~ moze je
dynemi handlarzami w swiecie sprzedaj~cemi wszy· 
stko cz~stkowo , jak: to wary lokciowe, wyroby 
z zelaza, blachy, przedmioty mody, trzewiki, za
slony, tabak~, h erbatfJ, materyaly aptekarskie, ko
rzenie i t. d., a wszystko to spoczywa bez ladu 
w krzynkach, przedzielone tylko cienkiemi prze
gr6dkami. 

W ten sposob handlarze adowiq, si~ na rogach 
ulic, zwykle brudnemi kanalami poprzerzynanych, 
i tak do siebie podobnych, ze w~drowiec obey 
w tej dzielnicy latwoby m6gl si~ zabl~kac. Na 
ulicach tych slychac nieustanny sztuk i loskot pra
cowitego i niezmordowanego ludu, kt6ry kuj~c, 
pukaj~c od samego switu az do poznej nocy, zdala 
juz swiadczy 0 swojej pracowitosci i zabiegliwo-
, . 
SCI. 

Chinczycy s~ najprzemyslniejszym ludem jaki 
kiedykolwiek widzialem, a co si~ tyczy zmyslu 
handlarskiego, maj~ oni zupelne podobienstwo 
z naszemi Zydami. Kramarza chinskiego trudno 
si~ pozbyc , a kto go zaczepi lub zaz~da jakiego 
towaru, ten juz bezwarnnkowo od niego musi cos 
kupic. W targu tak s~ przebiegli, i tak umieja badac 
fizyoguomi~ kupuj~cego, ze bardzo niebezpiecznie 
j est ofiarowac im polowQ z~danej ceny, a co wi~
ksza, trzeba si~ niezmiernie pilnowac w targo
wanym towarze, albowiem po przybiciu ceny 

Chinczycy na Jawie s~ po cah~m miescie rozsypa- w mgnieniu oka podstawi~ inny, lub w dodatku 
ni, z powodu swych rozlicznych zat1udnicn; zwykle namowiCb do kupienia przedmiotu ktorego wcale 
jednak zamieszkuj~ osobny cyrkul, chinskq, dziel- nabyc nie chciales. Zdarza si~ nawet kupic to
nic~ zwany, gclzie, z przyczyny niezdrowego powie- war niby za trzeciq. cz~sc zq.danej ceny, a i tak j e
trza, zaden Europcjczyk nie odwazy si~ nocowac, szcze nie mozcsz bye pewnyu1 czys si~ w kupnie 
a bardzo mala liczba czasowo tam przeby\"\'a. nie oszukal. 

koro si~ przekroczy tnost na J(ali-besaar, zaraz ie wah~j~ i~ tez przyniesc towar kupuj~cemu 
mozna napotkac chinskich kupcow, tlumnie sie - do domu, i z ci~zarem biegn~ ochoczo w najodle
dz~cych w ciasnych budach; kaidq, z nich stroj~ bo- glejsze strony n1iasta. Chociaz, jak powiedzialem, 
zyszcza, przed ktoremi pal~ si~ nieustannie lampy pt:>d wiel~ 'vzgl~dami podobni s~ do naszych Zy
i dymi~ kadzielnice. Szczeg6lowe cz~sci tego cyr- dow, jednak t~ nad niemi maj~ wyzszosc, ze do 
kulu poswi~cone tez sq, szczeg6lowym rzemioslo1n zadnej pracy nie leni~ si~ ani wstr~tu nie maj~, i 
lub handlom. \V jednej mieszkaj~ sami farbiarze, tam gdzie nie adowi~ si~ jakohandlarze, z t~sam~ 
w inuej lakiernicy, tu koszykarze, owdzie kowale, r~czosciC! i wytrwalosci~ chwytaj~ za mlot, obcQgi, 
gdzieindziej sami ciesle. Tylko szewcy i krawcy, igl~ lub szydlo; gdy zas w kt6rem rzemiosle celu
Jakotez ognio-mistrze, ktorzy u Chinczyk6w bar- 1 j~, to bez w~tpienia zaden inny lud w tem jch nie 
dzo znacz~c~ odgrywajC! rol~, zwy kle po r6znych j przewyzszy. 
ulicach sq, rozproszeni. Kazdego Chinczyka nie- 1! Pomirno takiej rozmaitosci przedmiotow b~d~
odst~pnq. towarzyszk~ jest skrzynka, bez kt6rej si~ cych celem zabiegliwosci i handlu Chinczyk6w 
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bardzo 1nala ilo,' 0 to,varow lub wyrobow prawdzi
wie chinskich znajduje siQ w ich rQkach, bo po 
najwiQkszej CZQ ~ci kupcz'l! tu przedmiotami euro
pejskicgo przctnysln. Fajans, herbata, tusz, papicr, 
wyroby lakierowane, bieliJlo 5 niektore przed
xnioty don1owcrro uzytku, oto S(!. artykuly istotnie 
}Jochodz~ce z CJl1in; w zystkic za ~ jnne kt6re 
w ich skrzyniach znalezc mozua pochodzq, z En
ro})y, lub na Jawie przcz nich s~ produkowane i 
SI)l'zedawane. 

Lud ten tak przemy~lny, pracowity, nie stroni 
jcdnakze od zaba,vy, a na\vet nami~tnie ]ubi si~ 
jej oddawae. 'turalctn siQ poznac rozrywki Chin-

• • • • • • 
czykow, odbywa.J~Ce s1~ mianowiCie na targow1cy, 
i powicn1 tu o nich slow kilka. 

Wsrod targowego placu stal wielki budynck, po· 
dobny· do gol~bnika, bona 'v zy tkie strony otwar
ty. l3udynek ten 0 ~wietlaly lampy, a raczej 'viel
kic wazy napelnione kokoso,vy1n olejem, w kt6-
1·ych gorzaly potQzne knoty. Orkiestra, jczeli tak 
Jnozna nazwae dziwny zbi6r lndzi i instrtnnentow, 
siedziala na n1iej en wzniosionem naokolo ~ cian 
teatru, l{torcgo nie zdo bily zadn e kuli y ; t.y lko 
w tylncj 'cianio byly d\va otwory, niby d,voje 
drzwi wychodowych, a scenn 1niescila; siQ '\V sa
Inym ~rodku gtnachn. N a ni 'j talo co' no.k ztalt ol
tarza i para skrzyneczek ze taremi rupiecinn1i, ma· 
jt1cen1i tanowic ko tiuu1y i przybory aktoro,v. :ra 
scenie aktor, tylerr do publiczno ~ci obrocony, cz~
stokroe w I rod potoku slow i zybkich poru
szell ciala, stosownie do przedmiotu b~dC!cego ce
lem opowie ~ci, zn1ienial pr~dko w6j ubior, z wiel
k~ pociech~ publiczno 'ei i oszczedzeniem cznsu, 
ktor~ to metod~ najusilniej 1noznaby zalecic na
szynl nrtysto1n, a miano1-vicie artystkom, dramnty

cznym w Europie. 
Piekielny halas celniej zych muzykanto,v, 'von 

nieprzyjemna z lamp, i skrzypienie ' cian teatru 
t\vorzyly calose do yc dziwn~, kt6ra jednakze ta
nowila rozkosz dziewiczej publiczno 'ci hi1lczy
kow, zdala przez ot,vory budynku ... n1nkuj(!cych 

w takiem widowisku. 
Aktorowie niewiado1nej plei, bo z po,vierzcho-

wnosci moznaby ich do n1Qzkiej zaliczyc, a z glo u 
do zenskiej, przedstawiali si~ na scenie w staro
swieckich chitlSltich lub tatarskich ubiorach, ok}a
daj~c si~ ci~zkiemi kijami w sposob godny polito
wania, a przytcm krzycz~c calem gardlem, jakby 
si~ przy wodospudzie Niagary ro~prawiali. Pr~ · 
wie kazdy z nich strojny- hy.l--wo1ale sza.ty; glo· 

4 

wne wszakze usilowanie chinskieh artystow pole· 
galo na tern, azeby cialo ich ani na chwil~ nie po
zostawalo w spoczynku. Gdyby ktos nie lvprawny 
tak Jak oni chcial na ~ladowac owe gesta i wyla· 
mywania, to wkrotce uleglby chorobie jakiej nic
przyzwyczajeni do zeglugi doswiadczaj~ na morzu. 
Ale z owcj mimiki widzowie rozumiej~ jednak 
o co rzecz idzie. Muzyka zato wybacz, mi .~pol
linie to nazwanie, nie wiem czy miala jaki zwi~

zck z przedstawianyn1 dyalogien1, bo ona tylko 
san1a soh~ by1a zajgt~. 

Jednych szczegolniej poru ze11 chinscy aktoro
wie uzywajf!,, ktore s~ wspolne wielu tancerzom 
malajskim. Ruchy te polegaj~ na tern aby r~ce 
trzy1nac roz,varte i jaknajdluzej wyci(!gni~te. Wte
dy zap]ataj~ oni palce jednej r~ki o palce drngiej, i 
usiluj~ stawom, tniauowicie ramionom, nadac ruchy 
we 'vszystkich 1nozliwych kierunkach. Czlowiek 
ukszta}cony nie moglby dlugo patrzyc na podo
bnc wykr~canie cialem; we mnie ono nawet wstr~t 
niepokonany obudzalo. Znajduj~ i~ jednakze 
w Europie dyletanci, ktorzy w tego rodzaju akro
batycznych sztukach makuj~, a nawet tlumniej na 
takie 'vidowiska jak Chii1czylco,vie ucz~szczajq .. 

Bral{ gazowego, a przynajtnniej dobrego, oswie
tlenia tQ korzyse chhl.skimkomedyantom przynosi, 
ze ta"via w blogin1 cieniu wszelkie niedostatki 
w ich ubiorach. Ale to nic nie przeszkadza 
ja\VUllSkiej publicznosci, boo, lDOWiC!C prawd~, co7. 
jest na tym bozym swiecie bez skazy ? Ma je na
wet ,lotl.ce, dlaczegozby ich wi~c stare CJhinczy
k6'v suknie mice nie 1nialy ? •..• 

Upodobariie w sztukach lamanych n tameezne
go ludu jest wielkic; lecz trzeba miec jeszcze 
tak~! jak oni dozQ cierpliwotici, a by wytrzymac 
grad przelatujC!rcych ze swi tern kijow, palaszow 
dre\vnianych i lane , przed ktoren1i widzo,vie nie
u tannie n1usz~ schyluc glowy, azeby uniknC!c gu
za lub rany. Na tQ niemil~ gimna tyktJ narazeni s~ 
zwlaszcza blizej budynku stoj<!cy 'vidzowie. Je
dnal\: tego rodzaju zaba,va mnsi miec jakis 'vdzi~k 
dla hinczyka, utrzymuj~c go \V ci~glej obawie, a 
zatem i rozdraznieniu. Zo tawn1y kaidego z tern 
co kto lubi. 

Ich dyalogi, wsrod nieustaj(!.cej gimnasty ki akto· 
row' rozumie si~ w chinskim j~zyku prowadzone, 
musz~ bycarcy-do,vcipne, albowiemtameczni spek
tatorowie sluchaj~ ich z wielkien1 zaj~ ciem, i nie
raz serdecznym wybuchaj~ smiechem, kiedy aktor 
trzeli jakim zartem do swego kolegi. Ach, gdy-



byseie wtedy mogli widziec owe pla~kie z malemi 
blyszcz~cemi oczami twarze pletnienniko\v Niebic
skiego panstwa, O\ve usta rozci<!gaj<!ce siQ od ucha 
do ucha, o\vc nagosci~ s \viec~ce lysiny, trz~ ·~ce 
SifJ od smicchu za kazdym konccptem aktora. Na 
dowcipne slowko tak s~ lakomi Chitl.czycy, zc je 
powtarzaj~ nawct tym co pozniej na \vidowisko 
przybyli, lub co zarciku dwuznacznego nie zrozu
mieli. 
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\Va}a tu charakterystyczn~ SCCDQ przez ubi or SWOj, 
1nimikQ i gadatli"\\ .. osc. 

Tam ten.tr z dachetn bambusowym, tn nademn(!., 
palmy i poludniowe niebo ze swemi tajemniczemi 
g'viazdan1i, w ZQdzie kupcy, kuglarzc i krzyl{acze. 
Gdzie tylko krok zrobilem .. gdzie tylko cicka,vym 
wzrokiClll rzucilem, WSZ~dzie DOWOSC i WSZQdzie 
dziwnc \vidowiska . ... \.ch' cozbym dal za to gdy
bym czarodziejsk~ moe~ mogl cal'~! tQ czeredQ z o-

Jak juz wspomnialem, scena jest urzCA-dzona na taczaj~cemi j~ przedrniotami, z t~ bambu ow~ szo
srodku teatru stoj~cego \V odosobnieniu od innych PC!, aktorami, muzykantami i gorej(!Cemi lampami, 
budynkow. Zaplata za widowisko naturalnie wy- zywcem zapakowac w pirytus, i tak nieskazon~, 
maganC!- bye nie moze, bo kazdy co \vejdzie na ry- niezmienion~ przc\viczc do Europy, aby j~ poka
nek tern samem staje si~ juz UCZQStnikienl widowi- zac zdumionyzn wspolbraciom W drugiej CZQSCi 

, . 
ska. Siedzenia dla publiki wcale tu s~ niezna- sw1ata. 

ne; kazdy ze zgromadzonych moie patrzyc na le kto zywi, kto okrywa, kto nareszcie utrzy
przedstawienia w teatrze, dopoki tnu czas lub muje ten zbior kuglarzow i muzykantow, kiedy ani 
ochota doz"rala. Widowi ko takictr\va nieustannie· razn nie dostrzeglem aby ktokolwick wynagrodzil 
zmieniaj<! siQ spektatorowie i aktoro,vic , ale zaba- ich chocby najtnniej zym datkiem za uczQstnictwo 
wa od rana przeci~ga si~ do poznej nocy · ,v scenicznem przedstawieniu, jak to ma miejsce 

zeby "·am dac jakiekolwiek \vyobrazenie 0 or- w najn~dzniej zych na,vet teatracb lnb jarmarcz
kic trze Chitl.czykow, ktora Ini jcszcze brzmi w u- nych budach kuglarzow na calym l~dzie naszej 
szach skoro sobie o niej przypo1nn~, po,viem tylko ucywilizowancj Europy? Zagadki tej nigdybymnie 
ze ona sklada si~ z pewnego rodz~iu gQ ~li i tr~b, (a roz\vi~zal, gdyby mi nie przyszedl w pomoc m6j 
jedna taka dostateczn~ jest do zagluszenia calego prze\vodnik, czyli krajowy cyce1'one, przcz zapro
cyrkulu) potem z nieoznaczoncj liczby ,·krzypco\v wadzenie mnic do pi ekla ziej~cego dymem lamp 
o jednej i dwoch strunach, o kt6rych jcdnak ,vy- kokoso,vych, gtlzie WC!tpliwosc moja, jak mgla 
strojenin niema ani n1owy, z pary drc,vnian)reh przed \V chodz(!cem lone em, rozproszon~ zostala. 
cymbalow, nakoniec z rozmn.itych ztuk drze- Przc\vodnik tnoj powiodl mnic do budynku 
1va i kawalk6w metalu, ktorcmi potrz~ ajf!, lub ude· gdzie bylo za tawionych piQc lub szesc stolow, a 
rzaj1 na przemiany. Otoz te 'vszy ~tkic 'vymicnione raczej tylcz dywanow rozlozonych na podlodze, 
narzQdz1a z tak~ usilnosci~ i tak dlugo bywaj~ na- z ktorych kilka do siedzenia sluzylo. Okolo tych 
dymane, poru zane, tloczone, dopokijakich ' dz,vi~- dy,vanow za iadl tlum Chinczykow i Malajczy
k6w i nieokreslonego wrzaskn nie 'vydadzC!, co ko\v. hit1czyk majC}!cy przywilej na trzymanie 
wszystko razem muzyk~ chinsk<1 stanowi. banku placil za to dzieriaw~ rz~dowi indyjskiemu, 

Oprocz aktorow i muzyko,v, niemniej intcresu- wnoszqc do skarbu bajeczne snmmy. Nic dziwne
jC!C(): dla mnie byla sama publiczno ~c , zlozona z po· go ii dla odzy kania z lichw~ dzierzawy, musial 
staci ozdobionych mniej wi~cej dlngiemi WC!sa1ni i zukac sposobo'v do wylowienia pieni~dzy z kie
warkoczami. Otoz mialem przed oczami in natura szeni \Yoich ziomkow i muzuhnanskich braci w Ja-
nie male); ilo 'c figur ruszaj~cych siQ jakby w jednej wie zamie zkalych. 
foremce byly odla.ne. Owych yno\v i cory iebie- Przed i~biorca ten wpadl na bardzo dowcipnC} 
skiego pan twa, kt6rych \vizerunki znajq, Inoi wspol- DlY 'I sCitAgania obie kundman6w do gry przez sce
ziomkowie tylko z bladych kopij \vymalowanych niczne ,vidowi ka darmo dawane. Zt<!d tez ci<~;zyl 
na skrzynkach z herbat~ Iub porcelanowych na- ns nitn obo,vi'!zek utrzymywania calej czeredy mu
czyniach, ja n1ialen1 ich przed sob~ z cialem i ko- zykantow i aktorow, ktora byla wabikiem do gry 
sci ami, oiywionych tym usmiechcm co to mi~dzy dla zgro1nadzonej na placu publicznosci. Czy roo
ironiC! i glupowatosciC! trzyma 'rodek. Caly ten ralnosc na tego rodzaju spekulacyi nic nie traci, o 

· tl:un1 Chinczyk6w byl dla mnie drugien1 widowi., to si~ zapewne zaden przedsi~biorca takich inte
skiem, drugim teatrem. Bo tez kazda figura odgry··f resow nie troszczy. 

• 
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Z pocz~tku dziwilem siQ ze czynsz dzierzawny pal~. Nie moglismy jednak tego wieczora znalezc 
mogl bye tak wygorowany, gdyz gracze stawiali ani jednego otwartego; zaspokojenie wi~c naszej 
tylko miedzian~ monet~. Lecz wkrotce bl~d swoj ciekawosci odlozylismy na dzien dogodniejszy. 
spostrzeg!em, bo nietylko srebro, ale i banknoty w chinskiej dzielnicy miasta i tniala jeszcze je
holenderskie rzucano na stol fortuny; byli tacy dna osobliwosc, o ktorej niepodobna mi przemil
ktorzy po 400 guldenow nie wahali si~ ryzyko- czec, a 0 ktorej ze wszystkich stron mnie uprze-
wac na jednQ stawk~. dzano. 

)V Jawie najcz~sciej w trojaki pos6b gra si~ Kiedy i~ znnjdnje w jakim domu panna w wie-
odbywa. Pierwszy podobny je t do faraona. Ka· ku stosownym do zawarcia 'lub6w malzenskich, 
zdy z graj~cych kladzie pewn~ ilo 'c kart przed Chil1czycy stawiaj~ wielki garnek na pochy
siebie, jednQ wcdlug natchnienia wybiera lnb wy... !o ~ci dachu. Garnek ten jest zwykle podobny do 
ciq.ga i stawia nn niC! pieni~dze. Kiedy juz partne- kwiatu z gliny wypalonego. tawianie takiego 
rowie stawki swe urz~dz~, wtedy bankier ze wej naczynia, scisle bior~c, moze inne jeszcze ma zna
kupki ci~gnie po jednej karcie, klad~c jc n~ prawo czenie; ale w gl~bsze zbadanie tego przedmiotu, 
i na lewo; trona prawa jest banl<ierska, lew~ po- dla braku czasu, wdawac si~ nie moglem. To tyl
nitera. ko pewna iz naczynia opisane widzialem na wie-

l{arty chinskie St! szczeg6lnego ksztaltu, bardzo lu domach Chinczykow, i gdy panna pojdzie za m~z 
nu1le, gdyz zaledwie 3/-~: cala dlngie i odpowiednio lub umrze, wtedy je rozbijaj~. ~1nostwo jednak 
szerokie, jedne czarne, drugie czerwone, rozmai- podstarzalych garnkow spostrzegac mi si~ dalo. 
temi znakami i gzygzako.mi pokryte, ktorych na· Biedne naczynia musialy dlugo znosic niepogody 
turalnie nie rozumialem. i burze; na niektorych rosly nawet kaktusy, jak u 

Drugi posob gry odbywa i~ na kobiercach nas rosnie na dachach mech lub roz chodnik. 
w tym celu utkanych, na ktorych s~ oznaczone Stare te garnki nie bard1;o zalecaj~ dziewice, i 
czworoboki i rozne figury pewne znaczenie maj~- stercz~ jakby krajowe telegrafy, 0 szczerosci i 
ce. Zdaje siQ iz zalezy najwi~cej grajt1cym na uczciwosci w interesach malzel1 kich ~wiadcz~ce, 
tern, czy rzucony przedmiot padnie na lini~ czwo- ktorej u nas trudno j uz dzisiaj dopatrzec. 
1,.oboku, czy· tez na rozmaite pol a i k~ty tychze. Cos podobnego do tego zwyczaju zdarzylo mi si~ 
Grata rna podobienstwo z europej k~. rulet~. widziec w Nor,vegii, 'vprawdzie nie ze,vn'!-trz ale 

Trzeci rodzaj gry podobny jest do na zego ce- wewn~trz domow. ~Vieszaj~ tam wizbach miedzia
tno i licllo. Do t ~j partyi uzywajq, pe\vnego gatun- ne rondle, wedlug liczby kt6rycl1, tnniej poetycznie, 
ku zielonego bobu. Bankier tlozwala ~ tawiac naj- ale zawsze z wszelk~ pewnosci~, wielkosc posagu 
przod graczo1n· toz samo czyui pomocnik bankiera, przez konkurenta moze bye ocenion~. 
klad~c pewnc1 ilosc ziarn do krzynki, z kt6rej, po \V kilka dni pozniej bylem tyle szczQsliwy iz zda. 
zrobienin kilku obrotow, bankier \vyj1nuje lyzecz- rzylo mi iQ spotkac chin kie \Vesele, wiel~ osobli
k~ umy 'lnie do tego urzq.dzon~ po jedn<hn ziarn- wemi zczegolami u wag~ zwracnj~ce, dla zbadania 
ku, aby zadne osznktu1stwo miejscu miec nie n1oglo, ktorych musialem wycierpie0 godzin~ m<Jczarni, 
i sklada je na mat~, poczen1 liczy bob, biorQtc za- b~d~c jak \V prasie sci 'niony miQdzy tlumem Chill
wsze po cztery, z trudn~ donn ~lado,vanitt zr~czno- czykow obojej plci. Najwi~cej mi zlo o przypa-
, cil! i szybkoscif1. zynno 'c tQ odbywa dopoty, trzenie sifJ pannie 1nlodej, czego przy cierpliwo ~ci 
dopoki nie zostanie reszta parzy ta lub niepa.rzy- nare zcie dokazaletn. 
sta, ktor~ poknzujc graczon1, licz~c \volno. Kazde Przechadzaj~c sig po jednej z ulic chin kiej 
poruszenie bankiera ' ledz~ grajClcy cbciwe1ni, is- dzielni cy, nagle njrzalem tll1my zatrzymane na ro
krz~cemi oczami. Liczba parzy ta je ... t zwykle guprzezprzeci~gaj~cy orszak Chit1czyk6,v, wwie1-
'\VygranC1 dla bankiera. kiej paradzie i z kolorowemi latarnian1i. Orszak 

Gry w bob i karty, dopiero opi nne, odby,vaj~ post~powal parami, trzymaj~c ja krawe w t~gi, a 
siQ po wszystkich placach i miejscach przez lud za nin1 bardzo interesuj~ca muzy ka, z dzi wacznemi 
chinski l!lCz~szczanych, na racl1nnek rycza1towego instrun1entnmj, ktorych cz~sc juz opisalem. 
dzierzawcy. Ulica byla bardzo brudna, i wcale nie mialen1 

Na tymze samym pasazu czyli placu tarrrowym l ochoty szargac si~ \Vraz z Chinczykami, na grubych 
mialy si~ znajdowac domy gdzie za oplat~ opium podeszwach kroczC!cemi. Czekalem wi~c dopoki 

• 

• 
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za danym znakiem orszak dalej nie ruszyl. VV tej-j chaosie dZwi~kOw dwustrunowe skrzypce najwaZ
ze chwili ukazal si~ woz strojny w pioropusze, fe- niejszc1 odgrywaly rol~; nadto wiclkie tr~by, cym-
stony i roznego rodzaju WiSZC1!Ce ozdoby, ktory, 
z wyj~tkiemjaskrawych kolor6w, wielkie tnialpo
dobie1Istwo z naszemi karawanan1i pogrzebowemi. 

W pi~c minut potem zjawila si~ panna mloda, 
otoczona pewn~ liczb~ druchen. Gdybyscie j~ mo
gly widziec, o pi~kne czytelniczki! Co do mnie bo
wiem, chociaz z calem zaj~ciem badalem urocz~ 
cor~ Niebie kiej krainy, czuj~ wszakze cal~m~ nie
zdolnosc do opisania tak jej jako tez godowego 
orszaku przyborow; mam bowiem szkaradny nalog 
patrzenia ludziom w oczy, a nie na ich ubranie. 
Jezeli wi~c nic hQdziecie zado,volone z obraz
ka ktory wam tu cl1cfJ odmalowac, to nie moja 
w tem wina, i w cz~sci chociaz powinienem bye 
usprawiedliwionym. 

Panna mloda, a kogoz nie interesuje najwi~cej 
panna mloda, uhran:1 byla w barwist~, drobnemi 
kwiatami zaslan~ sukni~ z materyi jedwabnej, kt6-, 
ra w rz~sistych faldach od szyi az do nozek j~ 
oslaniala. R~kawy byly tak potwornie dlugie, ze 
sliczne r~czki narzeczonej zupelnie zakrywaly. 
Sredniej szeroko~ci pas, na zlotf!, klamr~ spi~ty, 
podtrzymywal calC! sukni~ . Wielka ilosc perel i 
drogich kamieni zawisla na szyi i karku. Lecz 
najbardziej interesnj~cq, byla glowa panny mlodcj, 
nie ze V\rzgl~du jednak natnralnych jej wdzi~ ko w, bo 
tych, z po,vodu zaslony, ocenio nie moglem, a nadto 
post~powala ona ci~gle ze spu zczonemi oczaini; 
dopoki bowiem nie zostanie pol~czonCl: z; narzeczo
nym, nie wolno jej na nikogo spojrzec. 

Otoz chc~ warn powiedziec o ubraniu glowy na
l'zeczonej. Wlosy bardzo skromnie miala uczesa
ne; na nich jednakze spoczywal rodzaj dyad emu 
w ksztalcie korony, a z pod wst~g wyci~tych 
w z~by, od 3 do 4 cali dlugich, splywaly jedwabne 
sznurki, majq,ce na ko11cach przyczepione perly, 
korale, roznokolorowe kamyczki, nawet brylanty, 
czem wszystkiem glowa tak byla obciq,zon~, ze 
jq, musiala cz~sto schylac, a wtedy ci~zarki te, ude
rzaj~c o siebie, glosno brz~czaly i dzwonily. 

Krok za krokiem, bardzo wolno zbJizala sie oblu-.., 

bienica do niedaleko czekajC!>cego na ni'! powozu. 
Tymczasem muzykauci, kazdy wedlug swego gu
stu i taktu, zacz~li jak~s piosnk~ wygry,vac. 0 me
lodyC!- 1nusieli si~ zapewne pierwej porozumiec, 
lecz o harmonii ani mowy nie bylo , i dlatego 
w dalszym ciq.gu naiwnosciq. koncertu swego prze
wyzszyli nawet tak zwan'! koci~ muzyk~. W tytn 

baly, g~ ~lc i narz~dzia z kawalkami metalow daly 
iQ slyszec w chwilach najmniej spodziewanych i 

w sposob rozdzieraj~cy uszy. Za!ujQ ze nie mo
glenl utrwalic owej piosnki z jej harmoni«h aby ten 
utwor fantazyi chinskiej podarowac naszyn1 kom
pozytorom, uganiajq.cym si~ za oryginalnosci<!. 

Dwie dziewice postQpowaly obok panny mlo
dcj: jedna z nir.h 'vielkim wachlarzem nieustan
nie j~ chlodzila, druga zas kosztown~ zaslon~ pod
trzymywala, dla ochronienia wdziQkow oblubieni
cy od ciekawego \vzroku ludzi i slonca. Ot6z 
tc dwie druchny, nie wiem dlaozego, ci~gle trz~
sly glowatni. Czy tnoze uzalaj~c si~ nad tym dra
matenl malzenstwa? powiedziec tego nie umiem. 

1\::iedy panna mloda zasiadla na przygotowanym 
'\Vozie, przedni~ post~powali dwaj, jak si~ zdawalo, 
jej krewni, trzymaj~c przetak przcwrocony, z bam
busu upleciony. Za temi dygnitarzami wesela szedl 
pan mlody. Byla to postac szczupla, ale dose ho
za. koro si~ orszak uszy kowal, zg.cz~l siQ naresz
cie wolnym krokiem posuwac, przy dzwi~ku, a 
raczej halasie, chinskiej muzyki. 

Za orszakiem godowym ci~gn~l si~ dlugi szereg 
wozow z mandarynatni, duchownemi, oraz z rodzi
n~ pans twa 1nlod ych. 

Przybywszy razem z orszakiem do mieszkania 
panny mlodej, njrzalem po raz pierwszy bozyszcza 
Chinczykow, a raczej ich wizernnki, wspaniale 
oswiecone. Ich dobry duch, byla to sobie tlusta i 
okrt!-gla jak walek figurka, a zly wyobrazony byl 
w postaci lisa, z ciemno-zielonkowatem obliczem i 

• • 
czerwonem1 oczam1. 

Na stolach rozloione byly w naczyniach osobli
wych ksztaltow konfitury i rozmaite przysmaki, 
ktore Chinczycy tak wyszukanie przyprawiac 

• • • umteJq,. 
.r a dziesi~c krokow przede drzwiami stalo trzech 

zolnierzy holenderskich na warcie. Dla czego? 
Bog to raczy wiedziec. Trzej ci rycerze~ za wyru
szenien1 czeredy \veselnej, rozbiegli si~ w rozne 
strony miasta, z wielkiem bez w~tpienia ukontento
waniem ChiD.czykow, ktorzy przez bladych cu
dzoziemcow pilnowani bye nie lubi~. 

J ednC1J z ciekawosci chinskich, kt6rC1 takze spra
wdzie postanowilem, byly nozki kobiet do zamo·· 
zniejszej klass y towarzystwa nalezC1cych ; ale o 
tych 'vyslawianych stopach c6relc Niebieskiej krai
ny, mimo calej usilnosci, nic anic wam powiedziec 

• 



n1e mog~, albowiem tak u panny mlodej , jako tez 
i u innych dziewic, nie dopatrzylem tylko koncow 
szerokich z zakrzywionemi nosami pantofelkow, 
kt6re z pod ci~zkich i dlugich sukien wygl~daly. 

8 

Niektore wprawdzie towarzyszki godowego or
szaku wyl~czone byly z pod tego prawidla, lecz 
stopy ich, wi~cej od loni~te, nic okaz ywaly nic 
szczegolnego, a niejedna nasza rodaczka moglaby 
malosci~ n6zki zawstydzic tyle okrzyczane z tego 
powodu Chinki. Efekt zreszt.~ jakiby mogly spra
wic, psuje niezgrabne obuwie z drewnianemi pode
szwami, ktore i u panny m!odej zauwazylem gdy 

okolo mnie przechodzila . 

• 

• 
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Tymczasem tlum ludu coraz si~powi~kszalprzez 
naplyw z roznych stron ciekawych. Zapalono pe
wnq. liczb~ ogni; bo Chinczycy bardzo lubi~ fajer
werki i illun1inacye. Zadnej tez nie opuszcz, spo
sobnosci , aby tylko spalic kilka funtow prochu. 
.. A.z mnie st.rach przejmowal, patrz~c na podpalanie 
wysuszonych chat z bambusu, i prawdziwie szcze
golnemu szcz~sciu przypisac nalezalo ze wsrod 
tych igraszek z ogniem silniejszy powiew wiatru 
cal~ dzielnic~ miasta w popiol nie zamienil; z wy
buchni~cia bowiem pozaru w cyrkule tak natlo ... 
czonym rna s~ ludzi i towarow najstraszniejsze 
skutki niezawodnieby wynikly. 

• 

K R A BY. 

Natura , ta pot~zna i niewyczerpnua w swych 
pomyslach matka, rozrzucaj~c z hojno 'ci~ zarody 

· zycia po calym obszarze ziemi, z ni eslychan~ 
IDt!dJ .. osciq, i do,vcipem niezr6wnanym obdarzyla 
wszystkie S\VC twory darami nnjodpowiedniej 
wspierac jc mog~cemi w ci~gu przelotnego zycia .. 

• 

Niezapomniala ona zarowno o najlichszym ro
baczku, jo.k 0 naj wspaninl zem i najszlachetnicjszem 
zwierz~ciu. ~V swych celach wy okich i do pomy '1-
nusci ogolu d~zl1cych obdzielila onarowno swenli da-
rami wszystkie st,vorzenia: jezeli jednym dala n1oc, 

· ostre z~by i straszne zpony, jezeli w ich ercu za
palila wieczn~ i nienn yconq. zQ;dZQ n1ordu, krwi i 
widoku drgaj~cych czlonkow pokonanco·o "v 'val
ce nieprzyjnciela; to drugich okryla t'vardyn1 ka
mienistym pnklerzem lnb grzbiet ich najezy la ostre
nli iglami, a innym jeszcze 'vlala. cndown~ zmysl
nosc zabezpieczania ztukq, \Vcgo i tnienin. A 
wielez to cudo,vnego przc1ny lu wiuzictny w oby
czajach tych wszystkich tworzen, jukiez dowci
pne i rozmaite 'rodki do ta,vania i zabezpiecza.nia 
sobie zywnosci! J ednc l~kliwe i zy \ViQCe SiQ rosli
nami obdarzone zostaly poczwornyn1 zolt!dkiem, 

· by nalado,vawszy obszernc~;jedn~ jego komor~, gdy 
si~ znajde& ,v spokojnem i .bezpiecznem tniejscu, 
pokarm powtornie przeiue mogly ~ inne czyhaj~ 
ukryci na nieprzyjaciol; male owady kopit1 gl~bo
kie doly, by wpad!'! \Y nie uchwycic zdobycz, a 
szkaradne paj~ki I--ozpinaj~ wsz~dzie S'\ve zdra
dzieckie siatki. 

Tak 'vi~c wszystkie stwcJrzenia, te dzieci dobrej 
matki natury, otrzyma\vszy organizacy~ i sposob 
zycia odpowiednie celowi do jakiego zrodzone zo
staly, i przykladaj~c si~ do ogolnej harmonii ziemi, 
godne tl: zarowno, nawet b~d~c postawione 'v od
osobnieniu, uwagi badawczych i 1nysl~cych czy
tclnik6w. RozwazajC!c \VSpanialy obraz natury, 
tunysl ludzki, nie mog~c obj~c jego ob zernych 
widok6'v jednyrn rzutem.. stara sifJ systematy
cznie, zgodnie z istot~ rozdzielic go na n1niejsze 
czgsci, aby siQ itn dokladniej przyjrzec, i dopiero 
znaczenie kazdej czq,stki w ogolnym ltu1cnch1I 

' . ' .. tworzen ocen1e. 
T~ drog~ i my post~puj~c, zajtniemy si~ obecnie 

'v zczegolach nie,vielkiem ale ciekawem ze sposo
bn zycia i organizacyi pokre\vienstwem J{rabozo 
nnlez~cych do ogolnej rodziny Czerwidw, ktorej 
glownemi przedsta \vicielami w ostatecznych kran
cach s~ tak. dobrze znajome raki i stonogi. 

ICraby (Brachyurae) stanowi~wazne pokrewiell.
st,vo 'v rz~dzie dziesiecionogich (Decapodae ), i ro
zniq. si~ od innych czerwi6w, a mianowicic od zwy
czajnych rako\v, bardzo krotkim cztero do siedmiu 
ezlonkowaty1n ogonem, kt6ry Z\vykle pod\vini~ty 
pod podem ciala leiy, w skutku czego na pier
w~ zy rznt oka 'vydaje si~ jakby kraby ogona zu
pelnie nie posiadaly. 

Glowa i tulow u krabow zlane SC};r w jedn~ nlas
s~, ktorq, okrywa wielka skorupa czyli pnklerz, 
przedluzajC!cy si~ do pnnktu przymocowania nog i 
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zachodz~cy \V tyl ai do poc7.~tku od,vloka. Z te- z przodu otworu pokarmo,vego znajdnje siQ war
go nksztalcenia wynika ze u krabow, jakkolwiek ga krotka i poprzeczna, a za ni~ para zuwaczek. 
te bezsprzecznie nalezC! do z\vierzqt stawowatycl1, 'V a.rga dolna, jedna lub dwie pary sz~z0k wlasci
z zewn~trz nieznac zadnego sladu dzielei1 pier- wych i jcdna para posilkowych, utworzonycll przez 
scieniowatych, a ca]e cialo przcdstawia siQ jak je- osadowe sta,vy nog, ulatwiaj~ rozdrabnianic zbyt 
dno dzwono tward'! skorupq, okryte. twardych pokar1now. 

Pokryciowy ten skielet lrrabow Ina zazwyczaj !(anal trawiC!CY rozciq,ga siQ od glowy do tylnc-
bardzo znacznq, twardosc, najcz~scicj prawie ka- go konca odwloka i klada si~ z bardzo krotkiego, 
mienist~, i w rzeczy samej zawiera znaczny stosu- ledwo dojrzanego gardziela, z wiclkicgo 7,olC1dka 
nek w~glann wapna. Stal~ t~ powlok~ uwazac na- wewnq.trz uzbrojonego pot~znemi zQbami do roz
leiy za gatunek naskorka, gdyz pod ni~ lezy blo- cierania powtornego pokarmow ze zbytniq, zarlocz
na odpowiadaj~ca wla 'ciwcj skorze z\vierz~t wyz- no' ci~ polkni~tych, z kiszki cicnkiej i kiszki od
szych, a tamta w pewnych cpokacb odl~cza si~ i chodowej. Zolc u krab6w 'vydziela siQ z w~tro- · 
spada, jak naskorek na gadael1, albo tcz blona po- by bardzo rozgal~zionej i skladaj'!cej siQ z kilku , 
kryciowa na gqsicnicach owadow, ktorn siQ kilka- klapek. . 
krotnie na nich odnawia. !Jatwo zrozumiec potrze- Co uo sposobu ktorym chil, czy li pokarm przc
b~ tych wylenicn u krabow, ktorych cale cialo za- robiony, przecl1odzi z kiszki do przyrzQdn 1tr(!ze
n1kni~te jest w stalym pokrowcu; ten bowien1, nie . nia, niewiele nam jest wiado1nem. 
mogC!c rosnq,u tak szybko jak czQsci hQdqcc pod !Crew jest 110 wi~kszej cz~sci hczbar,vna, lub tez 
ni1n, stawilby niezwycj~zon~za\vadQ ich rozwijaniu lekko zafarbowana, j Jatwo si~ zsiada. Plyn ten 
si~, gdyby nic spadl wtedy, ldedy jnz jest zA. ciasny wprawia w pornszenie serce lezq,ce na po ~rodko
do wygodnego umieszczenia ich w sobie. Dlatego wej linii grzbjetu i zlozone z jednej komorki. Zy
kraby zmieniaj~ skor~ dopoki tylko rosn~, a zdaje ly s~ bardzo nieznaczne, nieznpelne i ntworzonc 
si~ ze wi~ksza ich cz~sc przez cale zycie wzrost glownic z odst~pow pomiQdzy rozn1aitc1ni organa- · 
s\voj powigksza. Sposob w jaki si~ pozby,vajq, da- mi srodkuj~cych; wpadajeJ: ony najprzocl do obszer- . 
wnej powloki nader jest szczegolny: zwykle ona nych zatok u podstawy nog znajdujt!cych iQ, a 
z nich zlazi bez najmniejszego uszkodzenia, a z 'vydreJzei1 tych ciccz udaje sj~ do organ ow od
w chwili w ktorcj j~ zrzucaj~, cole ich cialo jest J chodowych, por~zem wraca do sere a przcz nalezy
pokryte 110"'~; ta jednakze, rnigkkn jeszcze, uopie- cie odosobnione kanaly. 
ro po kilkn dt1iaeh twardnieje. Przyrzq,d odchodo,vy n krabow stanowiq, skrze-

Ner\vowy uklacl u krabow zlo7.ony jest z po- la z1ozone zc znacznej liczby piran1id, z ktorych 
dwojnego zeregu ganglionow lezqcych na brzu- kazda zawierainno~t\vo n1alych·walco\v ulozonych 
chowej stronie ciala. Liczba ich zazwyczaj odpo- jak wlosy w szczotce, albo t.ez z blaszck poukla
wiada liczbie osobnych dzialow z ktorych cialo danych jak lrarty w ksiCA-zce jedne na drngich. 
si~ sklada, i 7.awsze gangliony pierwszej pary lez~ Organy te przymocowane s~ koncem do dolne
w glowie, gdzie gatunek mozgu stanowiq; ale roz- go brzegu sklepienia bokow i zamkniQte w dwoch 
porz~dzenie innych ganglionow bywa bardzo roz- wielkich wydr~zeniach, ktore lei~ na bokach tulo
maite, a nawet niekiedy koncentruje siQ w jedn~ wu, pomi~dzy skorup~ a dopiero wspomnianetn 
mass~ w srodku tnlowu lez~cq,. sklepieniem. Od jamy oddechowej dane sq. na we-

Oczy u krabow uksztalcone s~ takjak u innych wnqtrz dwa otwory: jeden, ktorym woua wcllodzi. 
czerwi, albo pojedyncze albo zlozonc, i umieszczo- lez'!CY niemal zawsze mi~dzy podstaw'h nog a 
ne na ruchomycb szypulkach, urz~dzenie ktorego brzegiem skorupy; drugi, ktorym ta ciecz odchodzi, 
w zadnym oddziale rozgal~zienia zwierzq,t stawo- umieszczony na bokach g~by. Nakonicc odnowQ 
watych nie widziemy, aktore jednakze zapewnia im wody na powierzchni skrzeJ uskuteczniaj~ poru
moznosc widzenia na wszystkie strony bez odwra- szenia wielkiej klapy przy tym ostatnim otworze 
cania glowy, ktora jest z piersiami stale zrosni~t~. lez(!.cej. Pomi~dzy krabami pqtnilr ( GecaJ·c£nus) 
Znajduje siQ takze w glowie ich mala rurka z Jraz- czy]i krab l~dowy daje nam znakomity przyklad 
dego boku, zast~puj~ca kanaly sluchu. odr~bnosci pod wzglfJdem uksztalcenia przyrz~du 

Organy zueia i trawienia u krabow s~ \v zadzi- oddechowego. lCraby te, zamiast zyc w wodzie jak 
wiaj4cy sposob urzq.dzone. U krabow zuj'!cych inne tego pokrewienstwa, prz.emieszkujf!. na l~dzie, 
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a lubo tnajc~ skrzela, niektore \vszakie dziwnem 
przeciwien twern pr~dko gin~, bQd~c pogr~zone 
w wod~. 'V rzeczy samcj oddychanic ich nadto 
jest czynne, azcby mala ilosc tlcnu 'v wodzie roz
puszczona wy tarczyc in1 mogla, gdy ty1nczasem 
"\\" powiotrzn obficic ten gaz znajduj~. Niekiedy u 
tych ltrabow znajdujc si~ na dnie jan1y oddechowcj 
gatunek korytka przeznaczonego na zachowanie 
wody, ktoruby ntrzyn1ywala wilgoc kolo skrzeli. 
Inn~ raz:1 jest przy sklepieniu tej jatny g~bczasta 
blona, zdnd«!Ca si~ na ten san1 uzytck luzyc. 1Vi~k
sza cz~~c tych lt!dowych krabow trzyma ~iQ za
z,vyczaj w la ach wilgotnycl1 i kryje siQ (tam w ja
my wykopane '\V ziemi. I raby po iadaj'! zwy
klc piQe par nog, niekiedy do yc cllugich, sta-

. wowatych. l)ierwsza para zawszc by,vn. nozyca
mi opatrzou:h na t~pne za ~ pary lnzt1 do nliej

co-zmicnno ~ci, i ~ tak Urz~dzone iz ZlVicrz<; zaro
'Vl10 w bok, '\V tyl i naprzod chodzic 111ozc. 

. 
Plodno , e krabow jc t godn~ U\vagi. Organ 

plcio,vy n ·amcow znajdujc i(J tnuic ~ z czonym lHt 

ko!1cu ogona, litory je t u nich 'V<!zki, trojgrania
~tr .. 1 rzeci,vnie za' u s~uniey Zl~roki.. zn.okr<!glo
ny i opntr:~.:ony pi~ci<~ l)arruni nitko\vntych przy
sadk6,v, ~Inz:!cych do utrzymywauia jaj. 
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malych czerwiow, ktore S<! najobfitsz~ mann'! dla 
1naj~cych si~ narodzic malych sledzi. 

l(raby sq, po 'viQkszej cz~sci morskie, zarlo
cznc zwierzQta; uzbrojone prz~ciwko wszystkiemu 
co siQ zblizy, szczypiq.ce i kalecz~ce wszystkie 
inno nic maj~ce tak mocnych pancerzow~ chodz'l! i 
plywaj'1 zaro\vno 'v tyl jak naprzod i na wszystkie 
strony, ·wei kaj€! siQ w wydrC!zenia, a by czatowac 
na zdobycz. ktorej zblizenie czuj~ za pomoc~ 
swych rozkolv, i ktor~ nawet poznawaj~ na cie
mnych dnach \V nocy, gdyz \vidzC! wtenczas tak do
brzc jak koty. C! nawet kraby ktore na pewnych 
brzegach z n1orza w nocy wychodz~ i gromadami 
zbieraj~ si~ na wysepki i zaspy piaszczyste, szuka
j<!c zwierzeJ:t na nie wyrzuconych. CzQstokroc bi
j«! siQ ony mi~dzy sobq. o t~ zdobycz i pasuj~ si~ 
pot~znie, ucinnjl!c sobie nawzajem kleszczami no
gi albo rozki; ale je ~lite noiyce w \vym tawie 
siQ tu·,v~, \V parQ tygodni, nawet i kilkakrotiJie, 
nowe iln odra taj(!. Dlatcgo tcz widujemy kraby 
z jcdn~ nozyc~ 1nniej Zf!. od drngiej, a w hiszpan
kich port~tch, na}o,viw"'zy jednego gatnnku zwa

ncgo boccace, ury,vaj~ mn tylko \vielkie kleszcze, 
a~cby tez ·an1c potem ulowic z odrosletni no\ven1i 
kleszczan1i i ty111 posoben1 kilka razy pozba,viac 
je takowych, gdyz do jeclzcnia ~ dobre. I~zecz~ .l') oz1unaianie kl'n.bow odby,va i~ przcz ikr~ po-
jest niemniej 'zczegoln~ zc kleszcze tc })O odl'!· dobn«! rybicj, kt 'r;1 'v po .. taci \Vinorrron powi~-
czeniu ocl Z\Vierz~cia arne Si~ je ZCZC sciskaj<]; . zan<1no i amica, })rzytrzymuj(!c ogono\v '\n1i przy-
za po<laniem palca, jak gdyby clziedziczyly znly ~lsadkatui. ader cickn."T~ rzccz~ je "t roz,vijanie i~ 
no ~ c zern ·ty, clopokf!d w nich jeszcze cokolwiek 

I)lodu. Ju~ \V atnynt zarodku jaja po zaplodnieniu 
zycia. pozostajc. do trzcdz 1uozna picrw ze k-.;ztn.lty z\vierz~cia· 

znajdujcn1y tan1 ' lad ko ~ciancgo puklcr%n., punkci- I q,tniki,fiolctowe kraby :Jiartyniki, robi~ ~obie no-
ki odpo,vio.dajqce nogo1n przy• ·adkout~ n na,vet ry n -..podu skal i 'vychodz~ z nich podcza ~ de zczu, 
gla zczkonl. Na t .;pnio zoltko zupelnic zo ... taje zn- nnclcw zy tko \V' nocy. To Z\Vicrz~ postQpujc bo
DlkniQtC wc,vn(!.trz korupyi ksztalty coraz tajC!- si~ kicm, i jakby za\vsze n1ialo si~ na ostroznosci, na
wybitniej ' ZC. I o wyjsciu z jnjek krahy nic podlc- tawia naprzod sw;1 wielk~ nozycg. Gdy przestra
gajc! ~adncj przemiauie, procz po,vyzl~j opi ... n.nemu szonc zostanie, n1ocno klapie szcz~kami; s~dzilby 
lenienin ,j~ ·kory. kto ze 'vpnda 'v gnic"T i gotuje i~ do boju, ale 

· 1 · 1. d l ] ujgte za tQ nozycg, natychinin"'t \vykr~cu siQ, tak Kra.by,jak po\Vlec z1c 1' n1y . .. ~na crp o<.nc;"rpc-
d iz j£!. ulat11uje i 'v rQku zo ta,via, amo za ~ z jedn~ \vnym gatunku znalezion6 21 69n jaj 'v j c nym in-

b tylko ucieka do dziury. z~ tokro~ zbierzc iQ ty .. d ywidutnn, i \V krotce tc z'vierzQht zaludnily y 
1 · 1 le ty i~cy tych zwierzf!t, ze muszf!, ich kijarni odp~-occan' gdyby '\V jego Ionic nic ukry,va r 1~ lOr· 

dy nicprzyjacio! krabiego rodu. Tak np. ryby, dzac. ~inl·z "ni nzy,vaj~ ich do jedzenia. 

prawem od ,vetu, chciwc ~ t! bardzo un. te mlodc ''riele krabo'v okazuje takic przeJDysl, 'vykopu
zwierz~ta; qedzie, chociaz do yc labo 'v z~by j(}c sobie mic zkania, z ktorych kleszczc tylko wy
opatrzonc, zyj~ pralvie amerni malcmi krabami ta,viwszy, czatuj~ na zdobycz, jak zbojcy w za
i innerni czer\viami., a jcicli niezliczone ich gro- sadzcc. ~IowiQ: zc niektore gatunki krabow, zbliza
mady eorocznic przyby\v~j~ ku brzegou1 Europy, j(!.cC i~ do ostryg i innych muszli d\vuskorupnych, 
to dlatego ze w tych morzach pelno \vtenczas i rzncaj~ w nie 1-atnyczek, azeby za1ukni~ciu si~ ich 
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skorup przeszkodzic, i tytn sposobem bezpiecznie 
zwierz~ z posrod nich wyjesc. 

' 

kiemi wlo kami, 1ua podobiet1 two do aksnn1itu. 
Mi~so ich jest bardzo cenione. 

2. 0/JlfJCZai/r£ ( Arcnata) rozniq. SiQ od poprze-
,Jeden malellki krab, od ziarnka grochu nie wi~- dnich uk ztalceniem n6g, kt6rych budowa raczCj 

kszy, nie maj~cinnCj obrony przed nieprzyjaciolmi, za tosowan~ jest do biegu aniZeli do plywania. Po
zr~cznego uzywa przemyslu. Robi si~ on przyjacie- sta6 ich J. est brzydka' kabl~kownta' okr4glo wy· 
lem i to!o,vnikiem wielkiej jnkiej ostrygi, szynki k , 

1 
· 1 

krojona, a z tyJn Z\v~zona; oczy na ~rot ~1c 1 zy
np., wchodzi do jCj muszli i Zyje z ni1!; gdy za~ ta pulknch o adzone. Zamieszkuj1! ~vszystkte morza 
ostryga, b~d~c Slepl!-, moglaby niespodzianie od ja- i a. nader Zarlocznc, Zyjct- dlugo 1 dochodzq. czQ
kiego drapieZnego zwiCrzQcia zostaC napadni~tl!-. st~kroC znakomitCj wielkoSci. Najwi~ksze Sl!- lrra
maly krab, n~zwany strzein_ikiem: t~osldi'_'VY. o biJ Zll'1Jf':rtjne (Cenccr macnas), polawianc wmo-
sw~ gospodyn1a, n razem bOJC'tCJ Ie 1 0 SICble, ' h• g" 'd . , · p 'l , 

'f .. • • ., v rzac ro z1enu1 m 1 o nocncm. o trzega j~ uszczypnieCiem, a.by zamkn~la muszlQ . ( 
v Do teJ· takze b(Trupy no.lezy lrrnb cllorlac:nlk cn-dla bez pieczenst,va. 

~ • , • • • . • j ccr paguru ), kt6rcgo anatomia, ~ajlepiC.j poznana, 
• l!- mne kraby, ktorc maJ!!C ogon ~~e~viClk~ 1 nicjedngtajemnicQciclmwcgo ZycuLluabowroz~ry: 

mi~kki, smaczny k~sek dla .' ':"ych wspolzi~~kow }a. Cialo ich bywa czg to na jcdn~. st~pg dlug1~ 1 
za~locz~y?h. _sznka~~ muszh Jed~oskorupncJ ~lbo tylez zCrokic, czcrwono-Z6lt~, lnumems.tQ., z dzw-
~~ralneJ. Ja~tcg~ ·hmaka morskie.go, .lub ka~xe~- wigci~ wycinancmi po hrzegach z~bkat~I, skoru~~ 

n J ru~k1 '~~ellnego, :obaka, ru~·ow~n. B1!d~ ze okryte. 1i~so majq. nader ma?zne 1 ztl!?. ~cz 
poZcr~H bw.dJ~ go :Iu~a~a za~~m JZdebkg. JC~o w wielkiCj liczbic bywa.i1! wylaw1anc; plodn?~c 1ch 
opanujq., bq.dz ze znaJdUJI!- Jl!- pr~zn:t, sadowii!- IQ jcdnakr.e nader jest wielka, i przez to obfitosc tych 
w niCj ~y~odnie, z ~ak .s~radzi?D<!- cl:atk~ prze- zwiCrz~t staje i~ niewyczcrpan~. W czasic pa
chadzaJ:Ji 1~, a na naJmDieJ- ze mebezpi.eczcu ~wo rzenia sig amcc srodze si<;: bij~ mi~dzy sob~ o 
kryjq. . i~ d? niCj. ~dy p?dr?sn~, rug.uj~ mne w1gk: amicc ; uderzajq. na icbie glowami , naksztalt 
ze 'hmak1, tara1~c ::>I~ 1zJebkg ICh .opan~wa~ baranOw; potCm schwyciwszy sig moc.;no potg:ime

prawcm mocnicj zcgo , prawem od":wc~nem 1 mi . zczgkami albo klcszczami, porozdziCralyby 
zupelnie uzu_anCm po~i~Uzy _wsz~st~nemi .',. bcz sig, gUy by nie tak trwale uzbrojonc byly; przewra~ 
Zadnego wyJq.tku, zw1erzgtamt kuh zwm kwJ. cajq. sig, bijl!- nogami j w zapalczywoSci czQsto-

l{raby, jak powiedzieli ·my, sq, po 'viQkszcj czQsci kroc ucinajCA je sobie. 

zwiCrzgtami morskiemi, niekt6re jednakZe przeby- 3. Grrmifltki (Quadrilatera): cial~ ich sercov;a-
wajq. juZto w wodach slodkich,juZ w wilgotnych ]a- tc okryte jest skorupq. podgiQtQ., Jakby obs~ern:Ji 
·ach nowego swiata. Tak np. ,v jezioruch poludnio- kap~. Oddzial ten nader jest liczny w gatunk1 . .... 

'vych 'Vloch zyj'! tak nazwane 6'J'anialk£ ( Quadrila- 1 Tu nulez4 male brunatno-czerwone: Leze 1naP
tcra) nader po zukiwane na pokarm w dnie postne. murkowate (Grapsu marmoratus), znajduj1!ce sig 
Kraby te, podobnie jak l~dowc indyjskie lub antyl- we w zystkich prawic europcjskich morzach; 
. kie, napewien ezas opuszczaj~ wody, dq.Zq.c w cie- tu znakomite swym przemyslem i organizacy~ 
niste la y,lub zamieszkujq. wilgotnc doly w blizko.~ci kraby ll},dowc, zwane p11tnilwmi lrplon·emi ( Gecar. 
jezior, gdzie icl1 tez znacznl! iloS6 wylawiaj:Ji. Kra- cinu ruricola), zamie zkuj:Jice wschodnie Indyc i 
bO:v znamy "~ielk<! liczb<J, wszystlde_jednakZe r_oz- poludniowc kraje • mcryki; Wiel/ronouz· ( Gono
dziClono na ~Iedm naturalnych grup, Jak na t~pnJe: plax) odznaezajq.ce sig wielko.' cil!- swych noZyc, 

1. Plyv·ac=e ( ~ atatores ), u ktOrych tylna para zdajl!-Ce iQ tr~rt-86 i. mr~gaC g~y nie.mi por~ zaC 
n6CT, rozszerzona w szcrokie pletwy nak ztalt zaczn~; tu takzc doltczyc nalezy dz1waczneJ po
wiosel, s!uZyC moZe z wielkl!- }atwoSci~ do poru- s~aci knrby pstrokate. (Cence'.' maculatus) na :figurze 
zen w~rod wody, czyli do plywania. iyj~ zwykle 1 i czerwotze (Cencer tntegerr1mus) na:figurze 2 obok 

'v morzach, gdzie daleko od brzeg6w wytaczajl! do~ll-~zon~j t~blicy przedstaw~one,,o?ydwa ~ wscho
sobie wzajen1nie straszne boje, i gdzie odbywajC!- dnio-IndyJSkich wodach w bhzko CI brzegow piize
rozbojnicze lo\\'Y· -w- morzach europejskich prze- ~ywaj~ce. 
mie zkuje tak nazwany zalmtlr rdrsmnitou·y ( Por- 4. Brzuckatlri (Orbiculata) okrl!-glej lub jajowa
tunns pnber ), kt6rego korupa, pokryta niewiel- tej postaci, okryte bardzo tward~ skornp~t-. Wszy-
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stkie zamieszkujGJt indyjskie wody, is~ nader zar- ra 3, ktorego czlonkowaty pyszczek z dwoch kr~
}oczne. gelkowatych cz~sci jest zlozony. Kolor j ego sko-

5. Jeiokraby (Trigona), trojgraniasta, nieco lej- rupy, powyginanej w guzy, jest w~trobiasto-czer
kowata skorupa, guzanli i wloskami porosla do- wony, nogi zas dose dlugie, s~czkowato upstrzo
brze, odroznia t~ grup~ od poprzedzaj~cych. Nogi ne, cienkie, koloru zoltawego . 

. u tych krabow s~ bardzo dlugie i cienkie, przez 6. K1,ytonogie (Cryptopoda) nosz~ na sobie po-
co zwierzQta te maj~ nieco podobienstwa do paj~- krzywiony, p6lkulisty pancerz, ktorego &najwyz
kow, co spowodowalo nazw~ JJajqlri 1no1·s!rz"e, na- szy punkt wznosi si~ ponad trzema tylnemi para
dan~ inl przez niektorych pisarz6w. v'lszystkie mi nog, tak iz te ukrytemi bye mog~. 
s~ micszka11cami morz ; w Srodziemnem znajdu- W morzu Srodziemnem polawia si~ niekiedy ga-
jq, sie niewielkie tego oddzia!u kraby, z brodawko- tunek zwany Taczatkq (Calappa granulata), z czer- . 
wat~ skorup~ i pi~cif! kolcami z kazdej strony, zwa- wonym grzbietem na z6ltej tarozy. 
ne Jeiolrraba1ni (lVlaja). Zwierz~tka te poczytywa- 7. Grzbietonogi (Notopoda), u ktorych nogi nie 
ne by}y \IV Starozytnosci za nadz,vyczajne istoty, W rownej wysokosci jak U innych grup 8~ stawami 

. ktoryc.h skorupy skJadano w ofierze na oltarzu opatrzone, ale cztery ostatnie pary stoj~ zagi~te 

• 

Dyany. ku grzbietowi, przytrzymuj'bc niekiedy g~bk~ lub 
VV polnocnych morzach pospolitym jest paj<1ko- plask~ muszl~, ktor~ okrywajCh g rzbiet mi~kki, 

waty krab ( Doclaea araneu ) z bardzo dlugie1ni dla zaslonienia go od.raz6w. Tak~ jest owa slawna 
nogami, ze skorupCb buli tth calko\vicie pokryt~ Nasi~bio1·a {/7ne?·ykrn/skrt ( Dromia Rhumphli ). Tu 
szar~ barw~. vV Srodziemnem morza znajduje si~ takze n~lezy Zabolrrab ( Ranina serrata ), ktorego 
gatunek zwany DzioiJokrnbeuz (Lissa chiragra) :figu- mi~so jest trucizn<1. 

I 

I 

WYBUCB WULKANU MAUNA LOA 

NA VVYSPACH S.A.NDWICH. 

"'
7icczorem 11 sierpnia 1855 r. njrzano swiatlo 

blyszcz~ce naksztalt gwiazdy na polnocno-zacho
dnim wierzcholku gory l\launa Loa, najwazniej
szego wulkanu wyspy Hawai', w wysoko ' ci okolo 
16,000 stop nad pozion1e1n morza. Swiatlo to. 
szybko si~ powi~k zalo, i lvkrotce doszlo do wiel
kosci kr~gu slonecznego, rzucajCA-c przytem jaskra
we we wszystkich kierunkach blyskawice. 

By! to pocz~tek 'vybuchu, ktorego opis szcze
g6lowy skreslil missyonarz angicl ki, Tytus Coan. 
Ze sprawozdania jego podajemy czytelnikom na
szym ciekawe w wie]u wzgl<adach wyjC!tki. 

~ IIilo (IIawa1), 15 pazdziernika 1 55 r. 
Za kilka dni Hilo przestanie moze istniec. ~1iecz 

zawieszony j est nad naszemi glowan1i. PlonCA-cy po
tok luwy coraz dalej i dalej ogarnia lasy i zarosla 

Loa bucha plomieniami. Gora od wierzcholka do 
podstawy zdaj e si~ bye morzem ognistem, kto
rego niszczqcej pot~dze zadna przeszkoda polo
zyc kresu nie zdola. Straszliwe j ego fale zmiata
jCb niebotyczne drzewa i zacieraj~c wszelki slad ro
slinnosci, zosta\viaj'1 poza sob~ czarnq, tylko bruz-

• 

d~ spustoszenia. 

W towarzystwie p. ~1ac Cully, urz~dnika w Hi
lo, i kilku krajowc6w zrobilem przed dwoma ty
go<lniami 'vycieczkQ, w celu bliiszego zbadania 
okropnej tej kl~ski. p ost~po,valismy wzdluz rze
ki Wajluku, z trudnosci~ toruj~c sobie drog~ przez 
g~stwin~. Przebywszy pierwszego dnia okolo 12 
mil 1

), zanocowali 'my pod os!on~ wielkiego drze
wa. Nazajutrz posun~lismy si~ jeszcze o 12 mil 

P?lozone za miastem; post~p j ego jest wolny, lecz •) W catym tym artykule mowa jest zawsze o milach an · 

n1epowstrzymany. gielskich, kt6rycb, jak wiadomo, idzie 43/5 na mil~ geografi • 
Od szescdziesi ~ciu pi~ciu dni czelusc Mauna cznq . 

• 
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naprzod, id~c po wi~kszej czgsci korytem rzeki, 
ktorej 'voda b yla plytka. 
Nast~pnej nocy, posrod ciszy przery,vanej tylko 

krzy kami 'vystraszonych zwierz~t, szmerem stru
mykow i szumen1 S<!siedniego wodospadu, uslalistny 
sobie loze z paproci, pod pnien1 powalonego drze
wa. l\1inQli ~1ny juz o n1il kilka potok lawy plyn~
cy \V kierl1nku nn Hilo, lecz b~d~c od nicgo prze
dzieleni szerokim pasem nieprzebytych prawie za
rosli, osmiclilisruy si~ nazaj ntrz i~c j eszcze dalej, 
i po polnocy dosi~g1ismy konca lasu, otlby,vszy tQ 
czQ 'c drogi 'v pol trzecia dnia z okladem. 

Trzeciego dnia g~sty tutnan mgly oslonil nam 
otaczu.j~ce przedtnioty; pod wieczor jednak powie
trze siQ rozjasnilo, i widzielisn1y w oddaleniu bly
ski ogniow wulkanicznych, nietylko na stoku sa
mej gory, lecz takze w lesie lez~cym blii~j IIilo. 
Nazajutrz ze switem opu~cilismy ll')Cne nasze sta
nowisko, i o godzinie 7 1/ 2 rano stanQlismy nieo
podal trnmienia rozpnlonej la,vy' ktorego szero
kosc ocenili '·my na mil trzy. l\1iejscami trun1ie11 
ten tworzyl jakby ogniste jeziora, z malemi wy· 
sepkarui, \Veale jak si~ zda,valo uietkniQteini. Noc 
przep~dzilisn1y na zastyglej z da,vniej zych wy
bucho\v }a,vie, zkq.d pyszny na plyn4c~ pod nami 
rzekg ploiuienn~ przedstawial siQ wtdok. 

Pi~tcgo dnia, w so bot~, od rana ci~gn~li~my da
lej lllOZOlll~ nasz~ 'v~drowk~, posrod oslepiaj~ccgo 
i du z(!cego dymn i gor~ca. 0 godziuie 10 wdra
pali ' my siQ na jeden ze szczytow daj~cych widok 
na buchaj~ce ogniem pomniejszc kratery, i przed 
zdumionym naszym wzrokiem roztoczyl si~ jeden 
z naj,vspanialszych, lecz razem najokropniejszych, 
dramatow przyrody. Potok lawy plynf!l 'v stanie 
zupelnego roztopienia, z szybko 'ci~ przynujrnniej 

' 40 mil na godzin~. rodek jego rozpalony byl do 
bialosci; po brzegach pasy czerwone, jakby zq,b
kowane i najezone zu~lami. Od tego miejsca az do 
gl6,vnej czelusci na szczycie , droga nasza byia 
ciC!giem seen najciekawszych i tak ~ilnie dzialaj~
cych na 'vyobrazni~, iz niepodobna opisac ich 
slowami. 

\V miarQ jake ~my wst~powali coraz wyzej, wy
ziewy 'vulkann tawaly si~ tak duszt!cemi, ze mu
~ieli~my uzyc calej ostroznosci, a mianowicie sto
so,vac i~ do wia tru, chc£!,11 si~ z bli:~yc do strumie
nia lub kratero,v. Po dlugiem nareszcie i nuz~cem 
wdrapy\vaniu si~ na nrwiska, stan~lismy o godzi
nie pierwszej po poludniu na najwyzszym cyplu 
1auna Loa, panuj~cym nad glownq, czelusci~ 

• 

wybuchu, zk~d spodziewalismy siQ ujrzcc ogniste 
fale rozhukanego zywiolu; lecz zamiast tego otwor 
wnlkanu okazalnan1 siQ pra wie calkowicie zapchu
nytn zuzlami i popiolem, z ktorych dym i gaz wy
dobywaly SiQ Z szumem podobnym do swistu pary 
uchodz~cej klap~ bezpicczenstwa. Strun1ienje la
wy wyplywaly na powierzchni~ gory dopiero o 
mil kilka ponizcj krateru, i dalej znow miejscami 
ukry\valy ic~f w przepa 'ciach podziemnych. Naj
wiQkszy z nich 1noze tniec dot'1d. ze wszystk1emi 
zakr~tami, okolo 60 n1il dlugo 'ci, a droga jego 
zajmuje srodck porniQdzy liniami wybuchow z lat 
1843 i 1 52. 

Reszt~ soboty i niedziel~ przepQdzilismy na tym 
nagim wicrzcholkn, pod golem niebe1n. W zapale 
badawczej ciekawosci nie spostrzeglismy ze zapas 
nasz 'vody pra\vie byl 'vyczerpany, a swiezej zni· 
k~d dostac Die lllOZna bylo, bo nawet sniog ~to
pnia{ wsz~dzie od gor~ca. Po1nimo wi~c pal~cego 
pragnienia musielismy oby,vac sig jedn~ Jyzk~ wo
dy na osobQ przy kazdej biesiadzie: nalezalo bez 
zw!oki puscic si~ 'v drog~ powrotnt1. 

V'{yruszywszy do dnia w poniedzialek, przyby
lismy 0 godzinie osmej rano na miejsce w ktorem 
gora pokryt~ byla dose grubym pokladem szronu. 
Pragnienie tak silnie nas dr~czylo, ze bez namy
slu wszyscy rzucilisrny siQ na ziemiQ , oblizuj~c 
chciwie piasek i kamienie. W god:1,in~ pozniej zna
lezlismy wodQ, za kt6r~ Najwyzszemu gor~ce zlo
zylismy dziQkczynienia. 0 pierwszej po p6lnocy 
otoczyla nas mgla tal{ g~sta, ze prze\vodnik nasz 
stracil kierunek drogi, i musielisrny zanocowac 
w miejscu. vV c wtorek rano puscilismy si~ na los 
szcz~scia w dalsz~ podroz, i rzeczywiscie pomysl
nym wypadkienl trafilismy na sciezkQ prowadz~· 
CC1 do szczytu 1\:ilauea, gdzie wypocz~lismy i za
noco,vali. NastQpny dzien przeszedl na rozmierze
niu gory i zebraniu niektorych mineralow, a we 
czwartek byli ~my z powrotem w I-Iilo, po dziesi~
ciodniowej blizko nieobecnosci. 

Hilo znajduje si~ teraz w stanie pos~pnego ocze
kiwania. "\Vielka czelusc wierzcholka Mauna Loa 
nie przestaje bye czynn~, i potok lawy coraz bar
dziej si~ do nas zbliza; juz tylko dziesi~c mil prze
dziela nas od niego. Jedni z mie zkancow gotuj~ 
si~ do ucieczki, drndzy bezczynnie opuszczaj~ r~
ce; lecz wszyscy l~kaj~ sig przy zlo8ci. 

22 pazdziernika. 
Obawa wyrazona w ostatniem mojem doniesiE · 

niu nie ziscila si~ dotq,d, dzi~ki Bogu. Wprawdzie 

• 
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czynno ~c wulkanu nie ustaje · i strnmiei1 ognisty wod~ jej pomi~szal z w~glem i sokami drzewnemi. 
posuwa siQ coraz dalej ""' gl~b' lasow przyleglych Przed samym zachodem slonca przewodnik ka
miastu; lccz ila jego zdaje si~ slabn~c i post~p zal nam opu 'cic koryto Wajluku. Zwrocilismy i~ 

• 

wolnieje. Zreszt~ wiadomosci w tym wzgl~dzie pod k~tem prostym na prawo, i po chwili ujrzeli-
nas docltodzC!ce dosye nliQdzy sob:~ s~ sprzeczne. sn1y potok wulkaniczny, w odleglosci zesciu tyl
Jasaln, znlcdwo odpocz~wszypo trudachpierwszej j ko s~zni. Bylismy na prawym czyli poludniowym 
wycieczki i obarczony obowi~zkami powolania, jego brzegu, o dwie mil mniej wi~cej ponad naj
nie moglcn1 dotychcz:1s pomyslec o przed iQwzi~- f nizszym jego punktem. Cala powierzchnia strumie· 
ciu powtornej; lecz skoro tylko Wl)ln~ znajd~ nia zasian~ byla niezliczonemi ogniami dopalaj~
chwil~, zantierznm znow puscic t.,;iQ 'v drag~. cych si~ mineralow i tworo\V organicznych. 01-

Liczytny dzi ~ siedmdzicsi~ty drugi dziet'1 wybu- brzymie drzewa, ktore przez kilka godzin, a na· 
chti, a ila jego, jak wspon1nialem, prawie i~ nie wet przez dzie1t caly, tawily opor zni zczeniu, 
zmniejszyla. Lawa ten an1 111a charakter co w da- padaly w naszych oczach, podci~te trawi~cym zy
wniejszych wybuchach, zawieraj~c, procz stopio· wiolem, podczns gdy inne, uniesione z micjsc wyz
nych czQ8ci tnctalicznych, najwi~ccj sinrki i iar- szych, tloczyly si~ razem z la'v~. 
cznnu wapnrt. W spomnialem juz w sprawozdaniu z pierwszej 

15 li topada. wej wycicczki ze potok z glownej czelu 'ci wul-
Od trzcch mie~ iQcy przeszlo fauna Loa plo- ltanu 'vyplywa kanalem poclziemnym, i dopiero zna-

1nienne wyrzuca potoki, i traszna j go czynno ~c cznie nizej wy tfJpuj~c na powierzchni~h wk. ztalcie 
trwa dot~d w calcj silo. Dlugo i bardzo dlugo jezior ognistych zalewa pla kowzgorza. Tu g6rny 
z sm1ertcln~ trwog~ czcknlismy chwili w ktorej poklad lawy wkrotce stygnie i czernieje ~ lecz pod 
potolc ni '"' ZCz~cy ogarnic nasze pola, zalejc port, t~ rna <!- ze korupial'! zarzq,cc pr~dy tocz~ iQ co
spali 0l~rQty i 1niusto pogrzebie 'v rninic. Obecnic raz dnl 'j, miej cami naglym blyskiem dobywa
jednnli:, przy coraz wolniejQcynl po t~pic lawy, j~c i~ na \vicrzch. 
obfiwa naszn ~nacznie i~ ztnniej .. zyln. l)odll1g I ierw z~ noc przep~dzilisn1y o 10 kroko'v od 
wszelkicgo podobie!1stwa do prawdy zdaje sifJ ze trumienia, przypatrnjQ-c i~ jeCTo ruehowi z uczu
je ~li krater bnchnc nie 1)rze tanie, · ogni ty jego ciem na 'vpol rozkoszy, na wp6l przerazenia. Po
strumiei't znajdzie kres w morzu. ( zcknjn1y wi~c, wierzchnia. lawy w wi~k zej cz~sci byla cznrn~, 
ufni w n1ilo icrdzie Boskie. nn.jezon& topionemi i zw~glonemi szcz~tkami, 

Zalat\vi,vszy niektore prawy donlO\VC i obo· ktore z\volna gQ t~ mass~ posnwaly sig kn brze
\Vi~zki uuchO\Vnego, 31 pazdziernika w to,vn.rzy- gom. Tyrn po obeln tanowisko na ze w ci~-
twie p. l~itson i trzech krajo\vc6w raz ~e . zcze gu nocy zo tnlo niemi prtv.vie otoczonc, i rano, 

udale1n i~ \V podroz ku g6rzc. 'Veszli ~my '\V o·g- \V kilkana ~ cie 1ninut po na ·zem odej 'cin, drzewo 
stwin .,, i tornj~c obie drog~ przcz zn.ro 'la, z tru- pod ktor(hu noco,yali t.my .zaj~lo i.., plo1nieniem. 
dnoscif! tlotarli ~my do rzek.i \\'r ajluku. Z nie lycha- Glowny pa. lawy zawarty je t rzek~ vVajluku 
nym mozolem post~powalistny jej korytcm kamie- plyn~c~ na wscbod i icdnym z gl6wnych jej stru
nistem, brn~c \V wodzic niekiedy po pas, po 'liz- mieni po ilko,vych. _biezQ.cym od poluclnio-zacho
guj~c siQ i padaj:J;c co kroku. 1iej cami napoty.. du. Dlo. cloklaclniejszego zmierzenia szerokosci te
kalismy pr£!dy lub katarakty, kt6re na zmuszaly go pasu, pragn~li 'my przebyc go w miejscu gdzie 
opuscic lozysko rzeki, a wtedy po,Yolniej je zcze grub zy poklad zastygh:!j lawy zda\vnl siQ na to 
trzeba bylo przedzierac siQ przez la prawie nie- pozwalac. Lccz "\V wielu punktnch powierzchnia 
przebyty. Przytem deszcz padal u}e,vny, i g~ate potoku byla wyd~t~ od par cia we,vnQtrznego, i 
jego krople, p~dzone wiatrem' bily na.m prosto z wyd~c tych nieu tannie ogni te wytry kaly zro
w oczy. Robilismy na godzin~ nie 'vi~c 'j nad p6l

1 
dla. Nie bylo ani jednego s~znia kwaurato\vego 

mili do poltorej, \V miar~ jak wi~k'" ze lub mniej .. f bez takich szczelin, i tylko ci~glem zbaczaniem 
sze napotykalismy przeszkody. i w zygzak mozna ich bylo nnikn~c. "'V miarfJ je-

Wkr6tce spostrzeglistny ze kolor rzoki . tawal I dnak jakesmy naprzod post~powali~ przeszkody 
si~ coraz ciemniejszym, a nakoniec pru \Vie czarnym, , stawaly i~ coraz cz~stszemi; przytem gor~co tak 
z czego wnosilismy ze potok lawy musial j~ gdzies bylo nieznosne, ze musielismy rozpocz~c odwrot. 
powyzej dosi~gn~c, i spnliwszy nadbrzezne lasy, Wkraczanie na law~, swiez~ jeszcze i dymi~c~, 

• 
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wyda siQ moze nieobeznanym z natur~ zjawisk \vul
kanicznych zbyt zuchwal<~n1, a nawet niepodobnem 
do prawdy; objasnie przeto winienem ze zwierz
chnia skorupa ognistego plynu zastyga wkrotce 
w grubosci od 6 cali do 2 stop, a pod nif1 dopiero 
toruj~ sobie drog~ potoki, jak woda pod powlo
k~ lodow'!, gdzieniegdzie tylko wydobywaj:J:c si~ 
na zewnq.trz. ~fozna wi~c bez 'vielkiego narazenia 
chodzic po miejscach stwardnialych, i tylko nie
znosne gor~co, dusz~ce wyzie,vy, oraz wytryslti o 
ktorych \vyzej wspomnialem, czyni~ tQ w<Jdr6wkQ 

. niebezpieczn~. 
Nie znalazlszy miejsca w kt6re1nby przebyc mo· 

zna bylo strumien wulkaniczny, a nadto ostrzezeni 
przez przewodnika ze z powodu ulewnego de
szczu nalezy wkrotce spodziewac si~ zalania pla
szczyzn przez wodg potokami z wyzyn spadaj!!Ct1, o 
godzinie 10 rano cofn~lisn1y si~ ku rzece. Fale 
Wajluku, znacznie juz 'vezbrane, bardzo utrudnily 
nasz pochod, pol~czony tym razem z rzeczywi
stenli niebezpieczenstwy. ZmQczeni tez niezmier
nie, poczerniali od dymu i przcmokli do nitki, wro
cilismy do miasta w stanie najoplakanszyn1. 

20 listopada. 
. Od czasu ostatniej mojej wycieczki strumici1la-

wy zblizyl siQ jeszcze o dwie mile. Oddalenie jego 
od brzegn wynosi juz tylko lnil osm. PominlO 
przykrosci drogi, mozna teraz w jed~yn1 dn~u do
siegn(!c go i powrci~jc. Post~puje juz tylko z szyb
kosciq. jednej mili na tydzieli; lecz pr~dkosc ta 
zape"\vnc si~ zwi~kszy skoro przebgdzic lasy. Po 
szesciu a najdalej osn1iu tygodniach rozwiC!ZaC SlfJ 
musi straszliwe pytanie, czy Hilo jstniec nadal b~
dzie po~h·od otaczaj~cej/je zieleni,- czy legnie w gru
zach pod tchnieniem nisz"cz<!ccgo zywiolu. 

••• . ,. 
... a tcm konnzy sifJ spra\Yozdanie p. Coan. Po-

dan~ przez nicgo 'viadon1osc z pozni.ejszych donie
sien dopelniamy jak nastgpuje: 

1/onolu/u (stolica wysp Sandwich) 2 SIJJCZnia 1856. 
Potok la,vy postQpuje ci~glc w szerokosci mil 
trzech' i juz tylko 0 szesc mil oddalonym jest od 
Hilo, ktoremu zagraza zalaniem. 

1 lutego. Odleglosc lawy od IIilo wynosi mil 
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pi~c. Mieszkancy gotuj~ si~ do opuszczenia miasta. 
1 112arca. Lawa plynie bez ustanku z czelusci 

Mauna Loa, i odlegl~ jest od przystani juz tylko 
na mil cztery. 

Ostatnia nareszcie wiadomosc zawiera te tylko 
slown: 

20 1narca. vVulkan nic przestaje bye czynnym. 
Wybuch ten nadz\vyczajnie jest waznym i za

sluguje na dokladniejsze zbadanie naukowe. Podo
bnie jak wybuchy z lat 1843 i 1852, zostal on za
powiedzianym zjawieniem si~ swiatlego punktu 
na 'vierzcholku gory. Przez caly czas jego trwa
nia nie dalo siQ uczuc ani razu trzQsienie ziemi, a 
lawa buchaj~ca z krateru odznaczala si~ niezwyklCJt 
plynnosci~. Godnem jest takzc uwagi ii p. Coan 
w sprawozdaniu swojem nie wspom1na wcale o 
przedmiotach stalych , jak zuzle, kamienie i t. p., 
wyrzucanych w powietrzc z czelusci wulkanu, co 
przy wybuchach innych gor prawic zawsze rna 

• • 
lDieJSCe. 

W koncu wspomniee nam jeszczc wypada o cie
kawym ella nauki fakcie, ze nieco wczesniej w tym· 
ze roku (1 maja 1855) rozpocz~l si~ wybuch Wc
zllwiusza, z \vielu wzgl<Jdow, a mianowicie z bra ... 
ku trzQsie1l., z plynnosci i obfitosci lawy, tudziez ze 
szczuplej liczby wyrzucanych z kratcru przedmio
tow stalych, nadzwyczaj podobny do wybuchu 
il1auna Loa. Napro\vadza to na mysll~cznosci ja
kiejs mi~dzy temi dwoma zjawiska1ni, i zdaje siQ 
potwierdzac zdanic p. Perrey, ktory utrzymuje iz 
WeWDC!trz planety naszej odbywa SiQ ruch peryody
czny, podobny do przyplywu i odplywu morza. 
Podczas ostatnicgo wybuchu 1iV ezuwiusza uwaza
no dwa 1·azy na dziei1, rano i wieczorem, silnicjsze 
plynienie lawy, i to w przerwach regularnych, nie
co dlui.szyck jak rlwanascie p;odzin. Nadto oba 
'vspo1nnione tu wybuchy rozpocz~ly si~ przed sa
m'! zmian(}: kwadry, wybuch Wezuwiusza w wigi
li~ pelni, wybuch Mauna Loa w wigilit1: nowiu. 
Zaprawd~, porownanie do przyplywu i odplywu 
morskiego, odbywaj~cego si~, jak wiadomo, takze 
co 12 godzin 22 minut i zaleznegood wplywu ksi~
zyca, n1in1owolnie si~ tu nasuwa. 



• 
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• KANDYDACI DO PREZYDENTURY 
• I 

STANO \i\T ZJEDNOCZONYCH. 

Bkot1czy la si~ walka wyborcza, ktora tak dlugo 8 ); chociaz zliczywszy glosy indywidnalne, wypap 
wstrz~sala calym zwi'1zl{iem atnerykanskirn, a w ko- da dla niego wi~kszosc tylko prosta (Buchanan 
Jach dyplon1atycznych Enropy zywe obudzala za- 1, 725,000, Fremont 1,250,000, Filln1ore 750,000). 
j~cie. Byla to walka nietyle osob co zasad, walka Pan Buchanan we wszystkich Stanach poludnio
d,;v6ch wielkich stronnict\v dziel~cych dzis Stany wyoh czyli niewolniczych otrzymal wi~kszosc, 
Zjednoczone na dwa przeciwne obozy: rlernolrra- ktora w kaidym pojedynczytn Stanie \vynosic n1o
/OII' ( tronnik6w nievvolnictwa) i ?'epu!Jtilrrzndw czyli ze okolo 8,000 glos6w. Z pi~tnastu z·ato Stanow 
aholityo?lisldtv ( d~zqcych do zniesienia niewoli ). polnocnych ( pr7;eciwnycb niewolnictwu) cztery 
Kandydaten1 stronnic- tylko, to jest Pensyl-
twa pierwszego byl p. wania, New- Jersey, 
Buchanan, drugiego p. Indiana i Illinois, o-

Fren1ont, i ci dwaj tyl· swiadczyly si~ za nim; 
ko rzeczywiscie groz- w Stanach zas w kto-
nen1i dla siebie byli rych zwyci~zyl p. Fre-
przeci,vnikan1i; trzeci n1ont, wif2kszosc jego 
ho,vien1 pretendent do wynosi n aj m n i e j po 
godnosci prezyclenta 50,000 glosow, w Mas-
rzeczypospolitej an1e- sachnsets nawet 69,000 

• 

ryka!1 kiej, pan Fill- a w Ne\v-York 77,000 . . 
rnorc, kandydat stron- Liczebne to poro-
uict,va /rnounlollzingow \vnanie wazne nastr~-
(staro,vierc6"vpurytai1- cza uwagi co do przy-
skich, przeciwnik6w szlosci kwestyinie~ol-
wszelkich z y w i o lo w nictwa w Ameryce. Sci-
obcych, a zwlaszcza sle biorq.c.tryun1fp.Bu-
in1n1igracyi), od san1e- chanan jest tylko try-

. go poczq.tku ruchu wy- umfen1 tranzakcyi;jego 
borczego zadnych nie wyb6r j est now y n1 

mial '\vidokow. kompro1nisen1, zawie-
\\Tiudonlo ze podlug szenien1 bi'oni. odloze-

konstytucyi Stan 6 w niem na pozniej wazne-
Zjednoczonych prezy- go rozstrzygnien1a. U-
dent po,vinien otrzy- trzyn1anie s i ~ j ego 
n1ac 'vi~kszosc bez- , przeciwnjka, pan a Fre-

. wzgl~dn'!, to jest prze- Buchanan. n1ont,byJoby spowodo-
szlo pol ow~ og6luej liczby gloso,v: "~ rnzie zas "\valo wybuch wojny mi~dzy dwoma wielkiemi stron
gdyhy zaden z kandydut6w nie osiqgn~l wyn1a- nictwan1i na kt6re dzieli si~ g16wnie zwiqzek ame
ganej wi~kszosci, kongres rozstrzygn pon1i~dzy rykat1ski, oderwanie si~ Stanow poludniowych nie
dwon1a z nich majq,cenri najwi~cej glosow. \\Ty- wolniczych i utworzenie osobnego zwi'!zku. Pier
padek ten wszakze dotychczas ani razn nie zda- wszy to raz w historyi Stan6w Zjednoczonych wal
rzyl si~ 'v Ameryce.. I teraz nowo-obruny prezy- ka przy wyborze prezydenta staczala si~ w szran
dent, p. Buchanan, otrzymal wi~.kszosc bezwzgl~- kach niewolnictwa i abolicyi. v\Tyraz na ktory da
dn~, przynajmniej podlug glos6w poj edynczych wniej kaidy obywatel nmerykai)ski bylby zadrial, 
Stan ow (Buchanan 174, FrEhnont 114, Filln1ore przej~ty oburzeniern i tr,vog'!, 'vyraz: zer''"anie 
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z\Yic~zku tano\v .. rozdzial, tym razen1 \VyJnieniony 
byl glo 'no i stal siQ haslem wyborczem. 

To 'vlasnie zatrwozylo ¥vielu oby,vateli Stano\v 
p6lnocnych, tronnik6"v zniesienia niewolnictvva, 
a przynajn1niej z::u11kni~cia go \V jego dawnych 
grnnicach, i ta to cz~sc umiarkowanych konscr~ 
,vaty. t6'v stn,n owi wi~kszosc otrzyman~ przez p. 
Buchanan. In1ponnj'!ca atoli cyfi-·a mniejszosci pana 
E retnont~ nie podziewuna i nieprzC\Vlclywana przez 
nujgor "'t zych na\vct stronnik6w koalicyi, jest za
po,viedniQ zwyci~zt\va dobrej spra,vy w niedalc
kiej przyszlo ·ci Dzis 
Jeszcze i\.tnery kanie, 
dla powoc16'v polity
('znych, nnikaj~ o ta
tecznej walki, i unikac 
j ej b~d~ dopoki tylko 
zdolajq, uzywaj~c Jro-
oi ko1npron1iSO\V i ocl
rocze{l; zawsze j ednak 
j est to tylko odwloka, 
niezdolna na cllugo po
,vstrzyn1ac try u m fu 
najs,viQtszych iuterc
"'6"· lndz ko ~ci. 

wyslany do Peter burga z mis Ytl pe~yalnC! zn.,vnr .. 
cia pierw zego traktatu handlo,vego mi~dzy R o -
sy~ i Stan ami Zjednoczonen1i, 1nial spo obno&e 
okazania S\vej zrQcznosci dyplomatyczncj. \\r ro
ku 1845, za rz<1d6w prezydenta Polk'a, zostal ·e
kretrtrzenl tanu (ministrcm spra"v \vcwn~trznych i 
zagraniczuych ). W roku 1853 An1cryka, potrzc
bujq,c wy lac do Anglii, celetn zalutwicnia niekt6-
rych kwestyj pornych, no.jzdolniejszcgo ze S\vo
ich dyplotnat6w, wybrala p. Buchanan, ktory spel
nieniern tej no,vej n1i'5syi niemalQ, \Y s'vcj ojczyznie 

uzyskul popularno 'c. 
D\va lata tcn1n, w pa7.· 
dzicrnikn 1854 rolcu_ • 
n1inistro wie S t a n 6 w 
Zjednoczonych w Pa
ryzu, Londynie i l\1a
drycic po,vziQli 1nybl ... 
zlozenia k on gr e ·n 
u· II'OJ.kr;., i w celn tyn1 
d a 1 i s o b i c sch adzkQ 
w Akwi granie i 0-
stendzie, g<lzie bardzo 
powaznic stanowili o 
losach przyszlej poli
tyki swiata. Pan Bu
chanan przcwainy bral 
uuziu,l w tych uroczy
stych konfcrcncyach, 

Po kilkn tych slo
'vach \vstgpnych, ko
niecznyeh ella zrozn
mienia 1noralnej ,yn, .. 
~no'ci toczoncij w ro
ku nplynionyn1 \valki 
'vyborczej, przy .. tQpu
jcmy do kre~lenia kr6~ 

tkiej charaktcryst y ki 
trzech O'lo,vnych w niej 
,v ~ p 6lza wodni kow, 
(kt~rych tn podajetny 
\Yizernnki) zntrzyn1u Fremont. 

z ktorych nrodzil lj~ 
IniQdzy inn en1i sht\vny 
O\V n1anifc. t o przylf!
czenin ICuby do ~ta

no\v Zj cdnoezonych, 
znany pod naz\Vi! n1a
nifcstn ost\:nclzkicgo. 
Trzej czlonkowic kon-

• 

j!!C si~ naturu.lnie najdluzej przy p. Buchanan, ja
ko znjtnnj~cy1n wa%ne dzi~ stanovvisko w S\viccie 
p o 1 it y e z n y rn. 

P. IJuchruuJu, no\vy prezy<lent Stano\v Zjedno
czonych, nrodzil i~ \V 1791 roku, 1na \ViQC obecnje 
lut 65. Od mlodzienczego juz wieku zapowiadal 
on 'vy okie zdolnosci, i wczesnie tcz wszedl w sfe
r~ dz1alan politycznych. vV 23 roku zycia wybra
uy jnko reprezentant do kongresu, byl jednytn z naj
o-orliwszych tronnik6w doktryny Monroe, ZC!dajq,
cej, jak \Viaclon1o, wcielenia do 'tano\V Zjednoczo
nych ealego l~du Ameryki. 'V latach 1< 31 - 33 

K SIEGA I "~rATA. Cz. r. I\. VI. 
• 

• 

grcsu vv raporc1e z S\VO-

ich <lzialai1 zalecali l'Zf!dowi amery ka11sl{ic1nu a by 
najprz6d ofiaro,val Ili~zpanii pC\Vll(! utnn1g za 
przedaz tej kolonii; w razie zas odrzuccnia. tej pro
pozycyi, mo,vili clalej, JIOnielDrti /(ubrt ni~otlbicie 

polrze!Jnq jest rl/a ht):piec-:e7istu·rt II([S:ego ulroclzfl
neti,o :zcirr:.lru, przeto, podlllg wszelkich praw bo
skich i ludzkich, b~dziem mieli prawo \vydrzcc jq 
I-Iiszpanii, je ~li tylko uczynic to zdolatny. 

Nie nalezy jednal{ zapominac zc 1nanifcst ten rna 
juz clwa lata wiekn· p. Buchanan byl \Vowczas kan
dydatem do prezyclentury, a dzi~~ jnz zostal prezy
dentem. Pon1in1o \Vi~c przyst~pienia clo n1anifcstu 

• 

•') 
[) 
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i uroczystcgo pono,vicnia ohj .,tych nin1 o ~wiadczcn my kopaczow, z razu szumowiny roznych spole
z trybuny publicznej na 1neeting n w Cincinnati, cznosci, ktore zwolnajednakze zaczynajq, si~ oczy
bardzo WQ.tpie nulczy ezy zcehce 1vpro\vadzi0 go szczac i \vkrotcc moze zloz~ jed en z najbardziej 
w wykonanic. owy prezydent jcl t 1·aczej czlo- zajtnujf}:cych Stanow Zwiq,zku a1nerykan kiego. 
wiekicn1 dobijujC1cytn si~ popnlnrnosci i zaszczy- Nazwisko p. Frc1nont wskazuje pochodzenie jego 
t61-v, niz ilnyn1 luuyslenl prngn'!cyn1 urzeczywi- francuzkie. 
tnioe glosno vvyzna- P. f,iltJnore, kandy-

"vnnc za ady politycz- dat stronnictwn kno\v-
ne. ':V kazdyn1 razie :{lothingow, nie pier-
pan I~nchanan nut t~ w zy raz takze 'VY t~-
'vyi zo~c nad \VOinl puje na \vido\vniq. poli-

1) oprz0clnil{iC1n, pt"tnenl tycznq,. Byl 'vice-pre-
f:l :crcc, z0 uajcloklu.. zydcnten1 podcza rzq,· 
clnicj ohcznany je t ze dow jencrala Taylor, ... 

L. prawruni cnroprj kte- a nawet, po naglej je-
mi; nien1a lt1 bo,vicn1 go sn1jcrci, znst~powal 
czQsc S\vego zycia pg- go przez czas jn.kis 
tlzil jako r cprezcntant w prczydenturze. T~ · 
z\vi:!zkn przy d\vorach go ~c charakteru, pol~-
z a g r an i · z nyc h. czona z unliarko\va-

,,,.. sto. unkneh \Vi Qc nietn, czynilaby go Ino-
z innc1ni krnjatni b~- zenaj,vla ~ci\v zyn1 po-
dzie 011 rn6glrOZ\Vill<!C srednikieiU m i Q d Z y 
dos,vio.dczcnic bartlzo Stanatni 1 6lnocncn1i i 
rzuclko zdarznjqcc si~ poludnio\vetni roztlzie-
\Y ' tauarh Zjrclnoczo- lonen1i k \V c sty'! uie-
nych, i ~podzit~ \vac i~ "'olnict\va. 1\Iowy tez 
nalczy ze \V <L~ialanin.th tego n1~za stanu na 
>.; 'vy ·h ze,vn ~t rzny ·h i zgron1adzcniach przy-
\VC \Yn .. trzny·h trzy- IN' goto\vawczych ~ wiacl-
111t.H.~ i~ b\;dzic drogi .. ~ CZCl! o jego \V tyn1 wzgl~-
utninrko\vania. I oLlo- Fillmore. dzie zasadach. ,, Jie-
bno jnz na,vet i ,v k\ve tyi niewolnict,vn. pan Bu- chcialbJin nigdy, powiedzial on miQtlzy innemi, 
chanan zmicnil S\ve opinie i os,viadcza iQ za przy- bye prezydenten1 jednej cz~ 'ci narodu przeciw 
j~cien1 l(anzn do Z\ViCJ:zku juko .,tanu \Volnego. drugiej.'' Trudno wprawdzie przeniknq,c jakim 

P. r'J'eJnonl, knndydat stronnict,,ra republika!1- sposobern pan Filln1ore pojednacby zdolal tak 
skiego, nic polozyl wprawdzie tak znakomitych sprzeczne i wzaje1nnie wyklnczaj~ce i~ intere a; 
zasluo' politycznych, lecz je t to czlo,viek bardzo w kazdyxn jcdnak razie, jezeli po'"'iada t~ tajemni
, wiatly ~ za,vdzi~czaj~cy przed i~bierczo ~ci wojej c~, powinicnby jej nauczyc terazniejszego 'vy
ogronlny 1naj~tek o obisty. On picrw zy ek plo- brarl.ca narodu, kt6remuby ona niezawodnie bardzo 
ato\vac znczf1l bogate kopalnie kalifornij kie, i i~ przydala. . 
'ci~gnqJ tan1 ze \V z y tkich cz~tici ~ \viata o'vc tlu-

., 

• 

• 

• 

• 
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KATAKO MB Y. 

~tawilistny, ,v ci~gu istnienia tego pisma, przed I nltunie. Dalej jeszcze w obszernych korytarzacb nu.
oczy czytelniko'v szereg obrazow ze swiata zwie- potkac tnozna tak zwane stutlnie, czyli sklady Inu
rz~cego i ro ' linn ego, charakterystyczne i zajtnu- n1ij, ozdobione CZQSto malowidlatni lub pJaskorze.t
j~cr. ~ ceny z zycia spolccznego In dow dzikich i cy- bami. Studnie te, gl~boko i pr·ostopadle wylcute, 
wilizo,vanych. Dzis niech nam wolno b~<lzie skre- zajtnuj~ prawie cal~ szerokosc korytarzow, zosta
slic zarys pobiezny tajon1niczych 0\Vych podzie- wiajq,c po bokach W~ziutkie tylko przejscia. ala 
tnio,v, w ktorych dawno zaginione pokolenia czoka- za sal~, korytarz za korytarzen1, polq,czone scho .. 
j~ <lnia zmartwychw tania, pom6wic o mieszkaniu dami to na dol, to w gor~ wiod'J!ce1ni, ciq,gn~ si~ 
zn1arlych, o katako1nbach. talt bez konca, t\vorz~c pra,vdziwy labirynt ol-

Olbrzymie sklepienia skaliste, niezmierne kory- brzy1nich budowl podzie1nnych. 
tarze i groty, rozlcgle ogrody otwieraj~ si~ tu Na lewym brzegu Nilu, nieopodal wioski Gur
przed na zyn1 wzrokiem. vVszystkie ony sluzyly, nah, znajduje sieJ jeden z najgodniejszycb uwagi 
jak ~i~ zdaje, zyj(!cym, zanim zostaly 1niejscem zabytkow tego rodzaju. Micj ce to, jak si~ 7a]aje, 
o tatnjego .. poczynku zmarlych; zar6wno bowiem bylo grobowccn1 kaplan ow, i w wielu wzgl~dach 
\VSpania}e groby krolow egipskich, przechowane rozni si~ zupelnie od katakomb pospolitycb. ze
pod piaskami libyj kiemi, jak katakomby rzyrnskie rokie galerye prowadzq,ce w gl~b" gory pokryte s~ 
i ''"" uo,vszyn1 dopiero czasie przeznaczone na sklad 

1 
doskonale przechowanemi hieroglifami i p]asko

pogrzebowy katakon1by paryzkie, byly widocznic rzczban1i, wyatgpuj~cen1i na tle r6zo"rem' ktorcgo 
pocz~tko\YO loman1i kamicni budo,vlanych, zaopa- swiezo 'ci zatrzec nie zdolal nawet przebieg kilku
trujf!.cemi potrzeby krajowc6w, i dopiero po do- dziesi~ciu \Viek6vv. Wnijscie od strony rzeki przed-
tarczeniu 1nateryaln na wzniesienie licznych gma- stawia jakby podw6rze otoczone kolumnad~. Na 

cho\v i grodow pot~znych, zalozono 'v nich schro- pra,vo brama prowadzi do dwoeh sal bogato 
nienia poI miertne. ozdobiony ch rzezb~ i tnalowidla1ni; druga brama 

Przyjrzyjn1y siQ nasa1nprz6cl starozytnym kata- na Ie,vo daje 'vyj 'cie do obszernego sklepienia, 
kon1bom egipslrhn, tnk zwanym grohouz !rrolewslrhn zakot!czonego dlngim korytarzem; srodkowa na
pod Tebami, jako najdawnicjszym i najwifJkszym. rcszcie \viedzie do trzech wielkich po sobie id~cych 
Podanie Arab ow ie groby te mialy kiedy ~ podzien1- komnat, a z tych o tatnia graniczy z labiryntem 
uq, l\:ommunikacy~ z pyramidami mcmfij ·kiemi nie wykutych w skale i najdziwaczniej powil{lanych 
je t 'Yprawdzie udowodnione; tyle jednak pe· galeryj i kruzgankow, w ktorych l<ilka studni 
'vna ze nie znamy jeszcze calej ich rozleglo ' ci i z mu1niami nosi slady grabiezy. W ogolnosci 
tnnie1nn.nie iz dosifGgaly niegdy ' dawn ego portu w znanych dzi' katakombach egipskich rzadko 
Alek ... anclryi, lq.czCAC si~ z grotami znanemi pod mia- kiedy napotkac mozna grobowce nietkni~te; z(!dza 
nen1 . ..lazni Kleopatry'', dosyc podobne jest do zysku niezmierne zrzq,dzila w nich spustoszenia, i 
prawdy. Przebiei1ny szybkin1 krokiern to kolosal- ba zorn Egiptu nalezy si~ wdzigcznosc ze w osta
ne n1iusto umarlych. tnich czasach zttkazali najsurowiej sprzedawanie 

Z\vykle te podzien1ne klepienia ktore cal'! pod- podroznym starozytnosci, zachowlljC!C sobie sam 
taw~ pa ma kalneO'o na lewym brzegu ~iln ty- prawo czynienia umiejQtniejszych poszukiwan. 
i~cznen1i prze ialy 'vydr~ienian1i, zaczynaj~ '"·j~ ~1in~wszy owe studnie 1numiowe, przechodzi si~ 

9d wielkiego przedsionka czyli groty wst~pnej. ozllobn~ bram'1 do szerokiej galeryi, obfitszej je-
ciany tej groty pokrywaj~ hieroglify i kosztowne szcze \V hieroglify i pamiC!tki roinego rodzaju od 

niekiedy ozdoby a dalej \vspaniala arkada pro- poprzednich, i mieszcz~cej po obn stronaeh wn~
wa lzi do sal wykntych w skale, na 15 20 stop ki z wyciosanemi w postawie siedz~cej pos~zka
wy okich j w partych kolumnami. Po obu stronach mi. Dalej nastfJpuje szereg sal Jotychczas, z po
tych al znajduje si~ tnno ... t \vo "\Vn~k (nisz) rozmai- wodu duszC!cego w nich powietrza.. niezbada
t ej gl~bokosci, w ktorych mieszczq. si~ pojedyncze nych, a zamieszkanych tylko przez niedoperze. 



• 

• _. 20 -

'''ln.~ciwe groby krole\vskic lcz'! na zachod od Osten, ktory go zwidzillat tetnu kilkana ~ cie , 1nu
w.j lVIcdinet-Ahu, w CZQ.~Ci doliny nilo\vej zwanej sialby zapelnic calc torny, i niezawodnie, pon1iino 
dzis Behan ell\1la.luk. Zn.n1kni~to dwon1a rz~da1ni najsun1icnnicjszcgo nicodst~powania ocl prawdy, 
·kal i przysypanc niczrniernym pokladetn gruzu, zostalby przez egol poczytany za n1arzyciela. To 
\vnij ~ cic do tych picczar hcrmctycznic pra~rie ubcz- rnn6st\vo nieprzcliczone kruzgankow, kolnn11Utd, 
pieczon0 jrRt ocl przystgpn po\vietrza zc,vnQtrzne- pieczar i sal ci(!gneJ:cych si~ we dwa piQtra; te n1i
n·o. G·cly . lot'tcc poludniovvc prostopadlc swe liony hieroglifo\v: i obraz6w najde1ikatnicj 'vykoi1-
prolnicnic r.luca na ob'nazonc szczyty sku.!, WQdro- czonycli· ta s\vietnosc koloro\v jakby '-VczorC1j na
'viec oduychau led\vo 1nozc kn~arnem i du Z(}:ccn1 loionych, przechodzi rzcczy,vi~cie . \vszy tko co, 
dokola po,victrzetn, i spie zy sznkac chloilu \vedlug· pojgc dzisiajszych, wydajc siQ mozli,v<hn. 
\V podzicnuien1 ztnarlych , · iedli~ ku. istotnie dw6ch Nawal przcpycbu, pracy i dr_obiazgo,vcj cierpli · 
lndzi z 01 zu.ku j enerala fi:ancuzkiego l)c ai~, kt6- wo ~ci w wykonaniu ~rzeczy nuj1nniej zyC'h i naj
ry \V n1ic iqcn 'vrzesniu 1799 roku 1niej cc to od. wi~k zycb zapra,vcl~ ta.k jest ogron1ny, iz trn
\.vidzal, do ~ lownio umarJo tu z gor~ca. Groby dno zroznmicc jakin1 sposoben1 najpot~zniejszy na
l{rolc,vskic wykutc s~ w skalach ,N rozmaitcj wy- wet wladzca I wiata pon1yslec m6gl o 'vznicsieniu 
· okoHci. Z szc~cthdcsi~ciu, ktore wyn1ienin lie- ta,kiego ponn1ika.'' Tyle p. Prokc ch. 1\iy jednak, 
rodot, dotychczas odkvyto dopierQ sze nu. ~ cie, pomin1o slu znego z:w~tpienia znakon1itego tn.ro
nalez'!cych do dyna tyi tcban. kiej. Pojcdyncze zytnika, sprobujtny choc w kilku 'vyrazach da ' 
groby J'Ozni~ Si., lUi~dzy sob~ rozkladen1, \Viclko· czyte)nik0111 wyobraienie 0 cudach tego grobn. 
~ ei~ i liczb~ picczar · to jcdna.k n1ajq, \vspolncgo, ''r <Jdro\viec po 29 wykutych w . kale schoclach 
iz \VC 'V ·zy tkich d}nga galcrytt, przcz \Vi ~k Zt1 przyby\va UO brarny duj(!Cej 'V);jscic na ob zerny 
lub 1nnicj ZQ: ilosu al py znie przyozclobi onych, korytarz, ozdobiony pigknctni pla korzczban1i. 
pro\.vadzi do ali gl6,vncj, przcz tnrozytnych Egip- Ztan1tqd po stopt1iaeh dalej \V p)Qb · pro,vadz~
cyan Z\VUnej :[o/q. \\T tych glo\Vllych grotn,ch, cych W tQpujc SiQ do przcjscia zakotlCZOUeiTO crlQ .. 

przc,vy~szajqcych innc rozn1iaran1i i bognc£,ven1, bok~ studni~, ktorej pod\Yojncin, jak iQ zclaje, 
:;poczy\valy n1nn1ie san1ych kr6I6,v, ~ ktorych je- przeznaczenien1 bylo przyj~cie nap]y,vajQccj z ze
dnak%e tlot:}d ani jcclnej od zukne nic zcloluno, wnqtrz 'vody i ukrycie \vnij ~ cia do granicz~cych 
z przyczy11y znpc"rnc grabiezy poprzcdznjQcych z ni~ dn.lszych pieczar. Przytykajf!CC do stndni tei 
cpok~ badal1 nnukowych. · clrzwi byJy zan1uro\vane i pokryte podobnen1i jak 

Zc znanych uzi ~ grob6'v krolc,vskich az po nnj- cula scinna m!tlo,vidlami. Ale Belzoni nie clal i~ 
now._ ze czn~y za najwigli: zy i najokazal~zr poczy- u\vie ~c pozorem, i 'vrbiw zy ot,vor 'v Jcianie, 
ty,vnno grab Ralnze a niidnlnm. I cianr licznycli 'vszedl do ob zernej I \V: purtej czter~ kolume.an1i 
jego kotnnnt pokryte s~ 'vicrnetni 'vyobraze.nian1i sali ._ gdzie przepych sztuki taro-egip kiej zaja-
przQto'v doino,vych, odziezy, broni, Rztaudarow, , nial przed niiu w calcj swej pot .. dzc. Dokola ali 

narz~dzi rolniczych, muzycznych i t. p. rzeczy obiega 'vyobra~enie \VQza, dz,vio·aj~cerro na :\vyn1 
uiy,vanych przcz Egipcyan, i tytn posohen1 zawie· grzbiecie nnunie. v\r. oboczncj ali hicroglify i £
raj~ \V obie hi ' tory~ obrazo'VC1 najcht\vnicj z0j cy- rrnry c<! tylko naryso,vane, lecz niepokryte jeszcze 
'viliztt?}~i tcgo ludu, b~,d~c~ dokl.a~ncn1.az do na~- ~ koloran1i. I>o d~l zych .. l sto1~nin~h c.hoclzi ~g do 
drobniC.J~zych szczcgolo,v. odbiCICIU Jego zyc1a korytarzn. 76 "top dlu~1ego a () szerok1cgo, wiocl(!-
polcczneo·o. ''' jednej na przyklad nli znajcluje cego do bran1y na ktorej kohunnach kr61 jaki I 

sifJ yn1boliczne upostacio,vanie trzech o·l6,vuych egip ·ki, \V pelnen1 uzbrojeniu: wyobrazonym jest 
ch\vil rolnict,va egipskiego: ,vylewu ._ siew6w i \V po ta:\Vie iedz~cej, z berlern w rgkn. z atnnle
sprz~tu · 'V innych znow napotk.ac n1oznn przetl- ten1 na piel\..iacli i z bognt~ przepask~. r:racl glow(} 
tnioty dotyCZ(!.Ce nauk i Sztuk pigk·nych, religii i jego UllO "" i sig orzel, trzymajC!CY \V ~ \vych zponach 
zwyczajo'v miej co,vych. Dopicro r. I L 19 niezn1or- piecz~c.~ krolc'v kQ. Brama ta grn.niczy z przej
do,vany baclacz starozytno ~ ci' Belzoni' odkryl , ciem pro,vndzqCCil1 do innej znow cali klepionej, 
grobovriec krola U sirei, przewyz .. zaj~cy je zcze 

1 
3G top dlngic~j i 2G szerokiej, gd.zie znajdowala 

tanlten wykoi1czeniein i swiezo I ci~ mulo,videl. I . ig trnn1na alaba trowa z licznenli pla korzezbami, 
,.Ktoby opisac chcial ten najlepiej ze w zy tkich 1\ naj zacowniej "' zy zape,...-ne zapytek jaki na~ staro 
dotho\l'any zabytek, powiada p. Proke ch von zytno 'c 'v tyrn rodzajo przekazala, ale n1e tety, 
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bez wieka i bez mnmij. Pier\vsze znalazl Belzoni nad \Vn~kami n1ieszcz~ si~ obrazy z czus6w rzyin
potluczone w przylegh~j piecztlrze; znak nieomylny slrich, arabskich i chrzescianskich, szczegolniej 
ze \V dawnyrh juz czasach swi~tokradzkie rgce z wicku jedenastego. W czasie atoli zarazy 'vy
przybytek ten zlupily. Sarkofag przeniesionyn1 zo- prz~tni~to te katakomby i trupy pogrzebano. 
stal do n1nzeutu londy!1skiego. Strop tej pieczary Znnjornsze od nich, lubo niekoniecznic imponu
ozdobiony jest malowidlami. Przytyka do niej dru- jq,ce, sq, lrrttako1nb,1J J'zyulslrie. Byly to picrwiastko
ga nie,vykotl.czona, w ktorej Belzoni odkryl mumi~ wo kopalnie pnzzolany, dostarczajC1ce glownej czQ
bykn. Ztatntq.d uczony badacz zapuscil si~ w przej- sci skladowej do margin staro-rzyn1skiego. Skut
scie ukosnie w skal~ zagl~bione; ale uszcdlszy niem ]{iem tego podzieinne wydrt1zenia, w szcrokosci od 
ze sto kroko,v, znalazl jezasypanemi niepodobnem 2-5, a w wysokosci od 4-8 stop, poprowadzone 
do przebycia. Dok<!dby ono pro,vadzilo, dotych- s~ bcz iadnego plnnu. Nie architektoniczne tei 
czas nie\viadon1o. 'V obocznych komnatach napo- zalety nadaj~ interes tetnu 1niejscu, ale przywiC1za
tkaltnn6st\vo mutnij, prawdopodobnie osob dwo- na dOll pami~C m~czcnstwa picrwszych chrzescian, 
ru krolewskiego. kt6rzy tu w czasie przcsladowrnl. szukali przytulku. 

Lecz dosyc o katako1nbach egipskich. Poclobne W tych ciemnych, ponurych pieczarach pierwsi 
in1, lubo nie tak rozlegle, s~ katrtkoulb!J greclrie pod wyznawcy religii naszej odbywali zcbrania, i tu 
.. A.tenami, prostopadle w skalQ wpuszczone. Za- chowali swych braci pacllych pod 1nicczem katow
gl~bienia stanowi'!ce wlasciwe groby n1aj~ ksztn}t skim. Trupy ukladano po bokach korytarzow 
1)odluznych prostok~t6w, i otoczone s~ wn~katni, w ogromnych wn~kach, zawieraj~cych CZQSto i na
w ktorych 1nicszcz~ si~ urny, lan1py i pochodnie rz~dzia m~czenskiej tortury. Krzyz nakreslony nad 
pogrzebowe. Odr~bnosc ta rozni je glownie ocl wn~kq,, a niekiedy i nazwiska ofiar, sluiyly tym 
katako1nb egipskich. Pieczary wszystkie s~ powle- grobowcon1 za ozdobQ. Znakomitszych czlonkow 
czone tnocnym, nieprzenikliwym marglem i malo- spoleczenstwa chrzescianskiego chowano w oso
'\vane na czerwono. l\iiejscami napotkac mozna ! bnych kapliczkach, aby pozostali wyznawcy gmi
szcz~tki na wp6l zbutwialych schod6w. 1 ny mogli swobodnie zgromadzac si~ przy ich 
. Okazalszemi S<l: kafttfro1nby syro!ruzkie, w staran- zwlokach, i tym sposobem zwolna powstaly od
nie wyzlobionych i calkiem regnlarnych 1)odzie- dzielne uroczystosci poswi~cone pami~ci swi~tych 
1niacb. Gl6,vna ich galcrya zaczyna si~ pod dzi- rn~czennik6w, odbywane w katakombach do cza
siajszyin ko 'ciolen1 sw. Jnna i biczy w linii prostcj sow IConstantyna Wielkiego. 
wspanialcm sklepieniem, az do n1iejsca gdzie rumo- I na wyspach /rana7·yy'slric!t, szczeg6lniej na Te
wiska ziernne tamuj~ dalsze przcjscie. R6wnole- ncryfne, znajduj~ si~ dosyc rozlegle katakomby, 
gle od tego wnijscia glownego ci4gn~ sifJ po obu obejmuj'!ce zwloki Guanchow, pierwiastkowych 
stronach mniej ze korytarze, gdzieniegdzie pod tych wysp rnieszka11cow. Najslynniejsze z nich le
k~tem pro"'tym poprzerzynane poprzecznemi przej- i.q, miCidzy Ariko i Guimar, lecz przyst<2p do nich 
'ciami. Po bokaeh tych galeryj porobione s~ cele, bardzo trudny. Gdy Europejczycy po razpierwszy 
a w nich wyciosane z kamienia sarkofagi z mun1ia- wtargnQli w tQ dziedzin~ smierci, znalezli okolo 

,. 

1ni maj~cen1i niekiedy w ustach n1onety. Sciany 2,000 mtunij podobnych do egipskich, na podsta-
grobowc6w pol{ryte s~ plaskorzezbami i Inalo,va- wach misternej roboty, po 5 - 6 razem. Szkoda 
niarni wyobrazajCAcemi ludzi, zwierzQta i krajobra- tylko ze zadnej z nich nie zdolano zachowac; jak
zy z okolic przyleglych. W niekt6rych tylko wi- kolwiek bowiem zewnQtrznie calkieu1 SGA podobne 
dac .Jady napisow. do egipskich, nie posiadajC1 jednak ich trwalosci, 

f(a.takondl.7J nertpolitrnis!rie znajduj~ si~ \V pasmie i wysta,vione na dzialanie powietrza, szybko si~ 
g6r polozonen1 na p6lnoc od miasta, a glowne ich rozkladajCJ: lub w proch rozsypuj~. 
'vnij ~ cie jest 'v kosciele sw. Gennaro. Skladaj~ Na zakonczenie tego szkicu rzucmy jeszcze 
si~ z trzech pi~tr podziemnych, z ktorych najniz- okiem na katalro1nby paryzkie. s~ to niezmierne 
sze~ skutkiem ponawiaj~cych si~ tu cz~sto trz<2sie!1 kamienio-lomy, tworz(!ce jakby oddzielne miasto 
zie1ni, w znacznej cz~sci jest zasypane. Groby ci~- podziemne, ktore rozci4ga si~ glownie pod przed
gn~ si~ w k ztalcie wn~k po obu stronach obszer- miesciem St. Germain, i obejmuje szcz~tki smier
nych korytarzow; kaidy z nich zawieral kiedys po telne okolo trzech xniliono'v ludzi. W jakiej 
j ednen1 ciele starannie w plotno obwini~te1n. Po- wlasciwie epoce lomy te powstaly, trudno dzis 
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z pcwnosciq. oznaczyc; dosyc ze zaniedbano je 
z cza. em, a nn.wet zupelnic zapomniano o ich 
istnieniu, guy "\V r. 177 4 kilkn don10\V przedmiescia 
rnnQlo, bez zadnej widocznej przyczyny. Zacz~to 

sledzic powodu t ego zdarzenia, i znaleziono ziemiQ 
wyur~~on~ nietylko pod n1iej cern wypadku, ale 
pod cal~ dziclnicQ-; natnralnic 'vi~c pomy 'lee mu
siano o zapohiczrniu na przy~zlosc wi~kszyxn je
szcze nies~czgscio1n. f>rze<l ·i<Jwzi~temi w tyn1 oe
ln robota1ni kiero'\lval inzcnicr Guilla1not, a wyko
nano je w ten 11os6b, ze czQ ~ ci wydrq;zenia odpo
\ViadajC!ce na powierzchni ~rodkowi ulic pozostaly 
proine, i tylko palaini je podparto, cz~ 'ci zas polo
zone pod do1nan1i calkowicie zapelniono zietni'!. 

Juz r. 1780 owczet'ny dyrektor policyi Lenoir 
podal projckt przenie ienia do tych pieczar cz~sci 
zwlok z przepelnionycb c1nentarz6'v, a by szkodli· 
we ich wyzie,.,vy nie zagra7.aly zdrowiu zyjq.cych. 
'V latach 178G- 8 plan ten zostal wykonnny, i tym 
sposobem uprz~tniono po czgsci okoliczne ctncn
tarzc, a zwlaszcza cmentn.rz ~,v. Innocencyusza, 
ktory od 700 lnt przyjn1ownl Z\vloki dwndzie tu 
pr~yleglych parafij. ''r latnch 1 10 i 1(?11 kata-
1 otuby zostaly IH\ no,vo nporz:)<.lko,,·ane i dogo
dniej urzq_dzone. Obecnie do tych podzicn1i6\v 
w trzech punktai.'h prowadzQ schody. Cieka,Yi, 
w towarzy t\vic prze\vodnikn., zst~pujq zwykle 
schoda1ni niedaleko " rodociqo·u Arcueil. Po prze
byciu kilku roznej zerokosci i :\vy oko ~cj kruz
gankow, 'v~clro\viec przybywa do bran1y ozdobio
nej d\vien1a koltnnnnnli to ka{lskienli' poza ktor~ 
utt pra,vo ina le,vo, od pO\Yaly do klepienio., ulo
zone ~ ko I ci ludzkie, 'v ksztalcie piran1icl, obeli
sko\Y i .. Jupow; n1iej can1i nn,vet z kosci po paja
nych cementern porobiono oltar~e. · Godniej ze 
u'vagi grupy oddzielne otrzyn1aly naz'\vy, jak: ol
tarz obeli k6'v, nrkofag lakritnntoryum, stndnia 
t;un1arytank~i i t. p 0 tntnin- zasilan(! j e t~ nie j ak 
utrzyrnuj~ prze,vodnicy, \YOdtttni ., ek\Tttny, lecz 
obfiten1 zrodle1n podzien1nen1. '\' SC! ._,icclzt\vie tej 

• 
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studni znajdujq, si~ kosci polegJych w dnjach \Vrze
sniowych 1792 r., ze stosownemi na scianach ua-

• • p1satn1. 
Inzcnier Haricart de Thury zalozyl 'v katakom

bach paryzkich dwa zajmuj~ce zbiory" jeden pro· 
dukt6w mineralogicznych napotykanych w sarnych 
lornach, drugi ko ~ci roznego rodzaju ludzi dotkni~· 
tych wnzniej zemi chorobami, kt6re nakoniec 
smierc spowodowaly. Ciekawe to studyum dla le
karza-fizyologa. Pokazujq, tu takze zbi6r czaszek 
odznaczaj~cych si~ ksztaltem lub wielkosciq,. 

Dowcipny, chociai pro ty,jest spos6b odswieza
nia powietrza w tych ogromnych podziemiach. Stu ... 
dnie dostarczaj~ce wody domom stojC!-cym na ka
takombach, przechodz~ przez wn~trze pieczar 
w ksztalcie pot~znych £larow. vV studnie te po
wpuszczano rury z zatyczkami. Ot6z gdy dozor
ca spostrzeze iz pocl1odnie pal~ si~ ciemno, otwie
rn kilka takich rur, i natychmiast powietrze ze
wn~trzne wnika w. gl~b' sklepien. J uz nawet do
swia<.lczcnie wskazalo czas naj\vJa I ciwszy do ta• 
kicgo od ' 'viezaPia, z uwzgl~dnieniem kierunku 
wiatrn, 'vysokosci slonca i tytn podobnych okoli-

, . 
czno ·c1. 

Jakkolwiek wspanialsze s~ grobowce dawnych 
Egipcyan, nie sprawin.j~ ony jednak na zwidzajq.
cynl tak silnego \vrazenia jak katakomby paryzkie. 
Powierzcbo,vno 'c tych olbrzymich podziemi6,v, 
te nie,vykwintne w nich krzyie, proste napisy i 
przejn1ujf!ce tajemu~ groz~ piramidy kosciane, 
gl~boka cisza, dziwnie kontrastuj~ca z gwarem lu
dnego Paryza, ciemnosc, miej can1i tylko rozpra
szana czerwonawem swiatlem pochodni lub bla
skiem ltn1py, widok dozorc6w i robotnikow snu
j<!cych si~ tu i o,vdzie jak w:idma po tym przybyt
ku zmarlych; wszystko to dziala potQinie na wy
obrazni~ przyby za, przywolnjl!c n1iu1o woli 'vspo
Innienic owych ja ki!1 na \vyspie I~recie, w kto
rych \Virgili umie 'cil \Vnij 'cie do piekla. 

• 

, , 
I..ANCUCH GOR BIMALAJA. 

Olbrzymia ta zap ora, rzucona rek~ \V szechn1oc 4 15 , a wysokosc od 20 26 tysi~cy stop uad po ... 
nego mi~d.zy I-Iindostan i Tybet, ciqgnie si~ od wierzcl1ni~ zatoki bengalskiej- Szczyty Hirnalaja 
pia ko-wzg6rza Puchti-Kur na poludnio .. wsch6d, po '\Vi~k zej cz~sci njedost~pne SC! dla czlowiel{a .. 
w dlugosci })fZe~ zlo 360 mil geogrnficznych, az do lecz wielkie rzeki Hinclostanu, biorq_,ce tam pocz~-

,. 

ICa1nti. Srednia jcj szerokosc wynosi przeszlo tnil 1 tek, w kraw~d~iach tego pasma porobily szczerby 
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z k oryeh korzy-tajq,c, uczeni podroiuicy uicrnz 
juz 'rod wierzy. tych jego I niego\V 'vyci nQli sln
dy zncb"'alych swoich kroko\V. 

Eatl.cuch Ilinutlaja przykry jest i spauzi ·ty od 
trony r6,vnin, to jc t ocl IIindo, tann, 1vynic ionc

go juz na 6,000 top nnd powierzchni:! morza . .r:racl 
lini~ t~ tercz~ pojedyncze grupy 'vicrzcholk6'v 
pokrytycb 'nieg-ietn, mniej wiQccj ro\vnoleglych i 
poprzedzielnnych "\V(!wozan1i, ktore zJaj~ iQ bye 
po,vydrQzanc \V sko.lach 'vieko-vvyn1 przcbiccrictn 
padnjC!cych potok6,v. Az do tcj linii w tgpncj, 
maj~cej, jak 'v pomuicli 1 n1y, 6,000 stop 'vysokosci, 
caly IIinclo tnn, od zatoki bengal kicj po o·ory hi
nlalaj ·kie .. t\vorzy ju.kby olbrzytui tara topnio,va
ny ten1 tro1n zy i przy krzej~zy, in1 \vi c ~j . i~ zbli
za ku pot~zny1n O'YJlll 111al,;. 0111 knlistyn1. tanO\Vic!
cym jego wieniec. l~odroznik na pr~yklad przyby
wajt!CY do n1ia ta. charernpur, nad brzegicrn gor·· 
nego (ange u, znajdujc sig juz na 1,000 top przc-
zlo nacl po,vi ~rzclu1i~ n1orza a \V" J)cjra-Dun 

'vznic ic11ie to dochodzi do 5,000 stop. Tu \vla 'nic 
zn.czynn. ig drugic l,;topnio,vanie gor Ilin1alaja, a 
racz(j ich podnoia; dnlej uastQpnj~ coraz wyzej 
i~gaj'!ce od tQpy, ktorych un1n1Q doda,vszy do 

6,00 top \vzniesienia. rciwniny IIindo. tanu, otrzy
mujemy jako ~rcdni~ \vy~oko I ci pa rna 1 ~1-000 top. 
Pozo "'tujq. je. zcze ~niezycc i pojcdynezc szcz y ty, 

terCZC!CC jakby dz,vonnicc nieztnicrncgo grnnchn, 
z ktorych alo\VJJiej zc ~f!: Kunc11in-junga ( 26,43 
t.), Da,val~rriri (26,274 t.), Jtunnnutri {2.3,92(). t.), 

Duibun (23 212 ~t.) !(abrn 22,523 .,t. ). 1JarHa1ari 
22.452 "' t.}. n1otnonnngli czyli Gnrla (2~~ 50 t.) i 
.A.pi (21 391 t.). 

Ro Iinuosc llir.unlaji, mowi "\' iktor .Jacqnen1on , 
jest nieco zblizon<! flo ro~linuo .t. ci alpejl.J kiej. bok 
cedr ',v! potykamy tam, jodly i ) kon1ory (ro
dzaj ja,voru), rozrnaicic to o'vnie do ''Tznie ienia 
UQTUilowanc .... o. 2,400 ... top nad w:·>.;oko 'ci;~ .. font
Blanc Jacquen1ont zua1azl tu 1nchy i '''rzo y. te 
OStatnie ogni\Va bytu l"OslinoeCTO, \Va}CZQCe je ~zcze . . . ' . .... . . , . 
o zyc1e na gratucy \VIcczy"'tego ntegu. ... I%:CJ, nn 
1 tj.~Q top llR pozion1Cln 1110rza, innj podr, znic y 
zbierali za,vilce ( anen1ony) i dz\vonki: na 13,000 
..., top 1 okuzuj'!r si~ jalo,vce i brzozy; na 12: top 
'vyrao:taj~l juz d~by okazalc, ocieniaj~c zeroki<hn 
s'voje1n li ..!ciem karJo,vatf! ych okolic ro:linno~c. 
\ l{aszmirze platany i \\'inokrze,vy O"fOinnych 
dochodzi!> rozu~iarO\V. a grzybienie ( lilie wodue) 
k'vitnq. bujnie nad brzegami jezior, gdzie \vyobra
inia Tomasza ~ioore ,..t,vorzy!a bajecznf!. OWQ wy-

• 

• 

pQ poctnatu Lnlla-1 ookh. aly ten krnjol rnz za
rocl:ticj "ki. opisy,Yany prz '*Z 13crnicr·n~ i\1ool' roft'u 
'~'cbb"n .l!.,ru cr'a Ilodg ou'a, ACntr<.l'n., llcb t•'u,, 

~John on 11, Jucqueruout'a pod 'vr.glQ lent "'cu·cttteyi 
tnn. pi~tno zupc lnic poluduio,vo-curo p j kic. 

'~r pn n1ic hiinulaj"ki<hu od Tybctu punnj~ tncrly 
i \Vichry; odilindo .. tann zo, ~ podz,vrotniko\vc pic
ki i de zczc. \V cza ic przc. ilcnin. dnia z nocq nic
u tnnne nle\vy zyny,vnj:! toki polnduio,vc \V cnl ~j 
ich dlu ro 'ci: j \vt dy to bnr~c ·trn. zli,vc \V. tl'Zt! · a
jq ~ranito,vc it~h po ·ndy, a w kot'1eu lllltrcu ci lple 
po,vie,vy tngl i. tc z zicn1i \vydob y w~j~ tlunany. J c
zcJi .. Jot'lCC \V l)otubaj i J{nJkucie "'Y ·i:]ga h~t.koclli
\VC IUiUZlll)' Z grlllltll b ld:1e ao \V)a 'ciwie tyJko 
blotcn1 11iedoklu.dnic '"Y u. zoncnt i napnlnioncn1 .. 
gnij;!CCJni zczQtl~uu1i z\vierzQcculi, to latwo . obic 
\Vyobrazic piornnuj'!c~;! zn.b6jczo I c J linut1 u IIirna
lnjo'v indyj l~ich, (ttlzic, (jnl .. na przykla<l \V Jn..;ac1J 

tahnn'll, tolicy pa{J t\vtt • 'innur) do yc przPbye 
~Q twinQ nby ponie."c 'tnicrc prawie 11icochyhnt!· 
~V kwictnin1Htjregulurnicj palQcc \vintry ogni. tcn1 
wctn tchnieniem przcci:1gnjc! nnd I endznb0.m. 

,,Przcchodzisz nicraz, JllO\vi \Viktor ,Jacqucmont, 
obok \Yio ~ki opu. zczou 'j: s~k to nQclzne Jcpittnki 
z gliny, otoczonc s\viezcn1i 1nogilntni. iekicdy 
po chvakroc 'v cic,!gn ch~icnncj 'vQdro,v]d przrby
'va. z tnia to dose: zna"znc, J .. torcrro dotny i n1cczc
ty tojr.t nietkni~tc, ale zudncgo uic widzi. z tnic. z
kat1ca.'' I)zi \vnyn1 zl1icO'ien• ol ... olicznosei grobowy 
ten pozor napotykan1y i \V pu tyniaub uo\vcgo 1~

du, "tV okolicach Po to. i i '] iticucn. J zcJ lby~ Z(' pa
no"'anie an iel ·ki e: podol nie jak tatn } i. zpn!1. kic, 
je~ t chlo tq patrznosci · a je ~li Inuyanin z mniej
~zf!. jak Inka oknzalo 'ci;l clrapuje i~ na ruinach 
\vej narod0\\1 0 'ci to przcciez ko ' ciotrupy obu 

pat1 t\v jeden trqd toczy: uicuniknionc zni. zczcnic. 
Zc· zczytu to IIin1alnjow jak zc zbiornika nnu;.. 

po,vietrzue(J"o, padaj~ ty. i(!CC strtunieni, ktorych 
zlq ·zet ic i~ t\vor/;y potem trzy o've potcznc rzf.ki 
Indyj: Ganges, Indu. i J>r~una utrQ. ajpiQkniej-
z yin i najpo t~zn icj. z yrr1 z tyclt trurnicni nu.ply

\VO\vych jest I z(~rr1na, I rzcdn1iot czci rcligijnej 
dla m1e-zkat1c '\V IIindo tauu. Doktor J ohn.,; on 
w r. 1 27 z\vid~il irodla Dzcrnny, dokQd Indyanic 
1 ie]rrrzymuj<!, jak \vyzna\vcy i\1ahoineta do l{aaby 
i ekki. Ozdohnc ' \vi;!tynic z drze,va r,;ezbione
cro, Z krQtenli kolumnarni, do \Y""pan]a}o ~Ci przyro
dy dodaj~ tan1 urok buclo\Ynict,va \vschodniego, i 
trudno nby przr- .. ~dna wyobraznia krajo,vcow opar
la oi .. poJ'!CZODCTilll dzia}aniu dwoch wplywow: 
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~u1y!"lo'v y<;b, ktot·e na. ~;udzozien1ct ch un,vct 
~ il ne \vy,vi '·ru.jQ. \vrazcni c. 

tak z brzegn na brzccr w '"''lzkie n1 jakien11nicj cu. 1 y

:rnj,vyz. zc pa tna porozdzierane ~! ~ zczelinruni i 
\VQdo .larni~ \V ktory ·It hncz:! potoki po\v talc z to
pni jQ ·y ·h Sni ~n-c)\V i Z nie lyehan:! Jlnjcz~ ~ Ciej 
spndnj:1oe "'\vnJto\YllO ~ci~ . Przcz zapicnion \ ich 
lozy .... kn pro,vad~<! Z\vyklc 1110. ty { nn()"i ) dzi,vuie 
1 i ~ l'\\1 0 tn ' j bndo\v y. bo zloiou z pnia rzuconco·o 

• 

cinn nn zn. przcd bl,via tnk~ nng(J czy li klndk~, 
nicdnlcko Burkotc na ~ rodkow ~j ,vyzynie Jnrnna
utri wiod(!Cf1 przcz trtunieu Dzumnn., jcclnQ z naj
dln%:zych i nnjniebezpicczniej "zych, na ktorej 
przebycie odwn~yc i~ n1og~ tylko lndzie nie klon
ni do za\vrotn O'}o,vy i pe,vni knidego stQpniQcin. 

ODWIDZINY U Wl.ADYKI CZAR OG0RZA. 

\V pi '·r\v~zyeh dninch k\vic 1ia 1 5) r. znnjdo
\Vnlctn iQ '" ~ 'kutnri. 1-on ul fi:ancuzki, ktory ucla ' 
si 1nial do 1· ~i "'cia I uniltt, ofinro\vnl ~i ... znbrat; 
1nnie z ob~h n jn sl·,vupli ~~ ie ·h\v .. 'il n1 i ... da,vno 
!10ZQdt1.n \i s1 o obno · i do~tnniu. i lo zuruorr6-
·za i 1 oznttnia nncz lnil-a t cro nH\ erro ·rnik 1 kt6-

rccro pr~~r zl tni lo'"'' 1ni \Y t j h\vili znjmuje i l .. u-

ror n. 
I rz 1 yl 111 ni dtt\Yno do i. 1 baniL · le '" o roz-

l o ·z;!letn " 'Y bylnni 11i k u ·z n 1 '" 'j li ·zby 
filizun eJ· lnt"'Y, od kt6ry h znd n 1 odroznik " ' 'rnr
t· riu,volni~ .. i~ ni n1oz :al llllli ]Ozualjcsz"zc 

~ ll a t'1 · z) k 6 ;v, j n 1.. z t ·on .. r i · h u z b r · ) n i a, ~ t n no-
,Yi<~ · o-o prtt,vdzi vy nrscnal jatacruno\ ", kru\;icz k 
i zt ·1 to\Y. '\ i lzial n1 tylk z uie je'"'t 111 jui 

• 
,y 1: nro1 i , potnitno iz o-eogrnfin kazn tt tni '"i rz r ~ 
1 rz i \\'lli : znajdo\\'alcul i 1 o~r' szcze O\Y 

pi ' r,,·otn. ·h 'vojo,vnicz} ·h. Iahu11d-b j .. g tber
nntor • ntivnri . prz) dal nntn straz bonoro ;\'~ o 

przyjn~ni lub po ZrLllO'\:l"auia obn,vy lub gnie,vn: 
hnlt pi .. tolcto\v 'vita 'vynugradza i korze. Dzika 
ta 1)i ~ r,votno ' ~ oby""·znjo'v alban ... kich zy"'o tn1ue 
zn.j In i z pod \vojonq, eickrnvosci:! pon1y 'lnlcn1 o 
'tV1·a~ nia ·J1 ezekaj~ ych 1nnie pon1i ~dzy .~zarno-

I • o-or ·ann. 

1 oltH.lnio,vy l··Tanicc zarnoo·orza przeclzielony 
je ou lbnnii jeziorcrn kutari. ajbliz zern ocl 
t 'j ~t rony j t tniu :-.t czko l ieka do ktorego clo . ..tac 
i JllO Zllfi \VOd~! , 1 0 dzie '"'i .,cioo·o lzinn ~j ze~dudze. 

''
7 pigkuy '"i. · pornnek k\vietnio\vy \V "' i clli ' n1y 

z kon nlcu1 na j ed n z O\vycb ci ~kich tatk6'"' 
prze,vozo"·ych, Z\Ynnych tondta. 1 o ·usznny przez 
dzi si .. cin \Yio .. Jarzo \V. bok na zajQl tniej c 'v r

slanie · k i ... ia Dauila. ~ "~sl auiale przybrany i 
nzbrojony, 3 j cden Z Jrau;a ·'o\Y cz. rjj sJucr honoro
" 'ych kon nln.tu 1 eluil ~luzb~ c.rbucho'v'!. Po kill\t 
ude rzeninch \vio latni. " 'plyn lisn1~ na j ezioro. 

• 1-ntnri, i dzi ~l·i t xun zu z z. rto,vi, '"i ano nn ~J zioro J·utari , oto zooP. 'vi 1cen1 \Yy"-!oki h 
,ysz ... dzi po drod~c, lHL ZIHl.k u czuz nin \V :strznla- g ' r.. 1 o~indn ni nullo o \V .,. h 'v~r nnial ych \V ido-
1ni pi toleto\v tni. l')r6cz t g t \Yar.z ·~z ,.l 1Hlll1 k ~nv: kt6r nierrd T~ zach \Y Teily \Y ... lbanii poety ·-

lbntl.czyl .. jal-i~ c~r. T bronZO\V ~j nn si\Yytn kouiu ki 1111 ·sllor 1 I yrouu.. kali-..te t })a nut, Jniej-
o iodll tu rceki ~ 1n.. odzinn 'Y ial'! e ki ... -z .. i ~ nnti ~nieint! zn~ute po,vlok~. 1niej ~ ami zn ' w· cie
'"' z r\VOIH!, 'zarno 'v ... z ,. ,, fUlQ ktuniz l~ . Zad n 11111 ~ I or ' "r jodlo'\'Y h . lub I lo,ve jnk ~krz.: Ua 
... lhui1 "'zyk ni \VYI rz dzn 1 igd ~ "- I ocbo zi lu- orl .. odskaku · ~ d przejrzy~tego b! kitu nieba 
clzi lla k tor) b okaza ~ h · szacunek. h bn zn z ekt 111 ( ra '"dzi' ie czaruj~c ·n1. top j dn 'j 
otrzynutncn1 poz\vol ni 111. r a \Yez' ·anie O'ory 1 zy ko~ciol k chrzesciau-ki 'Yznie ion -
cy nn~z '- j trn~ y ali ' tny Jn\slo J rz.'j.., tc. i t 'jze 1 rzez Ilelen ~ .. k~i .. zn ~., erbii. i ·ilk a '"io~ek ka o-
h,vili lbnti z."l .. ruszyl uo.prz ' c1 o k It \vy~ko- li ki h ~ ktor '" imi hr ~ u ... a zacbowa!y ''VC! 
z )' trzeluj:!C cif!;le \\" nnjt .. zsz yn1 o-alo1 ie. dopo- ni 1 odleglos ~ ni plact!C "\ : oki 'j I or ·ie inn -

ki nie znikl 1 ou1i clzy o-6rnu1i. ., .. .. to nnj ,viQk~zr go hnrnczu, r6cz zbrojuej 1 omocy \V 'vojnach 
zn zczyt jnki nntu lllQO·l 'YY :( 'vind zy '. Poj:~lnm prz hv zarnoaorzu. .~a ]e,YO kaly tercz~ 
wtecly ~e "T krajn tyn1 uict) lk lo,vo . ale i 1 roch "" k '""ztnl ci o trokr .. gow:m. i nie1 ·zeJ ty 1 rawi 
je t '"' 'Tnzcn1 Ill) ' li; \vy ·trzal • crrztni~ una znnk ! ich hul.e h o lania z t ,. ~tron · ... lbaniq o napaJlu ' 
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\~al'llOO'QrCO\V. ~\1 srodku I a DlO nncrich czcrnicj;A
,.ych ". oddnleniu gor, od kt6rych Czarno0'6rzc 
'\vzi~lo s" .. oj.., nazwQ, zapo,viuda krnin ... dzik:! i nic
urodzn.jn~. 

' 'y:py jcziora kutari sci;!gnQly takze na ..:icbic 
na z U\Vtltl'Q. Oto 'Vranina skala bczlndna pra· 
l ie i obnazonn ale z powodu S'\vej \VY oko · ci hg
d~cn do~G 'vaznen1 tanowi kicn1 wojenn ~111, z kt6-
rerro czu,vac moina nad '" zclkicmi poru zcniruui 

zarno0'6rc6'v. Dalej Zahlink, z fortcc;J. vv hl,\Vio
n~ \V l ojnic z roku 1 52. vV O'}Qbi 1nnl 'j zntoki 
\vida ~ \Yaro\\"niq,. Krama u, ktor~ 0 mnn, ba~ za 
kutari~ znlozyl 'v r. 18,!6 ella panowuuia nnd nj· 

scicnl l~ieki. 
'\ f iedli ·tny, przcply,vaj:~.c, no. \vy:pic ... ~ 1 ek "'an-

dryi, zaj~tej przcz kompaniQ bu zi bnzuko,v. ~ 'ko
ro ty lko do,vodzc~ icJ1, l\fn tafil,-UO'n., poznal ban
derQ francnzk~, \vyslal znraz nn na. zc spotknnic 
jedncgo z \vych podkotucnclnych oficcro\v, kt6ry 
powitalnas nroczyscie i zapro il \V goscin~. Trn
dno 11\Vierzyc ilc kon~· ulnarocln curopej kiego zjc
clna ~ sobic moze po1vao-i na "V chodzic, jcicli obok 
przyto1nno ~ ·i i od wagi, otoczyc iQ urnie pozorcn1 
\vielko~ci i zcwngtrzncmi do tojcti twa oznakami. 
Byle ol~nic zdolal ~wictno 'ci~. i wzbndzic oba,vQ, 
Tur ·y i chrhc ~ciaui e pokornic uclcrzCA przcd nim 
czolen1; nn.pot,ka . nrn~ ty lko unizonosc: a zolnic
rze po,Yitaj'!- ,_,.o '\Y '"'ZQdzie z l1onorau1i \Voj ko,ve1ni. 
Drobuc te posobiki \viclki \vply"· 'vy,vicraj~! na 
umy ly Turkow ktorzy ' ogolc niennw1<lz~c cu
dzozieinco'v 'vtcdy tylko zannj;~ obcych, gdy ich 
i~ lQkajq. 

Podcza'"' O'dysmy na lQd wychodzili, okolo tu 
li odzie-iqcin ba zi-buznko,v, z bialcmi tnnikan1i i 

uzbrojonych 'v dlllgie strzelby, u zyko,valo i.., 
~zer iem na. kale. 1n tafa.aga, odznaczaj~cy. i ... 
czer\YOnf!. z}otcm hafto,van'1t kamizcl~, zblizyl iQ 
krokien_1 mierzonym i oddn.l nan1 poklon z Cl\lyu 
ceren onialen1 ,v-chodnixn. Poten1 trzy ~nl,vy zn
grzu ialy: hucznie 'vl rawdzic lccz do ~yc nieporzr!· 
dnic: bo kule '\vi taly ntun koJo u-zu. 1 zi,vny byl 
"'·ic1ok tycb ludzi z ktorych jedni '\V malo,vniczych 
~ w ch ubiol·ach poetyczne wzbndzali "\vrai(\nie, 
})Odcza ady jnni o trzydl':ie 'ci tylko kroko\V za
rz :r,nali i piekli jagni ta i dalej jc. zczc kilkn, z po
w O''!o pra dzi\Yie tnuzulinan kq, odby,va1o przc-

. anc 1nodlitwy. 
dpoczib\V zy z "Odzin., 'v n1ie~zkaniu l\1u tafa

agi poplyn~li 'my dalej w kor}Tto Rieki. .... a pier
W'""z 'rzut oka latlvo bylo poznac ze tu juz zaczy

Ksu,o ~ '·1 TA. Cz. I. R. v-r. 

u iQ znrnoo-orzc, zc tn iQ kot't<:zy lo !!UU • nc, pu-
110\\,. nic 1 6lk i zyca. Ri ka, 'vdziQcznic i , wijq, 
en u top ln.11cncha ~·knlncgo, ~lokryt~ bylo. lodziu
nti rybnckierni. 1\.obict,y, dalckic od prozninctwu. 
Turcz) nck i bez znslony \vio lo,vnly z sih~ zadzi
\Vinj:!c~; n1 . zczyzni zarzucali sicci. I o tokach gor 
kr tcmi 'ciezkami nnly i~ tnalc knrawany chart\k
tcrystyclnic przybrauych kr~jo\VCO\V. I>rr pekty
\VOr coraz i __, ~ci :~ninla pon1iQdzy gornrni, 'v n1iarQ 

jo,kcsmy \vp}y,vnli \V zakrQty rzeki, i W jcdn.cm 
rnicj cu zdu' "lo ~iQ na,vct zc ka.ly calkowicic j~ 
zaO'radznj~; nlc to byl tylko przcsmyk, po ktorogo 
pr:~.cbyciu przyroua, dotr!d ponurn i dzika, Ilr~y
brula JHtgJe cl1a1·aktcr ,,.d~i ·czny i rozko.:zny. Uj
rzcli~my ~,\,.icz•~ ziclono 'c, tn i o'vdzie binlc i czcr
\vonc lotn y, npra\vl c pol a poprzcdzic1aue io.rnio
'verni zy~voploh~1 1i u' zyst~o to 'v kraju oslawio
nynl z nicnrodzajno ~ci. Tlo tcgo krajobrazn stnno
\vilo n1ia. tcczko ieka, Townrzysz~Qy uan1 1Z:tr
nog6rzcc \Vy"'trzclil z pi""'tolct6\v i wydnl okrzyk 
po,vitania· ze wszystkicl1 stron odpowicuziano mu 
tymic ·amy1n .. posobem. 

Po cb,vili, sekrctarz ksi~uia J)uuila, J.i' rancuz ro· 
dc1n, przy hyl na I)B ze spotkanic i powi6d! na. Jo 
k\vatcr przeznaczonycb na przyjQcic dostojny.ch 
gosci . o do 1nnic, ulokowany zostalctn u jakic
go ~ --cnatora, ktory z prostodnszn:1 uprzejmo
, Cit! JlO{'Z~ ... to,val mnic czo nkicrn i serCID. G dy-
by 11ie n1ar. ·zalck d~voru ksi~z'!ecgo, bylbyrrl mu .. 
ial j)Oprzc tac ua tej . kromucj bic, iadzic. Zrc
zt:~ don1 \\~ ktoryn1 ruic::,zkalem byl rzy. ty, muro

\vany, z zieloncmi okieunicami, podobny zupclnie 
do kottazo\ an(J'ielskich. .... icz,vy.kle tylko ubiory 
przc uwajf!cych iQ krajowCO\V i nicu..: tannc wy
..,trzaly przypominaly mi zc jc .. tcn1 w (~zarnog6rzu. 

\\ 'ZY tko co iylo dowicdzialo i~ wkr6tcc o nn
~ z(~m rzybyciu. Znakomit i 1nic zkancy zaczgli 
rrarn~ ~ i~ do na \V odwidziny, z tak zywf!· chQ
ci~! u 'ci ~nicnia na~zcj dloni, zc byliby nieza,vodnie 
drz,vi \vylatnali gdyby ~n1y im hronili \V t~pu. a
\Vet podcza przcbierania s1Q mu. ielisn1y przyjrno
\va6 go~ci, i '\vla~nie w chwiJi gdym z1nienial dol
n;~ cz ., 1. c; ~"\vego nbioru, w zcdl do n1nic k. iC!Z<J 
.. Iirko: brat k iQcia panuj'bcego. ZajQcic mojc wy
dalo mu . iQ \vidac bardzo no.turalnem, bo usiadl 
zaraz: bez okazania najtnniej. zcgo klopotn, na ku
ferku pod ~cian'!· Towarzy zyJo mu ze 'ciu czy 
osmiu CzarnogorCO\V tak pot~zncgo wzrostu, ze 
n1u ialem \\"yrrl(!.da(! pomi~dzy niemi jak Guliw:er 
na wy~pic olbrzymow. Przybysze ci odbyli pra-

t 

• 



• 

26 

wdziwq, pod1·oi na okolo 1no}i!j izby, ogl~dajq.c nawct u zanowania zacho,vy,val pe\vn~ godno · c: 
W. zystko Z natQZOU~ U'vag~, dotyknj~c iQ kazde- byJa W ninl czesc glQboka, ale nie bylo unizenin. 
go przcdmiotu i zarzncaj~c mnic pytaniami. Jcdcn iezn1iernie bylem cieka,vy ujrzcc k iQcia Da
tylko Mirko \V uicrnchomy1n majesincie pozoBta.l nila, o ktorym tylu dziwnych na luchalen1 ... i~ ina
nn. swyrn kufrze, i wtedy do pi ~ro znpomnial o swej czytale1n opowiuda{t. 'Vladzca 1zarnog6rza jest 
po\vadze, guy /ra U as na Z WZit~JlnOjQ strzelbQ do \VZrO tu nizkiego, lecz dosyc nan J)Ojrzec o.by po
czy ,zczcnia. Oczy k i .,cia zai ]{rzyly i~; powstal znac ze to czlowiek niepo polity. Przechodzil po
naglc, uch\vycil 'vybor11~d,vururkQ, obejrzal jt! na mi .,dzy lude1n krokicm spokojnym i Inierzonym, 
wszy~ tkie ~trony i kaznl sobie wytlumaczyc j ~j sy- z godno~ci~ zlo.chctn~ a razem wyk,vintn~. "'ry-
'tcm. l>otctn znzr1ua.l aby j~ nabito, pro il o \V ka· raz jego twarzy byl mQtny, marz~cy, i gdyby1n 
znnie cclu i dosiQgn«!-1 go przcz otwarte okno. przypu~cie xn6gl ze k iq.z~ czytal '1zekspira, to 
W ystrznl ten nnprowadzil na zych go' ci na te1uat przy it1glbyn1 iz ulozyl \V~ posta\v ... ua lvzor I-Iam
wojcnuy: zacz~li nrun z kolci pokuzywac swe jutu.- leta. Obok tego widae \V nim zy'v<! ch ... c przed
gu.ny. . Ta oto brol1, rzckl Mirko ~cigla dzie,vi~c stawienia si \1 jnko pnnuj'!cy nieza \visly od wla
o-}6w turcckich, licz~c w to glowQ tego ktorcmu j~ dzy sultana. Spojrzenic jego 'vyraza iln~ wolQ i 
odcbl'alcm. , ta, dodnl drugi, zdjQla ich o ~m energi~, ktorc wlue umie i 'v 'valccznych swych 
przy obl~icnin I odg6ricy.'' lysz~c i h nlO\VQ g6ralo,v, gdy ich wyprn\via na \vojn, z Turkami. 
pcln~ zapalu, po1ny I lo.lem o Turltach, zo. ypinj~- Zo talcn1 \vkrotcc 'vindkiem po obu ,Y jaki 
cy h w ~ iedztwie tych dzielnych gorali, z pod- k i:!i wyn1icrza spro.wied]i,vo 'c. Trybunale1n jc
kurc7.oncrni nn kobicrcu uognrni i z cybuchen1 w u- go publiczna. droo-a.; krze lem SQdzio\v kicn1 picr
st~ch, n1y qc1~ : ..... o ~yn1i . ktory z nieg~ u ·ho.-

1 

'v zy lcpszy kamien, jezcli ktory z mic zkancow 
dz1. Jakai roz1ncn. ponn dzy d \VOma plcJntonnnll:- nie '"Ynie ic dre,vnian go tolka; obro11cami to
zyj~ceJni '\V nieu tnnny ·h z ~ ob~ znta.rcrnch. ' arzy~ z~cy Illll enntoro,vie. 'V dniu tym dw6ch 

Riekn liczy nie \vi .. c 'j jn.k d~ i ... ·ie donH)\v. poddanych l)rzelozylo jakfl ~ kargg. I~ iC!z~ zn
(}dzicindzicj bylnby to \\'ie ~ · \V '~arnoo- ' rzu j t trzymnl i .,, U indl na kopcn przy urodze ., zapali} 
to nlitv·to i do teo-o i dli ko rzf!clu nallii czyli f~jk~ i " ' Y"'luchnl trony porne. l)o calogodzin
gnb rnii. 1.,.. iq,~Q I o.nilo i zontt j co-o cz ...... to tu nycb rozprnwnch, przy 11a tajf!cyn1 juji; mroku, za
przyby,vnjQ. z ct.yni, tt dzi ki t 'j \vzn-1 .. clno · i pndl 'vyrok, przyj .. ty z najzupelnicj Zf! rezygnn
I-tieka npi ... k za siQ i dz\VifYa. J:>oxni .,dzj n1ie zkn- CY'!· 
nie1n k ~iQciu. a r<),vninc! przytykajf! a ( o traktu po- I iqiQ Danilo n1n lnt 25. Te tntncut jego po
lnduio,vcgo porzqdn(! u ' ypn.no grobl ... , i przy nu~-- przednika i stryja ~ I iotra Piotro"viczn r1iego~z, 
\vln 'nic zn.bi 'rnno "i do buclowy xno tu. I ola oko- ( zmarlego 31 pazdziernika 1 51 r. unzunczy~ o-o 
licznc dobrz «! nprn,vnc; 1n6,viono nrnvct o znlo- \Yladzcq Czarnogorzn · nic bez truduo~ci jednak i 
zcniu zkoly, \V 1·tor 'j tnlodzi z cztl.ruorror .. kn 1 .., - oporu~ sz zen- ' lniej ze , ·trouy drugiecro s ryja, To
<L~ic 1nogla nnuczy ~ .. i ... czeo-os 'vi c 'j jnk ,:trzcln- mn'"' zn. l ietro\vicza. przy".lzlo rnu objt!C rz~dy. 
nia .z 1 i ·tolt:tu i robi nitt jntagnnen1. Pier", zn jeo·o Inloclos ~ uplyn~lu na tnlaczce po 

I rzy jcclnyn1 ko1icu o-robli 'v bardzo przyje1nn ~n1 g6rach ojczy tych i 1 ona,vianych z to podja
polozeniu wznooi ~ i<? palncyk k i "'cia. .... ra okrQ- zdach nn zic1nig turc l·Q. To zycie, peJue prz} o-od~ 
~lyn1 tara ie po,v-olnyu1 krokien1 dunn1ie przecha- \vtaj e1nni zylo go dokln. lnie ". cl1azakter. obyczn
dznl ·i jcdeu z z s ldzie i ~cin • " ' 'ch \vyboro- je i po rz by 1 rzy zlych 1 oddanych. z kt I remi tyn1 
~vych ludzi tnno\vi;! cych przybo 'Zn~ traz ,,·ln.· ~po oben1 o dzieci{r""t,va ducho"·o byl zbrntnny. 

dyki. Obecno .. ' c tej .'vnrt) zapo,villdala. z nnczel- \'' yslany ,y r. 1 51 do \\ iednin! przeby,val 'v tej 
nik krojn znajdujc ig \V }{ieee. ".ltolicy do n-rudnia t goz roku, 'v kt6ryn1 o cza. ic 

Uprzedzono n1nie ie k i(!i ~ 1 anilo codzienuio odebral '"iadoino.' c o '1nierci i te .... tatnencie werro 
okolo n·odziny piQt ~j otlby,va przechndzkq. '" czn- tryjn1 " , n.dyl·i pan 1j~cego: i ...,kutkiem t ao udal 
~ie kt6rej przyjtuujc probby i zaialenin 'v .. Tch 1 od- "' i ~ do 1\:attnro. Krotki ten oby \V '' iedniu ob· 
<lanych; udal ern i0 \vigc 1 rz d paine ", zasie znaj1niltnlodcgo k '"'i .. cin cho ~ 'v cz ... ' i z cywiliza
oznnczonym. \V ch,vili gdy k i~ ?~ ... opu"zczaJ s,,, cy'! enropej ... k~ i o 'voil z 'vyobraieniami po ... t~pu. 
mie zkanie, uroczy. ta ci~za zalcg~a zo-romudzone Po obj ... ciu ·z(!do"~ za.1nocrorza "r dniu 13 ty-
tlumy. Jeduakze lud ten pier,Yotny 'v oznnknc 1 cznia 1 , :., r., pier'v zyn1 aktem administrac Tjnym 

• 



llO\V ;ro \vlu.dzuy bylo po tnno,vicnic oglo. zajc!CC 
lvla ""no 'ci<! narodo\Y~ znakon1itc ~ un1n1y 1 oumic
~zczanc nabanknch zagraniczny ·h, ktorc dot~d ta· 
no\vily o obi ty tnnj~tok rodziny \vladyko,v. Bcz
inter O\vnn ta zczodrobli,vo ~e zjcdnala n1u o l 
ruzu crca poddanycl1. 

.r"Tn t«!piJn wojna z Turcy:1, roz.poczgta \V lit'to
pnclzic 1 5~ r. sn1inlyn1 napadcm ,zo.rnogorcow na 
Zab1iak i zaj .. cjen1 tcj t\vierdzy pogra.nicznC.j . 1{ ii!
z~ J)nniJo \V \VttlCC Z prze\vai nyJn nicprzyjacielen1 
roz,vint!l czynuo ~c zadziwiaj~c:1. bccny \V zQdzic, 
)rzykJn e1n i zachQt~ un1ial podni ca : du Ju~ \va

lecznyc]l 'vycl1 gornli. Rok przc zlo tr\vnlt\ lvalka 
ars:\tki \vojo\vniko\v czarno"orskich prz ci\v polQ.
zonyrn arn1ioru Otnera i 0. nutna ba 20\V, O'dy in

t r\vcncyn dyplomutyczna. \ n tryi ~po\\'odo,vnla 

zawie zenic krok o'v nicprzyjnznych i <'Zn..:O\VO 

Jlrzynajinni ~j znpobiegla dn.lszcwn kr\vi rozlc,vowi. 
1 oda ~ nn.tn tu nalczy iz ksiq_ig I nnilo \vkrotkitn 

I eryodzic przcd,vojcnny ·h . \voich rz:!dO\V \V t'!
JYilna droO' _. reforn1 ruatcryalnyuh i rnora.lnych. I 
tak UJ • '") bndo\val przcz gory z ].,.. nttaro do c
tj-ni lroa... itf!, ktora OlU by~ przcd}nzon~ az do 
· ')ieki; UJli .,ksz .. 1l i rozprzc trzcnil \V:~ to licg; a co 
11aj" ·azni j za. oglo '""ilno\vy kodel·. J\:tlrny, ktorc
go tn·o \YC za to O\vunic czyni dzi~ \V~\vozy ('zar-
tocrorzu. be7.pic 'ZDCini od rozbojn i crrabiczy ella 
' :r~z ·~ kich podrozuikolv z"·yj~tk ieJnjedny,_;h tyl
·o ' urko,v .. 

· r l·oku .. r k iazG ozenit i . i 'v t ~J· okoli-
w ~ ~~ 

czno~ i rc \vzi~lo or .. nnd poli ·k;!· anilo 
zamierzal po 'l1 ic k i .. zniczk.. erb ... kf! i 1 rojck 
en ·i}kakro nie \V ]atnch 1 53 i J n5 pO\Viodl rro 
o Tr ~ u i \\ iednia. am. o krze nj~c i coraz 

U 'O\l1Y " 'YChO\VUniec rror IUtby 11awe 

f\'llC 0 nia tOlYarz kiej orrJad y. J > ok 1 1 5 
rz b :\,.Ujf!,c Tl'y 'cie, podejn10\vuny byl go· 

~ cinnie rzez zat . ie~zkalych '" ten1111i .:cie ~ }a,vian 
. . . k, ·, )Q ~vi ... k zej cz ~ci lJaudluj~er ·h i bar-

zo bo ~ 1. l odobaly j.., k i 'Ciu ,·,vie nc za a-
~· · " ' · • ·in ne 1cz y i zbytek tak 1nalo '"' oj ·zy 

zt i jcao znat } . i .. clzy innemi I Y'Yal ' doo1u 
U. jaki go ~1 k\YiCza . kt ' reg COrk a. ] nrinka, 

kr ' ce ""0 za.l ... a. ~ kol1 Z) lo ... i ~ na t 'm ze 
~r ... t ~czniu r . panna arinka 1'\y k\vicz zo-

ala • i ... in~ z 1nog6rza: z po"'aaienl 1 , flo-
ino\v. y no \Toza~lubionn O}J U zczala Trycst, 

na z j 'j przyjaciolck ol ~n,viJ(L 'VC& oba\v~ ze 
. i znie rudno b ... dzie przy\vykni! ~ do Z\Vyczajow 
narod 1 ak dzikiego. ,,~ ioja to rz cz po1ny~lec o 

' 

j eO'o ncy,vilizo\vanin," od1)owiedziala bcz \vn.htlni, 
mloda nie" rin ta. r rzcczywi ~ cic wpro\vadziln do 

zar11ogorza, a przynajmnicj do otocz nin swoj -
o-o, z\vyczajc cnropcj. kic. I alacyk 'V ( ,ctyni zo
tal upiQkl zony, prowadzono dof1 meblo wykwin

tnc i zn z to przyjmo,vn.c cudzozicmco,v . 

\V' ni cdzic l~ dnia t2 klvictnia ksi~z~ i ksi~ina 
Cznrnogorza przy lali nan1 zapro zcnic na obiad. 

dbyli 'n1y nnjprzod lv poluclnic od,vidziny prc
zcntacyjne. l r ~..i~i przyj(!l nas w ubiorzc narodo
\vynl zloionyn1 zc zkar}atn ~j gQ ~to zlotcn1 hafto
\Van ~j ku.rnizcli i z biul go okrycia; za pa ~em bly-
zczaly pi to] ty boO'ato ozdobionc srehrenl i dro

rricnli karni niami. J ed ynq z~ ~ch!, j ego ubrania 
nicodpo' i dni:!· ·alo 'ci byly r ~kawiczki paliowc, 
ktorc \vlo~yl 11rz z \vzglf}:d na etykictQ. 

\ Jadzca zarnog6rza thnnaczy i .., dosyc bicgJ e 
po fi·an cnz;kn. \\7 roz1nowic objawiln~un zyczeuic 
\vidzenia \V \voirn kraju cudzozicmcow, i zartowal 
zc traszli,vej rcputacyi jak~ mn zrobiono w I~nro
pic. t dy n1u zabraklo wyrazu, 'vytnicniul g o po 
~la,via{l ku \V ij malzonce, ktora tlumaczyla go na 
franeuzkic, i ci(!gnQl dalej rozmowQ. I si~zna u
brancJ byln. o naszcmu~ z odrzncenictn j cdnak 
przc ad y tcrroczesnej mody. 1zarna j ~j suknia 
prz{· sJ icznie odbij~tln od eery 1nulcj nicco lccz bia
lcj. \Vy oki go \vzrostu i wystnnl<la, z oczyma la
trodnie bly zczqceu1i, na ktorych osiada nickicdy 
Jekki \\'yraz n1ntliu mnlzonka l< i cia J)anila bar
dzo przyje1nn ·zyni \vrazenic, jakkolwick nic tno
zna j 'j naz,vac pi ..,kn~ . ~[o,viono mi zc ~wiadczy 

\vi ·le nbo in1, i za1 C\VJle '\Y dohroczynncm tern za
j ciu znajclllj e po icchQ, k torej zuajc iQ potrzcbo
\Vac. ... f a}zonek kocha j~ namiQtnic, choc cz~ to 
przybi ~ ra rol~ panu. 

I rzy obiedzic icdzialc1n obok s'io ~ try ksiqcia, 
jedyn 'j z datn obecnych ktora no. ila ubi6r czar
noO'or ki i 111 ' ,vi~c ~j tylko po }a,vin.n ku. ICsictz~ 

1 anilo rozn av,rial z uprzejmem ugrzccznicnicrn, 
przerl\ranenl raz tylko kilk<b lo,vy jego malzonki. 
1\: i zna opo \viadala kon nlo,vi o tr,vo<lzc jake!: 
'v niej obudzil 'vidok ze ~cin glow tureckich, z \voj
ny u5 .:.. r. za.tkni~tych na mnrzc orrrodowyn1. 
1\::si~i .. od" 'Tocil iQ i rzckl gloscn1 tanowczym a 
razc1n ironiczny1u: },l)o ~lubiaj:!C nacze luika Czar
nogot·za, po,vinna' pani byla po ~lubic i jego nie
nawi ' ~ . ~ 1 ·i~ina ·plon~la rumienccm i nadnremnic 
u'"'ilo,,-rala u 'rniechn'!ci si~ .• zczQ "ciem ze rozmowa 
powrocila zaraz do pienvotnej swobody. 
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.Zcguaj~c nas, ksi~z~ wynurzyl ch~c przcp~dze
nia Z nami \Vieczoru. 0 godzinie 0 mej }{ i~zna ra
czyla przyslac nam herbatQ, z obfit.ym zapasem 
ciast i konfitur. Wkrotcc tcz przybyl k iC!z~, 
w towarzystwic jeducgo tylko ekretarza, i zapa
liwszy pouan~ obie fajkQ, rozpoczQ.l gawQd~. 

Przedu1iotcm rozmowy jcgo hylo tym razem 
szczcg6lniej prawo Czo.rno gorza do uiepodleglo-
~ci. ,krc ~lilnnm obraz dorywczy instytucyj jakie
mi obdarzy(~ zo.my ~la swoj narod, gdy tylko uzna
nynl zostanic przez mocarstwa europcj kie, i zda
wal .. iQ liczyc wicle na postanowienia kongre u pa
J~yzkiego. '[6wil potem o hi toryi \veo-o krajn i 
przyporuinnl boluttch· kic z uicj epizody. iekiedy 
powa~nn twnrz jego dziwnym rozprotnieninla ig 
bla kietn, a ruchy nadzwyczajnego nnbieraly ozy
wicnia. , :rdyby .Ifruncya znala mojc prttwa, za
\volnl z 7-npnlrtn, bez w<1tpienia 'vymicrzylaby mi 
j)l'awiedliwosc. Gdybyn1 byl \Vln. ncj tylko radzil 
iQ. chQci, bylbym pojcchal do l)aryzn, zni<!du1 au

dicncyi od cc.'arzn i obral go zn Qdziego '"' wo
j ~j \ prn,vic; n })rzcczu,vain zc krol .. ten bylby ~ig 
llO\Viod}.'' 

- ~1o8ci 1- i:~) Q , odparl konsnl, nicch \Ya.#zn 
wy okos ~ poz\voli . obic po,vicdzi ~ ~ ze to je t })O

lityka nczucio,vn, ktorQ. zroztuuiec tnoznn, lecz 
11i~podo bnn zn to o\va ~ . 

1'rudno przy zlo k i~c in zt·oztnni 'c to odroznic
uic. ·- Jnkto, zn\volnl, mianozby nic U\\'ZglQdnic 
teo-o ze JH'f1tl'n~ by ~ pra\vclzi,vynl zurnog6rc<! ze 
chCQ ncy\vilizo""UC .. \VOj narod n \ViQC U\VO)llic ig 
po,vinienern od \V lndzy ... ultnnn? J e"" te~1ny '-Jzcznpli 
liczbq, lccz ilni wohr nie znnczyn1y nic \V l~uro
pie, lccz n1ozein co.~ znaczy ~ u ..,icl ic. :ric \Yqtpi~ z 
mocar t \VO. bi.orace udzinl 'v l .. on o-re ie nazna ·zn. 

~ ~ 

l~olntnis y~ dln Z\vidzcnia na z go krnju .. zbadnnin, 
jego pot.rzeb i \Vytkni vcia talych grnni . Poddaul 
'i ... pod j 'j \vyrok· a przynnjtnni 'j juz ,vtcdy ncbo
azi ~ nie bQd~ zt\ nnczclnika narocln 1 o'v~tauczeo-o; 
11icpodlcglo ~c Inojtt zo. tani ~ uznnllc! ., i 'rojna nie 
b vdzie juz jcdyn~ przyjelllllO'-J iq, 0 lll '\Yi., jedy
Ilym ~rodkietn utrzynutnitt 1nego l1du. r iech nnm 
po,vrocCJ_, naleznc nnm O"rnnic abJ 'n1y upra,viac 
mogli zien1ig nictylko miQclzy ~kalan1i a rnmiona 
ktor(\ dot~d nie porzucaly or .,zn: obroc~ ... i., '" edy 
ku zaj~cio1n nzyteczniejszyn1. 

- r iclat,vo to, \vtr~ cilcn1, od \VY kn~ ~ o 1 trzel
by i palasza. 

- I otrzcba mice najprzocl inny spo ob do z -
cia. Ot6~ kongres powinien nan1 cro obmy ~lee . 

• 

Czy pewnym pan jeste ~ , dodal nagle, ze w Paryzu 
zajmowac siQ bQd~ Czarnogorzem? , 

- iepodobna zeby o nien1 nie bylo tam mowy. 
- A. wiQC za dwa miesi~ce najdn1 ~j los na z si~ 

rozstrzyguic. zujQ ze to co panowie nazywacic 
zdrowq, polityk~, nakazuje mi poprzestawac nama
Jctn; a jednak wymagania moje tak ~ luszne. 

__,;,_ lVIo ~ci ksi~zQ, odezwal si~ po,vazuie konsul, 
bawi1ny siQ tu w przypu zczenia. iepodobna dzis 
jeszczc wr6zyc ani na korzy 'c, ani na niekorzy 'c 
'va zcj wy oko , ci. Bye moze jednak iz Zl'QCZUO. c 
Ali-ba zy zpowoduje uchwal~ w duchu raczej 
zwierzchuictwa Porty, anizeli niepodleO'lo ~ci zar
nog6rza, ktorej wasza k i~z~ca tno ~c broni z tak 

• wymown1e. 

1'\TiQc c6zby stac si~ moglo? znpytal ksiq,zg, 
z 'vyraze1n 'vidocznego niepokoj u. 

- Zdarzyc sic.; moze iz 'vasza 'vysoko ~c ujrzysz 
odroczone s\ve nndziej e, a kraj s'voj zosta,viony 
pod \Vlndzf!. turcck~. 

a Io,va te .. 'vymo\vione ~pokojnic k i'!z~ 110-

bladl \vzrok j c 0"0 ozy,vil i~ ogniem gor~czko,vym, 
i nie nlo<..,.Q.c juz zn.panowac nacl . obQ, zawolnJ 

• z gtnc,vetn: 

- tlnkto, \ViQc zadnych ustt!pie11 ~podzic\vuc i~ 
ni<hnan1 prawu '? l\1ianozby zrobic na Tnrko,mi i 
uprn.,vni ~ nad natni wladz~ ba'""' zo,v, bezknrnie 'ci
n·ajQcyeh nn zcn1 t~ przestarzalq.? I nn tq haubQ 
mielizby ~ n1y odpo,viedziec je..,zcze poddnui~n1 si., 
i pokort!? ic, bylby to racz ~j dla nn.., \Yyrok 
~rnierci . \\T tych gorach na no\YO zagrz1ninlyby 
bn lQ. \voj nne, i \Yszy cy z or ..,zen1 \V r ... ku zo-i
ngliby ~n1y " ' obronie . 'voich ... iedzib. 

l"" i;! ZQ un1ilk l i \V nutl 'j na zej, .labo osw·ietlo-
11 ~j izclebcc uroczystc przez ch,vil., pauo\valo tnil
czcni . Z\volna je lnnk rOZJllOWR napO"\YI~Ot l~ ozy
wi la, i zn.koi1czont! zo'"'talo. \V spo "'ob zupclnie u
miark o \Ytln y. 

\\ 6ltora tnie i'!cn pozniej wiadome juz byJo 
po'"'tnno"Ticnie kon(l'r ~u uznaj~ce zarnoo-orze za 
·z ~ 'c nicodlt!czn~ pn · t\va ottomanskiego. zar-

nogorcy jcdnak pozo tan~ tern cz<hn b :rli: narodem 
\VOjO\Vniczym, fn.nntyczuie do skali::, ycb ._, wych 
ieclzib przy,vi~z ~lnytn i 'viecznie dla Turcyi nie

przyjaznym. d zterech 'vieko\v tr\vaj'!-ca niena
\Vi ~ ~ lUi .,dzy dwoma ~ iedoiemi })lemionatni, ro
znemi cbnrakteren1, ob~ zajnmi i wyznaniem, nic 
tak latwo i .. u pokoi. Juz nav.re \V lip en 1 56 r. 
zamie zki w Pot1g6ricy i kutari ~po'''odowaly 
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utarczki mi~dzy zaruogorcami i .t\lbanczykami, gnienie lo n zajmuj~cego tego kraiku wyjdzie za
zaledwo pow ' ci~crnione iuterwency~ pos}6w fran- pewne z lona tegorocznych konferencyj drugich 
cuzkiego i angieL,kieo-o. 0 tatcczne wi~c rozstrzy- pelnomocnikow kongre u . 

• 

, 
PODJADEK TURKUC, 

(GllYLLOTALPA 'VUL .AH.L ). 

Je'"'t to owad kazdemn niemal dobrz znajomy, 1 z 'rokic, Inocn , opatrzonc t., rric1ni ostrcmi pazu
z powodu pra\vdzi,vychkl., kjakie cza ami czyni po ro.tni i w CZ<~.~cj do nog kreta po<.lobnc. Tak to 
o ·odach i 1 ola ·h· dlntccro t~z poznanic jcgo bn- natura do jPdnc"o i tegoz . amego cclu obiera je
do,vy, obyczajo'v orn.z ~rodko\v \VyO'ul iaj~cych dng z\vyklc fonnQ, ktor<~ lekko tylko 1nodyfikuj~c 
go niety lko ze je t cieka\vent, al e na\vct konic- u t·ozmaitycl ."t\vorz I't. ~p 1 av;ia zc o\vad n1o%o 
cznem w okolicach (fuzic }lodjadki cz~ to . i~ na- miec niejakic uo zwierz(!t , ~eych poclobict1stwo. 
potykaj'!. D\vie ual ze pary nog' dluzszc i Inniej ·ilne od 

T rkuc nalezy lo l~z~dn pro to -- krzydlych (Or- picr\v ~zej, nic lnz:~ <.lo kopania. lccz do ,vykony
thoptera i nie,vlu. ~ci\vie nierl~lriar//sieJII, jest nazy- wania .' \vobollnych rnch<)\v· o tatnia szczcgolnicj 
\vany. ochodzi on crrubo ~ci pol cal a, a d\va prze- przyczynia iq do skakania, przcchouzi bowjem 
zlo cal jest dlurri nic licz~c \v to rozl<o\v i kol- \vszy tkie ze 'vzgl~dn na dlugose, i tak jc t urzcb
o,v· rrlon-r ~ mo. nlnl~, na niej e ztery I~rc)tkie i gru- dzona zc za pomOCt! :ilnccro wyprQ~Cnia llltlS]{nlow 

be n1acki, d'va dlugic nitkowate roz~i. oraz dwa jc1. kladajqcych O\va.d \vy. oko odbie siQ tnozc. 
,vielkie i trzy 1nale oczy. (Jiulo jc~o klada siQ Pocljadki rodz~ . i ~ z jajck zy,vego, brnuatno
jakby Z woch CZ(J~ci, do po}owy bo,vicm pokryte ~f)}tcgo koJoru, nieco vViQk~zych jak ziarnka pro a. 
je~ t tward'!-skornp~, dal :j za ~ 1nigkkic, stawovvate . . Po micsiqcu dopiero ou cza. ·u ich zlozcnia p1·zcz 

korupa Ina niejakie do })ancerz~t J"aka podobiet'• · a1nic~ 'vycJJodzct male o\vttdy, bnrdzo podobne do 
. t\vo, jet ·z er\vono-brnn~tne:ro koloro,napo,vierz- n1rowek i rc)/.ni;tce sig tylko .-zczrg6lnen1 uksztoJ
hni a}adka i 'jedno tajua. l)okrywy ZC\vngt,rzne, cenictn no;r przednich. I 0 cztercch tygodniach 
~zyli \vierzchnie krzydla . <! krotkic zaro·bruna· i tnicnia c.;ialo ich pierw: .. zy raz doznajc z1niany;. 
tne, dolne za ', czyli \·v}a 'ci\VC skrzyd}a, lllC zarri- nfaj~ \Vtcdy jnz \VieJkosc duzych n1l'OWCk,mieszka
naj'!o ..,i _. jak u O\vadow chrz(! z(·zo\vatych, ale z,vi- j:r 11a }:!kacb, <rtlzic bardzo !at,vo rozpoznau je mo
ni te na podobiet) t\VO \Yachlarza W'!ZkO na ,crrzbie· zna po zo}tych porn. zaj(!.cych 'iQ micj each po
cie le:lt! . kol'o o\vad znajdujc siQ 'v. poczynku. miQdzy ziclotu! trawif. \ tyn1 to cza. ie zyjtl ko

cza ie lotu \vachlarz roztwi era ,j~, a j ego sze- rzonkami zio!, a unikaj~c si., wzajemnie, rozpra· 
rokie przezroczy tc blonki pozwnlaj(!t podjadkowi zaj~ . i~ po calyrn ob za.rze zamie. zkiwan<~j !~ki, 
u TZ) myn·ac i~ przez pe,vien przeci~!5cza. n 'v po- tak iz przy na.st~pnej przcrnianie rzudko chyb~ na
'~ie TZ . . y na CZ~ 'C cia}a. k]ada ig z dziC\Vi~ciu potkac je mozna W WiQk ·zej liczbic. VV ten spo
zacbo z~cych na -iebie pier .. cicni, na \Vitrzch tt cie- 6b z yj~ do je ien·, ciC!glc i~ stopnio,vo zruienia-

no lO ·'[ odem ja no-czer\vono·bronatncgo ko- j~c i '"' pazdzieTnikn lub listopadzie maj~ postac 
loru I omi ... dzy temi pier· cicniatni znajduj~ iQ wyobrazon~ na tronie prawcj obok dolf!.czonej 
Jrzyrz(! .- .J z~ce Z\vierz ... ciu do oddychanio.. tablicy. Teraz zaczynaj~ wyrastae krzyd}a, co 

'"'r ... z ie na kot1c 1 ciala 111ie. zcz~ i~ dwa dosyc tanowi czwart~ przetnianQ, lccz 'v maju a nawet 
dl Qie kol . I odjadek opntrzony jest trzema pa- '" czcrwcu dopiero podjadki dochodz~ zupelnego 
·a i n61!. z ktorych p1z~clnia l11zy Inu do kopania 1 ozwoju. 
ziemi. late go 'z nogi pier'" z 'j pary ~ krotkie, . Jakkolwiek t rk 1cic bcz za.[Jrzeczenia nalei~ do 
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piQknicj~zych owadow, przccici na 'viclu ludziach turkuciow suche okolice na codzienne zamieszka· 
sprawiaj<! nictuilc 'vrazenic, co jednak nic o nich nic, co jednakze nic ze wszystkicm za slu zne 
tylko wyl<1Cznie powicdzicc mozna' cTdyz nawet uwazac na.lezy. I)rZCCl\VDie, na plaskich brzegach 

1nalc i nie zkodli"~e rohaczki ni(lraz tajc~ ig po- ·trumyk6w, szczeg6lniej przez uprawnc pola ply
wodcnl obawy. Zupclnic innczej bywa u n1ilo- n~cych, z pe,vno I ci~ napotkae ich moina podczas 
snik6w historyi naturalncj· cntotnoJog, ujrza\v zy lctnich Jniesigcy, a w bagni tychle~nychokolicach, 
brzyukic 1Ut\\'CL t\vorzenic, doznaje pra\vdzi,vej na.d blotni tcmi brzegami rzek i stawow, bardzo 
rozko zy, ·tara. 'i jc nch,vycic i n'vaznic obcjrzcc. cz~ to znnjdujc1 HiQ ich przechody. Jednakze pod
l rzy branin jcdnak do r~ki podjadka, nalezy zrt- jadki i uchych miej c nie opuszczaj~, Jicznie zy
chowne pcwne o"' trozno ~ ci, a tniano,vicic ujmo'\vac jl! \V npra,vnych polach, zczegolniej w rolach zbo
go z gory zn. grzbiet, o-dyi drapanic po cicle jego zowych, i z tego powodu ~ prawdziwic zkodli
z~butych n6g przcclnich \Veale nic jest przyjcn1nc, \vemi zwicrz~tami. ie,viadon1o z pewno · ci'! czy 
tcn1 burdzicj ~e wy kony,va . i~ z pc\vn~ 'ilf!, wla- tnrkncie zywi~ sig korzenia.mi ro 'lin, czy tez prze
~ciw~ tcn1u tworzcniu. Z powotln t ~j ily i odpo· cinaj~ jc tylko \V woich przechodach, przez co 
,vicdnirgo uk ztalcenia, tnrkucic z wiclk~ latwo- ro ~ tiny wiQdn~ i u ychaj~; zdaje i~ jednak zc o ta-
~ci:1l~opi:1 cbodniki 'v lckkicj dziurkowat<~j zictni, tni ten przypaclck cz~sciej ma n1iej ce. I odjadki 
a nnwct cz~ to w zbityn1 i Inocnyu1 O'ruucic pro- 1 bo"vicm, za.n1ia t z szybko ~cit! przecl1odzid przez 
wadzc! 'voj Q robot~. hod ich po powi ~rzchni zie- O'rnut lckki, dziurko,vaty, jakby un1y ~lnic zntrzr
lni nic bnrclzo jest zybki_ lot do yc po,volny i za- 1nuj~ ig i przcgryzaj~ korzonki cz~ ·to twarde i 
z'vycznj krotko tr\Yajt!cy, cbociaz zc ztutczncO'o 'vynul.o-n.jQc tlo' ~ dlugiej prncy. Rzcczy,vi~cic 
rozwini~citt krhydel zupclnic inncz {j 'vnosicby jr "tto bardzo zczc0'6lne, gdyz zwierz~ta te staj~ 
nal zalo. noSZ'! sig kilka zn.lcd,vie ~top, 'Y nic- ""i.. zkodli\vcn1i, przcz zle tylko 'vykony,vanie po
wi lki ~j odlcn-lo I ci ZllO\Vtl lll)ttdnj:~ a ·zyni~ to zytcczn o-o ·cln \vytqpiania pod zieiUiQ roznych 
tylko 'vicczor .. n1 i noc~ .. dnic prz p~dznj(!e pod zkodli,vych za i 'von1 o'vad6,v, pocz,varek roba-
zictni•!· ko'v it. p. 

l>odjndl·i przez t:lrcic \: \V eh z ·lko ,yatych skrzy- Tnrkucic najliczni ~j pokazujf!, ig po lek'kich 
del 'vytlaj:1 <Ylos podobny jn.k ~ ,vi crcz .. ktorytuniej zi1nach i nchych 'vio nach, ilnc bo,vietnnlrozy, 
,vi~c ~j odpo,vit\da syllnbi 1'11rrrrr. i j c1 n za- znacznn. \VHO'oc, n. na"rct i ci~~la u ... za \Viele z nich 
pe,vnc z zytclniko'v nnszych~ r.czeo-olui 'j n1lo- o ~tnicre przyprawia. Przytem, jak 'vszy tko co 
dych, prz~' lnchi\vn.l i .; trn1u n1onotonn n1u ~pic,Yo- zyjc na ~ ,viccie, podjauki n1aj~. takze \vyclt nie
wi, ni · '"i dz<! "l jcgo przyczyny. 1 icrnz przcbie- przyjaciol. Li y, kuny, la icc, jezc i krety ci~crle 
gn.j'! · z~uni j kic okolice prz) -.;lab l'm blasku o ... ta- nad ich 'vycrubicnien1 pracuj~, a 'viclc ptakow jak 
tnich pro1uieni znchodZ«!CeO'o ~loi1ca, zdnjc i ~ ze 'vrony roki, ko y, U\vaznj~ ich za najlep zc \voje 
ly zc1ny niezno ~ne krz "'Czenie zab .. gdy tvmczn.- pozy,vienie ... tare na,vct turkucie Inajf!,mlodc we 
e1n tr,vozli"'Y ~pic,vn,k kryjo ~iQ pol nn ... zerni \,;to- zjadnc, co jcdnak zdaje i~ ze jest bajeczkf! ·lubo 

pcuni, i za nic o troin ~n1 zbliz nie1n i<J natyehn1in t nieznpelnie obranC! z podobien'"'t\va do prawdy 
unlill-n,. J czcli jcdnnk ni cieri)Ii,Y T mlodzicncz "~ nic,voli bo,victu podjaclki 'vznjenu1ie ~i ... poze-
b~dzi z 111in.l tylr '"' ·tr\T~tuin, aieby lrw·ilk~ po- rnjf1. 
ZO tn~ nn 1niej 'CU, niczn.dlugo nslyszysz obok sic- zczcctolnynl i godnym n'vagi je~t ich ~po ob 
hie glo · nn. ktory oczeknjc~z . :t 1 s ten " ' dzicn bndo,vo.nia O'niazd. ''r ybi 'raj~ na to brylk ... zien1i 
taki<: 'vydoby,va "i<,? z pod zien)i: podjndek bo,victu znaczn 'j "'iclko~ci~ i prawdo1 odobnie napuvzczaj~ 
zyje tuz pod j ~j po,vi ~rzchni<l .. tnk iz lckki l1od j~ klei~tyn1 1 roduktcm: rodznjem ~liny przez co 
nawet ni zczy nicraz lab ~kl :\r1enia j cr kr;j6- ka,val zietui nabi ~ra kuli tego k .. ztaltn i taje -i ... 
'vck. J ez li przypaclkicn1 zau,yaz ~ 1ny dolek d zbitytn. .... "T u po,vicrzchni kazdego takieO'o gniazda 
ktorcgo turkn~ ·it chronil i 111i :\j~c" to 'vprost je-.;t ot,vor do· · ~ ob "'z ~rnr: od ktorego do 'rodka 
palcen1 rozgrzcbictny, po tepuj:!c du.l ~j 'v kicrunku pro,~adzi kana} piraluy. Jcdnakie n-ninzda nie
chodnika, w bn.rdzo wielu przypadkach przyrun- za"r "' ZC by,vajC! tuk zbudo,vane· mogf! takze znaj
siemy tcgu podzie1nnego ~pi ~ ,vaka do ukazunia si~ do\-vtt~ i .. pod powi 'rzchni~ zictni, lecz naj\vi~cej 
na woluen1 powictrzu. 'v o-l.,boko~ci d,voch do trze ·h cah. \ - kazdyn1 

\''{ nnjwi<;:kszej liczbic dziel przeznuczaj~ dla razie \vewn~trz zuojduje i .. ot\vor "·ieiko~ci wlo-

-
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k ·ego orzechn, o .~ciana h glo,dkich, za\vi ~rajQcy 
, obie ze 2 0 jnjck. Gnio.zdn. takie napelnione 

jajkan1i znajduj nty 'v 1uie i~c~ch lipcu i ierpniu, 
j najlep ·zym po. obern wygnbicnin podjadk6'v jc t 
wy~zuki,vnnie i ni, z zcnie jaj k przez ~u zcnic ich 

1 lol'1cn. \ jcdnyn1 ogrodzic fi·ancuzkim \V prze
·i~ u .... ze' iu tyrrodni 'VY kopauo 2, '0 gninzd, a 
~ rozJnaitych okolicach rie1nicc kopanic ro\vnic 
ol ry kutek dnio lo. )V '\vrzc.~nin n1o~nn. Jlllo-

• 
de ,vyrrubi ~, od. zuknj~c na l:1ce xnicjsc zt>ltych, na 
kt · h tra"'U juz nie rosnic, i polewn.j:!C tn.ko\VC 
or~ fb \YOd~. \\' ofrrodnch k\viu.to,vych, \V kt )rych 
o j k pra,vic Il'1ozc nicocenione . zkody, na 
rz chodach ich kopi~ rnnlc ro,vki i \V kn.nnliki 
ap 1 zcznjf!. wodQ z olcjein, .J .. ntkiein cz rro tur-

u · .natychu1ia t 'vychodzi i rno~e by6 zabitym. 
ecz do,('vin.d zeuie to, jn.kkO\\'ick pc,vnyxn zo

ta o u\vien zon . kutkiern j dnakze \V okolicn.ch 
a zie podjadki bardzo it roztnnozy y nic mo~(· by~ 
za to 0\ anern z powodu ogrolnnych ko. zt<)w . 

• 

l\Iu. iano \Vi ... c ncicc siQ do pro tszych i tan zych 
po obo,v, ktorc kazdy ogrodnik znn i jako ckrct 

prze ·ho,vnjc. Znlcz;~ ony po 'viQkszcj cz~ 'ci na 
po ypnnin 'vybranco-o miej ca mi~. zanin~. wnpna 
nicga zoncgo, siarki i popioln, lub t <z na uprawic 
n-runtu nn\vozcm za,vicrajq.cym \V ~obic silnie \VO

nicjt!CC nu~tcryc, jnk ol jck tcrpcntynowy, kalny 
i t. p. 

l bjasnienie lilografij • 

.r t~ dole ~niazdo \\' pionowcn1 przcci~cin, i \V ni<.hn 
s\ i ~zo zlozonc jo.jlrn· na. prn\vo znajdnj(!. . iQ bar
dzo n1lode podjadl .. i · pono.d nicn1i gzcmplarz 
'v pozn 'j je~i ni znnl ziony ktorc1nu 1 ylko ·krzy
dcl brakuje. .... a .c.rodku tablicy pr~cd. tawionc s~ 
d\va .uniazda z bryl zic1ni zrobione, i w jcdncm 
z nich znpclnic doro.~ ly turkuc. J)u] ~j poujndck 
jcden "' cza ie . poczynkn, a drngi z r zpo tartcmi 
krz ydln.Jn i. 

W YCIECZKA DO ALGHERO • 

• .. R Y :~11 . 

d a'1.rna juz zan1ierzali my odby: wycj czk ~ 
z a ri o groty 'v Alghero· dc '"'~cz tylko nien
'"""'·nnny ta :val nam luao na prze zkod.hie, a t1·ze

~rie ziec ze ' zcz "' J a ari, to ulewa, o okarr i 
a·~ca.· ... are zcie rozja 'uilo i~ niebo i zaraz 

t z 1 u 'cili ~~ny . i., konno nieukor1czonym je zcze 
trakte1n 'Yiod:1 "yn1 do .. 1 c:rhcro. 

roga na za 1 ro i\'adzila przez 'vzg 'rza Je i te, 
... 6rycb rze i\18 ·~lY okie na z zytach m· I jq ku 

o o ri . · uakoJ iec zamieni j:! i~ '\Y krzaki. io
k i 1 ie..,z -nti 1 zkich ani tu I o ~ ,viecic, o Jnil .. 

o iviem o , a .... ari zaczyna.. i~ pia zczy ·ta pu~ty .. 
ia. . ]] iar zl)lizania ... i ,., do ahcro' oko1ica 

1rzybi 'ra cha ·a ... r uro"' zy g 'ry \Vzno z ·.. ig 
f'.T.·z 'j i. tro1niej, a "ie y niekiedy na 'vierz ~balk 1 

k l · zaczerni je roz"ralona ZZO'I'U"a 1
). ero 

• 
> d , u 'In 1nia te1n ploty kak u~o,ve po ob 1 tro-

na·clJ drogi i coraz cz , iszl· budo,vlc \V. kazuj~ SC!

. iedzt\VO zn:.v·z11i j. zc·rro gro<ln. 
~~lghero lezy \V ~ t} ... bi zntoki utworzoncj dwoma 

z dan1i kal! · r-~ oddal nin ro\vko,vanc (krenclo
wane) jcgo ba iony, przr-platanc domami i ogro
<laJni, J Jalo\vniczyprzed. tawiaj~ widok. vV C\Vn(!.trz 
jcdnak 1lice ... ~ cia nc i domy ponnrc, z oknami na 
po /b l1i. zpa11ski wychoclz:J:ccmi na mu.Jc balkony. 

• tan~li /. n1y 'v lokandzie rJod zlotym J,ven1; lccz 
radz~ . zczerze kazdemu podrozniko\vi pozostac 
racz lj pod oletn niebern, jak obrac sobic 1nie ·zka
nie \Y tcj nierrodzi,vej oberzy. Itozgo.'ciwszy siQ 
jak by o 1nozna vy. zli 'tny nn. ba:tiony, bronione 
przez kilkana~cie arrr1a pordzcwialych brz lawct. 
Ztatntq.d njrzeli:my \V oddaleniu kn}Q znmykaj~c~ 
zatok~ lgl1ero! pod ktorc! znajdnjc ig slynna owa 
?'rota . talaktyto,va naj,vi~k.~za micj en togo cicka
\VO~G . l)ytali my . i ... 111ic. zkat1c6'v czyby nic lno-

1 Tak na!-)·waj '" Sardynii ta,r~iytr~e pieczar~ .. ~to.ry_ch zna najac r·zc~lna dla odbycin przepra,vy· ale w tej 
pr1. znacz.en1e dotychczas z pewno cut 1 te zo talo '\'YJB nao - I .. . .d . . . l . ' d 
n m. I porze (\V maJu) h v1 zan1e groty \VIC] {lC prze sta-



wia trudno ~ci, i zadeu jako I z ry bako 'v nie chcial 
sig podjf!.c przcwiozienia. urc~·zcic zn:tlazl i~ 
przecicz ochotnik, ktory za ccn ~ dzje i ... cin talnrow 
snrdyl'1 ·kich zobowi(!zal ~iQ nnznjutrz o godzinie 
trzcciL}j rano byt- goto,vym do I dr6zy. 

oc pod 1 wen1 zlotyn1 byla okropnf!. ie Ino-
wi<!C jn~ o ~tra ·zliw ~j du"'zno ~ci, ktor(j nie 'xnie
lismy zarauzi~ otwieranieJn okien z obn.,vy zjadli
w ~j fcbry annj:tc lj 'v okolicnch ... lgbcro, po ~ciel 
nn zn, })O\vl czonn zatln z "'zonetni po zcwkami, 
wyzi ~,vnla zabojcz~ jak~ · wilgo ~. rJa dominrprzy
j nu1o .' ci •ro .. l oclyni, do,viedziaw zy ~i ... o zamia-
·zc na ·zyn1 z\vidz \nia jutro O'roty, })OZc~nala na 

lllt dobrn.noc uprzej n1en1: uut . ·i t.e 1JUL/.lz ( alcz je~ te-
l cic ~ zt\l<uli). 1 ic Z\vazaj~c atoli na ten 'vykrzyk 
o~ trz gaj:!cy, przcd godzin~ t ·zeci«~ kazali ~my 
znic.~c plu.szczc i zupn. y zy,vno.~ci d prz) tani, 
['dzi czckttl jn~ J.ltt nn · uickryty "tnt k przc,vo
zo" .. Y h Jacit1·1 itn in.glcn1. 'v 161 do cz,vartcj 
'\vyplyn~li ~tny ~ portu, ci<!gn:!C z~t ob:~ nttlini~ Uln

Je cz<>lno rybn. ·kie dla do tn.nia. ig nicn1 \V O'l,~b" 
nToty. 

Zituno bylo przcjlnujc!Cc· zakntn.li ' tny it;;'"' p -
zczc i zdrzynn1,)i. l~icdyn1 po jakin1~ cza ·ic 

ot\v r6yl o ·zy, zunjdow~\li ~tny i~ \V ~uxnyn1 ' rod
kn zato ki ~Jgh ro, a ~kala t\\"Orz:~ 'a j 'j krunicc 
~t er zn.ln 1 iono,vo '"' O'l~bi . 1 o d\VU'YO zinn j lo ' ~ 
po,v·olnt!j z 'glndz ' prz ry,vtttl ~j t)lko no '"' o"·yu1 
spic,y ru tnnjt }· (') , 'V llttrz 'Zll }· ataln.t}ski ~ 111" 1110-

n·lisuty \Vr sz ·i \ rozp )ZlHl ~ rozpadliny ~kal .. ~, a o 
t-rodzinie ~zo~t ~j oplytH!\V~Z) unly [lrzylC1dek 
tnn,)i ·tny przcd 'vuij ~cietn •:rroty a ru~zt:'j ~.=rzcd 
trz z:! yn1 0 0 tro\YCtn, o .. tory bal'v~ ll) z n-rzulo· 

to,vyn1 rozbijn.ly si ... huki 111 \vi or t ~ n1oze o t go 
o:tro\\vu ll'Z C\vo~nil· pokuzul lHlnl nie,vi lki \Yy

dr'!z uio "r knl . , t \Yllij ~ ·ic do "l'O • .. \.1 ( ·lt ro~ 
~rzelr 1 <Y}O CUl 0 ojQtnytn, ju~tc sn1y Utl tni j 'CU. • 

Pr~csiadlszy !5i do c~ol "nk~t~ z lat,vo~ci~ \Yfl. r
il.)i~nly 'v ot\vor; lo z \Yll :trz ... gr ry prz i jel on 
jest od j ~j prz "dsionktt ~kalistynt prorri 111 1n·z z 
ktory t rz cl n b .. o przc ·i~! •"Ylltl • --~oluo . i na t 'm 
ni Iualo " trtt\vili~nly czn~u i In ~olu. I t·zed ion k 
ITrot~· run przcz ~i ~ orrr tllll=! jni t\YOl'Z}r ja .... kini~: 
ale nic widn ~ 'v ni ' j jc z(;zc ~tal nk yton· tylko 
kaly '\V ·roin ych J- i~.;;rtul ka b 1 or Z[ adane i 1 o

p ... I .. nne. 
p 0 przobyeiu znpory tatuuj:!C ~j llBlH \\'"' t vp .. do 

gl v bi. ~vydobyH . tuy z czolun 5 I \\'i ~(J \YO ko-
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wyeh un1yslnic w tyn1 celu przygotowanycb, i roz
poczQli ~my o ~ wietlenic groty. Prze,vodnicy na i 
rozpro zyli iQ \V rozne ~rony, i W n1iarg roznie
cania przcz nich swiatla, oczorn nn zym zncz~ly 
prze l ta,vinc 'i~ kolejno fanta tyczne ut\vory, to 
przezroczy tc jak kry ztal, to ja ~niej<! cc barwami 
tQczy. Znajdowali\~my sig \V pieczarze majt!cej 
'v przeciQciu 0 top 'vy oko 'ci i 130 ·zeroko 'ci, 
\V partej cztcrcma potgznemi filarami. l)od tro
penl w dziwacznych a przeroznych k ztaltach \vi
sialy talaktyty; w gl~bi pieczara konczyla si~ cie
Innq, jak~ ~ otchlani~, podcza gdy 'v prnwo i \V le
'vo rOZJ>::l10ne przez przewoclniko' ~wiatla, \V nie-
kob.czonem ua pozor oddaleniu, ukazywaly nnm 

n1a '"'Y czarnia,ve lub biale, 'v nliarQ jllk plon1ie11 
tJadal nn nie z 1 rzodn, 1ub tylko odznaczal ich kon
tury. \Vidok pra,vdzi,vic byl czaruj,!cy. 

We zli ~tny potc1n na Ic,vo 'v poboczn«1 O'rotg po
dobn:~. do ko ~cioJ.a n ztamt~d llo ali cokol,viek 
z zc,vn<!trz o ' 'vietlonej, obfitnj~ecj 'v . talaktyty 
bar,yy cicnuul,vcj. 1 alcj' napotkali ·my kolnmnadQ 
z grnbych taln.ktyt6,v .. uporz£!-dko,Yany ·h nak~ztalt 
pi zczalek organo,vych i i ~O'aj«1cych od pnlapu ai 
do zic1ui. rJic bez trndno ~ci \Yrocilistny do pi(~ r\v· 
~zej 1 iecznry, i pod 1 rzc,vodcn1 n1ajtk<),v nio f!.cych 
' \Yi ~cc 'vkrocz) li ~tny na ~ra,vo do groty \V partej 

jcdnyn1 o1brzy1nin1 filarem. .,.a t .,pnic, clrapiQc ~iQ 
'\" rrorQ, do i .. o-jj ~ IllY ali Okl'f!CY} ;j, ktorej prze~li
CZUC talakt. ·ty t"'orzyly ozdoby przypo1ninaj<!ce 
urabc ki .- lhan1bry. 

Pi czara. ta byln ostntui'!, nalezalo \vi c przy-
tqpi: do odwrotu· lecz jakzc tn 'vraoac O'dy cuda 

nieprzcliczonc na kaidyn1 kroku "rzrok zatrzynlu
!i;!? '\r r 't,ilisrny je oak. przy ta,vajqc co ch,v.ila a 
" ""'Z cla "zy do o-roty 'v t .. Pn 'j , za-.;talism)· znch"ry
cuj~ ''! ni I odziank... I -ilka...,et ·\Via tel roznieco. 
nycli \V jednyn1 1 unk "ic i .. krz__r o ~i \V kroplach 
~cickaj;!cy ·h po ~ ·iana 'h; nu pothdc cienlno-lazu
ro""C Z\vicrcia ilo jeziora: zapelniajt!cco-o ~rodek 
o-rot .. : nad b1·zeO'icn1 cz()lno na ze z iedz<! yo1 na 
truz) ...: tar. Tn1 1ntljtkien1: oo-ro n :: biale, I } k -

jf!ce koltunuy .. a "" gl..,bi otchJat'1 czarna i ponura. 
Zapr \Yd , nin1o '"oli przypomnia1o n n1 i v pie -to 
tarozytn i 'Jutron przewoznik ~tyk o'vr. 

.... are zoic mimo ch~ i i\V • edli~my do czolna, 
JllajtkO:\\Tie (}Ogtr·ili , \YiOCC i O'fOt'"' J crh.ero zalegJa 
znow zwykia ciemno, :. \' trzy godziny poiuiej 
~· zcz ... 'li,vic za ""in ... li 'my do poi tu . 

• 
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KATEDRA W WLOCl.AWKt1. 

PRZEZ 

• Juliana Bartoszewicza . 

Dlugo w slad za pierwszym porz~dnyn1 roczni
karzem na zym, Dlugoszem , powtarzali l1istorycy, 
ze bi kup two p6~niej przezwane kujawskienl, by
lo pi 'r\Yiastkowo zalozonc 'v 1.,.. rus,vicy, i zc pier
wszym tam biskupem mial bye '\'loch Lucidu · po 
pol ku Ja noch, herbu Alabanda, ] zymianin, kto
-,y wy tawil ko~ciol parafialny \V Dz,vierzchnic, 
i W nim po sn1ierci S\VOjej W r. 993 pochowany ZO· 

tal. 1ast<Jpcy jego: l\1aurycy (zmarly roku 1014) i 
farcellns (zmarly 1035 roku), spoczy\vac n1nj~ tak

ze ;w Dzwierzchnie. Po ni!!h dlvaj znowu: 'Venan
cyn ""z (zinarly 1055 r.) i J~drzcj {umarllO 1), lcz;~ 
w ko 'ciclc farny1n w Parkaniacb, i dopiero 6ty z ko
lei biskup, Jan brzciciel Rzy1nianin, (urn: 1097) ma 
poczy,vac w ~atedrzc wojej \V l{rus,vicy. a rok 

przed smierci~ biskupa Jana zasz}a owakrwawa bi. 
t1va nad Goplem, 'v ktorej Zbigniew, zaj~wszy li
cznem wojskiem J{ruswiCQ, uJegJ: przemocy ojca, 
i w ktorcj wojsko jego uciekaj(!ce bez lndn, prawic 

z~ ... tko potonQlo \V Goplc. l(ruswica, zrabo,vana 
po tej bit,vie do zcz~tu, s,v.iecila dlugo pu tkan1i. 
Ja t~pcy Jana, Paulin, Raldwin,· i , 'viuger, \V}och 
F~ancuz i Niemiec biskupi, siedzieli jeszczc w tej 
pu tee, ale im tQskno w niej bylo· pomarli w. zy
scy trzej w l{ru ''vicy i pochowani tamze w koscie .. 
le. Ale Honold Wloch, biskup od roku 1156 .....__ 
1160, nie chcial zyc tutaj dluzej, i przenioslszy iQ 
do '''''loclawka, ostatecznie 1v tcn1 miastcczku 
~v Kuja,vach osadzil swoj~ stolic~, ktor~ juz od tc
go cza.su kujawsk~ ci'!gle nazywano. 

Tak pr~ed 'vieki rozprawial Dlugosz o losach. 
hi kup twa na Kujawach. Poszedl za nim Damale
:wjcz, potem Rzepnicki, i :wre zcie przyj~to za rzecz 
niewf!tpliw~ \Y dziejach ko ~ciola pol. kiego, ze 
Kru ' 'vica byla pierwiastkowo stolic~ biskupi~ dla 
Kuja,v. Tymcza em,jezelijuznie coinnego, tosama 
polvieo!c o pier"~ zych d,voch bi kupach, Lucidu ie i 

iaurycym, razila zmy l krytyczny historJ ko,v, za.
CZf!W zy od r aruszew;icza. Za ~Iieczyslawa pier· 
'v zerro jedno tylko byto w Polsce bi ... kupstwo po· 
z~an~kie .. Bole~Ja,v Chrobry piQc ich zalozyl, a 
nu~dzy niemi nie bylo wcale kru 'wickiego. Gallus, 

K ntG.~t S" .. IATA. Cz. I. R. ·vi. 

1\:adlubck, Janko z Czarnkowa, wszyscy nie mowif! 
o bisknp twie 'v l{ruswicy, i dopicro Bogufa}, no. 
lat 200 zyj~cy przcd Dlngoszem, picrwszy rozpo
wiada 0 nowem bi kupstwie polskietn, siodmem 
z kolci, za}ozonent 1 rzcz Mieczyslawa drugiego, 
ktore si ~ n,azy,valo knja,vskiem lnb wladyslaw-
kiem ( \Vloclawek, Vladi ·Iavia ) . Wi~c znowu o 

1 ru ''vic~ zadnej nicma \Vzmiank i i 'v tem irodlc. 
I>rzenic ionic . iQ IIono da z J{ruswicy do Wlo
clawka, n1oglo na t~pic tylko w latach 1156-1160; 
tymcza. em rzecz dziwnn, tnan1y bullQ Eugeniusza 
III papieza z r .. llfi, , w ktorej najwyzsza. glowa 
kosciola oznacza blizcj granice biskupstwa na l{u-
oaw.acb. Bulla ta nie zno. wcaie i uie odnosi sjQ do 
biskup twa kru~wickiego, ale do wloclawskicgo. 
'~iQc jczeli bylo jakie przeniesienie siQ, nast'!-pic 
musialo r-rzed IIonoldem.. areszcic biskup W cr
ner, wspomniany w bulli z roku 1148, a nie pomie
szczony wcalc w spisie bisknp6w, uloionym po
dlug podan i legend, do szcz~tu niszczy cal~ w t:rn1 
wzgl~dzie budow~ Dlugoszow~, i jest dowodem 
ktory roz,vala pierwiastkowC! history~ biskupstw:a, 
tak~ jak~ dotychczns mamy. Dlugosz zna tegoz 
\Vern era, ala go klo.clzic pozniej o lat 30 i sam siQ 

• 

zbija. 1 \Viadectwa tcdy ojca naszcj historyi Sf): naj-
przod za pozne, i pow.tore za mylnc, zeby im na 
slepo zawierzyc bylo mozna' a z tego dalej ply
ni~ logiczne przekonanic, zc i wszystkie inne je
go po,vie 'ci o picrwiastkach biskupstwa kujaw-
kiego, chociaz na picrwszy rzut oka nie raz~, 

chociaz nie sprzeciwiaj~ iQ znanym faktom, mu
sz~ bye bardzo niepewnc; widac ze je czer.pal Dlu
gosz Z m~tnego zrodla. Z tcgo W¥Chodz~c stano
wiska, '1\V naszych czasach ksiC!dz Frank, kanonik 
poznat.'l .... ki, staral si~ rzucic podejrzenie na caly 
ten fakt o bi kupstwie krusw.ickiem, sklaniaj4c si~ 
:widocznic do wniosku, ze katedry w l{;ruswicr 
nigd~,.. nie by1o, i 3ezcli nie stanowczo okazal, to 
przxnajtnniej ilnie zachwial po w:agQ Dlugosz a . 
(Gazeta ko 'cie1na 1843, nr. 844). Na wszelki :wy;
padek ksi~dz Frank do sprawiedliwego przych odzi 
wniosku , ie · eieli kiedy:kolwiek istniala katedra 

5 
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biskupia w Kruswicy, moglo to bye, nie jak twier- od bulli Eugeniusza III, to jest od dnia 4 kwietnia 
dzi Dlugosz, w latach od 966 do 1156, ale 1148, rachowackanoniczne podniesienie biskupstwa 
pr~dzej, w czasie pomiQdzy smiercit! Boleslawa na Kujawach, ktore od tego dopiero czasu zyje, bo 
Chrobrego a bull~ Eugeniusza, to jest w latach rna jui katedr~ swoj~ i nazwisko, ma oznaczone 
1025-1148. Moznuby przypuscic, bardzo slusznie granice, rna biskupa i wreszcie blogoslawienstwo 
uwaza to ksi~dz Frank, ze pod Mieczyslawem I i i bullQ papiezk~, kt6ra jedynie tntaj stanowi, bo 
synem jcgo Bolcslawem Chrobrytn, opowiadali jest ostuteczn~ instancy~ i prawnie uswi~ca to, co 
wiarQ w ICujawnch mi syonarze Lucidus i Maury- stalo siQ w zycin jakiego narodu katolickiego. 
cy, jak ich nazywa Dlugosz, ktory przecie~ na ja- Eugeniusz znajdowal si~ podowczas na soborze 
kiejs za ndzie pr7.:ytoczyl swoje fakta; ale ci mi - w miescie fr:ancuzkiem Rheims ( od 21 marca do 
syonarzc, byli to rnczej }Jl'OSCi ksi~za' nie zas bi- 11 kwietniu). Zjeclla]i si~ tam biskupi z roznych 
sku pi. Mo~c bye ie koscioly w Dzwierzchnie i Par- stron Europy, przybyli i poslowie cesarscy ze 
knnin.ch zalozyli. S~nawet slady, ze bucidus i Ma- skargC! na Polsk~, na k i~zt!t jej i biskupow, do 
urycy byli kanonikami latcranenskien1i. Bye moze czego irn matery<! dalo wyp~dzenie z dzielnicy 

Iieczysla'v II z konieczno 'ci przyszedl do fonda- krakowskiej vV!adysht,va, najstar zego syna Krzy
cyi przy zlego hi kupstwa. Irruswica zn jego pa- woustego. Dlaczego nie przypu 'cic ze i Werner 
no\vania byJa jeszcze znakomitem ksi~z~cem 1nia- nie znajdowal si~ na soborze, zeby tam osobiscie 
stem, krol zatcm wy tawil w niej l{o ~ciol, kt6ry popierac spraw~ erekcyi swojego biskupstwa? Bul
stal az 1)0 zasy Dlngosza, a cal~ \VOjt! budo'vfl. la owa erekcyjna tem wazniejsza, ze ogloszona 
pos,viadczal glQbok~ starozytnosc. l""iedy z po- przez pnpieza un soborze i ze jq, podpi ali kardy
wiQkszanicm iQ liczby 'viernych, Z\ViEJk znla iQ nalowie, dostojnicy O\vczesnego kosciola. A nie
liczba kaplan ow, ltt6rzy prz po,vindali ludo,vi po moinn tej bulli prawie u\vnzac inaczej jak za erek
okolicnch lowo bozc' bye Il10Z ' IUO\Vi zaw ze 'yjn~, kicdy s::un papiez wyruznie mowi: ze przyj
ksi~dz ~"'rank, oltazala iQ potrzeba u tano,vi n1a n1uje bi "'kupst,vo pod opick~ 'w. Piotra i swojej 
przcloionego, kt6ryby przy koscielc ci~glc zam.ie- tolicy ( ub beati Petri et nostra protectione su
szki\val. "~ ~lady ze w I ru 'wicy obok ko ciola . cipiruus). \\'iQc dawniej jezeli bylo biskupstwo, 
znajdo'\val siQ i kla ztor, tnoze ro\Yniez przez , to in partibus infideliun1, bez pewnej stolicy, a · 

ficczy ltt'\vn nn 'nego zbudowauy, dlntcgo zcby j ezcli \vre zcie zy knlo grunt staly, 'vinna to P olska 
chronieuicn1 byl dln 1ni yonarzy, i z by ''viecil ja- tara. uno' ci wyl~cznie \rVernera, co papiez sam przy-

ko swi ty zo.klad, jnko orrni "ko, z ktorego chrze- znuje,nlO\Vi<}C do nicgo: ,,quo circa, Yenerabilis fra
scinn t'vo na calq, zietni~ okolicznQ. rozrzucalo \VO- ter, tui justis postulntionibus clementer annuimus. ,, 
jc pro1nicnie. Bardzo naturalnic nn,vija i~ tuto.j Podlug tego wypada calkiem odrzucici w zystkich 
przypu z 'ZC11ie, zc 'v pier\v zych cza nch przelo- picrw zych o ~miu bi kupo'v nie za~ d,v6ch ty lko, i . 
zeni ci ko iola 'v I\:rn ~ wicy spra,vo\vac n1u ieli od'\Vernern prowndzic li tfE. Tamci jeze1i byli bisku
rnzem i urz(!d bi kupi, ale byli to rncz 'j bi knpi pami, nie byli ani kru ''vickiemi, ani tem bardziej 
bez dyecezyi in 1J((J'tibu) infitle/.hnn, tacy jakietni kuja'v kiemi i natnralnie ni "'torya ko ~ciola kate-
s~ dzi inj katolic y bi kllpi rozrzuceni po .... \zyi drain ego kuja'Y kiego odrzu ·ic ich mu i; ale nie 
Afryce i 'vy pach ocennn. ie byli to bi kupi kru- tak latwa spra\vn z uczuciami i z legendarni naro
swiccy, ale bi kupi mi yonarze, bo uie tan~la du. Legenda to cudo,vno 'c, a cndowno 'ci~ I ubi 
lvtedy je zcze kanonicznn erek yo; i h ko' ")iola. ifJ przy tro.jac narocl w woj 'j pierwia tkowej his to~ 
Dopiero po hrobrym byl 1,.. rzy""OU ·ty , ielkin1 ryi ·legend nie wyrzecze "i~ na"~et cz}owiek uczo-
w: Pol ce organizntorem 'thrze ' ciail kich i ducho- ny, dlategoi k'". figto"T ki katalog g,yc)j nisR:upow 
wnych stosunk6w. Za niego kardynnl Idzi oznn- krako\v...,kich rozpoczf!.l r6w·niez od bajecznego 
czal blizej granice bi kup t"~ pol kich. ''r tedy by Pro bora, chociaz '"iedzial ze to ~ legendy. Tak 
maze po tanowiono ognisko zycin dnchownego na Kuja,vach, niech co chce po,vie sobie hi torya, 
dla Knjaw przenie 'c z opu~to zal 'j I .... ru ·,vicy, do owych o 'miu hi kupow zyc wiecznie bEJdzie wpo .. 
spokojniejszego i \vznoszC!cego i~ '~ loc}a, ka. [e daninch i k i~ikach, a dzi iaj i bi kupi kujawscy 
wi~cej bylo to zyczeniem kroln jak po tanowie- za ich kanonicznych na t~pc6w uwazac i~ b~d(}, 
niem, bo do erekcyi dopiero pozniej przy zlo. Kie· i sprawiedli wie. .,ic to historyi nie szkodzi, ale-
dy dowodow nato pewniejszych niema, musicmy genda zostanje . 
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Polozy"~ zy prawdopodobne wnioski nasze o 1 sindala snn1a \;!zlachta na prelaturach i kanoniacb, 
pocz~tkach bi kup twa na Ir ujawach, nic kon- az po so.n1 konicc rplitej, wiQcej tytularnic , jnk 
czym jeduak przez to wszy tkich trudno 'ci. tn- rzcczywi cie bo Z\vykle bawili lV innych bencfi .. 
nowi ko kollegiaty kru 'wickiej w dyccezyi 'vic- cynch, a J""ru 'wica pu tk:~ ci~glc s \viccila. le tem 
cznie wyj~tkowe, i od lat najdn,vn.ie.1 zych, jakich 'vnzni jsza jc t ta okolicznosc. atn tytul kru-
tylko pamiQc ludzka i potnniki zn i~gnt!C n1orr~, swicki mu inl cos lvtcdy znaczye, kicdy siQ tak 
glo 'no '\vio.dczy, ze Kruswicn Inial a tutaj jakics gorli,vie o nieO'o ubi gano. \V dnwnicjszych nnwct 
swoje lrawa ktore zanowano. l""iedy jej ko · ciol czn ach pralaci kru ~wiccy wyci:!goli rQkQ po pier· 
u zczono y ule1nkollcginty, nato 1vprawdzic nic- \V ze do tojno ~ci w Polsce, na rowni z nnjdostoj
ma za n o dowodu, ale · tac i Q to mu ialo w cza- nicj zemi. \ olin1ir, kanclerz k iQcia kuja,vskicgo, 

ach ar zo blizkich hi kupn 'Vcrncra, kiedy juz z probo zcza kapituly krn 'wickicj zostal 'v roku 
ocz~ kach rill wieku pclno po dyplotnatach 1253 bi ktt}lCnl kujaw kim. 1\iikolnj Ilcbda I omian 

zy 1 y p~alatow i kanonikolv knjaw ki ·lt. Bylo z ie,vie za probo zcz kruswicki, byl w rokn 1448 
o z za ow bi~kupa 1ichala Go lzie1nby, kto- w liczbie kand)Tdatow na pryau1.sostwo. Jczcli po

ry j k powiada lti toryk dyecezyiDanlalcwicz, am zni 'j Dun1alewicz byl kanonikicm kruswickim, 
anonik krn 'wicki, na ynodzie w Inow1·ocJawin chociaz nic zlacltcic \vidocznic poknzujc to ze 

• 
o "'U 1.-.~33 przywroci~ znic iony du'\"nicj nrcJ1i- za naukQ \\"OjQ do ... tul kanoni"b dokt.oraln:.!. 

yakona kru ''vicki ilaj'!c tcn1 do zrozumicnia l'V crner tcdy picrw. zym byl biskupem 1\njaw .. 
ze od 1icbala wla 'ciwic zaczynn<Sby trzcbn dzicje kim lV historyi. lc katedrQ zbudownlnic W cr- · 
·oll giaty. ednakzc na lat kilka przcd t~ dat~, je- ncr, tylko IIonold , nold, Vloch bi knp, moze 
z z w ok 1 1227 Euka zcwi ·z \V hi toryi zkol bczpo 'rcdni j ego na tQpca. iepokojony stano-
·zy a za .1arcina schola tyka krn '~,icki o-o ( t. wi kieu1 katcury wojej , wystawioncj nn coraz 

r. 1 ). d te"o cznsu w kazdym akcic urzQ.. cz~st zc nnpadypogan pomorskich z za akla, kt6-
o\vym bi kupa kt1jo.wskiego '!- potniQdzy ' \vial· rych nic znQkal jc zczc ostatecznic orQz Bolesla

kanli ol ok czlonkow kapituly wloclaw ki 'j, za- wa l(rzy,vou tco-o, bi knp Ilonold postanowil ko
w ze 1r laci i knnonicy krnswiccy,] tak ~e ,vyg1~- sciol woj i mie zkanie przcnicsc z nad Gopla do 
da jak dyby J i kup mial w wojcj dyccczyi dwic samc.cro crca 1\:njaw, do Wloclawka. 0 Wlocla
rnzenl ka1)ituly katedraln jak rr lyby san1 byJ bi- wku nikt dotQ;d w Pol ce nie slyszal, hyla wiQC to 
kup m w 'ch oddzieln eb dyccezyj pol~czonycl1 o:sada bez wigk zego 'v kraju znaczcnia. ,Jakiez 

kanouiczni z ob«h · ak '! Ill . dzi inj kanonicznic powody Jnial hi kup przeno ic tntaj ON"nisko swo
omi z ue arc rbi kup two crnieznie11 ki z bi ku. ich prac clucbo,vnycll? !Vloc}a,vck nic przcdsta

w 1 pozuan kietn, albo dyecezye ucka z zyto- winl onoldowi ani polozenia obronncgo, ani umo
mier k~. ..... ie obe zlo i to pe,vnie bez 'viedzy cnie1l. rzez ztukQ. tacznly go bagna, trzQsawi ka, 

zyn u a \V kazdym razie okoliczno I c to no\va, zkfAd w oclleglej 11awct starozytnosci mial przydo
_""rzaj~ca, godna blizcZCO'O rozpatrzenia iQ i zba- mek zrrniiego, a obok nich ci~gn~ly siQ piaski i Ja .. 

dania o cz 0'0 jednak nie man1y do ye potrze- ~ y. Z jednej , trony za laniala go Wisla, po nad 
ny h akt6w jak dzi '""iaj. Przez po1tora lvieku ktor~ z przeci,vnej trony podnosily siQ gQste, spa
rze zlo o Tkatny po dyplomutac1J tQ jeduo 'c dzi tc a wyniosle pagorki: kr~ta rzcczka Zglowif!· 

· oli arno 6 dlvocb kapitnl · p6zniej do pi I ro widae czka plynie z drugiej strony od l{aci~zka i Nie-
·- ·-·.u ' ic~ zmalala i tracila wo.je znaczenie ale szawy. Temu to zapewne po!ozcniu winien byl 

" 'iek ill i '"1\7 'wi 'oil a tak w hi toryi ko- loclawek wyb6r bi kupa, i co za tern poszlo, 
'ciola ·a ·by kate ralna. l)ot 'm w upadku nawct przyszlo 'c "'wojQ. Oddalaj~c si~ wi~cej jednak na 
woitnnie zniz ·a i~ pod zlachecki poziom. 1 ie- w ch6d z Kru 'wicy. hi kup oddalil si~ od pogan 

kolle ia J>ol kich za cza u roz\vini~cia i~ juz pol kich z E omorza, teraz juz 'vprawdzie po· 
a obrc za a y rzt!dowej rpli 'j, popadlo w ni- chrzczonych, ale je zczc dzikich, i od nich nawet 

Go '6 bo aly i~ W)Tl~cznie dla nie zJach }r kie- Zg!owiq,czk~ i<J za lanial, ale zato zblizal siQ do 
y zlacbta po iadla an1c kapituly katedralne.. innych pogan litew kich i poJskich, to jest do Pru

nico 'c popadly nawet Kolle ia .. ty krako\v kie, sakow i iazuro\v, ktorzy j eszczc, s~siadujCAC z Li
. ako o: ' ''"'· Joryann, 1~ zy tkich wi~tych j t. d. twf!., wiary cbrze.' cia11 kiej nic przyj~Ji; ale we 
\r kapitule kro~wickiej do o tatnich cza Olv za· 1 loclawku zaporC! od nich byla 'Visla i jej strome 
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brzegi; zreszt~ biskup zblizal i~ do ogni ka si y i 
wladzy, do ksiQcia panuj~cego na 1azow zn i do 
biskupa ktory mieszkai w l:>locku. pokojniejszy 
m6gl bye pod ich zaslont!. vVlocla\vek bylo to ci
chc, a nie tak latwo dost~pne U'"'tronie. )Vre zcie 
slusznie dotnysla siQ j eden z naszych badaczow 1) ze 
najwiQccj znaczqcC! ponQtC1 sci~gaj~cq, biskup6w 
ostatccznic do )'T}oclawka, stawac siQ moglo przy
jazne wcz,vani c k ~ i~z~t, ktorzy przychodzili do 
udzielno ~ 'i 1)0 l{rzy,voustym. Werner tylko obic
ral 1nicj ce, ale lionolJ osiedlal i~ 'v niem, ten 
Ionolcl ktory by! w odwidzinach u ce arza Fry

dcryka, wtencza gdy nieszczQsliwy obrot \vojny 
oc1da,val na ~n 'k~ i niela k~ ienlCO\V Bole "lawa 
I ~clzicrzawcgo w Kryzgowic, co naturalnie bar
dzo swia<.lczy ntt stronQ przyjaznych to unk6w 
biskupn z ksi~ciexn. KQdzierza\vy po wyp~dzonym 

,. brncie przyszcdl do dzielnicy krako\v ~ ki 'j, ale po 
ojcu \Vzi~l ~1azo\v ze, l{ujawy i naw'et:_ziemie te 
\V spadku poten1 przekazal jedynen1u yno,vi \Vo
jcmu Leszko,vi. \Vloc}a,vek lezal j 1z tedy zupel
nie w jcgo dzieluicy, }··iedy I'" ru:,v-icn ztutjuo,vuia 
ig pod panownnicn1 il1i · czy Ia,yn • 'tnr go, l\: ' i ~cia 

wln ~ci,vic polskiego. ,,~ zy tko to n1ozc rzuca ja
kie ~ S\vin.tlo nn o iedlcnic ig. bi...,kup~ t\vn 'v I,.. uja· 
wncl1. ficczy ht\v Inial 'v S\vojen1 k i., t\vie d,voch 
pn terzy, w ., nicznie i \V I oznanin. trze i \V r-ru
swicy juz bylby za nadto, wtencz!\ kicdy ogrom .. 
11a dziclnica mazo,vie ko-kuja",. kn po ·iadaia je
den tylko plocl.{i ko ~ ·iol katedrnlny. yc moze 
nawet ze zgod~ k iqz~t, bi kupi o icdlili i~ ~ tnno
wczo nic \V l,...ru ·,vicy, ale we \:Ylocln\vk 1. 

Pier\vsza katedrn bi knpn Ilonolda byl to maly 
dre\vninny ko ciolek, n.edi lnla lignea naturulnie 
ty1nczn o'vo tylko wy tn,vionn, dln I otrzcb biezC!
cych. ado i\'ilgo bi kup ad ripn.m\~i ·tulae, to je·t 
nad tunym brzcgicm 'Vi ly. r··· OS iolek ten mu inl 
tr,vac nie dlngo, gdy 'viemy ze 1\Iichaln Godziem
b~, pier\v zego Polnka ktory w pol \vieku potem 
bi kupom byl we '' ~oclawku, po ~xnier i pocho
'\Vano jnz 'v murO\Ynnyn1 ko · ciele. Dan1ale,vicz i 
do my ~I a ze 1ichal drewninny katedralny ko "cio~ 
lek IIonolda odblldo,val na no"To z cegty, ale 
dowodow na to zadnych nie kladzie ._ \viec ta raza 

'* " .... ... 

widac radzil siQ jakichci ' podati, nn k:t6ry(1h i hi· 
storya, dzisiaj przynajmniej, we przec i~ mu~i. I-Io
nolda od 1\fichala szesciu bi kup6\v przedzielalo 

1
) Zygmunt Komornicki w Bibliot! '''arst. za wrzesieti 1 56 

str. 442. 
• 

• zaden z nich nie pomyslal o katedrze. Michalowi 
w istocie najpr~dzej to staranie przystawalo. 

Godziemba byl to albowiem znakomity czlowiek 
swojego czasu, ale dopiero niedawno mogla mu si~ 
przypatrzcc liistorya oko woko. Przyslug~ t~ win
na dyplomataryuszowi Rzyszczewskiego, kt6ry ula 
piasto,vskiej przcszlosci rnaszej nieocenione polo-
zyl zaslugi. Wydatnieje w dyplomatach wi~cej 
nad innych szlacl1etna postac biskupa. Czynny;, 
gorliwy, niezmordo,vany, dobry pasterz, nauczy
ciel biegly, zacny Polak, to glowue l'¥SY aego cha
r:akteru. £ 1alo p6lczesnych znakomitosci co by 
(rownalo stanowiskiem, powagq;, znaczeniem w hi
storyi 1\!Iichaiowi. Czy tow pry;watnych stostlnkach, 
9ako po iadncz dobr kapitulnych, czy w dzialaniach 
swoich jako obywatel, 1\fichal za.Fowno wsz<Jdzie 
pokazuje si~ czynnym, energicznyn1, zabieglym 
czlowickie m. ietylko k i'!i~ta, ale i arcybi kup 
Peilta, ale i pr~wntni ludzie nadawali za niego 
dobrami ltapitu~~ kujawsk~. I ~iichal urz~dzal siQ, 
przecla,vrd skupowal, za,vierai kontrakty., zamie-

nial jcdne po iadlo ci na diurrie. Zarwal z Gdan
szczanatni, a raczej z jakiem' k if!-z~tkien1 panuj~
c ill nicprttwnie \V tamtej tronie eomorza, i go
dzil si ~ poten1 z uien1i w: roku J.23 • )V lat trzy 
potom za\vieral traktat i godzil siQ z amborzem, 
k ·i~z ..,cion1 Potueranii, roku 1241. Znalazl nawet 
tyle laski i przy~azni u San1borza ze 'v miesi~c po 
zgodzie za,vart 'j 'v ['oruniu tenze ksif!-z~ pomor
ki nadal bi knpowi kasztelani~ gorzenczynsk~, 

(\v dypl. oruchino moze to za wolne tJumaczenie 
wydawcow) i iedmna~cie 'via ek, bo bi kup o-
',viaaczy:l ch~c 'voj~, ze chce po kolei to na Ku
ja,vach, to 'v Pomeranii dla le zego nadzorn naa 
o'vciarni(!. zu,vac. Dla niego 'v innej tronie kra
ju Grzymi la,va. \vdowa po Leszku Bialym, przy
w_.rooila da,vne prawo polo,vania \V Ia~ach kaszte
lanii \volbor .. kiej ~J'. 12:. ). Tak na w ze strony roz· 
rzuca i~ odziemba· miul cz te tosunki z \I{ra .. ... 

:Koweu1, z ~le twin em, z Gdan "'kiem i z Oliw=!. Dy-
ecezya tei je(To t·ozdzielona h¥ a pomi~dzy ksi~
stw:a, w ktoryah panowali Pia towie, i ziemie ktore , 

zagarn~li potomkowie \vi~topelka: mordercy Le-
zka Bialego ~v ~za,Yie. Tak 'vi~c. z ~mego 

polozenia swojeuo tfichal po~rednikiem bye mu
sial pomiQdzy zczepami nieprzyjaznych \vladzcow, 
a o ob~ woj~ wif!zal 'ci ' lej rozerwan~ na polnoey
jedno 'c zietn 1echickich. ~fu ial miec i\v.ysoki za .. 
cunek pomi~dzy ksi~z~tami. Dat 40 olizko siedzial 
na bi .. kupiej sto1icy· nie zdziwimy si~ zatem temu 



• 
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nastQpcom swoim, ze do znjQcia bylo, }a,vny 1\rli
chal ( odziemba. 

W rc. zcic epoka trzecia nastQpuje z 1\llaciejcm 
Golnnczewski1n. owa ta znakomitosc idzie w: sla
dy poprzednika swojcgo,,Ger\varda. f.Jokictek wy-
lal pi ·kupa. Gcr\varda do Awinionu do papieza 

Jana ;.( r rii, bronic prawy polskicj przeci;w krzy
zo.konl. icmogllcrol trafnicjszego zrobie wyboru; 
Gerward byl to nl;!z bardzo uczony, a pra,vy po
siadni charakter. ~V ziQ.l z ob~ bi. kup \V podroz 
mlodcgo kaplana l\1acieja, kt6rego umysl znajomo· 
sci~ pra\vn i dziejow wyJrsztalcony, roko,v,a} 1nU 

ze b9uzie trndny:cl1 prac powiernikiom, a z czasem 
zdolnym obroi1CC!. Lat iedn1 bi ·kup z Maciejcm 
przc iedzicli ~vJ-\\vinionie, bo \vcaJe nic prQtlko bral ~ 
iQ do wyr0ku Qdzin poltatbowny, papicz. Wrcsz

cic, nic zalat\vi[\j:}c tanowczo sporu , w~mogl 
i erwar.d \v..t\:,vinionic delegn.cy,Q:, ktora nn miejscu 

miala roz trzyO'nqc w.zajemnc zajscia l~oh;ki z za .. 
konctn. I) rug~ .rzecz \Vain;~ wyrobil ' crwnrd., zc 
papiez uznal tytut krolewski Wlac.lyslawa Lol<ie
tka. le nmarl bi kup po iedmiu latach posclstwa 
(1 lis top: 1323), i zaraz papiez w 1 ozyl o · ierocon~ 
infuJ:Q na glowQ Macieja, zatrzymal go u sicbie 
cza ... jakis, a potrm 'vyslal z blogoslawieJl.stwcm 
do ojczyzny. I zacz(!.l faciej sla\vnc swoje pastor· 
stwo ktorc jak slu. zuie ostatni historyk jcgo uwa
za, je t jako panowanie krola Lokiet.Ka, jedn'! a 
dlugc! walk~, 'vyradzaj~CC1 siQ wci'1z z e s:woich po .. 
pioJ/ w. I bi kup i krol w tern jcszcze do siebic 
podobni, ze \valcz~c calc zycie, nic ustq.pili ani na 
krok z drogi pow:innosci, i ze walk~ swojQ nast~p
corn je.-zcze na lozn ~~miertelncm przckazali. 

l\faciej z Golanczy, z Golanczewa ( bo pod tem 
naz,vi. kiem znany je:·t w historyiJ byl synem Slaw
nika herbu Topor, ka ztelana nakielsl~iego; uro
dzil iQ zas we w i P ozmiatowie na Palnkach, to 
jc t 'v kraju polozonym nad 1: otecif!, cudownym 
spo obc1n. 1atka jego 1algorzata miala w jednym 
dniu az a,vuna tu zrodzic syn6w., z ktorych jede
na~tn zaraz po chrzcie umarlo, a jeden 1\faciej 
przczyl braci. l{atedra w istocie samo biskupstwo 
1\iacieja U\vazala za cud i oczywist~ nad sob~ o .. 
piekfJ Boi~. '''ycwiczony w naukach, ~st~pil do 
powolania kaplanskiego, i wpr~dce zostal dzieka
nem kapituly \Ye ''7loclawku. Odznaczal si~ nad- ... 
zwyczajn~ poboino ~Ci'} i skromnosci~ zycia. 3 
grudnia 1323 miano\vany biskupem w A winionie, 
znraz w tyczniu nast~pnego roku 1vyswi~conYi 
zostal na pasterza przez kardynala biskupa pro-

• 
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nestynskiego, kt6remu sam ojcicc swiQty trud ten I uzytek zabrali 2). Biskup wtedy z cz~stk~ urato
polccil. Lokietek przyj(!l go z radosci(}, lud i du- wanych skarbow koscielnych i sprz(Jt6w schronil 
chowienstwo 'vloclawskic wyszlo naprzeci'v hi- si~ do Raci~za, do kt6rego skupi!a siQ wszystka 
sknpowi. szlachta z okolic. Biskup podlug wszelkich praw 

Jedna tylko wtcdy wiclka luna pal~cych siQ wsi ryccrskich podni6sl sam na wlasn~ rQk~ wojnQ 
i kosciol6w szcroko bla ·ki srnutne rzucala po ca- z zakoncm i jak mogl umacnial siQ w swojej twier
lem Pomorzu. Tu krzyzacy n1ordowali calc ludno- dzy. l{ozdraznia jcszcze mistrza wyrokiem swoim, 
sci, i zakladuli na ruinach woje panstwo w obey kt6ry po wszystkich ko 'ciolach oglaszac kazc, a 
grunt w zcz pionc. Polowa dyecezyi kujaw kicj w kt6rym grozi zakonowi ze kl~tw~ na niego ci
roz itAgaje}.ca iQ kn polnocy w niewol~ popadla, a 'nie, jezcli krzywd kosciolom kujawskim zrz~dzo
sznlc1lstwa zakouu, kt6ry sig juz wylewal do ziem nych sam dobrowolnie nie naprawi (8 maja 1329). 
tnazowicckich, kJ6c~c ksiq,z~t poroi~dzy sob<! i Znkolntal wreszcie tni trz do Raci<!za, wracajCA-C 
'\Vdaj'! · iQ niby jako po ' rednik w ic~ 'vzajemne z akla. Bronil siQ Maciej z rozpacz~, ale ulegl 

. wa ~nic z'viasto\vnly smutn~ przysz!o, c i samej w kutku szturmu i rzcz rozpocz~la SiQ nowa. Moe 
si dzibic bi ·kupi 'j, od czego ani biota, ani trzQ a- zdobyczy, wielu jcJ1c6w znakomitych dostalo si~ 
wicc, ani tron1c brzcgi Wi ly juz, zdaje ·iQ, o0alic w rQCC nieprzyjacicla, p0mi~dzy nien1i i brat ro-, 

1 njaw nie mogly. ylo i~ nad czen1 zndnmac dzony hi kupa, SwiQtoslaw. l\iaciej daje za nich 
tQ kno patrz~c z \Vlocla,vka na tQ lunQ jnka iQ okup juki moze, ale rad nie rad, przyci ~niony do o
w r6znych miej:--; ·ach i o r6zny ' h cza ach 1)okazy- t!ltka, sam jeniec w obozie krzyzackin1, mu i za
wnla. lc 1aci 'j bylto hi kup 'v kiry ic, rye rz "ricrac pokoj z mi trzcm. Pok,vitowo.l zakon krzywd 
w inihlc, z pnstornlcn1 w rQku prawdziwy repre- S\voich, za dziesiQciny z powi 'la przyj~l jalmuznq. 
zentont O\vych ;rc<.lniowiecznych pa terzy, co to ZnlogQ raciC!zSk<!- obiecal wstrzymywac od napa' ci 
dla idci ukochnn ~j eale zyci 1 o '\Vi~cali i i ra- na krzyznk6w, a ... am tylko zy""knl zar~czenie, ze 
dzili na cjn1a \h, , '!dzili 'v trybnnulach i ' i ' rnli iQ d6br \vych nie utraci na Pon1orzu. l(rzyzacy je
m zko z orQzctn \V rQkn z '\Yrorricn1 'vinry albo dnn.k 'vicdzieli ze dopu ' cili i~ gwaltu ~ i dlatcgo 
z nicprzyjn ~i I n1 nnrodu. "\\' zi~l zlomy I--n in bi kup pokryc siQ tarali jnkin1 ' pozorem prawiedliwo ' ci: 
na z 'vc Wlocla.wku, bo zarnz picr\v zy ,h 1o.t zero- bi knp tcdy mial wyn16dz zat\vierdzenie tego na 
t;! w 'cickla l)rzebyla zapory ,,~i ly l)o\vodz kr6lu w Gniezuie i u papieza, a nimby to si~ talo, 

krzyin. ·ka i 1nia to znio la. \\ rncr von r '"' len n1inl zo tawac wci(!.z je1l.cem zakonu ('v Toruniu 24 
zao-ony kr,vnwc rozpn · cil po krn.ju. Led wic jako- ..::icrpnia 1330 r. ). ~ 
tako odbudo\vauo dotno t,va, z ruiny, ali~ i okro- Bi kup w tern calq, tuial nadziejQ zwalenia ro
})nicj,·zc dzielo zo-rozy zaczynn iQ ,v drugi 'j po- zej1nn torunskiego, ze potrzebowal zatwierdzenia 
wodzi zakonu, w kt6rej na,vet chcial zn.(Y'rzeba ~ metro polity i papiezn. \\pi tocie 'vojna zapaliln iQ 
'lady i pn1ni ., ~ bi ·kup t\\"3. na r··ujawacll. Jlazen1 na no\vo zaraz w roku na t~pnym, kraj caly je z .. 
krol ~c ki z k 1 cicm l~ry tyncn1 i mi""trzcrn, nn- , czc z ' r Zf! jak z'vy klc zaplon~t pozog~, az po L~
glc napudli ' locln,vek h ogromn'! moe~. ' r~zy-t- czycQ. Uniejow i l"'"nlisz. Papiez wyklina mi trza 
ko 'vtcdy bylo pod bezboznyn1 or~zen1, n n1ia to i caly zakon za pozogQ dwoch biskupstw, kujaw
bi~kupie stnlo i~ jcdnen1 ,viclki ~n1 zgli"'z ·zen1 •). w ki O'O i chclmi{l kieooo wiQC nie zatwierdzil ro-
1 od katedr i pod dotny knnoniczne pod~ozouo o- zejmu ( 31 1narca 1331). • tary Lokietek helm przy
gicu, \V kt6ryn1 ~ pnlily i v oltarzc i s'Yi~te obraz); ,vdzi ' wa, ale na rado~c polsk~ na t<!pil slawny b6j 
kr\vi<! zlano nn,vct cmentarz katcdralny. ,r.ioski pod Plo,vcami: nicod~tgpny od pana ....,wego rn.d:.!, 
na okolo pnlono, tak zc po ui "\ h nawet nie zo talo ~aciej bi knp bra! udzial niepo 'ledni w pomyslach 
sludu. Patrzyl si~ na t~ lllUtn<! ruin ... biskup pra.- boju i ,, .. zwyci~zt,vie. Po boju ~mialyin cztery ty
lnci, kanoni y i ducbolviei1 " ' 0 kujaw kie i ]ud. i~ce pro togo ludu, opr6cz ryeerzy niemieckich, 
kt6re1nu zarnz z\vy iqzcy nakazali, pod kar'! "tuier- bi~knp na z zliczyl i poarzebl w mo(J'ilach. 
ci, zeby sjQ nie,vn.zyl z tego zgli zcza podnic 'c Pr1.en1ijaly nare zcie dni ucisk_u i wieikiej zalo-

aby jcdn~ ccgiclkQ na odbudo\vnnie mia"' tn. Zeby 2) ~ ant ~ewicz tu :-. znie "·nosi ie Dlu o z, oznac~ajqc ten 
zn. ' do zcz~tu zruinowac facieja o tatnie docho- napad rokicm 1329, pomylil ie. tT. \"Ill ~ tr.IO liE kiego wy-

. k k dania) Do,v<h l i '" dyplomataryu -zu Rzy z. czewskiego w przy-
dy b1skupie, klucz ciechocin -i, ""rzyiacy na w6j "·ileju bi. kupa Macieja 1. d. maja 1329. ( od. dipl. Poloniae 

t . 2 str. 241) . Naj ~cie to hylo ''" r. 132 . Da male\\~icz:, idqc za 
t) Komornicki. Dlugostem, podaJe r6wniei date 23 k,,·ietaia 13:.9 . 
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by. i kup zblizyi i~ do n1ia ta, ktore o bnazone 
ze \V zy tkich woich ·,vi~to.4ci oblnnc krwi~ ludu, 
to atni gruzow 1eznlo przykrytc. I icrwsz~ zn.raz 

jeao n1y ' 1~ bylo 'vzi~c i~ do odbudowania kate
dry~ ale trudnosci OO"romnc towarzy zyly przcdsiQ
wzi~cin. r ojna z zakoncm nie ustawala, do poko
ju byJo dalcko ludzi nic bylo. Bi knp \vi ~c pod
nio .. J 11ajprzdd mal~ ''vi~tyni~ we "\Vloclawku ui
by model p1·zJ zl j katedry o ktorej zbudo,vnniu 
-2luny 'lal bo l)rzede'v zy tkiem chodzilo mn wte-

y o jakikoJ,viek lco~ciol, ktoryby m6gl ~ci~rrnc 
nanOl\7 do 'Vlocla,vkn ludzi \V ktorymby Ino(l'l L .. a1n 
z romadzi · ",.6j ... ennt ducho"1 ny. laly koscioleK 
' itaJio..;n .kt 'ry tytn potrzcbon1 min} zado yc 
u zynic, do dzi' dnia toi ",.e vVJocla\vku, jako po
mnik dz,vicrni .,ty r .. k~ najzacnicj zcgo hi ·kupu.. 

'zi~l i ;\ cl o prncy j u~ po '\vi elki ·h zawoilach \V zy
ciu. Za I~okietka uzy kal ~v rnd~ic kr61ew kiej .. 
zaraz na t JlUe n1iej~cc po bi kupic krnkowskim, i 
Ht. 111 s ano,vi'"'ku w pierw zych krokach pano-

ania \Y z~dzie to,varzyszy! I"" aztnirzowi ielkie-
mu. J zdzi} z nin1 do ''r Qgier i 'V ukladach '''Y ·zo
oor zkich bra} czynny udzial nle z '\vielki1n zalem 

7i zial ze krol opu zcza pra'\\'~ I>on1orza. I iedy 
satn i. kup~ zm11 zony okolicznos ·iami , opu zczal 
j~ ~ ukladach torun kicl1 z mi trzen1 mial za sob~ 
pl~z r11ajn1ni 'j kr6la i papicza, i w · edzial ze tlo nich 
od ;vollj~c i nie naraza o.,; prnwy narodo'\v ~j · ale 
""r61 Zl~ze ·a i .. z 1 e nie cz.., 'ci ojczyzny. 1Jlate
o-o z aje i ., ~e ozbrn nagly mu ial nast~pi0 po
mi.., zy panen1 a \Vi rn~ jego radf!, bi kupem 1a

· je1n i ze eraz j 1z calkieu~ Iaciej po ''viQcal 
i pracom ll~oiJn a ter kin1 i odbudo ;vaniu kate-

omornicki rok 13~ 0 podaje za epok~ "\V k or "j 
zalozouo undatnenta pod dzi iaj z~ juz ka dr~ 
rzeciq z kolei. i k 1p, oddaJal jq od 1\'i'··ly i ·ta-
7i l nB ;\'Z 6rzu, zeby wicciJa Kujnwom. 1\ le 

bu o "'3 j~ prz z cale 25 lat jak .' wiadcz~ kroni
ka z . 1 zue lv .. z 1 tkich pytania czemu tak dln-

o? ie Jl z cie O'mac11 zdumiewajct-cy ocrro-
m m i cudami arch· tektury; dochody bi ku p6'v 
y y JlO teJUU .... azmirz ' . ielki prz T kJad Ua\val. 
ie tn1 no zaaa k ~ t obja · nic. l)i kup po kl~
·a h o atnich do najw.i~k ze o }lrzy,viedziony 

1b6 t\va utrzy1 ' 'vaj ""i~ o zebrauym chlebic ze 
t't7 0j 'm duchowien t\vem a bylo to tak wielk(!. 

pra\\'dQ z na \vet papiez 'v 'vinionie o tern wic
dzial. \ ·i~c zw obo"\Y materyulnych nie mia na 
za ~l'olanie) a do tego i lo Kuja'v do1)iero w roku 

• 

1343 tanowczo roz trzygni~to: zo taly iQ przy 
Pol ce. dt~d jedn~ my.'l~ 'vyl~cznie zajQty 
biskup, kai<ly gro z o zczQdza, kaidy zbi ' ra do 
skarbony przez lat ki1kana ~cie, nby tylko przy
Z\voit~ ~ wi'!tyniq. 'vystn,vir Bogu. 

lu znic po,vicdziauo niedawno o 1\1noieju, zc 
budo,vo. tcO'o ko 'ciola b!)Tla ulepionu krwiq, ]udzk<!; 
ale dodnc t ~z nalczalo ze ,, i n1ozol~ bi kupif!,''. 
Znnc bylo te dtnny i lzy znakotnitcgo kaplana na
wet w po,vi 'rzchownosci kateury: idea Golanczc
\V kicrro, 1 o Qpna jak \V zy tkic \vzory gotyckie, 
\VCielila iQ jako patni:!.tka po owych cr.asach nie-
zczg nych. Zncny bi. kur nie cloczcknl jednak kori

ca 'voj 'j buuo,vli podnio l tylko 1nury· w rozkla
dzie ko ~cioht, \V zary ach g16wnych odbil tylko 

\VOjQ ide~. ~ 'kolatnny nieszczqst;iatni i prac~, 
utraci\V zy \Vzrok, zloiy} swojc bi ·kup. two, wiQc 
nawet 1 a ter t\va 'VCCYO nie przczyL Zbylnto
wi YDO\VCO\Vi wojemu oddal Urz~d i caly woj 
maj~tek. ierna w~tpliwo 'ci ze pod tym jcdynic 
warunkiem u t<!pil \vladzy i wyrobil nato kanoni
czne r.ez,volcnie kapituly, zeby ~bylut dokonczyl 
ko 'cioJa katedralnego. Zbylut ile iQ obchodzil ze 
tryjen1 \Voirn do takiego topnia, zc .. 1aciej ubo

lc,val nawct nad utrat~ bi~ knp twa.llyl to czlowiek 
zbyt S\viato,vy i Jekkomy ~lny, nic szanowal swiQ
tego urz~dn; widac mu. ial podejsc dobrego, spo
kojnego stryja lctory juz za pozno na tern iQ po
zna! co to za zioJko wyhodowal na louie swojcm; 
ale przy tem w-z}" tkiem Zbylnt co do katedry, to 
witJcie woltJ tryja we w zystkiem wypclnil. '" ie 

zalowalna budol\' ... ko ~cio}o,v, i 'v (idat'1sku \vysta
wil 'v panialy przybytek Panny 1aryi na gorze 
hi kupiej; katedry kuja'v kiej dokoltczyl, klepic
niem i dach e1 ca-1'!- jf!i pokryl. Zmarno,val wiele 
mlody Zbylut ·karbo'v przcz cale swoje zycie, ale 
jedna,k minl rnilosci do wojej katedry, kt6rej siQ 
uwazal ponicl{:!.d lnsznie za polzalozyciela z Ma
ciejem. ' e ' . :l:oclawko si~ wycho\val, z probosz
cza kuja'\\' kiecro zo tal bi kupem. Dlatego kiedy 
umarl, ko ciol katedralny wzicttl po nim moe ,viel
kiego bo actwa w z}ocie, srebrze, sprzQtach, pie
ni(!dzach i k iCA-zkach niemah~j warto ~ci. Maciej 
umarl w roku 136 , Zbylut zas ,vroku 1383. tar-
cern umarl ... 1aciej Zbylut mlodo. 

,. 

Katedra "'i~c dzisiaj. za od polowy XIV wieku 
pow tala na 1\:ujawach. JezeJi przyj~c ze kamien 
w~gielny polozono na ni~ 1340 roku, poniewaz Ma
ciej budowal jq, ..,am przez lat 25, a Zby lut dopiero 
dokonczyl, wi~c j'!- dopiero oko!o roku 1365 trze .. 

• 
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ba uwazac za otwa.rt~ dla nabozcnstwa. W tych Ia
tach uplywa piQc wiek6w jak stoi: epoka jubileu
szowa dla kate dry zaczyna sig. 

Po smierci 1\facieja i Zbyluta, biskupi kujawscy 
napisami, grobowcami, })rzybndowami i fundacya
mi w knplicach, gzymsach i kapitelach pis ali dalsze 
dzicjc katcdry. Golanczcwski wy tawi.l niepozyty 
.sobic pomnik, zaloiy! mauzolcum, kt6re teraz roz
wijalo siQ ci~glc, i dzi iuj jest pami~tkCi dawnych 
czus6w, i da,vnych lndzi. Kazdy wick cos tutaj 
dodnl, kazdy z panow dnchownych kt6ry tutaj s~
clzil i rz~dzil tnral iQ slad bytnosci swojej zosta
"\Vic, jczcli nic W CZClll inncm, to W z}oconych przy-
ll~JUUli 'j hcrbn;ch SWOich, ktore swindczyly 0 je
go ~zlachcckicj rodo,vitosci. [lerby blyszcz'1 tu 
wszQdzic, wy oko i nizko, na oltarzach, po ~cianach; 
bo nictylko bi kup byl w katedrze, ale i zlacl1cic 
byl u icbic. byl w 'voin1 wla nyrn kosciclc. Pro
znosc nnrod0wa co~ czy to polskiego, szlncheckie
go, zrohila zc 'v zy tkich ' wiQtych obrz~d6w ko
scioJa. ObrzQdom samym uic przcz to nic ubylo, ale 
ow zen1 przy1 ylo irn na n1ilo~ci szlachcckicj. By
!o tu :""dzie 1uie ~cic herby ~ta,vin.c oltarze, \vzno ic 
grobo'\"CC i uapi y. n dzie iQ 'itt filnra -la. 'v picra
Jo i podnie ... ienic .'wi~tyni, dzi iaj u kaid "O pra
'vic filnru o~tnrz pojcdynczy 1nie 'ci iQ pod lukicm 
, klcpieu. a ~ciunuch i filarnch pon1niki, plyty 
n1arn1uro,ve jedne obok druo-ich. J ezeli hi kup 

1a ·i ~j i Zbylut zbtH.lo,vnli kateclrQ, trzeba po'''ic
dzicu ze nu. t~pcy ich 'vy kot1cznli budowlQ i nada
li jcj 'v ci•!gu 'vicko\v ten charakter "zlachecki 
i narodo,vy, jaki dzi inj no i. '\r katetlrze iaciejo. 
nngo je zczc bylo i prze trono; dzi inj i cia no i 
w 1)auialc: S\Vi~tc n1ury zy kn1y wiele na 1>owadze 
swoj ~j przez to ze o pi~~ \vieko\Y jnz oddnlily si~ 
oa bi kupa znlozyci la. 

'zczerr6lniej od czaso\V hi kupn \Y'lady Jawa 
Oporo\vski go (1432 1 4 ) \Yzno i ~ si., znczQly 
po.n1i~tki kntedry 1\Incieja z .-o]an ze,va. o }10-

Jo,vy albo,vi xn .i." ¥ wiekn l)rzetr\vala O\YB ' '"i~ y
nia O'otycka, kt ' rn luzylu za n o el dzi ia · z ~j ka
tcdrze, i dopi ~ro zni6 l jQ. bi k 1p ,~ .... lady 1a-"l"· d
t~d nahozct'1 t~vo rozdzi ione juz do jedneO'o 'YY~'!o
cznic nalezalo ko "-ciola i 1 anliQtki zbieraly iQ do 
jedncgo. Da,vna kn.tedra zuajdo,va a ig \V ' rod 
ob"\vodu zamko\vcgo, kt6ry tal po nad amf!. ri .. 
sl<!. Rzeka jednak coraz 'viQC ' j pod1·ywalo. CTli 1nt, 
tak dalece ze biskup .. ig oba \Yial o zamck i 'v ta
Rim razie nnjiatwicj bylo znicsc ko 'ciol zamko,vy. 
co tem mnicj zym poUlegalo t,_1dnosciom ze bylo 

gdzie przeniesc nabozenstwo, a nawet prawa~ po
wiedzia\vszy sam porzi!dek tego przeniesienia wy
magal. Nie tak bardzo jednak szlachetne pobudki 
kierownly t~ ruz~ Oporowskim: byla wie 'c jakas 
:ie w pokladach kosciola zamkowcgo znajduj~ si~ 
skarby; biskupowi chcialo siQ ich p oszukac, ito glo· 
\Vnie bylo powodem ZC katedra dzi injsza, juz nie 
tylko z prawa ale i zrzeczy, zostala siQ prawdziw~ 
katedr~. Ale Oporowskiego bisku pstwo poprze
dzila we \Vloclawku je zcze jedna pozoga wojen- , 
na: w boju wybuchlyn1 pomi~dzy Koronf! a zako
nem, wicrnym sprzymierzencem Swidrygie!ly, 
krzyzacy zawndzili o Wloclawek, ogolocili zamek 
i katedrQ ze wszystkicl1 kosztownosci, a miasto sa .. 
mo oddali na pastwQ plomieni. ie zaraz jednak 
min~lo niebezpieczen two: ulcgli krzyzacy ptzed 
broni~ pol k~; za to 1"" ujawianie i Pomorzanie za-
'grazali citAgle biskupowi. PamiQtny ;c t wypadek 
kt6ry zasnlncil pier\vszy w t£Jp do na zej katedry 
Jakuba z Sienna, tego co to z Krakowa usun'!C siQ 
mu ial przcd Grnszczynskim. l\fikolaj Czerlvonka, 
taro to. golubski, z nicplatnem wojskiem zaciQi

nexn formaln~ 'vojnQ wypo,viedzial dobrom bisku
pim; chcq;c po,vetowac \Voich strat i zaleglo 'ci, za
j:~l p6lnocne nndbrzeza 'Vi ly, townry i statki ply
IH1Ce .rzek'1 zabicral; n1y ' lai lnpiczyc w okolicy, 
'vre zcic po tanowil w pi~tek ( Parasceves} doby
'vac katcdry i domo'v kanoniczych we \Vloclawku, 
azeby iQ jnko pozy,vic skarban1i kosciclnemi. 1\fu-
ial <YO bi kup oplacic, i wtedy burza ucichla (1464). 

J ak6b z ienna picrwszy zacz~l gron1adzic pa .. 
llli~tki do katcdry i ko ~ciol woj ob ta\vial funda-
ynnli. a miejscu starej bazyliki aacieja, ktor~ 

OporO\V ki z ziemi~ zr6wnal wy ta\vil na czesc 
~ w. "tani lawa no"\vy drewniany ko 'ciolek i po
~ wiQci~ go we wtorek ;w\elkanocny 1~174. ''r ka· 
tedrzc zns U tanowil UI:ZC!~ penitencyarza, godno , C 
jnki 'j dot~d tutaj nie znano. \~ ybudowal tez wiel
kim nakladem skarbnicg przy katedrze, przezno.
czon~ nn klad rzeczy ~ ,vi~ty h, i stalla. Pomnozyl 
bieliznQ koscielnf!. srebra "riele podaro,val. By~ to 
albo,viem ze 1\\T zech miar zacny kaplan .. kt6ry mi
Jo.~ ·i~ pra,vdziw~ uko ·hal woj~ oblnbienicQ ko
~ i6l kuja'v ki. Katcdra do jego cza ow ibiedn~ 
do yc b~' a 've \V -..panialo~c, teraz zauz~la zwolna 
gron1adzic boo-aGtwa jakie j ej l)rzy taly. 

Piotr z nina rJodzia n1o zyn ki pami~tny jest 
tcn1 'v dzicjach katedry, ze oa wieczn~ pami~c je
mu oi,vign~l tutaj w panialy pomnik grobow:y sla
''"DY Filip Kallimach. Rzecz "'ama z iebie nie by-
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laby tyle \VO.zna gdyby nie nadz,vycznjna pi~kno · c 
tego pon1nika z ktorej doxny ~laj~ siQ zna'\vcy ze 
jest dzielem znakon1itego rzczbiarza na zego "'\ ita 
• 't,vo ... za. Jc t to ~arkofag z zcr\vonego n1nrmn
rn z\vanego "'Z'Ncdzkitn, nn \vierzchu wyknta cal
ko,vita po tnc bi kupa \V stroju pontyfikalny1n 
z pa .. Jornle1n i k i .. rr~ \V rQlU.\ch , u stop herb :to
dzia. a ~cianie przednicj :toj~ ro,vniez d \vic o o
by ducho,Yne i trzy1najQ tablicQ ze sto O\Vll) 111 na
pi en1 Ja ix1 ... kinr po boknch arkofagn ~no,vu tar
cze l1erbo\ve. Pon1nik ten~ patrzQC od oltarza aj-
',vi ... t~z ~j Trojcy \Vzno i ig po Ie,v ~j rQCC przy 
1 i '~'''"'szej znraz kolumnie. Pi ~)tno 'c pon1niko. by· 
!a po,vodem zc odry ' O\\'al go zdolny no. z arty ta 
-(\ ojciech ero.J on i zc \Yydrn.vcy 'vzoro\v ztu-
l\:i 'rednio,viccznej '" dn,vn ~j l")olsce piQkn~ chro
InolitoO'Iafiq ponu1iku tcgo \V zbiorze S\voiin pon1ic
'ei li. lJiotr Z ]3nina UlllUr} 1493. ouzien byl pu
b}icznego uczcz nia ,,vir proccra.e taturac, mo-
11.1Ul "raYita c cclebcr, doctrina magnu. , O\V mQz 

\V panialego 'Yzro tu, la\vny po\Yagt! oby czaj6w i 
'"i 1k~ naukq, jak go charaktcryznje Da.nHt)c,vicz. 
l:>an1i .. tn) \V dzi jach katedry tcn1, ie upo n.zy 1 ol
tarz \Y.niebo,v '"' blpienia Pai1 kiego, do ktorego pra
' 

1 0 kollacyi Jniul probo zcz kapitllly. 
ast(Jpca Piotra I,_rzc la\v z J(uroz\vQk, zapro

:vndzil naboze{l t'vo l~,v. Trojcy \V katedrzc: spie
\Va ~ je zale ·il \vikaryu zon1. Zo tawil na to fun
do z, ktory z'vi~k zajqc krol lek ander, l<aplicc 

o yil-kie 'vcielil do kateclry. • poczql tez pod 
oltarzem '~"T ,, Trojcy, \V n1irjo.;cn ,rrdzic n1u kamie!'1 
Inarnluro,vy polozyl Jan ~a. J<i, pozniej zy prytna . 
Po 1\:rze .. Ja\ ie lllOC tex 'vziola katcdra rcbra i ro~ 

"' 
znych ko-..:zto,v·no 'ci, chocia~ krc\vni jcgo dobra 
bi kupie zniszczyli. ~rnarll503 r. 

\ ieko arobow bi ... ku po. '''incenterro Pr~Cr<Jb
kiego k 6rerro rzeiby \V bialym n1n.rmurze pol

cz,var a juz \vieku przetr\valy, nderza ro,vniez 
\Y 'j ka edrze. Za. '~ incente(J'o probo t\VO 'w. fi

bala na zatnku krako,v kim. ktore dot:ul nalezalo .. 
o kapi u .. · kuja,v~kiej ztunienione zostulo na pro-

bo \VO aabii1~kic. .. 
I jedneO'o nie1na tutaj bi kupa ktoryby jczcli nie 

cz 'm innern, to przynajmniej nar.rrobkiem nie utr\va

lil pamiQci po obie. Jan J(o.rnko",. ki I:Juka z 
6rka: Pn,vel ' · olucki. Z O\vych to cza. o\v po

chodzi <),,. la n"n ,. kon1pa z kon tcl}acyami na ~cia-
nie kaplic :r I anny 1aryi. ktory podlug pra\vdopo

obneao podania, zrobil rr opernik, i pod ktorym 
na"t .. pn ·napi Jaci.n ki poloz)l: 

K IF: GA WIATA. Cz. I. n. VI 

Hie tiui cum igni spcclttntur nouns ct umbra, 
Quae ttia quid doccanl rotnmemorarc lihcnl· 
Umbra notat, uextra, quota cursitet hora diei, 
llincque monet, 'itam ~ic properar·c tuam . 
.\st in quo signo maO'ni lux publica mundi 
Yer ' elur, mira nodulus arlo docct 
. i v·s eire dies, qnot quilibet occupat horas, 
In medius media sede localos habes. 

13yloby tntnj 1nicj ,cc rzucic pytanie: co 1niuJ 
\V polncgo z katcdr~ knjaw kQ. l opernik, ktory 
byl knnonikien1 \VfL1'111i{L.J{iffi? ,c!dzin1y ZO to by} 
z jcgo strony hold zlozony pami~ui \Vuja I:Ju kasza 
"'' ej~sclrodu, ktorcnn1 \Viele. n 1nozc wszystko byl 
\vinicn. f;uka z byl kiedy ~ kanonikiem przy kate
drzc knja'v kiej, za bi kupn Zbignicwa Olc.~nic
kicgo. ~famy albo\\ricm pod rQk~ tnrozytn~ ko
pi:! przy\vilcjo\v razexn \V jcdnQ k~·iQgQ zcbranych 
zpitalu, \V 1nie 'cie l{:owalu. 13iskup Zbigniew w r. 

141 ( znt,vicrllzil fbnclacy:! z pitaln, k tor;! zrobil po
przcdnio l\fikolaj z 13rudzc,va, \vojcwoda sicrauzki 
taro ta kujaw ki, ann t<hn zatwicruzcniu w liczbic 

,' \Viadko\v stoi Lncn. · de Tho run, dcerotortun doc
tor canonic us V ladi ·laviensis. Jest to jed en wi~
cej dowod na tronQ rodowito.~ci na" zcgo ](opcr
nika. \\' ejs elrod Inial siQ za Polaka, kiedy rozpo
czynal \VOj zawod juz w czysto polskicj katcdrze, 
nic \V Pru iech i po,vtorc o jedcn stopien \viarogo
dnosci podnosi ten zczegol naszc uwagi co do 
t\vorzrniasi~ naz\vi k \V Polsce 1). Nazwiskjeszcze 
'vtcdy talych nic bylo; brat jc kazdy od tnicj
sca S\voje ro zamic·~zkunia. Tak szlachcica jako 
mie zeznnina naz,vit·ko rodzinne, jczcli bylo jakie, 
podrzQdn~ wca.lc gralo rolQ, i !ada chwila mozna 
jc bylo rzucic. Tnk Kopernik tnogl siQ nazywac 
od 1 opernika w i na ~ zlqzku, jak to pi ali ·~my 

'v zyciory ie a tronoma pon1ieszczonym na czcle 
o tatniego \vydania \V ·zy tkich dziel jego. Tntaj 
\ cj elrod Z\vie i~ po pro tu Lucas de Thorun, 
Luka. z~m z Torunia, bo ztamtq,d byl rodem. 

• le 'vracaj(}c do katedrr, Gorka niewiele przesia
dywal w ~,voirn ko 'ciele, ale dbat o jego majestat . 
Kaplic~ Bozego ( iala wy tawil, ozdobil i uposazyl, 
oraz polecil zcby 1n. ZQ Z\vanq, ?'OJ'rtle o Najswi~t-
zej Pannie tutaj wiccznen1i cza ·y spiewano. U Inie

rajqc zrobil jeszczc ob. zPrne zapi y din spiewania 
p almo\v 'v katcdrzc (1542). U ta,nowi! tez sied1niu 
kapelanow dla ~~piewania codzicn1 mszy o Zwiasto
\vaniu. T~ fundacyq; roz\vijal jego nast~pca Miko
laj Dzierzgo\v. ki, ktory dodawszy 6smego ksi~dza, 

1) Pytki historyczno-literackie w Ozien . \Var z. 

G 
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na ich wszystkicb utrzymariic przeznaczyl parafi~ 
byczytl.sk~' z poleceniem zeby wiecznetni cznsr 
w dzie11 i wnocy, kiedy w koscielc nie bylo na.bo
ze{l twa, spicwali psalmy. Dzier7.gowski zc szcze
goln~ milo sci~ zajtnowal si~ nrz~dzcniem tych psal
tcrzystow i roratystow, czego wszystkiego szcze
goly obszcrnicj podaje Damalcwicz. 

1 cminnrytun dyecezyalnc przy katedrze zalozyl 
dopicro znnkomity bi kup Stanislaw l(arnkowski. 
Nic robil rzcczy un polowg, bo uposazenic jakie 
przeznaczyl tc1nu znklauowi byJo bardzo piQkne i 
juz znpelnie znpcwnialo n1n przyszlo ~c ; kapitula 
1·6wnicz w texu n<lzial Inialn, a za lugt! bi , k npa jest 
zc do oplaty na utrzymauie sen1innryum pociQgn~l 
az trzcch OI>nto\V, ICoronowskiego, Oliw kiego i 
Pcpli11 kicgo. 1\'lyslal jeszcze Karnkowski o u ta
llowicniu sufraganii, ale gdy przcniosl siQ na pry
ma ostwo, drugi znakoxnity bi ·kup, a bezposredni 
po nin1 nustQpcn, Ilicronim· 1 ozrazew ki dokonnl 
poboznego z£unysln. Z kanonii kruswickicj fnndo
wancj no. Gi%ycnch i Lubo"· inic tl tan0\\1 il tQ Sll

fragnnif!, tnk zc hi kup in pnrtibu l{uja\v kiej dy
ccczyi by l razcn1 i knnonikicu1 kru ~ ,vickin1. LcNat 
pnpicski l<nrdynal ldobrnudini pot\vicrdzil pod d. 
9 n1nja 1589 r. t i dru«~ je zczc fundncy;!- I ozra
zcV\r~ kiego, kto ry docbody kanonii na Bncharciac:.h 
,,. polowic przoznnczylno. tcolon-a, i kaznodzicjQ '\"C 

"'\ ' locla,vku, a drno-a polo,VQ zo h\\vil knnonikow:i 
'\V r·· .. ru ~ ,vicy \v:lozy'v zynn obucl,vn obo,vi~zki peni
tencynrzo,vi prn'\vicnin kazru1. ufrno-anon" jednnkze 
i dttwnicj jnz bi kupi trzyn1ali przy kntcdrza. tylko 
,vtcueza nic xuicli 'vidnc dla nieh talego upo nze
nia. Pelno innych funclacyj i 1 anliQtek tego bi ku-
11a 'v ku.tcdrzc. , orli,vo "ci~ pa --tcr kQ tnnlo ruu kto 
zrO\Vnal \V J:lol C po \VSZY tkie cza y; refornlo,vo.l 
'vszy""tko 11u dobic, bez \V) tchnicnin bez SI)oczyn-

. ku, i '\Yiclkin1 byl juz dln. tego samego, zc i~ na 
zlc stninl to.rgn;!C bo du.chO\YlCl'l~i\VO ...,\YOjcj cly
ecezyi zn'"'tnl w znpelny1n uieladzie i rozprzgze
niu po przcj.~ciu ,·yielkicj burzy ktora i v rozlala 
1·eforin~. f>rzy kJuden1 prawie nicpami~tnyn1 od kate
dry swojej zacz<1l 'vi elk<! prnc .. · .r" .. ie bylo ko 'ciola 
zun1ku, d,voru bi kupierro zeby go lub z ruin nie 
,v, krzesil, lnb nic ua1)ra"'il. n1c odbuclo,val nic przy
stroil wc\vnatrz. \~ katedrzc ocb do t\YO i okaza-

~ ~ 

!o·, c 1)0 un(!l do no.j,vyz ""zcgo '-I tor nia; oprocz 'viel-
kich darowizn, prawil organr j cdne z nnjdo ko • 
nalszych, i wiclki dzwon, hnvny z ogron1n~ l·tory 
przezwal llicronirnen1. \\ zni6 l olturz \Yielki dre
wniany i przyozdobil go \V rzezby i malo"rid}a. 

Rozraiewski dopiero seminaryum zalozone przez 
l{arnkowskiego rozwin~l jak nalezy, i po Hozyu
szu i Adamie l{onarskim byl to trzeci biskup, kt6-
ry \V tym wzglQdzic w zycie 'vprowadzil uchwalQ 
soboru trydenckiego. Niedosyc na t<hn, szkolQ sta
r~ przy katedrze oQsadzil bieglemi w prawie ko
scie1ncn1 i teologii nauczycielami. l{atedrzc oddal 
cal~ swojQ bibliotekQ, a dla kaznodziei l{torego u
stnnowil osobnc przeznaczyl fundusze, zeby siQ 
zapomagalw dzielnnnjwyborniejsze, astosowne do 
swojego powolania. Charakter to pelen wynioslo
scii powagi; pasterstwo jego epok~ stanowi w Pol
sce do wszystkicgo mitJ zal siQ, wszystko prze
rabial; za jego przykladcm ozy,vila siQ gorliwo 'c 
innych biskupow. Lego.t papieski, \vidz~c co Roz
razewski zrobil z klasztoran1i swojej dyecezyi, 
nic 1nogl wyjsc z podziwienia, i rzekl ze ciQz
koby co lepszego widziec na,vet 'v samych "'\Vlo
szcch. Trzy razy R ozraze\vski uniknql purpury 
kardyual kiej, wreszcie gdy udal ig sam do l~zy· 
mu ua \vielki jubilcu z w roku 1600, papiez gwal· 
tern n1ial tnu clac kapclnsz o ierocony po l{adziwil
lc, ale smiere {9 lntcgo) uprzedzila dobrC! wolg sto
licy upo tol -- kiej. 

a tgpcal{ozrazC\V$kiego, Jan Rolicz Tarnowski, 
zdobil ro\vnicz ko 'ciol. .,zczegolniej przyozdobil 
wybudo,vnn<~ przcz siebie kaplicQ, wktorej w obec
no ~ci kapituly n1an yonarze 'pie,vali nabozen t,vo 
i lllSZQ do Jajs\vigt zcj Panny. 1\:aplicQ tg z wierz .. 
chu pokryl blach~ 1niedzian'! , a wewn(!trz obsta
'vil 1 o 'f!.gami ~,vigtycl1 patrono\v j)Ol kich, 'vyro .. 
bionemi z mar1nuru. Gdyby nic krotki czas jaki 
spgdzil we '' !oclawku, hylby 'vi~cej zrobil. Bi
"' kup \~r a\vrzynicc gbicki dnlcj 'VY tawil o'v ol
tarz pod kr:~.yzem pan "kim, w przedziale d~"och 
uhoro\v, oltarz kt6ry najpierwcj uderza wzrok 
przychodnia od drz,vi glo,vnycll a poza nim j nz 
wido.c 'v I on1rocc ocldulenia oltarz wielki, talle 
pralnto'v i la,vy klcru. Pa""el ,, ... olucki po unq.l 
na\vet tuk daleko tro -- kli\vo~c s'\vojg o dobro knte
dralnego kosciola, ze razem z kapitul~ ob\Yat~o
wal pra\vetn przy zle daro,vizny. 1 am 'vspaniale 
,v ~prz~t ''viQty ubogaciwszy oblubienicQ s'voj~, 
podnro,va'v zy jej kielich zloty z patynC!, 'YY a
dznny· dya1nentnmi, zafirami szmaragdami i dro
giemi knlnieniami, jc--zcze d"·a dodal po '!gi swi~
tych apo tolO\Y Piotrn i Palvln ceny 500 owczc
~nych zlotych. Otoz postanowil \\~ olucki zeby ka
zdy hi ~knp na ~ tllll)"ll1 ingres-ie dnwal po dwa po-
'!gi ... rebrne tegoi ci __ zarn i kielich warto 'ci ty iC!ca 
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zlotych. Zakrysty~ 'vznio.l ,v katedrze, o, pra,vo czypo ... polit 'j hi toryc zakonow, ko~~cio}o,v i kapi
prezenty na znkry ty una przyznnl kapitule. 1: ie- tul pi y\vali k · i~zo. u fnrt, u przcd ionko\v kapitul, 
zmiernie to byl pobozny i zacny bi :.kup. Po luchnl u przed ienia refektarzo\v. !{omnz i dzi iaj, jezeli 
\\T ol 1ckicgo J .,drzej Lip ki i du,l do karbnicy po- nie 'vikaryn zom, mi yonarzom, p o.ltcrzystom, 
. ~g ·,vi~tego JQdrzcja i kielich zloty. 'Vielkic r6- kanonikotn i pralatotn katedry ·pisywnc jcj po-
'vniez naklady robi~c na ko~~ci6l, przyozdobil g~ mniki i pntni~tki? . 
,v I i~kne obrnzy, ,vy ta\vjajqcc dzicje aj ~wiqtszej 1faciej z Golanczcwa 'vy tawil 1nan7.olcum we 
I anny. Te .. Jn.tnentem 5,000 zlotych przekazalnn \Vloc}a,vku: klt~dnly 'l~ na zapclnicnie jego cale 
,vybu lo,vnnie na no\vo oltarza '"ielkiego. .Zycze1'1 \vieki. J ednnkzc \V ten1 n1n6st,vic tnblic, popiersi, 
jecro wy !uchnl bi kup l faciej f.-~nbiei1 ki, din kt6- grobo\VCO\V, lu znic U\Vazn to 1 omornicki, proino
rerro lo ) o 16\v poch,valynie znajdujeDatnalc,vicz by ~zukalprzechodzict1 irnienia lubjakicgo po ~mier
i Buj ecki. ltnrz 'vielki Rozraic\v kiego znio }_ tncgo \Vi1.crnnkn bi. kupa l\1acicjn. I..Jczy przcd a-
"'zy na j cro n1iej en ,vznio l bi kup inny, zlnche- my1n 'viclki1n oltarzen1 katnietl. z ltcrbcm Topor, po
tniej""zy, pi ... kniej zy i droiszy, z tab lie kolnrnn i po- lozouy nn. grobie Zb y lutn, i nnwct jcszcze na nim 
~gu'v Innnnuro,vych, obraz ''7niebo\vziQcia ntt bln- czytclny nnpi , ale o 1\fa.cicjn ani wzrninuki. Prze
zc xnieclzianej, z nuj,vyk,vintni j~z~ ·ztnk~ doko- .cicz l)nnudc,vicz tno\vizc Uolanczewski grob sobie 

nany, Zll\Vic il nn olturzu. Zcby \Vigk. zy bln. k spadl \V katedrzc wyinnrO\V3~ za zyoia. J)u,Jnalcwicz mo-
na oltarz on, okna ktore jnz Lip. ki dodal, roz- \Vi ic ~Iaci ~j lezy \V znkry. tyi na \V ·cJu)cl katcdry, 
prze trzeni}, Z \V~zkich i poulnznych zrobir ZC· pod tuny\valnikicln knplo.I'1 kitn. .1\lc i ten grobo
rokie i dlugie. ,,.t\ ZC\YnQ_,trz chyl~cc i~ dnchy 'vice, tnozc je zcze przcd d\vustq, lo.ty \Vidzialny, 
\V pari zy nalezycie, pokry} nn nO\VO dachy ko- clzi iaj zniknCArl bez sladu. vViQC jest dotnysl ze 
.' cielne, i d wie \Vieic, w chodniq, i zacho<lni~, nau- gar tkn, popiolo\V UolnnCZC\VSkiego Inn i bye o<l
murowal i podnio l 'vyzej zelnznemi polqc7.cnian1i dzielncm klcpienicm zakryta pod tq, zakrysty~. 
O'rubo je poi!, Juki na no,vo za k1epil, krzyzc na RzeczQ jc. t ~ ,vintlych a gorliwych bi kupow kujaw-
;vierz ho!ku '\vi~tyni z miedzi po,vlcczon ~j zlote1n skich, 'vy znkac te prochy i podaci jc publicznemu 

na \viez~ \Vprowadzil, zegar bij:!,CY ~ prnwil i t. d.' 1). uczczeniu. 1'~ pamitl;tkQ powinniby po ·obic zosta-
1e o tutnie do<ln.tki i pt~zebudowy 11nj ~ ,vietnicj- wid, kiedy ternz nic tnajq, jui dochodow poprzedni

._.zq, }lfO'\Vndzily epok o; \V uziejncll kntedry. I-rotko kow ~ \VOich, i nie niog:!l takichjak oni rzncac ·umm 
}lrZ am~ '''Ojllq Z\vedzkC!- ko._ciol lyn~l zeroko na ko.' ciol ,vlocla\V ·ki. Zrcszt<!- dzi.~ i poJozcnic juz 
w ol ce pi kno · Clt!- \Yoj~ i bogact,vnrni. ut:.!d, nie takie jak byJ.o (!a praojco\v. J)awnicj szlachcic 
chociaz fundacye bi kupo'v nie u. taj~, ''vietnosc (!dzi! ze najlepi 'j utniescil S\VOjQ • ummQ, kicdy 
katedry rna i .. ku cbylko\vi bo 'vojna Z\Yeuzkn. j~ zlozyl 1 ogu na oltarzu. na przyozuobicnic jcgo 
'V ogo)c QO'fODlllY CiO Calemu krajo,vi zadala. ldq, ~\Vif!rtyni: dzi iaj \Vi ... Cejmy.~J(! 0 \V}asnych \Vygodach. 

al j przek ztalcenia \V tych \Vieiach i dachncll, Zygrn lnt Koinornicki rrotujc podobno hi tory~ 
oko1 an przez bi k 1po'v L 1adalin kiego i Czap- kate dry kujaw kiej; b~dzie to praca baruzo pozqda

~ ·ie o, czego do''"odem zlocone herby Jnry ... sy i I eli- na dla 11auki. To 1nanzolcnm ~1acicja z Golanczc
'"' ~, o k ore dzi iaj i o; odbija ·,via lo loneczne. ,Je t \V:l vvat·to zc 1v. zech miar opi ·ac, szczcg6lza szczc
le t\~na ar heoloo-iczna za"'luga tych ~taro zlachec- golen1 ana takicj kan,vic narysowann historya ko
·ich oL.kich l1erbo\v: bi~ kupi l1i toryt! ~roj~ i 'ciola, 'vielkq. bgdzie miala warto,~c. l\fatcryalo\v 
·a edr r '" nich j ali. a chlub~] •]] 0 j)O\\Tiedziec, nie zbraknie: je~t Damale\viez' jc t dyplomatary
ze kaz • odaj~c co' :i uzupeJniajq,c dzielo pi 'r- u z kuja'v ki, dwa te irodla juz wystarcz~ .• Jn.k na 
t\·o ne o zaloz "'Ci la trafial 'v 1ny~l j ego i chcial dzi~ nawet po Damalewicz11 ury,va. iQ nu.gle w~tek 

z obi~, roz ~rijac ka edr~ .... ieza\v ze .... i~ to hi k 1- dziejo\v ko~cio!a· dla cieka\vych co ~ledz~, wartohy 
on1 u a ;-.Jalo, · z q,d pow .... ta""al ~ yl n1i ...... zany go pOJlro,vadzic dalej. !Capitula knja,vska rna ~,via-

:\"' l 0 :\-Ji Z f! zi iaj \V organizacyi ze,vn o;trznej t.lych ludzi k orzy Z ochot~ ~karbniCQ dziejow otw.o-
. ~n rzn 'j -ate r: kuja'v kicj je .... t 1nno t'vo rzq.. l\{ainr teO'o do,vod i ,v tem, ze siQ udalo przez 
oz 1oro notici. Ii oryka czeka tn budo\va, a \var. ich dobr~ 'volQ zCTromadzic Rzyszcze\vskicmu oso· 
0 h u pis 1 \Va ~ J 'j dzieje. Za Ua\vnycll cza~o\Y rze_ bny kodek . kujaw ki. Utny.'lnie zas dziej6w ko

r K om orr icki . 
, ciola wloc}a,v~kieO'o dot1-d nikt nic pisal, tylko 
ksiqdz .61~t1c,vicz po,vtorzyl za Damalewiczem 
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f:ikro<;OllC zywoty biskupow knjn\V kich W pamig
tuiku religijnyut. Wszystko tutajjeszczc do zrobic
nin pozo tajc. 

Bynodo\V clyccczyalnych, o ile \viemy, odbylo 
siQ w katc<lrzc kuja\vskirj 'zesc ' tyle przynaj
tnnirj n1n.my ioh druko\vnnych. .,zercg rozpoczyna 
1\:arnko wsl< i ( 1 (j u1arcu 15Gc ), za nim idf! Rozrazew-

ski {we wrzesniu 1586). \~r ojciech Barano\v~ ki (\ve 
wrzesnin 1607), J ~drzej Lipski { \V IUaju 1628)' ~fu
ciej IJubiei1ski (w n1aju 1634 i w czerwcu 1641). 
Nu 't~pni biskupi, jak niewiele budowali okolo 
katedry, tak tez i nie zgroinnclzali 've \Vloclawkn 
synodu. 

DOMY PRZENOSNE. 

''' t<'.j ch wili 1
) przy \Vnij ~ciu do ulicy cc arzo

\vcj (avenue de l'itnp cratricc) w Paryiu cieka,vi 
oglc!lluj;~ d\vn. dotny ruchotne dre\vniane, 'vysta,vio
nc \Ycd lug do,vcipncgo pomyslu p. .,eiler, depn
townnego konfcdcrttcyi sz,vnjcnr kiej~ czlonka \vicl
kirj rndy bornor1skicj i prefekta Interlaken. 

padaj~cerni do malowniczej n1icjsco,vosci. Ot6z co 
dot~d bylo zbytkiem przystQpnynl tylko dla boga
tych, obecnie, dziQki dobroczynnej apiece rz'!,du 
fi,nncnzkicgo i wplywo,vi przen1oznrj wspolki fi .. 
nansowej, zostanie podobno zastoso,vanem do naj
i, totniejszych potrzeb zycia wszystkich klass spo-

Dom przenosny prostszy, wedlug systemu p. Seiler. 

Odwidzo.j~cy o tatniQ 'vy"'ta'v ~ przemy~low~ 
pnmi~tajt1 zope,vne k zto.ltnc owe dotuki zwo.jcnr
skie \Vzniesione w ogrodzie rrtnnchu "~y~ta\vy, a 
goscie lusku bulonskiego codziennie 'vzrok nnpa
;\Vaj~ tcmi nutlemi budo\vlarni tak 'vdzi~cznie przy-

1) Sierpien I ·6 r. 

lecznosci. D'va owe domy ruchome przy ulicy ce
arzow ' j l'lcz~ rzeczy,vi ~cie 'Y) kwintny kon1fort 

'vymago.ny dzis po n1ie zkania h oby,vatel kich. ze 
skron1na oszczedno~cia -.:chroni enia rzernie 'luicze-.. ~ .... 

go . Trudno, zaprawd~, bylo wyn1y 'lee co' 'viQccj 
\V porg i bardziej przez og6l poz<!clnne?"o. 
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Zaro,vno rz~ d fi·ancuzki jal.. rn.cla nn.<lzorcza ne· zttbezpicczonc od niccz y to ~ci, \vii o-oci i zneie

uznnly ze kon trnkeya tych don1o\v ( ktorych ry- do np1~k zen arty tycznych wszelk1ego rodzaJn, a 
nnki ztunic zczatny tu \vcdlug \vzoro\v \vyz 'j przyten1 odpo \viednie wyn1agttniotn uajoglQclnicj

,v. potnnionych) znrttdzic moic 'vnzn <j nieclogodno- szej o zcz~dnosci; tnog~ce sluzyc za willc, hotele, 
'ci (;o raz \vzra ""ta.j;!lH~j ceny micszknn \V l:>n.ryiu. prn.co\vnic, kioski, kawiarnie, tnagazyny, snlc kon
Rada tnunicypalna przeznaczyln plac niednleko ro- ccrto,ve lnb balo,ve, namioty dla robotniko'v i 
gntki I ochcchouart nn budowQ dwuna tn dotno\v osiedlc{lCO\V, dla poszuki waczow zlota i tnrystow, 

. -- ---- - --• 
• 

-- - -

• 

Dom przcnosny ozdobnlejszy, wcdlug ystemu p. Seiler. 

Ia kla y robotnicz 'j ajednocze 'nie tnini ter t\YO lecz za\v ze i \V z<Jdzie \vygodne, oszcz~dnc, przy
ralv ''1e\~rn., rznycl1 udzielilo 1. r"\eiler za ·ilek ku padaj~ce do potrzeb i ~totnych i zaraztnn do za

~az\Yi~zani 1 teo-o \vielk iego zadania ekonotnii o- chcer'l najwymy slniejszych, dorny ruchome urzc-
cyalnej. czy,vi tniajq. ha lo polecznosci przeobrazonej wy-

O'\v ipnie urzq, zone, mie zkalne i zdro,ve od nala~kiern po.ry:. zybko nnprzod, i za\v.sze naprz6d! 
1\V "li po a\vienin, do konale 1 rze,vietrzane a cic-1 Da vrnicj \Vznic ienie domu by lo zacluniem nie

ple ~ .. i ne a jcdnak .szrzelne. n1orr~cc bye z nie- ; z1nicrnie klo1 otli,vexn, zaprz<1-tnieniem co najmniej 
, } rchanq In \ ·o "ci'! rozbierun i napo,vro ... klnda- I kilkole niem; dzi ~ stalo siQ to igraszkq, \V mgnic-

• 
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niu oka wykonaln~. Prawda ze budowniczowie te
goczesni dokazuj~ endow, nikt tcmu nie zaprzeczy: 
ale pan Seiler konczy budowQ gmachu w cza ie 
w ktorym najbieglcjszy nrcbitekt zaledwo plan jej 
nakresli. 

Dom ruchomy przeznaczony dla jednej tyko ro
dziny sklado. sieJ: na dole z przedpokoju~ kuchni, 
jadalni, maJcgo salonu i aabinctu; na pi~trze 
z cztcrcch izb na ypialnie lub dowolny uzytek; 
wszy tko to \V przcci~ciu za 600 franko\v (150 R. 
sr.) rocznic. 0\vic rodziny mie ZCZf!CC si~ \V takim 
don1n mog~ rni ~c zu. 300 frank ow kon1ornego ka
zda po d\vio ypinlnie, po jedn I j kuchni, jadalni, 
przedpokoj n i t. d. D Ia czterech rodzin, plac~cych 
rocznic po 150 franko,v, n1ieszknnic kladac i~ 
bQdzie z kuchni, jadalni, sypialui, gabinctn i t. d. 

}{aide 1nic zkauie mn 'vnij 'cie oddziclnc i xnoze 
bye urzq,dzonc 'vedlng potrzeb lokntora, n por6-
wnnne z ponuremi i niezdrowen1i chronieniumi 
jnkie 'v stolicy ~"rancyi nnjmuje i ... zo. cen., po· 
<lwojn~, nie ko{tczon~ pod \V zclkicn1i \VZCTlQdnrni 
przcu ·tn \Via 'vyzszo ~c . J edno z czn~opi n1 pnryz-

kich, rozwodz~c si~ nad korzysciami wynalazku p. 
Seiler, tak miQdzy innemi si~ wyraia: 

,,Nadzwyczajne podwyzszenie komornego nie 
poz,vala dzis ubogim zajmowac n1ieszkan w pobli
zu swych war tat6w, co samo juz przez sieJ wain~ 
stnnowinicdogo<lnosc. A jednak i \V srodku miasta 
i po przedmiescinch nie zby\va jeszcze no. gruntach, 
gdzie, za pomoc~ drewnianych domow ruchomych, 
dln. rzetnie 'lniczej ludno 'ci Paryza moznaby odpo
wiednie zalozyc iedziby. 

, ie je t to bynajmniej marzeniem, lecz rzcczy
wistosci~ jui \V czyn zamienion~. Pan ·~eiler stawia 
domy \V kt6rycll za cenfJ 150 franko\v rocznie 
cztcry rodziny rzcn1ietilnicze znalezc mo(ra mie-o ... 
zknnia bardzo wygodne i dosyc, jak na mule ich 

potrzeby, obszerne. 
,Co iq zas tyczy mieszkau oby,vatelskich, moze 

on, \Vedlug zq,dnnia, nrzq.dzic kromnc lub 'vykwin· 
tnc, za ccnQ nier6wnie nizsz~ jak w domach muro
'vanych, a 'viemy ze przed igwzi~cie to zapewnia 
mu jeszcze zy ·ki bardzo przyz,voite." , 

M A LW Y. 

Nicznprzeczonyn1 je t 'vply'v klitnntn nn roz,voj 
1·oslinnosci, rozpa.trllj~c bo\viexnjak~kol \Yiek przy
rodzonf1 fhmili<1 \V j ej gl6,vnych przed!Stn"ricic-
1nch l 'O Il'!Cych przy roznu1itych kliinaty ·znycb 
\varnnko.ch, nic n1ozua i... dosy ~ nadzi\Yic zmien
no~ci ze\vn~trzny ·h k~ztalto"..-. ZblizajQC iq coraz 
bardzi ~j l~u Z\vrotnikotn ro ~ liny nnbiernj~ niez,Yy
kl 'j \Y ... prLninlo 'ci i wysoko 'ci zupelnie nieznnnej 
w })il~ic unlinrko,vn.nyin, tak iz gd) by 11ie tnle bo
tnniczne cechy pod zn.dnyn1 pozoren1nie 1noznnby 
ich }l'ZY obic po ta,Yic. z,vi~zek ten pomigdzy kli
n1ate111 i bujno ~ciQ. 'vcrretncyi naj,Yidocznicj i .. okn
zuj c no, fatnilio.ch zn 'Yicrn.jf!.cych 'v ... obie zie]ne i drzc
'vnc ro '·liny do ktorych nnlczq. i ro -t. lin n1nl 'vin te. 
Rozn1nite rodzaje tej frunilii.: ro:sn=! e pol gor~ 'm 
nieben1 l'O,Vllikn, rzed ta\Yiaj~ rz~ Z) 'vi~tC drze\Ya 
i z po\vodu \Yej \V paninlo ,(ci t·ojQ: na jej czele. 
Obok nich n1ie zcza i~ pi knie k\vitn<tce krze,vy: 
llibiscu.·, P.avonia, Jlbutitoll, za ktorcmi zno\v nn- t~
puje nieprzelieZOllfi liczbo, Ina}ych rosJinek, znle
d\'\·ie pnr~ st61l nad zie1ui~ W) "' tnj'!cych~ 'vla~ci
wych zi1nnyn1 lub umiarko,vanyn1 klitnntorn. o 

• 
tych ostatnich nalez~ szczeg61niej mal,vy. rodek 

pomi .,dzy umiarkowany1n pa. em Europy a gor~c~ 
tref~ fi·yki zajrnuj~ brzegi rodziemnego lnorza, 

po ·iadajt!ce \vyl~czn~ s'voj~ \vegetacyq,. Otoz ro
~linno 'c ta zn,viera. juz w obie 'viele okaz6w 
zblizonych uo flory z\vrotniko,vej, toj~cych jakby 
dla za,viadon1ienia o niezbyt 'vielkiej odleglo~ci 
krnjo\v b~df!cych ojczyzn~ paltn i banano,v. l~odo
bne miej ce zajn1nje przed~tnwiona na obok dol~
c~onej tn.blicy n1nl\va z rodzaju La ~atera 11un·itinut 
( lazowka n1or ka ). Je t to krze\v 'vielki prawie 
jak <.lrz c,vo nic ro n~cy \Ypra\vdzie jak naz,visko 
w kazy,vo.e i ... zdnje 'vyl'!cznie nad brzegicn1 mo· 
rza~ lecz \V nic,vielki 'j od niego odle(J'lo 'ci. Znaj
dnje ~ig zczeo-olni 'j 'N po~udnio"r 'j E rancyi oko}o 
Tulonu i ~ ontpellier. rzadzi 'j ''T poluclnio'v 'j Ili-
zpanii i ,ardynii; dochodzi do 6 t61) 'vysoko ~ci, 

a jego d1-rze,viu ... te (J'algzie przez caly :rok pokryte 
s~ plo,vo-zielonemi li~ 'tni. I i __ kno 'c fioleto'\\~ych 
kwiato\v ' lazo,vki, tudziez ja ... na bar\va i tr,vnlo 'c 
li ~ f!i~ uczynily j~ przedtniotenl ogrodow ' j kultury. 
Dln.teao tez 'v krajach umiarko,Yanych zim<! przc
cho,vuj~ j~ "" eieplarninch, latem za' na 'volnem 

• • • • • p O\VIetrzu, 1 roznlnaiaJ~ z na.sienia. 
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WYPRAWY NAUKOWE 
• 

D 0 A ~"' R Y I\: I I) 0 D R 6 ''' I I\: 0 "\V E J. 

Od ze 'cdzie iQciu lnt Afryknje t \\"idO\Vlli~ li- bieO'i nl wiclki 'j rzcki r iO'rycyi (czarneo-o ilu) az 
l . lk. do t"J. ~J· llJ. I cia· oznaczvc })Olozenie Tonlbuktu i od-cznych podr6zy ktore no. kra!1cac 1 tcgo 'v1c .. togo J 

d zukac ,v • ndanie wielkiego jeziorn, o ktorcgo l~du i \V 'rodko\v 'j j ego cz~ 'ci, ''Tazne spo\vo o-
d · dJ i tnicniu lu lte tylko obicgnly \vie ~ci. I otoz szla-,valy odkrycin. f>rze trze11 pu ta, g z1c ugo nlnp-

pografo,vie pi ali wyrazy: zieutia nieznanr1, zapcl- chetny zapat dla nnuki, nadzicja osi:!gnienia ko-
nia iQ coraz no\verni plemionnnli i nlin tanli; \vy- rzy ci llan llo,vych i O\VO nieokrc 'lone p~·agnienic 
kakuj~ z oiej rzeki, jcziora i gory: lO\VCill jc t to przygod \V}atci\VC ludom Zachodt~ tnly SlQ pow~-

5 iat no\vy zdobyty dla geografii, dlo. przcmy In i detn coraz no,vych podrozy, ktorych owoce do.J-
\vply,vu cy,vilizuj~ccgo narodo\v curopcj. kicb. rzn.le przy, zJe dopicro zbicrac bQd~ pokolcnia. . 

,Jukich po 'wi~ ·et1 wymagaly tc zdobycze zte
zy jcdnak Afryka, zaludnionn szczcpnmi tnk mioznaw. twa w. fr) cc, wiadomo to z losu wig· 

niedo!<;JZncmi i gnu 'ncmi, wyjdzic kicdykolwiek k ·z (j cz(;l.lci podr6Znik6w. icpodobna, znprawd(;l, 
z dlugoletniego dziecill twa? zy dzicy jCj mic- bcz glQbokiet:ro wzru z~nis przcczytaC opisOw 
zkaJ'lCf, z po t~pem wiek6w, wynurz:! si(;l z nico- owych , mialych przcdsiQwziQC, z ktOremi,. w. ~o-
. ci i wezm<!- udzial w zapa ach mny lowych cywi- Ob mntny a ro.zem pelen chwaly, Jqczl!- SIQ lllllO· 

lizownn go 'wiata? Ta to pytanic wtedy dopiCro na takic jak: Houghton, unCYo-Park, Horncmn.nn, 
za"l okajaj;!Cti bQdzic moZna udzi liC odpowicdZ, Oudney, 'lapperton, Laing, CailliC, Lander i wie
gdy mivsyonarzc i podr6Znicy, rozpicrzchnicnidzi' lu inny h. uZo juZ 0 tCm wszy tki ~m gadano i 

po, ogr~mnCj tC~ ziemi, uchyl~ taj_cmn,iczCj zn lo~y pisano, i nic tu miej ce , krCSlenia obrnz.u cier~ier.l 
k~ora ar: dotl!d H p~krywa. ZJCmtOzn,\W t~vo h Y- i za lugi :zlachetnych tych ofiar na.uk1 ; w kJlku 
kt, pomuno ~~ak~nuty_ch w nowszym czasJC po~t(;l- , tylko wyrazach przypomniCC nam wypada najno
pow, dalekt~m JCSt .J.c ·zczc ,od celu; ~eel'. kaztly wszc w A fry ·c · rodkowCj odkrycia. 
krok po ~ta_w1~n~ dz1 . nnprzod przcz ~~eu trn ~z~: ie ll!d ten przez tyle wiek6w pozostal niczba· 
nycb I odroznlkO""' zbhza na do ch"'lh 'v ktorCJ 1 }TJll przypi. ac to glo\vnic nalezy \v]a, ciwosci . d kl d . d , . , . , . , . t l an ' 
pe,vne 1 o '"iO. ne 'v1a omo ·ct o tcJ ?z~ ·1 sw1a a jecro topo raficznej. ...~at,vo poj(!c jak nic. lycl1anc 
b ~ d:! l ) C mogly w naukowl! cnloSc uporzl!dko- ir~duo · ci dla po zuki wacza przed. taw in zbita mas-

;vane. ...a ziemi tnk olbrzy1niego rozmiaru, nicprzegrodzo· 
Do kol1ca "'\III \vieku .A.fryka 'rodko,vn nie na iadnc1n morzem ,vewn~trzncm. Podroznicy tcz 

byla I rawie zwidzanl!. taroZytni znali z niCj t) I- pragnq,cy dotrzCC do wn<;Jtrz~ tCj kr~iny tajemn~
"'O E ip dalej kraing ciemn~ okre 'Ion~ pod na- czej zmu zeni byli trzyn1ac s1~ prawtc wyl'!czntc 
Z\\,.~ tiOilii i pobrzcza DlOrza rouzicn1nego. "\Vic- jezior i rzek, \Vzdluz ktorych droga, choc dluga i 
ki rednie JlOmimo licznych z polnocn~ .. fryk~ niebezpieczna, na trQoza.la ·przynajmniej moino I c 
to- tnko\Y nic nie dorzucily do za obu o'vczes- przebycia wielkich prze trzeni. 'Vypra"'Y przeto 

n ch "~iadorno 'ci eograticznych. J)opiero zcz~- europej kie 0 tatniecro cza u podzielily mi~dzy 
~liwe ;\'yprawy 1 nrt!omieja Diaz i Va co de ama siebie ~ fr-yk y wedlug jCj nawodnienia. "' ypr:n~a 
ot>eznaly nieco EuropQ z brzegami re"'zty fryki, anglo-ger1nai1 ka Richard on·a, Ov-cr,veg'a, Barth a 

.. ore tez 'Ynet i~ pokryly kantora1ni W "'ZY tkich i \ ogel a przerzn~la we 'vszy tkicl1 kicrunkacb 
narod6w Z o1uj'!cycb. Lecz wn~trze jCj po:~.o talo kraj zro zony jcziorem Tszad, igrem c~y~i czar
. teraz .... fink -enlui odaadnionyn1, otaczanyn ;v Eu- nym ilem i T zadd:t, podcza rrdy Ltvlng ... ton, 
1·opie pl~tanin~ cudownych ba I ni i mi-tycznych Galton, i ndersson w . tronie 'viQcej polndniowej 
OllO\\~'ia an. starali i~ znalezc dolin~ ~ 'zobe i zbaclac jezioro . 

lo\vtHhn przeto zadanictn COCYrafo\v bylo tym- 1 O'ami z jego przyply,vowcmi strumicniami. Po
cza ... o,,·ie: dotrzec do zrode} iJu, l·ozwi(!ZUjf!,C tym dobniez Ol'DY .- il doczekat Si~ \V Dn zej cpoce Ji
posobelD tary jak ' ~·iat problemat; pu 'cic i~ cznych 'vypraw df!it!cych do rozja 'nienia tajemni-

• 
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cy jego poczC1tku, i blizkich, jak siQ zdaje, o i~- o \vlasciwo 'cinch geograficznych niezwidzanej je
gnienia wcgo celu. 1iy jeclnak tyru razcm ograni- szcze przez nikogo krainy Tagga, rozci~gajC!cej 
czyc siQ mu iemy na. prtt\vozdanin z o tatnich od- si~ na p6lnoco-znchod od ~lombas, \vzbudzily ich 
kryc "v Afryce podro\vniko,vcj ciekawo 'c. W kot1cu wi~c k\vietnia 1849 r. doktor 

• Reb1nann, z dziewi~ci~ .... rabami i egrn1ni, przed-
Ou Abis ynii poludniowej az do 'vyspy i pobrze- siQwzi~l \V tyn1 kierunku wypra~v~, dla przekona

za Zangwcbar, \V dln~:ro ~c i okolo 15 topni geoO'ra- nia i~ czy rzcczy,vi 'cie istniej'! tarn w pominane 
ficznych, rozciQga iQ przestrzcn ob zcrna, przc- CZQ to przcz krajO\VCO\V gory. l)rzebylnl\jprzod 
CiQta \V ~rooku ro\vnikicJn. I ortngalczycy, zwi- kraj Z\VrLny Turta, przerzni~ty ou polnocy ku po
tlziw hy jQ. pi ~rw i i owhtdn~\v zy, ozno.czyli jcj lnclniowi ln11cuchem g6r Boora. i pelen nutlo,vni
grnnicc od lllOl'Zt\ i zalo2y li tam kilkn kantorp\V. czcj pi~kno ~c i. Ranany i trzcina cukro\va ro ly tu 
Zdajc ·iQ j cdnak iz nic wkraczali dnlcko 'v o·l~b' ob£cie, po\victrze bylo czy te, krnjobrnz urozmai
kraju, a chocby i wkrncznli, nauka za lnej z tego cony; lo\vern, \vcdlug opisn p. Rebmann. okolica 
odnic 'c nic n1ogla korzy ~ ci; cia ny bo,viein y tom ta, znacznie nnd poziom \vynic, iona a 'vigc umiar
o\vczcsnoj polityki portugal kiej polecral na tujc- ko\vana, j est jedn'1 z najrozkoszniejszych nn ~ ,vie
niu w zolJ ich odkryc, aby nie obudzae chciwo~ci cie. 
nnrodo,v \v . · pol-zawodnicz~cycb. rnutne toz,vicrz- J)otarl. zy do 1niej ·ca zwanego J.. fusagnornbc, 
chnict\vo \,; konczylo siQ \vypQdzenicnl I or urrulczy- podr6znik t11ninl obie za potnOCQ. drobnych poda
ko\v przcz 1\rnbo'v da,vnych pnn6\v tej zictni i . runko\v zjednac kilkn naczclniko\v plemion, i 
odtCAd niclic~ni podroznicy Z\vidzt li p, j 'j nnd- otrzytnal ocl nich obja ~nienia \vzglQdcnl krainy 
brz(_')%ny, nic dodnj(!c jcdnrtk nic I rtt\vi do zn~obu ktorC! Z\Yidzi 'c zo.mierzal. l\fo,viono miQdzy innemi 
\viadoxno .· ci o·co(Trnficznyrh. I\ilka niedol .. lndnych o naclz,vycznj \vy okiej gorze zno.jdnjQ.cej iQ 'v Tag
nttz\vi. k pokolcti .t\ro.bO\\" i crrro \Y., \Vzminnka 0 gn 0 pi .. c dni lrogi od Tarty. Prze\vodnik nie 
niektorych tnin tnch, jnk: l\1a CTado y I raYa, Jubo, chcioJ 1nu to\vnrz) zyc tak dulcko, i w kazal mu 

l clindc Io1nba ... , j 'vrc zcic o o ~ tniu ·z l lzie i .:- t ylko drogg do g6r Tare i .. go no, polozonych 
ciu rzckn.ch, l{torych bicg juz 0 tnil kilkn ocl nj- pi r\v ~za 0 ] 0, drnga 0 12 n1il na poludnio -znch6d. 

I cia oznn ·znno '" liniach do,volnych oto \Yt;Zy tko l\1itno od tQp t\vn prze\vodnika, mala karn.\vana 
co .( tny ni cht\vno j r zcze o t ~ j okoli ·y '"icdzieli. p odroztut nic prze tawnla po n'vac iQ kn krainie 
1\ iclka nutppn .t\.fi·yki .A.nville·n, '"'· dnna tnniej Tagcrn przcz okolice lesn'! i gorzy t~, pokrytQ.nie
\Vi .,C 'j przcd ·tu Jaty, OZllfl.CZU \V ~~ 0 ob do ~C nic· przcby ten1i pra"'ie zuro ~la1ni j poprzerzynan~ rze
dok}adny icclziby nickt6rych pokoleri, uj ' cia czte- kan1i. "'' nocy "' ly zano '"'ycie hyen i innych dra
re.ch Czy piQCill rzek i pnrQ jezior._ 0. re. zt ... ZO tn, picinych Z \Vi ' rzc!t, a podCZU'"' dzienneo-o pochodu 
\VH\ bialQ jnko pole .. zcrokic clln 1 rz ~ pus:\zcze 11 nnj- 'vidziano liczn tada zebr, rrirnf i no orozco\v. 
UO\YOlnicj~zycb. I , znicjszc karty O'eoc:rr fiezue co- ) .. tatnie to Z\Yi ~rz~ jest przedmiotcrn nie.Jychane
fn ~ly iQ IHt\vct o krok j cden bo ni znnjduj n1y g po~tra. ·hn lln. krnjo,vco'Y: ujrza"· '""zy j e . na
na nich jeziora lVIaravvi czyli ... yn.~ '"' i kt 'rego tatntn ty --htnia t uci kajq lob chroniQ iQ na drzc\va. Rze
'vskaz;y,vnla polozenie · lo,venl rz c xnoznn 1 ez 1 rze· czy,vi~cic t ~z no ' orozec. nic podobny \v tc1n do 
ndy, ic '" chodnin czgsc 1\.fi·yki. 1 ol zona niz ~j ~lonio'v i hippopotnn16w. kt6re bez podrn2nienia 

rown"ka, przcd kilk~ je~z ·,ze laty dln l'uropejczy- nil-o rro ni) 7.tt ·zepiajQ. rzuca "" i "' na zu·ierzQta i lu
kO\V byla zierniQ nieznnnQ. toro \Y, ni tatn dro <Ti dzi~ trntuj " '"' '"C!- ofinr ... i past,vi si _ nad nil!· dopoki 
odkryeion1 nnuko,vynl pozo ta,vionc ·lo nieztnor- zy ~ nic prz ~tanie. 
do,vnnej przecl i ~biorczo I ci 1niss_ .. onnrzci'v nno·iel- Stt p 'lnocno-\Y"'chocl drogi obrauej przez p. Reb-
kich. n1ann ""inial \Vi ' rz holek o-6r} .\.ocrolia kt6rej 

..,n, pobrzezn Znng\vebar. \V okolicy 'i\1otnbn~ i I odn6ze. nn rrrani y aHa i Tai"ty, zatnic zkuje 
l\1elindy. znnjduje '"' i Q kilko. . ta yj r lirrijny ·h za.- 1 okolenie nknn1b6w. Z teo-o tez tniej ca 11 ma
lozonych \V celu zerzenin pon1i ~dzy kraj o\V CUn1i jn. 1.._' -1{) r . ._ 111i "'yonarz ujrzal o~re gory krninyTag
znsa.d e\vangclii. ' jcdn 'j z nieh. prz cd pi qtnn t~ gn, glo\vny przechniot po-.;;zuki,van woich \vzno
n1oze laty" o iedli p. p. I r rapf i Rebnu1nn rrorli,Yi zqce !--iQ [Un£tentralnie do ni ezu1i ernej \VY oko 'ci. 
rni yonnrzc , " ryl(!cznie z ra~n znj .. ci po\Yolauienl • nj,vyz "'z~ ich wynio .Jo~' otnczala jakby hiala"" ... a 
wem ducho,vnen1. ' roku jednak 1 posluchy chnnu·ka. I yt'" ni 0 prZ) zynq tego z. a\\·i ka, kra-

• 
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jowcy powtorzyli powszechn~ w tej cz~ 'ci ... fryki wybiega w ogrotnn~ kopul~, pokryt~ \Vicczy tym 
bnjk~ ze szczyt ten jest srebrny~ lecz przyst~pu , nien-iem. 
don broni~ zle duchy. lV tcj an1 ~j podrozy uoktor I rap£~ })O uwaj~c 

rebrzysta tn kopula, ow sknrb nieprzyst(Jpny iQ dnl ~j na polnoc, odkryl drug~ gorQ, I cnia czy 
· strzezony przez duchy, jest to poklad 'vieczncgo l{inea, 'vyzsz~~ jc zcze i rozci~glej z~ o<.l l(ilirnand

sniegu, pokrywaj~cy, 0 kilka stopni od ro,vnika, zaro, z ktor ~j bior~ pocz(!.tck rz ~ki Dana i ~ abnki 
wierzcholek l{ilin1anuznro {tak na~ywaj<1 krajo,v- \vpndajf!cc do oceo.nu indyj kiego. l3yc 1noie nawet 
cy gorQ odkrytQ. pr·zez p. l~ebmann). Opowinda- li ztanlt~d \vyply,vnj~ zrodla zn ·ilaj<!CC i] w wyz
no n11 ze przed kilk'1 laty wladzca illauinny, z ~j j go cz ci. ICrajowcy zapc\vniali p. l(rapf ze 
kraju pol ozone go na zacbocl Taggi, nakazal wy- niedaleko od gory 1,.. enia znaj duje si., \Vnlknn, a 
pra\V~ na I""ilimandzaro, <lla zbndania t ~j \V8r t\vy bu.rdzi ~j na polnoc to jc t blizko juz rownika, 
b}y-..;ZCZ~C )j, tak niCZ\VJCZajnej dla oka ufi·ykatl- ob ·z('·rne j zioro. 1'rudno ~ •i 'V zc)kicgo l'OUzaju 
kiego co nigdy ~niegn nie 'vidzialo; ,vszyscy jc- jn.l .. ic rni · yonnrz napotkal "' tcj 'vyprawic, przcd

dnak 'vygin(Jli, procz jcdncgo, ktory po\vr6cil iQ\vzi yt ~j \V Jn,rili (/dy ple1niona alln i Uakuafi 
z odzi~bioncmi r~kami i nog~:uni. toczyJi z obQ ' ojn , nie doz\volily tnu znpn 'cic 

siQ dal ~j \V rrlt1b' kntju. Usilowul jcdnnk zasiQgnQc 

• 

Podr6znik nnsz posunfll siQ az poza tQ gorQ, go- niejakicJ1 \viadorno.~ci o okolicaeh ktc)rych osobi-
un~ \V po]zrt\VOdniczk~ naj\VJZ zych SZC~yto\V arne- SCiC 7.\Vidzi ' '. nie llHJg}, i powiadnno mu ZC lHt za
ryktl.ll~kich. I apotkal tam . rzeki Laomi i Gona, chod poloioue .. Q- \Viclkie jeziorn po \Vi~k z ~j czg
wpadaj~ce prawdopotlobnie 00 rzeki Loftit' tego sci zdatne do zco-lngi. 'tV kilku tnkzc micj:cacb 
'vielkiego strutnienia uchodz~ccgo \V morze na \v ... po1ninano o lzi,vnym fakcic i tnicnin pignlcjczy
brzeo·ach Zang,vebaru. \Vody tcj okolicy za ilanc ko'v wy okich od 3 - 4 . top, ktorych krajo,vcy 
S~ W zy tkic sn'iegiem topniejC!cym, i Z teO'O po- nazywajq, 1. ·abitifrOinO. l)rzyby\vaj~ oni , wcdlug 
wodu bardzo nizk~ posia<laj~ tempcraturg. p. Re- mi J. SCO\V ,J. opo,vicsci od O'J'anic u ambnr ula y-
b . '1 1 k 1.,.'1" d' . l ' b y, w J~~~n nteun e o \.I l.man zaro~ ~ tronic zaCilO- miany zclaza na wyroby zklane. 
dnieJ, znalazl · zcz~tki waro\vnz 1 armat, oraz na.. \V zatniarze z(rlcbicnia szczc0'6lo\v O"coo-rafi· 

. . k I k. .d ' . · I:> t t:> ... b b b 
})lS 'v JQzy u, portuga s -Im; \VI a~ \Vtgc. zc or u-~ cznycl1 ktorc za picrw. zym raze1n nszly jr,go uwa-
g~lczycy, ktorych 'vlad.za ogra~Icza · 1Q .tera~ ~a gi, doktor J(rapf ,v pocz<!tku roku 1852 przedsiQ
kilku punk.tach nadbrzeznych, uz dot~u kicuys IQ wziC}) DO\VQ podroz do krainy Usambara. 1\:mcri, 
zapu zczah. t d t,. k I' . t lk . . ' , ·t w1a zca J o o 1cy n1 e y .. o ze ntc O(,mO\VI mu 

.. fie zkaricy Ta(J'gi zyj<! glownie z polo,vania, poz,volenia, lecz na,vet wysla} kilkn S\vych przy-
taranie za' okolo roli zosta,vionc je t kobietom. bocznych urz~dniko\v na spotkanic jcrro do Pan

Zbi ~ ~aj~ ryz i z oku drzewa pnltno,vego robi~ na- ga.ni, n1al go Inia teczka nadbrzcznego. OkrC!g 
oj podobny do 'vina, a niektorzy zajmuj~ ._iQ "ry- Pangani zro zony je t rzekq, tegoz nazwiska, kto

doby,\·anien1 rudy zclazn ~j, w ktor~ tnrneczne (1'6ry r 'j ujscie znanem je t pod naZ\V~ IIuffu. Wydaje 
obfituj~. Odlcglosc ~{iJimandzaro od ~fombns 'VY- on znacznq, ilo~ci ryzn i ko ~ci sloniowej; szkoda 
l10 ... i W fO ty1n kicrnnku mil 45. tylko ze '\Vio. ki Ciq.gn~ce. iQ wz<.JJuz rzcki W porze 

'~ kilka tygodni po tej pi ~r\vsz 'j 'vycieczce de! zczov.' wy~ a'-vione s~ na zalanie. .r tcco dalej 
kt6ra r\Yata okolo poltora mie iqca, doktor l(rapf na polnoc 1vzno ... i .... i~ gora zwana przez l<rajowco\v 
vybral i _, do anlb~ry, kraju rorzy teO'O~ okrq.- Tonr.rue. aczaj~ca j~ prze trzerl zicmi' slynna 
zonego jak i.., zdaje, rzek'!- Loffit. l:>ouroznik ten z urodzajno ~ci. nicda,vno jeszcze pokryt~ b;la li
zwrocil .... i.., k 1 l\ladzamie najbardzi j zachodniego cznemi o. adami: Jecz par~ lat temn miC'szkar'1cy ich 
punkt 1 Tagai. I o t~pujq.c gl~bokiemi \Vq lolan1i, zo tali 'vygnani prz(·Z :vojownicze pokolenic Ua
obfituj~cet11i "r truJnien]e ow tale z topnienia ~egua, zo taj~cc 'v ci(!.glych zatargach z U asam ba
~niego"~ na przyleglych gornch po kilkodnio,•;ym . rami, •) k orych cz~ to pokouy,va' dziQki broni 

ocho zie zdolal ... pra,vdzic odkrycic S\ivego to,va- pain 'j otrzy1ny,vanej w Zanzibar. 
rz-_za. I .. ilitnandznro, 'vedlug , .. po trzeien p. 1\:rapf, Opuszczaj(!c okrf!g Pangani, doktor ICrapf prze-

zie1i i ~ na. d \vie odnogi, odleglc od iebie o mil 
.... ze 'c z k 'rych '"~chodnia: uiz. za sklada ... i~ z kil
ku o rokr ... ~O\Y, zachodnia zas wyz~za znacznie, 

\VI T • Cz. I. 1{. 1!. 

1
) 'V narzeczach w chodnio-a fryka nskich zO'toska u ozna· 

cza kra,j z foska u" narod. Zlqd Usrnnbrrrtt znaczy kraj, 
asaJnbara jeO'o miesz.karic()\v. 
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byl pro\vil ey~ tY6rzyst~ I on ei i dotQrJ do 'viel
kicj o ady lJzLunbi, u po n6zn. gory I arnbire, naj
'vyz~z(j z lat'1cucha l)ondci.. .£ a polnoc tej okolicy 
l)lynie kilka rzek \ViQk zych, Z ktorych najznn
cznicjsz:~ uuzy\vaj<1 tn I antnbo. l\1a1o,vnicze jej 
brzen·i pokryte :s~1. gQ. tyrn htscrn poprzery,vanyn1 
bagutuni. J alcj IHt zuchod napotknl gorQ I?" anlho
xa z ktor ~j 'vidok rozlcn-ly iqga. nz I o n1orze, a 
zn ni:! , i ·dziby plemienin. 1a ni, po trachn krola 
U s::unbary. \ oj O\vniczc to plcn1iQ nzy\va jednak 
broni uicztu icrnie pier\votncj, ho zlozonej ty lko 
z luk( 'v: dziryto\v i tnrcz ze kory no orozca. In
ne zuto pokolcnia tych okolie, ~ 'uahcly, zu,vdziQ
cza ?.etknitJciu z zyatu1ui i Europejczy karni orQz 
\ViQccj posl.~pou;,IJ. Lud ten, znruie zkuj;!CY znaczn;! 
czQtic pobrzeia Zangwcbur, skladn .. iQ z IUiQszani
llY krajo\VCO\V i 1\rabo\v, i wyznnje oclda,vna isln
mizw. I>olitycznic znlcinyn1 je t od krola ..,.. snnl
bnry· niy,vu jcdn~k licznych przywilejo\Y czyni;~
cyeh go pra,vie niezn,vislyin. 

Gory U ;nn1bura bardzo :s~ \vynio ·le i trudne do 
przcbycin. Za nie1ni t. , na .-rrunci }Jao·orko,vatynl, 
pokrytyn1 tu i O\vdzi plnntu.cyan1i bannn ,,, .... tytu
uin i trzciuy Cll~l'O\V 'j leiy Tu B tolica .... sUill

bary. 1~. I ... rn1 fi j go to,vnrz:; z zo"' tnli tu1 rzy· 
jQCi z uuj \vi k, ze1ni \vzgl ~dumi i 1nieli JUL\vet o o· 
hi te po luchunic u kr6lu Ktueri k or~ po lrozuik 
na z \\' dzi euniku 'vyn1 pos1an) 111 do J. n<Ylii 01 i-
ujc te1ni ~to,vy: 

,I zi ~ 1 o polnduiu (1 Inar<;a 1 5 .. } zjn,Yil ig 
I~m ri. poprzcdzony kom pauiC!r zolnierz y nieu tau
nie strzelnj:!c.ych co ,y okolicznych rroruch trn
szli \Ve t•ozbudzalo echo. ~, taua~en1 na drod7.e a 

~ 

gdy kr()l n1ni zobnczyl, zatrzJ n1al si~ 1 rzez ch,vi-
lQ i 1 rzyj:!l ruoje po,vitauie· pot' n1 \V zedl do 
chaty -nulnu "' \\rojego czurnok~i~znika. \VJadzca 
U srunbnry, od~inny \V plu zcz z sukna ·zarnCO'O, 
z nogn.tni bo erni. u~indl tn1u na dy,vnnie i nie rzc
kl '"'zy nni lo,va, zncz~l kurzyc fhjk _, z })fa\\rdzi\Yie 
irnponnjC!C•! 1 O\vng<!. T a .. amboro\vie ::! naj,vi~ksze
Ini 1 alaczurni "' ... chodniego brzegu .. fry.ki · krotkie 
ich fa!ki, z frlinianetni gl6,vka1ni bardzo zcrrabnic 
wyrobione, uigdy ich nie O!lll zczajl!. ,\-ielu mie
.... zkaricolv Tuc:ri i iunych cz~ 'ci kraju t·zyby,valo 
dla zlozcniu holdn monar'"'ze. Formult! ich po,vi
tania byJy lo,vu: Clli1nba- ·a-Aifuene {je-te~ l,vem 
13oga), na co krol odpo,Yiadal niezrozun ialym ja
kim ~ 1 oturukiem. Gcly wszy cy juz tQ ceremoni~ 
odbyli.. i \\" ·hacie my tylko zo tali~m.- z kilk~ 
dworznnnmi xni~dzy ktoremi czarnok~i ~znik O.s-

• 

Inan 1)iCr\V ze zajiUO\Yat IUiej ce 'vytJutuaczylem 
krolo,vi eel nn zego przy bycia do Usarnbary, i po 
laska,v<hn % je•ro strony skinieniu, po,vrocili ' n1y do 
. 1 . 'J SlC )le. 

(~zarnok~iQznicy wiclk:! przy tyu1 ch.vorze od
gry,vaj:!rol<J; kilku z nich })O~iadtt zunfitnic zupel
ne kt•()la i ci zajn1uj'! si~ glo,vnie wypro,vndzanicm 
z kou tellaeyj nicbicskich zlych lub dobrych \vrozb 
i od \Vracanienl sposobami wieszczbiarskien1i gro
Z«!cego krajo\vi nichczpieczcnst\va. Czurnok iQzni
ey ci \V ogolnosci nieprzecl1yJni s~ Europcjczy
konl· jnkoz rndzili kr6lo,vi aby nie \vpu zczal do 
kraju cudzozien1C<)w, przepo\viadaj'!C zc jak tylko 
w uim siQ usado,vi«!, ""krotcc zacrarn~ go llod S\Y~ 
'vla<lzQ. 

'\'ladzca U au1bury jest pancm nicogrnniczonym 
'vla~nosci, fL nawet zycia lub srnierci \vych pod
du.nych. UrzQdnicy je~o ~ciC!g~j:! podatki stano
\vionc do,volnic .. \V ruiarQ potrzeby, on tun za' \vy
rnierza pra·w·iedli""o 'c. 1-rol panuj~cy i na tgpca 
jc(ro no z;~ kolej no iiniona: ·A 1/lt'ri i .. cbu Ire; gel y 
krol IH\zy,vn . i I tneri. na t~pc~ zo,vi~ l, zebuke, 
i 1 rzeci,vni . 1 o1ny ·lny n ,., tQpca tronu tnie zka 
\V pro\vincyi J)ntnburri, jednej z naj,vynio 'lejszych 
okolic krainy lUnbar~. J~J \va ni1n niekoniecznie 
naj htr'"'zy . yn J\:rola. lecz pier\v zy co . iQ narodzi 
po objgcin })rzczeii rz«!UO\V. P. I(rnpf znalazl udc
rzajf!.ce podobieJ} t\vo Ini ... dzy ten1 pruist"wvenl a krn
iiH!. zoa (na poludnie od ... \.bi ynii) .. , a an1bnry, 
lllCl \Yi Oil, ~<! \VZl'O "'tU sredniego eery zo}tn \\'O·CZar

Uej uieuchyluj«!CY '"' iQ od pracy n~jci~i zej, po
koj ni i "' trzcmiC2zli,vi. 1alc ich pozy,vienic ta
uo\vi~ pru"'ie 'vylq.cznie bananJ: \ViQk za tez czQsc 
tnie zkatlCO\vtutaj zych zyje 'v jednozeri t\vie cho- .. 
ciaz rclicria nie zabrnnia in1 n1i 'c dowolnej liczby 
• •• zon. 

'' s~._.icdzt,vie a '"'axnbaro\v i ascgno'v ruie z
ko. pokoleuie ..,.. adokcnv, uchodz(!cych za ludozer
CO\\T. ..ieO'dy' podluO' t\\"icrdzenia tuby1c6w ~a

doki rzC!dzili calyn1 krajern az do Jlobrzeza }>rzeci,v
lecrl cro 'vy 1 ie Zanzibar czyli ZanO'\vebar. llo
konnni przcz tnuzubnano\v, scbronili i~ w gory 
zncbodnie .. i dzi je~zcze ~ 1 o trachetn okolicy . 
'Vspoininajt!C 0 ej \Vie, ci po }y zanej lV Tucra, 
p .. F' ... rapf dodaje ze nie m 'rrl jej pra \vdzic, i ze 
unlezy przyjtno\vac j~ .z niedo,vierzanienl dop6ki 
nnukn ~ tano,vczo j 'j nie pot,vierdzi. 

Gorli,vy n1is '"" yonarz zcbral nu ' t\vo jeszcze na .. 
z'vi~k inuych pokolei1: dop 'ki jednak ma}lpa zcze
g6lo\va i dok!adna t, j podroiy nie okr 'sli bliiej 
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zatnieszkanych przez nie miejscowosci, dopoty 
proste wyliczenie calkien1 nicznunej non1cnklatnry 
zadncgo nic przedsta\vi zajgcia. 

Otrzytna tvvszy od kr6la lCn1cri, na przekor uzar
noksieznikotn, pozwolcnic zalozcnia 1uissyi \V U
... ambarze, c.lokt6r Krnpf pnscil si~ \V urog0 po
\Vrotn~ przrz pasnlo rror Bontlei; przeby 1 k \vitn<!CQ. 
1.-vie' :\ion1bo, step Kcrcnge, gorQ I-Iandei i wio. kg 
tegoz nnzwisku. zwrocil \ iQ potcm na l)zunlbi i 
I angani, f)~ady \VZuicsionc srod plantucyj drze\V 
kokoso,vych, ryzn i knkurydzy. WiQl .. szQ; cz~ ~c 
mie zkat'1 tan1ecznych tanowi:! chalnpy z ol'"r~gln
k6w, pokryte lisu1ni pahny koko o\vcj; jcdnakze, 
choc w szczuplcj 1iczbic, \vida(; gdzicnie.crdzic i 
clon1ki n1nrowanc. Ztan1tc1d poplynql do l\1otnbn '. 
UOk~U przybyll4 k\victnin 1( 52 1'., tt \V kilka. dni 
p6zniej stan~l \V I isnlndini, no,vozalozoncj n1issyi 
angielskiej . Jastgpnego roku z\vqtlone trudnmi 
zurowie zn1n·silo go uuaci sig do l~uropy zk:!cl po
zniej wr6cil uo bissynii. I\:olcga jego, p.l~cbmann, 
pozostal 'v Afi·ycc wschotlniej, zk~d \V ciQ.gn ro
ku lu55 kilka rnzy do~zla do Europy \Vin<lomosc, 
ze on i nowy podr6~nik, p . Ehrardt, zwidzili ogrom
ne jczioro, majQ.CC 10 stopni geograficznych dlu
gosci i okolo () . zc!rokosci, Z\vane przcz krajow
co'v Unian1esi. '~T edhl~f spostrzczeii dotychczaso
wych rna ono l)ye przcdluzcuiem O\vco-o jcziora 
..... yas i czy Nlarawi, kt6reao istnienic dlugo poua
wano w \v~t}Jli\vo.~ c. P .. Ehrardt przcslal do En ro
PY mappg czg ~ciowq tcgo morza JniQdzy-lq.do,vego. 

Taki je'"'t \V Iekkim znrysie obraz przcdsiQwzi(Jc 
odno~z~cych .. ig n1nicj wiqcej bczpo 'rednio do po
szuki wan zrodcJ I:riln, i tornj~cyr;h drOtT(J terazniej-
zei \vypra"rie p . d'Escayrac. D\voch innych po

drozniko,v, p. J3orton, nieu tra ... zony bauacz IIara
ru i p. \T ocrel, rrodny nastgpca uoktora I3arth, 
z1nierzac podobno b .,clzic, kazuy \V odmicnnym 
kierunku, ku n1iejscu b~d'!cen1u cclem 'vypraw·y 
rancuzkiej, a po dro'lzP prz('tdmiotcin "'zczegolnej 

ich U\vngi bgd<! olbrzyu1ie 'niczyee podro,vniko\ve 
i strtunicnie plyn~cc kn niz ·~c1nn 1 ilo\vi. 

Po.n d'E ·cttyrnc %IHtny jest \V s\viccic nn.u ko\vyin 
z dziela: ,,le J)ti. ·ert. t)l. le toudrtn'' ( pu ·tyniu, i ~ 'u
dan), r c1ncu·o .~,viatlyull ~postrzrze1i o lndach i 
przyrodzic afrykauskiej. l:>odroznik ten z: i<bdz'~· 
prn\vdzi,vie l'Or<}czko,v<!· przcl ieo-al 'v pier\V8zoj 
S\vej podrc)iy nieznttne _A_fryki prz:c .. _trzcnic· po
dzie"~au ~ig 'vigc tnozna zc zlachctnu tn ~rorli \Vosc 
przc,vodniczyu n1u bgtlzie i ~v po,vt6rnej \vypru
wic. l)rzcd ·i., \Vl.igcic prac gcogrnficznyuh 1Ht tnk 
rozle~.,.J~ ·kul ~ \vaznc dln.Judzkosci obieenjc korzy
. ~ ci, ito \vJa. ' nic \V ch,vili gdy J;atnicrzone przcko
pnnie Inigdzy-u1orza ~ 'ncz h\vr6cilo u'vagg naro
do,v przc1uy. Io,vyuh i lutndlujt!c;yeh na krnjc stro
norn tytn przylc(dc. "\~ indon1o nadto zc doktor 
Barth przy,Yiciz.l <.lo 1.Juropy lHtdcr cicka\ve nlatc
rya!y, ktorych 'vydu.niern obccnic stun . i~ zaj1nnje. 
Livingston wr0. Z<'ic i ~\ ndersson prz.cl'zngli .lifi:ykg 
od polndnia kn zachodo\vi, z'vitlzil~ jczioro ~ 'gami 
i koryto rzcki Szobc, b~d~cej T ra\v<lopodobnic 
gorny1n Zan1bczcm. 

I otoz \viclzierny niczuanf!. tlot~u czg.~ c.; zic1ni ze 
cztcrcch stron s\viata \Vstgpnyrn zdoby\vanc! bojcn1 . 
i\fy ~ ludzie dziewiQtnastcgo 'vicku, znajdnjcmy 
W tycJ1 podi oiach CZ~ tkQ 0\Vj'Ch \Vl'aZC:ll UOZDlt

wany(;}J niegdy' prz(lz oclkry,vco\v Ameryki~ tyl
ko zc tutaj na czclc przc<lsiQwzic~cia nie stoi za
den Pizarro, nie ucz~:tnicz:! \V nicnt \Vyuzdani a
'vanturnicy, pobudzcni chciwo 'ci~~ i dum:J! o ohistq. 
Ludzie S\viatli, spokojni missyonarze uprawiaj~ to 
pole nictkni~ c, jJonoszctu niebczpicezcnst\va i tru
dy nicwy loV\"'ionc. Zaledwic ~n1icrc p1 zcrzedzi ich . . . . , . . 
szerCO"I, JUZ nO\Vl zapu "'nicy zast ~pnJ:t ubylych, a 
cal~ dq.zno, ci~ tych 'valecznycl1 szcrmicrzow jest 
zdobycie plonow nauko\vych, otworrie nowych 
dr6g dla l1andlu i przemy 1 n i zlanie dobroclziejst\v 
chrze ~cianizn1u i o \r;iaty na l1dy <.lot'!d ·w nocy 
barbarzyn..,t\Ya pogrq zotJC. 

r , r 

RELIGIA POWSTANCOW CHINSKICH. • 

..... ie n1amy u zamiaru ~ledzic za terainiej""zem glej by! by din. Europy podrz~<lnym tylko wypad
powstauien1 chin~kjem w fazach jego politycznych · kicm. Ler·z porll..,zenie 'v trz(!-.aj~ce obecnie pan
prze"·rot wy~~cznie polityczny w krainie tak odle-1 t'yem _ -iebie ... kien1 pod inn em zupelnie wystQpuje 

-
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haslen1, przybicra charakter po lannict\va religij- wieka nicpospolitego, l{tory, jakkol,viek n1oie jest 
nc~o, po,voln.JC i.., na\vct na na.uk., ln·y tu a Zba- fanatykicn1 zdaje sig jednak bye o\v"ladniQty m 
wicic}a SWiat a, ito \V}a 'nie tanO\Vi gJ .,bokic jego \Vic}k£!. i zba\ViCllllf!. 111yslC!. ''T zy tko CO 0 nim 
znaczcnic 1nornlnc. A% dot~d nav;racnuic si~ lu- , wicxny nic przcd. ta,via go wcalc jako awanturnika 
dow bywnlo zwykle L kutkicn1 \vply,vo\v ZC\vnQtrz

nych i tnniejszcgo lub \ViQkszcrro ,v. poludzialu 
wladzy pia tnj:! ·cij hcrlo S\vicckic; tu przcci\vnic 
szcrzcnic i • 110\VCj \Yiary bicrze zro :llo \\" Jonie 
sruucgo uurodu i tajc ot\varcie do \valki przeci'v 
dyna. tyi pttnnj:!cej. U ilo,vano za~tawianic iQ tar
CZ<! chrzescianiztnu zc trony po'v tat'tco\v chin .. 
skich \VY tu.,viu jako zrgcznie zarztH.:ony plaszczyk, 
din. zjednn.n io. obie ·udzozien1c6,v· o.lc czytnj~c ich 
pi:smn. rcligijnc, znajdujcxny \V nich tyic pro toty 
i pra\vdy, ZC nicpodobnn \V zystko to uwnzac za 
knglarst\VO, i zc, przy ty ln zbawienny ·It zn adach, 
nicdorzcezno.~ci na,vct, \Vlni .. sznnc jak plc\\~a tniQ

<lzy ziarno .. po,vinnr poblaili \VC znalezc przyjQcic. 

0 "" oba glo,vncgo naezelnika tc(ro po'" tania oto
czoiU! jc t tujctnn1cz 'n1 p 'l ·,viatl n1: ttrzyiny\va
no IHt\vct ~c ig ukr) \Vll rozn1y ~ lnic~ ~la nadania 
sobie "\Y o ~znch \VY ·h ,v .... polziotnko\v pozoru cn
do,vno' ·i i ·,viQto 'ci. 13~d7. jal- h<1 z, tyle jednak 
o nin1 'vietny, zc ~i .. nazy\vn Tien-teh albo Tai
I)ing-\vu.no-: ~e xnicj~cetu urodzcniajerr j t I .... \vaub
si i zc z ui~ki go pochodzi tn.nu. Znajclujf!C i ~ 
roku 1 '3 \V l""antonic, dla zlozeni{~ Z\V' kleo-o .. 
'\V hinnch gz~uninu ua 1ko,,. go o rzyn1a od nie-
jaJ·ien·o LinnO'- nfa krajo,vca na\Yr ' coneO'o nn ,via
l'.. chrr. ~ ·ifUl..,kc!. rozprt \V"' reJigijn(! }·t 'rej tre 'C 
silne nn nitn zrobila 'vrnicnic. l)o,vroci do ro lzin
n 'j \V 'j pro,vincyi, pclcn nicokre~lon:· h jc ... zcze 
my 'li i zntninro\\": i ta1n przez In kilka zajmo\vn.l 
si.. ukladanien1 pisn1 poctyczuych. a odobn i 

• 

'\vtedy juz nutna,vial krycie ""T) ·l1 ro ako'' do 
l)rzyjQciu. poznnnej 1 rzez ~icbic pra"·dy. Okolo 
roku 1 l44 \vidzi(huy go zno\v \Y Ko.ntonie: od ro
ku zo. ~ 1 7 dntuje jcgo ~nnjon1o~c z p. 1 obert~ 1), 

w ktor go don1u przeby,val \Yt\ tniesi~ce. dt~cl 

zur clnic 'Jnd jcrro trncitny._ az nagle '"' roku 1 5 
zja.,via. i.., nn czcle 'viclki ~j arn1ii po,vstaticz 'j. ja
ko refortnntor i OS\VObodziciel v\Ye 0 kraju. 

~ithntl po,vodu \VC!tpic o zczcro ' i te
0

o czlo-

i tnatncza, pragnC!cego tylko wynic 'c siQ o obi ~cie; 
o'v~zem w jcclncn1 z pism S\voich pod tytulem: 
,, l(siQrra przyknzan nicbieskich '' on san1 uchyla 
1 re<.lykaty nada,vane sobic przcz stronniko\v no,vej 
\viary ,,jako przynalezne tylko Bogu''. Zapra,vcl~, 
skro1uno 'u taka nic cechuje chci\vcgo \vladzy i dum
ncgo szalbicrza, lccz przeci\vnic czlowicka \V pro-
to ·ic ducha \vicrz<!cego w \Vojc poslannict\\"O. 

Zarzut ze 'vyzna\vanic rclio·ii zblizoncj do chrze
sciun kiej zc trony powstaucow chir1skich jest 
tylko 1nask<1 polityczn~ i z tego juz \vzgl~du upada, 
ze wybieg podobny, wcdluO' zdrowego rozsC!dku, 
nic rnoglby 111icc nu celu ani uzyskauic pornocy 
cudzozien1c6,v, ani zjednanie \V 'polrodako,v. Po
\V tnnic, jul .. 'vindomo, zaczglo i.., \V glQbi krnju, 
o-dzie cudzo~i 111 O\Y "~calc nic bylo, i nic "'zy,va
Jo t ~z nirrly ieh pomocy. o siQ za' tyczy 'bin-
·zyko,v, to lat,vo,vicrno ~ c ich dalcko nu.dni ~j ujg

lyby jnkie rtn la '"' ckty Tao, obja,vienie bozka Fo, 
lub no\YC \vci lenieBuddy. l">rzc\vodz ·y na\vetpo
'"· tnuin uznali po rzcbg n pokojenia \V oddzielnie 
'vydan 'j ~ lr iQdze przcpi O\V relig~jnych ., przc ~du 
ludo\vego, l·'tory turu.r:o ..,iQ przcci\v nin1 1 oru. zyc. 
Zarzut 00\Vator:-tnra odpnrto tanl t\vicrdzcnictn, ze 
\Yin.rn obecn]e zerzona je t t) Jko po\\.,roten1 ku 
czci pra,vdzi\v go Bot:ra ( zang-ti), odno,vieniem 
pi ~r,votn 'j relirrii Tnnga i "\ ana; calc za' poru
o..;zcnic 'vy~ta,viono \Y s,,·ietle reforn1acyi oJ alaj<!cej 
bal\voch,val~t,vo buddyzn1u: ktore dyna. tya tatar
ska ku kiexn pol"!czenia siQ z lamaizmen1 polnoc
nyn1. \V hinach utr\valila . 

'\ i ksze niero\vnie 1 odejrzcnie obndzaj'! mnie
nHtnc O\Ye \Yizye! obja,vienia i o obi te wy"'tf!pienia 
b6 t\Ya opo\\riadnnc \Y nick 6rych k 1ggach. l~rzy
tncznj(! na 1 rz ., klad ze pe\Ynerro razu ojcicc niebie
"'ki osobi~cic z t~pil do obo7.u 1 ow "'tn1ic6'v ella U· 

knrania jakier.ro · zdrajcy. ala ta bajka u!ozona 
jest ,,.. tylu nieokrzesanie-n1i tyczny1n; ale dodac 
nal (;\zy ze onn nie \V)-. .. zla o I zadneO'o z naczelni
kO\Y, lecz 1\U oratni jej -'! d\l-aj podrz~dni \V ... pol-

1) Missyonarz teo \Y Pulna?n-.lnga:ine (t paidr.. 1 56 r . ) ,yyzurn\·c.;y 'Iien-teh 'a. Z re ztC!. ·hociazby tni'·-tyfi
opisal ". krotko~ci sto 'unki woje z. taloiy ielem no\Y ',j reli(Pii. ka ya ta uzyskaJa zat\vierdzenie naczelniko\v. wi
,Przybyl on do mnie, m()\vi pan Hobert • w ,. I i pro "zqc dzielib,. ' n1'"'" \V' ni , ]. tYlko 1·eden z "·ypadko\v ( tak 
iebym go nauczat religii. Czynilern to 1~rzcz dwa mie it}Ce i J J • J • 

w czasie tym Tien-teh prowadzil zy ie ntenaganne. ZQdat po- cz .. --tych u narodo'v 11iedoksztal onych, a Z\vla-
te,m ieby S? ~~hrzczo~o, lecz zar zem uoma a_l !Q za ilku 1 ..,zcza u hit1czvk6"·), o-clzie trudno oznacz\·c o-ra ·-
korego uuzachc mu Ole mo•Ytem. \\ teuy oddahf Sl l mego . . J r ~ • J • ~11 
domu, i jui '"O wiQccj nie ''"td:r.intem. ·· I ce u11 ~dzy k tllU .... t\venl a ludzeutem same?"o Siebie. 
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\V kazdyn1 razie nielogicznic byloby \vniosko\vnc I Od ]at n1niej 'vi __ cej 45 n1i ~yonarzc protc tancc y 
zc 'vszy tkie ich zasady mn. ZQ.. bye fnl zy,ve, dla- roz z 'rznj:! thunnczeuie pis1na ''vi~teo-o, roz1 t'll.\VY 

tcgo iz \Viele w nich miesci siQ nicdorzeczno :ci i rcligijnc i t) n1 podobne bro znry. bccnic 7. crrnu
przesC!do,v. tu nnrodo\\'cgo 'vyro ·]o poruszcnie nu~jqcc charnk-

Zdanicm lndzi bezstronnych, ktorzy na Inicj en tcr rodziu1o 'ci, jnkkol \Vick za.rody jcg o picr\viast
rzecz tg 'lbadali, postQpowanie po\vsbu'1co'v chi!1- ko\VC zo taly rzucone przcz obeych. 
skich zgadza siQ zupclnie z wyznn\vancmi przcz Lccz jnki jc t w]asci,vic pocz:1tck tcgo przc\vro
nich za adnn1i, co no.jwnznicjszym jc t dowodcm tu? czetn 'vylluJna.czye tak naglc jego szrrzcnio 
szczcro I ci ich przelronaiL Doktor Taylor, bQd~cy i<~ \V kraju dotychcza dla w 'Zclkich rcforrn nnj
swiadkienl codzicnnego ich nabozenst\va, powiada lllC!)fZ)' tQpnicj zyn1? a tc pytnnia trndno dzis 
zc ono odbywa si~ z przykladn'!- urocz y to sci~ i j c~zczc tano,vczQ. <.lac od powiedz. lV spotnnicli
po"~ag~ . ,l)rzepi y dla wojska dyna tyi Tai-ping,, smy 'vpra,vdzie ze Ticn-tch otrzy1nal jakic ~ pi mo 
nnkazujf!. gorli\V~ czesc bostwa, zacho\vanie dzic- rcligijnc otl S\YCgo ziotnka Linng-afu, zc poznal siQ 
siQciorga przykazun, nabozcu t\vo rn.nnc i 'vieczor- \V roku 1 it z pancm J~obcrt ; jeclnukzc obic te 
nc, moclly dziQkczynne, w trzy1ny\vnnie sig od okolicznosci nic rozjn.sniaj'1 do ~tatecznie zjawiska 
uiycia tytuniu i n1ocnych napojow, uniko.nic niepo- tylc \vazncgo, ktorcgo donioslosc 1noralua i polity
sluszci1stwa, klamstwa i kradziczy, stronionic od cznn \V zndnyu1 z tak drobnc1ni pobtt<.lkutni uic zo
kobict, 'vstrzcmi~zli,vosc 'v obozic i t. p. Przcglq.- stajc to ·unkn. 1 owy to dowod zc w rcligijuom 
daj'!c tc rozporzC!uzenia, zdnjc siQ ze czytatny rc- tcm I)Orn zcniu tkwi:~ i}y zywotne, sarnoro<lnc. 
gulamin 'voj:ko,vy jakiego Gustawa Adolfa, a nie Ziarno przypadkiern zostalo rozsianc, lccz 'vybu
usta\vg narodu pogr'!zonego az <lot~d \v gnusno~ci, jalo bcz upra\vy, i wlasnic dlatcgo zniwo obfity 
ciemnocic i \VY tQpku. plon przyniesci po,vinno. 

"''iknry apostol ki w IIu-kwang, ksiqdz Rizzo... v\' ainicj.-zem jcszczc jest pytanic,. o ilc rcligia 
lati, piszc: ,,l~zecz dziwna! vV z<lobytych przez wyzna\vana przcz przyw6c.lzc6w powstania, u przy
woj ko po,vstancze n1iejscowo I ciach pierwszc roz- j(Jta przcz ci nq,cc siQ pod ich chor~g,vic tlumy, 
porz(!dzenic brzmi zawsze w te slowa: l36g, ktorc- zblizonQ: jest do chrzescianizmu ? W ~tpli \Vosci tcj 
go \V zechmoc \V szesciu dni.ach stworzyla nicbo i nic usu,va cnlko\vicic nnwct czy tanic ich ksi,!g za
zicmig. ktory zc lal potop na ukaranie Juuzko 'ci, sadniczych. jakkol \Vick niepouobna zaprzcczyc ~c 
ktory zni zczyl swyn1 ognicn1 pigci miast • 10domy, zawartc w nich nauki, odlozywszy na bok przCSt!
ten Bog rozkaznl nan1 uknraci .'va za grzechy i ely i matact,va, pru.wdziwic zbawiennyn1 nicraz 
przy\vrocic czc 'ci S\vOj<J tniQdzy \vnmi. J)latego po- tchn(!. duchena. I>obiciny rzut oka na d \va najrrl6-
lecamy 'van1 zburzenie S\Vi~ty1i i bal\vanow, i 'via- wniej ze dziela, religijne nowego wyznania., na 
r~ 'v pra'\\'dziwego Boga, \,;t,v6rcQ nieba i ziemi, i , I sieg<J \vier zy trzy topowych'' i ,K iQgQ przepi
t. d.'· sow religijnych ", do. tarczy narn kilku przynaj-

Jezcli 'V teiU \VSzystkiem ·,vidoczne Sf!t slady mni ~j W tyrn \vzglQ dzic Uanych. 
chrze~cianizmu, to cicka\v~ dla nns powinno bye Uderza na najprzod panuj~cy w tych pismacn 
fZCCZ~ do"'ieuzicc SiQ z jakiego zrodla \Vyplyn~}y jQzyk biblijny. Z wie)u Stron podawano \V W:}jtpJi

te pojgcia. wosc czy hiliczycy posiadajr~ caly star.y i nowy 
hrzescianst,vo nie jest 'v Chinnch no\vo 'cif!. testament, dlatego rnianowicie, zc tlumaczcnie mis

Pomniki 'v ~ iaan-fu dowodzq, zc chrzescianie nc- syonarza qiitzlaff cz~sc tylko znalcziono w ich rQ~ 
toryan cy zerzyli je w "'"II wicku i na t~pnych. ku. Kapitan] airbourne atoli zapcwnia iz widzial 

'V rokn13 1onte Corvino pisal z hataji ( Pc- u nich bibli~ calkowitf!, a sami powsta{lcy utrzy
kincru) do Europy: ... cstoryanic tutaj i nazywajf~t muj<!-ze lwi~ta to.ksifJga przed tysi~cem latjeszcze 
si~ chrze ~cianami chociaz dalecy s~ od prawdzi- do tala i~ do I>ekingu, i ztamt~d w licznych odpi
"'ej wiury. Liczba ich tak je t 'vielka, zc nie do- sach rozeszla siQ po kraju. W napisie na pomniku 
z\valaj'! nikotnu nalezec do inn ego wyznania chrze- wznic ionym przez ne tory an ow w, igan-fu powie
scian kiego, prOCZ \V}asnego.'' ~icco pozniej, po dziano wyrnznic, ZO pismo ~\Vi~te sk}ada SiQ Z 24: 
zdobyczaclt Tamerlana \v cr}~bi Azyi, sekta ta wy· k i~g zakonu i proroko,v, tudzicz z 17 ksi~g no
ga la. ,,... ,..,-I 'vieku jezuici rozpocztJli tu S\VC wego te ... tamentu, a satno juz istnicnie tradycyi ta
prace i ~tarali ... i .. usilnie o na,vrocenie krajo\vcow. kiej domy 'lac ~iQ kaze ii przeklad na j<Jzyk chin-

• 

• 
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ski nast~pic musial w czasuch da,vniejszych. Po
nicwaz zas ,l{sic:ga wierszy trzystopo,vych' ' mia
nowicic w opo\vicsci o ,vysvvobodzeniu Izraelitow 
z nie,voli egipskicj, trzynta ig 'ci ~le podan biblij
nycb, vviQc 'vnosic mozna, %e i tetnu takzc pisnn1, 
choc autorn1ni jcgo bczsprzecznie mnsicli hy6 hit1.
czycy, s}nzyly za podsta\v.., ksiQgi starerro zakonu. 

l)rzytnczntny tn dla cieka\vo ~ci nstgp z ostatnio 
wymicnionego dzicla; 

• 

,, \lc Bog 'viclki .. 
' z lito~ci nnu czlo\viekien1' 
: .. Zcslnl n1n syna. S\vego 
,J>ierworodne o-o , 

1\:tor(\go irnig J ezus, 
,I ktory zbn,vil 
,,LuJzi od grzechu. 
,Przybito do krzyzo. 
, 13 o .... kic j ego cialo, 
, I tatr.l krc\v rozla.l 
, Za S\vych 'vspolbrnci. 
''v trzy dni po smierci 

,Zmnrt\vych,vstal z ~rrobn 
, ,I j eszcze dni cz tcrdzi 'ci 
, U czyJ na zie1ni."' 

l)ouobie11 t'vo terro 'vyj~tku z 'vyznanicm \vin.ry 
npostolskiej jest tHlcrzaj~ec. 

z balwocbwalstwem, to niezawodnie nosic onn be
dzic pigtno narouo\ve, odrozniajC1ce j~ wy bitnie C:d 
wyzna11 istnicjQ.cych. 

. l~si~ga ,,przepiso\V religijny~h" odznacza si~ d~· 
~nosClQ. kn obaleniu zastarzalych przesqc16w, sto
JC!-Cych <lot<!d nn. zawudzie szerzenin si<a e'vangelii. 
Dwa szczcgolniej \vsteczne poj~cia panuj1 ,v Chi. 
nacb pod . wzglQden1 rcligijnym; picrwszcm jest 
przckonan1e ze tylko wln.dzcy, jako ojcowie naro· 
du, 1nog~ bye 'vy luchaui od Boga: <lrugiern, pelna. 
pogardy niena,vi~c \vzn-l~defn obcych. Przc.·~dy 
~c t~.mo\va~y do ~(.~ pory \Ypro,vadzcnie jakiej bf.!,dz 
1n~c.J, n mJano,vicie chrze ~cianskicj ,viary. Otoz 
k~IQgn !1rzcpis6': religijnych zdajo sig bye unlysl
nte nap1sanc1 dla 1ch zwalczenia. Przytaczamy pa
l'(J odno ~nych ku ten1u 1 tepo,v: 

, 'i, ktorycl1 my81i zly duch ottuuanil', utrzy. 
,n1njQ. zc Bog 'v zcclimocny mozc bye czczo
::nynl tylko przez pannj~cych. Otoz niech 
, ''?iedzq. ze 1->au nasz nicbic ·ki je t ojcem 

, wsz y tkich ludzi i cal ego ',vin.ta. l(siazeta 
,,st! dziccn1i jego najburuziej do ojcn. zl;li;o
' nexni a \Yy._t ..,pni dzieczui nieposlusznemi. 
,Pyta~1y \V~S tcrnz ainli znajclzie sig migdzy 
,"~nnn rodz1e, co by uzual 'vern dzicckiem 
naj tar zcgo tylko S) na, od innych zas nie 

, ZQdlll czci ani po lu zcz1o.; t\va ?.' 
J)o yc bye chocinz po,vierzcllo\Ynie obcznanyn1 ''d · 

LJ (Uue to dnlcj popnrtc je t przykladnn1i z clzie-
z pismicnnictwcm cl1i11 kie1n, o lrtor ~tn })rzeklady · , 1 ·, k. 1 d 

JO'v c nus ~Ic 1.. O\vodz<1cen1i ze nieraz i prostacz-
Milnc'go i l\'lar hmnn·a dnjl! nam jnkic tnkie wyo- kowie Joznawali szcze..,.6In6j la ki nieba. Za
braienic , a. by '\V k i .. gnch now go ""j znnnia dopa· 
+ J.. c' Sl. r,. my '11. od . , . p 1 . . h. rzut ze n.o'va \Viara czerpan(! jest z obczyzny, k ic ... -·vrzc · -.; s r ZI111CJ- o \VO Y'vantc ' t .... no. 1· 

O'U prZC'piSO\V religijnych zbija jak na~tqpuje: 
~toryl! starozytn~, nn podnnia fnmilijne i po,vag~ 
ojco'v k~!, napon1innnie do cnot nnrodow) ·h tn. ~ Nickt6rzy utrzymuj'! bJQdnie iz \viara nnsza 
no,vi~ w tych dzielach pier,vin tek czy .. to Lit1'-'ki. ',przejqt~ jest ou cudzozien1c6 \V. Lecz dzieje 
Niekt6rzy pot~pinjq.przytniQsznnicdo tcj chrze~cia1)- ' uczq na ze 'v dn"~uych 'viekach Chir1czycy 
skicj niby winry zn nd Konfucyu za: nie lnsznic ,i cndzozicmcy jednego czcili Boga. Ludy Za-
jednnk, bo w zjn,vi kn obccnen1 nie nalezy widzie ~ : chodu az dot~d pozo tnly tnu 'viernemi, gdy 
chrzescianizmu zamroczoncgo obcen1i nnnio lo ,!cia- t) mczasenl hit1czycy pod dynn tyami Tsin 
mi, lecz owszcm no,vy dogtnat, zblizoqy tylko do ,,i IIan oddali ig bal,vochwalst\Yll. Obecnie 
cbrze~ciai1skicgo, torujf!,cy sobie drocr przez od· ,Pan nieba zlitownl ig nad wan1i i "·'"'kazal 
m~t prze tarzalych bl~do\Y i nalogo,v. Dziwi ~ , 1vntn drag~ zba,vienia, po ktorej po ... tfJp 1jqc, 
sie nie lllOilla ze narod chiuski W powszecbnem ' \Yiekui tego <.loStC!-picie ZCZ~, cia. J\fcng·tse 
tern rozbicin zuiyty0h idcj chwyta si., n1ak yn1 ,po,vinda ze jednn tylko na 'wiecic jest pra-
wielkiego .filozofit wojego, jak kotwicy zbawienin, ''"?da. Gdyby ludzie za\v ze o tem pnmi~tali, 
a chrze 'cinnizm U\Yain. t} lko za udokladnienie jego ~to nieza,vodnie zl'!ezy liby "ig wszy"'cy ku 
nauki; przeci,vnic, je ... t to ""ympton1nt przcnla\Yia- ,~ w ... polnej czci Bogn wszechmog~cego·:. 
~ll?Y za ~iepoZy~l!- j:sz~ze sil~ m~ra~n~. i Zywotn~- I l.:r,n tq.puj.~ po~em ruodli wa za p~k~tujl!cego 
sc1~ panst:va. N1eb.Ie~k1ego. Je~:l1 k1edy w h1 .. 

1 

~r~e~ zn_Ika' , nlozona. w duchu prawdz1w1e chrze
:rlach ustah s1g rehg1o, na przeboJ teraz walcz~ca , .... ciauo.;kiego poblazanHt. 

• 
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z~u1yknj<!U tc U\vagi, naumienie je ZCZC pO\Yin· 
ismy ze no\ve to 'vyznunic potQpia licznc znbo

bony, gusla i czary, oraz winrQ \V dnic zez ... ~Ii,vc 

i feralne, kt6rcmi przcpelnione Sc1 chinskic kalcn
darzc. Zapro,vauza takzc in ·tytucy:! ~,viQccnia a
batu, co 'v Chinach tern wiQksz~ jest no\vosci'!, ze 
w tanlecznych podnniach nichun ani sladu podzialu 
czasu na z\vykly przeci'!g sicdtniodnio,vy. 

Takim jest \V rysach 'vybitnicjszycl1 charakter 
wielkiego porn zenia, w ktoren1 lvidoc:znic przc
s,viecnj~ glo,vnc cechy chrzcscinnizrnu' jakkol
\Viek '"" ,vielu \vzgl~dach zan1glonc jcszezc rcszt
kami hal,voch,valstwu. Pobndk~ jcgo bcz przccz
nic byJy usilo,vania missyouarzo\v; lccz zadcn 
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z tych gorli \vych roz ie,vco'v C\vungelii ni \vui
kn'!l \V gl:!J kraj ll' pisrna iuh tylko utoro,yaJy o .. 
hie ta111 drog w' i przechodZ<!C Z rQ}-i do r 'ki, tro.fi
Jy \\rrc zcie na grunt urodzo.jny, z kt6rcgo ziurno 
ZU\VUrtcj \V uich llUllki krzepko i rouzin1ie \VyJ U

jalo. ic /rnie1ny ntrzytnywnc ~e pr~ez to sturo
chil1 kit. prz ~t1dy zostaly jnz calkien1 u~ uniQt.c; 
o'" zen1 obrz1dki no\vej lvia.ry i czyny jcj przodo
\vniko\v \V rnif! · 'j ui rnz s~ przcczno.~ci z zasada .. 
n1i ich nnnki: z t ' n1 'v zystkicrn atoli juk dotq.<.l, 
nieu..,pra,viedli,vioneu1 jest zdanic nicchQtnych, co 
\V tyn1 prze,vrocie re]iO'ijnytn lvi<lz(! tylko podstQ 
i szulbicr t\vo polity zne. 

HAMBURG. 

\V olne tnia to IIamburg 'v rzQdzic czterech miu t 
hanzcatyckich niczaprzeczcuie pier\vsze zajmujc 
miej:sce, a na \vet slusznic naz\\·ac je mozna naj,va
zniej ~ zyn1 punktcm handlowyn1 stalcgo lc~uu Euro
PY. Tcrrytoryum jcgo lezy c~-:g.' ci:.! naokolo n1ia· 
ta. otoczone k iQ t\vein holbztyt'l!-\kiern, cz(.!sci~~ 

\V ._.au1y1n llol. ... ztynie i 'v pro,vincyi hano,ver kiej 
Liineburcr, cz w 'cj~ nad uj 'cietn I~lby uo JI1orza pol· 
noun ego, i o ejn1uje razctn 6,32 1nil k\vndrato,vycb. 

l~an burg d%ieli ic na tare i nowe 1 1ia to, """ ,.., 

z kt6rych jednakzc pierwsze po \vielkim pozarze 
z roku 1 2, odn1lounialo, i dzis tano,vi 'vla 'ci wie 
no\Y z~! cz~ 'c miasta, Lezy na pra 'vym brzeg l El
by, Jlrzy 1j ' ciu do nicj Al '"' tcry, ,v okoliey zyznej 
i przyjemnej otoczonc szerok~ fos f! i resztkami 
'valo\v. za1uienionych obecnie 'v tniej ca publi-

zn .. h I ·zechadzek. .Za Iuiustent ci~ rru~ i~ ob
zerue przednlie, cia S\V. J erzego i , \V. Pa,vla, 

z kt6r --ch o atuie l~czy Ila1nburcr I ezpo 'rednio 
z hol-zty1l lti ' o mia tern Alton(!.. 

Pier,vsz TJn zalozycielem IIamburga 'vedJu()' po· 
dania~ b:11~arol l iclki, ktory poznalvszy siQ na 

o odno 'ci n1i .l"'Ca zbud?\vaJ tn zamek \Yarowny 
I ammaburn- i ko 'ciol. , 'rod przyjaj~cych okoli· 
zoo~c1 no,va ta o~ada zybko ~iQ rozpostarJa i 

1·okn 1215 przez ce arza tona 1 zostala podnie-
ion'! o o-odno 'ci miasta Rze Zl . 1 oku 1241 IIam

burO'. po ~inyn1 ju.i roclen1 , 'v pol(!czeniu z Lu-

bck:b zaloiyl pierwiastki zwic!zku hanzeatyckicgo 
i rozsz 'r~yl znacznic S\ve po ia<llosci. \V \viekuch 
XV i XVI zataro-i \Ve\vn trznc migdzy radnc1ni i 
oby\vatcl t\ven1, ot·az ~pory rcforinaeyjnc, polozy .. 
ly cza O\VO tatn ~ dal zcn1u wzrostowi 1niasta. Od 
pokojn <.loJJiero \Ve tfal kiego {1648) Ilarnburg za
kwitn:};l jako picr\V.'-'~cgo rzedu tar(rowisko 1Hln<.Jlo
WC a ku chy!kowi nplynioncgo stnleciu, w czasie 
wojny ameryka11skiej, nic lychane nagroinauzil bo
gact,va. • ' rnutne dla liarnburga byly na tQpstwa 
zaj~cia przez F rancuzow Ilanowcru ( 1803). • ku
tkiem y tcn1u ltontynentalnego i spalenia \Vt>zcl
kich to,varo\v angie] kicb ou kilku juz lat pozba
wione J1andlu, miasto \V roku 1 10 zostalo wcic
lone do cesar twa francuzkiego i ogloszonc stolic~ 
dcpartan1entu uj 'cia Elby. Pow tanic z roku 1 13 
przeciv1 obcen1u uciskowi nic powio<llo siQ: mar
S'J lek Da Tou~t na czclc , przymicrzonycb .E ran
cuzo\\T i DuJl.czykO'\V, \Vkroczyl do IIamburga, i, 
chociaz obl~zony przcz Benningsena, pozos tal 
w nin1 do 31 n1arca 1 14 r. iclitosci,vic lupione 
mia to " 7 ym jedny1n roku stracilo do 37 millio
n 'w mrk. bauko ( okolo 17 million ow rs.) i 30,000 
mieszkunc6'v~ kt6rych w listopadzie 1 13 r. wy
rrnano z 1nia ta, tak i z \vielu z nich pomarlo z zi
mna i glodu. alq. stratQ 'vyrztAdzonf1 I-Iamburgo
\Vi 'v ci(!gu pano"'ania Francuzow (1803 1814) 
obliczaj(!. na 14 milliono\v mrk. banko (przeszlo 
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66 million6w rs.). Korzystne atoli polozenie mia- 1ichala, i wreszcie now~ boinic<a zydowsk~. Go
sta i energia jcgo miP,szkut1c6w powcto\valy wkrot- dnemi takze widzenia s~ wodociq.gi zaopatruj=!-ce 
ce t~ klQSkQ i przywroci}y dawn~ jego swietnosc, Cale miasto W swiez~ wod~, szpitaJ powszechny na 
ktorej duz zachwiac nie zdolaly ani przcsilenia przedmiesciu sw. Jerzego i szpital zydowski. 
bandlowc lat 1825, 1826 i 1837, ani straszliwy po- W pomniki I-Iamburg bardzo jest ubogim, zale
zar z rokn 1842, co wybuchn~wszy 5 maja przez dwo bowiem kilka ich posiada, ito nicodznacza
cztery <lni zniszczyl 2,000 do mow i pozbaW:il przy- j~cych si~ wielk~ \vartosci~ artystycznq. l.>odo
tnlku okolo 22,000 ludzi. Po tym pozarze !lam- dobniez podrz~ane s~ zbiory miasta, z wyj~tkiem 
burg, swictniejszy jak kicdykolwiek, dzwirrn~l siQ tylko pi~knego gabinctu nauk przyro<lzonych, i 
z popiolo,v, i po iad~j~c obecnie 11,000 <lomow i Liblioteki miejskiej, licz~cej przeszlo 150,000 to-
160,000 mioszknnc6w, 1nozc bye znliczonym do mo:\v. 
picrwszorz~dnych n1inst europejskich. Lecz co najbnrdziej w Hamburgu zajmuje obce-

Dzisinjszy IItunburg malo zawi<h·a godnych n\va- go przybysza, to nieustnnny O\V ruch handlowy, 
gi bndo,vl i pnmi~tck ·to.rozytnycb, z ktorych porywaj~cy \Vszystko 'voim p~dem, szczegolniej 
szczcg6lniej ogolocon~ jc t znchodnia CZCJ ~c no- \V poblizu portu. \Vrazcn podobnego rodzaju do
we go n1iusta. Ba.r<lzioj zojmuj~c~ pod wzglQdcm znnc chyba mozna w Anglii lub w ~tanach Zje
architektonicznym jest CZQSC po1udnio,vn starego dnoczonych. Tysi~ce okr~tow stojq,cych w porcie 
n1iasta, siedli ko stnro-luunbnr .. kich kupc6w guzie tworz<1 jakby ulice 'vodnego miasta, i kaidy z od-

. don1y wysokie, stn,vinnc 'v tnnku holcndcrskim, 'viuznj~cych IIamburg powinienby tum odbyc prze
zewnQtrznq, ju~ okazalo~ci~ ,~WlO.UCZC!- 0 uiczmier- jnzdzk~ czolnem, dla nabycia 'vyobrazenia o liczbie 
nych bogactwnch przcz 'vieki tuungronutdznnych. i 'vielkosci tych morskich kolosow. Z\Yracnjf!,c 
Przyjcn1ne nrozmaiccnic ,tnno\Vif! knun1y z licznc- iQ od tego ogni ka ruchu handlo,vego kn przeci
mi 1no tnn1i, otoczonc pot~zncn1i '"t i ·hlerzaJui i 'vncj CZQ 'ci min tn, 'vQdrowiec nnpotyka ogromne 
pokryt statko.mi l1nndlo,vcn1i. :rO\V ze ulicc i })ln. I-lnuy towaro\v bogato przybrane sklepy i przy
ce, pokry\\"nj~c dzi~~ przc trze1't w ktorcj roku jcmnc przechndzki. Z\volcnnicy przyjemnosci ga
l 42 sroiyl iQ pozur, o lznnczu.j~ iQ 111n6 t'ven1 tronoinicznych ~najd~ tam za male pieni<!dze spo· 
przc ~lit;zuycl1 znbudo,va{l, tnog~cych i 'c 'v por6- sobno ~c znclo ycuczynieuin, naj \vymy~lniejszym 
lvnanie z tutjcclni j, ze1;ni potnnikumi ar ·hitcktury 'vym za.ch~ccniom · bo lubo zycic ogolnie bior\!-C, 
glo\vnych xniast europcj -- kicb. w Ilan1burgn jest drogie, przysmaki jednuk, a mia-

.c~ajznakomit ·zy1n punktc1n IIatnbnrgn je t 'vo- no,vicic plody 1nor kie, po bardzo przystQpnych 
dozbiol' UJ'Jl(:/1' 4 nej Al ·t.ery (Binncnal ter), z otacza- sprzednj'! SlQ cenach. 
jqcemi go dzieluictuni Jungfern ti g i .1\..lsterdatnn1, Niezn1iernie z~imnj~ce stuayum obyczajo,ve 
tworz~cemi pier\v~zy plan nn zej ryciny.. Tu Inic- przed ta,via 'v Ifambnro-n zycie ludu pro tego, 
szCZf! iQ uajoknzal ze hotel e. kn.,viarnic i don1y zlozonego z najroznorodniej ...,zycb zy,violow . .~.. faj
pry\'\"atnc, uaj ' 'vietniej ze ...,klcpy i najn1odniej ze tkowic r6znych krn.jo\v i roiuych barw: m6wi~cy 
przechndzki Jian1burczy.ko\v. Od Juncrfern tieg do w zy tkiemi calego 'u .. iata jQzykami · barczy 'ci 
ulicy krole'v kicj pro,vndzi bazar. o zklone prz j- prze,voznicy i traO'arze; chludnic ubrane dzie,v
~cic mnj~ce kilku ct top dlugo · ci kt6rcgo 'VY tn· · cz~ta 'vychodz~ce za kupncm z ko zykami; koczu
wienic koszto\vnlo million Inrk. banko ( blizko jf!CY handlarze owocow· chrze 'ciail cy i ~ydowscy 
500,000 r . ). l)rocz teo-o zn.Juguj<A- na wzmiank~: kramnrze obwoluj~cy ..,.,ve townry; rybaczki mle
bursn, po 'w:i~cona ;.J grndnia 1, l i ocalontl \V o- cznrki i k'vincinrki w narodowycb wych nbio
stntnin1 pozarzc· poczta z \viez~ 15 top wy"'ok:r rnch, \vszystko to t!un1nie i gwnrno snuje siQ 
ratu z; gmach to,vnrzy t\vll pntr To ycznego 'v sn1o.- 'v p trej n1i~ ... zaninie= jakiej w iadn 'w intH~m mie
kn gotyckinr kilkn t ntrow·; ob~er"~utorynnl a~tro- 'cic niemieckiem nie zobaczy. r przejn1o~ci tylko 
nomiczne zc zkolf!, zeglugi i t. d. Z don1o'v po- i oglady zewn.,trznej szukn6 tam nie trzeba; cu-
·,vi~conych czci Boz 'j " ... lUieniatny: kosci6l 1

\Y. dzozicnliec o'v zenl pro.crn'!C .. poznn6 blizej t~ ru
Piotra, z pi~knemi na "zkle nlnlo,YidlanJi; nieu- cha"Tk~ powinien bye z gory przygotow nyn1 ntt 
konczony je zcze ko 'ci6l '"r· l\Iikolaja; ~\V. Jak 1- por<! doz.. rrrubinu'"'t\Yrt i pro ackiego do"·cipu, 
bn, z \viez~ 365 sto1) wy ok~; ' ,v. l(ntnrzyny; ~w. z kt6ren1i nicln.t,vo z'y .. -kle dac sobie rad~ . 
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W POLSCE. 

W przeszlorocznej po Kr~kowskicm WQdrowce f gdyby takowa z naszych r~k wydostac si~ chcia
udalo nam sifJ odkryc mi~dzy pi~knemi Z!otego· la. Nakonicc , po dlugitn i IDQCZC!CJnl pochodzie, 
Potoka skalarhi WfJia, zwanego u systewatykow przewodnik nasz zatrzymal si~ na niewielkicj po· 
Coluber Aes ulapiz", o znajdowaniu si~ ktorego w na- lance, w ktorcj srodku lezal powalony olbrzymi, 
sz1 k.raju dotychcza nie wiedzi~no. Juz od sa- czasem strawiony pieri bukowy. Odprawiwszy 
mego pocz~tku wycieezki uwaga nasza zwroconC} prze,vodnika, ktory tylko sw~ niezrgcznoscie~Jmogl 
byla ze szczegolnt! pilnosci~ na oddzial zwierz~t nas przypra,vic o stratQ zwierzyny, uatychmiast 
gadowych, pod tym bowiem wzgl~dem fauna kra- zabieramy siQ do poszukiwan : zaden krzaczck, 
jowa najmniej podobno byla dot~d badan~. zaden zlon1 skaly nic uszedl naszcj uwagi. l(azdy 

Lecz te suche i wzgorzyste okolice zbyt malym przedmiot obmncalismy wlasncmi rQkoma, ci~gle 
plonem nagradzaly nasze trudy, tak iz zw~tpili- przystajt1c i przysluchuj~c siQ najlzejszemu szclc
smy 0 moznosci .wysledzenia czego~ ciekaw5zego, stowi; lecz wszystko nnproino, zaden bowicm od
tem bar.dziej ie lud prosty, unikaj~c spotkauia glos, procz szmcru lasu, nic miQSZall gluchej ciszy, 
z temi istotami, w iaden sposob w naszych lowiec- a zauen slad nie naprowadzil nas na micjscc poby
kich wyprawach wspomagac nas niechcial. Z nie- tu szukanego WQia. iew~tpliw~ wiQc bylo rzccz~ 
mah~m WiQC ukontentowaniem, po przybyciu do iz zwicrzyna ukry':a}a SiQ . W SWCm legowiskn, 
Zlotego-Potoka, dowiedzielismy siQ o znalezieniu w owym \vyprnchn1alym pn1u bukowym. 

skory jakicj ~ ,zmiji" pi~c i pol stop dlugiej, bardzo Lecz rny nie mielismy zadnych narzQdzi do roz
grubcj i niczmiernie jadowitcj, ktor~ dzieci rniej- bicia klody; poznali 'my wiQc cal~ nicwlasciwosc 
SCO\Vego }esniczego od lat trzech 'vidywaly w}a- naszej wycieczki, tem bardziej ic zblizaj~ca SiQ DOC 

z~c~ i wylaz~C(!. z pnia olbrzymicgo buku, gdzie zmuszala nas do powrotu. Upokorzcni, albowicm 
sobie legowisko obrala, i gdzic wlasnic owQ skorQ ,vychodz'!-c na po}6,v nic usluchalismy radz~cych 
zosta\vila po wylenieniu. na dzicn uastQpny odlozyc naszQ wycieczkQ, zd~-

Okazana sk6ra, jak moiecic siQ domyslec, szano- zamy nazad, postanowiwszy jednak powr6cic tu 
wni czytelnicy, niczego nas nie nauczyla, zapalila jutro 0 brzasku sloxl.ca, wyszl'!- na zer gadzinQ po
w nas tylko niezmienne postano,vienie dostania chwycie, a tak obej 'c siQ bcz pomocy ze strony 
samego gadu. szydzC!cycb z naszego zapalu i niccierpli,vosci to-

Pomimo 1-vi~c odradzan l~kaj~cych iQ mniema- warzyszow. 
nego niebezpieczenstwa, wzi~wszy przewodnika, 
rnszylismy z zapalcm na polowanie. J uz rozmarzeni 'vidziemy olbrzymic sploty WQ-

za plawi<!ce siQ 'v spirytusie, juz napawamy siQ raDzieu n1iat si~ ku schylko,vi, i zmrok juz zaczy-
doscit! z naszego odkrycia, gdy naglc wzrok nasz 

nal zapadac. Cala natura zwolna przyhierala coraz 
zostaj e olsniony widokiem, nad jaki wspanialszego 

spokojniej ze ksztalty, z doliny obwicwala nas 
bez \V<!tpicnia nigdy nie zobaczym. Oto na krancu 

aromatyczna won gaj6w, a las na wierzcholkach 
wi dokrQgu, amfi teatralnie upi~trzon ym borcm, ry . 

sk·al g"·arzyl co· glucho. Podroz odbywalismy 
. sujf!, siQ olbrzymie kontury wspanialego zamku, 

szybko; juz mtnQlisn1y tyle urooze zr6dla Zlotego-
k · k · opromienione blaskiem zachodz<!cego slonca. Poto .. a 1

), 1 1erowawszy si~ w bok lesnq, drozy-
n~ zanurzamy siQ w stary przepyszny las mi~- Na ten widok zapomnielismy o WQZU, podwaja-
szany. Ci~za glucha zalegla tQ cz~sc okolicy: za. my szybkotic na zych krokow, i oto stajcmy u stop 
den zelest, procz odglosu naszych krokow, nie wynioslej skaly, na ktorej wznosil siQ ow przepy
mi~ zal jej pokoju, z latwosciCJ: \ViQC mogli 'my szny zamek. Lecz gdysmy stan~li na miejscu, juz 
sly zec najlzejsze nawet poruszenic zwierzyny, widziadlo, jakby za dotkni~ciem czarodzicjskiej 

r6szczki, zniklo, a w jego miejscu pozosta}a si~ 
1) 0 i Zlotego-Potoka_patrz '\oV K i~dze 'wiata z roku istotna rzeczywistosc: olbrzymia naga ska}a, W srod 

1 55 tr. I i nast: glucho szemrz~cego lasu samotnie sterczCA-ca. . 
Ks~ A s,VIATA. Cz. I. R. V1. . 8 
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Okolica byla dla nas nieznajomCJ:, widocznie 
zbl~dzilismy; obzieramy si~ ,vj~c cieknwie, i z wiel. 
kiem zadowoleniem postrzegamy siwowloscgo 
pasterza, sp~dzajq.cego niewielk<!, ale pi~knie u
trzymnn~ trzodkq. 

~liejsce to, jnk nas objasnil starnszek, nosi na
zw~ O.·trzrJini/r. Na sknle wznosil siQ niegdys ob
szcrny zamck, a u stop Jego od wiekow plynie 
zlowr6zbne 0 trzegaj~ce zr6uelko. 

Zaczynamy wiQc przegl~d od ruin. Z niemn· 
~ym trudem pniemy SiQ nn wierzcholek. \t'7 srod 
zy,vej wegetncyi, jawi~ siQ nam ulamki murow 
na kilka stop grubych. Gdzieniegdzie zr~b je
szcze ocnlnl, a w jedncn1 nawet miejscu docho
wala siQ ciosown strzelnica. Przed czasy baszta 
wzno z~ca siQ na tej skalc luzyln do ostrzegania 
micszko.I1c6w potockicgo zamku o zblizanin siQ 
nieprzyjaciela. 

I iQtretn nizej :w: louie ostrz!Jznicki 'j skaly mie
sci SiQ pi~kna i widna ja kinia, 0 ktor0j slyszan~ 
od siwowlo ego pnsterzn lcgcndQ opo,vicdzieli~n1y 
\V inncm 1nicj CU 1). "chouzimy potcn1 ku zrodlu, 
ktorego Czy tc wody po'" iadaj~ Strn ZllQ· ffiOC WrO
zenitt nro<lzn.ju lub nieurouzaju . 

Odprown<lzcni prze~ ~vc~o pn terzn do don1u 
powrocilistny nocnt1 por~ cichnezcn1 a nie budzq,.c 
~piqcych towarzy zow, J)O po,vtorzcnin znpe,vnic
nia iz nic ollualitn siQ od Zloterro-l>otoka , poki 
n1iec nie betlzien1y 'v~zn, ulozyli~my ~ i~ do po
czynku, lubo obrnz to trn znych ploto"r "ndziny, 
to widok 0 trz~znikn, ~en dlugo odganial z ntru
dzonych powiek. 

azujutrz ule" rny ueszcz rosil ziemi ; znmkni -
... ~ v 

ci \vi~c \V n1ieszko.niu, z uprugnicnicn1 oczeki \vnli ~ -
nly po\vrotu pogody. 

akoniec trz ciego dnio, ranintet1ko lonko za
jasninlo we olo na horyzoncie, i my zuo'v, nn. ycn.
jf!C si~ przepysznym rankiem, dC!zytny na polo,vn
nie. . ,tajemy na. ~icjscu i z lekka przepatrujemy 
okohCQ. Lecz dzl gluchn pu ZCZB 'vrzaln zycienl: 
to zdnln odzywn siQ milym glo en1 drozd, ten ~pic
wak lasow, to kulczyk ·,viegotliwie na przedrzc
zniu to za kaz<.lym krokienl ulntuj~c i znow ..: iadn
j<!C trzepoczc sif2 l~kliwa kopciu zkn. 

Po deszczu roJ· e O\vadow, 'vita.)· ac bloaa porrodA 
• .. 0.. 0 ~' 

z brzQkiem i weso!ym szumetn nzy,vajQ: dnin rado-
, ci. Bujne rosliny, perl~c si~ kropelknn1i ro y 

1) V;; artykule: Jaskinie j grol' 'y pasm1e }Uraicz 

Pieoia w Polsce. Ksi(.)cr
0
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p.odnosz~ swe glowki, jakby prosz~c si~ r~ki bota .. 
tuka. I jakze, powiedzcie, wsrod tylu cudo·.v nie 
zapomniec o jednym poziomym gadzie, co w pro
chu ziemi czolga piers swoj~, co jest symbolem 
zlego na ziemi. Wltrotce tez zapomnielismy o 
glownym celu naszej \vycieczki i 'vzi~lismy si~ 
do r?zpozn.awania. roslin. "\Vtem nagle, si~gaj~c 
po p1~kny 1 rzndk1 gatunek Acllilea nobilf.r:;, ktory 
rosl .w blizkosci owej klody, spostrzegamy jakie ~ 
dlug1e, WQzowato snuj~ce si~ cialo, ktore szybko 
pelzlo ku dziupli pnia stercz~cego obok powalo
ncgo drzewa. 

Jest! krzy kn~lem z calych sil nierozwaznie, 
a W'!Z przestraszony, przebieglszy kolo mnie, wpa
da w dziurQ, i w tej bezpiecznej warowni pozosta
je ukryty. 

Prozne byly nasze stukania, bezskuteczne krzyki 
i bczkorzystne oczekiwa.nie az do wieczora: waz 
si~ nic ukazal. " 

Zno\v przyn1uszeni bylismy \vrocic· do domu 
z 1)r6znemi rQkonut. 

a ·tQpnego dnia nie wyszli '·my juz sami, lecz 
uo wyprawy na zej przyl~czylo si~ grono licznej 
adtnini"tracyi dobr Zlotego-l otoka, trzelcy i chlo
pi i narzfJdziutni do roz,valenia buko\vej klody, 
gdyby tcO'o zachodziht potrzcba. 

()aln 'vypra\va. z pi~tna tu o 6b zlozonn, w mil
czenin tau~la. na placn boju. Kaidy zajq1 sw e sta-
110\Vi ko, kazdy przepntrzyl jak~ ~ C?~ ~c lnsu; lecz 
trud nn. z byl proiny, z'vierzyna, no. ktor~ z tnkq. 
u._ilno ~c i~ polo\vali 'my, znajdo,valu siQ na. lcgo-
'visku. 
Okr~zamy wi~c owQ klod~, J.,voch Iudzi z ._iekie-

ranli staje na ni 'j, i '"'prn\vnq r~k'1 udcrzaj~ 'v pr6-
chniale drzcwo; gluchy odrrlo ich razo\v przejnlu
je nus do zy,vcgo, zn kazdyn1 bo,vienl ~ z1nerem 
s~dzim ze to \V~z uchodz(!cy. 

Dlugo jcdnakic bcz kutecznym byl ten atak; 
Z\vierzyna nie nkazy,vnln i~ , pomimo ci~O'leO'o 

burzenia jej siedli ka. Zrodzila si~ przeto 'vQtpli
'vo 'c czy znnjuujc ig ona w klod~ie jak twier
dzillesniczy, czy tcz w obok tercz(!cy1n pniu, ja
k e 'my to \vczoraj 'viuzieli. 

Juz rgbnczc znieli porzucic klodQ i przejsc do 
rozlupywania pnia, gdy z o ... tatni ~n1 podwnzcniem 
dr~gn. rozerwano za em zniszczon~ klod~, i okrzy k 
t.j e f' 'vyrwal i~ z pier i r(!bi~cych, ktorzy 'v ni e
ladzie przestrn zeni odskoczyli. 

To .. Jowo J·est , naksztalt i ... kry elektrycznej prze
bieglo nas 1v ... zystki h: jakby popchni~ci niewi-



-

dzialn~ dloni~, cofn~lisn1y siQ o panJ krokow, i 
dopicro po niejakiej ch,vili rzucili ~my siQ do klo
dy, W srodku ktorcj wil sig przcpyszny WC1Z 5 1; 2 

stop dlngi, a przytem zupelnie dla nas nieznany. 
1\1ozecie sobie wystawic, czytelnicy, z jakin1 try

umfcm powracali ~my do domu, i rauosc nasza ni
czen1 nic bylaby zmiQszan~, gdybysnly byli mogli 
naz,vac upolo,vanego w~za wlasciwem ruu nazwi
skiem. 

Po powrocie do 'Varszawy, porownywalismy 
okaz ten ze '\VSzystkiemi pod rQkQ. znnjduj~ccmi 
siQ dziclami, przytem komuniko\vali ~Iny go najzna
komit zyn1 naszym naturalistom. Lccz brak calko
witego zbioru w~zow curopejskich w tutcjszym 
gabinccic ' tudzicz zawilotic opisow po roznych 
autorach, niedokladnosc t·ycin' przytcm swicie 
'\vylcnicnic jedyncgo cgzemplarza, dlugi czas utrzy
mywaly nas w niepewnosci. 

Dopicro porownawszy nasz okaz z opisem i 
ryciuC! znaj duj(!Ci!- siQ w slawncm dzicle Le lli~gne 
anin1ale ( Lcs Reptiles, pag. 118, pl. 30 f: 1, a, b)· 
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Cnvicra, 1nozcmy ostatecznie \vyrzcc ii w~z przez 
nas zlo\viony jest gatunkiem przcz sy tcn1atyk6w 
nazy,vanym Cotube1· JlesculaJJii. Dlugo~e jcgo do
chodzi pificin i pol stop: z wierzchu brunatny, pod 
spodem i na bokac11 zolto-slomiany; luszczki na 
grzbiccic pruwio gladkie, nicktore z nich bialawc 
na koi1cach, przcz co wi}z zdajc siQ bye bialcmi 
ccntkatui np trzony. lV tlZ ten znajorny jest we 
vVloszcch , vV Qgrzech i Illiryi. W staroz ytnosci 
znany byl i przcd ta,viany na wyobrazcniachE ku
l~pa. ic nalczy jcdnakzc tego gatunku miQszac 
z gatunkictn Linnensza Coluber Aescutapii, ktory 
jest zupclnic roinym, i mieszka 'v Amerycc. 

~ak wi~ · i pod wzglQde nazwiska zo~talismy 
zado,volcni; lccz nic posiadamy dotychczas dobrej 
i '\vicrncj ryciny nnszcgo 'vQza, i dlatcgo nic mo
zemy \van go widocznic uzmyslowici. Ju~ to · 
szcz~ ~cia luclzkic nie jest nigdy znpclnc, a tny pod 
tyn1 \vzglQdem stauowic nic 1nozcmy wyjQ ku. 

_... ..... d""'ai..Uvt_JJ!'l.§ I i cIs i . . 

KWAS SIARCZANY 

Z pon1igllzy \vynalazkow ktore z znci~zy chemi
cznego lnboratorytun wstQpily nn. obszcrnc pole 
prze1nyslu, k\va siarczany bcz 'vf!tpienia naj\va
zniejsze zaj'!;l n1iejsce. 

Kiedy \vybladly od pracy i znuicnia alchcmik, 
z rnalcj ilo, ci iarki i szczypty sale try, po 1·az picr
'"'szy otrzymal pan~ !~Topel p}ynu olcistego, rrryz~
cego i l~"l'a 'ncgo nie spodzie\val si~ zape,vnc aby 
to cialo ta,v·-zy si~ nicodzo,vuyu1 czynuikiem nic
Inal kaidej fabrykacyi, kiedyti bylo 1niar~ przerny
slu 'vielkicb i 1 otginych krajo\v. 1 :rin1 zablysla ta 
~zcz 'li wa ch \\'ila, dlugi czas k'vns siarczany byl 
dzieln ..... nt : rodkiem cl1einicznyn1, nic '\vychodz<1-
cynl jeduak za obrgb laboratoryun1, az 'vreszcie 
oz,viuigcie . i~ no,vej chctnii na gruzach tarozy

tnej alchcn1ii, splecenie tej 1nlodej nauki z ob5z0r
n~ dziedzin<! przcmyslu, \YzbndznjQc zobopolnc od· 
dzial} \vanic pon .. olalo k'vas siarezany na to stano
\Yisko na jakiem obccnic zostaje. 

Gdy z cza ... en1 Zi!Uanic tcgo kwasu naclzwyczaj
nic \vzro .. Jo, po~wigcono ogrornnc kapitaly tak 
korzystnej gal~zi przciny:lowcj. z najwiQksz~ sci-
lo 'ciq zbadano jej za ady; nietnal corocznie poda

\vano lcpszc, tat} ·zc i prostszc sposoby 'vyrabio.nia 
k'Yasn siarczancgo, a z kazdcn1 nlepszcnicn1 cena 
jego sta\vala s iQ nizszC!, i \vmiarQ tcgo oclbyt wi~k
szym. r aczynia czyli izby w ktorych 'vyrabiajtb 
k\vas -..iarczany takicj dzi.~ by'v~j:1 objgto&ci, zc 
'v j ednej z nich \vygodnie moznaby po ta,vic mier
ny don1 cl\vupigtx·o,vy. '" fabrycznem po tgpo,va
niu i aparatach 'vyrabianie k\vasu siarczancgo do
szlo llzi' do zrzytu, i nicpodobna pra,vic pon1y&lce 
jzby dalcj n1oglo bye udoskonalancm. ~\or takim 
\Vi~C l'OZ\YOjU tcj nicskonczcnic wazncj ga}Qzi 
przcmy lu, nie od rzcczy bQdzic skrcslic czytclni
kon1 nu .... zym krotki rys wyrabiania kwusu siarcza
nego. 

Glo,vnytn materyalem z ktorcgo otrzymujC1 kwas 

• 
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iarczany jest iarka; przez fabrykacy~ \ViQc ltwa
u siarczancgo ogromne snmrny do • 'ycylii ( rrl6,vnie 

uostarczaj::!-CCj Europie iarki) \Vply\vnj<b· Da Bog, 
ze wzro tc1n togo przcmy:lu, i u nns l ... opalnia iarki 
w zarkowy w • 'topnickietn odzyskn. swietnosc, 
jukq. sig przcz chwilQ cic. zyla. 

J)awno juz znnny1n je t faktem ji;e sin.rka, paJC!c 
iQ w po,victrzu, 'vyunjo gaz o~ trego" zczypi~cego 

zapachn, kaz<.lctnu uohrze znany, czuc iQ bo\viem 
du.je przy znpalanin za.palek cheinicznych. 

G:1~ ten po,vstnjc w kutku pol~czcnia iQ jedne
go u.tornu siad<i z <.lwotna atomatni tlcnu ( k\vaso
rodn), ktorcgo do tnrcza })O\vietrzc. 

U chc1nik6w gnz ten zowic ~iQ kwn en1 iarko
wynl, i odznaczn iQ rozpnszc~aluosciq, \V wodzic, 
tndzicz tetn iz niszczy kolory roslinnc, i d)atego 
uzy\vany byw.a do biclenia jedwnbin i kapcluszow 
slomkowycl1. 

1( \va siarko,vy, rozpu. zczo ny \V 'voclzic i roz
. lany nn })ln:kic powierzcbnic, przycitArrn. jc zcze 

jed en ato1n tlcnn z powictrza i zan1icnia iQ na k\va 
inrczo.ny, kt6ry zttt<!In klada i ~ z j dncgo nto

D1U inrki i trzcch ntorno\Y tlcnu. 
Zntuinnn tn.ka k"·n .. u iu.rko,v o-o \V inrcznny 

\Vynutgtt dlugi go czn u, n otrzyn1any prodnkt je t 
lrtby gu yz za wicl 'vody za\vi ~ra. toz \vi .. c 

zndnno chcu1ii pytanic ju.kin1 1 o"'ob tn przcnie,{ ~ 

jed n nt otn tlcnn z po,victrzn do k\\"rL u io.rk \vecro~ 

tu.k jcdnnk uby to odby1-vnlo "' iQ zybko i o.by nlo
znn bylo otrzyxna ~ 1 rodukt. xnocny. 

hc1nin. pytnnie to rOZ\Vic!ZO.}o, \V po 00 zndo
'vn}ninji!Cy. "'rin<.lon1o zc przy prnzeniu nlctry 
z pe\Vll~ ilo ~ci~ "·iarki \Vy\vi~zujc i .. o·nz bezbnr
\Vny, ktory \vcdlurr rhctuik6'v j . t z\vi:!zki In je
dncO'o uto1nu nzotn z dwotnn tlcnu, zy li tlennikien1 
azotn. Otoz gaz teu \V zctkniQGin z powictrzem 
chci,vic nb "Orbnje jed en n.ton1 tlcnu i zatnienin i., 
w pnrQ cz rwonego kolorn, ktorQ. chexnicy k'va e1u 
nzotO\VJU1 ZO\Vi~. 

I yo 'vn nzoto,vy \v zetkniQciu z k\va em inrko
wym, przy konieczn ~j obe .. no "ci pn.ry 'vodnej od
stQpujc k\v. inrk o'vcxnn jednego aton1u tlenu za
mienia cr.o na k~va "'iarcznny a an1 prze hodzi 
"\V tlcnnik nzotu, ktory ZDOW za zetkni ... ciem Z po
\Vletrzem przybiern jeden nto1n tlenu i tnje i~ 
kwa en1 azotowyn1, mog~c) n1 no'v~ ilosc k,ya u 
siarkowego zamienic \V 'vitryolej i t. d. 

\Vidziemy WiE2C ze to pro tc dzialnnic chelniczne 
je t podstnw~ fabryko.cyi k'va u iarczanego kto
rej zntem glo\vnemi czynniknmi ... ~: \;;iarka ( zr6dlo 

k'vasu siarkowego ), n.l~tra ( dostarczaj'!ca tlenniku 
a.zotu) para lvodna i tlen powietrza. Posiadaj():c 
takie wia<.lomo 'ci od chemiko,v, tudziez n1ajq.c po· 
dane od tvchze wlasnosci kwasu siarczaneo-o od 

J b ' 

fabryknnt6w zalczn.lo jni urz(!.dzenie najdogodniej-
szogo i nnjodpowiedniejszego apnratu, tudziez 
wynalezieuie najtai}szych zrode} k \Va U iarkowe
go i tlenniku nzotu. 

I ier\votnie otrzymy\vano kwa iarczany w o
gromnych szklanych naczyniach, 'vpu zczaj'!c do 
nich lt.\va siarko\vy i parQ wodn~, tndziez w.su
'vaj~c nu tniseczcc Ini~szaniuQ iarki i aletry, 
kt6ra <lo tarczala tlenuiku azotu. vVkr6tcc je
dnakze' poznaw zy wla nose kwasu iarczancgo 
iz tcnze nic dziala na olow, zaczQto robic klepio
nc kotnorki, izby czworok~tne z blnch olowinnych, 
do ktorych to l{otnor prowadzono gazy: pal~ccj si~ 
siarki, tlcnniku azotn, parQ wodn~ i po,vietrze. 

n tQpnic ulcpszono jcszcze ten sposob, dodano 
bo,viem \VC\Vnq,trz izby przoO'rody z ktorych d,vie 
poboczne nie dotykaly una, a srodko,vn ufitu izby; 
tyn1 sposobcn1 gazy n1i v zaly i<J daleko lepiej, a 
procent otrzy1nnnego k\va u byl \Vi k zy. 

Lccz i to j c zcze nic zn<.lo,valniulo fabry kant6'v, 
rrdyz, opr6cz inrki na cen~ k\va u iarczanego 
'vply,valn conn saletry, ktora ,v tej fabrykacyi 
je 't nicodZO\VlliO potrzebnC!. )'\r pra\VUZiC Jlfl 10 
I roccnto\v inrki nzy,vauo tylko 1 pro cent alctry; 
lecz tu byla cztcry rnzy droz z~ od ia.rki. 

bccnie i to i~ zrnienilo. 
Podrozuj~cy \V Peru, 'v okrQO'U .t. taktuna, bliz

ko mnlego portu Yquique, odkryli obfite poklndy 
olne· rozbior ·h tuiczny okaznl 'v nich azotan o

dy jako crlo\Vllf!. CZQ ~c klndo\V~. IIandel, ktory 
cal~ zietniQ ..., \ven1i rnrnionnn1i ogarn~l, i 'v z ... dzie 
Ot\Vi ~fB 110\VC zrod}o, dJtl })fZeD1ys}n, znjC!-} SiQ tern 
odkrycien1 · znaleziono nie""yczerpane zapa y tej 
oli, w pok~nda h \Vi ~cej niz czterdziestu mil ~wn

drntowych, i pro\vndzono do Europy ogromne 
rna y' po cenie 'v po}o,vie nii zej od kosztow 
prze\vozu alctry indyj ki 'j {azotann potazu). 

l"">onie\vnz \V fabrykn.cyi kwa u iarczanego nie 
potnz nlbo "'ocla, lecz pol'!-czony z niemi k'va a.zo
towy Ina \vnrto.' t, przeto \V nadzwycznj krotkim 
cza. ie aletra chjlij ka u unqla z bantillu saletr~ in
dyj kQ. Fnbrykacya k,vnsu .... iar zaneao zy kala 
przcz to no,vy zn i~ek · cena jego bez zkody dla 
fabryknnto\Y cit!O'le ...-pndnla, ternz za' juz prn,vie 
i~ u talila po ch,vianiu i~ przez cza niejaki, 

z powodu wstrzymanego \vywoz 1 o,;iarki z y ylii. 
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Lecz dobrze to ktos po,viedzial, ze przemysl 
wiecznie jest nienasyconym; pomnazajq,ce i(J bo
'\Viem bognctwa, tworzq, nowe potrzeby ktorych 
zado I c nczynienia wymagamy od przctnyslu; a lu
bo pozornie kwas siarczany nie moze n1i ~c silne
go wplywn no. przemysl zbytko,vy, jednakze tak 
jest rzcczywi 'cie, bo najpi~kniejszc mydla, przed
miot wyk,vintu gotowalnianego, o sto prorent stn
nialy, od chwili jak Le Blanc odkryl 'PO oh wy
rabiania ztucznej sody, do czego kwas siarczany 
jest niezb .,dnym czynnikiem. ie po,vinni 'n1y je
dnnkzc nnrzeknc na 'vzrastaj<!CY przemysl, do wicl
kich on bo\Yiexn prowadzi nas \vypadko,v, a za pa
kaja czQstokroc i rzeczywistsze potrzeby. 

\Vrocmy siQ do kwasu iarcznnego. Powiedzic
li 'my ze filbrykantom nicdosc bylo nn odkryciu 
taniego zrodla tlcnnika azotn. J ezeli tlcnnik azotu, 
powiedzieli sobie oni, luzy w fabrycznyxn proce
sie kwa u ~iarcznnego za przenosnik tlenu z po,vic
trza nn k\va siarkowy a po odbyt(hu dzialaniu 

• 

w pier\votnym stanie oddzicla si~, tedy jedna taka 
ilo I c picrwotnn sluzyc n1oze do 'vyrobicniu. bar
dzo wielkicj ilo.~ ci k'vasn sinrczancgo. J ednakzc 
przy O\VCze n 'm urzq.dzeniu aparato'v gdzie gn
zy, po przcjsciu przcz trzy przedzialy, ucho<.lzily 
'v po,vietrze, o iqgn<!C tego nie 1nozna by lo. Zmie
niono \ViQC budo,vQ aparatu 'v ten sposob, iz wy
chodz~ce gn.zy przepro,vadzaj~ przez 'varstwrJ ko
ksu, kt6ry, jako dzinrkowo.ty, pochlania tlcnnik 
azotn pozba,vione zas tlenu po\vietrze uchodzi, 
Tlennik azotu zawarty w kok ie \vymy,vaj~ t~zo

nym kwa em iarczanym ten rozpu zcza '\V obie 
gazJ a bQd~c \VY ta,vionym na dzialanie kwa u 
iarkowego, gaz nwalnia we wJa I ciwem miej cu. 

procz dodania tej nowej cz~sci aparat ' da
'vniej"'z~ jedn~ kon1or~ po<lzielono na kiJka oso
bnych, polq.czonych z sob(! rurnmi, przez co po
mi~ zanie gaz(nv ~taje si~ daleko dokladniej ·zorn. 

P!yn odciekaj~r:y z komory nie je t jeszcze tak 

dostatccznic ggstyn1, jak tego wyn1aO'a handel, nlu
i \ViQC bye pozba,viony 'vody przcz odparo,vanie, 

co uskntccznia iQ 'v kotlacb platyno,vych, gdyz 
te tylko oknzaly i~ dostatecznic praktycznen1i. 

'Vi<.lziemy zc fabrykacya kwasu ·iarczancgo do
siggla szczytn, sposoby bowiem jcgo otrzy1nania 
tak upro 'ZCZOllO, tnanipnlacyq. zrobiono tak scis}q,, 
iz zaledwic nadzicjQ miec jcszczc n1ozcmy aby 
w tyn1 kicrunku co ' kolwiek now ego odkryc lub 
ulep zyc iQ ua}o. 

LntO\VO.nic np. plntl o}o,vianycb olowicm ua
wnicj ko ztowalo tyle co ·atnc platy; dzisiaj, gdy 
uzyto w tyn1 cclu ~ci Inion ~j xniQsznniny piorunu
j~ccj (l(uullga geblii r.), dzicciQ na,vct 1noze dwic 
platy pobJczyc.L 

Zc 100 fnnto'v siarki, podlng raehunkn clle· 
Inicznego, 1noznu. 30G fnnt<)w lcwa n ·iarczunc
go wyrobic, otrzynntjq, ZO.S 300, strata \ViQC nic 
za lugujc na u\vo.g(J. ...\zeby mice wyobrazenic o 
uzyciu kwa u ~ iarczancgo, uo 'YC je ·t \vspomni ~6 
ze 1nalc fabryki '\vyrabiaj~ go po 5000 centnarc>w, 
miernu do tarcza handlowi 20000 cent., a s~ zakla
~y prodnkuj~ce do 600 0 cent. l)rzcz fhbrykacy~ 
tego k'vasu, jak powicuziclisrny, ogromnc , uxnmy 
do 1 ycylii \vplywajf!• ona rozwinQla dobry byt i 
zarobek w pl!tstych okolicach Atakamy, i czyni 
posrcdnio zysko\vncn1i wyrnywalnic platyny w l~os
syi, ponicwaz naczynia uzytc <.1 o odgotownnin i 
stgzcnia J{\Vasn . ~ robionc z platyny, a kazuy ko
ciol ko ztuje 6 do .12 ty iQcy rubli sr. 

Za dlugoby bylo 'lcdzic knzcl;~ nitkQ tej cudo
'"nej siatki prz my lu 'v ktorcj k\va siarczany 
bezposreunio lub posreclnio tak waznq, gra rolg; 
ograniczymy i~ wiQC na 'v pomnicniu raz jcszcze 
iz '\V laboratoryach fabry kach, rolnict,vic, farbiar
stwie, 1nedycynic, zgola. nien1al wszQclzic, znaj<lu
je on waznc zasto. o'vania, i ze cllatcgo lusznq, jest 
rzccz<& uwaiac ilo 'c zuzycia jcgo za miar~ rozwojn 
przemyslu \V <.lanym kraju. 

----· 

-
, , 
SMIERDZIEL AMERYKANSKI. 

Jak rzy jemne i ciekawe ~ podroie, najlepiej snego krajn, jakotc~z i innych, gdzie warunki miej
te o do,vodzi niepow· 'ci~gniona zqdza w zystkich scowe przyjajq, rozwojowi licznych przyrodzo
mlodych naturoJi.wtow do zwidzania tak okolic wla- nych ploc.lo\v. ie 'vieclzqc czy ich nadzieja podr6 .. 

.. 
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zowania kicdykolwiek zi zczonC!z zo tanie, nic prze- zc strony czlowicka, urniej~ siQ dostac do kurni-
·tajf1 jcdnakzc mlouzi lndzic dokJadnc ,~ .. szclkich kow lub golQbniko,v, gdzie za kazd:J: ,vizyt~ zrz~
starat1 i trndo,v, nby tej wojej namiQtnosci dogo- dzajf! okropne kl~ --ki, i z tego powodu maj~ je-
dzic. dncgo wiQcej nieprzyjaciela starajf!cego siQ usilnie 

Europa przccicz 1nale przcd ta,.,via pole do bndan, je ~ygnbici. 
szczcg6lniej po<.l 'vzglQdciu {auny; ogromna lu. Smicrdzicle ~yj:~ w Ameryce srodkowej, pocz~
dno 'c, wyniszezcnie las ow nicgdy -: powierzchni<!- \vszy od 'tan ow Zjcdnoczonych, lccz najbardziej 
jcj 11okry,vaj:!cych i klimatycznc to ~uuki niema- ·q. rozpo,vszechnione w Meksyku i hili. ic mo
lynl ~ tcO'o po,votlcrn. Ztt1d tcz U\vaga no.turali- zna z pewno ~ci~ powiedziec ile gatunkow nalezy 
stow zwroconf1 dzi' zostala na okolicc %CZ~ 'Ii,vsze do tego rodzajn, gdyz wszystkie crrzcmplarze po-

. b 

od nn zcj tar ~j sicdziby, na okolice gdzie "lance s1adane \v zbioruch naturalisto\v i ~pi ane przcz 
przyja bujncj 1'0 ~linno ~ ci' gdzic \V ci .nin palmi podroznikow przcdsta\viajC! male rozuice. Dlatego 

bananow kryj~ i., ty ir!CC zwicrz'!t nndz,vyczaj jcdni nczeni pot\vorzyli za wiclc gatunkow, inni 
wninych pod wzglQdCnl nauko,vym i ro,vnie cie- za tnalo. Zdaje siQ jcdnak iz mozna przyj(!c 17 
kn.wych zc wzglQdu tHt · obyczttjc. Z Ji~zby tych od~ziclnych gatunko\v. 
zwicrzf!t zn lugujo na szczeg6ln~ uwag~ micrdziel tnicrdziel atncrykat'l ·ki z\vany jest u systematy
tuncry ka11 ·ki (Mcphiti · chinga ), przcd ta \viony na ko\v JJ!epllifi, · clliuga. Dochodzi on \vielkosci kota, 
obok dol<~czon 'j tablicy. pokrycic Ina dlugic, z pojedynczych blyszczC!cych 

D lugi czas ~micrdzielc tni~ ?l znno razcxn z la ica- \vlo O\V zlozonc, CT}O\VQ \V to unkn do rc zty cia
mi W nk}adach ~oologicznych, jcdnnkzc roznicc ln do ~C n1alq,, py k ~ CiQty oczy nutlc, uszy krotkie, 
\V sy tctnic z~bO\VYlll kaif!, jc zu 0 obny rodzaj zuokrQ(doue. Pazury nog przednich rna bardzo 
uwaiae. ()t11.nuczn.j~ i ~ glo\VQ. do ~e n1nlq~ py. kiem ilnc, zakrzy\vione i przcznaezonc do kopania. 
krotkim, 'ci tyn1, u.~ zuu1i xualetni i _iln n1i pazura. ruczoly \vyrabiajt!CC ciecz nieprzyjcmnego znpa
Ini ·zczcgolni ~j n noO' przcclnich. I okryci 11:1 nich chn znnjdnjQ. . iQ tH\ obu po 'ladkach, f1 podluzne, 
by,vu bardzo z1nicunc zaz\vycz j do' ci dlngie, zlozonc z tkanki gCAbcznstej i po indajC! uj 'cie na 
szczcgolniej IHt ogonie. Lccz uujbnrdziej chnrak- zc\Vnf!trz blizko cal dlugie. Ot\vory te, zazwyczaj 
t cry 'tycziH! cech:1 tcO'o rodznjn z kt ' r 'j IUt\vet \V icrci nkrytc, tnj:! siQ '\vidocznetni skoro z\vierz 
po ·zla jco-o lHtZ\VU., S<! o-ruczoly tunie~zczonc na znrnysl::t wytry ki\YUC woj produkt i ogon no. 
po ' ladkach, 'vyrnbinj'}CC ciccz sz ·zcrrolnc(l' , nad. grzbiet podnic ic. 1a ono nudz,vyczaj' r6zne po
Z\vyczuj nicprzyjcJuncgo zapu.chu. , ie •z tu. \Yla- ) krycic, nie zc \VZO'l ~dn na Innogo ~c koloro'v, ale 
suic jc t CO.}t1 broni<! ZWiCl'ZCJCitl przeciv,' ko nicprzy- na rozlozenie tychze, i \V orro}c pO\Vicdziec mozna 
jaciolon1; nic po~iada ono bo,vi n1 ani nndz,vyczaj- zc bardzo jc t trndno znaleze d\Ya zupelnic jedna
ncj ·ily, nni ~zczcg61nej SZ) bko~ci \V 1 iCCYU,. ani ko\YC Z\Vierz;!tka tcgo gatunku. Zdarzylo iQ zc 
o1· ~zn zacz I UCO'O, a I rzecicz , j zcli nie je t znie- un.trafiono na norQ '1nicrdziela i \vybrnno z niej ca
nacku. no.padni~tc, nnj ~ruicl zyn1 przeci,vnikom lc~ ftunili:~ skladaj<!Ct! -ig zc ztuk jedcuastu zupcl· 
obronic i 1nozc '\Voni'!, kt6rn icJ1 odurza i na n1icj- nic dora ly ·h. 1ladania jednakze nnd ZQbami i pa
scn ztttrzynnlj '· zurau1i okaznly zc \V liczbic tej zuajdo,vala siQ 

, n1icrdzi lc dnic 1 rzep.,; lznj'! '" ul .. ryciu \V ja- pnro. roclzico\v j 9 1nlod) ch. toz tary a1nicc rnial 
nutch podzi n1nych prz<:;z ~icbie \Yykopanych lnb na ~rodkn czoln ,v;~zkc! bial~ prQrr .. k ...:ztaltulnniej 
'\V rozpadlinath 1-al gclzic ro\vniez zitnnj~ .. zebraue '"i .,;ce.i cliptycznco·o, znacznic roz zerzon'! na 
fruniliatni sklnclaj<!CCini si ~ z kill .. u a nn,Yet z l ·il- \Yicrzchn glo\V) i ua karku nn tQpnie znikajf!Cf!. az 
kunnstu ztnk. 1

0 ·f! "'ychodz;! na sznknnie I ozy- do nnsady ogona, J\:tory znz,vyczaj takzc jc t bia
'vicnia, l~torc i.,; klada z tnalych CZ\Yoronoznych ly lnb binlo up trzony; rc zta ciala byla czarna, a 
zwicrzC!tck, ptnko\v. ich jnj o\vac16'"" i ro~lin. -.t! pod brznchcin •zarniu,vo- ' niacla. • tara ntnica 
to zaten1 z\vierzgta niebnrdzo '"rbredne ,,,. rodz - oprocz pr gi na czole, Inial a \VZ lluz calccro grzbie· 
ju pokarmu, ale ptnki nnjl pi 'j itn InakujQ. z tej tn d,vn \YQzkie bin1c pu"'ki, ogon za" i reszt~ ciala 
to 'vln&nic 11rzyczyny ~micrdziele trzytnajq, siQ czurno nbar,viouc. 1lode na.rc '""zf.;ic byJy bardzo 
ludzkich tuicszkat.'1, a na,v-et ocl,vidzujf!. jc 111oze za rozn1uite i n1alo do icbie podobnc; jedne zblizaly 
zbyt CZ~'""to, cbociaz nieraz doznajQt wcule niego- .. i ~ \Yi vccj do -.. Ull1 Ca, druo·ic do ~amicy, innc nako
~Cinnego przyj cia. Pomitno \Yszelkich ostrozno 'ci niec no::si!y na sobic cecb) obojga, byly bo"riem al-
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bo znpelnie czarne, lub z bialemi pr~gami <lo po
Jowy grzbietu, lub wreszcic z pa kiem na no ie i 
koncem ogona bialym. W ogolc \ViQC zn prawidlo 
przyjq,c mozna, ze jezeli rouzicc zblizaj~ siQ uo 
siebie ubarwieniem, to i dzieci b~d~ podobne; w prze
ciwnym razic b~d~ okazywaly cechy pomigszane 
ojca i matki. 

Powiedzielismy juz ze smierdziel, podobnie jak 
tchorz i niektore jeszcze zwierzQta drapiezne, opa
trzony jest gruczolami wyrabiaj~cemi plyn szcze
golnego rodzajn. 1 lyn ten posiada silny, nicprzy--: 
jemny zapach. J cdno odetchnienic zarazonem ni~ 
po\vietrzem nabawia 'viele stworzel1 mocncO'o za
\Vrotn glowy i gwnltownych 'vymioto'\V'. 

'zczegolnn rzecz ze zapach ten utrwala siQ na 
rozmaitych materyach, a. 1nianowicic na ubiorzc, 
i to tak silnie, ZC niema prawie srodkO\V ku jego 
zniszczcniu. ZaMwazano ze ani zakopanie w zie-. . .. . 
mi~ ani wypranie, ani perfumowan1e na n1c SIQ n1e 
przyda, a nawet jezcli pojedyncze czQsci ubioru po 
uply,vie dopiero miesi~ca z zicmi wyj1nien1y, to 
CZQ. to znajdziemy ie zapach nietylko nie zginq.l, 
ale tal i~ ilniej. zytn. Perfumowanic zaglu. za go 
\vprawdzie na cza niejaki, lecz po ulotnicniu ._i~ 
przyjen1nic \Voniej::!cej materyi, pier\viastko,vy o
brzydli \VY zn.pach jeszcze ¥vydatniej po\vraca. 
\"\7ielokrotne ty lko i czQste pranie, tudzicz prze
wietrzanie na 'volnen1 powictrzn, jakkol \Viek nic 
ni zczy zupelnie, ale go znacznie o . .Jabia, chociaz 
jeicli osoba \V ukniach tym po obem pozornic 
pozbawionych odorn stanie w blizkosci cieple(To 
pieca, natychmia t rozcho<lzi iQ po pokoju pier. 
'votny niemily zapach. 

Z pO\VOUll tej \VOni smieruzie]i, J{alm W podro
zy 'vojej po meryce opowiada nn tQpnj~ce zda
rzenie: , 'V zimie 1749 r., w cza ie piQkncj pogo
dnej nocy, jedno z tych z\vicrz(!t zblizylo siQ do 
otwartych drz,vi chatki w ktorej mic.·zkalcin, a 
.... postrzezone I rzez psy, naty ·luniast przytrzyrna
n em zos alo. t ~j samej chwili dal ig czuc tak 
nieprzyjemny zapach. ze p y jak zabite padly na 
ziemi.,, krowy obok bgd4ce zaczgly ryczcc z calej 
mocy a ja am .... '!dzilem ze zostang udu ... zonym. 
I rz) koucu teB"OZ samego rokn znowu .~1nierdziel 
'vpadl do mego pokoju. Kobieta ktora pierw za 
._po: trzea-la jcao bly ... zcz~ce oczy, chciala silnem 
de1·zeniem pozbtl\vie go zycia. Lecz natychmiast 

roz~zedl ig odor tak mefityczny, ze nictylko ta 
ko ieta byla potem przez kilka dni lab<!, lecz 
chi :b mi~ .... o i inne materyaly pokarinO\ve do tego 

stopnia prze ~miardly, ze trzeba jc bylo wyrzu
cic, aze by nic zarazic n1iej ca: \V ktor ~rn iQ znajdo
'valy ~: J). Tak \Vi~c won , mierdzicla utr\vala i~ 

na \V zystkiem; grunt nawet na kt6rym to zwie
rzQ w je ieni upolowancm lub przez 1) ·a zabitetn 
zostoJo, cznc jcszcze dosyc znacznic nn przyszl~ 

• 
WlOSDQ. 

Lecz plyn ~micrdziela, oprocz tak przerailiwej 
woni, posinua jCSZCZC i inne \Vla nosci: ilnie dzia
}a na ·korQ, nnci~!ga na ni 'j b~ble i niszczy dcli
katnc blonki organiczne. Richard on opowiada o 
Inuynninach, ktorzy w kutek teO'o wzroku pozba
wieni zo tali. 

· mierd~.icl broni ~iQ czyli wyrznca plyn wyra
biany w grnczolach na tQpUjC!cym ·posobem. ~ko
ro spo. tr~cze nicprzyjacicla, pouuo. ·i ogon do go
ry, kladzic go na grzbiecic i oczckuje wigkszego 
zblizcnia; gdy to nastc~pi, ~ci~ga Inu knly na po
sladkach rozwini~tc' przcz co dwoJna w~zkicmi 
kanalami 'vytry kuje plyn zwykle 4, a niekie<.ly 12 
do 14 top daleko. I->owstajq,ca wo11 natychmiast 
w--trzymuje nieprzyjaciela, a tymcza. em zwicrzQ 
w ncicczcc lub 'v ukrycin ~ iQ zuka ocalenia. 

l\fin10 to 'vszy tko przeciez smierdzieljcst zwie
fZQCiCID do -- yc przyjcrnnem. Jego lckltic i szybkie 
zwroty, gi(Jtkosc cia} a, wszystkic czQsci propor
cyonalnych wyrniar6w, duzy kisciasty ogon, wlos 
lsni<!cy, czarny, kazdcrnu pouoba ~ siQ n1uszq,. Cu
chn(!.cy plyn jeO'o \V nocy '·wieci fosforyczncm 
~wiatlem. J 'zczeg6Ina rzccz ie dzi~iaj, przy tak ol· 
brzyrniJn po. t~pie chcmii, produkt smicrdzicla na
uko\VO zba.danym jc zezc nie zo tat, chociaz wme
dycynic rna pe,vne z:1sto. owanic. f>rofcssor Ives 
'v .. C\V· IIafen kazal zazywac jc<lnctnn choretnu na 
a ... tmQ trzy razy dzicnnie po kropli tego plynu. 
Pacycnt bardzo prQdko nczul i~ lcpiej i porzucil 
lekarst,vo; ale choroba po niejak.im czasic powrc5-
cila. Doktor chcial uzyc tegoz samego ~rodka, 

kt6ry .... i~ juz tak kutecznym okazal, lccz chory 
niechcial iQ na to zgodzic' oswiadcznj~c ze le
kar t\VO daleko je t nieprzyjemnicjszc anizeli sa
ma chorobu. 

, 
'micrdzielc zyj~ ,v norach id1-cych ou powierz-

chni 'v k. zto.lcic prostcgo korytarza na 7 do stop 
dlugiego, kotlCZC!Cego sig znacznen1 fOZ zrrzeniem . 
''' nicm to ,v}a 'nie mozna napotkac w zi1nie 5 do 15 

• 

tych stworzen razem zgromadzonych. 'n1ierdziele 
zimuj~ do yc krotko, wchodz<! bowiem pod ziemi~ 

1) Hist. Nat. des Mamm iferes par. Gervais, t. II, str. 107. 



dopiero w grudniu, a w polowie lutcgo z niej 'vy
chodz~. Przyczyn~ tcgo je t rodzaj ich pokarmu, 
ktory prawie zn\vszc znalezc mog'!. Czlowieko"·i, 
jak juz wspomnielismy, wyrzt!dzaj(!. znaczn~ szko
dQ, zo. gl<!daj~c do jego kurnik6w, i dlatego zbytnie 
ich roztnnozenie n1ogloby siQ stac niedogodnem. 
Lecz smiordzicle maj~ takze swych nieprzyjaciol, 

• 

• 

• 

szczegolniej w rodzaju psa, i ci do zmniejszenia ich 
liczby ci(!.gle siQ przyczyniajCJJ. MiQso tych zwierz~t 
ma bye smaczne, a co szczegolniejsza, .ie nie jest 
przejQte odra;.Iiw~ woni~. Indyanie cz~sto uzy
waj~ go za pokarm, i co do smaku porownywaj'! 
• • • Je z wieprzowin~. 

• 

• 

ZCZEGO POWSTAl.O PODANIE 0 AMAZONKACH. 

Niejaki p. Waliacc, pod tytulem: :r.ra1'J'a/ive of ju pra:wie wyl~cznie ogranicza siQ do mQzczyzn. 
travels on tile Au1azon and llio 1 errro, "Nydal opi N:obiety nosz~ tylko narQczniki· (braselety ), lecz 
swcj lpodroiy obejmujC!CY dokladn~ windomo '6 o nio znajl! anifancuszk6w na szyj~, ani grzebieni, ani 
nicktorycb p ier,votn;ych plen1ionach ameryknn- 'vlosow sztncznie uplatanych. "\V tancu opasuj~ si~ 
skich. P . l Vallacc po 'wiQcil i.., szczegolniej bada- malcl1kierni fartnszkami z korali, ktore po nkon
niu plcmion · indyJslcich nad rzek'!r Baupe , zclol· czonej zabawic natychrniast zrzucnj~. MQzczyzni 
nych, jak siQ zdajc, do nrzyjQcia 'v do ~c znncznym zato nosz~ wlosy w srodku rozdzielonc, po obu 
stopniu nprnwy intcllcktualnej . Jc t to lnd \V orrol- tronach glo,vy gladko przyczesane, UjQtC grze
DO~Ci magly, dobrzc zbuuownuy i ilnie pod ,yzglQ- bienien1 i w tyle zebranc \V \Varkocz, co natural
dem fizyczny1n rozwini~ty; znjmujc .. ig O'J6,vnic nic calkicm kobiccq; nadn.je im powierzcl1ownosc. 
1·olnict,vetn i zt\mi~szkujc tnle icdziby. fie zka- U mlod zych 'vlo X w dlugich zwojach spadaj~ na 
nin ich przypo1ninajf!- o<rrOnine donty niektorych ro.mionn. Dodajmy do tego mn6 two ozdob, jak: 
llokolen nrchipelac:rn indyjskicgo, bo zbudo,vauc lnncnszki na szyjQ, nareJczniki, korale i t. p., tudziez 
s~ 'v takich rozxniarach, ze mogt! po1niesci.; kilkn.. tarannc ,,.,ytgpianie \V zelkiego sladu zarostu, to 
na 'cic rodzin, a. niekicdy calc pokolenie. I . \~T nl- bardzo prawdopobnem bQdzic przypuszczenie iz 
lace widzial donly 117 top dluO'ie 70 zerokie i bajka 0 Amazonkach pow ·tala z napotkania \V sta-
30 wy okic, sta,viauc bardzo zrtJCznie z drzewa l"ozytno 'ci tych zniewicscialych zewn~trznie wo
poprzetykancgo liscn1i palmowcmi i pokr to tak· jo,vnikow. Ja sam pocz~tkowo mialetn ich za ko
zc lisciem palmowcm. lVIieszk:anin sto unko,vo no.· biety· a ze 'rodek ciala i piersi za loni~tc· SC! tar
der starannie s~ umeblo,vane, potnn(!C ze wla · ci- , CZC!- ktorcj nigdy prawie nie skladaj~, wiQC trudno 
cicle ich po wi~k\:zej cz~ ~ci chodz~ ago a ~k6rQ na,vetzblizka przekonac siQ o pomylcc. Przypusc
maluj~ tylko roinemi kolornmi. nly teraz jcszczc ii te rlemionn, 0 icdlone dzis nad 

"\V jednym szczegoluiej wzglQclzie lYiadomo , e 0 u aupe em, mieszknly kiedy I bliiej rzeki1\.mazonek 
tych lndyannch \Vazn'!- jc t i cicka\V~!t zwyczoje (co bardzo jest mozli,ve i nnturalne ), a b~dziem 
ich bo,vienl i stroj narodowy zdaj~ siQ tlumuczyc n1ieli zaclo,valajC!ce wytlumaczenic starozytnych 
starodawn~ basn o i tnieniu plcmienia 1\.n1azonek. podan, ktorc dotc1d geografow wprawialy w klopot 
Przytaczamy tu 'vln ne slow a p. 1\r allace: · niepospolity. 

,Uzywanic stroiko,v i ozdob wszelkicgo rodza-

• 

• 

• 
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PETRA CAMARA. 
PRZEZ 

• 

Dr. T. Tripplina. 

0 mil pi~c czy szesc od Granady na zacbod 
stercz~ gory nie 'vyzsze od naszych Tatrow, a za
tem niezbyt wysokie, jak na I-Iiszpani~. Przez ich 
grzbict 'v najnizszem miejscu wije siQ droga z Ar
chidony do Antequery, dwoch miasteczck Jicz~
cych po trzy tysi'!ce ludnosci, niegdys kwitnC!cych 
za lVlaurow, ktorzy byli pracowitszcmi i spokoj
niejszemi ludzmi od dzisiejszych IIiszpano,v. 

Droga wijq.ca si~ najprzod pomiQdzy polami i 
zywym plotem, zaczyna siQ wspinac na podn6iu 
gor po kamiennych gruntach, po wrzosach i po
mi~dzy krzakami jalowcu. \Vkrotcc z truclnosciC1 
przychodzi siQ orienta wac w tej krainie, przybiera
jC!cej charakter dzikosci z kazdym krokiem picr
wotniejszcj' tak ze i sladu niegdys dobrze utrzy
Inywanej drogi trudno wykryc. 'V 'vyzszych sfc
rach gor wegetacya bujnicjsz~ siQ staje: nie SC1 to 

• 

juz krzewy i drzewa poludniowych krain, lecz o-
wszem 1'0 'liny polnocne, drzewa iglaste, dQbina naj
rozmaitsze ksztalty przybieraj<!Ca, kasztany, buki, 
ja\YOry, klony, modrzew i jesion, s}owcm roslin
DOSC przypon1inajCA-ca ci Insy polskie 'v calcj ich 
swietnosci. 

_l"arcszcie 'vszystko przybiera charakter gQste .. 
go chaotycznego boru, z ktorego tu i O\vdzie wy
zieraj~ zwaliska zamkow lub olbrzymic mchem 
porosle opoki , zkCA-d koziel dziki, urq.gaj~c siQ 
ludzion1 spoziera 'v dolinQ. 

Teraz juz droga tak jest spadzist(}:, zc z osla 
z iC! ~c trzeba; przepasci nieslychanej glQbokosci 
groi'! na pra,vo i lewo, potoki szumi~ w glQbinach, 
a liczne wodospa.dy nad naszemi glowami stacza
j'!r si~ l36g "·ie w jakie odchlanie z przerazaj'!-cyin 
loskotem. ala zicmia drzy pod stopami; kiedy 
niekiedy glaz, oder,vany strumienicm wad wezbra
nych pada w przepasc i tysi~czne budzi echa. 
"\V kilku miej'""cnch trzeba przekroczyc przepasc 
na mostku chwiejC!cym siQ jak lina 'v powietrzu i 
ci'!gn~c za sob~ uparte osly. 

Ale nareszcie stajemy blizko celu podroiy, bo 
jui wyziera ponad nagiemi jak oselka opokami 
stare obszarpane wieiysko, kt6re w calej kra· 

, 
Ksu:;GA 'YIATA. Cz. I. R. VI. 

inic znanenl j est pod naZ\V~ 'J'orre Canzara czyli 
wieza koruorkowa. 

Ten wcale niepozorny ulamck wiczy, jest isto
tnie celen1 no.szej podrozy, przedsiQwziQtej z cie
l{a\vosci' z potrzeby natchnicn' wzruszen i roz
drninien, ktorych nam juz udzielic nie moze proza
iczna Europa, zc 8\Vemi kolcjatni zelazncmi i z je-

t 

dnost~jny1n typem ludzi po nicj krf!iCAcych dla za· 
robku. 

Jakimzo urokic1n nas 'vabi uo sicbie to wiczy
sko? Czy dlatego zc je .riaurowic zbudowali? By
najruniej , maurytanskich pami~tck jest \V tym kra
ju ty lc i tak piQknych, zc pewnie ula togo szcz~tku 
budowli nic warto bylo przedsigbrac podroiy tak 
uci~zli\vej. 

Lecz tu zyly przed nicdawncmi czasy dwic ko
biety, ktorc urod~ i wdzigkiem panowaly przcz lat 
k1lka na deskach teatru Granady i do tego miasta 
przycic!galy z calcj IIiszpanii zwolennikow piQkna 
i sztuki tancerskiej. Byly to swego czasu krolowe 
balctu, bez ktorych zarowno wykwintua mlodziez 
granaderiska, jllk lnd calcj okolicy, doznawac nic 
mogli unicsict1 i radosci. 

Obie SiQ nazy\valy Petra Camara, matka i corka, 
obie byly zarowno piQknc i ubostwianc, obie ro
wnic szlachctne i nieszczQsliwc, i obic lezq_, zako
pane "v tej \viezy, ktorCJ: nicgdys napelnialy lzami 
i smiechem. 

Petra Camara matka zrodzila SlQ tutaj cork(J: ban
dyty, da,vncgo oficera wojska hiszpanskiego, kt6-
ry , iQ bil jak lew za Ferdynancla VII przeciw 
Francuzom, i mial bye powieszonym z rozkazu te
goz samego Ferdynanda za to, ze wytrwal stale 
w zasadach zaprzysi~zonych wowczas, kiedy w i
mieniu tych zasad cala I-Iiszpania wziQla si~ do 
broni przeciw najezdnikom, za prawego krola . 

• 
Potem si~ czasy zmienily; ale Don Salvador 

Camara zmienio siQ nie umial. Zami~szany w wy· 
padki polityczne, skazanym zostal na powieszenie. 

ynowie gor i lasow ulatwili mu ucieczkQ, po· 
prowadzili go z sob~ w swe kryjowki i oglosiJi 
wodzem. 

9 

• 

• 

• 



- 66 

Don Salvador Camara przyj~l dowodztwo, rezy- I czora, wlasnie kiedy go wygwizdano w teatrze, 
· dency~ SW<J: zalozyl w wiezysku Maurow i pano- przywolala go do siebie wraz ze znanym sobie i 

wal nad gorami Antequera przez lat osm, zyj~c zupelnie oddanym ksi~dzem Matagorda, i kazala 
jaknajprzy kladniej ze sw~ zon~, z kt6r~ splodzil so hie dac slub z don Baltazar em. Ksi~dz niesmial 
cork~ Petr~. Potcm, po smierci Ferdynanda, uj~l odm6wic, lubo juz wtenczas w Iliszpanii wsadza
si~ za jego cork~ lzabell~, i polegl pod Penna Cer- no do ci~zkiego karceresu ksi~zy udzielaj~cych 
rada' jako major strzelc6w celnych. blogoslawienstwo slubne bez poprzednich zapo-

Jego wdowa osiadla w Granadzie, wychowywu- wiedzi i bez aktu cywilnego nalezycie spisanego i 
j~c corkQ na znkonnicQ, i wkrotce umarla. wci~gni~tego w ksi~gi urz~du municypalnego. 

Po zniesieniu klasztorow, corka zostn.Ja tan- Ale ktoz smial co odmowic Donnie Petrze Ca-
c:rk~. ~u,d,. z ktore~o Jona wyszlo. ~rzez matk~, mara? ksi~dz Matagorda bylby \vszystko na swie· 
corkQ w1csn1akn, wz1~l mlod~ baletn1czk~ w swo- cie zrobil na jej rozlraz. 
jQ opick~, i tuk j~ wysoko wyniosl swoj emi pokla- No coz, Sennor Palarea, nie dziwisz si~ ze 
skami, j_ak ni~~y zadna corka Terpsychory nie sta- jestes moim malzonkiem? spyta Petra, w chwili 
Ja w I-lisz~anu.. . . , gdy juz byli na osobnosci i nierozerwanym pol~-
Wywdzi~cza.J~C SI~ ludow1 Granady za to wspol· czeni ,v~zlem. 

czucie, Petra Camara nie chciala opu ~cic miasta N" d · · · D p t d · , 1· 
, , • I • • 1e ZIWI~ s1~, onna e ra, o pow1e ma zo-

w ktorcm po p1erwszy raz wystap1la, dla zadnego k d I I b · t · M · · d · · . . . . . .. . ne osc o OJ~ n1e. n1e przepow1e z1ano JUZ 
111nego IIIszpann, nawet dla ~iadrytu, dok~d J~ d · ·' t · . d k t t 1 h d I • • . . . . w Ziectns \VIe, ze z ese ea ra nyc zw1gn~ s1~ 
wab1ono szalonem1 cenam1 do dworsktego teatru. . . . .. . 
P C 

. 
1 

I • , l ,
1 

,;vysoko 1 zostan~ marszalk1em a1mn, a nawet kst~-
etro. arnara n1e raczy a opusc1c ranac y, uo1y · - . w· 1 t · d · · k . . , . c1em. 1erzy em w Q przepow1e n1~ JR w ewan-

nte aby przyct~gnac uo stare go o-rodu Boabdda 1. . dl t t 1. 'I · b · d · I , . . .. . . .. . . ... . . , . ge Hh 1 a ego cz umys n1e, y Sl~ spraw z1c mo-
tlumy z 1\:astylu, Nawo.x1) 1 B1sl\.a1, 1 tego tez do· 1 t .1 d t t . 1 • I , • d b 

1. • • (J' a, ws q.p1 e1n o ea ru; a ze sp1ewac 1 o rze 
kazala. bo ln.wa cudncJ tnncerk1 roze zla s1~ po 5 , . , I • • • 

1, · I·I. · · 1 t bl k . . k . d h . 1 mow1c, d1a braku tlzwifJCznego glosu, n1e nm1em, ca eJ Iszpo.nii o em y a\v1cy 1 "az y c c1a . 1 1 · . . , . , . , 
1 

. 
1 

d w1~c korzystu em z me go ta entu tancersktego, 
podziWHle tnn1ec patryotyczneJ cor {1 u u. kt , · t · 1·t h · · b ' . . . , . ... ory JeS n1epo po 1 ym, c oc1az go nasza wy re-

Ty le sob1c utnutln 7.] ednac ·zacunku n moznych, d bl" , , , · · 1 

·1 ·1 I • I d · 1 d b. 1 .11 . nn pu Iczno~c uznac nte um1e. 
1 e m1 o c1 u u u, a 111 o y n1nrgra ICJ c c 1 afran- . . . . I , • 

ca del Pnnades tak i~ w niej pokochnl, ze jej ofia- . vV 1~c t_y n1e zaslugtwale~ na htosc moJ~, rze-
rowo.l SW~l! r~iJk~iJ, Jubo wiedzia.l Ze przez malie{l- kme ze Jzar~u ~ .~czac~ bal_etmcz~a. . ·~ . 
stwo z cork~ ludu traci pra\VO do ozd6b lkantary ~!DRJffiUieJ, ffiOJa. P1~~na l mila I etruniu, 
i l{allutrawy, kt6rych byll\:omnudorem. od~ow.Ie P~.larea.'. calnJ~C .J~ w zap~ak~ne ~cz!; 

Lecz Petra Can1nra nie Inbila wysokiej szlachty, Kto:yzby l\.ast~hJczyk chc~al ~aslug1wac na htosc 
zapcwne ~la~ego ze b~la . zczCrq. i zdrow~ c6rkl! lub J~ ~~bu?zac u ~rana~_ensk1~go ~ot!ochn, be~ 
1udu, a n1oze 1 dlatcgo ze 51 ~ kochala ,v kron1nyn1 na.dziCI ze ten1 dopn~e w!zsz~c . celow?_dodal ~~z 
i biednym baletniku drnrrie()'o rz{)du i to ,vieccJ· Donny Petry, przecu~gaJ'1C SI~ 1 zapalaJ~C paple-

t:> b 't, ' v "k 
z litosci jak z zachwytu, bo niczen1 nie 'wietnial rosi · 
Bnltnsaro Pnlarea, tylko w ~;nvcj t\vnrzy ll1ial cos Wi~c jakiez s~ twoje zamysly na przyszlo I c? 
milo smutnego, co strnsznie ujmo,valo kobi ety do spyta smutnen1 przeczuciem wstrz'lsni~ta Petra. 

lito~ci,vych uczuc sklonne, a gdy tanczyl z t~ mi- Najprzod zabawi~ z tob~ ki1ka tygodni, nioja 
n'! melancboliczno-szlachetnC!, zal by lo na,vet nl<a- en dna zoneczko; potem pozyczam ocl cicbie pienig
szczyznom ze taki czlowiek nie 1nogl znalezc innc- dzy jaknaj,vi~cej, jadQ do :Jfadrytu i zaciQgam si~ 
go pomieszczenia jak na de kach teatralnych, ja- do ka,valeryi, gdzie zape,vne, dzi~ki twemu zlotu 
ko tancerz drugiego rzgdn, nie zczegolnyn1 obda- i twyn1 'vply,vom, zostan~ od razu oficerem; po
rzony tal en tern. 1Ct6ryibo zlachetnie my.'l(!cy tern so hie t0roj~ dalej drog~ pomi~dzy trudno 'cia
czlo\viek pogodzilby si~ z lo em bn.letnika, nawet mi, ktore zwalcz~, i pomi~dzy niebezpieczenatwy, 
najlepiej platnego. ktorych unikn~. 1'akie 1nam prze 'wiadczenie, dro-

Petra Camara, ktora miala serce t\varcle jak glaz gi moj aniele. 
a dumne jak hidalgo kastylijski, ulito,Yaln i~ nad \Vi~c zabieraj moje zloto i n1oje brylanty, 
Josem biednego Palarei, i jednego pi~knego ,vie · DonBaltasaro, i precz mi zoczu natychmiast! krzy-

• 
• 



knie p etra. J estern ofiar~ mej litosci, lecz niechcg 
bye igraszk'! nikczemnika! 

Don Baltasaro niemogl zaehwiac postanowie
nia szlachetnej corki ludu' przyj~l rzucone mu 
pod nogi zloto i brylanty, i tejie samej nocy wy
ruszyl do Madrytu. 

••• ..... 

Nikt nie pojmuje dlaczego niegdys tak wesola 
donna Petra nagle zesmutniala, zbladla, tak rzad
lto wystfJpuje na seen~ i tanczy bez duszy i ognia. 
W publicznosci utrzymuj~ ze siQ pokochala, a 
nikt siQ nie domysla ze jest m~zatk~, bo ksi~dzu 
Matagorda nakazala milczenie. Ona niewie co si~ 
stalo z Baltazarem Palarea, i naprozno czyta dzien
niki, w nadziei ze tam znajdzie nazwisko swego 
malzonka. 

Kilka miesiQcy uplynQlo w tym stanie, miesi~cy 
dlugich, pelnych goryczy i smutku. Nareszcie Pe
tra uczula ze zostanie matk~. 

Z oslupienia wyrywa j~ list nadeszly z Londy
nu, list obci~zony wekslem na bardzo znaczn~ 
k'votQ pieni~dzy. Trese tego listu byla nastQpu· 
• 
J~Ca: 

,,Nigdy si~ nie nazywalem Baltasaro Palarea; je
stem ubogim szlachcicem, ale szlachcice.m dobre
go rodu, i nazwiska mego nie chcialemszarzac tan
cern na deskach teatralnych. Ani te% twoim mQ.iem 
nie jestem, o mila litosciwa donna Petra, ktor~ los 
\vybral na narz~dzie mego szcz~scia. W Madrycie 
uzyskalem stopien oficera, wi~cej w skutek twych 
picniQdzy, jak dziQki mojemn nazwisku i mej do
brej n1inie. Potem przyl(!czylem si~ do stronnictwa 
kt6re \V ostatnim przewrocie politycznym zostalo 
zwalczonem przez tych szalonych egzaltadow, z kto
remi ty sympatyzujesz, zaci~ta corko kaprysnego 
ludu. Aby unikn~c \Vi~zow, a moze i smierci, mU·· 

sialem uciekac z piQknej ojczyzny do zimnej ale 
zaw ze goscinnej Anglii. 0 jakze dobrze zrobilem 
iz zyj'!c z ogl~dnosci~, zachowalem cz~sc wi~ksz~ 
darowanych mi przez ciebie brylantow i mog!em 
uchodzic w latwowiernym Londynie nie za mata· 
cza politycznego, zebrzC!cego jalmuiny, lecz za 
szlachetnego wygnanca, syna znakomitego rodu, 
ktory z powodzi maj~tkowej zupelnie przypad
kiem uratowal w ladownicy cz~sc klejnotow swej 
nieboszczki matki. iylem samotnie lecz wystawnie, 
Codziennie sluchajC!C mszy swi~tej W kaplicy hi
szpan kiej, w ktorej i zaplakalem nieraz z t~sknoty 
pokryjomu. Oczy pewnej Irlandki, wdowy po 
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nieziuiernie bogatyn1 bankierze angielskiin, zwro
cily siQ na mnie, najprzod uwaznie, a potetn lnska
wie. Ja tego nie zauwazalem, ale jeden z moich 
kolegow, gatunek francuzkiego biszpana z pograni
cza gasko1l.skiego, pelniq,cy u mnie obowi~zki loka
ja liberyjnego i herbowego, baczne zwracal oko 
na mozliwe sympatyzerki; bo w tem miescie la
dnem, bogaten1, napelnionem uczuciowemi, bigo
tery~ podnieconemi kobietami, a zimnemi zazarob
kiem prozaicznie goniCbcemi m~szozyznami, wi~cej 
jeszcze jest materyalu do awantur milosnych niz 
bylo w calej IIiszpanii, nawet za blogich czasow 
don Qnixota. Coz ci powiem wiQcej, o mila istoto, 
ktoras mi poswiQcila to co ci bylo najdrozszcm, i 
co chcial okupic Grande hiszp anski stratC! orderu 
Alkantary i l(allatrawy ? Co ci powiem wiQeej, 
padaj~c przed tob~ na kolana i stopy twoje lzami 
skrapiaj~c? Od czterech dni jestem slubnym, wy
raznym, publicznym, w gazetach otrC!bionym mal
zonkiem niezmiernie bogatej, rodem dostojnej, ale 
malo ladnej i mlodej wdowy po bankier:tc angiel
skim, i jad~ do I-Iawany, obj~c tam bardzo wazne 
stanowisko przy jeneralnym gubernatorze l{uby . 
Wszystko ci wyznajQ mog~c jednakze wszystko 
zataic; bo tern jedynie wyznaniem mogQ ci dac do
wod do jakiego ci~ stopnia powazam i jak glQbO
ko jestem przeswiadczony o twej szlachetnosci. 
Zresztq, zupelnie wyzutym z czucia nie jestem, lu
bo glownq, spr~zyn~ dzialan moich byla zawsze 
szalona ambicya i niezlomna wiara w ziszczenie 
si~ przepowiedni od dziecinstwa w mych uszach 
brzmi~cych i do czynu mnie pobudzaj~cych. Gdy 
sobie przypomnQ ile to upokorzen doznalem, ile 
poswiQcilem dla dopi~cia swych celow, przyznac 
muszQ ze mnie fatum p~dzi, jak sumienie Ahasfe
rusa. 

,Petro jedyna kochanko moja! gdybys w imie
niu twej milosci i mego dla ciebie sz~cunku mogla 
wybaczyc czlowiekowi ktory ci si~ wywdzi~czyl 
wiarolomstwem za tak szczytne poswiQcenie, wow· 
czas korzystaj z przeslanych ci czterech tysiQcy 
dukatow, zbierz sobie towarzystwo tancerzy i tan
cerek, jedz do Bristolu, najmij paroplyw i puszczaj 
sig do Ilawany, gdzie znajdziesz kopalnie zlota 
w publicznosci, a niewyczerpane zrodlo uniesien 
w mych ramionach.'' 

- Ach! jakze trudno podlemu czlowickowi u
wierzyc w szczer~ i calkowit~ szlachetnosc! krzy
knie }zami zalana i zgrzytaj(}C ZQbami Corka Judu, 
wychowana do dziewi~tego roku zycia pomi~dzy 

• 
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banuytami. Nieznam twego imienia i nazwiska, po
tworze, i znac go niechc~; tern si~ tylko zemszcz~ 
zc niguy siQ nie dowiesz co si~ stalo z owocem te. 
go kwiatu ktorys zerwal. 

Biedna Petra przeznaczyla przeslane jej dwa ty
si~ce funtow stcrlingow na szpital Grunady, i zni
kla z niej bcz sladn. Przyn~jmniej pnblicznosc 
niewic co siQ stalo z jej ulubion~ balctniczkCI!, i czc
ka jej powrotu z nieprzerwan~ t~sknot<} rok, dwa 
lata, lat pigtnascie. 

••• 

tego dziwnego ludu, pelnego ognia, skoro idzie o 
przelewanic krwi wlasnej lub cudzej, pelnego reli
gii, skoro idzic o pos,vi~cenie, a gnusnego do pra
cy, nieuznaj~cego potrzeby porzq.dku i spokoju, bo 
ona wiedzie do jednostajnosci wrazen. 

Petra Camaramatka umarla, mog~c zaprowadzic 
na rusztowanic tcgo, ktory jej milosci~ wzgardzil, 
poznawszy ile w niej cudnych uroko'v; umar!a, 
niena,visci swej nie przekazuj~c coree. ~loze o'vym 
instynktem kobiccym, niedosciglym dla nas m~-

::~ ... ::: szczyzn, przeczuwalu ze j~ los okrutniej zemsci, niz 
Juz nin zyje Petru Camara, opuszczona zona kobieta wzgardzona zemscic si~ potrafi. 

owego balctnika, ktOrego nie znamy prawdziwego Petra Camara cOrka Zyla w chatce doliny, pod 
imicnia i naz,viska. Nagla smierc jCJ! zaskoczyla · k 

op1e ~ starego, wysluionego bandyty, ktory nie-
przed rokicm w Torre Camara, w wieZy maury- gdyS zdobyl krzyZ Sw. Ferdynanda i Izabelli kn-
taiJskiCj, w ktOrCj si~ urodzila i wychowywala przy tolickiej, a potem z dziesif.l6 razy o malo co nie 
ojcu i przy mntcc o.Z do dzicwi~tcgo roku Zycia. zostal powicszonym za rozboje. 

Ale zyje inna Petra Camara, czternastoletnia, 
pi~kna jak aniol, niewinnn jak chcrubin, we ala Bardzo byl religijnym ten czlo"viek, i przez 
jak uziecko, lubo od roku postradalo, nuttkQ. Ale ksiQzy prze ~ladowanych z pO\VOUU opinij post~
mamn calc zycie plu.kala i nie chciala po,viedziec powych uwazanym za wzorowego chrzescianina. 
CZCllltl placzc, tylko ZUl'QCZala z c lepicj zyc po- To t cz i mloda Petra scisle przestrzegala postow i 
miQdzy bnndytami jo.k pomiQdzy luchhni OS\vieco- pacierzy; na 'vszystkie wi~ksze swi~ta schodzila 
ncmi, kt.orzy nic zabijaj~, nic kradn~, lecz zdrnuza· pod eskort:1 przebranych bandytow do kosciola, a 
j~, najlcpicj za ~ pomigdzy zakonnicruni, ktorc 0 zreszt~ sprzyjala ludowi i bawila sig z <lzik~ koz~, 

ktora sobic tuniala oblaskawic. swiccic nic wicdzQC, chwal~l)ana Bog~ i tenl obie .. 
ot,vieraj:~ wrota do nicbn. Jednakzc nic przywr6- Ruz "v poznej jesieni poszla sama"jedna <.lo starej 
cono klnsztorO\V, i lnlodn P etra Cumara wstQpic 'viezy maurytni1skiej' pomodlic si~ nau grobem 
tan1 nie 1nogln, a ty1ncza em mntka jcj schla ,v zy- matki, \V sklepieniach j cj pocho,vanej. Dlugo si~ 
cin pnstclniczc1u, lnbo j cj syno,vie gor i Jn c) ,v, de n1odlilo., i 'vracaj(!c do <.lon1u, do cl1atki '\Y doliuie 
jure przc ~ lado,vani, de jctrJlo prze~ladnjQcy, dostar- niemalo si~ z<lzi,vila widzq.c S\V~ koz~ w niesly
czali po<lo tatkien1 zy,vnosci, ,v~zclkicJ1 ,vygod chanych susach zd~zaj~c'1 do nicj i tul~c~ ig pod 
zycia opatry,vali star<! wfez<z ,v kobierce i futra, j ej nogi.Obziero siQ i ~ postrzega trzech ogrotnnych 
chatk~ Yv dolinie lez1-c:! 'v n1eblc, uprn,viali pole i 'vilkow \Vprost kn niej pgdzqcych. Okropny prze
ogrOd i jak mogli rozwcselnli kobiCty opowinda-1 stracb j~ ogarnl).l, krzyczy w nicboglosy i juZ 
nicm 'valk stacznnych z zolnicrznmi i celnikan1i. S\vq, dn z~ Bogu poleca, bo jest pe,vn~ ze zacb,vil~ 

Darn1o! Petra (tlnara 1nutka, ,vycbo,vana ,v ja- zostanic rozsznrpnnf!.. \\ .... tern za ni~ o jakie trzy
skini bandyto\V, s}ysz~C 'V SW Clll uzicCill t,,vie ciq,- dziesci krakow pada trzar, j pr~nvie przed j ej sto
gie tylko o przc ' lado\vaniach ,vyn1icrzanych przez pan1i j cden 'vilk stacza iQ w przcpasc. Jcszcze 
ludzi porz~dku przeci'v Iudzio1n idqcyn1 za pop~- dwa strzuly, i d,vt't pozostale wilki padaj~ z j gkiem 
uem \VJ'Cb Ch,vilo,vych natchniCil, nie przestala od lrul CO przebiegly tuz DUd jej glOW'!• 

bye cork~ bandyty nn\v et na deskach tet\tralnych, Petra . postrzega swoich zbawCO\V, trzech Inlo
na\vet \V swych sto unkuch z 'vielkin1 'wiatcn1, dych bantlyto,v, ktorych nigdy jeszczc w zycin nie 
na\vet \V pu telnict,vie, nawet z Bogicn1. '" grun- widzialn. Dwoch z nich pozo talo 'v niejnkiem od
cie serca u ~ ,viQcala poctyczne .:5\Ve marzcnia naz,vi- daleniu, trzeci najmlodszy, i z wejrzenia SC!clz<!C ich 
skicm przekonania i wiat;y, i t~ sam~ nog~, ktor~ dowodzca, przystqpil do niej, po<lniosl na p ol om .. 
niegdyti wywoly,vala pokla ki arystokracyi i bry- dial~ z zicmi i. rzekl ze wzruszeniem: 
lantowe bnkiety bankierow, de pta} a S\ve wlasne Sennorita, jakiz dziwny wypadek! Przed 
SZCZ~scie i los swej Corki, aby tylko pozostac \Vier- szesCi<!• mieSifl.Cami 'viuzialen1 Ciebie po raz pier
D~ zasadom wyssanym za mlodu. wszy 'v kosciele w Archidonella, i zachwycony by-

Takie s~ zasoby ducba tajne, skryte i niepoj~te llem tw~ pi~knosci~ do tego topnia, zem od tej 
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chwili 0 tobie tylko myslal, marzyl i wszelkiemi - Nie \V zamku Villafrank6w, ennorita, bo ich· 
sposobami staral si~ dowiedziec gdzie mieszkasz i mai'!tek jnz nie 'vystarcza na ntrzymanie dworu 
kim jestes. Niemalo spotkalem trudnosci, bo ci~ magnackiego w ~wietnosci, lecz o to ci~ blagam 
otaczaj~ ludzie z praw wyzuci' uciekaj~cy przed abys przyj~la go 

1 

cinno I c w mej kromnej ale la
sprawiedliwosci~ i zawsze gotowi do zadania dnej siedzibie wicjskiej, gdzie ciQ oczekuj~ ciotka 
smierci kazdemu co im stanie na drodze. Musia.. mojn ~ siostra, dwie dobre nie,viasty calkien1 mi 
lem do niebezpiecznych wzi(!c si~ fortelow, aby si~ oddane i \viedzq,cc ~e ty Sennora jcstes pani~ mych 
zblizyc do ciebie i choc raz ciQ ujrzyc. Przekupi- mysli i uczuc, warnnkiem mego szcz~~cia i zycia. 
lem mlodego niedoswiadczonego bandytQ, aby: siQ - ''riQc p6j<l~ z toh~h don Alfonso, ale z moim 
od niego nauczyc tajemnic ich cechu; potem po- koziolkiem i ze stnrym poczciwym :Niateo, slug~ 
zwolilem siQ zamkn~c w wi~zieniu z bandytami moim i opiekunem. 
aby ich wybadac; nareszcie sam zostalem ban<lyt~ - Przystaj~ na koziolka, donna [ etro~ lecz czy 
z memi dwoma sluz~cemi. Wkraczam w gory, nie wiesz, ~ennoro, ze stary Mateo jestskazany na 
bl~dz~ w nich od dni kilku i spotykam ci~ na stra- szubienic~ z dzie ·iQc razy, za rozliczne rozboje'? 
szne narazon~ niebezpieczenstwo. 0 cudna Petro ~1ateo zabija} tylko nieprzyjaci6l swych 
Camara, cqdnej matki go dna i mila c6rko, Bog ciQ zasau' ktorzy go przesladowaniami zmusili do 
dla mnie przeznacza, kiedy w takiej fatalnej chwili krycia si~ w gorach .. lecz od lat wielu wyrwal z~
stawia mnie przed ciebie jako zbawc~. 0 Petrol dlo nienawisci ze s•vcgo serca i spokojne wicdzie 
dose jnz dlugo bawisz w tych okropnych goracb; zycie! Zreszt£1 bcz niego nie ruszg siQ z tych gor i 
powitaj swiat blaskiem swej pi~kno~ci, b~dz wy- lasow, 'v kt6rych zylam I zcz~ 'li\Vf!. az do tej chwili. 
chowank~ mej ciotki, przyjaciolk~ mej siostry, a - ~ennora! wigc nicch i ~Iatco iclzie z tob~, 
pozniej , gdy mnie pokochasz, ma!zonk~ moj~! zdolam go skryc w mern zaciszu. 

l\ilodzieniec klgkn~l przed mlod~ dziewic~ i :::: ::: :;: 
zdj~l kapelusz z glowy. Lat trzy min~lo od tej chwili. Spotykamy l>etrQ 

Caballero. kto jestes, co tak dziwnym glo- Can1arg nie "v zaciszu margrabicgo de Villafranca, 
sem do mnie przemawjasz, ze od jego dz"rViQkU '\V ktorem tylko rok mieszkala, lecz na UCSkach te
'V cal em mem ciele czuj~ jakies drzenie? atrn Granady, baletniczk~, od kt6rej slawy <lrz~ 

J estern margrn,bia de Villafranca, najmlod zy ,vszystkic echa I-Ii zpanii. 
brat tego, kt6ry chcial siQ zenic z twojq, matk~b o Raz tylko byla na balecie, i pojgla swe po,Yola
cudowne dzieeig. Jcstem margrabi'!, ale dose nbo- nic, przekazane jej nie ~lowami matki, lecz jcj 
gim, i gardzQ wszystkiemi przcsq,<lami nrodzenia i krwi:~. OdtCA-d juz nie byla panit!- swej ,voli, lecz 
tytul6\v; koch am pi<akno nad wszystko, i nic ceni~c nic,volnic~ artystycznego glosn natnry, kt6ry sig 
sig jak stara butwicj~ca szluchta, uprawi::un sztukg oz,vnl \V j cj calc1n jestcst\vic z przemozn~, tyran
rnalar kC!, nictylko jako dyletant, lecz jako artysta: sk'b sih~. 
sprzcclaj~ s\voje dzicln, i dumny jcstem z tego. ZapragnQla swictniec talentem, jak jej narzeczo-

l\1lody margrabia Alfons de Villafi~anca kl~czal ny' Inargrabia .A..lfons, juz swietnial swoim: pragng-
z odkrytC! glo'v~ przcd pi~tnastolctni~ cork~ g6r i Ja mu wyro,vnac pod tym wzglgclem. , 
las ow ktorcj przed chwil(J. ocalil zycie, i czeknl fi'lalarz Villafranea nie smial si~ opierac woli 
jej 'vyroku, drz~c z milo sci i bojazni. swej n1lodziuchnej narzeczoncj; wiedzial on z wla-

Dziewica, jak oczarowana, wpatruje siQ w jego snego dos,viadczcnia ze nie sposob stlumic glosu 
czarne gorejt!Ce oczy, i ujQht wyrazem szczerosci SZCZCrego powolania. 
maluj~cej sig na jego szlachctnych a bladych i do Donna Petra Camara, wysoka, wysmukla i lek
uczucia dono:-nie przema,viaj~cych licach, wyznac ka jak Sylfida, jasniala tym wdzi~kiem, kt6rego 
musi przed sobq,, ze otoz klQczy przed ni~ ow ide- nikt dobrze nie wytlumaczy, i kt6ry czyni wdzie
al 'vymarzony, kt6ry od pe\vnego czasu czaro,val wicy ze kazdy chcialby si~ przeu ni~ jak prze<l 
j~ we snach i n~cil. b6stwem upokorzyc, i moze w grnncie serca pra-

- 'Vi~c czego chcesz Caballero? Chcesz zebym gnie zeby taki aniol, nie doznawszy ziemskiej milo
opusci1a m~ chatkQ w dolinie i posz}a micszkac sci, czysty wsr6d nas si~ przesli7.n~l. 
z t\Vt!- ciotk'! i siostr~ 'v zamku Yillafrankow? sze- Tym nrok.iem otoczona Petra, wyst~puje na wido
pn~ly nareszcie jej drzq.ce usta. 

1 
wni'! publiczn~jako tancerka, i czyz traci co na tern 
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w oczach publicznosci? Bynajmniej. Ona jest ide
alem wykwintnego swiata, a zarazem bozyszczcm 
lndu, bo z ludu wyszla i ludem si~ nie brzydzi. 
Lud prosty gnic siQ przcd ni<! z tlszanowaniem, a 
w wyzsze stany I ctra, rownie cnotliwa i szla
chctna jak piQkna i utalentowana, unosi z sob~ 

pierwszc marzenia mlodzie11cze. 
Margrabia Allons de Villafranca jest dumnym 

ze swej narze~zonej, i pragnic jej dac jaknajpr~
dzej czulszy tytul; lecz l etra blaga aby jt~: pozo
stawil jeszczc z rok dziewicC! i luclu swcgo ideal em. 

- 1.> otcm bQdQ twoj~, zupelnic twoj<! i na za
wsze pozegnam siQ z publicznQsCi(!, bo i najuboz
sza margrabina tanczyc nic moze za pieni~dzc. 

Lud j~ wielbil do tego stopnia, ze za ni~ go tow 
bylby oddac zycie. 

Razu jcunego Petra ta11czyla bollero z porywa
j~c~ gracy<!- i zywosci~. Nikt nie zdola wy ta 'vic 
sobie sprawionego 'vrazcnia: tcatr drzal od okla
sk6w, widzowie w unicsieniu miary znaleic nie 
mogli. l:>ro iii, blngali, o po,vtorzcnic ta:l1ca. Don
na J.>etra, czy zm~czona~ czy ka,prysila tytn razem 
ukazac si~ nic chcinla po,vtornic; nadnremnie j~ 
przyzy\vano. 

'''tern sto.ry jakis \vic ~nia.k na paradyzie korzy
::;tal z chwili uciszenia iQ i pro il publiczno ~ ci o 
glos. U zyskal poz,volcnie tn6,vienia, po,vstajc i 
na ·t~puj(!ce 'vyn1awia slowa ton em rozczulonym: 

- 0 przesliczne dzicciQ ludu! blogoslawione 
niech b~dzie t,ve oblicze. Przy b~di przyb~dz go
!~beczko i roz,vesel lud milym blaskietn 6cz swo-, 
ich! 

l(urtyna i~ podnosi: donna Petra, juz na pol ro
zebrana z sukni wierzchnich, 'VY})ttda na seen~, 
przystQpuje tuz pod orkiestr~, \vyci~ga rEJCC ku 
paradyzowi i m6wi: 

Ojcze! ludzie moj. dla ciebie zyj~, i kazda 
chwila twej radosci, rozkoszi1 jest dla mnie. 

I 'vnet tat1czyc zaczQla je zcze z 'vi~k z~ zywo
sci~, jeszcze z nadobniejsz~ gracy«!. 

l(t6z zdola opisac uniesienie publiczno ~ ci i zal 
zachwyconego lndu, kt6ry naz\vo.la swym ojcem? 

• 

* 
Lud granade1iski jest istotnie bardzo 'vrazli,vy, 

poezy~ i sztuk~ cenic umiejC}:cy, lecz na nieszcz~ 'cie 
nieslychanie burzliwy i zawsze sklonny do buntow 
przeciw umiarkowanemu stronnictwu, ktore wow-

czas "'vV I-Iiszpanii panowalo, a raczej burmistrzowa
lo, bo bezwzgl~dnosci~ swoj~ obra~alo miasta naj
wznioslejszym patryotyzmem tchn~ce, a do nich 
nalezala i Granada. 

Lud zzymal si~ ze zlosci i grozil, traCC!C z ka
zdym dniem swe dawne swobody, a zarazem cier
pliwosc. 

Zeslano do Granady na garnizon pulk strzelc6w 
biskajskich, znany z swej rozwi~zlosci i takim du
chem zoldactwa przesi~kly, ze na skinienie swyeh 
dow6dzcow, takze tylko wybranych z pomi~dzy 
awanturnikow i siepaczy, gotow byl zawsze do 
mordow, gwaltow i poz6g. 

Taki pulk zeslano umyslnie do Granady, aby j~ 
ukrocic postrachem smierci i sromoty; a rozloko
wano go no, wschodniemnajburzliwszem przedmie
sciu, gdzie najwi~cej zylo wyrobnikow, przemyca .. 
rzy i innych proletaryusz6w. 

To przcdmiescie otoczono walem i szancami, na 
kt6rc zatoczono baterye& dziallekkich,. zawsze to
warzysz~c~ straszliwemu pulkowi strzelc6w bi
skajskich. 

Zacisze Villafrankow lezalo posr6d gaju, takze ze 
strony wschodniej miasta, i opieralo siQ o podn6ze 

icrry Nowady. 1·V tern zaciszu mieszkal . ..t\Jfons 
ze tar~ ciotk~ i n1lod~. bardzo pi~knC1 i 'v spokoj .. 
nem zyciu zamilowan!! siostr~ 1\lary~; a cz~sto tu 
przebywala Petra Camara calemi tygodniami i 
mie, i'1ca1ni, i osobne tu miala pokoje i ogrodki, 
'v kt6rych sama lubila gospodarowac. Petra z bla
ry~ kochaly sifJ nadzwyczaj, lubo tylko pod wzgl~
dem piQknosci i dobroci do siebie podobne byly; 
pod wszystkien1i innemi wzgl~dami naj\vi~ksze 
zachodzilo niepodobienst,vo. Petra byla zywC! jak 
geniu z, l\Iarya powoln'! jak aniol. 

Cz~sto tu pod zacisze Villafrank6w zalazili 
strzelcy biskajscy, kr~CC!C, i~ tu i owdzie, i patrz~c 
czy nie n1ozna czegos znalez6, zwyczajnie jak spro
zniaczeni, awanttJr !aknct-cy zoldacy. Ale zacisze i 
ogrod otoczone byly ze,vszC!d grubym, ani dla lu
dzi ani dla bydla nieprzebytym plotem z ol .. 
brzymie;h i splecionych z sob~ aloes6w, kaktu
sow, granat6w i mocnych jak postronki, fanta
stycznie wijf!cych si<a bluszcz6w i zawilc6w. Ta
ki plot nie 'vyrasta pr~dko, nawet pod cieplem nie
benl i na zyznym gruncie Hiszpanii; trzeba z lat 
d \vadziescia na ut,vorzenie takiego plotu, ale za 
to jest najpi~kniejsz~ ozdob~ ogrodow hesperyj
skich i zarazem najmocniejszym, kule armatnie 
przej~c zdolnym walem. ,, ... bramie za~ prowa-
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dz~cej do zacisza, czuwal stary Mateo z dwunast~ 
nabitemi tromblonami, a sluz~cy margrabi patrolo
wali cz~sto po ogrodzie i z za aloesow patrzyli 
czy si~ nie wal~saj~ zoldacy w blizkosci. 

· Wi~c pomimo najlepszej chfJci, trudno bylo 
strzelcom Biskaji znaleic cos w zaciszu Villafran
kow, i to niejednemu z nich podalo mysl wtargni~
cia do siedziby margrabiego pod pozorem prawa. 

Walka bykow w Granadzie, z okolicznosci sw. 
Sylweryusza, patrona miasta. Najzawolansi torre
adorowie zbiegli si~, i przybyl Boyarte, matador 
uzywaj~cy wowczas najglosniejszej slawy. 

Przeszlo dwadziescia tysi~cy publicznosci w cyr
ku, prawie drugie tyle otacza go i zadowalnia si~ 
nowinami o wypadkach walki, aby je rozniesc po 

okolicy. 
V\' krolewskiej lozy cyrku wJadze rz~dowe i 

miejskie: general kapitan ze sztabem, szef polity
czny i alcalde z ayuntamentem. w tejie samej lo
zy znakomitosci miasta, pomi~dzy niemi Petra Ca
mara tanecznica, na ktorej skinienie lud klaskal, 
syczallub milczal. 

Ale Petra rozstrojona, ogl~da si~ cz~sto i t~skni, 
bo j ej narzeczony nie przybywa. Niema dla niej 
przyje1nnosci, gdy jej Alfons Villafranca nie po
dziela; ona ta!1cz~c przed tysiq,cami, tylko o nim 
mysli, o nim, kt6ry takze nie pojmuje bez niej try
nmfow. 

Niewiem ile zabito bykow, ile leglo koni i ra
niono ludzi, lecz wJasnie kiedy 'vywleczono z a
reny najdzikszego byka, ktory sam ego Boyarte 
zranil, wpada na spienionym koniu, krwi~ zbro
czony i z go}~ glow~ Alfons Villafranca, zwra· 
ca kouia ku Io zy krolewskiej i wola glosem st.ra
sznym: 

- Petro Camara! \vezwij lud uo zemsty! l\r16j 
dom 'v plomieniach, a \V jego gruzach moja ciotka 
zabita, moja siostra zhanbiona przez strzelcow Bi-, 
skaji . Tobie przckazuje i\larya zemstQ. ~mierc 

wszystkim strzelcom Biskaji, a by zaden j ej sromoty 
nie przezyl. 

Petra jnz przcczuwala ze jakies musialo nastq.pic 
nieszcz~scie; \vyrywa chor~giew zatkni~t~ nad lo
Z(!. krole,vsk~, i w imieniu Boga, \v. Sylweryusza 
i krolo,vej wzywa lud aby si~ natychmiast ruszyl 
ku przedmiesciu 'vscbodniemu, szturmem je wzi~l 
i do uogi 'vyrzn~l zoldakow tak srogich dopu
szczajt!cych si~ bezpra 'vi ow. 

Sarna przewodniczyla pochodowi w koczu jene
ral kapitana, }{tore go zmu·sila do udzialu. Caly lud, 
oddawna spragniony zemsty, biezy za ni~; nawet 
gwardya narodowa idzie naprzod. 

Tlumy otaczaj~ przedmiescie: zoldacy wiedzf!. 
jaka ich czeka dola, i nawet na wezwanie jenera! 
kapitana nikogo niechc~ puscic posrod walow. 
Bezbronny lud nderza na nie; siekany kartaczami, 
calemi setnia1ni pada, lecz nie zwraca siQ, bo tlumy 
nast~pnj~ po tlumach. 

Waly wziQte: najokropniejsza rzez si~ rozpoczy
na, wiele ludu lcglo, lecz caly pulk strzelcow Bi
skaji do nogi wyrzni~ty. 

Dwa tysit}:CC trzysta kilkadziesi~t zolnierzy i 
prawie drngie tylc ludu' oplaci}o zyciem hanb~ i 
smierc Maryi Villafranca. 

~·-- ..,. ...... .., 
··~ ·~· 

Granada w powstaniu; junta oglosila prawo za
sadnicze z 1812 roku. Na czcle powstancow Petra 
Camara konno, z orQiem przy boku, z chor~gwi~ 
w r~ku. J ej adjutautem jest Alfons de Villafranca, 
ktory wlasciwie dowodzi powstancami. 

Nadciq,ga marszalek ksi~z~ Murviedro z licznem 
wojskiem, na usmierzenie rokoszu i najsrozsze uka-

• I 1 

ran1e powstancow. 
Podst~puje pod zabarykadowane miasto; chce 

si~ ukladac z powstancami, lecz ofiaruje warunki 
ktorych przyjC!c niechce lud, mniemajq.cy ze w sa
mem wojsku srogiego ksi~cia Murviedro znajdzie 

• I I 

sprzymterzencow. 
K iq,zg marszalek pragnie siQ widziec z bo

haterk'!: dowodz(!c~ powstaniem. Lud nie zezwa
la na to, oba\viaj~c siQ wply,vu wymowy i obietnic 
znancgo z wiarolomstwa ksi~cia Murvicdro. Szal 
ogarn~l rokoszan; ufajq,c w silQ barykad. i w nad
ci~gniQcie pomocy z ~\.lharny, ur~gaj~ sig marszal
ko,vi. 

Pier\vszy szturm odparty, z wielk~ strat~ dlanie
przyjacie la; 'v drugim uleglo miasto, mimo wale
cznosci obroiicow, pomiQdzy ktoremi znalazlo si~ 
wi~cej ty i'!ca kobiet. 

Z trzech stron od razu wtargn~lo wojsko ksi~cia 
l\1urviedro, do tego stopnia rozwscieczone zajadlo
sciCI! obrony, ze kobiet walcz~cych nie szanowalo 
i bagnetem wyklulo ich przeszlo dwiescie. Do 
obronnych koszar sw. Sebastyana schronilo si~ 

z tysiG!c powstancow, pomi~dzy niemi Alfons Vil
lafranca i Petra Camara z kilkudziesi~ci'1 kobieta
mi, ktore wytrwac chcialy az do konca. Glodem 

• 
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morzono ten hufiee przez dni trzy, potcrn szturm 
przypuszczono zajadly. Alfons 'viedzial ze uledz 
bQdzie musial; w suknie swej narzeczonej ubiera 
jednQ z polcglych mlodych kobiet, i uocn~ por~ 
usiluje przcurzec si~ przez chmarQ oblegaj~cych 

' .. w gory. 
Po zaciQt6j walcc, w ktorej 'viQksza polowa za

logi wyginQla, reszta zostaje \VZiQta \V niewolQ. 
P on1iQdzy nicwolnican1i jest Petra Camara, ktora na 
prozby Alfons a przy brala stroj i nazwisko innej 
dziewicy, zabitej na walach. 

ltVszystkic kobicty przysiQgly ie nie 'vydadz~ 
Petry, na ktorej glo,vQ naznn.czono ,;vysok~ cenQ. 

Powsta1!c6w ktorzy siQ poddali wtr~cono do 
wiQzienia. ICsiq.iQ l\1urviedro przyrzekl ze uszanu
je ich zycie. 

Biedna Petra Camara, ranna czerepem odrQczne· 
go granata w glo,vQ, lezy bez przytomno ~ ci w wi~
zieniu, i przez dni kilka pozostaje pomiQdzy zy-. , . . 
Clem a SlUlCl'Cl<!· 

-·· ... 
.... .. .. .. ... .., .. 

Nic czekano jej zupelncgo \vyzdro"rienia: '\vszy
stkie nie,volnice, ktorych by lo to icdn1dziesiqt i 
kilka, zebrano razexn '"' kaplicy \ViQziennej, odpra
wiouo n1sz~ i w pomoc przy,volano uroczy 'cie du
cha ~ \viQtcgo. 

Potcm przyniesiono urn~ z lo ami, knzdej nie
'volnicy ltnzano 'vyj~c jedcn los i u zyko,vac siQ 
~v szereg, wcdlug nu1ncru \Vyinienionego na tym 
losie. P oten1 wszedl srogi ksi~z~ 1\furviedro, prze
biegl oczyma dwa szercgi biednych kobiet uszy
kowanych od drz,vi kosciola, az do oltarza, i na
wet rozrnawial niby dose laskawie z t'1 i O\Vcb 
z mlodsze1ni i pi ~kniejszcmi. Rozmawial takze 
z Petr~., kt6rcj glo,va za,vi'!zana byla skrwawio
nym baudaictu, a t\varz strasznie blada. 

- Jak siQ nazywasz, pani? Spyta ksi(.!z~, ujQty 
wyrazein cierpienia rozlanym na pi~knej j ej twa

rzy. 
- Anna lfagota, c6rkn znanego w miescie ru

sznikarza. Ach! pozwol mi panie widziee siQ z oj
cem i braemi. 

Petra przybrala in1i~ i naz wisko zabitej w ko
szarach dziewicy, umyslnie zas '\Vyjawi}a ChQC wi
dzenia si~ z jej ojcem i trzema bracmi, takze z bro
ni~ w rQku pojn1anemi, by siQ dowiedziec jaki los 
spotkal wi~zniow. 

- Rusznikarz Fagota? to nazwisko jakos mi 

• 

znanc, rzecze ksi~zQ l\1urviedro, obracaj~c sig do 
towarzysz~cego mu urz~dnika miejskiego. 

- v\r czoraj razem z swemi synami , •... · odpowie 
urzQdnik, i gestem ko11czy odpowiedz, poruszaj~c 
rQk~ od szyi w gorQ. 

- Powwszeni! jQknie Petra, a tys obiecal usza. 
nowac ich iycie, wiarolomny ksi~i~! 

Niewiem czemu glos Petry wzruszyl zelazne 
serce znanego z okrucienstw marszalka. Odpowie· 
dzial ie instrukcyenadeszle z Madrytu nie pozwa
laj~ mu bye tyle laskawym ileby pragn~l; potem 
jeszcze dlugie wlepil spojrzenie w twarz mlodej 
artystki, w twarz opuchl~, zbroczon~ krwi~ i pro
chem poczernion~. 

I ona zadrzala w glQbi serca, nie strache1n, lecz 
jakiems inn em uczuciem, wpatrzywszy si~ w wiel. 
kie, ciemno-granatowe, jakby aksamitne, a na po· 
zor tak Jagodnc oczy ksiQcia. 

Jui miala siQ spytac jaki los spotkal .. L\.]fonsa 
de Villafranca; lccz ksi~z~ odszedl, ukl~kl przed 
kosciolc1n i dlugo si~ modlil, wzywaj~c do rady 
pomocy <luchn. swi~tego. Potcm kazal podzielic na 
dziesit!tki caly hufiec biednych niewolnic, i naresz
cie iQgnt!l do urny, w ktorej byly numera od pier. 
\YSzcgo az do dziesie&tcgo. 

- Trzecia z kazdej dzicsiQtni! krzyknie glosno, 
· az zadrzaly n1ury kosciola, i wychodzi. Trzecia 
z ko.zdej dziesiQtni juz pochwycona i rna r~ce 

• zw1azane . .. 
Boze! pomi~dzy niemi Petra Camara! 

. .. .. 
••• 

\!V osobnej celi gotuje siQ na smierc siedmna
scie kobiet, ktore jutro z wielkC! pomp~ i z calym 
przyborem religijnym b~d~ rozstrzelane, nie razem 
w gromadzie, lecz ceremonialnie, pojedynczo. 

• 

l{si~dz 1\fatagorda, juz nam znany, '\vchodzi do 
ce1i Petry Can1ary, milczy dopoki wi~zienny po
zostal 'v celi, a potem zawola: 

- Nie, nie myl~ mnie oczy, ty nie jestes cork~ 
Andrzeja Fagota, ty jestes Petra Camara. 

- Czy chcesz moj Iosjeszcze pogorszyc? Jako 
cork~ Fagota skazano mnie na rozstrzelanie; jako 
Petr~ CamUl'Q kaz~ mnie rozcwiertowac, odpowie 
Petra. 

- Petro! ja tobie zycie przynoSZQ. Petro! wiesz 
czem t.y jestes ksi~ciu lllarszalkowi 1\iurviedro? 
Czy nie przemawialo w tobie serce przed chwil~ 
w kaplicy, gdy z tob~ rozmawial tak laskawie? 
Czy nie poj~las czem mu jestes, patrz~c w jego 

• 
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ciemno·granatowe oczy, tak prawie piQkne jak 
twoje, a tak niezwykle w tym kraju czarnookich 
Maurow potomka1ni zaludnionym. Ja na ciebie 
patrzylem z choru, i drzalem z bojazni i,ebys si~ 
nie wydala. 

Wielebny ksiQze, zagadkami przemawiasz do 
skazanej na smierc kobiety. Powiedz raczej co si~ 
stalo z Alfonsem de Villafranca, rzeknie Petra, 
nierozciekawiona tern co jej ksi~dz, Matagorda 
chcial objawic. 

- Alfons de Villafranca? odpowie ksi~dz oczy
wi 'cie zmiQszany, on podobno zdolal uciec z wi~-

• • z1en1a. 
Ksi~ze, nie zwodz umicraj~cej; powicdz mi 

czy si~ mam modlic za dusz~ swcgo mlodego na
rzeczonego? W zywam ci~ na Boga, nie klam, tylko 
powiedz prawdQ i natychmiast. 

- Modi si~ za dusz~ jego; od wczoraj jnz ona 
w r~kach Boga. 

Petry Camary oko pozostalo suchem, jej blada 
twarz nawet nie zadrgala. 

- Biedny Alfons! mu ial so hie wyrzucac ie In e
go nie zcz~scia star si~ i ~ o\vodem, rzekla na 'mierc 
skazana dzie"rica, a potem zapyta1a ksiQdza: 

'\Ti~c czcn1ze jest dla mnie ten wiarolomny 
czlowiek, ktorego nazywaj~ k i~ciem Murviedro? 

- Ojcen1 twoim, Petro. Ja go polq,czylem pod 
1U1Z\viskiem Baltazara de Pal area Jat temu dziewi~t
nascie tajemnym w~zlem slubnym, a pi~c lat te
mu, kiedym \Vas odwidzal w Torre Camara, matka 
twoja poz\voJiJa mi wyjawic tajemnic~ twego uro
dzenia tobie, ale tylko tobie, i przysi~dz musialem 
ze bez twego poz"rolenia nikomu innetnu tej tajem
nicy nie wyznam. \Vi~c z\volnij mnie od przysi~
gi Petro, biegn~ do k i~cia i oznajmiam mu ze 
Petra Can1ara nie zgin~la w obronie miasta, jak 
\VSzyscy mniemaj~, ze ona jest jcgo cork~. Ksi~ZQ 

niemial dzieci z sw~ drug!!- malionk~ i niczego tak 
nie pragnie jak potomstwa; jakze b~dzie uszcz~sli
wionym gdy siQ dowie ze blada ranna dziewica, 
ktorej glos tak go dzisiaj rozrzewnil, jestjego cor
k~ i pomi~dzy na smierc skazanemi, ktore jednem 
slowem nwolnic moze. 

- K i~ze, zakazuj~ ci tego, ja sama chc~ mu 
· wyjawic ze jest em jego corkq,, odpowie Petra, nie

wzruszona odkryciem tak wielkiej tajemnicy, i 
kl~ka przed kaplanem, prosz~c aby przyj~l jej 
spo,viedz. 

Narzeczona Alfonsa gotowala si~ na smierc, 
przeiyc go nie chciala, i nadaremnie ksi'!dz prze-

1\ SI~GA SwiAT A. Cz. I. R. VI 
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klo.dal dziewicy, ze ten si~ zabija i na kar~ Bogn. 
zasluguje, kto nie korzysta ze sposobow ratowania 
sie od ' tnierci. 

v 

Nieugi~ta dziewica nie nie odpowicd~iala, tylko 
prosila ksi~dza aby jej \vyrobil pozwolcnie napi
sania slo'v kilku do ksi~cia Mnrvicdro. 

l{si~dz uzyskal poz\volenie. Pctrze odwi~zano 
skr~powane r~ce i dano napisac proibQ do marszal
ka, a gdy j~ napisala, zatknQla papier za gorset i 
znow podala r~ce do ~l~:rQpowania. 

Reszt~ dnia i noc cal(}. przepQ<lzila najprzy
kladniej na modlitwach, wi~cej siQ modl~c za du
sz~ Alfonso. jak za wlasn<!. 

• 

);c * 
Wszystkie dzwony Granady oznajmily ze siQ od-

b~dzie uroczyste stracenie siedmnastu buntowni
czek. Wszystkie 'vladze wystq,pily w galo\vych 
mundurach, dwa tysif!ce duchownych w ornatach, 
pi~tnascie tysi~cy woj ka uwienczonego zwyciQz
kim wawrzynem, a na jego czele marszalek armii 
hiszpanskiej, don Ramon de las l~isueltas ksi~zQ 
l\furviedro. 

Chciano dac Granadzie srog~ naukQ.· Siedmna
scie kobiet skazanych na 'mierc uhrano w dlugie 
biale suknie i w czarne przepaski. I omiQdzy niemi 
bylo kilka rannych. Donna Petra miala glow~ 
obwi~zan~ i polowQ twarzy zasloni~t~ bandazem. 
OdpQtano delinkwentkom rQce; Petra zaslonila 
twarz chustkch z obawy by jej nie poznano. 

Na cmentarzu cholerycznych odbyla si~ egzeku 
cya. ad siedmnast~ mogilami sta,viono siedmna
scie delinkwentek, W odfeglosci dziesiQCiu krokow 
jednQ od drugiej, nie wiq,zq,c ich do palow; a przed 
kazd~ na pi~tnascie krokow sekcyQ. st.rzelcow cel
nych ~ nabit<1 broni<!. 

Przed Petr~ Camar~. za sekcy~ kt6ra do niej 
strzelac miala, stanq,l na koniu ksi~i~ Murviedro 
ze sztabem, przyci~gany niewiedziec jak~ sil~h ja
kim urokiem. 

- Czego dr.iysz, Petro? spyta ksi~dz Mata
gorda. 

- Z bojazni zeby mnie ukochany ojciec nie 
chcial ulaska wic. 

Przeczytano wyrok, i na znak dany przez mar- , 
szalka zacz~ly si~ egzekucye od prawego skrzydla. 
Jed en ty lko oficer komenderowal oddzialami strze
lajqcemi, post~puj'!c od jednego do drugiego. 

W miar~ padaj~cych wystrzalow odst~powali 
ksi~za ou swych pacyentek. Petra byla dzie,vi~ta 
z rz~du; juz si~ zbliza na ni~ kolej: piq,ta' szosta, 

10 
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siodrna jui padla w swoj grob, albo drga jeszcze 
nadnim. Juz ksi~dza l\1atagordQ odry,vaj~ od Petry. 

B(!.dz zdr6w, ojcze Baltaznrze Palarea! krzy
knie Petra, rzncaj~c papicr obciC!-zony piaskiem 
pod nogi ksi~cia 1\furviedro. 

- I>ctra Ca1nara! Petra amara! zawolalo trzy· 
dziesci tysi~cy ludu. 

vVtem oficer zakomenderowal: fuego! 
Petra Camara baletniczka padla, przeszyta sie

dmia kula1ni. 
"' 

Nazajutrz don Ratnon de las Risueltas, ksi~zQ 
Murviedro wpadl w oblq,kanie i chcia! sobie zycie 
odebrae; ale mu krolowa przeslala order zlotego 
rnna, i to go \vyleczylo z obl~kania i rozpaczy. 

SLIMAK I . 
• 

Pod tCm og6lnCm nazwi 'kiem rozumiemy za-1 tunki zupelnie si~ w niej zasklepiajl!-, jak np. Sli
zwyczaj w mowic potoc:znej '\V zystkie· st,vorzenia mak.. jadatny (IIelix pomatia). 
tnaj~cc cialo nliQkkic, zawsze wilgotne, wzbudza
jf!CC pewicn rodzaj obrzydzenia. l{zeczy,viscie tru-
dno powiedl.icc aby n1i~czaki same przcz iQ 
spl~awialy mile wrazenic, ale za to skorupy luz~ce 
im za schronienie ~;1 przcdmiotetn cieko.wosci i 
ozdobc~ tnk tuie zkan prywatnych, jako i gabine
tow zoolo~icznych. Owe n1uszle tak zadzi,villj~
ce piQknosci(!. kolorow i rozn1ai to ~ ciC! k ztalto,v, o 
nabycic ktorycb tyle nieraz siQ taramy, f1lnieszkn
u icm mi~czakow n1or kich \vaznycl1 ze wzglQdn na 
uzytki i dlatego tcz lepiej poznanych. Lecz ,vielc 
rodzaj6w tych zwierz~t zyje wylq.cznie tylko na 
l~dzic ; Sc1 to w og6le dro bne i nie tak pi~kne 
tworzcnia, lccz rownie wnzne a przynajmnicj bar

dzicj nu obchodzC1ce z tego 'vzglQdu, ze micszka
j~c ll:l polach i \V ogrodach, zywi!1 SifJ 1"0 ' linami 
ltt6re dla siebie upra,viamy i znaczne czyni~ szko
dy, skoro liczba ich 'vzro 'nie. 

Do takich l<!dowych nli<gczako\V nalczy slimak 
,v}a 'ci,vy, tak przez naturali t6'v nnzwany od sko
rupy, ktora jest pirulnie coraz WQziej do gory 
zwiniQta. korupa ta przyinoco\vana jest do ciala, 
i zwicrz~ za,vszc 9~ nosi na sobie. ialo jego n1a 
ksztnlt mysmukly, podluzny, opatrzone je t d \Vie
rna parami mackow ( z\vyklc rogami zwanych), 
z ktorych gorna jest dlui za i rna na ko11cach osa
dzone oczy. Nogi, to jest mi~ iste muskuly, sluz'!
ce zwierz~ciu do pornszania siQ, s~ od spodu pia
skie, i zmoczone zczegoln~ kleist~ wilgocith kt6-
r~ slimak pozosta wia na liscia.ch i pniach, i ktora 
tworzy owe srebrzysto-biale. przezroczy te kresy, 
oznaczaj~ce jego przejscie. Cialo tych zwierz~t 
wchodzi calkowicie w skorup~, i niektore ga-

• 

Jcstto naj\ViQkszy ze slimakow I~dowych i wa
zny zc wzglQdu na uzycie, ktorego rodzaj samo na
Z\vi ko wskazuje. Ma on skorup~ knlistC!, grubC!, ko
loru czcrwonawo lub rudawo-brunatnego, rysami 
poprzccznemi oznaczon~. Cialo z6ltawo-szare, mac
ki bled ze, podeSZWQ rozszerzon~. Skr~tow pi~c, 
od .~roclka ku obwodowi coraz wi~kszych; otwor 
skorupy znaczny. Gntunek ten zimuje pod n1chen1 
lub zicmi~ i zamyka si~ 'vtedy pokrywk~ wapienn~ 
t\vnrdC1, brudno-bialego koloru, od strony zewn~trz-, 

nej nieco \Vypnkl~. Slinlak jadalny micszka po 
ogrodach i polach, chgtniej w okolicach lesnych i 
gorzy tych. "\V calej Europie dosyc jest pospolity; 
i u nas nierzadko napotkac go mozna, osobliwie 
'v stronie poludniowej kraju. \V wielu okolicach 
by,va uwaiany jako 'vyborny pokarm, szczegolniej 
'v krajach nnd Dunajcm polozonych, ·gdzie nawet 
stanowi \vazny przedmiot hnndln i hoduje sifJ 'v o
sobnych, wylC!cznie na to przcznaczonych ogro
dach. 

r a obok dolqczonej tablicy przedstawiony jest 
bardzo pospolity europejski gatunek, nazwauy sli
mokien1 ogroiioW.IJln (1-Ielix hortensis Jllii/1). Bywa 
on, jak fignry okazuj<!, w nadzwyczaj licznych od
Inianach, zalezC!cych nietylko na zmianie kolorow 
skorupy, ale ina rozmaitej liczbie ciemnych pasow. 
~loznaby dzis do trzydziestu odmian naliczyc, lecz · 
my zastanowin1y si~ tylko nad najcz~sciej spoty
kanemi. Odmiany te w roznych okolicach rozma
icie s~ rozlozone, tak iz niektore z nich w jednych 
miej cowo 'ciach do najpospolit~zych, w drugich 
do najrzadszych nalez~. r· ajgl6wniejsz~ cech~ sli-

• 
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maka ogrodowego jest biala kraw~dz, czyli brzeg przez skorupq nawet <loskonale wi<lziec siQ daj~. 
wywini~ty ot\vorn skorupy, chociaz 'v okolicach Gatunek ten zamieszkuje szczeg6lniej srodko'v~ 
~tutgartu znajduj~ si~ najczqsciej egzcmplarze Eu,ropg. 
z ciemniej lub jasniej z6lt~ skorup~. Drugim cha- ,limak ogrouowy, jczeli si~ gdzie znajunje, to 
rakterystycznym znakiem jest pi~c ciemnych, spi- zawsze 'v znacznej liczbie; najlatwiej napotkac go 
ralnie zwijaj~cych SiQ pr~zkow, ktore przeciez U1ozna W lisciastych Jasacl1, W mlodych zaroslach, 
w wielu odmianach ulegaj~ n1o<lyfikacyom. Dwa po ogrodach, na pniach drze,v, na plotach lub 
z nich bowiem lnb wi~cej, a nawct wszystkie pi~c w chroscie. Lecz jakkol\vielc wszQdzie w tych 
niekiedy, }~cz~ SiQ razem, tworz~C jeden szcroki n1iejscach przebywa, przeklada jednak pewne tyl
pasek. Pasek ten pokrywa czasem cal~ powierz- ko tlrzewa i krzewy. '\tV okolicach Stutgartu naj
chni(!, tak iz pra,vdziwego koloru skorupy prawie cz~ ~ciej daje sig widziec na krzakach berberyso
nie widac, lub tez staje siQ w~zkim, a nawct zupel- wych, lecz takze na agre cie, porzeczknch i ma
nie giuie. Najpospolitsz~ barw~ slimaka ogrodo- linuch przebywa. Z6ltc, z pi~c razy prf!.zkowan~ 
wego jest czcrwono-brunatna, przechodz~ca nie- skorupcz, trafiaj~ siQ szczegolnicj w ogrodach, je
kiedy w r6zo'v~.h lub tcz w zywo czer\von~. Ubar- dnostajnic r6iowo-brunutne \V ,Nilgotnych lasach, 
wienie prCA-zk6w r6wniez znacznie siQ zmienia~ by- odmiana 1.as z pol~czonerni prq,zkami ( jakf.} przed
wa bowiem zupelnie czarne, czarno-brunatne, czer- ., ta,via .~limak .,.vyobrazony na srodku tablicy od 
wone lub z6lto-brunatnc. Zdar1.a siQ takze napo- lewej strony, czolgaj~cy siQ na kamieniu) napoty
tkac egzemplarze z pr~ikami przezroczyste1ni i kan~ by,va '\Y miQ zanyeh li 'ciastych lasach. Lecz 
jasniejszemi anizeli tlo skorupy. Niekiedy brzezki taki rozklad odmian nie wsz~dzie jest jednakowy i 
skr~t6w obwiedzione sq, pi~knym koJorem r6zo- w wielu okolicach by,va vtprost przeciwny. 
\Vym, co nadaje calemu slimakowi hardzo przyjem- Powszechnie znan~ jest powolnosc slimak6w 
ne wejrzenie. z jak'! odbywaj~ WQdr6wki z miejsca na miejsce; 

, 

limak ogrodowy wyst~puje \V bardzo ,vielu dlatego tez, L·koro kilkanascie egzernplarzy jakiej 
okolicach razem z drugim gatunkiem, tak z\vanym odtniany osi~dzie przypadkiem gdziekolwiek, zyje 
· limakiem le.~1llJ1ll ( IIelix n emoralis, 1.~. ). Oba te ga- tam ci<!gle, tak iz po kilkunastu na wet I a tach w tern 
tunki Ju<lzie nienaukowi uwazaj~ za jeden, chociaz samcm miejscu napotkac je mozna w znacznej 
znaczne pomiQdzy niemi s~ r6znice; lcsny bowiem n1as._ ie, jezeli tylko nieprzyjazne warunki nie 
stale jest \Vi~kszy anizcli ogrodowy, tak iz naj,vi~k- zmniejsz~ ich liczby lub nie wytQpi~ ich znpelnie. 
sze skornpy ostatniego, zalcd,vie mog~ si~ poro- W wilgotnej i chlodncj porze, szczegolniej rano 
wnac z najmniejszemi pierwszego. Ogrodowy rna kiedy dopiero co opadla rosa pokrywa rosliny, 
bialy brzeg otworu skorupy, gdy tymczasem u les- slilnaki s~ najzwawszcmi, lecz w miarQ zblizaj~ce
nego jest on czerwonawo-czarny. Co do odrnian, go ~i~ ciepla, coraz bardzicj trac~ swojQ rucha
te ,y obu gatunkach s~ nadzwyczaj liczne, a moze \VO '·c. \'7 gor'!cych poludnio,vych godzinach opa
nawet w slitnaku le ~nym liczniejsze; jednak egzem- nowywa je zupelna bezwladnosc, i wtedy, schowa· 
plarze z pr~zkami przezroczystetni nigdy jeszcze ne w swojej skorupie i przyczepione do spodniej 
napotkane nie by!y. Same zwierz~ta mniej pe,vne po\Yierzchni liscia, lub tez miQdzy kamieniami, a 
przedstawiaj~ r6znice, kolor obu od jasno-z6ltcgo, nawet pod ziemi!l!, czekaj~ dop6ki nadchodz~cy 
do ciemno-szarego si~ zmienia. 'vieczor nie wyrwie ich z tego odr~twienia. Zywi~ 

Trzecim, r6wniez miQszanym czasem z poprzedza- siQ krzc\vami i roslinami, ale dziko rosnC!cemi, i 
jC!cemi, gatunkiem jest sli1nak krzeu·owy (IIelix fi·u- w upra,vianych niewielkie czyni~ szkody; z tego 
ticum Jiii/1.). Ten jednak latwo daje si~ odroznic, I tcz powodu nie sq, bardzo niebezpiccznemi dla o
ma bowiem korup~ wgl~bionct-, to jest posjadaj~- grodow, a nawet niebrzydkie kolory ich skorup 
cq, otwor osiowy. Przytem skorupa jego jest dosyc w cz~sci je upi~kszaj~. 
cienka, pol przezroczysta, biala, szara, Jub bru- Biedne te i bezbronne stworzenia maj~ wielu 
dno-r6zowa, jednostajnie zafarbowana i rzadko nieprzyjaci6l. Nie Jicz~c czlowieka, kt6ry nie po
bardzo ozdobiona pr~ikami. Sarno zwiel'ZQ w ro- zwala im zbytecznie si~ rozmnazac, z pomiQdzy 
zowej skon1pie, je t zazwyczs~j rozowo-brunatne, zwierzq,l SSC!Cych }is i niektore inne mi~sozerne , a 
w biala,vej, ~6lte lub koloru mi~snego, i rna na so- z pomiQdzy ptakow szczegolniej gatunki drapiezne 
bie czarne lub czarno-niebieskie plamki, kt6re uiywaj<!- ich na pokarm, po skruszeniu cienkiej 
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skorupki. Z pomiQdzy owadow najwi~cej przyczy- czej obronic si~ nie mogq,, jak tylko schowaniem 
niaj~ siQ do ztnniejszenia ich liczby niekt6re wifJk· w skorup~. 
sze szczypawki ( Carabus ), przed kt6remi ina-

• 

--

POSJteGI 
MAR ~zAIJKA GERARD I BARONA LARREY. 

I ierw zy z tych dwoch pomnikow nowoczesnej 
sztuki rzezbiarskiej (ktorych wierne \Vyobrazenie 
podajcmy tn na zytn 
czytelnikotn), d l uta 
pana l{arola Cordier 
rna bye wkrotce,vznie· 
siony na jednym z pia
cow publicznych mia-
ta v ... erdun, i zostal wy

konany ze kladki do
browolncj \vspoloby
'vateli do tojnego mar~ 
szalka. Przed ta wia on 
Gernrd·a w 1nundurze 

n1a rs zalkowsk itn, 
jnko naczelncgo wo

dzu wypra"'Y aut\verp-
ki 'j. Dziclo to, \vy

tnwione \V roku ze
zlym na polach elizej
kich, z'vrocilo na ie-

bie flO\VSzechneJ: U\VUgQ 

ztH\\VCO\V a lubo nie-

litorzy zarzucaj~ n1u 

pe vrn~ oci~inlosc ukla.

dn, sumienne j e dnn k 
\vyko11czenie ta,via je 

w rz~dzie znakomit
szych ut\vorow tego
czesnej rzezby. 

• 

wszystkie prace tego artysty, cl1ociaz pod \vzgl~
dem akcessory6w traktowane troch~ niedbale. 

Rzezbiarzowi s 1 u z y l o 
• ntczaprzeczone prawo 

odziania post!gti Lar
rey'a mundurem woj
skowym; powinien byl 
jednak ukryc jezeli nie 
zupelnie. to przynaj-

• I • I • mnieJ w cz~sc1, ogrom-
ny palasz zawieszo
ny przy jego boku, na
daj~cy mu w oczach 
widza nieznajC!cego po· 
\volania barona poz6r 
DlQZa skorego raczej do 
zadawania ran, jak do 
leczenia onych. 

~'' spomniawszy o po· 
'!gach wzniesionych 

ku n c z c zen i u tych 
dwoch znamienito ~ci, 
kt6rych udzial w wo j· 
nach pierwszego cc-
ar twa francuzk i e

go tyle byl przewainy, 
uznajemy za sto O\vne 

przypomniec czytelni-
• 

kom 1\:si ~gi wiata glo-
wniejsze wypndki ich 
• • zyc1a. 

ill aurycy te ran 
·rard mar, zalek i 

Ge-
Pos~g barona Lnr

rey, naczelnego chirur· 
ga arm i i francuzkiej 
za czas6w N a p o 1 e o
nal, przyozdabia obec

Marszalek Gerard. 

par 
Francyi, ur. sifJ 4 k\vie
tnia 1773 r. w Danvil

liers w departamencie 1\Iozy {l\1euse). R.oku 17~1 
wst~pil jako ochotnik do armii polnocnej, i wal-

nie szkol~ lekarskq. w Paryzu. Jest to dzielo 
pana Robinet, 'vykonane z talentem cechuj(!cym 
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czyl po raz picrwszy w bitwie pod Fleurus .. pod cy strazy ty1nej, zaslanial jego odwrot od brzegow 
dowodztwem Jourdan'a. W szesc lat niespclna zo- Wisly ai do Elby. 
stal kapitanem w trzydziestej liniowej pol-brygadzie Przy rozpocz~ciu krokow nieprzyjacielskich 
i adjutantem Bernadotte'a, ktoremu towarzyszyl w roku 1813, dowodzil dywizy~ jedenastego kor
w kampanii nadrenskiej i we Wloszech. Po za- pusu pod nfacdonaldem, i walczyl na czele jej pod 
warciu pokoju w Campo-Formio, w takimie charak- Budziszyne1n (Bautz en). W nieszcz~sliwej dla 
terze pojechal z Bernadotte'm do Wiednia, i tam Francuz6w bitwie nad ICatzbaeh dosyc niebezpie-
w j a k i e j s zamieszce cznie raniony, ustq,pic 
ulicznej uratowal mu musial z placu bitwy. 
zycie. Z ale d w o wyleczony 
Posuni~ty na pulko- powr6cil w szerecri 

0' 
wnika, w z i ~ l udzial gd y drugiego dnia bi-
w bitwie pod Auster- twy pod Lipski em ci~z-
litz, i Ci~zko raniony, kt! ZllOW \V glO\JV~ o-
na placu boju miano- trz y1nal ran~. Udal si~ 
wany zostal komman· do Paryza, i cl1ociaz 
doremlegii honorowej. mocno jeszczc oslabio-
:\V stopniu jui jenerala ny, z rozkazn ccsarza 
brygady, odbyl kam- obj~l tam dowodztwo 
pani~ prusk~ z r.1806, dywizyj odwodowych, 
i w pami~tnej bitwie ktore 'v Paryzu two-
pod 'Vagram dowodzil rzyly si~ z nowo-zaci~-
jazd~ sask~, a 1ubo ce- znycb zolnierzy. 
sarz niekontent by l W kampanii r. 1814 
z jej natarcia, przyznal az do ostatn1ej chwili 
jednak ii Gerard su- okazywal m~ztwo i 
miennie dope}nil swej poswi~cenie b e z gra-
powinnosci. nic. Zawsze p raw i e 

"'\V latach 1810 i 1811 w utarczkacl1 gromit 
walczyl w 1-Iiszpanii, a \Vojska nieprzyjaciel-
powrociwszy do Fran- skic, lecz dla braku sil 
cyi, przeznaczony zo- dostatecznych nie mog{ 
stal do armii gotujq,cej korzystac ze zwyciQz-
i~ na wypraw~ 1812 r. twa. Do naj swietniej-

do korpusu pierwsze- szych jego czyn6w na-
go, kt6remu przewo- lezy wytr\va}a obrona 
dniczyl Davoust. Pod mostu przez rzek~ Au-
'molenskiem odzna- be w bitwie pod Lar0 • 

czyl si~ w oczach cesa- thiere ( 30 stycznia ), 
rza, a pod Borodinem, kt6rej zaniecha1 do-
\V miej ce rannego Gu- piero o polnocy, na 
din'a, dowodzil trzeci~ . Baron Larrey. wyrazny rozkaz cesa-
dywizy~ i \vywalczyl rza. Pod Montereau 
sobie stopien jenerala dywizyjn~go. Pod Berezyn~ I (18 lute go) Francuzi od rana juz walczyli bohater
z cz~sci~ korpusu Ney'a zaslanial przejscie armii, i sko ale bezskutecznie, gdy Gerard, obj~wszy do
trafnosci~ rozporz~dzen od ostatecznej ocalil j~ za.. wodztwo z rozkazu Napoleona, zmieni! nagle plan 
glady. Gdy po odjezdzie Murat'a wice-kr61 w!o- bitwy, rzucil si~ na nieprzyjaciol z niepowstrzy
skiEugeniusz obj~l naczelne dowodztwo niedobit- manym zap~dem, odparl ich i znaczne zdoby1 !upy. 
ltow wojska francuzkiego, Gerard, przewodnicz~- Po abdykacyi Napo1eona, Gerard otrzyn1al tru-

• 
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dne zlecenie sci:}gnienia zalogi z IIamburga, po
czem marszalek Suchet povvierzyl mn inspektor
stwo jeneralne pi~tej Uy\vizyi i UO\VOdzt\VO nad 
obozem w Belfort. Powr6t apoleona z Elby po
wolal go na nowo pod chor~gwic ce ar kie. Na 
czelc czwartcgo korpu u armii , 16 czerwca roz
strzygn~l wygran~ pod Ligny, zu co Inial przyrze
czon~ bulawQ mar~. zalkowsk~, i tylko klQska water· 
la{lska nie <lozwolila apolconowi stoso,vnego 'vy
gotowac po tano,vieuia. Osmnastego czer,vca, 
w dzic1l bit,vy pod W ntcrloo, zosto. wal pod rozka
zami marszalka Grouchy. 1\:orpus posuwal si~ 
drog~ ku Vavre. Gdy us!yszano od strony lasu wy
strzaly arn1atnic, Gerard radzil pospicszyc natych
miast w tym kierunku, przez co bitwa bylaby mo
ze znpelnie inny 'vziQla ohrot. Lecz w radzie 'vo
jcnnej przewaiylo zdanie Grouchy'ego i Vandam
me'a, opicrajQ.cych siQ na rozkazuch samego ccsa
rza. W chwili guy Gerard na czele picchoty chcial 
wtargn~c do wioski Bielge , kula nieprzyja.cielska 
przc zyla ntu pier i. l\1imo· to 'vszakze kazal sig 
przcnie 'c w 'lad woj ·ka ztt Lig ierQ (Loir(!), a gdy 
marszalek 1acdonald rozwi~zal arn1i<!-, otrzynutl 
pozwolenie leczenia si~ w Tours. 

Za powrotem Lud\vika J.
7 III, obj~ty postnno

wienicm lipco,vctn, ztnnszony byl opu ~cic .B"rn.ncyt!
i udal si~ do Bruk clli, gdzic za,varl Z\ViQ.zck nutl
zcnski Z Cork~ jencrnl-porucznika do \ T alene e. 
Ula kawiony 'v roku 1 ~ 17, zamie zkal \V wiej kiej 
swej posiadlosci \V departamencic ()isc. \V ]atach 
1 22 i 1827 obranr. dcputowanym, bronil z godno
, ci~ ltarty i pra w nn.rouu przeci \V roszczeniom 
ultra-rojalist6w. , 

Srod takich okolicznosci zastnla Gerard' a re,vo-
lucyn lipco,va 1830 roku. I o ktttastrofie, pia to\Yal 
przez kilkn micsi~cy n1ini terstwo 'vojny. Lud,vik 
lfilip miano,vnl go marszalkicm, tt na tqpnie 'v r. 
1832 parem Francyi. Pod minister t'vem Perier 
( w sierpniu 1831) obj<1l dow6dztwo arn1ii p6lnoc
nej , i na jej czele W przeCif!gu dni 13 wypar} 
Hollendrow z Belgii. 

Gdy w rozstrzygni~ciu sprawy belgij kiej mo
carstwa zachodnie przyznaly .. ..'\.nt,verpi~ kr6lo\vi 
Belgow, Francya zobowit!zala siQ postanowienie 
to wykonac sil~ or(Jia, i skutkiem tego mar za.lek 
Gerard 15 listopada 1832 r. wkroczylna nowo do 
Belgii. Po 24 dniowem obl~zeniu i bombardowa
niu, waleczny obronca cytadelli ant,verp kiej, je
nera} Chasse, podpisal kapitulacy~ (23 grudnia). 

Przy zmianie ministerstwa w lipcu 1 34 roku 

Gerard obj~l na novvo ministerstwo wojny, lecz 
zawiadywnJ nicm tylko do 29 pazdziernika tegoz 
roku. Po smierci ksi~cia Treviso r. 1835 zostal 
wielkin1 kanclerzem legii honorowej, a po mar
szalku Lobau nnczelnym do,vodzc~ g'vardyi naro
dowej w departamencie ekwany {11 grudnia 1 38 
r.). W czasie rozruch n z dnia 12 m~j a 1839 r. cner· 
giczne jego wyst~pienie gl6,vnic si~ przylozylo 
do przywrocenia porz~dkn. l{oku 1842, z powodu 
coraz wiQkszcgo o labienia wzroku, odstq,pil <lo
wodztwo gwar<lyi narodowej jeneralowi Jacque
minot . • U marl w kwietniu 1< 52 r., mo.jq.c lat siedtn
dziesiq.t dzie,vi<ac. 

"• .... 
••• . ,. 

• •• ••• ' 
Jau Do1ninik baron L11rrey, jeden z najslynniej-

zych cliirnrgow tegoczesnych, urodzil si~ r. 1766 
w l~eun<.lean niedaleko Bagneres de Bigorre. Zo
stawszy sierot~ w 13 roku z ycia, oJbyl pierwsze 
nauki pod kierunkicm swego stryja, znako1nitego 
chirurga 'v Tuluzie. Roku 1787 w konkursie otrzy
nlnl miejsce chirnrga marynarki, i na pokladzie 
fregaty In Jl ip,'illlnle odhyl podroz do Ameryki pol-

,. 
nocneJ. · 

Powroci,vszy do Francyi, ksztalcil siQ dalej pod 
kicrnnkien1 abn.tier'a, i otrzymal miej ce drugie
go lekarzo, przy hoteln in\valid6w. Roku 1793 po
'volany do ar1nii, rozpoczt!l szereg czynow gorli
\VO · ci i pos,viQccnia, ktore mu 'v sercnch przyjaciol 
lndzkotici najtrwalszy wy ta,vily pon1nik. W szyst
kie bojowiska z czusow dyrektoryntu konsulatu i 
cesarstwa \vidzialy go 'vylunego calkiern na po
slngQ cicrpiqcych, opntrnj~ccgo rannych po 'rod 
ognia nieprzyjaci6l, lnb odwoz:t-cego ich za pomo
c~ organizowanych przcz .._ iebic srodkow trauspor
towych. 

Roku 17~4 wzi~l udzial w 'vyprawie przeci\v 
J(orsyce. Zan1ieszkal pozniej w Tulonie, i zalozyl 
tam szkol~ chirurgo,v, a w r. 1796 zo tal profe so
rem przy szkole n1edyczno-0hirurgicznej w Val
de- Grace. Bonaparte r. 1797 po\\"olal Larrey'a do 
'Vloch, a ·w r. 1798 zabral go z sobq. do Egiptn, 
gdzie armii francuzkiej i1iezmierne 1vy ' 'viadczyl 
uslugi. Roku 1\,;05 miano\vany in pektorem jene
ralnym lui by lekar ko-wojsko,vej., \Ve 'vszystkich 
kampaniach uieod t~pnie towarzyszyl .... :-rapoleono· 
wi, ktory tez w testamencie swoim nazwal go naj
cnotliwszym z ludzi i zupi nl mu I 00,000 fr.ankow. 

Nietylko od cesarza Francuzow lecz takze i od 
obcych monarchow Larrey otrzymywalliczne do-

t 
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wody !aski i uznania. Szczegoln~ jego zaslugQ 1 36 zlozyl urz~d s \voj przy hotelu inwalidow, 
stano\vi urz~dzenie warmii francuzkiej ruchon1ych nie przestajt!C j ednak bye czynnym w innych ga
ambu1ans6w do odwozenia rannych z pol a bitwy, lQziach admini tracyi lekarskiej. Odby\vszy w r. 
ktory to srodek, praktycznie obmyslony i encrgi- 1 42 podr6z in pekcyjn~ do Afryki, zaniemogl 
cznie \vykonywany, krocion1nieszcz~sliwychprzy- w powrocic, i 20 lipca tegoz roku, po kr6tkiej 
ni6sl ulgQ w cierpieniu. Ubostwiany przez armi~ chorobie, zakonczyl w Lyonie zywot swoj pelcn 
calC!, po bitwie podEylau zostal komandorem lcgii zaslngi. 
honoro,vej, a po bitwie pod \IVagram baronem, l1niQ Larrey'a chlubnie jest znanem w swie-
z pensy~ doiywotniq, 3,000 frank6w. cie naukowym. Z dziel jego, ktore przeloiono na 

vV cza ie stu dni Larrey zo.jC!l napowrot poprze- wszystkie pra,vic jQzyki europejskic, wymieniamy: 
dnie s'voje ptzy armii stanowisko, a w bit,vie pod ,,Sur /.es rnnpulations des 1nembres it Ia suile des 
\Vaterloo raniony, dostal siQ do nicwoli. Po dru- coups de /ezt"'; llelations ltistoriques et cltiru1·gicales 
g iej restauracyi zostal wprawdzic naczelnym chi- de /,'expedition rle tar11uJe de l' Orient; JJfelnOiJ·es de 
rurgem gwardyi kr6lewskiej, czlonkien1 ogolnej 1nedicine et de cltirurgie militairt ; Jlecuez·t de nte
rady lekarskiej i chirurgem jeneralnym przy bote- 1noiJ'l'.· de cltirurgie; Ctinique chirurgicate exe1·cee 
lu inwalid6w, ale utracil uposazcnie dozywotnic particulierenzent tlans le.s ccunps et les hopitauw mi· 
3,000 frank ow, ktore dopiero w r. 1818 osobnCJ: /.ilaires, de puis 1792 fusqu'en 1829. Brat jego, Klau
uchwal~ izby deputolvanych zostalo mu powr6co- dyusz Franciszek I-Iilary ( t 1819 w Nismes), i 
nem. 'V roku 1 20 akademia nauk mianowala go stryj (t 1827 professorem w Tuluzie), znakomitej 
swoim czlonkiem, a poprzednio jcszczc przyj ~ty takze w za\vodzie lekarskim uzywali slawy. 
zostal do grona instytutu francuzkiego. "\V roku I 

RZECZYPOSPOLITE PERU I BOLIWIA. 

Liczne latlCUchy rownoleg!e ICordylleroV\" .. t\.me- 1 Callao i Ariea glownemi S!!- przystaniami w Peru; 
ryki poludniowej zamykaj~ CZQStokroc pla ko- Boliwia zas p o iada j eden tylko, i to dosyc lichy, 
'\vzgorza znacznego wyniesienia, od ktorych pa-
ma gorzy tc ci<!gDf! sig w kiernnku \vschodnim. 

Ponic,vaz najwyzszy z tych lancucho\v lezy blizej 
zachodu, przeto ogolny spadek l(ordyllerow strom
szy je t od strony oceanu • pokojnego nnizeli od A-
tlnntyku. ndbrzezne stoki zachodnie, w szerokosci 
od piQciu do siedmdziesiQciu mil gcograficznych, 
})O naj,viqkszcj cz~sci malo-zyznemi s~ stepami, a 

w 'vyz zym jevzcze stopniu nieurodzajnosc t~ na
potykamif w krajach lez~cych na zachod Cordille
ra de lo ndes, jak niegdys wylf!,cznie zwano 
laucuch od polnocy ku poludniowi przerzynaj'!-cy 
Ecuador, P eru , Boliwi'! i Chile 1 ). Dlatego tez 
pobrzeza tych kraj6w niewiele s~ roz,vini~te, a 
w stosunku do rozci£!glosci swojcj daleko mniej 
posiadaj~ dobrych portow jak brzegi wschodnie, 
wzdluz oceanu atlantyckiego. Payta, Lambayeque, 

1) Dzi · _ pod nazwiskiem And<hv rozumiemy zbioro\VO 
lYszystkie lancuchy g•>rzyste Ameryki poludniowej . 

.. 

port, Cobija czyli Puerto de Ia Mar. ajiyzniejsze, 
najbogatsze, lecz razem naj1nniej znane, prowincye 
rzeczypospolitych P eru i Boliwii tworz~ plasko
wzgorza wschodniego stoku ICordyllerow, polozo
ne na poludnie rzeki ~1aranon czyli Amazonki i 
granicz~ce z Brazyli~. Gdy z czasem na Marano
nie ustali siQ zegluga parowa, co niezawodnie na
stCJpi w niedalekiej przyszlosci, wtedy potQzna ta 
rzeka stanie si~ drog~ lq.CZ(!.C~ EuropQ i calC} ludz
kosc \vschodni~ z .. meryk~ poludniowC!. !{rainy 
nad poludniow~ CZfJSCi~ oceanu Spokojnego zna
cznie przez to zoslan~ zblizone do naszej cz~sci 
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vV roku 1777 lliszpaoia dokonala nowego po
dzialu swych posiadlosci amerykanskich. Powstalo 
ztf!d pi~c wice .. kr6lestw: Nowa Hiszpania czyli 
Meksyk, Peru czyli Lima, Nowa Granada w polt!
czeniu z Quito (Ecuador), Rio de Ia Plata i Bue
nos Ayres; nadto osm jeneralnych kapitanat6w: No-



wy Meksyk, Guaternala, Chile, Caracas (Vepezu
ela), 1\:uba, Portorico, Luizyana z Floryd~ i Do
tningo. W cdlug tcgo podzialu ndministracyjnego, 
po oderwaniu siQ poznicj zem od IIi zpanii, po
wstala wiQksza CZQSC niezawislych rzeczypospoli
tych poludniowo-an1eryknuskioh, z wyj~tkiem pra
'vie tylko Pern i Boliwii. 

Teraznicj za Boliwia, maj~ca rozci~glo 'ci okolo 
350,000 1nil k\v. nnO'ielskich, z niewielk~ stosunko
wo i zlozon~ po wiQk zcj CZ<J I ci z Indyan ludno
' ciCJ:. ktt)rf! jedni podaj~ na 800,000, inni na p6ltora 
milionn, nalcznla nz po rok 177'- do vice-krole-
twa !>ern czyli Litny. Przylq,czono j~ potem do 

Bneno .. -AyrCls, z zachowanicm jcdnak nazwi ka 
wyzszcgo !>ern: Boliwar, z przydo1nkiem el Liber ... 
tatlo?', oswobodziciel An1cryki ~rodkowej od jarz
ma hiszpan kiego, oglosil j~ w r. 1825 panst,vem 
niezalczncm, i nadal jej swoje naz,visko. Odoso
bnicnic to od Peru, z ktorem Boliwia, dla ,v]asnej 
korz y '·ci, po,vinna by la pozostnc politycznie zlC!t
czonq,, tala ~iQ \V dol zym cza --ie powodem CZQ-

tych wojen i proineao kr\vi 1·ozlewu Linia od
granicznj~cn Peru od Boliwii ciQgnie iQ \vzdluz 
Rio l)c agnadero i jeziora Titicaca. 0 rozciC!glo
sci i ludnosci Porn podania takzc bnrdzo ~ roz· 
tnnitc i do,volne: nn.jpo,vszechni ~j jcdnnk tcj rze
czypospolitrj naznaczo.jt! po,vicrzchni 600,000 mil 
k\v. angiel kich i 1,400,000 lndno 'ci: Indyan, e
grow, plcn1ie11cow kaukazkich i tniQ zni1co\v, po 
'vi~k z6j CZQ ~ci obie nicna\vi tnych. 

'Valka o nieza,vi lose kolonij hi zpal1 kich od
nio law Peru o tateczne "'Wei tnno,vcze z\vyci~z
t,va. \V bitwie pod Junin do,Yodzil au1 Boli"'ar, 
\V bitwie pod .A .. yacncho adjutant jcgo, jeneral "u
crc. Odtt!d IIi zpnniu prze tala. bye trnszn~ dla 
nicpodlerrlo ~ ci rzeczypo politych nn1erykanskich, 
ale grozi}a in1 S\vnwola i snmolub ·t,vo o \Vobodzo
nych nagle nie\volniko,v. 'Vzujctnue "' polznwo
dnict,vo i niech~c 'vynikaj~ca ze to unko\v miej· 
sco\vych wywolaly rozdwojenie i \valki 'vcwn~trz
ne, ktore mlodyrn tytn pan~t,vonl zadaly rany dzi' 
jeszcze nie ulcczone. Podzial da,vnego \Vice·kro· 
lest\va Peru na d wa o obne kraje, Peru i Boli,vi~, 
na.stq.pil wkrotce po bit,vie pod 1\.yacucho. Zwy
ci~zkt jenera! ucre przekroczyl rzek~ Desagna
dero, stano,vi~c~ dot<1d granic~ xni<cdzy 'vyzszen1 i 
nizszen1 Peru, i Z\volal do Cl1uqui. aca zgromadze-
·nie stan ow pra,vodn \vczych. To ,v]a 'nie zgroma
dzenie, zgodnie z zyczenien1 Boliwara, uchwnlilo 
niepodlegl osc \Vyz zego Peru. r aj wyzsz:,t. wladz<J 
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otrzymal dozywotnie oswobouziciel Boli \Var; za
st~pc~ jego obrano jenerala ucre. U!ozona przez 
kongres (1826 r.) konstytucya otrzymala zatwier-
dzenia Boliwara, ktory sam udal siQ do Boliwii i 
poczynil tam wiele pozytecznych ulepszen, miano
wicie w systetnie wycbowania. 

J eneral don Ramon Castilla prze\vazny takze 
wzi~t udzial w wojnie o niepodleglosci peruanskCJt. 
Od r. 1830 we w zystkich zarnieszkach we\vn~trz
nych widzietny go stoj~cego po stronie 'vlndzy 
legalnej. W wojnie domo\vej z r. 1834 trzy1nal za 
prezydentem Orbegoso, dopoki ten dobrowolnie nie 
poddal siQ rz~dowi boliwskicmu i jego prezyucnto
\Vi, Santa Cruz. \Vtedy Castilla udal i~ do Chile, 
i pol~czywszy SiQ tatn Z niecb~tnemi narzuconej 
wladzy Santa Crnz·a,zdola! j~ ohalic, i sam obrany 
zostal prezydentem. Pod jego zarz'!clem ( 1 45 -
1851) rzeczpospolita peruanska niP,znan~ dot~d za· 
kwitla pon1y ~ lno 'r.i<!. Castilla sumiennie \VY konal 
uchwalon~., \V I-Iuancazo 10 li topada 1 :)39 r. kon
stytucy~. ''r edlng tego prawa zn adniczego \vln.dzQ 
wykonawcz£!. piastuje prezydent, obieralny na lat 
ze'c i pobiernjf!cy pen yi 40,000 pia trow. ~Vla

dza prawoda,vcza nalezy do kongre u podzielone
go no. d \Vic izby: deputo,vanych i enutoro\Y. Izba 
deputo\vanych co d,va lata odnn,via i~ w jednej 
trzeciej czQsci, i7.ba senatorow co cztery lata 'v po
}o,vie. Obie izby, po'v tale z bezposrednich wy
boro\v, zbierajt!- si~ tylko co dwa lata, ito na krot· 
ki przeci'1g cza ·u. Prezydent n1a sobie przydan~ 
radfJ stanu, zlozon~ z piEJtnastu czlonko\v obieral· 
nych przez izby; jest to rodzaj nieu tnj<!cego komi
tP.tu, ktory czu\va nad utrzytnanicn1 kon tytucyi i 
'ci len1 'vykony,vanietn pra,va. Przc\vodnicz~cy 
w radzic stanu, na przypndek nicobecno ~ci, choro
by lub ~tnierci prezydenta, za tQpuje go cza owo. 
vVladza s~do,va ustana,viana takze przez kongres, 
sklada si~ z f!du naj 'vyzszego, z q.do'v apellacyj
nych po n1ia tach pro,vincyonalnycll, z s~dow pier
wszej instancyi i z s~dO\V pokoju. Potrzeba. nowe
go pra,voda\v"'t,va uczuc i~ dala zaraz po \Vy\val
czeniu nicpodlcglo~ci. 1V tym celu utworzono ko. 
mitet z pra,vnikow ktory w przeci~gu lat kilku 
wygoto,val i przed tawil kongre o'vi wypadek 
s\vojej pracy. Dzi~ki tym 'wiatlym u ilowaniom, 
Peru po~iada dzi' bardzo dobre kodek y: karny, 
Sf!.dowy, cywiluy i handlo,vy za ktorych podstaw~ 
posluzylo slynnc pra,vodawst,vo luizyat1skie. 

Pannjq.cQ. \V kraju je t religiia rzym ko-katolicka, 
i dotychczas na\vet czlonko\vie innych 'vyznnn nie 
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mog~ otrzymac prawa obywatelstwa. Lima jest 
stolic~ arcybiskupa, pod ktorego zwierzchnictwem 
zostaje pifJciu biskupow: w Trujillo, Chacbapoyas, 
Ayacucho, Cuzco i Arequipa. Oprocz duchowie{l .. 
stwa swieckiego, znajduje si~ tu mnostwo zakon . 
nikow i zakonnic, na ktorych utrzymanie , jak za 
czasow hiszpanskich' pohieran~ jest dziesi~cina. 
Panstwo eale dzieli si~ na 11 departament6w i 63 
prowincyj, rz:tdzonych w sposob centralistyczny. 

a czele kazdego departamento stoi jeneral-guber· 
nator, lCAcz~cy w swcj osobie w!adz~ cywiln~ j 

wojskow~. 
Prezydent jeneral Castilla szczegoln~ takzo 

zwracal uwagQ na liczne ulepszenio, jakich wyma
gala administracyarzeczypospolitej. ] inanse przez 
dlugoletnie wojny domowe zostaly podkopane i 
armia niepomiernie powi~kszon~. Marynarka zato 
byla zaniedbanq,, a zwlaszcza czuc si(J da,val brak 
paroplywow. Dla usuni~cia tych niedogodnosci, 
potrzeba bylo otworzyc krajowi nowe zrodla do. 
chodow, i zarazem postarac si~ o korzystniejsz~ 
eksploatacy~ dawnych. Najwazniejsze dzi 'miejsce 
w budzecie przychouowym Peru zajmuje guano, 
ktorego sprzedaz przenosi nawet zyski z kopttlni 
srebra i merkuryusz u. Czysty dochod z guana 
czynil w ostatnich latach trzy do czterech milio
no\v talar6w hiszpanskich' a nicma w~tpliwosci ie 
znacznie si~ jeszcze powiQkszy. 

Obszerne sprawozdanie przedstawione kongre
sowi przez jenerala Castilla przy zlozeniu prezy
dentury (20 marca 1851), zawiera jasny i pociesza
j(!cy obraz poczynionych 'v czasie zarzq.clu jego 
ulepszen. Bacznosc prezydenta zwrocon~ byJa 
glownie na zmniejszcnie dlugu publicznego, ktory 
przed \vojn~ o niepodleglosc wynosil juz 13 milio
now pia trow; pozniejsze zas potrzeby spowodo
waly zaci(!.gni~cie w Anglii nowych poiyczek, 
pod bardzo uci~zli,vemi warunlrami. vVedlug ukla
du prezydenta z wierzycielami (1849) dlug czynny 
ustano\viono na 1, 16,000 f. st., bierny zas na 
1:900,000 f . t., na ktorych amortyzacy~ budzet 
obe.jmuje po 9,500 fnnto\v rocznie. 

"kutkiem nieporozumien powstalych z 'vierzy
cielami angie! ·kiemi, prezydent Echenique, nast~p
ca astilly, wyslal \V roku 1853 swego ministra 
karbu, })1anuela de i'1endiburu, doE uropy. j\Jendi

buru znegocy.o,val \V Londynie now~ pozyczk~ 13 
milionow pia trow, z procentem 4 1/ 2 , i pokryl tym 
sposobem caly dlug czynny panstwa peruanskiego. 
""'ieprzyjaciele jednak prezydenta powstawali na 

KSil;GA SwrATA. Cz. I. R. "'\7J. 
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ten srodek :finanSO\Vy, obwiniaj~C go 0 naduzycie 
wladzy, co stalo i~ powodem ponowionych nie
sna~ek, a w koncu upadku Echenique'a. 

J enernl Echenique, urodzony roku 1 08, pocho
dzi ze znakomitej rodziny amerykatl.skiej, i bylko
lejno kon1endantem departamentow polnocnych, 
jeneralem brygady, radcCb stanu, ministrem wojny 
i przewodnicz~cy1n w radzie stanu. Wszystko to 
wrozylo jaknajlepicj 0 przyszlych jego rz~dach, a 
pierwsze poselstwo jego ( 20 kwictnia 1 51 ) na
dzieje te utwierdzilo. ,Stopniowe zmniejszanie 
eel, mowil nowy prezydcnt, g.z <lo osi~gni~cia zu
pelncj wolno 'ci handlowcj, oraz sci~gniQcie obcych 
sil roboczych z Enropy, powinno bye teraz glo
wnytn naszym celem, !(raj nasz powinien korzy
stac z do ~wiadczenia innych narodow, tlnikac da .. 
wnych blQdow i chwycic sig 'rodkow post~po
wych.'' 

W istocie rz~d czynnic wzi~t sig do dziela. 
'tV roku 1< 53 z dwoma prywatnemi przedsi~bier
cami zrobiono uklad o dostarczcnie w ci~gu lat 
szesciu 13,000 kolonistow, z ktorych kazdy po 
przybyciu na miejsce otrzymujc 30 piastr6w i ka
wal gruntn. Z rzecz~pospolit~ Chile zawarto trak
tat polityczny i handlowy; z Brazyli~ porozu .. 
miano si~ co do zeglngi na rzece Amazonek, a 
z uni(! polnocno · ameryk~u1sk~ co do stosunkow 
wzajemnego han<llu. Dla podniesienia przemyslu i 
ozywienia ruchu wewn~trznego uzyto wszclkich 
srodko\V no,voczesnej cywilizacyi. Obok zakupu 
paroplywo\v, rzCJ:d zaj~l si~ budowq, dr6g zelaznych, 
z ktorych ~edna, l~czC!ca Tacna. z portem Arica, 
jest dzis na ukonczeniu. 

l(olej zelazna z Tacna do Arica jest prawie wa
zniejsz~ jeszcze dla Boliwii jak dla Peru. ...t\.zeby 
z Boliwii clostac si~ do oeeanu Spokojnego, trzeba 
przekroczyc Andy, co koszta transportu do tego 
stopnia po<lwyzsza, iz tylko najcenniejsze przed
mioty, jak szlachetne metale i kora chiny, mog~ 
bye t~ drog~ przcprowadzane. A jednak Boliwia 
jest jednym z najbogatszych krajow na swiecie, i 
potrzeba jej tylko srodkow kommunikacyi, aby 
nadmiar swoich plodow innym udzielala narodom. 
""\Ve wschodnich jej departamentacb bawelna, trzci
na cukrowa i tytun rodz~ si~ ob:ficie bez uprawy, a 
liczne kopalnie czekaj~ tylko maszyn i kapitalow 
europejskich, by przyniesc pion nierownie bogat
szy jeszcze niz \V czasach panowania hiszpanskie
go. Hiszpanie pracowali bez ladu, bez systemu i 
bez zachowania sposob6w ubezpieczaj~cych ko-
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palnie od zalania, a skoro tylko woda ktorej dosifi- po lewej stronie wpadajC~:ce do Beni wszystkie 
gla, natychmiast jCA- porzucali. Do przyczyn niedo- prawie tocz~ zloty piasek. Gora an Tomas w Chi
statecznej eksploatacyi dawniej zej zaliczyc jeszcze quito posiada zyly zlota rozci~gaj~ce si~ na 16 
wypada powstanic z roku 17 1, wojn~ miQdzy I-Ii- mil gcograficznych, a dalej w krainie Guarayos 
szpani~ iAngli~ i nareszcie 'valkQ o niepodleglosc. leiy Cerro de San Simon, zk~d jezuici niezmierne 
Rok 1804 sprowadzil glod i zaraz~; bogata pro- dawniej ciC!gnQli zyski. 
wincya Lipcz zatnienila siQ \V pustyniC!; z 90 hut I taki kraj dingo znajdowal siQ \V koniccznosci 
Potosi zostalo tylko 13, a i te jeszczc spalili po- bicia lichej monety. Piastry boliwijskie mialy za
zniej rojalisci' jako punkta obronne powstancow. ledwo polow~ nominalnej swej wartosci, a wpro
w lconcu poiyczki przymusowe i ogromnc kon- waclzone massami do Peru, wiklaly tam stosunki 
trybucye do rcszty zniszczyly pracowitych gor- pieniQine. Rz~d w Limie uzalal si~ ze dobra mo·
nik6w i hutnik6w . . l(omu wiadomo jak wielkich neta perua11ska niknie w kraju Sf!siednim i zostaje 
srodkow wymaga dzwignienie tej galQzi przemy- tanl przebijan~ na gorSZC!. Boliwia ukladem za
slu, w kraju gdzie niemajuz ani hut ani gornikow, wartym w r. I 47 zobowi~zala si~ zaniechac tego 
ten dziwic siQ nic moze nQdzncmu dot~d stanowi falszerstwn. i wycofac z obiegu swoje piastry; wa
kopaln boliwskich i peruat'1skicb. runki te jednak nie zostaly dopelnione, a pclno-

Cerro de Po to i, olbrzymia gora o trokrQgowa n1ocnika peruanskiego, domagaj~cego si~ wyko
wzniesiona na 15,000 stop nau powierzchni(!. mo- nauia ukladu, 'vydalono z kraju w sposob dosyc 
rza jest niezawoduie, nie 'vyjn1ujt!c nawct Kali- nieokrzesany ( marzec 1 53). Wtedy prezydent 
fornii, najobfitszym skladetn szlachetnych mctalo\v Echenique obsadzil port boli,vijski Cobija, jako 
na ziemi. Od czasu odkrycia az po rok 1 46 wydo- zaklad dotrzymania ngody. 
byto ztamt~d nn11n~ 1,651, 721,57., talaro'v hi zpan- W tym amytn prawie czasie ogloszono w Lin1ie 
skich, a bogact,vo kopalni i teraz bynajtnni ~j i~ li i jednego z tamecznych mieszka1l.c6w, bogatego 
nic zmniejszylo. Dzi ' jeszcze sht,vna ta g6ra, po- kupca Dominga Elias, \V ktoryn1 au tor do,vodzil 
milno ze do eksploatacyi jej nic uzyto ani jcdnej ze pl.·zy za,varciu nowej pozyczki w nglii licz
ma zyny, ani jedncgo z licznych ulep zen 110\VO- nych dopuszczono SiQ nadniyc. Wy lanego do 
cze nej nauki, do tarcza rocznie przeszlo D1ilion Londynu mini tra karbu Manuela de l\lendiburu, 
pia tro\v· a jeduak erro de Poto i je t tylko punk- calc otoczenie prczydcnta, a posrednio i jego sa
tern gorujf!,CJUl pasxna mctaliczuego, ktore ro\vne- mego pistno to ob\vinialo 0 szalbierstwo. Echeni
go obie nie rna na S\viecie. iemniej zej 'vaino- r que nic ograniczy l SlQ na publicznem odparciu tego 
sci w prowincyi Potosi ~ kopalnie Guarigunri i zarzutu, lecz kazal Eliasa wtrf!,Cic do wi~zienia. 
Mochamarka, oraz kopalnie pro,vincyj Lipez, Chi- Oakarzyciel zdolal uj I c do Ecuador, a lubo kon
cas, Porco i hayanta, od 60 lat zaniedbane i ~wie- gres pochwalil wszystkie kroki prezydenta, ogolne 
zo dopiero napowr6t otworzone, zk'!d \v krotkim jednak poruszenie przeciw niemu nie ustalo. 
cznsic wybrano sun1m~ 3,000,000 talarow hi:;zpati· Eli a w koncu 1~ 53 r. powrocil do Peru z dose 
skich. Prowincya Arque znan~ jest takze z nie- lieznym zast~pem i podni6 l chort!giew buntu. 
wyczerpanych kopalt1 rebra , jak nie1nni I j pro- ICilka miast znaczniej zych przylCA-czylo si~ do po
wincya Oruro, ktora ama jedna podobno do tar- wstania, na ktorego czele stan'!l wkrotce powsze
czyla koronie hiszpa:llskiej 40 miliono'v pia tr6w, chnie po,vazany byly prezydent, jenera} Ca tilla. 
jako piC};ta cz~ ~6 czystej produkcyi S\voj ej. ~1anife tem swym z 13 stycznia 1 ~54 r. zarzucal 

Niemniej bogat~ je ·t rzcczpo polita i 'v zloto. on Echenique'o,vi naduzycia i zbrodnie stanu, 
Prowiucye Chayanta, Copnsica, mayapampa, z ktorych ten dostatecznie oczyscic si~ nie mogl. 
Chuita, Tacononi i Choquenta slynf! z obfito 'ci ,,.,. ygnani z kraju pod rz~dem dotychczaso,vym, 
tego kruszcu, a niemniejszcj podobno 'vydajnosci wr6cili teraz i przyl<!czyli si~ do pow tania. Eche
s~ plukarnie zlota nad brzegami Rio :--.an J llan niquc robil najwiQk ze wysilenia, i zdolal opierac 
w prowincyi Tarija. Pod Pomabamba odkryto si~ przeciwnikon1 przez rok caly. Dopiero krwawa 
ogromny obszar, w ktorego pulchnionej ziemi bitwa pod La Palma, niedaleko Limy, ( 5 stycz
znajduje si~ mnostwo brylek zlota. \V departa- nia 1 55) pozbawila go wladzy i zn1usila do ucie
roencie Cochabamba zlotodajne poklady przynio- czki. Byly prezydent rzeczypospolitej peruanskiej 
sly juz dot~d okolo 10 milion6w piastrow. Rzeki zyje teraz z kilk~innemi pretendentami amerykan-
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skiemi w Nowym Y orku, i czeka chwili w kt6rej 
b~dzie mogl zbrojnie powr6cic do swej ojczyzny. 

Wier,zorem tegoz dnia w ktorym stanowcze od· 
niosl zwyci~ztwo, ,oswobodziciel'', jak teraz na .. 
zywaj~ jenerala Castilla, przy radosnych okrzy
kach tlumu odbyl wjazd do Limy, i wkrotce kraj 
caly poddal mu si~ bez oporu. Pierwszym srod
kiem administracyjnym nowego wladzcy, srodkiem 
ktory stat siQ przyczyn~ przewrotu spolecznego, 
bylo oswobodzenie niewolnik6w. Echenique bo
wiem wydal dekret uwalniaj~cy tych niewo1nikow, 

• 
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ktorzy siQ za nim oswiadcz~; dla odj~cia wi~c prze
ciwnikowi t 'j potnocy, Castilla oglosil zupeln~ 
emancypacy~, przyrzekaj~c w pozniejszym czasie 
wynagrodzcnie wlascicieli ze skarbu publicznego. 
'tVyzwoleni niewolnicy, skupiwszy si~ w bandy, 
zagrazaj~ obecnic zyciu i wlasnosci dawnych swych 
panow. Stronnictwo Z\vyci~zkie, pod!ug zwycza
ju miej cowcgo, bardzo nieludzko obchodzi si~ ze 
zwyci~zonemi. Gilotyna, tak brzmi~ ostatnie wia
domosci z Limy, pracuje nieustannie, i wielu mic
szkanc6w ucieka z nieszcz~sliwego kraju . 

• 
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ZAKLADY ZEGLUGI PAROWEJ NA SOLCU 

W W ARSZA WIE . 
.. 

PRZEZ 

J. Kr. Pietraszka. 

Wiadomo ze Gdansk z dawien dawna najwa. 
zniejszym byl punktem na brzegach morza bal
iyckiego dla zbozowego handlu, czego najlep
szym do\vodem SC!- cyfry list wywozowych wszel
kiego gatunku zboza z pomienionego grodu, od r. 
1660-16 0, kt6re nas przekonywaj~ iz w prze
ci~gu 20 letnim po 34,560 lasztow zboza odcho
dzilo do Anglii, Ilollandyi i Francyi. Ze to zboze 
wyprowadzano z Polski, nie podlega zadnej w~t
pliwosci, albowiem plon zboza pruskich prowin
cyj zaledwic na wlasne ich potrzeby wystarczal. 
\Vidziemy tez jak sama przyroda przeznaczyla, ze 
tak i<c 'vyrazimy, prawo monopolu do wy,vozu 
zboza z pro\vincyj polskich trzcm glownym rze
k:om: "'\7i ' le, Preglowi i Niemnu, a pomy ' lny stan 
Gdan .. ka l{role,vca, ElblC!ga i Memla zasadzal si~ 
poczt!-tkowo na nieslychanych korzysciach jakie 
Pol ka, w zamian za ogromny materyaluy pozytek, 
do tnk zcz~ ~li wie polozonych taia t \Vnosila. 

1y obecnie maj~c tylko Wisl~ i jej poboczne 
glO\VDiej ze rzeki na wzg)~dzie, 'V niej upatrujem 
kardynalne irodlo do odnowienia tych dawnych 

stadter 1), \Vielkie rzeki graly za WSZe znakomit~ 

rolQ, pod wzglQdem politycznym i handlowym. 
llez to razy podczas dawnych w~drowek narod6w 
wielka rzeka w trzymywala dalsze ich pochody; 
ilez to razy w wojnach zr~czne przejscie rzeki 
stanowilo o losie armii, a nawet o losie narodu. 
Kazdemn wiadorl:\o jak wielkiej urodzajnosci sta
je si~ przyczyn'lt lagodny wy lew rzcki Nilu, ale tez 
kazdemu stoj~na pami<cci nadzwyczajne spustosze
nia naszcj Wisly, np. w roku 1813, przedkilk~laty 
rzeki Odry, a w roku zeszlym Sekwany, Ligiery i 
Garony. Woda, ten rozhnkany zywiol, jakby szy
dzi!-C z najwiQkszych i najmozolniejszych dzie! i 
twor6w czlowieka, zamienia takowe w j ednej 
chwili w kup~ gruzow, a cz~sto nie zostawia po 
nich najlnniejszego sladu. 

Dr. Teodor Tripplin, nasz ulubiony podrozopi
sarz, umiej'!CY wybornie trafia6 \V slabostki serca 
ludzkiego, artykulem swoim: ,.0 zegludze na rze
kach krolestwa polskiego" 2 ) przekonal nas ro
wniez o zdolnosciach swoich hydrograficznych, 

korzysci, przy ~rodkach daleko sposobniejszych, 1) Dr. Franciszck IlrandsUidter, aut or d.ziela: Die \Veich· 
bo tvch nam dzisiai dostarcza iea/u{J'fl?Jarowa. sel, hislo_ri ·c ~ .. topographis~h, undr: malerrsch beschrieben~ 

tl J 0 o j 2) DLacnntk ~ arszawskt z r, 18a2, Nra. 278. 2ti3, 297 1 
\ zyciu i czynach narodow, powiada Brand- 3-17. 

• 



maluj(!C nam w nader przyst~pny posob przywa
l"Y naszych rzek i ·posoby ich urcgulo,vania, bez 
ktorych zcgluga integralnych po tQpow czynic nie 
mozc; a \V chwili gdy to pi zc1ny, do,viadnjemy si~ 
iz p. F nlkowski, inzenier zarz(!du lcommunikacyj 
1(!-do,vych i wodnych w krole twio polski em, zabie
ra i~ clo opisu Wi.ly, majC!c no. \Vzgl~dzie uregu
lowanic koryta tcj rzcki. Znaj<!-C zdolno ~ ci i nauk~ 
p . .Ifalkow kicgo, 1nan1y nicplonn~ nndziejQ iz 
praca ta 'vyk01H111q, bQdzie Z W 'ZeJk~ no.ukow~ SCi
s}osci~, i zc narn od loni uicjednQ prawdce, ukryt~ 
przcd nasze1ni oczyma. Rzeka v'7isla nalezy do 
rzck plnwnych europcjskich pierw z co-o rzQdn. 
Po Dunaju ona no.stQpujc, tak co do dlugo ~ ci jak 
i szcrokosci. r.Jozy ko j ej' oczyszczone z przcszkod, 
a mianowicic pali, pni i ka1ni eni odwiecznych, 
przedstawialoby najkorzy tniejszc do zeglugi wa
runki. 

l)on1in1o jcunak: przeszkod przcciwnych bczpie
czcil. twu i })O ·tQpowi zcglugi, 1-v dniu 27 kwietnia 
1 ) ) roku, IHl za adzic udzicloncgo przez raclQ 
admini tracyjn~ krolest,va na itni ... 1). EdwardaGui
bcrt. a, inzcnicra z ~'"'ro.ncyi, przy,vileju, zn,vart~ zo
sta.la przcd rcjenten1 ro ko'v kin1 \V '\7 o.r za,vie 
spolkn hancllo\VO. pocl firm'!: JJntf?' .. ~j lzrabia za .. 
'lno.J".·!ri et '107llJJ., \vyl:!cznic tnajQ ·a nn cclu zapro
'vadzenic i utrzytnanio zcglugi pnro\v: ~j nn rz I kach 
sphl,vnych krolc t\va •j. 

I>oczgcie ·i~ u na regnlnrnej zcglngi parowcj, 
jakkol 'vick no. pier\v:"zy rzut okn nie przed ta
wialo \Vielki 11 korzyscii zy kow dla p6lki, w_zak
ze po gl~b zetn rzeczy zbadnniu · tudio'lvaniu, za
pe,vnialo przynaj1nni 'j widoki bnllan O\vnnin ,vy
datko\v z koniecznemi dochodan1i, jnkich nalczalo 
BiQ podzicwac ogl~daj~c sig na brak kon1n1nni
kacyj l~dowych z jedn 'j trony a 1naj~e na \vzglQ
dzic nicpown~ i dlngiego cza n \vymnO'aj:.!CC! kom
munikacyq, wodn~ galarnmi i berlinliatni z drugiej 
strony. Przed iQbierstwo tcz nu. tych za adach 
oparte, wyrouzone w utny ~le naczelnika spolki po
'\viodlo iQ najzupelniej bo zegluga parowa dzi
siaj stnnQla na niczach,vianej pod ta,vic i obu
dziln powszechne ku sobie '" p 'lczucic ktore 
drzcmalo 'v ukryciu, od chwili kicdy handel 
nasz dnwny pochylil siQ do upadku. Za przyklad 
da\vnego handlu wezmy mia to Jaroslaw w Gali
cyi wschodniej nad rzek~ "'anenl, polozone na 

•1) Obacz: \Varunki pod jakiemi An. hr. Zamojski i spoJka 
:z.boze Aa swycb statkacb 6ptawia i sprzedai takoweO'o ulatwia. 
Warszawa, 1852 r. 
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trakcie \vodnym i l'!dowym, do ktorego i dzi
siaj zawijajt1 nasze tatki i gabary z towarami ko
lonialnemi, a ktore do tarcza krajom nadmorskim 
niemalo swoich produkto\v, jak to niiej obaczy .. 
my. 

Kied y Galicya stanowila integraln'1 cz~sc rze
czypospolitej polskiej, widzicrny 1niasto Jaroslaw 
nposazone przywilejami handlowen1i, prowadzC!ce 
handel na lqdzic i wodzic rozlicznen1i produktami 
i arty kulatni przen1y lowemi, n jego Inieszkai1c6w 
na dzielnych 1(upco\v i przemy lo,vcow uspo obio
nych. J eszcze w 16 stuleci u kupcy z '!\7loch, .r ie
miec i zc vV .. chodu mieli tu stale icdlisko, a dzie
jopisarz Pia ecki, naoczny swiadek teCTO tak ozy
wionego handlu, podajc nnm jaro law kie jarmar
ki zo. najslawniej ' Ze po jarn1arkach frankfurckich, 
dodaj<!C ze kupcy ze \tVschodu, ie1niec i "Vloch 
jarn1arki tc licznie od,vidzali, a szkodg w roku 
1625 przez pozar w towarach ponie ionC1 na 10 
milionow zlotvch ocenia . .. 

·v\r rokn 1650 uformo,valo siQ tutaj arcybract\vo 
zeglugo,vc, pod IUlZ\V(!: arcflikonf1·ate1·nii wotlnej, 
kt6re budo,valo rozrnaite statki i takowc sprzeda
'valo, a przytem \vino 'v<Jgier kie, zboze i t. p. ar
tykuly han<llo,vc do \\'"ar zawy i Gdanska spla
wialo. Zy k tcj .. p6lki mial rocznic prze zlo 6 ty-
iQcy czerwonych zlotych 'vyno ic. '~' ykluczenie 

jednnk: obcych kupcow z hnndln miej kiego przcz 
mieszkat1c6'v. jaro }a,v kich wyjcdnane, przyten1 
napady zwcdo,v i l{ozak6w, w koucu morowa 
zarnza i cz~ tc poznry handel teo-o tnia .. ta przy
prawily o nicpoweto,vane straty i upadek. 

Dla rzucenia pron1yka swiatla na handel nasz 
rz8czny, przytoczymy tntaj nicktore interesuj~ce 
'vyci~gi z akt ·. k. izby handlowcj 1 \vow kiej, 
ktore, zdaniem nn zcm, nie bQd~ zbytcczne w tcm 

• • 
lUleJSCU. 

'V roku 1 :-. 31 rz~d cc ar ko-rossyjski zawiC!zal 
stosnnki handlowe z miu t'3m Joro lawiem o do ta
,v~ niektorych produktow, ktorych ,varto I 6 do 1 '/2 

miliona zlotych ren kich dochodzila, a ktorc a
nem i 'Vi }~ plawione zostaly. 

'V lutach 1 41 az do rokn 1 44 wl'!cznie pla
wiouo na rzece ) .,anie na 1,200 galarach 600,000 
korcy zboza, jakotez innych krajowych produk
tow, np. potazu, konopi, siemienia 1nianego, 
orzecl16w i plotna, uo I-Iollandyi, Prn s i Anglii. 

1V latach 1 45-1 50, opr6cz drzcwa, corocznie 
od -10 tysiQcycentnarow rozmaitych produkt6w 
na rzekQ San ladowano. l{upcy z Ulano,va, o 3 
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mile od miasta Jaroslawia odleglego, oraz powro- rzek napotkane' rnianowicie w gorQ Jaroslawia, 
znicy z Radymna skladali swe produkta w Jaro- przekonaly iz statki parowe do tego miasta jedy· 
slawiu i od kupcow tamtejszych brali zadatki. nie kursowac mog~, na dalsze zas podroie, dop6ki 

Splawianie drzewa budulcowego i okr~towego koryto tej rzeki oczyszczonem nie zostanie, ra-
na Sanie i Bugu VVislq, do pruskich portow morza chowac nie moina. Podroi atoli A. hr. Zamojskie
baltyckiego w latach 1852 i 1853 by!o ozywione, go obndziJa uwagg austryackiego rz~du i tamtej
gdyz zamowienia angielskie, przy najlepszych ce- szych oby,vateli na poprawg i usplawnienie r7;ek 
nach, powtarzaly si~ ci~gle. swoich, a ci ostatni, przej~ci 'vdziQcznosci~ za tak 

Wartosc drzewa wyl~cznie na Sanie w r. 1852 chwalebne zabiegi naczelnika spolki zeglugi paro
splawionego, jakoto: sosniny, bali, krq.glakow' jo- wej, ozdobili go medalem, z ktorego jednej strony 
dliny, slupkow, pr~t6w i t. d. wynosila do 900,000 znajduj~ siQ popiersie A. hr. Zamojskiego, z napi
zl. reD.. , a w r. 1853 wartosc ta przes7.lo milion sem w okolo: ,Za pierwsze wyplyni~cie w gor~ 
zl. ren. uczynila. Sanu, Wisly i Dunajca"; z drugiej strony medalu 

'V\7 tym handlu mieli kupcy jaroslawscynajwi~k- przedstawione jest miasto Przemysl, u spodu pa
szy udzial bezposrednio i posrednio , udzielaj~c rostatek l{rakow doplywaj~cy do l~du, u gory na· 
zaliczenia kupcom miejsc s~siednicb, jak: Rudni- zwiska miast: Gdansk, Kral~ow i t. d., pol~czo-
ki, Rozwadow i Cieszan6w. nych rzekami Wisl~, Sanem i Dunajcem. 

Splawianie innych produktow, mianowicie: to- W roku nast~pnym, 1 51, hr. Zamojski odby! 
warow tokarslrich i stolarskich,siemienia lnianego, tak~z sam~ podroi parostatkiem Nr. 6 Sando1nierz 
konopnego, plotna grub ego, Jjn z Radymna, sko- w miesil!cn lipcu do Gdanska, celem zawi'1:zania 
rek jagni~cych, kozuch6w i potazu nie bylo tak stosunkow handlowych z tem miastem, kt6rej owo
.znaczne, bo w tych latach daleko mniej szlo gala- cern jest ciq.gle dzis zaj~cie gabar i statkow paro-
r6w do Gdanska jak niegdys, poniewaz najwi~ksza wych z Gdanska do kr6lestwa i naodwrot. Z Pol
cz~sc artykulow pomienionych na tratwy Jado- ski do Gdanska gl6wnym artykulem transportu 
wano. bywa pszenica, ztamt~d zas do kraju i Galicyi 

Na zasadzie wykazu c. k. konsulatu gdanskiego towary kolonialne. 
ogolny wywoz drzewa i t. p. produktow z Galieyi Nie maj~c zamiaru w tym pobieznym artykule 
do Gdanska \Vynosil: zapuszczac si~ w scisl~ history~ zeglugi paro-

w roku 1851 za 300,000 talarow. wej, nie b~dziemy tei tutaj opisywac walk i 
1 52 5007000 przeciwnosci jakich z pocz~tku doznala ta insty-
1853 700,000 - tucya i przez jakie przechodzila koleje od chwili 

V\Tywozinnych produktow byl malo znacz~cy, wr. swego zawil!zku, do chwili w ktorej j~ obecnie 
1853 tylko 24,000 talarow wynosil. ,vidziemy; bo, jak nam wiadomo z dziejow, 

Wywoz produkt6w z Galicyi do portow Szcze- wszystkie wazniejsze wypadki wplywajl!ce na losy 
cina i Elbl'!ga, ocenil c. k. konsulat na 175,000 ta- narod6w pod wzgl~dem moralnym lub ·materyal
larow, ogolowy wywoz oceniono na 875,000 tala- nym, byly zawsze owocem dlugich bolesci i usilo
row, czyli w monecie konwencyjnej 1,312,500 zl. wan. Zt~d nie nalezy si~ dziwic ze i zegluga 
ren.; jezeli z~s podci~gniemy pod rachunek wy- przebyla te same koleje, bo ona slusznie do wa
przedaue artykuly w Polsce, to summa ogolna 1 1/ 2 I znych epok historyi naszego przemyslu policzo-
miliona zl. ren. wyniesie. n~ bye musi. 

Rzeka San po vVisle zas!uguje na szczegolniej- Do sp6lki zeglugi parowej pod firm~ Andrzej 
s~~ uwag~, na niej bowiem zegluga spotyka naj- lzr. Za1noJ's!rz· et Comp. nalez~: Adam hr. Potocki, 
mniej przeszkod naturalnych i handlowych, i rzeka ICazmirz hr. Zyberg Plater, Piotr MQzenski, Jan 
ta od najdawniejszych czasow przynosila ,vielki .i .. A.ugust hrabiowie Zamojscy i Leopold l(ronen
odbyt plodom galicyjskim. berg, z og6Inym wnioskiem w kwocie rs. 282,000, 

Andrzej hr. Zamojski, majq.c na uwadze te wszy- kt6rzy, jako wspolnicy komandytowi, maj~ pod!ug 
stkie okolicznosci, a pragnq,c zegludze parowej jak- zasad kodeksu handlowego stosunkowy do wnios
najobszerniejsze pole dzialania otworzyc, w mie- k6w swoich udzial w wlasnosci spolki, w jej stra
si~cu wrzesniu 1850 F. odbyl na parostatku Nr. 4 tach i zyskach. Kapital ten zakladowy, przez wy
K1'alrdw podr6z do Krakowa, a. nast~pnie w gor~ puszczenie w obieg 376 sztuk obbligow 5°/0 , po
Sanu i Dunajca; lecz przeszkody w korycie tych f dwojnem bezpieczenstwem opatrzonych , powi~k-
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szonym zostal summ~ 2 2,000 rs., r6wn~ kapit,al~
wi wniesionemu przez wyzej rzeczonych wspolni
k6w. Za regularn~ wyplat~ procent~w, roczny~h, 
oraz za zwrot wartosci s~mychze obhgow (po 1ch 
stopniowem wylosowaniu. w 11 ~ocz?ych ratach 
ukonczyc siQ maj~cem), rQczy nnJprzod caly .~a: 
j~tek wsp6lki zeglugi parowej, wynoszq,~y. dzlSI3J 
564,000 rs., a nastQpnic gl6wny administrat?r 
wsp6lki, Andrzej hr. Zamojski, kt6ry na zasadz1_e 
§§ 6 i 9, bez wzgl~du na obr6t interesow wsp6lk1, 
calym majC1tkiem swoim por~cza regularn~ w!p~a
tQ procentow, tudziez umorzenie samych obhgow 

• w oznaczonym czas1e. 

To podwojne zar~czenie nadaje oblig~~ ~spol
ki zeglugi parowcj wszystkie cechy pap1e:ow pu
bliczno-przemyslowych, znanych za gran1c~ p_o? 
nazw~: Prio1·ittils-Actien, Obligations de p1'l01'zle, 
Pre(e1·ence-Slla1·es. 

Do kazdego obligu dol~czony jest arkusz, obej
muj~cy 11 kupon6w procentowych rocznych po 
1--s. 37 kop. 50, platnych z kolei dnia lutego (2 
marca) kaidego roku, pocz~w zy od r. 1 55, w za
rz~dzie zeglugi parowej. 

vV kazdym roku, po za pokojeniu pot~zeb admi: 
nistrncyi ogolnej i kosztow utrz~xnanu1 zeglug1 
parowej, reszta docbodo,v obraca s1~: 1° na opl~
cenie procentow od obligo\v; 2° na umorzen1e 
tychze obligow w ci~gu lat 11, za pomoc~. funduszu 
rocznie wtym celu odkladanego w k'voc1e rub. sr. 
19,000 z procenten1 sklndanym; 3° to co pozosta
nie z dochod6w zeglugi pnrowej po tych potr~ce
niach, stanowi czysty zysk, z ktorego czg.' c tlz?·e
sirlta przeznacza si~ na fundu z zapaso,vy, a d :ie
wie6 dziesiq tyc!t rozdziela i~ mi~dz y w polnikow 
i posiadacz6w obligow stosunkowo do ich udzia
lu w wsp6lce i ilo 'ci oblig6w, i ,tvyplaca podlug 
stopyuchwalonejna corocznempo icdzeniu w pol
ki. Tyn1 sposobem po iadacze obligow oprocz 
podwojnie zar~czonych 5°/0 talych, maj~ prawo 
do 'l'Ozdziallri ( dividende) rucl1omej i zalez~cej od 
pomy 'In ego obrotu interesow w p6lki. 

Maj~tek wspolki zeglugi parowej stanowi~ : 1° 
14 parostatkow, cz~sci~ osobowych. cz~ 'ci~ bolo· 
wniczych czyli remorkierow; 2° 21 gabar .iela
znych i przystanie; 3° warstaty zeglugi parowej 
na Solcu. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Te 14 parostatkow s~ nustQpuj~ce: 

NAZWISKO 

PAROSTATKU 

Ksiqie Warszawski 
W isla .......... . 
Kopernik ....... . 
Krakow ......... . 
Prag a .......... . 
Sandomierz ..•... 
Kaimirz ......•.. 
Plock .......... . 
Wloctawek ...... . 
Pilica .....•..... 
Narew .......... . 
Naemen ......... . 

Andrzej 1 ••••••••• 

llazem ....• 

60 
30 
60 
32 

100 
32 
25 
60 
60 
40 
40 
40 
60 
60 

699 

PZEZNACZENIE 

PAROSTATKU 

holo,vnik 
osobowy 
holownik 

" 
" 
" osobowy 

" 
" 
" 
" 
" holownik 
,, 

osob. 7, holo\v. 7 

Parostatki Nr. 1 i 2 sprowadzono z zagranicy od 
p. Gdclle starszego z Nantes, a r. 3, 4, 5 i 6 zbu
dowano w fabryce bankowej na Solcu, z wyj~tkiem 
maszyn parowych, ktore od p. Gache pochodz~; 

r. 7 zakupiony w l(oblenc u p. E!snera, wraz 
z maszyn(}. 25 konn~; Nr. , 9, 10, 11, 12, 13 i 14 
zbudowane zostaly w warstatach zeglugi parowej, 
maszyny do Nr, , 9 i 12 pochodz~ od p. Gache, 
do Nr. 10 i 11 ze znanej fabryki w Seraing w Bel
gii, a n1a zyny do Nr. 13 i 14, kazda po 60 koni 
sily, zbudowane w warstatach zeglugi parowej, 
wedle zdania znawc6w, przynosz~ chlubQ tymie 
zaklado1n. 

Zegluga osobowa przy pomocy 7 statkow odby .. 
"\Va si~ obecnie na przestrzeni 60 milowej, pomiQdzy 
Zawiclzostent a Cieclzocinkieln nad granic~ prusk~h 
wy~wiadczajq,c niezmiern~ przy lug~ okolicoro nad
wislauskim, kt6re pozbawione byly dawniej tak 
pr~dkiej, taniej i wygodnej kommunikacyi z \Yar
szawq. 

Ponie,vaz fabryka bankowa na Solcu, w ktorej 
budownly si~ pierwotnie tatki i gn.bary, zbyt jest 
od brzegow vVi ly odleglt!, a tern am em potrze
bom zeglugi nieodpowiadaj1-c~, przeto A. hr. Za
mojski w r. 1 51 zakupil po iadlosci na Solen nad 
brzegiem ''Tisly polozone, r. 2,93 , 2,94 i 3,001, 
lokci kwadratowych warszawskich 20,665 obej· 

• 
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muj(!ce, i na tern miejscu urz~dzil warstaty dla ze- I uskutecznion~ bye nie moze, i do ktorcj 'v kazdej 
glugi parowej, kt6re p ... A .. ntoni Barcin ki, b. pro- Wt}tpliw 'j kwcstyi przewodnicz~cy oddzialom o
fessor mechaniki, obecnie dyrektor zcglugi i pel- dno ic ig ~ obo,vi~zani. 
nomocnik wsp6lki, z udzialem p. Gorecki ego radcy W edlc in\ventarza przy koncu roku fabryczne
budownictwa, do takiego przyprowadzil stanu, ze go 1 5 .. o:porz~dzouego, maszyny i narzQdzia tych 
dzi iaj ubiegac si~ mog~ o pierwszcnstwo z najlep- warstat6w wynoszC1 summg przeszlo 53,000 rn
szemi zakladami zagranicznemi tego rodzaju. bli sreurem, ZkCAd si~ pokazuje iz warataty uobrze 

War~ taty te granicz~ z ulic~ Czcrniakowskq,, «1 nposaione, co~ obok zdolnych i wykwalifikowa
M~czn~, posiadlo · ci~ Epstein ow i 'Visl~. Pod nych rzeinieslnik6,v, dostatecznCA daje rQkojmiCA- pe-

r. 2,94 ) umieszczone SC!: dom dla administracyi, wnosci dla 0 ob zycz~cych swoje zamowienia 0 

warstaty kotlarskie i warstaty do budowy stat- maszyny paro\\"e, kotly lub tez statki w tych war
kow i gabar; pod Nr. 2, 93 , warstaty mechani- statach cz ynic. 
czne, kowalskie, mieszkanie dla sluzby warstato
wej, oraz magazyny zelaza, lin i zapas6w do budo
wy statk6w, zas pod Nr. 3,001 1nagazyny drzewa 
budulcowego. 

'Var taty zaopatrzonc s~ w dostateczn~ ilosc 
maszyn pomocniczych, potrzebnych do wykony
wania rozmaitych robot temu zakladowi wlasci
wych , a miano,vicie : warstaty mechaniczne mie
szczC} w sobie rna zyn~ parow~ 14 konnC1, do nada
wania ruchu maszynom pomocniczym, cz~ ~ci~ z za-
granicy sprowadzonym, a cz~sci~ \V tychze war
statach zbudowanym, wraz z kotlcm paro,vym 
3 atmosferowym,; maszyn~ wielk~ pionow~ 3 kolum· 
now'1 do toczenia walc6w parowych (cylindrow) i 
bormaszynQ asmytha. Dalej idzie maszyna do 
gwinto\vania srub i muter; wielka borrnaszyna ko
lumnowa, i n1ala heblarnia, mala bormaszynka, 3 
male tokarnie, 4 duze tokarnie i takaz heblarnia; 
w kuzni mlot parowy na 1500 kilogramow czyli 
37 1j 2 ccntnar6w, wentylator: i '\varstat do sklada
nja maszyn, z odpowiedni~ wind~ do przesuwani~\ 
ciQzarow. 1V war tatach kotlarskich znajdujcmy 
mas~yn~ do ci~cia i dziura\vienia blachy, 3 male 
maszyny do dziurawienia blachy i 1 wiclk~ try
bow~ z kolem zamachowem, do dziurawienia bla
chy kotlowcj grubej, maszynQ do giQcia blachy, 
ma ·zynQ do gzynkowania i wiele innych mniej
szych, o ktorych tutaj, dla szczuplosci miejsca, nie 

• 'v pom1namy. 
'luiba podzielonCA- jest na oddzialy tecllnic;:,ny i 

adnzini. ·tracyjny, oddzinl znow 1 rozpada si~ na 
d\va pododdzialy to jest: mechaniczny i konstruk
cyi statko\v; oddzialowi mechanicznemu przewo
dniczy mechanik, oddzialowi konstrakcyi statkow 
inienier, a oddzialowi administracyjnemu kontro
ler \Varstatow; glowny zag kierunek wszy tkich 
oddzialo\v sprawuje dyrektor zeglugi, jako osoba 
bez rozkazu kt6rej zadna czynnosc w warstatach 

••• .... 
, .. 
••• 

Poniewnz przcdmiot budo,vy statk6w parowych 
jest znpelnie nowym w naszym kraju, przeto po
stanowilisiny kilku slow o nim powiedzicc, w na
dzici iz to czytclnikom jakikolwiek przyniesie 
pozytek. 
Pocz~tek teoryi zanurzania siQ cial w plynach 

winni jc tcsmy najwigkszemu matcmatykowi sta
rozytno ~ ci, rchimedesowi, zyjf!.cemu w yrakuzie 
na p6ltrzecia wieku przed Chrystuscm. Zlota korona 
sporz~dzona dla bogini przez jakicgos rzcmieslnika, 
obudzila w panujQ-cym podejrzenie jakoby sfa1szo
want1 byla; do wydania se&du wezwano Archimedesa, 
najsla wniejszcgo w6wczas uczonego. Pro sty wypa
dek zc jego cialo, gdy byl w kf!.pieli, unosilo siQ 
w wodzic, doprowadzilo go do jednego z najwa
zniejszych wynalazko,v. Zdawalo mu siQ iz ze 
straty cifJzarn ciala zanurzonego w wodzic, mozna 
wniosko,vac o jego g~sto ~ ci, a tem samem o natu
rze rozmaitych cial g~ tych, nawet kiedy te s~ 
z innemi \V pol'!czeniu. :Nlniemanie to jego nie by
lo mylnem, bo dzisiaj jeszcze tego uzywamy spo
sobu do ocenienia stosunku pomiQszania z sob~ 
rozmuitych me tali, do odr6znicnia zlota z tomba
kiem, mie<lzi(!, srebrem, cyn~ i olowiem pomi~sza
nego. n1ineralog uiywa dzis jeszcze owej metody 
do okre~lcnia natury badanego mineralu, ma sieJ 
rozumicc nie bez niekt6rych wyjq,tk6w. · 

W arunki r6wnowagi plywaj~cych cial, zalezne 
s~ od stosunku sil na nie dzialaj~cych. Ci~zar 
stalego ciala' w srodku ci~ikosci w wyobrazni 
zjednoczony, moze tylko dzialac spadajq.c i w kie
runku spadania; oddzialywanie zas plynu' kt6re 
dzieje si~ skutkiem w g6r~ wywartego cisnienia 
wszystkich cz~stek pod temze cialem bQd'!cych, 
przeciwne jest kierunkowi spadania i rowne ci~za
rowi wody przez cialo ply'!aj~ce wypchni~tej. 
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Rownowaga wi~c plywaj:tcego ciala ma miejsce 
tylko wtedy, gdy parcie do gory przezwyci~ia 
parcie na dol, i guy srodck ci~zkosci ciala plywa
j~cego znajduje SiQ na linii pionowcj pod srodkiem 
ci~ikosci wypartego plynu. Rownowaga o tyle b~
dzie pewnicjszC} i statcczniejsz:f., itn glQbiej ten 
srodek CiQikosci lezy. 

Przy budowic zatem i obci~zaniu statk ow i okrQ
tow nnjwazniejszq. jest rzecz~ dokladnie oznaczyc 
srodek ciQzkosci i ballast, ktorym si~ podni~ cz~ I c 
stntkow wypelnio., bo od tych warunkow zawislo 
bezpieczcnstwo i glQbsze zanurzanie si~ statku. 
CifJiar kt6rym obladowujemy statki, sto owanyn1 
bye musi do ei~zaru wypychanej "vody, a zatem 
niety lko do obj~tosci stntku, ale i do natury i g~sto
soi wody. Na wodnch slonych, a zatem g~stszycb, 
jak np. morskich, daleko wi~cej mozna ladowac na 
statki, jnkkiedy kursujq, po rzekacb. Statek np.5,000 
stop szeticiennych objemu majq.cy, na kt6ryJaduje 
si~ 3,200 cen. kiedy kursnjc po morzu, mozna ob
ci~zyc tylko 3,100 con. kicdy l<!ur uj e po rzek~ch. 

Co do formy ze,vn~trznej mozna . tatki na 2 gl6-
wne podzielic kla y; do picrw zej nalez~ statki 
do malych podrozy i no. 'vodn.ch plytkich; do 
drugiej wszy tkie innc do wielkich podroiy mor
skich przcznaczone. z,vracnj~c i~ do .__tatkow kla -
sy pier\V zej , \Vidzien1y ZC takov."e U W zyst kic h 
IUtrodow przeznaczonc (]: do handlu i tran portu 
osob na rzeknch i pobrzezacli mor kich. Ponie,vaz 
zas klimat, rodzaj wod' rzel{ i pobrzezy' j ak ro
wniez produkt6w, nie jest w z~dzie jeden, dlatego 
stn.tki nie budujtl i~ podlug jednych i tyclize sa
mych pruwidel' ale owszem roznit1 \;)ifJ pomi~dzy 
sob~ form~, wedle rozmaitych okoliczno 'ci. Przy
patruj~o SiQ ZllO\V tatkom kla y arugi<~j, ktorych 
przeznaozcnie jednakie jest u w zy tkich nuro
dow, widziemy iz te budHjQ. si~ prawie podlug jc
dnakowych zasad, Z t~ ty lko roiniCC1 ze sta
tki przeznnczone pod iadunki, czy li paketboty, 
pod lini~ znnurzcnia mn.j~ dHleko wi~k ze rozmit~ry 
od tych, ktorych zadnnicm je t szybka zeglnga. 

Statki tej ostatni~j kla sy uzyw.nj~ sig tak do 
hnndlu, jako i do wojen morskich; w pier\v zrm 
razie, t. j. gdy przeznnczouc s~ dla handlu, wi~ksza 
cz~sc wewnQtrznej przostrzeni luzx do pon1ie· 
szczenia towaro'v, a reszta jest rzecz~ uboczn~; 
7W okr~tach zas WOjennych Z\Vraca Si~ glO\Vllt!r 
uwag~ na odpowiednie celo~i r0zloko\vanie dzial 
i ludzi do ich obslugi potrzebnych. Ale jak
kolwiek rozmaite bye moze przeznaczenie statk6w, 

winny jednak zawsze nast~puj~cym odpowiadac 
wa.runkom, t. j. powinny zalecac si~: obszernosciq, 
szybkosciq, stalosciq i mocq, a 'vedlc stosunku w ja
kim tym warunkom zadosyc uczyniono, zwyklo si~ 
oceniac dobre lub zle przymioty statko\v. 

Obszernosc statku polega na te1n, nieby odpo
wiednio do swoich rozmiar6,v, odpowiedni~ ilosc 
ladunku m6gt pomiescic i zanurzal si~ do pewnej 
glQbokosci, zwy kle przy konstrukcyi zakreslonej. 

Dla osi~gni~cia szyh!coisci, powinna forma statku 
bye tak~, aby od wody dozna,vala jaknajmniej
szcgo oporu; poniewaz zas najwi~ksze przekroje 
glown~ podstawQ bczposrcdniego oporu stanowi~h 
przeto nalezy je o ile mozna do minimum reduko
wac, a przytem cz~sci przodo\vej postac klina da
wac, azeby wodQ przerzynala z latwosci~. 

Statosd albo sztywnosc statku polega na tem, a by 
sil(]: gwaltownego wiatru lub rozhukanych balwa
now \VOdnych pochylony na bok, mogl ZDOWU sam 
przez SiQ do pierwotnego wrocic polozenia. 

1Jloc nalezy juz wigcej do czQsci praktycznej bu
downictwa statko\v i polega na jaknaj krupula
tniejszem powi~zaniu pojedynczych czQsci z sobf!., 
nzcby statek mogl bezpiccznic opierac ·i~ gwalto
wnynl wiatrom, bal 'vano1n, lub tei udcrzeniom je
dnego statkn o drugi. 

Te :wszystkic tutaj przy,vicdzione 'varnnki nie 
dndz~ si~ \V rownym stopniu W jednym statku za
sto owac; gdyz 0 ·itA-gnq.\VSZJ \Vi~k Z~ }adowno ~C , 
mu ieli 'my statko\vi wi~ksze nadac rozmiary; ale 
statek powinien takze miec odpowiedni~ chyio ~c, 
co zno'v pierwszemu warunko\vi na przeszkodzie 
stoi. \V nowszych cza ach potrationo nareszcie te 
dwa 'varunki polC!czyc ze sobq., bndujC!c nadzwy
czajnie dlugie statki, wszn.kze pominiQto znow inne, 
rowniez bardzo 'vazne przymioty. 

Bu<lownictwo statko\v dzicli si~ no. dwie cz~sci, 
t. j. na teoretyczn~ i praktyczn~. Cz~sc t.eoretyczna 
naucza, stosownie do przcznaczenia statku, uada
wac DlU najkorzystniej ZC formy i przymioty ita
kowe w ry unku przedstawic; cz~sc ta poczy,va 
na prawnch mechaniki i hidrauliki, o ile te nauki 
maj~ zwiq.zek z ruchem i r6,vno,vag~, oraz na pe
wnikn.ch zaczerpniQtych z do ~,viadczenia. Czgsc 
JJTaktyc:.na naucza, jak nalezy l~czyc z sob~ poje
dyncze cz~sci, dla utw:orzenia cnlosci, podlug da
nego rysunku. 

.... ~by form~ tatku oznaczyc, potrzeba do tego 3cb 

glownycb przekrojow. Pierwszy przekroj robi i~ 
pionowy przez dlugo 'c calego slntku, i clzieli si~ 
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go na 2 rowne cz~sci; drugi przekroj poziomy po fig. 2ej, 'vykre ' lie mozemy w zystkie krzywiznydla 
nad plaszczyzn~ wodn~ do ktorej si~ stntek zanu- tatku, podlug ktorych dopiero robi~ si<J \VrQgi 
rza, a trzeci jest przekrojem poprzecznyn1 piono- z k~to\vego zeluza. Nadmienia siq tutaj, ie linie 
wym, podlug najwiQkszej szcrokosci statku, pro- po le\vej stronie s~ przekrojami pionowcmi za naj-
stopadle do p}aszczyzny wodnej. 'vi~k Zf! sekcyq_ poprzeczn~ V z, linie zas po prawej 

Z pomocq. t~,.ch 3ch s t ron i e przekrojami 
FJ g. 1. 

przekrojow jestesmy Jn·zed t«1z sa1n~ sekcy~. 
w moznosci rozmaite Dla uzupelnienia ry-
ksztalty nadawac stat- ~ unku, naleiy porobic 
kom. plany do urz~dzenia 

a pierwszym prze- wewn~trznego statku. 
kroju Fig. 1, procz da- Wy111ia1·y g l d wn e. 
nej gl~bokosci i dlugosci statku, widzicmy: dlngo ~c Trzy S[_!, wyn1iary gl6wne kaz<lego statku: rll'ugosd, 
spodu statku, ty l a i prz6d b. Linia rl poka.zujc natn szt!rolro~c i ~lr;IJoko.~c. Dlugose statku mierzy si~ tro
ksztalt pokladu; tl' pokazuje ksztalt hurty opasuj~- juko, albo po osi wielkicj pokladn od przodu az 
cej statek; e jest ty!em statku, przez ktory za adzu do tylu statku, albo tcz po linii wo<lnej, lnb tez na
si~ ster i; { dziob (galion) statku, na ktorym tunie- rcszcie, miCl'Z<!C Jini~ grzbictOWC1 czyli dno statku. 
szcza siQ dr~g kotwiczny. W og6lno ~ ci w ty1n prze- zeroko .. ~ c n1ierzy si~ po linii pokladu od b~bna 
kroju nalezy wszystko pokazac, co w widoku bo- k6llopatko\vych uo drugiego b~bna, lub tez bior~c 
cznym \vidzicc mozna. Linia my jest przypuszczone i b~bny w rachnnek; glQbokosc od wewnQtrznej 
zanurzanie siQ statku, a zaten1 plaszczyzna podlng J strony poklo.du do una, lub tci do podlogi statku. 
ktorej zrobiony 2gi prze- J ezeli stosunki rzeczo 4 

kroj poziomy; da.lej v z Fig. 2· nych wymiaro'v oparte 
micjsce najwiQkszej szo- CZQSCi~ na doswiadezc-
rokosci statku, przez kto- niu, dokladnie byly obmy-
rezrobili 'my3ciprzekr6j. alone i rysunek statkuzo-

w drugim pozion1ym stal wykonany, pytac sica 
przekroju albo planie linij nalezy, czy statck posia .. 
wodnych ng. 2, nakreslo- dac b~dzie wszystkic to 
na jest pe,vna liczba linij przymioty jakich po nim 
przez piaszczyzny poziomc 'vody na bokach statkn ' wymaga1ny · <:llatego wn.inCI- jest rzecz~, a nawct 
utworzonych, pocz:J_.wszy od spodu az do pla. zczy- gl<):\vnctn zadanictn w bndo,vnictwie statkow, pro
zny zanurzania siQ jego. vVysta,vi,vszy sobic 'vpicr- jekta prtt\vdzae rachunkami, gdyz mogloby CZQ-

1vszym przekroju wifJcej takich linij jak It 111, przy stokroc bye z'vo<.lnicze1n, cialo tylu warunkom 
roznych zanurzcniach statku, b~dzietny jc mo- podlcgle jakiem jest statek, samy1n rzutem 
gli latwo na drugiem przeciQcin w na.tnralncj po- oka ocenic. Gdyby rachunek pokaznl \vypadki 
staci nakreslic. Na 2-icJ· fibo-nrzc nieze:odne z zasadami teoryi i Fig. 3. ......, 

'vidzietny je zcze ksztalt pokln.dn doswiadczenia, Jatwicj jcst,przero-
i hurty. bic rysune k, anizeli narazic si~ 

:rn 3-im przekrojn, czyli na nato, aby kapitan statku ( jezoli 
rysunku u:r~gow ('Vrangen, cor- nim jest czlowiel{ fachowy i na-
niere ), Fig. 3. przedstawia '"iQ ukowy), po pierwszej podrozy 
forma statku podlng linii v z, jako z'vraca! uwag~ ]{onstruktora-in-
naj\vi~k zej jego szerokosci; 'J) v zcniera na bl~dy popelnione w bu-
jest tu znowu }jniq. wodnq, . ~a po- dowic. 
dobien .. two najwi~kszego poprzc- Dopiero co rzeczony rachunelc 
cznego przekroju, podlug kt6rego opiera si~ gl6wnic na ci~zarze sta-
linla krzywa v z c wypadla, mozemy sobie wi~cej tku obladowanego i kompletnie uzbrojonego, al
takich plaszczyzn pionowych poprowadzic, z po- bo raczej na przestrzeni jego zanurzajCA-cej si~ w wo
moc~ ktorych, oraz z pomoc~ linij \vodnych na dzie. I-Iydrostatyl\a naucza, jakesmy to juz wyzej 

K n;GA S\VIATA Cz. I. R. VI. 12 
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przytoczyli, ze cialo zanurza siQ dot~d, dop6ki 
massa wody wypchniQtej nie zr6wnowazy jego ciQ, 
zaru. Occniwszy wi~c massQ 'vypchni~tej wody, 
latwo jest CiQZflf jej, a t0111 samern i ci~zar statku, 

• I 

OCCDlC. 

l:>onicwaz jcclnak statki nie posiadaj'1 scislych 
forn1 matcmatyeznych, bo wszystkie ich cz~sci do 
roznych powicrzchni i cial niercgularnych nalcz~h 
przcto i rachunki n1u z~ bye nadcr mozolne. Po
dawano rozmaite formulki, azeby o ile mozna do 
przyblizoncgo przyj ~c reznltatu; wszakie te, albo 
okazaly siQ niedostatecznemi, lub tez z takiemi 
trudno ~ cia1ni pol~czone, .ie siQ '\V praktycc tylko 
Z wicJkim Inozolem zasto OWaC dajC!. 

Frydcryk Cl1appmann, 'zwed, o£cer marynarki, 
poznicj vice·adtniral w luzbie szwedzkicj, ktory 
si~ wiele do podnicsienia potQgi mor kiej swojcgo 
krajn przylozyl, a ktory zmarl w roku 1 0\ poda
je najkorzystnicj Z<1 ku tcn1u cclowi formnlg. 

Pon1e'\vaz przy projcktownniu tatku robi 6 iQ 
zwyklo \Viele poziomych przekrojow {linij wo
dnych), przcto tych sa1ny(jh 11rzckrojow tnozna uzy
wac do obl]czania obj~tosci statku, gdy i~ znajdu ... 
j~ w rowncj od iebie odlcglo~ci. Oblicza ~ iQ tutaj 
lrazd'1 w szczcg6lnosci po,vierzchnif!. o obno, ku 
czcmu do osi a g, jako o i odcinkow, Fig. 4, pro
'Yadzi j~ upodobn.n'1 ilo I ci prostopadlych czyli tak 
nazwnnych przy ta\v. 

Fjg, 4. .:B"' ormnla 
parobolicz
na do obli
czania pla-
szczyzn 
krzy,voli

nijnych podlurr Chappmana jest nastQpuj'!ca: 

( n + 4 b + 2 c + 4 !l + 2 e + 4 r + !{) m, 
t) 

{). 

gdzie a, b, c, ..• wyraiajf! dlugo ~ci przy taw, za' 1n 

ich rownf! od iebie odlcglo 'c na osi odcinko,v. 
Ze wszystkich tych pojedynczych po,vierzchni, za 
pon1oc~ tej sa1ncj for1nuly, mozna znalczc obj~tosc 
cale go statku. 

Obliczywszy tym posobem obj~to 'c cz~sci ta
tku zanurzonej \V wodzie, latwo jest znaleic i ci~· 
zar cal ego statku, mnozf!C tylko obj~to 'c przez 
ci~zar jednej stofy szesciennej wody, jak u nas 
wislanej 1). 

1) Ci~iar 1 stopy szesciennej '''ody \''islanej w zimie =55 
fun. pol, v.~ czasie powodzi ci~zar jej jest wi~kszy. 

Dla Jatwego redukowania liczby funtow przy 
obladowaniu statkow, przyj~to w roznych krajach 
rozmaite miary, i tak: w Anglii i Francyi liczyc 
si~ zwyklo na tonny ( 1 tonn pudow 62 1/ 2 25 
cent. polskich), w Danii zas, Szwecyi i calych p6l
nocnych Nicmczech liczy si~ na laszty; u nas 
w zegludze paro,vej statki holowniki licz~ si~ na 
liczb~ koni parowych, gabary zas na liczb~ korcy 
lub lasztow. 

Dla por6wnania r6znych n1iar posluzyc moze 
uastQpuj~ce 'vyrachowanie w ktorem wypuszczone 
s~ ulamki: 

100 last;tow handlowych hamburskich a 6000 
funtow==155 lasztow normalnych pruskich a 4,000 
fnntow; albo 112 lasztow normalnych dunskich a 
5,200 funtow; albo 286 tonnow angielskich a 2,240 
funtow; alba 291 tonnow franeuzkich a 1,000 kilo-
gram6,v (1 kilogram 2 1/ 2 fuutow polskich). 

Mowi~c o statkach i okrfJtach handlowych, 
przyjmuje sig powyzsze wagi za norm~, chc~c dac 
wyobrazenie o ich wielkosci; i tak m6wic si~ 
zwyklo: statck 1000 tonno,vy, Jub statek 400 la-
ztowy. vV Anglii, Ameryce i innych krajach, gdzie 
gl~bokosc \Vody pozwala, buduje si~ statki ol
brzymiej wielkosci 1 do 4,000 tonno,v, ana wet i \Vi~~ 
cej, tak iz 'voda przez takic statki wypchni~ta, 
1niliony fnnto\v wynosi 1). 

I) Parostatek ., Persia., jest j eu ny m l. tych parosla tko\V' 
ktorych British and !\'orlh A1nerican Royal .~Jail l 'tea11t 
P_acket Go1npany uiywa do zcglugi pomiQd:ty Liwerpolern i 

owym Jorkiem, ktc>r~t to przestrzen w przeciqgn 10 uni 
przebiegajq. Spoinienie si~ parostatku, nawet o godzin~ nad 
czas przeznaczony, caty swiat hantllowy Londynu, Liwer
polu, lane hester i t p. miast nabaw ia gorC}czkowcj niespo· 
kojnosci i wpty,va na podnie ienie siQ lnb "padanie papierovr 
na giefdzic. 

Persya jest najwi~kszym parostatkiem jaki prut dotQd hal· 
,yany n1orskie, a pomiedzy okrQtami lE~j kompanii pienvszym 
zbutlo"·anym z ielaza; bo rzqd 'Viel. Brytanii. ze V\?zgl~du 
ie uchwala parlamentu z cza " O\V ministeryum Pilla postano· 
'"ita iz na wypatlek \Vojny \vszelkie okr~ty prywatne po
wotane bye mogtl 'v trzech partyach do przyj~cia udzialu 
w \vojnic i przechodzq pod bezpo ' rcuoi zarzQd ministra \Voj· 
ny, nie dozwalal dawniej budowac ich z ielaza, poniewai 
drcwnianc okazaty si~ \YiQCCJ praktyczne do '"ojny. 

Okr~t i maszyny ,,Persyi' jak i inne okr~ty tej kompanii, 
pochodzq ze znanych warstato'·' pp. Roberta ~apier i syno\v 
,v Glasgowie, i wedle konstrukcyi pp. Napier i p. Elden, by· 
lego dyrygujqcego robotami, wykonane zostaJy. 

\\
7ymiary tego okrfJlU Sfl nastcpujqce ( miary i wagi an· 

gielsk i e): 
Calko''' ita dlugosc 390 stop; szerokosc poktadu 45 stop; 

szeroko, c mierzona nad b~bnami kol 11 stop; srednica 
kollopatkowych 41 stop; lado\vnosc 3,600 an g. tonno"'· ( Je. 
dna stopa ang. = 0,305 metra; jedna stopa polska = 0,288 
metra; j eden tonn == 25 centnarom) 
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• .r asze statki na Wisle, z powodu zmiennego ko

ryta rzeki i takiegoz stanu wody, zanurzac si~ ma
g~ tylko od 18 30 cali, gabary zas z pelnym ladun
kiem, przy dobrym jednak stanie wody, zanurza
j~ sig okolo 4ch stop polskich. 

Bardzo waint! jest rzeczq, w konstrukcyi 'vyna
lezienie srodka ci~zkosci, tak przestrzeni zanurzal
nej, jako i calego statku, gdy~ od tego zawislym 
jest spokojny bieg statku i inne jego ruchy. Obli
czenie srodka ci~zkosci odbywa si~ za pomoc~ po
przedniego rachunku; gdy jednak rachunek ten 
bylby za obszernym w niniejszej rozprawie, przc
to pomijamy go tutaj, tern wi~cej ze jego scislosc 
konieczn~ jest tylko statkow morskich, na gwal
towne ruchy wystawionych. 

W budowie kazdcgo statku ster bardzo wazn~ 
rol~ odgrywa, za pomoc~ bowiem niego nadajc si~ 
w czasie biegu kierunek statkowi. Umieszcza sig 
go w samym tyle, a ksztalt jego bywa rozmaity, 
stosownie do gl~bokosci wody. Stery morskie 

Mastyny tego parostatku, \Vedle zasady podanej przet 
Watta, pracujfl 1. sitq ou 4 do 5000 koni; wedle zas zasady 
uatanowionej przez rzE).d do obliczania maszyn, gdzie chyzosc 
ttokajest zawsze \1\' pewnyrn stosunku uo jc~o kroku, i cisnie
nie pary na ttok ocenione jest nu 1 fun., hez wz.giQdu na 
rzeczywistosc, pracujq z sitq 900 do 1000 1\nni; nakoniec we
die Karola of Hanle\vicke, pracujq z sitq 1200 koni. 

Parostatek ten tnoie pomiescic 260 podr6inych i 170 lndzi 
osad~ statkowq slanowi&cych, a miunowicie: 6 ofir.er<lw, .54 
majtko,v, lekarza, ptatnika, ciesi~, stolorza; w oddziale rne
chanicznytn: maszynist6w, 54 palacz<hv, i nakoniec w stuibie 
8 kucharzy i 36 keloer6w. 
~Jaszyna, ~~ samym srodktt okrQlU t~s.tawiona, zajmuje ~i~jsc~ 

na szerokcsc 45 st. an g., na wysokosc 32 st. a na (Hugosc 115 
st. \V tej przestrzeni miesci si~: 8 kotl6w i 2 maszyny w fen 
spos6b, ie maszyny znajdujQ. ~i~ w srodku, a kotly po 4 razcr:n 
po koricacb. Pod kottami znachotlzt} s.iQ sktauy na .wQ.gl~, ob~J· 
mujqce do 1400 tonnc·n,·, W) starcz.aJ(}cych na tlzle~JQCJOUnlo
'Vtl podroi, z ktorych codzicnnie zuiy,va si~ do 120 tonn6w. 
Glowoiej~ze wymiary mas7.yny Sf! nast~puj{}.ce: srednica 
wa/ca parowegn (cylinura) 100 cali ang ; krok lloka 10 stop 
ang.; srednica kat lopatkou:ycll 40 stop; c.Hugosc lopalek 10 
st.; gl~bokosc lopatek 3 stopy. Komioy dtugie sf} na 45 stop, 
a srednica ich po 1 st<'>p 6 cali wynosi. Ci~iar ~ko,'aczo
nego sam ego lylko korpusu, kicdy ten z war·stafu spu..;zcz.a
no, bez maszyn, wyoosil 2,200 ton now, i 1. tyrn ci~iarern z.a
nurr.a si~ w wodzie morskiej 23 stop. ( \Voda oceanu atlan· 
tyckiego zawit~ra ,,~ so bie soli 3,5°/0 ). Chyiosc Persyi jest 
·wielka, bo przy cisoieniu 20 do 21 fun. na cal k\\'aJralowy, 
z lalwosciq odby\\'ala drog~ 18lj2 mil ang. na godzin~, przy
czem kola 11 3/~ do I obrotow robity na l minut~ . 

• 

• 

.. 

miewaj~ ksztnlt pol elipsy, ruchomej okolo wi~k
szej swojej osi; stery rzeczne miewajq, ksztalt 
prostok~ta, ruchomego okolo boku krotszego. 
Skladaj~ si~ zas: z ogona zanurzajt!cego SiQ w wo
dzie, z osi czyli waln 'ci 'le z ogone1n pol();czone
go i z drC!~ka, za pomoc~ ktorego sternik rnch te
mu przyrz~do,vi nadajc. Dr(!zek miewu postac ko
la, sruby i t. p., zalezy to bowienl od woli konstruk
tora stLttkn, jaki mechanizm za najstosowniejszy 
uwaza. 

Co do czQ ~ci praktycznej, wyznac mnsietny 
iz skoro rysunek nalezycie i z wszelkiemi szczegc) .. 
!ami wykonanytn zostal, tnkowa nie przedstawia 
juz zadnych trndnosci. Kazden szczcg6l rysuje si~ 
w naturalucj wielkosci na podlodze sali na eel 
ten przeznaczonej, z tych rysunkow cieslc wy
konywaj~ szablony, a nastQpnie wszyscy rze
mieslnicy przystQpt~j~ do wlasciwych sobie robot. 
Kiedy kowale wykono.j~ wrQgi z k~towego zelaza, 
ustawiaj~ si~ ony w wlasciwym porz'!dku na warsta
cie nad brzegiem rzeki zbudowanyn1, jak to rysu
nek warstat6w przedstawia. Warstat ten, zloio
ny z belek drewnianych, rna zwykle spadck ku 
wodzie, a spadek ten roznym bywa, odpowiednio 
do glQboko ~ ci 'voJy. Po uregulowanin wrQg6w, 
kotlarze zakladajq, blaohQ i takow~ nituj~; potem 
ciesle przystgp ujq. do wi (!Zat1 drzewnych wcwn~trz
nych, do zalozenia pomostu, do budowy kajut, po~ 
trzebnych l6zek,stolik6w, szafek ipodl6g. W kon
cu ustawia si~ maszyna parowa, wal glowny i kola 
lopatkowe, a kociol nstawia siQ \vtedy, guy statek 
znajduje si~ na wodzic, gdzie }{OllCZC1 siQ inne dro .. 
bniej ze roboty i sztukaterye ko5ztorysem zakre
,'lone. Tak zbudowany statek spuszcza si~ z war
statu na wodQ z wielk(!. ostroznosciq., gdyz brak 
jej m6glby go latwo na uszkodzenie narazic. Gdy 
statek znajdnje siQ juz w wodzie, przyst!Jpuje si~ 
do nadania mu imienia, co zwykle dzieje si~ bar
dzo uroczy ' cie, jak to mialo miejsce z Wloclaw
kiem, Plockiem, a zeszlego roku z parostatkiem 
,,Andrzrj'', jako imiennikiem Andrzeja hrabi Za
mojskiego, tw6rcy zeglugi parowej na Wisle. 

• 
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W picrwsz 'j czQsci pierwszcgo roku IC iQgi 
~ wiata, na str. 15 i nast., podalismy czytclnikom 
tego pisma gcograficzno-statystyczny rys Tyrolu; 
obccnic raz jc zcze wracamy iQ do zajmuj~ccj tej 
lcrainy alpejskicj, aby skrcslic pobiezny opis cha
rakteru, zwyczajow i sposobu zycia j ej micszkan-

I cow. 
Ludno 'c Tyrolu, ktorej liczba pod pano,vanien1 

nnstryackiem po\viQkszyla iQ do 850,000, dzieli sig 
na dwa g!ownc plemiona: na Niemco\v znn1ieszknj~ · 
cych cz~s<! lrraju polnocn:h i Wlochow osiedlonych 
w cz~sci poludnio"Nej; granicc j cdno.k panowania 
jQzykovv niemieckiego i wloskicgo dokladnie ozna
czyc siQ nie dadz~, bo dwa te narzccza, jak 'v z~
dzic w J)tlnktach zctkni~cia i~ dwoch odrniennych 
narodowosci, w srodkowyxn Tyrolu prawie sig 
zlcwajf1. 

\V og61nosci eechami rn o\vcmi Tyro lezy k6\v 
'~: \vzrost wysoki, budowa ciala magla lecz 

silna, wzrok przenikli,vy, rysy t\varzy " ,.yrazi te i 
ot""arte; nierzadko nawot n1i~clzy m~szczyznan1i 
IHtpotknc mozna indywidua pra1vdziwie tnodelowcj 
pi~kno ' ci, gdy tyn1czasem kobiety n1niej l1ojnic od 
natnry zdaj~ iQ bye upo aione. ''r okolicach tyl
l~o In bruku plec slabsza odznacza i~ bialo 'ci~ 
eery, ,vdziQcznym owalem twnrzy i zgrabn~ kibi
ci~; gdzieindzicj pot~zna i koscista ich bud0wn 
razi oko, przyzwycznjone zukac \V kobietach 
ltsztalto\v drobnych a pelnycb. I m~szczyzni nie 
w z~dzie slusznego bywaj~ wzrostu, O\v zcn1 \Vnie-

• 

lttorych dolinach, n zwlaszcza tam gdzie si~ zywi~ 
zien1niakami, nie dochodz'1 cz~ to piQciu stop 'vy
soko 'ci. Zato pra\vie wszy cy silni SC! i weseli, i 
za nic w ~,viecie nie p omieninliby iQ na \YC gory. 
Na poludnie od Botzen zaczyna juz prze,vazac ra
sowosc wlo ka' i cera sniada, przy wlo ncb i 
oczach czarnych, zapowi~da tam plen1i(J calkiem 
r6zne od germanskiego. 

Pracowity i naturalny spo 6b zycia, obok krzep
kiej organizacyi, staje si~ po,vodem ze Tyrole s~
dziwego zwykle dosi~gaj!!- \vieku. 0 'mdzie i~cio
letni starcy, na rowni z mlodemi, pieszo przcby
waj~ gory, a cz~sto si~ zdarza iz zyjq. sto lat i wi~
cej, nie znajC!-C CO to choroba. Jedynem cierpie· 
uiem powszechniejszem jest wole, panuj<!-ce szcze-

• 

... 

• 

golniej w dolinach. l{arlacy (kretyni) znajduj~ si~ 
w jedncj ty lko wiosce. 

Zywno 'c Tyro low, stosownie do stopnia ich za
moznosci' skladajCA- potrawy mi~sne lub jarzynne. 
'V p61nocncj czgsei kraju poprzestac nieraz mu
sz~ na ziemniakach i papce z IDC!ki kukurydzow6j. 
V\T srodkowych Alpach g l6wne pozywienie stano
wi knsza jaglana gotowana z mlekiem, i zamiast 
chlcba er kozi. Tyrole niemicccy lubiC! podchmie
lic sobie piwen1 i gorza!k~; wloscy, wstrzemi~zli
wsi, ograniczaj(! siQ na umiarkowanem uzywaniu 
'vinn, zwykle nawet pomi~szanego z wod~. 

·yv ubiorze narodowym, pomimo niewielkiej roz
ci~glo 'ci kraju, znaczne zachodzCJ: r6znice. 'V do
linic gornego Iunu \viesniacy nosz~ koloro\ve pon
czochy, czarne, do kolan tylko siQgaj~ce spodnie, 
zkarJutne kamizelc z ziclonemi na wierzchu szel

kan1i, l<aftany roznej barwy, i na glowie szerokie 
u .. podu a 'v g6rze piczasto zakonczone kapelu
sze. \V okolicach Insbruku stroj by,va 'vykwin
tniejszym; szerokie pnsy skorzane, ponabijane me
talowemi ozdobami, otaczaj~ biodra, kolory Sina
ko\vni ej S<! dobierune, a kapclusze najcz~ 'ciej 
slomko,vc. Kobiety nosz~ czarne, z6lte lub zielo
n e spocluice, z odmiennej barwy fartuszkami, szkar
!atne gorsety i ciemnc kaftaniki; na nogach czer
wone po11czochy i czarne trzewiki, a na glo,vie 
kapelu ze slomko\ve albo lekko watowane sukien
ne czapeczki. ,harakterystycznym jest stroj nie
wia t \V· lasach bregenzkich, zblizony bardzo do 
ubioru Il1Qzczyzn w Armenii, i nigdzie procz w je
dnej t ej okolicy nie uzy,vany. 

l\fieszkania \vicjskie pod wzglQdem \vyg6d i 
ozcloby ze,vnQtrznej \Viele wpra,vdzie zosta,viaj~ 
do zyczenia, jednakie po wi~k zej cz~sci bywaj(! 
muro,vn.ne, kryte dachowk~ i czysto pobielane. 
u zamozniejszych w 1oscian na zewn~trznych scia
nnch domow widac malowane at fresco obrazy 
swiQtych, si~gaj'!ce cz~ tokroc az do szczytu. Mia
sta i n1ia teczka wszystkie prawie jeden maj~ cha
rakter: ulice ciasne i krfJte, domy stawiane ci~zko 
i bez smaku, a z obu stron w sklepionych koryta
rzach ob zerne sklady towaro\v, jedyne wspomnie
nie kwitn(!cego niegdys handluJ kt6ry dzis upadl 
zupelnie . 

• 



• ~. • 

• 

. . 
• 

• 

• 

.. 
• 



• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' • • • • 

• 

• 

• 

t 

• 
• 

• • 

• 

• 

• 

, . 
• 

• 

.. • 

• 

• 

• 

• • 

... 
• 

• • 

• 

\ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
... ·~ 

• 

.. 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

' 

• 

• 
• 

• 

• 



-- 93 

Tyrolczycy SCJ: narodem prostodusznym, otwar
tym i religijnym; pracowici przytem i przestaj~cy 
na malem~ kochaj~ kraj swoj nad wszystko, i w ra
zie potrzeby ch~tnie nara.iaj~ zycie w jego obro
nie. Ostatnim tego dowodem byla bohaterska ich 
walka ( roku1809) pod Andrzejem !lofer przeciw 
Francyi i Bawaryi. Zamkni~ci w swych dolinach, 
Tyrole zachowali nieskalanemi j~zyk, obyczaje i 
charakter pierwiastko\vy, i pod tym wzglQdem na
le.iy im przyznac wyzszosc nad s~siedniemi Szwaj
carami, skazonemi po cz~sci przez zetkni~cie z li
cznemi ro.inych kraj6w pdroznikami. 

Z natury sklonnym b~d~c do wesolosci, a zwla
szcza zamilowany w spiewie i tan each, Tyrolczyk, 
przy odglosie skrzypcow lub klarynetu, ochoczo i 
niezmordowanie wywija walca styryjRkiego, gdzie 
tylko ku temu zdarzy si~ sposobno~c. M~cz~cy ten 
taniec, oprocz zwyklego obrotu wirowego, charak
teryzuj~ gwaltowne podskoki, tupanie nogami i 

I 

klaskanie w r~ce do taktu. Spie,vy ich, szczegol· 
niej w Alpach, zasadzajq, si~ na wydobywaniu 
odr~bnych tonow :fistulowych ( jodlowaniu), ktore 
daleko echem gor rozniesione, przedzi wny spra wia
j~ efekt. 

. Inne zabawy Tyrolczykow wszystkie prawie po-
1<!-czone s~ z cwiczeniami gimnastycznemi, jak: pa· 
sowanie sig~ boksowanie, wspinanie na skaly i t. p~ 
1Va.lki ich maj~ pewne prawidla zasadnicze, od 
ktorych nikomu, pod natychmiastow~ kar~ cieles
n~, zbaczac nie wolno. Najsilniejszy pQmiQdzy wi
dzami jest s~dzi~, a zwyci~zcy sluzy prawo zdjQ
cia pi6r z kapelusza zwyci~zonego i zatkniQcia ich 
na wlasnym. Strzelanie do tarczy podobniez bar
dzo jest upowszechnionem, i Tyrolczycy, wpra
wieni do igrzysk tego rodzaju, doskonalemi sq, 
strzelcami. Dziesi~cioletnie juz chlopi~ta z zadzi
wiaj'!CC!- celnosci~ dosi~gaj~ zwierzyny na polowa· 
niu, ktore stanowi prawdziw'! ich namiQtnosc naro· 

dow~. 1\tlysliwiec tyrolski z nieustraszon~ odwag~ 
calemi dniami drapie si~ po skalach dla ubicia je
dnej skalnicy ( gemzy) , nocuje na sniegu o chlo
dzie i glodzie, i nie zmru.iajC1C oka, czatuje na sw~ . 
zdobycz. Czysto narodowe s~ takie ich dyalogi, 
rodzaj komedyj ul{ladanych przez poetow ludo
vvych, ktore wie~niacy w dnie swi~teczne odgry
waj'!, przy niezmiernym natloku ciekawych z SCJ:
siedztwa widz6w. 

Zaj~cia zarobkowe bardzo s~ roznorodne w Ty
rolu. Jakkolwiek rozw6j rolnictwa tamujq, prze
szkody £zyczne, Tyrolczyk umie jednak prac~ 
niezmordowan(}: z najgorszcgo gruntn pion jaki ta
ki wydobyc. Czynnie takze zajmuje si~ hodowlCJ: 
bydla, g6rnictwem i niektoremi galgziami przemy
slu, zw!aszcza w okolicach nieurodzajnych, gdzic 
sama przyroila zmusza mieszkancow do zaopatry
wania potrzeb najistotniejszych ubocznym jakim 
zarobkiem. Duch spekulacyi sklania czQstokroc 
Tyrolczyk6w do czaso,vego opuszczenia zicmi ro
dzinnej, a wtedy jako mularze, ciesle, tracze, han- · 
dJarze kobiercow, spiewacy' lutnisci i t. d. ciq,gnq, 
oni na w~drowk~ po Europie, z ktorej powroci
wszy, osi~gni~tym zarobkiem kupuj~ potem kawal .. • • z1ern1. 

U pra \Va roli odbywa siQ w Tyrolu z n&dzwy
czajnC1 sumiennosci~, sposobem wyrozumowanym, 
i bardzo obfite, stosnnkowo, przynosi zyski. Ch!op 
kazdy niepodleglym jest wlasciciolem swego grun
tu, a ztq,d, jakkolwiekby lich'! posiadal cz~stk~, 
pewnym jest przynajmniej ze nikt mu jej nie wy
drze, i w pocie czo!a orz~c swoj~ skib~, cieszy siQ 
przekonaniem ze pracuje dla siebie. Nieograniczo
na ta swoboda, obok wlasciwej wszystkim gora
lom milosci d1a zakCA-tka rodzinnego, najwazniejsz~ 
zapewne jest przyczynq, t~sknoty owej i serdecz
nego przywi~zania z jakiem kazdy Tyrolczyk, 
w oddaleniu nawet, wspomina kraj swoj ojczysty • 

. 

MAGNES I MAGNETYZM ZIEMI. 1). 
• • 

Nazwa magnetyzmu, czyli nauki o magnesach, 
1) Po tym tytulem p. Babinet, czlonek instylulu francutkie

go, 'v jednym z tegorocznych zeszytow Revue des deux mon· 
des ogtasza ciekawe i bardzo przyst~pnie traktowane sludyum 
fizyctne, ktore my w streszczeniu czytelnikom naszym po· 
dajemy. 

pochodzi pierwotnie od Magnezyi, okolicy Azyi 
Mniejszej ob:fitujC!cej w metale. Kamienie magne
tyczne ztej krainy znane byly w starozytnosci pod 
imieniem kamieni Herkulesa, i wlasnosc ich cudo
wna przyci<!gania zelaza wprawiala w podziw 
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juz Thalesa, tak amo jak uczonych dzisiej zych. 
,tarozytni wszakze, jak siQ z<laje, nie do trzegli 

wzajemnego dzialania dwoch magnesow na siebie, 
a zt~d nie znali tcz ich wlasno 'ci przyciC!>gania siQ 
jednym kot'1cem, n odpychn.nia drugim. Podo
bniez obc ~In <.11a nich bylo dzialanic tnagnetyz1nu 
zicmi na magnes ,volno za,vieszony. vV tym wzg1~
dzie, jnk w wielu innych, teorya ich byla bardzo 
obszern~, lecz praktylta prawie zadn~. 

Oprocz wlo. no ~ci bezpo ~ rednieo-o przyci~gania 
zelaza, Rzyminnie uwazali ze koro kolko zela
zne przy zcpione bylo do magne u, \vtedy amo 
staj~c ,iQ mngne etn, przyciq.galo <lrugic, i ze tym 
spo obern do pewnej dlugo ~cimozna bylo ut,vorzyc 
lancuch magnetyczny. Zdaje iQ jednnk iz narod 
ten, w og6lnosci malo spostrzegawczy, nie znal po
sobu ztucznego namagnesowania ztab zclaznych, 
a raczcj stalowych, i truuno dzis oznnczyc epok~ 
w ktorej po raz pierw zy przez zl~czenie liilku 
tnkich 'ztab otrzymano magnc y sztuczne dziala
j=!ce o 'viele silniej od tych jakich nn turn do tar
czala w k ztnlcie kamieni. 

Lccz jc ~li nmn juz zdolno ~ c nutgnc O\Y przyci~-
. go.nia i ntrzy1nauia w zawie z niu zno.cznych cigia

l'OW zo.dziwiala na zych prnojeo\Y o ilcz cndo· 
'vniej tCtn 'vydacby in1 iQ n1n ialo z\vrncunie i~ 
igly mngno O\V ~j kn biegunorn zie1ni . I i ~r\v zetl-

t\VO za to owania praktyczncrro t {j 'vla no ~ ci do 
.Zeglngi niezaprzP.czcnic nalezy iQ hil1czy kon1. 
1V ch,vjli guy ra a tatar\.~ ka, ci )~~c z polnocy ku 
poludnio,vi, 'v Europie i 'v .A .. zyi zapu zcznla 've 
zngony, po lo,vie 1nocar tw europ j l·ich, a z\vla-
zcza r ietnicc i ~""raucyi, nn d \Vorze wielkiego cha

na potkali i~ z poslan1i chit! ki emi, i t ~j to podo
bno okoliczno 'ci zawdzi~cza Europa znajo1no.' c 
bu soli. 

Niektorc zabytki pi 'miennicze 'v kazujQ: num 
slad ze tarozytni po iado.li mno-ne. y ply\vnj~ce 113 
po,vierzchni "vody, podobnie jak tcrnz dla zabnwy 
dzieci pu zczatny na ni~ rybki z n£unao-ne ownuen1i 
'vewn~trz prQcikami. Rybki te ptyn~ na potkanie 
ma(J'ne n trzyn1nnego w pe,vncj odleglo 'ci._ ale za 
nadstawieniem przeci,vnego konca natychmia t 
uciekaj~. Proby te powinnyby byly naprowadzic 
starczytnych na odkrycie polarno ~ci, 0 czcm je
dnak w zadnym z pisarzo\v sp6lcze nych nie znaj
dujemy wzmianki. 

Zanim pomowimy obszerniej o z'vi~zku zacho
dz~cym mi~dzy sil~ magnesow naturalnych i sztu
cznych, a biegunami ziemi, wspomniec nalezy iz 

ogol mi~ za z\vy kle zja,viska przyciC!-gania magne
tycznego, ze zja,vi ·kami przyci~gania elektryczne
go. Tymcza em wielka mi~dzy niemi zachodzi r6-
znica. Potrzyjmy kawalek laku o sukno, to on przy
ci(!gnie na chwilQ galeczk~ z rdzenia bzo,vego za
wieszon~ na nitce, ale j~ zaraz odcpchnie; przeci
wnie n1agnes przyciQ.gnie tak samo knl~ zelazn~, 
lecz j~ zatrzyn1a przy sobie, a na\vet sila przyci~
gania z cza em nieco si~ powi~kszy. vVyjasnienie 
tego faktu nalezy do teoryi· w zelako w kazuje on 
do adnie rozniCQ 1ni~dzy przyci~ganiem magnety
cznem a elektrycznem. 

Polarnosc 1nagne o,v, czy1i sila przyei~gania i 
odpychunia ich hiegun6w przeci,vnych, za adza si~ 
na tern, ze sila magnetyczna w kan1ieniach i sztu
cznie nan1agncso\vanych zelazach nie jest j edoo
stajnie rozllzielon~, ale silniejszCJt ku ko!1com. Otoz 
gdy magne, o\vi nadamy ksztalt knli ty, sila ta 
zkoncentruje si~ w d'voch punk tach przeciwnych, 
odpo\viednich biegnnom ziemi. Zt~d miano biegu
n6w polnocncgo i poludniowego prze zlo do ma
gne ow, kt6re \V t.ym ksztalcie kuli tym nazywa
no da\vniej terre/Itt, to jest n1ala zietnia. 

I>o prze ~ wiad zcnin iQ o tajetnniczej attrakcyi 
n1agnetycznej i elektrycznej , naturaln ~tn bnrdzo 
bylo przypu zczcnie zc takiez a1no prawo rz~dzi 
obrotami cinlniebie kich. Z po t~pen1 1ncchaniki 
~tan~l pcwnik, iz zadne cialo b~d~ce 'v biegn nie 
zbaczn % linii pro tej bez przyczyny ze\vnQtrznej . 
Domy ']ano iQ 'vi~c, bez za ady nanko\v 'j, ale do-
yc racyonalnic zc ila jaka' podobna do magne

tyzn1n n1u -- i utrzymywac na przyklad k i~zyc 
\V 1'0\VU ~j od}eCYlO~~Ci od ziemi i Zlllll zaC rro do opi
sy,vu.nin kolo niej lini l\:oli tej. 'padanie cialna 
zie1niQ zacz~to takze przypi -- ywnc jej ~ile przyci~
gania. Lccz byly to tylko oderwane posluchy, 
przeczucia nauko,ve, nie n1ogf!,r.c sig o taci 'vobcc 
slynnej teoryi wiro\vania Kartezyu zu. Tak uply
n~la polo,va _,. ... ll tulecia. 

ure zcie Newton odkryl '\viatu orrolne prawo 
ci~zenia. Do trzegl on ze ila przyciC!gania zmniej-
za siQ \V miarg odleglo .' ci, i to nie w to unku 

pro tym ale \V sto unku jej kwadratu. l{ i~zyc na 
przy klad kt6ry znajduje j~ ze, cdzie . ..i'!t razy da
lej od 'rodka ziemi jak cialo poczywaj~ce na j ej 
powierzchni, je t od niej przyci~ganym nie 60 ra
zy slabiej ale 60 razy 60, to je t 3,600 razy. 

Posiadlszy juz tajemnic~ obroto\v niebieskich, 
wielki ten czlowiek przenikn~l caly system budo
wy wszechswiata. \V szystko teraz wytlumaczono, 



zwazono, zmierzon o i przewidziano. P.rzeszlosc , 
terainiejszo, c i przyszlosc swiato. materyalncgo 
staly si~ zdobycz~ geniuszu lndzkiego. 

W lat wiele dopiero po Ncwtonie Coulomb do· 
:wiodl ze prawo attrakcyi magnet.ycznej i elektry .. 
cznej jest takie sa·mo jak prawo ciC!zenia. Od cza
sow juz Thalesa starano si~ wszelkie1ni sposobami 
zglQbic dzialanie cial namagnesowanych, zlozono 
nawet pozniej dosyc silne magnesy sztl!lczne; lecz 
nie zdolnno uchylic zaslony pokrywaj~cej tajeinni
cze to zjawisko przyrody. vv· ytlumaczenie teoryi 
magneso\v, olbrzymi ten postQp nauki, naszym zo-
stawione by lo czasom. · 

Az do \vieku XIX magnesy naturalnc, stal nama
gnesowana i kula ziemska byly jedynemi cialami 
znanemi o wlasnosci 1nagnetycznej. W picrwszych 
latach biez~cego stnlccia spostrzezono zc jeszcze 
dwa innc metale, nikel i kobalt, wJasnosc t~ po
siadaj~; mniemano jednak ze to pochodzi z przy
czyny ze ony mieszcz'1 w sobie cz~sci 7.elaza. Po
zniej dopicro, gdy Laugier dwa te metale otrzy
mal w stanie zupelnej czystosci, przekonano si~ o 
bezwzgl~dnosci ich magnetyzmu. Byl to fakt cie
kawy sam przez si~h ale pod wzglfJdem teorety
cznym nic jeszcze nie ohjasniaj'!cy. . 

Roku 1 20, gdy swiat naukowy od cwierci wie
ku znal dzialanie stosu Volty, i za pomocq, tcgo 
cudo\vnego przyrz1-du wykonano juz tysit!czne do
s\viadczenia mechaniczue' fizyczne' cllemicznc i 
fizyologiczne, uczony dunski Oersted spostrzegl 
ze strumien elektryczny stosu, przeprowadzony 
drutem n1etalowym, spra,vin. zboczenie igly magnc. 
sowej, w kierunku prostopadlym do kierunku 8tru
mienia. ''r azne to odkrycie wywiodlo 1nagnetyzm 
z dotychczasowcgo odosobnienia, dowodzq.c ze i 
elektryczno I e wzbudzic mozc dzialanie magnety
czne. Oersted byl l(rysztofem l(olumbem nlagne
tyzmu, mpcre zostal jego Pizarrem i.E erdynan
dem ortes. Znakomity ten fizyk przenikn~l sil~ 
geniuszu, ze elektrycznosc wyl<!czn~ nawet jest 
przyczyn~ magnetyzmu. Magnes, podlug niego,jest 
tylko zbiorem wlasciwie skierowanych pr1-d6w 
elektrycznych; i rzeczy,viscie zdolal otrzymac sztu
czne magnesy, za pomocq, clektrycznosci przepro
wadzonej przez drut metalowy okrfJcony okolo 
kawa]a mi~kkiego zelaza. Dzialanie ziemi na iglQ 
magnesow~ tlumaczy on istnieniem na globie na
szym stalych pr'!d6w elektrycznych, w kierunku 
ze wschodu na zachod, przez co, wedlug powyzej 
przytoczonego doswiadczenia ze stosem Volty, 
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igielka statecznie wskazy,vac musi na poludnie i 
polnoc. Przekonauo siQ takze iz przyciC!ganie ma
gnesow otrzymanych przez elektryczno I c, tak sa
lno jak 1nagne~ow naturalnych, dzia}a w stosunku 
od,vrotnynl kwadratow z odleglosci. 

W ksi~zce wydane.J r. 1822 Ampere podaje mysl 
przesylania sygnalow za pomoc~ dzialania stru
Jnienia sto una igielkQ magnosow~. Rozdzial do
tyczq,cy tego przedn1iotu nosi tytul: 'l'etegra( etek
tro-Jnngnetyrzny. Ty1n sposobcm pierwszoristwo 
'vynalazku telegrafu elektrycznego niezaprzeczenic 
nalezy si~ A.mpcre'owi. 

.A .. rago spostrzegl dalej iz zelazo wolno za wie
szone obraca si~ za magncsem, chocby ten nawet 
zamkui~ty by! w skrzyni i szczelnie odosobniony. 
Byl to fakt podowczas nicwytlumaczony; zanoto
wano go wiQc tylko i czekano wyjasnienia. 

Az dot~d wiedziano tylko z doswiadczen Am
pere'a ze za pomoc~ elektrycznosci mozna otrzymy
\vac magnesy; lecz jak za pomoc~ magncsow 
'vzbudzic clektrycznosc? Jezeli magnes ltazdy jest 
zbiorem strun1ieni clektrycznych, jak je wydobyc 
ztamt~d, ujq,c i zmusic do objawienia siQ nu ze
wn~trz? 

Zadanie to rozwif&zal ~H'araday, ktory tlumacz~c 
tylko co wspomnione doswiadczenic Araga dzia· 
laniem prC!d6w elektrycznych, wzbudzonych przcz 
magnes w wolno zawieszonej sztabie zelaza, po
wzi~J szczQsliw(!t mysl skupienia tych pr~dow, po· 
Jobnie jak w stosie Volty. Magnes w jego rQku 
stal siQ potQinym przyrz~dem, za pomoc'! ktorc
go otrzymywal wszystkie zjawiska clektryczne: 
przycictganie, odpychanie, iskry, dzialanie chemi
czne, cieplo, s'viu~tlo, wstrzf!snienia nerwowe, zbo
czenie igly magncsowej i t. p. 

vVspomniec tu nalezy o innem jcszcze odkryciu 
Faraday' a, odnosz1-cem siQ do dzialania magnes6w 
na swiatlo. Fizyka posiada sposoby odrozniania, 
zc siQ tak wyrazimy, brylowatosci pojedynczych 
promieni swiatla. Otoz Faraday, za pomOCC! sily 
elektro-magnetycznej, uskutecznil obr6t promie
nia swiatla naokolo swej osi. Obfity to niezawo
dnie zar6d przyszlego post~pu nauki 0 swietle i 
zwi~zku jej z elektrycznosci~. Jest to rozlegla kra
ina, widziana w szybkim na skrzydlach pary prze
locie, obiecuj~ca bogaty pion, gdy j~ si~ zbada 
spokojnie i rozwaznie, zapowiedz now ego pogl~
du na pierwotne si}y przyrody, podobnie jak od
krycie Oersteda stalo si~ dla Ampere'a drog~ do 
pewnika ze wszelkie zjawiska magnetyczne ~~ 

I 
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tylko skutkami elektrycznosci. Przed nim ucze- 1 przewaznie na organizmy zwierz~ce i roslinnet 
ni przypuszczac musieli istnienie dwoch osobnych uznac j~ musietny za najglowniejsz~ sprtzzyn~ me
sil przyrodzonych, magnetyzn1u i elektrycznosci; chanizmu wszechswiata. 
Ampere, zlewaj~c je w jedno, uproscil sy tem na- Z tego jednak iz teorya magnP,tyzmu zostala 
tury, i rozszerzyl, jak ewton, dziedzin~ intelli- rozjasnionq, przez clektrycznosc, nie nalezy wy
gencyi ludzkiej. prowadzac wniosku jakoby tajemnica przyci~gania 

PiQknq, teary~ Atupere'a, ktorej niestety elen1en- .i odpychania n1agnetycznego byla juz ten1 samem 
tarnic wyloiyc niepodobna, naz,vac 1nozna zara- przenikuion~1 Przeciwnie; zrobiono tylko te zja .. 
zem teoretycznetn okre qeniem magnetyzn1u. Ma- wiskn zaleznemi od strumieni elektrycznych, lecz 
gnetyzm, wedlug niej, b~clzie wynikiem dzialania i tota icb \Ve,vn~trzna niemnicj przeto pozostaje 
strntnicni clcktrycznych, obiegaj~cych czQsci skla- zagadkow~. Zamiast d\voch przypuszczalnych 
do,vc magnesu. Magnetyzm ziemi, podlug tejie dzialaczo\V, 1namy jeden; wielkie to zg_pewne upro
teoryi, uwazac nnlezy za kutek prt!dow elcktry- szczenie, lecz nie ostatnie jeszcze slowo zagadki, 
cznych idC!cych od wschodu ku zachodowi, kt6- ktorej zupelnego rozwi<!zania nigdy si~ mozc nie 

· rych istnienic rzcczywi ~cie nie ulcga juz zaprze- doczekamy. · 
czcniu. Po1nn~c zreszt~ ze elektrycznosc wplywa I 

• 

PALACZE OPIUM 
• 'V I N D Y .t\. II .A. G I E L I\: I C II. 

Jak w. z~dhie na 'Vscbodzic, tak i 'v Indyach t\voratni niC\ViQkszcmi jak ziarnko grochu. Drugi 
uzycie opiun1 nicztniernie jest, upo\v zechnione. koniec cybucha opntrzony je t w bla zk~ metalo
\V samym okr~gu ingnporc liczba palaczow tej 'v~, z rnalym ot\vorem do wci~gania dyn1u. J(on
trncizny dochodzi do 1 ~1 000. Od nnjdn.wniej zych snment, przy t~puj~c do palenia, nadziewu mal~ 
cza O\V opinm tnno\vilo 'vnzny artukul \VCWnQtrz- galcczk~ cz:.tndu na koniec zpiknlca zelaznego, 
nego handlu indyj kiego, w rokn zn ~ 1773 kompn- rozpula jQ:nnc.llampk(! spir~tuso\VC!, :wklada nastQ
nia angie! ka pierw zy raz \vpro\vadzila je do C:hin. pnie do fajki i uracza siQ npajajC!cym jcj dymem. 
Szl<oclli\ve jednak dzialnnie tcgo nnrl{otyku na vV Indyach nngielskich po,vyzcj Gangesu liczba 
zdrowie mieszka1!c6"v panst,va r iebie kicgo tak og6lna palaczo'v opium dochodzi do 40,000, z kt6-
bylo widocznc, zc jnz 1796 r. rz~d tamcczny wy- rych 14,000 przypada na • "ingapore .. 12 000 na Pi
da.l postanowienie karzQ.CC pulenie opituu jako nang z prowincy~ \Velle ·ley, 13 000 ua l\1a1ak~, 
zbrodniQ. ie zupobieglo to 'vszakze przernycnnin, a reszta na kopalnie cyny 'v ICas an g. C yfry te ni
i dzi ~ odbyt artykulu tego do bin btno,vi jednfJ gdy sig prtt\vic nic %mieninjQ; 'viadomo bowiem ze 
z najwazniej zych pozycyj buclzetn w cl1odnio-in- niepodobna odz,vyczaic sig od uiywania tej tru
dyj kicgo, wyno i bo,viern 70,000 krzy11, warto- cizny bcz pon1ocy lekar kiej, a pornoc ta przyst~
sci 7 millionow dollnrow. pnq, jc t t}lko dla nlalej tosunko,vo liczby miesz-

1V samyeh Indyach angielskich od r. 1851 rz~d kanco,v. l">rzeci~ciowo w trzech wymicnionych 
'vypuszcza pra,vo pr.zcda,vania opinn1 \ViQcej da- okr~gach \vychodzi na wewn~trzn~ potrzeb~ 900 
j~cemu, a licyto.ntami zw.y kle sq 'hi1l.czycy. \\r kle- skrzy1l. rocznie, za k.tore konstnncnci w cz~ I cio
pach ntrzymywanych przcz dzicrzawco\V kon nm- 'vem ku1)nie bo.jeczne plac'! summy. Kompania an
cya artykulu tego oclbywa si~ po oben1 nast~pu- giel .. J~a nabywa opium ocl producento\v po 300 rupij 
j~cym. Sok narlcotyczny, oczy zczony \Vprzod r. ( rnpia- blizko 60 kop. sr. ) za skrzynig, od
z obcych cz~ · ci, gotuje i~ do g~sto ' ci ciasta, i stQpuje je za ~ po 900 1100 rupij dzierzawcom, 
w takiej postaci nazywa siQ c=anilu. Do palenia ktorzy '\V przedazy szczegolo,vej cen<a tQ niekie
sluz~ cybuchy bambusowe, m~j~ce okolo jednej dy je zcze potrajaj~. 
stopy dlugo I ci, osadzone w przykryte fajki, z o- J 
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WILDBAD 
PRZEZ 

• 

• 

lawne i coraz slawniejsze ze skutecznosci w6d 
swoich "\Vildbad, lezy o mil kilka od tutgartu, 
stolicy nicwielkiego ale wcale milego krolestwa 
wirtemberskiego , a rozposciera si~ ta zdrowio
dawczn miejscowosc w malowniczej otchlani je
dnej znajpi~kniejszyeh dolin Czarnolesia {Schwarz
wald) okr'1zona wierzcholkami g6r, iglastym bo-
rem pokrytych. 

Cale mia to , klada si~ z jednej ulicy, jak u nas 
niejedno wiQksze miasto, na przyklad ;Lodz lnb u
walki; lecz ta ulica podzielona jest na w,vsokq i 
na ni:.krt prze~ arkadQ. Z jednej strony tej prze
grody 'v gorniejszych sferach wznosz(! si~ palace 
szczytncgo maku i wymyslnego ko1nfortu dla bo
gatych; z drugiej strony na spadkacb, w nizinach 
pc·lzaj~ domki, chalupy i lepianki ubogich. 

¥ srodku doliny plynie rzeka Enz, ktorej zbnl· 
'v~ \vane i drzewami osadzone brzcgi sluz(! kq,
pi~cvm ·iQ za n1iejsce przechadzki. 

L -lad k~pielny szczyci siQ architektur:J: \Vpra
wdzie bardzo kla syczn~ i wznio lej miejsco
'vosci odpo,viedni~, lecz moze zbyt ponur~, i 
plytkim osobom klopotliwe uczucie 'vzbudzic zdol
u~. ''' szy tkie g}O\Vlle i najsknteczniejsze Zl'OU}a 
''7ildbadu tam swoje wody wylewajCl- pa zczami 
trytonow i del£now, ktorych 1iczba odpowiada 
obfito, ci zrodel. 

''' oda \ ildbadu najmniejszego nie posiada ani 
smak 1 ani zapachu. Czysciutka jak krysztal i prze .. 
zroczy ·to., ogrzan~ jest owym rzeczywi 'cie tajnym 
cieplikiem, \Ve wn~trzu ziemi zawartym na d,va
dzie ~cia pi~c do trzydziestu czterech stopni termo
metru tustopniowego. 

Dzi\vna rzecz. rozbior chemiczny nie wykryl 
takze zadnego czynnego pierwiastku, ani jodu, 
ani bromu, ani siarki, ani zelaza, ani nawet milego 
kwasu wQglowego. Jed en lub dwa granyw~glanow 
lub solanow alkalicznych nie stanowi<~: bynajmniej 
rzeczy. 

I 
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Wszelako zrodla Wildbadu wywierajCJ: rzeozy
wist~ dzialalno I c, kt6ra bynajmniej nie je t plodem 
\vyobrazni chorcgo, lecz istotnie ugruntowana 
w przy1niotach 'vody mineralncj. Bez 'vszclkiej 
w~tpliwosci temperatura wzniesiona tajemnemi 
wply,vami ziemi, n1oze elektryczno I ci~ a n1oze ma
gnetyzmem, duc/1 wotly rnineJ·alnej nicdaj C!-CY si~ 
rozbierae ani rozdrabniac, pelni tntaj wain~ mis
sy~, zwlaszcza ze leczcnic tC1 wodCJ! zasadza siQ naj
wiQcej na uzyciu k~pieli. Dowodcm zc jakis duch 
lub gaz osobliwego rodzaju 1nusi bye podstaw~ 
skutecznosci tych wod, jest to, ze k<!piclc uzyte 
ty lko 0 pi~cdzicsi(!t krokow od zrodla calkicm 
trac~ swf!. skutecznosc, chociazby nie stracily ani 
jednego stopnia zc s"vego cicplika. 

Chorzy kt!-pi~ siQ zw;ykle razem we wspanialej 
sadza\VCC zak}adu, do ktorej kilka zrodel wylewa 
bezprzcstannie swoj zdrowiodawczy krysztat Ta 
sadzawka podzielon(! jest pon~czami na kilka po
mniejszych oddzialow nierownej wiclkosci, dla 
ograniczonej Iiczby osob. Kazdy z tych oddzia
low oznaczony jest o obnCl- nazwq.. Najobszerniej
szy no. i nazwQ ]JUttslriego ( Herrenbad ); mnicjszy, 
wykwintnie przyozdobiony, zwie siQ lttabslrzm 
(Grafenbad); najmniejszy, pod kopulCJ: byzanty1'lsk~, 
pyszni iQ nazwCl- ksiqi(Jcego (J3'iirstenbad). W oda 
i skutecznosc jej taz sama we wszystkich oddzia
lach, ale cena wcale nie rowna; wszy tko zas ob
rachowane na dziecinnCJ: proznosc arystokracyi 
niemicckiej, kt6ra nawet u nas wydawalaby si~ 
s1niesznq, zwla zcza ze u nas stare ksiCJ:zQCC rodzi
ny, ktore i(J kraJowi zasluzyly, mniejszemi wlada
j~ 'rodkami pieni~znemi od mlodych hrabiow zbo
gaconych 'v czasach roztwarzania si~ . 

vVe ,vszystkich tych kCJ:pielach posadzka wy
slana jest piaskiem cienkim i lekkim, tworz~cym 
jakoby mi~kki kobierzec, przez ktory znika w glfJ
bi warstwa spodnia i najmniej ogrzana wody. 
P lynny zywiol, doty kaj~c ciala, rozpryskuje si~ 
w malutkie banieczki gazu, lechc~ce przyj emnie 
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sk6T~. To tez I ubi~ pozostawac go' cie w tej wo
dzie, zabawiaj~c si~ niewinnemi rozmowami o po
godzie lub o wirtemberskiej polityce. Jednakowoz 
nie trzeba iQ podawnc zbyt dlugo rozkoszom tej 
k~pieli i tych rozm6w, bo przeciQgniQt.n poza go
dzin~, k~piel 1nozc spowodowac b61 glowy, ana
wet uderzonia do mozgu. Nigdy woda zwycz~jna, 
drzewcm lub WQglami ogrzann, nie wywrze takie
go wplywu, chyba zeby byJn nadzwyczn.j silnie 
ocieplon~. 

Ten ·posob kq,pania siQ w liczn 'm to\varzy-
t\vie za"v ze !Ina cos '\V obie obraznj~cego w ty

dli wosc, n przynajmnioj delikatno 'c, dobrze wycho
wnnych os6b; z uwagi w zo.kze iz damy, hrabiny i 
kaiQznc nic kqpi~ i~ nigdy rnzen1 z panami, l1ra
bian1i i ksi(!.z~tami ze ~adz a w ka zawsze jest wy
pr6zuiant1 po kazdej kCApieli, zc k~pi~cy iQ w tej 
wodzie 1nuszq, poprzednio raz jcden wyk<!-pac si~ 
w ~vnnnie w wodzie mydlnnej, kazdy, mttj'!c przed 
oczy1na przyklnuy 'vyborowych skutk6w z tcj k~
pieli odno zonych, zgo.dza siQ na ten po ob od
zywiania iQ w wodzic ,vildbndzkiej. i nie \vzdra
ga iQ na ~la.do,vac innych. Dodac tn \vinni 'n1y ze 
ka~dy z kQpi:J:cych i(J je t odzinny \V dlugf1 plo
cicnn~ opot'1cz~. Jcdun.ko\voz kazdy tego pragn'!
cy k~pn.d i~ moie w ocldzielnyn1 nan1iociku. 

Zrodla Wildbndu burdzo si~ zbliznj~ kuteczno-

• 

• 

sci~ do wad Schlangen?adu i Gasteinu, ktorych da
li 'my opis w I si~dze Swiata. W ody te zmi~kcza
j'!, uspakajaj~, i przez to posrednio sluzq, jako po
t~zny 'rodek wzmacniaj'!cy we wszystkich choro· 
hach luh chorobliwych usposobieniach, przeciw 
ktorym walczyc nie moina mocno zmineralizowa
nemi wodami. 

Wildbttd wyborny jest przeciw oslabieniom ner
wowym i pewnym bolesciom wstawow, natury reu
matyczno-newralgicznej. 

Niewiele tu ztucznych przyjemnosci, zwlaszcza 
balow, koncerto\v, przed tawien lnb widowi k; lecz 
pi~knosc okolicy, bogactwo geologiczne, powie
trze czyste ktorem si~ tu oddycha ~rod balsamicz
nych powiewo'v smolnych la ow, oto prawdzi,vie za. 
chwycnj~ce rozkosze, hojnie nas wynagrodzic zdol
ne za brak kotnedynntow, skoczko\v pre tydigi·. 
tatorow, wirtuozo w muzycznych i brzuchomowcow, 
ktoren1i w innych k<1pielach trapi~ biedncgo, nie 
zabaw lecz zdrowia zukaj~cego goscia. Zamiast 
ci~glcgo chwalenia zycia sieL .. kiego, czyz nie lepiej 
byloby na:ve zcie pokochac to zycie na prawd~, 
i ~v sobie an1ym wyrobic za oby zabezpiecza
j~ce od o\vych okropnych nud6,v, zalegn.j~cych 
pr6zne nmy ly, a ktorych rozp~dzanie wyczerpoje 
wi~k z~ cz~: c dochodu na zego biednego kraju? 

• 

ZWYCZAJE I OBYCZAJE 

.,6 "'r POEUDNIOvVEJ U TRALII . • 

• 

. • • . . . Indyo.nie Australii nie sq, bynaj- przemian przez rozo1aite plemiona. Tance narodo
mniej tnk malo towarzy cy, jnk utrzymuj~ nie. we pokolenia t\.delaidy nazywaj~ siQ lruri i patti. 
ktorzy podroznicy. Odbywaj(!. oni pon1i~dzy ob~ J(u?·i tai1cz~ n.n1i tylko m~zczyzni kobiety za' 
scbadzki regular.ne, z ceremonin.lem zblizonyn1 do i dzieci, jnko \vidzowie, siedz~ w polkolu na zie
europej kiego. Go' r.ie przyhywaj~ do O"O poda- mi, a jed en burka, czy li tarzec, wybija takt dwie
rzow uzbrojeni, w postawie \VOjO"'niczej·lecz ,y pe- rna paleczknmi. Tancerze tnpi~ i 'VY kakujQ., ka
wnej odleglosci przysiadajt!~ na ziemi, co znaczy ze zdy na \VOjfJ rgkfJ u trojeni w piora papugi kaka
przychodz~ w zamiarach przyjncie1 ·kicl1. ''rtedy 

1 

du i poxnazani kred~ na calem ciele. Patti niero
nast~puj~ przedstawienia nieznaj~cych i~ wzajem- wnie je t hala Jiwszy, bo kobiety i dzieci wal% 
nie, przyr.zem naczelnicy pokolet1 ol ja 'niaj~ ich pi~scian1i w wypr~ione skory kengur6w, podczas 
rodowod i polozenie maj~tkowe. , , ieczoretn od- gdy m~zczyzni kr~c~ si~ i !,piewa}!. 
bywaj~ si~ tance i pantominy, wykonywane na- Utarczki pomi~dzy nieprzyjaznemi sobie pie .. 

• • 
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mionami bywajCl zawsze w \vigiliq. poprzedzane 
tancami· dopiero nazajutrz ze switem rozpoczyna SiQ 
wnlka, a odbywa si{j tak cicho i nicnami~tnie, jak 
gdyby im chodzilo nie o pra,vy osohistc, tylko o 
cwiczenie mlodzieiy wrzemioslc wojcnncm. Przez 
kilka godzin · trwaj<l:ccgo boju nie slychac czasem 
ani jednego wykrzyku, chocini walcz'1cych jest 
kilkndzie iQciu) a kilkaset kobiet i dzieci przypa
truje si~ kr,va,vym ich zapaso1n. 

vVladza pr.awodawcza i \vykonawcza poczywa 
'vyl~cznic \v rQku starcow, ktorym w n1iar~ przy
by,vania lat, przybywa wplywu, i znaczenia:· Tyl
ko najpowazniejsi wiekiem })Osiadaj~ wszystkie 
narz~dzia wojcnne, mysliwskie, czarnoksiQzkie i le
kar ·kie, ktorych tnlodszym ani dotknCJ:c siQ 'volno. 

Dziewczgta w dziecinnym jeszczc wicku zostaj~ 
zarQCZone, a w dwunastym roku wydawanc za 
m~z. Blizszym lrrcwnym, jak np. stryjeczncmu i 
c1oteczncmu rodzenstwu, l~czyc siQ nie wolno. 

ajstar i mQiczyzni najtnlodszc zwyklc mi<hvajC! 
zony, za ktore 'f zamian oddaj~ corki. Gdy kobie-

·ta dojdzie do lat 35 lub 40, m~z jq, oddala~ a star
szyzna 'vtedy lt1czy j~ z niezonatym jeszcze mlo
dzie{lcem. Wielozenstwo jest dozwolone, i cz~sto 
tez lndyanie anstralscy, jesli posiadajq, odpowie
dnie srodki, zyj'b ztrzema i czterema zonami, kto
rynl, skoro si~ zestarzejq,, daj~ odprawQ w sposob 
wyzej wzmiankowany. '''idocznie cala tu korzy~c 
po tronie stare ow. 

1'"" azde dzieciQ pfci n1~zkiej przcchodzie 1nusi 
piQc stopni czyli epok wicku. Picrwsza, od uro
dzenia do lQ roku je "'t epokt~: dziecin t,va. vV dru
giej, od lat 10 14, pomazujCb chlopc6w krwi~ 
ntoezon~ z rgki dojrzalego m~zczyzny. Od 14 ro
ku zaczyna si~ epoka trzecia, w ktorej , srod li
cznycli i uroczystych ccremonij, nast~pujc obrzeza
nie. J e t to wiek mlodziei1czy, trwaj~cy do I at 20. 
Po nim idzie \viek IDQzki, odznaczony tetowanie1n 
plecow, pier i, ramion j rq.k. Pi~ta nareszcie epoka 
je t dob~ starosci, w ktorej mQszczyzna przybiera 
mia.no burlra, zapuszcza brod~ i dlugie \Ylosy i cie
szy si., przy,vi'!zanemi do stanu swego przywile-
• • Jam I. 

Za tana,viaj~c~ jest okolicznosc ze pokolenia 
australskie, o ile przynajmniej dot~d wiadomo, nie 
maj~ zadnej religii, ani nawet obrzq,dkow religiJ
nych~ i nie wierzq. w istnienie bost\v dobrych, 
tworczych i zachowawczych. Zkf!d powstal swiat 
i w zystko co ich otacza, to n1alo ich obchodzi, i 
posilkuj~ si~ w tern bardzo wygodn~ teory~, ze na 

poez[!.tku musial bye ktos co stworzyl sam sjcoie, a 
potem drugicli. Zato lQkaj(! siQ niezmiernic zlycli 
ducho,v, przeciw dzialaniu ktorych chroni~ siQ 
zakl~cian1i czarnoksiQznikow. 1V plyw tych osta
tnich, jak wszQdzie '\IV narodachniecywilizowanych, 
bo.rdzo jest \Viclki: przyznaj~ itn moznose nictylko 
zatnawiania chorob, lecz tworzenia dcszczu i gra
du, wstrzynly\vania oicgu rzek' dowolnego przy
bierania roznych postaci it. cl. 

.... nstralczycy wierzq. "\V duszQ istnicj(!CC1 odrQbnie 
od ciala, i podlug wyobraien icn przeno ·i siQ ona 
po smicrci W \Vielk~ otch}an, gdzic \VSzystkic du
SZC, 'v postn.ci malych clilopczyko'v, ucztujq, sobie 
rozko znie, zajadaj~c g~ ·ienice, jaszczurki, zaby i 
miQso kcnguro\v. .l ocami \vychodzCJt na powierz
chni~ zicmi i wyprawiajt! roine psoty. Innc pojg
cic o stanic postniertnym, powstalc <lopicro po 
zetkniQciu siQ tubylc6w z Europcjczykami, zasa
dza siQ na wierzc 'v przechodzcnic dnsz Indyan 
w ciala Bialych, ktorych widac uznaj~ za 'vyzszc 
od siebie istoty. Niektore plemiona, ula odstraszc
nia zlych ducho,v, palq, w swych koczowi kach 
ognie; innc zn6vv tak malo siQ ich lQkajf!,, ze w no
ce ksi~zycowe wychodzq, na polowanie. 

Wiara "\V roznc obrz~dy zabobonne i gnsla ce
chuje Indyan australskich na rowni z inncmi naro
dan1i nicoswicconemi. Kosci niektorych zwierz(bt 
uchodz~ u nich za cudowne talizmany do ulecze
nia w zclkich chorob, a te san1e kosci spalone 
ustniercac maj(!. nicprzyjaciol. Gdy dwa plemiona 
zostajq. z sobf!. '-V wojnie, a ktos zjedncj albo drngiej 
strony zachorujc lub umrze, to niczawodnie winQ 
przypiszq, czarnoksi~z nikom stron y przeci wnej. 
vVierz~ dalcj 'v olbrzymi jakis potwar ksztaltu 
ludzkiego, zwany w j(Jzyku krajowym ?'uingo, kt6 .. 
ry w nocy lata po powietrzu i podkopuje sig pod 
szalasy. l{alectwa :6zyczne wszelkiego rodzaju 
uwazajq. za sprawionc wplywem gwiazd nieprzy· 
jaznych. 

vVykonywanic sztuki lekarskiej nalczy wylq,
cznie do czarnok,.iEjznikow, ktorzy uzdrawiaj~ cho
rych przylozcniem ust w miejsce zbolale i udanem 
wsysaniem zlych sokow, puszczajq. krew kawa}
kiem zaostrzonego krysztalu gornego, "'yygniataj~ 
cialo r~kami, a niekiedy z ust cierpiq,cego wyjmu
j~ niby ko 'ci, jako mnieman~ przyczyn~ choroby. 

Zmarlych chowaj'l! glowami na zach6d, a pozo
stali krewni nad grobem ich w paroksyzn1ie roz
paczy targajq. sobie \vlosy i kalecz~ cia}o. Zwloki 
malenkich dziatek pall! zwykle na stosie. Niekt6re 
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pokolenia susz~ ciala znakomitych nieboszczykow 
. i wsadzaj~ je na drzewa, ku pow zechnemu uczcze· 

niu. Zaloba polega u nich na obci~ciu wlosow i 
brody, Jub osmaleniu ich za pomoc~ gor~cego po
piolu. W niekt6rych okolicach kobiety robiq, so
hie z bialego tonu i trawy rodzaj cznpki, i tg zo
stawinj~ nn glowie poki nie przyschuie, a nareszcie 
sama siQ kruszy. W og6lno 'ci kolor bialy w Au
stralii j0st zalobnym. a mogily zmnrlych prze
chotlnic, podobnie jak u narod6w lowian. kich, 
rzucajq, swiezc galQzie. 

Gl6wnym powo<lem nieu tannych walk pomi~
dzy krajowcami aust1·alskiemi je t nieszcz~ ~liwe 
przekonanie, ze nikt nie utniera ~mierci~ naturaln~, 
tylko z przyczyny oczarowania przez nieprzyjnciol, 
kt6rych krew ty lko pomscic 1noze nieboszczyka. 
MQ zczyzni, rozj'!trzeni do wscicklosci krzykatni i 
wycinmi kobiet nad cialem zmar1ego, zrywaj~ si~ 
wtedy w rozpnczliwym szale, i lcct!C ua o ' lep gdzie 
nogi ich ponio Q-, zabijaj~ pier,v .. zego lep. zego co 
im siQ nawinie. atnralnie ze zwycznj taki tac siQ 
mn i zinrnem ci~gle pona,vianych zat, rgo\v. 

Zajmuj~ccn1i do "YC s~ trady "'ye n1itologiczne 
Au tralczyko\v. ~ lo11ce wyobrazuj'! ·ohie w 1)0 tn.
ci niewia ty i ntrzymnj~ zc po zn.chodz,ie przecho
dzi ono w krainQ zn1arlych. Tatn zn prz}byciem 
swictlancj gwiazdy dzicnncj, niebo~ zczy ki staj<!' 
w dw6ch szcr gn,ch, porni~dzy ktorc1ni ""lor1ce try
umiaJnic i ~ prze uwa. Za uocne te od,vidziny 
zmarli obdarzaj~ sloil.ce czcr,von;~ korf!. kenguru, 
i dlatcgo czQstokroe z rana w zkarlntiH~ j 'YY t~pu
je ono zncic. K i~zyc takze jc t kobietc!, kt6ra 
przy zlyn1 mQin, urrunduri, chudnie oraz bar
dzicj; Ino.lzonek wyp~dza j~ nare --zcie, i bicdna 
przez dwa tygo<.lnie tuczyc · i~ 1nu i pozy,vnetn ja
dlem, p6ki zn~Sw nie utyje. 'viazdy \V "'zy 'tkie 
takic byly kicdys lndzmi, i cod~ienuie tez z ~ t~pu

j~ na zic1ni~, dla zajQcia ifJ Z\vyklen1i zatruanienia
mi woj cmi. J)roga. 1nleczna '\V 1nnie1naniu .. u ·tro.l
czyko\v jc t gron1ud~ chat niebia{l "'kich, z kt6rych 
zdaje in1 ig IHt\vet ze widzq, \Vzno z~cy si ... clym. 

0 stworzenin ·· ,viata zadnej podobno nie po~ia
daj~ tradycyi; maj~ j ednak woje podanin o po
'\vstaniu wody, ska.l, do zczri~ gor(!cn mo\v y i t. p. 
Ostn.tnie z nich, jako odznaczaj'!ce i~ zczeg61-
nosci~ pomyslu, przytaczamy. Bardzo da,vno temu 
zy}a na W schodzie staruszka iu1ienie1n \Vut~ruri, 
kt6r~ wiele robila zlego, a szczeg6luiej \V nocy., 
ltiedy wszyscy spali, roznieca]a poz.ary. Kobieta 
ta wreszcie umarla, i posly na '\-VSzystkie strony 

• 
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rozniesli radosn~ o zgonie jej wiadomosc. Zbiegly 
si~ pokolenia z p6lnocy, poludnia, wschodn i za
chodu, tym razem jednak nie \V celu wyrzekania, 
ale wsp6lnej uciechy. Plemiona polndniowe pier
wsze rzucily si~ na trupa i zacz~ly pozerac jego 
mi~so, poczem natychmiast przem6wily. Za niemi 
w slad poszly plemiona wschodnie, dlaktorych zo
staly tylko pluca, serce i WC1iroba, i dlatego jQzyk 
ich stal si~ nieco odmiennym. Plemiona nakoniec 
polnocne .i zachodnie poprzestac mu ialy na ogryz
kach, i ztC!-d tez mowa ich jest nierownie brzydsz~ 
i uboz ·zq,. 

vV ogolnosci wszystkie podania lndyan austral
skich no z~ cecb~ bujnej wyobraini, lecz zarazem 
dziko ~ci i okrucicn twa. Glowne ich tlo stanowi 
najcz~sciej podstQp i zabojstwo, a wlasnie nnslado
wanie tych 'vzor6w podanio,vych za najwi~ksz~ 
poczytnj~ sobie chlubQ. Zt~d pod t~p i chytra zlo
sliwosc gl~boko i~ wszczepily w narodowy cha
rakter u tralczyk6w. Zreszt'!> in tytucye ich spo
leczne, a Z\vlaszcza spos6b zawierania malzenstw, 

• nie przyczynia i~ bynajmniej do roz,vini{Jcia uczuc 
lagodniej zych i przywiq.zania rodzinnego. l\1ilosc 
jest u nich \vyrazem prawie nieznany1n, bo, jak 
w pomnieli 'n1y, dwuna toletnie dzie\vice dostaj~ 
siQ zwykle tarcom, a stare, po dwudzic tu lntach 
szcz~sliwogo pozycia wyp~dzone 1n~iatki, mlo
dzicJ1cotn. 'tar zyzna kojarzy staclla, a mlodzi 
bezwarunko,vo mnez~ bye po lusznemi. 

J edeu tylko przyklad prawdziwej milo ~ci mifJ
dzy dwojgieu1 mlodych ludzi przytacza n1i syonarz 
l\1eier kt6ry lnt kilkana !.cie przcp~dzil po , rod 
krajowcow nu tro.l -- kicll. l\ilodzieniec z pokolenia 
Bameres no.d jezioren1 Boni zakocbn1 ie w dzie-

v 

wczynie z nieprzyjaznego pokolenia Rcngmntko , 
a znnlazlszy 'vzajen1no ~ c .. \vykradl j~ potajen1nie. 
'Vkrotcc jednak ·tarszyzna dowiedziala i ~ o tym 
czynie zuchvvalyn1 i rozkazala ode. lanie porwanej 
dzie\vicy. · U ch,vnla rady bu1·/uiu; byla \vyrokiem 
bez nppcllacyi; l{nngnn 'viec ( tak nazy\vano mlo
dzicnco., z po"·odu niez,vyklej szybko ~ c i jego bie
au), rad niernd mn ial sie roz~tac z kochanka Po .., ... 

dwoch tygodniach jednak wykradl j~ powtornie. 
Tyn1 razem rada tarszych po dojrznh~j roz\va

dze, po tano,vila nie przepn 'cic tak bezprzykladne
mu niepo lu zen t\VU. Przywolano oboje wino:waj
c6w i knznno Rangano\vi najprz6d ochlostac z0n~, 
a potem pod kar~ smierci na zawsze jt! oddalic. 
Stalo sie zadosyc poleceniu: mloda niewinsta z go·· 
dn~ uwielbienia cierpliwosci~ i rezygnncy~ wy-
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trzymala bolesne razy, zadane r~k~ ukochanego, i wq. I)rzy ogniu za tal dzie,vczynQ z niczagojonc-
stnutna, zaplakana powrocila do woich. n1i je zczc rnnatni, od dwoch dni czekaj~c~ jego 

Rangan samotny pozostal w sw{j chacie. aua- przybycia. I ochankowic opu ~cili S\VO pokolcnia, 
remnie towarzy ze przez dni kilka wzy,vali go do i odtf1d nic o nich nie slyszano. 
udzialu w tancach i polowaniu: n1lodzieniec nietyl- Przygoda ta 1uoze si~ wydac nicjedncmu troch~ 
ko zc zabaw odtnawial, lecz wzbranial iQ nawet za nndto na po ob europej ·ki ron1antyczn~; a jc
przyjmowac pozywienie. Trzeciego dnia rano wy- dnak opo\vindacz zarQcza za jcj prawuziwo~c. Do
szedl na wzgorze przylegle, zk~d widac bylo w od- wodzi onn. z0 zarod szla.chetnych ucznc poczywa 
daleniu wznosz~ce si~ dwa slupy bia1cgo dymu, w pier i tych plcn1ion nieokrzc anych, i ze z po
zapewne znak umowiony miQdzy kochankami. tQpem cza u zbawienny wplyw cy,vilizncyi chrze
Rangan zarzucil burk~ ze skor dydclfow, chwycil 'cian ·kicj, crorli,vic Jzi .. ~ szerzonej przcz tni syona
za dzidg i bez namy lu pobicgl W strong dytnu. I rzow, \vytQpiC: \V nich zdo}a dzikie okrnciet'1stwo i 
1Viedzial ze gdyby go raz jeszcze chwytano, nie- z\vierz~cc pop~dy jnkietni dotCA-d siQ odznaczajq,. 
unikn~!lby smierci; lecz milosc stlumila w nim oba- 1 f 

• 

• 
• • 

AUGUSTYN THIERRY. 

Po nowym zwrocie pragmatycznytn,jaki wXVIII J sady przyjfJtej \V ich wykladzie, zaliczyc i~ da<lz~ 
stuleciu dziejopi arstwu fraoeuzkiemu nndaly dzie- j do trzech szk<il oddzielnych. Przcdstawicielem ' 
!a V oltaire'a, ~Ionte- · szkoly S,ljsteutaf.ycznt0. 

quicn go, Bonneta de czyli 'l'aC.JJOnalnt~j jest 
... iably i innych, na t~- Guizot, grupuj(!cy wy-
pilo ch,vilowe zoboj(J- padki mas a1ni i wy:-
tuienie dla tej ga.l~zi prov.radznj~cy z nich 

· ,viedzy, po\vodowane pra.g,natycznc \vnioski, 
przez ,vypndki polity- nickiedy ~byt dalcko 
czne. Jednakze ol- · siQqaj:!cc. Szkola opi-
brzymie \V trz~ ~nienia .·ou·a, do ktc)rc!j nale~~~ 
rcwolucyi 17 9 r. ice- Barante, 1Jracia ']hier-
._.ar t\va., lubo na czas ryi wcz~ 'ci Gape.fignc, 
jakis ,vc .b rancyi i 'v ca- kre.~li 'vypadki, cha-
l ej pra,vie Enropic za- raktcry i o byczujc da-
"\vie~ily <lzialalno ~ e li- nej epoki z wiclinosci'b 
terack~, '"' o"tatccznym genetycznq,, a w tylu, 
S'VYffi \Vyniku OUZY\Vi- • nai\VllJD1 zwyk}e i Ina-

, . 
ly nauk~ hi -toryi' do- lownir·zytn' nasladuje 
tarczaj:J.C pi..,arzotn te- k ron i k i ~rcdniowie-

go krajn pot~znych zy- czne. F'al a lt:s I?J c z 11 a 

'''iolo'v do kre 'lenin. o- nare zcie zkola, kto-
brazow epoki D0\VO- rej glowncn1i rcprezcn-
cze nej. ~?a gruncie tantatni s~ Mig net i 
wi~c restanracyi, uzy- Thiers, ogranicza si~ 
znionym kr,vi~ bitew na historyi politycznej, 

·napoleon kich, w niezmiernej obfito 'ci 'vybuja!y t: rzedstawiaj~e wyp,adki i czyny pojedynczych 
pi ma hi toryczne, ktorych autoro\vic, wedlug za.. osob jako konieczne nast~pstwo okolicznosci. Mi-

• 
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<!1ielet ""' ~ wojej ,,Ili'stoire de Ifrance ' zaj(!l tano
"\visko posrednic tniQuzy pier\vszf!. a drug<! szkol£!, 
lCJ;CZt!C n1ctodQ pragmatyczn(!, z opi ow~ i starajqc 
siQ podnicse obic do wy okobci poglc!du filozofi
czucgo. h innych koryfensz6w dziejopisa.rstwa fran
cuzkieg;o LauHl.rtine (Ilistoire de la rc taeration, 
Ili~toire dcR 1·irondins) i: Edgard Quinet (IIistoire 

~des r ~volntion cl'Italie) do zadncj nic nalczc~ szko
ly. I>icr\v~zy z nich je t wi~cej romantykietn i po
ct:~ja.k l1i~torykie1n; drugi gcnialnytn n1arzyciclen1, 
ktor ;>'o dziclotn, pomimo 'vy okich zkq.ditu!d za
lct, zby,va CZ:Q to na jcdno ~ci ikon ck,vencyi. 

Jakkol \Vi 1 ... nie ulega znprzeczeni.n zc -tano"\vi
sko nlozoficznc, jakic Michelct zajtnnj c ,v hi to
t·yi, be: ll'Z gt~dn ie wyzszem jest od pragn1atyczne
go, nu ki6ren1 'vidzien1y Gnizota, Thier a, lYlignc
ta i innych n cj zn6w wyzej stoj(!t od przcd ·to.,vi
cicli szlto ly opiso\vcj, to przecicz doclnc powinni-
'nly· iz zo.dcn z przodowniko\v nnuki \V trzcch wy
micniony ch l(icrunkach nic dor6,vnal 10: f!..'lC'!dnie 
Angu tyuo,vi Thierry· to znnczy iz zadcn z nich 
tak wyezcrpujQ_co nic spc1nil 'vcgo zn.dnnin. na raz 
obn.tnent htno\vi ku zaden tak ~ ,vi tnie nie 'vy-

' wi<!zal sig z roli natchnioncgo i pory,vnjQcec-ro 'vy
nlO\V<! opowiadae7.u zan1icrzchi 'j przetizlobei, jak 
autor ,Zdobycin nglii przez Nornutndo\v.) 

tTakub Jikolaj .... ugu tyn Thierry nroclzil iQ 
w l;)lois :?0 rnaja 17n.~ r. Otrzymn.'r zy picr,Yinstkowe 
ul~ ·ztalccnic \V kolleginm '"ego n1ia ta rodzinne
go, ~v zc nn tyn1 rokn zycia przybyJ do l)nryza i 
zostal utnic zczony 'v tameczn ~j "zkolc nor1nalnej . 

Rol-u 1t 13, Iniano\Yany nauczycielctn 'v m!l.lem 
mia teczku prowincyonalncn1, zaczf!.l z cale1n po
swi<;ccnicnl odda\VnC SiQ obranCll1U Zfl.\VOdO\Vi . .1\Je 
nacle zln chwila npadku ee ·nr.stw·a apoleona I; 
z 11o,v0dn klQ k politycznych nnncznnic zo tala 
,przcrwan6n1, i Thierry po\vrocil do Pnryza. 

Od.clauy pracom nauko,vyn1, tnlody badacz po
znal siQ tn z aint- imonem, ktorego y ten1 socy
ali tyczny tak glo 'n~ 'v poznjej"'zynl czasie zjedual 
sobie la\VQ. Q,v ladnigty wply,venl tcgo nlarzycie
la, olsni0ny ~mialo 'ci~ i rozleo-lo~ci~ 'vidoko\v je
go l.;:polecznych, zo:stal wkrotcc przyjacieletn jego i 
wsp6lpraco\vnikiem. \V jedncj z broszur filozofi
czno-politycznych aint- ~imona 'vydo.nych \ V o
wym cza ic, Augu tyn Thierry w pomnia.nr jest 
nawet jak o syn })rzybrany S\vego mi trza. 1~r tyn1 
takzo cza ic (1 16) wystq,pil .z pracC! amodzieln~: 
,Bes nations et de leu1·s rnpporls rnutuel. ·' . . 

Roku 1817. 1'1l1ierry, pozna,v .. zy si~ na nico~ci 

teoryj ocyalistycznych, przyl~czyl sifJ do redak
cyi dzicnnika ,,Le Censeur europeen.", zalozonego 
przez p. p. 'omtc i Dunoyer. vV pismie tem 
skreslil on obraz rewolucyj angielskich od najazdu 
Normandow az do ~mierci Karola I. Zach~cony 
powodzcnictn tego ci~gu artykul6w, gotowal si~ 
wzniesc chor<lgiew reforn1y historyczncj, chcia1 
udowodnic zc dot(!.d dziejopisarzc niewJasci'v~ 
po t~powali drogf!;, zbyt malo zwracajq,c U\vagi na 
ra y z"vyciQionc i pod bite, ze naleialo dla historyi 
ohrac stano,visko og6lniejsze, bardziej dcmokra
tyczne. Wkrotce atoli dziennik kt6remu po ~wi~cil 
S\vojc pioro przestal 'vychodzic. 

1lody publicysta zostal wtedy "\vsp6lpracowni
kien1 ,, CourrieJ' (ran~·ais" j oglosil w nin1 scry~ li
stow o hist0ryi .U.,rancyi, w ktorych rozwin'!l juz 
po czQ ~ci zn ady przyszlcj s'vej dzinlalnoscj. Lecz 
znakon1ita ta praca nie przypadla do gnstn publi
cznosci, nieclo tatecznie jeszcze przygoto\vanej do 
po,vazncgo C%ytania, i Thierry, w obec narzekan 
abonentow, zn1n zony byl jej zaniechar~. 

JoJ· \V zy tkie umy ly n1loclocianc, przejgte ide
noli \Volno ~ci, i Thierry podcza rc tanraeyi indne
go 'v pra,yach publiczuych nie brrtl udzinlu. Z po
d,vojonf! zato u"ilno 'ci(!t rzucil i~ do study6'v hi- · 
. torycznych, i \V k1~otce calkiem an1oi tnc o na11ce 

hi toryi wyrobil sobic poj~cie. "''r dzicjach Anglii 
i Francyi, ktoryn1 szczegolniej si~ pQ '\ViQcil, sto· 
unel{ 1·as zdobywczych do ra ujnrzmionych po

clalinn klucz do rozja 'nienia bytu politycznego i · 
polccznego ohn tycb narodow. Ro zczenin. dyna

styjne i zlacheckie w obec tych badati run~ly 
'v gruzy. Zrozumial on iz pragtnatyczno~c, kto
rcj dotychcztt trzynlala --i~ hi torya, nie moie 
do to.tecznie \vys,viecici prawdy. ,,.,. })arty ,viCJc 
grunto\Vllt! nauk~ i zyw~ 'vyobraini~, obral meto
dg gcnctyczno-opiso,vq,, i po ·tanowil wypracowac 
\V tyn1 kic~unku 'vi elk~ epopej~ l1i torycznCA-: Zdo
bycie . ..lnf.{lii pr ... ey lVOJ'ntandow. 

\\r yl(!c~nie juz oddany spelnienin tego zadpnia, 
Thierry przetrz'! al biblioteki i archi wa, przewra
cal ogron1ne folialy dla zaczerpniecia z nich je
dnego zdania, jednego cza em slowa i w pracy tej 
mozolncj 'vzrok jego, ktory pozoiej tak drogo 
prz yplacie Inial zbyteczne wysilenie przy"vykn'!~ 
intuicyjnie prawie po ~rod na"·alu bezuzytecznych 
cz~ to n1aterynl6w wynajdy,vac u tQpy interesujC!
ce. areszcie~ po pi~ciu Iatach niezmordowanych 
po zukiwan, mlody hi toryk (mial wowcza ]at 26) 
dosi~gn~l swego celu, i na wiosn~ 1 25 r. wyszla. 
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na swiut Historya zdobycia Anf{lii przez o?--man
dou;. 

Dzielo to ogromem erudycyi i nowosci~ pogl~ .. 
. du niezmierne w swiecie naukowym sprawilo 

wraienie. Ale niestety, radosc autora z nadspo
dziewanego powodzenia przycmila wkrotce cho .. 
roba straszna dla kazdego, straszniejsza stokroc 
dla czlowieka cal~ duszq. poswiQconego nance: 
oslabienie )VZroku zblizone prawie do slepoty. 

Lekarze zalecali mu spoczynek, szukanie rozryw
ki w podr6zach. Thierry usluchal ich rady i udal 
si~ do zwajcaryi. Potem, w towarzystwie przy
jaciela swego, filo1oga Fauriel, przebiegal Pro
wancyC1, inie mog~c juz sam ani czytac ani widziec, 
zbiero.l przy j ego pomocy materyaly do historyi 
pomnikow budownictwa sredniowiecznego. 

Powr6ciwszy do Paryza na pocz'!-tku 1826 roku, 
choeiaz prawie osleply, na nowo wziCAtl siQ do pra
cy. Zapal dla nauki nie opuscil go ani na chwil~; 
, ,zaprzyjaznil si~ juz z ciemnosci~f', jak sarn si~ 
rzewnie 'v jednem z dziel swych wyraza. Znalazl 
wtedy pomoc w mlodym Armandzie Carrel, kt6ry 
am pozniej znakomitq, zdobyl so hie slaw~, uiywal 

jego pi6ra, czytal jego wzrokien1. W tym takzc 
czasie z Mignet'em zawiq,zal plan napisania obszer
nej historyi Francyi, opartej na doki1mentach ory
ginalnych; lecz zamiar ten zostal poznicj zaniecha- . 
nym. 

Roku 1821 'vydal oddzielnie swoje ,,listy o lli
storyi fra ncuzkie;''', pisane niegdys do kuryera fran
cuzkiego. Od 1 31 - 1835 przebywal cz~sci~ u 
w6d \V: Luxeuil, CZQSCh~ u brata swego Amadeusza, 
takze znakomitego hi toryka, autora szacownego 
dziela , lfistoh·e des Gaules sous la dontination 1·0-

1nfline." Przy pomocy jcgo oglosil r. 1835 ,,lJirr 
ans tl' eludes"'"' wyborny zbi6r swych dawniejszych 
:wypracowat1. W tym takze czasie przypada ozc
nienie ._;i~ ociemnialego juz badacza z Juli~ T., 
z domu Querengal' znan~ w swiecie naukowym 
z dziela ~' cenes des uzoeurs aux X Vi II et .~YJ..J( 

siecles" i z kilku artykulow w , llevue des deux 
mondes/' 

Przyzwany r. 1836 do Paryza przez Guizot'a, 
podowcza mini tra oswiecenia, mial sobie poru
czone przez tego m~za stann wydawanie ,.Recueil 
des 1nonu1nent- inetlits de l'llistoire du lie~rs ·elnt'', 
za '\Y .. poldzialaniem Beurquelot"a i Karola Louan
dre. Roku 1 40 Thierry wydrukowal swoje ,,Recits 
tles te1nps 1Jle.J·ovingien. ,.,, malow.nicze opowiadanie 
jednej z najdramatyczniejszych epok historycznych, 

• 

a razem dokladny obraz Francyi w szostcm stole· 
ciu, zn kt6re otrzymal wielk~ nagrodca przczna
czon~ przcz barona Gobert. f>oprzednio jeszcze 
(1839) akademia napi ow. i nauk pi~knych miano· 
wala go wym czlonkiem. Instytut francuzki dla
tego jedynie nic przyj(JJ go do swego grona, nby 
mu wyplacac roczne preanium 10,000 fi:ankow za 
napisanie najlep ·zego dzieln historycznego. 

L ccz je ~ li polvodzenie i ·lawa okazaly siQ spra
wiedli w.emi wzgl~dem wielkiego l1istory:ka, zdro
wie zn. to coraz WiQcej 111U niesprzyjalo. Do sle
poty przyl~czyly si~ wkrotce cierpienia ncrwowe, 
sparalizowanie rq.k i n6g i zupelne 'vyciericzenie sit 
:fizycznych; morainic zas smierc Armanda Carrel, 
Fauriel'a i w koncu zony glQboko go dotkn~la .. 
PrzeCiC!gn~l jednak zywot pracowitYJ i uzyteczny 
j eszcze lat kilkanabcic, i cl1ociaz sam pozbawiony 
swiatla, nie przestawal pochodni~ nauki rozswiecac 
ciemnosci historycznych. U marl w Par yin 22 ma
ja 1856 r., Inaj~c lat ze I cdzicsi~t j cden. 

Niepodobna w zary. ie tak pobieinym ocenic go
dnie nieztniernych za lug Augustyna Thierry dla 
historyi. Do~yc powicdzicc ze pierwsze jcgo pra
ce wyszly w epoce kiedy Garnier, Anquctil, ~Iii
loti kilku innych dzierzyli berlo dziejopisarskie, 
ze 1nlodr.iez francuzka uksztalcenie swe history-

• 
czne czerpala wyl~cznie z dziel tych autorow, r6-
wnie miernych nauk~ jak talentem. Pojmiemy 
wtedy ile Thierry pod tym wzglQ<lem uczynil dla 
swego kraju, i ch~tnie zgodzimy sig na to co wy
rzekl o nim jed en z tegoczesnych :filozof6w niemiec
kich: , Pierwszy on dol nam poznac prawdziwe 
znaczenie cztcrnastowiekovvej historyi francuz
kiej. '' 

Kt6z wreszcie bez wzruszenia przeczytac zdo
la slowa kt6re sam Thierry napisa-l na kilka Iat 
przed ' mierci~: ,Gdybym dzis na nowo mial roz
poczynn.c drog~ zywota, obralbym t~ ~am~ kt6ra 

, 

mnie zaprowatlzila tam gdzie jestem. Slepy i cier-
piC1ey be% nadziei, bez ustanku prawie, mog~ je
dnak wyrzec z gl~bi przekonania: j est cos na swie
cie wyiszego od rozkoszy n1ateryalnych, wyzszego 
niz maj'!tek, wyzszego nawet nii zdrowie, to jest 
poswi~cenie siCE nauce." 

.,, 
••• 

••• .... 

Po napisaniu juz powyzszego zyciorysu, znale
ili 'my w dwoch czasopil.,;mach zagranicznych cie
ko.we szczeg6t)r dotycz~ce osobistosci, zycia do
mowego i ostatoich chwil wielkiego historyka 

• 

• 

• 
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francuzkiego. Podajemy je czytelnikotn naszym, 
w przckonaniu ze taki rzut oka na sprawy co
dziennc znakornitych ludzi nietylko dla og6!u nie
zmiernie jest zajmuj~cy, lccz nadto rozja 'nic moze 
w czQsci stanowi ko ieh i kicrunek we 'vzgl~dzie 
UDlJS!O\\"YID. 

Augn tyn Thierry by} wzrostu wi~cej jak slu-
sznego. vVlo · gQ ty i czarny, przy ccrze mocno 
sniadej, nadawal jego twarzy wyraz energiczny i 
mQzl{i. czy, podobniez czarne. nie stracily swe
go bl::t.·kn, pon1in1o nieszcz v t.liwego kalectwa ja
kiem dotkniQty byl od lat tylu; a ze \V rozmowie 
Thierry Inial zwyczaj zwracae iQ ku 0 ·obom zkt6-
remi j~ prowadzil, zdawalo si~ wiQC zc patrzy, i 
nieznajrlCY go mogli nie spostrzcdz jcgo slepo
ty. Jnk wspo1nnielismy wyzej, wielki ten mQ

czennik nauki ulegl wczesnie CZQ~ciowcmu spa
t·aliiowaniu l'f!k i nog, i w stanie tynl przezyllat 
trzydzie.'·ci. Nie ruog'!c am cho<lzic, l\:azal iQ 
przenosic z 16%ku. do fotcln, z fotelu do ogrodu, i 
w satnotnosci, na kt6r~ kazy'Yvalo O'O cicrpienie, 
oddawnl i~ roz1ny ~ laniu i pracy o ile na to po
zwalaly 'vycieuczon~ jcgo ' ily. ' icczorttini przyj
mo\val pr~yja liol i osoby prugnQcc korzystae zna
ucza.j;!ccj jcgo rozn1o\vy. Byla to, obok pra ·y, jc
dyna jcgo przyje1uno ~ c, jedyna rozry\vka. ickio
dy prn.ctt jcgo poobicdnia tr,vaj<! ·a z'vyklc od }JiC1-
t.uj do dzieV\'i~!tej, przcci~gala ·ir nicco dluz ~j, a 
\vtedy o oby zgrotnadzonc 'v "'alonie i nieznnjC!CC 
go blizcj, widzQc, gdy go \vno zono na fotelu, 
opn zczoB(! jego glo\VQ i \vyraz t\varzy coli:ol,viek 
l)OllUry, przy1 i )'\Ynly to \vyj'!tko,vcnln cierpieniu, 
i chciu:ly ~iQ n un~c przez dclikatno · ~. .r ie"' tety 
byla to z\vykla po tawa Thierry~ego , dopoki zo
sta,val ·an1 na an1 ze S\vojemi n1y 'In mi. ''; roz
mowie jcdnak ry ·y jcgo szybko iQ ozy,vialy, n 
slowa jQdrnie i obfiuie z u t jego plynQly. Obda
rzony nadzwyczajn<1 pami~ci,!, rnz po .. Jyszane rze
czy nn. tale zatrzy1nywal zycie. Przytnczal niekie
dy dlugie u tQpy z trzeciorzQdnych pi arzo'v Ja. 
cin kich, kt6rych uic czytal jak 'v kollegitun. lub 
opi .. y,val z zndziwiajt!CC!- ~cislo ' eif! n~jdrobniej ze 
szczegoly architektoniczne widziunych przed laty 
pornniko\v. Potrzeba bylo rzeezywi ~ cie ogromnej 
pot~gi pami~cio\vej, aby czlowick 'lepy dokonac 
mogl tylu prac naukowych. Pra,vic 'v'"zy tkie jego 
dziela, z wyj~tkiem trzech pierw zych touH)\v 
,Zdobycia Anglii przez Normand6w' i ,,Li tow o 
historyi francuzkiej ' napisane byfy po utracie juz 

wzroku. 

.. 

• • 

Codzienna jego praca odbywala si~ metodycznie 
i w sposob bardzo prosty. Odczytywano mu ksiq.z
ki i r~kopisma z kt6rych chcial czerpac; w czyta
niu kazal zaraz naznaczac sekretarzowi wnzniejsze . 
ust~py, dyktowal mu wlasne mysli i spostrzezenia, 
a potem dopiero przyst~powal do redakcyi dziela. 
W ci~gu dyktowania wypadalo mu czQstokroc 
odnosic siQ do notat niezmiernie obszernych, ze
branych w I a tach mlodosci; kazal je wi~c odczy
tywac na glos i oznaczac numerami porz'!dkowe
mi, stosownie do tego jak mialy bye w tekscie za
mieszczonc. Przez lat trzyna ~ cie pozycia rna} zen
skiego najwiQcej dyktowal zonie; pozniej uzywal 
w tym cclu sluzCAcego i sekretarza. Nieraz, gdy 
podczas bezscnnie sp~dzanej nocy przysz}a mu 
mysl szcz~ ~li,va, budzil slnz~cego, dla przelania 
jej zaraz na pf.LPier; potem w godzinach systema
tycznej pracy z sckretarzem podejmowal te blyski 
geniuszu, i wcielaj£1c je \V swoj~ pracQ, rozja 'nial 
niemi najzuwilsze fakta historyczne. 

adz,vyczajne 'vycienczenie jego fizyczne nie 
lozwnlalo 1nu ani na krok od t~powac od raz przy
j~tego trybu zycia. ,\.,. szystkie tez pra,vy dzicnne 
nieztnicnnyn1 u nicgo szly porzq,dkiem, i jc ~li go 
ki edy przekraczal, to chyba w jedncj tylko pracy. 

'V ostatnich latach zajnlo\val siQ poprawianiem 
swojej ,,IIistoryi zdobycia", i l~kal sig niezmiernie 
iz 1nozc dokot1czyc j ej nie zdola. aprozno przed
stawiano 1nu zc zbyteczna ta tro ·kliwo ~ c nadwer~
za jego zdrowie: krytyczny umy l Thicrry"cgo naj
lzcjszcj ?.nie 'c uiemoglniedokladno ' ci, a koro raz 
wzif1l siQ do popra,vek, 1vtedy juz wszystko prze
gl~ dal i przerabial na nowo. 

ICilkakrotnie juz, kutkiem pracy nat~zonej i roz
draznicnia tuny lo\vego, dozna,val lekkich napa
do'v uporlek yi, objawiajf!cych ig chwilowem 
utrudnienictn rnowy. Dziewi~tnastego maja 1 56 
r., po kilkogodzinnej pracy i ozywionej rozmowie, 
napad ten ilniej i~ po,vt6rzyl. azajutrz o go
dzinie 11 rano traci1 przyto1nno~c, i nic odzyska1: 
jej az do ~n1ierci, ktora nastf!pila w trzy dni p6-

• 
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oytn spOCZC!C na lonie ko 'ciola, ktorego wladzy 
poddajQ siQ zupelnie. Chcialbym sprostowac to 
wszystko, co kiedy kolwiek i gdziekolwiek, cho
ciaz 'v najlepszej wierze, napisalem przeci\v pra
'vdzie, i proszQ Boga codziennie aby mi pozwolil 
dokouczyc tego dziela. Pocieszam si~ 'v eierpie. 
niu bezsennych nocy t~ mysl~, zc jcstem pracotcni
lrieut w lJJin niC!J l1u1ish i~j. Lecz nie po,vtarzaj tego 
'vyrazenia nikomu, dodal ze zwykl~ skromnosci~h 
gdyz zakra,valoby to na pretensyonalnosc',. ~r kil
ka dni pozniej, wobec proboszcza Saint Sulpice i 
dwoch innych osob, Augustyn Thierry podal mi 
r~k~ i rzekl glosem wzruszonyn1: ,,I( ,i~%e probo
tizczu, biorQ CiQ za swiadka ze odtC!d k ·i~dz Gra
try zostaje kierownikiem mojego sun1ienia; nicch
ze wi~c on na przy zlosc za mnie odpowiada." 

Rozrzewniony t~ oznakq, zaufania, ksiq.dz Gra
try zacz~l cz~.~ciej by wac w j ego domu, i miewal 
z nim rozmowy od laniajq,ce cal~ piQknosc tcj du
szy wznio ·lej choe zn~kanej cierpieniem. vV osta
tn1m szczegolni6j czasie zapal Thierry'ego dla re
ligii i pra\vdy coraz; bardziej siQ \vzmagal, i nie 
przestawal zajmo,vae si~ gorliwic popraw~ da
wniejszych <.lziel swoicl1. ieszcz~sciem jednak 

-
• 

po8piech niemal gor~czkowy z jakin1 odda,val si~ 
tej pracy przyczynil sig znacznie do o tatecr.nego 
wyczerpania il jcgo zywotnych. 

IC i~dz Gratry zdaje pot<hn prawg z rozmowy 
swojej z - ugu tyne1n Thierry, na kilka dni przed 
jego smierci~. Bylo to w obecno ~ci ksi~zncj Bel
giojoso. Slynny historyk sa1n jed en prawie n16wil 
przez jakie pol godziny z nadzwyczajn~ energi<l! i 
zywoscit!. I~ozmowa ta, zbyt dluga abysn1 y j:J: po
wtorzyc tu n1ogli chociaz \V tresci, by la s'victnq. i 
natchnion~ obronq. wiary katolickiej, a zarazem 
od\volaniem w zy tkich poprzednicb jego bl~· 
do,v. 

, \\T trzy dni pozniej, dodaje k'"i~dz Gratry, oj
ciec l)ctetot, przyz,vany do !oza bole~ci Tl1icrry'
ego, daJ mu komn1uni~ swiQt~ i ostu.tnie naJna
szczenie. Chory przed przyj~cien1 sakramcntu bar
dzo byl nicspokojny; po ceremonii dopiero blada 
twarz jego ,vypogodzila si<a usrnicchc1n. Un1arl 
trzeciego dnia, pojednany z Bogietn. Zbawienny 
to i buduj~cy pod wiel~ wzgl~dami przyklad; zdo
la on podniesc i ukrzepic niejedn~ nadziejg, ule
cz yc niejedno zaslepienie '. 

LudwiJf J en ike . 

PIERWSZA LEKCYA ENTOMOLOGII. 

( Wspornnienie). 

Zaled \vie cieply pro mien lot'1ca rozbudzil w le
targicznym snie pogr~zonf!. natur~ zaled\vie ziemia 
zrzucila binly plas1.cz zimy, przy\vdzie\vajC!C godo
\VC! szatQ 'vio ny, zaled wie bocian zaklekotal na 
'vodq, pokrytej !~ce, a juz ze snn spowite wstaj~ 
legiony o'vado\v, aby w ci~gu doczesnej wQdrowki 
'"'pelnic \Ye przeznnczenie, dosiQgnqc celu do ja
kieCTO :rie "'keuczona ~f~drosc je po,volala. 

Z t£!. uroczy t<! dla c.alej natury ch\vilq, wstQpujc 
'v serca na ze uczucie rzewnej radosci i spokoju, 
.kre\v zaczyna szybciej kr~zyc wzylach, stajem si~ 
zwa\vsi i silniejsi. Lecz je:jli ocknienie si~ natury 
oddzialywa na\vet na wyzi~bione serca, na zuzyte 
organizmy, o ile silniej wiosna rozbudzac musi mlo
dziet1cz~ wyobrazoi~. Gl~biej wtedy czujemy, 
. zczerzej i~ cieszym z jej powrotu; bo z wiosn~ 

l~sn:;GA S\v IAT.\. Cz. T. R. Yl-. 

wraca ty iCAce przyjemno ~ci, tysit!CC rozrywek ja-
• 

kich nie moie dostarezyc zima, a co naj wi~cej, 
wracaj~ owe mile przechadzki po kwiatki no. ro
dzinnq. niw~, na dobrze znajom~ lt!k~, nad brzeg 
szafirowego strumyka, po motylka lub S\ViQto
jankQ, \V pogodne ranki i wieczory cieplych qni 

• • 
maJa 1 czerwca. 

l{toz z uas w chlopi~cych swych ln.to.ch nie uga
nial si~ z~ motylami? ktoz z nas nie sp~dzal szczQ-
'liwych godzin '!tV lesie lub na lf!ce? Jakie urocze 
i niezmaza.ne \vrazenie czynila wtedy na nas bar
wa motylieh skrzyde!! I nic nas nie odstrQczalo, 
ani upal sloneczny, ani niespodziewana ulev.'a. 
z blaszan~ pu zk~ i mnostwem pudelek rozmaitej 
wielko 'ci, z siatk~ do Japania n1otyli, z czapk~ na
pi~tf!. szpilkan1i, spieszylismy raniutko na nlnhione 

14 
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h}ki, iub cienisty gaj dfJbowy. Z jakiinz zapa~em sci· we :wlasciwem sobie usposobieniu dziecinno-nai
gali 'my za motylkiem, az ten znuzony stal ifJ na- wnej, blogiej i swobodnej wesolosci. 
sz~ zdobycz~; z jak~z nicpow ' ci~gnion~ zarliwo- Lecz natura nie zrzucila jeszcze sennej szaty. 
sciq, piQlismy si~ na drze,va, spostrzeglszy na ich Ptaszki w gniazdeczkach spaly jeszcze,motylki u
wicrzcholku jaki pi~kny egzemplarz. I nie zwaza- kryte w kcJCikach lisci drzemaly, i tylko zdaJa z za 
lismy w zapalc na rozkrwawienie dloni o ostry ko- boru dolatywal na przeci~gly lpie'v kosarzy, a 
lee, na roz<lnrcie sukni o galQz; coz nas to wtedy w blocie recbotaly zaby. 
obchodzilo, jeZeli tylko udalo nam si~ nie traciC j ,Moje dzicci, przcrwal nakoniec milczcnie s~
z oczu lub pochwycic upragnionego tnotylka. vVte- dziwy nanczyciel, wiosna wrcszcie zawitala w na
dy z t~ sam~ dutn~ z jak~ tary my ~Ii,viec \V kazuje sze progi, z niq. wi12c wrocily wycieczki. Jak w ro
kniejQ, gdzic przed dwudziest~ laty ubil ogromnc- kn zeszlyn1 obznajmialem was z hi tory~ pi~knej 
go odyi1cn, chiubili ~my iQ przed townrzyszami ze grotnady ptako,v, tak obecnie znjmicmy siQ drug~ 
przy tom a t<hn drzewie pochwycili ~n1y cudnie pi..,- kla ~ skrzydlatycb tworo\v, owadatni. Nim je
knego zalobnika. A jezeli uciekl nnm 1)i~kny mo- dnakie ·lonko rozbudzi u 

1

fion~ natur~, nim zdo
tyl, kt6rcgo nieza,vodnie pocl1wyciliby ~my, uzy- bycze na tr~cz~ nam uwag, zechcecic zapewne za
w zy nieco 'vi~cej krwi zimncj, tak na to martwi· poznac siQ z og6lnq, organizacy~ tak drobnych 
!o, jak 1nyBliwca gdy zbyt pospie znyn1 trzalem stworzen jakiemi s~ o'vady. 
sploszy z powag~ krocz~ccgo beka a. ,1Vskazywalcm wam juz wielko ~e 'vszcchswiata 

Ale niechuo nnm siQ ndalo polo,vanie, wtedy i dziwnie proste pra,va, ja.kie rzq,dz~ miryadami 
trzeba bylo 'vidziec jak z 111inQ. tryuynfuj~ct!, g'vin.zd, z l{torych niejedua je t \YiQk z~ od cial ca
w cz1\pce na ktorej pozaty kane 1notylc, jnk zdo- I ego · ystetuu ·lonecznego razem wzifJtych. Ot6z 
byte ztandary, s'viadczyly 0 110. zcm nlezt\Yie, obszer1;a ~rom~da o:vadow, zawiernj~?a istoty CZQ· 

wracaJismy do don1u, podobni do trz<. ... lca, kt6ry stokroc n1e konczente drobne, a pom1mo tego po
niby od niechccuia 'vywie za z tor by my ~ li \vskiej t ... znc przez \voj przemy l, przez \vojg I mialo ~c 
par<J slucllo\v od upolo,vanego dopiero zajQca. we w .zy ~kich przed_ iQ":ZiQcin~h,. przez . amfJ 

J · 1· ·1 d b · k" · , \Vre zc1e hczbP· przeb1eaaJaca z1enn~=' ocean 1 po-
eze 1 n11 c ~ po o nc 'vyctecz ""1 'v grotne ro- . ~, . . 0 

" • ~ , 
· ·1 I t t k , .

1 
d b l \VIetrze, dla \vypelnierna wo1ch zatuiaro,v; poko-

wienni co,v, o s o roc IDI sze, g y z zn aw~ q,- 1 . . . . . . . , 
· l I , k ' · tl" d . . en1a n1e~n1 zczonc 1 straszhwe przez niepodobien-

czy lQ corzysc nau ... own. \VUL 1 ro ZlCC 1 nan- t . I . . . , . . , 
czyciclc uigdy nie powinni znniedbywaC korzy to.- wo lC 

1 wy~~pwm~, opiCraJ~Ce SI!J cz~stokroc po-
. t I · , h · · ' k laczonvn1 u 1lowaniom ludz1 a nn.wet samych zy-nia z yc 1 p1er\Y zyc un1c 1en erca ... u n1atce na- ... I J • , ' • • 

t 
:1 b b · k. · k , I d Wlolo\v; ·t,vorzcnta ktorych organ1zn1 tak JCSt cu-

.urze; c1o rzc ow1em -Iero\Yana cte nwo c opro- . . I • 

d ·I • d · t 
1 

b. · . · do,vny llllc"'kouczente madrze urzadzony, ... 1noo-a 
~k;va_ ~~c ~ozc ko rhz?ctzy'\v~ ego pol u 10111a DBJpH~ · bye takze do,vodetn ze ni~tylko 'v .. ,vielkich, al: i 

nieJ ZCJ z nnu .. , 1 ory1 przyroc y. . . . 
w nrLJdrobnleJszych tworach przebija ig niezbada-

Dla n1nie nigdy niezapon1uinnt! pozo tnnie pi' r- nn ~1C);drosc i ''-r ""zechmocno ~c Tworcy. 
wsza wycieczka ua motylc, byln Olll\ bo,viem zaro.- D · · · · · , ZIWICle ~IQ zapewne 1z tak 'viele S\vietnych 
zem pierw Z:} tnoj~ lekcy~ entomologii. przy1niot6'v przyznaletn O\vadom; w ·zystko to je-

"loneczko lcd,vie co 'vstalo. 1gly ponad J'!ka- dnakze jc t rzeczywist~ pra,vd'!, docieczon'1 dlu
mi i \vodanli O"rubym plo zczen1 otulaly ennC! natu- gicn1i badanian1i. Zobnczymy co poeta-naturali ta 
r~; chlodny wintr z d~bro,vy tnu kalleciutko zro- 0 nich powiedzinl, spoczuijmy wi~c.'~ 
szon'1 trawk~, a glo,vki kromnych na zych pol- Rzeczy,vi ~cie, zulem si~ nieco znuzonym po
nych kwiatko'v mutnie zwie zone , oczekiwaly droz~, z ochot~ wi~c wybralem piQkny d~b, kto
ozy,vczych promieni lonca. rego konnry tworzyly rodzaj cieni tej altanki, mu-

Lubosn1y byli bardzo, bardzo n1lodzi, znden je- ra1va za I przepy zny kobierzec n~cq.cy n1iQkkoscil! 
dnakie ~miech swawoli nie przery,vn} uroczy tej i woni~ . .r ieopodal za d~bem rozpo 'cierala i~· ma
ciszy natury i powaznego zadutnnnia ~dziwego Ja a(!czka, zroszona trugC!; po jej brzegu pi~ly si~ 
nauczyciela, co choc powolnym lecz pe,vnym wiklina, oczerety, pokrzywy, a rdnlej po polu roz
przodkowal nam krokien1. l\ilodzienczy duch bu- sypane kwiecie. 
dzil si~ i wzbijal wraz ze sloticem, a gdy promie- Obra\vszy to stnnowisko i zloiywszy pakunki, 
nie jego rozp(Jdzily mgly nad l~kami, jui by lis my , wzi~lismy si~ do skromnego sniadania, po skoncze-
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niu kt6rego s~dziwy nasz przewodnik roztworzyl 
niewielk~, w czerwony sa£an oprnwnCJ: ksiClieczk~, 
i zacz<!l nam czytac pi~kne opisanie O\vado\v na
turalisty-poety, jak si~ sam wyrazil. Ust~p ten 
utkwil mi w pnmi~ci: 

,,Owad jest istot~ najlepiej zcwn~trznie uorga
nizowan'! do wszystkich czynno 'ci dla siebie prze
znaczonych. Ekonotnia swiata wymaga 1nnostwa 
niezliczonego szczegol6w i staran, wlasciwych 
dla kazdej ro 'liny, dla kazdego zwierz~cia, we
dlug miejsc, p6r roku i klimat6w. 'Vszy~tko to 
nie moglo bye skutecznie wykonancm, jak tylko 
prz;ez jeden lub wifJcej gatunk6w tych malych 
rzemieslnik6w, gorliwych, dla wlasnej korzysci, 
w wypelnianiu swych obowi~zkow. Dlatego wi
dziemy ze Jiczba owad6w odpowiedni~ jest bogac
twu i mnogosci roslin kazdcj krainy okrQgu ziem
skiego. SCb to najpierwsi rolnicy roslinnego krole
stwa, mniej wprawdzie zdolni do pomnozenia go i 
roz zerzenia, niz do urz~dzenia, pow ~Ci'!-gania i 
miarkowania jego roz,voju, do zapobiegania goro
waniu jednych gatunk6w roslin nad drugiemi. 

,Jeden owad podkopuje korzen, drugi obcina 
li, cie; ten upuszcza drzewu sok nauto obfity, tam
ten ujmuje gal~ziom zbytecznych pq,czkow, albo 
gryzie nasiona od rozmnazania zbywaj~ce; inny 
znowu roslinne szcz~tki spozy,va, wyczyszcza zie
miQ i wody, gdzie siQ tylc pozostalosci r.oslinnych 
psuje. Jednakze o\vad nie ogranicza si~ na samym 
obowit!zku niszczyciela lub usuwacza nicczysto~ci, 
ale podnosi siQ cz~stokroc do 'wictniejszych za
trudnien. Czasem, iako powiernik i poslaniec 
kwiatow, zanosi dalekiej kochance dary milosci, 
powierzone mu przez oblubie11ca zatrzymancgo na 
odleglych wybrzezach. Motyl i pszczola, jakby 
wiedzialy 0 roz tajemnicach, poj~ si~ nektarem na 
tych wcselach Flory, i w pi~kne dnie wiosenne 
biorC! udziul w uroczystych godach natury. 

,Do tylu zatrudnien i widokow odmiennych, or
ganizacya owadow musi bye no.dzwyczajnie roz
maita, a sklad ich bardzo zasto owany do rodza
ju czynno 'ci, jakie ma wypelniac kazdy gatunek. 
Tu wia 'nie tryumfuje nieporownana mC!drosc przy
rodzenia ,, . 

~ie h~d~ zst~powal do drobnych szczegolow 
ich organizacyi przerwal czyto.nie nasz nauczyciel; 
tysiC!ce dziel o tych Z\vierz~tach dalekiemi s~ je
szcze od 'vyc1:erpania tej mu.teryi; ale powie1n warn 
o glownych przymiotach, nakresl~ og6lne rysy cu
downego skladu sil nadaj=!cych im ruch i zycie. 

• 

, V\r historyi naturalnej, czytnl dalej, daj~ 8risle 
nazwi ko owadow tylko z'vierzQtom nienutjqcym 
ko 'ci wewn~trznych, okrytym skor~ tward(} a cza
sem rogo,vq., podzielon~ na odcinki, czyli rnchome 
obrq.czki, j~k stalowe zbroje dawnych rycerzow na
szych. Zaden niema, chyba rzadko bardzo, mniej 
niz szesc nog ta,Vo'\\·atych, a C7:ascm dalcko wi~
cej. Owady w ci~gu zycia niezawszc posiadaj'! je
duakow~ po tac, i cecha ta odroinia prawdziwe 
owady od robako\v, ktorc wcale nie przemieniaj~ 
siQ w ci~gn zycia i nie maj~ n6g stawowatych. 
l~obaczki w serzc, mi~sie zepsutcm lub robaczy
wych owocnch, maj~ce nogi i przemieniaj~ce si~ 
w muchy albo male motylki, prawdziwcmi sq. owa
dami; gdy tymcznsem robnki wnQtrzne u zwierz(!.t i 
ludzi, przcz cule zycie robakami zostaj~. Tnk wiQC 

pomiQdzy 'vszystkicmi zwierzQtami niekrC2gowemi, 
przemiany tylko do owadow nalczC!; nic dostrzcga
my ich na\vet n zadnych innych zwicrz<]:t, opr6cz 
kijanek, zab i ... alamander'1 • 

Tn s~dziwy nasz przewodnik zalozyl ksiCbzkQ. 
- Teraz moi kochani, rzckl zwracaj~c siQ do 

nas, nalczy po zukac kilku li zek, ulowic kilka mo
tyli, aby praktyk~ stwierdzic to co podaje nauka. 

Ochotnie rzucilismy siQ do dziela. 
Sloneczko bujalo wysoko; mnostwo D1USzek i 

owadow brz~czalo wcsolo, ulatuj(!.c z kwiatka na 
kwiatek. Lecz szare i zlote nawct muchy nie zwra· 
caly mojcj u wagi ... szukalem motyli! Na lCJ:ce j e .. 
dnak, procz much i ogromnego hC!ka, ktory rniQ go
nil, a ktorego siQ nadzwyczajnie bale1n, nic nie 
bylo widae. 

Cierpliwic bieglcm od krzaczka do krzaczka, gdy 
nagle oko moje spocz~lo na nizkim burzanie ostu, 
okrytym rozo\vem kwieciem, a na tom tle ujrzalem 
czerwone skrzydla przepysznego motyla. Na wi
dok ten febrycznie zadrzalem; naci~gnt!lem sia.tk~, 
lecz motyl, jakby przeczuwaj(!.c zle moje zamiary 
to za\vi. 1 w powietrzu, to podlatywal, to przysia
dal, niby drazniC!C SiQ i zartuj'!C Z mej niecierpli
wosci. Chci,vym wzrokiem sledzilcm kazde jego 
poruszenie; gdy przy iadal na krzaczku, skradalem 
si~ ostroinie; gdy bujal w powictrzu, staralem si~ 
go postra zyc i tym sposobem do spoczynku zmu
sic. Tak goni~c od krzaku do krzaku , daleko zo
stawilem S\voich towarzysz6w: mijalem l~ki, pola, 
nie wstrzymywaty mnie rowy, ploty, az ZIDQCZony 
przy tanC!lem za krzaczkiem, na ktorym usiad! 
zbieg skrzydlaty. Zdawal sifJ bye utrudzonym, 
rozlozyl szeroko skazydla, a wtedy krasa ich na 
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nowo podbudzila slabnt!CY moj zapal. Z o~trozno- przez cale lato na naszych polach i l~kach , prze
sci~ starego mysli,vca skradajq,cego si~ na strzal, kladaj~c nad wszystko miej8Ca oswiecone promie .. 
przyst~pilen1 do krzaczka, 8iatka furkngla \V po· nio.mi 8lonca. Lecz nim z tej li zki swietnr owad 
wietrzu, a jcniec, trzepoczQ,C i~, na pr6ino usilo·· si~ wykluje, w wlasci\vym czasie zbiera ona okolo 
wal wydobyc siQ ze zwoju muslinowego. "r ykrzyk siebie kilka lisci z ro~~liny ktor~ 81 ~ zywi, i zmie
ra.do~ci oglosil tnoje zwyci~ztwo, echo podalo go nia siQ w l;!tkQ z6lto-bnrego kolorn, z kilkf!. cen
w setnych odglosach. Lecz nie ja j eden bylem tak tkami zlotcmi. Po czternastu dniach n1otyl wy
szc%;~ ' liwy; glosna radosc townrzysz6w uwiado- k ztalcony rozbija swietnC1 ale martw~ powlok~, i 
1nila n1nic ~e i ich polowanie pomy ~lny uwiel1czyl wychodzi bogary, ozdobny i szcz~sliwy, bo zycie 
skutek. Out<!d w zystko szlo mi jak z platka: n1o- jego je t jcdny1n dniem radosci i szcz~scia. 
tyl rotncj \Vi elko ~ ci, odziane w przepy zne kolory A to cieka\ve . za\volali ~ n1y z zapalcm; \vy
szkar]aiu, zdobne rebren1, zlotem i dian1entami, sa- tlumncz nan1 jcdnakze, kocho.ny nauczycicln, ob
nle wpndaly do siatki, i nie tnin~lo kilka godzin, szerniej nieco tQ dzi\Vl1C!- ma karadQ natury. Chcie· 
gdy juz z bognt.yn1 plonern powracaletn pod ow liby 'my zrozun1iec jej eel i przyczynQ, bo przcciez, 
dC!b ro;dozysty, by 'vytchn1c po trnrlach i znojach jak nas uczylc ', na S\viecie nir; nie je t bez przy-
polowat.lia. Zasta]em tu nauczycicla okrq,7.onego czyny, bez celn. 
towarzyszatni; kazden z chrlpli wo~ci<1 wojaka 'vyli·! Spodz.iew.alem si~, kochani przyjaciele, \VU.

czaj~rego 8've czyny, opo\viadal zdarzenia 'vypra- szego zapytani::t; odpowiem warn no. nie szczeg61o
wy i pokazy,val zdobycze. Nie obe zlo ~i~ bez wo. Slnszuiescie nazwn.li przeminny owado\V ma
srnie8znych CpizodO\Y: ten, \\T pinaj~C l~ p0 li8zk~ karadQ natury; Z tcj brzydkiej g~ ienicy, gryz(}:
WlCkQCt1 niezgrabne cia}o po gal~zi dQbU wpadl Cej 8\VCmi czterema zcz~kami najpi~kniej'"'ze 
\V kn.lni~ i ~·kt1prtl i~ 'v blocic do pa~a; u innego k'viaty, wychodzi ' \vietny motyl, ktory rozwija 
wielka dzinra na boku,jak bliznn., \viadczyla o \VU- krzydla 'vysadt.one dian1entan1i, i kanni 8iQ nek
lec~no ~ ci. Ale nad \V zy tkic plony zdobytc no. tcj tarem w lonie roz czerpa.nyrn. ,,Jedno.kze, ffiO\Vi 
\vojo,vniczt~j \vypra\vie celo,valy d'va przcr y zne znakon1ity frn.ncuzki nutiJralista \Tirey .. ta zac·houzi 
szkarlntne, wyciunue Inotyle. Po pier\~v ·zych \Vy- roznica 111i~dzy history~ naturalnCA- a ludzkiemi za
bu bach rado~ei i zndzi \Vieniu, plony na ze hl()zy- bawatni, zc no, zc przemiany SC!- przebranien1 si~, to 
li ~ tny w r~ce s~dziwcgo prz~wodnikn, ktory je jest nkrycien1 pra,vdy, gdy przeciwnie natura tln
tro ldiwie opatrzyl, n1otyle osadzil na zpilki, a n1aczy nierni S\ve prawdy. Czlowiek cz~ tokroc 
usindlszy w kolku ciekn\Yych rozlo~yl grub<! mn k~ o ln,nia .,ve wndy, zwi~rz~ zn.~ naO'o i~ oka
ksi~g~ ktor~ Inial ze ... ob~, 'vy zukal "''izernnku je· znje; rzPcby przeto mozna ze poleczetl.stwo na8ze 
dnego n1otyla z pudelku., \vyj,1l ulowiouf! li zk~ i nauczn. tylu wad i klamstw, ile natura czy "' tych i 
odczwal i~ 'v te lo,va: szczerych pra,vd przed to.wia". 

vV potn1alern \Vain jnz przed chwilQ. ze owa- Chociai nie\v~zy .. tkie 0\Vady jednakie \V roznytn 
dy odby·wttjq. kilkorakie przetnin.ny zuuim dojd<! "~ieku przy bicrnj~ po. taci, w zy tkic jednak w ci~gu 
do \vcgo ,;v}a ~ ci \vego stanu. Nicza'v ze n1otyl zycia 'vego nlegn.jQ. zn1in.nom kolejf!. kilka po,vlok 
obdarzony jest tnk swietncnli ,yd zi~ki tak przepy- z siebie zrzucajctc. Jn na je t tego przyczyna· gdy 
sznytn S?.karlatetn. ''' n1lodo · ci swej byl on po- bowiern \V zy tkie okryte ~ skor~ tward~ rogow~, 
zion1:! li zk~, n1utnie ,~] ek'!c~ \Ye cialo . a przy- albo korup~ knn1ieni ' t(!., cialo ich wkrotce czuje 
mioty jego 'v tyn1 tanie pierwotny1n nie tnialy nic niedogodno .! c, je t uciskane w tym gatnnku punce
'v polncgo z przyn1iotan1i roz\vini~tego O\Yadu . rza., ktory uie n1oze rozci(!.gac iQ \V 1niarQ jak 
Oto na prz) klad to. li,--zka czarno-bnren-o koloru, zwicrzQ powi~k za ~ig i ro !nje zwla zcza 'v n11o
z z6lten1i pa kan1i i plamku1ui, opatrzoua gn1~zi- do.~ci, po wykluciu i~ z jaja. iusi 'vi~c ta cia na 
stemi wlo kami, zyj(!ca amotnie na bodiakach, odziez czyli ta korupa, pekn(!c, oddzielic i~. a 
pokrzy,vach i t. p. ro ~linac:h. zn1icni i~ 'Y pi~kne- inna, z poczQtku mi~k za i szcrsza, pod spodem 
go, czerwono·zoltego motyla, ktorego przednic tan1tej lezqca, dozwolic cialu ro 'nienia. Ta druga 
skrzydla przy koncach bio.le .. tylne nakrapiane skora, jak tylko zetknie i~ z powietrzem, naby
z pi~ci~ oczkatni, poJyskuj'! najcudo\vniej zen1i 'va twardo~ci picrwszej, :1 po pewnym czasie, sta
barwatni drogich mctali. Alotyl ten, nt\Z\vany o<.l j \Yszy i~ znowu zu cia ... nq, thodzi jak tamta, i za
naturali8tow Ve11essa cardui ( ig. 1), we8olo buja wsze dla zast'!pienia j ej, w miar~ jak owad powi~k-

' 

• 



- 109 -

za si~, inna wyrasta od spodu. Tym sposobem 
g~sienice pi~c do szesciu razy w kilku tygodniach 
leniej~. 

Ale ta podnia o<lziez u roznych o'vadow roz
maite sklada ubranie, i na tem to ,,,}a ~nie, zalez~ 

przomiany. Przyl\:lad najlepiej objasni ten szczc
golny rozwijania si~ sposob. 

Jajko motyla, l{torego tu oto widzicic, niewielkie, 
zoltawe, w cza ie ktory mn natura przeznaczyla 

• 

p~ka i wydaje li zk~. Lishka ta czyli g4 ienica 
(larva) rna cialo dlugie, prawie zupelnio mi~kkie i 
podzielone na pier~cienie ruchotne, a pyszczek za
wsze uzerajaj'!t zuwaczki i szcz~ki. l)rzczyw zy 
w tym stanie dluzej 1Mb krociej i kilkakrotnie sko
rQ zmieniwszy, g~sienica robi ·obie jni to jedwa
bny oprzgd,juz zwija lise aby ukryla pod nirn swo
jQ prnc~, jui si~ tnaskuje tkankatni mnicj lub wi~
cej stalemi. 

W szakze w tej poczwarce, guy si~ j(} ogoloci 
z powierzchownych powlok, widac jnz zary y mo
tyla wyjsc z niej maj~cego. Nakoniec, po najprzy
krzejszem zrzuceniu o tatniej powloki, motyl wy
chodzi zupelnie uk ztalcony; odl(!.cza sig on, rozwi
jaj~c swietne swoje krzydJa, rzuca SiQ na widok 
slonca po7.a swoj gr6b i szuka sobie towartyszki. 

---. Oto jest l1istorya przen1ian motyli, konczyl 
s~dziwy lektor, zamykajq,c ksiG1zeczkQ. Teraz wy
pada nam zrobic krociutki przegl~<l waszycb plo
now. Z rn.do ~Ci'! rznciJi '·rny SiQ pokazy\vae }npy 
polowania. auczyciel odkladal na bok \Viele 1no
tyli i owaao,v.· az nakoniec \vybral d wie przepy
sznc przezemnie ulowione ru --alki, a \vyszuka\vszy 
w ksi~zce odpowiednich \Vizerunk6,v, rzckl obja-
, . . 
sntaJf!C: 

Obyd,va te motyle nalez~ do piQknego i bo
gatego w gatunki rodzaju liusalek VeneSSfl; swie
tne kolory, znacznej wielkosci centki jui na pier
wszy rzut oka charakteryzujCb ten rodzaj, do kto
rego nalezy 'vif}le piQknych gatunkow, po wigkszej 
cz~ 'ci "'la ciwych na zym pol om. Z tych dam 
\vam obecnie poznac cztery motyle, rzad ze wpra
wdzie od innych lecz zdobne purpur~ i zlotem. 

Pierw zy nnz y\va si~ u sy tematy ko,v Venessn 
ca1·dui Lin. (fig. 1 ). 'krzydelka jego czerlvono
zolte, czarno i bia}o nukrapiane, niezrownanej SCb 
pi~kno 'ci; przednie przy kol1cach bja}e, tylne. u 
dolu cietnno-brunatne i binlo tnozaikowane, z pi~
cit! oczkami; z brzegu skrzydelka rzezanc. 

Li zkn. jasno lnb cicmno-burego kolorn, z zol
temi pa kami: plamarui i centkami, uzbrojona krot-

kiemi galQzi temi w}o ka1ni, zyje satnotnie na bo
diakach, pokrzywach, karczochaeh, krwa\vnikach 
i \vielu innychro ~linacl1. VV cza ie przen1iany ,v l~t
k~, zbiern naokolo siebie kilka lisci z ro ~liny 
ktor~ si~ zy,vi, i tak ochroniona przechodzi w po· 
czwarkg brudno-burego koloru, z ldlk~ zlotemi 
pla1nko.mi. Po czternn tu dniach wydobywa si~ 
n1otyl, bujaj~cy we olo cale lato, w miejscach 
oswieconych pron1ieniami sloiica' na uprawnych 
polach i ~ciezkacb. 

Drngi gatunek nazywaj~ llusalk~ C ( Venessn 
C (1/bzun) (fig ~). I->osinda onn n1ocno wycinane, u 
gory czarnia,vo-zolte, z zaremi planHtmi ·krzydel
ka. Z pod podu uwaiane przedstawiaj~ skrzydla 
pi~kn~ tnozaikQ buro i brnnato nakrapiun~; na 
srodkn za' tylncgo skrzydla znajdnjc siQ niby biu,
la litera C, od czego gatunck ten ru alk~ £,"'zowif1,. 

Liszka tego motyla z'vykle bywa czerwono-z6l
t~, z czarnemi, na bok idc!Ccmi pr~ikan1i; iywi siQ 
ona pospolicie lischni wi~zu, cbmielu lub poziotnek. 
bf1tka nadzwyczajnie zgigta, garbata, czerwonawa 
z brunatnemi plnmkami i rebrnetni centkami. l)o 
trzcch tygodniach \vydobywa siQ z nicj motyl, 
glownie przeby,vaj~cy w ogrouuch, okolo ~ciezck 
wy adzonych pi~knemi krzewa1ni. 

Trzeei gatunek, zwany Venessa J)J'OI'Sfl Lin. (fig. 
3), tna suto rozlozyste krzydla, ?; wic~rzchu czar
no· bruno. toe, Z bia}~ przez srodek przepaRk~, ktora 
si~ mocno zakrzy,via na przednich skrzydlach, 
majf!C przed ob'!· par~ malyeh linijek, a z tylu ta
kiegoz koloru punkciki. Za t'! biah~ przepa kC!
rozcho(L~'!t siQ, jak \vidzicie, n16,vil pokazujf!.C nam 
moty la, d\vie szaro-brunatne wst~gi, cokolwiek 
krotsze. ,pod krzydel czerwono-brunatny, z bia
l~ szarf~ i zoltemi pr'1zkami. 

Liszka jest koloru czarnego albo brunatno zol· 
te go, z czarnemi pr<!zkami i gal~zistemi cierniami; 
cza arr1i zclobiq, jq, boczne, czerwono.zolte prq,zki. 
Liszka ta sluzy do odroznienia dwoch gatunkow 
zupclnie do iebie podobnych: Vene ·sa JJrorsa i Ve
nessa Ievana. IJ~tka koloru jasno-brunatnego, z kil
kq, t~pemi na glo,vie a ostremi na ciele kolcami. 

~lotyl pokazuje si~ az \V sierpniu, niektore zi
muj~ \V zparach i W pierwszych uniach wio ny 
wylatuj~ s'vobodnie . .._Jiedlugo ujrzen1y jego liszk~, 
lq,tk~ i motyla razem. akoniec czwarty gatunek, 
JTenessa JJanto1ne/os, jest bardzo rzadki, lubo po
dobny do po politego Veness a potyclltoros, za od
mian~ ktorego cz~stokroc bywa uwazany. Tlo 
jednakie 1na daleko zy,vszc i centkowanie inaczej 

.. 
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ulozone, 0 czem przekonywaj~ nas dokladne wy
obrazenia. 

Liszka tego motyla jest czarna, z podluznemi 
biale1ni pr~zkami; zyje gromadnie nn l~kach. 

Lecz dosyc na dzis, zakonczyl s~dziwy nauczy
ciel, przerywaj'!c swe opowiadanie. Byla to pier
wsza lelfcya entornologii. Na przyszly :raz zapo
znam was z nowyrn jakim szczeg6lem organizacyi 

• 

owadow, z nowym rodzajem tej wielkiej grupy. 
A teraz pojdzmy na obiad. 

I zebrawszy bagaze, ruszylismy wdrog~. 
Slonko mialo si~ ku poludniowi; skwarem znu

zone ptaszki pokryly si~ do swych gniazdek; pi~
kne motyle poily si~ nektarem kwiatow, kC!pi~c 
si~ w promieniach slonca, a kilka zabiegliwych 
pszczolck brz~czalo, skrz~tnie uwijajf!C si~ po l~ce, 
na przegony z natr~tnemi muszkami . 

• 

.JENERAl. WALKER 
I ~"'LIBU 'TIERY W ...t\MERYCE. 

Naj · oie Nizs~ej ICnlifornii i rzeczypo politcj ica- go pote.m do Europy. gdzie przez lat kilka w Pary
ragua przcz garstkQ awu.nturnikow, ktorzy srodpo- ZU poswi~cal SiQ naukom i podrozowa}, celem ob
koju nnrn zyli neutralno ~ c obcego terrytorytm1,jest znajtnicnia sig ze stanem politycznym krajow pier
w na zym cza ie zjawi kicm nier6wnie wnznicj- wszorz~dnych. 

szen1 od rozbojniczych napado'v buknnierow i fii- ''r r6ciw zy na zien1iQ rodzinn~, udal si~ do 
bustier6w sicdtnna tcgo "vieku. U \vaga publiczna rT owego Orleann, wszedl w stosunki z wydaw
zywo si~ znj~la najprzod bezkarn(hn lekcewn.ze- c~ dziennika Cre. 'Cent, i zostal wkrotce jednym 
niem 'vszell .. iej pra\vno ' ci u nnroclu chlubi<!cego z glownych jego redaktorow. Powolanie to 
si~ z wych in tytucyj liberalnych i xnnie1nanej wszakze, tak niebezpieczne cz~sto w tanach Zje
wyz zo ' ci nad kraj::ttni tare go l<}dn; na tQpnie wy- dnoczonych, nie zadowolilo przedsi~bierczego 

padkan1i politycznen1i jnkie od dw6ch lat wywolu- un1y lu przyszlego zdobywcy: roku 1850 z oddzia
je w icaragun zo.mneh zuchwalych napastnik6w, lem wychodzc6w udal si~ do Kaliforuii, kt6rej zy-
o kt6rych nn.czclniku, \Valkerze 1nalo dotychczns cie, pelne przyg6d, zdawalo si~ wi~cej odpowiadac 
szczegolow do zlo do \vin.domosci powszechnej. naturalnemu jego u\; po obieniu. 
Podajemy tu w, stre zczeniu bicg zycia tego 'mia- Przybywszy do San Francisco, chwycil znow 
lego po.rtyzanta, wcd1ug ogloszone<To nieda,vno za pioro publicysty, ·i przyl~czyl siQ do dziennika 
w Nowy:m Yorku dzielka, nie przysqdzaj<!C natn- Herald, w ktorego szpaltach j~drne i sarkastyczne 
I"alnie okrzyczane1nn ,o ~wobodzicielowi Ameryki artykuly jego powszechn~ wkr6tce zwr6ci!y uwa
srodkowcj" swictlanej aureoli, jal-'1 tronno I c za- g(J. Skutkjem obelzywego pamfietu przeci\V je-
palonych Yanke ow otoczyla jego kronie. dnen1u z czloukow 'vyzszego ~downict,va, skaza-

\Villian1 vValker jest synem bankiern szkockic- ny zo tal na 'viQzienie i kar~ 500 dollarow. vv"P zbu
go~ kt6ry okolo r. lc20 emigr0'\Yal do "tano'\v rzcnie "vywolane tyro wypadkiem po:rod ludno 'ci 
Zjednoczonych i osiadl \V: Na h:ville, w Tcnesee, tyle ceni~cej \volno 'c osobist~ i przywileje pra y, 
gdzie nasz bohnter 1 24 r. ujrzal s\viatlo dzienne. zgromadzilo przed wi~zieniem ''ralkera liczne tlu-
1\lllody \Villiam otrzyma:l staranne 'vychowanie, i I my, objawiaj~ce okrzykami pogard~ SWt1 dla s~
ukonczywszy szko1y, 'v ktorych juz si~ odznaczal dzi6¥v a w polczucie dla skazanego. 
charakterem niespokojnym i przed i~bierczym, za· Po odsiedzeniu kary udal si~ do Marysville 
cz~l ucz~szczac na kur a prawne w .r; o\vym Orle- w polnocnej Kalifornii i zostal tam adwokatem. 
anie. Niedlugo jednak statkowal w tym za;wodzie; Jednakze juz 'v lecie 1 52 r. porzucil to korzystne 
przerzucil siQ na medycyn~ i luchal jej przez kil- zaj~cie i poplynC!l do Guayma , miasteczka w Sta
ka xniesi~cy w Filladelfii. Z~dza przyg6d zagnala 1 nie onora w polnocnym Meksyku. Tu! jak si~ 
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zdaje, przyszla mu pierwsza mysl werbowania 
ochotnikow w San Francisco i zdobycia przy ich 
pomocy jednego z bogatych a bezludnych obsza
r6w hiszpanskiej czQsci Ameryki polnocnej. a
pad Lopez' a na wysp~ KubQ i zacllQtn jakiej ten 
aw~nturnik doznnl od prasy i opinii publicznej 
w Stanach Zjednoczonych, osmielila naturalnie i 
W alkera, ulatwiaj~c mu zarazem srodki wykona
nia swego planu. 

Przej Qty juz tym zamiarem, wrocil do ICalifor-
nii w polowie 1 53 r. i zaraz zaci~gn~l tam hufiec 
ochotnik6w, dla zdobycia p6lwyspu kalifornij kie
go na zachodnim brzegu Meksyku. Otg.anizacya 
tej bandy szybko siQ posuwala; l ecz statek ktorym 
vValker mial ocl plyn~c, zostal przytrzymanytn 
z rozkazu rz~du, pragn~cego zachowac prawo ncu
tralno 'ci. J ednakze mimo doznawauych przeszk6d 
15 pazdziernika zdolal opu~cic San Francisco, i 
w osmnabcie dni p6zniej z czterdziest~ pi~ciq, ludz
mi wyl~dowal w La Paz w starej I alifornii. 

owourosly do,v6dzca poslal CZQSC swojej armii 
dla zaj~cia miasta i uwi~zienia gubernatora, co 
wszystko posrod lndnosci oslupialcj i bezbronnej 
odbylo siQ w jednej chwili. Oficer delegowany ka
zal zdj~c flagg meksykansk~ i oglosill: niepodle
glo 'c izszej Kalifornii. 1Vtedy 'V alker nauci~
gnt1l z rcsztC!- wojska, kazal wyladowac nmunicy~ i 
zapasy zywno 'ci i rozgoscil si~ na pi~kne. Ubez
pieczy'" zy jako tako n1iasto, prokla.mowat si~ 
uroczy ~ cie 7Jrezydente1n rzeczypospolitej Nizszcj 
l{alifornii, miano\vnl . ekretar,za stantJ, sekretarzow 
do spraw wojennych i marynarki, i wreszcie wy
dal rozporz~dzenia stosowne do nowego porzq.dku 
rzeczy. Pierwsze te akty urz~dowe dyktatora ma
lo S(! znane, a zaslngujf!. na przechowanie. 

• 
fJ,.o/r!aJnacua. 

,3 listopada 1853 r. 

,l{eczpospolita -rizszej Kalifornii obecnym de
kretem zostaje uznan~ za woln«!, amowladn~ i 
niepodleghh wylamuj~c . iQ na zaw ~ze z poslus~en
t,va dla rzeczypo politej meksykan kiej. 

, \'V. \Valker, 
,,Jitezydent 1riiszej Kali(o1·nii. 

,Eryderyk Emory, 
, 'elrreta1·z 'tanu". 

2 dekrel. ,P ocz~ wsz y od dnia dzisiejszego, 7 
li topada 1 53 roku, pra\vo luizyan kie obowi~zy
wac b~dzie we w zystkich s~dach rzeczypospoli
tef'. 

3 delrret. ,,W zelkie cla wchotlowe i wychodo
we zostaj~ znie ione niniejszym d ekretem '. i t. d. 

Po aktach tych nast:~pilo usprawiedliwienie za
machu. 

,,1ldre Walkera, prezydenta NiiszeJ 11 alifornii, 
do ohyl.oate/,i tandw Zjednoczonych. 

,Ogla'3znjC!c rzeczpospolit~ · Nizszej 1\:alifornii 
wolu~, snn1o\v ladn~ i niepodlegl~.. 'vinienem 
obywatelon1 'tano\v Zjednoczonych zdac spraw~ 
z pobndek tego czynu. W obec narodowosci ktora 
bacznie dotychczas trzegla niczawislosci panstw 
amerykan kich, nnlezy usprawiedliwic ntworzenie 
na pograniczn Unii nowej rzeczypospolit 'j. 

.,I z~d n1ek ykan lei oddawna uwlaczal obowiaz-.. 
kotn S\vym \Vzgl~dem iz zej ICalifornii. Ponic-
'vaz tcrrytoryum tej prowincyi traktatc1n Guada
lupe I-Iidalgo zostalo usnniQte od zwiqzku bezpo
srcdniego z re zt~ i\Ick y ku, 'v ladze przeto cen
trnlnc nie za.jmowaly siQ. wcale sprawami p6lwy
spu kalifornij kiego. P oloienic j cgo gcograficzne 
jest takie, zc oddziela go zupclnie od innych CZQ

sci rzeczypospo}itej 1neksy katlSkiej; WiQzy zas IDO· 

rnlne lt!cz~cc go z 1\feksykien1 j eszcze ~ slabsze i 
wqtlej ze od terrytoryalnych. J)la rozwiniQcia wiQC 
wewn~trznych zaso bow izszcj 1\:alifornii i urz~
dzenia jej spoleczncgo, nalezalo koniecznie uczy
nic jc~ niezn\visl~. 

,z ty~h to powodow ja i moi towarzysze broni 
przed, ... iQwzigli,siny, ~zielo oswobodzenia. NadziejQ 
dal zcJ porn yslno .. c1 pokla<.lan1y w opiece Tego 
kt6ry cznwa nad losami narod6w i prowadzi je 
drog~ post~pu. 

,W. Walker, 
,,prezydent iiszej Kati(o1·nii". 

nczelnik no,vej rzeczypospolitej stolicQ Slvego 
rzf!du przeniosl do San-Lucas, zabrawszy z sob~ 
ex-;gubernatora i archi wa. Atakowani przez osadQ 
malego tatku mek ykanskiego, zaborcy latwe 
odnie ~ li zwyciQztwo i zaczQli posuwae si~ dalej 
w gl~b' krajn. 

abieraj~c, w miar~ powodzenia, coraz wi~cej 
'mialo I ci, vr alker, ktory spodziewal si~ posilkow 
i niebardzo by l zadowolony z lichej swcj zdoby-
czy \V okolicy niezamieszkanej prawie i jalowej 
z powodu braku wody, nie zakladal jui granic 
swcj ambicyi i po tanowil owladn~c Meksyk, za
czynaj<!c od polnocnych jego prowincyj. Zaprz~
tniony 'miesznem tern urojeniem, pospieszyl oglo
sic Jwiatu zdobywcze swe zamiary, i 18 stycznia 

• 
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1t>51 r. wydal proklatnacyQ;, na mocy kt6rej terry- l.>rzebywajC!c gory eel em okr~zenia zatoki, fli· 
torynn1 "'onory, nnl ez~ce dot~d do l\1ek. y kn, zo- busticro wic utracili ze d wadzie ~cia wolow· nieco 
talo wcielone, rozun1ie i~ no. papierze, do Nizszej p6zniej Indyanie Cucupas, bezczelni zlodzieje, u

l(alifornii 'Vedlug tego doktuncntn no\va rzecz- kradli ich jakie trzydzie ~ci; innr nakoniec potopi
pospolito., zlo%ona ze Stan ow .. .,onory i Niz zcj ly siQ 'v przeprawie przez Rio Colorado . Wkrotce 
l\:alifon1ii, n1iala pr%ybrne miano .. 'onory, i granice glod zacz~l <.lokuczac malemn oddzialowi zdobyw
jej z drobiazgo'Vf! oznaczono scislo~Ci'!. I co~v, w ktorych zeregi brak najglo\vniejszycb 

• 

• 

J eneral Walker. 

""'\nuiu dyktatc rn. '''ztnocniona ~ccinf!.lndzi z ..,nn- I potrzeb iyeia rzncilnaturu.lnie uiezgodQ i zupelne 
I~"'ranci ' CO pod do,vodht,vetn pnll~o\,·nika \~"'" o.tkin rozprz~zcnic . Przyby,vszy do Yuma, na terryto .. 
i d\vo tnu dzialan1i polowen1i, gotovvala iQ znjl!C ryum .,tano\v Zjcdnoczonych, otrzymali \vpra\vdzie 

11a prn"vd ~ \V n1owie b~dqcc t errytorytnn. \\Talker od tatnecznego kornendnuta potnoc nieodzo\Vl1(!: 
~0 tuarcn opu ~cil 'an-Vicente na czele woj ka lecz kicdy \\ralker na miej en zliczyl gar tk~ 
okupn0yJuego i trzo 1y bydln. n1aj~cerro luzyc za wych ~vo.lecznych rycerzy spo8trzegl nie tety ze 
poz Y". i rnie. , okolo pi~cdziesi~ciu jnz uciekl o'l u rflsztn" n lk ien 
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zdemoralizo\vana, czekala tylko sposobno~ci aby wojny cif!.gn«1C 'j i~ od tak dawna bcz stanowczyclt 
uczynic to amo. rezultato\v ta tillon zgodzil ·ig nato, i przyrzekl 

Opuszczony od towarzyszo\v, ktorych zaufania w zfu11ian za otrzytnan~ pomoc, od tCA-pic Anleryka
zjednac sobie nie umial, Walker zmu~zony byl non1 52,000 akrow gruntu i zapcwnie in1 niektore 
powrocic, zanim nawet ujrzal krain~ tak snadnic, innc przy,vilejc. 
z mocy szumnych proklamacyj, OS\VObodzonCIJ od Stronniey vValkcra utrzymuj;-1 Z\vyklc ic Amc
jarzmo. rnek ykanskiego. Przeszedl napo,vrot rzc- rykanie inter,vcnio,vali jedynie na z~danie naczcl
kQ, zaczepiany przez Indyan; poczen1, zatniast niko\v stronnictwa libcralnego, i dlatcgo nie nlo
wrocic do izszej Kalifornii' porzucil i zdobycz zna ich lHlZ\Vac flibu tierarni' ale rnczej oswobo
swojQ, i prezyclentur~, i wojsko tam zo ta,vione, dzicielami. fozc to bye w CZQ 'ci prawd~; nio
udajC1c i~ ao • an-Diego, dla uuiknieuia utarczki tnniej jednak i to nie ulega zaprzeczeniu zo uwaga 
z pogranicznem wojskiem meksykanskicm. Ko- .l\.mcrykanO\V odda\vna zwroCODC1 byla na ~icara
mendant tameczny, na slowo honoru ze stawi ig gu~. Od czasu odkrycia kopalni kalifornijskich po
przed wladz~ 'vojskow~ w San-~'ranci co, jako trzeba komtnunikacyi miQdzy Atlnntykien1 i ocea
winny narr1szenia naturaloosci, pozwolil mu od- nero pokojnyn1 szyb zej niz naokolo pr~ylq,dka, 
plynf!C do stolicy l(aliforuii. Pr~ybyl tan1 15 n1aja zy\vo uczuu siQ tlawala. l(on1pania vviQc atnery-
1 54 r., z d wudziestf!. piQcic1 tylko ludzmi. kanska, przcz l~io "an-J nan i jeziora Nicaragua, 

1Viesc o zuchwalej wyprawie niemaly zapal urz~dzila przcprawQ z je<lncgo n1orza lHt drugie. 
obudzila 'v Ban-Francisco, gdzie opinia publiczna l)rogQ tQ \V latach o tat.nich przcbywalo 1nn6st\\'O 
zanadto '"przyjala awanturniczym przedsiQwzi~- Amerykano\v, i ci dostateczn~ rnieli spo ·obno ~ c 
ciom, a by ig zrazic nawet nic1Jowodzcnicn1. Bo. przyjrzenia siQ bogactwu tego kraju i occnia jego 
hater jej, stawiony przed s~dem za naru ·zeuie praw slabosci, czyni'!ccj go lat\v~ dla Sta.no\v Zjcclnoczo
mi~dzynarodowych przez zbrojne najscie terry· nych zdobyezq. Gdy przeto gabiucty wu hington
toryunl rock ykanskiego, zostal uwolniony, jak te- ski i londyl1 ki zaczQli na drodze dyplon1utyczncj 
go spodzicwac ig nalezalo po sgdziach az nadto roztrzc1 ac prawdzi \VC znaczenie slynnego traktatn 
poblazliwych dla naduiye podobncgo rodzaju. Clayton-I~nlvver, tyn1czasem oddzial awanturnikow 
Proccs ''' alkera przyczynil si~ ovvszen1 do podnic- amery ka1l. kich, podtrzymywany opini~ wigkszo~ci 
sicnin jego popularnosci, i uczynil go \V mnic1na- wcgo kraju, O\vladn~l NicaragnQ, zani1n spor osta-
niu polv zechnctn znakomito~ci~ polityczn(!. tecznic zostal roz. trzygniQty. 

Lecz \V tanach Zjcdnoczonych, ba1·dzicj niz \Valker poch,vyci} sk1-vapli\vic tg posobno ~c 
gdziekol,viek indziej, slawa nic dajc chleba. Bez poprobo\vania ra2 jcszczc szczgscia i zdobycia no
~po obu do zycia, Walker, czekajqcpomy 'lniej ·zej 'vych \Vavvrzyno\v. PiQc miesigcy uplynglo na 
chwili, z1nu. zony byl wziC!C siQ do piora, i praco- przygoto,vaniach, i <lopicro 4 marca 1855 r. wy
wal kolcjno dla dzienniko'v ()onune'l'ciat .Atlvertiser pra,va zlozona z piQcdzicsiQciu sze5ciu ludzi, n-
i Stale Jo1u·nal, az do konca roku 1 54. zbrojonych \V karabiny, rc,volwcry i bowie-knifes, 

\'\' tej epoce \Vrodzona niespokojnosc charaktc- rodzaj nozow, opn ~cila port San-Francisco. 
ru, 'v polt!czeniu z biegien1 'vypadkow, popchn~}a \\r picr,vszych dniach czerwca flibu tiery przy. 
go kn no\vej "'yprawie do Nicaragui. 'V chwili byli do 1? ealcjo i zaraz rnszyli na Chinandega, 
naj ' cia wi~k~za C%~sc tego krajn zosta,vala pod gdzie zo tali przyj~ci z ozn~kami nu.jwyzszej ra
wladzC!- dyrektora don ]"'rancisco Castillon~ naczel- do ~ ci. Chamorro nie zyl juz od miesi~ca, lccz in
nika tronnict,va liberalnego, ktory obalil rzqdy ny naczelnik jego stronnict,Na, jenera} Corral, 
prezydenta don Fruto Chamorro, glowy stronnic- obj'}) dowod%two, i wojna domowa przeci~gala siQ 
t,va legitymisto"r· hamorro jednakze, czlowiek z zaciQto ' ci~. v'7 alker udal si~ do Leonu, glownej 
energiczny i dzielny, okopal siQ w Granadzie, i kwatery liberalnych, oddaj~c siQ pod rozporz~dze
tam od dziewi~ciu juz miesiQcy stawial czolo . nie wla.dzy. Mini ··terstwo jednak, mimo rcputacyi 
przcwaznym silom przeciwnika. 'V ci<J:gu tych wy- karabinier6w amerykanskich, nie chcialo z razu 
padk6w jaki' ajent amerykanski podal Castillo- przypuscic do sluzby cudzoziemc6w. \'Valker, zra
nowi my ~l zaci'!gnienia pod swe chor~gwie hufca zony napotkanemi trudno~ciami, powrocil do Rea
ochotnik6w! pod dowodztwem W alkera. Dla osta- lejo, aby ztamt~d przejsc do I-Ionduras, gdy wresz
tecznego pokonania legitymi~tow i ukonczenia cie przyszla z Leonu odpowiedz przychylna, i 

K fi4GA S'YIATA Cz. I. R. VI. . r 15 
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nazajutrz Amerykanie, kt6rych szczupla liczba nie I rych rozstrzelaniem Walker ci~gle si~ odgrazal, 
zdawala si~ niebezpieczn~, zostali wcieleni do ar- zezwolil na warunki pokoju podawane przez pana 
mii miejscowej. Krolc ten, jak wiadomo, smutne Wheeler, ministra rezydenta Stan6w Zjednoczo· 
dla Nicaragui zpowodowal nast~pstwa. nych w Nicaragni. Slabosc ta Corral' a ocalila jei1-

Pierwsza kampania w kt6rej oddzial Walkera cow, lecz zato kraj caly oddala w r~ce napastni
wzi~l udzial miala na celu odebranie miasta Ri~as. k6w. Zawarto zaraz. traktat, z mocy ktorego oba. · 
Hufiec zlozony z Amerykan6w i dwustu krajow- rz~dyzwalczaj~ce si~nawzajem od ostatniego prze
c6w wyplyn~l z Realejo wyl~dowal w San-Juan- wrotu zostaly zniesione. Don Patricio Rivas, czlo
del- nr, i posunC!l si~ ku Rivas. W pierwszej je- wiek popularny i powszechnie powazany, obj~l 
dno.lc utarczce krajo,vcy pierzcl1n~li, i Walker prezydenturQ na 14 miesi~cy; obok niego Walker 
z swojemi 56 karabinieratni znalazl i~ snm jeden piastowal godnosc naczelnego wodza. Ci dwaj do
wobec 400 nieprzyjaciol. ... t\.merykanie naprozno stojnicy, z czterema je zcze mini tratni, stanowili 
starn.li siQ stawic im czolo; zmnszeni u 't~pic do klad rz~du nowego. 
San-Juan, znalezli tam szczQsciem tatek kt6ry ich Traktat zostal obnstronnie ratyfikowany; odspie-
odwiozl nupowrot do Renlejo. wano w katedrze Te J)euJn, i dwa przeciwne woj-

)V sierpniu dopiero '\J\1~ alker mogl pomyslec o ska zlq,czyly si~ pod komend'! dowodzcy fiibusti
rozpocz~ciu znow krok6w zaczepnych. Tym ra- erow. Corral obj~l tek~ mini tra wojny; pulkowni
zem wyl~dowal pod 'vio kQ. V:irgin-Bay, nad brze- ka French, A:merykanina, 1nianowano ministrem 
giem jeziora Nicaragua. Atako,vany przez sil~ skarbu. "' ogolnosci wladza na pozor mniej wi~
przewazn~ pod dow6dztwem jenerala uo.rdiola, cej r6wno zo tala rozdzielon~ mi~dzy oba stronnic
odparl go z wielk~ strntC!- i przeni6 l gl6wn~ sw~ twa miejscowe i przybysz6w amerykanskich; rze
kwaterQ do 'an-Juan-del- 'ur, gdzie otrzymal po- czywi:cie jednak \Valker byl dyktatorem, i krwa
silki z Kalifornii. irgin·l3ay i .,nn-Juau·del- 'nr ,vy terro1 .. yzm jego zaci~zyl nad nieszcz~sliwym 
s~ dwoma krnuco,vetni punktan1i drogi l:}CZ'!-Cej jc- krajen1• 

zioro Nicaragna z oceanem Spokojnyn1, na ktorcj 
dosyc porz~dne znnjduj~ siQ znjo.zdy; awanturniey 
wiQc na i mogli i~ t:.un zaopatrzyc \V zy "·no' c i 
inne niezb~dne potrzeby. 

W polowi<:: pazdtiernika 1Valker, Iniano,vany 
juz wodzem no.czelnym cnlcj arn1ii , 1tcz~cej 250 
krajowco\v i 200 1nerykan6,v, ru zyl pod zagle 
w Virgin-Bay, wylC!dowal niednJeko Granady i 
zdolal opanowac to przedtnurzc legitymist6w, kto
re jenera! Corral nieroztropnie ogolocil z woj ka 
spodziewajq.c si~ pier'v zcgo nnpadu od trony Ri
vas. Walker knzal natychmia ~t pojtnac jako znkla
dniko\v czlonko\v tamecznego rz~du i dwudz1estu 
znakoruitszych mie zkanco\v; poczem oglosil roz
kaz dzienny w duchu pojednnwczym, przyrzekaj(,!.C 
szanowanic 0 ob i w laano , ci. 

'V tym cza ie cholera zacz~la dzie i~tkowac lu
dno 'c Nicaragui; Castillon, prczydent liberali tow, 
padl jej o.fiar~ ltv Leoni e. \Valker wi~c, jako na
czelnik wojenny, ujrzal si~ na czele tronnictwa. 
Ofiarowano mu prezydentur~, lecz odmo,vil, uwa
zaj~c, na teraz, korzystniejsze1n dla iebie tanowi
sko naczelnego wodza. 

Naczelnik stronnictwa legitymistow, Corral, cit!-
gle znajdowal si~ w Rivas. Trwozony falszywemi 
raportami, uwaiaj~c spraw~ sw~ za stracon~, a 
szczeg6Jniej l~kaj~c si~ o zycie zakladnik6w, kto· 

Po kilku mie if!cach trwania, nowego porz~dku 
rzoczy przej~to listy Corral'a do naczelnikow le
gitymistycznych, dowodzC!ce ze minister wojny spi
skuje przeciw i tniej~cen1u rz~dowi, ktorego sam 
byl czlonkiem. ta,viony przed SC!d wojenny, Cor
ral zn zdrad~ tanu skazany zostal na rozstrzela
nic, i wyrok ten 'vykonano natychmia t na placu 
publicznym Granady, w obecno~ci calcj armii. Ze 
'mierci~ jego znikn~ la dla .r icaragui ost~ltnia na
dzieja oparcia siQ jarzmu obcemu. 

. 
Stany Zjednoczonc przez rezydenta swego, pana 

vVheeler, uznaly formalnie \vladz~ W alkera; s~sie
dni kraj Ilondura uczynil to samo. Guatemala, 
naj,vainiej za ze stan ow Amery ki 'rodkowej i naj
bardziej nieprzyjazna wplywowi p6lnocy, zacho
wala pogardliwe milczenie i trzymala i~ odpornie. 
Co tu.-l~ica wre zcie, granicz'!ca z _ icaragu~ od 
poludnia, niepokojona powodzeniem ' Valkera, 
uzbraja.la i~, aby \V razie potrzeby odeprzec na
pa' c fiibustiero w, albo pospiesz yc w pomoc da-

• I wnym swym przymterzencom. 

Najpierwszem staraniem dyktatora bylo zaloze
nie dziennika ku rozglaszanin 'wietnych swych czy
n6w, ku sci~ganiu ochotnikow i osiedlencow, gl6-
wnie zas ku oszolomieniu opinii swiata polityczne
go. Dziennik ten tygodniowy, pod tytulem El-Ni-

• 
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ca1·aguense, drukuje si~ \V Granadzie po angiel ku 
i po hiszpansku. Znaczn~ cz~sc zawartych \V nirn 
artykulow pisze sam Walker, rcszta je t pioraje
go stronnikow. Dzi~ki tej taktyce, Europa dzis 
tyle tylko dowiaduje si~ o stanie we\vnQtrznym 

icaragui, ile jej rz~d tamcczny cloniesc uwaza za 
stosowne. 

Niezadlugo 1V alker oglosil dekret zapcwniaj~cy 
kazdemu wychodicy, ktoryby o iedlic iQ pragnC}l 
na pusty;ch gruntach nikaragnanskich, .. 50 aK:row 
ziemi. Obietnica ta, roztr~biona przez prasQ Sta
now Zjednoczonyeh' sCiCA-gn~la licznych kolonis
tow amerykan kich, pomimo proklamacyi prezy
denta Pierce, wzywaj~cej do przestrzcgania pra\v 
ncutralnosci, i innych srodkow maj~cych niby za
pobiedz ruchowi emigracyjnemu, ktore1nu w grun
cie sprzyjano w Washingtonie, ,vidz~c w nim sro
aek ZfOWDOWazenia wplywu angielskiego. VV pra\V
dzie rz~d amery kanski nie przyj(}:l pulkownikn. 
French jako ministra pelnomocnego rzcczypospo
litej icaragua; lecz czyliz z drugicj strony pan 
Wheeler nio uznal wltldzy Walk era? Wybiegi po
dobnc, \V meryce zwlaszcza, nikogo oszukac nie 
zdolajC!-. 

'V zechwladny nar6d i rz'!d Unii, s~ to dwa 
ciala odr~bnc, kicrowane odmiennemi pobudkami. 
Rz~d, dla przyzwoitosci samej, musi utrzyn1ywac 
pozor dobrej wiary wobec krajo'v przyjaznych; 
lecz jednocze 'nie ubi ega siQ za popularnosci(;}, i 
z tego po,vodu nic my 'li wcalc na eryo o ukroce
niu nuduiyc protegowanych przez opiniC!- publicz
n~. po 6b \V jaki icaragna zostala ujarzmion~ 
przez zgraj~ awanturnikow, najlepszym jest dowo
dem pra,vdziwo 'ci tego twierd~.;enia. 

Dal zc 'vypadki, od doj~cia do \vladzy \Valkera, 
pow zechnic s~ wiadome. V\rsparty jedynie na ter
roryzmie, nie posiadaj~c sympatyirz'!-dzonego przez 
siebie narodu, zagroiony przytem przez s~ iadow, 
a slabo tylko przez ~tany Zjednoczonc \vspierany, 

przywla zczyciel w trudnem znajdnje si~ polozeniu, 
i, \vedlucr o tatnich wiadomosci, upadek jego zda
je siQ nicuniknionym. 

tronnicy jencrala Walker nwielbicnic dla loiel
kirfl jcgo przyn1iot6w posuwajcl ai do przesndy; a 
jednnk, rzccz dziwna, zaden z nich nie przytncza 
cho0by jcdncgo czynu osobistej odwagi, do oka
zan1a ktorcj' sr6d tyln przygod, niejcdnokrotnic 
przecici nastn~czyu iQ ron iala sposobnosc. Obok 
wy oko po uniQtej juuakieryi, nie wiuac w nim ry
cersko 'ci, a przytem zbywa mtl zupelnie ina wyz
szym owym poglC!dzie, wlasciwym lndziom stnnu 
w rozcit1glej zem znaczeniu tego wyrazu. Gzyny 
jego ocl cza n obj<2cia wladzy nic dowodz(}: bynaj
mniej ani talentn administracyjnego, ani nawct bcz
intercso\vnosci, i z kazdym dnietn nicmal charak
ter jego, pelen ambicyi osobistcj i chciwosci, 
bardzicj \vychodzi na jaw. 
Postawajak~ mcrykauie przybrali pier\viastko-

wo wzglQdcm icaragui, zdawala si~ wr6zyc bliz
kic przyl~czcnie tego kraju do z\vi~zku Stan6w 
Zjednoczonych. Dzis, dziFJki zalatwieniu poru 
anglo-amery kan kicgo, po ·tae rzcczy si~ zmienila, 
i nadziejc te przcdwczesne upadly. Podczas gdy 
z jedncj strony rozbudzilo sifJ uczncie 11arodowc 
dawncj konfcderacyi, i krew hiszpanska zaw11 zala 
nicnawiHci~ przccivv obcym napa tnikom, z dru
gicj uroczy tc ponowicnie traktatow zarQczylo nie
naru ·zalnose terrytoryum .A.tnery ki srodkowcj. 
vV t cj ch,vili rz,!d Unii nie rna JUZ wla ~ ci,vie in
tere -u w podtrzytny,vaniu \Valkcra; prywatni nie 
k\vapi~ si~ takzc z pomoc~, wiclz~c zc dla swej 
kieszeni iadncgo ta1n zysku nie znajd~; wszystko 
slowcm dla pi~knych tych okolic zdaje ~ · i~ wkrot-
ce lepsz~ zapo,viadac przyszlosc. Trzy wielkie 
drogi handlowc przerzn~ je niezadlugo w trzech · ~ 
odmiennych kicrunkach, i dzi~ki dobrodziejstwu 
tcmu) ludno I c -,.icaragui wezn1ie nakoniec mozc 
ndzial 'v ogolnym ruchu ludzkosci. 

• 

JBBZY PBYDEB B.l'N'DEL. 
u derzaj~cy przyklad wczesnie rozwini~tych w potnysly kompozytor6w niemieckicb, urodzony 

zdolnosci muzycznych przedstawia J erzy Fry de- w Halli nad SaalCJt 24 lutego 1685 roku. W dzie
ryk Handel, jeden z najgl~bszych i najobfitszych cinnym juz wieku przeznaczony na prawnika, i 

• 



116 
• 

gwaltem niemal przez ojca, bardzo surowego czlo- sz~ jeszcze popularnosc zjednalo mu Te Deum na 
wieka, powstrzymywany w swej z~dzy artystycz- czesc pokoju utrechtskiego. Kiedy po stnierci kr6· 
nej, siedmioletni chlopczyna znalazl jednak spo .. IIowej Anny elektor Hanoweru WSt4pil na tron an
sobno ~c wycwiczenja, siQ potajemnie w grze kla- ! gielski pod imieniem Jerzego I, flandel otrzymal 
wikordowej, na starym instrumencie zdybanym roczn~ pensy~ 600 funt6w sterling6w, zpoleceniem 
gdzies pod trychem. udzielania 1ckcyj muzyki kr6le\vnom, i przez to 

l{okH 1692 ojciec jego wybieral si~ do Weis- pozyskal wst~p do najwyzszych towarzystw lon
senfel dla odwidzenia wego brata kamerdyne- dynskich. W domu hrabiego Burlington skompo
ra przy ltsiQciu panuj~cym. Maly J erzy napieral nowal w tym czasie opery ,Amadis", ,, Tezeusz", 
si~ to,vnrzy ·zyc mu w tej podr6zy; lecz konsc- i ,,II pastor fido." 
]{wcntny ojciec odn16wil, oba,viaj(!C si~ zapewne Po urzq.dzeniu przy teatrze fiaymarket ,, Kro
aby po obnoHc .lyszenia dobrej muzyki })rzy d wo- lewskiej akademii muzycznej ', I-Iandel stanq.l na 
rze k .. i<!?;Qcym nic pod ~ ycila k!onnosci dzieci~c:ia. czele tej instytucyi i wybral si~ na Jqd staly, dla 
Ounlowa jednak nie no, 'vi€1C lQ zdaln, bo w pe- sprowadzenia spiewak6w; poczem r. 1720 z nad
wnem oddaleniu od n1ia to. chlopczyna dogonil oj- zwyczajnem po"rodzeniem wystawil oper~ sw~ 
oa, ktory rad nicrad musial juz zabrac gl) ze so- , Radamisio". Znalezli siQ jednak i niech~tni jego 
bq,. Drobne to no, pozor zdarzenie, stnnowcze1n slawie, na kt6rych czele tal Buononcini ze swe
bylo dla przyszlosci J erz~go, gdyz 'v \V eissenfels mi stronnikami. Obaj wspolzawodnicy postanowili 
am po.nujC!CY ksiq,z<a \vziq,1 go pod 'voj~ opiek~, ubiegac siQ o lep z~ w kompozycyi jednej i tej . a· 

i prze}uma\VSzy opor ojcu,, wymogl na nim przy· mej opery, a Z\vyci~iony U t«!pic mia} zwyci~zcy. 
rzeczenie, ii syna kicrowac bfJdzie nn. n1uzy ka. I Oper~ t~ byl ,,~1u0yusz cewola." fi~1ndel napi-
Odt~d mlody IIandcl pobi 'rnl przez lat kilka l al uwerturQ i ostatni akt, i odniosl 'wietny tryumf 

naukg kompozycyi od nicjnkiego Znchau, orgnui ty nad swoin1 przeci,vnikiem. 
IJrzy ko ~ cielc katcdrnhlJ11l 'v llnlli, a \V roku 169 ''' krotce atoli intrygi i uieporozumienia ze spie
wy ~lany do Berlina, do tnl iQ })Od kierunek ka- 'vakau1i pozba,vily go wzo-l~dow dworu i publicz
pelmistrza A.ttilio. ''' Bcrlinie zaintere owauo iQ no ~ ci angie1 kicj. Teatr Haymarket oddany zo
pow zechuie utnlcntowauym mlodzie1icem · nie stal "''Tlochon1, n1i~dzy kt6remi lyn~li P orpora 
przyj~l jcdnak propozycyi elektora, pragn~c.ego jttko kompozytor i Farinelli jako . ~ piewak. Jedno
zatrzymo.c go w S\vej tolicy, i rokn 16 po,vr6- czc 'nie ( roku 1733) na clw6ch teatrach londy1l
cil do IIalli, jnko znako1nity juz wirtuoz nrt kla-, kich odegrano dwie opery, obie pod tytulem: 
\vikordzic i oro-anneh. , 1\..riadnu", jedng kompozycyi Handla, drug~ Por-

I o sn1ierci ojca udal si~ do IIn.mbnro-a, 'Y tqpil pory. Porpora, jakkol"riek niezaprzeczenie nizszy 
do tamecztjcj orkic try i \V pi~tnn tym roku zycia talentem i nank~, odni6 l tym razem Z\vyci~ztwo, 
?:ostal j€j dyrektoren1. Jeduoczc 'nic znczq.l kom- dz.i~ki glo O\Vi E arinelli'ego. 1adnren1nie IIandel 
ponowac opery, z kt6rych , .. 1\:lmira ', .b'lorinda" i tarnl siQ od.tyskac utracon~ \Vzi~to · c: zn~kany fi
~~, cro,. by,vnly grywnne z po\vodzenietn. Po pi~· zycznie i moralnie, zabrn~l w dlugi i nare zcie 
ciu latach pobytu opu 'cil Ilamburg dla dopelnie- \vpadl w ci~zkq. chorob~ .. z kt6rej nleczyla go za
nia we 1Vloszech s'vych tudyow muzycznych. led\vie cnergiezna kuracya u \vod akwisgra!1skich. 
We ~""'lorcncyi skomponO\VO.l dlu wielkiego k i~cin rociwszy do Londynn r. 1736, w""party opie
open~ ,, Rodrigo~,, a \V 1Venecyi , . .c\.gryppin<a . k~ lorda 1iddlese:x, komponowal dwie no we 
\V Rzyn1ie, zaszczycany przyjazni<1 wielu do toj- opery: ,Faramond'~ i , .. Aleksander Bel us." Liczba 
nych os6b, utworzyl oratoryun1 ,,Ln rc urrezio- w zystkich prac jego dln . ceny dochodzi do 45; 
ne ', oraz mn6 two kantat i onat. z,vidzi,vszy na- lecz opery te podobnie jak w p6lcze ne wloskie, 
st~pnie Neapol' \Vrocil do w ej ojczyzny. gdzie SC1 raczej na t~p twem aryj' recytatyw oraz nie
zo tal nadwornym kapeln1i trzcm lektora Ju\no- wielu duetow i chorow, jak ut,voraini opo.rtemi na 
werskiego. logiuznym ci~gu my ~li, na wew:n ,trznej konieczno-

Pod koniec l'Oku 1710 spotykamy go w ;\.nglii, i sci' slowem na prn.wdzie dramatycznej. Nie 
tam dopiero t\vorczy jego genin z zajasnial w ca w tym tez rodzaju Handel najwifJksze poloiyl za
lej pelni. Opera ,Rinaldo", skomponowanana w 1?! slugi; najdzielniej talent jego ,,objawil ~iQ w formie 
dniach, zrobila go ulubiencem pnblicznosci, a wi~k- oratory6w, ktorych zereg roku 1737 otworzyl 
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,Messyasz'', , Judasz Machabeusz'' ,J osua'' i ,,J e
fta", utwory zapewniajq,ce imieniowi llandla nie
snliertelnq, slaw~. Roku 1751 dotkni~ty utrat~ 
wzroku, nie przestawaljednak zajmowac si~ kom
pozycy~ koscieln:}. Szostego kwietnia 17 59 roku 
przewodniczyl j eszcze wykonanin jednego z dziel 
swoich; w osrn dni pozniej (14 kwietnia) nagle 
zyc przestal, raiony apopleksy~. Cialo jego spo
czywa w opactwie Westtninster, pod wspanialym 
pomnikiem marmurowym, a wykony\vanie orato
ryow jego w ogromnych ko1npletach dzi s jcszczc 
zachwyca niezbyt skorych do unicsieii Jnieszkai1-
cow Albionu. 

Handel, obok niezwyklej cnergii ducha, posia
dal sil~ pra wdzi 'vie h erltulesow~ i glo piorunujq,
cy. Pewnego razu, gdy spie,vo.czka Uuzzoni ni e 
chciala wykonae j ednej j ego aryi, Ilandel uchwy
cilj_~ w pol, i przysi~gl ze j~ wyrzuci oknem, j e-

, 

sli nic b~dzie posluszn~. l{si~z~ i k~iQina \'V nllii 
musieli nieraz znosic j ego 'vyrzuty, g ly siQ sp6-
znili na proby. Dalny d\vorskie, ITfiWQdz~ce pod
czns muzyki, gro1nil bezwzgl~dnic i wymicnial po 
nazwi ku, a wtedy k i~zna zwykla byJa mawiac: 
,,Dla Boga cicho, bo IIundcl si ~ gnic~ral" Ztlwi
slose, ograniczanie i~ w wydatkach i stosownnie 
do wy1uagali ~~ycia powszedniego nie przypudaly 
do j ego charnktern. Potrzebowal uostatkn, slawy 
i niepodlegl ego tauowi ka, aby roz\vin<!C umy lo
we S\VC zal ohy, i dlatego Anglia byla 1noze naj ... 
"~la 'ciwszC1 wido\vniq. j ego dzialat1 artystycznych. 
Angielskio wydanie wszystkich kompozycyj j ego 
obejmnjc 3 tom ow in folio. W icmczcch obecnie 
dopi ~ ro towarzy two znakotnitych muzykow za
mysla o komplctnern wydaniu U.zicl II~lndln., na 

• 

uczczenie tulctniego obchodu jego 'n1ierci. 

MASZYNY I PRACA R~CZNA. 

l{azda nowa wystawa przemyslowa nowc przy-j dnej chwili odroznia niedowazaj~ce sowercny lnb 
no i nam ma zyny, kaidy zakiad fabryczny dobi- g \vinec i odrznca j e na bok, a czlo\vickowi pozo
ja si~ o cornz d oskonalsze zastosowanin mechani- taje tylko zgarn~c sztuki wskazune przez ni~ za 
czne, i kazdy dzis na tern polu wynalaz ck glownie dobre . ~Vyznajmy nawet, chociazby to npokorzyc 
rna na celu wykonanie danej pracy, przy uzyciu na 1nialo, zc maszyny czynnosc s woj Q wykony
jaknajmniej szej ilosci r~k ludzkich. Dawniejsze 'vaj~ nicr6wnic dok!adniej od ludzi, bo nigdy si~ 
rna zyny p otrzcbowaly przynajmnicj dozorcow, nic omylt!, nic chybi'! nigdy przez namiQtnosc, 
udzielaj'!cych tym czynnym, choc niczy,votnyni, przez niecierpli,vo ~c , przez zl~ Iub dobr~ wol~. 
organizmom o stalowych czlonkach kierowniczej .l.1aszyna jest stworzenicm czJowieka, doskonal
S\vej dloni. Dzis robiC1 maszyny dzialaj~ce nietoal szem j ednak w s'vych funkcyach od anlego twor
jak i toty roztnnne, rozci~gaj'!ce owszem nadzor cy. Czlowiek mnsi w niq, tchn~0 swoj~ mysl wy
nad prac~ samych rzemie 'lniko\v. Pra .. a mechani- nalazr,zq; 1ecz raz 'vysta,viona, ur~gac si~ ona zda
czna angie!. kiego banku nott'lj c najdokladoiej ile j c ni cdol~znym j~go u ilowanio1n, i nietylko ze 
w ni~ kazdy drukarz wlozyl banknoto,v, a nawet pracnjc szybcicj i taniej od czlowieka, lecz za po
ile rn.zy opu 'cil obo,vi<!-zkowc '\vsnwanie '\V j ej ra- 1nocC1 S\vych kolek, try bow, '\val cow i cylindrow 
my przygotowanego papieru. 8ztuki zlota wybija· st\varza dziela nie \l aj'!-ce i~ nawet w przyblizeniu 
ne w mennicy niezawsze majC! wag~ przepisanq,, a recznie na ' lado,vac, Jrtorych pi~kno ~0 i wykon
zt~d tarannego wymagaj~ rozsortowania. Zdawa- czenie CZQStokroc nzbrojonem tylko okiem nalezy
loby si~ ze to przewazanie drobiazgowo akuratne, cie ocenic tnozna. 
to oddzielanie sztuk wazkich od niewai.kich potrze.. "\Vobec takiego wspolza\tvodnict,va dziwic si~ 
buje koniecznie bieglej r~ki i wprawnego oka niepodobna ie ludzie iyjC!-CY z przemyslu r~cznflgo 
i toty my ~l~cej. Ale to wszystko okazalo siQ zby- z ta.JemnC~t trwog~ spogl(!daj~ na te huczq.ce, war
tecznem, bo bank angieJski posiada maszyn~ tak CZC!Ce lub skrzypiC!ce potwory, ktorych sila oblicza 
ubtelnego pod tym wzgl~dem znawstwa, ze w je- sifJ na konie, a pozywienie . tanowi woda, powie-
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trze, a co najwyzej wQgicl kamienny. Niektore pessymistami. Jednakze instynktowa obawa r~ko
maszyny, przy podsycaniu ich 'vqglen1 za cenfJ 30 dzielniko'v wobec konkurencyi maszyn istpieje 
kopiejek, wykonywaj~ tyle roboty, ile czlowiek \V calej sile; chcemy wi~c udowodnicze pot~znym 

\ 

pracuj~cy przez dui dwadzic ~cia po dziesi~c go- tynl dzialaczom cywilizacyi naszej w iadnym wy-
dzin dziennio, tak iz zarobilby ledwo po 3 kop. na padku przypi ac nie mozna lllnietnanego zmniej
dob~, gdyby zamierzyl wdae si~ w 'valkQ z temi szenia siQ ogolnej pomyslnosci. 
pot~znc1ni dzwigniami prze1nyslu. Dzi ~ w kazdej Gdyby maszyny rzeczywiscie byly szkodliwe, 
niemal galQzi r(Jkodziclnictwa maszyny przewazn~ to bez Wf!,tpieuia spoleczno 'c oddawnaby · i~ po
odgrywaj~ rol~. VV Gla gowie na przyklad nieda- rozumiala na zupelne ich 'vykluczenie. Niech~tni 
wno wynaleziono przyrz(!,d ktory wniespelna dwn- mowi~ ze miari! prawdziwcj niepodleglosci zarob
dziestu minutach z ·urowych desek IJrzykrawa kujq,cych jest wlasnie prnca ich r~czna, praca oso
klepki, zestawia je, wprawia dno i obija obr~cza- bista; lecz takie dowodzenie logiczn~ konieczno
nli, i to bez inncj pomocy ludzkiej, opr6cz proste- scif} prowadzi do wniosku iz naj zcz~ ' liwszym byl 
go znoszenia tnateryalu. Produkcya takich bcczek sto,n ludzko ~ci w czasie w ktorym nie znano je
naturalnio o 'viele jest tan zc~ od z'vyklego wyro- szcze pil, noiow, mlotovv, toporowi tym podobnych 
bu r~cznego, i w rzeczy amej sla\vetnemn cecho- narzgdzi pierwiastko"'ycb. Podlug tej teoryi stan 
wi bednar.skiemu zupeln~ grozi zag1adt!. Ktoz, spoleczuosci musialby si~ choc odrobinkQ pogor" 
przeby,vaj~c polnocno-zachodnie kantony Szwaj... zyc przez 'vynalezienie nawet szczypcow do obja
caryi, nie '\Vidzia} \V wio kach tamecznych lU~i- sniania swiec, maszyny ktora takze rna na Celn 

zyzn, niewiasty i dzicci ~lQCZC!Cych nad haftowa- oszcz~dzenie pracy rfJCznej. Prawdziwen1 eldora
niem n1uslinow, i ktoz nie pon1yslal wtedy ze i ten do przemyslowen1 wedlugtego roztunowania bylby 
krwawy zarobck nnjblizszy 1noie pon1y ·l mechani- CZtl,S kiedy zatniast mlota, uzywano pi~sci, zamiast 
czny zniszczy bezpo,vrotnie? uarz~dzi do krajania~ ZfJbO\V i paznogci. ieprzy-

Tukim j e t ·tau obceny przetnyslu rQcznego. ja iele rna zyn niecierpliwiCl si~ zwyklc takiemi 
I~zucn1y teraz okictn w przc~zlo 'c, u ujrzymy j~ zarzutarni i utrzymuj~ ze nalczy odrozniac narz~
w blogien1 uzy,vuniu niezakloconej niczcn1 pon1ysl- dzia od wlasciwych maszyn. Lecz odroznienie to 
uo 'ci ruateryalnej. 'V \volnych 1niastnch ' rednio- pra,vie je. t nicn1ozliwetu, bo nikt oznaczyc nie 
,v iecznych \vidziemy bogate cechy rzctuic ~lnicze, zdola gdzie iQ konczy narzQdzie, a gdzie zaczyna 
rzucaj<}Ce kltAtw~ na 'v zclki przen1r l ob y w obr~- maszyna. Odpowiadaj'! na to ze narz~dzic ulatwia 
hie wojej \vladzy, z vvyjqtkiem tylko podczas jar- tylko dzialanie r~e;zne, gdy tyrnczasem i tota ma
mark6w, na ktorych O\vczesni konsun1euci z'vykle szyny zasadza sifJ wlasnie na zupelnctn nsuniQ
na rok caly zaopat1·y\vali iQ \V to\vn.ry. 1ie zcza- ciu pracy ludzkiej i zastQ.pieniu jej silami sztuczne
nie i n1ie zczki, poob,vie zani zlotemi ozdoba1ni, mi. le i to dose pozorne odgraniczenie upada, 
ci~gn~ w uiedzicl~ do ko ~ciola i uiejeden klejnot je ~li zwazymy 'ie w kon ek\ventnem przepro,va
z dziada i pradziada spoczy\vil. w krzyniuch, na dzeuiu jego musielibysrny po ~ wi~cic zaglaJzic na

podziw nast~pnych pokolet'1. ''T pomnijmy dalcj wet maszyn~ b~d1-c~ zaczqtkien1 wszelkicj cy\vili
ze wtedy ksiC1ZQta i kon ulo,vie zapobiegae n1usieli zacyi, plug rolniczy. \V 61 ulbo kon pocif!gowy 
nadmiarowi zbytku, przepi ujCA-c, 'vedluo- topnia, przed plugiem zn t~puje ilQ dwunastu ludzi, i tym 
ile ltazda kohicta no ic tna pere! i zlota, ile funt6w po obem prosta ta n1aszyna mediatyznje prac~ 
s,viec jarz~cych palic nalezy na cze, c nieboszczy- jedenastu robotnik6w, je 'li dwuna ty ni~ kieruje. 
kow, ile dni tr\vac n1aj~ uroczysto 'ci we elne, i A jcdnak nikt nie mysli o usnoi~ciu pluga. Nale
tym podobne rzeczy, ktore pod piorem nowozy- znloby ,vi~c chyba poj~cie ma zyny 'cie 'nic je
tnego prawoda,vcy zakra\valyby na urt!ganie. Tyl- zcze bardziej, dowodz~c na przyklad ze zkodli
ko ze niezbadauo jeszcze na jak~ ,v}a · ci \vie cz~ 'c wo · cjej zaczyna sifJ wtedy dopiero, gdy il~ ludzkCl! 
ludnosci splywaly te dostatki wiekow uplynionych; lub zwierz~c~ zast~puje dzialaczami przyrodzonemi, 
pytanie zas czy li najnizsza klassa dzi iejszej lu- jak woda, wiatr, cisnienie powietrza, para i t. p. 
dno~ci nie osi~gn~la tak samo wyiszego stopnia I na to j ednak odpowiadamy ze w takim razie 
dobrobytu w atosunku do przeszlosci, jak to nie- trzebaby znies6 wynalazki powszechnie uznanej 
zaprzeczenie ma miejsce co do klass wyzszych, pozytecznosci, jak mlyny wodne i wiatraki . 
dotychczas jest w sporze pomi~dzy optymistami i I Przyklad ten pokaZe nam zarazem ile og<il na 
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maszynach zyskuje. Wszak wolno kazdemu nie 
udawac si~ ze zbozem do mlyna, tylko zen1lec je 
'v domu na zarnach r~cznych, jak za czas6w Ho
mera. Dlaczegoz nikt tego nie czyni? Oto dlate
go ze czas swoj i prac~ daleko korzystniej w in
ny spos6b rnoze spozytkowac, i zu.robic dwadzie
scia razy wi~ccj anizeliby o ·zczQdzil na mlcwie. 
Widocznie tu czlowiek kn swoj po ludze uzyvra 
sil przyrodzonycl1 z powodu ze s~ tnnsze, a zasto · 
sowanie to okazuje si~ korzystnem zarowno dla 
najuboz zych jak dla bogatych. To samo powie
dziec rnozoa i o produkcyi rzemie 'laiczej. Zadna 
juz dzi ~ gospodyni nie uzna korzystnem robienia 
pot1czoch, j esliby przez to zaniedbac musiala inne 
zatrndnienia, bo wie bardzo dobrze iz warstat pon
czosznika i taniej i w lepszym gutunku dostarczy 
jej tego artykulu. Po zalozenin pier,vszych kolei 
zelaznych krotkowidz~cy ubolewali nad nieochy
bnytn upadkiem furman6w i malych obcrzy tow, 
a tymczo.sem obawy te wcale siQ nie sprawdzily. 
vVszak dawno przed wynalazkicn1 kolei istnialy 
drogi bite, z kt6rych najgorsza nawet ztnniejszala 
zaw ze w pcwnym stopnin potrzebg '"il lndzkich 
lub zwierz~cych; a jednnk nikt tego nie u\vazal za 
nie zcz~scie, bo wtedy przyznaeby tnusial ze Tur
cya na przyklad, nie maj~ca zadnej pra,vie drogi, 
jest krajen1 obiecanym. 

,,Przodko,vie na i, 1n6wi z ironiq, .... t\.rago, wiel
kietni byli samolnbami. Gdyby nie dzi,vny ich 
upor zaloienia Paryza po obn brzegach 'ekwany, 
ztunia t zbndowania go na pla kowzg6rzu Villcjnif~ 
to no ""iwody przez 'vieki byliby najpot~zniejszym 
u na cechem. Odwroccie wi~c, panowie pseudo· 
ekonotni 'ci, bieg ekwany, ogloscie sub krypcyC1 
na o uszrnie Paryza, a 'miech powszechny nau
czy \Va ze de1nonstracyn. ad absu?'rhan i w go po
darst\vic narodowem nie znajduje poparcia; sam 
zdro,vy roz ·q.dek og61u uzna iz rzeka to wla ' nie 
'"' t,vorzyla wielkie miasto, ze bez niej Paryz dzi ~ 
je zcze bylby miescin~.'" Co za zalen. two prze
kopywac miQdzy-morze uez, dlatego tylko zcby 

obie o zczQdzie ka,val drogi naokolo przyl~dka 
Dobrej Nadziei. ... jednak marynarze calego 'wia
ta wierz~ 'v ogromne podniesienie i~ zeglugi po 
dokonaniu tego zamiaru, skutkiem wla ~nie jej 
kr6cenia: a tern samem mniejszego znzycia sil 

tran .. porto\vych. Otoz kanal jest takze maszyn~ 
w rozciq,glejszem znaczeni11 tego wyrazu, podobnie 
jak okr~t p~dzony wiatrem lub par~. 

Zarzuty takie, wiemy o tem dobrze, niepokoj~ 

przeciwnik6w maszyn i zachwiewajq. nieco ich te_ 
ory~, nie wzbudzaje):C jednak niezlon1negv przeko
nnnia ze kazde podbicie sil przyrodzonych i me
chanicznych pod wladz~ czlowieka dla najbiedniej
szego nawet wyrobnika mu i koniecznio stac si~ 
pozytecznem I owiadajCb oni ze zarobek zalczy od 
stosunku liczby 'zukaj~cych zatrndnicnia, do licz
by potrzebuj~cych prncownik6,v. Zaprowadzenie 
rna zyn ztnniej 'Za tylko potrzebQ pracy r~czn 'j, 
ale nie zmnicj za liczby utrzymuj~cych sifJ z pracy; 
naturalnie wi~c Jatwo 'c zarobko,vania n1usi przez 
nie \V cz~ 'ci npadac. ic nad to pewniej zego, i 
nieunikniony ten ~ kntek straszne dla spoleczno ~ci 
sprowadzilby klg ki, gdyby 'v ~wiecic n1ateryal
nym nie i tnialy pra,va ro\vnowa~<J:CC knide naru
szenie ogolncj hnrmonii. Maszyny sprawiaj~ tylko 
ze dan~ ilo.~ ciQ ~it lndzkich wigcoj produkowae 
mozemy; ale p1·orlukcya sa1na nie utoie b,IJ/ nigdy 
u ielrszrJ na d JJO!rzebe, ou:szeJn JJolr:.eba zatosze }fJ: 
o lrrolr )Prien toyprzerL:rt. Zdolnosc czlo\vieka do 
spozytkowania plodow przemysln zupelnic jest 
nieograniczon~, i dla.tcgo wzmagajt!ca I ig dzialal
nosc maszyn \vywoluje tylko powi~kszanie siQ 
kon umcyi. Moie 'vprawdzic nickiedy nastCA-pic 
przesilenic hand]o,ye, zatamowanic odbytu, prze
pelnicnie targo\visk; Jecz czaso\ve tc wyniklosci 
rowno\vazone I(}: wkrotce chwilami w ktorych do
bijanie iQ o robotnikow jest tak 'vielkio, ze za po
koic go niepodobna. Przyply'v ten i odplyw nie 
ustanie nio-dy, a odbywa si~ zwykle w okrc ie dwu 
lub trzylctnim. BiortA-C za ~ pod nwagg pery6d na 
przyklad dzic iQcioletui spo. trzegamy nicodmien
nie iz zarowno kon umcya jak prodnkcya w ol
brzymim Z\ViQk ·zyly sig stosunku. W hrab twie 
Lanca ter przerabiajq, rocznie na kartuny tyle nici 
bawelnianyrh, ileby 20 milion6w prz:1dclc wrzc. 
cion em :produkowac nie zdolalo, a liczba tkaczow, 
ktorn przed zapro,vadzcniem maszyn w tej gal~zi 
przen1y ln 'vynosila w calej Anglii tylko 50,000, 
wzro la ohecnie do poltora miliona. Powiadaj~ze 

nglio. \vywozi duzo wyrobo\v bawelnianych. 
Prawda; lecz kto choc cokolwiek ohcznany je t 
ze tatystyk~, ten wie ie cyfra wywozu w stosun
ku do wewn~trznej konsumcyi jest tam bardzo 
mal~. kutkiem wynalezienia jednej z najwaznicj
szych ma zyn, prasy drukarskieJ, krocie praco
wnik6w znajduje dzi~ utrzymanie, gdy dawniej 
kilknset zaled wo przepisywacz6w lie by i niepe
wny mialo zarobek. Wynalazek stalorytow, daj~
cych si~, jak wiadomo, upowszechnic w pi~cdzie-
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siq,t razy wiQkszcj liczbie odbic nii dawniejsze mie
dzioryty, szyhko naU \V zelkie spodzicwanie po
mnozyl liczbg rytowniko,v. Iluz to tero.z fotogra
f6w roLi n1ajC1tki "v kazdem wi~kszem n1iescie, 
gclzic nicguy ', po ~ lcdniejsi portrecisci umierali 
prawic z glodu· a czyliz ten ich przemysl zaszko-
dzil W CZCmkolwick Jepszym Ina}arzom? 

W ·zystko to bardzo je t naturalnem. Przez 
o --zczQdzcnic I racy ludzkicj proclllkta stnjq, siQ tal1· 
szcmit i kazdy n1ozc ich wiQC ' j po zytkowac, cho
ciaiby zamozno ~ c jego wc;ale siQ nie podniosla. 
vVierr•y zas zc zamoznose og6lna, z tnalerni lvy-
j~tkatni, we wszystkicb krajach europej kich wzro
sla znakotnicjc, a \V tym amym sto unku pomno
zyla SiCJ ikon Ulllcya. Gdy jakikolwiek plod prze .. 
myslo,vy, skutkien1 dzialania Inaszyn, znizy si~ 

w conic, to niezawoduie konsument albo w zna
cznicj zej ilo ~ ci go spotrzebuje, albo znpragnie 
cz'!go ~ no\vcgo, co '\vymaga zn6w po,vi~k zenia 
pracy rQczn ~j. Na poczcz,tkn biezC1cego tulecia nlu
slin, Z powodu 8\!Vej drogo ~ci, nzywany by l tylko 
na suknic, i to przcz klus y 111aj~tnicj ze; gdy po
zniej ·tanial ' zaczeto go 0 braca~ na fi ro.nki; dalej 
je ·zczc, ztuuja. t gladl-ich tkauin \VC zly 'v modQ 
11rzerabiane a gdy i tc z zn"'Cin zbyte znie po
tanialy, rzncono i~ uo Inuslino\v haftowanych. 
Ubcenie i hafty nic oclpo,viadajf! jnz cora.z ro 1H1-

cym 'vytnaganiom, \ViQC zaczynajf!, ozdn.biae j e 
nk amitcru lnb jcd"vabicn1. ''''"idzicmy ze kazde 
oszcz~dzenic prnuy ludzkicj zostalo tu wkrotce 
zrowno"'azouein ,yj~kszC1 \vyli:wintno ~cit1 wyrobu, 
o. ta \vyk,viutuo ~ ~ ty ~ i,!ce znow i kro ie r~k poru-
zyla. Obicia papicro\ve n1nlnr 't\vu pokojo,vexnu 

rzeczy,viscio znaczny przyniosly u zczerbek; lecz 
za to fnbrykanci pn.pieru, obit, tupicery, zbieracze 
lacbn1an6'v i wielu innyc;h znalazlo zatrudnienje. 
Nadz,vyczajna tnnio ~ c obic pro tego 'vyTobu spo
wodowala z:1danie coraz bogat zych wzorow, a 
dla na z tego \Y zystkiego wynikla ostatecznjc ta 
korzy 'c, ze, dziQki udo konalenion1 tecbnicznymJ 
mozemy dzis za niewielkic pie n1C!-dze zan1ie --zki· 
'\lvac pokoje 'vyk\vintnic przyozdobione. Da,vniej 
w ksi~i~cych tylko i magnackich palacach uzy,va
no jedwabnych makat; dzis ony zstc1pily juz do 
mieszka1i obywatelskich , a przy zle pokolenia 
w ich miejscu ujrz~ moze gobeliny. Niezaprzeczo-

• .. • 

ny to pewnik ~c kaide ulatwieuie mcchanicznc po
ci~ga za sob:! nictylko po\viQkszenie si~ konsum
cyi, lecz razern pragnicnic coraz doskoualszych i 
kosztowniejszych wyrobow. Inaczcj na,vet bye 
nic moze; hoc wszystko co zarobi kapitalista, go
spodarz, urz~dnik, kupiec albo prosty rzemieslnik 
musi i ~e w obieg' i kazdy z nich zarobek swoj 
obraca na spozycie produktow pracy ludzkicj. Pra
ca jedna koniecznem nastQpstwenl wywoluje dru
g~, i nigdy \vla '·ci \VY sto unek mi~dzy produkcy~ 
a konstuncy~ na dlugo zachwianym bye nie moze. 
Co czl'owiek zrobi to czlozvielr zu-iyt: 1nusi; na ten1 
to prawic niewzruszonem polega tajcmnica cudo
wucj harlllOnii S\viata tnateryalnego. 

Ale przypusemy, zarzuci kto moze, iz sk'bpiec, 
wylamujGJ:CY siQ z pod prawa ogolnego, zarobek 
swoj zgarnit\ do szkatuly i tam go zamyka na dlu
go; too taki w niczem prawic nic przyczyni siQ do 
powiQkszenia odbytu. Prawda, lecz w pc\vnyn1 
tylko czasie. Sk£!-piec ten mnsi kiedys umrzec, a 
spu.dkobicrcy jcgo najczQsciej b~def rozrzutnetni. 
Przypu~<hny lU\\vet zc zakopal s've pieniq,dzc, to i 
tak bpozyl praeQ gorniktt kopi!lcego srcbro czy zlo
to, prO.CQ picczQtarzu, i 1nincarza. Dzi ~iejsi j dnak 
sk:1pcy nic zakopuj~ juz pieniQdzy, tylko oddajc~ 
je na proccnt, naby\vo.j~ za nic pupicry, a czyni~c 
to, zatnieniaj:! je na produkta })racy ludzkiej. 1"" a
idy 1 a pier skarbowy jest obligiem na dlugi publi
"'zne, ua budo,vg drog ~elaznych!' na potrzeby 'voj-
ska. slow em na pewne dzialania ludzi pracujC1cych. 
Nabywca ich przeto, nic n1yslq,c o ten1, wspomaga 
czynno~ci :finanso,ve albo przemy lo,ve, z ktorych 
ostatecznie ogol odno i korzy ~c tnateryaln'!. Pie
ni~dz nieustannie prze<.:hodzi z rQ ki do rQ ki, a ka
zdc takie przej ~ cie jc -- t uklndem wynagradzaj~cyn1 
pracQ jui ukonczon~, lub ulat"viaj~cym rozpocz~-

• I • 

• 

c1e no\VeJ. 
Jakie ,vigc 1naszyny zdolaj<1 n1cdiatyzowae pra

CQ ludzk~, gdy kazdy zarobek, o zczgdnosci nawct 
ka.zda, 'v koucn koniccznic przcistaczaci siQ musi 
'\V produkta '\vla ~nie t.cj pracy? Cudo,vny mecha
nizm s'vinta xnateryalnego podobny jest do sruby 
bez kol1ca, a maszyny to tylko w nim zmicnily, 
ZC produkcya plodO\V przeznaczonych do zuzycia. 
w i1osci S\vej i jalio ~ci nieskonczenie spotginiala. 
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KOCZKODANY AFRYKANSKIE. 

z pomi~dzy wielu kwcstyj, zajmuj~cych uwag~ 
naturalistow w ogolnym pogl~dzie na przyrod~, 
wa.zn~ jest bez w~tpienia ta, ktor~ wywolala wal
ka o miejsce jakie przys~dzic nalezy licznemu i 
ciekawemu pokoleniu malp. Jedni z naturalistow, 
uzbrojeni skalpelem zimnego anatoma , badaj~c 
wszystkie zaleznosci i podobienstwa organizacyi, 
z szyderskim sceptycyzmem rzucali w oczy rodo
wi ludzkiemu ohydne z niemi pokrcwienstwo. 
Drudzy, na ktorych sztandarze powiewal empi
ryzm, z broni~ scholastyczn~ w rQku staruli si~ 
opierac temu duchowi materyalnych zasn.d; lecz 
jak kazde stronnictwo empiryczne, bez danych, 
pobici zostali dowodami praktyki, przed ktorq, nie 
ostoi i~ zadna zasada a p1·iori wygloszona, zadna 
teorya poprzednio ukuta. 
. J ednakzc naturalisci, w ci~glej z o b(!. pozosta
jq,c walce, zboczy li nieco od pierwotnej kwestyi; 
wazniej zy bowiem wytoczyl i~ spor miQdzy dwo
ma poprzednio wymienionetni stronnict\vami. Szlo 
o to czy og6ln(!. klass y:fikacyCJJ zwicrz~t oprzec na 
anutomii, czyli tez na tak zwnnych duchowych 
l)rzymiotach, jn.kie r6znym zwierz~tom sq, wlasci-
wc. :ric spostrzezono jeszcze wowczas zc te 0 ·ta
tnie ~~ nastQpstwem pierwszych ze niedoperz, ma
jC!c blony uksztalconc do lotu, ZQby do rozaniata
nia owado\v, nic moze zywic si~ mi~setn ani ply
wac po 'vodzie; nie wiedziano iz potulny bara
nek, gdyby byl uzbrojony klami i pazurami tygry-
a, nie\vinna golQbica, gdyby dziobem s~pim i kro

gulczemi pazurami opatrzon~ zostala, rzucilyby 
iQ z zarlocznosci~ na slabsze od siebie gatunki. 

Odkrycie tej 'vznioslej, lubo tak prostej na po
zor, pra,vdy zapcwnilo Cuvierowi nie ~ micrtelnosc, 
l~CZC!C zas naturalistow pod jeden sztandar nauki, 
wiecznic pro\vadzie ich b~dzie do zwyci~ztw i 
swietnych podboj6w w cudo,vnych panstwach na-

tury. 
Juz nns teraz nic obraza to urojone pokrcwiefi .. 

stwo z malpan1i; cialo bowierri tylko i zdolnosci 
z jego uksztalcenia wynikaj~ce !CAcz~ nas jednem 
nierozerwanem ogniwen1 z lancuchem zwierzq.t 
SSC!-Cych, duch zas wyzej si~ 'vznosi i nicma nic 
wspolnego z mniemanemi krewniakami. 
- : Lecz chociaz cale niebo rozdzicla ludzkosc od 

Ksn;GA \YIATA. Cz. I. R. v·r. 

tnalp, nie umniejsza to jednak potrzeby poznani& 
tej obszernej fan1ilii czwo1'o1·~trow; ich obyczaje. ich 
organizacya, zaj<!c mog~ zarowno naturalist~, jak 
i kazdego kto ciekawy cudow tego swiata tyle 
pi~knego, tyle rozmaitego. 

Pocz~p,v zy od olbrzymiego pongo, ktory z pal
kf! w d!ugiej dloni przechadza siQ po gajar,h za
chodniej Afryki, przez olbrzymie gatunki goryla, 
orangutana azyatyckiego ( Satyrus rufus) przecho
Jzimy do coraz mniejszych niemuiej ciekawych 
pawianow, kudlaczy ( emnopithecus) i nakoniec 
do ciekawego rodzaju lroczlrotlana, ktorc~o jcden 
z najpi~kniejszych gatunk6w, Ce·rcopitllecus tJO

tiopllaeus, przedsta,via obok zaleJ:czona tablica. 
l{oczkodany twarz maj~ gol~, pysk slabo prze

dluzony. U r~k palce dose grube, lecz duzy palcc, 
od ultsztalcenia ktorcgo zdolnosc rQki w wylcony
wanin rozmaitych czynnosci bardzo wielc zalezy, 
jest krotki, au rt1k tylnych gruby. Torebki przy
zuch,vowe obszerne, nabrzmiale posladki, ogon 
cllugi, q, w lasci we wszystkim gatunkom koczko
dan6w. 

Zgrabnosc, figlarnosc, po}C!CZODC z zywym tcn1-
peratnentem, niestalosci~ i zlosliwosci~, oto glo
wne cechy ich charaktcru. Za1nicszkuj~ lCbd staly 

fryki, ... \zyi i nickt6rc wy.,;py blizej kontynentu. 
ZbierajrJ: ig 'v gromndy i wsp6lnc czyni<1 wyciecz
ki dla zclobycia sobic owoc6w po ogrodach, win
nicach i polach ryzcm upra\vnych. Wtedy to daje 
siQ widziec zadzi,viaj~ea zmyslnosc tych zwierz~t. 
Zblizajq,c siQ jak nocna banda zlodzicjow do miej-
ca kt6re ograbic zamyslaj~, czyni~ to z zacho

'vaniem wszelkich prawidel strategiki; wysy!aj~ 
naprzod podsluchy, z ostroznosci~ grupuj~ si~ 
w szeregi i jak wprawne marodery, za danym zna
kiem przez swego naczelnika, rzucaj~ siQ na zdo
bycz. Jie czyni~ ony jednakze tego w sposob jak 
si~ zwykle tni~dzy ludzmi dzieje, gdzie jeden rEJ,
bus ~tara iQ \vydrzec drugiemu ukradziony przed
miot, gdzie njeraz brak przezorno 'ci daje si~ upa
miQtac z\vyci~zonemu nieprzyjacielowi. Tu prze
ci\vnie w zystko odbywa si~ w jaknajscislejszym 
porz~dku: jedno nie wchodzi w drog~ drugiemu, a 
kordon ustawiony przesyla z rq.k do r<!k zdobycz, 
ktoraby mogla zbytecznie obci~zyc zdobywc~. 

16 

• 

• 



122 
• 

Za danym znakiem przez postawione wierne stra
ze, cala ta czereda, z poplochem niepodobnym do 
opisania, unosi co zdola, umykn do lasow w bez
pieczne miejsca, aby tam, rz~dz~c si~ zasadrtnli 

· sprawicdliwosci, rozdzieli ~ mi~dzy siebic owoce 
wypr-awy. . 

Niezaw ze jednakze udajq. si~ pomyslnje te roz
bojnir.zc wyprawy: cz~stokroc !akomst"~vo i szko
dnosc odnosz~ zasluzon~ knr~. Osadnicy bowiem 
i kraj owcy maj~ si~ na bacznosci, i wiodt1 ci~g!Q. 
walke z tern zlosliwen1 plemieniem. 

Rodzaj koczkodnno\V jest bardzo obfity w ga
tunki; nnturali ~ci li cz~ ich przcszlo trzydziesci, 
1ni~dzy ktorcmi na szczegoln~ za luguj~ uwag~: 
lroczkodan 11/alb?'ulf ( Ceroopithecu cynosurus) i 
lroczlfollan a{'ry!ra?iski (Cercopithecus poliophaeus). 
Pierwszy je t naj\vi~kszym gatunkiem koczko
dana, i zatnieszkujc w ap-Coast na "Tybrzezu 
Gambii. Sklad calego ciala, aszcz golniej dlugo 'c 
nog tylnych' przymusza te zwierz~ta; do chodze
nia na wszystkich cztorech czlonkach, i to jeszoze 
z wielk~ trudnoscie}, gdy tymcza em zrgcznie bnr· 
dzo drapi~ iQ na drzcwa. Ubarwienie ich jest zic
lonawo-siwe, nieco zoltawc' ogon czarny, twnrz 
za' bialemi wlosnmi obro ln. 
Pol~czonc w mniej wi~cej liczne gro1nndy, iyj~ 

podobnie jak ptuki pod golem niebem na ,vierz~ 
chu rozgal~zionych drze\v. 

Nieprzyjaci61mi l\1albruko'v jo.k sie zdnje s~ lu
dzie i wielkie w~i , z ktorych ostatnie w poln~ 
z niemi maj~ ojczyznQ. Niezawsze jednak czlo\vie
kowi bezpiecznie 'vchodzic z niemi 'v wnlk~ cha
rakter ich bowiem jest nadzwyczajnie gniewliwy, 

• 

a odwaga idzie \V parze z ogromn~ sil~ czlonkow. 
Zau wazywszy chocby najmniejsz~ ch~c zaczepki 
ze strony nieprzyjaciela, wpadaj~ w najwi~ksz~ 
wscieklosc przyczem jcdnakze zachowujq, sw~ 
Z\vykl~ ostroznosc. Napadaj~ na nieprzyjaciela 
znienacka, kalecz~ go z~bami, puzurnmi i natych
miast za niego uciekajCA-, a skoro siQ napadniQty 
obroci, znowu si~ na niego rzucajq,, dopoki nie na
sycC! swej zenlsty. 

Ta dzikosc cbarakteru i nieprzystQpnosc spra
wia ze Malbruk nie przyjmuje zadnego wychowa
nia, w niewoli staje siQ s1nutny i wkrotce umiera. 
Zywi si~ owocami i korzeniami, ktore za potnoc~ 
r~k przednich podaje z~bom. R~ce, szczegolniej 
przednie, tak ma urz~dzone, iz pon1imo krotkosci 
palca duzego, najdrobniej ze przedmioty podnosic 
mo~e. 

Na obok dol~czonej tablicy przed tawiony jest 
drugi gatunek koczkodana, ktory u systematykow 
zowie si~ Cercopilllecu. polioplzaeus fleugtin. l\1al
pa ta malo jest jeszcze poznana, gdyz w ojczyznie 
S\vojej, Afryce, zamieszkuje tylko nieprzebyte le
si te okolice. Do Europy w o tatnich dopiero !a
tach pornz pier\vszy przy,viezion~ zostala. Cialo 
jej jest pokryte dose dlng~ ierci~h zy,vego rdza
wego koloru na \Vierzchu i po bokach oraz na 
szczycie glowy; twarz c~arna, faworyty i odziez 
na nogacl1 biale; ogon dlugi, na 'vierzchu rdzawy, 
pod spodem i.olty. Zywi si~, podobnie jak i Mal
bruk, glownie owocami, zyje gromadnie. Zreszt~ 
obyczaje jej w tanie wolnym bardzo malo s~ 

znane. 

R0WNOWAGA ZJA WISK PRZYRODZONYCB 

A l{ULI ZlEl\ri 1\:IEJ . 
• 

· Ziemia, wraz z calym !at1cuchem na niej zgro- rzonych otchlaniach niebios; O'dzie miryady ol
msdzonych twor6w.. peln~ jest harmonii opartej na brzymich glob6w, podobne kolom wielkiego ze
prawach rownowagi, wszcchmocn~ zakre ' louej garu niewidzialn~ 1·~k~ w biegpu zczone, wzajem
dloni~. Te prawa zar6wno przedstall?iaj'!- si~ w cu- nem oddzialywaniem utrzymuj~ si~ w r6wnowa
downych objawach pot~znej natur.y, jak i w zyciu dze, jak rowniez w cudown~m ustroju organizmu 
na.jlichszej roslinki poziomego mchu , stroj~cego niewielkiego i wzgardzonego owadu, obda~zone· 
twarde skal czolo. Widz~ je rozlane- w niezmie- , go przez natur~ tysi4cem wlokien, muskulow, ner-

• 



• 

, 'I ' . · · t~- miarka rozu1nu ktora kieru- I n1ilo 'ci~ Z\vi~zanych pokolen mi~czak O\V, czcrwi wow, zmys nOSCl~ I c~ " • • • I • 1. . , I • I kk' 
· tk• . . . nosciami W ciagu krotko- 1 promieluako\V. f 0 1pn1e \VZUOSZc~ S\VOJe C Ie 
Je· wslzys _IemitJego czyn • kamieni tc rralazki; zamkniQty szary miQczak rodzi 
trwa ego zywo a. .. o .. . 

• : 1 • , droo-ocennc uryo.nu perly, a I1cznc, w luskowate . 
.1\iiPdzy tcm1 ostatecznem1 krancam1, I( tore sztu · :-::> • db · d 

1 1 
· d , k. ' 

" k. t d d 1 r I zbrojc oclzutnc roty 0 ywaJ<~ a 0 (10 WQ row 1, 
k~ z_~ostrz.onyml wzro Ietn s~~s r~el z ~~ o a ~ 1~y, staczaj:~ zaci<;:tc bojc, mnoZ~ siQ wSrOd rozkoszy, 
zaw1era I<J ca· y szereg tworow, z auyc 1 w JCunQ · , . . . . " • . • 

' • • I d . . 
0 

t uzywajac ZCZ{' ·cut \V przellllJaJ<!Ccllll tniCUlll. 
Przeczy ta p1 csn zgo y wznoszaca s1 0 n1ens an- · .. .., , . 

1
· · . 

1 1 1 
. 

'" ~ , ' t h d, " ~l ·, · ' ad calyn1 tytn '\V1atcn1 cz ow1e r, zc sz ac 1ctn1e 
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Kiedy wzrok i ucl1o od tyeh milych lub stra~z- \VSbl\V ·zy, nie targn~lctn siQ na prawa przyrody. 
nych obrazow natury mart"vej, zwrociD.Jy 'v dzte- Tak wiQc wszQdzic w tyro wszechs,viecie pa-
dzin~ or?~nicznego.~ycia, i tu spo:kamy p~~':"o r?- nuj e zgoda, harm~nia, porzl!dek: ~ ~ci~lyoh gr~
wnowagt 1 harn1on11. Przed nt\ml przcW1JUJ~ St~ uicach r6wno\vag1. Lecz w czc1nze Jezy owa ro· 
kolejno owe zwierz~ta tak \vazn~ rol~ \V wszech- \vnownga zicmi, owa statyka wszech~'viata? Jakie 
Swiccie grajl!ce: ni:zgrabny i olbrzymi sloO, star6j Sl! prawa ktOrcmi tak ml!-drze l'Zllldzi natura?. Nate 
kolebki rodu ludzk1ego s}nga, powazny okrgt pu- pytania duch moj, sladem najwi~kszych genltlSZOW 
styui, wielbl~d,-, bystry" rumak, 'vicrny to\varzysz zietni, ztnicrzyw ·zy lot~In przyrodg, odpowiada: 
na zych bojow, lub renifcr zagnany 'v odludne zc te nieskol1czenie m[tdre ustawy, tylc do szcz~
krainy zorzy i lodow. Po gajach utnila nan1 roz- scia tworzcti d'!z~ce, lez~po prostu w przcci,vie{l
wa:ianic natu.ry. cz:1l~ ~los .slo:Vika; rankami zwia-1 stwic i wzajemnCm ua ig odd~ia~yw~niu tv~rorOw i 
stuje hur1nontq, 1 m1losc kw1lenic skowronka, a \V~- sil ktore \V zechn1ocna dlon tworcy uzyla do 
drO\VCOWi po bnjnych lasach DO\Vego swiata, to~ uporz~dkO\Yania chaosu nicgdys wszechswiat za
warzy zy cudny ch6r pt~kow r6z~oro~~.ych. fj~k1 pelniaj~cego. Pra\va milosci i nienawisci, rozwo
okrytc k'vieci tytn kob1crcem miQkkie.J murawy, ju i zag!ady l~CZ(!. si~ \Vzajemnie, by utworzyc 
ktor£! podmy\va szafirowa w t~ga mruczC!cego po prosty kodeks natury. Nietrndno nam to udowo
ka kada.ch trumyka, zamieszkuje tysictce stworzen dnic. 

b!y · zcz~cych blaskien1 diament6,v, rubino\v, sza- I{toz nic zadrzy na \vidok ,vybuchaj~cego wul
firow i szmaragdo\\'". ,krz~tna p zczolka Iub pra · kanu, albo nie dozna zgrozy, sly z~c o okropnych 
cowita n1rowka, nasladujC!C dobrze ukonstytuowa~ I kutkach tej ily, co jak wietrzyk Iistkiem, 'v trz'!
ne to,varzy t\vo ludzkie" wskazuje nan1 wazno~c sa cz~ ~ci~ skorupy zicmskiej lub podnosi na jej 
cudownych owocow zgody, porz~dku i pracy; cale po\vicrzchni~ rzeki law i tumany popiolow, ktore 
gromady Iekkich motylkow roztaczaj~ 'v okolo ty- cale zniasta zapadlej tarozytnosci \V grnzach swo
siC!ce farb i bla ·ko\v, jakby daj~c .' wiadectwo o cu- ich zacrrzcbaly? Ktoz nic narzeka na owe miliony 
do,vnej i niewyczerpanej pi~kno~ci natury, obja- skrzydlatych -tworzen, co w j ednej chwili niszcz~ 
wiaj~cej si~ w wych tworach. · najpi~kniejsze plony, trudy calorocznej znojnej 

Gl~bie 0 ceanow odslaniaj~ nam miliony nowych pracy roinika? Kto~ ~ie obwinial ~ied.y przyrody 
cudow; ,v ·rod najfantastyczniejszych ogrodow na ze z tak~ rozrzutnosc1~ udaro_:wala .zyc1em ow_e n~
dnie morskiem zyjc mn6stlvo zcz~sliwych, wiecznq, tr~tne owady, co zawsze krw1 ch ctwe, spokoJnosc 
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nasz~ zaklocaj~? Kt6z nakoniec nie podziwial tej 
wolno dzialaj~cej r~ki czasu, niszcz~cej niezna
cznemi ale pewnemi ciosami organizmy najdosko
nalszych stworzen, obalaj~cej w proch najgenial
niejsze dziela ludzkie? Lecz niemylmy si~ w tlu
maczeniu tych zjawisk. 

Gdyby ziemia nie doznala zadnego wstrz<1snie
nia, wszystkie poklady skladaj~ce jej skorup~, ule
gaj~c dzialaniu wody, ulozylyby si~ bez w~tpienia 
wspolsrodkowo, jedne na drugich, a ostatni ota
czaj~cy zietni~ znajdowalby si~ pod wod~. Nie
byloby zadnego l~du widzialnego, i moze rod ludz
ki wcnleby nie istnial. W kolei wi~c zjawislt. wul
kanicznych l~dy podnosily siQ z Jona wod i pokry
waly roslinnosCi(!., daj'!C spokojny przytu}ek mno
stwu niewinnych roslinozerczych zwierz(lt. 

Lecz wkr6tce zwierz~ta te, uzywaj~c niczem 
niczakl6conego spokoju, rozmnazaj():c iQ nieskon· 
czenie, spozylyby cal~ wegetacy'! w jakq, przystro
ilo si~ plodne lono naszej ziemi. Trupy tych ,viel· 
kich zwierzq.t, goij~c, zarazilyby powietrze, a rod 
ludzki znow istniecby nie m6gl. Blogoslawiona 
wi~c plodnosc przyrody, ktorn wydala owe krwio
zercze istoty, przywracaj~ce porz~dek natury, 
chroni~ce t~ pi~knQ. szat~ starej na z 'j ziemi od 
zaglady; blogoslawione owe skrzydlate stworzon
ka oczyszczaj~cc \vielkq, seen~ S\viata ze szcz'!t
k6w nicpotrzebnych. 

Wpntrzmy i~ tylko dobrze w kosciane oblicze 
smierci, gd)'z poza jej falistym, zni zczcnie siej~
cym plaszczem, kryj~ si~ zarody zycia. Na gru
zach wieko'\vej roslinno I ci dawnego 1 \viata wybu
jala dzisiejsza zywa i r6znolica wegetacya. Ciafa 
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milionowych stworzen dostnrczaj~ pozywienia na· 
stfJpnemu pokoleniu. 

Z grobow naszych ojc6w, ze tak powiem, zbie
ramy corocznienajbogatsze plony; wyzywieni icb 
prochem, skladamy nasze ciala dla nast~pcow. 

Rzeczywiscie wi~c ta smierc, grzebiq.ca nas nie
litosci w~ r~ k~' czemze jest jezeli nie ow em wla
snie kardynalnem prawem rownowagi. 

Nietrudno nam takze okazac przykladatni wi
docznej harmonii wyniklej z oddzialywania je· 
dnych tworow na drugie. Przekonywa nas o tem 
wspaniala mechanika naszego globu i calego 
wszechswiata. P olozenie, rozleglosc 'vod i l~dow, 
cieplostan atxnosfery wplywaj~ na sil<~ wegetacyj
nq.; krolestwo roslinne oddzialywa na zwierz~ce, 
a to nawzajem na fizyczn~ stron~ ludzkosci, a zt~d 
na jej rozwoj moralny. 

Podobna zaleznosc obja,via si~ i wpojedynczych 
stosunkach. Czyz mozna przypuscic aby przyro
da, utworzywszy ow drobny mech lub nieznaczny 
owad, obdarzywszy go tysi~cem dowcipnych or-

, . . . . . 
ganow rozmnazan1a s1~, utrzymywan1a zyc1a, za-
bezpieczenia go i bronienia przeciw silom ku zgn
bie jego d~z~cym, dawszy mu pewn~ miark~ rozu
mu czyli zmy 'lno I ci w ci~gu kr6tko-trwalego zy
cia, czyz mozna, mowi~, przypuscic aby przyroda 
stworzyla go nadaremnie, ot tak w macierzynskiej 
swej plodnosci' w dziecinnej igraszce? u derzmy 
czolc1n przed m~drosci~ Wszech-Stworcy i przy
znajrny ze te wszystkie stworzenia maj~ naznaczo
ny swoj kres do ktorego d~z~' a kresem tym jest 
r6wnowaga i harmonia ziemi. 

. 
A. W. 

, 
ZABIJACZ KROKODYLOW . 

• 

(OPO'\VIAD.~NIE PODR6ZNIKA FRANCUZKIEGO). • 

Najstraszli wszyn1 i najpospolitszym mieszkan
cem niiszej Luizyany, po grzechotniku, jest bez 
zaprzeczenia krokodyl, ktorym si~ roj~ jeziora 
i mnostwo malych rzek, przerzynaj~cych t~ pi~kn~ 
okolic~ nowego swiata. 

Ilez to razy zdarzylo mi si~ widziec, poluj~c na 
Barny, jak to zgrabne zwierzQ, scigane przez psa, 

dla uniknienia pogoni skakalo w rzek~ lnb jezioro, 
i tuz za niem ogar, zapominaj~cy na chwil~ zwy
klej roztropno I ci, dla dalszego przesladowania 
swej ofiary. Cz~stokroc oboje \Vtedy znikali 
w tych tajemnych wodach, \vci~gnieni w gl~bie 
przez zamieszkujq.cych je kaimanow. 

Jezeli psy nie s~ unie~done zapalem polowania, 
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to prawie niema przykladu aby si~ zblizyly do 
brzegow rzek lub jezior, bo czuj~ instynktem nie
bezpieczenstwo jakie im tam zagraia. 

Wielkie to szcz~scie ze kaimanyrzadko atakujq, 
czlowieka, chc~ mowic czlowieka bia}ego, gdyz 
przeciwnie lakome sq, na czarnych, i CZQsto same 
ich szukaj~, nawet w oddaleniu niejakiem od brze
gow, gdzie l\furzyni cz~sto nieroztropnie zasypiaj~. 
Dzieci jakiegob~dz koloru stano,vi~ rowniez zdo
bycz bardzo poszukiwan::J: dla tych straszliwych 
mieszka{lCOW wod luizyanskicb. 

Lecz je 'li lVIurzyni slusznie l~kajq, siQ napasci 
kaimanow, to nawzajem te ostatnie nie maj~ za
ci~tszych i przebieglejszych nieprzyjaciol nad 
czarnych niewolnikow, ktorzy mi~so tego gadu, 
szczegolniej zas jego ogon, uwaiaj~ za potraw~ 
nieporownanego smaku. 

W miesi'!CU lipcu 1848, o puszczaj~c Nowy Or
leans, gdzie wtedy goscila zo1ta febra' niebezpie
czniejsza i straszliwsza dla cudzoziemca jak wszy
stkie razem grzechotniki i krok ody le, najq..lem 
miejsce na odchodz~cym wlasnie statku Saint-1\ia
ry, jednym z najpi~kniejszych parowc6w jaki do
t«!d unosily m~tne i szlamiste wody Meschaceby. 
Mialem zamiar udac si~ na plaszczyzny Attakapas, 
gdzie oczekiwala mnie goscinnosc jednego kreola, 
juz oddawna zawia<lomionego o mojem przybyciu. 

Po przeplynieniu kilkudziesi~ciu mil, znalezli ~
my si~ przed Raquemines, male1n lecz schludnem 
mia teczkiem, zk~d po przystanku zmienilismy 
kierunek podr6zy. Opu ~cilismy bowiem \vody iVle· 
schaceby, a 'vplyn~li ~my na czarniawe nurty 'l'e
chy. Ciemne i g~ste lasy po obn brzegach tej rze
ki rzucaly prawie az ponad nasze glowy ogromne 
zielone arkady, i gdy by nie dri«!Ca od poru zen 
statku plaszczyzna wodna pod naszemi stopami, 
zdawacby si~ mog{o ze jestesmy pod sklepieniem 
jakiej odwiecznej gotyckiej katedry. 

\Vszy cy pa azerowic, chociaz oddawna przy
wykli do \V panialosci przyrody amery kar'1skiej, 
podziwiali wraz zemn~ urocze te sploty, przez 
ktore przenikaly rzadkie promienie slo1J.ca, prze
rywaj(!c jak S\vietne race g~ste sklepienia lisci i 
gal~zek. 

Jeden tylko podrozny, ktorego od samego po
cz~tku zau \.vaialem jako czlowieka ponurego i 
npornie milcz'!cego, n1e zwracal wcale n\vagi na te 
cuda natury, lecz siedzial na ustroniu ze zwieszo
D'!- glow~. Domyslalem si~ ze to Yankee z polnoc
nych ,tanow, zajfJty obracho,vaniemjednej z tych 
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kolosalnych spekulacyj, jakie wylQgn~c zdola tyl
ko 1nozg przedsi~biercy amerykanskiego. Wygl'lt
dal na lat czterdziesci. l(apelusz z wielkiem.i 
skrzydlami, nasuni~ty naprzod, zaslanial mu twarz 
prawie zupelnie. iedzial na malej }awce pomi~
dzy d'viema wielkiezni pakami cukru, z glow~ po· 
gr~ioni1 miQdzy rgkami, i nie opuszczal tcj posta
wy az gdy dzwon parowca og]aszal chwil~ posil
ku. Wtedy pounosil si~ wolno i zasiadal do nakry
tego ~toln, jadl pr~dko i niewiele, wypijal filizan
kQ czarnej kawy i powracoJ znown do swej kry
jowki, ut\vorzonej przez owe paki, gdzie 'vpadal 
w zwykle zamyslenie .. 

Jeden z naszych towarzyszow podr6zy, chlop
czyk siedm lub osrn lat rnaj~cy, bialy z rumianemi 
policzkami, z t~ natr~tn~ cickawosci<1, kt6ra jest 
przywilejem dziecinnego '\vicku, siadal cz~sto na
przeciw ponurcgo Yankee i patrzyl na niego .. 
z przenikliwosci~ zdoln~ zniecierpliwiec i najcier- ' 
pliwszego nawet stoika. 

Dzjeci~ to zdawalo siQ domyslac ze przyczyn~ 
uporczywcgo 1nilczenia nieznajomego bylo cos 
innego niz wyrachowanie zysk6w z jakiego przed
si~bierstwa, i nieustawalo poty przypatrywac si~ 
taj e1nniczetnu "v~drowcowi, B.,z ten nareszcie zwr6-
cil na nic SWC! nwag~. 

'iedzinlem o kilka krokow od nich na jednej 
z la\vek okrf!zaj'!cych galeryt!. P ornszenie jakie 
uczynil nieznajomy dla widzenia ciekawego dzie
cka, nie uszlo mojej uwagi, i bylem nadzwyczajnie 
zdzjwiony, widz~1c niespodziewan~ czulosc i do
brotliwo~c, objawiaj<!c~ ~ i ~ naglc na surowem jego 
obliczu; lecz wrazenie to przeminQlo szy bko jak 
blyskawica. Prawie natychmiast spusci! znowu 
glow~, i zdawalo mi si~ ze widz~ lzQ w jego oku. 
Ta !za powiedziala mi wszystko. Odgadlem wow
czas mutek tego czlowieka, zrozumialem .ie wi
dok dziecka obudzil w nim slodkie i bolesne wspo
mnienic przeszlosci. 

Tymcza em zielone sklepienie, ktore dotychczas 
zakry,valo nam nicbo, r.nikn~lo. Opu8cilismy rzc
k~ Teche i wplyn~lismy naj ezioro Chicot. Az do
t~d nasz parowiec szybkim p~dem przerzynal po
wicrzchniC! wody, l ecz teraz nagle zatrzymal si~, 
jak ror.tropny zapasnik, ktory, przeczu\vaj~c nie
przyjaciela, stawa aby rozpoznac niebezpieczen
stwo i niedac mu si ~ zachwycic znienacka. 

\V krotce otrzymalismy wytlumaczenie tej na
glej zmiany biegu. \tVszyscy podr6zni tloczyli si~ 
do galeryi. "Vody jeziora byly przezroczyste jak 
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krysztal, lecz w gl~bi ich lczaly olbrzytnie klody 
drzewa, ktore rozci~galy S\VC galQzie na wszystk~e 
strony, cz~sto nz do powierzchni wody a kazda 
mozc z tvch gaJ~zi miala jak~s history~ rozbicia 

~ . 
do opowiedzenia. Niema morza ktoregobyrn w cu~gu 
swych wQdrowek trzydzicstoletnich nic widziallecz 
zadne tak mi si~ zlowieszczem nie \vydalo, jak to 
cichc jczioro, z czystemi wodami swojemi. Drzewa 
·Stcrcz<J:ce \V toniach tego jeziora, byly to olbrzyxny 
<>bszcrnych amerykai1skich la ow, 'vyrwane przez 
burze alho u paclle od starotici, uniesione na tQpnie 
przez potoki az tutaj, gdzie grube ich konary za
grazaly bokom podpJ ywajq,cego statku, ktoryhy bez 
naleznej ostroino ' ci chcial iQ t~dy po uwac. Te
I~az zrozomialcm zk<!d pochodzi jego nazwa tak 
malo poctyczua Cllicot ( karpa drzcwa). Rzucaj~c 
dalej okiem, spostrzeglis1ny kilkanascic ciemniej
szych jeszcze i nicruchotnie stoj~cych punktow, 
·kt6rc wzi~lisn1y takzc za konce galQzi wznosz~
ce si~ nad powierzchni~ wody. 

Wten1 nagle wystrzal dal i~ slyszee z najwyz
szej galcryi, i zaraz jeden z punktow czarnych po· 

1~uszyl siQ, woda gwaltownie za\vrzala okolo uie
go, a pnnkta CJ: icdnic zniknQly 1-v jednej chwili. 

Very welll hnrrat' zawolali \vszy cy zgromndzeni. ,, 
I rzeczy,viscie bylo za co, gdyz ujrzeli~my 'vkrot
cc poja,viaj~c<~ si~ 1nas g bialozoltaw~, w tern wla
snic m]cj en, gdzie poprzednio pnnkt czarny za
balwnnil wodQ. l\1a a ta byla ogromnym krokody
lem, ktorego kula jakiogo' 1nieszlta11ca l{entucky, 
takze l)asnzcra na pokladzie paro,vca aint- iary, 
ugodzila pod an1em okieu1 i ktory teraz wyplyn~l 
na "vierzch brzuchem do gory. 

"V "ZY tkie punkta czarne, ktore wzi~letn za ty
lez gal~~;i, byly krokodylami, ktoremi jezioro hi
cot sie roi. Za zcz ,voleniem kapitana spuszczono ... 
lodk~ ze statku, kilku majtkow czarnych udalo ~i~ 
po zdobycz, a tymcza em podrozny z l(entucky 
nabijal znow nnj ..: pokojniej \voj stra zliwy sztu-

• 
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Podczas kicdy \vszyscy ci u~li si<a kolo cclnego 
strzelca, albo gonili wzrokien1 !odkQ z l\iurzynami 
plynC1cemi po kaimana, ponury Yankee zajn1owo.l 
dawne miej cc, jak zawsze zatopiony w my ' lach, 
nie zwracaj'!c najmniejszej uwagi na to co i~ dzia
lo kolo niego. 

Tymczasem l\1arzyni z nadzwyczajnCl! o trozno
sci~ci~gn~li potwor, tak trafnie w glow~ ugodzo~y, 
ku statkowi. Zapytalem si~ jednego z ID)'Ch s~s1a-

dow o powod tej przezornosci. ,It is not dead" 
(on jeszcze nie zdechl) byla cala odpowiedz. 

bpojrzalem zn6w na kaimana, i na widok zu
pelnej jego nieruchomosci wzruszylem ramionan1i, 
mnietnaj~c ze moj towarzysz ze nlnic zartuje. 

VV dziesi~c minut potem potwar zostal \vci~
O'niony un pierw '"'zy pomost. J edno jego oko zni
knQlo, nst(;lpuj~c miejsca obszElrnt:lj, krwawi~cej ci~
gle ranie, przez kt6r!1 kula przcszla, drugic zas by. 
lo za1nkniQtc. 

Za pomoc~ d,v6ch dr<!gow przewrocono go na 
wznak, gdy nagle konwulsyjnem wysileniem zwierz 
odwrocil siQ znowu na lapy. ICrzykn~lem z prze
strachu i zadzi,vienia, i machinalnic oddalilem sig 
o kilka krakow. Jeden z obecnych polechtal go 
kijem po nosie: kaituan otworzy! paszcz~, az do 
wn~trza gardla uzbrojon~ ostremi z~bami, potem 
arozne ]. e«o SZCZ0 ki zamkn~}y SiQ Z lo kotem, po-e . o ... 
dobnym do togo jaki \vydaj£!; dwie deski uderza-
nc .rrwa~to\vnic o siebie, a kij, choc grnby, zlamal 
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sig jak gal~zka. 

Ponury Yankee, oparty o galery~, z trudnym do 
opi ania \vyrazem patrzyl na kaimaua, ktorego 
,vla: nie otaczalismy; pot em postqpil kilka kro
ko'v ku niclntl' i(Jgn~l po dlugi no~ ukryty na 
picr ·,iach, nieodst~pny or~z n1ieszkalico'v polnoc
nych Stano\V, i zanin1 ktokolwiek mogl zgadn'!C 
jego zan1iar, rzucil si~ na krokodyla, uderzajC!c go 
po oczach, po szyi, po bokach, po piersiach, ze 
w6cieklos<.:i(} nie,vypowiedzian~. Kazclen1n ciosowi 
towarzy ... zy lrodzaj \Vyjq_cego chrapanin.. ,Jak zyj~ 
nie widzialem podobnego \Vybuchu, ani rownego 
ten1u tale1l. twa. 

Lccz polozenic niczuajou1ego nic bylo bez uie
bezpieczeu t\va, bo kaiman, oslepiony pierwszemi 
ciosami robil prz;erazajC!ce rzuty. Jego olbrzymia 
paszcza rozt,vierala sig i zatnykala ustawiczuic ze 
straszli\vyn1 lo kotem, jego pot~zny ogon smagal 
z nadzwyczajnC1 silC!- poklad. Nikt nic ~mial zblizyc 
si~ do nich, aby przer,vac t~ walkQ tak ,zczogol
nc! a niebczpieCZDC1, gdyz obawiano i~ zarowno 
noza Yankee~ a, jak pa zczy krokodyla. Poklad 
staku byll{rwi~ zlauy, potwor bronil si~ ze wscie
klo 'ci~ i z rozpacz~ bo czlo,viek zadawal raz po 
razie; muskularne jego rami~ na to tylko wznosilo 
siQ do gory aby padaj'!c pogrf!zyc zelazo az po 
r~kojesc w cialo przeciwnika. Slyszauo loskot 
ostrza, ktore si~ ~zczerbilo na twardych luszczkach 
okropnego gadn. Bylo to w istocie widowisko 
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straszne, kt6re nas odurzalo i prawie oddech za- I - IIundred and twelve { sto dwanasuie) mru-
trzymywalo w picrsiacb. kne}l pod nosen1, nnbijaj<! · sztuciec. 

vV scieklosc Yankee'sa tak dlugo trw ala jak kon.. \V kilka minut nowy wystrzal uwiadomil nas 
,vulsyjne ruchy jego ofiary. Lecz kiedy z\vierz ze znown polegl jeden z kai1nan6,v, i w istocie 
lezal juz bez najmniejszej oznaki zycia, kiedy trnp spostrzeglismy go w niewielkiej odleglosci, ude
jego nie odpowiadal zadncm poruszeniem zab6j- rzaj~ccgo wodQ ogonem i pnsuj~cego siQ konwul
czemu noiowi, wtedy Amerykanin blady, wyczcr- .. yjnie ze smie.rciC!o 

pany z il, z pianC! na ustach, zlany krwi~h prawie IInndred and thirteen ( sto trzyunscic) sze-
bez zycia, upadl przy zwlokach przeciwnika, pn~l znown Yankee. 
zkt6rym stoczyl walk~ peln~ nieublaganej ze1nsty. 

Murzyni odci~li ogon krokodylowi, obiecnjqc Zrozumialem Ze to byla liczba przez niego ubi· 
sobic z niego smuczn~ uczt~, 1·eszt~ zus rzucili tdych k~ol~odyl~w: Ta 1jcgod~scicklosc w ~rzesla~ 

. . , · y k d l O\VU.Dil1 1 t~picniu tyc 1 CYB ow przypomn1ala m1 w JCZioroo Tymczasem otrzezw1ony an ee u a . . o 0 • 

· d ,. 1 · k d ' ·t · !zn poc1ckla z oczu JCcro na w1dok dz1ecka Joak 
st~ o sweJ ro.Jnty, z ~ zaraz powroc11, trzymaJ~C 1 • ·~ • , • .. , • n ' . 

k t 
0 d b d t · 1 · · l t niemniCJ lo\va ktore 'vzruszonym glosem pow1e-w r~ u z uc1ec po o ny o ego Ja tl m1a rzc- . . , . -- , 

l K t k o dl k · · d · dzu1.l do ntcgo .. to za · na ttnQlo m1 znowu na mysl ec z en uc y, usia spo OJ Die na przo ztc pa- . . , 
0 k . b t b. l · , smutn~ katastrofe Jaka fo.taltuc naccchowac 1nogla row a, 1 wzro .,. Jego ys ro prze 1ega po pow1crz- . ~ 

h 
. . . ' zyc1e tego czlo,vieka, ku.tastrofc w ktorcj dziecko 

c n1 J ez1ora. b , . . 0 v • ' 

Wszystko to uczynil bez wymOwienia. slowa, i yc ~oze JCgo wl~ nc, · t~lo. SIQ pastw~ k:.nman~. 
prawie, jak nan1 si~ zdawalo, bez spostrzezcnia \'V teczorcm' k1euy cten1e nocne JUZ oslontly 
naszej obecnosci. jezioro,. Yankee. zszcdl do swej kaj nty, po wy-

Dziecko i teraz usiadlo tuz naprzeciw niego i strzelennt ostatnl raz ze wcgo sztueca, z r6wn~z 
przyglq,dalo mu siCJ s wemi niebieskietni oczami, j~k zawsze trafnosci~. T~ raz~ powiedzial znowu 
pelnemi naiwnej ciekawosci. Atnerykanin pochy- ctchym glosem: ,IInndred and twenty'' (sto dwa .. 
lil i~ ku niemu szybko, obj~l je rgkatni, ucalowal dziescia) . azajutrz rowno zc switeln opu~cilismy 
namiQtnie jego czolo i usta, a potem po,viedzial po jezioro Chi cot bez przypadkn i poply~~lismy da
angiel ku, lecz glosem tak pe!nym czulosci, ja- lej na inne, daleko gl~bsze i obszcrniejsze, nazy
kim tylko ojciec przemowic jest w stanie: wane przez Atncrykano\v ,, 1-Vielkiem ~', 1ecz kt6re 

- ~ioj synu, dop6ki bQdziesz mlodyn1, ol1! uni- lndyanie znaj~ pod mianem ,Uhetimache." 
kaj najstaranniej miejsc gdzie si~ znaj duj~ kroko- l{ilka godzin p6znicj Saint-Mary wplyn'!l do tej 
dy le; lecz koro jni doro I niesz i bQdziesz siJny, czesci rzeki Tcche' ktora wychodz~c z jeziora, 
,vtedy wal --z z tcmi potworami bcz litosci i prze- ginie dalej pomiQdzy Jq.kami i lasami ... ttakapas. 
tanku. Tu juz nie mieli 'my zawad grozC!cych rozbiciem 

Te byly jedyne slowa jakie wyrzekl tajemniczy statku. dlatego t6z nasz parowiec przybral znowu 
podr6znik na pokladzie aint-Mary. Glowy kai- bieg smialy i ezybki, a drzewa po brzegach migaly 
ml\n6w do kola zacz~ly si~ ukazywac na nowo.. siQ przcd nami jak widmao 
Yankee i trzelec z OKentuc~y przymierz~·li bron~ i )V Franklinie, niewielkiem mie~cie Luizyany, 
dwa trz~ly zabrzm1~ly w Jed?ym praw1eo czasle. zabijacz krokodyl6w wysiadl na brzeg, a my po
ObydwaJ merykan1e polozyh trupem dw1e nowe d(!zyli ~my w dalsz~ podroz, az do "aint-Martin
ofiary. T~ razq, Yankee zwrocil si~ kn swemu to- Ville. 
warzyszowi i wyrazil mu pelnem tkli,vo~ci poj
rzeniem swoj~ wdzi~cznosc ; potem skierowal 
wzrok ku krokody lowi ugodzonemu jego kul~, 
kt6rego podbrzusze blyszcza}o swietnemi lu kami, 
a wtedy po ustach jego przebiegl usmiech zado· 
wolenia i zemsty. 

• 

· Nie slyszalem nigdy prawdziwej historyi ponu
rego Yankee, i wyznajQ ze na jego racht~nek pu
sci!em wodze wyobrazni ' robi~c roinc przypu
szczenia , z ktOrych jedno powyzej przytoczylem. 



• 

12 

PAROWOZY PODMORSKIE . 
• 

Z pomi~dzy godnych podziwu przedsi~wzi~c 
nowoczesnego przemyslu najzuchwalszym moze 
jest pomysl Anglika Steele, ktory od lat pi~ciu 
przemysliwa nad podbiciem dna morskiego pod 
wladzQ czlowieka, nad zaprowadzeniem w gl~biach 
ocennu regularnego obiegu parowoz6w, i dzis po
dobno blizkim jest urzeczywistnienia swych zamja · 

' row. 
Pan Steele, jezeli wierzyc mozna doniesieniom 

dziennikow zagranicznych, jest wynalazc~ dzwonu 
nurkowego, ktory nie naraza zamkni~tej w nim 
osoby na szkoJli we cisnienie powietrza, a nadto 
pozwala jcj rozmawiac swobodnie z ludimi b~d~
cemi nad powierzchni~ wody. 

w najprostszem swenl wyrazeniu' dzwon p. 
Steele sklada si~ z dwoch komorek, oddzielonych 
przegrodc!, w ktorej znajduje siQ okienko ze szklctu 
dosyc grubem aby siQ oprzec moglo cisnicniu. 

Urz~dzenie jedncj z tych komorek je t takie jn.k 
w dzwonach zwyczajnie })l'zez nurko\v uzywnnych, 
ma bowiem spod otwarty. Druga przeciwnie, 
zamkni~ta od dolu, polf!czona jest z atmosfer~ po
wietrznCJ: rurami zelazuemi, z ktorych jednasluzy do 
l)rzeno~zenia w gorQ glosu zamkni~tcj 'v dzwonie 
osoby. 

Otoz \V tej drngiej komorze~ ktorcj ob zerno 'c 
rna bye bn.rdzo znaczna, p. Steele chce umie 'cic 
maszynQ paro\Vch opicrajf!,CC1 i~ kolarni o dno mor
skie i zdolnt! tyn1 posobe1n poruszac caly przy
rz£!d. · 

Dzi~ki wynalazkowi ten1u, czlowiek, unosz~c 
z sob~ potrzebn~ ilosc oddychalnego powietrza, 
moglby zyc w ,vodzie jak na 1(!dzie. Dziedzina po· 
siadlosci ludzkich powi~kszylaby si~ przez to o 
calC1 rozci~glosc dna n1orskiego, to jest o trzy 
czwarte cz~sci naszego globu . .r ietkni~te pole po. 
szukiwan, niewyczerpane zrodlo korzy , ci otwo
rzyloby si~ przed nami. 

Podroznik ujrzalby prze,vijaj~ce ~i~ przed S\vym 
wzrokiem niezliczone tlumy zwierzokrze,vow~ mi~
czakow i olbrzymich z,vierzq.t s <!Cych. 

Przyczajony \V g~stej krzewinie, zoolog zbadal
by zwyczaje tych istot potwornych, ktore dot~d 
z dorywczych tylko znnl spostrzezen ; zostalby 
swiadkienl ich zabaw i krwa\vych utarczek. 

• 

' 
• 

Botanik zbogacilby swe zbiory najrzadszen1i 
okazami roslin; geolog oznaczylby natur~ forma
cyi skal podwodnych, a :fizyk na dnie morskiem 
nowe czynilby doswiadczenia. ._. 

U zbrojony w strzelb~ gazow~, o sile odpowie
dniej oporowi wody, mysliwiec dosi~galby zwie
rzyny, i p~dz~c na swym parowozie po rowninach 
oceanu , wspaniale w jego g!~bi odbywalby polo-

• wan1a. 
Ludzie mogliby wtedy na prawd~, pomyslec o 

zamieszkaniu niezmiernych podmorskich przestrze
ni, i podobnie jak dzis pod swq, wladz~ podbili ko
nie, wielbl~dy i slonic, zdolaliby moie kiedys 
oblaskawic wieloryby i ludojady. 

Moznaby wtedy na wielk~ skal~ urz~dzic polow 
ryb, skorupiakow imi~czako,vjadalnycb; podzielic 
na por~by lasy koralowe i wydobywac do woli 
najkosztowniejsze perly; zalozyc na najbardziej 
ucz~szezanych drogach morskich sklady w~gla ka
miennego, dla pod ycania n1aszyn parowych; po
budowac stacye dla podroznych i domki mysliw-
kie dla Nemrodow oceano,vych. 

Ale dosyc tych 1narzen rozbujalej wyobrazni. 
Projekt p. teele nie si~ga tak daleko, a raczej tak 
gl~boko; ogranicza si~ on, jak dot~d, na rozwini~
ciu i udoskonalcruu zwyczajnych dzwono'v nur
kowych. 

. ie "vysn1ie,vajmy jednak plocho podrozy pod
morskich, kierowania balonami i t,Y.m podobnych 
cel6\v no,vo zytncj nauki. Nie zapominajmy zepi~c
set kilkadziesi~t lat temu poczytano za waryata 
skromnego Innicha, ktory Z g}~bi SWej Ce}i glosil 
mozli wosc czytania 'v znacznej . odleglo , ci za po· 
moe~ sztucznie przyrzC!dzonych szkiel; zbudowa· 
nia 1naszyn zdolnych przescignq.c najszybsze okr~
ty zaglowe; poruszania \Vozow z nadzwyczajn'! 
prfJdko 'ci~, bez uzycia sily zwierz~cej, Tym n1ni
chen1, przeslado,vanym i potwarzany1n przez 
,vspolczesnych, byl Roger Bacon, ~torego imi~ ja
snieje dzis w rz~dzie geniuszow natchnionych, bo 
optyka i para urzeczy,vistni!y jego cuda naukowe. 

Nie spieszmy sifJ wi~c z \VY 'ruianiem p. teele i 
zbyt gor'!-cych n1oze sprawozdawcow o jego wy
nalazku, aby potomnosc nas kiedys nawzajem nie 
wy'miala . 
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TYOBOB ABE. 

'\V szcrcgu ludzi ktorzy sla\VQ narodu du11skic- czne1Hi 'v '''jtteulJcrdzc, a pozniej nicco 'v l{;osto
go szeroko po S"Viecie rozglosili jcdno Z pier- ku. \'T teiH ostatnie111 1Uie8eic badttnia jego pr~y
'\VSzych ruicj c nicza\vodnic nalczy si~ nst~onotno\vi bra] y zakres rozleglcjszy, a in1ig n1lodcgo astrouo. 
Tycho Brahc. Nauka przyrody, 'v ktorcj dzicclzi- ll1U coraz 'ViQkszej \V swiecie nn.uko,vynl dost~po
nie zn naszych jni czaso"v jasnicjf!. w Danii na- \Valo sla,vy. \~T l~ostoku tez Inial 1nicjsce glosny 
z'viska Ocr. ted'a i Schouw'a, liczy i Brahe'go do jego pojcdynek ~ jakitns szlachcicen1 nie1nicckin1, 
uajznakon1itszych S\vych przcdsta,vicieli. U dzicla- w kt6ryn1 1'ycho ut.racil cz~s0 nos a. P owiadaj<! ze 
my wiqc czytelnikon1 l{~ i~gi Swiata 'v krotkitn J dla znst:!picnia tcgo braku kazal sobic sporzQdzic 
zarysie bieg zycia tego In<zia, ktorego \vizeruuek : stoso\vncgo kHztuJtu bry lkQ tnctnlowCl, z nliQszani
z autentyC7.11Cgo obrazu przcdstawia za}~CZOlU\ ry- ny zlota i Srebra, i tg przylcpit:tl do llOSLt z;tt p01110-

• c1na.. 
Tycho Brahe urodzil si<a 14 grutl.nia 1546 roku 

w l{nuc1 trup w Skanii. W dziccinny1n jeszcze 
wioku stryj jego, Jerzy Brahe, \VZiC11 go do s\vego 
<1on1u i znj~l siQ 'vychowanien1 wicle na przy szlosc 
obiccuj<1cego chlopczyka. ]~dlody Tycho szybko 
postQpo,vul w nnukach przygoto,va\vczych, a nad
to \veze.'nie nabral znakotuitcj bieglo ~ci \V ukla
dn.niu 'vierszy lacinskich, z ktorerni pozniej lubii 
'vystQpo,vaci przy kazdej sposobnosei. Nie 1naj~c 
jc~zcze lat trzynastn, udal sig na uni,versytet 
'v !Copenhadze, dltt slue bani a knrsovt :filo%ofii. Przy
padnj~ce 'v ty1n czn.sie zacin1 icnic slot1ca, do:y6 do
kladnic przcz astronon16'v ohlirzone, obudzilo na
gle j ego 2apal dla nauki g\viazdarst\va, ktorej od
da,val ~i ~ gorli\vic przez Jat J{ilka, dopoki stryj 
roku 1562 nie 'v yslal go do Lipska na fhknltct pra
'Yny. 'l'o,varzyszcm j ego, n l'aC6rj gn,vcrnerein, 
'v ten1 n1icscic by! znany A. ~'. \~r edel, ktory, jak
l\ol,viek tnalo co starszy ocl Brahe'go, . suro\vy j e
dnak rozci~gal nad nim dozor, zq,doj~c .' cislego 
""yrueho,vnnia sig z funduszo\v przcz stryja 1nu 

})rzcztutezanych. Min1o to 'vszo.k%c n1lody jurysta 
znacznf!t czg~e swych dochodo"v obracal ~ kl'ycie na 
kupno narz~dzi i ksictzek astronotnicznych. ~ ta
'vszr .... ig po.,;;iadaczeu1 malego niebokrQgn, (globu 
nieba) po ukot'1czeniu codzionnych studyo'v obo # 

\Vi'!zko\vych niepostrzezenie czgsto 'vy1ny kat si~ 
'v nocy i sledzil za biegicm nkochanych g\viazd 
s'Yoich. 

Tym sposobern przet.Jzly rnu \V Lip~ku trzy lata 
po l(tory ·h uply,vie stryj przyz\val: go do sicbie. 
... ast(}.piona wkrotce stnierc tego dobroczyncy 

zpo,vodo,vala po\vrot Brahe'go do ietniec, gdzie 
zastaje1ny go r. 1566 za.j~tego pracami astronomi-

1\:siJ<;GA S"·IATA Cz. I. ll. VI. 

• 

C<1 g'UD1ll1Y. 
Po kilkoletuin1 pobycic w d \Voch n1iastacb 

wymienionych, l3rahc roku 1569 ndal siQ do A.ugs'
burgn, gd~ie bracitt IIn.izel \V 'vicjskidj S\Vej po
siadlosci urz~uzili n1u ohsor\vatprynnt. Tn tnlody 
bndacz z znpelnf! jnz s'vvoboclQ. 1n6gl . ig pos,vi~
cau nlubioncj 'vc~j nauce, i \V krotcc do tego StO

pnia zdolal nn siebie z\vrocie po'v~zechnQ: u\vag~, 
iz nikt z uk ztalconych nic potuin:!l .. ugsbnrga, 
bez z \vidzcnia gV\riazunrni Brabc' go. U znanie to, 
silnic kontrnstnj~cc z ohoj~tnosciCJ: "vlasnej jcgo oj
czyzny, jnz \vtedy zape\vne byloby sklonilo lnlo
dego J)ai1czy ka do osieulenia siQ na zawsze z~t 
granicf1, gdyby stniere ojca r. 1570 uic po,volala 
go w strony 1·oc.lzinne. Zosta,vszy panc1n tHt ICuud
strupie, przep~clzil kilka I at '" ~ 'knni i, \ViQcej jc· 
dnak przeby,vaj<:!C u 'vnja \V Ilcrridsvad, ktory mu 
tatn urz<!dzillaboratol'yutn chctnicznc, ni~ \VC \vla
sncj tnaj~tno ~ci . ZanliJo,vauic to 'tV chcrnii, po
wziEJtC jcszczc \V Augsburgn, byloby n1oglo pozba
'vic tt!:ifronomi~ jcclnego z najgorli wszych i najzdol
niejszycb upra\vinczo\v, gdyby Tycho szczg&liwytn 
trafcm 11 listopadn. 1572 r. nic odkryl w g'viazdo
zbiorze ICas ... yopeji no,vej g \viazdy, przcwy~szaj,h
cej swietnosci~ Syriusa. ~v CZ\vany skutk'ienl tego 
do Kopeuhagi przez krola Frydery ko. II, 111iewal 
tatn przez cza'"' jaki ' publiczno odczyty o nuukach 
tnateinatyczuych, '\vzbraniajq,c siQ jcdnak, dla przc
s~do,y szlachcckich , przyjf!e rzec~~y,vistc! profes
sur~ . To S(trno uprzedzenie sta\valo dlugo na przc
szkodzie ogJoszcniu drnkie1n prnc jego nauko,vych; 
dopiero gdy za PQ'vrotem do Skanii zauzQto n1u 

Z roznych stron nadsyJac pistna dotyCZQCC nowej 
g'viazdy, pelne najgrubszej niewiadomosci, Brahc 
po,vierzyl przyjucielo\vi swemu, professorowi Pra· 

·11 
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tensis, do wydania wlasne swoje rozprawy w tym Nieszcz~sciem dla Brahe'go krol Fryderyk umarl 
przedmiocic. Praca ta \Vielkie w swiecie nauko- roku 1588. Wprawdzie rada panstwa, zarz~dzaj~
wym sprawila wrazenie. Landgraf kasselski, je- ca krajcm \V czasie maloletno 'ci 1\:rystyana IV, 
den z najgorliwszych zwolennik6w astronoma llun- zaplacila jego dlugi znci~gni~te na nowe urz~<lze· 
skiego, przyzwal go do swej stolicy, zk~d nast~- nia w Uranienbnrgn, a mlody krol odwidzil go na
pnie Tycho, przez Frankfurt i ·Bazylejg, udal si~ wet osobiscic, wkrotce jednak intrygi nieprzyja
do Szwajcaryi i VVloch, (roku 1575) a wracaj~c na ciol jego wzi~}y gorfJ i z1nusily go w koncu do 
RatysbonQ, byl obccnytn przy korona.cyi cesarza opuszczonia wyspy IIveen .. "\V kwietniu 1597 ro· 
l~udolfn II. Ba\vi'!c potem czas jakis w Augsbur- l(u Tycho z rodzin~ i uczniami udal siQ do Ko
gu, znstal tam, ku niemalej s'vej radosci, wyko11- penhagi, zabieraj~c z sob~ cz~sc swycl1 narzQdzi, i 
czony lvielki niebokrq,g, zam6wiony przeu pi~ci<1 zabawiwszy w stolicy kilka tylko 1niesi~cy, od
lnty. plyn'!l do Rostoku. Ztan1t~d napisal do krola, wy-

Ztiro.z po powrocie do ojczyzny otrzymal jawne pasniajl!C powody swego;usuni<2cia si~, a lubo list ten 
dowody Jaski swego krola, bo Fryderyk II nietyl- skrcslony byl w 'vyrazach pelnych godnosci ina
ko ZC ll1U przeznaczy} l'OCZDt-1 pen y~, lecz nadto Uer powsCi<!gliwic, nie musia} jednak po<.lobac SiQ 

oddal pod jego rozporz~dzcnie wyscpkQ I-Ivecn, l(rystyanowi, bo w odpo,viedzi swoj ej " 'ytkn'!-l 
dla wybudowania. obserwatoryun1. ~ran1 teuy stnnf!l mu brak uszanowania. 
slynny ow zamek Uranienburg, jcdno z najznako- Po k1--6tkim pobycie w l~ostoku Brahe wyjechal · 
mitszych dziel nrchitektonicznych pod '\vzgl~dctn clo Wandsbeku, zk~d na 'vcz,vanie cesarza Rudol
styln i we,vngtrzncgo urzQ.dzenia. Za 'valexn 20 fa II udal siQ do l)ragi. Cesarz przyjQl go bardzo 
stop wysokin1, wysndzanym drze\vanli, 'V obszer- lasknwie, przcznaczyl ll1U rocznej pensyi 3,000 gu}. 
nyn1 ogrodzie "yznosila ig wspaniala budo,va. Bo- <leno\V, urz~dzil dla1l. gwiazdarni'! i laboratorytnn 
gato ozdobionc pokoje, z lvykwintnetn nmeblowa- che1uiczne 'v zru11kn Benach i pozwolil n1u ,vybrac 
uiem, prowudzily do 'vyboro,vego ksiggozbioru, a sobic zclolnych pon1ocnikow. vV liczbie ich znaj
ztaint~d do wla ~ Ci\V ~j gwiazdarni, umieszczonej dowal sig slynny Jan Kepler, kt61·y po 'n1ierci 
w dwoch wicznch, gdzie uprzejtny gospodarz Brahe 'go 'vydn.l jego tablice planetarne, o'voc kil
z,vykl byl 'vpro,vadzac go sci, tlun1aezQc im zna- l{unnstoletnicj prney dunt·kiego astronon1a. Po 
czenie swych nnrz~dzinuttcn1atycznych '). \V znn1- przybyciu do Pragi S\vej rodziny, Tycho 1vyslal 
ku tym przcz bt dwadzieScin Tycho p~iJdzil Zyrie Jnajstarszcgo syna na wysp~ Iheen, dla bci~gni~cia 
spokojne i szczQsli,ve, otoczony rodzinQ. i przyja.. rcszty narzf2dzi n1atematycznych. Niedlugo jednak 
ciohni. Zona jego 1\:rystyna, kobieta rzadkiego cieszyc si~ rnio.l no,vem ten1 schronienicm, bo na 
serca i rozumu, chociaz pocbodzQca ze stann krnie- jesicni juz 1601 rokn (24 pazdziernika) umnrl po 
cego:, z ktor~ })Ol<!czyl si <a jeszcze w roku 1573, kilkodnio,vej chorobic. 
nicmalo si~ przyczynila uo uprzyjemnienia don10_ Za zycia jeszcze Brahe"go wyszly jego :Episto
wych jcgo stosnnko\v. vV badnniach na polu astra- 1ae astronomic.ae (Urauienburg 1596); ,,De mun
notnii, chcn1ii i mcdycyny nie~li mu pon1oc liczni eli aetherei rccentioribus phaeno1nenisH ( Uranien
z calcj Europy przybysze. Z nczni6,v jego zasly- burg 15 ); i , 1-\..stronomiae instauratac nJechani
n~li szczegolnicj: astrono1n, matcn1atyk i pisnrz ca" C'-randesburg 1598). Po ~mierci autora ucznio
dunski Longomontnn ( t 164 7) i nu tryacki astro- wie j ego 'vydali , .... ~str0nomiae instauratae pro
nom Tengnagel. 1V couzienncm pozycin Brahe gymnasmata" (Pro.ga 1602) i ,~IIistoria coelestis" 
byl \vesoly i do,vcipny; gdy milczal twarz jego, (. ugsburg 1606). ,,~ ier ze jego lacinskie s~ bez 
sltutkiem zapewue ciqglego roziuyslnnia, miala poetyczncj lrartosci. 
wyraz snro,vy. Jako szlachcic dbalynJ byl nie- Systen1 astronomiczny Brahe"go, przyjmujq.cy 
zmiernie o przy,vileje s'ycgo stanu i drazli,vyn1 no, ziexniQ za ~rodko\vy pnnkt swiata, okolo ktorego 
wszelkie obrazy, a w don1u astrunon1a ksi(!z~ta na- obracajCA- iQ bezpo ' rednio ksi~zyc , ~1erkury i 1Ve
wet panujClcy stosowac si~ rnusi eli do jego z'vy- nus, podczas gdy inne planety kr~z'!- najprzod oko
czajow. , lo slonca, a dopiero z niem razem okolo ziemi, 

1
). Opis narzQdzi uzy,vanych przez Bra he ·go, po w iQ kszcj 

c.z~Sc l ·wy~on~nych z m ied zi, znaj dnj e sie 'v jego dzj ele 
,Astronomtae 'nstauratae mechanica· ' tV andesbnrg 1598) . 

• 

nie zgadz.a siEJ wprawdzie z rzeczywistosci~, za
wsze jednak do\vodzi niepospolitej bystrosci umy
slowej swego tworcy. Kosztowne jego narz~dzia, 

• 
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zakupione przcz cesarza Rudolfa, po bit\Yie pod podobno 5,000 tnlarow, po roznych kolcjach do
Prag~ (1620) po ,viQkszej cz~sci ulegly znil.;zcze- stul siQ do 1\:openhngi, i tan1 roku 1720 pulil siQ 
niu. 'Vic:lki niebokrq,g mo i~iny, ktory k.o zto,val razcn1 z zrunkictn krolcwJkitn . 

• 

CHARAKTER 
, 

ANGLIKOW 

OC~~NIONY PRZEZ .A .. l\1l~RY1,.. A I •. 

J ednytu z faktow uznanych jcdno1ny~lnie przez 
filozofow jest bytnosc pewnej istoty tnetafizycznej, 
zwanej pospolicie charakterem narodowyn1. ICa
zdy nar6d posiada ducha og6lnego, ktory siQ nie
kiedy nie nwydatnia w indy,viduach narod sklada 4 

j~cych, lccz tnimo to kr~zy niewidziQ,lnie i objawia 
istnienic swc na zewn~trz. C~zy to jest tylko ab
strakcy;! czy tez rzeczy,vi tosci~? Naleialoby ocl-
powicdziec zc jcdnem i drugiern zarazem. Mozesz 
przejrzrc polowQ rnie~zkanco\v jakiego kraju, a 
nie napotkasz nawct sladow charakteryzujC}.cych 
dncl1a uarodowego; g?y nagle odkryje ci go nic
spodzie\vanic jcclcn znak przelotny, jeduo slowo, 
gie t, obju"· 'vstrQtu, zadrzenie na1uigtncgo glosu, 
jeden krok przcchodnia; ale znledwic go dostrzc
zcsz, jnz znika p1 zed toh~. Cl1araktcr narodo,vy 
jest to :rzccz ktor'! SiQ raczej odcZU\VO. UlZ \Viclzi; 
ktora trzyrna ~rodek rniQdzy 'vyobra~cnicn1 n1y ~11 i 
1·zeczy\vi "to sci<! dotykaln~; ktora nic jest osobistq,, 
a dziala przcz o oby; ktora nic istnialaby bez na
rodu, a jcdnakzc, mozna po,vie<lzieu, jest niezawi
sl~ od nicgo. Zaatauawiaj~c SiQ nau tcnl co nazy
'VU111Y charaktcrcm narodowy1n, natrafiarr1y nn 
spory uotninn.listo'v z realistami; bo przede'v~zyst
kiein przychodzimy mimowolnie do tej dawnej ich 
k'vcstyi: czy to Jest tylko \vyraz, prosty dz\vi~k 
glosu, lub czy to jest istota n1ajq:ca byt sanu1 przcz 
si~? Tn. k\ve ... tya wywoluj e inn~ nicn1niej 'vazn~: 
czy charakter narodowy jest ogolnotici~h tresci«1 
zbioro'v~, yntez!}; obejmujt!CC! a posteriori caly 
Szereg fakto\Y, lub czy raczej istnieje od zrod}a i 
zna.jduje siQ u narodow a priori; cz ? to jest sila 
11ojedynczn, zy,yi~ca si~ sama sob~h worz~ca CZQ

sciowy szereg czynow, albo czy uklada SiQ przez 
przybieranie i pow.olne a kolejne powinowactwo 
dzialail dokonanych w oznaczonem miejscu i w pe
wnym przcci~gu czasu? Na to pytnnie odpowie-

dr.icc n1ozc kaidy, podlug tego o ilc 1)od~icla wia
rQ w jeclen plan bO.stwa, w kt6ry1n wszystkic naro
dy otrzyn1aly S\vojc poslannictwo, lub w 1niarg tc· 
go czy u \Vaia l1istory'~ zn lnlicuch zdarzcJ) idqcych 
po sobic, jnko prosty skntck podlcgnnia slcpcmu 
trafo,vi. Obydwa zdnnin mozc r6wnic hQd~ pra
wdziwctni; bo charaktc1 .. uarodo,vy przodsta,via siQ 
zarowno jako sila tworcza i j•ako fortna pcwnych 
czyno,v; a najgodniejszetn podobno nwagi jest to, 
ktore u'vaza charakter narodowy zn istniejqcy a 

• • priori. 
J ezcli truuno jest okrc~slic natnrQ tego ducha 

narodu, pol abstrakcyjnego i polinatcryalnego, to 
nicrownie trndnicj jc&zczc opisae jcgo wlttsnosci. 
Zycic 1nn S\vojQ logie%nq,, weale nic naszcz pedant
sk{b n1etodg; ntilujc ono dzia1alnosu, uic mate
maty kQ; lnbi ~ przcczno.~ci, kt6rycl1 kotnbinacye 
S~ nicskOllCZOne; Z jednego zrodla UtlliC 'vytrysn~C 
odtniennen1i nn tQp t\vami. 1iez1niernie wiQC trn
dno okrc ~Iici , ei ' lc jakie S'b glo\vnc ccchy charak
tcrn nnrodowcgo, bcz narazcnia siQ na zarzut 
oczy\vistego falszu, skntkicm jakicgos niespodzie
wancgo lub nic\viadomcgo przypadku. vVyjq,tki 
na\vet cz~ to s~ tak liczne, zc wyprzcdzaj~ prawi
dla ogolnc. ,l\Io\v ile chccsz o ludach i wickach 
kt6ryn1 dat· poczyi byl odmowiony, 'vyrzekl nie
da\vno jcucn z najbal'clziej drobiazgowych anality
ko"" na zcgo czasu, a j ednak, kiedys, spodoba si~ 
natnrzc ze wyda I.)indnra \V Bcocyi, lnb Andrzeja 
(lhenicr·n 'v XVII wieku. Tak samo rzecz siQ ma 
i z charakterarni narodo\vemi. Utrzytnuj n. p. ze 
duch angielski jest przedewszystkicm praktyczny, 
a zaten1 prozaiczny i za1nilowany w uzytccznosci, 
to odpo,viedzq ci (co nielnal rownf! b~dzie prawd~) 
ze duch angielski glownie jest poetyczny, bo Ja
mes Watt i Arkwright nie byli najwi~kszemi ludz
tni Anglii. Lud angielski obdarzony jest wielk(!. 
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siJ~ woli, jest to fakt powszechnie uznany; ale po· jej za to logiki \vidocznej i metodycznej; n. zdaje si~ 
strzcgacz nicnwodz~cy si~ opiniq, panuj<!C~ oceni odwoly,vac szczeg6lniej do publicznosci anglo-sa· 
szybko zc sila imaginacyi jest u tego narodu przy- ksot'1skiej, ktora nie potrzebnje aby j~ uczono roli 
najmniej rownie wielk~ co sila \Voli. Anglicy maj~ jakq, odgry\va \V swiecie, i ktora zna wrodzonym 
w sobie nami~tne zamilowanie 'v rolnict1vie i po. instynktem przymioty swemn ple1nieniu wlasciwe; 
suwaj~ jc ai do ostatecznosci; lecz posiauaj~ takze dlatego l{Sif1%kn ta wifJcej moze nasunqc tresci do 
zy\v~ i oryginaln~ milosc natury, ktorej w tyn1 sto- myslenia, anizeli rzeczywiscie nauczyc. 

pniu niCma Zaden inny nar6d. s~ oni nader nicugi~- Sprobujemy za pomoc~t- tego dowcipnego prze· 
tcmi, bar<.l.zo zimncmi; a przecicz maj~ wraZliwoSC wodnika i za Swiat} em jego tysil!cznych mySli 
dzicci~CI! i tkliwo&C kobiecl!, objawin:il!CO siQ nie- szybkich jak blyskawice, wyszukaC drogi w tym 
kiedy w spos6b najmniCj spodziCwany i najbar- labiryncie charakteru angielskiego. Jakkolwiek 
dziCj zac/nvycujl!CJ. Sq podr6Znik.ami, kosmopoli- mnogie s~ sldcpienia, podziemia, tajcmne przejScia, 
tami z nalogu, a zarazcm i lubil!ccmi miejscowoSC. jetlcn plan jednakZc przewodniczyl calej tej zawi
Cialo icl1 jest wszQdzie, jeSli tak mo~na powiedziCC, lCj budowie morulnCj ; plan z pocz~tku pro sty, 
ale <lusza zostnje zawsz.e ang~eiskl,l. ~iajq. za~ijajl!- lecz kt6ry p6Zniejsze wydarzenia, bieg czasu, lm
~e przcs~dy, .~rzCszn~ faryzciz~l; a JCd~lak. za~e~ prysy i namiQtnoSci ludzkie powiQkszyly, upiQkni
mny narod m~ma taki~go uczum~ sp~amedln~o.s~I, ly, lub skrzywily. Tujednak chodzi nam o odkry-
n zarazen1 w zadnytn 1nnym kraJn n1c popcln1a s1e · 1 ·' · tl . . .. . ...., c1e p ann p1erw1as {Owego. 
'VlQCCj nicsprawiedli"\YOSCi. 8~ t 0 pra:wdZl\VlC lu- . . 
dzie 'volni, dziko niepocllcgli; \vigccj SQ· przeciez 1 zno,vn pr~ed taw1a ,1_9 l~~res~~a:. ?zy c~~rakter 
poslu zne1ni, niz gdy by \vycbo,vy,vnli sig pod ab- narodo,vy \VZlql .byt SW.OJ p1.e,t:"reJ n1z _cywihzac.ya? 
solntyztncn1 rodzicielskin1, lub '\V regule jcznit6w lu~ _czy, t'J:orzy SlQ. \V n11arQ J eJ ro~\VOJU: albo Ina

Parag,vnj n. Ich san1olubst"ro \veszlo \V prz yslowic; CZCJ mo\VICJ·?: czy lustorya I~~rod.n Jest obJa've1n pe
chci,vi sa, grnbieini i rnarnotra\vni· ale takze zdol- 'vnyn1, logtcznyrn tego pier\vJastko\vego dncha, 
ni i do n.cznC najnamigtniej ·zych, do poSwiQccnia tnk. glQboko ~1k.rytego w taj.nilcach or~~~i:mu ln
bcz granic. Ich rzq,<l, prawn i ouyczrtje, odziane dzk~ego, kr~Vl 1 pochodzenia, a, ¥lfJbl~J JCSZCZe 
,v forrny za ·tnrzale, 1)rzedsbl\vin.j:~ siQ S\viatn jak \V ~Iczbnclnn~ch celach Opat~·znosc1, ,ktora \vs~y
o-dyby zywc IUUZCU111 wieko\V srednieh; nien1niej stk1ch naroUO\V przeznaczen1a naprzod urzq,dzJ!a. 
~vszabe Si! narodcm prawdziwic tegoczesnyru·. Zobaczm~ wiQ.C czy zdolamy wynalCZC to Zr6dlo 
Ukladajcicz wi~c p6dlng "'oli "rszystkic tc sprze- ducha n.ngie~skiego, a Emerson po1noze nnm 'v tych 
Cznosci; kJopot bcgdzie nie1naly, jesli sprobujecie poszUkl\VUDU1.Cb. , 
spro\vadzn.e do jednosci tyle przcci"·nych fcnon1e- , ,l!ei1nslrringta czyli sagi 1~r6lo\v nor,vegskich, 
116\v. Za.prn\vdQ, n1ozna siQ dnc oblQ.kne tnkiej mas- odkryte przez Snorra Sturleson, SC1 Iliad~ i Odys
sie roztnaitych okolicznosci, a badn.j~c szczegoly, se~ historyi nngielskicj. Portrety kr616w Nor\vegii, 
u'viesc siQ fn.ktn.n1i przen1ijajq,cen1i~ nictnniej jednak tak jn.k portrcty I-Iomera, ,vybituic odznaczaj'! sig 
zasttdniczetni. Bystry i do\vcipny I~nlCl\"' On nie uni- n1ocq. indy,viclnaliztnu. Sagi opisnj!1 rzcczpospoli
l(n~l na,vct tcgo bl~dn; jcgo dziclo o chnrakterze t~ n1onarcbiczn<t, na 'vz6r spartanskiej. RzQ<l ni· 
1\.ngliko'v ob£tnje 'v n1ysli jQdrne i szczegoly nie- knie przecl prze\vag~ obywateli. \V Norwegii nie
tnal \Vszystkie pra\vdziwe, ktore,vy1utlazl a~ '\Y glQ- n1a tych n1ass azyatyckich i perskich, ,vn,lcz~cych 
bi dnszy nngiclskiej , lccz ktorc 111i1no to nic s~ i ginq,c ych \V spra,vie z,vj~kszcnia pot~gi kr6lew
czem innenl tylko zczegoL~uni. 1\:,ve--tya glo\:vna: skiej. Aktoratni t~un St!- posindaczc ziern, dzier
dlaczego _l\.ngliujest tak~ jakf} jest? z jukiego po-1 iawcy, z ktorych kaicly n1ianujc siQ i jest opisa
'vodn? i co onn \V ~'viccie przedsta,via? jest to nyn1 jako przyjacicl i towarzysz krole,vski. Nnder 
l\:\Vestya co sanut jedna n1oglaby spro,va.dzi<~ do je- ogruniczona lnclnosc udziela kaz<len1u czlonko,vi 
dnosci wszystkie tc do\vodzenia rozntnne; daje si~ tak wysokic znaczenie. Osoby opisy,vane SC! cz~
ona czne "\VSZQdzic, lecz nigdzie nie zostnln nfor- sto jako obclnrzonc naclzwyczajn~ pi~knobCiC!, ce
tnulo,van'b. i(sif!,zka Emcrsonn n1a taje1nuicz~ logi- cba zblizaj<1ca jeszcze wi~cej t~ starozytn'! history~ 
kg, przypnszczajf1Ct! z gory ze czytc1nik zgadza z nowen1 pokoleniem angielskienl. I u nich glo ,vnie 
siQ z ni1n co do punkt6w glownycl1, a zaprzcczenie prze\.vaza in teres 111ateryalny, tak drogi din prze
Dloze tylko dotyczye niektorych szczcgolo\v. Brnk 1nyslu angielskiego, i ktory jest dla nicl1 wQzlctn 
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logicznym, l~czq,cym ide~ zaslugi z posiadaniem g'viazda odma,via n1u szcz~scia \V klotni, przypa
ziemi. Bobaterowic sa tr nie S:} \Veale I~ycerzami dek niezu,vodnic tun vv inny sposob nslu~y, bo al
Europy poludniowej. Zaden po,view z Francyi bo zostanie przcbity rogami byka,jak Egil, lnb zgi· 
ani z I-Iiszpanii ich nie zmieninl. BC! to pra\vdziwi nie slizgajq.c SiQ po brozdach, jalr krol-rolnik 0-
dzieria u·cy (fermiers), ktorych jedynic \vypadki nun d. Odin u1narl spokojnie na loin 'v Szwecyi; 
zmuszaj~ do bronienia swojej ,vlasnosci. Maj~ bron, lccz bylo te~ podanio,vcm z tcgo powodu przyslo
lecz jej nic niywaj~ do dokonnnia dzicl rycersldch, wie1n, zc oplakan~ jest rzeczt1Jl.nnrzec 7.C starosci. 
Iecz tylko do obrony zien1 S\voich . ~~ to ludzie Krol sz,vcdzki I ake \valczy 1nicczcn1 i Iask~ tnk 
nader po tQpowi w sztnce rolniczej, zyjq.cy na dingo, dopoki je ty lko utrzyn1ae moze; rozka~uje 
S\vycl1 urwi tych brzegach naksztalt istot zien1no- poten1 'vyplyuc!G na peJne n1orze i roz\vinQ:e \vszy .. 
=\vodnycb, biorQcy pozywienie w polowie z ziemi, stkie zagle, n 7.0Sla,vszy sam jcdcn na okr<Jcie na
w polowie Z Inorza. nJajq. stada krow, j~CZll1lCll, pclnionyn1 trupa1ni SWOich Judzi i ich broniq;, l'ZUCa 

zboze' slonin~' 111aslo i sery. Lowi<1ryby 'v {l01'- ogie{.t pou snlolne drzewo i kladzie SiQ na pokJa
dac!t ( zatokuch ), polnjct- na danielc . J{rol pobrocl d%ie l1SZC7-gsli\viony. 1Viatr dmic od l~du, popy
swych poddanych 111a 'vla<lzQ baruzo ograniczon~ cha okrQt~ kt6ry p~dzi rozrzucaj~c plon1ienie po
i czasem nie pr1.echodzC!c'~ \Vladzy szeryfa. Jest miQd7.y wyspy oceann. I taki by 1 konicc ~ycia sla
on ta1n utrzytnywany podobnio jnk \V lo~~cianie fran- wnego krola 1-Iakc." 
cnzcy utrzymuj~ nanczycieli wicjsl{ich; w ~ituie )V sznk z tcgo wszystkiego nic poznnjcci0 dzi
przeby,vn przez tydzien \V jednen1, przez drugi siejszcj ..t\nglii, z jej pra\vnosciq,, wolnobci~ kon
w innen1 tnicj scu, nast~pn c dni pi~tnascie spQdza stytncyjnf1, nniwcrsytctami, koscioletn biskupim, 
znow \V S<!Sjednin1 folwarku, i tak dalcj , u 'vszyst- ll1QZatn i stann i poetami? A jednak jc t tan1 ona 
kich kolcjno dzicr.lnwc6w. T o 'vi~c to krol nnzy- cala przcd tym, kto umie dobrzc s i ~ 'vpatry\vuc; 
wal1)rzcp~uzeniem cz1-vartej cz~sci roku u swych ani j edncgo jej rysu nie brakujc. DziQki tylko 
gospodarzy, bylo rzcczywiscie jcdynym srodkien1 czaso,vi i ci~!glctnn <loskonalcniu sig, ta dzikosc 
za pomocq. ktorcgo bicdny ten pan nhogi e j zicn1i bezrzqdn stnJa si~ nieugiQtQ: niepodJ cglosci~; ta 
m6gl 'vyzyc z otaczajq.cym go orsznkien1 i ~'ybie·- srogosc zostala pohamo,vanl! poszano\vanicJn praw 
1·ae czynsze od S\vych pocldanych. drugiego; ta natnru czynna i swobodna nauczy-

,Te ludy polnocy posiadnj~ przy tern \vszyst- Ja siQ wyrazac 'v sposob szlachetnicjszy ani~eli 
kic:!m 'viclc dobrych przytnioto~v: stalosc, n1q,clrt! 'vo.lk~ nn. widly. 1\ozbior sag odkry,va nam po· 
rad~ i no.dz"VYyczajn~ szybkose 'v dzia]aniu. Lccz czqtek ducl1a angiclskiego; a raz po.zna\v:,zy ten 
maj(b i szczcgolny pociqg do zaboj -- twa. J>o<.llug zy,viol, Jut,vo bgdzie przejHc z ni1n hi .. toryq, po\vol
nich, glo,vnytn cele1n zycin. j est znbijac, a poten1 nego i stopnio,vego rozwijania si~. 'iV tej dzikiej 
zgin~c; ,viosla, kosy, harpuny, oskardy, Inotyki, ludno~ci korsarz6'v i dzierzawc6'v mo.my pierwia
witlly, SC! to narz~dzia szczegolnicj przcz nich ce- stek konst.ytucyi i \volnotici n.ngiclskiej, nuproino 
nione, dla chwalebnej latwo 'ci jakq, nastr~cznj~ szukany '" stnrych pnpicrach i parga1ninach bo 
clo spclnienia Inordn. Dwn.j krolo\vie, ·Yngvc i A lf! tc satne przez si~ byly tylko skutkicm, nie zas 
id~ zubn\via<; SiQ po obiedzic przCS'l.y,vunien1 cia} przyczynq,; lllainy zrodlo j ej olbrzyn1iego handlu, 
S\vych rnieczan1i. J)waj inni, Alryk i Eryk, vvyje:l - f kolonij ~ jc~j '..vybornego rolnictwa. Drzcmala ona 
Ui3j'!- no, przechn.Jzk~, a nic znojdujQ,C zadnej in- \V tych bnrbttt'Z) ncach, Ca}a ta c.lzisicjS%01 Jl.ngliu, 
nej broni ChQCiom ich odpowieJniej, c}p,vytajQ za ten przed111iot !)Odzi,vu wszystkich narodO\V. Z~
w~dzidJa, s'vych koni, nby nicmi na,vzaje111 potrza- \Vojo\vauic Indyj, rozum praktyczny: zy,.vc nczucie 
skac sobic g1o \vy. vVidok Jiny' l'ZCinicnia, sznu- sprawiedli \YO SCi' geniu~z Szekspira' straszliwe i 
rn, nasuwn in1 bczposrcdnio 1nysl aby koniccznie zabojcze poc1nata Byrona) snrowi yeonzen, grozna 
kogo ~ powicsic. Vzierzawca, 1naj~cy jedne tyl- szlachta, ~vszystko to odkrywa si<a na dnie starycl1 
lro 'vidly, U~)"\Va ich UO znbicia kroln, S'vego sag I'.Ol'\Veg kich; \VSzystko, n.z do OWCj piQkno~ 
Daga. l(rol Ingiald znaj<luje nadz,vyczaj smiesz- 1 sci fizyczncj i swictnego kolorytu ciala, slynnego 
ne1n spttlen ic pol tuzina krolo'v, ktorych pierwej ' ou \ 7 II 'vie ku, i dzjsiaj jeszcze podzi \vianego. 
upoil. Nigdy zaden bieduy, zaclluzony i zyciem .Anglia przcdsta,via szczcg6Jnicj cywilizacy~ 
zn~kany szlachcic nie n1ial \ViQkszcj ch<Eci pozby- barbarzy11sk<1, ktorej pocz~tek byl pogrzebany na 
nia ... i~ go, jak czlowiek polnocy. Jezcli j ego zla I dnie ducba germa1l.skiego. Gcl%icinclziej barba· 
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rzyncy byli kn.r:1 s\viata, lecz go nu s'v6j wz6r nie 
})rzerobi1i; tu jcdnak wycisnQli piQtno S\voje. 1Vy
spa ta bylu, zaluduionc! ty lko dzikiemi, a przez 
osobliwq \volQ Opatrznosci gorsze.r.ni od 'vszyst
l{ich barbarzy1'tcow. l{:iedy ~aksonowic przyply
nQli do niej, znalczli tu Iudnose celtyck~, ale nic 
Ccltow opisywanych '\V roinansacb, uksztaltowa
nych w n1iarQ potrzeby, wyc,viczouych w sztukach, 
kt6rych bracin piastowali urzQdy 'v slawnej le
gii de 1' louet a przodkowic go duo ~ci patrycy
uszo'v i konsnlow· lecz Celto\v calkiem dzikich 

' z kt6rcmi J~zyn1 nic 1n6gl poradzic, na kt6rych nie 
pozosta,vil za.dnego sladu S\Vej 'vladzy. Barba
rzynstwo Jnicjsco,vc zostalo Z'\lvyciQzonem przez 
barbarzy!1st,vo najczdnicze, i jcszcze jakie barba
rzyi1stwo! Gcr1nn.nowie co pokonali cc arstwo Goto
wie, J:i""ranki, 13urgundy, tak lat\vo ukorzeni \Vido
ltienl konnj:}ccgo Rzyn1u, tak prQdko na,vr6ceni i 
ochrzczcni, ktorych tak ,nadnie pode ,zli n1nichy i 
hi ·knpi, byli cudcn1 czlo,vicczri1 t\vtt i 1uieli dzi. 
'vn~ sposobnose przyjQcia cy,vilizacyi, jczcli ich 
siQ poro\vna z ludo.n1i 'vy zle1ni z zaro '· li llol ztyuu 
i z pin5ko\v Jntlandyi. "\V no,vej ojczyznic '"'yko
nyw ali dalej ~,viczcnia rozbojniczc ·obie \Vrodzo
nc, i :,~alozyli dzikic siedtnio\vladztwo. 1orzc bar
ba.l·zyt'lst,vn prz;eznaczonenl bylo prze~ Opatrznose 
do oclkrycin nnno\VO Anglii, fain popychala falQ, i 
tukie 'vtargnicuic tr\va] o przcz zc ~ c 'vieko,v. Zalc
d,vic slaby br2usk cy,vilizacyi ~hvitae poczt1l, za. 
lcd,vic kilka klasztoro\v zalo2ono, gdy \viatr p6l
nocy zn.dinuchn~l tQ pochodniQ, i uoc rozpo tarla 
zno\vn s'vojc pano,vanie. "knndynnwia hojnie \VY

czerpy,vala sily S\Yoje, uby zaj'!c 'vy pg osiedlonl!
l·ozbojnikaini tnorskiemi i 1nordercan1i ry:· ~1ozna
by po\vicdzicc ze Opatrznosc, niezado,voloua 1uie· .... 

szanin~ cy,vilizacyi i barbarzyi1st,vn tn.k szvbko na ., 
stalyu1 1<! dzic dol{ono.n~, chciala tQ. l'O.ZC1 ustrzedz 
drngic od wszelkiego z pierw, Z<l stosuuku. v'r szczn
}llych grnnico.ch nglii pokolenia te braterskie i 
nicprzyjaciclskic walczyly z sobf1 nz do ,vyga ~uie 
nia, pon1i~ ·zaly sig nakoniec i zlaly jedne '\V <lrn-
gie_, nie przcz zobopolnC! zyczliwo~c, lecz ila .. 

1 ) Mowittc o wtal'goieniach Dunctyk(hY, Emer- on czyni 
\VZmiank(J ic tak dlnga "vedrowka zdaje siQ " 'YZnla stany 
skandyna"·s kie z m~iow i geniusz6,v, ie te odtqt!l staly s i ~ 
tylko drugorzQdnemi. Ta uwaga, pra,vdziwa moie co do Danii, 
blQdnq jest zupefnie co do Szwecyi; bo chociai Szwecya nie 
jest panstwetn pienvszego rzQdu, kilka razy jednakie ode
grala \\'a znq roiQ w historyi \VQdro\\' ki barbarzync6w nie zu
boiyty hez\V(ltpienia z geniuszow ojczyzny Gustawa Auolfa i 
Karula Xll. 

gwaltu, lupicztwem, podatkien1 z'vanyn1 danegeld 
i rzczi<~: Saint Brice. Kiedy walka trwala j uz dose 
dlugo, ci co j ~ przezyli poclniesli sig zno,vn i ze
zwolili nakonicc aby zyc nie1nal 'v pokoju. Obfi
tosc krwi przclanej, wyczerpuj~c sily, wyczerpala 
takzc i nienawisc, tak iz od dnia \V kt6rym ci pol
bajcczni bracia, IIengist i Ilorsa, przybili do brze
g6'v '''ielkiej Brytanii, az do chwili kiedy ksi'!z~ 
Wjlhehn 1)olozyl koniec temu bezrzq.dowi, bnrba
rzy{l two pano,valo nieograniczenie, zostaj~c pra
'\vie ci~glc w ro\vno\vadze i zn1nicj ·zaj~c siQ bar
dzo nieznacznie. Zmniejszalo si~ jednakowoz, nie 
pod wply,vcm cywilizacyi, ale wyczerpy,valo siQ 
samo. To wyznvvanie sig z natnry odbywalo siQ 
tak pO,YOlnic, ze Inogloby jeszcze trwae kilka wie
kow, gdyby nic nastqpilo 'vtargnienic Nortnandow. 

Skntkicm tcgo istnienia barbarzynstwa byla cy
'vilizacya calkien1 oryginu.lna. I.>ozbawicni po1nocy 
jak~ Gern1ano\vie znalczli w ruinacb pa!1stwa rzym
skiego, --.a ksono'\vic musieli czerpac \vszystko san1i 
z sicbic. a stalytn l~dzie istninla tlzi,vnn. sprzecz
nosc' kt6ra nigdy nie lnin.la llliejsca '\V Anglii: 
z jcdnej strony cy,vilizacya: z · drugiej bar barzyn-
t,vo. Cywilizncya byla powicrzcho\VD~~h byla, ze 

tn.k po.wiemy, przeci,vwug~ uaturze ezlowieka; 
robil on \vysilenia aby j~ sobie przys"roie, ,viae 
\V sicbic, ale jcj nic ezerpal sa1n z sicbie. Ztfld to 
zawiklanie, co nust~pilo w·pier,vszych \viekach po 
za\VOjownniu, to niezgrabne nasladO\Vnict\YO l{zy
lTIU, to dziccinne mnlpowanie \Yiclkich l'ZCCzy zle 
zroztunianych to po,vszechne zcpsucie cy,vi lizacyi 
rzyrrJskicj przez barbnrzynstwo i iustyukto'Y dzi
kosci przez cywilizacy~. Szczgsli\vtii od Gernla
no'\v stnlcgo lc!dU, "'ak~oOO\Vie, nie zuajdnjC!-C nic do 
nasln.do,vaniaJ Ul'Zc! clzili instytuc ye pod}ug zasad 
swcgo roclzinnego kraju i s'vego jnstynkt.u niepod
leglo~ci. l\1iojscowc urz~dy, podzial Anglii ntt 
hrnbstwa, s~dy przysiQglych biorQ pocz'!tek w te.j 
ocldnlonej cpoce, n ,y~zystkie tc urz~dzenia mogly 
bye zuprowaclzonc, nic maj~c przed sobq ani po
rnniko\v pra\v rzymskich, ani podari nieprzyja
znych. Ale to co Saksono,vie zacho,vali przede
wszystkicnl czystcn1 i wolnen1 od \vszclkiej mi~
szaniny, to byly ich barbarzynskie instynkta, za
milowanic walk i pogarda zycia. 

Emer ·on po,vstaje przeciw Normaudo1n, nazywa 
ich rnbusiami i korsarzami. Czeu1ze 'vi~c byli Dun
czycy i Saksono,vie , kt6rych oni podbili? Mnie· 
manly owszetn ze zawojowanie to przyspieszylo 
rozwoj cywilizacyi, maj~cej tam tyle przeszk6d do 
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zhunania grubej i twardej powloki barbarzynst,va. 
Gdyhy nie Wilhelmi jego towarzysze, krwawa ta 
anarchia wjekiby jeszcze trwac n1ogla. Podbicie 
bylo rzeczywiscie trudnem do spelnienia; nast~pi
lo jednak przy sprzyjaj'!cych okolicznosciach i 
wydalo jaknttjlepsze skutki. Dokonanem zostalo 
przez ludzi tej satnej co z'vyci~zeni natury i tych 
samych usposobien. W gruncie rzeczy Norman· 
dowie nie przyniesli nowej cywilizacyi, lecz tylko 
wyzszy stopien ukszta}<;enia. Set/ go1 ernment by lo 
im rownie drogiem jak Saksonom, a w przychyl
niej zych warunkach, lepsze znalazlo zastosowa
nie. Niepodlcglo~c osobista, zatniast objawiania si~ 
gwaltan1i, wyraiac Ri~ pocz~la w czynach rycer
skich i w dalszych podbojach. vViele mowiono o 
zywiolc lach1skim przeszczepionym do Anglii przez 
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Normandow; jedynyn1 wszakze tego rodzaju zy· 
wviolen1 przez nich ~'prowndzonym byl j~zyk. Co 
do reszty zas, a mianowicie ohyczajo'v i instytucyj, 
zmienili tylko form~, bez naruszcnia w nicze1n 
istoty rzeczy. Nie wykorzenili poci~gu do walk, 
nadali mu ty lko eel, poskrotnili bezrzq,<l, i zakre
slili gran ice wolnosci osobistej. By lo to zuwsze 
self go·ceJ·n1nent, ale lepiej zastosowanc. Notll1an
dowie zniszczyli bezpozyteczne pop~ ely Saksonow 
i uczynili je ob£ten1i \V skutki. 1\IIiecz ich, naksztalt 
dobroczynnego plnga zagl~biujq,c si~ "\V tym twar
dynl gruncie, oczyszczal go z cierni i dzikich za
rosli ktore dotC!d lvydawat, i wydobyl z nicgo bo. 
gate zni,va. To co dzisiejsi Anglicy zrobili z swo
j~ ziemi'l ojczyst~, znwojo,vanie Nor1nand6w uczy
nilo z natur~ saksonsk~. Emerson zauwazyl bar
dzo trnfnie, ze "v Anglii nic nie jest takiem, jal\iem 
bylo w poczq,tku; ziemi~ nzyzniono, skaly zi~obiono 
pozytecznetni, \Vszystkie rzeki zgl~biono. Prawa 0 

polo,vanin i 11rzeci'v podpalaczom, te twarde lecz 
zabezpieczaj~ce ~ycie jnstytucye Norn1and6w ~ tu_ 
dziez tyrania fendalizn1u. byly poniekqdnarz~dzia
mi co wy ksztalcily dzikq, ludnotic zwyci~zonych. 

Tak tedy .. t\nglia nie przedstawia w sobie za
dnych sprzecznosci. Saksonowie, Dunczycy, Nor
mandowie, "·szystkie te Indy przechodzq, t~z sam~ 
kolej historyczn~. Sal{sonowie i ~kandynavvy wy
razaj~ usposobienia i ustanowienia barbarzynskie; 
Normandowie doskonalenie tych samych usposo
bien i u tanowien, wszyscy zas uosabiaj~ w r6-
znych tylko stopniach ten sam dncl1 germanski i 
t~ sam~ zasad~ wolnosci osobistej. Pokolenia nie 
mi~szaly si~ z sob~; zawierane zwiq.zki nie prze
chodzily nigdy pewnego stopnia pokrewienstwa; 

malzenstwn i spory byly tylko familijncmi, i w tej 
to czystosci kr,vj, wolnej od wszelkicgo obcego 
przymi~szania, w tej czystosci dncha, wolnego od 
wszclkich wply\vow przcciwnych ich zwyczajom 
i nalogotn, szukae nalezy zrodla cywilizacyi an
gielskiej. 

Nie zniknQly usposobienia rodowe, przeistoczy
ly siQ tylko. Z rozbojnikow morskich i vvojowni
kow, Anglicy stali sig zalozycielami osad i kupca
mi, lecz tak dzis jnk i dawniej daje si~ w nich 
postrzegac taz satna nadzwyczajna dzialulnosc i 
taz snma tra wiQ.ca energia. P odroznik zstQpnjq,c y 
z Cheapside albo ~ •trand, na widok tych tysi<Ecy 
natloczonych WOZO\V' kierovvttnych przez wozni .. 
cow okrytych lachmanami, a zrgczniejszych ni%' 
stawaj~.cy njegdys do wyBcig6·.v na jgrzyskacl1 
olimpijskich, na "\Vidok tego tltll11U, ktory si~ raczej 
rznca niz idzie, tych przechodniow df!,z~cych kro
kienl spiesznyn1, w postawie pclnej zajQcia.; po
droznik ten, jes li n1a cokol\viek wyobrazni, nie b~
dzie mogl \VStrzymac ~iQ od mysli 0 1110rderczych 
zapasach krwawych dziejo\v przcszlosci. Dla dzi
siejszych .. A.nglik6"v, tak jak dla dawnych Skandy
nawow, zyciejest ciQ:gl~ walkq, i tylko pole bitwy 
si~ zrnienilo. vV wysokich klassaoh spoleczei1-
stwa, jak to <.1obrze Emerson uwaza, oglada cy
wilizncyi nadaje tej 1·odowej energii jcdn~ \vi~cej 
sil~; polor obyczajow czyni z\vyci~ztwo pewniej
szem, opor bardzicj bezskutecznym, a osoby wi~
cej groznemi. Od najwyzszych az do najnizszycb 
warstw towarzyskich s~ oni pod 'vzgl~dem tizy
cznym silnemi j Inajq. Szczegolne upodobanie W CWi
czeniach ciala. ,,Anglicy mocniejsze1ni sq. ni~ ka
zJy inny narod, mowi Emel'son. Utrzymuj~ oni 
z Henrykien1 IV ie m~zkie 0wiczenia e~ poclsta
wq, owego podniesienia dncha, nadaj~ccgo tak!i: 
wyzszosc jednen1u czlowieko'"1i przed dn1gim, al
bo tc.i z AraLami ze dni strawione na polowaniu 
nie liczq, si~ do ubieglych w zyciu. Boksuj~ si~, 
wyscigajq,, polujq,, jczdz~ konno, plywaj~, robi~ 
wioslem, ~eglujq, od bieguna do bieguna, pijq. i je
dz~ do zbytku, zyjq, svvobodnie i wystawnie i dni 
swe przeplataj~ snem twardym. Chodzq, i jezdz~ 
jak tylko mog<! najpr~dzej i z glow~ naprzod po
chylonC!, niby naciskani jaki1ns gwaltownym inte
rescm. Francnzi m6wi~ ze Anglicy biegaj~ zawsze 
po ulicach prosto przed siebie, jak psy dotkni~te 
zapami~taniem. M~szczyzni i kobiety chodz~ z nad
zwyczajnym pospiechem. Polowanie najwi~ksz~ 
jest przyjemnosci~ dla kazdego Anglika. Kazda 
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})Ora sprowadza arystokracy~ na wics, na !owy lub 
rybolowst\vo. Nnjodwazniejsi opnszczaj~ wysp~ i 
udajq, siQ do l~uropy, ..cln1eryki, Azyi, Afryki i 
Australii, polo wac w zelkien1i sposouarni, ze strzel
b~h z sicci(!, z dzirytern, z lasso ( rodzaj arkanu); 
polowo.c z psan1i, konno, na sloniach, na \viclbl~·

dach. Polo,vania ieh ogarn~ly calCJ! kulQ ziemsk~, 
jak swindcz~ dzicla IIawker'a, Scroop'a, Murray' a, 
I-Icrbcrt'a, l\1ax\vcll'a, Cumming'a i nieskonczo
ncj liczby innych po Irozniko\V." Ta zapalczywa 
dzialalno~e, trwajt1ca czQstokroc dluzej niz sily fi
zyrzne, wyraia sig zapasnictwe1n pelnen1 rozmai
tosci. 1V AngHi \vszystko podobne jest do walki, 
nawct spokojne zatrudnienia.. Anglicy kujf1 zela
zo, buclujQ. fabry ki, karczuj~ grunta, przcsiedlaj~ 
si~ z rodzinnego kraju, tak snn1o jak polnjQ. i po · 
droznjQ. 

E1nerson, ktory tak vvybornie S<!-dzi o tej cl~ialal
Ilosci, tnt>glby byl znacznie dalcj po nnq.c s,v6j roz· 
bior. Calc zycic ducho\Ye ... 1\.nglii daje sig czue 
'\V tyn1 przy1niocic goruj<!cym nad innerni. Nie j est 
to lud roztnyslo.j~cy, u.ui na \vet zntnpiajQc y si~J 

w n1yslach, 'v istotnen1 togo slo,va znnezenin; lecz 
jest to lnd pelcn in1aginacyi. ''r ~zystkiego co lno-
zc \VStl'ZQSI1Q.e ll Cl' \Yy, \VZbUd%lC 110\Ye nczucic, po
szuknj c on cheivvic. Anglicy lnbiQ natur~, tak jak 
(l~ lck~ przechadzk<J i Ol'ZeZ\Vin.jq.CQ po niej k(}piel. 
Nio,viele rozniunjc! \Vszystko uczn,vo.jQ: cielesnie. 
Tcu1peran1ent i<;h jest bardzicj rozun1o,vy, jesli tnk 
n1o.inn. powiedzicc, anizeli t11nysl. Zt~tl tez pocho
dzi \vrodzona poetotn ich sklonnosc do cudo,vno
~ci, nje L~dq,ca \Ysp6ln~ poctotn innych krajow. 
Poeci Anglii nie opisujQ natury dydaktycznie, nie 
"vystaw1ajt1 j ej jak 'vielbiciele, ani nawct dyletauci; 
mniej j eszcze poglqdajq. na ni;k okien1 religijn<hnJ 
jak to.jen1niczy brrunino,vie; nie natchuie ich ona 
ani poboznosci:!, ani n1ilo~ciq. bczintcresown<1, a 
tylko pragnienicn1 posiadania. \~rielbiciele g"'alto
'\Vni i sn1iali, ~Cif!gnjq, do niej rgk~, upujajQ: SiQ jcj 
bln.skien1, nurzaj'b vv jej kwiaiach i podnoszl! sig 
napojeni ich \Vonif!. Z tej nicpon1iarko,vanej mi
!osci, z tego rzeczywistcgo posiadania natury po
chodzc.r. \vszystkic przymioty poeton1 angielskim 
wlasciwe: swietne obrazowanic' wrnzenia zywe, 
ostre, przenikaj~1ce r ozkoszeJ, drzenietn ner"ro w, 
pod"vajajCJ_ce uderzenia serca, O\Ve krzyki lJolesci, 
jednem slowem vvszystkie nami~tne \vzruszenia, 
wszystkie tc czyste rozkoszc, kt6re natura n1oze 
dac poznac czlo,viekowi obclarzonemu iywosci'! 
uczuo. Ten zapal dzielny, przedsi~biorczy , ta 
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gwaltO\VUa milosc natury, SZCzera, trawi~!Ca, od
rzucaj~ca wszelkie bezczynne rozmyslnnie, SCl! wicl
kinl przyn1iotern poetow angielskicb, od Szekspira 
i spolczesnych Elzbiecie, az do Byron' a i ShelleyJu. 
Najlagodniejsi i najpobozniejsi nawet, jak Cowper 
i V\T ordsworth, nie n1og<1 bye z tego ogolnego pra
\vidla 'vylq_,czonemi. 

Starozytni wierzyli ze n16zg jest zwierzQcicm; 
przypuszczenie to jest ponick~d rzeczywistosci~ u 
Anglikow. Mozna prawie bez przenosni wyrzec ze 
n16zg ich rna r~ce i nogi. U1nysl ich porusza siQ jalc 
istota ozywiona; pojmuje tylko to co uchwycil, 'vi
dzi tylko to c6 rna przed sobq,. ICiedy chco widziec 
dalej, w6wczas rozmysla nud sposobem \vynalezie
nia nurz<Jdzi optycznych, tak jak 1ny wynujduje
my je dla wz1nocnienia 'vzroku fizycznego; ale ich 
utnysl, jesli jnz czegos \V t en sposob dojrzal, to 
wiernic przechowa w pa1niQci; co raz uchwycil, 
tego nie wypnsci wiQcej. Anglicy, zamiast dac si~ 
opauo,vac wyobrazcniom, panuj~ O\vszcm nad uie
n1i: robiQ- z nieh swoj~ 'vlasnosc i obrabiaj~ je tak 
jak zelazo i inne 1nctalc, popra,-viajt!C szczeg6ly, 
doskonalqc kolka, doduj~c ~pr~zyny z naj,vi~kszyrn 
uporen1. Ich t corye 1netafizyczne s~ calkiem spe · 
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cyulne i bardziej ~hninlc niz wysokie. Scit!gajq,. siQ 
wylQ.cznie do zicn1skiej m'1drosci, jak teorya Ba
can·a, do rzQ.dn polityczucgo, jak IIobbes 'a, al
bo do zakreBlonego strtno\vczo punktu un1iej<2tno
sci, juk Locke'go. \IV 1netafizyce jedno.k nic s~ 

zbyt bicglemi. U1nysl ich najbarclziej podoba sobie 
w dzieclzinie czyno\v; zy,violem j ego \valka. Daj
cie Angliko'\lvi zredago,vac l{orrespondency~ dzl.en
nikarsk~, napisnc artykul, pocltrzymae rozprawy 
parlan1cntu, bronic usta\vy, uderzye na gabinct, a 
ujrzycie go rozwijnjfl.CYDl na.dzwyczajn'! gorliwosci. 
Pra\vdzi\VC zycie dnchowc _J\..ngliko\Y stanowi po ... 
lityka i rozbi6r "'~tpliwosci, a jcdno jak drugic 
'v for1nic praktycznej, osobistcj, 'v ktorejby n1ogli 
uzyc z~bo\v i pi~sci. Dose s~ micrnen1i teoretyka
lni 'v polityce, a calkien1 zadnen1i rozkrzc,viciela
Ini. Nie odkryli syste1uu pra\v czlowieka; obey, jalr 
l\1ontesqnieu i Deloline,skre~Hili teory~ ich konsty
tucyi ; ale ni~ch tylko idzie o to czy ship 1noney 
nielegalnie zostal nulozony, lub o cos 11odobnego, 
to sp6r trwac b~dzic cale laia. \V teologii i kry
tyce religijnej nie n1aj~ takiego dncha rozkrze
wiania zasad jak Niemcy; oJe niech pocznq, docie
kac czy chrzest winien byo, lub nie, ze znakicm 
krzyza udzielany, albo jaka posta\va jest najprzy
zwoitsz'! w czasie przystQpo,vania do stolu Pa11-
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skiego, sprzeczki \viek si~ przeci'!gnq,. Zawsze 
walka, zawsze zapasy. 

Tak wi~c w obyczajach i zwyczajach .. ~nglika, 
w jcgo zyciu uuchowem i nawet w najwznioslej
szych objawach geniuszu narodowcgo odslaniaj& 
si~ cechy rodowe, barbarzynskim plemionom wla
sciwe. Cywilizacya przeistoczyla i skierowala ich 
dq,zenia ku przed1niotom godnym zdobyczy, l<.u 
celom za kt6remi warto si~ ubiegac. Nie pozna-
jemy ich jui dzisiaj pod tf! po,vicrzchownosci~ 
jakf!. im nadnly chrystyanizm i bogactwo, ale jesli 
przypadkiem rozedrze si~ to, oslona cy,vilizacyi, 
postrzezemy zaraz pierwotne jej rysy. vV wyz
szych klassach spoleczenstwa, w ludziach dojrza 
lego w ieku i uksztalconego rozun1u, ty lko zadra
sn~~rszy Anglika, poznac mozna Saksona, jesli 
uzyjemy energicznego wyrazenia ktore Napoleon 
zastosowal do Rossyan; ale \V khtssach nizszycb, 
w ludziach k torytn \viek nie przytltnnil nami~tno
sci, ta barbarzyriska sila odkrywa si~ najzupelniej 

• • I e • 

nagq, 1 niepo\VSCt'!gnion~. 

,Narod ten, mowi Emerson, rna natur~ prostq,, 
dzik~ i ?.wierzQC~h ktorej nie mogly zlagodzic \vie
ki chrystyanizn1u i cywilizacyi. Alfieri wy rzekl 
ze zbrodnie Wlochow byJy prob~ 'vyzszosci ich 
rodu. 0 Anglii zas mozna powiedziec ze to jest 
zegar poruszajctcy SlfJ na diatncntowcj osi. An-

' glicy nieuksztalceni s~ nnrodem nieokrzcsanym. 
Patni<;:tne zbrodnie, zapisane w aktaeh s~dowych, 
nie dozwalajq, pow~tpiewac o ich zimnej zlosliwo
sci. Najdroisz~ dla serca angielskicgo jest walka 
z calym uporem toczona. Grubosc obyczajow ob-ja
wia siQ w klassach nizszych przez boksy, walki 
niedzwiedzi i kogutow~ przez upouobanie w wido
ku publicznego tracenia 'vinowajcow, i przez tQ 
natychmiastow~ gotowosc do zapa~ow ulicznych, 
b~dC!cych tak przyjemnem widowiskiem dla Angli
kow \vszelkiego stanu. Szkoly publiczne, osknrzane 
jako jaskinie nieludzkosci, dla tej \vlasnie przy
czyny majf! 'vzi~tosc u ludu. 1\tl~czqce zwolna tor
tury, w szkolach uzy\vane, s~ potwierdzeniem tego 
faktu. Medwin w biografii Shelley'a przytacza zc 
w szkole wojskowej tarzano jednego 1nlodzienca 
w sniegu, a poteln zostawiono go w pokoiku, pod
czas gdy inni udali siQ do kosciola, i ze zrobio
no go przez to kalek~ na cale zycie. Zachowali 
oni zwyczaj prassy morskiej i karfJ chlosty, tak 
w marynarce, w wojsku, jako i w szkolach pu· 

KSI~GA SWIATA. R. IV 
\ 

blicznyuh, n taka jest srogosc jej w woj ku, ze 
zolnierz skazany na chlost~ z~da cz~sto zmiany 
wyroku no, karQ smierci. u uniQta we wszystkich 
wojskach Europy zachodniej, utrzymala si~ \VAn
glii powag<!- ksi~uia ¥Vellingtona. Prawo sluzq,ce 
m~zowi sprzedania zony s'vojej uwiecznilo si~ do 
dni naszych. ir amuel Ron1illy powinda o usta
wie kryminalnej angielskiej : , ,Badal em kodeksy 
karne wszystkich nnrodow; nasz jest najgorszy, 
ludozercow godny. Na ostatniem posiedzenin izba 
nizsza musiala wy, 1uchac bistoryi biczowan i roz
maitych tortnr nzy,vanych w \Vi~zieniach.~' 

Emerson m6glby dodac jeszcze ze ta srogo~c 
dostrzegac si~ doje przy og6lny1n nawet pogl~dzie 
na spoleczenstwo nngielskie, kt6re ma w sobie cos 
ponurego i zlowrogiego. Osobliwosciami Anglii 
nie s~ jak gdzieindziej widowiska, n1icjsca pnbli
czne, obrz~dy r cligijne, parlument, ani nawet wy
scigi i ogromue polowania, glowne rozrywki An
glikow. Nie, osobliwosci tego szczcgolnego kraju 
smutne s~ i odra:~ajq,ce. Wi~zienia, tread 1nill, 
wo1·kllouses, 'ragged, sclloobs nalez~ do glownych 
osobliwosci. Najbogatsza i najbardziej interesuj~
ca cz~sc ich literatury spolczesnej n1a za przed
miot ludnosc pra,vdzi,vie szkodliwq, i najgorszych 
nalogo\v. Ilez tam zebrakow i zlodziei w stolicy 
arcybiskupiej? Ilez tam dziewcz~t przebiegaj~cych 
co wieczor ulice Londynu? Zebracy angielscy, co 
sypiaj~ na progach domow, czyz nie s~ szczQsli
wszemi od Irlandczykow micszkajq.cych w chle
wach? ~1iejsca rozrywek Anglikow potwierdzaj~ 
ten okropny obraz is~ tak urzC!dzone, ze zamiast 
przyjemnosci, zupelnie czem innem natchn~c mo
g~ czlowieka. Jakaz to roznica pomiQdzy miejsca
mi publicznemi kraj6w poludniowych, gdzie zbie
ra siQ wesola i swobodna ludnosc, a temi wspa
nialemi gmachami Gin'u, gdzie upijaj~ siQ codzien
nie n~dzarze Anglii! temi szynkowniami dusznemi 
i smrodli,vemi, do ktorych, pod pozorem zabawy, 
tloczy si~ znikczemniala srednia klassa ludzi! 
Lord Wellington mawial z pogardq, o ludnosci po
ludniowej: ,ci ludzie nie maj~ domow.'' Prawda, 
lecz mimo to umiej~ zyc wesolo. Anglik zas, jesli 
z jakiejkolwiek przyczyny ujrzy si~ pozbawionym 
miejsca S\vych rozrywek, wowczas zaden zwierz 
dziki nie objawi wi~cej drapieznosci nnd niego. 
Ten opaczny widok spolecznosci angielskiej, te 
szczegoly o wyst~pkach i zbrodniach, opuszczone 

18 

• 



• 138 

zostaly przez Emersona, ktory z godnosciq, gentle
mana uwolnil siQ od kr~zenia w tym blocie; a je
dnak powinny bye opisanemi, bo lepiej niz boksy 
i walki niedzwiedzi swiadcz~ 0 tej grubej i zwie-

rz~cej naturze, ktorej cywilizacya nie zdolala je
szcze pokonac. 

• 

( Doko1zczenie w nastrtpny7n zeszycie). 

------

ZUK OLBRZYMI. 

THEOGENES NEPTUNUS, (BURMEISTER). 

Podobnie jak w gromadzie SSC!Cych zwierz~ta o 
skorze grubej, sloniowatemi zwane, zadziwiaj~ nas 
gmaszystoscieJ; ksztaltow, dziwnem wydlnzeniem 
tr~by, tak chrz~szcze z familii blaszlforogic!t (lamel
licornia) celuj~ wielkosci~ i dziwacznosci~ form, 
szczegolniej zas rodzaje i gatunki zamieszkuj'!-ce 
szcz~sliwe podzwrotnikowe kraje. 

Zdziwic siQ musi kazdy, kto powiedzie okiem 
przez liczne szercgi tych niby zukow naszych, ale 
juz jakby porozgniatanych, juz jakby rozdQtych 
z rodzaju: i lteucluts Gyntnopleus, Circellium, Copti.~, 

( ksi~zycorozec ), i dojdzie do dziwaczniejszych 
jeszcze ksztalt6w, a coraz zywszych barw z metali
cznym blaskiem, jak s~ brazylijskie Pltanaeus prin
VijJalis i dalsze. Przebieglszy znow skr0mniejsze' 
z l{torych i na.szyn1 stronom dostalo si~ nieco, ro
dzaje: krowki( Geotrupes ), orzele ( Lelh'rus), modzela
tki ( T1,.ox), rohaty11ce ( Oryctes), wpadnie na zastra
szaj~ce ogromem i or~zem, lubo w rzeczy samej 
niedol~zne, gatunki rogate z rodzaju Sca1·abaeus, 
jak S. he~rcules, S. atlas, }UJJiter, golofa JJ07·teri i 
neJJtunus, przez Burmeistra Tlzeogenes neptunus 
zwany, nim naostatek przelQknie sifJ pra wie olbrzy
mich 11zegazorndw i gdy. mu ukai~ swoje gmaszyste 
ciala gatunki acton, typlzon, eleJJilas. 

Figura dolC!czona przedstawia wlasnie wyobra .. 
zenie samoa i samicy przepysznego zuka Theoge
nes neJJlunus, ktory nalezy do nowszyoh odkryc 
entomologii ozdobnej. 

Lubo juz Schonhe1T w pierwszym tomie swego 

dziela : Synony1nia insecto1·um zamiesci! j ego rysu
nek, to przeciez pokazalo si~ ze ten nie byl zu
pelny, gdyz tylko gorset nalezal do zuka olbrzy
miego, reszta zas do Scarabaeus lzercules. 

W roku 1840 zuk ten zostal opisany przez Bu
quet'a, ktory go u Schonherr'a nie poznal. Nako
niec Burmeister z tego gatunku, ktory rozni SifJ 
bardzo, szczegolniej uksztalceniem nog, od pokre
wnego dynastes, utworzyl osobny rodzaj 1'/zeoge
nes i opisal go doklndnie w swej ,,Encyklopedyi 
podr~cznej." 

Zuk ten odznacza si~ wielkosci~, tak jak wszy
stkie niP, mal do rodziny Scarabaeus nalez~ce, szcze· 
golniej zas w uksztalceniqrogu i odpowiedniej mu 
cz~sci umieszczonej na tarczy szyjowej. Ojczyzn~ 
jego jest Kolumbia, gdzie niedaleko Santa-Fe-de
Bogota i Porto-Cabello znalezionym zostal. 

Nalezy on do rzadkich ozdob entomologicznych 
z biorow i dlatego drogo si~ placi. 

Handel, umiej~cy ze wszystkiego korzystac, 
utworzyl sobie osobn~ korzystn~ gal~z sprzedazy 
osobliwosci natury. Cz~stokroc drobny owad, nie
ksztaltny i obrzydzenie wzbudzaj~cy, sprzedaje 
si~ na wag~ zlota. Gdy w roku 1838 zjawil: si~ 
w handlu nowy okazaly gatunek do rodzaju Ceto
nia nalez~cy, z przyl~dka Zlotego, placono w Lon
dynie za egzen1plarz jego od 20 do 25 luidorow i 
niedlugo cena ta do 50 luidor6w doszla. Czyliby i 
w dziedzinie nauki panowaly kaprysy mody? 
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DWIE TEGOCZESNE ZNAKOMITOSCI 
DRAMATYCZNE. 

Adelaida Ristori. 

' 

cz~sc nie posiada zadnego uksztalcenia, zadnego 
oswojenia ze zwyczajami lepszego towarzystwa; 

By lo to w dniach ogolnej wystawy przemyslo- bo ci~gle przenoszenie si~ z miejsca na miejsce nie 
wej, w czasie ktorej Paryz, tyle dumny z przyzna- pozwala im pracowac nad sob~, a szkol dramaty
wanego mu tytulu stolicy swiata, nosil t~ nazw~ cznych niema dot~d we Wloszech. 
z wi~ksz~ jeszc.ze jak zwykle slusznosci~. Impo- Do takiej to n~dznej trupy koczuj~cej nalezeli 
nuj~ce bogactwo przemyslu i sztuki zagrani~znej rodzice naszej artystki, ubodzy komedyanci, kto
zach~calo do zywszego wspoludzialu w rzeczach rzy w pierwszych latach trzeciego dziesi~tka bie
obcych, a zarazem do sluszniejszego ich ocenienia. z~cego wieku z dyrektorem swym Cavichi goscili 
Pod tym przeto wzgl~dem Wloszka Adelaida Ri- we Friulu. Tam w malem miasteczku Cividale 
stori szrz~sliwie obrala czas pierwszej swej wy- przyszla na swiat Adelaida, i maj~c dwa miesi~ce, 
prawy zdobywczej. Jakkol,viek. oddawna w swie- zapakowana w koszyczelt, fignrowala juz na scenie 
cie artystycznym i w wyzszem towarzystwie Italii w jakiejs komedyi. Od piq,tego rokn zycia zacz~
znakomite zajmowala miejsce1 imi~ jej wszakze to jej dawac role ch!opczykow, ktore przez lat 
prawie nieznanem bylo w Paryzu. Dramat wloski kilka grywala z nami~tnem zamilowaniem, czeka
bylby tam w innym czasie wy,volal przelotnq, mo- j~c sposobnosci odznaczenia siQ w czems wyzszem. 
ze ciekawosc ~ lecz nigdy niestalby si~ przedxnio- Przyrzeczeniem tej wlasnie sposobnosci dyrektor 
tern powszechnego zaj~cia. Teraz usposobienie innej trupy, Giuseppe Moncalvo, zjednal sobie 
ogolu spl'zyjalo sztuce obcej, i dlatego gdy w rna- mlodq, dziewic~, czaruj{!cq. jui calym powabem 
ju 1855 roku towarzystwo aktoro"v teatru kr6le· wczesnie rozwini~tych wdzi~kow. Powierzal jej 
wskiego w Turynie, z pani~ Ristori na czcle, otwo- role naiwnych suberetek, a kiedy niekiedy, dla 
rzylo szereg przedstawien dramatycznych 'v oj- zach~ty, poz,valal \vystQpowac i w rolach powa· 
czystym swym j~zyku, sala Ventadou1) napelnila si~ zniejszyeh. Lecz jakaz to byla scena! Najgmin
publicznosci~, spieszq,c~ tatn, w brew zwyczajowi niejszc krotochwile wloskie rozsiadly si~ na niej 
francuzkiemu, nietylko z ciekawosci, lecz bardziej sumowladnie, a nasza artystka, piastuj~ca w mlo
moze z jakiegos uniwersalnego w sztuce zamilowa- dzicnczej swej piersi swi~ty ogien sztuki' zbyt 
uia. J eden wieczor, a imi~ .. A.delaidy Ristori stalo czQsto znalazla siQ obrazonq, w najdelikatniejszych 
si~ \V Paryzu rownie popularnem, jak imi~ najwiQ- swych uczuciach. vValkata jednak,pr~dzej i dziel
kszej artystki 1niejscowej,panny Rachel. Ze powo · niej nizby to nast~pilo w pomyslniejszych oltoli
dzenie zdobyla tak szybko, winnato w cz~sci okoli .. r cznosciacb, wyrobila w niej poznanie prawdziwych 
cznosciom czasowym; ze w og61nosci zdobyc je celow sztuki i poczucie w!asnej sily. Wkrotce tez 
mogla, to lezy juz wyl~cznie w potQdze niezro- S\Yietne jej zdolnosci zwrocily uwagQ dyrektora, 
wnanego jej talentu, ktorego rozw6j wyjasni nam godnego rzeczywiscie zaj~c si~ dalszem ksztalce-
pobiezny rznt oka na zycie znakomitej artystki. niem tak przewaznego talentu. 

Adelaida Ristori stanowirzadki wyj~tek w licz- Czlowiekiem tym byl Gaetano Bazzi, uyrektor 
hie owych dzieci wyroslych, ze tak powiemy, nadwornego teatru turynskiego, najlepszego wte
z gruntu teatralnego, we Wloszech zwlaszcza, dy w calych WJoszecb. Trup~ jego skladaly naj
gdzie zycie dramatycznc jest jeszcze z wielu wzgl~· pierwsze owego czasu znakomitosci teatralne, mi~
d6w podobne do cyganskiego. ,Aktorzy nasi, mo· dzy ktoremi Luigi Vestri, Rosina Romagnoli, ana
wi przyjaciel i biograf pani Ristori, P. A. Curti, 1) dewszystko Carlotta Marchioni stali na swieczni
skladaj~ oddzieln~ kast~. Rzemioslo teatralne prze· ku. vV takie to grono weszla Adelaida Ristori. 
chodzi dziedzicznie z ojca na syna. Wi~ksza ich U wolniona od kuglarstw Moncalva, od publiczno-

sci ma.j~cej upodobanie w jego farsach' teraz do-
l) ,Adelaide Ristori, per P. A. Curtr' (i\fedyolan 1855). piero zacz~la. stndyowac sztuk~, w szlachetnem 

• 

• 



140 

tego wyrazu znaczeniu. Carlotta l\1archioni zostala bnosc wzbogaccnia swej wiedzy, nksztalcenia smo.
jcj n:.tuczycielk~h jej wzorem. Przestaj~c z ni~, ku i nabrania poloru wyzszego S\viata. Podobniez 
ksztalcila siQ dla sceny, a zarazem pozna\tvala cze · dzialalnosc jej ceniczna t~ \vielk~ dla naturalne
go siQ douczyc nalezalo po za seen~ . Dos\viadczo- go jej rozwoju przedsta,viala korzysc, iz prawie 
na art.ystka i pod tym wzgl~dem stala si~ przewo · wylQ.cznie 'vystQpowala w kotncdyach i dratnacb 
dniczk<1 dzievvcz~uia, ktore z rnilo~ciQ bcz granic, .konwersacyj ny(Jh, w charakterach wesolych i nai-

• • 
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Adelaida Ristori. • 

z dzieci~cetn U\vielbienieu1 garn~lo si~ pod jej o- wnych, unikajC!c tytn sposobeu1 niebezpicczen
piek~. Townt·zystwo gry\valo zwykle sze, c mie- st,va rol \VZnioslych , w kt6rych poczqtkuj~cy tak 
si~cy w Turynie, a drugie szesc w ~ledyolanie. latwo wpadaj~ \V przesadnq deklan1acy~ i napuszy
w obu tych miastach dorn p. l\1archioni byl ogni· stosc. Role bowiem tragiczne, kroju zwJaszcza 
skietn zycia duchowego, a mloda Adelnida 'v ze- starozytnego (a \vloska tragedya, podobnic jak 
tkni~ciu z lepszem towurzystwem znalazla sposo- francuzka, I ubi gonic za pseudo·klassyczno.' ci<!), to 
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rnaj~ do siebic, ze mniej wytra\vni artytici kroczq, go po niej 1niej ·ca \V drarnacie i tragedy i; nie ehia· 
w nich jakby na nogach micli koturny i patety- no bowiern nlubionych komedyj Golcloni'cgo, AYel
rzno.ScjC! rucho\v starajq. si~ dopclni6 zlndzenia. loni'ego i Noty pozba\vic najdzielniej . zej i<'h pod
Dzi~ na\vet, c-hoc pani Ristori zaeh,vyca na mi- pory. Dopiero na je ieni 1841 r. inne to\Vt\rzyst\vo 
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• Bogumil Dawison . 

strzost\venl 'v tragedyi, niepodobna nie uznae ze 
wi~ccj "vinna Goldoni'emu jnk Al£eri~emu. 

Gdy roku 1840 _Carlotta Marchioni opuscila see
n~, i wtedy jes~cze l{istori nie obj~la oproinione-

pod przcwodnictwem l{omualda Mascherpa, powo· 
lalo jC! do Pavii, gJzic mloda artystka, z rownem 
powodzenien1 jak dotqd w komedyi, zacz~la wy
st~po~"ac \V rolach,. tragicznyc·h. Od chwili tej sla-
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wa j ej stala s1~ rozglosn~ na calej ziemi italskiej. 
l{olejno w Rzymie, Florencyi, Modenie i Livornie 
z zapalem przyjmowana, Adelaida Ristori i w }a
tach nastQpnych w ojczystym swym kraju odby
wala prawdziwy pochod tryumfalny, az poki na
mi~tna milosc dla wysoko urodzonego mlodziana 
nie przerwala go na czas dluzszy. Po smialej wal
ce z przes'ldami arystokrntycznemi uznana 'v sta
nowisku malzonki mnrgrabiego Giuliano del Gril
lo, Adelaida umiala wkrotce szlacheck~ pych~ ro · 
dzicow mQzowskich zamienic w bardzicj uzasa
dnion~ dumQ z posiadania takiej synowej. )Vido
wisko urz~dzone na eel dobroczynny po kilku }a
tach przerwy powrocilo j~ scenie i pokazalo si~ 
zc dzieje jej milosci, (ktorej szczeg61y ron1ansowe 
pomjja1ny) zwj'!-zane z ni'b walki i cierpicnia 'v du
chowcnl zyciu artystki wybitne zostawily slady. 
Odwagn z jal{~ dzicwica umiala pokony,vac prze
ciwnosci, wiernosc dla kochanka obja,viaj~ca si~ 
najrzcwniej zern poswi~cenicm' a pozniej wspol· 
czucie 'vysoko polozonej margrabiny dla ranionych 
w \valkach re\volucyjnych, bez 'vzg]Qdu czy z'vy
ciQzcow czy z'vyci~zonych, 'vszy-.;tko to byly fnk
ta nic trncone dla un1yslo,vego i serco,vego jcj 
rozwoju. Zn1ienne te uczucia dopclnily pra,vo\vite
go uksztalccnia art.ystki, ktora, jnko zywc przeci w
stawicnie uwiclbianej clot~d l{nchcli, n1nsiala nie
odzo,vnie na ukolysanych klassycznosci~ Paryza
nach glQbol{ie sprn,vie 'vrazeni c. · 

Powicdzicli ~xny juz 'vyzej ze pani I{i tori szybki 
swoj tryunlf w Paryzu w malet'lkiej lllOZe czqstcc 
winnq, byla okolicznoscion1 czasowyn1. Stronnicy 
znow panny Rach.el nic on1ieszkali przypisy,vac 
go znbicgom koteryjnym, nazy,Ynjf1C jej po,vodze
nie un succt~S d'opposilion. P1onny to jednnk i no. 
niczcn1 nie opo.rty zarzut, ktory, gdyby nn,vet we 
Francyi minl za sob~ ciell. prawdy, przynajn1niej 
zadnf1 n1iarQ: odnosir si~ nie n1oze do p6zniejszych 
jej tryumfow 'v Be1gii, w Niemczech i w 1Varsza-

• w1e. 
Nic mnu1y tu zamiaru rozbierac gry pnni Ristori 

wpojedynczych jej u nas 'vyst~pieniach; dla ogol
nego jednak zcharnkteryzowania przymiotow jej 
zewnQtrznych, przytaczan1y slo,va ktore 'vyrzekl 
niedawno jeden z powaznych estetyko\v naszych: 
,Mimo wychudni~ciu, rna ona siln~ budow~, na sce
nie twarz bardzo piQknC! i ruchom~, na ktorej z nie
zmiern~ szybkosci~ przechodzi cal~ skal ~ uczuc; 
owal i rysy zarowno doskonale przydntne do staro· 
zytnego pos~gu,jak do tych deljkatnych, t~sknych 

i tajemnych, czasem ziemsko marz~cych, cz~
sciej w niebo wyslanych wyraz6w twarzy ze sre
dniowiecznych obrazow i miniatur; glos czysty, 
dzwi~czny i rozlegly, mog~cy zejsc do najnizszych 
tonow bez chru.pliwosci i wznosic si~ do najwyz
szych bez krzyku; nareszcie ruchy i akcyt}., lubo 
niezmiernie zyw~, zawsze jednak rzezbn~, peln'b i 
szlachetn~. Przy takiem bogactwie darow i przy 
pracy dochodzi si~ dopiero do wielkiego dramaty
cznego efektu, do takiego przelania, wcielenia 
w siebie przedstawionej postaci, ze artysta spra
wia rzeczywiste poetyczne zlndzenie, w ktorem 
sztuka ginic niejako w prawdzie i natnrze." 

Francuzkie wawrzyny pani Ristori staly si~ dzis 
europejskiemi. Bruksella, Drezno, Berlin, Wie
den, ]frankfurt, \Varszawa, z rownym jak Pnryz 
zapalem holdowaly artystce, ktora ,_Po±~g~ geniu
szu lvyniese siQ zdolala wysoko ponad szranki na
rodowosci. Przybywszy powtornie do Paryza, no
we zdobywa tam tryumfy. Montanelli nmyslnie 
ella niej napisal tragedy~ Camma, 'v ktorcj publi
cznosc francuzka, poinimo dose miernej 'vartosci 
san1ej sztnki, przyj~la jC! z naj,vyzszcm uniesieniem. 
Obecnie pnn Gye, dyrektor londy11skiego teatru 
Drury-lane, angazowal jq, do przedst~wie11 na cz~sc 
lata roku biez~cego (1857). Zyczylibysmy jednak 
aby pani Ristori \V dalszym s'vym zawo<lzio sceni
cznynl zauieclutla. poronionych kreacyj, jak Mirra, 
l\iedea i Can1ma, n 'vzbogacila sw6j repertoar go
dniejszcrni jej talcntn ut,vorami Szekspira, Schille
ra lnb Calderona. Odgrywanie jednych i tych sa
nlych rol, kt6re \vprawdzie sluszn~ wyrobily jej 
slaw~, lccz ktorycb .\vieczve powtarzanie latwo 
'vyrodzic siQ moze 'v mono toni~, nie zclola na 
dlugo zado,vo1ic artystki tak gl~bokie posiadaj~
cej nczucic. Ci~gle przytem wyst~powanie w gro
nie wsp6lgraj~cych, ktorych miernota sluzy tylko 
za podniesienic \Vlasnego jej geninszu, zakrawa 
cos na cl1gtkQ popi u solowego. Pragn~libysmy 

przeto zcby pani Ristori otoczyla si~ towarzy
stwem lepszych artyst6w dramatycznycb, jakich 
nie brak we \Vloszech, i wspartaich pomoc~, rzu
cila si~ smialo do odtwarzania charakterow szeks
piro,vskich. 

Bogumil Dawison. 
, 

\V drugicj cz~ 'ci Ksi~gi Swiat a z r. 1854, na 
str. 322 i nast., dalismy czytelnikom obszerny zy
ciorys ziomka naszego Dawisona, najslynniejszego 
dzis przedstawiciela niemieckiej sztuki dramaty-
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cznej. Doprowadzilismy t~ biografi~ do chwili w kto
rej Dawison, ( podczas lata 1853 roku) zerwa
wszy kontrakt z wiedenskim Bnrgtheater, prze
niosl si~ do Drezna i angazowany tam zostal stale, 
z plac~ roczn~ 7,500 tal. Obecnie, zamieszcza-
j~c wizerunek znakomitego artysty, dodajemy 
kilka szczeg6l6w dotycz~cych ostatnich lat jego 
zawodu scenicznego. 

Zkontraktowanie '\V Dreznie stanowilo now~ 
epok~ w zyciu Dawisona. Slawa jego wzrastala 
z kazdym rokiem, i nieslychane dot~d powodzenie 
towarzyszlo mu nietylko w samem Dreznie, ale i 
w innych stolicach niemieckich. Goscinne jego ro
le '\V Berlinie, w latach 1855 i 1856, zdobyly mu 
zaszczyty, jakich tam nie dost~pi! zaden z zyj~cych 
artystow dramatycznych. Otello, Makbet~ Hamlet, 
Ryszard III, Burleigh, Antonio, Holofernes, Alba, 
Marinelli, Franciszek Moor, Karlos, Mefistofeles, 
Mulej Hassan, Kaligula, Fox, Szylok, .Tailfourd, 
Narcyz, Mercutio, Egist (w Klytemnestrze) i wiele 
innych, oto bogaty repertoar Dawisona, ktorego 
wszechstronnosc tern bardziej zadziwi, skoro do· 
damy ze cz~sto wyst~puje i w komedyach, a za
wsze w sposob zupelnie oryginalny i samodzielny. 

Dawison z nadzwyczajn~ prostot~ i pot~zn~ in
telligency~, l~czy swietne przymioty zewnQtrzne, 
kt6re same juz przez si~ stawilyby go wysoko po
nad miernosc. Dosyc go widziec w rolach Bur· 
leigh's, Antonia lub Ryszarda III, by si~ przekonac 
o porywaj~cym uroku j ego osobistosci, przedzi
wnie usposobionej do oddania najsubtelniejszych 
odcieni cbarakterystyki. Dawison przemawia dp 
publicznosci sam~ sw~ powierzchownosci~, zanim 
jeszcze usta otworzy. Wyst~pienie jego na seen~ 
jest jakby komentarzem odgrywanej roli, wymo
wnem uosobieniem pierwowzoru w historycznym 
niemal portrecie, ktory z zalem widziemy znika
j~cy za kortynC!, przeznaczony na zaglad~ w gar
derobie zakulisowej. Jako Alba na przyklad 
w ,,Egmoncie '' prologuje on wybornie postaw~, 
kostiumem, charakterystyk~ twarzy i mimik~ slyn
n~ seen~ czwartego aktu, a w rolach Burleigh'a i 
Antonia glowa j ego przypomina wizerunki penzla 
Van Dyka i Ticyana. W rolach fantazyjnych, jak 
Mefistofeles, Franciszek Moor, Karlos i Hamlet, 
Dawison, zrywaj~c z tradycy, w zewn~trznem wy-

"' stq;pieniu podobnie jak w calej grze swojej, iubi 
charakteryzowac si~ smialo, frapujC!CO, chociaz ni
gdy nie wpada w trywialnosc. W Hamlecie wido-

czne j est studyowanie przepysznych malowidel 
Kaulbacha. 

Pod wzglQdem psychologicznego rozwoju przed
stawianej roli, Dawison slucha tylko glosu wla
snego natchnienia i umie z zadziwiajC!C~ bystroscit! 
wcielic si~ we wszystkie jej wlasci wosci. Dlatego 
pojQcie jego przez wielu moze bye uwaiane za 
mylne, lecz nikt nie odmowi mu prostoty, orygi
nalnosci i rozumnej konsekwencyi. Prostota to 
wlasnie i prawda duchowa nadaje utworom tego 
artysty OW~ swiezosc i si}~ porywajq,c~, ktora po
oi~ga sluchaczow w czarodziejskie kolo chwilo
wych jego mysli i zmusza ich niejako do uwierze
nia ze to na co patrz~ musialo bye takiem w rze· 
czywistosci. Posiada on przytem odr~bn~ zdolnosc 
uczynienia ludzkiemi, mozliwemi, ze tak si~ wyra
zimy, postaci demonicznych. Rola na przyklad 
Franciszka Moor'a dowodzi pod tym wzgl~dem 
tworczego geniuszu Dawisona, ktory bezustannie 
inprowizuje, nie trzymaj~c SiQ zadnych form tra
dycyjnych. Rownie swietne tryumfy zdobywa ja
ko l{arlos, Marinelli, Szylok i Mulej 1-Iassan, nie 
mowi~c juz o Mefistofelesie, tej nieuj~tej kreacyi 
Gothe'go, ktor~ on pierwszy obmyl z diabelskiej 
szpetnosci, zakl~l w cialo i krew ludzk~ i przero
bjl na charakter dosyc nawet sympatyczny. Naj
wyzszym jednak szczytem jego talentu jest podo
bno rola Ryszarda III, w kt6rej rozwija energi~ i 
sil~ godn~ zaiste geniuszu Szekspira. 
Odr~bn~ zupelnie wlasciwosc Dawisona stanowi 

wyborna gra jego w epizodach ubocznych i w odej
sciu. Scena pod szubieniCC! w Fauscie, wypowie
dziana tajemniczo i cicho pomiQdzy kulisami, 
przejmuje widzow jak~s zgroz~ nieziemsk~, a szep 
c~ca rozmowa Makbeta z mordercami Banka 
przez skryte drz,vi sali kr6levvskiej najpomyslniej 
kontrastuje z uzywanym dot~d w tym ust~pie do· 
brodusznym dialogiem, o dwa kroki od budki su
flera. 

Krytyka niejednokrotnie juz przyrownywala 
Dawisona do Garrika, i rzeczywiscie on pierwszy 
wykluczyl w Niemczech z desek teatralnych ma
nier~ deklamatorsk~, gonienie za sztucznemi efek
tami i zamilowanie w urojonych idealach, zast~
pujf!C te mrzonki estetyczne prawd~ i prostot~, 
przedstawiaj~c nie idealy, ale ludzi w cialo i ko
sci obleczonych. Czy walka reformatorska nasze
go rodak~~ skonczy si~ tak zwyci~zko i tak zba
wienne przyniesie owoce, jak sto lat temu w An-
glii podobne usilowania Garrika, jest to pytanie na 

• 

• 



144 -

ktore ,v dose odlegh~j dopiero przyszlosci b~dzie 
mozna stanowczo odpowiedziec; zawsze jednak ta 
sluszna naleiy mn si~ slaw a, ze stan~l pierwszy 
na wylomie, i obalajq.c przepisy zwietrzalej trady-

I 

' 

cyi scenicznej, sarn jeden przeboje1n now~ utoro-
wal sobie drog~. -
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PODR6ZE PO ABISSYNII. 

POBYT W l~ROWINCYI TIGREH. 

Podroznik angielski Parkyns, ktory czas jalcis 
bawil w prowincyi abissynskiej Tigreh, podaje 
zajrnuj~cy opis tego kraju w jednem z pism angiel
skich, zk~d powtorzyla go francuzka , Revue 
Brittanique.'' lVly z niego przytaczamy kilka cie
kawszych wyj~tko\v. 

Miasto Adna, stolica krainy Tigreh, oprocz 
dwoch kosciolow, sw. l\tlichala i S\V. Gabryela, nie 
posiada zadnych ptawie gmachow publicznych i 
okazalszych domow prywatnych; ze jednak miesz
ka tam kilkunastu dostojniko'v i bogatych kupcow, 
po wiQkszej cz~sci muzulmano\lv ~ przeto wplyw 
jego na reszt~ kraju jest znamienity, i pra\va n1o
dy, zwlaszcza dla m~szczyzn, przepisuje ono tak 
samowolnie, jak u nas Paryz. MQszczyzni w Tigreh 
nosz(b spodnie z materyi bawelnianej krajowego 
wyrobu, uj~te w biodrach dlugim kolorowym pa
sem, i plaszcze z tegoz materyalu. Pan Parkyns 
pierwszy podobno wprowadzil tu mod~ bardzo 
ciasnych pantalonow, a ,mloda Abissynia"nowosc 
t~ przyjQla z poklaskiem. 

Abissynczycy w ogolnosci s~ wzrostu sluszne
go, przystojni i dobrze zbudowani. Podroznik 
nasz daje nast~puj~cy opis tamecznej plci pi~knej: 
,Pod wzgl~dem rysow i kibici mlode niewiasty 
Abissynii nalez~ niew~tpliwie do najurodziwszych 
na swiecie. Nie trzeba ich ty lko mi~szac z niewol
nicami sprzedawanemi w Egipcie jako Abissynki, 
bote pochodz~ z kasty bardzo podrz~dnej. Twarze 
ich mnjq, wyraz prawie europejski, a cera ciemna
wa doskonale harn1oniuje z duzemi czarnemi 
oczami.'' 

Kodeks karny. w Abissynii, jak u wszystkich 
narodow Wschodu, bardzo jest pierwotny, lecz 
zarazem skuteczny. Za kradziez zwykl~ tu kar~ 

• 
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jest osmagnnie dlugim batem, zwanym mnlowniczo 
gi1·afq. Istnieje takze w tyro krajn rodzaj wendet
ty uprawnionej, o ktor~j pan Parkyns tragiczne 
przytacza opowiadanie. ,Abissynczyk jakis pod
st~pnie za1nordowal Araba, jedynie dla zadosyc
uczynienia wsp6lnej wszystkim narodom barba
rzyi1skirn z~dzy krwa,vych trofeo,v. l{rewni ofia
ry z~dali ukarania zabojcy, a ze zbrodnia byla 
udowodnion~, wydano im wi~c winnego na laskQ. 
Natychmiast, w obecnosci wice-kr6la, jeden z ro
dziny nieboszczyka dobyl jatagana, i jednem ci~

ciem glow~ skazanego odl~czyl od kadluba. Po
tem najspokojniej o brocil si~ do wice-krola i rzekl 
powaznie: ,,Niech Bog ci~ zachowa, wladzco moj 
i panie.'' I obtarlszy zakrwawiony brzeszczot gar
sci~ tra wy' oddalil si~ krokiem powolnym' nie 
zostawiajq.c posrod zgromadzonych innego wraze
nia, procz podziwu dla sily jego i zr~cznosci.'' 

Zolnierze abissynscy, oprocz dlugich sierpowa
tych szabli, z niezgru.bnemi rQkoj esciami z rogu 
nosoroicowego, uz.ywaj~ najwi~cej dziryta, ktorym 
rzucn.jq, bardzo trafnie; az dot~d jednak nie nauczyli 
si~ wladac nalezycie broni~ pain~, i zdaje si~ ze 
Europejczyk, jako tako robi~cy palaszem, pomimo 
tarcz powleczonych skor~ bawolC!, ktoremi si~ za
stawiajt!, kaidego z nich latwoby pokonal. 

Pod wzglQdem religijnym Abissynia jest krajem 
bardzo zajmujq,cym, w kolei bowiem \viekow nie
odmiennie pozostala chrzesciansk~. W edlug po
dania nawroeenie tego kraju mialo nast~pic wpier
wszem stuleciu naszej ery; roczniki j ednak n1iej
SCO\Ve dab~ jego naznaczaj~ okolo r. 330, w kt6-
rym Frurnencyus~ kupiec chrzescianski z Tyru, 
wyrzucony na brzeg w czasie burzy, zostal tu za
trzymany jako jeniec. Przybysz ten nawr6cic mial 

• 



- 1-la --

cesarza i caly dwor jego, poczem patryarcha An
tyochii mianowal go abunfJ, czyli naczelnikiem re
ligijnym Etiopii. Abissynczycy za jedyn~ modl~ 
swojej wiary przyjmujf!. pismo swifJte. Celibat 
ksi~zy jest u nich w ten sposob ograniczony, ze 
ozenionym przed wyswi~ceniem wolno zyc w mal
zenstwie, ozenienie SifJ za~ po przyj~ciu SWifJCen 
kaplanskicb, jak wsz~dzie w krajach katolickich, 
jest wzbronionen1. Posty zajmuj~ prawie dwie trze
cie cz~sci roku , a przepisy pod tym wzgl~dem s~ 
tak surow~, ze dozwalaj~ posilac sig tylko wieczo 
rem, i to pokarmami wyl~cznie roslinnemi. w dzien 
sw. Jana Chrzciciela mieszkancy Abjssynii udajC! 
si~ tlumnie do k~pieli, lecz zato prlez resztQ roku, 
procz koniecznego umywania r~k przed i po jedze
niu, starunnie nnikaj:} wody. W panu Parkyns 
zwyczaj codziennego umywania si~ z pocz~tku 
bardzo ich gorszyl. ,,Czy on muzulmaninJ mawiali 
z oburzeniem, ze tak sifJ myje skwapliwie ?" 

l{arnosc koscielna w prowincyi Tigreh surowo 
jest przestrzegan~. U wlaczaj~cy przepisom reli
g ijnym poczytywani sq, za kacerzow, i ducho,vie.D. .. 
stwo odmawia im chrzescianskiego pogrzebu. 
Z t ern wszystkiem idee chrzescianizmu pomi~sza
ne tam sq, z poj~ciami starego zakonu. Tak naprzy
klad Abissynczycy wierz~ \V czyste i nieczyste po
karmy i zachownj~ Z\vyczaj obrzezania. 0 prze
s~dnej ich ciemnocie p. Purl{yns obszernic si~ roz
pisuje ; my z jego opowiesci jedno ty1ko przyto
czymy zdarzenie W wiosce zamiesz]{anej przez 
naszego autora mysliwiec jakis zabil w~ia boa, 
znaczne 'v okolicy zrz<!dzaj:}.cego szkody. Zan1iast 
pochwaly, ksi~za miejscowi surowo go napomnieli, 
a to z powodu ze gad ten uwazali za istot~ opie
kuflcz~ . a tern satnetn poswi~con~. 

Zwrocmy si ·J tcraz do przedmiot61v bardziej 
materyalnych. Zan1ilowanie Abissynczyl{OW w su
ro\\·em mifJsie jest faktem uzasadnionym. Purkyns 
pisz e o ten1 co nast~puje: ,Ze swiezo zabitego 
zwierz~cia sciq.gaj~ natychmiast sk6r~ i wykrawa
j~ z niego kawaly cieplego jeszcze ntifJSa. W tyro 
stanie j est ono rzeczy"riscie nierownie delika
tniejsze jak po zastygni~ciu i przewyzs~a o wiele 
W Smaku Ini~SO gotowane, 0 Czem przekona}em Si~ 
osobiscie, po przezwyci~zeniu pierwszego wstr~
tu.'' Wszelako jedynemi zwierz~tami pozywanemi 
w Abissynii snrowo s:} krowy i niektore gatunki 
antylop. W wo}owem mi~sie nie gustuj~, a bara
nie je<lz~ tylko gotowane. Pierwszei1stwo to od
dawane mi~su surowemn przypomina anegdot~ 

l{iJI~GA SwiATA Cz. I. R. VI. 

Bruce'a o bifsztyku wy krojonym ze sch wytanej 
krowy, ktor~ potem bez uda tylnego puszczono 
na wolnosc. Pan Parkyns wprawdzie nie widzial 
podobnej operacyi, lecz wierzy opowiadaniu po
droznika szkockiego, dodaj~c ze slyszal o zdarze
niach tego rodzaju. 

Au tor nasz rozpisuje sifJ jeszcze o ucztnch nieco 
bardziej cywilizacyjnych, lttorych by I uczQstni
kien1 w czasie pobytu swego w Adui. Pelni~cy 
urz~d krajczego rozkrawa i dzieli podawane pie
czyste, a w sosie biesiadnicy 1naczajq, kromki chle
ba ugniatane 'v podluzne walki. Zwyczaj miejsco · 
wy wymaga aby s~siad sq,siadowi, na znak uczcze
nia, przysmak ten wlasnorfJcznie wkladal w usta. 
Cz~stokroc z tego powodu osoby wysoko posta
wione w przykrem znajduj~ si~ poloicniu, nie mo
g~c rownie szybko polykac tych dowodow szacun
ku, jak zewsz~d j e odbierajC!· Po pier\vszem danin, 
zlozonem z gotowancj baraniny, nast Qpuje mi~so 
surowe, zwane brundo. Zwykle na S7. esc os6b li
czy si~ cwierc wolu, a widok kilkunastu lub kil
kudziesi~cin obnazonych do pasa postaci, siedz~
cych naokolo nizkiego stolu, z ogromnemi noza· 
mi w r~ku i z wyraz en1 prawdziwie latnpareiej zar .. 
locznosci, dziwne sprawia wraienie. 

Pewnego razn nasz podr6znik zamierzyl przyj<!C 
u siebie kilku ,dobrych przyjaciol''. Zaprosi! ich 
na godzinQ rann~, bo wiedzial ze tegoz dnia j e
szcze c~eka ich druga bicsiada, a pragn~l go sci swo
ich ujrzec przy dobryn1 apetycie. ,,I rzeczywiscie, 
mowi sa1n antor, nie za,viodla mnie nadzieja, bo 
14 OSOb sprz~tnQ}O t}ustq, krO\VQ, uwa btu·any, cd
powiedni~ ilosc chleba i liczne galony 1niodu roz
cienczonego wod~. ..L\.le osln pial em z podziwu, 
gdym tegoz dnia tychze samych ludzi widzial 
'v innem miejscu zawijaj~cych z takq, zarliwosci~, 
jak gdyby od trzech dni nic nie jedli.". 

Miejsce1n gl61vnego pobytu pana Parkyns byla 
Adna, cz~sto jecJnak odbywal wycieczki do innych 
okolic pro\vincyi Tigreh, jakna przyklad doAxum 
w stronie polnocnej. Miasto Axum rozposciera si~ 
amfiteatralnie na wzgorzu, i posjada, oprocz staro
zytnego kosciola, ciekawy obelisk, ( o l{torego 
wszalcle pochodzeniu p. Parkyns nic nam pewne
go nie podajc) tudziez ogromne drzewo z gatnnku 
sykomor, pod ktorego rozlozystemi konarami kil
kaset osob moze znalezc scl1ronienie. Pod cieniem 
tego patryarchy krolestwa roslinnego podroznik 
nasz napotkal kilka jeszcze malych obeliskow, a . 
nieco dalej zwaliska jakiejs kolumnady. Domy 

19 



, 146-

· w Axutn zbudowane s~ okr~gJo, wedlug stylu sta. 
ro-abissynskiego, w Adui zas po wi~kszej cz~sci 
czworograniasto. Dla polowania i wzbogacenia 
swych zbioro'v pan Parkyns udawal si~ takze do 
prowincyi Addy-Abbo, i kilka n1iesi~cy przep~· 
dzil bardzo przyjemnie w nalez~cyn1 do niej okr~
gn Rohabaita. Gorzysta ta okolica obfitnje w szkar
latne aloesy, kwitn~ce prawie przez rok caly; 
w wonne mimozy, z zoltemi i bialemi kwiatarrti; 
w jasminy i pyszn«! roslin~ Aeschynantlzus, maj~c~ 
liscie grube, zywej zielonosci, i kwiat purpurowy. 
Szeroko takie rozpisuje si~ o tamecznych malpach, 
zwanych totas, niewielkich i zgrabnych zwierz~t
kach, z siersciCb zielonawo-brunatn~, czarnf!. twa
rz~ i bialemi w~sami. Badaj~c ich zwyczaje, prze
konal si~ ,,ze malpy te mi~dzy soh~ porozumie
waj~ si~ tak do brze jak ludzie." 

,,U wazalem nieraz, n1owi nasz au tor, ze posiada
j~ dow6dzc6w i regularny system grabiezy. Gdy 
gromadatni zst~puj~ w niziny, dla splondro"rania 
na przyklad jakiego poia zbozowego, wtedy star
szyzna,ktorq, lat\vo rozr6znic po dluzszej grzywi~, 
idzie przodem i bacznie rozpoznaje n1iejscowosc, 
czy gdzie nie zagraza niebezpieczenstwo. Procz 
tego po bokach i w od,vodzie rozstawiaj~ straze, 
nawoluj~ce si~ od czasu do czasu krzykiem tak 
rozmaicie akcento,vanym, ze trudno nie dopatrzec , 

w nim czcgos na4.sztalt mowy. Srodkietn post~pu-
j~ samice, niedos,viadczeni samce i niespokojna 
mlodziez, zbaczaj~ca czfJsto z drogi dla zbierania 
jagod, dop6ki nadci~gaj~ca straz tylna nie sp~dzi 
swywolnych n1aroder6w. Po lcazdem hasle alar
mowem cala gromada zatrzymuje si~, i nowy do
piero okrzyk, calkiem odmiennej intonacyi, osmie
la j~ do dalszego pochodu. Za przybyciem do po
la zbozowego kilkunastu samcow zajmuje poste
runki na okolicznych wzgorzach, gdy tyn1czasen1 
r eszta rzuca si~ chci"vie na_klosy, zapychaj~c nien1i 
pyski i zabieraj~c ile mozna p~d pachy. Nie zda
rzylo mi si~ widziec ani razu zeby ktora ze strazy 
w czasie tej grabiezy opuscila s've stanowisko; 
przekonany wi~c jestem ze za powroten1 w tej ma
lej rzeczypospolitej nast~puje podzial 1;dobyczy, 
na zasadach slusznosci." 

Rohabaita jest to mala prowincya graniczC!ca na 
zachod z dolin~ Marebu, na p6lt10C zas z nieprzy
jaznem pokoleniem Bareas'6w. Ziemia tam bardzo 
nieurodzajna, szczeg6lniej dla braku wody, kt6ra 
choc w porze deszczow potokami z miejsc gorzy
stych spada w doliny, pr~dko jednak wysycha. 

Opatrzna atoli przyroda i na to zaradczy obmyslila 
srodek. w klimacie tak zarz~cym woda wysta 4 

wiona na dzialanie powietrza wkrotceby 'vyparo
wala; lecz piasek od wiekow przez potoki w pa
rowach nagromadzony przechowuje w sobie do
skonale przefiltrowan~ wod~, kt6rej zupelnemu 
wsi~kni~ciu :zapobiega grunt skalisty. Dosyc wi~c 
rozgr·zebac ten piasek do pewnej gl~bokosci, aby 
znalezc napoj sk~py wprawdzie, lecz czysty i orzez .. 
wiaj~cy. Osady po wi~kszej cz~sci zalozone s~ na 
gorach, juz dla obrony od 'vojowniczych Bare· 
as'ow, juz w celu uniknienia panuj~cej tu niekiedy 
malarii. Narod jest dzielny, odwazny, pracowity i 
goscinny; mimo najwi~kszej przeciez zabiegliwo
sci zbywa mu cz~stona pierwszych potrzebach zy
cia. Parkyns przez dwa mi~si~ce zyl tylko zwie
rzyn~ i miodem; kilka bowiem sztnk bydla znajdu
j~cych si~ w · okolicy zosta!o skradzionych przez 
Bareas'ow. Podroznik nasz pr~dko si~ zaprzyjaznil 
z krajowcami, i zadna razzia, zadne lowy nie oby
ly si~ bez niego. Raz w czasie pozaru uratowal 
kilku ludzi, z naraieniem wlasnego zycia; bardzo 
wi~c naturalnie ze byl przez wszystkich kochany 
• 
1 szanowany. 

Z drugiej strony prowincya Rohabaita pod wzgl~ · 
dem przyrodzonytn wiele miala powabu dla paua 
Parkyns. Nad brzegami Marebu napotkac mozna 
~lady wszystkich nie1na.l zwierz~t czworonoznych, 
od slonia do gazelli; Yv zaroslach gor gniezdz~ si~ 
liczne gatunki ptakow, a w~z6w niezmierue tam 
mnostwo. Jak pi~kna sposobnosc dla zbieracza i 
przyrodoznawcy, pragn~cego glownie studyowac 
zyw~ natur~! Szkoda tylko ze znaczna cz~sc zbio
row p. Parkyns zostala w transporcie zatra.cou~ 

lub uszkodzonCb przez mole i szczury; k.ollekcya 
zas broni Iniejscowej i niektorych ciekawosci ZO

ologicznych az dot~d podobno znajduje siQ w l{al
kucie. 

Od woli jedynie naszego autora zalezalo zostac 
gubernatoren1 Rohabaity, bo rz~d abissynski nie 
umial sobie dac rady z poborem podatkow~ Nie 
zartowano wprawdzie z opieszalen1i kontrybnenta
mi, i kilku z nich okuto w zelazne obr~cze; lecz 
reszta zato, zabrawszy ruchotny sw6j tnaj~tek, 
uciekala za granicct. Pan Parkyns podj~l si~ ure
gulowania tej sprawy, a nadto usmierzenia s~sie
dnich Bareas'ow. 

Plemi~ Bareas'ow niezmiernie jest wojownicze, 
przebiegle i doswiadczone w podjazdach, lecz bar .. 
dzo niedokl:adnie uzbrojone i ciemne. 0 kawaleryi 
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na przyklad dziwne maj~ wyobra~enie, bo zdaje 
im si~ ze tylko chorzy lub niedol~zni starcy n1og~ 
jezdzic konno, i dlatego zblizaj~c~ si~ jazd~ przyj
muj~ zwykle z ur~ganiem. Gdy ktory z nich pa
dnie, ugodzony kul~, podnosz~ go, jakby si~ po
tkn~l przypadkowo, a znalazlszy go niezywym al
bo ci~iko ranionyrn, nie mog~ poj~c przyczyny. 
Jednakze, mi1no tej pierwiastkowej prostoty, Ba
reas groznym jest w boju przeciwnikietu, bo nie
dokladnosc orfJza wynagradza sil~ i zr~cznoscit1. 

Pan Parkyns opowiada ze nocuj~c pewnego ra
zu blizko granic tego plemienia pod golem niebem, 
obndzony zostal straszliwym halasem. ~lniemal 

-z razu ~e to napad Bareas'ow, lecz pokazalo si~ ze 
to lampart wtargn~l w siedziby malpie na skalach. 
Zdaniem jednak Abissynczykow dorosla malpa 
w ostatecznosci obroni si~ latnpartowi, i gdyby 
nie wrodzone tchorzostwo jej rodu, micszkan.cy 
nie mogliby bezpiecznie wai swych opuszczac . 

• 

l:>rzez d\va lata autor nasz nie odebral z Anglii 
ani listo,v, ani pieniQdzy, i z tego powodu w nie. 
malym znajdowal si~ klopocie. Wrociwszy doAdui, 
rozpocz~l z wice-kr6lem narady wzglfJdem zarz~
du Rohabaity. l:>odj~l si~ zaprowadzic w tym kra
ju ulepszone gospodarstwo rolnc' rozszerzyc han
del, n1ianowicie kosciq, sloniowq, i skortuni bawo
lemi, i dzwign'!wszy tytn sposobe1n dobry byt mie
szkat1cow, najregularniej sciq,gac podatki. Lecz 
na to \vszystko potrzeba bylo znacznego kapitalu~ 
a podro~nikowi naszemu, lubo w tym wlasnie cza
sie odebral pieni~dze z ~fassa,vy, po oplaceniu 
dlug6,v niewiele pozostalo. lVIusial \ViQC opuscic 
Abissyniq, bez wyl{onania swych zamiar6w. Z po
wrotein, za1niast puscic si~ ku brzego,vi i poplyn~c 
morze1n Czerwonetn, udal si~ drog~ ktorej dotq,d 
nie przebyl ~aden Europejczyk, przez ... 1\..bu Char
raz nad Nilen1 Niebieskim, zk~d dosiQgn~l SZC7,Qsli
wie Chartnm, stolicy gurnej .Nnbii. 

PAWEI.. DELAROCHE . 

Pawel Delarocl1e urodzi! si~ w Paryzu 17 lipca 
1797 roku. Ojciec jego, naczelnik oddzialu \V 1om
bardzic, dwoch jednoczesnic syn6w s'voich kiero
wal na malarzy . . l\.by jednak pomi~dzy bracmi nie 
wzbndzic za,visci artystycznej i niebezpiecznego 
dla przy\vi~zania ich wspolzawodnictwa, starszy 
zostac mial wylf.!cznie mnlarzem historycznym, 
mlodszy zas l~awel rnalarzem krajobrazow. Do
piero gdy brat, powodowany n1ilosci'! syno"vskq., 
porzncil pcnzel i paJetQ, aby ojcn st.ac si~ pomoc
~lym w czynnosciach jego urz~dowych, Pa,vel 
Delaroche calkiem juz S\vobodnie wst'!pil na dro
g~ kt.or~ lllU wskazywal geniusz wrodzony. ~}yn· 
ny Gros przyjC!l go do swej praco,vni, i poznawszy 
si~ wkrotce na wysokitn talcncie ucznia, szczeg61-
ne po 'wiQcil n1n staranie. 

Na paryzkiej wystawie sztuk piQknych w roku 
1822 Delarocl1e wyst:}pil z pierwszy1n swytn obra
zem: Josabeta ocala}qca Joasa, ktory, jakkolwiek 
tchn~cy jeszcze szkol~, przez znawcow i niezna· 
wcow przyj~ty zostal przychylnie. Za dalsze dwa 
obrazy: Joanna d'A11c w wi~zieniu, przesluchiwana 
przez kardynala Winchester i SU'. Wincenty a Pnu-

lo przed U\vore1n Lud,vika XIII, na ~vystawie z r. 
1824 otrzymal n1edaL 1'V ohn tych ut'i\'oracll prze
bija jnz silnie rozwijaj~ca si~ indywidualnosc 
w \valce z przepisami i nawyknienian1i szkoly, i 
slawa mlodego artysty zostala przcz nie ustalon~. 

za,vladn~w -~ t;y juz wlasnyin talentenl i opini~ 
publiczn'!, wyl(!cznie odt~d po~wifJcal si~ malo
waniu seen historycznych, ktorych kompozycya 
w szkicaol1 obszerne cz~sto miewala rozmiary, lecz 
ktore '\V wykonaniu malaly zwykle na obrazy ro
dzajowe. Nieprzerwan~ teraz kolejq nast~pily: 
w r. 1826 .~Jnierl! /lnuibrzta Carracci i ,~Jllie1'C pre
zytlen/a J)uranti; 'v r. 1827 .g1nie1'L: Jj'lf.biety krolo
'vej angielsJiiej; ualej: mlody Ct~u1nont La Force oca
lony z rzezi sw. Bartlomieja; kardynal Iliclzelieu 
prowadz~cy na stnierc Cinq-1\'Iars·a i de Thou; kar
dynal Jlazatin na lozu smiertelnthn ( 1831 ); za
mordOWflnie ksi~ria de Guise w zamkn Valois, (1835) 
najcelniejsze 1noze dzielo Delaroche ·a , S})rzedane 
z galeryi orleat1skiej za 52,000 fr. 

Z wielkich jego obrazow wymieniatny: synou;ie 
Edwa1,tla w wi~zienin ( 1831, w Luksetnburgu); 
Cro1nwell dumaj~cy nad zwlokan1i J(arola I (1833): 

• 
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stracenie Joanny Grey (1834, w galeryi hr. Demi
dow ); to I'll Staf/o1~d w drodze na rusztowanie otrzy
muj~cy blogoslawienstwo arcybiskupa Laud, i ja
ko obocznik J(arot I strzezony i wyszydzanyprzez 
zolnierzy Cromwell'a, ( 1837 i 1838 ); }enerat Bo-
1laparte 'v przeprawie przez gorQ sw. Bernarda, i 
cesa1·z dumaj~cy w Fontainebleau nad swem nie
szczQscienl (w Lipsku w prywatnem posiadaniu). 

Plotna tc tworcy swemu wielk~ we :B,rancyi i 
,v calej Europie zyskaly popularnosc, jakkolwiek 
nie zbywalo i na przeciwnikach jego metody. 
Rzeczywiscie w n1alowidlach Delaroche'a nietyle 
widac wyobrazni i zapalu, ilc smaku wytrawnego, 
dos,viadczenia i pe,vnosci. Slusznic niekiedy za

rzucano mu ubostwo pomyslu; lecz brak ten znika 
w.obec interessu dramatycznego jaki wzbudzic u
mie w ,vidzach, obieraj<!c chwile tragiczne, lub 
zywotnie zespolone z uczuciami i nami~tnosciami 
terazniejszosci. Trzy czwarte j ego obrazo\v n1aj~ 
za przedmiot sceny smierci, zajscia mniej wi~cej 
powi~zanc z szafotem i mieczem katowskim. Obok 
takiego zamilowania tragicznosci, Delaroche nie 
jest jednak estetycznym terroryst~; unika owszen1 
wszelkich okropnosci ~ wszystkiego co przejtnuje 
zgroz:Jt , i z dratnatn najstraszliwszego chwyta jeden 
tylko moment efektowy lecz po'wazny. Opr6cz te
go posiada on ujmuj~c~ zywosc i nadobnosc for
Jny, wytworny smak w kostitunach, przy wiernem 
zachowaniu szczeg6low, poprawny rysunek i ko
Ioryt nadzwyczaj przyjemny: slowem 1nalarz to 
stworzony na nlubiell.ca salono\v i wi~kszej cz~sci 
uksztaleonej pub1icznosci. 

Pod wzglQdem technicznyn1 odr6znic trzeba 
w Delaroche'u dwie calkiem przeci,vne maniery. 
Pierwsze jego prace o bliczouc SC1! wyl~cznic na 
efekt, nalcladane grubo i malowane penzlen1 sze
rokim, w rodzaju CarraYagia. vV pozniejszym cza-
sie porzucil on to szorstkic traktowanie, nadaj~c 
plotnon1 s'vyn1 polor i wyko11czenie przypomina
j~ce Yan der Werft'a. Druga ta 1naniera datuje od 
roku 1834. Otrzymawszy ':v tytn czasie od rz~du 
zlecenie 'vyn1alo,vania kopnly lcosciola sw. Ma
gdalcny, Delaroche udal si~ do Wloch, ala study· 
owania frcsko'v starozytnych mistrzow i wtaje
mniczenia siQ w tecl1nik~ wyzszego stylu kosciel· 
nego. W ykonanie wprawdzie tych malowidel nie 
przyszlo do skutku; ale podroz do Wloch niezmier
ny 'vplyw wywarla na kierunek pozniejszych prac 

· artysty. Zachwycony idealuosci~ dawnych n1i
strz6w italskich, a szczeg6lniej Fiesole'go. staral 

si~ odtf!d I~czyc prostot~ i surowosc starozytn~ 
z poprawnosci~ i doswiadczeniem sztuki nowoczes 4 

nej. Owocami tego zwrotu byly obrazy sw. Arna· 
tt•i (1834), ~U'. Cecylii (1836, portret jego zony~, 
lllallonna i liczne studya rysunkowe, calkieln rozne 
od prac jego poprzednich, ktore u zwolennikow 
malarstwa sentymentalno-religijnego najszczersze 
zjednaly n1u u wielbienie. 

W ostatnich latach .iycia Delaroche penzel swoj 
poswi~cil glownie przedmiotom z rewolucyi fran
cuzkiej, jak: p1·zestucltanie 1llaryi Antoniny i iy-
1 .. ondy8ci w UJi(Jzieniu Concerge1·ie, obraz kupiony za 
35,000 fr. \Vykonal pr6cz tego mistrzo\vskie por
trety: Napoleona, Piotra \V., panny Sontag, p. p. 
Thiers, de Pastoret, de Pourtales, Guizot i wielu 
innycl1. Dla muzeutu historycznego w \'Versalu 
wymalowal: cllrzest Klodoweusza, narnaszczenie 
Pi}Jin' a, tJrze}scie Karola W. tJrzez 1llpy i korona
cyq tego cesarza w llzyn~ie. Najrozleglejszem jego 
dzieletn jest 1nalowidlo ~cienne w rotundzic szko
ly sztuk piQknych w Paryzu, \vykonane w latach 
1839 1841, uosobieuie g}6,vnych epok tnalar
stwa i jego mistrzow. Olbrzymia ta kompozycya 
obejmuje 7 4 figur, w przestrzeni 45 stop dlugosci, 
na 12 do 15 wysoko~ci. 

J eszcze v,· roku 1832 obrany zostal czlonkiem 
instytutu. l~ozniej nieco ozenil si~ z jedyn(! cork<~! 
Horace go V ernet, kobiet~ rzadkich przymiot6w i 
anielskiej pigknosci. Przed wczesna smierc wy
darla mn ukochau'l! tg istot~, i odt'!d zycie Delaro
che'a bylo zlan1ane. 

Dotkni~ty w ostatnich latach nieuleczon~ choro .. 
hC! serca, po przepQdzeniu kilku zitn we vVJoszech 
i kilku sezono\V letnich u w6d emskich, powrocil 
cierpif1CY do Paryza w jesieni 1856 r. Lckarze je
dnak zauwazyli znaczne polepszenie w jego zdro. 
wiu. Czwartego listopada rano rozma\vial najspo .. 
kojniej z tesciem swym p. Horacym Vernet i wy
dawc~ p. Goupil, gdy skutkiem pQkniQcia naczy
nia krwistego nagle zakonczyl zycie. 

Biograf Delaroche'a, pan d'Ivoy, przytacza miQ
dzy innemi zajn1ujf1CY rys jego bezinteresownosci, 
ktory na zakoriczenie tego szkicu powtarzamy. 

Pan X ... , przyjaciel artysty, zamowil u niego 
obraz za 3,000 frank6w. Delaroche nie uzywal je
szcze ,vtedy tej slawy rozglosnej jak~ mu zjedna
la Joanna G1·ey. 1Vymalowal dla p. X ... Riclle
lieu'go. 

Po ukonczeniu tej pracy, hrabia Pourtales, po-



~NtJ ·- ----- - ""'"'--- ---------- - ________ ._ __ .__ __ 

. 
I . 
I 

I I : I 
' ' I 

• 

' . . ., . ' 
' ;I . ; I 

I I u 
:1 l 

I I i ·' 

, 

/ 

·--~ 

/ 

! 

..... ., 
• f/ ..:../ • • 

r.-tr t ·.~ ~ 
·- ")1 , . 

' 

• 
Cl.) 
r • ,_.. .. 
( ) 
I ) 

~. 
crS ---· • Ll 

.,:s-.... '- ' 
(f ) 
· ~ .. 
~o.. : .. . ~ 
ctl 

Ct, 

•• 

I 

• 

..____~ .. --'. ·~i2.t;~j 

• 



• 

• 

,, 

' 
' 

• 



149 

• 

' .. 
siadaez znakomitej galeryi, odwidzil artyst~, uj
rzal zamowiony obraz i zawolal: 

- Ten obraz musi bye m6j; daj~ panu za niego 
6,000 frankow. 

- Niepodobna, odrzekl Delaroche. 
- Dlaczego? 

Obraz ten jest sprzedany. 
._ Przyjmiesz pan 8,000 frank6w? 
~ ·Nie mog~ go sprzedac, bo juz nie do mnie 

nalezy. 
Kt6z go od pana nabyl? 
Pan X ... 

Pan de Pourtales opuszcza artyst~, biegnie do 
pana X . • . i ofiaruje mu za obraz 8,000 frankow. 
P. X ... przyjmuje, a zobaczywszy si~ z Delaro
che'm, 

Obraz twoj, rzecze, nie nalezy juz do lnnie; 
sprzedalem go hrabi Pourtales za 8,000 frankow . 

• 

• 

Jak mogles odrzucic tak korzystn~ propozycy~? 
Oto t\voje pieni~dze. 

Rad nie rad, Delaroche musial przyj=!c; zeby zas 
wynagrodzic przyjacielowi strat~ obrazu, wymalo
wal dian Mazarin'a, zawsze w cenie 3,000 frankow. 

LeczhrabiaPourtales zobaozyli tennowy obraz . 
Mazarin byl obocznikiem do Richelieu'go. Nie 
mowiCbC wi~c nic artysoie, udal si~ prosto do pana 
X ... 

- IMazarin, jak Richelieu, musi do mnie nale
zyc; ale ze dwa te ohrazy wzajemnie si~ dopelnia
j~, wi~c daj~ za Mazarin'a 12,000 frankow. 

Delaroche musial zezwoJid, i tym sposobem za 
obrazy kt6re cenil tylko 6,000, otrzymal 20,000 
frank ow. 

Dziela Delaroche'a rytowane s~ przez najlep
szych artystow francnzkich, jak Henriquel-Du. 
pont, Prudhomme, Prevost, Martinet, Girardi inni. 

MECBANIX:A POPULARN~~, 

PRZEZ • 

• J. Kr. Pietraszka . 

III.. Wielkosc skutku 1neo!tanicznego w czasie 
1n·ze1niany wody na par(J. Wielkosc EJ·Irutku meclta· 
nz·cznego w czasie p1'Z01niany pcnly na wodfJ. I lose 
potrzebnego cieplz"ka do Zlnniany wody na par~. 

Skutek n1echaniczny poruszaj~cej sily oznacza 
siQ najogolniej, odpowiadajq,c: jalri ci1Jia1· do pewne} 
wysolrosci, lub do jalriej wysokosci pewien ci(Jiar tai 
sila podniesc jest uJ stanie. J ezeli si~ wi~c mowi ze 
ten lub ow mechaniozny czynnik (t. j. ta lub owa 
poruszaj~ca sila) podnosi 200 centnarow do wyso
kosci jednej stopy, to tnamy o jego mechanicznym 
skutku dokladne wyobrazenie, bez wzgl~du na 
czas, bo czy praca ta wykonan~ zostanie w jednej 
minucie, czy w jednej godzinie, zawsze jest t~ sa
m~. Pozniej jednak wezmiemy i czas pod uwag~; a 
teraz rozwi~zemy dwa nast~puj~ce pytania: 

a) Jak wielki mechaniozny skutek wydaje pe
wna ilosc wody, np. jeden cal szescienny, zamie· 
nionej w par~? 

b) Jaki wplyw .. wywiera cisnienie; pod ktorem 
woda paruje, na skutek mechaniczny? 

Niechaj na dnie dlugiej rury, jeden cal kwadra
towy w przekroju maj~cej, b~dzie jeden cal sze
scienny wody, pod tlokie1n szozelnie j~ zamykaj~· 
cym i obci~zonym 15 funtami. Jak tylko woda 
skutkiem ciepla zacznie si~ w par~ zamieniac, tlok 
posuwac siQ b~dzie w gor~, dla zrobienia miejsca 
tworz~cej si~ parzc, ktorej objfJtosc stanie si~ na
koniec 1700 razy wi~ksz~ od obj~tosci wody z ja· 
kiej powstala, a wi~e i tlok musi si~ podniesc 1700 
razy wyzej , bo przekroj rury jest jednocalowy. 
Ci~zar zatem 15 fun. podniesie si~ do wysokosci 
1, 700 cali, czyli blizko 142 stop. Skutek wi~c me
chaniczny' czyli J11'aca jednego cala szesciennego 
wyparowanej wody, rowna si~ 15 funtom podnie
sionym do wysokosci 142 stop, czyli 142 razy 15== 
2130 funtom podniesionym .do wysokosci jednej 
stopy; bo daj~c rurze przekr6j 142 cali kwadrato .. 
wych, a tlok obci~zad~c 2,130 funtami, to na kaz
den oal kwadratowy b~dzie cisnienie 15 funtow, 
kiedy pod nim znajduje si~ 142ga cz~sc z 1, 700 
cali szesciennych pary, czyli 12 cali szesciennych, 
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tlok wiQc podniesie si~ do wysokosci 12 cali czyli 
1 stopy. Mozemy wi~c powiedziec ze: jed en cal 
szescienny wody w czasie zamiany swojej na par~ 
wydaje skutek albo prac~ mechanicznq,, mog~c~ 
2,130 funtow ~podniesc do wysokosci jednej stopy. 

Przypuscmy teraz ze parowanie odbywa si~ pod 
wplywem innego cisnienia i innej cieploty, i zo
baczmy jak wielki hQdzie skutek tnechaniczny, 
w porownaniu z poprzednim. 

Obci~zmy tlok np. 30 lub 45 fun., to podlng wy
zej przytoczonych zasad, pod cisnieniem 30 fun. 
podnioslby si~ tylko do wysokosci 71 stop,jako po
!owy wysoko 'ci otrzymanej pod cisnieniem 15 fun.; 
pod cisnieniem zas 45 fun. tylko 0 '/3 cz~sc, t. j. 
do wysokosci 4 7 r;3 stop; gdyz gQstosc pary bylaby 
w pier,vszym razie podwojnq,, w drugim potrojn~ 
i t. d. Jest wi~c widocznem ze 30 fun. do wysoko
sci 71 stop, lub 45 fun. do wysokosci 4 7'/a stop, 
jest to samo co 15 fun. do wysokosci 142 stop pod-
niesione. To samo rozumie siQ i o innych ci~zarach. 

Powyzsze zatem twierdzenie, ze jeden cal sze
scienny wyparowanej wody podnosi 20 centnarow 
ang., c-zyli 2,130 funtow, do wysokosci 1 stopy, 
moze bye za ogolne prawidlo przyj~te, bo skutek 
mechaniczny pary nie jest zaleznym od ci~zaru pod 
jakim si~ tworzy. 

Nie nalezy jednalr mniemac ze jeden cnl sze
scienny wyparowanej wody wydaje w praktyce si
!~ podnosz~c~ 20 centnaro\v do wysokosci 1 stopy, 
gdyz znaczna cz~ 'c tejze przez tarcie tloka o wa
lec i iune cz~sci maszyny, oraz roztnaite przeszko
dy, zniszczona, nie sprawia z gory oznaczonego 
skutku. 

Azeby znowu <lojsc ;vielkosci skutkn tuechani
cznego w czasie przemiany pary na \Vodg, wysta\v
my sobie rnr~ napelnion~ 1, 700 calami szcseiennc
mi pary, ktora przez oziQbianie na wod~ zamieniac, 
lub, jak si~ mowic zwylrlo, :ag·eszczatJ (kondenso
\Vac) si(J b~dzie .. Jezeli tlok zatrzymamy, t. j. nie po
zwolimy mu opasc, to para po pewnym przeci~gu 
czasq, przemieniwszy si~ w wod~ obj~toscijednego 
cala szesciennego, pozostawi za sobt! prozn~ prze
strzet1, zwan~ JJrdiniq 1

) (vacuum), wynosz~c~ 1699 
cali szesciennych. 

A wiQc przez zg~szczenie pary 1nozemy to sa
mo otr~ymac, co za pomoc~ pompy powietrznej 
z talt wielk~ usknteczniam.y trudnosci~. Tn nalezy 
wszakze nadmienic ze zg~szczeniem pary spra\via-

• 

my tak niezupeln~ prozni~, jak i zapomoc~ pompy 
powietrznej; jednak przez ci~gle ozi~bianie pary 
przychodzimy w koncu do takiego wypadku, iz 
pozostal~ jej cz~stkfJ, jako nader subtelnej g~
stosci, mozemy za zadn~, a przestrzetl. 1699 cali 
szesciennych za prawie doskonal~ prozni~ uwazac. 

Gdy opuscimy tlok po zg~szczenin si~ pary lub 
podczns zgQszczania, wtedy hQdzie opadal pod 
ci~zarem 15 fnntow na cal kwadratowy, czyli ze 
sila poruszaj~ca, a dzialaj~ca w odwrotnym kie
runku, b~dzie rown~ tej, ktor~smy poprzednio pa· 
rowaniem wody wydobyli. Mozemy to sobie je
szcze jasniej 'vytlnmaczyc, jeieli tlok u gory umo
cujemy, a w dolnej cz~sci rury zamiast dna wyo
brazitny sobie inny tlok, obci(!.zony 15 fun.; wtedy 
ten, skutkiem cisnieniu zewn~trznego po\vietrza, 
musi podnosic si~ w gor~, podobnie jak g6rny sku
tkiem dzialania pary byl podniesiony. I to nazy,va 
si~ skutkiem mcchanicznym poruszaj~cej sily (wy
wolanej zg~szczeniem jednej stopy szesciennej pa
ry ), ktory rowna SifJ mechanicznemu skutkowi 
sprawionelDU przemian~ jednego cala szesciennego 
wody, na jedn~ stop~ szescienn~ pary. 

Zastan6wtny si~ jeszcze nad powyzszyn1 przy
kladenl, dla usuni~cia niektorycb w~tpli wosci, a 
zrobieuia sobie o tcj rzeczy lepszcgo pojfJcia. Gdy 
cal szescienny wody na dnie rnry bfJcl~cy do 100o 
ogrzany zostanie, a nastQpnie w par~ zamieniac si~ 
pooznie, to cisn~c bQdzie sil'! 15 fnntow od spodu, 
podczas gdy powietrze cisnie zn6w od zewn~trz 
rowniez sil~ 15 funtow od gory; te wi~c sily, jako 
wprost sobie przeciwue i rowne, znios~ si~ i nie 
objawil! iudnego ruchn, jak gdyby ci~zar 15 fun
tow byl zawieszony na nici przeloionej przez la
t\vo poruszajq.cy sig krl!zek, obci~ionej na drngitn 
koncu rowniez 15 funtami. Skntl{ien1 tych dw6ch 
przeciwnych a rownych sobie sil nast~pi spoczy
nek, dopoki ktory z ci~zarow, albo, co na jedno wy
chodzi, dop6ki tlok z gory i z dolu uciskany nie 
zostanie pobudzony do ruchu przez jak~ dodatkow~ 
sil~, ktorej wielkosc jest dowolnq; najmniejsze bo
wiem uderzenie, udzielone przeciwci~iarowi, 'vy
starcza do opadni~cia tegoz, a podniesienia dru
giego. Rucll ten oubywa Si(J z jednostajn~ chyzo
sciq, dopoty, az ktoren z ci~zarow gdziekolwiek 
nie spocznie, lub jaka inna przeszkoda w ruchu tym 
nie zajdzie. 

Podniesmy .np. pewien ci~zar o 5 stop nad po. 
ziom i zaczepmy go na nici, to sil~ swojej ci~zko· 
sci podniesie rowny przeciwci~zar na drugim kon-

I 
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cu nici bQd~cy takze do 5 stop nad poziotu; t. j. 
do jakiejkolwiek wysokosci podniesiony ciQzar, 
sprawia mechaniczny skutek znpc}uic rowny Ine
chanicznemn skutkowi do jego podnicsicnia uzy
ten1u. 

Mowilismy ze najtnniojsza dodatkowa sila w cza
sie rownowagi przeciwnych ci~~arow pobudzi ta
kowe do rnchu, nie majl!c wzglQdnna tarcie i inne 
przeszkody; jednak tej sily, chocby najmniejszej 
nie mozemy str~cac od cal ego tnechanicznego sku
tku, albowiem udzieliwszy pierwotuie ci~zarom 
l)rzez uderzenie chyzosc 1, 1

/ 2 lub ';4 stopy na se
kundQ, to przy koncu przebiezonej drogt b~d~ 
.miec pocz~tkoV\r~ chyzosc 1, ';2 lub '/1 stopy, mo
g(!c j~ innym cialom na s\vej drodze napotkanym 
calkowicie oddac; a wi~c pierwotnie do dana sila 
nic byla uzyt'! do sprawienia lub powiQkszenia 
skutku mechanicznego ~ lecz tylko do jego obja· 

• • • w1en1a pozyczon~. 

Dla poparcia tego costny powiedzicli, przytoczy
my tutaj kazdetnu znajomy przyltlad: wiadomo ze 
pierwsze podniesienie ci~zaru, albo poci~gnienie 
wozu, 'vytuaga zawsze '\\,.i~kszcj sily, aniieli dal
sze jcgo poruszanie. Na zupelnie rownej clrodze 
tnogQ ci~gn~c woz z jednostajn~ chyzosci~ przez 
odleglosc 1,000 krol{ow, jezeli do pierwszego jego 
poruszenia kto8 n1i dopomoze. l\1og~ 'vi~c powie
clziec ze jestetn w moznosci tak lnb owak oblado
'vany woz, przez takq a tak~ odleglosc, poruszac 
z jednostajn(! chyzosci~ i rown~ tej, jak~ woz po
CZCAtkowo skutkien1 dodanej potnocy otrzytual, kto
r~ to chyiosc oddacznow mozna pod tcmiz sa1nemi 
w_arunkamina drodze napotkanetnu innetnu wozowi. 

Zupelnie tak san1o dzieje si~ i z naszym tlokien1; 
-jakkol,viek para wywi~zuj~ca sie wywiera nan ci
snienie 15 funtow, nie poruszy si~ przeciez, dopoki 
te1nu tlokowi nie dopomozemy za pomoc~ stoso
wnego uderzenia; co tutaj usk.utccznia si~, ogrze
waj~c ci~g1c wod~, a zatem robif!,c jej cisnienie 
wi~kszc jak 15 funtow na cal kwadratowy. Skut
kiem O\vego przydatku sily, poruszy siQ tlol{ obci~
zony 15 funtami ~ a tak podniesiony, \Vi~ksz~ prze
~trzen dla pary zostawi, ktora przez rozszerzenie 
siQ zmniejszy zn6w swc pr~zenie do 15 funtow, a 
wtedy poruszy si~ tlok w ll1iar~ jak swiezo tworz~
ca siQ para, skutkiem dzialauia lampy od spodu, 
wypelniac b~dzie rur~. 

Jezeli tlok umocujemy u gory, parQ zg~scimy na 
wodQ, a zamiast dna atalego rury, umiescimy tlok 

ci~zki na 15 funtowJ to samo cisnienie powietrza 
utrzyina go w rownowadze, ale najn1niejsze ude
rzenic w kierunku do gory sprawi ze tlok dolny 
z jednostajnC1 chyzosci~ podniesie si~ o 1, 700 cali, , 
przyczem przypuszczamy ze ci~.iar zg~szczonej na 
wodQ pary, 1 o/0 luta wynosz~cy, w jakikolwielc 
sposob na tlok cizialac przestaje, lub ze tlok wazy 
tylko 14 fun tow i 30 7/0 lut6w, co zupclnie nato sa
mo wyjdzie. 

Nie uwazalismy tu calkiem na tarcie tloku w ru
rze, co pcwn~ cz~sc tnechanicznego skutku niwe .. 
czy; ale musielismy to uczynic, dla wyswietlenia 
glownego przedn1iotu. 

Z togo wszystkiego otrzymuje1ny dwa nast~pu
j~ce wypadl{i: 

a) Jeden cal szescienny ~vody wydaJe 1 stop!J sze
sciennrJJ ]J(l?'?J, Ci/;uienia fun tow 15, i ]JOdnosi 20 Cen
tna1'0lV do wysoko.'·ci iednej stopy. 

b) Odwrotnem dzialanie1n, czyli za11lian{t pa1·11 
na wod(J, ot1~zy11tuje1ny i~ sauliJ JJ01'uszajqcq s'il~. 

. Powiedzielismy wyzej ze tlok w rurzc porusza 
si~ odpowiednio wytwarzaniu pary. Oczywiscie 
dzieje si~ to tern pr~dzej, im wi~cej ciepla udziela 
lampu dnu l'ury, a zatem i wodzie. Dowiemy si~ 
pozniej jak wiele wody wyparujemy, uzywaj~c do 
tego celu l funta w~gla; teraz zas WCZillY pod uwa
g~ ilosc potrzebnego ciepla, aby zitnn~ wodQ za
gotowac, a gotuj<l!c~ siQ w par~ tejzc satnej tenlpe
ratury zan1ienic. 

vVysta \Vtny sobic ze lampa pod rur~ pali siQ je .. 
dnostajnie, i dlatego ndzieJa wodzie '\V rO\Vnych 
peryodach czasu jcdnakow~ ilosc ciepla. Wystaw
my sobie dalej ze nasz 1 cal szescienny wody jest 
w takim stanie temperatury, iz eokol,viek oziQbio
ny, zacz~lby marzn~c. Podstawtny nastQpnie za· 
palon~ lampQ i obserwujmy czas potrzebny do za

gotowania si~ rzeczonej wody, czyli czas uplynio
ny od podstawienia zapalonej lampy, do chwili 
kiedy tlok zacznie si~ poruszac; przypusctny ze 
to b~dzie 1 godzina lub 1 minuta. 

Uwazajmy jeszcze na czas dop6ki woda nie wy ... 
paruje zupelnie, a przekonan1y si~ 7.e ten ostatni 
5 '/!. godzin lub 5 1( 2 minut wynosi; zkt!d 'vplywa 
ie 5 1/ 2 1·azy lyle czasu pot1·zeba a by danq 1nasse go
tujqceJ sie zvody lD }Jal'fj zanzieni6, jak aby te sam~ 
1nass~ zvody od punktu ma1,zniecia do 7Junktu goto-. . , wanza SUJ og1,zac. . 

Prawidlo to jest nadzwyczaj wielkiej wagi, bo 
przekonywa nas ze aby gotuj~c~ si~ wod~ w par~ 
zamienic, potrzeba 5 r/1. razy tyle materyalu opalo-
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wego, ile go potrzeba do zagotowania wody od I mk~i~my w jakiem nacz!niu. Jeze,li.teraz 51/2 c~li 
stopnia marzni~cia! · . s~esCJenny?h wody na 0 tam wpu~CJmy, t? ~amu:-

I pod innym wzgl~dem jest to. prawi?lo szcze- mq. z~mk~I~tq. par~. na wo~fil·. czyh,. wyrazaJl!C SI~ 
g6lniej uwagi. godne. W stawiaj~c Cieplo~Ier~ w wy· techmczn~e, ~ara s~~ za~~sci, a WJ~c otrzy~a"!y 
twarzaj~c~ 81 ~ par~, przekonywamy SlQ ze nam w naczyn1u 6 Y2 cal1 szesc1ennych wody, t . .1· 5 Y2 

pokazuje ten:ie sam stopiell c~ep~a ~o i w gott~jl!cej wpuszczo?ej_ wody, a ~ cal szeS?i~nny_ w ~sz~~lcie 
sie wodzie; a ze woda, przy ctsntentu 15 funtow na pnry w temze naczyn1u b~dC!CeJ 1 zaJIDUJ~CeJ po
l .,cal kwadratowy, gotuje si~ w 100°, tylez wi~c przednio przestrzet11 stopy szesciennej. Owe 6 1) 2 

stopni rna i para z niej powstala. Pod cis~ieniem caliszesciennych wody maj~ obecnie cieplot~ 100°, 
30 funtow aotuje si~ woda w 121 o, wi~c i para t. j. t~, ktor~ wlasnie dopiero co zag~szczona para 
z niej wytw~rzona t~ sam~ temperatur~ posinda. posiadala. A zatem para, zamieniaj~t-c si~ w wod~ 

Coz si~ wi~c dzieje z t~ nadzwyczaj wielk~ ilo- 100°, rzeczone 51/2 cali szesciennych dolanej wo
sci~ cieplika, ktorego si~ wodzie przez ci~gle pa- dy od 0° do 100°, czyli od punktu marzni~cia do 
lenie dostarcza. punktu wrzenia, ogrzala, a udzielaj~c jej tego cie-

Poniewaz ogien, ogrzewaj~c wod~ przez 1 go- plika, przechodzi sama do stauu z ktorego przez 
dzin~, podnosi jej stopien ciepla do 100°, to przybywanie cieplika po,vstala. 
ogrzewaj~c j~ dluzej, pr:tez 5 t j 2 godzin, powinien- Dowiedlismy wi~c ze cieplik ukryty albo uwi~
by j~ podniesc do 5 1/ 2 razy 100o, t j. do 550°, ziony 'v parze, a cieplomierzem nie pokazany, jest 
czyli ze powinnaby otrzymac cieplot~ 650tJ nim dostatecznym do przeprowadzenia 5 1

/ 2 razy wiQk
zupelnie wyparuje, czyli cieplot~ o 250° wyzsz'! szego ci~zaru 'vody od punktu marzniQcia do 
od cieploty rozpalonego do czerwonosci ielaza. punktu zawrzenia. 
To jednal{ podnoszenie si~ cieploty niema miejsca, Jest to wazny wypadek w ocenianiu kosztow 
gdyz para, pomimo ze tak nadzwyczajn~ ilosc cie- wydobycia sily pary. !lose otrzymanego ciepla 
pla zuzyla, nie sta}a SifJ przez to gorfJtSz~ od gotu- Z jakiegokolwiek Inaterya}u tejze samej w}asnosci, 
j~cej siQ wody. Gclziez wi~c jest to cieplo, i dla- co do ilosci jest w jednakowym stosunku. Potrze
czego nie pokazuje go cieplomierz? ba 6 1/ 2 razy tyle paHc, azeby "\vod~ 0° w par~ za. 

Na pierwsze pytanie latwo odpowiedziec, i ju- tnienic, ile aby j~ ty lko do punktu zawrzenia 
zesmy nan odpowiedzieli. Cieplo ukrywa si~ 'v pa- ogrzac. Jezeli znow woda rna np. 25° ciepla, do 
rze, jak to zaraz okazemy. Drugie pytauie si~ga pnnktn zawrzenia potrzeba tylko o 7 t? 0 podniesc 
az do samych granic nauki, dlatego o nien1 tutaj jej cieplotfJ; aby j~ zas wyparowac, nalezy 550° 
zamilozamy. Cieplo ukryte w parze, a przeciez ciepla dostarczyc, czyli razem 625o, albo 8 1/ 3 razy 
cieplomierzem nie wskazane, nazywa si~ cieplilrie1n 1 tyle, ile potrzeba aieby j~ zagotowac. \V niniej
u/r1·ytyu~ albo utajonym. W ... tych slo,vach zamyka szem do,vodzeniu mojem, n1ow.i Dr. Lardner 1), 

si~ tylko sama nazwa niedostrzezonego cieplika, wzi~lem za zasad~ ze woda pod zwyczajncm ci
blizszego zas wyjasnienia tego zjawiska nateraz snieniem 15 fhntow na 1 cal kwadratowy parowa
udzielic nie mozemy. n~ byla ( jak np. w otwartem naczyniu, gdyz ci-

Mowi siQ: cieplik zostal uiyty do przepro,vadze- snienie powietrza ty le wynosi). ~Ioznaby si~ obec
nia wody ze stanu cieklego w gazowy; cieplik zas nie zapytac: co b~dzie mialo miejsce pod wply
utrzymuj~cy wod~ w tym stanie nie daje si~ na cie- wem inn ego cisnienia i innej cieploty? Czyby np. 
plomierzu postrzegac. I tu znow mowimy o tej parowanie nie moglo si~ uskutecznic z niejak~ 
samej rzeczy w inny sposob, nie daj~c o niej bliz- oszczQdnosci(! ciepla, a zatem i materyulu opalo
szego 'vyobrazenia. Powiedzielismy ze 550° cie- wego? Byloby to w samej rzeczy we wzglQdzie 
plika ukrywa si~ w parze, choc go nie pokazuje kosztownosci sily pary bardzo wazn~ rzecz~. Ta 
cieplomierz. Za dowod mogloby juz to posluzyc, jednak oszcz~dnosc nie rna tutaj miejsca, doswiad
ze ogien 5 Y2 razy wi~cej jednostajnego cieplika czono bowiem ze pod jakiem cisnieniem parowa
dostarczyl, od 100° potrzebnych do zagotowania nie rna miejsce, takiegoz czasu i takiejze ilosci cie
wody. Lecz to zdolamy jasniej wytlumaczyc. pla potrzeba azeby tem samem paliwem t~ sam~ 

Te 550° moz,e~y napowrot z pary wydobyc. ilosc wody w par~ zamienic; tylko ze wi~cej cza· 
Jedn~ stopQ szesctenn~ pary 100 stopniowej, wy-
tworzon~ z J. ednego cala szesciennego wody, za- 1

) A rudimentary treatise on the steam engine, for the use 
of beginners. London, 1848. 
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su uplynie i wiQcej spotrzebuje siQ ciepla, gdy wo- J ezeli przeto parujemy wodQ pod cisnienien1 
da pod cisnieniem 30 fun tow na cal k\vadratowy ktorego punkt wrzenia dopiero przy 150° tna miej .. 
dopiero przy 121 o ogrzania parowac zacznie. Two- see, (to jest 67 fun tow na 1 cal kwa.), to ukryty 
rzenie sifJ wifJc pary post~puje tutaj prQdzej, po- cieplik pary 'vynosic hQdzie 500°; gdyby punkt 
niewaz para o tyle stopni ciepla mniej ukrywa. wrzenia mial miejsce dopiero przy 200° (pod cisnie
Tak nazwany ukryty albo utajony cieplik pod niem203°funto'v na 1 cal kwadratowy), to ukryty 
wi~kszem cisnieniem jest o tyle n1niejszy, o ile cieplik pary wynosilby 450° it. d. 
cieplo do wrzenia potrzebne jest wi~ksze. To za- Jest to nader osobliwe zjawisko; przyj~c jednak 
ten1 szczegolne zjawisko tak wyrazic mozna, ze musimy za normfJ ze uzycie materyalu opalowego 
summa uwi~zionego i wolnego (t. j. cieplomierzem zawsze jest jedno i to ~amo, pod jakiemkolwiek 
wskazanego) cieplika zawsze jest ta sama, t. j. cisnieniem woda zamienia sifJ w par~. 
okolo 6500. J 

• 
• 

P0LNOCNO-WSCBODNIA AFRYKA 

POD WZGLJ41DEM PRZYRODY 1 ). 

Nauka wiecznie jest nienasycon~. Z nami~tn~ 
ciekawosci~ stara siQ ona przenikn~c najgl~bsze 
tajniki przyrody i poznac wszystko co tylko pod 
zmysly lub wyobrazenie podpada. Powoluje ona 
kaplanow, ktorych zapala milosci~ prawdy, czy· 
ni~c ich przez to zdolnemi do nn,j,vi~kszych po
swiQcen. Ludzie ci nie ~zcz~dz~ niczego, nic ich 
nie wstrzymuje; z podziwienia godn~ staloscich na
razaj~c wlasne zdrowie i zycie, staraj~ siQ prze
zwyciQzyc tysi~c~ przeszkod, aby tylko na oltarzu 
nauki zlozyc choc jednQ ofiarfJ. Z takich to ofiar, 
z tych groszow wdowich przez wieki dobrowolnie 
skladanych, stan~l dzisiejszy gmach wiedzy ludz
kiej, w ktorej nauki przyrodzone nieposledni'! gra
j~ rolfJ. Mialy ony w rozmaitych czasach istnienia 
rodu ludzkiego licznych zwolennikow, ludzi z ge
niuszem rozleglym i plodnym, poswi~caj~cych swe 
zycie na badanie i poznawanie tworow do panstwa 
ich nalez~cych. W pocz~tkowem ksztalceniu sifJ 
nauk przyrody mozna bylo jednemu czlowiekowi 
obj~c caly zakres odnosz~cych si~ do nich wiado
mosci, ale gdy te w kolei wiekow coraz bardziej 
zaczynaly siQ rozszerzac, liczba faktow tak niesly
chanie wzrosla, ze naturalisci zmuszeni byli roz
dzielic si~ prac~ i badac pewne tylko oddzialy. 

1
) Przerobione podtug dziefa ,Reiseskiz.zen aus Nord·Ost· 

Afrika'' przez Dr a Brehm 'a. Jena, 1855. 

Ks~GA SwrATA. Cz. I. R. VI. 

Jedni wiQC spojrzeli w gor~ i za pomoc(} teleskopu 
uwazali tysi~ce gwiazd swiec~cyh nad naszemiglo
wami, odkrywaj~c ich drogi stale wszechmocn~ 
zakreslone rfJk~; drudzy przeciwnie szybami ko
palni wchodzili we wnQtrze ziemi, badaj~o jej sklad 
i tworzenie siQ; inni dzwonami nurk6w zag!~biali 
si~ w otchlanie oceanu, azeby poznac pru'tstwo 
Neptuna; inni nakoniec zapuszczali siQ w obce 
kraje, by zbadac powierzchni~ naszej planety, Ju
dy na niej zyj~ce, faunQ, florfJ i lete~ rozmaitych 
okolic. Dawniej podroze takie odbywano nadzwy
czajnie rzadko; naturalisci, zyj~c w obr~bie swo
jego kraju, uczyli si~ z dziel tylko, a nie z zywej 
przyrody; ale tez dawniej wyprawa w niedalekie 
nawet strony bardzo znaczne poci~gala za sob~ 
koszta i byla niebezpieczn~. Cz~sto wtedy napo
tkac bylo mozna bandy rozbojnikow, maj~ce 
schronienie w obszernych lasach powierzchni~ Eu
ropy pokrywaj~cych; mozni wiQC tylko panowie, 
z calym pocztem swych slug i domownikow, mogli 
odbywac podroze, a ze nauki, jak dzisiaj tak i po
przednio, zawsze malo miQdzy bogaczami znajdo
waly przyjaciol, z tego tez powodu dokladne po· 
znanie obcych cz~sci swiata dlugo nast~pic nie 
moglo. Slabe tylko i czQsto bajeczne wiadomosci 
o tamtych stronach przywozili nam missyonarze, 
wysylani przez duchowienstwo dla nauczania dzi
kich ludow pierwszych zasad religii, oraz handlu. 

20 

• 

' 



154 

j~cy, ktorzy dla wlasnych materyalnych korzysci 
z temi odleglemi krainami zawi:}:zywali stosunki. 
Od czasu przeciez jak srodki kommunikacyjne 
znacznie ulatwionemi zostaly, jak dobroczynne 
swiatlo cywilizacyi rozlalo swe ozywcze promie
nie na mieszkancow poludniowej i wschodniej pol
kuli swiata, i ci lepiej zacz~]i pojmowac prawa go
scinnosci, liczni podroznicy rozbiegli si~ w rozma-
• I • I ... • • 

1te strony naszeJ stare} ztemL 
Starano si~ przejrzec kazdy niemal zak<}tek, po

znac co bylo nieznanem' wyjasnic co zostawalo 
w ciemnosci. Massa odkryc zablysla na horyzon
cie nauk przyrodzonych, odkryc nadzwyczajnie 
waznych, rzucaj~cych zupelnie no we swiatlo i 
zmieniajq,cych porz'!dek dotychczasowych wiado
mosci. Wszystko to stalo si~ powodem ze podro
zom przyznano ogolnie niezmiern~ wag~, a ich su
miennym opisom wartosc zrodlow(}. Ony to staly 
si~ dzisiaj konieczn~ potrzeb~ i jedyn<} naini~tno
sciC! szczegolniej mlodych naturalistow, a liczne nie
bezpieczenstwa i nieprzezwyci~zone prawie prze
szkody na jakie ich wystawiaj~, zamiast ostudzac 
zapal, powi~kszaj~ go tylko. Tym sposobem po
znalismy zycie i obyczaje naszych braci czerwo· 
nych, zaludniaj~cych niegdys Arneryk~ przed jej 
odkryciem, a dzis prawie wyginionych i szukaj~
cych scbronienia w rozleglych dziewiczych' ~sach; 
poznalismy rozmaite pokolenia murzynow i ziemie 
przez nich zamieszkane. We wn~trze tylko Afryki 
do dzis dnia wkroczyc nie zdolano; trudnosci bo-
wiem s~ rzeczywiscie nieprzelamane. Rozlegle 
piaszczyste pustynie srodek tej cz~sci swiata okr~
zaj~ce, gdzie kropla wody nie odswiezy spragnio
nych ust strudzonego w~drowca, nieznosny upal 
rownikowego nieba dochodz~cy do 40 stopni, za
wsze tamowac b~d<l! wszelkie w tej mierze poku
szenia. Pomimo to jednakze poznanie srodka 
Afryki stalo si~ dzis zadaniem coraz wi~cej nabie
raj<}cem wagi w swiecie uczonym. Otaczaj<}Ce 
pustynie kaz~ si~ domyslac ze cz~stka ta ziemi 
nie dla ludzi jest przeznaczon<}; lecz wlasnie przez 
to nastr~cza si~ pytanie, jakie stworzenia wyzyc 
mog~ w tyro bezustannym upale ? 

J akkol wiek ciekaw'! bez zaprzeczenia pod 
wzgl~dem naukowym jest Afryka srodkowa, je
dnakze daleko wi~cej przyjemnosci dozna w~dro
wiec w jej cz~sci polnocno-wschodniej, gdzie b}o ... 
goslawiony Nil toczy swe fale. Zr6dla jego malo 
S<} znane, a oba hrzegi naprzemian to gorzyste, to 
plaskie, pokryte g~stemi lasami, lub zbozem zasia-

ne, daleko pi~kniejsze przedstawiaj~ widoki, ani
zeli rozlegle plaszczyzny. Przytem przerozne miej
scowosci s~ przytu!kiem ciekawych stworzen, 
ktore niecz~sto gdzieindziej napotkac moina. T~ 
to wi~c cz~sc zwidzac b~dziemy, przechodz<}C 
kraje przez kt6re najslawniejsza z rzek afrykan
skich przeplywa. 

I. 

Okolice gomego Nilu. 

Dwoma pot~znemi ramionami Nil toczy do mo
rza swe fale, ktore w przebiegu stumilowej prze
strzeni trwozyly i cieszyly naprzemian mieszkan
cow pobrzezy strasznemi wylewami, niszczq.cemi 
ich mienie, lecz zarazem uzyzniajt!cemi pola. U ro
dzajny Egipt, ze swemi ruinami swiq.tyn, poci:}ga 
nas mimowolnie ku sobie. Przychodz'! nam na pa· 
mi~c nauki ktoremi slynq.l przed laty, wystawia
my go sobie w calym blasku i pot~dze minionej 
chwili. Lecz olbrzymi krokodyl, wynurzajq,cy 
z posrodka wod sw~ paszcz~' sprowadza nas do 
rzeczywistosci, do terazniejszosci. Opuszczamy 
morskie brzegi, aby si~ udac w strony nad rzek~ 
polozone, przechodzimy kolo wiosek z ich pozle
pianemi chatami i zblizamy si~ do gor wapiennych, 
zawieraj~cych mnostwo skamienialosci, 0 ]{torych 
juz nawet Herodot wspomina. Gdzieniegdzie na
potykamy skrzydlatych krajowych 1nieszkancow; 
tylko slawnego lbisa, tego blogoslawionego po
slanca Bostwa, nigdzie znalezc nie mozemy. 

Pospieszn1y dulej na poludnie: Nubia przed na
mi. Jestesmy w Battn-el-Hadzar, najbardziej pu
stej prowincyi cal ego kraju, w jednej z najsmu
tniejszych okolic swiata. Wysokie, pionowo ster
cz~ce skaly wznosz~ swe nagie szczyty z posrod
ka wod strumienia, przeszkadzaj~c ich swobodne
mu biegowi. W<}zl{ie przesmyki pomi~dzy niemi 
wiecznie zmuszac b~d~ potok do przelewania si~ 
powolnego. Dlatego tez w czasie najwyzszego 
stanu wody nilowej powierzchnia jej w tern miej
scu wznosi si~ o 42 stop nad poziom najnizszy 
w kwietniu przypadaj~cy. Naprozno podczas bu
rzy balwany z szumem i rykiem uLlerzaj~ w twar
de skallono, staraj:}:c si~ za,vady te z drogi swo
j ej USUll:}:C: ony przeciez stojq,, i dlugo jeszcze ta· 
ki ej natarczywosci opierac si~ b~d~. Skaliste mas
sy caly kraj wyniosly i popi~trzyly, czyni~c go 
niezdatnym do uprawy i malo urodzajnym; Jecz 
strumien w ciq,glej znajduje si~ z niemi walce 
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Gdziekolwiek bowiem napotka kawalek plaskie
go rniejsca, zaraz osadza swoj nieoceniony szlam, 
i pokrywaj~c nag~ powierzchni'! najprzod urodzaj
DC! ziemi~~ a nast~pnie roslinnosci~, nasion sam do
starcza. Dlatego tez nierzadko zdarzy si~ napo
tkac w posrodku rzeki wysepki, pokryte bujn~ zie
lonosci~. s~ to miejsca naj milsze z calej ok olicy, 
na nich bowiem jnsno-zielone wierzby gl~boko po
zapuszczaly swe korzenie w szczeliny skal; ga
l~zie ich, g~stym lisciem porosle, stanowi~ schro
nienie dla tysiq,ca rozmaitych owadow, a tern sa
mem s~ miejscem stale go pobytu zawsze wesolych 
piewcow, jedynych prawie mieszkancow szcz~sli
wych wysepek. Tutaj to egipska g~s sklada swe 
jaja i wysiaduje je bezpiecznie, wiedz~c ze nikt nie 
b~dzie napnstowal przyszlego jej potomstwa; tntaj 
zm~czony pelikan odpoczywa po lowach, i niezgra
bnym dziobem poprawia swe pi~kne, jasno-r6zowe 
piora; tutaj rodz~ si~ wiecznie ruszaj~ce ogonem 
pliszki. Lecz blogi ten stan spokoju i szcz~scia 
trwa dot~d tylko, dop6ki nie nadejdzie pora de
szczowa; wtedy bowiem okolicznosci si~ zmienia· 
j~. Wyspy, pelne dot~d zycia, staj~ si~ naraz pu
stemi, poniewaz wszystkie stworzenia na nich b~
d~ce, przewidnj~c ogolne zniszczenie' wczesnie 
szukaj~ w ucieczce ocalenia W ody powoli wzno-

. szq, si~ nad zwykly poziom i w szalonym s'vyn1 
pQdzie unosz~ wszystko, tak iz stare tylko i gl~
boko zakorzenione drzewa opierajq, sifJ niekiedy 
ich niszcz~cemu wplywowi. Ale zato gdy Nil opa
dnie, nowa powstaje wegetacya, nowe i silniejsze 
jak przedtem rozwija si~ zycie. 

Lecz jei.eli zyzne s~ wyspy na rzece polozone, 
to cala skalista gleba kraju zaledwo jest w stanie 
male gatunki ptakow wyzywic; a przeciez i tu s~ 
ludzie ktorzy j~ ojczyzn~ zowi~. Ludzie ci w mi
lowych odst~pach buduj~ sobie male chaty, i byt 
swoj wyl~cznie zasadzaj~, moina powiedziec, na 
lasce strumienia. Z narazeniem zycia doplywaj~do 
cichych wybrzezy, z g6r prawie niedost~pnycb, i 
tam na szlamie niepokrytym wod~ posiewaj~ tro
ch~ ziarna. Cala wi~c powierzchnia ich pola zda
tnego do uprawy zalezy jedynie od poziomu wody, 
i jezeli ten jest nizki, to rosliny w g6rze b~d~ce 
dojrzaly juz owoc wydaj~, kiedy na dolnych za· 
czynaj~ dopiero listki porastac. Ten niepewny 
pion lichego zasiewu stanowi cale bogactwo mie
szkancow, ktorzy zreszt~ nic nie posiadaj~ i s~ tak 
biedni ze nawet rz~d egipski uwolnil ich od wszel
kiego podatku. Miejsca nie nosz~ce na sobie 
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og61nego pi~tna calcj okoli~y s~ prawdziwemi 
oazn.mi na pustyni, nagiej do tego stopnia, ze drze
wo palmowe, krzew, albo chata napotykane tu by
waj~ z okrzykami najwi~kszej radosci. W kraju tak 
rzeczywiscie biednym dlugo zostawac nie mozemy; 
wst~q,pilismy don w celu przyjrzenia si~ dwom pier
wszym kataraktom nilowym, w ch~ci uslyszenia 
silnego ich odglosu. Nie zatrzymuj~c si~ wi~c dlu
zej, pospieszmy dalej ku zrodlom rzeki. 

Okolica zaczyna si~ poprawiac, pustynia ginie i 
daleko zywszy kraj przedstawia si~ oczom naszym. 
Palmy tworz~ juz na mil~ dlugie lasy po obu stro
nach strumienia, ltt6rego brzegi przedstawiaj~ 
urodzajne pola; pierwsze zwrotnikowe ptaki za
czynaj~ si~ juz pokazywac. Na piQknych kwiatach 
trojesci (Asclepias pro cera) wisz~ drogiemi ka
mieniami blyszcz~ce kolibry, zapuszczaj~c w kie
lichy swoje dlugie j~zyczki, azeby si~ nasycic ich 
wilgoci'! lub drobniutkie owady z nich wydostac; 
rzadkie jaskolki ( Hirundo filicaudata) ze swoim 
dlugim widelkowatym ogonem migaj~ swiatelkiem, 
skoro podczas lotu promienie slonca padn~ na ich 
polyskown~ odziez; na najnizszych drzewach gru
chaj'! zywe papugo-gol~bie ( Oena capensis ), a na 
slomianych chatkach mieszkancow Dar el Mah
has spiewa sliczny malenki luszczak (Fringilla mi
tens etF. minima). Lecz im dalej na pbludnie, tem 
fauna i flora coraz bogatszemi si~ staj~. Od Dar 
el Dangola zaczynaj~ si~ granice zwrotnikowych 
okolic; obraz pustyn ginie, a natomiast wyst~puj~ 
skaly. Raz tylko : przedstawia jeszcze pot(Jzny 
strumien tak nazwan~ . trzeciC!- katarakt~, puste i 
nagie skaly, jakich obraz widzielismy juz w Battn 
el Hadzar. Lecz odt~d z kazdym stopniem szero
kosci powierzchnia staje si~ bardziej rown~, i mo
zna powiedziec ze teraz dopiero weszlismy we 
wlasciwe zwrotnikowe okolice. Atbara, jedyna 
rzeka zasilaj~ca Nil, toczy do niego swe wody; 
oba brzegi pokryte s~ lasami, w ktorych ch~tnie 
przeb ywaj~ malpy, szczegolniej szaro-zielone kocz- . 
kodany i cale stada perlic. 0 par(J stopni szero
kosci na poludnie zlewaj~ swe fale dwastrumienie, 
Bar el Azrek i Bar el Abiad, z kt6rych pol~cze
nia powstaje Nil: droga wi~c nasza rozdziela si~ 
w tem miejscu na dwie gal~zie i wypada nam po
stanowic kt6r~dy mamy dalej post~powac. Z sa
mego pocz~tku podrozy powiedzielismy sobie ze 
Nil b~dzie nas prowadzil, pytanie wifJC zachodzi, 
ktory n1ianowicie z obu strumieni za glowny uwa
zac nalezy. Jezeli jednakowe znaczenie wyrazow 
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,,Nil"' i ,,Azrek'' ( oba bowiem znacz~ niebieski) 
zdola nas uwiesc, wtedy strumien wytryskuj~cy 
z gor Abissynii b~dzie zrod!owym; lecz nowe ba
dania ucz~ nas przeciwnie ze Bar el Abiad jest 
w}asciw~ rzelt~, jej WifJC brzegami pojdziemy. 

0 par~ mil na poludnie od Chartum, terazniej
szej stolicy wschodniego Sudanu, lez~cej przy 
splywie obu strumieni, Bar el Abiad posiada sze
rokosc przechodz~c~ 3,000 krokow. Brzegi po 
obu stronach ma plaskie, i dlatego podczas pory 
deszczowej szeroko rozlewa zm~cone swe wody, 
pokrywaj~c ogromny obszar przyleglych pol. 
Wtedy to bardziej podobny jest do jeziora anizeli 
do strumienia. Ale zato gdy wody opadn~, ujrzy 
podroznik oba brzegi pokryte urodzajnym szlamem. 
a na nim w nieprzerwanym ci~gu ogromne mnostwo 
ptakow. Tysiq,ce g~si egipskich (Chenalopexaegip
tiacus ), czapli ( Ardea cinerea, alba, garcetta, Lin
dermayeri, Bturmii, etc.), bocianow (Ciconja alba), 
zorawi (Grus cinerea et virgo), roznych ibisow 
(Ibis religiosa, Hagedasch, falcinella, comata), oraz 
wiele innych ptak6w kr~zy nad wod~ i brzegami, 
szukaj~c pozywienia. Zycie to, praca, krzyki i 
wrzawa, jakich nikt wyobrazic sobie nie zdola. 
Zdumiony w~drowiec niema slow dla oddania tego 
co widzi. Jak tylko oko jego si~ga, wsz~dzie roz
ci~gaj~ si~ lasy, z kt6rych do tego chaosu rozlicz
nych tonow przybywajq, jeszcze pomi~szane 
wrzaski malp i papug. Na plaskich szlamem po
krytych brzegach, lub malych wysepkach w srod
ku strumienia, rozci~ga krokodyl pancerzem okry
te cialo, a od czasu do czasu wynurza z 'vody nie
zgrabn~ S\V~ glow~ kon milowy (Hippopotam) dla 
ocletchni~ciapowietrzem. Zreszt~ taka massa stwo
rzen napelnia te strony, ze kazdy dzien przedsta
wia nam cos dot~d niewidzianego, kazdy sprowa
dza przed oczy nowe rosliny lub nowe zwierz~ta. 
Zycie tutejszych mieszkancow nosi takze wlasciwy 
i mozna powiedziec wyi~czny charakter; wioski 
ukryte w lasach i po najwi~kszej cz~sci malo wi
doczne, posiadaj~ niezliczone trzody wielbl~dow, 
bydla i owiec. 

Nie zdaje si~ azeby Nil Bialy ( tak bowiem zo
wie si~ strumien ktorego brzegiem post~pujemy) ku 
poludniowi, jak niekt6rzy utrzymuj~, coraz plyt
szym si~ stawal. Przy Eleis, ostatniej prowincyi 
nalez~cej do turecko-egipskich posiadlosci, przy
biera on nadzwyczajn~ szerokosc' tak iz zegl~rz 
~rodkiem plyn~cy brzeg6w dojrzecby nie m6gl, 
gdyby ich nie odgraniczaly drzewa, nieprzerwa-

nym po obu stronach c~~gn~ce si~ laricuchem. La
sy te, zlozone z drzew g~sto przy sobie rosn~cyc~, 
s~ miejscami wypoczynku pelikanow, czapli, ibi- . 
sow, grzeczai (Mycteria ephippiorhyncha) i mar
skich orlow (Haliaetos vocifer) oraz schronieniem 
bord Szilluk i Dinka Negr6w. 

Tu, na granicy krajow nalez~cych do egipskie
go berla, zaczynaj~ si~ puste lecz wspaniale okoli
ce Bialej rzeki, ktora przedzieraj~c si~ pomi~dzy 
licznemi wyspami, powoli toczy spienione swe fale 
na polnoc. Brzegi i wyspy pokryte s~ odwieczne
mi lasami, zawierajt!cemi drzewa nadzwyczajnej 
wielkosci; strumien, rozdzielony na mnostwo~dro
bnych i plytkich kanalow, zarasta 'v wielu miej
scach wodnemi roslinami. Cisza panuje zupelna i 
tylko kiedy niekiedy przerywa j~ pluskanie si~ 
w rzece nilowego konia albo krzyk jakiego ptaka 
wodnego. 

Lecz obraz wkrotce si~ zmienia. Wyspy, za
tniast starodrzewem, pokryte s~ tylko wiotk~h buj
nie na szlamie rosn~c~ trzcin~. Brzegi plaskie, r6-
wniez trzcin~ tylko zarosni~te, nie zaslaniaj~ juz 
widoku, i w znacznej dopiero odleglosci podwoj
ny rz~d drzew odgranicza rzek~ od stalego l~du. 
vV wielu miejscach widziec si~ daj~ ludne wioski 
pokolenia murzynskiego Szilluk, ktore liczy do 
trzech milionow ludzi, zamieszkuj~cych 7,000 wio
sek i trudni~cych si~ wyl~cznie upraw~ roli oraz 
pasterstwem. Nigdzie tez nie mozna napotkac 
swietniejszych i bujniejszych plod6w rolnych jak 
tutaj, chociaz ziemia pod wzgl~dem urodzajnosci 
ust~puje wielu okolicom nad brzegami strumienia 
poloionym. Pi~kne i liczne trzody stanowi~ maj~
tek tego spokojnego ludu, ktory j ednakze przez 
nieprzyjaciol napadni~ty natychmiast kij pasterski 
na lane~ zamienia i odwaznie stawia siQ do walki. 

Prawie pod 10 stopniem szer. pol. wpada do 
rzekiBialej Sobat, najbatdziej ku polnocy polozo
ny strumien zasilajq,cy jej wody. Tu oba brzegi 
porosle s~ wysok~ traw'!, w ktorej przebywaj~ 
cale stada sloni, zyraf i bawol6w. Trawa ta po
kry"'a powierzchni~ prawie trzech stopni szero
kosci geograficznej, i na poz6r, szczeg6lniej zda
leka, wydaje sifJ mi~kk~, lecz rzeczywiscie jest 
grub~, najezon~ cienkiemi, twardemi i ostremi kol-

• cam1. 
Nasiona r6znych ciekawych roslin, nieznanych 

prawie zupelnie botanikom, s~ w czasach niedo
statku codziennym pokarmem okolicznych mie· 
szkanc6w. Te lasy trawiaste zawieraj~ nieznany 
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swiat zwierz~cy; rozliczne owady muchowate rojq, 
si~ tu 'v bajecznej obfitosci, a o wielu z nich natura
lisci we ale nie wspominaj'!. Tutaj strumien podczas 
pory deszczowej tworzy juz nie jezioro, ale mo
rze, zalewu bo,viem rozlegle naokolo plaszczyzny; 
W czasie zas najnizszego stanU wody ffZedsta\via 
jakby archipelag tysi~ca wysepek. Nieprzeliczone 
mn6stwo kanalikow, kt6remi woda zaledwie wi
docznie przeplywa, otacza te wysp y, tak iz zeglarz 
srodkiem plynq.cy bardzo cz~sto nie wie ku kt6re
mu .ma S\voj statek skierowac. Tutaj zyje pokole
nie murzynskie Nuer, ktorego rzadkie mieszkania 
stoj~ pojedynczo i daleko od siebie. W kraju do 
tego pokolenia nalezq.cym wpada do Bialego Nilu 
Bar el Rasa!, strumien trudny do zauwazania, po
mimo ze wody jego s~ dose obfite. 

Kraj Nuer6w grauiczy dalej z zamieszkanym 
przez pokolrnie Kik, ktore zdaje siQ zyje gl6wnie 
rybami, polawianemi tu w znacznej obfitosci. J edy
nem tez prawie zatrudnieniem tego narodu, mieszka
j~cego w malych i n~dznych chatach, jestrybol6w
stwo. Dotyka on na poludnie ziem nalez~cych do 
murzyn6w IIeliab i Bor, z ktorych pierwsi zamie
szkuj~ prawy, a drudzy lewy brzeg rzeki. Pod 6 
stopniem p6lnocnej szerokosci rozdziela, si~ stru
mien na dwa glowne ramiona, obejmuj~ce mn6stwo 
wysp zamieszkanych przez rozmaite pokolenia. 
1\lliQszany las wyst~puje znowu na obu brzegach, 
bujniejszy i bogatszy jak gdzieindzieJ, zielone pal
Jny wznosz(!. swoje korony nad inne wspaniale 
zwrotnikowe drzewa, a swiat zwierz~cy zamiesz
kuj~cy te lasy lisciaste, trawiaste i trzcinowe jest 
tak rozny i obfity, jak nigdzie dot~d. Zdaje si~ ze 
natura, b~d~c tak hojn~ dla zwierzt};t, nie zapo
mniala i o czlowieku, mieszkaj~ce tu bowiem po
kolenie Zir tak pod wzgl~dem £zycznym jakotez 
i moralnym stoi daleko wyzej anizeli inne Indy 
murzynskie. Zaj1nuje si~ ono, podobnie jak inne, 
upra\V~ roli i chowem bydla, lecz doprowadzi!o te 
zatrudnienia do znakomitszego stopnia rozwoju. 

\rV stronie poludniowo-zachodniej znajduje si~ 
dose wysoka gora, z kt6rej pochodzi wyborne ze
lazo, uzywane na bron przez wszystkie narody 
murzynskie; lezy ona w ziemiach pokolenia Bari, 
najszlachetniejszego z lud6w nad tym stn1mieniem 
zyj(!cych. 

W miejscu poza wyspami polozonen1, gdzie oba 
ramiona razem jeszcze toczq. swe fale, strumien 
przybiera zn6w milow~ szerokosc, lecz zarazem 

staje sig tak plytkim, ze lekka nawet l6dz dnem 
swojem szlamu dotyka i tylko usiln~ prac~ dalej 
przesuwan~ bye mozc. Krokodyle i wodne ptaki 
wystQpujq, znow w znacznej obfitosci. PostQpuj~c 
dalej, zobnczymy ze to prawie zupclnie plaskie 
koryto powoli rozszerza si~ jeszcze' ale wody 
zrnuszone s~ z szum~m przedzierac siQ przez w~z
kie ujscia, skttly bowiem cale dno strumienia wy
scielaj~ i t\vorz~ prawdziwq, katarakt~, poza kt6r~ 
wody w kilka kana.low zebrane gint1 w gor.zystych 
okolicach. 

Z tych to zbyt niedokladnie jeszczc poznnnych 
okolic najciekawszej na swiecie rzeki przywie
ziono <lo Anglii w roku 1849 szczeg61nego ptaka, 
kt6rego Gould uwaia za typ nowego rodzaju i 
stawia w ogolnym szeregu pomi~dzy l~akojadcm 
(Cancroma) i 1\]nsakiem (Dromas). No,vy ten ro· 
dzaj, nazwany BalaenicejJS, cechy rna nnstQpuj~ce: 
dzi6b dwa razy tak dlugi, nieco szerszy i prawie 
tak wysoki jak glowu; gorna jego warga na wierz
cholku prosta, po bokach sklepista, a w koncu 
mocno zw~zona i hakowato na dol zagi~ta, dolna 
zas przy nasadzie nieco zw~zona, nast<apnie roz
szerza si~ i lukowato konczy. J <azyk gruby, mi~si
sty, przy kof1cu t,var<ly i rogowaty. Dlugie, v.r~z
kie, w bruzdachlez~ce nozdrza w CZQSCi blon~ za
kryte. Szyja kr6tka i gruba, nogi dlugie i mocne; 
palce zakonczone wydatnemi pazurami; skrzydla. 
silne, si~gaj~ce do konca ogona, z dwunastu r6· 
wnych pi6r zlozonego. 

Jedyny gatunek, zwany przez naturalist6w Ba
laeniceps 1·ex, a u Arab6w Abu-Markub, rna npie
rzenie na calcm ciele popielato-szare, na grzbiecie 
ty lko, szczycie glowy i piersiach ciemniejsze; na 
reszcie ciula kazde piorko jest jasniej obwiedzione; 
pod oczami znajduje si~ mala tr6jk~tna latka, bar
dzo krotkiemi szarobialemi piorkami pokryta. Na 
wierzchu glowy czubek z najciemniejszych pior 
zlozony. Dzi6b u samc6w jest z6ltawy, u samic 
rozowawy. T~cza w oku jasno-z6lta niekiedy bia· 
la. Nogi pokryte lusk~ drobn~ i niewydluzon~, 
jak u\ wi~kszej cz~sci brodz~cych. 

Wielkosc calego ciala wynosi przeszlo 4 stopy, 
dlugosc ogona 10 cali, skrzydel 2 stopy i 4 cale, 
dziobu 8'/2 cali, sredniego palca bez pazura 5 cali 
9 linij, a tylnego, r6wniez bez pazura, 3 cale. 
Wymiarami temi samice nie zdaj~ si~ roznic od 

, 
sam cow. 

Baron Heuglin, kt6remu powyzszy opis zawdzi~-
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czamy, podaje jeszcze o tym ciekawym ptaku na
stQpuj~cc szczeg6ly: 

,,Gdy pierwsze egzemplarze naszego ptaka do 
Europy przybyly, duzo uplyn~lo czasu zanim do
czekano si~ ich wi<accj. Dopiero w zimie 1853 r. 
jeden z moich znajomych, ktoremu do towarzy-
stwa dodalem strzelca znaj~cego okolic~, podr6-
zuj~c nad Bialym Nilem, znalazl go znowu w kra
ju Kik, pomiQdzy 7 i 8 stopniem szerokosci pol , 

, . . 
nocneJ. 

,Zyje on pojedynczo w niezamieszkalych miej
scach, pomi~dzy wysokiemi trawiastemi laeami. 
Nad Biale} rzek~ napotyka si~ go prawie wyl~cznie 
tylko w kraju murzyn6w Kik; obfitszym j est w za
chodniej stronie, nad strumieniami peryodycznie 
podczas pory deszczowej tocz~cemi swe wody, a 
szczegolniej nad Niborem, plyn~cym rownolegle 
od Bialcj rzeki. 

,Jest on trwozliwy i w r'azie najmniejszego nie .. 
bezpieczet1stwa kryje si~ w swych lasach trawia
stych; z postaci najbardziej zbliza si~ do Marabu, 
lot ma krotki i nizki. Zywi si~ rybami, kt6re lowi 
swoim szerokim dziobem, cz~sto po piersi stoj~c 
w wodzie. Raniony siada i rozpaczliwie silnym 
dziobem broni si~ napastnikowi. vV czerwcu bu .. 
duje sobie gniazdo na dwie stopy wysokie, przez 
proste nagromadzenie na ziemi~ trawy, trzciny i 
roznych roslin. 

,,Dotychczas nie slyszano jego glosu, tylko od 
czasu do czasu krotko trwaj~ce klapanie, pocho
dz~ce jak si~ zdaje od szybkiego otwierania i za
my kania dziobu.'' 

Rycina obok dol~czona przedstawia wierny 
obraz tego ciekawego ptaka. 

( Doko/tczenle w nasl[Jpny1n zeszycie ). 

• 

NAJWYZSZA G0R A NA ZIEMI. • 

1 

Na jedne1n z ostatnich posiedzen towarzystwa cholek tej gory podniesiony jest nad powierzchni~ 
geograficznego w Bengalu, pan Thuillier doni6el morza 29,002 stop, gdy tymczasem wysokosc 
zgromadzonym ze pulkownik 'Vaugh ukonczyl po- Kunchinjinga wynosi tylko stop 28,156, a Dawa
miar wysokosci szczyt6w lnncucha I-Iimalaja. Wy- lagiri (przez wielu dot'!d uwazanejnanajwynioslej
padkiem tej pracy jeat pewnik ze gora Kunchinjin- sz~) 26,826. Dla ust europejskich niepodobie.ti
ga nie jest, jak dotychczas mniemano, najwyzszym stwem jest wymowic miejscowe miano nowozmie
punktem naszego globu. Godnosc ta nalezy si~ go- rzonej gory; pan Waugh przeto nazwal j~ 1JJont 
1~ze polozonej o 100 mil (franc.J dalej na zachod, Everest, na czesc jednego z dawniejszych bada
mi~dzy Kunchinjinga i Katmandu. Spostrzezenia czow lancucha Himalaja. Obecnie oczekiwane s~ 
pulkownika Wo,ugh dowiodly niezbicie ze wierz- w Europie blizsze o tej g6rze wiadomosci. 

ZWALISKA PALMIRY. 
• 

Pomi~dzy Eufratem i wzgorzami Palestyny roz- ga ona na polnoc okolio miasta Alepu, na polu
ci~ga si~ pustynia na par~ set mil rozlegla. Dosi~- dnie zas granic Arabii. Palt!CY piasek pokrywa j, 

• 
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od wiek6w, a sztuka budownicza, kt6ra niegdys tu polozonemi. Pl'zez przeci~g 450 lat history& 
miala tam obszerne miejsce popisu, przez pozo- zostawia w cieniu zupelnym dzieje Palmiry. Do
stale szcz~tki gruz6w i kamieni przemawia o da- piero za czaso\V l{zymian, na slo lat przed Cbry
wnem swem i tnicniu. Zwierz~ta drapiezne, kilka stusem, odczytujen1y nazwisko Thadmor. Do,via
rodzajow k6z dzikich i koczuj~ce, chciwe lupu po- dnje1ny si~ ze Marek Aureliusz, w6dz rzymski, zaj~l 
kolenia Arab ow, s~ jedynemi istotami organiczne- je i zrabowal, za karQ ze uzyczylo pomocy Par
mi zamieszkuj~ce1ni tameczne okolice. tom, kt6rzy wtedy wiedli wojnQ z pot~zn~ rze-

W posrodku tej pustyni, syryjsk~ zwanej, o pi~c cz~pospolitq,. Z powodu niezmiernych bogactw 
dni drogi od Damaszku, napotykamy w smutnem tego miasta' mowi jeden ze spolczesnych pisa
i cichem ustroniu wspaniale zwaliska Palmiry. rz6w, zolnierz rzymski, chciwy lnpu, szedl na 
Starozytnosc nie pozostawila nam nic nad te rui- obl~ienie jak na jakq, uroczystosc, lecz oczeki
ny godniejszego podziwu. wania jego zostnly zawiedzione, gdyz przezorni 

mieszka11cy pouciekali ze swemi skarbami przez 
VVyobraZmy so hie przestrze:U pi~cio-milowego pustynil! za Eufrat, a wchodzl!ce wojsko zastalo 

okr~gu, pokryt~ wi~cej jak trzema tysiqca1ni miasto pustem i ogoloconem. 
slupow i kolumn ze sniezno-bialego marmuru, .. 
podzielonych na roznoksztaltne gruppy, w wie- Po tej drngiej k~tastro:fic ciche milczenie po-
lu miejscach symetrycznie rzQdem ulozonych i krywa dzieje Pahniry, az do trzechsetnego roku 
tworzq,cych jakoby dlugie alee, gin~ce w nie- naszcj ery. Wtedy uknzuje siQ nam znowu w pel
zmierzonych okiem obszarach pustyni. U '\vielu ni blasku i chwaly, wraz ze sw~ bohatersk~ kro
z tych slup6w brak g6rnej czQsci, wi~ksza ich je- low~ Zen obi~, znakomite w dziejach za panowa
dnak liczba doszla nieuszkodzona do naszych nia Galliena i Aureliann zajmuj~c miejsce. Tak 
czas6w, tworz~c wysokie portyki i wspaniale wysokie bylo mniemanie w tern miescie o wlasnej 
kruzganki. Potni~dzy temi kolumnami-lei~ kupy sile, ze gdy Rzym od niego holdu poddanstwa 
gruzow, przysypatle piaskiem i zloione ze szcz~t- zaz~dal, odm6wilo mu i rozpoczQlo walkQ z ol· 
k6w gzyms6w' kapiteli' postutnent6w' plasko- brzymem swiata na zycie lub smicrc. w tej bo
rzezb i ozd6b rozmaitego rodzaju, wyrobionych haterskiej walce, bogatszej od kartaginskiej w wiel
z kosztownego marmuru. Nagrobki najrozmaitszej kie czyny, upadla Palmira po <llugich zapasach. 
postaci otaczajq, w duzem p6lkolu wyzsze, w~asci- Aurelian zdohyl j~ szturmem, wyt~pil j ej obron· 
we zwaliska miasta. c6w, ocldal miasto swym 1egiom na rabunek, a 

Napr6znobysmy szukali \V historyi nieprzerwa- nast~pnie spalil je i zrownal z ziemi~. W zi~tq, 
nego szeregu wypadk6w tego siedliskaolbrzy1nich do niewoli Zenobi~ przywi6z} w tryum.fie do 
bogactw sztuki i wiedzy, punktu zbiornego dla Rzymu. 

hnndlu cah~j polkuli ziemi. Thadmor zowie je Palmira nie powstala juz po tym upadku. ·wpra
biblia, miasto paltn, zbudowanc na pustyni przcz wdzie zalowal cesarz wandalskiego zniszczenia. 
Salomona, ,Sa/OJJlO aedificavt't Paltnirau1 'in dese'J'- najwspanjalszego z miast w swiecie i wydal edy kt 
to", mowi pismo S\Vi~te . Po dzis dzien zowiC! je polecajt!-CY jego odbudowanie i zaludnienie. Lecz 
okoliczni Arabowie Tamar albo Thadmor, co Gre- Jatwiejsza zagJada niz odbudowanie. Na miejscu 
cy i Rzymianie na Palmir~ przeksztalcili. Salo- l dawnych wyt~pionych mieszkancow, kt6rych mi
mon zyl mniej \ViQcej na lat tysi'!c przed Chry tu- lose do pracy i uprawiania sztuk, przemysl i han
sem, przed clwudziestC! wi~c i osmi~ wiekami zo- del, azti!d bogactwo, wysoko postawily Thadmor, 
stala Palmira zbudowan~. W pol tysi~ca lat po przyszla nowa czereda, zlozona z rozmaitych na
~alozeniu zniszczyl j~ i zburzy} Nabuchodonozor. rodow, szczeg6lniej z wielu porozp~dzanych I-Ie
Slady 6wczesnego budownictwa w egipskim sty- brajrzyk6w, kt6ra zamiast odbudo,vania, j~la siQ 
lu napotykamy jeszcze wsr6d z walisk Palmiry. sprzedazy innym miastom ozdob i kosztownosci 

Po zburzeniu przez Assyryjczyk6w, mig,sto zo- wynajdywanych posrod gruzow, uzupelniajeJ:c tym 
stalo odbudowane i zaludnione, prawdopodobnie sposobem rok rocznie dzielo zniszczenia. Do 
przez osadnikow tyryjskich, ktorzy poj~li wa- pr~dszego a zupe!nego opustoszenia przyczynil 
ZDO 'C polozenia, jako punktu srodkowego dla si~ upadek rzymskiego panowania W tych Stronach, , 
handlu z lndyami i krajami nad brzegiem Eufra- kt6ry w owym czasie nast~pil. 
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Syria w tej epoce byla widowni~ niszcz~cych 
wojen, skutkiem kt6rych Paln1ira zostala w zupel
nosci opuszczon~ przez nowych swych mies~kan
cow. Piasek pustyni zasypal jej bezludn~ prze
strzen, i .... wszystk.o przebrzmiaJo. Przez tysi~c lat 
prawie zapomniano i o istnieniu starozytnego 
Thadn1or; dopiero w 13tym wieku zjawia siQ jakis 
podroznik zydowski, wspon1inaj'!cy o Palmirze. 
Powiada on ze na miejscu starozytnego miasta 
znalazl koloni~ swoich wspolwyznawcow, ktorzy 
tam od Iat wielu spokojne i biedne prowadzili 
zycie. W sto piQodziesi~t lat pozniej wspomina 
j~ na nowo geograf . ..t\..lbufedo, 9ako , Thadmor, 
miasto Salomona, bial~ r6zQ pustyni, z lisci ogo
loconq.." Podczas tego bajeczne opo\viadania o 
wspanialosci w pustyni· ukrytych ruin. kr~zyly 
w Europie, zaostrzaj~c ciekawosc do najwyzszego 
stopnia. Roku Pat1skiego 1678 przedsiQwzi~lo 
kilku Anglikow, mieszkancow Alepu, podr6z wy
l~cznie dla odszukania zaginionych zwalisk Pal
miry. Szcz~sliwie osi~gnQli eel swej w~dr6wki i 
przez nich picrwsze wiarogodne wiadomosci o 
tem ciekawem miejsct~ powzi~to. Synowie Al
bionu znalezli z\valiska prawie w tyro samym sta
nie, w jakim do dnia dzisiejszego dotrwaly, z wy
j~tkiem wielkiej swiCltyni slonca, ktor~ basza Ba
gdadu zamienil na cytadellQ i kilk~set Turkami 
obsadzil, w celu po,vscjC!gnienia niepodleglychple
n1ion Beduino"v, ktorzy czfJsto z tamtej strony Eu
fratu i!Qbili wycieczki dla !upiezt\va i rabunku. 
Lecz projekt utrzymywania w Thadmor stalej za
J:ogi niedlugo widac przetrvral. Juz najnowsi po
dr6znicy znalezli fortyfikacye zniszczone i zburzo· 
ne, i odt~d Palmira stala si~ poruieszkaniem dzikich 
zwierzat i koczowiskiem Beduinow . .. 

Poszczegolowe przcdstawienie zwalisk wyma-
galoby obszernego opisu, mog(!cego stanowic 
przedmiot tomu calego i przechodz~cego zakres 
tego artykulu. Lecz gdy wyobrazimy sobie ze te 
skupione gruzy marmuru niegdys stanowily wspa
niale palace, ten pyszny portyk, doszly do naszych 

• 
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czas6vv z dlugim na 4,000 stop rzfJdem kolumo, 
by} \Vnijsciem do olbrzymiej SWiClttyni slonca; ze 
te poobalane wspani~le slupy byly ozdob~ plac6w 
publicznych, na ktorych nar6d wolny, pot~zny i 
bogaty nad swoim bytem si~ naradzal, a m6wcy 
zagrzewali do heroicznych czyn6w; gdy wspotnnie .. 
my na te galerye w zien1i~ zapadle, gdzie kupcy 
W scbodu zgromadzali si~, by zamieniac purpur ty
ryjski, szale kaszemirskie, dywany lidyjskie, per
}y ·i korzenie arabskie, zloto z Ofir, na to wary 
Zachodu, cyn~ Brytanii, bursztyn Baltyku, stroje 
kartaginskie i zbroje rzymskie; jezeli tc zburzone 
ulice/ po ktorych dzis hyena si~ przechodzi, wyj<!C 
ponuro, wystawimy sobie ozy~"ione i zamieszkane 
przez liczny lud, ktorego tw6rcz~~ czynnosc i sila 
wynalazkow poz~ierala bogactwa i plody wszyst. 
kich stref ziemi, zamieniaj~c straszli w~, nieurodzaj
n~ pustyni~ w kwitn~ce ogrody i zielone trawniki; 
gdy spojrzemy na zawalone dzis znakomitej robo
ty stl!ldnie, podziemne kanaly i Iiczne wodoci~gi, 
ktoremi ozywcza woda zr6dlana z dalekich wzgorz 
do Palmiry prowadzonClt byla; jezeli zarazem wspo· 
mniemy ze to nie zadne przedsi~bierstwo publiczne, 
lecz praca pojedynczych obywateli miasta, ozywio
nych jednym duchem, te cuda zdzialala, wtedy 
spogl~daj~c na liche te szcz€!-tki podziw i smutek 
napelnia serce. Czyz tak i wszystkie uajwspanial
sze dziela czlowieka upadac maj~, a wraz z niemi 
i ludy co je tworzyly? lVidziea1y ci~gle zgliszcza 
na zgliszczach, zwaliska na zwaliskach, wiekuiste 
pocz~tki i konce. Lecz widziemy w tern takze ci~
gl~ mysl Boi~, ktora daje upasc materyi, ale duch 
ludzki obdarza zyciem niesmiertelnem, dla dosko
nalenia si~ ci~glego. I twory czlowiecze upadaj~, 
daj~c za natchnieniem Bozem pocz~tek innym, le· 
pszym, doskonalszym, ktore zno\v z czasem upa· 
dn~, gdyi jedno tylko wielkie prawo Najwyzszego, 

1)rawo milosci i sprawiedliwosci, wedle nieomyl
nej przepowiedni naszego Boskiego Zbawcy i na
uczyciela, wytrwa az po skonczenie swiata. 
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STRZELEC· ALPEJSK·I . 
• 

PRZEZ 

Dr. T. Tripplina . 
• 

u slop dtunnej piramidy vv· acnlanu blyszczy 
·ozlegle jezioro, w ktorcm siQ przegl~da niczmicr
ny olbrzyn1 'nieiny, przypatruj~c si~ sam sobie i 
podziwiaj~c sw~ tytall.sk~ piQknosc. Rzeka Szenau 
otacza jego podnoze srebrn~ wst~g~ i smaragdo\vcm 
bloniem, ·a potem wije siQ ai do Berchtcsgaden 
okazalego zamku i klasztoru k iQcia opata, ktory 
pia .. tnje w tej krainie najwyzsz~ \vladzQ duchown~. 

VV koncu ubicglego stulccia, gdy jcszcze k i~zQ 
opat byl razem swieckim i duchownyrn paneru 
calcj tej krainy, Iesr.iczy W csscl mieszkal w zam· 
czy ku strzeleckiern Bartol a, ktorego stare grani · 
towe mury k~pi~ si~ w glQbokich otchlaniach je
ziora U ntersee. 

J ednego wieczoru, we wrzesniu ' fa I c j eziora, 
wstrz;i I nigte silnyn1 wiatrem p61nocy, piQtrz:}. c si~ 
· tumanif!c, nderinly o 1nury zamczyaka, a rozkiel
znane wichry, · wi zCZC!C i \vyjqc, d<aly \v jaskinic 
i Ja y, ktoremi okolony je t ten pyszny \vodozbior. 
Ale 'v an1en1 wnQtrzu za1nczyska \V zy tko bylo 
spokojue: czarnooka J:losi robila poticzochQ, le 'ui
czyna prz~dla, a 1csniczy, pal:!c fajkQ, wyzieral 
z okna na jezioro, na ktor I rn \V tej cl1,viJi 11nlaly 
zy,violy. 

Rodzicc jednak \Vidocznie przykre tlurr1ili \V o
bie my~li, bo syu . ich jedyny \V tcj ch,vili byl 
w goracb ktore na przerniany pokrywaly i ~ tu-
1nanan1i sniegu, to znow, owiane tchnieniem stra-
zli\\'~'CO'O wichrn, od laniaJly \VC czarne i kali te 

boki. 
Jikt ni. nie rnowi}, tylko dJugie wahadlo . cicn· 

neao zegara odtnierzalo eigzkie chwile zmart\vie
nia trapioo}rn1 rodzicom. 

\ T em ~ k~ta izby OZWal j~ jakiA g!oS cic}ry i 
chra1)li \VY: 

- hu ~ chu. jak to ziu1no w tych Jodach i 
~niega ·h. 

wyjrzala z poza })ieca glowa blada znQdznia
la, z wlo~em binlym, ~dziko najezonym. Ro i 
w ala, i przyblizaj~c ifJ do tego upiorowego zja
wika, rzek~a ze lodycz~: 

- Uspokojcie siQ, wuju 41t\.ndrzeju, napalQ wam 
w piecu i ugotuj~ polewkQ. z piwn. 

K.~If4G \YLAT Cz. I. R. V . 

- Dobrze dziecko, odn1~·ukn~lstary, tylko niech 
hQdzie gor~ca i niech jcj b~dzic duzo, bo Scppo 
b~dzie jndl z natni. 

• 

. ... czy przychodzi, -~ndrzcjn'? czy go slyszy-
CIC? zapytala skwnpli wic tnutka. 

- I>rzychoclzi, juz siQ zbliza, rzekl stary An
drzej, i znow nicruchon1ic przykucn~l W swym 
k~ciku. 

o' 'v k'vadrans potcn1 oz\valo siQ o-losne s~czc .. 
k 

. 0 
ante, posrod jQkn ,v·chrow i lntlcn fali. 

- To Tyra , krzyknie Ro i, kin kajQC w rQce, 
i natychmia t tez oz\valn i~ Diana, lez~ca zn pie· 
cern raze1n z vlujem Andrzcjcm. 

,.. ~·, ..... .-.." 

.i~z~dlugo \vszedl do pokoju mlodzienicc wy· 
sokt 1 1lny, ze , trzelb~ torbC! i Z\vicrzynf!, przy
\vital \vszy. tkich obecnych razom jednym uklo
nctn, zawiesil strzclbQ w szafic i zabitcgo bor~ uka 
rzncil tarcmu Andrzojo\vi za pice, aby siQ ni1n 
bawiL Potc1n u iadl u jcsiono•Nego stolu i siostrzc 
podal r~k~. 

- le gdziez tak dlugo przebywale I? · pyta 
ojciec po cl1\vili milczenia. 

- I przy tak okropnej niepogodzic! dorzuci 
matko.. 

- II a. d zi ~ i~ nganialem z tcrni lotrami z lfa
leku, odburknie • eppo i dod a: Jie moja w tent 
'vina, jc~(·li kt6ry z nich zgin(};l. · 

- A jak to bylo? . pyta ojciec. 
Za borem hochlowskim wpadlcm na swiczy 

trop. IIa. oczywi ~cie trop kozy dzikiej. PQdz~ za 
ni~! po trzegatn j(!r, podchodzQ, juz micrze. W tem 
kuln '\vi -n~la mi kolo u0ha i strzal sic rozleaa a .... b , 

koza jednyn1 usen1 ocldala siQ o kilkasot krokow. 
Patrz~ kto strzclil do mnic ? i\.~ oto w oddalcniu 
pi~ciu et kroko'v postrzegan1 dwoch zlodziejow 
lc 'oych starcgo 13ernda i mlodego Os\valda z Fa
leku. Kogo tu zabic? pytam siebie samego. ~1lo
dego, odpowiedziala mi rozwaga. Wi~c mierz~ 
w glow,~ , strzelam, i Oswald I) ada na ziemiQ. Ale 
nntychmiast i., zrywa, i schwyciwszy siQ za glowQ, 

21 
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ucieka, ty lko cos zostawilna n1iejscn. BicgnQ tam 
i znajdujQ s.krwnwiony jcgo kapclusz. 

Boze! o Bozc! j~knQla matka jak siQ to koil-
czy? to przyjdzie do morderst':a. Rosi zaplaka-
!a i rzucila iQ w objQcia matk1. 

_ ... czemu do mnic trzclaj~? krzyknie 'eppo. 
Jestcsmy ,v swojetn prawic, dzialamy w dnchn po .. 
:wolanio. i powinnosci, ~cigajq.c zlodziej~w ~ykra
dnj~cycb nu.szemu panu, k ~iQciu opatow1, zwHSrz~ .. 
DQ. najgorszy ~ tych w zy tk1ch .o wald: n1e 
b~dQ pokojnym az go zobaczQ po,vle zonego na 
sznbicnicy klasztoru w Bcrchtc 'gadcn. 

- A kto z uich strzcli} do riebie, tary czy mlo· 
<ly? zapyta ojciec. 

Nicwiem, ale zdaje mi iQ ze tary. 1lody 
bylby nie chybil. 

0 brncie! 0 \vald bylby nie trzclal do cie
bie za nic w ~wiccie; on tunie kochn i ciebie takze, 
pomirno w zystkicgo co za zlo rzecze I osi z za
plakn.nemi oczymn, zalo.muj~c rQCe, a pot' m doda
je. czcmu ~ ty wybral ,vla 'nie \Valda. za eel 
swoj ~j kuli? 

Bo tary Bernd tunurlby am z icbie z zn
lu crdvbvxn n1u znbil ~'valda i ta.k U\volnilbyn1 

' t) J J 1 b 0 
I d kr~j od dw6ch nnj zkodliw:5zy 1 r~ .u 10\V, o p~-

'vie Seppo z nicublagnn(! uro\vo Clf!, ·tora dzt
wnie kontrt\ to,valn z mlod~ jec:ro t arz'!. 

~intka i corkn zo.dr·znly, ojcicc zn ,' po dlugiru 
prze tanku, przcr\vnlinilczenie · rzckl: 

Seppo, zapon1niuletn ci po,viedziec ze pi ·al 
do runie ojciec lzydor szafarz kln ztoru. Ksi~zQ 

opat chcc miec nn jutro 'viccz6r t .,.giego jel nin, a 
zk~d go dostanicmy? 

- "1.hyba z pod knly 1-nuner 
koncu jeziorn, jezcli ci zlodzieje z 

Z) li nam z\vierzyny. 

tam no. drugim 
aleku nie 1)lo-

- Poplynietu jutro dol? ... auneru, rzcczc ojciec 
i powicdzi:l\V zy zonic i dzieciom dobrano ' \V~dy
chaj~C udn} iQ na poczynek. 

'cppo pozostnl z glo'v~ opnrtc~ na r~cc a brze
mienn~ zmartwienien1. I rzypomnialo mu siQ ze 
kiedy~ 0 \vald, je zcze przed trzema Jaty, byl je
go najlep zym przyjacielen1 wychowany1n od 
czternnstoletnicgo chlolliQcia pod trz ch~ jecro ro
dzicow. Oh! ,vtcncza kochali ig dwaj mlodzien
cy zczerze jeden za drugiego bylby zy ie oddal, 
ani cl1wili i~ nie wahajl!C a po ttachem byli dl 

nie<lzwiedzi, jcleni, dzikich koz i wilk6w calej 
krainy. 

Oswald, o d wa lata starszy od •, eppa, kochal si~ 
w l~osi, wowczas sze nastoletniej dziewczynie, a 
piQknej jak zadna w opactwie, t~k iz sam ksi~z~ 
opat nazywal j~ jego r6z~. le ~s~ald. byl tyl~~ 
biednym strzelcem k i~cia opata 1 ntem1al nadz1e1 
ozonienia si~ z pi~kn~ Ro i, dlatego wla ~nie ze 
by} uboglm. 

\Vtem nagle u1niera pomocnik lesniczego; czlo
wick \V najlepszym wieku, i ksit}ZQ opat oglasza 
ze ten do to.nie j ego miejsce , kto umie doskonale 
czytac, pi o.c, rncho,vac, do mszy sluz~c i prz!. 
tern w strzelaniu 110. publicznym konkurs1e pokaze 
si~ najcelniej zym trzelccm. 

Na dzien oznaczony zebralo ifJ w dziedziilCtl 
klasztoru kilkuna tu p6lubiegacz6w o do ~c zy ko
wnc miej ce pomocnika przy le 'niczym. J uz 1,; i~ 

przckonali 'vielebni ojcowic bcnedyktyni .ie ka
zdy z konkurent6w nmie czytnc, pisac, rachowac 
i do 1n zy luzyc, ternz s~dzq. kto najlepiej strzela. 

I>omigdzy polza,vodnika.mi ja,viq. ~i~ 0 wald i 
., cppo , \VO\vcza led wo o '1nna toletni mlodzian. 

f>rzykro 0 waldowi zc przyjaciel jego staje do 
konkur "n lecz tak mn chciwy ojciec przykazal. 
'cppo 1nu::si pclniu \vol~ ojca i raz tan~wszy nfl 

popi owej mecie 1nierzy jnk moze najlepicj zapo
Inina zc szczQ 'cic sio try zalczy od z'vyci~ztwa 
0 \Valda. 
o ~wald jnk po\varzony trzela mniej dobrze niz 

zwykle. Juz i~ koi1czylo 'v zy tko: pornchowa
no trzaly i wymierzono odlcglo 'c ich od 'rodko
werro punktu tarczy. Ila. najlepiej trzclali Os-

o , k . h \vald i e})po. lecz trndno roz"'trzyO'n~c to z ntc 
z\vyci~zyl. 

Stary le ~niczy ugi~l kolano I rzed k i _,cicm o
patenl, n ten n1ianownl 'eppa pomocnikiem .. 

ozpavz o arn la walda: rzucil przyjaciela i 
ko ·hu.nkc;h prz y~tal nn. zlodzieja lesnego i pol<!czyl 
iQ ze }a,vnym na cale alpy tarym Berndem, 

kt6rcmn z rokazn k i cia opatapowie .. zono dwoch 
'"'yno\v zJapanych na "Or~cym uczynkn kra.dziezy 
le ~nej. 

~ tary ernd byl nicublaaanym wrogier alej 
rodziny le niczeCTo i trzelal do niej gdzie j~ ty lko 
zdybal. Bratu Je ~niczynej zabil ynn. i '"' tary n
drzej skl)tkicrn zrnartwjenia: wpadl w obJ(!kanic. 

toz taka byJa rnoralno,!c w pat\ twie k i C!ia 
opatn w koncu prze zlego tulecia. d cza u jak 
tary Bernd z mlodym 0 w Idem put,; to zyli Ia y i 



knieje lesnictwu. Berchtesgaden, nicwielo le ~niuzy 
i yn j ego zdolali zabic zwierzyny. \'\r szystkie pra. 
wie niedzwiedzie, jelenie i dzikic koz!y pndaly 
pod razan1i niezmordowanych zlodziej6w lc (nych, 
ktorzy tak 1nieli rozgal~zione stosunki z zyczliwe
mi obie g6ralatni i przen1ycarzami, zc tQ Z\vierzynQ 
sprzedawac mogli latwo po za obrQbem udziclne-
go opact,va; a to naj,viQcej mart\\Tilo i upokorzalo 
lesniczcgo i syna jego, ze czasem ksi~ze opat, nie 
mog~c do tac od nich zwierzyny, musial kupowac 
swe wla ne jelenie, kozy dzikie i sarny od agen
tow zbojcy Bernda i zlodzieja Oswalda. 0 tem 
,v}a 'nie myslal Seppo i czul si~ upokorzonym, 
wi~c milczal, ponuro spoglf!.daj~c przed iebie. 

- Ach bracie, ty myslisz o bicdny1n Oswaldzie; 
moze ' go zabil i czujesz wyrzuty sumieuia? spyta 
nadobna Rosi zafrasowanego brata. 

- Ja nie mysl~ o Oswaldzie, rzccze eppo z go
rycz~; ja rny '1~ o jeleniu, kt6rego nam kazal do
stawic k i~zQ opat. Od tP.go jelenia moze zalez~ 
nasze posady ..... 

B~dzie jelen. Oswald przy~lc wam jelenia, 
krzyknic z po za pieca obl~kany wuja zck, o kto
rym w zyscy mniemali zc 'pi lub lezy w odrQ· 
t'vieniu. 

Rozja 'nila iQ twarz zafrasowancj ]{o i, bo on a 
wierzyla w jasnowidzenic obl'!kancgo. Matka si~ 
przezcgnala trzy razy krzyzcm swjQtym, • eppo 
ru zyl ramionami i odszedl, pocalownwszy mutkQ 
w kolano, a iostrQ w czolo. 

.... . ,. 

Zaledwie zablysla zorza poranna na szczytach 
acmanu, gdy ojciec i syn zcrwali i~ z loia, a 

zbudziw zy sze nastoletniego strzclca J)odli, po
bra'v zy z ob~ ogary, strzelby i torby, w icdli do 
lodzi i pu,(cili siQ ku drugiemu, o trzy mile oddalo
nemu koncowi jeziora .• traszliwe zimno przcjmo
walo, "richer dC!-1 mocny lodz tanczyla jak lupina 
orzecbowa na grzbietach zapienionych fa.li i cie
mna tnala zakrywala brzegi jeziora, taczaj~c i~ 
grubemi ld~ban1i z g6r okolicznych. 

Dlugo trwalo milczenie, narc. zcie ojciec rzekl 
do ·yna: 

- Od tego jelenia zalezy na z byt; jezeli go nie 
zdybiemy, to moze jutro p6jdzicmy z torbami. 

- .. lei ojcze, na milosc Boga, odpowie eppo, 
od tu o 'md~ie ifJciu lat rodzina nasza, z ojca na 
yna utrzfmuje si~ przy lc 'nictwie opactwa, a te-
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raz 1nialo.zby trnci ~ od razu w~ po ad~, i to din. 
jedncgo jelenia? 

Moj ·ynn, \V zystko pod slot1cetu trwn tak 
dlugo az i urwie. Czetnuz dawncmi cza y opo.ci 
na i kaznli przccl1owywac lasy i zwicrzynQ i au1i 
polownli na niedzwicdzic z oszczcpami w rQkn? a, 

czcrnui un ~ z tcraznicjszy nigdy nic \vyjcdzio na 
lowy, ty lko codzieunic \vydaje obiady i czytn. bcz
bozne k~i~zki ~Voltcra? 

1

~dzisz ze siQ nie domy-
'la kogo kocha l~o i? Ja ci powiadam zc rna do 
na nicchQci: lnbo nam kicdys bardzo sprzyjal, i zc 
zle z nauli bQ<lzic' j c li mu nie dosta wim tego j c. 
lenia. 

.1. a to • 'c11po odpowiedzial stlnmioncn1 bolesucm 
wcstchnicnicm, bo uznal .ic ojciec rna lnsznos6. 

eppo na przemiany z mlodym strzclccm robili 
wioslami; tary lesniczy siedzial u rndla, kicrowal 
i pogl~daj~c na p61noc, kQdy ogromna sciana ska ... 
lista \Vzno ila iQ po za borcm, prosil Boga zeby 
tam byly jelenic i zeby na trzal wpndly. 

)Vypogodzilo iQ narcszcie i slot1cc wcszlo po 
nad zamglony od wschodu widnokrq.g; burza usta
wala piana z flili znikac zaczfJla i picrz<~hly mgly, 
ulatniajCA-c ifJ w cicple promieni s!onccznych. 
Tylko jcszczc od polnocy mgly zalcgaly i kryly 
w swych tumanach zblizaj'!-c~ siQ ku borowi lodz. 
Dotycl1cza w zystko sprzyjalo polowaniu, nawct 
wiatr i~J \VY krQcil tak iz w~ch od lodzi, ps6w i 
prot;hu doJatywac uic mogl jclcni je.'li tan1 prze
bywaj~ w kniei. 

P y jako ' nic pokojnc przycupnQly i tylko ci
ch ~Jn, placzli weln kowyezcniem obja,viaj~ swoj 
zapal my liwski . 

- I obry znak: ojcze juz psy cos wietrzc!J rze-
• 

czc ucte zoo y ) eppo. 
- Dobry znak, uni ·lo,va; blagalem Boga o po· 

moe, bo wiele zalezy o<.l tcgo dnia, odpowic ojcicc. 
Psy ·oraz ci ·z ~j, coraz tQskniej skowycz~, az 

lzy iQ lejq. z ich ~lcpiow. Ojcicc obcjrzal strzelby 
i ynowi kazal poj 'c do rudla, m6wi~c: 

Od ocznij obie • ~eppo, t,voja n~k~l pewnicj
~za od mojej oko by trzcjszc, ja tymcza em zast~
pi~ ciebie u wiosel. 

Jeszcze z kilka tysiQcy ubiegli krok6w, gdy na
gle do zedl ich jnki ' glos dzi wnie przenikli wy. 

- To ry k parkoci ogromnego jelcnia. rzeknie 
' eppo. 

a ten ryk drugie zwierzQ odpowiada podo
bnym, i wkrotce potem jakiegos i rzasku odglos 
do ·hodzi. 

.. 
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- Juz siQ pojmali za rogi spolzo.wodnicy, rze· 
cze Seppo, a sercc jcgo mocnicj zabilo. . 

- Tam jest dw6ch t~gich, \vartych stolu apo
stolskicgo ccso.rza., szopnie lesniczy i co mozc ro bi 
:wioslami. 

Juz ~ na dwi~scie kroko'v od brzcgu; trzask ro .. 
g6w bitycb o rogi zaglusza wszystkie inne oflglo
sy, i p y jnz ,vyskaki,vac chc~. z lodzi. ~Vtem wy-

. strznl pada od polnocy. . 
• 

'cppo zgrzytn(!l z~bami i rudel wymyka n1u iQ 
z dloni. Ojcicc opu ~ cil rozpaczliwie glowQ; psy 
wyskakujq., dnlcj 'vplnw ku brzegowi, i biegn~ 
z 'tropu w trop· konary la u trza kaj~; jelcn p~dzi 
ku brzcgowi. Dopadaj~ go psy: ogrotnny kr61 ]a
sow rznca siQ w odnogQ jcziora, przcply,va j~, a 
psy tnz, tui zo, nin1. a o.myn1 brzegu z drugicj 
strony pada jelcn; psy 'vyjq. z r~do ' ci 'v tronQ k~
dy dobicgn lodz. 

- r u.szn zdobycz rzecze u ,zcz fJ ' li,viony le ~ ni-
czy. 

1\..lc uie z na z 'j r ... ki p~tdla odpo ;vi' z zu. fJ

pionc1n czole1n 'eppo. 
......... To dln I o i, oz,vi -..:i jaki .( glo z 1 6lnocne

go brzcgn. 
yl to \vnld, zlodzi j I~ ~ny ktory .. trz lil do 

j 1 nin, i jcdnym ... trzalcm od ta,vil ,era zabitego Je
sni 'zym. 

Juz iQ }lOrywa do trzelby "eppo, lccz ojciec 
zntrzymuje n1u rQk~. 

Tys nio zabity? krzy knie ~ppo .. 
ni un\vct rann)! odpo,vie '"'wnld zdejnlu-

j~c kapclu z i nkazujQc zdrowQ., kCJdzicrzn,vym 
'\Ylo em poro lq. glo\YQ. 

'ViQo do widzcnin, \valdzie. 
Do 'viclzcnia eppo. innym razem. 

Oblt!-kany 'vuja zek dobrze przepo,viedzial. s
'vald daro,vnl dnwucmn patrouowi jelenin . .1\. 1 o· 
si plakala gdy si ... o wszy tkiem dowiedzinln. i je

'zczc lepiej kochala 0 '\'\11alda. 

••• ..... . .. .... 

Od tej chwili minQlo ze ~ze' · mie...,i~cy i zndne 
nie 'vydarzylo siQ spotknnie pomi .. dzy rodzin~ le
sniczych i zlodziejnmi le .(neJni. 

Rosi nie slyszy nic o 0 waldzie i placze. .,.. ]e 
jeszcze gruby snieg pokrywn. gory bo dopiero 
kwiecien; led wie za d wa mie. i~ce od loni~ i~ pod· 
hala, a tymc~a em lawiny padaj~ z iglic alpej-

skich i rosn~c coraz wi~cej i wi~cej, przybywajq. 
w doliny ogromnemi ma sami. 

• 

W jezioro zmarzle na kilkanascie stop gl~boko-
sci wpadaj~ owe ]awiuy i przebijaj~ je, tak jak ka
mien ci 'niQt y lV szybQ okna jq, przebija. 

Ale ~si~zQ opat potrzebuje koniecznic kozy dzi
kiej na obiad, ktory wydajc w klasztorzc zonie falc
grafa Lichten tcinu. "'\Vi~c mlody ""\Vessel wybic
ra si~ \V labirynt 'nicznic, tak niebezpieczny 'v tej 
porzc, bo snieg juz skruszal i pod nogami czlowic
ka u uwa t.,;liQ, tworzC!_C lawiny i przepascie. 

Cala rodzina 1Ves low bnrdzo niespokojna, ze 
Seppo dla nQdznego kozla dzikiego nn. oczywiste 
wystawic i~ mu i nicbezpicczcnst,vo. On sam ze 
zgrozq, patrzy przez okno na gory zaslane snie
giein, gdy nagle odzywa si~ wnj ndrzej z za 

• 
plCCEt: 

ola. hola! b~dziemy mieli 'vescle '\V domu. 
,io trzenica Ro i z 'valdem pobior~ iQ, i ksi~-

ZQ opat sam ich polqczy. 
\V zy tkich rozrndo,valy tc lo,va obl~kanego 

\Vuja. zka chociaz, 1)r6cz R o i nikt 'v ich ziszcze
nie iQ nie 'vierzyl. le ona u,vierzyla i pogo<ln~ 
twar7;~ po%cCTnala brata, kt6ry ... nm jedcn z psem 
ty lko pn ~cil , ig 'v go1·y. 

• 

a podnozu g6r juz i~ zieleni~ sosny i 'wieze 
tnilntkie li tki brzozy wypu zczajq,. bfruczy tu 
strun1yk, przeci~ga beka a 'vabi& '"' i~ cictrzewie 
glo 'no i piluic od ~amccro rana. Lecz na podhalu 
je zcze natura u 'pion a zndnego znaku zycio. nie 
daje, chyba ze gdzieniegdzie mi~dzy 'nierrami 
w zczelinie rozk\vitnie rozo. alpcjska. "\Vyzej 

. w~zy "tko je~zcze w pier\vo nym chao ic: szklnne 
iglice ze czh~ry ty ... i~ce top \VY okie, ,vyzieraj~ 
ponad g6rami za lanemi bialyn1 puchem. i w zy

t .. o i(J tumani, burzy i chmurzy a w zy ... tkoryczy 
odglosatni padnj~ yl}h ln,vin lub milo,vych lanow 
niegu, zn\valaj~ ych ifJ gdzie~ gl.,boko w przP,

pa ~c niedojrzant!-. 
Orzel, bujaj~c w wy oko~ciach pogl~da na te 

cndn. 11ntury i ~ledzi zy jakie kozl~ dzikic nic od
bieglo od do' wiadczouej matki; a je~li odbieglo, 
to kr6l}Jtak6w alpej kich uderzn na!t pier i~, za
bija jc i zabi ~ra z ob~ zponami nn. szczyty owych 
irrlic prze zywajt! ych obloki. 

Juz cppo po nie lychanym znoju, \vdrapal i~ 
nad ob zary podhal...kie, nate. wy oko~ci gdzie lu-
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bi~ przebywac hyie, ostrozne kozy alpej kie; juz 
zaczajony za skal~ patrzy. czy nie odkryje jakiego 
stada na szczytaeh niebotycznycl1. 

Istotnie tam na skale prnwie zupelnie z snie<l'U 
ogoloconej igra i pasie si~ mchem calc sta4ko 
koz al pejskicl1, zl ozone najmnicj z dwndziestn sztuk; 
ale wartownik, czujny jak argus, stoi na naj,vyz
. zem lnicj~cn i sw~ rogat~ glow~ spogl£!,da na 
w zy tkic ~~trony. A py zny byl ten \Vnrtownik, 
najpyszniejszy z cal ego stada, duzy, gladki i tlu
sty. 

Gdy i~ tak bawi na mche~n }JOroslcj sknle sta
uo dzikich koz, to i godzin kilka pozo ta.nie na 
miejscu, uopoki nie '-l pozyje Ctl}cgo mchu, lnb do
poki widok czlowieka go nic splo zy. Ale z tcj 
strony nie ~ posob tam podej 'c; trzcba i ~c ch"ylkiern 

-nnokolo, z daleka na cz,vorakach, pokrywszy siQ 
bialcm przescieradlexn. Takie podchodzenic zabie
ra ze d wie godzin cza u; leez CZCJn%e jest znoj 
naj,viQk. zy 'v porownaniu z upragnionym tryum
fem? 

J 1z i~ czolga, jnz okri!zyl cnly mnicJ zy Wac
man, jnz za loni~ty skalami przybliza "iQ do opo
ki, na ktorej nuj,vyz ·zym szczycie inny tcrnz, mnioj 
'vielki \vartownik zajf!,l miej ce. Ale gdzic tarnten, 
co tak okazal y? II a! bawi siQ tcraz z <.lrugietni i 
zdaje i~ ze zapon1nial o z\vyklej ostro.ino.~ci. 1'c
go ,,T]a ~nie u1ny ~ Iii . przqtnq.c 'cppo, bo najpig-
.. niej zy, nigdy pi ... kniej zego 'v zyciu S\vojeJn nie 
\vidzial. 

"'• ... ••• ••• 

Inaczej jcdnn.k chcial Pan BoO'. 'cppo zapo
mnial \V ·zelkiej przezornosci· usu,vn mn iQ 'nicg 
pod nogan1i i \vpnda \V otchhu}, przynajtuni 'j 
dwiescic stop gl~hok~! · Tuz nad nim za\vnrly siQ 
snicgi, tnJt i% · jasno ~Ci R}OtlCD. dojrz0c nic 1nozc. 

\V'iQ · gotujie i na .'tnierc strzclczc, bo tu ra
tunku nie bQdzi dla cicbie· n zgon twoj okropny, . 
z glodu przyjdzic ci tuniernc, 'viQcej jak z zin11ul; 
zgon t\voj tcn1 okropniej zy, ~c w ostat.niej ch\vili 
wolno 'ei odebruJcs zycie da\vnctnu nnjlcp zcnln 
przyjaci elo\Yi. 

'zuje • eppo ju.l... oraz bardziej zirnno go ogar
nin; pokrzepio. iQ \Vodkq, ktor<!· tnn ~iostra nnpcl
niln manierk , plnczc n pot' rn siQ moclli, pt·osz~c 
Boga. o pi \ zuy zgon \V tytu grobic. . . 

W olno iQ \vlek~ ch\vilc okropn ~j ngonii: gln-
c]Jo i tra znic w okolo. · 

__.:_ zy nie lepiejby bylo zcby1n obie sJtrocil 
zycic kordcln en1? 'pyta tllll icbic • 'cppo. ('~e

mu 1nan1 i ~ wy tawine na tak okropnc nl~czar
nie, kicdy jednctn pchni~cic1n skot'1czye \vszy tko 
mog~? . 

Tak walczy . z :ob~ przcz godzin kilku, nart:'sz
cic ucznl z(l j ui go ogarniaj~ dr . zczc smiertclnc i 
poddal iQ \Vemn przc~naczeniu. 

1:\J e Bog czn,val nad strzclccm l< ·igcia opata. 
jaki.' s~mer rozlcga iQ ponad jego glow~: ]{amicri 
pu zczony z gory 11a .linic pad a w otchlalt. • 'cppo 

\V zy tko poj'!-1 od,vi:tzujc ka·rnicl'l, lin~ siQ przc-
J 1z siQ przy blizyl nn ty iC!C kroko\v, juz na . .. pu llJe 1 ta1·ga za ni;~, obejmujqc j;~ wyz0j glowy 

o~m~et, jui na ... zc I e ·et: \Viatr z tatnt~d dmic w igc r koma. 
mozna podchodzic blizej. 0 troznie, o troznie czo!
ga i~; pie- to san1o, pi zczqC ze wzru zenia, czol
ga "i~ za trzelcctn. Juz tylko o trzydzie I ci kro
kow odlegly, to dobra, wyborna tneta, blizC.j nic 
po · rr.eba. • eppo juz mierzy; \V tcj amcj Cb\vili 
koziel padn jak porazony, rcszta tad a umyka, i 
teraz dopiero y iqczno-pioruno,vem cche1n huk 
~i rozlecra .. _. 

Kto zabil kozla od jednego wystrznlu? Oswald, 
ktory jednoczesnie podchoclzil to stado, nie wie- · 
dz~c ze j c tropi ~ eppo. 

Zlodziej le 'ny, w taw zy z pokry,vy 'riieznej, 
... pie zy po zdobycz drgaj~c~ w 'miertelnych kon
Wlll yach. Pozno.je o-o eppo, przyklada · i9 i strze
la. ~Oswald upada. ) 'eppo \vydaje okrzyk radosci i 
pie ... zy na kal~ po zwierzynQ nie przez siebie za

bita. • 

Jakus ·i a ciqgnie go \V gor~. I'odroz ta tr\va 
d!ugo· uie1az ~nieg i~ 11 nwa i • eppo zn6w pa<la 
gl~bi 'j; zn1arzlemi palcami lcd,vie siQ zdola trzy
muc liny. le nnrct-zcic zdajc mu SiQ iz f)}yszy 
zczckanie p o'v, p6zniej g}o ·y ludzkie; widzi jak 

~ wiatlo zien11c przebija . kornp~ ~~uiczn;1. l:Iu! 
staje pomiedzy ludztni, blizniemi swemi. i rozpo
znaje kilku prze1nycarz6w, a pomi., dzy niemi 

\Valda ze kr,vawionCAo glowq.. 
- ,Jak i., rna z, bicdny 'cppo? spyta ze wspol-

czuciem wal<l. 
• - i~c umarli z grobu w to.jt!-, odpowic • ep-

po. 
- ie, nie zabile ~ mnie, ty lko mnie lekko dra

""n~le · upadlcm aby ci~ zwiesc i unikn!!C powtor
nego . trzalu. Widzialem potcm jak am si~ zapa
dle' w otch!a11. Boa czuwal nad tob~. · J->rzemyca-

• 

• 
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rze przcchodzili: wskazalem iu1 tniej -c:c, gdzie lc
zales pogr<!ZOny i pro ilern o })01110C, ktor~ 1ni u
dzielono, min1o zc was tn nie kochaj:l ludzie. 

1 eppo zaplakal, a poten1 pndlszy na kolana, po
dziQko,va l 13ogu za cudowny ratunek, narcszcic 
u ~ciskal swalda. i przemycarz6w. 

ty n1uie wybnozasz, Os,valdzie? 
Wybaczntn, jak ci wybaczy l stury Bernd, kto

rogo~ znbi L 
l(icdy go zabilcm? ju nigdy don nic trzela

lcn1(l krzylrnie 0 wnld. 
I rzyr)omnij .. obie co ci si~ wydarzylo za 

borcm ho<'hlow~ I~itn \V o tatoi ~j jc ieni, rzecze 
0 wald. 

Do cicbic tnierzylcm i cicbie ranilent w glo· 
WQ, zupelnie jnk dzisiaj. I apolu, z t\voj u~zkodzo
ny kul~ i ·krwnwiony pozo tnlna placu. 

- I rzypadl~owo w tnoitu kapelu zu i w mojej 

CHARAKTE 

l'odobuo za dlugo zntrzynu1li tny siQ nnd t~ cie· 
111n;! tron~ spolcczet.'l t\va nnn-iel kie<Yo · \Yolimy 
tcru,z n-dzieindziej po zukn ~ do ~'od6w bnrdziej, zc 
tnk ig \vyr:.tzituy, ludzkich, dla doj~cia do wnio
sku kt6rys1ny obic znlozyli. E1ner~on z wrodzo
Dc! obic przcnikli,voti ~if! przytaczu. d' a z tych do· 
wodo,v, nad ktoren1i zkoda ze dluz 'j i.., nie za
trzymul: pi kno c fizyczn(!. i zatnilo,vnnie w~i. I->i~
kno 'c fizyczna \.nglikow 'vinna jc t ,v .... zy tko po
chodz niu a nic zgoln \y,vilizn .: .. i· od najdawniej-

zych bo,vicm zas6\v -.;:lyn li oni tyn1 1 rzyn1iotern. 
Papiez rzegorz ' . na _ ocz~tku ~iodn1ecro wie
ku '"potkal nn. ulicnch zyuu1 ntlodych niewolni
ko'v nngiel ~ l~ich tak nadz,vyczajn 'j pi kno~ci ze 

burce chodzil wowczns stary Bernd: wzi~les go 
w oddalcniu za mnie i tak serdecznio w glowQ po
strzelile \ ze jeszczc tej amej nocy, przyczolga
wszy siQ do domn, umarl. Jan1 go pocho\val i 
w kilka godzin pozniej zabilem dla Ro i t~giego 
jelenia. J)zi wuc siQ rzeczy dziej~, moj Seppo, ale 
ja chcQ bye koniecznie mezem twojej siostry. 

- BQdzicsz niru i moje zajmiesz miej ce przy 
ojcu, odpo\vic .. eppo, je zczc raz ci kaj~c 0'""
walda. 

* 
Istotnic wkrotce potem bylo wesele w zamczy

sku my 'li w kicm Bartola, i k i~zQ opat, jak prze
powiedzial stary Andrzej osobi 'cic raczyl dac 
slnb piQklH~j Ro i z 0 ·waldem, mianowanym po
mocnikietn le ~uiczego w miejsce eppa ktory 
w t~pil do klasztoru. 

-

, 
ANGLI 0 

nglikow. uiektorych uarodo\v pifJkno ' ~ rozwi-
ja iQ dopiero z cy"rilizacycr pokolenic angielskie 
za' pi~kncm bylo po \V zy tkie cza y. Dlntego to 
wizerunki E rancuzO\V, tak m ""zczyzn jako i ko
biet ' z \Vicku .,1. r\ I uderznj~ ~\voj~ ZJ>etno, ciq 
,vidoczn(! a niezg1·abo(! ch~ci~ popra,vianin natury, 
i czyni<! \vrn.zcni podobne ten1u, jakie pra,via wi
dok pocz\varki co ",. polowie dopicro kruszyla 
swojQ korupkQ i ili si zrzuciu do re zty brzydk~ 
t~ po,vlokg. Pi~kno' ~ francuzka to lat .1e'""'zczc 
mu'"'inla •zekac, zanim doszla do ,v}a .(ci,vego 

0 bic wyrazu 1
) : pi~kno ' 6 zn.' angielska nie zalezy 

od "·ply,vu uu1y~lowego lecz je t ,vJa ... JlO 'ci<! rodu. 
Emer on tn6,vif! · o wyk'"ztalceniu umyslo,vem ~ n
rrliko'v i 0 ich '"klonno, ci odno-.;zenia ·z z .. naj-

po\vitnl icb tetni low : . on O'll "li ed an "eli." '> z naraieniem ~iQ na oiezadowolenie fanatycz.nych wiei
Po zQ.wojo,vaniu ta pi<Jkno~c ak ouo\Y zadziwia- bicieli wieku Luuwik Xlr~ powiem r ze nie ,, .. :vn .. lecz do· 

· d , \::t: , , I . piero \\' .. '"V III "'ieku pojawily iQ pra,,·dzhve oznaki piekna· 
la samych nR\vet orn1a11 ow. t o mem tu ec1u · ci francuzkiej, jakierni sq: ,vdr.i~k ruch i zywo c. PiQkno · c 
zy\vy i dowcipny ce arz E ryderyk II z IIohen tnuf- ost\b "la~vny.ch 1. nicj za Ludwika ·1y uderz.a raczej_ o _obi-
' · · b . , . stvtn, antieh narodowym charakterem. \V VIII za:, " ' leku 

fow, opt llJ~C PO\VB nym. 1 Y111~lll rz:CZ} ~0 g~ I charakter jui oarodo"' · cechuje w zy tki oiemal fiz.y "'n • 
zach1vycnly~ przytoczyl m1~dz tnnen11 r~ce 1 ple tnie. 
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bardziej urojonych do najprost zych, powiada ze knoty choniazby nnwct by li rnzcm i mt),vili '" la
s~ podobni do wicsniakow, zaczynaj~cycll uczyc nym j~zykien1. PomiQdzy zierni~ a cz}o,vickicnl 
ifJ czytac. Tak o ich piQknosci, jnk o moralncn1 'vy- istnieje tam z\vi~zck tnoralny· zietnia uic jest gl6-

k ztalcenin wyrzcc mozna ze '1 to rolnicy i n1ie- \vnynt przedmiotetu uzytl<owania, ale jest jakoby 
zkancy laso\v ktorzy dopicro co opuscili . woje zyj~cr~ i tot:~. l{odek francuzki, l~cztlc 'vlasnosc 

chaty· powietrze miast nie zmienilo dot:;!.d ich ce- w znnczeuin 1noraln I 111 z jcj posinuaczcn1, zrobil 
xy, bo \V krwi i \V ciele nosz~ jc zcze za oby zba- wiQC 'j nii okre.~lilo pro.\vo, bo \vyrazil jed no z nnj
wiennego wp lywn las ow, gor i morza. Ta wiej ka zy'v 'I.Y h uczu ~ erca francuzkicgo. Ojczyzn() 
i dzika piQknosc posiado. caly wdzi~k i alq ~wic- Francuza j t, ,vi c zien1in rodzinna, n procz niej 
zosc natnraln~. Przyslowie ze \VC) lo zech wszy- ,v ~zyl.;tkie inne uczucia. uwaza on zn czczy kosnlo
scy rybacy i \viesniacy maj~ po tao I{ i~i'!t po- polityzrn lub 'vyobruzenia w poJnc ludzkicj natu
zbawionych krnj6w, przytaczanem je t za dowod rze. 'nlkicn1 r6znyn1 jest pntryoty?.In angicl ki. 
sto.rozytno ~ ci ich cywilizacyi. Jak \Ve V !oszcch Anglik zy,vi rnilo' ~ ku wojej 7.icn1i 'v tosnnkn 
postawa ary tokratyczna wspoln~ jc ·t w zy tkin1 tylko tccYO co n1n ona przynosi· zicmia nie jc. t dla 
klas om, tak w nglii ta siclska i po .... polita pi~- nicgo niczchn inncn1 tylko srodkie1n zbogu.cenia 
kno 'c napotyka iQ we wszystkich topniach po- iQ i pol em <lziala.nin. Zajn1ujc j:} feodalnic i niby 
lecze11 twa. ""ila muskularna Anglikow, ich .~mia- prawctn zdobyczy, lccz nic jest w niej przcs:!duie 
ly pro:fil, blask eery, niepoj~ty spokoj \V ~ pojrze- zakochanyn1. Patryotyz1n nrrlik6w polego. nn {o, .. 

niu i rubaszno ~c ruchow nic unosz~ my 'li do natyzmic dla pokolenia. r ic zic1nia l~!C?.Y ich z so
cza ow dawno nbieO'lych · 'vplyw to,vnrzyski nie bq,, lecz w polno.' c rodu. jczyzny nic okrc ~laj:b 
zo tawil zadnych 'Iadow na tych twnrzach. PiQ- 'ci 'lc; je t 'vigc dla nich w zQdzic gdzic rno\vi~ 
kno 'c ich zajtnnjc sama przez i~ i nigciy nie obu- po angicl kn, gdzic :b ludzic angiclskiccro pocho
dza ciekawo I ci. \Vypadki zycia, nie wplywajf!. by- dzcnin. Tym po obcm da iQ wytlumaczyu ta la
najmniej na jej ksztalcenic. Zdaj~ . i~ bye two- twosc z jakQ odby,vaj~ dlugie podr6zc i opuszczajq. 
rzonemi do zycia Spokojnego, pelnego zdrowia, WOj kraj 11a Zll\V ZC nglicy W, zc}kicgo stanu. 0. 

w 'rod pol i las6w, i takic tcz zwykle nn.d innc pierw~zy rzut oka %dawaloby siQ zc takic nczucie 
przekladaj~. Wiesniacz~ je t ich piQknosc, 'vie- rodu powinno bye tnnicj silncm, ani~eli to kt6re 
sniacze nalogi; . to tez gdy moze, Anglik ncicka od wypl .. ,va z przy,viqzanio. do ziemi ojczystcj· u nich 
mia ta. I "' tniejtACC we vV!oszcch i.E ra.ncyi przcciw- jednakze dzicjc . i~ przcciwnic. Ta durna krwi 
tawienie ~ycia ludno ~ci miej ... kiej, przeci\v zyciu wprowadza u ngliko\v co.c naksztalt wolncgo 

1nic zknticow \v'-li, ktore tyle :·mutnycb prown- n1ular t ;va, poJegajt!ccgo na ,vsp6lnetn, .~ci lchn i 
dzilo ''?ypndko'v dziejowycb, nien1a miej caw n- . moen' m zobo\vif!zaniu i~ do jeuncj powinnosci. 
glii. ajmil zem dla nglika mic zkani m jc t · r pieraj~ i v ;vzajemnie w wielkich i malych rze
wies; ary~ tokracya przeby,va tam przez rok caly; czach z I o \vigcenie1n tr~cqcem na\vct niekicdy 
boD'aci kupcy z ity, skoro tylko pokot'1czq, dzien- nic~pra,vicdliwo 'ci~ i przcmoc~. ~zczcg6lnicj tcz 
nc we zatrudnienia, udaj~ . iQ co 'vieczor do ·wych w to unkach z cudzoziemcami ten w .. ·polny zwi~-
·odzin, mie zkaj'!cych cz~sto o kilka 1nil od Lon- zek ukazuje i czn em w spo 6b trochQ oburza

dynu. Pomi1no te~ ogromu handlu i r .,kodziel, zy· j~cy. ie JnajC1 zadnej lito.~ci nad nicznajo1nosciq. 
cie - iel kie i ludno.' c rolnicza kladaj~ dotqd pod- z\vyczajo\v krnjowych zc trony obccgo, zndncj 
ta\v~ obycznjow i klndu to,varzy kiego \nglii. sprawiedli,vo ~ci dla lu znych na,vct jcgo zC!dar'1, i 

hnrakte, ich patryotyzmu pod tyJn samym mozna po !Victlzidc ze cuuzoziemiec u uich wyj~ ... 
wlasnie wz?"l~de1n odroznia i~ od innych naro- tym je t z pod prawn. Po,v. zcchn~ jc ··t na talym 
d ',v.. nglicy nie n1aj~ zadnego \vyobra%enia oj- l~dzic opiuia, ze proces rozpocz~ty w .. n~lii kon
cz zny, w lacin kiem znaczeniu tego wyrazu pa- czy i~ zaw ze ze zkodq, cudzozicmca. ,,\Vspiera
tria. la Francuza ojczyzna, je t to zicmia sama, j~ iQ jak zlodzieje na jarmarku'' mowil z prostot'l! 
ziemia k orej z ""Ob~ zabrac nie mozc. Przywi~za- czlowieka nieumiejQ;ccgo okrc.~lic woich wraZCll 
nie , .. ,ie ~niaka francuzkiego do zicmi rodzinnej pe,vien rzcn1ie.'lnik wracajt!CY z .J, nrrlii. Lecz ten 
je"'t 'vi~cej nii n1ilo ~ciq,, jest pra,vie jego religi~. patryotyzrn, tak materyalny i razcm tak tnoralny, 
.... · e'"'zka1'1cy wio ck francuzkich, gdyby si~ cudem w p61nym jest wszy tkim pokoleniom germat'1skim. 
·akim znal ,.. ~Jj zdala od swego kraju, u chliby z t - Tylko d rna rodowa posun~la si~ u Anglik6w wy-
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zej i szerzej niz u wszystkich innyeh uarodow, Slowa te Angielki mog~ nas rozsmieszyc; pomimo 
z wyj~tkiem Zydow~ Inne Iudy, w miar~ jak si~ jednak swej smiesznosei stanowi~dowod ze Anglicy 
cywilizuj~, trac~ pami~c swego pocz~tku i l~cz~ s~ obywatelami calego swiata, i dzi~ki temu szcze .. 
SifJ WQZlami bardziej gi~tkiemi, a mniej materyal- golnemu patryotyzmowi, 0 ktorym mowiJi~my wy
n~mi; Francuz nie wie wcale ze jest celtyckiego zej, nie rnaj~ innej ojczyzny oprocz wspolnos·ci 
pochodzenia; ale najlichszy zebrak an.gjel~ki wie i rodu. Swedenborg utrzymuje ze cz~owiek sklada 
chelpi si~ tern, ze j~st Anglo-Saksone~. · W tyn1 si~ z malych Judzi; kazdy --~nglik .zas jest mal~ 
patryotyzmie odkrywa si~ jeszcze duch barbarzy1l.- ·Anglif!. Unosi on w sobie cal~ wyspQ ~ jej przes~-

. stwa ich przodko#, ten duch rass, co niegdys po- dami, obyczajatni i instytucyami: missyonarz spt:ze .. 
pychal Sakson6w do ciemi~zenia i wyt~piania Cel- daje dzikim spodnie i perkal; h~ndlarz rozd:;tje hi
tow, nie zas do l~czenia siQ z niemi; ktoremu p6- blie i naucza prawdy. · Francuz, b~d~c zdala od 
zniEH tak dobrze powiodlo si~ wyludnienie i pod~ swego kraju, przedstawia tylko siebie samego; An

" bicie Irlandyi; duch co. trzyma ludy Indyj w takiem glik zas caly sw6j rod wyobraza, nie uwaza si~ za 
. . oddaleniu od osadnik6w angielskich, ze niema rownego ·innym krajowcom i wmawia w siebie 

. obawy aby stosunki icl~ wywolac mogly. utworze- przekonanie 0 swej wyzszosci. J esli zapytacie ja
nie nowego narodu; ten. sam nakoniec, co 'v spo- kim sposobem Anglia unikn~la burz~cych rewolu
sob tak okrutny zmniejszylliczb~ krajo we ow Arne- cyj, ktore uzbi·ajaly gdzieindziej jednych przeciw 
ryki i .6.~ust~alii. Mowi~c o tym patryotyzmie, po· drugim, pomy~lcie ty1ko o tern ich niby wolno
wienly nawiasem ze duma narodowa Anglikow jest mularstwie, co lC!czy najbiedniejszych iebrakow 

• 
cz~sto nieznosniejsz~ od _prozno~ci fi·ancuzkiej . . Je~ z najznakomitszemi lordami, tworz~c jednosc uczuc 
zeli patryotyzm francuzki drazni twoje nerwy, to i jednosc czynow, mocniejsz~ niz wszystk.ie cen ... 
angielski zawraca glowE2 jak migrena; a przytem tra1izacye i maszynerye urz~dowe. Duma pokole ... 

. · wchodzi silna doza pedanteryi do sposobu jakim nia zaciera roznice stanow i t\lvorzy nierozerwane 

. ten narod objawia swe zadowolenie z samego sie- braterstwo, podobne do przymierza tych wojo,vni-. 
bie. Proznobc francuzka polega prawie zawsze kow germauskieh, ktorzy kazali wi~zac si~ jeden 

. na jego przesz~osci . historycznoj; on przynaj~niej . do drugiego, azeby zwyci~zyc lub umrzec spolem. 
wypowie bez ogrodki wszystko zlc jakie tytko . Jesli s~ napastniczen1i z natury i samowladnemi 

· istniec moze w tera~niejszym stanie jego kraju, wzg1~dem wszystkioh co nie s~ niemi, nie kryj<! si~ 
zgani nieproszony swoich wspolobywateli i swoj przynajmniej i przyznaj~ do tego otwarcie. Wiel
rz~d. Z Ang1ikami przeciwnie; cz~stujf! ci~ szu- k~ ich cnot~ jest prawcla, ten szacowny przymiot 
mnemi pochwalami; ,szvego olbrzymiego handlu, barbarzyt1skich Germanow.· Z milosciCJt pra\\rdy l~
swej potQznej marynarki, Sloe go nieograniczonego cz~ przytem zamilowanic rzecz y\;vistosci, ktore 
kredytn publicznego "'; Anglia spiewa so hie CO· takze jest pra wd'!. Anglik nie un1ie klamac ani .· 
dziennie pie8t1 poch waln~: ,J estesmy wielkim na- przez egoizm, ani przez imaginacyq., an:i dla poli
rodem" ktor~ obowi~zkowo powtal'zaj~ jej dzi~n- tyki. Ludy poetyczne zrobily so hie z urojen zwy
nikarze i mowcy. Ten patryo.tyzm moglby s~~ bar· czaj, klami~ przez zart, prze~ potrzeb~ wyobra-ini,. 
dto slusznie nazwac niekiedy zuchwalstwem, gdy- przez nadmiar towarzyskosci i upajaj~ si~ wlasnem 
by nie wyrazal si~ z rozbrajaj~c~ prostot~. Emer- klamstwetn. Francuz klamie takze przez grze
son, mowi~c· 0 tern, przytacza ie pewna dama an- cznosc, uiekiedy przez wrodzon~ dobrodusznosc, a 
gielska, b~d~c nad Renem i slysz~c Niemca mo- najCZQSCiej przez ducha sprzecznosci. l(]amst,vo 
wi~cego o swoich towarzyszach podrozy jako jest jego broni~ odporn~, sluz'!c~ do oddalenia i 
o cudzoziemcach, zawolala: ,,Nie, nie jestesmy cu- pozbycia si~ przeciwnika, tak, aby mu nie zosta· 
dzoziemcami; my Anglicy. ·To wy jestescie cudzo- wic moznosci szkodzenia. .....t\.nglik zas nie k!amie 
ziemcami.' ' W szystkie narody popisuj~ si~ ze ani- zaczepiaj~c, ani si~ broni~c; milczenie jest jego 
swojemi glupstwami; Rossya tylko sama stanowi jedynym srodkiem utajenia prawdy. Jesli sprobuje 
wyjq.tek; ale odk~d zatopila si~ w myslach o sobie, s·klamac, czyni to tak niezgrabnie, ze wykazuje 
jak si~ wyrazil jeden z jej ministrow, nie mozna zaraz iz kla~stwo jes~ broni~ ktorej uzywac nie 
jeszcze . przewidziee jaki · skutek wydadz~ te jej umie. Moze bye okrutnyrn, niesprawiedliwym, sa
rozmyslania.· molubem, ale do wyst~pkow jego nie nalezy naj-

" Nie jestesmy cudzoziemcami, my Anglicy." mniejszy nal\ret odcien zdrady. ,,Anglik, mowi· 

. . 
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Emerson, nie jest z tej gliny z ktorej wyrabiaj~ 
si~ zabojcy polityczni, inkwizytorowie, spiskowi, 
czlonkowie towarzystw tajnych, ludzie zdolni do 
pol(!czenia w sobie wszystkich zywiolow faJszu i 
piekieluej pogardy uczciwosci. Jesli musi wybie
rac pomiQdzy grubiat1stwem a klamstwem, wybie
rze stanowczo pierwsze. Otwartosc jego si~ga nic
raz tak daleko, ze staje siQ napasci~; bluzga ci 
w oczy grube pra.wdy, wtenczas nawet, kiedy nie 
ma zadnego powodu icb wyjawiania. Ta milosc 
prawdy jest podstaw<! geniuszu wieluich znakomi
tosci. Liczni m~zowie Anglii dowiedli tej prze-
strogi moralnej, ze mozna bye wielkim, nie maj~c 
wiele geniuszu. Doktor J qhnson i ksi~z~ Welling
ton s~ pi~knen1i typami tych ludzi, co nie odebra-

. wszy od natury hojnych darow, owszem z pospo .. 
.litemi przyn1iotami, zdobyli slaw~. flistorya An
glii przedstawia mnostwo dowodow otwartosci 
przewyzszaj~cej wszystko co tylko znalezc mo
zna w tym rodzaju w dziejach innych narodow. 
Malo jest pi~l{niejszych przykladow odwagi mo
ralnej, jak czyn biskupa Latimer, kt6ry w dniu 
urz~dowego przyj~cia u krola wyzszego ducho
wienstwa, przedstawil Henrykowi VIII kopi'! bi
blii, z zaznaczeniem tego ust~pu: ,Bog b~dzie s~f 
dzil falszywych i wspieraj~cych pochlebstwo.'' Ta 
to nieograniczona milosc prawdy i ta gruntowna 
szczerosc ustalily slaw~ handlu angielskiego i bez
pieczenstwo kredytu publicznego. A.nglia stoi 
prawd~ i dobr~ wiarq,, a ta prawda jest dla niej tak 
potrzebn~, ze w dniu w ktorymby sklamala, run~
laby zarazem wspaniala jej budowa. 

.._1\..nglicy we wszystkicm lubi~ rzeczywistosc, 
ktora jest formC! zewnQtrzn~ prawdy; nie uwodz~ 
si~ pozorami ani wymyslami. Oskarzano ich o 
materyalizm; ale zwazywszy wszystko, materya
lizm ich jest tylko upewnianiem si~ cz}owieka nie
lubi~cego bye oszukanym , ani zywic si~ dymem. 
Nie chcq. oni, podlug j~drnego wyrazenia apostola, 
,,pic z cymbalow, anijadac z b~bna." Wierz~ wi~cej 
czynom nii slowom, nietylko wzgl~dem drugich, 
ale i siebie samych. Nie majC! bynajmniej dobrego 
o sobie rozun1ienia dop6ty, dop6ki czegos nie spel
ni~, i staj~ sifJ niepokonanetni wtenczas dopiero, 
kiedy s~ pewnemi siebie. Saksonowie maj~ przy
slowie stwierdzone dziejami, ze czlowiek nie zna 
wcale prawdziwej swej sily, dopoki jej nie spro
buje. Nie majq. zadnych poznak delikatnego uczu
cia, ani zmyslu chytrosci, ni szczeg6lnych na
tchnien, aby odgadn~c ukryt~ zaslug~ wprzod, za-

Ksr~GA SwiATA. Cz. I. R. VI. 

nin1 ~ie sama odsloni. Takie niewiescie srodki oce-..... 

niania nie przystojq, temu m~zkiemu pokolenin. Nie 
maj~ oni innego s~du, tylko z czynow, z dziel juz 
spelniooych, a 'vtenczas dopiero wykazuje sifJ 
wyzszoso ich zciania i wielkie uczucie sprawiedli
wosci. w szy5tko tam jest cenione podlug wartosci, 
pocz~"vszy od talcntu boksera, az do korrespon
dencyi dziennikarskiej. U miejt} dokJadnie zaato· 
sowac nagrod~ do wewn~trznej wartosci dziela; u 
nich jedna rzecz winna si~ oplacac pieni~dzmi, 
inna szacunkiem, ta znow milosci~ powszechn~, a 
inna parost"vem. Nie podkupuj~ i o nic si~ nie tar
guj~. l'rudno tez uwodzic i oszukiwac dlugo na
rod tak zdrowego rozs~dku, bo chce on wsz~dzie 
widziec rownowag~ slow z czynami i scisle zasto
sowanie srodkow do celu. Nic nie poswiQca dla 
pozoru i proznosci, i ust~puje jedynie potrzebie . 
Budo\vnictwo Anglikow nie polega na zasadach 
jeomctryi, ani na prawidlach estetyki, lecz jest za
stosowanetn do potrzeb zycia. Dom buduje si~ dla 
przyszlego mieszkanca i stosownie do jego spo
sobu zycia. Tak samo dzieje si~ ze wszystkiem. 
Ubior ich czerpie elegancy~ w doskonalem zasto .. 
sowaniu odziezy do uzytku na jaki jest przezna
czonq.. Podlug nich, ubior zawsze jest eleganckim, 
jesli dopelnia warunkow przyjemnego zaniedba-
nia, wygody, lub ciepla. To nami~tne przywif!za
nie do rzeczywistosci bardzo zrQcznie zostalo 
uchwyconem i oddanem przez Emersona: ,Lubi~ 
oni rzeczywistosc w bogactwie, wladzy, goscinno
sci, i z trudem przyuczuj~ si~ do przesta wania na 
powierzchownosci. Nie maj~ wielkiego npodoba
bania w ozdobach, lecz jesli nosz~ klejnoty, to te 
musz~ bye prawdziwemi. Czytamy w starym Tul
ler'ze, ze dama z czasow Elzbiety zar6wno nie 
scierpialaby klamstwa, jak i przywdziania falszy .. 
wych klejnotow, lub zausznic z nasladowanych pe• 
rel. Maj<! upodobanie, a nawet .ZC11dz~, wlasnosci 
gruntowej, ktora, jak mowi~, wspoln~ jest wszy
stkim szczepom germanskim. Wznosz~ swe domy 
z kamienia; budowle publiczne i prywatnezarowno 
s~ ci~zkie i trwale. Ci co por6wnywaj~ ich okr~ty, 
domy i budowle publiczne, z okr~tami, domami i 
gmachami publicznemi Ameryki, utrzymuj~ po
wszechnie ze Anglicy wydaj<! funt sterling tam, 
gdzie my wydajemy dollara. Prosta n bogata 
odziez, proste a bogate ekwipaze, nadzwyczajna 
prostota i zarazem ogromne bogactwo pomieszkan 
i umeblowania, swiadczt~o 0 zamilowaniu prawdy u 
Anglikow." 

22 
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Jak wszystko na tyro swiecie, tak i ta milosc l j~ca r~k~ najsmielszego A.nglika i miarknjqca jego 
rzeczywistosci ma swojfJ odwrotn~ stron~, i w tern polityczne nami~tnosci. Nadto zaprowadzone usta
uczuciu lezy wielki grzech moralny Anglii: nada- wy maj~ dla tak praktycznego narodu jak angiel
wanie bogactwu wi~kszego niz nalezy znaczenia. ski korzysc nieoszacowan~, bo wskazuj~ czlowie
Bior~c rzeczy z materyalnego punktu widzenia, l{owi miar~ obowi~zku do spelnienia i srodki po
bogactwo jest w istocie najprawdziwsz~ rzeczywi- trzebne do jego wykonania. Wezmy za przyklad 
stosci'! tego swiata; jest procz tego wygodnym kosciol anglikanski. Emerson zuchwale dotyka 
sposobem ocenienia prawdziwej wartosci czlowie- wszystkich ran religijnych Anglii; wykazuje tra
ka i zmierzenia jego polozenja towarzyskiego. Za- fnie nielogic7.ny charakter tej instytucyi anglikan
leznosc w ktor~ ubostwo wtr~ca czlowieka jeszcze skiej ; przedstawia j~ opuszczon~ od wszystkich 
bardziej zwi~ksza w tym niepodleglym narodzie glow mysl~cych, nadw~tlonq, przez wplyw ger
poszanowanie bogactwa. Zdaje si~ ze ..... J\..nglicy s~ manizmu. Nie daj~c si~ uwodzic frazeologii reli
przekonania starozytnych ludow, ze przez ubo- gijnej, oswiadcza bez ogrodki ze religia Anglikow 
stwo traci czlowiek polow~ swojej wartosci; opie- klass wyzszych jest tylko ust~pstwem z dobrego 
waj~ z Arystofanem przymioty Plutusa, a z Pinda- wychowania pochodz~cem. Prawda; a jednak iluz 
rem zaslugi zwyci~zcy z tur{'u, wlasciciela koszto- tam jest ludzi prawdziwie zacnych, tak po za 
wnych ekwipazow i bogatych czar zlotych. Z te- obr~bem kosciola!' jako i w samym kosciele, kto
go wzgl~du najbardziej s~ oni poganskiemi i prze- rzy znaj~c te bl~dy r6wnie dobrze jak Emerson, 
ciwnemi nauce chrystyanizmu. Nigdy podobno nie uporczywie przywi~zuj~ si~ do zasad wyznania 
mieli oddalonego nawet poj~cia o szlachetnej nie- anglikanskiego. Przyczyna tego prosta: ta budo
podleglosci w ubostwie, ktora nieraz bywala u- wa, jakkolwiek niedoskonala, przedstawia przy
dzialem innych pokolen. Emerson przytacza jedno najmniej schronienie. Czlowiek najpobozniejszy, 
wyrazenie Nelsona przejmuje}:ce oburzeniem: ,,Brak najbardziej ozywiony uczuciami chrzescianina, uj
majC}:tku jest wyst~pkiem, ktorego nie n1og~ wyba· rzy swoj zapal nikn~cym, jesli go nie wiCJ:zq, pewne 
czyc.'' ,Ubostwo jest 'v Anglii llat1b~'' wyrzekl ustawy. Zostawiony tylko z uczuciem obowi~zku, 
Sidney Smith. Niech si~ to nie spodoba Nelsonowi w niemalym znalaziby si~ klopocie, bo powinnosc 
i Sidney Smith ·owi, ale powiemy ze nie ubostwo ta, jako ogolna, nie b~dzie dla niego ani prost~, 
jest haJ1bC!, lecz ta obrzydliwa czesc oddawana rna- ani praktyczn~. Jak zaCZC!C i na czem skoriczyc? 
monie. Ten szacunek dla bogactwa wi~cej jest niz oto trudne zadanie dla wszystkich osamotnionych 
bl~dem, bo wyst~pkie1n. Jest to straszliwa zgnili- umyslow; narz~dzi im brakuje, a choc maj(!. przed 
zna, ktor~ Ang1icy rzucili w swiat i zarazili ni~ sob~ eel wzniosly, nie wydaje on si~ jednak pro
wszystkie narody. Bog tylko jeden wie jakl! zgo- stym i przyst~pnym. Tego wszystkiego nie mozna 
towal kar~ za tfJ krzywd~ prav1 ludzkosci; ale to obawiac si~ przy instytncyi biskupstw, bo obfitemi 
pewna, ze Anglicy przyplac~ swoje balwochwal- s~ tatn srodki do celui wiod'!>ce: missye, kazania, 
stwo tak, jak inne narody odpokutowaly inne nabozenstwa, nauki; zostaje tylko sam wybormi~
zgorszenia, z ktorych daly przyklad powszechny. dzy niemi. Anglicy nie przecz~ faktom, tak jak 

Duch konserwatystowski Anglii granic~y bardzo nie wahaj~ si~ z ocenieniem wartosci kazdego ezy
blizko z tern uczuciem rzeczywistosci. Rozum An- nu; a za te1n idzie ze ustawy, jakiemikolwiekby 
glikow jest w niezgodzie z teoryami; nie pojmuj& ony byly, s~ tam prawie niewzruszonemi; bo rzad
dobrze mysli, dopoki ta nie jest przyodziana cia- k~ jest instytucya ktoraby obok zlego nie zawie
Jem. Czyn i wyobrazenie s~ dla nich jednosci~. rala w sobie pewnej ilosci dobrego. Jak zast~
Gdy istota materyalna zniknie, zostaje tylko pro- pic to dobre ze zlem pomi~szane? oto odglos ro
znia. Zt~d pochodzi przywi<!-zanie ich do swych zumowan angielskich. Najwi~cej obstaj~cy za in· 
urz<!-dzen, i zt~d takze bojazliwos6 z jak~ kieruj(} terescm klass srednich nie mysl~ bynajmniej o u
swoje napady przeciw przesqdom, ktorych wplyw suni~ciu arystokracyi z jej urz~dowego stano,viska 
szkodliwy oceniaj~. Anglik moze nie lubic arysto· i wystawnosci zewn~trznej; chc~ miec dla siebie 
kracyi, ale pyta: ktoby rzq,dzi}, gdyby arystokra- powag~ rzeczywist~, to jest pieni~zn~, a arysto
cyi nie by!o? Moze nie miec przywi~zania do ko· l~racyi pozostawic powag~ rodu i obyczajow, kto
sciola, lecz jakzeby si~ modlil, gdyby kosciol u- rych jej nie mysl~ zaprzeczac. Wdzi~k i slodycz 
pad!? Otoz tego to rodzaju jest obawa wstrzymu- obyczaj6w, ten niew~tpliwy przymiot klass wyz-

• 
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szych, jest niezawodnie jednym z najwazniej
szych wplyw6w na mass~ narodu. Emerson robi 
wyborn~ uwag~ w przedmiocie stosunk6w mi~dzy 
I~ozmaitemi klassami Anglii. ,Anglik, mowi on, nie 
okazuje zadnej wzgl~dnosci dla niiszych od siebie 
w spoleczenstwie, i nawzajem, ka;~de poblaianie ~e 
strony wyzej polozonej osoby zadzi,via go i osla
bia w nim dobre o niej wyobrazenie." Ten rys 
szczegolny zywcem zostal pochwycony z najskryt .. 
szych zakqtkow serca angielskiego. Tak samo i 
ustawy nie s~ n nich szanowane dla swej warto
sci pod wzgl~dem filozoficznym, ale jako miara, 
metoda i sposob dzialania. 

U czncie rzeczywistosci bylo takze podstaw~ ca
lej literatury angielskiej, ktora w swych dziwa
cznych pomyslach nie rozl~cza si~ z niem nigdy. 
Duchy i geniusze Shakespearc'a maj~ takie wyo
brazenia, gusta i uprzedzenia; nie s~ to nadnatu
ralne istoty, ale tylko niewidzialni mieszkancy 
swiata naturalnego. i\.llegoryczue osoby Johna 
Bungan'a nie s~ abstrakcyjnemi, lccz istotami 
zlozonemi z ciala ikosci, kt6re jedz~, pij'!: i sypiajC!· 
W swych opisach podr6zy kapitan Gulliwer nie za
pomina nigdy powiedziec ile statek jego robi w~
zl6w na godzin~, jakie byly zboczenia igly ma
gnesowej, jakie rosliny lrwitly u Lilliput6w albo 
Brobdignak'ow. Geniusz Foe'go, Richardson'a, 
Fielding'a, Godsmith'a i wszystkich innych tak 
roznorodnych pisarz6w angielskich polega tylko 
na dokladnosci z jak~ oddac umiejq, najdrobniejsze 
1·ysy kazdej osobistosci i przedstawiac fakta \V rze· 
czywistej ich wartosci. 1\" poezyi angielskiej prze
waza nie marzenie cicbe.i pogodne, ale wzrusze
nie zywe, surowe i wstrzq,saj'!ce. Emerson w og6l
nosci jest bardzo surowym s~dzi~ literatury an· 
gielskie,j; zarzuca jej ze. nie dosyc jest duchow<!, 
platoniczn~. Szczegolna wym6wka i poniek~d nie· 
zupelnie sprawiedliwa. Strona duchowa istnieje 
w literaturze angielskiej, ale pochodzi wlasciwie 
z zu.milowania rzeczywistosci. Anglicy przywi~
zuj~ si~ do osobistosci, to prawda, ale nie przesta
jq. na opisywaniu jej, owszem zgl~biaj~, przenika
j~ dott!d, dop6ki nie zbadaj~ ostatecznie jej we
wn~trznej istoty. Przywi«!zuj~ si~ z zapalem do 
kazdego przedmiotu, poki nie pojm~, nie uchwyc~ 
jego ducha i mysli ktora go ozywia. Dlatego duch 
czynow i rzeczy zyje w ich opisach , wychodzi 
z nich, jak w powiesci arabskiej swietny geniusz 
z prostej szkatulki w ktorej byl wi~ziony. Taki to 
jest ten szczegolny spirytualizm, nie przechodzC!CY 

granic natury. Pisarze i poeci angielscy nie s~ hie
rofantami, ani braminami nieporuszonemi, nieprzy· 
st~pncmi, zatopionemi W rozmyslaniach; SC!- raczej 
cudownemi czarodziejami. Magiczna ich laska, od 
Shakespeare'a az do Scotta i Byrona, umiala wy
wolywac duchy tysi<1ce postaci nami~tnych, rncbli
wych, prornieniem zycia oswieconych' 0 kt6rych 
pamifJc ludzka przcchowala jasne wspomnienie, 
jak o osobach zuanych i kochanych. 

Najlepsze przymioty maj'!: sw6j }Junkt slaby, 
przez ktory zle wcisnq,c si~ moze. Gdyby to silne 
uczucie rzeczy,vistosci istnialo bez przeciwwagi 
w duszy nngielskiej, materyalizm pochlon~lby je 
wkr6tce, i samolubna trwozliwosc, utrzymujC!ca 
chinskie status quo, stalaby si~ prawem Anglii. 
Szez~scietn ze dla utrzymania rownowagi mi~dzy 
dwoma przeciwnemi p~dami, ktore zar6wno ozy
wiu.j<! S\viat fizyczny i moralny, to jest ruchem i 
spoczynkiem, Bog wlal w Anglika, obok poszano
wania dla czynow zewn~trznych, sil~ kt6ra prze
ciw nim bezustannie oddzialywa, a tq, jest: nadzwy
czajny duch niepodleglosci. Samolub stawia si~ 
zewn~trz cywilizacyi i przywlaszcza sobie prawo 
jej Si!-dzenia. Mimo pozornej uleglosci, bada wszy
st.kie jej ustawy, podnosi mask~ ze wszystkich na
uk i wydaje wyrok mniej lnb wi~cej sprawiedliwy, 
z ktorego robi dla siebie prawo osobiste i nigdy 
go nie odst~puje. Kazdy kto rozwazy starannie t~ 
silQ moraln~, nazwan<! niepodleglosci~, !a two po
strzeze iz ona jest prostem, raczej instynktowem 
niz wyrozumowanem, zaprzeczanietn wszystkie
mu co si~ sprzeciwia naszej naturze; gdy tym· 
czasem uleglosc moze bye zarazem instynktowem 
sprzyjaniem rzeczom zgodnym z nasz~ natur<! i mi
mowolnetn przystawaniem na te co jej s~ przeci
wnemi. ·Anglik, tak ulegly faktom, gdy te znajdu
j~ zgodue w nim samym odbicie, zamyka nielito
sciwie oczy i uszy na wszystko co dla jego uspo
sobien jest obcem. Trafem szczeg6lnym jego pra· 
wa, ustawy i religia znalazly si~ w doskonalej 
zgodnosci z jego instynktami. I oto cala przyczy
na, dla kt6rej tak malo sklonnym jest do rewolu
cyj; lecz gdyby fatalnym wypadkiem, co byl prze
klenstwem wszystkich prawie innych narodow, 
sprobowauo wymagac po nim posluszenstwa pra
wom obcymjego naturze, w6wczas wybuchn~lyby 
nieskonczone walki, tem gwaltowniejsze i tru
dniejsze, ze potrzebaby bylo rozpocz~c wojn~ nie 
z wojskiem, ktore mozna rozproszyc w kilku go
dzinach, ale z kazdem oddzielnem indywiduum. 



172 

Dlatego mnicmam ze niektorzy politycy myl~ si~ 
nieslychanie, s~dzC}c iz mozna narzucic Anglikom 
pewne ustawy, z tak~ latwosci'!-, z jak~ je dano in
nym narodom. Monarcha lub 1ninister, ktoryby 
chcial zniewolic lud ten do posluszenstwa w brew 
jego instynktom, musialby zrobic to, co si~ stalo 
przy obl~zeniu Saragossy: chociaz miasto bylo juz 
wzi~te, potrzeba jednak bylo zdobywac kazd~ uli
c~, kazdy dom i kazde piQtro zosobna. 

Zasada mowy angieskiej innq, jest wca]e niz przy
puszczal Beanmarchais; sklada si~ on a z d woch zglo
sek: talr i nie . .._ koro jedna lub druga zostanie wyrze
czon~, Anglik z nieodmienn'!- juz zaci~tosciq, dzia
la podlug wyrzeczenia. Jesli wym6wionem slo .. 
wem jest tak, w6wczas ujrzycie rodz~ce si~ posln
szenstwo w kazdej chwili, milosc ulegl~, poswi~
cenie nieograniczone; jesli zas tem slowem jest 
nie, b~dzie ono haslem nienawisci zawzi~tej i nie· 
zmiennej. Jest jedno wyrazenie biblijnc, powta
rzaj~ce si~ cz~sto w ksi<!zkach ich i rozmowach, a 
dobrze maluj~ce grunt ich charakteru: ,.Jego mi· 
lose i nienawisc twarde byly jak grobowiec i silne 
jak smierc.'' 

Anglik poddaje si~ wi~c faktom tylko stosunko
wo, ze tak rzec mozna, w miar~ tego jak ony 
mniej lub wi~cej zgodnemi s~ z jego instynktami; 
ale jak wsz ystkie rzeczy powstale sr6d otaczajt}cej 
nas atmosfery uie znajduj~ w nas nic co by im bez
wzgl~dnie bylo przeciwnem, tak i uleglosc Angli
k6w bywa silniejszC! niz op6r, a niepodleglosc, za
miast miec do czynienia z istotnemi nieprzyjaciol
mi, uciera si~ tylko ze szczegolumi. Zt~d to po
chodz~ owe subtelne odcienie zycia politycznego 
i religijnego w Anglii, tak trudne do uchwycenia 
oku obcemu i do barw jaskrawych nazwyczajone
mu. Anglicy rozpra,viaj~ o rzeczach niedosciglych, 
a kwestye w ktorych zdania ich rozdzielaj~ si~ nie
kiedy s~ tak drobiazgowe, ze u innych narodow 
stanowi!yby punkt jednozgodnosci. Przedmioty 
dotycz~ce stunienia, sprzeczki gospodarskie, dro
bne nieporozumienia domowe, oto ostatnia uciecz
ka dla tego ducha bezwzgltJdnej niepodleglosci. 
To co na stalym l~dzie nazywaj~ ekscentryczno
sci~ angielskq,, nie zk~d inq,d pochodzi, jnk tylko 
z tej niepodleglosci, co nie znajdnj~c w okolo sie
bie dose silnej pobudki do protestacyj, przywykla 
spierac si~ o blahostki. Anglik stosnje si~ do zwy
czaj6w powszechnych, a wylC!cza si~ od nich chy
ba tylko w jakim· nndzwyczajnym, nicbywalym 
prawie wypadku. Im bardziej niepoj~tem jest to 

' 

odt~czenie, tern dziwniejsz~ wydaje si~ich ekscen
trycznosc. Muaz~ bye w niektorych razach od
szczepiencami od ogolu, a by miec ehocby najszczu
plejszy otwor, przez ktory dusza ich moglaby 
odetchn~c. 0 dobroczynna naturo! do jakichze 
spokojnych zapasow rycerskich doprowadzilas 
biegiem czasu t~ bezrz~dn~ niepodleglost, t~ dzi· 
k:} wolnosc dawnych piratow skandynawskich i 
barbarzynskich wojownikow! Ta to zgodnosc 
usta:w krajowych z powszechnemi usposobieniami, 
przygniataj~c niepodleglosc, ale j ej nie niszcz~c, 
rodzi to, co nazywaj~ u nas ekscentrycznosci:J:. 
Skr~powana, niby w pieluchy spowita, przez ulu
bione nalogi i prawie nieszcz~sliwa zbytkiem 
szcz~scia, osobistosc czlowiecza objawia si~ wtym 
kraju w najosobliwszy sposob. Jest to kraina wy
obrazen stalych i zabawek dziecinnych. Czlowiek · 
trawi tam zywot na z~daniach zniesienia brudnych 
mia.steczek, zaprowadzenia reform tniejscowych, 
uchylenia jakiego rodzaju cla, lub t, p., i mniema 
ze to jest zaj~cie dostateczne dla jego istnienia. 
Post~puje ci~gle za jedn~ tylko mysl~h za jednym 
wyl~cznie przedmiotem, ale nieustannie i do 
smierci. Anglia tegoczesna jest krajem osobistosci, 
krajem gdzie korzysci materya1ne rozci~gajE! si~ 
na wi~ksz~ liczbQ ludnosci. Bez w~tpienia ta oso
bistosc jest tam bardziej zyw~ niz pot~znq,, tak iz 
do litosci niemal pobudza nas porownanie dzisiej· 
szych Anglikow ze starozytnemi n. p. Wlochami, 
ktorych ogrornna dzia!alnosc miala za pole rozwo
ju najciasniejsze jaK: tylko mo.ina granice. Siena, 
Lucca, Pisa, Florencya, mialy takie osobistosci, 
jakich nie wydalo wcale rozlegle panstwo W. Bry· 
tanii; ale jesli w tern ostatniem mniej s~ jak we 
'Vloszech wznioslemi, to niezawodnie s~ liczniej
szemi. Trudno znalezc Anglika bez wlasnej 
szczeg6lnej mysli, kt6r~by pragn~l widziec tryum
fuj~c~, bez jakiego wynalazku do wprowadzenia, 
jakiegos odkrycia do objawienia; a jezeli nie s~ 
wznioslejszemi, to nie nalezy zt<1d ponizac ich ge
niuszu, ani charakteru, jak to czyni~ nieslusznie 
inni, a nawet i sam Emerson. Mozna ich obwiniac 
o nietrafne porywanie si~ na przedmioty ogolne; 
lecz skryta osobistosc ich jest tak silnQ., ze pracu
je bez wypoczynku, dr~czy siQ, docieka, dopoki 
nie wynajdzie sposobu wydobycia sig nn. wierzch 
i dania si~ poznac, 

Przyst~pujemy nakoniec do ostatniej cechy cha
rakteru angielskiego,do prnwdz.iwego Ji:tlnlienia pro
bierczego przymiotow duszy, do odwagi. Odwo.ga 
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angielska uderza najbardziej swemi dziwnemi i 
ekscentrycznemi objawan1i. Jest ona barbarzynsk~ 
i polnocnq,; mozna powiedziec ze jest odwng~ lu
dzi co nigdy nie walczyli przeciw ludziom, lecz 
tylk& przeciw silom natury. M6wi~ ze Gallowie 
w wycieczkach wojennych podnosili miecze swe 
do gory, za kazdym razem gdy grzmialo, i mowili: 
,,gdyby si~ niebo zapadalo, podtrzymamy je na
szyin orQiem.'' Oto odwaga Francuz6w w swym 
pierwiastku; odwaga ludzi ktorzy zawsze mierzyli 
si~ z ludzmi, a sily przyrodzenia uwazali za nie
przyjaciolludzkosci. Wystawiamy sobie ze staro
zytni Skandynawi podczas grzmotow nie ur~gali 
piorunom, ale starali si~ o pewne przed niemi 
schronienie; ze nie powierzali mieczom swym wal
ki z burz~, i ze gdyby tylko mogli, ch~tnie wydar
liby bozkowi Thor chociaz kilka mlotow, aby go 
zwalczyc r6wn~ broni~. Anglicy tak samo obcho
dz~ si~ z ludzmi, jak radziby obchodzic si~ z na
tur~, gdyby nie znali jej przewazaj~cej wszystko 
pot~gi. · 

Anglia wi~c przedstawia cywilizacy~ barbarzyn
sk~. W szfJdzie odrzucany i niezdolny wyrazic si~ 
pod pewn~ form~, zle rownowazony i zbyt ulega
j~cy instynktom aby m6gl nad niemi panowac, 
duch gerrnanski znalazl w Anglii praktyczne za
stosowanie i okazal do czego jest zdolnym, nie 
juz w zyciu spekulatywnem ( na rozumowaniach 
opartem), lecz w zyciu politycznem i czynnem. 
Po dania, ustawy, j~zyk, zwyczaje, cl1arakter, cnoty 
i wystQpki, wszystko to w zasndzie swojej jest 
tam germat1skiem. Do tej cywilizacyi wszedl i 
pierwiastek lacinski; prawda; ale to przymi~sza
nie nast~pilo w tak drobnym stosunku, w jakim 
miedz wchodzi do monety srebrnej, i w tymze sa
mym celu: posluzyl tylko do nadania duchowi na
rodowetnu 'vi~cej dzwi~ku i trwalosci; byl nitem 
do mocniejszego pol~czenia wszystkich cz~stek 
cywilizacyi. Potrzeba bylo i nieco k.arnosci, aby 
zbyteczna niepodleglosc nie stala siQ bezrzCAdem; 
nieco uksztalcenia rzymskiego, a by duch dzikos ci 
wstydzil si~ sam siebie i nie upieral siQ w swej nie
wiadomosci i pysze. Cywilizacya rzymska dostar
czyla ze swej strony tej cz~stki karnosci i wy
ksztalcenia. Mimo to wszystko Anglicy zostali za .. 
wsze teln' czem by li ich ojcowie, a tylko rozwi
n~li ku lepszemu ich przymioty i usposobienia. 
Ojcowic ich byli anarchistami, oni s~ wolnemi i 
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niepodleglemi; przodkowie ich byli zeglarzami i 
rozbojnikami morskiemi, oni s~ marynarzami i kup
cami; przodkowi e ich by li rolnikami, rybakami i 
my~liwemi, oni s~ takze posiadaczami gruntow, 
rybakami i my~liwemi; przodkowie ich mniemali 
ze swiat ozywiony jest mn6stwem niewidzialnych 
pracownikow, zwanych t1·ottD, albo karlami, oni 
urzeczywistnili to marzenie i zrobili z Anglii pan
stwo troll ow czynne do zadziwienia. Ci barbarzyn
scy Skandynawi, tak dzicy, tak okrutni pod szorst. 
k(! powierzchownosci~, mieli serca przyst~pne 
najczystszym i najdelikatniejszym uczuciom, mieli 
milosc siedziby domowej i poszanowanie rodziny. 
Anglicy tegoczesni zachowali wszystkie te uczu
cia, a dodali do nich ty le delikatnosci, ile ty lko 
cywilizacya dodac jcj moze. Czulosc serca an
gielskiego,, obok jego srogosci, dziwna jest swoj~ 
slodycz~. Ow surowy Nelson, ugodzony stniertel
nie pod Trafalgar, znajduje lagodne slowa, nie zda
j~ce si~ pochodzic z ust tego czlowieka pelnego 
nieublaganej nienawisci. Zwraca si~ on do lorda 
Collingwood'a i m6wi ze slodycz~ dzieci~cia: ,U
scisnij mifJ Hardi;" a potem, dodaje Emerson, jak 
dzieci~ usn~l snem wiekuistym. NajwyLitniejsze 
rysy i najdelikatniejsze odcienie ich charakteru 
zawsze s~ prawdziwie germanskiemi. 

Prawdziwym charakterem narodowym Angli
kow jest ow a jednosc l~cz~ca wszystkie ich sprze
cznosci. Charakter taki godzien opisow i rozwa
zania, bo przedstawia cywilizacy~ skonczon~ i 
ustalon~ na przyszlosc. Niema w sobie nic niepe
wnego, nic co by potrzebowalo ksztaltowania i wy
rabiania. Czas moze mu jeszcze dodac niejakie 
ozdoby, lecz zawsze on pozostanie takim, jakim 
jest w gruncie. Liczba narod6w co doszly do do
skonalego w!adania sob~ i przedstawienia swiatu 
znaczenia s we go bytu wewn~trznego nie jest 
wielk~. 'VViek terazniejszy liczy ich tylko dwa, 
Angli~ i Francy~. Te dwa jedynie narody maj~ 
wyrazne rysy dw6ch przeciwnych charakterow, 
rozrzuconych po calej Europie : .Anglia german
skiego, Francya celtyckiego i lacinskiego; i wla
snie to jest p rzyczynq, dla ktorej d wa te narody, 
pomimo wszystkiego co maj~ w sobie nieprzyja
znego, przycj~gane s~ i odpychane wzajem od sie
bie, stanowi~c dwa bieguny przeciwne jcdnego 
magnesu, kt6rego imi~ cyzvitizacya. 
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GATUNKI JABI.EK RAMBOUR. 

\\. ukladzie ~nanego pomologa Diera ten gatu
nek jablek miesci si~ w trzeciej klassie, zk:td tez i 
grupa cala nosi jego nazwisko. 

Do cech rozeznawczych zewn~trznych jablek tej 
grupy nalezy ksztalt tychze, zwykle bowiem s~ 
szersze anizeli dlugie, a przytem jedna strona niz
sza od drugiej, tak iz mniej wi~cej zawsze bywaj~ 
krzywe, do czego si~ jeszcze bardziej przyczynia
j~ narosle i kanty idq,ce przez caly owoc, pocz~-
wszy od kielicha. 

Wlasciwie do jablek zwanych Rambour nalez~ 
wszystkie wielkie owoce tego rodzaju. Ksztalty 
ich cz~stokroc S'h potworne , a mianowicie tak 
zwanych funtowych, kt6rych CZQSC mi~sista jest 
mi~kk~, grudkowat~, a przytem w komorkach swej 
tkanki zawiera sok nader przyjemnego, do wina 
nieco zblizonego smaku. 

Wszystkie prawie gatunki tych jablek wydaj~ 
wielkie, silne i z czasem bardzo plodne drzewa, 
dose dobrze znosz(!.ce nawet 1nocne zimy. Pozna 
kwitn~, co je tern bardziej przeciw zimnu zabez
piccza. w~ szakze pomimo tych wszystkich przy
Dliotow we wzgl~dzie. utilitarnym liczct siQ do po
slcdniejszych gatunk6w, i dlatego tez owoce te 
nie ukazujq, siQ na stolach i zastawach deserowych, 
lecz natomiast by,vaj~ u7.ywane z wielk~ korzy
sciq, po kuchniach. Wi~ksza CZfJSC tego gatnnku 
jablek przechowuje si~ bardzo dlugo, ( wyj~wszy 
pozniej dojrzewajq.cych) a szczegolniej zimowe; 
letnie gatunki w kilka tygodni juz wi~dn~, staj~ 
si~ niesmaczne, a z czasem przybieraj~ kolor bru
natny. 
Nazw~ sw~ otrzymaly te jablka od \Vsi Rambour 

w Pikardyi, odleglej o dwie mile od Abbeville, 
zk~d pochodz~ tak nazwane biale Ramboury 
(Ram hour blanc), znane w wielu okolicach pod 
nazwC! bialyclt prqilrowanycll, albo lota?~yngskick 
jablek, kt6re pomimo swej nieksztaltnosci nalez~ 
do najbardziej poszukiwanych gatunkow. Kolor 
ich bywa zwykle jasno-z6!ty, a przy korzon
ku obwiedzione s~ szerokiemi, zywego karma
zynowego koloru paskam~. Zapach tych owoc6w 
jest bardzo przyjemny, a smak przepysznie biale
go, polyskliwego wn~trza odpowiada powierzcho
wnosci. Gatunek ten dojrzewa w pocz~tkach wrze-

snia; nie przechowuje si~ jednakze dluzej przy 
zwyklych sposobach konserwowania jak do konca 
paidziernika, i nawet od tego czasu zaczyna bye 
niesmaczny i cierpki. Najlepszym srodkiem prze· 
chowywania tego rodzaju owocow jest zagrzeba
ni~ ich w zbozu, przynajmniej na stopQ gl~boko. 
W ten spos6b zabezpieczone przecho\vujq, si~ do 
poznej zimy, nie ulegajq,c zmarzni~ciu, chociaz 
temperatura miejsca gdzie sq, przechowane 15° do 
18° R. nizej zera wskazuje. 

Z tej grupy najmniej pi~knym jest gatunek letni 
Rambou1· (It. rouge d'ete), ktory, podobnie jak 
pierwszy, we wrzesniu dojrzewa; ten jednak daje 
si~ jesc prosto z drzewa i utrzymuje si~ w pelni 
swego smaku przez 6 do 8 tygodni. Tlo tego jabl
ka z6lto-zielone, pomi~szane od strony na dziala· 
nie slonca wystawionoj z z6lto- karmazynowym 
odcieniem. Niekiedy, lubo bardzo rzadko, kolor 
ten rozszerza si~ ina odwrotn~ stron~ w ksztalcie 
promieni, a z przebijajq.cem si~ tlem tworzy rodzaj 
przepysznej mozaiki. Smak i zapach rna nadzwy
czaj przyjemny, £jolkowy i winny; cz~sc mi~sna 
sluzyc moze do deserowego dania, jak r6wniez 
z pozytkiem moze bye uzyt~ do potrzeb kuchen
nych. Sarno drzewo jest piQkne i silne, a spu
sciste jego konary przedstawiaj~ widok malowni
czy. 

Oba te gatunki potrzebuj~ cieplego gruntu, tu
dziez dobrego zabczpieczenia od zbytniego dzia
lania wiatru, jezeli owoce ich maj~ bye pi~kne i 
smaczne. Pod nazw~ jednak cieplego gruntu nie 
nalezy rozumiec miejsca wystawionego na dziala
nie slonca, lecz raczej ziemi~ nie zawierajq,c~ 

w sobie zawiele wilgoci. Zal~czona obok rycina 
przedstawia zimowy gatunek tych jablek, ktore 
wprawdzie az w grudniu dojrzewajf!,, ale zato do 
wiosny zdrowo si~ przechowuj(!. Francuzi nazy .. 
wajq, ten gatunek }aune, u niemieckich zas ogro
dnikow znany jest pod nazwiskiem wiellriego zielo
nego albo lrwasnego zimowego Jlambou1·. 

IIodowanie tego gatunku w ogrodownictwie 
przedstawia znakomite korzysci, jest bowiem za
rowno zdatny do suszenia jak i do wyrabiania na 
jablecznik. Drzewa bardzo obficie pokrywaj(} si~ 
kwiatem i owocem, co jeszcze pr~dzej nast~puje 
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jezeli sadzone s~ okolo mur6w, w ksztalcie szpa
lerow. Z pocz~tku owoce S:) jasno-trnwiastego ko
lorn, nastqpnie przybieraj~ pi~knie zolt~ bar
w~; od strony slonca zas zwykle dostaj~ wypu
kle, kr6tkie, karmazynowe pr~zki, a bardzo cz~
sto pokryte s~ kolorem czerwonym , z odcienicm 
zielonawym. Cz~sc wewn~trznan1i~sista, pelna so
ku, cokolwiek grudkowata, posiada srnak srodkn
j~cy miQdzy cynamonem a \Vinem, zapach zag fijol
kowy. Drzewo tego gatunku jablek, wystawione 
b~dC!c na ciq.gly przewiew powictrza, pokrywa si~ 

mchami, jak to pokazuje rycina; nalezy je 'viQC od 
czasu do czasn z tych roslinnego krolest,va paso
zytow oczyszczac!' jezeli nie chcemy tamowac ich 
wzrostu, a tern samem i plodnosci. 
Pomi~dzy wielt! gatunkan1i tego rodzaju owo

cow odznaczaj~ si~ takze biale zinzou;e Ramboury, 
kt6rych owoce, z razn seledynowo-zielone, prze
chodz'1 p6zniej 'v odcien cytrynowo-zolty, a 'v paz .. 
dzierpikta dojrzcwaj~ i kilka miesigcy zdrowo si~ 
przechownj~. Nalez~ do owoco'v podrzQdniejsze
go gatunkn, niemniej jednukze do potrzeb kuchen
nych SC! przydatne. 

lVieLki albo o/brzy1ni Rambour (I>atnbour gros) 
nalezy do najwi~kszych gospodarskieh jablck. 
Dojrzewa w ko1!cu listopnda, ale przechownje siQ 
az do wiosny. Owoc, pi~kncj zolto-ziclonej bar
wy, z czascm przybiera kolor ciemno-z6lty, z czer
worJa\vyin odcienien1 i 'viel~ kropkami jasno-bure
mi. ZQSC miQsna jest soczysta i pr·zyjemncgo 
smakn winnego, ale malo korzcnna, i dlatcgo tez 
gatunek ten zalicza si~ do drugorz~dnych owocow, 

ze wzgl~du na uzytek stolowy. R6,vuic ,vielki, 
ale piQkniejszcj bar,vy od dopiero \vspoinninnco-0 

b ' jest tak naz,vany an gielski pyszny lla1n!Jour ( Glo-
ry of the vVest), gatunek takze zimowy, ale nie 
daj~cy sig tak dlugo przechowywac. Z ksztaltu 
zbliza si~ nicco do sp1aszczonej knli, zako11czonej 
przy ogonku nie,vielkim czubkiem, co go czyni 
na oko 'vi~k zyn1 anizeli jest w is tocie. Cecha ta 
jest 'vidoczn~ przy 'vszyetkich gatunkach owocow 
nalez~cych do tcgo oduzialu. Wynikaj(!ce z tej 
przyczyny '\vklQ .~niQcie tworzy cienkie .faldy, kt6-
re przebicgajf!c \vypuklo caly O\VOC, psnjq, jego 
forc1nno~c. Cech~ togo gatunku j est dlugi i nli~
sisty ogonck; b~u·\vn owocu slomjano, a nastQpnie 
cytryno\vo z6lta, od strony slotJ.ca przcciq,o-ni~ta 
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m1lyn1 kolorcm czerwono·ceglistym. CzQsc miQsna 
biala, soczysta przyjemnego korzcnnego i winne
go smakn, z 1nocnym, nader 1nilym i orzezwiaj~
cym zapach cm. 

Na szczcgoln<e uwagQ zasluguje ten gatonek 
z przyczyny niepomiernej objQtosci nasicnnika na
pelnioncgo p estkami. Drzcwo bardzo wczesnie ro
dzic poczyna: owoc dojrzewa w pazdzierniku, oko
lo zas vVielkicj-Nocy cierpnie i traci Slnak. w nie
ktorych okolicach uprawiaj~ dwa inne jeszcze ga
tunki jablek, kt6rych czas dojrzewania przypada 
w j esieni. Takirn j est llarnbou'J' OJ'teattslri (l~ambour 
d"Orlcans), dojrze \vajq.cy na pocztttku jesieni, to 
jest w kot1cu wrzesniu, i llcanbour fi·ancu z!ri, l{to
rego O\voc 'vielki, , pla zczony, pon1i1no zalet sma
kn, mniej j est ccniony, gdyz zalcdwie przez szesc 
tygodni daje siQ przechowac. 

RZECZPOSPOLITA BOER0W 

vV AFRYCE PO~UDNIOV\TEJ. 

Szczegolna ta spolecznosc, ktorej n1i~dhy inne
mi, posrednio przynajmniej, zawdzi~czamy znajo
mosc geograficznq. Afry ki poludniowej, przed ta· 
wia tyle rysow godnych uwagi i pra\vdziwie dra
matycznych, .ie 'v ch \viii gdy byt jej samoistny od 
trzech lat przeszlo formalnie prz~z Angljq, zostal 
uznany, rzut oka wsteczny na kolejne j e j rozwija
nie si~ nie b~dzie bez zaj~cia. 

Pierwotn~ ludnosc rolnicz~ i pastersk~ Afryki 

poludniow ej skladali Europejczycy, kt6rzy, dla 
prze ~ladowan religijnych, osiedli tu pod opiek~ 
rz~du holenderskiego, zyjq,c w zupelnej prawie 
niezaleznosci; Ilolendrom bo,viem chodzilo tylko 
o posiadanic miasta Kap, to jest o zapewnienie 
sobie dogodnej przystani spoczynkowc j dla okr~
t6w plyn'!cych do Indyj, a malo bardzo dbali o to 
co si~ dzialo w gl~bi kraju. Plemiona Namakwow 
czyli IIotentotow i Beczuan6w na cyplu poludnio-



176 

wym Afryki nie mogly i nie chcialy t.ym obcym 
przy byszon1 iadnego stawic oporn. IColonizacya 
wiQC odbywala siQ najspokojniej, chociaz wzrasta
la bardzo powoli; w czasie bowiem gdy kolonia 
dostala si~ w r~ce Anglikow, liczono w niej nie 
wi~cej jak 90,000 dusz, z lrtorych 40,000 pocho
dzenia europejskiego. Ze Hotentoci \vobec tej 
spolecznosci cywilizowanej zeszli wkrotce do sta
nu slnzebnosci , to b~lo naturalnym wyplywcm 
lch ciernnoty; ale do walk istotnych z krajowcami 
przyszlo wtedy dopiero, gdy J{afrowie z pustyn 
wewn~trznych ruszyli sj~ ku brzegom wschodnim, 
i ztamt~d coraz blizej podsuwac si~ zacz~li ku po
siadlo~ciom kolonii. W przeciq.gu poltora wieku 
panowania holenderskiego na przyl~dku, dwie 
tylko wojny wybuchly z tuziemcami, podczas gdy 
Anglicy od lat pi~cdziesiQciu, z niezmiern~ strat~ 
ludzi i pieni~dzy, prowadzili ich siedm. Dawniej 
Boerowie radzili sobie 'vybornie~ bo gdy s~siedni 
l<iafrowie zabrali im bydlo, to natyc.hmiast do osa
dy podejrzanej o kradziez robiono zbrojn~ wypra
·w~, i tak~ sam~ ilo ~c napowr6t odbierano. Byla 
to sprawicdliwosc nieco barbarzynska wprawdzie, 
lecz bardzo skuteczna i zroztuuiala dla dzikich 
krajowc6,v.. Rz~d holender ki nie mi~szal siQ tez 
woalc w takic sprawy, z(}dajC!C tylko aby m11 o nich 
1)6zniej donoszouo. 

'rak staly rzeczy, gdy kolonia roku 1 05 dostu
la siQ w r~ce Angliko,v. Z pocz~tku zaraz srodki 
ich administracyjnf) \vzbndzily niezadowolenie Bo
erow, ktore jednak nie byloby zapewne przybralo 
wazniejszego charaktern, gdyby go nie podzegly 
zabiegi tan1ecznych mis yonarzow. Szkola filozo
ticzno-filantropijna XVIII wieku oblekla si~ wAn
glii w szat~ duchown~, i odkC!d \Vilberforce pra
wdziwie dobroczynne swe zamiary zacz~l wpro
wadzac w wykonanie, w kraju t.ym stalo si~ nlo
d~ wystawiac dzikich i 1nurzynow jako niewinne 
dzieci natury, Europejczykow zas jako krwi chci
wych barbarzyncow i tyranow. Jednostronny ten 
spos6b widzenia rzeczy o\vladn~l w Anglii nawet 
sfery rz<!dowe i w wielu miejscach, a szczegolniej 
na przyl~dku, stul siQ powodem gwalto\vnych za
wichrzen. 

Nie tutaj miejsce roztrz~~ac po czyjej stronie 
byla slusznosc w sporach wyniklych na przylC!d
ku pomi~dzy missyonarzami angielskiemi a Boe
rami; zadaniem naszem jest tylko przedstawic glo
wne fazy tego starcia. w samej kolonii missyona
rze ogolnie tylko pot~piali system niewolnictwa; 

ale w stacyach swych pogranicznych stawali si~ 
bezwzglQdnemi obroncan1i czarnych, uniewinnia
j~c ich rozboje, lub zupelnie takowym zaprzecza
j~c, Boerow zas pomawiajq.c o ciemiEJztwo. Tym 
sposobem zagniezdzala si~ wzajemna nienawisc: 
missyonarze intrygowali przeci\V Boerom' ci zas 
uwazali tamtych za podst~pnych obludnikow, pra
gn~cych zawladn(!c krajem, a zatem bardzo dla 
siebie niebezpiecznych. Nieszcz~~ciem missyona
rze mieli wielki wplyw w .Anglii, gdy przeciwnie 
Boerowie oddawna byli tam okrzyczani za ras~ 
niespokojn~ i burzliw~. -w·yniklo ztq.d ze Boerom 
zakazano samowolnie wymierzac sobie sprawiedli
wosc; oni zas, bardzo logicznie, domagali si~ aby 
ich Anglia obronila, jesli im sa1nyn1 bronic sifJ 
nie ma bye wolno. Gubernatorowie jednak, dla 
braku wojska, nie mogli temu z~daniu zauosyc 
uczynic, a jesli nawot ktory z nich posiadal po
trzebne srodki i zamierzal wdac si~ w t~ spraw~, 
to niezawodnie missyonarze zpowodowuli jego 
od,volanie. Bczkarnosc ttt osmielila Kafrow do 
coraz zuchwalszych napadow; az wreszcic w An
glii przekonano si~ iz Boery nie by li spra\vcami 
zlego i rzeczywiscie potrzebo\vali pomocy. Po
stnnowiono wi~c zachfJcuc do emigracyi na przy
l~dek, i wysylac tam mianowicie rolnikow, odsta
wnych zolnierzy i marynarzow. Osiedlency ci mie
li stanowie lini~ graniczn~ mi~dzy Kaframi a Boe
rami, i dlatego przeznaczono im okr~g Albany, 
przytykajC!CY od p6lnoco-wschodudo wielkicj rze
ki Rybiej, gdzic zalozy1i miasto Grahamstown. 

Z powstaniem tej kolonii angielskiej rzeczy in
n~ 'vkr6tce przybraly postac, bo nowi przybysze 
mieli jnz glos nietylko u gubernatora, ale i w An
glii, a polozenie ich tak dalece bylo zbliione do 
polozenia Boerow, ze niezadlugo mi~dzy niemi 
zawiCA-zala si~ WSI)olnosc interesow, bardzo d1a obu 
stron zba,vienna. "\Vszystko \ViQC zapewne byloby 
si~ ulozylo w spos6b poi(!dany, gdyby zarz~dzo
na w r. 1833 cmancypacya niewolnikow nie po
zbawila wJascicieli gruntowych r~k prncujC!cych, 
i nie stworzyla zarazem licznej klassy v.rlocz~gow 
zyj~cych cudzym kosztem; gdyby wreszcie nowa 
wojna z Kaframi nie rozj~trzyla pogranicznych Bo
er6w. ~Vojna ta, ktora ci~zko dotkn~la i angiel
skich osiedlenco:w, tym razen1, wedlug uznania 
samych nawet missyonarzow, niczem nie wywola .. 
na, sklonila nakoniec gubernatora, .,ir Benjamina 
d'Urhan, do czynnego wyst~pienia. Odp~dzono 
l(afr6w daleko za rzek~ Rybi~, pozakladano tam 
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0 ady I-Iotentot6v~· i Fing<),v, i posta.no,viono ze schadzki, zrt\vnrl nrrod~ z Dingnan 'em, i jnz po,vra· 
przestrzell l11iQdzy rzekaini Brl.\vOlc1 i 1\:ei na za- cal do S\VOich, gdy krytob6jczo przez l.,..nii·o\V na
wsze pozosta.c n1a niPzamicszkan~. pndniQty, zan1ordo\vnny zostal zc \V ·zystkic1ui to-

Przezorne to zarz::1dzenie zua\v[tlo iiJ nbezpie- 'vo.rzy~zami. Zanin1 je. zcze "'"iadomosc o tej kn.ta-, 
cza.e koloni'1 od dal ·zych napa.~ci · ale i tu zno\v strofie do zla do I3ocro\v, Dingaan nnpadl nn, i ·h 
mi, .. yonarze stanccli na za,vadzic. Bkutkien1 zabie- oboz, ale oclpnrto go z 'viclk~ strut~. 
g6'v ich 0,vczesny mini ter kolonij w Londynie Teraz Bocry, \V pol~czeuiu z Angliknu1i, posta
kazal t~ przestrz~r} powrocic 1\:H.froxn i u tnno,vil no,vili porn' cit~ ~n1ierc ~wcgo nu.c·zclnika, i 11 
komn1i~ yq, dla rozpoznania zazalcll. ieh przeci'v k\vietnitt 1< ,3 r. \V wnJnej bit\vie z Znlu-l(afratni 
Boerom. 'Vtedy ( 1 36) Boero,Yic zacz<2li opu- polozyli itn kilka tysiQcy trnpo,v. Tcgoz dnia 00 
... zczac \Ve siedziby i przenosic si~ za Gariep. Je- koloni tow z I ort atnl uderzylo nu iuny oJdzial 
den z naczelniko\v pokolenia l\1atabelis rozpoczeJ.l Zulu. 'o\v, lecz nic po ... ia<laj~c do tatcczn(~j ilosei 
z nietni kroki zaczepne, zabral im bytllo i nbil kil- 1 broni palncj zo tali pobiei na glo\VQ. i gdyby nic 
kn ludzi. Boerowie ruszyli si~ hur1nen1 napadli na postro.cb rzucony prhcz I3oer6\v, ko1onitt angielska 
ob6z Kafr6w, i rozbiwszy ich 'v puch, za\varli 1 pra,vdopodobnic ulcglaby 'vtedy pr~cJnocy. 
z kilkQ: innctni plemionumi przytnicrze, przyrzeka- Na przylQdkn wypa.dki tc najwiQkszc oundziJy 
j~c szano,vac ich prawn i pln.cic zo. "vszystkie swe zajQcic, i ludno ~ci holenderska na \Vyscigi dosylala 
potrzeby. Boeron1 pieni~dze .. odzie%, l>ron i n.tnuniey'l. vVztno-

Pozyskawszy tym sposobem ~aufanic Sflsjado\v, cnieni tern o icdle{tcy ~·oto\vtdi no\VC1 wypra\v~ 
wychodzcy, pod prze"vvodem niejo.kiego Retiefa przeciw '\viarolontncmu Dingaan·o,vi. Shr~TH\ tcgo 
zacz~li i~ organizo\vae, i liczbn. icl1, nie przeno- grudnia 1 3 r. Zulns·owic szturnlO\vtdi kilknkro
... z.~ca pocz~tkowo 6,000 glo,v, uro la \Vkrotce do I tnie ob6z Boer6w, broniony tylko pr~cz 4:70 ludzi. 
50.000. Retief zlozyl radQ z d'vudziestu czterech l OJparto ieh po zaci~tej walce, a 'v kot'H~ ll Boery 
czlonk6'v, dla uchwalenia praw, a n1iano,vicie dla konno zrohiJi "vycieczkg, i z tak~ g'v[dtownosci~ 
u,Jalenin, 'vzajen1nych sto .. unk6w ponJi~dzy wla- natarli nn nieprzyjacicla, ze ten przt:' ·zlo 3,000 tru
scicielami a nic,volnikumi wyzwolone1ni, z ktorycb p6'v zo ·ta\vil na placu. Dingaan raz jcszczc usi
'viclu clobro\volnie towarzyszylo d::t\vnytn s\voin1 lo,val sta,vic czolo, ale po\vtornic pobity, cofn~c 
panon1· niczego .. lowem nie zanicdbano aby en1i- sig n1usial ku tronie polnocncj i u tCJ,pic wla<lzy 
gracyi nadac el1arakter staly i zni,vcC'zyc szkodli- brntu z kt6ryn1 na tQpnie Boero,vic zawarli przy
\\"e skutki pot\varzy '"' Europie przeci\v rnchowi mierzc. 
tetnu roz~ie\\'nnycb. Na odrrJo tych po,vodzet1 \Vi~ksz~~ CZQSC 'vy-

Retief pojmo,val bardzo dobrzc iz o. iedlanie si~ chodzco\v ru...,zyla za lancuch gor (lnntlamba, dla 
w glgbi kraju, apodal od morza nie odpov•iadalo o ·iedlenin, ~iQ na. iyznem pobrzei.u gdzic zalozyli 
jntere -- o\"\"i jego zio1nk6w, i dlatego z'vr6cil S\VC} mia to Pietermaritzburg·i rzucili podstawy ckono
u,·vugQ na port Natal, zaj~ty jui przez koloni~ an- n1icznego i politycznego bytu S\vojcgo. Potrzcba 
giel 'k~. Osadnicy ci, zagroz eni przez Zulu-l(afr6w bylo ty lko urcgnlowac stosunek nowej kolonii <lo 
pod do\vodzt\vem Dingaan'a, vvez,vali Reticf'a aby rz'!du angie} kicgo i po tawic si~ wzglQdem nie
prz ekroczyl gory Quatlumba i pol'!czyl siQ z nie-

1 
go ,v jaknnj,viQkszcj nicza,..vislosci; o zupcJncm bo

mi. Boery skwapliwie chwycili siQ tcj my ~ li i we- ' wiem oder,vnniu si~ nikt jeszcze wtcdy, nic my ~ lal. 
szli zaraz w uklady z Dingaan'cm o zakupienie vV ... nglii klopotano siQ niezmiernie co poCZC!C 
przedzielaj~cej ich od morza cz~ I ci kraju. Dinga- z O\ven1i wycbodzcami, &tanowi~ccmi pra,vie trze
an mnietnal z razu zc zjedna sobie w Boerach ci(! cz~ I c OfTolnej ludnotici Boer6w na przylq.dku. 
'przymierzell.c6w przeci\V Anglikom, i \Vtedy do- n1i .... yonarze byli rozdraznieni, Ilollendrzy tryum
piero poznal i~ na bl~dzie, gdy Retief, po przcj- fo,vali ~ po,vodzenia \vych zion1kow, a nawet rol
sciu Quatlambow, pierw:-,ze Od\vidziny z}ozyl nie nicza ludnosc angiel·ka wyraznie im sprzyjula. 
jemu, lecz .. A.nglikom \V Port .r atal. i~alajqc zein- RzC!d wahn.l sig w wyborze srodkow: to wysy}al 
st~, zuprosil do siebie Retief'a, dla ostatecznego woj ko do Port Natal dla obsadzenia przystani, to 
niby ukladn o odst~pienie terrytoryum nadrnor- zn6'v je cofo.l bez 'viclocznego powodu; zaknzywal 
skiego . Boerowie lQkali si~ zdrady; lecz nien tra- wywozu broni i atnmnnicyi z kolonii, a jednocze
szony Retief ~ 70 ocbotnikami udal si~ na miejsce 1 snie o 'wiadczal gotowo 'c \vejscia w uklady z Bo-
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erarni, zostawienia im wewn~trznego zarzCAdu i mia- J na ni~ sarkala. Mnoetwo z nich przcnioslo si~ na. 
nowania tylko z s'vcgo ramienia gubernatora. powrot za Jancuch Quatlamba i osiadlo \V krainie 

Niepcwnosci ta trwala az do roku 1 40, w kt6- na polnoc od Gariepu. 1 tu atoli missyonarze nie 
rym 13oerowic, sprzykrzywszy sobic nieustannc dali im spokoju. W roku 1 4 zostala utworzonct. 
rokowania, oglosili siQ niepodleglcn1i, pod nazw~ nowa prowincya pod nazw~ Orange River ~ove
rzcczypospolitej Port Natalia. Powody do tego reignty, n1iQdzy rzekami Orange i 'Vaal, gdzie za
rzeczywiscic byly dostateczne, bo w koncu roku mieszkala wi~ksza cz~sc przesiedlonych, obok 
1839, podczas tr\vajC1cych jeszcze zatargow z Zulu- niP;ktorych pokolen krajowco"W'". Do tych pokolen 
sami, rz«1d nngielski odwolal zupclnic swoje woj· przybywali missyonarze, w celu niby na'\vracania, 
sko, zostawiaj'!-c Bocrow bez p0mocy. Jednakze a w gruncie jako ajenci polityczni, zostaj,}cy w ta. 
w Anglii zlc bardzo przyj~to ten krok satnowolny; jemnych zwiCA-zkach z kon1missarzami cywilnemi 
i gubcrnator kolonij aktem z d. 10 ezerwca 1841 przyl~dka. Aby jednak nie obudzic podejrzenia,. 
r. oglosil Bocrow za buntownikow, jczeli nie pod-: wybierano missyonarz6w wyznania holendersko
dadz~ sig natychmiast wszelkim jego rozporz<A-dze- reformowanego, zapewniono Boerom wlasnosc ter
niom, naznaczajC1c im termin przekluzyjny do sty- rytoryalnC! i obiecano nic mi~szae siQ w sprawy 
cznia 1842 roku. ich wewnQtrznc. Nadaremnie; Boery pozostali nie-

Obur}';cnie Boerow z tego powodu bylo nie- dowierzo.jC!cemi. Dwadziescia do trzydziestu ty
zmierne; napr6zno u1niarkowansi radzili nie dopu· si~cy ludzi przenioslo siQ dalej jeszcze ku polnocy 
szczac rzeczy do ostatecznosci: nic atako\vano i zalozylo tak zwan~ rzeczpospolit~ transwaalsk~. 
wprawdzic Auglikow, ale gdy ci rozpocz~li sumi Przesiedliny nie odbyly si~ bez zatarg6w; musiano 
kroki zaczepne, odrurto. ich z wiclk~ strat'} do obo- wprzod stoczyc walk~ z Anglikami, ktorzy na 
zu, gdzic nast~pnie blokowani, dla braku zywno- glow~ dow6dzcy tego ruchu, Pretorius'a, nalozy
sci juz 11oddac si~ n1ieli, gdy 'v samQ por~ przy- li cen~. Okolo 12,000 Boerow pozostalo na miej
byla fi·egnta angiclska z posilkan1i dla obl~zencow, 8CU, a opuszczone siedziby pozajmowali Anglicy. 
dowodzouen1i tyn1 razem przez oficera z kr,vi ho- Od tego czasu malo slyszano o Boerach, zwla
lendcrskiej . W Anglii zn1iarko,vano nareszcie ze szcza o tych co zamieszkali na polnoc od Waal 'u; 
z ludzn1i tnk cncrgiczncn1i draznic siQ nie mozna, jedna tylko okoliczno ~c stala si~ dowodem matery
a c~h,vyci<; si~ raczej nalezy ~r~dko\v pojedna- alnej ich pot~gi i pra\vego sposobu myslenia, a na
wczycb. Boerowie zc swej strony przckonali siQ wet przyczynila si~ pozniej do uznania ich niepod
takzc iz opor dalszy przeciw przcn1agaj~cej sile leglosci. Podczas wojny z Kaframi, tr\vaj~cej od 
Angliko'v byJby szalcnstwen1, zwla zcza ze i s~- 1846 -1849, na ktor~ Anglia wydala do 4,000,000 
siednie plcmiona ltrajo,vcow znczQly siQ zo6w po· f. st. , Port Natal zostalo prawie bez obrony. 'Vte
ruszac i Ci<!glemi napauami na ludzi i trzody kolo- dy Pretorius, dowodzca Boero\Y, obja\vil pokole
nistow nicpokoili.. niom czarnych, ze jesli przedsi~wezm~ kroki za· 

Bocry os\viadczyli ch~c ukladania si~, a przcci- czepne przcciw miustu, on z calem S\vem \vojskiem 
wnicy 'vcale tez ci~zkich nie kladli im warunkow. przeciw nim wyruszy. Energiczne to wystf!pie
Pulko,vnik Cloete, tak siQ nazy,val ow dowodzca nie tern silniej podzialalo na Anglikow, ze w no
angielski z t·odu holcnderskiego. oglo il powsze- wowybuchlej z konccm roku 1850 wojnie z l(afra
chn~ amnc ty~, z wyj~tkicm pi~ein tylko os6b, mi przekonali si~ o niewiernosci nawroconych 
ktorc pozniej takze amnestyonowano; UZ11anie pra· przez n1issyonarz6w 'vojsk hotentockich, ktore po 
wnie nabytej wlasnosci, opiek~ przeci'v Zuluson1 wi~kszej czQ 'ci przeszly do nieprzyjaciol, i gdyby 
i niemi~szanie si~ w sprawy '\Yewn~trzne kolonii. nie wdanie siQ Boero\v transwaalskicl1, kolonia 
Stronnict,vo missyonarzow na przyl~dku \.lilnie si~ tym razem bardziej jak kiedykolwiek bylaby za
agito\valo przeciw tej lagodno 'ci; ale juz si~ po- grozon~. 
znano dostatecznie na ich intrygach, i rz~d zatwier- Ostatnia \Vojna z Kaframi stano\Yi punkt Z\Yrot
dzil uklady, rozszerzajq.c je nawet do tego sto- ny polityki angielskiej wzgltzdem przyl~dka: 
p~ia, ze Port Natal zostal odt~d nieza,visl~ prawie przekonano siQ ze dzicy rzeczy,viscie SC!- dziecmi, 
koloniC1. ale dziecmi bardzo niesfornemi, i ze pozorne ich 

Jezeli jednak Inissyonarze niezadowoleni byli nawrocenie i polowiczna nauka jak~ odebrali od 
z zawartej ugody, to wi~kszosc Boerow podobniez missyonarzow wi~cej ich tylko uzuchwalila. Roz-
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tropne i szlachetne post~~owani~ I.):etorius'~ je: f glas7a;. naturalnie . wi~~ nieprze'v!dziane postn
szcze rokn 1848. w czas1e zalozen1a prow1ncyt nowtenie rz~du nngtelskiego wpraw1lo \V zystkich 
Orange-River-Sovereignty, zpowodowalo os,viad- w oslupienie. Z przyl~dka wyslano do Londynu 
czenie ze strony rzC!du nngielskiego, iz stosunek delegowanych z protestacyq.; dzienniki si~ oburza
podleglosci Boer6w wzglQdem metropolii jest tyl- ly. ~li1no to 'vszakze 23 lutego 1854 roku zostala 
ko srodkiem czasowym. Ogromne koszta i ofiary podpisan~ ugoda zwalniaj~cn mieszkai1c6w bylej 
wszelkiego rodzaju w ostatniej wojni e z J{aframi pro\vincyi Orange-River-Sovereignty od poddai1-
przyczynily si~ osta.tecznie do ogloszenia samobyt- st,vn angie] kicgo, i nznaj~ca zupelnf!. jcj niezawi
nosci kolonii, mimo przeciwne znbiegi partyi mis- slosc. lul-rakterystyczne bardzo s~ warunki tego 
yonarskiej i sarkania dziennikow nngielskich. aktu, iz Boerom wolno zakupywac sobie w l(apie 

)V parlamencie podobniez odzywaly si<J glosy zapasy broni i atnmunicyi, a rz~d angielski \vyrzcka 
przeciw temu krokowi; ale w koncu sam nuwet si~ wszelkich nkladow z krajowcn.mi. Uklady te 
byly minister kolonij za torysow, ir J. Pakington, nz dot~d bywaly rozmy 'lnym nicraz sroclkiem zn.
uznal jego koniecznosc. dzierania, z Boeranli; co SiQ zas tyczy nabywania 

ZetkniQcie z cy,vilizar.y~ europejsk~ wydarlo zapasow \Vojennych, jest to srodek zarowno poli
w cz~ ~ci krajowc6w z oglupienia i ciemnoty, a tyczny jak filantropijny, bo za.pe,vninj~~cy raz na. 
wyzwolenie ich stworzylo klassQ bardzo niebez- zawsze Bocrom przcwag~ natl hordami <.lzikich 
pieczn~ dla przyszlosci kolonii. Dawniej Bocrowie krnjo\VCO\V. 
przymuszali ich do pracy; po zniesieniu zas tego Dzicsi~tego k\vietnia 1854 rokn deputowani ro
przymusu, I-Iotentoci, niezdolni podnicsc si~ do znych okrQg6 \V uchwalili' i podpisali \V 13loemfon
godnosci ludzi wolnych, po 'vi~kszej czQsci stali tein konstytucyq. nowcj rzeczypo politcj. W c 
si~ wlocz~gami. Wprawdzic rz~d usilowal temu wszystkich sto unkach urz~dowych uzywany jest 
zapobiedz, wcielaj'!c icl1 w osobne oddzialy woj- jQzyk holenderski, a korrespondencye i podnnia 
ska; ale w wojnie ostatniej oddzia!y te, jako tako \V innych j~zykacb powinny bye obok przetluma
wyc\viczone, zl~czyli si~ z l{aframi, i wi~ksze niz czone po holender ku. Obraza to wprn.wdzie mi
ci ostatni Anglikom wyrzq,dzali szkody. Mniema- lose wlasn~ mie~ zkajq.cych 'v kraju Anglikow; lecz 
ni przyjaciele ludzkosci utrzymuj(! ie czarni mieli Boerowie, czujq.c si~ w S\vojcm pra wie, ani na 
slusznosc, bo sprzymjerzali si~ z sob~ ku odparciu wlos nstapic go nie myslq.. W akcie uznnnia nie
obcych najezdnikc)w. Pi~knie to brzmi w istocie; podleglosci jest mowa tylko o Boerach osiedlonych 
lecz Z jedncj trony rz~d angielski nie mogl prze- na poludnie fZ(~ki "\Van.}, a niema WZinianki o mie
ciez dopu ~cic wymordo,vania zna.jduj~cych si~ juz szkajC!-cycb dalcj na polnoc, w tak zwanej rzeczy
na przyl'!dku swych po<ldunych; z drngiej, gdyby pospo1itcj transwnalskiej. Z tcn1 \vszystkiem nie
nawet cc bylo niPpodobier'1stwem politycznem- za\vislosc jednych, de j'acto usamowalniai drugich, 
chciano znpelnie opuscic koloni~, to niezawodnie a skoro tylko wewn~trzne sprawy rzcczypospoli
plenliona krajowcow bylyby mi~dzy sob!! przecicz,- tej poludniowej zostan~ ostatecznie uporz~dkowa
gn~ly ohydnC1 wojnQ wyt~pienia. 1\'Ioralna tylko i ne , wtedy nicuniknionem nastQpstwem poci<!gnie 
fizyczna przewaga calej rasy osiadlych tam Euro- ona ku sobie polnocnq., i polq,czenie obu utworzy 
pejczyko\v powsci~gn~c zdola krwa\ve tc zntargi. w Afryce poludniowej bogate w przyszlosc pan
),Ti~dziano o ten1 \V .A.nglii, i dlatego w roku 1 52 two bialych, do' c pot~zne na teraz by stawic 
przyj~to uroczyscie tego samego l)retorius'a, za czolo napasci czarnych, a jednak zbyt slabe je
ktorego glow~ cztery lata temu naznaczon~ byla szcze liczb~, azeby nie poj~lo koniecznosci ludz
nagroda. kiego i lagodnego obchodzenia siQ z krajowca-

Powodow podobnego rodzajn z\vykle si~ nie roz-, mi. 

• 
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Anglicy byli pier\vszemi ktorzy 'v roku 1838 na 
statknch pnro,vych Sitius i rJre11t- ll'este7'n przeply
nQli Atlantyk .. A .. ngielska kompnnin w roku 1843 
zbudowala pier,vszy okrQt :l zelaza· okr~tem tym 
byl ()1·eat.-/JJ'ilain, o sile ty i'!ca koni. Angielslde 
takzc stownrzyszcnie wzi~lo dzis inicyaty\v~ w naj
kolo .. nlniejszcm przcdsi~"vzi~ciu o jakiem kiedy
kol,vick za lyszano w dzicjach marynarl{i. Stowa
t zyszenic to uosi miano ,l(ompnnia wschodnia ze
glugi parowej'' (l~'rtsler7~ stearn-1UJl'igatian Co1npa
ny ). Celen1 jej jest przewozenie do Australii "VY · 
chodzcow i to\varow, a odwoicnic ztamt~d luuzi 
w~bogaconych i z]ota. Nie idzie juz tu wi~c o ta· 
k~ drobnostk~ jak zegluga tran ntlantycka, lecz 0 

zaprowadzcnie regularnej, szybkiej i na wielkq. 
knlQ kointnnnikacyi tni~clzy koloniami u.ustralskie

tni o.. n1etropoliQ, }o,venl o przcwozcuie od razu 
jakich dzic.,i~ciu fy igcy 0 ob. \V przeCiQrrll n::tj\vy
zej piQCin tygodni' z Anglii do 0\VCj 1Iol1andyi. 

Z i ·tniejQ.cych ui dot.<1d statko'v pn.ro,vych za
den nie podolalby takien1u zadaniu. 1->otrzeba by
lo wystawic okrQt olbrzymi<:h rozn1inr6w, ktoryby 
nietylko przer!hodzil wszy tkie inne \Yielkosciq, 
przynajn1niej o polo'v~, lecz ktoryby nadto, z po
wodn wlal~nie wojego ogron1u. zbudo,vany byl 
wedlug nowcgo zupelnie y ten1u. 

lnzenier nngicl "' ki Bfunel podjQl iQ urzeczywi-
tnicnia tego plnnu. i on to st\vorzyl O\vego olbrzy

ma, o ktorytn tu Inowic zainierzatny, ochrzczone
go nn.jprzod ytnbolicznem itnieniem Leviathan 
n przozwnncgo pozniej Great-E'a. fern ( 'Vielki 
Wschodowiec). 

l.)rtlce okolo tej budowy wykony,vaj~ si~ 'v iil
wallniedaleko Londynu, na war tatach p. cott
Ru cl. V'{ ch \viii gdy to pisze1ny SC!- ony blizkie 
ukoitczenia; pudlo znpelnie juz goto,ve ~ i \Y zy~tkie 

wazniej. ze cz~sci klado\ve \ve \Vu ~ trtn jego u ta
wione. Nic jest to 'Yi~c teoryu 'vyrna.rzona ~ ale 
najdoty kalniejszn \Y svviecie rzeczywi to' C. 

Nnjwi~kszyrn z istniej(!cych dot~d byJ parowiec 
J>er ·ia, maj~cy 112 metrow dlugo ~ci na 13,70 sze
rokosci. Greal·Eal>lern jest blizko dwa razy dluz
szy ( ~09 me trow). Szeroko 'c jego, stosunkowo 
mniejsza, wynosi 25 metrow .. a gl~boko 'c 18 me
trow. 

1\::onstrnkcya tego olbrzyma odroznia o-o nietyl-o 
ko od okr~to"v drewnjanycb, lec:z nawct od innych 
okr~tow zclaznych. Dotychczas statki zc]azne ro
biono z o·rnbej blachy, przynlocowancj do poprze
cznic ~ kntego zclaza. Sy tern ten atoli w tak ko
losalnej budo,vie nie by lby zapewnil potrzebnej 
tr\valosci; za tQpiono g? wiQC innym. niezrniernie 
prostym i dowcipnym. ciany zlozone z plyt bla-
zanych, spojonych jak w kotlach paro\vych, s~ 

podwojnc i \V srodku prozne. Przedzial tni~dzy 
niemi z:apclniajq. krzyzujq,ce si~ z sohq, blaszann 
przrgrody. Ty1n sposobem szkielet statku klada 
siQ z pc\vncj liczby kornorek nie maj'!cych zadnej 
nJ]Qdzy sob(! ko1ntnunikacyi ktore 'v ruzjc po,vsta
nia zacie ku zmniej znj~ jego szkodli \VO ~c, ograni
c Z a j ~ C g 0 d 0 .i C d 11 eg 0 t y }k 0 In i e j 8 C a , p U d} U Z as 
okrQto,ven1u nadaj'1 tr\Yalo ~c tak(! jak gdyby cale 
byJo z ielaza, obok lekko 'ci 'vlasei\vej ,·tatkon1 
d re\vniun yn1. 

Odleglo~e 1nigdzy ~cianami wyno i 75 centyn1e- . 
tro'v ( okolo 5 c"vierci lokcin ), grubosc blach 25 
ruillimetro\v (przeszlo cal jeden). Blacby te przy
krojono ogrouu1en1i no%ycami, poruszanetni maszy
DQ. paro\v~. a potem 'v tosownie urz~dzonej ,val
con·ni nadnno itn odpo,viedniCA krzy,vizn~. !(aid'! 
z nich ponumcro,vauo, jak kamienic do budowy 
klepic1l., u ua"tQpnie pozo ... tawalo jni tylko przy

t-~vierdzie je w nlicjscn z gory oznaczonem. 
lV. n~trzc okreJtn podzielone jest poprzecznie za 

pomoc:} scian blaszanych, odleglycll od iebie po 
18 n1etr6w, na dzie iec glownych czQ ~ci. Dzialy te 
1naj~ zno\v S\VC poddzialy, stosownje do potrzeb 
ekonomicznych. Poklad gorny jest pod,vojny i 
kOlTIOrkO \Vt1.ty podobnie jak sciany ZP wngtrzne; 
nizsze poklady '"-'! pojPdyncze, i przecinaj~ \V po
dln~ "rzrninnko,vane dzialy poprzecznc. 

'~'idzien1y zc do skladu pudla nic wchodzi ani 
odrobinkn drze\va; okr~t wi~c nic potrzebuje 1~
kac ~i~ ognin. Co i~ tyczy wody, cz~ 'ci jego, jak 
m6,vili~n1y tak . '! po,viqzane, ze w razie zacieku 
szczupla tylko przestrzen moze bye od razu zala
n~; a gdyby nawet, skutkien1 gwaltownego ude· 
rzenia, okr~t na kilka rozlecial si~ kawalo\v to i 
tak jeszcze kazdy z nich plywalby osobno. 

PrzyrzQ,dy poru~zO.jC!ce dwojakiego SC!- rouznju: 
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Parowiec Great-Eastern w elewacyi i przeci~ciu. 

:.-" 
I 

1, !o.lony go rue. - 2, salony gl owne. - 3 , izb a 
kapitnna. - 4, k oruiny.- 5! pi ec·e tlo tnaszyny srubo · 

wej. - 6, sklndy w~gla. -- 7' sruhn z 05 iq. - s nut· 
S ZJllU. kolow~. 9~ r~uni <:. Sru hy. 101 lllH S Z)"llH SrU
bowa. 11, pr:r.egrody ruehonH!. - 1 2, p otnosty ze
lazne dla wzmocnicnia przodu. 13, poklady zela
zne dla wzn1ocn·ienia. tylu. - 1 4, sklady tow ::trow. -

15, izby oficProw. - 1 6, sypialnie osady.- 1 7, pie
ee do mnszyny kolowej. - 18, rury do wypuszc.7.nnin 
pary. 

Glowne rozminry.: Sila n1aszyo y kolowej •••••••••••. 1,4 0 0 

1 '7 0 0 
4 

koni. 
Szerokosc ••••.•••••• • • • • • • • • • 
Dlugosc .•.•••...••..•••••.•• 
'V Ydrazenie ••••••••••••••••• • - . 
Dlugosc glownych salonow •••• • • • 
P on1o st.y· ••••••••••••• -· ••...•• 
, I \ n • • b . Srednten sru y .••••••••••••• • • 

• 

~adunek ~ ••••••••••••••••••• 
Zapasy w~gla •.••••••.••••••• 

25m SO 

2 0 9· me trow. 
18 

122 
4 

,, 
,, 
" 7m 30 , 

22 ,500 tonnow. 
~ 

10.000 
" 

,, " srubowej ••••••••••• 
Liczba l'ylind r6w do maszyny kolowej . 
Srednica cylindr6w ••••••••••••• • 
Zanurzanie si ~ z calym ladunkiem .••• 

, , , bez laduoku .•• · • · • • 
Pnsazerow 1 klassy .•.••••••• • • • • 

" 2 klnSS)" • • • • • • •. • • • • • • • 

\Yojska z uzbrojen ient ....... • • • • · • 

" 
7 4 c. ang. 

sm, 5 0 
sm,5 o 

8 00 
l, SOO 

1 0 ,000 ,. 
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kola skrzydlowe i sruby. Kola, po 17 me trow sre
dnicy, poruszane b~d~ czterema maszynami, kto
rych sila og6lna wyniesie 1,400 koni.. Do obraca
nia sruby sluzyc b~d~ rowniez cztery maszyny, 0 

• 

sile zbiorowcj I, 700 koni. Sruba ma dlugosci 18 
metr6w, srednicy 4,20 metrow i wazy 60,000 kilo
gramow (blizko 150,000 funt6w). 

Oprocz tych pot~znych srodkow poruszaj~cych, 
G1·eat-fJ'aste1·n b~dzie mial szesc maszt6w sredniej 
wysokosci, z kt6rych d wa opatrzone w zagle 
czworoboczne, a nadto .iagiel trojk~tny na przo
dzie. W ogolnosci jednak przy bardzo sprzyjaj~
cym ty lko wietrze z .iagli robiony b~dzie uzytek. 

Przy pomocy samych kol i sruby, Great-Enste1·n 
osi~gnie szybkosc 29 kilometr6w na godzin~ , a 
drogfJ przcz Atlantyk przeb~dzie w dziewiQciu i 
pol dniach. Przeprawa z Anglii do Australii po
trwa dni 38, jezeli zaden wypadek nieprzewidzia
ny czasu tego nie przedluzy. 

Objem ogolny buduj(!.cego si~ parowca wynosi 
22,000 tonnow { tonn 2,000 funt6w ). Sklady 
w~gla zawierac b~d~ 10,000 tonn6w tego pali,va; 
sklady towarow 5,000 tonuow. Pomi~dzy maszy
nami, magazynami, lcuchniami i t. p. znajduj~ si~ 
obszerne apartamenta, urzq.dzone z prnwdzi"'ie 
angielskim lcomfortcm, kt6re pomiescic mog'!- 800 
pasazer6w pierwszej klassy, 1, 00 drugiej i 1,200 

• I • 

trzecie.J. 
Zdawaloby si~ ze kierownnie tak ogromnyn1 okr~

tem wymagn nadzwyczaj licznej osady; i byloby 
tak rzeczywi~cie, gdyby nasz wiek przemyslowy 
zawsze i wsz~dzie nie umial prncy ludzkie j zast~
pic dzialaniem maszyn. I marynarka pod tyn1 
wzgl~dem nie pozostala \V tyle. Amerykauie wy
no.lezli jui ,majtk6w parowych'' (· tea1n sailors), i 
,sluz~cych do wszelkich poslug'' (servants of' att 
wo?·!fs), ktorzy, jak powiadajq,, pod wzgl~dem zr~-

cznosci, sily i wytrwania przewyzszajt} 0 wiele ~y
wych pracownik6w. Great-Easte1·n zabierze tylko 
500 ludzi osady, lecz za to b~dzie mial: 

Do poruszania windy i pomp, podnoszenia ko
twic i t. d . d wa steam saz·tars, kazdy o sile 30 
koni; 

Do zasilania kot!6w parowych, dziesi~c in-
nych, kazdy o sile 10 koni; 

Nakoniec do obracania sruby, dwie male ma-
szyny o sile 20 koni. 

Ogol wi~c sil uzytych do obslugi tego okr~tu 
wyniesie 3,300 koni parowycb, co, jak wiadomo, 
w rzeczywistosci czyni blizko drugie ty le. 

• 

Srodki uzywane dotychczas 'v komendzie wiel-
kich okr~tow, tu naturalnie okazaly si~ zupelnie 
niewystarcznj~cemi; kapitan bowiem, za pomoc~ 
najlepszej nawet tuby, srod huku maszyn i swistu 
wiatru, nie moglby w takiej odleglosci dac si~ sly
szec. Po tanowiono wi~c w czasie dnia i pogody 
przesylac rozkazy telegrafem, w nocy zas lub pod
czns mgly wywieszac w tym celu latarnie koloro
we. Mowiono juz nawet o zaprowadzeniu na po
kladzie telegrafu elektrycznego, przy pomocy kt6-
rego komendant w kazdej porze b~dzie mogl prze· 
sylac swe zlecenia sternikowi, strazom, maszyni
stom i. t. p. 

Pomysl i wykonanie ogromnej t ej budowli paro· 
wej {ktorej dokladny rysunek w elewacyi i prze
ci~ciu zal~czamy), stanowi niezawodnie epok~ 
w dziejach nowoiytnego przemysh1. Zwazywszy 
ile to gl~bokiej nauki, ile nowych kombinacyj i 
zastosownn mechanicznych w tern dziele uzyc na
leznlo, mimowoli przychodzi na mysl zapytanie 
gdzie kres naznaczyc geniuszowi ludzkiemn i po
t~dze cywilizacyi, ktora od trzech zaledwo wie
kow otrz~sni~ta z barbarzynstwa i ciemnoty, dzis 
takich dokonywa cud6w '? 

KARDYNAL MEZZOFANTI. 

Staro.iytnosc przekazala nam jeden tylko przy- I wali wiary, az poki w naszym czasie nadzwyczaj· 
klad polyglotyzmu w 1\'Iitrydatesie, ktory, wedlug ne to zjawisko nie powt6rzylo si~ w wyzszym je
swiadectwa spolczesnych' posiadal doskonale 22 szcze stopniu. 
czy 25 narzeczy wieloplemiennej Slvej ojczyzny. vV wiekach srednich znajomosc obcych j~zy
Potomni jednak malo do tego podania przywi~zy- k6w sluzyla wyl~cznie prawie do stndyowania 
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w oryginale tekst6w biblijnych. Do znakomitych 
\vowczas lingwistow nalezal sw. Augustyn, ktory, 
oprocz grcckicgo i lacinskiego, znul dobrzc jQzyk 
hebrajski, koftyjski i kilka wschodnich. vVojny 
krzyzowe i pod tym wzgl~dem, jak pod wiel~ in
ncmi, wywolaly przesilenie. Zetknicccie si~ z na
rodami Wschodn, niewola wieln rycerzy chrze
scianskich rozszerzyly po Europie znajotnosc j~zy
k6w turcckiego, syryjskiego i perskiego. Arabski 
oddawna juz byl upowsz echnionym; bo mlodziez 
europejska w cz~sci pobierala nauki w uniwersy
tetach hiszpanskich l\1aur6w, a zreszt~ nauki ma
tematyczne i fizyczne tylko w tym j~zyku grunto· 
wnie mogly bye poznane. Alchcmia i astrologia, 
przedmioty ogolnego wtedy zaj~cia, w literaturze 
arabskiej liczyly najznakomitsze swe dziela. Za 
czas6w jcszcze Dante'go po miastach \vloskich 
wielu uczonych zajmowalo si~ tlumaczeniami z a
rabskiego. Stosunki nakoniec handlowe z .A .. zy~, 
poselstwa do dwor6w wschodnich i missye chrze
scianskie obeznawaly zwolna zachod z narzeczami 
azyatyckicmi. Przy schylku wiek6w srednich hi
storya wyn1ienia jako slynnych lingwistow Giovan
ni'ego Pico della Mirandola, jezuit~ Wilhelma 
Postel i Jozefa Scaliger. 

W nauce jednak j~zykow nie nalezy nliQszac 
bieglosci c zysto lingwistycznej z poznaniem :f.lo
logicznem. Zr~czne wladanie konwcrsacyjne obcym 
jQzykienl z jednej, a gruntowne zbadanie jogo du
cha i skarbow literatury z drugiej strony, sq, to 
d,vie rzeczy zupelnie odr~bne, ktore spotkac si~ 
mog~ p1zypadkowo w jednym czlowieku, ale by· 
najmniej od siebie nie zalez~. Do plynnej i latwej 
rozmowy 'v jQzyku nie swoim potrzeba fizycznej 
gi~tkosci organ ow mowy, ( dla doklo.dnego przy
swojenia sobie obcych dzwi~k6w, obcego akcentu), 
a nadto niezwyklej pami~ci wyrazowej. Poznanie 
:filologiczne przeciwnie calkiem jest nieza\visle od 
fizyczno ~ci, i dlatego duchowo stoi nierownie wy
zcj. \V pierwszym wypadku wychodzi na ja\v tyl
ko zdolnosc, 'v drugim intelligcncya naukowa. 

Jako najznakomitsze, niepojQte pra\vie zjawi
sko pier\vszego rodzaju uwazac po,vinnismy czlo· 
'vieka o kt6ry1n tu nieco obszerniej pomowic za· 
micrzatny. J6zef l{acper Mezzofanti, yn prostego 
ciesli, urodzil sig w Bolonii 17 wrz~snia 177 4 roku. 
Malo wiemy o pierwszych latach jego zycia; wiesc 
jednak niP.sie iz siQ przykladal za mlodu do rze
miosla ojcowskiego, i ze pracuj~c na dole, mial 
cz~sto sposobnosc slyszenia ojca Respighi, wykla· 

• 

daj~cego na piQtrze przy otwurtych oknach laoin~ 
i grcczyzng. Tym sposobem mlody J\l!czzofanti ko· 
rzystal cichaczctn z owych lekcyj, i raz podobno 
ksiC!dz l{.cspigbi zrszedl go powtarzaj'!cego z dzi
wn~ dok1udnosciq. poslyszane frazesy grcckic. Sta .. 
ranictu ojca dnchownego mlodzicnicc zostnt przy
jQty w poczet ucznio'v sc1ninaryum, gdzie siQ przy .. 
kladal zczeg6lnicj do jQzyko\v laci11skicgo, grcc
kiego, hcbrajskiego i arabskiego ; po francuzku 
nauczyl si~ od starego ksiQdza z Blois, po szwcdz
ku od lekarza \V Bolonii, po koftyjsku od uczone
go opata fingarelli. 

Roku 1797 otrzymal swi~cenia kaplanskic i ka
tedr~ jQzyka arabskiego przy uniwersytecie bolon
skim. Po kilk~ razy tracil i odzyskiwal professo
r~, ?; powodu ze przywiq,zany szczerzc do sprawy 
papieztwa, nic mogl przywykn~c do stosunk6w 
politycznych owego czasu. W pierwszych Jatach 
biezC!cego stulccia wzywany przcz Mnrata do Nea .. 
polu, przez wielkiego ksi~cia toskar1skiego do Flo
rencyi, przez Pi usa VII do Rzymu, przez :B"'ranci
szka I do Wiednia, Mezzofanti z milosci dla mia
sta rodzinnego oparl si~ wszystkim tym pokusom. 

'ltV Bo!onii latwo wtedy bylo nauczyc siQ wielu 
obcych j~zykow, zwJaszcza w szpitnlach wojsko
wych. ItaliC! przeci~galy armie nicty lko francuz· 
kie, lecz takze rossyjskie i austryackic, a \V tych 
ostatnich liczne micscily si~ narodowosci. Mezzo
fanti'ego nazywano powszechnie , spowiednikiem 
cudzoziemc6w' ' ( confessario dei forcstieri) i cit!gle 
go sprowadzano do loza bolescilubsmierci obcych 
\VOjO\Vnik6w. Zdarzalo SiQ nieraz ze Mezzofanti 
sluchal kogo' spowiedzi, nie znajf!C calkiem jego 
mowy, a wtedy picrwsze pocz~tki jQzykowc po
chwycac musial z ust samego cierpiq.ccgo. Ale gdy 
tylko doszedl do tego ze chory zmowil na glos 
Ojcze nasz, vVierz~ w Boga lub inn~ jakt! znanCJ: 
modlitw~, albo gdy si~ z nim zdolal porozumiec 
'vzgl~dem niektorych poj~c og6lnych, jak cnota, 
grzech, niebo, pieklo, Bog i t. p., wtedy juz, przy 
pomocy n1alego zasobu zdobytych wyrazow, szyb
ko sam post~powal naprzod. Wlasciciele hote
I6,v, powiada sam o sobie nasz polyglota, zachwa
lali mnie cudzoziemcom przybywaj~cym do Bolo
niL Ja tez bez zadnych ceremonij odwidzalem 
ich, wypytywalcm i notowalem wainiejsze szcze
g61y, starajctc si~ poznac mianowicie spos6b wy
ma\viania i zwroty konwersacyjne obcych j~zy
ko\v. Kilku uczonych jezuitow, kilku I-Iiszpanow, 
Portugalczyk6w i Meksykan6w mieszkaj~cych 



w Bolonii dzieln~ \V tych u ilo,vuniach stalo si~ rwa6 jego n1o'v~: ,Po\voli, po·woli, ksi~ze dobro· 
dla mnie pomoc~. 'V ziqlem sobie za zasad~ nie po- dziejn, nie mogg podq,zyc za tobC1; znajon1o~c mo· 
rnijac zadtH~j gratnmuty ki, zo.dnego slownil\a bez ja j~zyka 'voloskiego nie si~gn tak daleko.'' Ba· 
obznajmjenia si~ % ich tresei~, a pamiQc ogromna i ron Zach <lovvicdzial si~ pozniej ze ~Iezzofanti 
nadzwyczajna giQtkos0 organow mo,vy wielce mi umie i po cyga11sku. Podczas wojen 'vloskich po· 
t~ prac~ ulat\vio.ly ." lyglota nasz znalazl \V ju.kjtns pulku w~gierskitn 

Pnblicznosc europejska poznala l\1ezzofanti'ego Cygana, i od nicgo w yuczyl si~ nnrzecza, b~d<l:ce 
rokn 1819, gdy niejo.ki p. Stewart Rose w listach go, jak s1~ zdnje, ga}~zi'e \vielkicgo szczepu jQzy
swych z podr6zy po polnocnych VV loszcch wspo- ko\V indo-sunskryckich. 
mnial o siniorze Mezzofonti, majf!cyn1lat okolo 3G Nntychn1iast po \vydruko\vaniu tego spra\vozda
i 1n6wiflcyrn d"''ndziest~ j~zykami. \V tym takie niu, zgrnja krytyko\v rzncilt\ si~ na barona. ob,vi
czasie przypado. znajotnosc jego z lorden1 Byro- uiaj~c go o n1i~tyfikncyQ. U czony astronom odpo
nern, kt6ry zapewnia ze ,cudzozie1uiec ten jako \vicdzial stano\vczo po\vtorzonctn zape\vnienien1 
tlumacz: nniwersalny bylby 1n6gl \vazne 'vyswiad- iz signor Me~zofanti tno\vi biegle j~zykan1i nie
czyc uslngi przy babylo11skie1n pomiQszaniu j~zy- 1nieckin1, frn.ncuzkin1, ungicl kitn, rossyjskirn. pol
kow.'' "'.Yyprobowaletn go' dodaje Byron, \YC skinl, w~gicrskitn . .. J o,vn.ckitn i \\"Oloskim, 0 czem 
wszystkich j~zykach w jakich znaletn choeby je- z \vlasncgo przekonal sig dos,viudczenia. Przyto
dno przekleustwo n1ajtko,v, gondolier6,v, mnlni- czyl przyten1 nust~pnjt!C:): anegdotg, z zar~czeniem 
k6w, wielbl9:dnikow, pocztyliono\v i pocztarzow za jej pra,vdzi \VO~c. Niejuki baron Ulrnen tein, 
calego swiatn, i \VJJ~;JHtC! llll1SZ<2 ze mnie prze\vyz- pu}kownik \V slnzbie hUUO\Vel' kicj, znajdo\va} si~ 
szyl, na\vet i \V angiclskitn !'' z zon~ \V to\vnrzy.sttvvie l\1ezzofaoti'ego. Przez parg 

I~ozglo~nq. jedno.k ~la\VQ zjcdnnl J\rlezzofanti'ctnu godzjn prowndzono rozrnO\YQ po nie1nieckn, az 
dopicro znnny podro.lnik baron Zach kt6ry prze- \V ko{lcu borono\va zapytala pocichn n1Qia. jakim 
by,vnj:!c we \Vloszech w cclu obserwowania za- Rposobcnl Nic1niec rodo,vity dostal sig na po ad€J 
ctnicuia sloi1ca, v~ryrazil ~i~ o nin1 w te slowa profes ... ora i bibliotckarzu przy 'vlo kin1 uni \Versy
w S\vojcj ,korrespor.dencyi astronomicznej'. (luty tecie. 
J 820): ,Pier\vsz~ dln nas cieko.wosciC1 bylo za- Tegoz rokn (18:?0) pisala o 1\1czzofanti'm lady 
cmienic obr~czko\ve, drug~ signor niezzofanti. ~forgan: ,Zapytahtn1 go czy to prawda ze posiada 
Nadz,vyczajny ten czlo-..viek, istny wspolza\vodnik . cztcrdziesci jgzyko\v. Oclpo,viedzial iz co do licz
~1itrydata, posiada doskonale trzydziesci dwa zy- by przeszedl juz czterdziestk~, ale nie 1noie sig 
jCAcych i martwych j~zyko\Y. Przeino,vil do 1nnic pochwalic .ieby \vszy tkicn1i ,v]adal doskonale.'" 
najprzod po \VQgier. ku tak zr~cznie 'vyraionyrn Po\vszechnosc jecloak pozo;,taln nie,viernq,. ~v· na
komplimentetn i z tak \vyborn'! \vymow~. ze o ln· stQpnym roku (1 )21) ocl,vidzil sJynnego ling,vi t~ 
pialem z podzi,vienio.. Pro\vadzil dalej rozmowQ Dul1czyk 1\1olbech Po,viadn on ze slyszonia iz 
w j~zyku nir.mieckim, z dosndnosci~ Z\vroto\v i l\fczzofnnti zna dobrze przeszlo trzydziesci j~zy
C?;ysto 'ciq nkcentu nie pozostawiaj:!Cf! nic do zy- k6\v. Z ni1n satnJnl rozn1U\Yiul po du11sku ,.nie tak 
czenia. Rozgadal i~ potem po rossyjskn i po pol- bicgle jak po nie1nieckn i pn angiel kn. ale zn,vsze 
sku z ksi~cien1 \1' olkon kim, i to bez namy lu_ bez bnrdzo popra\'Tnie ·. Roku 1 n25 filolop Jncobs po
zadnego zn.jC!kni~cin. si~, jak gdyby n1o",il rodzin- twicrdzil 'v znpelno~ci zda.nie ,,kor~·e pondencyi 
nyin S\VJlll jgzykiCDl. ,,, cznsie obindn danego astronomicznef' Zu.ch"a. uodnj'!C ze Zl ..lazl go bar
przez kardynala-lcgata della Spina jego etninen- dzo biegl~yn1 '" literaturze nien1ieckieJ. 
cya posadzil n1nie obok ~Iezzofh.nti~ego. Probo- v\7 tyn1 czusie przyprc.da przesiedlenie si~ Mez
walem kilku obc ych jfJzy k6w, ale \Ye wszystkich zofamti 'ego do Rzymu. Z Bolonii bo,viem pisywal 
polyglota silniejszym byl odemnie. Nnreszcie ode- on czgo,; to '"" k\vestyach £1ologjcznych do ksi~dza 
zwa1em siQ z frazc ~atni 'volo;:kiemi .. kt6rych zapa- (pozniej kardyuula) Capellari, u ten wstQpo,val te
Inj~tnlexn z czn.sn konsystencyi rueo·o pulkn 'v Sic- rar. juko Grzeg6rz Xv.,.I na stolic~ npostolsk4. Je
dmiogrodzie. Bynnjrnniej te1n nie zaklopotnny, go '-.\vi~tobli,vosc pragnc1l usilnie 'ciQgnqc znako
Mezzofanti zda"val SlQ nie spobtrzeguo nnw~t mo - rnitcgo Bolonczyka do RzylnU, a \Vkrotce tei uo
jego wybiegu, i poc~C}.l ga\v~dzic po \volo ku tak gotlna ku tcrnu nastr~czyla si€J spo obnosc. Po u
plynnie i tuk szybko, zc zn1uszony byfen1 prz;e- su1ierzeniu powstn.nia w pat1st\vie kosciel~em, Mez-

• 



zofanti 'vyslany zostal do papieza z depntacy~ ou 
miasta rodzinnego. Potrzeba bylo jednak, jak siEJ 
wyrazil zartobliwie Grzeg6rz ... /VI, ,formalnego 
oblEJzeni.a"' aby go sklonic do prze iedlin. Gdy 
slynny Angelo lVIai zlozyl bibliotekarstwo 'Vaty
kann i przeszedl na sekretarza I>ropagandy, Mez
zofanti otrzy1nal oproznionq; po 11im posad~, a p6-
zniej ( r. 1 ·10) razem z J\1ai'm 1nianowany zostal 
kardynalem. ''r Rzymie dopiero ~lezzofanti znajdowal si~ \Ve 

wla ~ci wej "'Obie ferze. Badania lingwistyczne sta .. 
ly si~ oddawna panujf!C~ jego nami~tno~ci~, a 
gdziez obsz I rniejszc ku temu znalczc mogl pole 
j ak w stolicy swiata chrzesciaxl.skicgo ? p odczas 
swi~t wielkich zbierali si~ tu przedstawiciele, sply
waly j(Jzyki w zystkich narodowosci. Barna juz 
Propaganda skupiala ogromn~ ich liczb~, a \V przed 4 

pokojach Watykanu codziennie moona bylo spo· 
tykac missyonarzow z najodleglejszych ko11czyn 

• • z1em1. 
Slawa l\tiezzofanti'ego uosiQgla swego zenitu, i 

dlatego wlasnie potr=tcic musiala o krytykQ zawi-
tn~. ..A:utor niemiecki Fleck w . wojej ,Podrozy 

naukowej . przez Wlochy·' piszc o nim tniQdzy in
nemi : ,Jest cos w tyn1 czlowieku co przypomina 
natur~ papngi. r~atwo si~ przekonac 0 ubostwie 
jego mysli; podziwiac jednak trzeba jego bieglosc 
ling\'?ist.yczn~, tem bardziej ze \tVJochorn w ogol
no:Sci trudno obcego wyuczyc si~ j~zyka .. , 1~6· 

\vnie niekorzystnie wyraza si~ o :i\'lezzofanti'm nie· 
jaka pani Paget, z domu "V csselenyj. ,,.r a pier
w zy zaraz rzut oka, ·powiada, po tac kardynala 
niepr7,'yjemne rooi wrazenie. wia lat okolo 70, jest 
maly, 'vychndzony i mizerny, a \Yszystkie jego 
c zlonki 'v nieustannym s~ ruchu. f>o 'v~giersku 
mo,vi do' c zno~nie i z niezlym akcentem. Z jakims 
ksiEJdzem przybylym z l.Ja]estyny roz1nawial po 
tnrecku. Zapytalam go ile 'vla ~ ciwie posiada j~ 
zyko,v. n .r: ie\viele' odrzekl' bo ty lko czter
dzie.' ci do pi~cdziesi~cin. '' Pani Paget luhuje .. i~ 
potetn w wykrzyknikacll nad ,, bezmy~1n<hn po-

• I • • 1 I• 

wtarzan1em \vyrazow, przypom1naJ~cem raczeJ au-
toma~, niz rozumne stworzenie', nad , dziecinnq, 
proznosci~'· kardynnla. Oboje jednak, .t: iemiec i 
vV ~gierka, grnbo i~ pomylili, gdyz Mezzofanti 
wolnym byl od "·s~elkiej prc)znosci, a jesli szukal 
cudzoziemcow, to nie dla popisu, tylko z \vrodzo
Jlego zan1ilo\vania. 

r fajwazniejsze ~wiadectwo wysokich zdolnosci 
kardynala, zostawil nam Guido Gorres w swych 

lT SJ:f;GA SwL~ TA Cz. I .. R. VI . 
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,Pi~mn.ch historyczno-polity~znych'" (l 4~). , ,Nlez
zofanti, mowi On, \V}adu wszystkiemi j~zy kami Cll

ropejskicnli n rozumiem przez to nictylko jQzyki 
staro~ytne i pierwszorz~dne zyj~.ce' jak francuzki, 
angie] ki, nicrniccki, \V loski, hiszpru1~ki i I)Ortu
gal :-. ki, lecz nadto drugorz~dne, jak holcn<lcrski, 
dunski i ~z,vcdzki. Znajo1nosc jcgo rozcit1ga si~ 
pr6cz tego do rodziny jgzyko\v slawiansKich, jak 
rossyj ki, polski, czcski i serbski, do 'v~gierskie
go i tureekicgo, a nawet do j~zykow trzccicgo i 
czwartego rzQdu, jak irlandzki, albar1ski, \voloski, 
illyryjski, bulgarski i Jitc\v ki. Nic obce rnu takze 
j~zyki szezepu rumauskicgo krain podal1lcjsl{ich, 
a niedawno \vynczy~ siQ po lapot1 'kn. l\1istrzcm jest 
\V j~zykach 1amilii inilo·germa{J. kiej, w sansliryc
kim, per kim, kurdyjskin1, n.rrnc11skitn i georgijskitn. 
Zna wszystkie nicmal gal~zie szczcpu sctuityckie
go, jQzy ki l1cbrajski, arab. ki, syryj ·ki, samaryta{l .. 
ski, chaldejsRi snbaicki. f>o chii1skn rnowi i pisze 
dosyc bicgle. I~oznmie po koflyjsku, ctiO})Skn, 
abissynsku, ancharyjsku i anglo-saksol'1 ·kn. Nie 
mog~ zape,vnic z '\vlasnego przekonania czy po-
siada pierwot.ne j~zyki amerykariskie; mowiono mi 
jednak jz nauczyl si~ niektorych jeszcze w Bolo.nii 
od jakiegos cx-1nissyonarza.'' Rrzcczywiscie w bi
bliotece kardynala znajdowaly si~ ksi'bzki n1cksy
ka1iskie, brazy lijskie, peruwia1l.skie i chilijskie, a 
nawet w narzeczacl1 polnocno ·an1cry katiskicll, na 
przyklad \V delawar. kicm. 

1\IIanawit, biografkardyna!a, 1) przytacztt jak pe
wnego razn Grzeg6rz ..£rVI chcial wyprobowac 
znicnaclta nczonego pralata. Obydwaj m~zowie 
przechadzali vi~ zwyklc po obicdzie w ogrodach 
\Vatykanu. Otoi z rozkazu papieza ukryci za klom
bami ucznio,vie Propagandy zabiegli im nagle dro
g~, i przyklQknf!wszy nnjprzod przed ,Jego Swi~
tobliV\'osci:.h opadli potem kardynala zapytaniami, 
Jiazdy w ojezystym swyn1 j~zykn. J>ow. tal zt~d 
halas tak \vielki, ze trndno bylo ,vyroznic, a tem 
bardzicj zrozu1niec, pojedyncze glosy. I.Jccz Mez .. · 
zofnnti, bynajmnicj tern nie zmi~szany, przywoly
wal chlopcow po jednemu i odpowiadal kazdcmu 
w jego mowie rodzinnej tak biegle i dowcipnie, 
ze wprawil wszystkich w podziwienie. 

Gdy Nlezzofanti zamierzal nauczyc siQ jakiegos 
j~zyka \V kt6ryn1 istnialy dziela druko\vane, za
czyna} za'v zc od biblii, katechizmn i innych ksi~-

1
> E "' qu i ~s e hi:,torique sut· le Cardinal ~J ezzofanti. Pal'is, 

1853. 
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zek tresci powszechnie znajomej, i tym sposobem 
porownawczo dochodzil znaczenia wyrazow i ca
lych zwroto\v. 'frudniejsza byln sprawa z j~zyka
mi nie posiadaj~cemi zadnych pomnikow druko
wanych. vV takim wypadku kardynal sklanial 
uczniow z ktorcmi porozuxniec si~ pragn~l do od
mowienia na glos jakiej t modlitwy' i staral si~ 
uchwycic najprzod to co riazywal ,,rytmem j~zy
ka.'' Potcm usilowal odgadnC!c przyrostki i kon
cowki, odroznic rzcczowuiki, przymiotniki i cza
sowniki, tudziez wazniejszc odmiany spadkowe i 
czasowe. Domacawszy si~ po trosze tego wszy
stkiego, postfJpowal juz szybko dalej, i za pomoc'! 
instynktowej zdolnosci uogolniania poj~c stawal 
siQ wkrotce panem swojego przedmiotu. 

Mezzofanti umarl15 marca 1849 roku, tnajqc lat 
75. Nalezal on do szczuplej liczby kardynalow 
ktorzy po schronieniu siQ papieza do Gaety pozo
stali w Rzymic; wspolczucie atoli dla Piusa IX i 
troska o losy kosciola wiele si~ przyczynily do 
skrocenia jego zycia. Na dowod jak powszechnie 
Mezzofanti szanowany byl i kochany, przyta
czamy i.e owczesny minister spra\v wewn~trz
nycll zfanatyzo,vanej przeci'vv trounikom papieztwa 
rzeczypo politej rzymskiej ofiarowal si~ uczcic 
jego pami~c uroczystym na koszt rz~du pogrze
bem; rodzina jcdnak zmn.rlego propozycyi tej nie 
przyjQla. · 

Nic wiadomo dot'!d z pewnosci~ ile l\1ezzofanti 
posiadal j~zyk6w. Stewart Rose podaje 20; baron 
Zach powi~ksza t~ liczb~ do 32, a ~Iolbech mu 
w tern przyswiadcza. Do lady 1\Iorgan sam kardy
nal powiedzial ze zna przeszlo 40 j~zykow, ale 
nic wszystkie dokladnie ; pani Paget oswiadczyla 
ze umie ich 40 - 50. Bezimicnnemu tury 'cie ros
syjskiemu wypisal wlasnor~cznie imi~ Boga \V 56 
j~zykach. ManaYit mowi 0 5 ' a jakie ~ czasopismo 
wloskie marzy nawet o 78. Najprnwdopodobniej, 
jak si~ zd~tje, przyj~c mozna iz w Bolonii zbadal 
juz do 30 jfJzyko"'' a w Rzymie przed sam~ smier. 
ci~ doszedl do 50. Zreszt:t zalezy tu wie le i od te
go co kto uwaza za j~zyk odr~bny, a co za narze
cze lub dialekt. Podobniez trudno jest oznaczyc 
w jakim stopniu Mezzofanti wladal roznemi j~zy
kami. Baronowa Ulmenstein uwaza go za Niernca, 

• 

• 

ksi~ifJ W olkonski zapewnia ze pragn~lby aby syn 
jego mowil tak dobrze po rossyjsku; Molbech dun
szczyzn~ kardynala znajduje bardzo poprawn~; 
barona Zach'a zadziwia jego bieglosc w j~zyku 
madziarskim; Fleck slyszy go rozn1awiaj'!cego po 
nowogrecku i po hebrajsku; lord Byron uwielbia 
czysty jego akcent angielski. Najcbarakterysty
czniejsz<! atoli cech~ talentu Mezzofanti' ego stano
wi dokladna znajomosc odcieni lez~cych poza 
obr~bem grammatyki. Skoro na przyklad mowil 
po Jacinie z cudzoziemcem, uzywal zawsze naro .. 
dowej jego wymowy, a windomo ze kazdy narod 
inaczej czyta ·jQzyk Cycerona. Slusznie wi~c 
w rzymskim polyglocie upatrzono zdolnosc muzy
ltaln~, i sam Mezzofanti potwierdza iz staral si~ 
zawsze najprzod uchwycic rytmicznosc kaidego 
j~zyka. 

Mimo cudownych wszakie rezultatow jakie 
osi~gn~l na polu mowoznawstwa, kardynal pozo
stal tylko zadziwiaj'!cem zjawiskie1n psychologi
cznem. Gdyby Mezzofanti posiadal nauk~ takiego 
Rask'a lub Remu at'a, to niezawodnie olbrzymi je
go talent bylby dla filologii porownawczej nieo
cenione przyniosl plony. Gorzko tez si~ uzalal do 
Guidona Gorres--a, ze mlodosc jcgo nie przypadla. 
w czasie kiedy zacz~to badac j~zy ki ze stanowiska 
filozoficznego. Gdy razn pewnego, b~dCAc w Nea· 
polu, dostal gorf!czki, stracil zupelnie na dni kilka 
zdolnosc mowienia obcemi j~zyka.mi, co wlasnie 
dowodzi iz cala jego wprawa byla czysto pami~-

• 
CIOW(!. 

Mezzofanti, oprocz malej rozpra"rki o przyja
cielu swym, ksi~dzu professorze Emanuelu da Pon· 
te. ( 1819) nie zostawil zadnej pracy pismiennej. 
Byl jednak bieglym 11v prawie koscielnem i w o· 
golnosci jako teolog bardzo wysoko uksztalconym. 
Przykladal si~ takze gorliwie do nauk przyrodzo
nych. Bezstronni przyznaj~ mu charakter przyja
ciel ki i lagodny, 'volny przyt6m od wszelkiego 
zarozumienia. Najlepszyn1 zreszt~ dowodem wiel
kiej popularnosci kardynala jest zal powszechny 
jaki smierc jego obudzila Yf Rzymie, w szeregach 
nawet mazzinistowskich republikanow, znajC!cych 
doskonale przywi~zanie jego do papieztwa . 

• 
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LIW. 
SZl{lC HI TORYCZNY. 

Ksiadz Jan Pawel W oronicz, arcybisknp ·war· .. 
szawski i prymas krolestwa, ktory okolo r. 1786 
byl proboszczem w Liwie, pisz~c o przeszlosci te
go mia ta, powiada: ,Nic stalcgo na swiecie niema, 
w~zystko zmiennej nieszcz~sc kolei ulega; dowo
dz~ tego kraj caly, miasto Liw i probostwo liw
skie. Jak Zygmunt Stary nie poznalby Polski, 
tak proboszczo\vie Jiwscy, sadowieni i w docbody 
zaopatrywani od ksiQz~t i krolo'v dziedzicznych, 
nie poznaliby swego siedliska, chyba po strnmieniu 
rzeki Li we a.'' 

Liw lezy w dzisiejszej gubcrnii lube! ·ki<;j, w po-
wiecie siedleckim. Niegdys byl stolic~ ziemi liw
skiej do woje,vodztwa mazowieckiego nalez~cej, 
a dawniej jeszcze stanowil osobn~ dzielnic~ k i~
z~t Mazow za, dopoki Ziemowit starszy po bra
ciach nie pol~czy l wszystkich odd;delonych pro
wincyj. Lustracya z roku 1564 ~wiadczy ii mia to 
Li\v mialo san•ych piwownrow 60, gorzcluikow 14, 
piekarzow 24, ruiecznikow 2, zlotnika 1. Podl~1g 
lustracyi z roku 1616 1ic~ylo jeszcze 00 do1now. 
Slady brukow, ktore dot~d jeszczc widziec sig da
j~, do,vodz~ ze calc miasto byJo bruko\vane, ana
zwy ulic n1aj'! niejakie podobie11stwo do \Var za\v
skich. n1ala rzeczka n1iedzianka rozdzic]a stare 
miasto od nowego. \V starem mie ~ cie ~ ulice: War
.. zawska czyli Krako,vska, • 'enator ka i l(ozia, a 
\V no~Ten1) ~gro\vskn, Nalewki i dwie male nliczki. 

u padek nliasta Li\va datuje SiQ od czaso'v przy
l(!CZenin .... iazo'\vsza do l(orony, a \Vl<l.~ciwie od 
zalozcnia \rV ~grow a, o 1na!e pol utili od Liwa po1o
zone<Yo i rzen1ieslnikami cudzozie111Skien1i o ie
tlloucgo. dy zaprowadzona okolo roku 1570 
przez Jaua I,..i · zk~ drukarnia ~prowadzila do vV Q· 

growa IDllO two roznowietCOW \V n1iar~ jak W ''T ~
growie domo\V przybywalo, ubywalo ich 'v Li,vie, 
a kl~ ki pozniej~ze dokonaly upadku. 

Rzecz na poz6r dziwna, a jednakz<? w kutkach 
e z~ to powtarzaj~ca sitz, ze naply'v cudzoziemcow 
i o iedlanie iQ icb w pewnych okolicach wywiera 
zawsze niekorzy tny wplyw na byt miast i \VSi 

krajow~ ludnosci~ osiedlonycb. Zwolennicy ra· 
chunkowego post~pn mowi~ ze cudzoziemcy maj~ 

uczyc krajowcow gospodarstwa, rz(}dnosci, moral
nosci a tymcza em ci nauczyciele za\vsze prawie 
poszywaj~ si~ kosztem ucz~cych i godz~ strony jak 
owa malpa w bajce 1assalskiego, kt6ra wyklada
jq.c pra,va wla no~ci, ama ser zjadla. 1{ we tya to 
wazna i wymugaj~ca oddzielnych studiow· nastr~
czyla i~ ona nnm tu n1imochodcm, przy przegl~
daniu dawnych In tracyj przekonywttj::}.cy~h o bo
gactwie i zamozno ~ci 1niasta Li,va, kt6re dziQki 
uprzejn1ym . ~siadorn wyuczylo iQ go pouarstwa i 
o zcz~dno 'c i, ale wtenrzn. kiedy nie bylo juz 
CZCm go podarO\Vac j CO OSZCZQdZafj. 

J eszcze za rz~dow ksi~zC!t mazowieekich, okolo 
roku .1446 mia to zupelnie zgorzalo: ale odbudo
walo iQ rycb}o, tnajt!C i odpowiednie do t0go srod
ki, i pomoc k . i~z'!t, ktorym niedbalo ~ci..o-byt miast 
i w i im podleglych zarzucic nie n1ozna. L eez kicdy 
Szwedzi po d\va razy, to jest w r. 1657 i w roku 
1703, zni .. zczyli i spalili miasto, po klQskach tych 
nic n1oglo juz przyjsc do siebie i nachylilo iQ clo 
zupelnego n padkn. 

"'' paninly zamek liw ki, zbudowauy w ~rod ba
gien niedost~pnych, lnzyl nieraz ksiq.z~ton1 ~la
zowsza za bczpiecznc . chronienie. I>odanic miej· 
scowe nic. ie ze na jeuncj z cegiel znaleziono wy
ryty rok 1112, maj~cy znaczyc dat~ zalozenia te
go zan1ku. r ie mozna jednak przypu~cie a by poda
nic to rnialo jak~ za adQ, gdyz budo,va zamku nio 
w knzuje tak odleglych czasow. Z<laje ,i~ ze za· 
111ek liw. ki powstal w pocz~tkach XV wieku; lecz 
ktory z k . i~z~t 1\'lazowsza wystawil go, nie mozna 
znalrzc pewnych ."ladow. Lud opo,viada ze przed 
kilk~ 'vieka1ni k i~zQ mazowiecki z jcduej z wy
praw na pogtu1 kCA- Litw~ przywiozl . obie hrank~ 
przecudnej uro<ly; ale gdy star::;zy brat jego, naj
przod pro ' b~ a poiniej gwaltem, chcial mu jq, ko
niecznic odebrac ' on wybudowal zamek wsrod 
niedo~t~pnych blot, i tam woj~ niewolnic~ umie
ticil. Brat zebral wojsko i uderzyl na 'wiezo zbu
dowany zamek; lecz znalazl dzieJny opor i cofnq.c 
si~ musial. Tymczasem zakochany ksi~z~ otoczyl 
swoj~ pi~knosc najtroskliwszemi staraniami, spro
wadzil k i~zy aby nczy li j:j. wiary swi~tej , zakupil 
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najpyszniej sze stroj e, przeznaczyl do j ei uslug naj- .komite swiat!o na dzieje kosciolaliwskiego. Przy· 
znakotnitszc kobiety swego dworu; ale uparta Li. taczamy tu doslownie odpowied~ plebana liwskie
twinka nie sluchala ksi~zy, pogardzila strojami i go , przechowan~ przez nast~pc~ jego, k~i~dza Ja
siedziala wci~z tylko w jedn<hn z okien zamku, na Pawla W oronicza. 
patrz~c ku Litwie i placz~c. l{si~ZQ lezal u nog ,,Anna, dziedziczna ksi~zna Ulazowiecka} dla po
swej branki, a ona gardzila nim i bogactwami ja- mnozenia czci Bozej przy koscielc parafialnym 
kiemi jq, otaczal, z'!daj~c jednej laski, odeslania do liwskim fundowala siedmiu mansyonarzow, pod 
stron rodzinnych. KsifJza mowili jej codzien o Bo- rz~dem plebana liwskiego . maj~cych zo tawac, 
gu, o jasnych aniolach, a ona modlila si~ do per- wlozywszy na nich obowi(!zek 'piewania codzien 
kuna; zrozpaczon:y kochanek znosil jej zlotem CU'J'SUtn de Beata i wotywy. Na utrzymanie ich 

. tkane lamy, a ona wyrzucala je za okno, nie chc~c przystojne oddzielila z swoich intrat clo ziemi 
ani na chvril~ zdjC!C swcgo prostego litcwskiego nurskiej l~dowe i ~odne, i takowe na wieczny fun

stroju. Do ~zale!1stwa przyprowadzony ksi~z~ za- dusz zapisala. 
powiedzial jej wreszcie ze gwaltem zaprowadzi ,Gdy fundusz ten po smierciksi~znej synowi jej 
j~ do kosciola, ochrzci a potem wezmie za zon~. Januszowi zdawal si~ bye ci~zarem i umniejsze
Ona, uslyszawszy tQ grozb~, padla do n6g ksifJciu, nicm skarbu ksi~zQcego, Mikolaj Zukowskj, kan-
oblewala je Jzami i prosi!a aby zaniecha! zamiaru; clerz ksi~stwa mazowieckiego, proboszcz warszaw .. 
ale gdy nie dal si~ przeblagac, w oczach calego ski a zarazem natenczas pleban liwski, uczynil 
zebrancgo dV\-"Oru rzucila. si~ przez otwarte okno wspanial~ i przykladn~ dla dobra publicznego o
z niezmiernej wysokosci. Przybiegli na ratunek :fiar~, ulozywszy si~ z pomienionem ksi~ztJciem, ze 
dworzanie znalezli j~ juz niezywC!. Ksi'!z~ z roz· czyni~c ulg~ skarbo,vi publicznemu, a dopelniaj~c 
pnczy chorownl rok caly, a potem wyrzekl si~ go- woli poboznej ksi~znej, owych siedmiu mansyo
dnosci i dobr ziemskich i zostal ksi~dzem. Po- narzow z wlasnych dochod6w plebanskjch utrzy
wiadaj~ zc chcial zburzyc zamek liwski, tak jak mywac bQdzie. Jakoz wyznaczeni nato od ksi~z~
go zbudowal, ale od:wiedli go od tego bracia, za- cia kommissarze roku 1525 przemieniwszy dziesi~
chQceni obronnem polozeniem zamku; przysi~gl cin~ liwsk~ i czerwinsk~, w ziarnie wtedy odbiera-

,jcdnak iz noga jego w Litwie nie postanie, a gdy DC!, na snopow~ wyl~czn~ z kazdego nasienia, obie 
po wielu latach zostal biskupem, zapowiedzial "riecznemi czasy plebanom 1iwskim zabezpieczyli 
wszystkin1 dworzanom, ze ktoby w jego obecno- nautrzymanie siedmiu mansyonarzow, podlug umo
sci po,vazyl siQ wymowie nazwisko tego miasta, wy i pozwolenia na to Zukowskiego kanclerza i 
popadnie w nielask~. Zamek tymczasem, coraz wi~- plebana li wskiego z ksi~z~ciem J anuszem; fundusz 
cej umacniany, stal si~ wazn~ obron~ Mazowsza zas pocz~tkowy na cle nurskiem zniesli i umorzyli. 
przeciwko napadom nieprzyjaciol i we,vn~trznym Potwierdzony ten wyrok zostal zjazdem sejmo
zatargom, a nawet nieraz siedzib~ ksi~zC!t ktorym wym ksi~stwa mazowieckiego w tymze roku, co 
dostalsi~ w dziale. W listopn.dzie roku 1579 Ste· potwierdzaj~ obie t.ranzakcye zmetryk koronnych 
fan Batory zajmowal go czas jaki ', i tam zajechal do ksi~g liwskich przeniesione. Po smierci ksi~cia 
mu drog~ WojciechLaski 'vojewoda rawski, stron- Janusza nie wyszedl rok jak ksi~stwo mazovYie
nik rakuski, przcprosil i wiernosc zaprzysiC!gl. ckie dostalo si~ pod panowanie krola polskiego 

W roku 1657 Szwedzi, strzelaj<!c z gor jarnic- Zygmunta I, ktory natenczas, jako dziedziczny nan, 
kich, zmusili zamek do poddania si~, a w r. 1703, nietylko dyspozycy~ zmarlego ksi~cia Janusza po
po dlugim oporze, okopnli si~ w Grodzisku, ztam- twierdzil, ale staroscie natenezas liwskiemu, Jano
t~d zaj~li miasto, a zatoczywszy dziala na rynek, wi Narburtowi i jego nastQ.pcom, pod utrat(! laski 
powtornie zaj~li waro,vnie zamkowe, niemalo u- krolewskiej, najscislej przykazal, by uzywszy na
szkodzone. Odt~d zamek liwski powoli rozsy11y- wet pomocy wojsko,vej, przymuszali zawsze tnie· 
wal siQ w gruzy; pomimo tego jednak przed dwu- szczan liwskich i kmieciow czerwinskich do odda
dziest~-pi~ci~ laty jeszcze w jednej z izb sklepio- wania wiernie dziesifJciny kosciolowi Ii·w·skietnu, 
nych miescily si~ akta zaczynaj(!cc siQ od r.l445 i 1 z kazdego ziarna, nawet i z konopnego. Trzeba 
id~ce bez przer"vy az do r. 1652. . " pami(Jtac ze wtedy Li'v liczyl przynajmniej kilka 

Sp6r o dziesi~cin~, w roku 1768 miQdzy pleba- tysi~cy mieszkancow, jak si~ z lustracyi okazuje~ 
~ami liwskim i czerwinskim powstalr., rzuril zna- Tenze Zygmunt Starr za~zczycil no~y~ przy w.j-. " . .., -
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. lejem Macieja Jezowskiege~ archidyakonn war
szawskiego, pisarza skarbu krolewskiego i plebana 
liwskiego, daj~c mu moe i pozwolenie urz~dze
nia na nowo n1ansyonarzow i utrzymy:wania ich 
z dochodow plebanii liwskiej , a nastfJpnie poru
czyl to biskupowi miejscowemu poznanskiemu, 
aby w szczeg61nosci wydzieli! pewny na mansyo
narzow dochod, z tymjednak warunkiemzebywspo
mniony pleban i nast~pcy jego uczciwe i dostate
czne mieli opatrzenie. Oryginal na pargaminie da
towany w Radomiu, dnia 30 kwietnia 1540 r.' ' 

Chociaz wi~c, jak widziemy , kosciol liwski 
uszczuplil swe fundusze, zrzekaj~c si~ eel z ziemi 
nurskiej,jednakowoz dochodytego prohostwa byly 
bardzo znaczne , i dlatego zapewne Stanislaw Au-

--,. , . - . • • • •• 

g.ust Poniatowski , gdy po zniesieniu jezuitow, 
Jan Bawel W oronicz dal mu si~ poznac z wielkich 
przymiotow rozumn i serca, mianowal go infulatem 
i proboszczern liwskim. Zaszczyt to niemaly dla 
parafii li wskiej ze miala takiego pasterza, lctory 
w trzydziesci 1rzy lat pozniej zostal arcybiskupem 
warszawskirn, metropolit~ i prymasem krolestwa 
polskiego. 

Dzis Liw naleiy do rzQdu lichych miasteczek; 
tylko ruiny zamku swiadCZf! 0 jego przesz}osci i 
swiadczyc b~d~ dopoty, dopoki jaki zwolennik 
niemieckiego post~pu nie zamieni ich na cukro
wni~ albo na mlrn parowy. 

Ant. Wieniarski. 

--------
• 

JAN CZAR Y. 

Na zwaliskach pot~gi Arabow, Seldszukow i roczystosci szeik HadsziBegtasz, zalozyciel insty
Mongolow, smialy i szcz~sliwy najezdnik, Osman tucyi derwiszow, pohlogoslawil zebrane tym spo
czyli Ottman, w pocz~tku XIV stulecia zalozyl sobem roty. Srod ceremonii szeik na glow~ jedne· 
posady panstwa tureckiego w Azyi Mniejszej. Syn go z dowodzcow zarzucil r~kaw swego plaszcza 
jego Orkhan, wst~puj~c w slady ojca, coraz bar· pilsniowego. Nowo uorganizowane wojsko otrzy
dziej rozszerzal granice swego kraju: Nicea, waro- malo nazwe Janczarow ( od }eni nowy i oze1·i hu· 
wne Bitynii miasto, dostala si~ 'v jego r~ce, a 1 :fiec ); na pami~tk~ zas r~kawa szeikowego dano mu 
wkrotce zdobyl i BrussQ, ktor~ obral za stolicQ dlugie, w tyl glowy zwieszone czapki pilsniowe. 
dose rozleglego juz panstwa. Tenze sam Orkhan W pozniejszym czasie janczarowie, skutkiem 
z lekkicj , nieregularnej jazdy, zwanej Akindzi, polozonych zaslug, zostali obdarzeni licznemi 
utworzyl wojsko stale, podzielone na oddzialy po przywilejami, a zt~d i rodowici muzulmanie zacz~li 
10,000 i po 1,000 ludzi. Niepodobna jednak bylo sifJ cisn~c w ich szeregi jako ochotnicy. Juz po 
rozpasane te tlumy uj'!c od razu w \ViQzy karno- smierci Murada I, zdobywcy Adrianopola (1389) , 
sci; naduzycia owszem, ktorem zaradzic usilowa- korpus janczarow obejmowal przeszlo 100,000 Ju
no, zacz~ly coraz cz~sciej wybuchac z lona wla- dzi, podzielonych na 196 ort czyli pulkow, a po
snie t.ej milicyi krajowej. Dla uskromienia ich zniej liczba ta trzykrotnie si~ jeszcze powi~kszyla. 
przeto jed en z doradzcow Orkhana, Kara Chari! Podlug pulkownika francuzkiego Juchereau de St. 
Tszendereli, powodowany przekonaniem ze dzi- Denis, ktory w latach 1807-1809 zostawal wsluz
kosc plemion turkomanskich moze bye powsci~- hie tureckiej jako inspektor inzenieryi, janczarow 
gnion(! tylko przez starcie si~ z przeciwnemi zy- zaregestrowanych bylo wtedy blizko 400,000, a 
wiolami. podal sultanowi mysl utworzenia nowe- z tych 60,000 tylko staly zold pobieralo. 
go " "ojska z dzieci chrzescianskich, namow~ lob Ten przyrost nadzwyczajny zast~pu janczarow. 
gwaltem na,vroconych naislamizm. Okolo r. 1328 stal si~ powodem podzialu ich na regularnych i 
projekt ten zostal wykonanym: co pi~te z zabra- nieregularnych czyli milicyantow. Pierwsi otrzy
nych 'v jassyr dzieci chrzescianskich wychowywa- mywali ze skarbu sultanskiego plac~ w stosunku 
no w zasadacb islamu, i w mlodem tern pokoleniu, l do dawnosci sluzby, tak iz rekrut pobh~ral dzien
zaprawianem wczesnie do rzemiosla wojennego, nie 6 as prow ( aspr rowna si~ prawie jednej kopiej
gotowano nowe i groz~iejsze niz kiedykolwiek na- ce srebrem), wysluzony zas zolnierz w koncu 12-
rz~dzie s~mowladztwa sultanow.. Dla wi~kszej u· 15 asprow. Oprocz tego kazdy z nich dostawal 
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zywnosc i odziez, a przy zmianie panujq.cego po
darunek wynosz~cy okolo 15 r. sr. Milicyanci pla
tni byli tylko w czasie wojny, ale sluzyly im inne 
korzysci, a mianowicie uwolnienie od niektorych 
podatkow. 

Pojedyncze orty janczarow regularnych, z kto
rych kazda minla oddzielne koszary, roinily si~ 
bardzo co do liczby, zadna jednak nie przechodzi
la 800 glow stalych. Najliczniejsz~ byla orta trzy
dziesta pierwsza, bo regestr jej, z ochotnikami, 
obejmowal 10,000 ludzi. Przyczyna tej roznosci 
lezala cz~sci~ w wi~kszym lub mniejszym duchu 
wojowniczym zarekrutowanych prowincyj, cz~sci~ 
w znaczeniu i slawie jakt! sobie pozyskac umialy 
pojedyncze orty. 

Pierwszych pi~ciu ort uzywano zawsze do obsa
dzania fortec; 60, 61, 62 i 63 t\<Yorzyly straz przy
boczn~ sultana i nosily osobn~ nazw~ Solaki. Bro
ni~ ich byla lanca, ktorej nigdy nie kladaly, pod
czas gdy inne w czasie pokoju mialy tylko nieo
kute drzewce. Ortom 64, 68 i 72 powierzono nad
zor nad psami i ptakami padyszacha. Siedmnasta 

· or.ta posiadala przywilej rozpinania w wojnie swych 
namiotow tuz obok namiotu su!tnna lub wielkiego 
wezyra. 01 .. ta 67 slyn~la z junakieryi; do niej to na· 
lezalow jan czar, ktory po zlozeniu z tronu Osmana 
II smial podnie 'c rQk~ przeci w upadlemu wladzcy. 
Za zbrodni~ tQ Murad III, brat i nast~pca Osmana, 
kazal wyrzn~c cal~ ort~, zostawiaj~c j~ wszak
ze na Jiscie pulkow janczarskich, a ilekroc p otem 
przy apelu czytano jej nazwisko, jeden z oticerow 
wymawial uroczyscie te slowa: ,Niech glos jej u
milknie na zawsze, a pamifJC niech b~dzie pot~pion~~·, 

W koszarach pojedynczych ort, mi1no stopnio
wego rozprz~gania si~ janczar6w w stosunkach ze
wn~trznych, karnosc surowo byla przestrzegan~. 
Dopuszczaj~cych si~ kradziezy lub wchodz~cych 
w zwi~zki malze1'tskie z niewiastarni podejrzanej 
moralnosci wyp~dzano, i na znak wykluczenia 
z orty zdzicrano im kolnierze z wierzchniej sukni. 
Dawniej nawet bezwarunkowo janczaron1 zostaj~
cym w czynnej sluzbie nie 'volno bylo zenic si~ 
ani zajmowac 1·zemioslami; dopiero po pokoju kar
lowickim dozwolono im jednego i drugiego, z za
strzezeniem jednak aby zonaci mieszkali poza ob
r~bem koszar. 

Na czele kazdej orty sta! aga, maj~cy pod swe
mi rozkazami dwoch nizszych oficerow, zwanych 
<rrta haszi i sziur baszi. Wazn~ takze byla posada 
kuchmistrza pulkowego, ktorego mundur p~radny 
obwieszano srebrnemi lyzkami, nozami i. t. d.; ku .. 

chciki nawet i nosiwody mieli rang~ podoticerow. 
Kociol sluz~cy do warzenia strawy ceniony by! 
na rowni z chorq,gwi~ pulkow~; utrata jego uwaza
no za uajwi~ksz~ hanb~, a odwrocenie go dnem 
do gory oznaczalo wybuch powstania. 

Objasniwszy juz organizacyq, ort pojedynczych, 
pozostaje nam jeszcze wymienic wyzszych dostoj
nikow, piastuj~cych wladzEJ nad calym korpusem. 
Az do czasow Selima dowodzca strazy przybo· 
cznej byl zarazem glowno-komendernj~cym jan· 
czarami, z tytulem segban baszi. ielim naczelny 
zarz~d korpusu powierzyl adze, zwanemu janicze
'l'i-agasl;i, dod~j~c mu do pomocy czterech jenera
low. Nadto do sztabu glownego nalezeli: dowodz
ca azauszdw czyli poslancow rz~dowych; orta· cza
usz, wykonywaj~cy wyroki smierci na janczarach; 
mussir, czyli ajcnt wielkiego wezyra i cltosseki·nga, 
dowodzco. janczarow nieregular.nych. 

Takie1n bylo w glownych zarysach urz~dzenie 
slynnej tej piechoty, ktorej szalona zapalczywosc 
w dawniejszych czasachniejednowywalczyla zwy
ci~ztwo, w ktorej szeregi znaczna cz~sc mieszkan
co\v l{onstantynopola wst~powala na czlonkow 
honorowych, i ktora samych nawet panuj~cych li
czyla w swoi1n skladzie, bo l\:azdy u!tan przy 
wste}pieniu na tron zapisywa! siQ do jakiej orty, z zol. 
dem prostego zolnierza. kutkiem nabytego w ten 
sposob znaczenia i uzyskanych przywilejow, roz
krzewil si~ wkrotce pomi~dzy janczarami ow duch 
oporu, cechujtiCY niegdy' Pretoryan rzymskich. 
Ponawiaue powstania wyuzdaly ich do reszty i za
mienily w groinych dla kazdego rz~dn nieprzyja
ciol; nic dziwnego \Vi~c ze zacz~to przemy ~liwac 
nad srodkami ukrocenia swywolnej tej dziczy. 
Zwazono przytem ze ten niby wybor wojska turec .. 
kiego nie mogl juz dzis stawid czola zadnej artnii 
europejskiej, wycwiczonej na zasadach nowoczes .. 
ncj taktyki. z ·upelnie tez niepraktyczne bylo ich 
uzbrojenie, zlozone z dlugiej i ciQ.Zkiej strzelby, 
z krotkiego palasza i ogromnego noia z trzonkiem 
widelkowato zakonczonym, na ktorym opierali fu
zy~, dla pewno ~ci strzalu.l{:azdy z nich nadto mial 
zatkni~ty w pa ~ie pistolet i torb~ skorzan~ do 
przechowania ladunkow. ~posob ich walczenia 
polegal na obcesowym napadzie, bez zadnego pla
nu i porz~dku, ale z piekieln ym l1alasem. Raz wy
strzeli,vszy, nie nabijali juz zwykle broni i bialym 
tylko op~dzali ~i~ or~zem. Straszny byl okrzyk 
ich wojenny: ,,Allah il Allah~', z ktorym zaparni~· 
tale rzucali si~ do boju; po trzy krotnym wszakze 
a bezskutecznym ataku wolno im juz bylo, bez 
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nadwer~zenia honoru rycerskiego, zacho\vac si~ wstancow. Zdobyto szturmem i zlupiono niektore 
biernie, a nawet isc w rozsypkfJ. palace, a nadziejn rabunku sci~gala coraz wi~cej 

Juz Muhamed IV zamierzal zupe!n~ reorganiza- motlochu, gotowego zawsze brae udzial w kazdym 
cy~ janczarow, i tylko smierc niespodziana nie do- rozrncbu. Obwolywacze przechodzili ulicami, oznaj-· 
zwolila.mu uskutecznic tego planu. Mustafa II za- miaj~c ze kazdy coby wyst~pic smial przeciw jnn
niechac musial tejze samej mysli, z powodu nien- czarom ulegnie karze smierci, a zony jego i dzieci 
stannych za panowania jego wojen, Abdul Hamid zostan~ sprzedane. Spokojnaludnosc stolicy drzala 
z przyczyny powstania bejow egipskich. Selima o mienie swe i zycic. · 
III nakoniec niewczesne usilowanie reformy jan- Tymczasem wielkiego wezyra, ktory wlasnie 
czarow pozbawilo tronu i zycia. Dopiero Mah- wtedy znajdowal si~ w swem mieszkaniu letniem 
mudowi II przoznaczonem bylo spelnienie tego pod Konstantynopolem, uwiadomiono o wybuchu 
waznego i niebezpiecznego razem dzie!a. Pojmu- powstania. Pospieszyl zaraz do seraju i zgroma
j~c ze nalezalo wszystko na jedn~ postawic kart~, dzil tam ministrow, szeika ul Islam, Husseina ba. 
przez dlugi czas czynil potajemne przygotowania. SZf2, znakomitszych ulemow, slowem wszystkich 
Zalozyl kilka oddzialow kanonierow (topszi), bom- obecnych w stolicy dostojnikow panstwa. Do 
bardierow (gumbandzi) i pionierow ( dzebedii), do- zbuntowanych poslano oficera, z zapytaniem o po
prowadzaj~c zwolna ich liczb~ do 12,000 ludzi. wod rokoszu; odpowiedziano mu ze janczary nie 
Konnic~ umial so hie zjednac hojnosci~, a na wet chctb znac innych cwiczcn procz strzelania do tar
kilkunastu wyzszych oficer6w janczarskich pozy· czy i robienia palaszem, a nadto domagaj~ si~ 
skal dla sprawy reformy. Hussein, basza Bosforu, glow wszystkich nowatorow, mianowicie zas wiel
a niegdys agajanczar6w, dokladnie obeznany z du- kiego wezyra, Husseina baszy, Mehmeda baszy i 
chem i zwyczajami tej dziczy, radzilnaklaniac ich kilku innych wysokich urz~dnik6w. 
drog~ lagodnosci do poddania ei~ zmianom konie- Nadci~gnC!l wkrotce do seraju sam sultan z Mu
cznym, i dopiero w ostatecznosci chwycic si~ staf~ Effendi'm i malym wiernych slug orszakiem. 
srodkow przymusu. Drugiego czerwca 1826 roku Zapytawszy zgromadzenia: czy zachowanie si~jan
na zebraniu prawnikow i duchownych uchwalono · czarow nie stanowi zatnachu przeciw osobie jego i 
zc odt~d musztra na sposob europejski niema bye religii? otrzymal jednozgodnie odpowiedz pota
uwazan~ za przeciwn~ prawu. Bezposrednio po- kujCA-CC}. Zaraz wi~c z rozkazu Mahmuda rozwinifJ
tem na radzie ministrow, w obecnosci znakomit- to sandiak sze'rif, swi~t~ chorq.giew proroka; je· 
szych ulemow i dow6dzcow janczarskich, zapadlo dnoczesnie wydano :firman do trzech mollah'6w 
formalne postanowienie nakazuj~ce ogoln~ refor- czyli kadi,ch Konstantynopola, Skutari i Galaty, 
m~ wojskowq,, ktoremu nikt nawet ze zgromadzo- aby wszystkich mieszkai1c6w wezwali na ohron~ 
nych otwartego nie stawil oporu. wiary. Chor~giew proroka powiewaj~ca z mecze-

Zdawalo si~ wi~c z razu iz janczary dobrowol- tu sultana Achmeda zapalala fanatyzm moslemow; 
nie si~ poddadz~ woli sultana; lecz tegoz dnia je- niezmierne tlumy spieszyly pod znaki padyszacha, 
szcze na ogolnem ich zebraniu postanowiono a z niemi niezadlugo pol~czyly si~ wojska pod 
sprzeciwiac sifJ wszelkim nowosciom, i w razie po- wodz~ Mehmeda i Hussein a baszow. 
trzeby odpierac je z broniq. w r~ku. Tymczasem Zbuntowani janczarowie strawili tymczasem bez
cwiczenia podlug systemu europejskiego odbywa- czynnie por~ najprzyjazniejsz~. Obsadzili wpra
ly si~ juz na placu El Mejdan, gdzie staly koszary wdzie ulice prowadz~ce do palacu cesarskiego, ale 
janczarow; spis!towi jednak , dla braku kotlow ze liczba obronc6w tronu wzrastala coraz bardziej, 
(graj~cych, jak wspomnielismy wyzej, tak wazn«l! zwolna wi~c ust~powali naciskowi., cofaj~c si~ ku 
rol~ w kazdem powstaniu), nie mogli jeszcze sta- dzielnicom miaeta otaczajtbcym ich koszary. Przy- . 
nowczych przedsiewzi~c krokow. Dopiero w no- byli tez wkr6tce baszowie Mehmed i Hussein 
cy 15 czerwca oddzial sprzysi~zonych wtargn~l do z wiernem wojskiem; najszerszemi ulicami posu· 
palacu naczelnego dow6dzcy janczarow, znanego waly si~ pulki morskie i kanoniery; bombardiery i 
z przychylnosci swej dla sultana, i zrabowali go ze pioniery z ochotnikami ci~gn~li drog~ od targu 
szcz~tem. Zeswitem na placuEl Mejdan przewr6 .. konskiego i wodoci~gow ku placowi El Mejdan. 
cono kotly, na znak otwartego rokoszu, i kilka Wsz~dzie janczar6w zmuszono do odwrotu. Zn
ort, obcych dot~d buntowi, przyl:}czylo si~ do po- chwaly . ich atak na prowadzone przodem armaty · 
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zupelnie si~ nie powiodl, i powstancom nie pozo- zapalily ostatnie icli schronienie. l)o osmin tysi~
stalo juz teraz jak zatarasowac si~ w koszarach. cy znalazlo smierc w ogniu, a w dniach nast~pnych 
Kara Dzennem, pulkownik artyleryi sultariskiej, do szesciu tysi~cy jeszcze powywlekano z kryjo
raz jeszcze przed chwyceniem si~ ostatecznych wek i uduszono za wyrokiem doraznym. Firman 
srodltow usilowal namow(!. wrocic ich na drog~ ccsarski z dnia 16 czerwca na. za\vsze zniosl jan
powinnosci; lecz s!owa jego zgluszyly dzikie wy- czarow, nakazal zniszczenie ich oznak wojennych, 
cia rozjuszonej tluszczy. Wtedy obydwaj dowodz- i pami~c ich dotkn~l kl4tw~. I{anoniery obsadzili 
cy, widzq.c ze drog~ pojednawcz~ nic wsk.orac nie .. tymczasowo posterunki zajmo\vane dawniej przez 
podobna, kazali rozpocz~c ogien. w godzin~ ora- janczarow. w miejsce tych ostatnicli powstal po
my koszar i n1ury zewn~trzne zostaly zburzone. zniej ltorpus \Vojska zwanego Oslreri Alullnrnedie, 
,Janczary z rozpaczliw~ rezygnacy~ cofali si~ z za- organizownny zupelnie na sposob enropejski. 
budowania w zabndowanie, lecz niezadlugo granaty I 

JADOWITY W4Z Z SUMATR;y. 

W przepysznym i urozmaiconym obrazie jaki 
twory, ozywione przedstaw:iaj~ oczom postrzega .. 
cza, widziemy w ogolnsci ze naturn drobnym ga
tunkom dala wi~cej chci\vosci i zclrady niz wiel
kim, kt6rych udzialen1 jest od,vaga i sila. Jezeli 
wi~c te ostatuie maj'! chwile wspanialomy 'lnosci, 
jezeli w szlachetnej dumie gardz~ zbyt slabym 
przeci:wnikiem, nigdy nie pokazuj~ tego drobne 
zwierzQta drapiezne, jakbrr mszczf!c siQ za swe 
uposledzeni e i nikczemnosc. Tak lew nie glodny 
spokojnie przechodzi okolo przcstraszonej !ani, 
pod!y wilk za ~ , dostawszy si(J do owczarni, dusi 
'vifJcej anizeli uniesc moze. 

W gromadzio w~iow podobne t)potykamy przy
klady; wielkie polozy, scisni~ciem S\vych pierscie
ui gruchocz'!cc kosci najt~zszemn bykowi, naje· 
dzone spokojnie drzemi~ 'V swem ukryciu, niewiel
kie zas gatnnki T1·igonocepllalus, Crotaiu.s i nasza 
zmija (Vipera) opatrzone s~ potQznemi jadowitemi 
z~bami, a uk~szenie ich, wedlug wielkosci i wi~
kszego lnb mniejszego rozdraznienia potworu, jest 
lJardziej lub mniej niebezpiecznem, a nawet, jezeli 
uk~szony pozostanie bez ratunku, ~miertelnem. 

Trzy rodzaje wyzej wymienione skladaj~ wlasci
w~ famili~ jadowitych wQ:iow, odrozniaj~cych si~ 
stale ina pierwszy rzut oka glow~ od szyi odsta
j~c~, budow~ ciala kr~p(!., rozplaszczone}. Rodzaj 
T'rigonocepllalus, po polsku.Ztostugq przez p. Wa
g~ nazwany, po zmiji, jako wyl~cznie krajowy.m ga-

' 
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dzie, najwi~cej nas zajmuje. Liczy on kilka gatun
kow, zamieszkuj~cych wi~ksz~ cz~sc .... t\.zyi i ~t\.me
ryki. Bpotykamy go od ) tanow Zjednoczonych do 
Patagonii, a w _t\.zyi od poludniowej Syberyi do , 
podzwrotnikowych wysp Celebes, £orneo i Timor. , 

Poniewaz grzechotnik w:ylClczn~.Jest wlasnosci;z, 
.1-~1neryki, zlostuga przeto jest jedynym jadowitym 
w~zom na wyspacb w chodnio-indyjskich. 

Na obok zalC!czonej tablicy podajemy z tego ro
dzaju wizcrunek nadzwyczaj jadowitego w~za z '\Vf.

spy Sumatry. Systematycy nazywaj~ go T1·igono· 
ce]Jilalus forllto. ·us Temm. Dlugi jest przeszlo 
trzy stopy, glowa gruba, przedluzona w ksztalcie 
serca, z wierzchu cokolwiek splaszczona i mocno 
od szyi odstaj~ca. Pysk lekko zaokr(!glony, duz~ 
lusk~ pokryty; oczy duze, czerwone. Luska na 
grzbiecie od taj~ca, nabokach wydatna; kolor zywo· 
zielony, a cale cialo nieregularnemi, cr.arniawemi 
pr~gami upstrzone. l{oniec ogona brunatno .. czer- , 
wony. Ul(q,szenie tego w~za jest uadzwyczaj nie
bezpieczne, a nawet s1niertelne, jezeli cz~sc zranio
na jestkrwist~, ijedynym wtedy ratnnkiem natych
miastowe wypalanie lub wyrzni~cie rany. 1\tliesz
kancy wyzej wspomnionych wysp indyjskich bar
dzo czEJsto narazeni s~ na ukC!szenie tego w~za; 
lecz wol~ udawac si~ do zazegnywa!1 i innych za
bobonnych srodkow' niz do sztuki lekarskiej 3 , 

zt~d t•~z najcz~sciej padaj~ ofiar:} jadu. 
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