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G0RNICY W POLSCE. 

Gd yb y roz party na zlocie pan miliona, w bry
lanty strojna zalotnisia pomyslcli kiedykol wiek, 
ile to lcz rozpaczy, ile potu krwawego zrasza t~ 
garstkQ swiecide!ek; gdyby zdolali bez pryzmy 
uprzedzc!1 spojrzec na tych m~czennik6w prozno
sci i chciwosci ludzkiej, w trudzie nieslychanym 
zarabiaj~cych na n~dzny kawalek chleba, podany 
jakby z laski, mozeby z 1nniejsz~ skwapliwosci~ 
hili poklony zloternu cielco,vi. 

Smntuy bo zaprawdeJ jest stan gornikow, a ra
czej niewolnikow, '\-V kopalniach drogich krUSZCOW 

i kamieni. Jakzc insi s~ nasi g6rnicy! jakze ieh 
stan swietny' praca lekka, w porownaniu z temi 
upo~'ledzonetni istotami, wiecznie przykutemi do 
kilo fa lu b taczek gorniczych. Ziemia nasza, u boga 
w drogie mctale, posiada przeciez obfite poklady 
rud zelazny ch, cynkowych, w~gla, siarki, soli i 
pi~knych niarmurow, a gdzies tatn pod wod~ 
drzen1i~ Il1iny srebrodajnego kruszcu. , 

Te bogactwa naszej siedziby nic budz~ chciwo
sci ani proznosci' ale wspieraj~c przemysl, daj~ 
uczciV\rc zatrndnienie kilku tysi~con1 ludzi, klassie 
osobnej, kt6rej odn1ienny typ, zwyczaje i obyczaje 
s!uzyc uam b~d'! za kanw~ do narysowania obrazu 
tegocze nych polskich gornikow, tak jak si~ nam 
przedstawili 'V dlugiej naszej \V}ocz~dzc po kraju. 

I. 

Gornik polski obecnie zyJ· e bez trarlycyi, bez 

po dawnych robotach, slady prac olbrzytnich' za
led wie 'v ulotnkn nam znanych. llistorya swiadczy 
io Slowianic, zan1ieszkuj~cy rowninQ od gor ural
skich ai do tnodrych fal .. A.dryatyku, byli pierwo
tneini 1nistrzami s"vych s~siadow, Niemcow, w sztu
ce 'vynajdywania i kopania kruszc6w; lecz ,Nkr·ot
ce, doznaj~c uciskow i nicszczQsc, zaczQli tracic 
zamilowanie do przemys~n, i z nauczycieli stali si~ 
uczniami. 1V nast~pstwie wiekow, az do XIII 
wlq_cznie, spotykamy niejedn~ jeszcze wztniankQ 
o otwieraniu kopaln czyli g6r kruszco,vych \V da
wncj siedzibie Pin stow; lecz · przy ograniczeniu 
srodk6w i przy prawach owczesnych krol6w, u .. 
u\vazaj~cych krnszec w gl~bi ziem i zn bezposre
dni~ S\vq, wlasno.~ c, przy ponizeniu gornictwa jako 
zaj~cia, przcz zsylanie 'vi~znio\v do prac w kopal
niach, niemogl siQ krzewic swobodnic stan wol
nych g6rniko,v. 

. 
UstQpstwa p6zniejszych monareho'v ua rzecz 

moznej szlachty bylypierwszemi podwalinami pra'v 
i przywilejo'v gorniczycb, ktorych slady pi~~mien
ne spotykamy jui w XIV wieku, w ustawach l{o.z· 
mirza Wielkiego o salinach, Elzbicty siostry jcgo 
o kopnlniach olkuskich i vVladysJawa Jagielly o 
salinach Bochni. 

Trzy \Vyzej w-polnnione miejsca, vVieliczka, 01-
kusz i Bochnia, taly siQ nastQpnie okolicami gdzie 
gc> rnictwo, \VzrastajC! c w coraz wi~ksze przywileje, 
rozwijalo si~ jako instytucya, mialo ch"'ile swojej 
najv(yiszcj ~ wietnosci i nast~pnic powoli gaslo, 

\vspon1nien historycznych, nie wi~zc !!O zadna nic h 
(..J wraz z c y l~cem siQ sloncem kraju. 

z przeszlosci!!; upadek bowiem gornictwa krajowe-
1 · k ,, Nigdzie jednakze stan gorniczy pi~kniej nie za-

go. ~v _pr~es: ym w1e u trwai zbyt dlugo, a przy 
dziSieJSZCmJego odnowieniu, nowe, Zetak powiem kwitn~t, nigdzie nie wzr6sl do takiego znaczenia, 
plemi~ g6rnik6w powstalo. ' bogactwa, a nawet pot~gi, co w Olkuszu. Kiedy 

T 
zacz~to pod Olkuszem kopac rudy, nie ma1ny na 

e pol a podziemne, ktore ci~zkC!- pracCJ U}Jra wia, 
b 

·t to pewnych dowodow; niew~tpliwiejednak otwar-
s~ z yt swieze; gornik powstalniemal wraz z nie- cie gor tamecznych pi~tnasty wiek dobrze poprze-
mi, i brak historycznych pami~tek, co by 1nu mogly dza; za pocz~tek zas swob6d olkuskich gornikow 
przyponlniec przeszlosc. Tylko przy olkuskich uwazac nalezy daw.riy przywilej Elzbiety Lokiet
g6rach t~i n_ied~ga~la jeszcze iskra 'vspomnienia, a kowny z roku 1374, kt6rym dozwala kaidemu 
'vspon1nicnla gornictwa, to wspaniala karta w wiel- trudnic si~ szukuniem i dobywaniem kruszc6w, w o .. 
kiej ksiedze historyi naszego kraju. C , . kr~gu jednej mili naokolo miasta Olkusza, przez 6 

zem bylo n1egdys nasze gornictwo, jak kwi- lat, pod warunkiem oplaty czyli olbory o-orniczej 
t~l!l stan g6rniczy, Swiadczl! o tem dawne akta i od jednego lanu, przy pomiarze kopalni ~ojedyn
ptsma, a jeszcze wymowniej kupy gmz6w i Zuzli I czym kopaczom, tudziez od miarki srebra i cent-
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nara olowiu wytopionego. "'\\7 kr6tce g6rnicy ol
kuscy, nabicraj~c coraz wi~kszego znaczenia, 
otrzymali od Wladyslawa Jagielly przywilej na
daj~cy im moznosc uzywania praw gorniczych 
czeskich i 'v~gierskich, tudziez wyl~czaj~cy g6r
nik6w z pod zwyklych s~dow, a oddaj=!cy ich pod 
St!d zupnikow, ktory zwal si~ }udicium zuppa1·iale; 
przywilej zas KazmirzaJagiellonczyka wyJ~czaich 
nawet z pod s~dow dut~hownych. 

Z ubiegiem czasu wyobrazenie o prawie monar
chow do wlasnosci skarbow w !onie ziemi ukry
tych powoli uleglo zmianie, bo ju;~ za Jana Al· 
berta prawo wydawania licencyj czyli pozwolen 
na zakladanie kopaln i stawianie hut przeszlo 
w rfJce zupnikow. 

Jan Albert przepisal zasadnicze prawo, kt6re 
pod nazwiskiem Statuta JJlontana ltcussiensia oglo
szone przez Aleksandra w roku 1505 i potwier
dzone przez Zygmunta Augusta, w 16 artykulach 
obejmuje wzajemue obowif!zki gornikow wzgl~
dem siebie, tudziez przepisy wykonywania robot 
w porz~dku i jednosci. Tak artykul pierwszy sta
nowi S<!d zupniczy z siedmiu przysi~glych zlozony, 
od ktorego appellacya maisc do rajcow olkuskich~ 
a ztamt(!.d do krola, jak o tern moV\'i artykul 
drugi. 

Artykul 3 przepisuje prawidla wydawania licen
cyj; 4, 5, 6, 7 reguluj~ stosunki gwarlrow, czyli po
siadaczow gor, wzgl~de1n siebie i wzgl~dem ogolu, 
stanowi~c zupnikow zwierzchniemi wykonawcami 
woli postanowionej na ogolnych zebraniach gwar· 
kow. ""-1\.rtykul 8, 9 oznaczaj~ podleglosc oficyali
stow sq,dom gorniczym; 10, 11, 12 sposobprzedazy 
ukopanego i wytopionego kruszcu; 13 odnosi si~ do 
zadosyc uczynienia na rzecz olbory, pozwalaj~c, 
gdy gwar~lt zalega w pJaceniu, aresztowac jego 
kruszce. Nakoniec 14 artykul niezmiernej byl dla 
gorniczego miasta wainosci, dozwalal bowiem 
sprzedaz y na rynku olkuskim zywnosci i zboza, 
uwaluial dowoz~cych zywnosc od oplat mostowe
go i eel, a stanowil kary na kupujC!cych takow~ 
przed dowiezieniem na targ. 

Artykul15 i 16, przez krola Aleksandra do po
przednich dodane, a stanowi~ce ze w gorach ktore 
nalez~ do osob przebywaj~cych za granic~ cz~
sciami ich rajcy zawiadywac majq., jak r6wniez ze 
podobna administracya wykonywanf!. bye powinna 
w gor~ch nalez~cych do sierot, pomimo pi~knego 
ich przeznaczenia, wykony\vane nie byly, z przy-

2 ' 

czyny iz ,,trudno stosowac pod ziemi~, czego nikt 
nie widzi.'' 

Interesa gornictwa coraz to bardziej wzrastal'y, 
coraz to stawaly si~ rozleglejszemi: widzial wi~c 
potrzeb~ Zygmunt I postanowienia osobnego pod
komorzego gor.aiczego na cale kr6Jestwo, z wla
dz~ nadawania licencyj do otwierania gor i pro
wadzenia podkopow czyli sztolni. Zwierzchnosc 
t~ swiezo ustanowion~ powierzyl Mikolajowi Lanc
koronskiemu, a przytem oddal mu zarzq,d kopalni 
olkuskich i naczelnictwo mennic kr6lewskich. 

Te liczne przywileje i nadania monarchow pol
skich, swiadcz~ce 0 ich troskliwosci 0 ntrzymanie 
swietnego stanu gornictwa krajowego, nie mogly 
nie wywrzec zbawiennego skutku. Pomimo naj
roznorodniejszych uprzedzeia, jakie szlachta nasza 
dziedzicznie przechowywala przeci\v innym sta
nom zarobkowym~ gorniczy unikn~l tej pogardy 
ze strony dumnych na\vet magnatow, ktorzy nie 
'vahali si~ brae licencyj , 'vespol z rnieszczanami 
olk11skiemi. Stan gwarka nie przedsta wial nic po
nizaj~cego, ale przeci wnie wznosil mieszczan i 
i r6wnal ich ze sz)acht~. Nadany licencyq,, cz yli 
gwarek, nabywal pra,va zr;pelnie nowego i innego 
anizeli stan mieszczanski zapewnic mu byl \V mo
znosci. Dostatki i prawa zrownaly tutaj oba prze
eiwne sobie w innych kierunkach tany. Szlachta 
i moini magnaci bierali licencye na gory olkuskie, 
a czlonkowie gwarect,va bywali nieraz 'vynoszeni 
ua wysokie dostojet1st,va korony. Znajoma jest 
pod tym wzgl~dem familia Bonarow. Jan Bonar, 
unikaj~c prze~ladowania jako nie katolik, schronil 
si~ z Niemiec ( z "'r eissen burga) do Pol ski i z wiel
kiemi dostatkami tu osiadl, sprawuj~c urz~d pod
skarbiego krolewskiego, byl kasztelanem sandec
kim, ( ?) starost~ rabsztyriskim' oswiecinJskiln' a 
przytem zupnikiem olkuskim i wielickim. 

Corka jego, Zofia z Betmanownej, ro\vniez corki 
i.upnika olkuskiego, slynna z pi~knosci, poszla za 
Firleja wojewod~ lubelskiego, ~ yn zas jego, Bewe
ryn Bonar, kaszte)an biecki i wielkorz~dzcu zam
ku krakowskiego, byl po ojcu zupnikiem olku
skim. Syn tego, takze Seweryn, kasztelan kra
ko,vski, starosta zarnowiecki i rabsztyJ}ski, umarl 
bezdzietnie, ina nim konczy si~ ta slawna g6rnicza 
familia, ktorej pami<jc do dzis dnia przechowuje 
si~ nawet w legendach okolicznego lndu. Niemniej 
slawn~ rodzin~, ze tak powiem, patrycyuszow gor
nictwa olkuskiego, byli Decy11sze, za zupnictwa 
k torych w kopalniach olknskich przedsi~brano 
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znakomite roboty, przez prowadzenie sztolniow 
stsrczynowskiej, ponikowskiej, czajowskiej i o
strowickiej. 

Z zakwitni~ciem kopalni, gdy dostatki i bogac
twa przelewaly si~ w kassy wyzszych gwarkow 
i zupnikow, nie moglo to bye bez wplywu na ogol 
gorniczego ciala. Zamoznosc Olkuszan ogolna by
la znaczn<!~ a lubo nie wszystko nalezy poczytywac 
za prawd~, co nam podania o skarbach olkuskich 
przyniosly, to jednak pewna iz znaczne summy 
z tego zr6dla ci~gni~to. Ulamki akt z tych cza
sow do nas doszle tak sk~po przekazaly nam spo
soby jakiemi post~powano i czynnosci jakie odby
wano w kopalniach i hutach, iz niektore nazwy wy
kotJywaj~cym szczegolne roboty nadawane, kto
t"e napotykamy w spisach, s~ dla nas zupelnie nie
zrozumialemi. \'Viele jednakze czynnosci gorni
czych, tak jak i dzis, mialo swoich osobnych robo
tnikow, do tego specyalnie uksztalconych. Byli 
1'U1'inisl1·ze ( wod~ spuszczaj(!.cy), .~wieca1·ze, t1·yba-
1'Ze ( przy trybowaniu olowiu w hutach), kopacze 
(to jest ta1·ta1·ze w eztolniach, a tenszownicy przy 
oprawie szybow) , fula'rze ( furmani w~giel i rud~ 
dowoz~cy ), tralra1·ze, lade1·nilri, naraiacze, SZ1ne
tery, sulilroTze, JJOprau:niki i t. p. nazw robotnicy. 
Nie posiadamy takze dokladnego wyobrazenia o 
jlosci ludzi w tych gorach pracuj~cych, lecz s~
dz'!c z ilosci koni, ktorych w roku 1549 bylo 800 
uzytych, liczba robotnikow musiala bye znaczn~· 

Dla dania dokJadniejszego nieco wyobrazenia 
jak gornictwo nasze w tych czasach kwitlo, do
syc bQdzie przytoczyc iz przyblizony rachunek 
rocznej produkcyikopaln podaje wartosc tejze wr. 
1548 na 129,000 do 206,000 zlp. dzisiejszych; w r. 
1549 doszla do 628,000, w 1559 do 571,000, 
w 1567 do 902,000, w 1569 do 649,000, w 1570 
do 678,000, w 1571 do 698,000. Do wykazow 
tych nie doliczano dochodu ze sprzedaiy glejty, 
ktorej wartosc przy tak znacznej produkcyi oce
niono na 86,400 do 144,000 zlp. dzisiejszych, a 
zatem jako sredni~ wartosc produkcyi kopal:D ol
kuskich przyjq.c nalezy 800,000 zlp. Te liczby s~ 
wymowniejsze nad wszelkie opisy. Pojmiemy te
raz latwo iz okolica do kt6rej okolo miliona rok 
rocznie 'vplywalo, musiala zakwitn~c. 

Lecz ta swietnosc tak znakomita kopaln olku
skich moze bye iz stala siQ powodem ich upadku, 
albowiem zbyteczna Iiczba gwarkow, ktorzy chcie
li jaknajwifJksze ci~gn~c korzysci, nie ponosz~c 
zadnych c~zarow, byla istotn~ przyczyn~ upadku 
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kopaln, a z niemi i gorniczego stanu. Nawal wody, 
cz~ste wylewy okolicznych strumieni, nie wstrzy
mywane pracami i sztolniami, ktorych, dla unikni~
cia nakladow, nietylko ze nic prowadzono dalej, 
ale juz zacz~te porzucano, dlugie wojny, zanie
dbanie widoczne wszystkiego, oto s~ smutne przy
czyny zwiQdniQcia tej pi~knie owocuj~cej rosliny. 

Juz po wojnach szwedzkich kopalnie olkuskie 
cieszyly si~ jeszcze dobrym stanem, gdyz od 20 
kwietnia 1658 roku, do konca 1659 dochod z nich 
wynosil 1,053, 712 zlp. dzisiejszych, w roku zas 
1659 1,956,136 zlp. Nie Szwedzi wi~c, ale niedbal
stwo gwarkow i brak sily w rz~dzie zniszczyly ko
palnie olkuskie. 

Wtych jednak chwilach nieszcz~sliwych dla gor
nictwa krajowego, gdy gwarkowie, po wi~kszej 
cz~sci szlachta, nie czynili dostatecznych nak}a
dow, zebrani gornicy w dniu 13 lutego 1671 roku 
spisali postanowienie, ofiaruj~c skladac po groszu 
od zlotego z zarobku dzienneg«?, aby zt~d utwo
rzyc zap as na nieszcz~sliwe wypadki, kurncy~, 
pogrzeby oraz wspotnozenie wd6w i sierot po za
bitych przy robocie kopalnianej gornikach. Po
stanowienie to, zaprowadzaj~ce kass~ pomocy 
wspolnej cz.yli braterskiej, dotrwalo do naszych 
czaso\v i jest jedn~ z nielicznych pami~tek no we
go gornictwa po dawnym. 

Gdy tak pod Olkuszem upadalo gornictwo olo
wiane, nie lepszy los spotkal usilowania lozone 
nad wzniesieniem tej pozytecznej ga}~zi przemy
slu w okolicach Ch~cin i Miedzianej gory, oko!o 
Kielc. Wprawdzie kopalnie tamtejsze nie tnozna 
rownac z olkuskiemi pod wzgl~dem bogactwa i 
obszernosci, przy szczerszych jednak zabiegach i 
porz~dku mogly znaczne przyniesc zyski krajowi. 
Szczegolniej wazne by!y kopalnie miedziano·gor
skie pod wzgl~dem rud miedzi. Niewielka liczba ko
pain, slabo prowadzone roboty, nie mogly na Ju
dnosc wywrzec takiego wplywu i nadac jej tak 
odr~bnego gorniczego charakteru, jaki przemyslni 
mieszkancy Olkusza bez w'!tpienia nosili. Gware
ctwo jednakie w ChQcinach zawi~zalo si~ na tych 
samych zasadach co w Olkuszu, b~d<!-c upowaznione 
przywilejami monarchow do uzywania ty0hze 
praw co i gornicy olkuscy. Wkrotce ono przeciez 
upadlo, i zaden przywilej, zadne nadanic nie mo. 
glo go wyrwac z odr~twienia, bo nie bylo r~ki co
by czynem ku temu przylozyc siQ chciala. 

Gornictwa zelaznego r6wniez nie mozna uwaiac 
za pierwocin~ naszego obecnego gornictwa, w tych 
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bowiem okolicach, gdzie dawniej znajdowaly si~ 
rudniki, juz ony dzis nie i ~tniej~, a lud g6rniczy 

.. powrocil do roli. Latwo to zreszt~ poj<!oc, wzi~
wszy pod nwag~ O\VCzesne .sposoby otrzymywa
nia zelaza, nader niedokladne; nie umiano bowiem 

· wzbudzae tak \vysokiej temperatury, jakiej wyma
gaj~ twarde rudy zelazne do swej przen1iany na 

·metal; 1nusiano sig wi~c ograniczac na gatnnkach 
rt~d Jat\VO top]i wych; przcciwnie zas dzisiaj uzy
wane "" <1 rndy zelazne twarde, 'v innych okolicach 
znajduj'}.ce si~ anizeli tamte, ktorych kopalnie 
obecnie znrzucono. 

Gdy po dlugiej przer\vic wznosie si~ zacz~lo 
gornict,vo, nast~powalo to CZQSCiC1 pod rz~dan1i 
osciennych niemieckich mocarst\v; dla nksztalce
nia wi~c gornik6w \Vezwano Niemco\v._ a ci, jak 
tego lat\VO SiQ dolTI) slec, nie n1ogli uuzie}ic zadnej 
tradycyi n1iejscowej, a wniesli z sob~ ,vJasne zwy
czaje i obyczaje, ktore jednakze, zn1ienione stoso
wnie do slawiai1 kiego charaktern i n1iejscowosci, 
·"' '1 reguh~ zycitl obecnego goruictwa. 

I{rotki ten nasz rys historyczny, kt6ry~1ny skre-
'lili pobieznie, nie xna preten ·yi do przedsta,vie-
nia pelnych dziejo~v pol ki(;h gorniko,v, posluzyl 
nan1 tylko uo wykazania iz rzcczy,vi ~cic history
czny picrv.rinstck 'v obe nyn1 na:--:zytTa gorni ku nie 
istniejc, ze gorllict,vo stare i n1lode s~ to d,vie oso
bno stoj(!cc spolecznosci, jedna gigantyczna wspo
mnieniern, tlrnga rzezka i ilnn obecnem zycienl, ito 
ostatnie rozwijae si~ b~dzieJ za,viera bo,vienl wszy
~tki \vnrnnki konieczne do s'vego \vzro .. Ju. 

.. 

II. 

(.Jhcesz poznac ezytelniku nuszych gorniko\v '? 
~ chQci~ b~dQ ci sluzyl za prze\vodnika. ~iadajmy 
wi~c do wygoclnego wagonu kolei, ona na skrzy
ulach l)ary uniesie nas w te oko1ice gornicze, cie
mne od dymu, ale pelne uroku ella przemyslowca ... 
a n1y takze je tesn:1y zwolennikan1i krajo \vego prze
myslu, i nie \vstydzim ~i~ tego 'vyzna ·., chocby 
nam to poczytano zu slabosc. 

,Jnz mijamy czer,vonawy~ zjelonym lusem o.kolo
ny Piotrko,v, schylamy glow~ przed 'vy mnklC! 
wjezyc~ swi<!otyni l\1aryi na Jasnej-Gorze: para u
nosi nas dalcj i dalej. Okolica tajc .,i~ coraz to 
gorzystszCJ:, ale malo zajmuj~c~. I "T akoniec na1-vpol 
sennych budzi konduktor, to stacy a ~trzen1ieszyce. 

Prostujesz przyjacielu pokurczone czlonki, z za
dowoleniem czlowieka ktory nakoniec do zedl do 

mety . .r iedluga radosc: w Strzemieszycach nie znaj
dziesz noclegu, gdzieindziej spieszyc nam trzeba. 
Lecz namysl si~ dobrze, s~ dwie drogi: jedna pro· 
wadzi nus do DC}bro,vy; tam dymna atmosfera, 
turkot parowych 1naszyn, gwizd powietrza p~dzo
nego przez miechy, tnpot mlotow, tysi~ce ogni 
brylantowych, co satne z piecow wielkich i cynko
wych bnchaj'}, tnoze ci~ zajm~, choeby na chwil~. 
Druga wprost przeciwna droga w~zykiem wije si~ 
ku Olku ·zo"\vi, a tam baldy i warpie ciemne roz
rzucone po polu, . zcz£!-tki minionej pt7eszlo8ci, 
tam rnchon1y I)ia ek, a wsrod niego strnmie!1 s~
cz~cy swe lvody, grob skarbow olkuskicL; 'v o
kr~g kopalnie galmanu i gornicy z galmanow. 

\Vy bierasz 0 lkusz, lecz dzis w nim nic stnniem. 
Slawkow:, Bolc .. Ja,v na drodze; 'v tc1n pierwszen1 
miescie b~dzie nasz nocleg. 

Nlin'1wszy czysty jak 1za staw boleslaw. ki, z bu .. 
tny1n paiacy kiem i ogroden1, jak oko zasi~gnie 
WSZ~dzie doJy, gory; zolty galman \V kopcc po
skladany, budy niewielkie ponad ·zybami, a przy 
kolo\vrotach knpki pracuj~cych gornikow. 

Lecz oto grotnadka si~ zbliza: stroj ich daje ci 
poznac zc to nie wiesniacy, a dlugie kilo(y oznaj
Iniaj~ gorniko\v. Zielonkawa, na for1nQ bluzy skro
jona suknia, d,vierna pelerynkami ubrana, aksami
tnemi lub sukiennemi czarnemi "vylogamj i rnbata
mi ztlobna, no i naz'"~ kitli i jebt przy l'Obotach 
najpowszecl1niej przez gorniko\v uzyvvau'1. Od pa
sa dlngi 1nrtucli skorzany, a u pa,~a lampka olejem 
lub Jojem zy\viona dopelniaj~ nbrania. 

,,Gllick-auf'"! pozdro,vili ci~ przy,vita.nien1 gor
niczem, i oto szy bko zapuszczaj<& i~ \V lono ziemi, 
co \V ich mo,vie nazy,va bi~ v.:je:dianielll do lropalni. 

Lecz ty moj c~ytelniku, od mlodo~ci w miescie 
zyj~cy, nie wiesz zape,vne jak vvziq.c si~ do owe
go u:Jecllania· otoz z przyjemnosci'! przyjdzie mi 
objasnic ci~ "~ ty1n wzgl~dzie. 

l(ilkorakim spo o ben1 dostaci si~ n1ozna uo ko
palni. Najbezpieczniejszy i najcz~scicj tak przez 
g6rnikow, jako tez i z\vidzaj~cych uzywany, jest 
pochylytn zybe1n, czyli chodnikiem, ktory zaczy
na sifJ na powierzchni ziemi i prowadzi do chodni
ka glownego, \V kierunkn pokladn \vyciQtego. 
G6rnicy, chc~c pr~dzej dostac si~ w dane miejsce 
kopalni, schodz~ zwykle po drabinach, pionowo do 
sciany szybu przymocowanych. l'am gdzie szyby 
s~ znacznej gl~bokosci, ~chodzenie po drabinach i 
wychodzenie po tychze byloby nader utrudzaj~
cem; w pewnych wi~c wysokosciach dodane s~ 
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poziomo przymocowane deski, a na 
stan~c i pocz~c bezpiecznie. 

tych n1ozna dwoch ostatnich stanach, rzadko za~ w pokladach 

Trzeci nakoniec pos6b dostania ·i~ do kopal
ni, i ten prawdziwie wjezdzaniem nazwacby mo
zna, jest t.; puszczenie si~ w kublc lub tez na ka
walku deski do sznura przymoeow:1nej. 

J esli , SZfillO'\VDY czytelniku " nie posiadasz ani 
konicczncj w ty1n ostatnim sposobie zr~cznosci, ani 
nie masz ochoty przeci~gnq.c kosci po olbrzymio 
dlngich drabinach, najlepiej uczyniBz gdy z wszel
k~ wygod<1 i bezpiecze1!stwe1n udasz siQ za mnct
pochylynl szybem. Ostroinie jednak! schylaj do
brze glow~, bo starczynowskie ko1)alnie galn1anu, 
to nic podzierune palace, o jakich bo.jaly ci nia1ikj 
w dzieci1'tstwie. Tn ezlowiel{, gnany potrzeb(!, z ki
lofem W uloni, jak kret wdziera si~ W lono S'\Vej 
1nacierzy ziemi, i jakby nie syty ze z jej powierz
chni zbiera obfite plony, jeszcze gl~b' nurtnje, by 
tain ukryte skarby na swoj uzytek przywlaszczyc. 
KrQte S<!- \Vi~c i nizkie te korytarze a bez s'viatla 
w grubcj cicn1no 'ci i kilku krokow postf!pic nie
obznajmionenlu nie byloby podobna. Ale 1ny opa
trzeni jestesn1y \V przewodnikow, a ci, w nad.ziei 
oatkn, dosyc SC1 troskliwi 0 nasze g}o,vy. nosy, ffJ
ce i nogi; gdzie tylko jaka zawada, ostrzegaj~ 

w por~, gdzic doly lub gdzie grunt cbounika przy
st~pny tylko dla gorniczej nogi, przenosz~ nas 
krzepko ...... a choc to lud zdaje . ·i~ wiotki i blady, 
to sila si~ znajdzie, bo g6rnik zawsze z kilofem 
w dloni, nie o~zcz~dza n1uskulow, a te przez prac~ 

• • • • • roz\VlJUJ£! Sl~ znaczn1e. 
Po do '·c dlugi1n pochodzie, stajetny nakoniec na 

dnie glo\vnego chodnika. Zanin1 postC!pim dalej, 
zno\v 'vidze sie \V konieczno~ci udzielic ci kilka "' .., 

objasnicn, aby to co zobaczysz nie bylo ula ciebie 
niepojlJteJn i niezrozumialem, a zatem nudnem. 
Zapewne, moj czytelniku, slyszales z gcologii, iz 
rudy w ogolnosci znajduj~ siQ rozrzucone po 
gl~bi skorupy ziemskiej w kilkorakiej postaci: juz 
pomi~dzy dwoma pokladami innej natury lezy ci~
gla warstwa kruszcowego mineralu, i wtedy m6-
wimy ie znajduje sifJ w polrladaclt czyli ]Jlaslru
racll; jnz znowu poklady przecinaj~ g6rut,vor 
w poprzek, stanowi~c cialo mineralne odmienne 
od same go g6rutworu, i wtedy zowi~ siQ iylrzmi; 
jnz nakoniec rudy rozproszone s~ po massie inne
go mineralu, i wtedy, stosownie do wielkosci, zo
wi~ si~ albo slrlad(l1ni czyli gniazda11ti, albo tez s~ 
rozrzucone w malych kawalkach po massie pokladu. 

Galn1any po wi~kszej cz~sci znajduj~ si~ w tych 

ci'!glych, a i wtedy nawet poklady S::} nader sk~pe. 
Pojmujesz zatem, moj czytelniku, wiele to pra
cy i mozolu kosztowac musi gornika zbieranie 
tych rozproszonych okruch6w w olbrzymiej mas
sie wapienia. J)latego tez w kopalniach galmano
wycb praca jest krwawa i niewdziQczna, tem bar
dziej iz po wiqkszej cz~sci igornicy wyrabiaj~ na 
S"\voje ryzyko, to jest q, platni od korea wydoby
tego galmanu . . Pierwszym wiQC interesem gornika 
jest wysledzie obszerniejszC! :zyl~ albo sklad rudy, 
wtecly bowiem jego praca So\vicie ·iQ opluca; lecz 
nim g6rnik na tHad tako,vy natrafi, wiele to trndu, 
wiele sily i czasu zuzye mu i, a jeszcze cztJsto 
gorzki zawod konczy swietn~ nad%iejQ. Przytem 
dodae jeszcze i to nalezy, iz kazdy robotnik n1a 
uprzednio oznaczony kierun0k, w przeciwnym bo
wiem razie rohotnicy pojedynczy, plondruj~c po 
calcj li:opalni psuliby porzf!dek, ktory jest dusz:z, 
kazdego gospodarstwa, a szczegolniej kopnlniane
go: nadto spoty kaj1-c si~ z sobt! na jednych i 
tychie samych obfitych polach, ci~glcby wiedli 
kl6tni e, co ro\vniez nie jest 'v ducbu chrzescian .. 
skim i gospodar ~kim. 

UnikajCA-c \vi~c tych niedogodnosci, zarz~d ko
palni 'vyznacza kazdcmu odpo,viedni kierunek, 
lrtory stosuje si~ do og61nego systematu, podlug 
jakiego kopalnia jest prowadzon~. 

Taki sposob zarobkowania rna swoje dogodno
sci, przy sprzyjajC!cych bowiem oko1icznosciach 
jest korzystnym, i tam tylko nie praktykuje si~, 
gdzie, jak np. w kopalni J6zef pod Olkuszem, 
poklady s~ w galman ubogie, lubo gatunek tej 
rudy <lobrze si~ procentnje ; g6rnicy wi~c pobie
raj~ tutaj wynagrodzenie na szycllty. 

Lecz widzQ iz nie dobrze rozumiesz 1ni~, laska
wy czytelniku, ktorego tyro nudnym opisem wl6-
cz~ po wszystkich zak~tkach kopalnianych; wyra
zilem SiQ bowiem po gorniczemu, mowi~C zag j~
zykiem pospoJitym, trzebaby powiedziec iz gorni
cy godzC1 iQ do roboty na oznaczony czas, ktory 
zowie si~ u nich szychtq i obejmuj e osmio Jub sze
scio godzinny przeci~g. 

Gornik pracuj~cy w kopalni potrzebuje koniecz
nie pomocnika, aby ten uprz~tal ulupan~ warp~ 
czyli skal~ nie zawieraj~c~ rudy i odwozil sam~ 
rud~ na miejsce przeznaczenia, czyli pod szyb do
bywalny, kt6r~dy materyal, za pomoc~ kibla umie
szczonego na kolowrocie, dostaje si~ z gl~bi ko
palni na powierzchniq. ziemi. Ta nudna i niewdzi~-



czna praca pomocnika gorniczego dostaje si~ 
w dziale mlodym dzieciom, i wtedy nazywaj~ siQ 
on y szlepra1ni. 

W szyscy niemal g6rnicy przechodz~ tfJ pra
wdziwie oplakan~ kolej; przez lat bowiem kilka 
przyknci do taczek sil~ potrzeby, wsrod ciemno
sci odbywaj~ ci~gle jednQ i tQ sam~ drogfJ, aby 
po tej dlugiej wyslndzenowe z kilofem w r~ku roz
pocz~c zycic. Utrzymanie szlepra, ktoremu placi 
si~ zwykle 15 kop. dziennie, nalezy do gornika, 
urz~d zas czuwa nad regularnosci~ tej nizkiej, a je· 
dnakze dla robotnika uci~zliwej zaplaty. 

Nakoniec trzeci jest jeszcze rodzaj g6rnik6w 
pracuj~cych na galmanach; ci zowi<t si~ ptocka1·ze, 
i czynnosc ich zasadza siQ na p!okaniu wydoby
tego z kopalni mialu kruszcowego, to jest na od
dzielaniu od niego warpi czyli plonnej skaly licj
szej. Ci znow pod golym niebem, ci~gle w wodzie 
i blocie zanurzeni, z lopat~ w r~ku, 1·owniez go
dni s~ pozalowania, gdyz zaplata liczy si~ im tak
ze od korea wyplukanego galmanu ' dzienny zas 
zarobek nie przechodzi nigdy zlp. 3 gr. 10 ('I 2 

rubla). 
Teraz powiodQ ci~, laskawy czytelniku, na 

poj(Jcie robocze. w srod ciemnosci' rozswieca
nej zaledwie na kilka krokow ubogie swiatlo 
siejC!c~ g6rnicz~ lampq,, spostrzegasz w koncu 
korytarza migaj~ce i(J 'wiatelka, jakby duchy 
kr~z~ce po ciemych otchlaniach przedpiekla. 
W tej gluchej ciszy tajemniczego podziemia do
chodzi ci~ szcz~k kilofow, lub monotonna piosnka 
sennego szlepra. 

Mary powicsci o zaczarowanych zamkach, kt6-
res slyszal w mlodosci, staj~ ci przed oczami, ja
kies niewyrazne uczucierodzisi~ wdnszy, dreszcz 
przebiega cialo, i gdyby nie ostrzezenie przewo
dnika, iz jesli b~dziesz cit!gle tak roztargnionym, 
rozbijesz sobie glow~ lub rozranisz nog~, z pewno
sci~ uni6slby , si~ w te odlegle twej mlodosci kra
je, dal si~ opanowac zludnym marzenion1. Lecz 
czytelniku, to tylko marzenia. Rzeczywistosc przed 
nami! Te miasta i palace podziemne. SC!- to tylko 
kretowiny, ktore czlowiek, gnany ch~ci~ zysku, wy· 
zlobil w Ionic ziemi. 

ldzn1y wi~c dalej przypatrzyc si~ robotom gor
niczym. Robota g6rnik6w na kopalniach galma
nu jest d wojaka: 1·qbann i strze/ana. Przy pier
wszej pracownik za pomoc~ kilofa podcina kawal 
skaly, ktory zamierza oderwac, a nast~pnie od 
gory kilofem, lub tez klinem i mlotem, odciosuje 
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takowy. Tym mozolnym sposobem wi~ksza cz~s6 
.robot gorniczych bywa wykonywan~; niekiedy je
dnakze uzywaj~ niebezpiecznej ale pr~dkiej robo
ty strzelanej. 

Przy tej czynnosci gornicy nasi okazuj~ nad
zwyczajn~ odwag~ i zimn«! krew zadziwiaj~CC!· 
Widzielismy, ogl~dajC!c kopalnie starczynowskie, 
gornika, jak z nieustraszon~ odwag~ wlazl na 
drabin~ i wsun~l si~ do otworu, w ktorym przed 
ch wil~ zalozyl min~, bo spostrzegl ze lont nasiarko. 
wany nie pali si~ w ten sposob w jaki powinien 
aby skutek byl odpowiedni. Ta wlasnie smialosc l 
rezygnacya, cechuj~ca naszego gornika, jest przy
czyn~ cz~stych wypadkow, o ktorych pokrotce 
wypada nam wspomniec! co tez uczynimy w na
st~pnej cz~sci. 

III. 
Zolnierz na wylomie szturtnowanej fortecy, tnaj· 

tek na wielkim maszcie podczas burzy i gornik 
w kopalni, wedlug mnie na jednakowe s~ naraze
ni nie bezpieczenstwo. Tu ci~gle wisz'!cy strop 
grozi zawaleniem, a jedno nderzenie kilofu moze 
sprowadzic straszn~ katastrofQ. Dla ubezpieczenia 
sifJ od podobnych nieszcz~se, g6rnicy, nie ufajq,c 
mocy samego nadkladu, podpieraj~ takowy wi~za
niem z drzewa, ktore zowie si~ w ich jfJzyku (e
derunlrieln. 

Federunek najrozmaitsze nazwy przybiera, stoso
wnie do swego przeznaczenia; ten ktory si~ uzy
wa do podpory powaly chodnikow, zowi~ odrzu;ia-
1ni, a po dawnen1u terta1ni i para1ni. Odrzwie sk}a .. 
da si~ znowu z bok6w czyli SlfJpli, i szkapouJ, ktore 
U gory }~CZ(!. St~ple. W wielkich zas wyrobiskach, 
jakoto w bardzo wysokich chodnikach, kon1orach, 
wydr~zeniach, przy odbudowie kopalni wyrobio
nych, stawiaj'! si~ wposrodku prostopadle podpo 4 

ry czyli stfJple z okrC!glakow drzewa budulcowego, 
i przy nich pod k~tem wi'!zaue wypor.y i pryki, a 
przy odbudowie :filarow, czyli regularnych JJo,jec, 
stawiaj~ siQ przy scianach bocznych jedne obok: 
drugich kloce drzewa budnlcowego, kt6re zowi~ 

• • 
SI~ o1·gnna1nz. 

Drzewo, doznaj~c ci(!glych wplywow \vilgoci 
powietrza, talc jak kaidy materyal organiczny ule-

• • • • ga zn1szczentu; po pewnyrn WIQC przect~gu czasu 
staje si~ tak slabem, iz nie byloby zdolne utrzy
mac cisn~cego na nie stropu czyli JJietrn. Dla uni
kni enia wi~c nieszcz~sc, jakie w skutku cz~stego 



i niespodziewanego zawalenia si~ mialyby miejsce 
w wielkich wyrobiskach i niepotrzebnych chodni· 
kach, gornicy sami drzewo wybieraj'!-._ a tem wla
snie przyspieszaj~ zawalenie. Ta robota, najnie· 
bezpieczniejsza z kopalnianych, zowie siE2 'rabun
kieul . .. A.zeby dobrze si~ jej przypatrzec, przenies· 
my si~ do D~browy. ~,Rzt!dowa kopalnia w~gla 
Reden'· czytamy na tablicy ozdobnej dwoma mlota
mi na krzyz zlozonemi, { znak gorniczy) umieszczo
nej nad glownem wej I ciem "v chodnik pochyly 
tej ze wszech miar ciekawej kopalni. Nowy to 
ola nas widok! 

Z pocz~tku posu\vamy si~ dlugim, obszernym 
korytar7.em: rz~d st~pli srodkowych podpiera skle
pienie, boki wy ltute w czarnej mnssie w~gla ponu
ry przedstawiaj~ widok. Dochodzim teraz do po-
j~cia roboczego: w ro·znej tam wysokosci poumiesz
czane lampeczki, a przy nicl1 blade cienie g6rnik6w, 
to stoj~cych na drabinach, to pracuj~cych na Ji1a-
1·ach. \\7 tem jakis gluchy loskot zdnla nas docho
dzi, przewodnicy wskazuj~ miejsce gdzie stan~c 
ma1ny, a tui, tuz kolo nas przebiega z turkotem 
poci'!-g malych angielskich wozkow' naladowanych 
w~glami. W kilka chwil par~ takicl1 poci~go\v z ro
znych korytarzow min~lo siQ z sobf!, od czego 
po,vstaje nieslycbany turkot i wrzask. .Zaledwie
smy ochlon~li z tego wrazenia, ali sci opada nas 
roj brudnych' ob zarpanych <lzieci i kobict, tak 
odrazaj~cych, iz rnimo woli, rzucaj~c jalmuin~ .. od
wrocic musieli ~my oczy od tego stra znego wido
kn n~dzy. Oni jednakze weseli, 1noze szczQsli,vi! 
~~ to szlepry, chyli pomocniey uzywani do przy
ci~gania skrzyn i Jauowania takowych na kolej, 
kt6ra pouprowa<lza w~gle pod szyb wydobywalny, 
zk~d 1nachin~ paro\v~ windnjq. si~ w skrzyniach na 
powierzcl1ni~ziemi i nanowo Jaduj~ nn w6zki, a po 
sieci szyn rozsyJajCA- to do pieco\v wielkich, to do 
hut cynko,vych, wedlug potrzeby i gn.tunku w~gla. 
W ... t\.nglii odda\vna juz istniej~ pod wzgl~dem 
uzycia dzieci w kopalniach prawa uch,valone przez 
parlan1ent, kladq.ce tamEJ naduzyciom jakie mialy 
miejsce ze strony prywatnych posiadaczow kopalni. 
U nas, lubo wi~ksza cz~sc kopalni wQglajest w rEJ
ku troskliwego rzq.dn, cz~stokroc jednak ubostwo 
rodzicow, lub brak wszelkich uczuc lito ~ ci w sa
mycbgornikach ula swychpomocnikow, czyni stan 
tych7.e oplakanym i godny•n lito sci, zw laszcza zwa
zywszy zbytdziecinny czEJstokro<~ wiek pracujq.cych. 
Ci~gnienie i popychanie wozkow naladowanych 
'v~glami az do korytarzow glownych stanowi wy-
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l~czny niemal obo,vi~zek dzieci jui od roku 6 i star
szych mlodziencow. Trudno sobie wystawic prac~ 
wymagaj~c~ wi~kszego nat~zenia, zwlnszcza jezeli 
zwazymy ze bardzo cz~sto niezmicrnie dlugie ko
rytarze tak s~ nizkic, iz dzieci czolgac si~ musz~ 
na czworakach. Szczegolniej rna to miejsce w ko
palni Tadeusz pod .. trzyiowicami, tudziez w Grodi
cu, gJzie mala grubosc warstwy jest powodem ze 
chodniki ~ '!- bardzo nizkie, tak iz robota odbywac 
si~ musi kilofem, cz~sto lez~cy; \vydobywanie zas 
dla wozakow niezmiernie jest utrudzone, zwlaszcza 
przy ci&gnieiJiu na kl~czkach ladunku w~gla 
w skrzyniach bez kolek, ktore dla nierownosci 
spodu i blota zaprowadzic si~ nie daj~; przytem 
powietrzc tej kopalni Jatwo si~ psuje i gasi swia
tlo w lampie. 

W wielu kopalniach mlodziez obu plci nie jest 
rozl~czonq., lecz razem pracuje, zawsze prawie zu
pelnie nago, okropnych bowiem lachman6w nie mo
zna nazwac odzieniem. Latwo sobie wyobrazic do 
jakiego ponizenia moralnego istoty te dojsc mog~, 
i w jakim stopniu nat~zona praca od wczesnej 
mlodosci \vplywac musi szkodliwie na ich wzrost, 
zdrowie i dlugo ~c ?;ycia. 

Odwrocmy od tego strasznego obrazu oczy. 
Gromada gornikow, pou przewodnictwem jednego 
ze sztygarow kopalni, post~puje korytarzem. Id~ 
oni na 'l'abunelr, bo rabunki w kopalni Red en szyb
ko po sobie na t~puj~. U zyskalismy pozwolenie 
to warzyszenia im, wi~c idzmy przypatrzyc si~ ra
bunkowi. 

Po krotkiej 1nodlit,vie do 8tej patronki gorni
kow, gromadka rnsza na miejsce. Jest to obszerny 
wyrob w k~cie kopalni; kilkadziesi~t sztuk drzewa 
pod pi era niepe,vn~ powal~: idzic o wydostanie 
takowych. 

Umieszczono nas w bezpiecznem obserwacyj
nthu miej "' Cu. Naczelnik skinq.l, przystawiono dra
biny i oto rzucaj~ si~ z toporami, podcinaj~ drze
wo, blizsze sztuki wyw16cz~ w bezpieczne miej
sca. Lecz teraz juz tylko kilka st~pli podpiera 
strop gniot~cy; niebezpieczenstwo wzrasta. Juz 
wi~ksz~ pol ow~ mlodych gornikow odwolano; po
zosta]i naj I mielsi i najzr~czniejsi, a i ci za ka
zdem uderzeniem topora bacznie si~ przysluchuj~ 
najlzejszemu szmerowi; bo z ziemi:} nie igrac, a zy
ci e nic fraszka. 

Jeszczetrzysztuki run~ly, gdy oto szelest nagly, 
przeci~gly, przej~l nas dreszczem; gornicy pozo
stawili kilofy iJotem opuscili drabiny, uciekajt!c za 
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strop w korytarz. Ledwie mieli czas to uczynic, gdy 
ziemia z okropnym hukiem run~la; pogasly swia
tla, a pQd wycisnionej massy powietrza byl tak 
wielki, iz zaden Z nas, nie trzymaj£!C SiQ sciany, nie 
mogl ustac na nogach. Byl to straszny moment 

• • zamiQSzania. 
Po ch 'vili odczwal si~ naczelnik: ,Zapalic swia-

tlo." Kilka lampek zablyslo; spojrzelismy przed 
siebie: kupa gruzow, ulamki belek, drabin, w jak~s 
chaotyczn~ brylQ polt!czone, popl~tane zalegaly 
obszcrne wyrobisko; obliczono gornikow, nikogo 
nie braklo. 

,,Gliick-auf' zawolali uradowani. Znow zmowio
no cich~ modlitwQ, znow wniesiono pozdrowienie, 
i gromadku po tym krwawym trudzie rozbiegla si~ 
w licznych chodnikach podzien1nego gmachu. 

Zostalismy san1i; dwoch tylko s~dziwych we
terauow- gornikow ~wiecilo nam drogQ. l(opal
nia tQtniala tak sa1no zyciem jak i we dnie, 
bo gornictwo nie ma odpoczynku. Wyszedlszy 
z wilgotnego wnQtrza ziemi, odetchnQlismy swobo
dniej; noc by la przecuclna, a 'v da.li na tle cie
mnem huta bankowa, zicj~ca ogniern cudowny 
sprawialu widok. 

- Doskonalc siQ wau1 udal rabunek, przen1o\vil 
tnoj t.owarzysz do gornikow, ci~gle zaj~ty j edn~ 
1nysl~, i zostaj'!c j eszcze pod 'vplywem sceny kto
J·ej dopiero co byli 'my s'viadkami. 

- Prawda6 paniczu, odrzekl jeden z przewo-, 
dnikow. NajswiQtsza Panna l\1arya i Sta nnsza pa-
tronka strzegly nas od nieszcz~scia. Nie zawsze je
dnakze lask tych j estcsmy godni; pamiQtam stra
szny wypadek1 gdy urwanie pi~tra w ostatniej 
chwili rabunku uprzedzilo uciekajC!cych trzech 
g6rnik6w, rodzonych braci Boreckich i Prochac
kiego, znanych z zrQcznosci i odwagi, i przez rap
tow:ne zasucie przer,valo im ucieczk~ i zycie, a ja 
tylko lasce Boskiej winienem byl ocaleni e. 

Przyjacieln moj J zagadnq,le1n zaciekawiony, 
czy nie moglbys nan1 tego \vypadku nieco obszer
niej opowiedziec? Musi on bye nader ciekawy1n, 
zwlaszcza ze mowisz iz sam 0 tnalo co nie po · 
stradales zycia. 

Panowie id~ na koloni'! 1 ), n1nie tam takie 
droga; jezeli wi~c chcecie posluchac, to i owszem. 
Lecz nie smiejcie si~ ze starowiny, gdyz nie zadne 
wymysly, ale szczer~ prawd~ opowiem. 

1) Tak naJywajq kolonitt K . .,awery. 

-
J ezeli mi~ pami~c nie zwodzi, jest to juz te

mu lat ze dwadzicscia. Czlek byl mlodszy, lubo juz 
zonaty, i kilkoro drobiazgu w ehnlupie zdrowo i 
czcrstwo siQ chowalo; ale coz z tego, kiedy nie by
lo statku w glowie: to choc by! zarobek, bh~da 
dokuczala, zwyczajnie jak u pijaka. 

Lecz Bogiem SifJ swiadcz~, nietyle bylenl wi
nien ja., co moi trzej kompanisci, bracia Boreccy i 
Prochacki, swiec Panie nad ich dusza. W aloe to ... 

byly chlopaki! jak to mowi~ i do tall.ca i do rozan-
ca. !(to do kopalni, oni pierwsi; do najtrudniejszej 
roboty Boreccy i Prochacki przeznaczony~ a ua 
rubunek to najstnie1szych, naj wprawniejszych prze
goni~; junakujq,, a przeciez im to uchodzi. Ja nale
zalem do ich kompanii, i to byla moja bieda. Bo 
kiedy oni, jak zwykle kawalerowie, po ci~zkiej 
pracy hulali swobodnie, to i mnie si~ zachciewalo 
z nicmi do karczmy wyleciec, z\vlaszcza ze&my na 
jednym robili filarze. 

Tak trwalo z pol roku. Zgromadzony poprzednio 
dobytek juz przcszcdl do arendarza, i zad!uzyl siQ 
czlowiek; w chacie bi eda, a ja hulan1 swobodnie, n. 
gdy 'vr6cQ do cho.lupy na pol pijany, strach jaka 
obraza Boska, bijaty ka· bo moja kobieta zuch baba, i 
wygrzn1ocila mnie nieraz }) Ot~znie. Ale co to porno. 
ze, i byloby nie pomoglo, gdyby, nie zrzq,dzeni e 
Boga, ktory i o najlichszym nie zapomina roba
ku. Patrzyli S(!Siedzi na moj 111izerunek, sztygar 
przestrzegal nieraz..... gluch e to byly slowa i do .. 
piero palec Boski na lepsz!! prowadzil mig droge . 

Okolo tego czasu jcden kq,to,vy z wybranych fi
larow trzeba bylo zarabowac, a ze fcderunek byl 
stary i rzadki, a piQtro ogromnc, wi~c robota nie
bezpicczna. Sztygar \vybral naj ,' Inielszych i najzrg
czniej zych,. a mi~dzy tctui n1nie, braci Boreckich i 
Prochuckiego, z ktorcmi robilen1 do wspolki. Ze 
zmian~ szychty, ruoi kon1panisci \vprost do ko.r 
cztny, a ja, czy sutnienie cos t chnQlo, czy juz takie 
zrz~dzenie Boskie, nie chcialem isc z niemi, tylko 
oso,vialy poszedlem w pole , bet, het, ku BQ
dzinowi. vViosna to byla, puszczala si~ zielona 
trawka i milo bylo w polu, a ze juz poludnie do· 
piekalo, polozylem si~ wi~c pod drzewem i tak 
mimochct!c usn~lem. C o mi si~ snilo, nigdy nie za
pomnQ: oto zagrzmialo na niebie~ blyskawice lata
ly po chn1urach, jak gdyby zapalone lonty przy 
robocie strzelancj; az chmury si~ rozsun~ly, i uka. 
zalo si~ jasne nicbo, a z niego zst~pila na ziemi~ 
dziewica na kilo fie sparta i tak do mnie niegodnego 
przemowila: ,Jestem patronk~ g6rnik6w ; ci co 



pojdCJ: na ra.bunek pogin~, a choc niegodny jestes 
laski, ale masz dzieci. Ostrzegam ci~ \vi~c , nie 
chodi r' 

, Obudzilern siQ opotnialy; przetarlem oczy. 
Mialo ~i~ juz ku 'vvicczorowi, sen przyszedl na pa
mi~c, ukl~klem wiQc pokornie i pierwszy raz od
dawna szczerzc si~ pomodlilem. 

9 

,Pokrzepiony modlitwq, natychmia.st biegn~ od
szukac towarzyszow. flulali wesolo; opo'vviadam 
im sen i proSZQ aby nie szli dzisiaj na rabunek. 
Nasrnieli si~ ze mnie do woli, nazwali bab~, tcho
rzem; ale taki, widac dla moich dziecj, strzegla 
mnie moja patronka, ze nie zwazalcm na to, a 
uwolniwszy si~ u sztygara od rabnnkn, przep~dza
lem czas modlqc si~ gor~co. Zblizalo. si~ godzina 
rabunku; trzej moi to'\varzysze z wcsolq. spiewk~ 
bior~c si~ do roboty. Lecz cos im niesporo dzisiaj, 
zuchow udajq., ale im cos widac markotno. Sztygar 
dal znak, przystawiajC! drabiny, Boreccy i Prochac
ki id~ odwainie naprzod, zdaje siQ ze z niebez
pieczenstwem podwaja si~ ich smialosc ... jnz kilka 
organo'\v 'vyjgto, gd y nagle gluchy sz1ner przejq,l nas 
przeczuciem zlowieszczem, w srod tcgo zgrzytu 
walq.cej i~ zietni slyszalem glos wolaj'!ey: Borec
ki, ratuj na lloga, odetnij rQkQ 1 Widzielismy jak 
odwazny mlodzieniec wzniosl topor; lecz spadaj~
ca skala przeslonila widok i zaraz huk najokro
pniejszy przerwal cichosc. Pogasly swiatla; prze
razeni upadlismy na ziemi~, i dopiero po niejakiej 
chwili przyszlismy nieco do siebie ... VV 1niejscu fi
laru lezala lrupa glazow i belek, od\vaznych robo
tnikow nie bylo. 

, \V pokorze upadlem na kolana, gor~co dzi~ku

zachod, Boreccy zas o szesc krok6w odemnie 
w od wrotn'!- stronQ ; powiedz to naczelnikowi, a 
pochowajcie nas w swi~conej ziemi. 

,Id~ wiQc nazajutrz do sztygara i opowiadam mu 
sen S'\voj. Oznaczylem kierunek, wzi~to si~ do ro
boty, i ezy wierzycie panowie, znaleziono trupow 
w takiem polozeni11, jakie mi we snie Prochacki 
oznaczyl. 

,Niezbadane sq. dziwy Boskie!!!'' 

IV. 

Trzech najglowniejszych wrogow znajduj~ gor ... 
nicy w przyrotlzie: ogien, powietrze i wod~; rze
czywiscie wiQc wielkiej potrzeba odwagi i zr~
cznosci, aby walczyc z temi trzema przewazn~mi 
nieprzyjaciolmi, 'vsrod ciasnych podzien1i kopal
ni. !Jami~ siQ jednakze z temi trudnoscian1i odwa
znie i srnia}o stawiaj~ czo}o niebezpieCZCllStwn. 

Ogier), ten niestaly zywiol, · albo niszczy sam 
produkt kopalni, albo tez odbudow~ cbodnikow 
z drzewa 'vyrobion~. Takie okropne wypadki mia
!y Jniejsce w kopalniath soli i w~gla. w rocmy si~ 
nieco w przcszlosc, tam swietna odkry'\va si~ nam 
karta pos wi~cenia, kart a co otacza wiencem p!omie. 
ni i kl~bami dymu imiona Andrzeja l{oscieleckie
go i Seweryna Betmana, siedmdziesi~cioletniego 
starca, co podczas pozaru w Wieliczce w 1510 ro
ku odwaznie do opuszczonych kopah1 spuscili si~, 
gasz~c straszliwy poiar. Wypadek ten W ~zyk 
w znanetn dzie!kn ,,Okolice Krakowa '' tak opi-

j~c Stworcy za tak cudowne wybawienie, a za Trafem czyli niedba.lstwem ogien zapomniany, 
mnC! uczynili toz samo obecni. Gdy si~ wkradl mi~dzy dlugie smolnych sosen sciany, 

Cal~ gt~bi~ ogarn~llotem blyskawicy. 
,Nazajutrz naczelnik rozkazal przedsi~wzi:};C Jut dym zgubny poczuli zbledli rzemieslnicy, 

roboty, aby wydobyc ciala zasntych ziemi~. Pra- Juz nieucbronnej smierci patrzl!-w oczy zblizka. 

cowalismy dzielnie przez caly dzien, lecz zaden Przepalone do gruntu run~ly sklepiska, 
slad nie naprowadzil nas na nieboszczykow; zw~t- Srozejc moe okropna zacieklych plomieni, 
pilismy \Vi~c 0 wyszukaniu, bo kopanie w twardej 1 Gin~ w st.rasznych ~1~c~arnich ludzie u~~czeni. 

k l · } t H uk ognia, krzyk cterpt~cych, trzask ntezwykly<:h grom6w 
s a e n1e a we. 1 . · · · · k. h · · d , 

7 ' · d d T . . . , Z g ~b1 ztenH uo m1eJs H; przenost s1~ omow. 
, V\ roci.le~ o omu. I u ;~vi.dok nQdzy mo1ch b1e- Slysz~c to znikly serca i ludzie zadrzeli; 

dnych dz1ec1, n~dzy ktoreJ Ja bylem przyczyn~, L ecz kto w gl~biacb zawartym pomocy udzieli? 
bolebnie mie dotkn~l i ~al mi si~ zrobilo poczci wej Kto wesprze otoczooych zaciekl~ pozog~'? 
choc nieco pr~dkiej kobieciny, ktora od rana do Kto w palajt!ce zary smial1} p6j~zie nogtl: 

nocy ciQ.Zko pracowala, aby op~dzic potrzeby do- Przec~ ez ja~iq. si~ tac~ .. Nad gm1~ odr~tw1nly 
• 1 • • Wyis1 ch~CH!-, duszam1 1 przeczuc1en1 chwaly, 

mu. Dlugo w1~c zasn~c n1e moglem, a gdy pow1e- W , b' . k'J... . h p"d"J·~ bez trworr·t 
• • I • • • • • • gi~ JUS l1J rozognlODYC s c>io n, "f h 

lr1 sen skle1, oto sn1 m1 ~1~ ze przychodz1 do mn1e Koscielecki z Betmanem. Ludziez to czy bogi? 
Procbacki i powiada: Zle nas bracie szukacie, o cnoto, wzgard~ iycia i m~ztwem hartowna! 
w przeciwnej bowiem lezemy stronie, ja glow~ na 1 Kt6ryz czyn wspaniu.tosci~ waszen1u wyr6wna? 

' KsiF;GA 8\YIATA Cz. IT. R. VI. 2 
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Szli sami w kraj podzietnny, ognien1 rozgorzaly, 
Przez g~ste kl~by dym6w i g~ste upaly; 
Szli, a w scrcach upalem niestrawiooych lu<lzi 
Konajllc~ odwag~ ich przytomnos6 budzi: 
Zagrzani wzor~ru m~znycb, bior~ si~ do dziela. · 

• 10 
. 
• 

• 

w dzisiejsze1n tyle · wydoskonalonem gornictwie. 
Nigdzie jednakze woda tak silnie siQ nie wydo
bywa, jak w kopalniach 1·ud ielaznyclz. Najobfitsz~ 
bez w~tpienia w ten plod kopalniany jest okolica 
wschodnio-poludniowej cz~sci kraju. Olbrzymie w net si~ wscieklos6 plomicni lagodzi6 pocz~la; 

· . J uz lez~ z paszczy ognia wydobyte drzewa, 
Jui na iary sttumione woda si~ rozh~w"; 
Stygnt} z P.OSad odwiecznych wyruszone sciany, 
Gasnie truden1 nadludzkim plomien pokonany. 

I, jak slusznie m6wi pan T. M. w opisie \Vieliczki: 

· massy. rudy, rozrucone w licznych pokladach od 
Sandomierza do Drzewicy az w powiat opatow
ski, dostarczyc mog~ obfitego materyalu do 
tamtejszych fabryk, zapewniaj~c znaczny zaro· 
bek pracowitym g6rnikom. Jednoczesnie z tak~ 
obfitosciC! rud ukrytych w glQbi ziemi, hojna natu .. 
ra na powicrzchni rozsiala liczne starodrzewne 
lasy, a naturalne spadki wod i obfitosc takowych 
dozwalajC!t prowadzic na wi~ksz~ skalQ zaklady 
zelazo produknj<&ce. Pami~tamy tez olbrzymie 
projekta wydzialu gornictwa przy kommissyi spraw 
wewn~trznych zostaj~cego, ktore mialy wlac no
we zycic w ten cichy zakCAtek kraju. 

. 
,Niosqc ratunek, tak w jednej chwili • 

N ujwyzszc boj6w n1~ztwo przewyzszyli •. , 
• 

Takich to dzielnych, pelnych poswiQcenia Iudzi 
liczy historya gornictwa, i nie "'~tpic ze gdyby 
dzis cos podobnego siQ wydarzylo, mlode pokole
nie gorszemby siQ od swych przodkow nie poka
zalo. Nien1niej straszne, lubo mniej niebezpieczne, 
bywaj~ pozary w kopalniach wQgla ... tam juz ma
teryal goreje. 

. Zapalanic siQ WQgli jest nuturalnf! przyczyn~ 
· ich skladn chen1icznego; \VQgle bowien1 nasze za
wieraj~ w sobie znaczn~ ilosc siarczyku zelaza, 
kt6ry \V obccnosci wilgoci przyciqga· tlen powie
trza i z nim siQ lq.czy, przyczem wjrwi~zuje si~ 
znaczna ilosc ciepla, a ta wystarcza do zatlenia 

w~gla. . .. 

Takim nieszoz<jsliwym wypadkien1 dotkni~ta ko
palnia, ulega po,volnemu goreniu, i ty lko nagle za
lanie jej wod~, przy sprzyjajq,cych okolicznosciach, 
pozar ten ugasic moze ; tanl zas gdzie ty lko cz~sc 
kopalni dotkni~ta jest pozarem, dose jest oto
czyc miejsce pal(!ce si~ podwojnym n1urem i wa
lem, a strzedz pilnie aLy siQ pozar nie szerzyl 
przez szczeliny jakie powstajct \V pQkaj~cych od 
rozgrzania murach. . 

W angielakich kopalniach w~gla gornicy walczyc 
musz~ ze szkodliwen1i zapalnemi gazami, .ktorych 
wybuchy bywaj~ niekiedy okropne . . t;uchemu ga
tunkowi naszych w~gli przypisac nalezy iz u nas 
podobne nieszczQscia miejsca nie maj'!; ruimo to je
dnakze gdy kopalnia nie jest obszern~, powietrze 
pr~dko si~ psuje i do oddychania staje si~ niezda
tnem. \V takich razach ratuj~ sig gornicy biciem 
szybu w~zkiego, ktory zo\vi~ 7Jrzeziernikie1n l.ub 
swietlnilrie1n. 

• 

Lecz najstraszniejszym nieprzyjacielem gornika, 
nieprzyjacielem powolnie ale ciq,gle dzialaj<!cym, 
jest woda; ona zalala bogate ko palnie Olkusza i 
ona zuzywa znaczn~ cz~sc sily, czasu i kapitalu 

• 
• 

Dzis, lubo z wielu przyczyn niektore zaklady 
stoj'!- nieczynne, 'vszelako Zt!danie rudy jest jeszcze 
dose znaczne; gornictwo wiQc zelazne, jczeli nie 
lcwitnie, to przynaj1nniej zyje. Aby przekonac o 
tern czytelnikow, dose powiedziec iz kopalnic ru
dy zelaznej rz~dowe, procz oficyalistow, zatrudnia
j~ okolo 500 ludzi, prywatne drugie tyle. 

Zasobni 'vlasclciele lropaln, b~d~cy w stanie po
stawic n1achiny paro\ve nie potrzebuj~ siQ lQkac 
naplywu wod, silu pary je zmoze; tam zas gdzie 
niepodobna uzyc tego srodka, trzeba ·sig udac do 
sztolni, ktoreby wody odprowadzaly w miejsce niz-
sze lub w doling jakiej rzeki. . 
. . Widoczn~ jest rzeCZC!- jak te wszystkie srodki SC! 
kosztowne. Niekiedy jednak sama natura przycho
dzi g6rnikom w pon1oc, bo znajduj~ siQ, szczegolniej 
w okrQgu wschodnim, spodnie \varstwy dziurkowa· 
tego piaskowca, w ktorym obszerne ktu(ly poly
kaj~ wszelk~ wodQ Z kopalni, czyni(!C j~ SUCh~ i . 
do roboty zdu,tn~. Piasko,viec ten nosi . nazw~ po
ie'J·aka, gdyz pozera. 'vody tyle szkodliw~ dla ko-
palui. · · . 

Znalezienie pozeraka przy biciu nowych szyb6w 
u\vaiane jest za wielkie szczQscie i z pewnC! uro . 

• 

czystosci~ przez gorniko\v bywa obchodzone. 
Kopn1nie 'wQgla katniennego ro,~niez nie 8'!- .WOl

neodkl~ski \vody, a cz~stokroc gornicy nawpol na
go praco,vac s~ przymuszeni wwodzic. 'ren okro
pny, litosc 'vzbudzaj(}:cy stan tna np. miejsce w ko· · 
palni galmanu Jozef, gdzie okruchy galn1anowe 
wybieraj'! po starych robotach. 1V znaczniejszych 
kopa)niach fZC!dO\vych nawal wod tamuj~cy robot~ 

• 

• 



• 

• 

• 
• • 
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g6rnik6w pokonywany bywa sil~ machin paro
wych, albo tez kosztownemi sztolniami podziemne· 
mi, jak to rna miejsce np. pod Bobrkiem. 

Czwartym nieprzyjacielem gornictwa, o ktorym 
wpocz'!tku nie wspomnielismy jest sam grunt; jego 
natura bowiem zazwyczaj wplywa na latwiejsze lub 
trudniejsze wyrabianie ~ materyalu wydobywalne
go. Jak zbytnio skalisty grunt, przedstawiaj~c zna
czny op6r, wymaga ogromnej pracy, tak z dru
giej · strony ziemia za. zbyt mi~kka, jak np. drobny 
piasek mulisty, ktory tu zowie si~ lrurzawkq, a po 
staremu iydze, bardzo j~ utrudnia. Gornicy w ogol
nosci zapewniali mi~ iz daleko wol~ pracowac 
w twardej skale, anize]i w kurzawce, w tym bo
wiem ostatnim razie praca tak 'v biciu szybow, ja
ko tez i przy prowadzeniu chodnikow i ich cem
browaniu, staje si~ nader uci~zliw~, gdyz cale wi~
zanie daje si~ nie z drzewa ale mularsk~ robot~, 
lub tez przy biciu szybow zlozone z blatow zela-
znych. . 

Napomkn~lismy o tych przeszkodach natury 
w pracy gornika; smialo im jednak stawia czolo i 
pokonywa je ze zr~cznosci~ jemu tylko wlasciwt!; 
tern bardziej iz cz~stokroc, jak to rna miejsce w ko
palniach prywatnych, pozostawiony jest sam sobie, 
bez zadnej naukowej pomocy. 

v. 
Gornik polski, uczen niemieckicgo gornika, 

wkrotce na swym gruncie o wiele przcscign4l ob-
. cego przybysza, a korzystaj~c z jego nanki, wszy
stko przerobil na swoj Jad, nawet nazwy pojedyn
czych czQsci kopalni, narz~dzi i t. p. przedmiotow 
w jego sztuce uzytek maj!!cych. · 

Te wyrazenia szczegolne, ktore sobie stworzyl 
z cudzoziemskich, nadaj~c im kroj swojski, slnzyc 
mog~ za dowod j~k j~zyk nasz w ustach ludu jest 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• • . 

• • • 

• 

gi~tki i jak tam gdzie zachodzi tego istotna po
trzeba }atwo jest utworzyc wyraz .. 

U czeni ktorzy w innych gal~ziach nauk tworz~ 
tak obce mowie i dalekie od rzeczywistej wartosci 
terminy, maj~ doskonaly przyklad w jaki to spo
sob z obcych nazw tworzyc swojskie, krajowe. . 

U czony nasz geolog i gornik, p. Ilicronim !Ja~ · 
bQcki, naczelnik wydzialu gornictwa, zaj~l si~ 
z cal~ gorli,vosci<!- zebranien1 wszystkich wyrazen 
i terminow gorniczych i hntniczych, i takowe po- · 
siada juz ukonczone w r~kopisie dwa grube to- . 
my zawieraj~cym. Pracy tej oczekujemy z upra
gnieniem, b~dzie to bowiem jed en z najobfitszych 
skladow dla jQzyka techniczego i naukowego. 
l{azda tam sztuczka, kazdy przedmiot nalez~cy do 
gornictwa ma swoj~ odpowiedni~ nazw~: szybem 
(Schacht) nazywaj~ otwor do gl~bi ziemi prosto- . 
padle prowadzq,cy, ktory, jezeli sluzy do wydoby- ~ 
wania wody, zowie si~ rzqp (Sumpf). Szyb we
wn~trz kopalni z miejsca wyzszego do nizszego 
pogl~biony nazywa si~ szybikiem. Szyb zapadni~-
ty zowie si~ pingq (l:)inge). Do wyci~gania wody 
i rudy z szy bu uzywa sic=J kibti (!{libel). Szyb po· 

• 

krywa z'vykle szopa albo obudowanie zwane 
futa, po staremn kawa. Droga w kopalni zowie 
si~ chounikiem, a po staroswiecku vzachq ( Zeche) 
i t. p. nazwy, ktorych trafnosci zaprzeczyc nikt 
nie moze. Nie nalezy jednak rozurniec aby wszy- · 
stkie wyrazy g6rnicze byly przebranemi z nie
mieckiego w str6j polski, mamy i wyrazenia zu
pelnie swoje. Oprawa chodnikow jest: calod1·ze
wna, odrzu'iowa, potdrzewna, a w wyrobach znaj
dujemy nasi~wtamy podtrzymywane stcplami, z kto
remi si~ l~cz~ wypo1~y, prylri; gornicy s~ na1·aiacze, 
ciqgarze, wozaki, ?~~bacze i t. p. Niewprawnemu 
tez i nieobznajmionemu nie snadno mowi~cego 0 

kopal~i gornika zroz umiec. 
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Post~powi jaki uczynily nauki przyrodzone i zaprowadzenie t.elegrafow elektrycznych. Wyni-
w ostatnich czasach zawdzi~czBmy . mi~dzy innemi kle zt~d korzysci coraz wzrastaj~: ludzie z jedne-
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go kranca Europy na drugi prowadz'l! dzis z sob(! 
roztnow~, jakby ich nie dzielila przestrzen kilku
set milowa, a stosunki handlowe ilez to coraz no
wego nabierajq, zycia, odkq,d ulatwiono wzajemne 
znoszenie si<2 w kwestyach ich dotycz(}cych! Czlo
wiek wi~c juz zwyciQzyl przestrzen i zapanowal 
nad ni~; slowo lotem blyskawicy przerzuca o sto 
mil i waznosc jego glosi milionom bliznich. I tego 
jednakze jeszcze mu za malo. Pan ziemi poczul ze 
ocean nie uznal jeszcze jego wladzy; i jemu wi~c 
na.rzucil potQg~ swej mysli. V\T gl~bj fal morskich 
zanurzyl liny, mieszczq.ce wewn~trz drut telegrafn 
elektrycznego, i dal pocz~tek podwodnej telegrafii. 

Ilez tutaj dopiero znalaz!o si~ przeszkod do 
zwalczenia: niespokojne fale oceanu, gl~bokosc 
jego nurtow, hurze tra:fiajC!-ce si~ w czasie zaprowa
dzania lin, wreszcie samo polozenie jakie trze
ba bylo nadac tym ostatnim; a jednak wszystko to 
usun~la silna \•vola i wiara ze koniec po1nyslny 
mnsi uwienczyc kazde dzielo pozyteczne. 

Lina uzyta do przeprowadzania telegrafow mar
skich wieln ulegala zmianom, nim zbudowano j(#: 
z mozliw~ dokladnosci'J! i odpowiedni~ kombina
cy~ materyalow w sklad jej wchodz~cycb. Obec
nie wyrabiaj~ .if!: nast~puj~cym sposobem: druty 
miedziane odosobnione, poprzednio zaokrq,glone, 
powlocz~ kaidy z osobna do pewnej grubosci gu
taperch~; dwa 1nb trzy tak przygotowane druty, 
pol~czone jakby w jedn~ calosc, obwijaj~ kono
pnt! prz~dzq,, poprzednio nnpojon~ n1i~szanin~ 
dziegciu, smoly, oleju i loju; nast~pnie to wszystko 
razem otaczajq. drutem zelaznym, zabezpieczonym 
od wplywu wody morskiej. Cal a taka lin a moze si~ 
wyrabiac od razu dowolnej dlugosci .. na odpowie
dnio zbudowanej maszynie. Powloka gutapercza
na nie dasi~ tu niczem zast~pic, bo posiada dwa naj
wazniejsze przy1nioty: da sifJ gi1c dowolnie z dru
tem i nie dozwala rozpraszac si~ elektrycznosci. 
Maj~c linea jui przygotowan~, idzie o jej prze

prowadzenie micadzy dwoma stalemi l~dami. Do 
tego z poczq,tku projektowano uzyc beczek pro
znych, ktore ply,lVaj~c po powierzchni wody, mo
glyby unosic lin~ .... t\.le mysl ta pokaza]a si~ niepra
ktyczn~, gdyz nietrwalosc drzewa, a szczegolniej 
burze morskie, zleby wplywaly na podobne urz~-
dzenie, a nadto, okr~ty plyn~ce prostopadle do 
liny znajdowalyby w niej przeszkod~. W miejsce 
wi~c tego pomyslu przyj~to drugi, daleko trafniej
szy, polegajq.cy na tern, ze za pomoc~ ci~iarow 
zatapiaj~ lin~ na dno morskie, do ktorego przyle-
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gaj~c we wszystkich kierunkach, jest zupelnie bez
pieczn~ od wszelkich szkodliwych wplyw6w. 
w miejscach zas gdzie skaly podwodne s~ zbyt 
ostre i nierowne, a przeto 1noglyby wplynq,c na 
przetarcie si~ liny, co zdarza si~ najwi~cej w bliz· 
kosci brzegow, starano si~ przeswidrowac skaly i 
przez tak 'vyzlobiony otwor przeprowadzic tele
graf. 

Jeszcze jest jedna trudnosc bardzo wazna przy 
zanurzaniu liny, to jest jej wJasny ci~iar, pocho · 
dz~cy od grnbosci, ktora zwykle wynosi okolo 45 
milimetrow. Jesli lina rna bye znacznych rozmia
row, wtedy jeden okr~t pomiescic jej nie moze, 
i potrzeba uzyc ich dwa, a niekiedy i wi~cej; procz 
tego zdarzyc si~ mo.ie iz lina przy wyrzucaniu jej 
z okr~tu w \vodQ rozwijac si~ zacznie z tak~ szyb
ko~ciq,, ze caly okrQt narazi na niebezpieczen
stwo. 

Takq, lin~, ulozon~ sposobami jakiesmy tu opi
sali, polq.czona jest Anglia z Francyq,, Belgi:} i Ir
landy~, a Ameryka z Now~ Fundlandyq.. Ostatnie 
to polf!,czenie powierzone bylo kapitanowi Can
ning, czlo,viekowi wielkich zdolnosci i nieustra
szonej od wagi. Dla lepszego ocenienia niebezpie
czenstw napotykanych przy zatapianiu lin telegra:fi
cznych, przytaczan1y tu slowa jednego z towarzy
sz6w jego 'v tern 'vaznem przedsi~wzicaciu: 

,,PiQkny byl poranek 22 sierpnia 1855 roku. Na 
spokojnej powierzchni oceanu igrallekki powiew 
wiatru, a slonce, obiegajqc bl<2kitne niebiosa, przy
swiecalo nam blogCb nadziej~. Parostatek na kto
rym plyn~lismy posuwal si~ coraz szybciej, zrzu
caj~c na duo morskie lin~. 

,,Lecz okolo godziny 4 po poludniu powstal na
gle ogromny \vicher, trwajC1cy bez przerwy prze
szlo 2 godziny. Opuszczanie liny musialo bye 
przerwanem, bo burza z coraz wi~ksz~ srozyla si~ 
wscieklosci~. Ponud glowami naszemi zawisly cie
mne chmury, nadajC!c barw~ olowian~ niedawno 
bl~kitnemu niebosklonowi, a deszcz padul tak g~
sty, ze o 7 godzin drogi odleglej v.ryspy sw. Pawla 
dojrzec nie zdolalismy. 

,,Niepodobna bylo myslec o da1szem przeprowa
dzaniuliny, gdyz ta, b<cd~c przymocowanq, do paro· 
statku, n1oglasi~ albo sama zerwac, albo nas wci~
gnt!c w otcblan morskq,. Chcielismy zaU~m udac 
si~ do wysepki sw. Pawla, lecz wiatr zbyt silny i 
tego nie dozwolil. Zdalo si~ ze natura cala sprzy
mierzyla si~ przeciw nieustrnszonernu kapitanowi, 
ktory uzyl wszystk.ich moiliwych sposobow dla 



• 
• 

• 

• • • 
• 

I • • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• \ 



' ! 

.. • 

• 
• • 

• 
• 

• 

• 

• 

.. 
• 

• 

• 
• • 

• 

• 

I 
• 

t 

• 

• 

• • 

• 

• 

' 

, 

• 

• 

• 

• 

!I 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

I 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

' 

• 



-· 13 

ocalenia liny; ale niestety naprozno. t3postrzeglszy ukonczonem zostanie? Przestrzen pomiQdzy temi 
ogrom niebezpiecze11stwa, uciekl si~ wreszcie do dwoma l~dami wynosi okolo 1550 mil: jakiejze 
ostateczntago srodka i przeciq,lling, ktorej cz~sc wi~c ogromnej potrzeba tu liny, i jak j~ zabra(; 
na dnie morskiem lezC!ra n1iala j uz dlugosci na 20 przy takiej dlugosci? Przeszk6d tych przed par~ 
godzin drogi. Uczulismy smutek glE2boki, widz'1c jeszcze laty nie umiano usunC!C; dzis jednak juz 
zniszczone dzie!o szczerych ch~ci naszych i pracy; nie istniejq., poniewaz nowo wyrobiona lina wy
pocieszalismy si~ jednak t~ nadziejq,, ze w krotkim doskonalona rna srednicy zaledwie 1/l cz~sc cala, 
czasie inna lina zaprowadzon'1 b~dzie w tych sa- a zatem na jeden okr~t z latwosci~ pomiescic jej 
mych miejscach, co i rzeczywiscie siE2 stalo.'' moina blizko 1,000 mil, a nast~pnie bezpiecznie 

Telegraf morski prowadz<!CY do Nowej Fundlan- zagl~biac jq. na dno morskie. Podj~te w tym razie 
dyi jest male:}_. ty lko czt!steczk~ olbrzy1niej linii rna- trudy nagrodzi sowicie obszerniejsze rozwini~cie 
jf1cej polq.czyc Irlandy tJ:, a zatem Europ~, z A me- stosunkow przemyslowych Anglii, a przez ni~ Eu
ryk~. Ktozby si~ nie zdutnial nad przedsi<i1wzi~- ropy cah~j, z nowym l~dem; wykonanie zas same
ciem, o kt6rem k.ilku znakomitych naturalistow i go przedsi~wziQcia przyniesie chlub~ przedsi~bier .. 
inzenierow w pierwszej chwili zwqtpilo, a o kto-J czemu towarzystwu telegra:ficznemu anglo-atne
rem dzis wszyscy juz sq. pewni ze z rokienl 1858 rykanskiemu i pot~dze ducha cz}owiec;r,ego. 

WILGA ZOLTA. 

Pi~kne ptaki do rodzaju wilg nalez~ce s~ wy
l~czn~ wlasnosci~ fauny wschodniej polkuli zie
mi, a przynajmniej tam tylko do miejscowych li
czonemi bye mog~. Z pomi~dzyniewielu gatunk6w 
rodzaj ten skladajq.cych Indye, Chiny i poludniowa 
Ameryka p0siadaj~ kilku reprezentant6w, Europa 
zas tylko jednego. s~ to w ogole piE2knie zbudo
\Vane ptaki, odznaczaj~ce si~ milym, czystym i 
dzwi~cznym glosem, oraz ubarwieniem, w ktorem 
glownie panuje kolor z6lty, niekiedy w pomaran
czowy przechodz~cy. Ich dziob jest dosyc mocny, 
przedluzony, stozkowaty, w samym koncu szydlo
wato sciesniony i lekko zagi~ty; nogi niewielkie, 
lecz silne. W calc~j ich postawie jest cos przypo
minaj~cego drozda, i zdaje si~ tez ze pod wiel~ 
wzgl~dami nie hardzo si~ rozni~ od gatunk6~r 
drapieznych. Wszystkie zyj~ parami po g~stych 
lasach i zaroslach, buduj~ sobie gniazda na wierz
cholkach drzew najwynioslejszych i w nich skJ:a
~aj~ 3- 5 jajek, ciemnemi punktnmi upstrzonych. 
Zyj~c w gor~cych klimatach, corocznie odbywaj~ 
wycieczki do krajow umiarkowanych, zimnych 
zas, p6Jnocnych okolic wcale nie odwidzaj~. Do 
nas w miesi:tcu maju przybywa gatunelr nazwany 
wilgct- ioltq,, przedstawiony na obok dolC!czonej ta
blicy. 

• 

Wilga z6lta ( Oriolus gal hula Linn. ) jest wiel
kosci zwyczajnego kosa, lecz poj edyncze cz~sci 
cja}a ma zupelnie inaczej uksztalcone, nogi bo
wiem i ogon s~ krotsze, cale zas cialo stosunkowo 
dluzsze anizeli u tamtego. Dlugosc jej od srodka 
czola do konca ogona wynosi 9 do 10 cali, a roz
postartych skrzydel19- 20. Dziob na cal dlugi 
jest u mlodych egzemplarzy czarniawy, u doro
slych zas brunatno- czerwony. N ogi jej maj~ 
kolor jasny, bl~kitnawo- szary, pazury brunatno
czarne. 

Dorosly samiec ( f!gura dolna ) pomimo swego 
prostego, z d w6ch ty lko kolorow zJ:ozonego ubar
wienia, naleiy do najpi~kniejszych europejskich 
ptakow. Skrzydla jego s~ czarne, ale nadzwy
czaj ciemne i polyskowne, przy nasadzje ty lko i 
na koncach sterowek zloto-zolte; ogon rowniez 
czarny, a pi6ra takze na koncach slicznego zolte
go koloru. Jednakze bar~·a ta nierowno jest roz
lozona, dwa bowiem srodkowe pi6ra w ogonie s~ 
prawie calkowicie czarne; nast~pne n1aj~ juz coraz 
mniej czarnej , a tern samem WifJCej ioltej barwy, i 
tak stopniowo az do krancowej pary, nakt6rej ko
lor czarny bardziej si~ do konca przybliza. Pasek 
pomi~dzy okiem i dziobem, oraz mala pr~zka od 
tylu oka) set- czarne, reszta zas cia]a prawie jedno-
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stajnie zloto-zolta. Barwa tana zupelnie doroslych 
egzemplarzach tak jest rowna i pi~kna, ze bardzo 
slusznie Naumann porownywa j~ do swiezych pla
tkow korony niektorych kwiatow. Lecz pi~kn~ 
t~ odziez przybieraj~ samce dopiero po uplywie 
trzech lat wieku. W mlodotici swojej, to · jest 
w pierwszym roku istnienia, s~ zupelnie podobne 
do samic; na wiosnQ juz siQ cokolwiek zmieniaj~, 
· pasek przy oku staje si~ brunatny, dziob brunatno-
czerwony. Zielonosc grzbietu jest juz wi~cej z6l-
taw~ i czystsz~ anizeli u samic, i rzadko po jej bo
kach znajdujemy zywo-z6lt:J: barwQ. W nast~pnym 
roku nie przybiera ptak jeszcze w zupe!nosci czar
nego i zoltego koloru, jeszcze przedstawia niejakie 

. podobienstwo do mntki, ale barwy jego staj~ si~ 
coraz zywszemi. W trzecim dopiero roku na5tQ-

. puje zupelna dwubarwnosc' ale kolor zolty jest 
jeszcze jasny, podobny do koloru cytryny, az 
w.czwartym nakoniec staje siQ jasno-pomaranczo-
wym. , 

Samica {figura nizsza) przedstawia na sobie wi~-
cej kolorow anizeli stary samiec' lecz niebardzo 
rozni si~ od niego pi~knosci~. Wierzch glowy, 
grzbiet i lopatki rna oliwkowo- zielonego koloru, 
spod glowy i szyi oraz piersi brudno·biale, ostatnie 
w~zkiemi czarnemi centkami upstrzone; brzuch 
bialy; nasada ogona tak od gory, jakotez i od dolu 
pi~knie zolta, tegoz samego ]{oloru obwodka nao
kolo piersi i brzucha. Przytem kolor czarny na 
skrzydlach samca zast~piony jest u samicy cie
mnym, brudno .. zielonym; ogon podobnie jak u pier
wszego oznaczony, tylko ze w miejsce koloru 
czarnego wyst~puje oliwkowo-zielony, a prze
strzen zoltym zajfJta jest nieco mniejsza. Mlode 
samice s~ daleko ciemniejsze anizeli dorosle, maj~ 
piersi bardziej pocentkowane, a zolt~ obwodk~ 
wokolo jeszcze nie tak mocnCA-. Dziob samic ni
gdy nie rna tak pi~knej brunatno·czerwonej ba.rwy 
jak u samcow. 

\i\Tilgi po wi~kszej CZQSCi przybywaj~ na Iato do 
Europy. Dochodz~ najwyzej do Szwecyi i Fin
landyi, lecz w krajach tych daleko rzadziej bywa
j~ napotykane, anizeli w srodkowej Europie. 
W rozmaitych okolicach Polski, Niemiec i Fran
cyi, szczegolniej gdzie znaczna przestrzen ziemi 
pokryta jest mifJszanemi lasami, bardzo ch~tnie 
przebywaj~, takie bowiem miejscowosci s~ bar
dzo dla nich sprzyjajC!cemi. "'7 ogolnosci zdaje siQ 
ze wilgi najbardziej lubi~ mlode dQbowe lub bu
kowe lasy, chociaz latwo napotkac je mozna i 

w brzozowych, a niekiedy nawet i w czystych 
iglastych. W znacznych parkach i owocowych 
~grodach rowniez bywaj~ nierzadkie; ale wyso
kich gor wcale nie s~ przyjaciolkami, przeciwn.ie, 
szukaj~ plaskich i rozleglych dolin, poprzerzyna
nych licznemi strumieniami w rozmaitych kierun
kach. 

Wilgi s~ prawdziwemi przelotnemi ptakami i ze 
wszystkich u nas napotykanych najcz'ulszemi na 
wplyw klimatu, najpozniej bowiem przybywaj~ i 
najwczesniej napowrot odlatuj~. Wtedy dopiero 
gdy lasy bukowe swiez~ i mlod~ zielonosci~ zu
pelnic SifJ pokryjq, gdy glogi i dzikie roze napawa· 
j(} powietrze przyjemnq, woni~ swego bujnego 
kwiecia, okrywaj~cego prawie calkowicie gal~zki, 
gdy juz tysi~ce owadow, pod wplywem ciepla slo
necznego wylQ.Zonycb, cieszy si~ krotkiem swem 
zyciem, wtedy dopiero wilga przybywa, zazwy
czaj w te sa.,me miejs.ca kt6re przeszlej zimy po· 
rzucila. Koniec kwietnia lub tez pocz~tek maja 
jest czasem jej powrotu, a wtedy wilga silnym, 
czystym i dzwi~cznym swym glosem niemalo 
przyczynia si~ do uprzyjemnienia cudnych poran
kow, zwiastuj~c w calej sile budz~c~ siQ wiosn~. 
Z milego choru dzi~kczynnych piesni naszych 
rannych spiewak6w, glos wilgi latwo mozna od
roznic, i kmiotek. nasz, wychodZf!.C W pole, nieraz 
z przyjemnosci~ mu si~ przysluchuje, skoro w o
grodzie swoim nie rna wisni. W p1·zeciwnym razie 
nigdy nie moze uwazac SiQ za bezpiecznego, gdyz 
wilga rzeczywiscie znaczne pod tym wzglQd@m 
czyni szkody. B~d~c nienasycou~, staje si~ przez 
to odwazn~, i pomimo straszydel wszelk.iego ro .. 
dzaju odwidza drzewa z dojrzalemi owocami, gdyz 
ze strachami bardzo pr~dko siQ oswaja. Skoro doj
rzale wisnie s~ niezbyt odlegle od miejsca zamie
szkania wilgi, wtedy stanowi'1 glowny jej po
karm~ chociaz ten skladac si~ takze moze z roz
maitych owad6w, poczwarek i gq,sienic, jak 
r6wniez z roznych jagod, jako to: z poziomek, 
malin, jagod bzo,vych, jarz~binowycb i win· 
nych. Wilgi !api~ motyle, krqz~c~1lonad wierz· 
cholkami drzew, i zjadaj~ ich g~sienice, przelatu
j~c kolo lisci. Po ziemi rowniez szukaj~ niekiedy 
chrz'!s.zczow, robakow it. p ... lecz w ogole s~ bar
dzo m~dremi i ostroznemi ptaka.mi, tak iz nie la
two podejsc je moina. W ogole trzymaj~ siQ la- · 
sow; W pierwszych dniach tylko }~czenia SiQ wpa
ry wybiegaj~ na otwarte miejsca. Zlosliwe z na
tury, przesladujq, ptaki cz~sto daleko wi~ksze od 
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siebie i nie lubi~ towarzystwa,. p·rzynajmniej bliz- bach i bukacb, niekiedy na drzewach owoCO\vych, 
kiego. w spiewie . ich, tak u samcow jak i u sa· brzozach i wi~zach, a prawie nigdy na drzewach 
mic, panuje syllaba tiuu. W niewoli zyj~ krotko, iglastych. Znajduj~ sif2 ony na wysokosci 10 do 30 
najwyzej par~ tniesiQcy; mlode pr~dzej sifJ jeszcze stop nad ziemiq, i z dolu trudne s~ do spostrzeze. 
przyzwyczajajq,, Iecz stare bardzo trudno. Powia.. nia, poniewaz \vi1gi \vybieraj~ sobie drzewa bar
daj~ ze sa mice schwytane na jajkach nie chcialy · dzo g~sto liscmi pokryte, dolne wi~c galQzie zu
przyjmowac z~dnego pokarmu, i zdychaly aby nie pelnie je zakrywajC!; przytem nalezy ich szukac 
wyl~gn~c potomstwa. W domu karmi~ je owada- nie w blizkosci pnia, ale na koncach gal~zek, co 
mi, owocami i drobno posiekanem gotowanemmi~- ~ri~cej jeszcze utrudnia wynalezienie. Zazwyczaj 
sem; przytem wilgi, podobnie jak slowiki, bardzo przy koncu maja gniazda s~ juz ukonczone i goto
s~ chciwe na robaki mt!czne. we na przyj~cie pi~knychjajek. Teostatnie s~ tak 

Wilgi okazuj~ zadziwiaj~c~ zr~cznosc przy bu- wielkie jak u kosa, majC~: skorupQ gladk~, polysko
dowie swych gniazd. Wybieraj~ sobie zawsze wn~, mlecznej bialosci, z pr~zkami i punktami 
dwie ·gal~zki ~ niebardzo rozchodzt!ce si~ pomiQ- ciemno- purpurowego, prawie czarnego koloru. · 
dzy sobq, tak aby gniazdo pomi~dzy niemi za- W swiezo zniesionych i niezal~zonych jeszcze 
wieszonem bye moglo, skoro brzegi jego z gal~z- przeswieca ciemne zoltko, n~daj~c jajkom pi~kny 
kami sztucznie pol~czone zostan~. Przednia wiQC zo!tawy odcie{l. Samiec i samica siedzq, na nich 
strona gniazda zawsze pozostaje wolnq, w powie- kolejno, a po uplywie 14 dni wychodz~ jui mlode, 
trzu, jak to figura przedstawia. · Azeby przyczepie- pospolicie w liczbie 4-5 z jedncgo gniazda. Je
nie gniazda bylo mocniejszem, okrfJcaj~ wilgi po- zeli wlozymy je wraz z gniazde.m do klatki i t~ 
jedyncze zdzbla trawy kilkakrotnie okolo gal~zek, postawimy w blizkosci miejsca gdzie si~ urodzily, 
a nastQpnie konce ich splataj~ z sobq, nadajq.c tytn natenczas stare b~d~ je karmic przez kratki. Jest
sposobem gniazdu ksztalt i podstaw~. Do budowy to najlepszy sposob oswojenia ich; mlode bowiem, 
uzywaj~ bardzo roznych materyalow, szczegolniej b~d~c wniesione do pokoju nim jeszcze latac umie
zas suchych, .pojedynczych trawek i wloknistych, j~, !atwo przywykaj~ do domowego pokR·fffiU. Mi-

. cienkich cz~sci roslinnych. Jednakze w czasie mo to jednak ·wilga wcale nie wynagradza swego 
przelotu po lesie napotkan~ weln~, 'v!osy, pakuly, cho\vu, wymaga bowiem najstaranniejs~ego piel~- · 
ka walki papiern, zbioraj'i i wszystko to znosz~, dla gnowania i latwo traci sw~ pifJkn~ odziez w nie
uslania jaknajwygodniej przyszlej kolebki swych \Voli. Przytem spiew jej w pokoju nie tak milo sly
dzieci. Zauwazano ze samica zwykle wykonywa szec si~ daje jak w mlodych zielonych lasach, do 
robotg, kiedy samiec zajmuje si~ wyJ~cznie wy- ktorych jest stworzon~, gdzie ciasne miejsce nie 
szukaniem i przygotowaniem materyalow. Gniazda kr~puje swobodnego jej lotu i nie zmusza jej do 
wilg najczQsciej nap.otkac mozna na wysokich d~- oddychania dusznem powietrzem. 

• 
• • 

• 

• • 

• 

• • • 
• • 

" FRANCISZEK PONSARD . 
• 
• 

w pierwszych miesi~cach 1843 roku swiat lite
racki Paryza w wielkiem byl wzburzeniu. Zaczy
nano spostrzegac iz klassycy, str'!ceni ze szczytu 
swej pot~gi przez autora liernani 'ego, Stnialo ZOO\V 

podnosili glowy. I~ilkonastoletnia ich nieruchomosc 
byla tylko odurzeniem, z ktorego ockn~wszy s1~ 

. teraz, korzystali z nieogl~dnosci zwyciQzcow, i 
z napastowanych stali si~ napastnikami. Dozna-

• 

wszy jednak niedawno ciQzkich uderze'i1 maczugi 
romantyzmu, szermierze klassyczni umyslili t~ raz'! 

• 

. . 

• • 

bye ostrozniejszemi. Przeczuwaj<!c ze ponowiona 
walka w szyku bojowym, now~ dla nich skonczy .. 
laby siQ porazk~, postanowili zn~kac przeciwni
lt.ow podjazdami. Odt~d wi~c, przyczajeni w. za
sadzkach, urywali Hugonistow 1

) gdzie mogli, nie 
narazaj'!c sif2 na los walnej bitwy. Z tern wszyst
kiem potrzeba bylo zrobic niejakie ust'!pienia wy-

• 

maganiom epoki; usilowano przeto wyschle i stru-
• 

• 

1> Slronnik6w \"Yiktora Hugo . 

• 
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pieszale mtu11ie szkoly klassyczncj odzy,vic krwif!. I wieku pelni'!c jeszcze obowi~zki sluzbo,ve, starzec 
mlod~ i gorl!c~, aieby tyrn sposobem choc chwilo
we zapewnic in1 ztnartwychpowstanie. Tej kr,vi 
zyeiodawczej _utoczono Ponsardowi; pisz~c wi~c 
jego biografi~, b~dziem rnusieli choc zlekka natr~
cid o zabiegach stronnictwa Iiterackiego, ktore la-

• 

zywil nadziejQ ujrzenia kiedys syna ~ wyn1 nast~p
c~, i wtedy dopiero sprzeda} sw~ adwokatur~, gdy 
dostrzegl ze Franciszek, zamiast prawu, poswi~ca 

• • 
s1~ poczy1. 

Wiek dziecinny mlodszego I>onsarda nie przed-

Franciszek Ponsard. 

tw~ i szerok~ drog~ powodzenia \VSpanialomyslne& stawia nic nudz\vyczajnego. Nie \Vidzienly w nhn 
rQk~ utorowalo ~zcz~sliwemu dziociQciu Delfinatu. O\vych porywow wyobraini, owych przedwczes· 
~,ranciszek Pon ard urodzil sig w Vienne \V Delfi- nych objawow intelligencyi, kt6re cz~stokroc od 

nacie, 1 czerwea 1814 roku. O.Jciec jego, pra,vnik kolebki nicmal staj~ si~ wr6zbami przyszlej wiel
ntiejscowy, uzywal powszechncgo szacunku swych kosci ludzi genialnych. Ukonczywszy nauki w kol
wspolobywateli, na ktory zaslngi,val i totnie pra- legium mjasta rodzinnego, bez odznaczenia sifJ 
wosci~ be?: zmazy i prac~ sumiennf!. \V podeszlym . wprawdzie wysokierni zdolnosriarni, ale z zado-



• 
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woleniem professor6w, wyslany zosta} roku 1831 
na retoryk~ do kollegium krolewskiego w Lyonie. 
W miescie tem Franciszek. zastal towarzysza lat 
dziecinnych, Karola Reynaud, mlodzienca pelnego 
poswi~cenia i zapalu, ~torego przyjazn stac sif2 
miala kamieniem w~gielnym przyszlej jego slawy. 
Obaj rodacy wspolnie odt~d oddawali si~ naukom. 

Charaktery ich i usposobienia nie byly jednako
we. Karol, jakby w gor1!czce nieustannej ulega · 
j~c wrazeniom chwili, malo zajmowal si~ rzeczywi
stosci~ i lubil unosic si~ duche1n w krain~ wyobra
zni; Franciszek przeciwnie byl powazny, zastana
wiaj~cy si~, spokojny. Reynaud wi~cej marzyl jak 
pracowal; Ponsard pracowal niezmordowanie, a 
rzadko kiedy marzyl. Dwie te intelligencye, jedna 
wrz~ca i nami~tna, druga rozwazna i chlodna, sci
sle si~ z sob~ zespolily, dopelniaj~csi~ wzajemnie. 
Karol, pelen zawsze natchnienia, zbyt byl leni
wym do pisania; Franciszek podniecal to natchnie
nie wytrwal:} swoj~ prac~. Przymioty obu mlo
tizie1lcow, zamalgamowane silct- przyjazni, utwo
rzyly jednosc spojn~ a zywotni<h i ... zast~p poetow 
Francyi zaswietnial jednem wi~cej imieniem. 

Udawszy si~ w roku 1833 razem do Paryza, 
Ponsard i Reynaud zacz~li pozornie poswi~cac sifJ 
nauce prawa, a rzeczywiscie oddawali si~ swobo
dnie literackim swym zamilowaniom. J{arol co
dziennie bywal w kawiarniach ucz~szczanych przez 
pisarzow i artystow' a mianowicie w tak zwanej 
kawiarni Moliere ·a, b~d~cej wtedy schadzk~ zna
komitosci umyslowych Paryia. Pomi~dzy zwykle
rui goscmi tego zakladu znajdowat si<a znany 
Achilles Ricourt, o ktorym dowcipnie ktos po
wiedzial, ze bylby wielkim pisarzem gdyby nie 
byl malarzem, malarzem gdyby nie by! zurnalist~, 
znrnalist~ gdyby nie byl aktorem, aktorem gdy
by nie byl kompozytorem i ·spiewakiem. Lecz Ri
court, sam mogqc bye slawnym, poprzestawal na 
skromniejszej roli torowama innym drogi do s!a: 
wy. Wiecznie szukaj~c wielkich ludzi, nie mogl 
nie znajdywac ich czasami, i jemu tez hezsprzecz
nie Francya winna odkrycie Janin'a, Rachel'i, 
Piotra Dupont, Preault'a, Ponsarda'a i t. p. Wspo· 
mniec tylko winnismy jakim sposobem bohater te
go zyciorysu znalazl opiekuna \V Ri0ourfcie. 

La two dostrzedz ze mi~dzy Karol em Reynaud a 
.A.:chillesem Ricourt zachodzilo dose znaczne po
dobieristwo charakterow: obydwaj sklonni byli do 
uniesien, do poswi~cenia, obydwaj gor~co milowa
li sztnkfJ. bu4zie ci, raz do siebie zblizeni, musieli 

K S~G.A SwiAT A. Cz. II. R. IV. 

uczuc zyw~ ku sobie sympatyq,, zwlaszcza iz Ri
court, p6zniejszy klassyk, byl jeszcze wtedy zapa
lonym stronnikiem romantyzmu, gotowym ods~~ 
dzic od zdrowych zmyslow kazdego, ktoby smial . 
utrzymywac .Ze Hernani nie jest arcydzielem. Co; 
dziennie, wrociwszy do wspolnego poddasza, Rey
naud powtarzal Ponsardowi- literackie tirady Ri
court'a w ka wiarni Moliere ~a. Obaj przyjaciele 
czytywali razem poezye Wikto1·a I-Iugo, naczelni
ka szkoly romantycznej ; lfranciszek oprocz tego 
studyowal poetow angielskich i niemieckich, i za
cz~l pracowac nad rymowanym przekladem Man
freda lorda Byron'a. Byla to pierwsza jcgo proba 
poetycka. 

Posr6d tych zatrudnien literackich, l">onsard, 
ulegaj~c zyczeniom swej rodziny, nie zaniedbywal 
jednak i nauki prawa, o tyle przynajmniej ze zlo ... 
zyc m6gl przepisany egzamen. Oddany pracy su· 
miennej i mozolnej, mlodzieniec nie pomyslal na
wet o rozrywce, a Reynaud nie usilowal tez by-
.najmniej wyrwac go z tej_ zbawiennej samotnosci. 

- Pracuj, n1awial do niego, pracuj ile mozesz! 
Ty b~dziesz glow~, ja nogami, a przy·si~gam ci ze 
dojdziemy do celu! 

TJumaczenie Manfreda bylo wreszcie skonczo
ne. Franciszek ze skromnych swych dochodow 
oszcz~dzil kilkaset frank6w; Karol przyl~czyl do 
tego kwot~ przeznaczon~ na wpis swoj do szkoly 
prawa, dotychczas nie uskuteczniony, i tym sposo
bem tomik obejmuj~cy Manfreda wyszedl na swiat 
w ozdobnem wydaniu. Rozeslano egzemplarze 
wszystkim redaktorom dziennik6w, a reszte odda-.., 

no w komis jednemu z ksiQgarzow. 
Dzienniki nie omieszkaly o tej pracy gl~bo

kiego zachowac milczenia, a ksi~garz, po uply
wie szesciu miesi~cy, sprzedal trzy egzemplarze 
dzielka. 

--- Nie zraiaj sif2 tern, rzekl Reynaud do przy
jaciela; pracuj, a pozyskasz uznanie. 

Nieszcz~sciem w tym wlasnie czasie ojciec Pon
sard3 kazal synowi powrocic do Vienne. l{arol po
zegnal go ze smutkiem, nie smi~c doradzac mu nie
posluszenstwa; lecz wymogl przynajmniej na nim 
przyrzeozenie iz nie zaniedba literatury. 

Tlumacz Manfreda wrocil wi~c do De11inatu. 
Rodzice, wiedz~cy juz o pierwszym jego kroku 
na drodze ·do autorstwa, wcale si~ tern zami!owa
niem nie cieszyli. Stary adwokat przywital syna 
peror~, jak~ wszyscy pisarze przeszli, terazniejsi i 
przyszli slyszeli, slysz~ i slyszec b~d~ z ust swoich 

3 
• 
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ojc6w, a kt6ra konczy si~ zawsze uswitJconemi 
slowami: , U mrzesz w szpitalu I'' Niepowodzenie 
tluma.czenia z Byrona dziwn'! tej rozmowie nada
walo wag~: mlody Ponsard zwin~l skrzydla poe
tyckie i kazal si~ zapisac na list~ ad wokatow miej
scowycb. 

Wierny jednak przyrzeczeniu, otwieral skrycie 
muzom drzwi swej pracowni, tajq.c najstaranniej 
przed swiatem te czyste odwidziny i chowaj~c 
swoje wiersze pod woluminami procedury s~dowej, 
jak gdyby wyl~cznie zajQty byl swym zawodem. 

Lecz Ponsard ojciec, baczny na wszystko, wtem 
bezpiecznem nawet ukryciu znalazl rymy synow
skie, i przekonany ze nie doczeka si~ pociechy 
wid zenia Franciszka swym nastfJpc~, sprzedal 
swoje miejsce. l{rok ten rozwi~zalnieco rfJCe mlo
demu zwolennikowi pismiennictwa. 

Bracia Timon, drukarze w Vienne, zalozyli tam 
roku 1837 ·Przegl~d peryodyczny, ktorego Pon
sard zostal wkrotce jednym z najczynniejszych 
wspolpraeownikow. Pismo to redagowane bylo 
w duchu szkoly romantycznej, a nasz literat war
tykulach swych piorunowal przeciw klassycyzmo
wi, wynoszq,c pod niebiosa jedneg(J tylko Wikto .. 
ra 1-Iugo. Zasiedzialy na prowincyi, nie wiedzial 
biedny co si~ dzialo w stolicy. 

Tymczasem Paryz doczekal siQ rzeczywiscie 
rodzaju kontr-rewolucyi literackiej. Tenze san1 
Ricourt, niedawny zapaleniec nowej szkoly, bu
rzyl dzis balwany romantyzmu, i z przykladnct
skruch~ uderzal si~ w piersi, zaluj~c za grzechy 
minione. Ricourt tylko co orlk1·yl pannfJ Rachel, i 
prowadz'!C za r~kQ mlod~ artystk~ , kJ~kal teraz 
przed pos~gami Corneille'a i Racine'a, blagal prze
baczenia za swe zbrodnie romantyczne i przysi~gal 
ze odt~d ubostwiac b~dzie ich tylko samych. 
Wiedz'!C jednak iz w kawiarni Moliere 'a z obu
rzeniem przyjQtoby now~ jego doktryn~, przeni6sl 
swe penaty, to jest fajk~ i szklanic~, do kawiarni 
Tabourey, gdzie Karol Reynaud. takze nawroco
ny, zasiadl po jego prawicy. 

W czasie tych zmian niespodzianych raz po raz 
przybywaly do Paryza uumera Przegl'!du Vienne'
skiego, z artykulami podpisanemi F. Ponsard, 
w kt6rych klassykow nielitosciwie wyszydzano. 

- Nieszcz~sliwy! zawolal Reynaud z przeraze-
• ntem. 

· I zacz~l wysylac list za listem do mlodego ad
wokata, tlumaczf!c mu no we haslo i przewrot 
nast~piony w opinii wszystkich ludzi rozumu. 

Ponsard nie posiadal si~ z zadziwienia, lecz 
posluchal glosu przyjazni. Przeglf!d zaniechal 
zlosliwych swych napasci, i nasz literat z bo
lesci~ postanowi! rozstac si~ z dotychczasowym 
swym idealem. Wtym wszakze razie wplyw przy .. 
jaciela nie byl korzystnym dla umyslowego roz
woju Ponsarda. Talent jego, krocz~cy dot~d smia
lo i pros to , ochromia}, ze tak si~ wyrazimy. Isto
tnie we wszystkich pozniejszych jego pracach wi
dac l~kli wie przegl'!daj ~c~ energi~, romantyzm 
powsci~gany wedzidlem klassycyzmu i z trudno
sci~ znosz~cy nalozone sobie wi~zy. f.Jatwo spo
strzedz ze byl tam widokr'!g jasny i rozlegly, na 
kt6rym systematycznie g~ste rozci<!gniono chmury. 

Ale wrocmy do ci~gu opowiadania. 
W miesi~cu marcu 1843 roku Karol Reynaud 

znajdowal siE2 w Vienne. Poradzil on Franciszko
wi aby napisal tragedy~ klassycznq,. Tragedya ta 
byla skonczon~, i Reynaud umyslnie przyhyl z Pa
ryza zeby j'! przeczytac. 

- Pr~dko 1 niema czasu do stracenia! Jaki 
twoj przedmiot? zapytal Ponsarda. 

- Przypominasz so hie zapewne, odrzekl adwo
kat, stary obraz, ktoremu tak cz~sto przypatrywa
lismy si~ w wieku dziecinnym. 

Pami~tam. Obraz ten, jesli si~ nie myl~, 
wisial w jadalni twych rodzicow. Byla to podobno 
Lukrecya. 

- Tak jest, Lukrecya, przebijaj~ca si~ sztyle
tern, po zniewadze doznanej od syna tarkwiniu
szowego. Od dwocb lat obraz ten, wyrestaurowa
ny, zdobi ID'! praco,vni~. Lukrecya jest bohaterk~ 
tragedyi mojej. 

- Pi~c aktow? zapytal l(arol. 
Zupelnie podlug prawidel. 

- A wi~c czytajmy. 
- Ponsard odczytal sw6j utwor. Gdy skonczyl. 

Reynaud wstal, wzi'!l rfJkopis, zwin~l go szybko i 
wlozyl do kieszeni paletotu. 

- Pojdzmy na poczt~ zam6,vic dla mnie miej
sce, rzekl do adwokata. Dzis jeszcze odjezdzam 
do Paryza. Musz~ twojfJ prac~ pokazac Ricourt'-

• 
OWl. 

Czy s~dzisz j<! godn~ sceny? wyb~kal nie
smialo adwokat. 

• 

-.-- Zdaje mi si~ ze niewiedzl!C o tern, stworzy-
les arcydzielo. B~di spokojny; b~dziesz mial 
wkrotce dobre wiadomosci. 

Winnismy tn wyjasnic w kilku slowach owczes
ne polozenie literackie Paryza. W teatrze kome-
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dyi francuzkiej tylko co odegrano ,,Burgrabiow" swem tchnieniem. Niepodobna wprawdzje zaprze
Wiktora Hugo. Dramat ten mistrza szkoly roman- czyc mu zalety pi~knego wiersza, lecz wiersze 
tycznej rozbudzil na nowo uspione juz nami~tno- same, chocby najstaranniej ogladzone, nie wystar
sci stronnicze, z rown~ prawie pot~g~ jak niegdys czaj~ dla sceny; potrzeba tam mysli, akcyi, przeci
Hernani. Klassycy pot~piali go bezwzgl~dnie, a wienstw, charakterow. Otoz tego wszystkiego 
ro~antycy odpowiadali na to logicznem bardzo w Lukrecyi niema zupelnie. 
wezwaniem: Zrobcie cos lepszego! · Mysl nie nalezy do Ponsarda, ktory niewolniczo 

Reynaud doskonale korzystac umial z tak przy- tylko zkopiowal przedmiot historyczny, nie sta
jaznych okolicznosci. Tragedya Ponsarda zostala wszy si~ jego panem, nie wcieliwszy go w siebie, 
przez niego odczytan~ najprz6d w kawiarni Ta- jak to czynili Shakespeare, Corneille, Calderon, 
bourey, gdziej~ przyjQto z zapalem;potemRicourt Schiller i tylu innych ~eniuszow dramatycznych • 

. WrfJczyl j~ panu Lireux, dyrektorowi teatru Odeon, Akcya u niego kulawa, a raczej zadna: przez cale 
i wkr6tce cala stolica zajmowala si~ nowym utwo- pi~c aktow zast~puje j~ dialog rymowany. Rola 
rem, ktorego role byly juz rozdane. Tullii, rzucona jako przeciwienstwo, dla lepszego 

'We dwa tygodnie l(arol napisal do mlodego uwydatnienia czystego charakteru Lukrecyi, mo-
adwokata w Vienne: glaby zupelnie bye opuszczon~, bez powstrzyma-

,,Przybywaj, sztuka twoja przyj~ta !" nia chocby jednego kolka maszyny scenicznej. 
Bq.dz jednak iz poeta nie uwierzyl w niespo- Slow em ta najslynniejsza tragedya Ponsarda jest 

dziane swe powodzenie~ b~dz ze wrodzona nie- to utwor zlozony z samych urywkow, uie maj~
smialosc stan~la mn na przeszkodzie; dosyc ze 1ni · cych mj~dzy sob~ zadnej organicznej spojnosci. 
mo wezwania przyjaciela pozostal w miescie ro- Pod wzgl~dem skre qenia i utrzymania charakte-
dzinnem. row dzielo naszego poety slabszem si~ jeszcze po-

Gdy rozpocz~to pr6by, Reynaud napisal po- kazuje w obliczu krytyki. Bohaterka tragedyi, 
wtornie do autora sztuki: Lukrecya, ow wzor niezrownan;r wszystkich cnot 

,Przybywaj, bo wstrzymatn wszystko i spal~ niewiescich, w chwili gdy malzonek jej, Kollatyn, 
twoje pi~c aktow !'' ugoszcza swych przyjaciol, z najwidoczniejszem 

Tym razem Ponsard byl poslusznyn1. Przyje- uchybieniem obowi~zkom goscinnosci prowadzi 
chawszy do Paryza, nie7.adlugo stal si~ wybran-, bnduj~ccz, wprawdzie, lecz niewczesn~ rozmow~ 
cern tamecznych salonow. Cz!onkowie akudemii, z Brutusem, i zapelnia niq. caly akt pierwszy. 
ministrowie i wysocy dostojnicy na wyscigi zapra- W drngim i trzecim akcie bohaterka wcale si~ nie 
szali go do siebie. W sz~dzie czytywano no we ar- zjawia. W trzecim zato slyszymy j~ deklamuj~c~ 
cydzielo tragiczne i zachwycano si~ jego pi~kno· slynny ow sen, pelen poetycznie wyraionych dwu
sciq,, a tw6rcajego okrzyczar.y zostal jednomysl- znacznikow. Zdawaloby si~ ze ostrzezona przez 
nie glow~ nowej szkoly ,, zdrowego rozs~dku'' bogi, cnotliwa Lukrecya powinna si~ miec na ba
(L.ecole du bon sens). cznosci. Bynajmniej. t;extus przybywa, oswiad-

Tymczasem przygotowania szybkin1 posuwaly cza jej swoj~ milosc w spos6b nader gwaltowny, 
si~ krokiem, i ~2 kwietnia Lukrecya zostala po cyniczny prawie, a ona slucha go tak spokojnie, 
raz pierwszy przedstawion~ z nieslychanem powo- jak niedawno sluchala Brutusa. Rozstaj~c siQ z nim 
dzeniem. Zobaczmy czy powodzenie to bylo rze- nareszcie, zostawia go w gyneceum, a sama, 
czywi 'cie zaslnzonem, czy raczej tylko wywola- wszedlszy do swego pokoju, zapomina drzwi za
n em okolicznosciami czasowemi. mkn~c za sob~. Zaprawd~, to wi~cej jak nieogl~-

Nie znajdujemy u szcz~sliwego poety naszego dnosc, to chyba dobrowolne zapomnieniei Sextus 
zadnej z wad szkoly nowozytnej, to prawda; Iecz znajduje wst~p wolny, i czysta malzonka Kollaty
zato zbywa tnn tez zupelnie na wielu niezaprze- na ulega, z obawy aby nie spelnil swej grozby ze 
czonych jej przymiotach: na sile, nami~tnosci, gl~- j~ zabije i obok niej umiesci cialo zabitego takze 
bokiem pojmowaniu cbarakterow i barwie indywi- niewolnika. I kogoz tu nie uderzy widoczne nie
dualnej. Ponsard zuzytkowal w swej tragedyi fakt poj~cie han by prawdziwej? Lukrecyi nalezalo zo
historyczny, znany z lawek jeszcze szkolnych, i sta,vic bogom ukaranie zbrodni i wykrycie nie .. 
przedstawil go takim jakim go znalazl, bez naj- winnosci. Prawdziwa cnota umiera, lecz si~ nie 
mniejszej tworczosci, bez ozywienia go wlasnem poddaje! 
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Kollatyn, to m~z naiwnie zaslepiony, wprow~ 
dzaj~cy sam wilka do owczarni; Brutus gadu!a, 
rozprawiaj~cy z pretensy~ do m~drosci; Sextus ru
baszny rozpustnik, nie rozumiejq.cy nawet substel·· 
nych docinko'v Brntusa; Tullia lekkomyslua zalo
tnica, przemieniaj C}:Ca si~ nagle w zazdrosn~ tygry
sic~; a wszystl<ie te charaktery pozbawione S'b zy
wotnosci i prawdy. Rzeczywiscie wielkie tylko 
ub6stwo 6wczesnego klassycyzmu we Francyi, 
obok glQbokiego pragnienia wypoczynku po okro
pnosciach romantycznych , wytlumaczyc nam mo
ze swietne przyj~cie tak miernego utworu! 

Alez formal ? zawola niejeden. W istocie pod 
wzgl~de1n formy nic prawie Ponsardowi nie znaj
dujemy do zarzucenia. Wiersz jego potoczysty i 
sk!adny nie posiada moze czasem dosyc sily i na
tchnienia, lecz pelen zawsze wdzi~ku, harmonii i 
prostoty. Irn bardziej ubolewac przychodzi nad ni
coscie& tresci tej pierwszej pracy Ponsarda, tem 
skwapliwiej uznac ualezy istotn~ pi~knosc i czy
stoso jej formy. 

Opinia publiczna! ilekroc przez sztuczne zabiegi 
zostanie chwilowo sp~tan~" zawsze pr~dzej lub p6-
zniej otrz~sa SiQ Z tych wi~zow, i zawsze msci si~ 
za podejscie. I Ponsard pierwsze swe wawrzyny, 
ktorych wartosc rzeczywist<! przecenily z j ednej 

· strony przyjazn, z drugiej zawzi~tosc Iiteracka, 
drogo potem oplacit . 

N ast~pne dzie!o P onsarda, Agniesz.ka z 1Jle11 anz'i, 
nierownie wyzszej jest wartosci jak Lukrecya; 
·widac w niem znakomity talent dramatyczny. Ten 
obraz dworu rzymskiego, walczC!cego z dumnym 
~""'ilipem Augustem i zmuszaj«!cego go w koncu do 
poddanja berla i miecza pod wladzQ potrojnej tia
ry, ma w sobie cos rzeczywiscie wspanialego. 
Pelno tam ust~pow silnych, wzruszajC!cych, odda
nych wierszem j~drnym i podnioslym: a przeciez 
sztuka zimno zostala przyj~t(!. Publicznosc wido· 
cznie odbic chciala cz~sc uniesienia, zbyt hojnie 
wyszafowanego dla Lukrecyi. 

Takiz sam los w kilka lat p6zniej spotkal J(a?·o
lint;: Co1'day, kt6rej m ysl P onsardowi pod ala histo
:rya Zyrondystow Lamartine'a. Powodzenie tego 
utworu bardzo bylo wC}-tpliwe, pomimo pierwszo
rz~dnych w nim pi~knosci, do kt6rych mi~dzy 
innemi policzyc mozna mistrzowski obraz Marata, 
skreslony w dialogu miQdzy l(arolin~ i Barba
rowx. U st~p ten przytaczamy w. dorywczyn1 prze
kladzie: 

• 

Karolina (do Batbaroux ). 

Ty, co kicdys z Maratem zasiadales razem, 
Mow, czy oblicze jego duszy jest obrazem? 

· Barbaroux. 
Broil ci~ niebo bys kiedy zblizka go ujrzala, 
Alebys sprosno86 serca z ry~6w w nim poznala. 
Twarz sina, pokurczona i cierpieoiem blada; 

. . 

Na zwi~dlych warg.acb czyha szyderstwo i . zdrada; 
Oko ja.sne lecz bystre swiatla zniesc nie zdola; 
Chorobliwa je obr~cz. otacza dokola; 
W zrok bezczelny gromami nienawisci blyska~ 
I na wszystkich poczciwych przerazenie ciska; · 
Chod szybki niby w krE;gi w~iowe si~ splata; . 
Tak maluj~ mordcrstwo,- t~kim masz Marata! 

· Karolina. 
Co on ro bi ? jak iyje? i gdzie zwyk le go sci? 

· . Barbaroux. • • • 

Czasami szuka cienia, czasami jasnosci, 
W miar~ jak gdzie potrzeba walczyc Iub zaLija6. 
Prngnq6 rzezi nikczemnej, a walk~ on1ija6, 
Oto jego Zhsada! •••••••••••••.•••••• 

• 

• 

Agnieszk~ z Meranii przedstawiono w grudniu 
1846 roku, w trzy lata blizko po Lukrecyi , a Ka
rolinQ Corday w mareu 1850 roku. Widziemy wi~c · 
ze Ponsard nie spieszy} si~ z tworzeuiem, ale pra
cowal rozwaznie i sumiennie. W jednym tylko 
wypadku poeta nasz odst~·pil od zwyklej swej za
sady powolnego wykonczania, gdy w trzy miesi~
ce po J{arolinie Corda.y, nazqdanie pann.y Rachel, 
napisal w krotkim bardzo czasie jednoaktow~ ko
medy~ Ho1"acyusz i Lidya. Utwor ten, rzeczywi
scie tuzinkowy, doznal tez przyj~cia w najwyz
szym stopniu ozi~blego , pomimo wspoludzialu 
w nim panny Rachel. · . 

Ot6z po swietnym do zbytku tryumfie Lukrecyi, 
trzy kolejne niepowodzenia.. Ponsard zaczynal 
niecierpliwic siQ i tracic odwag~. Karol Reynaud, 
aniol opiekunczy jego slawy, podtrzymywal go i 
zach~cal, dowodzt!C iz w takiem polozeniu nalezy 
zrobic male1ikie ustQpstwo i rzucic znow jak~ gar
stk~ kadzidla na oltarz romantyzmu. Rada byla 
dobra. Nieszcz~sciem jednak Franciszek, dumny 
z tytulu arcy-kap!ana szkoly zdrowego rozs~dku, 
pragn~l przedewszystkiem przy nim si~ utrzymac. 
Zamiast wi~c posluch.ac Karola, p~wziC!l mysl po .. 
swi~cenia SifJ studyom nad Homerem. Owocem. 

• 
• 

• 

• 
• 
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tego zwrotu byl najprzod dose mierny poemacik pole pierwszych twych powodzen, i tam si~ skon-
w czterech piesniach, a nastfJpnie tragedya z cho- cz~ twe nieszcz~scia. . . 
rami pod tytulem Ulysses, odegrana po raz pier- Jak si~ rzeklo tak si~ stalo. Sztuk~ przyj~to 
wszy w teatrze komedyi francuzkiej dnia 18 czer- w Odeonie. a Janin i inni przyjaciele Ponsarda 
wca 1852 roku, kt6ra utrzymanie si~ swoje w re- rozpocz~li ogien krzyzowy przeciw teatrowi ko
pertuarze do kilkunastu przedstawien winn~ byla , medyi franouzkiej, bluzgaj<!C mu blotem w oczy, 0 

jedynie znakomitej muzyce p. Gounod. za niepoznanie siQ na podobnem arcydziele. Pu-

Po czwartem tern niepowodzeniu, szkola zdro- blicznosc paryzka raz jeszcze dala si~ otumanic. 
wego rozs~dku, ubolewaj~c nad Iosem swojego na- Hono~ i pieniC!dze, komedya zuzytego pomyslil, 
czelnika, dala mu przydomek Ponsa1·d bez nadziei. oparta na oklepanych og6lnikach, na sytuacyach 
Zdawalo si~ rzeczywiscie iz los zawzifJcie uczepi! wielokrotniejuz gdzieindziej powtarzanych, zostala 
si~ autora Lukrecyi, aby go ukarac za dawniejsze odegran'!- sto razy, przy natloczonym teatrze; po
tryumfy. Zlowrogie to przesladowanie rozci'!galo wodzenie jej w sferach mieszczanskich bylo nie-
si~ nietylko do jego prac literackich, lecz w ogol- alychane. 
nosci do wszystkich jego zamiarow. Gdzie tylko W naszym wieku poczciwosci, wszyscy chc~ 
Ponsard umaczal palce, rzeczy szly jaknajgorzej: bye poczciwemi, a lotry gorliwiej jeszeze odin-
nieszczfJsliwym byl w milosci, przegrywal w kar- nych przyklaskiwac bfJdt! wyrazom cnota, zacnos·rJ, 
ty, a nawet w domino wygrac nie mogl ani jednej po.swi(Jcenie i t. d. w kazdej scenie powtarzanym.o 
partyi od swego przyjaciela, Juliusza Janin'a. Dol~czmy do tego duch przeciwienstwa; nie prze .. 

W tyro czasie powszechny szal spekulacyi ogar- kraczajmy nigdzie poziomu poji;)C powszechnoSci; 
Dl!l wszystkie klassy spoleczellstwa francuzkiego, podajmy rzeczy znane, stare jak Swiat, lecz zapra· 
nie wyl~czaj11-c i litera tOw. Male towarzystwo, zlo- wne pif;)knie brzmil!cemi wiCrszami i artykulami 
Zone z Ponsarda., Emila Augier, Lireux, Ducuing Janin'a, a tlumy pospiesz~ na wyScigi tak pon~tn~ 
i Meissonnier, malarza szkoly zdrowego rozs~dku, uraczaC si~ straw~. Nowy tego dowOd w powo
zll1,czylo swe fundusze, dla obracania niemi na dzeniu ostatniElj komedyi naszego autora pod ty
gieldzie i zdobycia .choC kilku· kosmykOw z runa tulem Bw·sa, rodzonej siostry Honoru i piElni~· 
zlotego cielca. Nadaremnie! Fatalnosc Ponsarda. dzy, kt6r~ wprowadzono na seen~ w roku zeszlym 

raz jeszcze przewazyla: stowarzyszeni stracili 1856. .· . , . . · . 
wszystko. Zniech~cony poeta oburzyl siQ przeciw: · . . ?dd~.~my Jednak .swiadectwo pra~dzie, nadmte· 
gieldzie, i zacz~l pracowac nad slynn~ SWfl: kome- · n~aJ~C 1z P?ns~r~ n1gdy. w tych z~b1egach stron
dy~ Hono19 i ]Jieniqdze. n1czych naJmnieJSzego n1e bral udz1alu. Charakter 

to prawosci nieskazitelnej, zupelnie bezintereso-
Zakazuj~ ci, rzekl do niego Janin, puscic 

w swiat now~ tw~ sztukQ, uop6ki nie wygrasz 
odemnie choc jednej partyi w domino. . . 

Ponsard westchn~l. Warunek ten zdawal mu si~ 
prawie niepodobnym do spelnienia. 

Ale o dziwo! W kilka dni pozniej, w kawiarni 
Veron, Ponsard bez nadzz'ei pokonal po raz pier-
wszy ksi~z~cia krytykow. 

0 

° 

0 

• 

Brawo, zawolal Janin, jestes odczarowany! 
Teraz przeczytaj komu chcesz swoj~ prac~. 

Komitet komedyi francuzkiej wysluchal odczy
tu sztuki i przyj~l j~, z warunkiem . . . . . . poro-
bienia w niej poprawek. . 

Zawsze to samo nieszczfJscie ! mrukn~} Pon-
sard zagniewa.ny. · 

Co chcesz? odparl Janin. Gdybys byl wyst~
pil w przeszlym tygodniu, r~cz~ *e odm6wionoby 
ci zupelnie. Zaniesmy tw~ komedy~ do Odeonu; tam 

wny, skromny i prawie l~kliwy. Po pierwszych 
przedstawieniach Lukrecyi, przyjaciele z trudno .. 
sci~ zdolali go przekonac ze stal si~ istotnie j e
dn<! ze znakomitosci swego czasu. Ponsard nie lu
bi wrzawy i rozrywek swiatowych; ci~gle prawie 
przesiaduje W miescie swem rodzinnem, najmujt!C 
w Paryzu skromne tylko mieszkanko, na czas przy
muszonej w nim bytnosci. 

"W pi~kneJ jego willi Montsalomon, niedaleko 
Vienne, zgromadza si~ codziennie kolko poufalych 
przyjaci6l, dla. kt6rych autor Lukrecyi zawsze je
dnakowo jest wylanym. Wszyscy u niego czuj~ 
si~ swobodnemi, bo ich otacza atmosfera serde
cznej prostoty. Tylko dla natr~t6w, dla pochleb
c6w, dla poluj~cych na autografy i tym podobnych 
cyganow literackich, co zwykli szukac chluby 
z poufalego niby przestawania z ludzmi slawnemi . , 
drzwi jego s~ zamkni~te. . 
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Zaszczyty wszelkiego 1 .. odzaju jak grad posy
paly si~ na zbyt wielbionego z razu, a potem nie
slusznie pot~pianego poet~. Lukrecya, oprocz sla
wy, przyniosla mu nagrod~ akademick~ 10,000 
frankow, order legii honorowej, a ostatnio (po ko
niec 1856 r.) wiecznie zielone palmy czterdziestu 
niesmiertelnych, czyli, mowi:}C prozaiczniej, przy
j~cie na czlonka instytutu francuzkiego. 

Ponsard posiada niezaprzeczenie wysoki talent 
poetycki, lecz brak mu tworczej pot~gi geniuszu. 

To ptasz~ romantyczne, ktoremu klassycyzm przy
ci~ skrzydel; podlata , wdzi~cznie wyspiewuj~c, 
ale nie wzbija si~ wysoko. Oby przynajmniej pal
my instytutu nie zamienily si~ dla niego, jak dla 
wi~kszej cz~sci owego areopagu czterdziestu, 
w mi~kkie wezglowie spoczywaj~cej na swych wa· 
wrzynach bezczynnosci, i oby poj~l ze Francya 
wymaga i spodziewa si~ po nim zast~pienia w ko-.. 
medyi nieodzalowanego Kazmirza Delavigne. 

L. J 

.. 

PUSZCZA BIALOWIEZKA. 

Przeprawiwszy si~ przez Bug okolo miasteczka 
Granowa, wjechalismy w obw6d bialostocki, gdzie 
caly dzien przed naszemi oczami sun~ly si~ to pola 
zyzne, starannie uprawne, choc nieco drzewami za
rosle, to pi~knie zabudowane wiqski, to znow zda
la las wielki, obszerny, siniej~cy, ktory ci~gnie si~ 
szeroko i cudownie odbija na jasnem tle nieba. 
Byla to puszcza bialowiezka, ktor~ juz wyraznie 
ujrzelismy ze wzgorzow otaczaj~eych miasteczko 
Orl~. D~zylismy do niej spiesznie, a towarzysze 
podr6zy, z ktoremi mialem zwidzic pi~kn~ Litw~, 
niecierpliwie razem ze mn~ pragn~li dostac si~ w 
jej granice i wejsc w gl~b' tej obszernej, lasami 
zaroslej przestrzeni, co si~ na wschod od nas 
coraz wyrazniej rysowala. Ze zdumieniem patrzy
lem na ten obszar pe!en drzew, w okolo kt6rych 
widac tylko niebo lub ponury, dlugi, szary szlak 
lasu, tak raz~co i pi~knie zarazem obok milych s~
siednich pol odbijaj'!-cy. Poc6z jednak opisywac 
wrazenia jakich doznalem, zwidzaj~c t~ olbrzymiq, 
puszczfJ, gdzie znajdziesz ty lko drzewa, ziemi~ 
traw~ lub lisciem zaslan~ i ka walek nieba. A prze
ciez dzis jeszcze pami~tam calq, silfJ uczucia 
jakiem zadrialo me serce, gdym po raz pierwszy 
wjechal mi~dzy stuletnie drzewa, gdzie szmer ga
l~zi i trawy lub suchego opad!ego 11scia glosi po
teg~ i m~drosc Stw6rcy. Ale czyz opis tych wra
zen i uczuc potrafi lepiej uobecnic tak to, jak ty
si~ce innych miejsc, rownie wielkich i pot~znych 
pi~knosci~? Czyz z niego wezmie kto dokladne 
poj~cie 0 szczegolach, z ktorych kazdy rownie 
ciekawy jak wazny? Nie! s~ to wylt}czne podroz-

nego klejnociki, ktore mu blysn~ nieraz w pami~ci 
i wspomnieniu, jak jasna gwiazda na olowianem 
tle nocy, tak szczere i prawdziwe, jak smiech dzie
CiQcia lub lza bolesci. Dla tych zas co pragn~ po
znac przynajmniej z miary i kroju puszcz~ bialo
wiezk~, dostatecznym mo.ie b~dzie ten opis scisly 
i suchy, ktory, choc krotki i tylko w wazniejszych 
skreslony rysach, zawsze jednak da jakie takie 
o rzeczy wyobraienie. 

Zblizajq,c si~ \Vi~c do lasu, tuz pod jego pierwsze
mi prawie drzewami, przybylis1ny do wioski I-laj
nowszczyzny, gdzie jest dawny urz~d lesny i miesz
kanie strazy. Tu byly niegdys granice:miE2dzy Pol
sk~ i Litw~. Puszcza, zaczynaj~c si~ Ttv tern miej .. 
scu, ci~gnie si~ na 7 mil wzdlnz, a 6 w poprzek, 
zawiera zas blizko 25° milkwadratowych powierz
chni, i lezy pod 52 szerokosci polnocnej, a 41 i 
42° dlugosci wschodniej, podlug poludnika Ferro. 
W oko1o puszczy ci:ignq, si~ Jiczne wsie i pola, od
dzielaj~ce j~ od innych lasow. Widac tu jeszcze 
slupy, rowy i kopce, ktore niegdys odgraniczaly 
Litw~ od l{orony. Tak przedzielony las byl w 
CZEtSCi w!asnosci~ krolow polskich; pozniej zas ce
sarzowa Katarzyna II, rozdaj~c na.grody zasluio
nym panom dworu' cz~sc samej puszczy z~mienila 
na wlasnosc prywatn~. Jedna jej cz~sc od wiek6w 
nalezala do znanej litewskiej rodziny Tyszkiewi
czow, znaczniejsza zas, b~d~ca wlasnosci~ korony, 
znan~ jest pod nazw~ puszczy cesarskiej. 

W 1794 roku gubernator grodzienski kazal roz
mierzyc CZfJSC cesarskiej bialowiezkiej puszczy, a 
zdj~ta n1appa wykazywala wewn~trzne rzeki, dro-
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gi, wioski i t. p. Podlug tego pomiaru puszcza ce· 
sarska zawierala 22 i pol mil kwadratowych. 

Zwidzalismy puszcz~ w miesi~cu sierpniu, a 
jednak nie czulismy upalow, jakie zwykle panuj~ 
w tej porze na naszycb plaszczyznach Mazowsza. 
0 ile moglismy zauwazac' przyczyn~ wi~kszej 
ostrosci klimatu tutejszego, w porownaniu z innemi 
pod t(!Z sam~ stref~ lez~cemi zieminmi, jest niedo
statek gor, a obfitosc las6w. Od brzegow B~tlty
ku, az do grzbietu Tatrow ci~gnie si~ wiclka ro
wnina, l{u poludniowi tylko najezona wzgorzami, 
gdzie swobodnie bujaj~ polnocne lub polnocno-za. 
chodnie, albo tez chlodniejsze polnocno-wscho-
dnie wiatry. Ostatnie, wiej~c z chlodnych step6w 
i plaszczyzn, ci~gn~c przezjary i laey, staj~ si~ su
chemi, chlodnemii bardziej ozi~biaj~ powietrze. Ta
try dopiero i l{arpaty w strzymujC! je, i dlatego 
kiedy polnocno-wschodnia strona tych gor ubog~ 
pokryta jest roslinnosciC!, po drugiej dojrzewajC! 
wins. w~gierskie i owoce krain poludniowych. 
Pr6cz tego jeszcze ogromne lasy czyni~ przy
krzejszym klimat, ktory ociepla si~ w miar~ ich 
trzebienia. Szybki wzrost ludnosci przymusil 
mieszkancow do znacznego wyniszczenia las6w, 
przez co powietrze zlagodnialo, i tez same po· 
wstaly zmiany, jakie widziemy w terazniejszych 
Niemczech, porownywaj~c je z epok~ w ktorej 
byly siedzib~ starozytnych Germanow. Tempera
tor~ powietrza w Litwie liczyc mozna 5,4° Reaum. 
to jest sredni~ mi~dzy temperatur~ Rossyi 4,8° 
a Polski 6,.o, a to wedlug postrzezen od wielu lat 
czynionych, jakie zdolalem pozbierac. Wnosic 
wi~c zt~d mozna ze temperatura w puszczy na
wet przecj~ciowo 5ciu nie dochodzi stopni. Po
rownywaj~c jej okolice z polnocnemi Polski, albo 
Prus stronami, okazuje si~ ze wiosna tam pozniej 
si~ zaczyna i trwa krocej daleko, lato rzadko la
godne, zawsze mgliste, cz~sto dzdzyste, juz chlo-
dne, juz znowu dla upalow nieznosne; jesien sucha, 
lagodna zast~puje por~ letni~h lecz rna gor~ce dni 
i zimne nocy; zima zas dluga i przykra. Znaczna 
cz~sc roslin i owocow dojrzewaj~cych w wyzej 
przytoczonych okolicach rosnie w tym klimacie, 
ale tam pr~dzej, tu powolniej, i nawet niezawsze 
zupelnej dojrzalosci doctJodzi. Ita blizej puszczy, 
tern chlodniej w okolo, a zniwa od 8 do 15 dni 
p6zniej si~ tu zbieraj~. Roznica ta widoczniej si~ 
okazuje, jak nam mowiono, przed zacz~ciem wio
sny, eo kiedy w puszczy jezdz<! jeszcze s~niami, 

na dalszych okolicznych polach wloscianin krz~ta 
si~ j uz okolo roli. 

Oddawna uczynione spostrzezenie, ze wielkie 
lasy wywieraj~ wplyw na klimat, dostarczaj~c 
wod uzyzniaj~cych oddalone ziemie, da si~ szoze
golniej zastosowae do puszczy bialowiezkiej. W 
gl~bi jej niezliczone strumienie bior~ swoj pocz~
tek, kiedy przeciwnie z mniej ohszernych las6w 
ktore j~ otaczaj<! plynl! blotniste wody powolnie. 
Pod wzgl~dem wi~chydrograficznym puszcza bialo
wiezka zawiera wiele zrodel dostarczaj(}:cych wody 
Wisle, za posrednictwem Narwi i Buga. Pierwsza, 
wyplywaj~ca ztamt~d, daje imi~ malej miescinie 
w bialostockim obwodzie i zabiera z sob~ naj
wi~ksz~ cz~sc rzek puszczy bialowiczkiej, mi~dzy 
ktoremi znaczniejsza jest Narewka; do Bugu zas 
wpada pod Pratulinem, na grani.cy dzisiejszego 
krolestwa, rzeka Lsna, powi~kszona wodami rzeki 
Bialy. Narew i Bug, l<!cz~c sifJ okolo Serocka, 
wpadaj~ pod nazwiskiem pierwszej blizko Modli
na do Wisly. Obiedwie s~ splawne, a nawet pier
wsza od samego prawie zrodla swego. Narewka 
zas i Biala juz wsrod puszczy dozwalaj~ po so bie 
plyn~c czolnem i holowac drzewo. 

Mieszkancy niewlasciwie powierzchni~ ziemi 
na ktorej las rosnie, rownie jak okolic jego, nazy .. 
waj~ gorzyst~, kiedy z trudnosci~ nawet przycho
dzi rozroznic tam miejsca wyzsze, z kt6rych wody 
splywaj~. Grunt w puszczy bialowiezkiej jest roz
maity, najwi~cej jednak piaszczysty, co obok je· 
zior rozproszonych po }{raju i innych spostrzezen 
geognostycznych kaze si~ domyslac ze ta ziemia, 
jezeli niegdys nie byla dnem morskiem, to przy ... 
najmniej musiala ulegac cz~stym zalewom, a zwir 
wsz~dzie tam znajduj~cy si~ potwierdza ten domysl. 
W puszczy widac piasek mniej wifJcej pomi~szany 
z glinC!, kiedy w okolo, gdzie powietrze bardziej 
rozklada polepione cz~stki , glina ta cz~sto si~ 
w proch zamienia. Po miejscach nizkich i nad 
brzegami rzek ci~gle panuj~ca wilgoc i mnostwo 
roslin wodnych tworz~ czarnoziem, ktory, chociaz 
ugina si~ pod stopami, nie robi jednak trz~sawisk, 
procz tylko w jednej cz~sci puszczy, a z tej, da· 
leko na wsch6d przy skraju jej lez~cej, bierze po· 
czC!tek Narew. Rozmaity grunt, juz suchy i lek
ki, juz wilgotny i ci~zki' rna rozne stopniowania; 
najwifJcej jednak uderzaj~ niekt6re rozp-roszone 
po puszczy miejsca, wyzsze od powierzchni rzek, a 
nizsze od powitSrzchni ziemi na ktorej rosn~ drze-
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. wa. Tam to; na gruncie· wilgotnym, zyznym do pe
wnej gl~bokosci, wschodz~ liczne rosliny, a ziemia 
czarna, tlusta, zawsze wilgotna, za roztarciem w r~
ku wydaje wlasciwy so hie przyjemny zapach. Miej
sca ·te zyzne rozproszone po puszczy podobne s~ 
do owych urodzajnyoh wysepek na morzu, lub oaz 
posrod piaszczystej pustyni. Porownanie zyznej 

· ~iemi w puszczy cesarskiej ~o piaszczystej w sto
sunku 1 : 4 mniej wi~cej b~dzie trafnem. 

Chociaz podobne okolice zwykle nie obfitujf1 
w plody mineralne, jednak puszcza bialowiezka . 
nie jest ich zupelnie pozbawion~; znalezc w niej 
mozna rud~ zelazn~, nierzadk~ w Polsce i Litwie. 
Nie znaleziono dot~d bnrsztynu, ktory obficie znaj
·duje si~ w Prusach i dzisiejszem krolestwie po.l
skiem, okolo Lomzy, Ostrol~ki i po wielu miej
scach Litwy. Bye jednak moze ii sledzenie jego 
przyniosloby skutek poz~dany. Rz(!.czynski powia
da ze go dawniej znajdowano nad brzegami Narwi, 
ktora w znacznej cz~sci puszcz~ przeplywa. 

Liczne wsie i osady, wewnq.trz lub okolo puszczy 
bialowiezkiej rozsinne, urozmaicaj~ jej jedno
stajnosc. Na czele wszystkich kladQ wies Bialo
wiez~, jako glowny urz~d Iesny. Lez~c w srodku 
puszczy cesarskiej, byla pierwszem otwartem 
miejscem ktoresmy spostrzegli, jad~c przez p6l 
dnia ciemnym i g~stym Jasem. Nad brzegiem, w cie
niu wierzb i olszyny plyn~cej \VfJzykiem Narewki, 

. wznoai .siQ pagorek ponad wsi~ i jej gruntami. Tu 
August III kazal zbudowac don1 mysliwski, a Sta
nislaw August dodal dwa pawilony. \tVystawiony 
z drzewa, zawieral jednak wszystkie wygody ja
kich mogl z~d ac strudzony mysli wiec. Znalazl 
tam obszern:t salQ, w niej dwa kominki, a naokolo 
mnostwo drobnych pokoikow. z jednego si~ wy .. 
chodzilo na pagorek z wierzchu skopany, zarosly 
d~bami, gdzie byl pi~kny ogrod. Podworza zas 
gdzie niegdys zbierali si~ mysliwi i strzelcy, gdz.ie 
liczne .sfory psow czekaly niecierpliwie na znak 
do odjazdu, jnz dzisiaj niema sladu: socba wiesnia
ka zrobiJa z niego urodzajne pole. W okolo tego 
pagorka, po obu brzegach rzeki Narewki, ciqgnie 
sif2 60 przeszlo chat wie:njaczych wsi Bialowiezy, 
posrod nich koscio! i konieczna karczma. Cz~sc 
licznych domostw u stop wzgorka owego tworzy 
porz~dn~ ulic~, a inne, tu i owdzie bez ladu rozsia
ne, skJadaj~ drug~ mniejsz~ cz~sc wioski. W tej 
wsi przep~dzilismy trzy dni, robi~c ciqgle pieszo 
lub wozkiem wyprawy dla zwidzenia okolicy. Co
dziennie nowe zbieralismy wrazenia i spostrzeze-

nia, coraz wi~ksze widzielismy w niej piQknosci, 
szczuplosc jednak miejsca nie pozwala mi skreslic 
obszernego ich opisu. . 
Wracaj~c do wsi, nadmienic potrzeba ze wn~trze 

puszczy zawiera dwie inne osady czyli wioski, Te-
·ttemiska i Po~orzele, w niewielkiej jedna od drugiej 
odleglosci, Iicz~ce do 30 dymow, trzecia zas wio
ska, JJlasezoa, znajduje si~ na brzegu puszczy. Nao
kolo puszczy cesarskiej, oprocz tej strony gdzie 
ona graniczy z cz~scian1i prywatnemi, lezy rozsia
nych 24 wiosek, zostaj:}cych pod zwierzchnosci~ 
lesn~. Tam zyje lud rownie skromny jak jego 
chaty, rownie pro sty jak tuz rosn~ce lasy. Sq, to 
Rusini, w znacznej cz~sci Litwy zamieszkali, ci 
sami co dawniej zyli w dzisiejszej Galicyi, na Wo
lyniu, Podolu, Ukrainie , w ~lalorossyi i Bialej
Rusi. Ich j~zy k, r6zny od rossyjskiego, zbliza 
si~ cz~sci~ do niego, jak i do j~zyk6w polskiego, 
czeskiego i serbskiego. Jest to wielka gal~z ol
brzymiego Slowian pokolenia. 

Obyczaje i zwyczaje mieszl{ancow pnszczy bia· 
lowiezkiej tyle majq, narodowosci, tyle cech wla:.. 
sciwycb, ze zdaje SiQ iz W nicb 'vidziemy pi~· 
tno ludow starozytnych, niegdys zamieszkujq,cych 
te kraje. ~focnej budowy, w kazdej porze roku 
o dziani w ubi6r kr6tki, z grubego, brunatnej bar
wy sukna, sciq,gni~ty pasem rzemiennym, na no
gach maj:t rodzaj sandalow z kory 1ipowej zrobio
nych, tak zwane chodaki. Przyzwyczajeni do 
znoszenia niezwyklej ostrosci klimatu, przeby
waj~ ch~tnie w lasach, gdzie majq, mioq, liczne ro
dzaje dzikich owocow, grzy by i pasz~ dla bydla;· 
wol~ tu mieszkac, niz pracowac w polu, jak s~sie
dzi. Zycie to czyni ich zdolnerni do wszelkich za
trudnien w lesnem gospodarstwie i do polowania; 
dlatego biorq, ich na strzelc6w i straznikow do pu
szczy cesarskiej. "'\Vreszcie kraj ten, niebardzo 
ludny, rolniczy, nie rozwin~l dot~d przemyslu, 
ktory gdyby tam si~ powi~kszyl, zamieni!by t~ 
okolic~ lesn~ w obszerne dla ludzi czynnych i 
1)rzedsi~bierczych pole. Mozemy tu wspomniec ze 
w dawnych czasach jednym z obowi<!-zkow wiel· 
kich lowczych, bylo miec zwierzchnosc nad pu
szczami kr6lewskiemi. W Litwie trzymali wsie 
oddzielnie, zk~d na psiarni~ krolewskq, szly ospy, 
chlopow ~as z tych wsi nazyV\'ano mysliwemt·, a ich · 
podstaroscich podlowczerni. 

Wzajemne stosunki, stan wiosek na granicach 
puszczy, mala ich liczba i Iudnosc sprawia niezwy
czajn~ panuj'!c~ tu cisz~, ktora puszczy bialowiez. 
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kiej nadaje potita6 dziewiczego lasu; dlatego tez 
utrzymuj<! siQ w niej i s\vobodnie zyj'l! 'v 'hY tkie 
rodzaje zw.icrzqt co w niej mieszkaly od najda
wniejszych moze wiek6,v. 

"v puszcz y jest kilkanascie strai y. w browski e j 
w powiecie lcletnianskim jest jedno miejsce, Z\Va
ne StaJ'a Bialou;ieia, a niedaleko ztamt~d Za1n· 
czysko. Tu niegdys stal zamek dla kr616w poluj~
cych, a wieze jego bielq.ce si~ daly, bye moze, imi~ 
calej wsi i puszczy bialowiezkiej. Ci~gle wojny, 
a potem czas, zniszczyly slad powierzchowny tego 
zamku; lecz jeszcze dot~d drobne odlamki murow 
i czerepy potluczonych naczy1l. w lonie ziemi ob
ficie by,vaj~ znajdywane. W strazy hanowskiej, 
przy drodze z Hajno,vszczyzny do Bialowiezy, o 
mil~ blizko od pierwszej, lezy wzniesionc nieco 
miejsce nazwane Batorowq go7'fJ:, dlatego ze w tem 
miejscu mouarcha ow wielkie odprawil polowanie. 
Straz .Augu.stowska wzi~la swe imiQ od dw6ch Sa
sow, ktorzy tuzwykle przybywali na lowy i wziQli 
t~ cz~sc puszczy w szczegolniejsz~ sw~ opiekfJ. 
Miejsce okolo zrodla Jeralki w browskiej strazy 
zowie si~ Zu;ie1·zyrtce1n lrrolewski1n, co pokazuje 
przeznaczenie kiedys tej strony. U wazaj<!c jednak 
na obfitosc zwierzyny w puszczy, moznaby przy
puscic ze tu chowane byly tylko pojmane najrzad
sze zwierz~ta. W reszcie w strazy Le~niance jest 
miejsce obszerne, nazwane LVieznanou;, dlatego ze 
przez dlugi czas bylo niedost~pnem, z powodn 
mnost,va lomow i wywrot6w. 

Co do plodow roslinnych, znajdujemy je ,v sta
nie ktory przekonywa ze rolnictwo, a glownie go
spodarstwo lesne, zadnego nie zrobilo tn postfJpu. 
Widzielismy liczne gatunki drzew rosn~cych dziko 
na wJasciwej sobie ziemi, kt6re starzejt!c si~, dajq, 
po sobie miejsce nowym pokoleniom. Nie znajdzie 
tam drzew ociosanych siekier(!, g~stych szk6lek, 
lub porz~dnych plantacyj, z ktorych chelpiq, sifJ 
le~niczowie gdzieindziej, choc zadziwiaj<!ca mno· 
gosc drzew, ziol i krzew6w dostarcza przemyslo
wi i gospodarst,vu poiytecznego materyalu, a sztu
ce lekarskiej i cierpi~cym pomocnych srodk6w. 
Tak obszerna puszcza, rosn~ca dziko w stanie na
tury, nietylko jest rzadkiem i prawdziwie godnem 
widzenia miejscem w Europie, ale nadto daje my
sl~cemu rozlegle do uwag pole. PoswiQCRjC}:cy si~ 
lesnictwu z ciekawosciq, patrzy jak natura, bez po .. 
mocy czlowieka, piel~gnuje lasy, jak je zasiewa, 
daje im wzrost i czas smierci naznacza; jak spru
chniale, przez starosc powalone drzewa slui~ za 

Ksu~GA SWIATA. Cz. II. R. vr~ 

kolcbkQ no,vyn1 pokolenion1. Tu rnoze on pozna · 
potrzebr i ccchy drze,v, a ztf!,d \vypro,vadziu no we, 
obfite dla S\vcj nnuki postrzeicnia . .. 

Smialo po,viedzicc 1noina ii rzadko Jusu vv 8wje-
cie, ktoryby tyle rozmaitych gatunko\v Z\vi6rza 
za \vieral co pu~zcza bia}o,viezka. l{icdy w polu
dniowej i zachodniej Europie tak znaczuic wyt~
piono zwierzynQ, a we Francyi zaledwie trochQ 
sarn unikn~lo strzelca lub wi1k6w i lis6w; ]{iedy 
w Nicmczcch, gdzic mysliwstwo do rz~du nauk 
podniesione, Iedwie slad dawnej obfitobci zwicrz~t 
po lasach pozostal, a przypadkowe zabicic wilka. 
Iub rysia wQdrujCJ:cego z puszczy sla wianskiej sto 
pi or przyna.jn1niej zatrudnia opisem, tutaj pas~ siQ 
trzody dzikich 'volow, silny los i zubr spokojnie 
przebiegajf! bory i chrapy, zajadlydzik gniecic no
gami wilgotn~ ziemiQ, l~kliwa sarna pierzcha przez 
bujnc lesnc l~ki; bohr zyje nad brzcgarni rzek; 
niedzwiedz, ostrowidz i wilk przedzieraj'! siQ przez 
dzikie knieje, niedost~pne zaro 'lc, lub galQzie 
drzew obalonych· lis ryje krQte nory; orzel buja 
ponad wierzcholkami drzew najwyzszych, a tnno
gie robactwo i gady lQgn~ sifJ w nizinach. Zoolog, 
ro\vnie jak lcsnik, znajdzie tu rzeczy ciekawe, a 
my~liwy dozna zy,vego ukontentowania na sam 
widok najrzadszej zwierzyny. Obszerna rozleglo ~c 
i gluchc milczenie w okolo pannjC}:c:e sprowadzily 
tu takq. mnogosci zwierza; mysliwstwo zachowalo 
da wniejsz~ p.rostot~, a wynalazki, gdzieindziej po
czynione dla uprzyjemnienia tej rozryw ki, tutaj 
mozna smialo odrzucic. 

Gdybysmy starannie przejrzeli dziela autor6w 
ktorzy pi ali o z'vierz~tach w Litwie i Polsce, zna
lezlibysmy wiele gatunkow, wyliczonych i por6-
wnanych z temiz samemi gdzieindzicj mieszkaj~· 
cemi gatunkami, a zarazem niejednQ wzmiankQ 
o tych, ktore tutaj nawet uwaiane byly za osobli
wsze. Toz samo mozna powiedziec o rzadkich 
ziolach i kwiatach tu rosn~cych i poczynic nad 
niemi wiele interesuj~cych uwag, jak r6wnie o sta
nie las6w, ich rozradzaniu si~, 0 wzroscie i trwalo-
sci drze,va i t. p. . 

1i\1szakze tylu, korzystajq.c dzisiaj z pary, pQdzi 
unosic sig nad pi~knosciami Alp lub Renu; podzi
wiac cuda dw6ch stolic Zachodu, badac i uczyc si~ 
w · obcych stronach; czemuz nikt nie pospieszy 
z rownym zapalem do puszczy bialo,viezkiej, gdzie 
znajdzie bogaty materyal do nauki, krajobraz nie
ust~puj~cy w powabach zagranicznym, a stokroc 
milszy~ bo na swojej roztoczony ziemi? Tatn wi~c 
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spieszcie, turysci i badacze, a nie zawiedzie si~ zu- na zubry i losie polowan, ale nie mf,lmy zadnego 
den z was, lecz owszem kazdy zbogaci umysl, naukowego opisu, chociaz do tego miejsce daje 

. podoiesie ducha, a rezultatem bad an i spostrzezen jaknajobszerniejsze pole. Moze ktory z naszych 
przysluzy si~ ogolowi.. · naturalistow przysluzyc si~ nam zechce podobn~, a 

l(oncz~ ten pobiezny opis tylu nagromadzonych dzis, przy wzrastaj~cym post~pie przyrodoznaw· 
. bogactw ~ pi~knosci wzmiank~ ze mamy juz nieje- stw·a, tak potrzebn~ prac~. 
den opis puszczy bialowie.zkiej, slawnych w niej _ Leopollt Hubert . 

.. 
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Zdaje si~ ze niema nic na swiecie smutniejszego, 
: nic bardziej ckliwe budz~cego w nas wrazenia, jak 

owa nieczynna massa afrykanskiego l{!du, te blizko 
500,000 mil kwadratowych, lez~cych odlogiem od 
pierwszych dni stworzenia. Smutna dla oka, gdyz 
daremnie wzrok nasz szukalby na jej powierzchni 
widoku, na kt6rymby jakos radosniej mogl spo· 
CZt!C, ktoryby iywszem mog! W duszy naszej od
bic si~ wrazeniem; smutna dla mysli, gdy przerzu
caj~c pami~ciq_ dlugi szereg minionych 'viekow, 
.nie znajdujemy .w calej jej prze ... zlosci ani jednego 
wspomnienia, ani lekkiego nawet sladu czynnego, 
dziejowego zycia.. l\Iogila Jub grobowy kamien 
smutne w nas budz«! uczucia, smutne nam w sercu 

· poruszaj(}r struny i rzewn~, t~skn~ po nich przegry
waj~ nut~: ale krzepi nas zar.azem mysl ze to cze
go placzemy, to co dzis martwe i zimne, zylo prze
cie kie<ly8, ze mialo swoj peryod zycia. ~1ysl 0 

smierci sama przez ~ifJ zawiera juz w sobie·mysl o 
zyeio. Tylko to maze omierac, co kiedys zylo; 
... ~fryka zas nigdy nie zyla, a wi~c nie moze mie¢ 
dla nas nawet uroku wspomnien. Sen wieczny, 
apatia jakas, 'niby zakl~cie, niby gniew Boiy, 
ogarn~ly j~ i ci~z~ na niej dot'!d, trzymaj~c j~ cj~ .. 
gle w zelaznej swej dloni. Rzuciwszy okiem na 
kart~ Afryki i zastanowiwszy si~ nad obecnym jej 

· i przeszlym stanem't mimowolnie rodzi si~ w nas 
mysl o niesprawiedliwosci przyrody~ co w tak 
krzycz(!.cy sposob uposledzila trzeci~ cz~sci nasze
go swiata~ Ponnre pustynie srodkowej Azyi, drze
mi~ce w letargu koczuj~cego bytu, mialy przecie 

. swe peryody zycia, jakkolwiek krotkie wprawdzie 
i chorobliwe, ale je mialy; dorzucily ony swe slo
wo do j~zyka dziejow powszechnych, i choc krwa-
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wemi gloskami wypisa!y na ich karcie imiona 
swych bohaterow, Czyngisa i Tymura. Afryka tyl
ko zawsze i nigdy nic. Ale z drugiej znow stro· 
ny nie b~dzmy tak skorzy do obwiniania przyro· 
dy o niesprawiedliwosc jakiej si~ dopuscila wzgl~ .. 
dem afrykanskiego polwyspu. Spojrzyjmy raczej 
oa jego polnocne wybrzeze i cz~sc wschodniego, 
az do ciasniny Bab-el-~1andeb. Prawda ze drobna 
tylko ta cz~stka zdolala ocalec, wydrzec si~ nico
sci jaka caly ·ogarnia p6!wysep; prawdaze to jest 
jedyny puis bij~cy zyciem w zimnem z reszt, ciele 
Afryki. Ale za to na tej malenkiej przestrzeni ze
srodkowaly si~ mysli i dzialalnosc wielu wiekow 
i pokolen. Czynne, dziejowe zycie narod6w zaja .. 
snialo tu w ca!ej swej pelni. SzczEJsliw~, wybran~ 
t~ cz~s.tk~ jest, jak wiadomo. slawna dolina Nilu i 
!agodny ku p6lnocy spadek gor Atlasn, tworz~cy 
poludniowe wybrzeze srod-l~dowego morza. Egipt 
starozytny wydal najprzod kolonizatorow Europy; 
nast~pnie mial swq epok~ Ptolomeuszow; pozniej 
macedonski bohater wybudowal na jego wybrzezu 
Aleksandry~; jeszcze pozniej chrzescianizm i isla
mizm silnie si~ w nim odezwaly, j nakoniec naj· 
wiEJkszy geniusz nowych wiekow stan~l zwyci~z
k~ sw~ stop~ na urodzajnej jego ziemi i chcial go 
uzyc za narz~dzie dla dopi~cia celow olbrzymiej 
owczesncj polityki Francyi. Slowem niema wa· 
zniejszego faktu w dziejacb rodu ludziego, w kto
rymby choc posredniego ni~ przyj~la udzialu 
szcz~sliwa dolina Nilu. Przechodz<!c z kolei z E· 
giptu na zachod w~zkim pasem wybrzeza, znajdu
jemy bohatersk~ history~ Kartaginy, ktorej po
cz(}tek ginie w poetycznych podaniach o Dydonie, 
a nast~pne wieki jasniej~ imieoiem Hannibala, 
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• • 



• 

27 . . 

owego wodza nad wodze, kt6ry pierwszy z zyjC}
cych zostawi} swe slady na granitowym grzbiecie 

· ~lp niebotycznych i wskazal drog~ Karolowi 
Wielkiemu i Bonapartemu. Nast~pnie pierwsze 
wieki chrzescianstwa, wielkie w~drow ki. narodow 
silnym si~ tu odzywaj~ odglosem, a islamizm roz\vi
ja si~ ns tym gruncie do najswietniejszych swoich 
wynik6w. Dalej w znacznej cz~sci staje si~ to 
wybrzeze widowni~ jednego z najwi~kszych wy
padkow tak zwanej sredniej historyi, krzyzowych 
wypraw. Pod murami Tanisu umiera ow wielki 
krucyat i w ogole calych srednich wiekow boha
ter, Ludwik IX, slusznie za zycia swifJtym nazwa
ny, prawdziwy przedstawiciel, wyraz tych czasow, 
bo kojarzC!CY w swej osobistosci wszystkie warun
ki i cechy sredniowiecznego byta. Nakoniec Abd
el-Kader, geniusz mahometanski najnowszych cza
s6w, opromienia je slawq. powodzen swego barba
rzynskiego or~ia, ktory tak dlugo zdola! si~ opie
rac doskonaiej europejskiej strategice. A wi~c 
nieudoJnosc ze tak powiem afrykanskiego p6lwy
spu wynagradza nam ta drobna jego cz~stka, na 
kt6r~ przyroda zlala wszystkie swe dary, kt6r<A so ... 
wicie uposazyla we wszystkic warunki potrzebne 
do silnego rozwiru~cia Sif; dziejowego i swietn~ 
wroi~ce jej przyszlosc. Pobiezny ten rzut oka na 
losy p6lnocnego wybrzeza Afryki tlumaczy nam 
naleiycie owo ogolne 'v calej Europie zaj~cie, z ja
kiem wszyacy chwytaj~ wiadomosci dotycz(!ce 
obccnego polozcnia kraju, ktory si~ szczyci tak 
bogat~ kart~ swoich dni ubieglych. Coi dziwnego 
ze ziemia tak historyczna, pole tak obfitych dzie· 
jowych wypadkow zywy w nas budz~ in teres? Nie 
dziw ze szczeg6ly o zyciu, zwyczajach i obycza
jach plemienia zamieszkuj<!cego dzisiaj te strony, a 
z ktorem Francya toczy boj tak zacifJty w sprawie 
·cywilizacyi, czytane s~ wsz~dzie z niewypowie
dzian~ ciekawosci~ i zajfJciem. Dodajmy jeszcze 
do tego ze rzeczywiscie ze wszystkich narodow 
lez~cych dot~d po za obr~bem cywilizacyi, zaden 
nie moze w nas tyle obudzic sympatyi, ile plemio
na zamieszkujq.ce polnocne wybrzeza Afryki. S~ 
to ludzie zdrowi, silni, zwinni i niezwykle pi~kni; 
przytem pelni energii i poetycznego dncha, od· 
waini, przebiegli; nie dziw wifJc, powtarzam, ze 
posiadaj~ silny urok dla badawczego umyslu Eu
ropejczyka. Dlatego to publicznosc naszej CZfJSCi 
swiata mile przyjmuje ksi~zki i artykuly wycho
dzq.ce w tyro przedmiocie, i liczba tych ostatnich 
nieledwie ze z kazdym dniem si~ powi~ksza.. P. 

• 
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Feliks ~fornand ·wydal zeszlego roku t_otnik·, za .. 
wieraj~cy wiele ciekawych i nowych szczegol6w 
o mieszkancach Algiera, owoc kilkoletniego swe
go pobytu w Afryce. Mi~dzy innemi znalazlem 
w nim probk~ vendetty Kabylow.. Jest to opis 
zdarzenia wzi~tego z podan ludowycL, trafhie ma
luj~cego jedn~ z wybitnych stron charakteru kr~\
jowcow, mianowicie stron~ silnych, gwaltownych 
ich uczuc, ktor~, z pewnemi rozumie si~ odn.1ianami, 
wyplywaj~cemi z roznic narodowosci i stopnia 
oswiaty, znajdujemy u wszystkich gorali. Posta
nowilem pC\dac to zdarzenie do wiadomosci czy ... 
telnikow, s~dz<!C ze b~dzie w stanie i z ich strony 
obudzic pewne zaj~cie. Mamy tak liczne opisy 
vendetty korsykanskiej, weneckiej, hiszpanskiej i 
innych poludniowyeh narod6w, 0 kabylskiej zas, 
w naszej przynajmniej literaturze, nie mielismy do
t~d zadnej jeszcze wzmianki. Winienem w koncu 
dodac ze wlasciwie mowi~c nie tlumaczylem pana 
Mornnnd; wzi'!lem z niego jedynie fakt sam, samo 
zdarzenie , obrabiajq.c cz~sto szczegol y jego we
dlug wlasnego sposobu widzenia rzeczy; robilcn1 
wreszcie cz~ste wyrzutnie ·miejsc mniej, o ile mi siQ 
zdowalo, zajmuj'!cych, uwydatniajC~;C natomiast to 
co znajdowalem godniejszego uwagi. 

* 
* * 

Na'wschod od Algteru, w okolicach slawnego 
w dziej&ch ostatnich wypraw Francuzo\v do ... ~fry· 
ki nadmorskiego miasta Bozy, przebywaly dwa 
nieprzyja.zne sobie od wieko\v plemiona: Uled
Abd-el-Diebar i Beni-ldier. Nikt dokladnie nie 
wiedzial 0 zrodle tej zawisci, objawiaj'!cej si~ szcze
golniej w straszliwy zawsze spos6b mi~dzy pa
nuj~cemi rodzinami w dwoch nieprzyjacielskich 
hordach, ktore w chwili naszego opowiadania 
przedstawial z jednej strony kaid Ahmet-ben-Mo .. 
harned, z drugiej zas kaid Ho.lleb-Bursali.. Sa.mi 
nawet ci dwaj zaci~ci nieprzyjaciele nie umieli 
zdac so hie sprawy z uczocia zemsty jakiem jed en 
ku drugiemu palal. Przyczyna ktora por6znila ich 
przodkow znik!a we mgle czasu i nie doszla do 
ich pami~ci.. Ale po co im bylo wiedziec o niej? 
Dose ze vendetta byla tradycyjn~, przechodzi!a 
z pokolenia na pokolenie, z ojc.a na syna, a wi~c 
syn wierzyl w ni~ jak w proroka. Kabyl, jak ka
zdy goral, nie ujmie wolnego s'vego zycia w zadne 
stale formy ani towarzys.kie, ani panstwowe; 
nie znizy on dumnego swojego czola, nie nagnie 
hardego karku przed powag~ zadnych ustaw, a 

\ 

• 

• 
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t<~m san1em nie nda si~ do nich po zado 'c uczy
nienie w razie \vyrz~dzonej mn krzy\vdy, Jecz po
przysi~ze wieczn~ nieprzyjacielowi zem ·t(J. Ze 
zas tyn1 nieprzyjacielem jest takze Kaby I, rownie 
jak on z'vinny i przebiegly, potrafi wiQO prawie 
zawsze unikn~c skutkow tcj ze1nsty, zr~cznie 
ominie zasadzki, a choc mu sig na\vet zdarzy 
wpa ~ d TN kt6r<!, j eszcze zdola z niej ujsc niekiedy 
calo i zdrowo. Jezeli zas padnie jcj otiar~, wow
czas n1iejsce j ego w vendecie zaj1nie yn lub naj .. 
bliz~zy krewny. I tak podobne sto nnki trwaj~ 
niezmi crnie dlugo; bo choc obie strony w jaki 
b~dz spo ·ob przenios~ si~ ua lono proroka, to 
vendetta przez to bynaj1nniej nie ustaje, przecho
dzi ona na dzieci, "\Vnuk6w i t. d., nz do nieskoi1-

.czono~ci_, dopoki nie zginie ostatni z rodu. Tym 
sposobem nic dziwnego ze jakie d\vuno.ste lub piQ
tna~ te pokolenie traci pami~c pier,votnej jej przy
czyny, co n1u zreszt~ wcale nie przeszkadza prze
cho,vywac j~ jaknajwierniej \V 8WCj piersi. 
- PiQc lat przed zajscien1 ktore zamierzo.m opo
wiedziec nlubiona wielblC!dzica Bnr al'ego, kaida 
(wodza) Beni-Idzcr"ow wydala na :\vi at przesli
cznego ~utnca, ktorego 'vla ~ ciciel po tano,vil wy
piel~gno\vae 'vln ll<! r~kq, i zajC!c siQ osobi.' cie jego 
ulozenien1. Po uply,vie w~pomuionych lat pi~cin, 
kiedy z\vierzQ piQknie si~ odhodo,valo i n1ialo 
jnz dose sily aby uniesc na s\vym grzbiecie jezdz
ca; kiedy nndto okazalo si~ niezwykle zmyslnem 
i przywi~zanem do S\vego pana, tak iz na ski
nienie jego przyl\.l~kalo na przednie nogi i zda
walo si~ an1e poczuwac do obowi~zku clz,vigania 
tego ktory jc zywi: kiedy 'vre zcie Bur ali do te
·go stopnia rozmilo,val si~ 'v nicn1, iz glosno i przed 
wszystkie1ni tnowil ze nje oddalby go za ca}e 
stado: kaid Aclunet., nieublagany pudkobierca 
vendetty przodkow, postanowil mu je u krasc, choc
by z narazeniem zycia. Zgromadzil wi~c natych
miast cz}onko\V S\Vej rodziny, wyjawil im SWOj 
zamiar i prosil aby n1n \V nim dopomogli. Ze stro
ny tycb ostatnith rozumie si~ nast~pila zgoda; te
go l.;amego dnia nlozono ealy plan 'vypra,vy, opa
trzono kurki strzelb , pociq.gni~to krzywe ostrza 
jatagano'v, poprobowano kol'H~e sztyleto'v i z wy
razeln ,,}\.llah ,. na ustach, z uczuciem zemsty 
w sercu, wyrnszono w drogQ. 

·· Przybywtizy w nocy do celn swej wycieczki, 
_\.hmet i wierni jego towarzysze otoczyli siedzib~ 
Bursalego, rozstawiaj~c si~ w taki sposob mi~dzy 
drzewami i g~stem, wysokiem zielem, aby sami 

nie b~d'!c widziani, mogli z pierwszym roz )wi
tem rozpoznac wszystko co sifJ 'v niej dziac b~dzie. 
DopifJli S\vego celn najwyborniej; bo rano, skoro 
si~ rozbndzi]a osada, od razu poznali z miejsca, 
w ktorem byli ukryci stajni~ ulubionego wielbl~
da. Najprzod ze ru0h okolo niej byl znacznie wi~
kszy anizeli przy innych powtore, ze sam Bursali 
par~ razy do niej zaglq.clal. Nastala wreszcie pora 
wypQdzenia trzod w pole. Razem z innetni wy
prowadzono na dw6r pi~kne ~wierzQ kaida ple
mienia Beni-Idzer. Dojrzalo je natychmiast bystre 
oko Ahmeta, i w jednej chwili odgadlo ze to to 
samo, dla' ktorego tak trudn~ i niebczpieczn~ 

przedsiQwzi~l 'vycieczk~. I zablysla \V ognistem, 
nami~tnem oku poludnio\vca, obok uczucia zemsty 
ktorem byl jedynie dot~d przejfJty, niepohamo· 
'vana Zf!dza posiadania wspanialAgo wielbl~da. · 

Nie wycbodzCJ:C jeszcze z zasadzki, wszyscy 
w6wczas nadz wyczaj pilnie jQli sledzic kiernnelt 
w ktoryin \vyruszono na pastwiska; nast~pnie zas 
z nieslychanq, ostrozno ~ ci~ przedzieraj~c si~ przez 
g~ste krzaki lnb pelzaj'!c 110 zicn1i, wyruszyla szajka 
Z dotychczaSO\Vego ukrycia, maj~c na uwaznem 
oku kazde poruszenie trzody i staraj~c si~, jak 
kolwiek z daleka' po --t~powac za niQ. ·lnd wslad. 

Slonce jnz wzeszlo bardzo wysoko, a ze niebo 
bylo czyste, \Vi~c nadzwyczaj jaskrawie ''vienilo i 
sk \Var byl nie do zniesienia, kied y zm~czone sta
da przybyly na miejsce. Blonie na ktore je rozpu
szczono zalegala niczem niezaklocona cisza, tak 
iz kazdy nieledwie ruch zwierza spokojnie sku
bit1cego traw~ dolatywal wpra,vnego ucha zacza
jonych J\:aby}O\V, }{torzy l'OWDiez, zatrzy1naw.szy 
si~ w poblizkirn gaju, czekali dogodnej chwili 
dla rozpocz(Jcia dzialan. Kiedy jnz 'vszyscy ln
dzie Bnrsalego powr6cili do S\vych zajQc okolo 
dotnn, poruczajac straz nad trzodami jednemn 
ty1ko pasterzowi i d,vom wiernym psom, na
wyklym do pelnienia swych obowi~zkow, gdy 
wreszcie i ten jedyny stroz, zwalczony nuz~cym 
spiekiem pal~cych promieui poludniowego slonca, 
usn~l i psy u n6g i~ jego pokladly, ... ~hmet 
wraz z wiernemi swemi towarzyszami \vyrnszy! 
z zasa<lzki. 

Juz si~ wydostali na czyste pole, juz zr~cznie 
posuwaj~ sifJ pomi~dzy trzod~ i wprost zmierza· 
j~ ku celo \Vi swej wycieczki. Lecz odglos jak
kolwiek lekich ich krok6w ni~ uszedl czujnego 
nawet we snie ncha psow, ktore natychminst stra· 
szliwie pocz~!y. njadac. · 
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Stojcie! zawolal1\.hmet, kryj~c si~ starannie 
za szerokiemi barkalmi jednego ze swych towa
rzysz6w. Czy macie dose odwagi, bracia moi, aby 
sami bezemnie pojsc naprzod i schwytac wielbl~
da? Pasterz bowiem lada chwila ·musi si~ rozbu· 
dzic, a w6wczas pozna mnie on niew~tpliwie, Bur
sali dowie si~ o wszystkiem i przyb~dzie do na
szych siedzib upomniec siQ o krzywdQ jak~ mu 
WJrzqdzamy w tej chwili. 

.r\:hmet mowil w tej chwili jak prawdzi\vy l{a
byL kt6remu moze zaden na S\viecie plemiennik nie 
wyr6wna w smialosci' kt6ry nie ul~knie si~ spo
tkac oko \V oko chocby z dziesifJC razy silniejszym 
wrogie1n. ale kt6ry zarazem nie lubi naraiac si~ 
bez potrzeby i stawia przebieglotic jesli nie 'vyzej 
od waleczno~ci, to przynajmniej na r6wni z ni~. 

Towarzysze jego odpowiedzieli mu: ,,Nie boj 
si~, kaidzie! Za chwil~ pasterz ten usnie snem tak 
t\vardym, ze go nic z niego nie zdola rozbudzic. 
Bur. ali o nicze1n si~ nie tlowie; smierc bowiem jest 
uporczywie milcz~c~.'' 

[ nie tracqe czasn, kilku oddzielilo si~ od bandy 
i w mgnieniu oka otoczylo z dwoch stron pasterza. 
Nies~cz~Aliwy nie zd~zyl trzy razy wymowic ,~Al
lah·:' gdy swiezo wyostrzone zelazo jataganow 
przeei~lo mn oddech. 

Psy jednak coraz mocniej szczekaly i walecznie 
bronily przyst~pn do wielblq,da. Jakkolwiek sie
dziba Bursal ego oddalon~ byla od pastwisk prze
szlo o godzin~ drogi, nalezalo si~ jednak obawiac 
aby odglos tycb rozpaczliwych ujadan nic dole
cial u ... zu Beni-ldier'6w. 

Te psy strasznie natn tu s~ nie na r<Jk~, rze
cze jeden z bandy; wartoby si~ ich pozbyc, a na
wet trzeba koniecznie, chocby to przyszlo naj
drozsz~ okupic ofiar~ . 

_..\.frykallska krew l{abylow podniosla si~ juz 
w tej cbwili do naj\vyzszej swej temperatury, pod
sycona pod,v6jnym bodzcem: zemst~ i nadziej~ 

lnpu. 
Dwaj najcelniej z nich strzelaji!CY \vyj~li z za 

pasa pistolety i naumyslnie zblizyli si~ ku wiebl~· 
dowi. Psy natychmiast rzucily siQ do nich, lecz je
dnocze~nie zab1ysly dwa plomyki, dwa wystrzaly 
rozlegly si~ niezmiernie glosno w spokojnem po
'vietrzn i U\va kl~by dymu otoczyly martwe szczf}.t
ki wiernych zwierz~t . 

- Teraz czempr~dzej zaganiac trzody, wola 
.. ~hmet, ile kto moze! Mlodego wiebl~da bior~ na 
siebie. Dalej bracia! w drog~! R~cz~ ze odglos na-

• 

szych wystrzalow z!owieszczo zadr.ial w uchu 
Bursalego. . 

Tymczasem przezroczyste prze tworza zalegly 
g~ste, biala.we chmury, i juz nawet ob:fity, orzei
wiaj:tcy deszcz pocz~l si~ z nich wydobywac. 

- Przeklenstwo, zawolali wszyscy, deszcz od
wilzy ziemi~ i ~lady stop naszych zostan~ siQ na 

. ' . nieJ. 
- 1\tlniejsza o to, odpowie z zimn~ juz krwi~ . 

l{aid-Ahmet, trzymaj~c za uzd~ wielbl~da i przy
patrujC!c mu SifJ swem nami~tnem spojrzeniem. Al-
boz niEhna na to rady? alboz nie mozna zmylic 
najprzebieglejszcj pogoni? Zamiast powracac 
zwykl~ drog~, udamy siQ ku wzgorzom JSzalatah, 
przedrzetny si~ przez Amalu i Tagebat, a nastQ-. 
pnie brzegami U ed-el-Kebir'u niepostrzezeni do
staniemy si~ do naszych siedzib. Zobo.czemy czy 
Bcni-Idzer·owie znajd~ nasz slad na takiej drodze.! 

Cala szajka pochwalila przytomnosc umyslu wo
dza i udano si~ niezwlocznie wskazan~ przez nie
go drog~. 

Deszcz nie przestal padac ani na chwil~ i ziemia, 
juz rozmi~kla , uginala si~ pod stopami ·ludzi i 
zwierz~t. To znacznie utrudnilo poch6d, tak iz 
wieczorem dopiero zdolano przybyc w okolice 
Szalatah. Trzeba bylo koniecznie wypocz~c; nie 
dla luuzi, bo l{abyl, kiedy przyprowadza do skut
ku zamiary ktorc zemsta wykolysala w ognistej 
jego wyobrazni, nie m~czy si~ nigdy, nie ustaje; 
zem ta pod,vaja, potraja fizyczne jego sily i tak 
go calego ogarnia, ze opr6cz niej zadncgo w6w
czas nie jest w stanie doznac wrazenia. Nie dla 
ludzi wi~c, mowi~, ale dla trzody musiano wypo
CZC!d parQ godzin w Szalatah. 

Zt<!d najodludniejszemi manowcami (przechodzi
li bowiem przez ziemie plemienia zostaj~cego 
w zwi~zku przymierza z Beni-Idzerami) zd~iali 
Kabyle ku brzegom Ued-el-Kebir'u. ie zas grunt 
pod wplywem nieustannie padaj~cego deszczu do 
tego stopnia zrobil si~ gliniasty, iz najdokladniej 
wyciskal na swej powierzchni slady ich stop, uzyli 
przeto jeszcze innego srodka by zmylic pogon~ 
w razie gdyby ta zdolala wykryc kierunek ich u
cieczki. Jest to spos6b bardzo zwykly i znany u 
Arabow, ale mimo to doskonale odpowiadaj~cy 
celowi. Polega on na tern ze ci'!gnie si~ woly i 
wielbl~dy za ogon i samemurowniez post~puje si~ 
tylem. Jakkolwiek, powtarzam, prosty ten spos6}) 
znany jest powszechnie Kabylom, niepodobna je
dnak odgadn~c miejsca w kt6rem zostal uzyty, i 
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z tej przyczyny mozna wybornie za jego pomoc~ 
omylic pogon. Chwycono si~ wifJC obecnie tego 
srodka. Pochod znacznie siQ przez to opoznil, ale 
za to wi~ksza byla pewnosc uniknienia spodzie. 
wanych ze strony Beni-Idzer'ow poszukiwan. 

NastfJpnego dnia przebyto szcz~sliwie Amalu i 
Tagebat i dostano si~ na brzeg Ued-el-Kebir. Tu 
juz CZQSCiCl! korytem rzeki, CZfJSCi~ skalistemi jej 
wybrzezami, po zwalczeniu tysi~cznych zawad i 
niebezpieczenstw, banda przybyla nareszcie do 
swych siedzib, wsrod radosnego okrzyku witaj~
cych j~ domownikow, winszuj~cych jej szcz~sli
wie dokonanej wyprawy. · 

Nast~pil podzial zabranej trzody. Kazdy kto 
ucz~stniczyl w wycieczce otrzymal . rown~, przy· 
padaj:}C~ nan cz~stk~. W odz zachowal sobie tylko 
mlodego wielbl~da, piescil si~ z nim, calowal go, 
karmi! sam, poi!, ale szczerzej daleko i silni<~j pie
scila jego uczucie zemsty mysl, ze zdolal zadac 
cios tak bolesny smiertelnemu swojemu wrogowi. 

·• * * 
Tymozasem, jak to przewidzial Kaid·Ahmet, od

glos dwoch wystrzalow o~il SiQ az 0 sciany sie
dziby Bursalego. Niezwlocznie wyprawiono po
slancow, dla dowiedzenia si~ o jego przyczynie, 
ktora tajemnym jakims niepokojem napelnila ser· 
ce kaida Beni-Idzer'ow. We dwie godziny potcm 
powrocili wyslani ludzie, z wiadomosci~ iz zale-
.dwie mniejsza polowa licznej jego trzody wystra
szona bl~ka si~ po bloniu, okolo trupa zabitego 
pasterza i ps6w zastrzelonych. 

Z febrycznem drzeniem gniewu i rozpaczy wy
sluchal wszystkiego Bursali i przysi!!gl na wlasne 
zycie ze nie daruje krzywdy. 

- Braoia, rzekl do zgromadzonych krewnych i 
towarzyszow, nie zmruz~ oka, nie wezmfJ nic do 
ust, nie zsi~d~ z koilia, dopoki nie wynajdziemy 
sprawcow tej zniewagi, dop6ki ostrza naszych ja
taganow lub kule celnych naszych strzelb nie wy
prawi~ na tamten swiat mordercow naszego kole
gi. Niechze przynajmnh~j dusze ich w ci~gu cale
go przyszlego zycia sluz~ mu za niewolnikow. 

Wyprowadzono natychmiast ze stajni r<!cze, zgra
bne rumaki; silni, zwinni, zagrzani zemst~ jezdzce 
wskoczyli na hogate ich siodla, ·a dlugie flinty, wi
sz~ce na ich ramieniu, blyszczaly jakby ze zlota, 
choc nie przegl~daly sifJ w nich sloneczne pro· 
xnienie i choc g~sty, krop1isty deszcz je moczyl. 

Jednoczesnic w r6znych kierunkach wyslani 

na zwiady s!udzy powrocili bez zadnego sl~du. 
Sam wi~c Bursali udal si~ na pastwiska i z niewy
powiedzianem uczuciem zalu i zgrozy rozpoznal 
na wilgotnej ziemi slady stop swego ulubionego 
zwierz~cia. Domyslal si~ on po cz~sci ze sprawc~ 
wyrz~dzonej mu zniewagi jest Ahmet; nie mog~ 
wszelako bye tego pewnym, i z tej przyczyny za .. 
niechal natychmiastowej wyprawy do jegosiedzib. 
Przez kilka godzin sam obchodzil w roznych kie
runkach pastwisko, az wreszcie wynalazl slad ucie
czki. Pod(!zyli wi~c wszyscy drog~ wiod~c~ do 
Szalatah. Dott!d wszystko szlo jaknajlepiej. Ci~
gle nowe napotykano skazowki, swiadCZf!Ce 0 nie 
dawnym przechodzie przez te miejsca bandy z u
wiedzion:J: trzod~. Lecz juz za Szalatah cz~sci'! 
twardy, skalisty grunt' cz~sci~ przeciwny slad 
kopyt, spowodowany przez wyzej wzmianko- · 
wany sposob postfEpowania tylem, ktorego uzy .. 
li towarzysze Ahmeta, zbil zupelnie z toru go~ 
niC!cych. Wiedziony jednak tajemnem jakiems 
przeczuciem, udal si~ Bursali, jakkolwiek inn~ zu
pelnie drog~ anizeli Dzebar' owie, na brzegi U ed· 
el-Kebir, i szcz~sliwem dla niego zrz~dzeniem lo
su przybyl na nie wlasnie w tem samem miejscu, 
w kt6rem banda Ahmeta weszla w koryto rzeki . 

• 

P oznal od razu Bursali na gliniastej ziemi sla-
dy kopyt swego wielbl~da i znow odzyla w nim 
nadzieja wykrycia swych wrog6w . . Nadzieja ta je
dnak nie potrwala dlugo. Za chwil~ rozpocz<!l si~ 
ten sam grunt skalisty, ktory go juz raz zbil z toru. 
Nie bylo zadnej pewnosci w ktor~ stronfJ ·nale
zalo si~ udac. Wi~ksza cz~sc towal:"zyszow Bursa .. 
lego, znuzona tym prawdziwie nad ludzkie sily, bez 
odetchnienia odbytym pochodem, zaczfJla juz upa
dac na duchn, w~tpic o skutku swych poszuki,van 
i rozpacz wkradla si~ do ich sere pelnych przed
tem energii. Jeden tylko wodz ponury, milcz~cy 
marszczyl nieustannie gQste brwi i czolo; widac ze 
mysl jego silnie pracowala, nie daj~c si~ zwalczyc 
wycienczeniu silfizycznychi oczywiscie zawiedzio
nej juz, jak SifJ zdawalo, nadziei. Naraz rozpogo
dzilo si~ jego opalone, pelne wyrazu oblicze. 

- Coz poczniemy? zapytano go ch6rem. Wi
dzisz nasze znuzenie, nie W<!tpisz zapewne o na
szych, rownie jak twoje szczerych, ch~ciach wy
szukania wroga, co nam wszystkim tak srog~ wy- . 
rz~dzil zniewagQ; ale c6z pocz~c? ani oka, jui za
dnego sladu... Oczy twe, wodzu, zdaj~ si~ nam 
m6wic w tej chwili, ze mysl jakas nowa blysla ci 
w glowie; moze ta mysl bfJdzie szcz~sliwa ... moze 
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masz jakie podejrzenia ... moze ci 
tajemne przeczucia: .. powiedzl 

co ·mowi~ jakie I nasze ucho, daj&c znak rozpocz~cia uczty, wow

- Bracja! rzecze pewnym glosem Bursali, jak 
Bog jest tylko jeden i jeden jego prorok prawdzi· 
wy, nikt inny nie moze bye sprawc(} kradziezy 
·tylko ow nienawistny mi od dziecinstwa, smiertel
ny wrog calej mojej rodziny i calego naszego 
plemienia, w6dz Uled-Abd-el-Dzebar'ow, Ahmet
ben-Mohamedi Jakkolwiek droga ktOr:}smy prze
byli nie prowadzi do jego siedzib, wybral on j~ 
naumyslnie:- aby zmylic nasz~ pogon. Wypocznij
my w tern miejscu, a tymczasem niechaj dwoch 
najroztropniejszych z bandy uda si~ wprost do 
ziemi Ahmeta i wywie si~ nalezycie o wszyst
kiem. 

Rozkaz zostal spelniony niezwlocznie. 
\Vr6cili poslancy. Jeszcze nie zdq,zyli ust otwo

rzyc, gdy Bursali wyczytal im z twarzy ze nie 
omylil sif2 w swem mniemaniu. 

Rzeczywiscie widzieli oni swiezo przyp~dzone 
trzody i mlodego wielbli!da mi~dzy niemi poznali; 
slyszeli radosne okrzyki zwyci~zc6w, ich naigra
wania si~ nad Beni-Idzer!ami i dostrzegli nadto 
ogromne przygotowania do uczty, w kt6rej cale 
plemi~ gotowalo si~ przyj:}c udzial, z przyczyny 
szcz~sliwego powrotu wodza z trudnej, niebezpie
cznej 'vycieczki. 

- B~dziemy i myna tej uczcie! zawola Bursali, 
i wyraz szcz~scia i wscieklosci opromienia jedno· 
czesnie ciemn~ cer~ jego oblicza. Natychmiast 
bracia na konie; przyb~dzlemy jeszcze na czas i 
,przyjmiemy godny udzial w radosci naszego 
wroga !'' 

Siedziba ... t\.hmeta znajdowala si~ na wzgorku, 
wznosz~cym swe czolo wyzej nieco od okoli
cznych. Spadekjego ze wszystkich stron byllago
dny, ocieniony drzewami i obrosly g~st~, wysok~ 
traw~ i zielem, a deszcz, nie padaj~c tam juz od 
kilku dni dozwolil afrykanskiemu sloncu wysuszyc 
je do tego stopnia, iz si~ zdawalo ze ani jedna kro
pla wody nie postala na nich od pocz~tku swiata. 

"\Vidz(}c to zacza.jony ze swemi towarzyszami 
w g~stwinie Bursali, usmiechntll si~ zlowieszczo 
i radosnie; w jednej chwili widac zrodzila si~ 
w glowje jego mysl i ulozyl caly plan dzialania. 
Lezf!C ns ziemi, wstrzymuj~c nieledwie oddech, 
opowiedzial wodz Beni-Idzer'om co zamyslaprzed .. 
siewziac i w koncu dodal: .. .. 

Skoro pierwszy cUwi~k muzyki obije si~ o 

czas i my z naszej strony rozpoczniemy. 

Rozpierzchli si~ natychmiastKabyle, kazdy win .. 
nq, stron~ gaju w ktorym zostawali ukryci, jak 
roj pszcz6l, co nad ranem z ula wylata, by po
rozsiadac si~ na kwiatach po cal em polu, i pic 
z nich slodycz nagromadzon~ podczas nocy. Ale 
ich dusza nie pragn~la w tej chwili slodyczy. Pa
lily j~ nienawistne uczucia zemsty, kt6ra w stra
szny miala objawic si~ spos6b. Kazdy z nich wy· 
j~l z. ~ochwy jatagan a naci~wszy .nim suchych 
gal~z1 1 przypruszywszy je such(}jak hubka traw~ 
i takiemiz liscmi, zrobil: przed sob~ niewielki stos, 
zdolny rozetlic si~ w jednej chwili i w mgnieniu 
oka udzieli6 sw6j plomien okolicznym drzewom. 
Podobne stosy w r6wnych od · siebie pousypywane 
odleglosciach opasaly caly wzg6rek. Przy kazdym 
stal Kaby 1 i czekal hasla. 

J uz DOC dobrze zapadla, DOC ciemna bez gwiazd, 
gdy si~ dal slyszec odglos afrykanskiego b~ben· 
ka wzywaj~cy do uczty. Natychmiast, jednocze
snie w kilkudziesi~ciu miejscach, blysn~ly drobne 
plomyki, poiniej wi~ksze, jeszcze wi~ksze az wre
szcie, niby w~z ognisty, wij~cy si~, przewalaj~
cy jaskrawe pierscienie swego olbrzymiego ciel
ska, otoczyl caly wzgorek i coraz go bardziej 
sciskal. Czarna przestrzen opasana plomieniem CO· 

raz si~ bardziej zmniejszala, a natomiast gorej~ca 
obr~cz stawala SiQ CO chwila szersz~. Juz nie bylo 
zadnego srodka ocalenia dla nieszcz~ sliwych ofiar 
zamkni~tych w tern piekielnem, jakby r~k~ same
go szatana zakreslonem kole, a Ahmet i jego to
warzysze, pogr'l-zeni w radosci ze swiezych po .. . 
wodzen odniesionych w wycieczce do Beni-Idzer',. 
ow, nie domyslali si~ jeszcze niczego~ 

Naraz krzyk kilk~ niewolnikow i luna poiaru 
uderzajf! ich slucb i wzrok przerazony,. Sam· 
w6dz pospiesznie wstaje od stolu, wychodzi na 
dw6r, rzuca okiem w kolo siebie i nic nie widzi 
procz ognia. Zrozpaczony, szuka we wzburzonym 
umysle juz nie srodka uniknienia strasznej smierci, 
bo tego daremnie byloby szukac, ale przyczyny 
zk(}d tak nagly wynikn~l pozar. Wtem u stop 
pag6rka spostrzega, przy jaskrawem swietle pa-. 
l~cych si~ w okolo gaj6w, kilkadziesi~t bialych 
burnusow, odswiecaj~cych krwawy kolor ognia i 
tem wyrazniej rysuj~cych swe ksztalty na czar
nem tle nocy. Podchodzi blizej w t~ stron~, po· 
znaje Beni-ldzer'ow i slyszy nawet, choc niewy· 

• 



raznie, ich glosy slawi~ce Allaha, za to ze im po
blogoslawil w ich zen1scie. 

Ale otoz jeden z posrodka nich wysuwa si~ na
przod, widac dojrzalAhmeta; podchodzi pod wzg6-
rek w micjscu gdzie pas ognia byl jeszcze naj
WQ.iszy, staje ..... to znajome rysy..... I Ahmet je 
poznal, to Bursali, ktory dobrze mu siQ przyjrza
wszy, wola mocnym a zarazem pelnym szyderstwa 
glosem: 

-·- fia rabusiu! zabojco! witaj ze tni! W szak mnie 
poznajesz? To ja, Bursali, tw6j serdeczny przyja
ciel. Balem si~ zeby ci uie zaszkodzilo zimn~ na
szych nocy powietrze, i przybylem tu naumyslnie, 
jak wiesz z daleka, zeby ci rozpalic ogiell. ... Grzej 
ze si~ przy nim teraz ... korzystaj z mej usluznoscii 

Po chwili zas dodaje z piekieln~ ironiC!: 
Skorpion jest bardzo jadowity, ale si~ stanie 

pastw~ plomieni! 1
) 

Tak 1 stanie si~ ich pastw~, odpowie wscie
kly Ahmet, ale wprzod jeszcze da ci uczuc jad 
swego z~dla. 

t) Skoro Arabo,vi uda s i~ schwytac iy,vego skorpiona, 
win,·czas najcz~sciej otacza go dokola rozzarzonemi \V~
glami, ~ nast~pnie zw~ia t~ koto; tak . azeb.Y ~ad iywc~m 
si~ spaltl. Powszechne mntemante hYterdzt, ze skorpron 
,v podobnych razach, \vymiarkowawszy dobrze ie niema jui 
zadnego sposobu \Vydostania S i~ Z lapki, praw·ie zawsze za 
daje sobie smierc V\'tasnym swym jadem. 
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. To mowi~c) mierzy do Bursalego z dlugiej swej 
flinty i powala go trupem na ziemiQ. 

W t ej chwili plomien, jakby now~ podsycony si
!~, buchn::};l ku samemu szczytowi wzg6rka, zeJal 
go ruchomym swoim strun1ieniem i znow si~ cofn~l, 
niby sam siQ ul~kl ogromu zniszczenia jakie spro
wadzil; ale natychmiast powrocil do swej ofiary 
z now~ zajadlosci~, uscisn(!l j~ w swem objQciu 
smierci i zaglady ... ostatni j~k gin(!cych dolecial 
uszu Beni-Idzer'6w ... i juz nic nie bylo widac , ani 
jurt, ani budynk6w, ani ucztujC!cych przed chwil~ 
Kabylow, tylko jedne od drugich jaskrawsze ko
lumny rozhukanego zywiolu wznosi!y si~ przez 
cal~ noc pod czarnc, od dymu gdzieniegdzie bie
lej~ce sklepienie oblokow. 

Towarzysze Bursalego zebrali martwe , kulq 
w same serce ugodzone zwloki i z wielkct uroczy
stos ci~ przeniesli je do s\vych siedzib. 

Ponie,vaz Bur~ali~ ( robi uwagQ kronikarz arab
ski) nie zostawil po sobie zst~pnych ani bliz
szych krewnych, Ahmet za' zgorzal wraz z cal~ 
sw~ rodzin~, przeto slawna vendetta rni~dzy Uled
Abd-el-Dzebnr'ami i Beni-Idzer'ami skonczyla si~ 
na tem, bez dalszycll nnst(Jpstzc. 

MYSLIWSTWO W INDYACH. 

Przy oblawach przedsi~branych w Indyach 
Wschodnich na dziki, zdarza si~ nieraz iz mysli
wcy niespodzianienatrafiaj~ na tygrysow. Jakkol
wiek nigdy prawie legowiska ich nie s~ dokla
dnie wiadome, doswiadczeni jednak mysliwcy u
miej~ domyslac si~ takowychi starannie ich unika
j=!· Nierzadko wszakze zdarza si~ napotkac tygrysa 
znienacka; bo samce wlocz~ si~ nieustannie, a i sa
mice, gdy maj~ mlode, wychodz~ cz~sto dla wy
szukania im zeru. W tym celu klad~ siQ wsr6d za .. 

• 

rosli w g~stej, wysokiej trawie, i tam przyczajone 
napadaj~ na przechodz~ce zwierz~ta. \rV tych wla
snie zaroslach przebywaj~ i dziki, na ktore mysli· 
wi poluj~ szczegolniej w godzinach przedpolu
dniowych .. Tygrysy bowiem, jakkolwiek lubi~ bar
dzo cieplo umiarkowane, unikaj~ jednak skwaru, 

i kolo poludnia szukajq,kryjowek nieprzystQpnych 
dla promieni slonca i natr~ctwa owad6w, gdzie 
drzemi~ spokojnie az do chlodu wieczornego . 

Zal~czona litografia przedstawia seen~ zdarzon~ 
w Indyach " rschodnich, mi~dzy Berhampore i Ca
unpore. Oddzial wojska angielskiego napotkal 
w drodze dzika, i kilku oficerow, nie n1og~c oprzec 
si~ pokusie mysliwskiej, postanowilo ubic go dzi
dami. Niezadlugo zwierz zostal rzeczywiscie ugo. 
dzonym, Iecz pobiegl jeszcze kawal z grotem 
smiertelnym w piersiach. Porucznik Hutchinson 
pop~dzi! za nim, i juz go doganial, gdy nagle 
z trawy podniosla si~ ogromna tygrysica, spoczy· 
waj~ca tam z mlodemi. Kon jego zwrocil si~ prze. 
razony i pobieglszy w przeciwn~ stron~, uniosl go 
bez szwanku. Niebezpieczniejszem jeszcze bylo 

• 
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polozenie drugiego oficera, ktory znajdowal si~ 
tuz ol>vk tygrysicy w chwili jej powstania. Kon 
jego stan~l najprzod d~ba, potem wykr~cil si~ kil
ka razy, a nakoniec zacz~l uciekac w skokach tak 
szalonych, iz jezdziec, chociaz dzielny, zaledwo 
ntrzymac si~ zdolal na siodle. Szcz~sciem tygry
sica nie miala ochoty opuscic s:wych mlodych i nie 
scigala mysliwc6w, z ktorych jeden niezawodnie 
b~lby padl o:fiar~ jej napasci. 

iezawsze jednak podobne spotkania koncz~ si~ 
tak szcz~sliwie. U rz(Jdnik jed en z Kalkutty, ua
zwiskiem Simpson, przejezdzal wieczorem przez 
krzaczy tC} ro\vnin~, gdy nagle z boku skoczyl na 
niego tygry3, i uderzeniem lap~ tak silnie z1·anil 
go w udo, ze w kilka dni p6zniej umarl. \V ogol
nosci rany od paznr6w tygrysich, chocby na po-
zer nic nie znacz~ce, bardzo s~ niebczpieczne, jak 
gd:yby kutkiem zatrucia. Z\vyklym po nich sym
ptomatem, na par~ dni przed smierci~, jest znpel-

-ne sparaliiowanie dolnej szczQki. Jezeli z rany 
rplywa duzo krwi, wtedy chory !atwiej przycho
dzi do zdro wia. 

Upowszechnione bardzo mniemanie, iz tygrys 
nigdy nie zbJiza sie do ognia, jest mylne; l~ka go 
si~ w istocie, ale dr~czony glodem, nie zwaza ina 
t~ przeszkod~. Poslancom pocztowym w Indyach 
towarzyszy zwykle kilku ludzi bij~cycl1 nieustan
nie w b~bny i nios~cych pocl1odnie, dla odstrasze
nia drapie.inych zwierz~t. ~limo to wszakze je
szcze w roku 1 54 w w~wozie Gumr® codziennie 
prawic przez dwa tygodnie tygrysy napadaly na 
poslancow i kilku z nich porwaly. Na wyspie an
ger, niedaleko uj8cia Gangesu, zdarzylo si~ nieda
w.no iz z posrod towo.rzystwa, sicdz~cego przy 
wielkim ogniu, zglodnialy tygrys uniosl m!odzien
ca bardzo uksztalconego i powszechnie lnbionego, 
tak szybko, .ie niepodobna bylo pospieszyc mu 
z pomoc~. • 

W czasie pochodow wojska wysylaj~ zwykle 
naprzod slonie z namiotami i innemi przyborami, a 
mq.dre te zwierz~ta umiej~· wybornie odkrywao i 
omijac legowiska tygrysow. Mniej przezornemi. 
pod tymwzglfJdem s~ wielbl~dy. Kapitan William
son byl swiadkiem jak tygrys skoczyl na oblado· 
wanego wielbl~da; napastnik natrafil na prozn~ 
skrzyni~, kt6ra zalamala si~ pod jego ci~zarem, i 
to sprawilo ze, nie mogq.c utrzymac si~ w rowno
wadze, spadl na przeciwn~ stron~. Zalerlwo do
tknC!i si~ ziemi, gdy z min~ zloczyncy schwytane
go na uczynku, w ogromnych susach uciekl do lasu. 

Najgrozniejszemi dla trzod s~ tygrysice maj~ce 
mlode, dla ktorych nasycenia obfitszej natural nie 
potrzebuj~ zdobyczy. Samice cznle plod swoj ko
chaj~ i broni~ go z nadzwyczajn~ odwagt!. Wil· 
liamson nast(Jpuj~ce w tej :mierze przytacza zda-

• rzen1e. 
,Podczas mojego pobytu w okr~gu Ramghur, 

kilku ludzi priy koszeniu trawy znalazlo w zaro
slach cztery tygrysiC}.tka. Dwa z nich przyniesio
no do mnie; byly wielkosci domowego kota i je
szcze slepe. I\:azalem je umiescic w stajence o kil
kaset krokow od mego mieszkania, gdzie niebo
z~tka, szczcg6lniej wnocy, przerazliwie piszczaly. 
Pierwsza noc przeszla spokojnie; lecz w drugiej 
sluzb~ moj~ rozbudzil ryk samicy, zwabionej krzy. 
kie m mlodycJ1. W sciekle jej miotanie SiQ na scia
ny dose slabego budynku zpo,;vodowalo ich do 
wyrzucenia uwi~zionych zwierz~tek. 1"ygrysica 
uspokoila si~ natychmiast, a z rana nie by~o juz 
sladu ani matki, ani mlodych. 

,,Jakkolwiek nierad bylemze pomini~to tak wy
born(! sposobnosc ubicio. starej samicy, musialem 
jednak przyznac slusznosc swoim lndziom, kt6rzy 
nie maj~c broni palnej, na przypadek wtargni~cia 
tygrysicy do stajni, byliby narazeni na najwi~ksze 
niebezpieczenstwo.'· 

~--,-----

, 
~ONDYNSKIE BMRO RZECZY ZGUBIONYCB 

NA KOLEJACH ZELAZNYCH. 

Biuro to jest polozone niedaleko od stacyi wra- w dwooh odmiennych ksi~gach. \V jednej z nich 
caj~cych poci~g6w, a jego kontrola odbywa si~ wpisane s~ pozostawione przez podroznikow rze-

' 
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czy, ze wskazaniem ich rodzaju i ksztaltu, jak nie. 
mniej dnia, poci~gu i wagonu w ktorym zostaly 
znalezione, jako tez z wymienieniemurzfJdnika kto-
.ry te przedmioty odniosl do biura. Jezeli znale
ziony przedmiot ma adres, lnb przy nim znajdowalo 
si~ jakie takie uwiadomienie 0 wlascicielu, wow
czas po trzech dniach oczekiwania, j ezeli nie jest 
reklamowany, administracya biura sama odsyla go 
prawemu posiadnczowi. W razie przeciwnym, je
.Zeli nie bylo przy nim zadne go zawiadomienia do 
kogoby nalezal, jak niemniej skoro nie zostal przez 
nikogo reklamowany, wtedy, gdy to jest paczka 
lub pudelko, roztwieraj~ je, lecz az po uplywie 
miesit!-ca, a jesli znajd~ wewn~trz wskazanie posia
dacza, pisz~ natychmiast do niego z zawiadomie
niem. Gdyby zas i tak jeszcze nie powzi~li zadne
go sladu, wowczas przedmioty znalezione odsyla
j~ do magazynu, gdzie s~ przechowywane do lat 
dwoch, a po uplywie tego czasu sprzedaj~ je na li
cytacyi publicztu~j , na korzysc urz~dnikow admi-

• • n1strac y1. 
Druga ksi~ga nazywa si~ k i~g~ przedmiotow 

reklamownnych. Jezeli rzeczy tam zapisanych nie 
wynajd~ na stacyi np. Easton-square, to admini
stracya zgla za i~ do innych stacyj, gdzie r6wniez 
przechowuj~ przedmioty zgubione, gdyz wszystkie 
rzeczy znalczione na kolei zelaznej, np. pomi~dzy 
Wolverton a Londynen1, natychmiast ousylane s~ 
do tego ostatniego miasta, znalezione zas pomi~
dzy W alverton a Birmingham, do Birmjnghamu, i 
tak na tQpnie. 

Lecz to je zcze nie wszystko: koro bo\viem po
szukiwania zostan'! bezskutecznemi, naczelnik biu
ra z Eastou- quare pisze do naczelnika biura kan
toru rozporzf!dzen, gdzie koleje zelazne angielskie 
zalatwiaj~ pomi~dzy sob~ I'achunki ; ten znowu 
naczelnik wzywa od siebie 'vszystkie stacye, cho
ciaiby przedmiot poszukiwany .byl najmniejszej 
,vartosci, i nakoniec, jezeli si~ nie znajduje na za
dnej ze stacyj, odpowiadaj~ wlascicielowi ze nie
ma go w cale w biurach kolei zelaznej. 

W biurze o ktorym mo,va s~ ponkladane na pol
kach w niezliczonej ilosci przedmioty zostawione 
w poci~gach podczas d\voch ostatnich miesi~cy. 
Kaidy z nich rna przypi~t'} etykiet~, z numerem 
odpowiednini temu, jaki jest oznaczony w ksi~dze 
pierwszej. Lecz zamiast zapuszczania si~ w szcze
goly o rzeczach tu znajduj~cych si~, przejdzmy le· 

• 

piej do ogromnej sali sklepionej, gdzie s~ ulozone 
wszelkie przedmioty znalezione podczas dwoch 
ostatnich lat, ktore maj~ bye niedlugo na licytacy~ 
wystawione. 

Latwiejby bylo daleko powiedziec czego niema, 
jak wykazac co jest w tych czterdziestu ogromnych 
przedzialach, w ktorych s~ ulozone rzeczy zgn· 
bione. W jednym z nich wznosz~ si~ stosy kape
luszow m~zkich, w drugim cale poklady parasoli i 
parasolek, trzcin, kijow rozmaitych ksztalt6w i 
ozdob, w trzecim woreczki i drobiazgi kobiet ca
lego swiata. Ile to tu fiakonikow z perfumami, ile 
chustek haftowf\nycn do nosa, ile listow i li 'ciko,v., 
ksi~zeczek i malenkich sekretow 'vszelkiego ro
dzaju, wystawionych teraz bez ceremonii na oczy 
profanow! Skoro zauwazymy niezmiern~ ilosc pla · 
szczykow czerwonych, szalow takiegoz koloru, 
tartan ow szkockich ( zupelnie czerwonych jak wia
domo (szarf takze czerwonych stosami tutaj lez~
cych, nie mozemy siQ wstrzymac od uwagi,ze An
gielki wszelkiego stanu i wieku, uzywaj~ce czer
wonych plaszczykow, szal6w i t. p. mu ialy bye 
bardzo gl~boko zaj~te swistaniem ulatuj~cej pary, 
brzmiq,cym odglosem dzwonka, lub widokiem uko
chanych osob oczekujq,cych na nie na stacyi Ea
ston-square, skoro pozostawialy tu tyle rzeczy co
dziennego uzytku. 

Patrz, oto tam ulozono niezmiern~ mass~ wor
kow podroznych, pudelek i pokrowcow z broni~, 
ksi~zek, biblij, cygarniczek, torb rozmaitych it. p. 
przedmiotow, a miQdzy niemi spostrzegamy nawet 
i takie, ktorych tu bynajmniej spodziewac si~ nie 
mielismy prawa. I tak pewien pan zostawil losio
we swe majtki, inny ZDOW kruczki do \VCi~gania 
butow. Jakis zolnierz z 22 liniowego pulku zapo
mnial swoj tornister ze wszystkiemi przyborami 
wojskowemi i z ogroxnn~ flasz~ jalowcowki; inny 
mundur z krzyzem za odznaczenie siQ na wojnie 
w Indyach. Jakis kulawy zostawil nawet S\Ve kule, 
zapomniawszy widac 0 swem kal<~ctwie, za ujrze
niem Londynu, a Szkot w~drowny nierozl'!czn~ 
swoj~ kobz~, bez ktorej przeciez upadal caly jego 
zarobek. 

'V istocie, tylko ruchliwy odm~t kraju takiego 
jak Anglin, wytlumaczyc zdola podobne roztar
gnienie, i tylko w Anglii powtarzac si~ ono moze 
tak cz~sto. 
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KOLEJ ZELAZNA 
PRZEZ GOR~ SElVIMERING. 

PRZEZ 

J. Hr. Pietra zka. 

• 

'Viedeti jest jedn~ z najprzyjemniejszych stolic zaden z rzym kich gos0inc6w nic moie isc w po
Europy. Jest to kaleidoskop na :wielkC! skal~, rownanie. Zanirri si~ przypatrzymy rozlicznym jej 
w ktorym znajdziesz roznobarwne odcienie rozko- osobliwo 'ciom na miejscu, zajrzyjmy wprzod do 
szy, jezeli tylko umiesz ich szukac, a nadewszyst- jej historyi. 
lto jesli =umiesz z nich korzystac. Miesi~c czasu, S~ lndzic ktorzy uwazaj~ koleje zclazne za ja
dwa nawet, za malo jest do zbadania jego o obli- kis obja'v chorobliwego niespokoju duchn ludzkie
wo 'ci : trzeba tu zaba \vic z rok caly, a by si~ roz- go, za pewien rodzaj nerwowej niccicrpli wosci na
patrzyc w skarbach tego starozytnego grodn, zo. szego cznsu, ktory w S\voim post~pie napotykaj'!C 
czasow rzymskich rindobonq zwanego, nasluchac roznorodne zawady, nie moze wyjsc z chaotyczne
legend i podan o Marku Aureliuszn, o rozpaczli- go nicladu, i ulatego nasuwa ludzkosci gwaltowne 
wej walce z Turkami, 0 oswobodzicielu Wjednia, pomy ly, aby czempr~dzej wywi(!zae SiQ ze swoje
Janie obie kim, nakoniec o wypadkach z czasow go zalozenin. Inni zno,vn nwazaj~ te kon,vulsyjne 
.r apoleona 1-go. W szystko to jest zajmuj~cem; bo objawy genin .. ~n ludzkiego za zl c konieczne, kto-

,jakkol\viek znac mozesz na wylot history~ kaide- remn trudno siQ oprzec, trudno obejsc siQ bez nie
go narodu, to rzadko kiedy dojrzysz pojedynczych go, jak np. bez zaprowadzenia maszyn prz<Jdzal
cegiel, z ktorych si~ ow gmach historyi sklada. nycb, koro je s~siad nasz w uzycic n siebic wpro
Ony nkryte SC!- we wn~trznosciach gmachu, powle- wadzil. Ale pow zechniejsze zdanic jest to, ze ow 
czonego grnbq. warstw~ fantazyi pisarza. Ale przy. no\vy srodck ze polenia si(J miQdzy sobt! narodow 
sluchaj siQ podaniom ludu, czytaj pozacierane na. i porozumienia wzajemnego, dla ktorcgo tyle ofiar 
pi ... y na pomnikach zostawionych nam przez nbie- jnz padlo i maze jeszcze 'viQcej padnic, ze ten sro
gle cza y, stqpaj terni samemi slaclami .. ktoremi dek, mo,viQ, spra,via pewien rodzaj zadowolenia 
wielcy m~zowie przeszlobci st~pali, a dowiesz siQ pop~uowi rzeczy,vi.' cie istniej (}CCJnu w naturze 
wi~cej nii ci~ sto ksi~zek pouczyc zdola, bo histo- ludzkiej, co clo wzajemnego, intellektualncgo i rna .. 
rya na naturze studyowana wyryje ci si~ gl~boko teryalnego, zblizania siQ ku sobie. 

w pnn1igci, i nie tak latwo za lacla wiatru powie· Obejrzaws7.y si~ w przeszlose i przypomniawszy 

wem uleci z t'vojej glowy i serca. Mia~to Wie~e~ sobie ,vszy tkie srodkikommunikacyjne, za pomoc~ 
jest mo~e jedyncm, w ktorem \vszystk1e pomn1ki I ktorych ludzie z miejsca na miejsce jak zolwie 
przecho,valy si~ w calej swojej swiezosci i mo_ wolno przcnosic si~ mogli, i por6wnawszy je z obe
cy. , aly obraz przeszlosci masz tutaj jak na dloni: cnemi,- ujrzymy ogromn(} zrnian~. A przeciez to 
te gory niebotyczne, te g~ste bory, ten Dunaj na_ niespelna lat pi~cdziesif!.t, kiedy nawct przed bra
reszcic rozpo\viedz~ ci wszystko, coby ludzie nie mami stolic w piasko,vych odm~tach lab 'v grun
chcieli powiedziec, nie umieli, lub tez mieli ochot~ tach gliniastych nurzaly si~ wozy i topily ko-

t . , . l) za n1c. n1e . 
Do takich pomnikow, wystawionych na czesci 

rozumowi 19-go wieku, nalezy kolej zelazna przez 1
) P. E. Blaze w dziele: L{/, vie militaire sou~· fEmpire, 

Paris 1831 Tom I. str. 224, tak niepocblebnie o nasz.ych 
gor~ emmering, o mil 12 od Wiednla odlegla. droga~h powiada: ,En Pologne les routes ne sont ni fer· 
Bez przesady powiedziec mozna 0 tej kolei, ze ona rees ni pavees; on a pris Ia peine de les tracer a travers les 

· '· · k. · d d, ' · forets voila tout. Pendant l'hiver, et lorsque l'armee fran~aise 
warta Wl~CeJ Jllk wszyst 1e Sie m CU ow sw1ata, sillon~ait ce pays en tout sens, on renconlrait des oceans 
wraz z piramidami i obeliskami starozytnosci; z ni~ ! de bone, qu'H etait impossible de franchir. Les boues de Pul· 

. 5 
Ks~G.A SWIAT.A. Cz. II. R. VI. 
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Chc~c bylo odwidziec przyjaciela albo znajome. wazniejszemi punktami krajow, a w samych Niem
go, o kilka mil od nas mieszkaj::J:cego, musiano si~ jak- czech dlugosc ich zajmowala pol obwodn ziemi.
by za morze wybierac. A jakiegoz to przygotowa_ A jednak i ten srodek kamiennych dr6g nie wy
nia i zachodu wymagalo! Zegnano siQ z przyjaciol- starczal, nie mogt!c zadosyc uczynic raz rozbudzo
m1, znajon1cmi i gotowano do znoszenia wszclkich nej i pot~znie rozwijaj~cej siQ przemyslowosci; do
niedogodnosci z niepogody, noclegow straszli- piero wynalazek maszyn parowych, lokomotyw 
wych, wywrotnych wozow, biota, piaskow i korze- i kolei zelaznych zdolal potrzebie nowycb stosun
ni. Padaly szlachetne konie pod ci~iaren1 wozow lr6w zadowalaj~co odpowiedziec. 
ladownych, ci~gn~c takowe pod gory, lub tez z g6r Nie potrzebujemy tutaj rozpisywac si~ obszernie 
w doliny, gdzie, pomin~wszy obawQ nadkr~cenia o bistoryi kolei zelaznych; juzesmy tego przedmio
karlcu, potrzeba bylo op!acac jeszcze drogowe, tu dotkn~li w Gazecie ?'olnicze} z' 7J1'zemyslou~ej 
mostowe, przcwodowe i t. p. kontrybucye, i co z r. 1855, pod swiatl~ redakcyq_, p. Jana Kantego 
krok czas bardzo drogi dla podroznego marno- Gregorowicza zostaj~cej; tan1 wi~c naszych czytel
wac J ). nikow odsylaj~c, tutaj tylko nadmienimy iz przed-

Smialo powiedzicc mozna ze goscitl.ce bite, jezeli n1iot kolei zelaznych nie moze bye dzisiaj nikomu 
jest dla nich wla 'ciwa ta nazwa:o z czasow feodal- obcym, komu znane s~ nauki techniczne, a zreszt~ 
nycl1 az do dni naszycb prawie w niezmiennym przedmiot ten z pola teoryi przeszedl jui na drog~ 
przechowaly SiQ stanic, Z t~ tylko rozniCCA- ze fOZ· prt:tktyki, stal si~ zywotnq. kwesty~ bytu i oswiaty 
b6jniczc bandy, przez legaln~ opiek~ nad drogami ,vszystkich narod6w, a zatem zadcn milosnik pra
publicznen1i, u tf!pily tylko miejsca sy tematyczne- wdy, nauki i pon1yslno 'ci ludow nie moze dzisiaj 
mu celnictwu, dzierzonemu przez plemi~ Izraela. przcciwko kolejom walczyc.- My tntaj wezmiemy 
Dopiero po uko!1czeniu dlugich, kr\vawych walk za przyklad kolej semn1ering k'h aby pokazac, do 
przez zeszlc tulccic wiekowi naszernu przekaza_ jakiego stopnia technika wzniesc siQ potrafi, jeieli 
nych 'v pu 'ciznic, za zla g\valto\vnn ztniana w sto. rcnlne umiej~tnosci, w jednyxn zgromadziwszy si~ 
sunkuch handJowych i przcmy lowych. Od trakta. punkcic, do jednego podq,if! celu, aby z Jona swe
tu pn.ryzkiego kierowaln. i~ cala czynno' ~ i ener. go dla ludzko~ci zadziwiaj<!CY i razem zbawienny 
giczna dzialalnose z drogi burzcuia na zba.wiennC1 skutek utworzyc. 
seiczk~ t\vorzenia pod kazdyrn \vzgl~den1. To tez IIistorya kolei przez g6r~ Semmering si~ga pra· 
i w sprawie kon1unikacyj wigcej uczyniono w o ta· wie epoki pocz~cia si~ kolei w paustwie austrya
tnico1 cztcrdzie to-leciu, niz w ubieglych czterech ckiem, i styka. sig kilkakrotnic z rozgal~zienien1 tej 
wiekach; po,vstala 'vi~c iec drog bitych n1i~dzy idei, ktor~ w Austryi mozna nazwac zy,votn~ kwe-

sty~ najnowszego cza u, najusilniejszem dC!-zeniem 
J krajowego zycia, a wrcszcie wyl'!czn£!. pra,vie jej tusk ont etc matheureusement celebre::,: tJe ~ cavaliers s·y 

sonl noyes a\ ec leurs chevan . . ·· etc. 
') K:,i£1tlz Franciszek Bohomolec '" iyciu Jcrzego Ossolin· 

skiego, k an cl e r z a w i elk i c go k <.H' " n n ego, I u be l s k i f! go, lu b o rn -
skiego, lubacz.o\vskiego, hogusta,vskiego starosty, mQia \Yiel · 
ce zaslnzonego or~zem i roznmem krHjowi nnszemu, opisu-
jctc posel -two jcgo do Rzymu \V 1633 r., tuk nam przed ta
wia urof)~ przcz tyryq, rni~dzy "Viedniem a TrJestem : 

,Z Obersdorfu (pod \Yiedniem) wyjecha"· zy lOs .. olii\
ski}, tnial dosyc pomy~ln<l i pogodn&: drog~, ale w przeby
"Taniu gor styryjsf<ich { emmeringu) oiewypowiedzianej do· 
t.naw·at trutlnosci. Cza wtedy byl je'ienny, " . kt6rym de· 
sz.cze zwykle w tcj ol<oli<·y pannj <l· \Vody z. gor rzckami pra· 
,vie spadajC}ce drogf) znlewaJy i mosly z.no ity. Bryki wielkie 
i lado\Yne, przez tlroO'i w sl<alach wy okich robione, na 
,;vielu 1niejscach \V llzkie i nad pr~epAsciumi "i ' Iqce, niewy· 
1nowncj 'v ci&gnienin doznaw·aly trudnosci: konie, niez.wy
ctajoe slitkieh drog i Sl\alistych, mocno si~ kafecz.yfy, a CO 

naj,viQksz.a, ie ni~ bylo tam 'vygodnych domow goscinnych, 
gdzieby lntlzie, tylq trudami znuieni, mogli si~ osn-, zyc i \VY· 

godnie odpocz&c. \V takich trudach i przeciwnosci ch kilka
uascie dni przep~dtiw zy. przybyli nakoniec do Tre\Yiry, 
miasta ' 'vencckiego etc.·· Z pewnosci& wno ic naleiy ii tu 
jest mowa o drodze Semmering, ktor<} nasz Ossolia ki gani, 
choc i w swoim kraju oie wiuziat "'owcz.as nic lepszego. 

polity ktA. 
Pytanje czy Au trya handel &rodkowej Europy, 

wcze"nen1 zgodzeniem si~ na jej z(!dania, rna przy
cin o-nac do siebie, czy tez pozo ... tawic korzy ~ ci ztq.d 

.. t) ... 

wyniko.jC!ce narodom pod wolniej zemi podowczas 
zostajC1cemi instytucyan1i, jak zwajcaryi i Rzeszy 
niemieckiej, to pytanie 'vymagalo szybkiej i stano
"vczej decyzyi. 

Kwe tya ta musiala nakoniec zostac rozstrzy
o-nieta na korzysc budo,vania drag zelaznych, a ce-
t> .., .. 

sarz Franciszek, k.t6ry zresztC! sprzyjal naukon1 re-
alnym, przychylil si~ do wykonania my~li rozpo
cz~cia tak waznego dziela. 

ajtrudniejszC! do pokonania byla strona finan-
8o,va, kt6ra od wojen napoleonskich stala na 
zawadzie wszelkiemu przedsi~bierstwu maj(!.ce-
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mu i~ na wi~kszy rozmiar rozpocz~c. I nie dzi,v; nie potrzebowano zejsc z drogi W ~grom, ktore odA 
bo w zawodzie gdzie kazde doswiadczenie tak graniczone byly linit1 celn~, uzbrojone wolnosci~ 
~i;Ikim oplacac si~ musi ~osztem, gdzie post~p do- monopolu i ustawami roini~cemi siQ od ducha 
p1ero spoczywa w zarodz1e, obrachowanie i mani- ustaw prowincyj austryackich. 
pulacya nowa, gdzie korporacya urz~dnikow do- Tyn1 sposobem odnowiony zostal stary zwi~zclc 
piero rna si~ ksztalcic na owem nieznanem polu, zc .,tyryq. l-raina ta karby j~drnej zamoznosci 
azeby odpowiedziec swemu przeznaczenin i celu i krz~tncj pracy nie darmo nosi \V swem louie. 

na. p~wn~ .zgub~ nie na~·a~iC; gdzie :wreszcie robo- I JCj Zc~azo bu~uj~ mosty p~·:~z skali, t,~ otchlanie i 
tn1kow; 1 1ch przewodn1kow z dale,~I~h ~tron spr~~ 

1 

~~r:k,Ie. trumienie, 1no!ty .JC.J .P! .. ~ysr.leJ pomy ~ln?
wadzac potrzeba, a tych zdolnosc 1 uzytecznosc SCI 1 SWietnego bytu. Z p1ers1 JCJ, ulngo zatnknl~
przyjmowae ze slepem zaufaniem tam '\vszystkie tej, trysnqJ obfity zdroj zycia, aby do morza nast~
te niepewnosci przejmowaly trwog~ najch~tniej _ pnych pokoler'1 potoczyc swoje nurty. J ednako,voz 
zych nawet do smialej i ryzykownej jniryatywy. ten wielki i zczQsli"''Y po1nysl zostawal przcz dln-

Byl to hazard mieszcz~cy w naturze S\VCj tylko gi czas.tylko ~omyslem, przybyw zy przy samcm 
dwie ostatecznosci, wielk~ wygran~, albo znpelnq, po?z~c1u S\VOJCm d.o zawady wielkiej, na 'vidok 
ruin~! ... Przezorna Arstrya obrala drogQ srodko- ktorcJ sam a otl,vaga opu ·zcza r<JCC i sila otndlewa. 
w~. Rz~d mial udzielic plan do tej gry, a przed- Tq, zawad~ byla gora • 

1 

ernmcring. 
si~bierstwo prywatne pierwsze doswiadczenie. Gora Bemn1cring wznosi si~ na 3,209 stop nad 
W tyn1 celu oddano tunyslnie najpewniejsze i naj- po~i?m tnorza ad.r!atyckiego, a poniewaz wynio
zysko,vniejsze przestrzenie kolei zelazilych tow a- lo ·c ~wore~ k.ole.I glognickicj w \Viednju 595, 6' 
rzystwu akcyonaryuszow, a by tym sposobe1n spe- ":ynos~, wzn1~c 1en1e poludniowej <lrogi zclaznej do 
knlacye ich o ~mielic. Rz~d przytcm nic nie stracil Glognic 734, a \vysoko ~e dworca glognickiego 
przeciwnie zyskal boc:raty skarb doSwiadczcnia i 1329,6', musialaby zatCm kolcj, aZeby w poziomCj 
wzrost stanu przemy~owego, ktOry przez same li~ii Semmeri~g przckroczyC, w krOtszCj drodze 
przygotowania do tak olbrzymiego dziela jnz na m1~Jzy Glogn1c. az do scmmering~kiego wotlodzia
ogronln~ skal~ swe sily rozwijal; bo tam gdzie lu (Wassersche1de) do 2,000 stop wysokosci si~ 
'ladu fabryk nie bylo, jakby czarodziejskC!- wyw 0 - podniesc. Do zbocze!1 bowiem lub spiralnego skr~
lane sil~ powstawaly fabryki maszyn, przy kto- tu ~a gorQ natura nie stworzyla tej przestrzeni, 
rych krocie krz~talo siQ robotnikow, jak mro\vie ~~z1e oko tylko nagic skaJy i stromo wzniesione 
okolo jednego punktu. c1any spotyka. 

Pytanie jaki kierunek miala wzi<!C kolej do Try- . IG~~y Karol V~, powsz~chnie wi~lbiony za wie.l-
e tu, gdzieby najmniCj spowodowala wydatkOw, ~le dztela hy~ra~liCzne 1

) 1 bndowmcze, ( osuszeme 
dla ktOrych prowincyj moglaby si~ taC korzyScia J~dneg~ ramiOma Dunajn pod Wiedniem, Carls
gdzieby najuzyteczniejsz~ byla dla interesu strat;~ ktrche 1 L ~·) :W 1738 ro!m, dla ulatwienia handlu 
gicznego, kupieckiego i przemyslowego, w ktOrCm. z nadmor:sktcmi miastami, llbczy Glognic z Miirz
by miejscu najboc:ratsze irOdlo przyrodnich :rod- zu~c~lag 2~ pomoc~ publicznego goSciD.ca na 5,217 
kOw pomocniczych do j ej wyprowadzenia znalezc, s~~Dl dlug1ego prz.ez gOr~ Semmcring, (dokonal 
a nakoniec w jakimby kierunku takowa innym na- te~ :r~cy V: 4 d~1ac?), bardzo slusznie to ol
st~pnym drogom najpewniej do pol~czenia i za ;r~J IDie dz1e~o, u~IEd~Iano powszechn~e- , W 1~4_1 
podstaw~ sluZyC mogla,- to pytanie wyjaSniono oku przez 1~7.emerow pp. Dlauhy 1 1alachm~, 
wszechstronnie, gl~boko, zrozumiale i ostroinie. pod pr~ewodmctwem nadwornego radcy budowm
Ono tez zasialo i rozkrzewilo ziarno pomySlnoSci ctwa francesconi, now~ drog.a przez ~emmering 
krajowej i pogodzilo narodowe interesa, ktOre ni- uz~an~ zostala za naJwspamalsze dz1elo budo
gdzie wi~cej jak t~~ nie zostawaly w usta wicznych ~m~twa naszeg~ czasu. Drog~. ta b!la dalszy~ 
ze sobl!l sprzecznosmach. Dopiero po dlugich roz- c '!~1.c,m w 1738 Io~u. zb~dowaneJ. ?golna dlugoSc 
prawach i po przedstawieniach silnych skloniono gosm~ca 7,8~4 s~~DI W 1ed. wynos~la, wychodz!!C 
si~ nareszcie do przebicia Alp noryclrich i Karstu. z calk1em pozwmeJ plaszczyzny, az na sam szczyt 

W zelako do pokonania tak ogromnych trndnosci 
mozeby i nie miano dostateczneJ· odwag:i, gdyby 1) Uz.ieto ~Ionumenta Augnsto-Carolina jego budowle z te-

...., cbnicznlt dokladnoscil} opi uje. 
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gory i zmnicjszaj~c spadek o polow~, w nickt6rych 
micjscach o '/3 pierwszcgo, tak ii najmocniejsze 
spadki od trony austryackiej 3-3 r/2 cali, od stro
ny Styryi 1 r J 2-2 cn.li na 1 s~ze!1 wyuosily. 

Znaczcnie tcgo dziela dJa n1onarchii tak wysoko 
· ceniono, .ic b. ccsnrz Ferdynand, z malzonk~ swo
j~ Maryq., sen11ncringski gosciniec na dniu 17 sier
pnia 1 41 r. 'v podrozy swojcj do Uraeu osobiscic 
otworzyc raczy 1i. 

Nowa tn droga wskazywala jcdynie micjsce ja
kie natnra zostawila dla budowniczego, tnajC!ccgo 
kicdys poprowadzic drogQ zclaznC1 ze 'zwarcy do 
doliny Mur. Picr\v zy projekt drogi zelaznej przez 
Sc1nmering w 1 45 r. przedlozony rzf!.dowi, prze · 
cina g6rQ wzdlnz nowo zbudowanej drogi; ponie
wni jednak lokotnotyw.a na spadkach jakie mtt ta 
droga uic Inogla w g6rQ post<~powac, a ten1 mniej 
ci(!gnf!C za ob~ wagony, pomimo uaj ilniejszych 
kol i pary do ich obrotu uzytej, z gory za. ~ na
dol, skutkien1 ruchu jednostnjnic przy pie zone
go, pod tak ogron1nym ci~~arem n1oglaby po
wodowac wyrzucenie poci<!gu z Jrolei; gdy dalej 
w tak gorzy tcj okolicy niebczpieczer1 ·t,vo z przy
czyny zatnieci ~niego,vych, lodo\v i znmarzni~cia 
szyn powiQk za siQ nie konczcnie a zadcn dotQ.d 
mcchanik nie po inda po obu nn u unigcie tych 
t1icdogoilno ~ci, - po tano\viono uzy ~ stoj'!cych 
ma zyn parowych, dla \vyci~o-nnia na gorQ po
ci<tg6w i pn zczauia ieh na linach z gory. 

Takie ·tojC!>ce mn zyny pn.ro\ve zaprojektow.ano 
na przestrzcni tni~dzy lognic i cmtneringskim 
wododzialcn1. a zczQscic jednak podr 'zn.ych, jak 
calej kon1n1unikacyi, od tego ryzyko,vnego proje
ktu p6iniej od t~piono. 1nutn<1 byloby rzecz'!-, 
gdyby zycie i \Vla UOSC tylu ludzi od wytrzyma
lo 'ci Jat1cucha lub liny zalczcc minly, jak to rna 
miej cc przy statkach paro,vych i lokomotywach 
an1eryk::u! kich. Przeciw tak 'vielkin1 ciQzarom 
jak lokomaty,vn zc woim poci(!giem, i to je zcze 
nie 'v stanic spoczynku, ale 'v tnuie ruchu, zna
czyloby to pu ' cic w powietrze nitk... pnjQezyny, 
w cza ic g\valto\VIH~j burzy. 

J ezeli kolej zelazna przez gorQ 
1 

emmering Inia
l a mice uzytek praktyczny, to jest jezeli loko· 
motywy z wszelkicm bezpieczen ~ t·.vem chodzic 
mialy, trzeba bylo inn~ lini~ wynaleic, ktoraby 
odleglosc od Glognicy do punktu gdzie kolej 
miala Setnmering przecinac o ile mozna przedlu
zyla, aby jej dac spadek lagodny, po kt6rymby 
lokomotywywkazdej porze roku z w zelk~ pe-
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wnoscict- podroznych oraz towary transportowac 
mogly. Rok 1848 pami~tnytn b~dzie w Austryi, 
w ni1n bowiem zbudo1vanie drogi zelaznej przez 
Semmering pod powyzszemi warunkami poruczo
no glownie panu Kailllirzowi Pilrrrskieunt, przy 
wspoludzialc F'etiksa S:yngla1·s!riego w 1 50 roltu 
zmarlego, a pod kierunkiem lJ1'a Ka1·ota Gllega, · 
dyrektora kolei nustryackich - ktora to praca, 
w jesieni 1848 r. pocz~ta, w 1854 r. szczQ ~liwie 
ukonczona zostala . ... 

C'z~stokro6 wielkim, cal~ ludzkosc obchodzC!-
cym dzielon1 przychodzt!- w pon1oc wypadki cza
sowe, bcz ktorych ony njgdy mozc nie zostalyby 
dokonane. Rok 1848 tysi~ce rodzin pracowitych 
zrobil nQdzn.rzami; na Semmeringu znalezli oni 
utrzymanie. Przeszlo 16,000 ludzi pracowalo nie
przerwanie w nojniekorzystniejszyn1 czasie nad 
tym "vielkim goscincem haudlowyn1 europejskiej 
przyszlo 'ci, mimo zimna i d~szczow, n1in1o okro
pnie grasnj'! cej cholery. - l{olej semmeringska, 
na planic sytnn.cyjno- topograficznyz.n obok dole&
czonym naznaczona grubC1 czarn~ liniCA, rozciC!ga 
i~ od Glo!{nicy do . lih· ... zusclzlag, w dingo' ci 5 i pol 

mili nicn1ieckiej; poniewaz zas od Glognicy do 
Pn.yerbnchu, przy dlugosci niespelna jednej mili, 
kolcj ta przcbiega podniesienia srednie 1-117, 
przeto tez dopicro od stacyi Payerbach uwaian~ 
jest jako kolej gorzysta. Od Payerbachu ~o SQ.sie
dnicj stacyi Eichcrg podniesienie 'rednie \vynosi 
10-46l , od Eichberg do stacyi Klan1m 10-400, 
od stacyi I{:lamm do tacyi Breitenstein 10-476, 
od stacyi Breitenstein do stacyi 1 emmering 10 -
540. Od tego punktu do glo,vnego tunelu, 755 
(!zni dlugiego, spada kolej do stacyi pital, po 

spadku \V przeciQciu 10-509, .. a od Spital do 1\fi.irz
zuschlag po spadku 10-500. Srednie \ViQc podnie
sienie od stacyi Payerbach do stacyi ~ cmmering 
wynosi 10- 470~ a z :l\1iirzzuschlag do Sen1mering 
10-500. D'vorzec w emmering lezy 'vyzcj od 
dworca \V Payerbach o 214 SC!>zni, jest to 'vi~c 
d\vorzec najwyzej polozony w Europie, bo wynie
siouy na 2, 77 stop nad powierzchni~ morza adrya
tyckiego. 

Trudno ~ci \V budo"-ie tej kolei, powiada sprawo
zda,vca z doliny Reichenau do dziennika Czas, nie
tyle zawi ly od podnie ien, ile od jej ostrych za
kr~to\v. 'V tnnelach trafiaj~ si~ podniesienia 1 45, 
a tylko w glownym tunelu podnie ienie wynosi 
1-300; zakrQty atoli tej kolei, o promieniu 100 do 
150 s1-zni, s~ mozna powiedziec ci'!gle. Od Payer-
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bachu do Eichbergu jest takich zakr<Jtow o pro
mieniu 100-150 SC!zni piQtnascie, a to na prze
strzeni dlugiej 1, 700 s~ini. Oddzinl mi~dzy stacy'1 
Eichberg n stacy~ IClamm jest najniekorzystniej
szy. Podniesienie jest tu ci~gle I- 40, a kontra
zakr~t6w, o promieniu 150 s~zni, jest czternascie, 
wynosz~cych razem 1,383 sq,zni i polq,czonych z so
bt~: liniami prostemi od 20- 40 S'!-zni dlugiemi. 
MiQdzy stacy~ l{lamm a stacy~ Breitenstein jest 
16 zakr~t6w, wszystkie o promieniu 100 s~zni, ra
zem 1,630 s~ini dlugosci, a miQdzy stacy~ Breiten
stein a Semmeringem kolej tak samo jest sytuo
wana. Daleko korzystniejszq, pod tym \vzgl~dcm 
jest kolej z Miirzzuschlag do ~ emmeringu w g6rQ, 
bo chociaz i tu s~ podniesicuia 1-42 i srcdnie pod
niesienie drogi jest nicledwie takie same jak z Pay
erbach do t)emmering, przeciez proste linie domi
nujt1 na przcstrzeni mi~dzy Miirzzuschlag a Semme
ring, ina przestrzeni te j, dlugicj 6,540 SC!zni, odpa
da 4,636 SC!zni na linie proste, a tylko 1,914 s~ini 
zostajc na zakr~ty, kt6re opr6cz togo s~ daleko la
godniejsze, bo od 200-300 S(J:ini promienia. 

Stosunek tez taki zakrQtow na stronie od Payer
bach do Setnmering, do zakr~tow na stronie styryj
skiej od Miirzzuschlag do emmering, uderza wybi
tnie w czasie jazdy, bo skutek maszyn po stronie 
styryjskiej jest przynajmnicj o ~5 procent wi~kszy 
od skutku po stronie austryackiej. 

l~omiQdzy Glognic!1 a Mflrzzuschlag znachodzi siQ 
6 stacyj, nie rachuj~c picrwszej i ostatniej, kt6re 
polozone s~ od siebie w odleglosci nastQpuj'!cej: 

Od dworca w Glognicy do dworca. w Payer bach 0,930 milli · 

- w PaYerbach w Eichberg 0,817 -
• 

- 'v Eichberg - 'v 1\.lamm 0,537-
- w Klan1m wBreitenstcjn0,637 -

- w Breitenstein- w Semmering 0, 7 58 -
- w Semn1ering - w Spital 0,944-
- w Spital - w ~{i.i.rzzuschlag 0,816 -

Razem 5,439 -
czyli bardzo blizko 5 i pol mil od Glognicy do 
~1iirzzuschlag. 

ie mozemy tutaj pomin~c nsilo\van jakich bylo 
potrzeba, aby kolej o kt6rej mowa zrobic \vygo
dn(}: do jazdy, i aby t~ jazd~ zupelnie bezpieczn~ 
uczynic; bo ze lokomotywa z wyczajna nie odpo
wiadsla warunkom do tej nowej drogi przywi~za
nym, samo z siebie wypadalo. Minister przeto ro
bot publicznych drog~ konkursu zawezwal wszyst
kich w ogolnosci technikow do wspoludzialu w tej 

sprawie, przedsta,vil wlasci\vosci setnmeringskiej 
kolei pod wzglQdem gcometryczno- technicznym 
i z~dal Iokoxnotywy ktorejby skutek na przcpisa
sancj przcstrzeni odpowicdzia] zf};daniu. Jako glo
wny \varunck konkursowej lokomotywy polozono, 
azeby, pod najnicprzyjazniejszemi okolicznosciami, 
1 '/2 austryackicj tnili, z Jadunkiem 2,500 ccntnar6w 
wiede11. kicl1, nic 1icz~c tendra, przebyc mogla 
w jedncj godzinic czasu, maj~c wzgl~d przytem 
na oszczQdno.· c \V paliwic i smarowidlc. 

J ako term in do n biegania si~ o nagrodQ nazna
czono konicc stycznia 1851 r., a do odstawienia 
maszyny na n1icjsce pro by dzic.ll ostatni maja tegoz 
roku. Pr6by mialy siQ w miesicz,cn czerwcu odby
'vac. Za najlepsz~ n1aszynQ gwarantowal rz~d we
die programu 20,000 c. k. dukatow w zlocie, za 
picrw z~ po nicj 10,000, za 2 .. g~ 9, za 3-ci:! 8, a za 
4-t~ 7 tysiQcy dukatow. Skutkiem jednakze uznlan 
si~ konkurcnto\v na krotkosc terminu, takowy az 
do d. 16 lipca 1 ,51 r. przedluzono. Liezba maszyn 
do konkursu nadeslanych wynosila 8, z tych 2 au
stryackic, z warstato\v kolei glognickiej w Wie
dniu, druga z 'Viencr-N eustadt, z 6-ciu zas pozo
stalych 2 na AngliC1, 2 na Niemcy, a I na Belgi~ 
przypadu; ale liczba istotnic na czas konkursu 
przybylych zrcdukowala siQ tylko do 4-ch, ate by
ly nastQpuj~ce: , .. Bawn1·ya"od dyrektora krolewsko
bawarskiej fabryki maszyn p. Maffei, , ,Seraing'' 
z zakladu Cocquerilla z Belgii, ,, Wiene?·- LVeustadt'' 
z miasta tcgoz nazwiska i , , V£nrlobona" z fabr~ki 
maszyn wicden ·ko- glognickiej kolei zelazncj. 

1iara wcdle ktorej maszyny konkursowc podlug 
progrtunu mialy bye ocenione, opart'b byla na d wu
dziestn probach, z kt6rych srednic cyfry wyci(!.gniQ
to. vVarunek ten ze wszelk~ scislosci~ rozci~gni~
to do \vszystkichmaszyn konkursowych. l{ommis- · 
sya rozpozna\vcza postanowila, aby przy kazdej 
jezdzie zaprz~zony ci~iar wyrazono w centnarach, 
liczbQ t~ rozrnnoiono przez pr~dkosc jazdy w mi
lach, a ten iloczyn podzielono przez ilosc zuzyte
go drze\va, rowniez wyrazon~ wcentnarach. z d\vu .. 
dziestu takich jazd pr6bowych postanowiono wy
brac d \Vanascie najkorzystniejszych, a srednie cy
fry z tych dwunastu jazd wypadly jak nastQpuje: 

dla Bawaryi 455,5 
- eraing 322,4 
- W. Neustadt 374,7 
- Vindobony 275,2 

Najwi~ksz~ zatem skutecznosc, ze wzgl~dem na 
konsumcy~ materyalu opalowego, przedstawila 
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Bawarya, po niej idzie najblizej W. Neustadt, ana· 
st~pnie Seraing; najslabsz~ okazala siQ bye Vindo ... 
bona. W zi~wszy ten skutek najmniejszy jako je
dnosc, wypada dla 4-ch lokomotyw nast~pnj~cy 
stosunek: 

1 : 1,17 : 1,36 : 1, 76. -

0 rezultacie tyro zawiadomiono natyehmiast wspol
ubicgaj~cych si~, a lokomotywie Ba\varya przyzna
no nagrodQ w kwocie 20,000. Panu Maffei wydano 
swiadectwo ie lokon1otywa Bavvarya nietylko 
wszystkim warunltom programalu odpowiedziala, 
ale oraz z pomi~dzy wszystkich wspolubiegaj~cych 
si~ lokon1oty\v najwi~kszy i najkorzystniejszy sku
te]r okazala; poczem t~ lokornotyw~ jeneralna 
dyrekcyn komunikacyj, na wyra.tne z~danie i ,y imie
niu kommissyi, pod swojQ opiekQ "\Vzi~la. 

Oprocz tego za lokomotyw~ VV. Neustadt, jako 
najblizsz~ Bawaryi, 10,000, za lokomotyw~ Se
raing zaraz po niej id~c!J! 9,000 dnkato'\v zaplacono. 
Od zaknpiouia lokomotywy Vindobona z razu cal
kiem od, tqpiono, leoz po zrobieuin w niej odpo
wieduich popraw, takze j~ dyrckcya kolei semme
ringskicj naby ln. 

Skuteczno 'c tych 4 ·ch lokomoty'v konkurnj~
cych w nast~puj:!cych jeszcze liczbnch wyra-
zono: 

Liczba jnzd . . . . ••. 
Z tycl1 nie udalo i~ .. 
Za calkie1n zle uznano . 
Naj,vi~kszy skutek do I 
mili chyiosci zredukowa-

Buwnryn "~· "eu t. Scrnin (l' Vindollona. 

20 19 20 15 
2 1 - 2 
1 - - 1 • 

ny centnaro\v . . . . 76 0 5353 564 7 5032 
Najwi~kszy skntek na 1 

ruchu obrotowego. Oprocz tego sil~ przylegania 
maszyny podwyzszono za pomoc~ 1nocnej stozko
watosci kol. J ej pewny, spokojny bieg jest dal
sz~ tej maszyny zaletf!.. Najwazniejsze zadanie sta
nowi tutaj bezpieczenstwo i wytrwalosc pol~cze
nia lancuchowego 1 ). Dla rozwi~zania tego osta
tniego pytu.nia nieprzerwanie w Payerbach robio
no proby z Bawary~. Po przebyciu niq, 200 mil 
drogi zerwaly si~ lancuchy l~cz~ce kola Iokomo
tywy z tendrem dwa razy, ale przedtem pougina
!y siQ boice, przez co nast~pilo przedluzenie siQ 
lancuchow. Po blizszcm rzeczy zbadaniu okazalo 
si~ ie pogiQte boice nie byly ze stali, ale z zelaza, 
zas polamane ze stali, ale bardzo zle w ogniu spo
jonej ( szwejsowanej) 2 

). 

Z doswiadczen poczynionych z rzeczonemi loko
moty,vami nie doszedl rz~d bezpo ~rednio do za
mierzonego celn, bo zadna z maszyn nie odpowia
dala w zupelnosci wyn1aganiom dyrekcyi. Wszak
ze konkurs ten, rozbudzaj~c duchu technicznego 
najbieglejszych mechnnikow, 'vi~cej aniieli dlugo
letnia rutyna zwyklyru postf2pujf!ca torem zdzialal 
dobrego. Po licznych pro bach poznan a 'vady i nie
dogodno~ci maszyn i starano sif2 je usun~c, a naj
szcz~ 'li,vszy na tej drodze byJ p. lVillzehn Engert, 
radzca tecbniczny, Galicyanin, bo zbudowane po
dlug jego instrukcyi i uwag lokomotywy w Seraing 
u Cocquerilla okazaly si~ najpraktyczniejszemi dla 
kolei '"emmering kiej. 

l\1aszyna pan Engerta, wyobrazona i opisana 
w dziele p. Augusta Perdonnet: 1'raite elt!"lentai1·e 
des cltf7nins tle j'er, sklada si~ z dwoch ram, to jest 
z rnmy przedniej, czyli cz~ 'ci ma zyny, i ramy tyl· 
nej , czy li jednej cz~ ' ci tendru. Pierwsze ra.my rna-

centn. drze\va do 1 mili 
<:hyzosci zredukownny . 520,9 417.2 
Sredni skntek 12-stu naj-

... , j~ trzy o ie, z sze 'ciq, z]~czonemi kolami. Cylin-
303·0 329.9 j dry, kociol, slow em caly mechanizm lezy na tych 

korzystniej zych jazd~ I 
centnarem drze,va na ja-
zdQ przestrzeni wyznn-
czonej do proby, z chy-
zoscia zrednkowana do 1 

~ w 

mili ceutnarow .... 4 5,5 374,7 322,4 275,2 

Zwyci~ztwo to winna Bawarya wysokie1nu tar
ciu swoich kol o szyny, ktore to tarcie tym spo o
bem osiq,gniQto, ze wszystkie siedm par kolloko
motywy i tendra polq.czono ze sobq. silnie za pomo
c~ sztang i lancuch6w, oraz .ie ci~iar lokomotywy 
i tendra calkiem nie, a przynajmniej bardzo malo, 
dziala na kola w kierunku przeciwnym kierunkowi 

ramacb, a po obn stronach kotla 'viszq, w osobliwie 
skonstt·uo,vanych lozyskach pudla z wod~. Na ra
mie tylnej, czyli nn ramuch tendru, ktore az pod 
jedn~ cz~sc kotla sif2gaj<!- i kt6re w ten sposob do 
diwigania pieca rna zyny s~ przeznaczone, jest 
oprocz tego potrzebne drzewo i pomieszczenie dla 
sluzby mnszyny. Obydwie ramy s~ mocnemi krzy-

l) \V dzienn iku politechniczoym Dinglera czytamy w to
lnie 124 co nast~puje: Zasada konsttukcyi uwienczonej na
grodi! Iokomoty,vy, ze wzgl~du na polctc.zenie osi za pomoc~ 
lancucho·w, nie je t zadnym DO\~ym \\'ynalazkiem, gdyi to 
urziidzeoie juz przez Cbapmana w 1812 r. i ' tepbeosona w r. 
1 14 uzy\vaoe byto. No"~em tylko oa7.\Yac si~ moie polltct.e
nie Jokomotywy z osiami tendru. 

2 ) Dzienoik Austrya, 20 kwietnia 1852 roku. 
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zami i kulistemi strzalami silnie z sob~ polC!czone, 
a to w ten sposob, ze maszyna tak w pionowym 
jak 'v poziomym kierunku do\volny ruch odbywac 
moze, a przez to najostrzejsze zakrQty bez naj
mniejszej przebiega trudnosci. 1\:ola maj~ 3 stopy 
6 cali, cylindry 18 cali srednicy, a krok tloka 'vy
nosi 23 cale i 2linie. Rury plomienne Sc115 stop 
dlugie, maj~ 2 cale srednicy i jest ich razctn 1 9 
Stop '\V jednym kotle, Ca}a zas p}aszczyzna kot}o, 
wystawiona na dzialanie ognia wynosi razem 1, I 00 
stop kwadratowych. Dwa pudla, po obu stronach 
wi z~ce, majq 200 stop kubicznych wody, a tyl tcn
dra mozc pomiescic 100 stop kubicznych drzewa. 

l\1aszyna w mowie b~d~ca, podczas najgorszcj 
pory, to jest w czasie wiatrow, deszcZO\V i snic
znych zadymek, ci~gnie 2000 cent.; podczas po
gody nicstalcj, po wilgotnyeh szynach 2500 cent: 
podczas zupelnej pogody 3000 cent: brutto, a to na 
calej linii od Payerbach az do szczytu Scmn1erin-,. 

gu, gdzie jest \Vododzial. Srednic cisnicnie pary 
przy jazdach powyzszych na cal kwndrato,vy wy
nosilo 90 funtow, a spoiycie drzewa w przeci~ciu 
pol s~znia na godzin~. 

Na linii mi~dzy Glognic~ a l)aycrbachen1, na 
przestrzcni gdzie podniesienia s~ mierne, 1 na 117, 
maszyny p. Engerta ci~gn~ly z szybkosci~ dwoch 
mil na godzinQ ci~zar 7500 centnar<Sw brutto. Po 
tak pomyslnych wypadkach koicj seo1meringska 
otworzonC! zo. tala dla transporto\v to,varowych 
od dnia grudnia 1853 r.. od dnia za ' 17 lipca 
1 54 r. kur uj~ po niej poci~gi dla nodr6znych. 

Opisa,vszy t~ drog~ pod \vzgl~dcm technicznym, 
przypatrzmy siQ jej teraz okiem estetyczncm tu
rysty, a przekonamy si~ ze i ta strona godn(} jest 
podziwu. 

Pu ·zczajctc siQ z \'Tiednia kolcj'! glognick~, az 
do samego miejsca towarzysz~ nam najpiQkniejsze 
krajo,vidoki, a mianowicie~ Liesing, Schonbrunn, 
P etersdorf, Brunn, Modling, Brt'lhl, wlasno ~c k i~
cia Jana Lichtenstein, z romantycznetni rninami 
zamkow, Laxenhurg zslawnym parkicm cesarskim, 
z galery'! obrazow, i Franzen burg zc zbiorem ta
rozytncj broni i obrazow, mi~dzy kt6rcmi najwi~
cej na uwag~ za luguje wjazd tryumfalny Jana ~ ( o
bieskiego do ''7iedaia po pobicin Turk6w; dalej 
nust~pujc Gumpoldskirchen, miejsce szeroko zna
ne z win tego samego nazwiska, dalej Baden, sla
wne k~pielami; nakoniec przyby,vamy do Glogni
cy, pierwtizej stacyi sexnmeringskiej kolei. B~d~c 
juz tutaj, cofnijmy si~ o dwa lata w przeszlosc, kie-

• 

dy jeszcze budowano tQ drog~, pobl1dzrny pomiQ
dzy skalatni, przypatrzn1y si~ tym domom pozawie
szanym po skalach, ty1n licznym koloniom robotni
ko\V i ich osobliwszc1nu zyciu. Oto brz1ni~ naro
dowc piesni rozmn.itych szczepow nustryack~ mo .. 
narchiq skladaj~c ych; piesni tc od bijajf!, 'iQ cchem 
o kaly. l<torc nicgdys powtarzaly tylko glosy ku
kulek, krzyk drn.pieznyeh ptakow, pioscnkQ pastc
rza lub gwizdanic zblt1kanego lowca. Tu, gdzie 
przed nicjakim czasem nie dostrzcgles ani sciezki, 
ani chaty na \vet pnstclnika, '\vidzisz dzis namioty i 
roznego rodzaju domki, a w posrod tej dzikicj al
pejskiej natury micszka pracowity czlowick, z swo
jem cicrpienicm i radosci~. Przctrzebiono lasy, po
scinano drze\va i z nich wybudowano domy, budy 
i n1icszkania r6zncgo rodzaju, w kt6rych kolonia 
robotnicza dnie swic&tecznc przepQdza, jczeli nie
chcc no, ziclonych rozlogach puszczac w powietrze 
klQb6w nicbieskiego dytnu ze S\voich krotkich fa
jeczek, lub w pewnych grupowaniach lcz~c, naprze
mian powazne i zartobliwe wywoclzic pioscnki, 
ktore echo w dalckie g6rskie doliny roznosi. Oto 
brzmi~ nicmieckie, polskie, slawianskic, WQgier
skie i wloskic glosy jedne przy drugich na roz
maitych stacyach. Pomi~dzy nich przybywa Cy
gan Z cymbalkami, wygrywajt:!C tance narouowe, 
lub w~drowna mnzyka, wykonywaj~ca za liche wy
nagrodzenie rozne kawalki z oper i ulubionc wal
ce Strau ·sa. Tu siQ rozlega wesoly ~hniech pomiQ
dzy tnlodziez'!, tatn siedz~ starsi okolo ogniska, 
zabawiajf!C . i~ rozmow~ o swojej dalekiej rodzinie, 
a gdy jedni gotuj~ i gwarzC!, inni naprawiajq, swoje 
suknie i narz~dzia. 

le sluchaj! glos dzwonka wydobywa ·iQ z wiel
kiej budy drewnianej, gdzie zawiadowcy micszka
j(!. vV jednej ch"vili wszystko co zyje na nogach: 
bior(! za motyki i oskardy, kolumna siQ oddala, za 
ni~ idzie dlngi szcreg taczek; zblizaj~ siQ do scia
ny skali tej, przcz kt6r~ majq, przebic tune!, uzien 
i noc nad nin1 practtjC!c. Azcby robota szla prQdko, 
przcbicie tunelu nictylko z d'voch stror. ma mieJ
sce, ale opr6cz tego robi~ jeszcze otw6r w srodku 
az do linii drogi, o.by ze trzech stron na raz praco
wac. Tan1 kopi~ bezustannie i mlotami rozbijaj~, 
owdzie hnk rozpryskujC!cych sig skal co chwila daje 
si~ .slyszec. Co za okropna ro bota, kopac si~ na 8 
do 1400 stop przez lit!1 skal~, utrzymac si~ nti. linii 
prostej, podniebicnie sklepic, sciany i drogQ wy
gladzic, bo wszystko na cwierc cala zgadzac si~ 
musi. Patrz, oto woda szumi, spadaj~c z rozpadli-

-
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ny skaly, grozi wstrzymaniem roboty, a nawet jej 
zniszczeniemi Inzenier zapobiega temu, i wkr6tce 
pracuj~ jnz pompy, poruszane maszynami parowe
mi, wyci~gaj<!C wod~ i wylewajt!-C j~ na zewn~trz. 

Inne kolumny robotnik6w , pomodli wszy si~ 
w kaplicy przez siebie zbudowanej, zblizaj~ si~ do 
skaly majq.ccj scian~ calkiem pionow~; w tej scia
nie kopac b~d~ drog~ dla kolei; s wid rami, dlutami, 
motykami it. p. narzEJdziami rozsadzaj~ skaly, 
a kawaly jej z loskotem spadajt1 w doliny. Na dole 
ltamieniarze ociosuj~ bryly kamieni, a styryjscy 
furmani Jadnjq, je na dwukolne wozy i przeprowa· 
dzajq, z doliny do miejsca gdzie si~ filary dla wia
dulttu budnj ~· Tam wznosz~ sifJ rusztowania na.d 
rusztowaniami, 0 wysokich filarach i smialych lu
kacll; owo skrzypi~ liny winduj~ce ci~zary, zk~d 
in~d znow doehodzi rumot taczek, na kt6rych po 
gzygzakowntej linii tymczasowego rnsztowaniaro
zne materyalJ budowlane rozwoz~, podczas gdy 
szeregi mularz6,v, stojC!C wzdlui scian skaly, stara· 
j~ si~ zamurowac rysy, azeby tym sposobem za
hezpieczyc jej wytt~zymn.lo 'c. "\'Vszy tko tu kolosal
ne: 'varunki naturalnc, liczba. robotnik6w, materya
l6w i zapas6w zywnosci. Iluz to potrzcba kowa
l6w, slnsarz6w do ostrzenia i napra\viania narz~dzi, 
kolodziej6w i ciesli, piekarzy i rzeznikow, kassye
r6w, rysownikow i mierniko\Y krawcow j szewco\v, 
poslanco\v i tragarzow! llez to ilnych postaci po
strzega nnsze oko pomi~dzy terni robotniko.mi i jak 
uroczo 'vyglt1da na nich opi~ta kurtka, obcisle spo-

dzo malo nad poziom ziemi wzniesiona. Przed wio
sk~ zwan~ Schlogelmtihl, gdzie jest slawna fabry .. 
ka papieru na banknoty, kolej prze0hodzi na po
chylosciach gory Silbersberg, ponad samtt- rzek'! 
Schwarzau; w tem miejscu spoczywa na podmuro-
waniu z ciosu, 160 s~zni dlugiem, zasloni~ta od go
ry murem 200 stt-zni dlugim a 40 wysokim. Mi~dzy 
Schlogelmt:Lhl; a dworcem Payerbach podnosi si~ 
kolej ponad poziom doliny; dukt jej wymagal w tem 
miejscu przeci~c w skalach na 6 do 10 s~zni gl~bo· 
kich i znacznych nasypek. Wielk~ ilosc kanal6w, 
most6w i podjazdow murowanych, ktorych od 
dworca Glognicy do dworca Payerbach jest 30 kil
ka, dlatego musiano wystawic, azeby strumienie 
i wody tych wyzyn podczas roztopow sniegowych 
ponad kolej do rzeki Schwarzau sprowadzic, a po 
drugie, azeby kommunikacye z pobocznemi dolina
mi istniej~ce pod kolej~ utrzymac. 

Najwazniejszy przedmiot na ktory nasze oko za 
dworcem payerbachskim natrafia, jest wiadukt przez 
dolin~ Reichenau, 150 s~zni dlugi, a 15 sq,zni i 2 
stopy wysoki. \Viadukt ten sklada si~ z 5 lukow, 
otworu 10 1

/ 2 s~zni, nad rzekC!- Schwarzau zbudo
wanych, i 8 mniejszych lukow, 5 s~zni otworu ma
j(}:cych, \vznosz'!cych si~ z jedncj i z drugiej strony 
rzeki. l(olej zatacza na nim zakr~t promienia 150 
sq.zni, a podniesienie jej tutaj wynosi 1 na 100. 
Za tyn1 wiaduktemJ zaczyna si~ najsilniejsze pod
niesienie kolei, a to na 999 s~zni 1 40, na 174 
s~zni 1 - 45, a no. 270 s~zni znowu 1 - 40, i po 
przebyciu tego podniesienia kolej 'vchodzi do tu
nelu Pettenbach, zupelnie horyzontalnie zbudo
wanego. Tutaj napotykamy, oprocz mniejszych 
mo tow, dwa 'viadukty, jeden z'vany Payerbach
graben, 1J2 s~zni wysoki, o 3ch 'vielkich !ukach, 
drngi 1\:tibgraben, 9 SC!zni wysoki, takze o 3ch Ju
kach. i\1i~dzy tym o tatnim wiadu ktem a Pattenbach 
tunele1n dla przej .; cia kolei wy kuto w skale wci~
cie na 250 s~ini dlugie. 

dnie i pelnu gnzow knmizelka! Okolo tego dziela, 
kt6rego wielkie znnczenie malej tylko liczbie pracu
je}:cych jest znaue, gromadzq. sie wesolo ludzie r6-
znych narodowosci i j~zykow, a z o trych 1ch ry· 
sow latwo poznac narodowo ~ c kazdego. U spodu 
gory w dolinie kopi~ stawy la\vianie aby oystre 
wody ujtAC wysokiemi ic.h brzegn.mi; zrQczny 1\7loch 
umie si~ dobrze obchodzic z olowkiem i reiscaj
giem; powolny Styryjczyk wozi ci~zary silnemi 
koumi swojemi; Czech jako mularz, tam znown 
jako ciesla, wy,vija siekier<!; 'Vieclenczyk juko 
kramarz handluje rozmaitemi potrzebami; mie .. 
szkancy Alp zQtrudniaj~ si~ rozbijaniem i rozsa
dzaniem kamieni, inzenierowie rysunkami i pomia· 

• ram1. 
Wr6cmy si~ znowu do Glognicy i przebiegnijmy 

zt~d cal~ kolej zelazn~ do ostatniej stacyi w ~1iirz
zuschlag, abysmy doklndnie poznac n1ogli dzielo 
przez naszych rodak6w dokonane. Od Glognicy 
kolej zelaina biegnie u stop gory, z pocz«}tku bar-

Tunel Pattcnbaoh jest calkiem horyzontalnie i 
w pro tej linii zbudowany. cegl~ wiedensk~ skle
piony, i rua 96 s~zni dlugosci. Przebywszy ten tu
nel, przekracza kolej do1in~ Hollgraben, po wiaduk
cie 16 SC!zni wysokim. Za tym wiaduktem pod
nosi si~ kolej znowu z cal~ bystrosci~, az do sta
cyi Eichberg, kt6rej powierzchnia jest zupelnie 
pozioma. Przyczyna tej zmiany bystrych i lago· 
dnych podniesien lezy 'v zamiarze, aby miejsca 
mniej wi~cej poziome zamienic w rodzaj miejsc 
wypoczynku dla maszyn , tudziez izby w czasie 



przebywania tych lagodnych podnie iei1 wzmocnic 
moina parcie pary w kotle i tym sposobem nabrac 
no\vej sily do przebycia nastQpuj~cego podniesie
nia, co by bez wypoczynku bylo niemozliwem. 
Oprocz dwoch wielkich mostow, wymienic jeszcze 
wypada na tej linii tak zwany Sternbancr tunel, 
20 s~ini dlngi i takze calkiem wysklcpiony. 
Przed stacy~ Eichberg znajduje si~ 'viadukt ponad 
przepa 'ci~ Abfalterebach, 55 Sf!ini dlugi, 17 wy
soki, o 5ciu lukach po 4 s~znie otworu i zbudowa
ny w zakr~cie 1 00 s~zni promienia, przy podnie
sieniu 1 na 45. Filary tego wiaduktu tudziez h1ki s~ 
z cegly wiedenskiej, nadmurowanie i skrzydla z ka
mienia lamanego, a ozdoby z piaskowca. 

Droga przez Eichberg jest panoram~ najpi~kniej
szych widok6w, osobliwie z wiaduktu przez doli
n~ Reichenau, gdzie si~ patrz~cy znajduje w srod
ku, otoczony g6rami Schneeberg, Rax, Gahus i in
nemi, z widokiem rozci~gaj~cym si~ na doliny 
Wiener-Neustadtu. Miejsce to pelne jest powabu 
i urodzajnosci, z zamkami, kosciolami, fabrykami, 
wod~h zelazodajnemi go rami, z blogoslawionemi 
rolami i nigdy nie zamykajC!Cemi si~ zrodlami han
dlu. Lasy tutejsze swiezej zdaj~ SlQ zielenic, a nie
bo silniej bl~kitniec jak w dolinach Austryi. 

Kolej od Glognicy az do Abfaltersbach, tak jak 
j~ dzisiaj widziemy wykonan~, jest dzielcm inie
niera Lewicki ego, z ktorym pracowali inieniero
wie assystnj~cy: Pierro (Polak), Fontanela, Wita
sek, Lorenz i l(itzler. Wiadul{t Abfaltersbnch byl 
zaprojektowany przez dzisiejszego nadinzeniera 
Dimmera, ktory pelnil jeszcze wtenczas obowi~zki 
inzeniera, oraz przez inieniera assystuj~cego Meci
szewskiego 1 ), i budowa przez nich rozpoczQt~ zo
stala, dokonczyli j~ zas inzenier Czerny i inzenier 
assystuj ~cy Rachlewicz. 

asyciwszy si~ wspanialym widokiem ktory 
nam to miejsce przedstawia, puszczamy si~ w dalsz~ 
drog~. Opu 'riwszy stacy~ Eichberg, wstfJpujemy 
na najwi~ksze podniesienie tej kolei, bo 1 : 40, na 
przestrzeni 1,895 s~ini, az do stacyi Klamm. Miej
sce to przedstawia oczom naszym jednQ z najwspa
nialszych ruin zamkowych, kt6ra wznosi siQ na 
Heubachkogel, gorze takie nazwisko nosz~cej. Za
mek o ktorym mowa byl az do roku 1801 mieszkal
nyn1 i dose porz~dnie utrzymywanym, ale czas, ni
szcz~cy powoli i systematycznic wszystkie pami~-

l ) Syna publicysty krakowskiego, Hilarego Mecisze· 
\\·s kiego, nieda woo zmarlego . 
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tki stnrozytnos<.:i, zamienil go w gruzy, pozar zas 
zniszcz yl slawn c archiwum micjscowe. l(aplica 
tylko jcdna pozostala w do yc dobrym stanie, jak
by na dowod zc wszystkie zabiegi lndzkic s~ 

pr6znc, jczeli parni~c na Boga im nie townrzyszy. 
Przcprowndz cnie kolei ponad pi~ci~ wielkiemi 

przcpasciami, az do stacyi Jrlamm, wymagalo tu 
wielkich podmnrowa{I. l{olej, przeszedlszy tuncl 
Eichbcrg, opu zcza dolin~ l~cichenau i wcho(lzi 
w dolinQ Schottwien, czyli w dolinQ rzeczki Ad
litz. Tu okolica staje si~ dzik~: stracilismy 
z oczu widok "chneebergu, a Alpy Gostritz i Sem
mering dominuj~ kazdy punkt kolci, ktora si~ na 
90 kilka s~zni nad dolinq, i nad gosciricem \]esar
skim przez ~emmering prowadzonym przewija. 
Spojrzenie z tcj wysokosci trwog~ pouroinika 
przejmuje, chociaz tu niema urwisk skalistych, 
lecz owszem cala. pochylosc gory najpiQkniejszemi 
okryta jest winnicami. Najlepiej wiQc tak uczynic 
jak maszynisci popatrzec naprzod; a widok tych 
modrzewiowych Jas6w, tych wspanialych gor, wi
dok ruiny zamku Wartenstein, ktora wysoko nad t'!o 
dolin~ tronuje i byla kiedys jednym z szanc6w 
broni~cych przejscia przez ten przesmyk alpej ki, 
doda moze odwagi do puszczcnia siQ dalej w ten 
labirynt przepasci. 

Wielki tunel pod wododzia!em scmmeringskim, 
755 s~ini dlugosci, nietylko formacy~ wapienia, 
lecz takze granit g6r pierwiastkowych przecina. 
Powietrze w nim w czasie roboty przez dziesiQc 
olbrzymich otwor6w odswiezano; zc strony austry
ackiej kryje siQ w gorze, a po stronie styryjskiej 
znowu na otwartc powietrze wychodzi. Z owych 
dziesiQcin otworow, ktorych 3 bylo z p6lnocnej 
strony, a 7 z poludniowej, uzywano kilku do wy
rzucenia z tunelu kamieni na zewn~trz, za pomoc~ 
przyrz~du psami zwanego. Po skonczeniu robot 
kilka tylko takich otwor6w do przewietrzania zo
stawiono, inne skasowanemi zostaly.-

Roboty po stronie styryjskiej Semmeringu, guzie 
gory baruzo lagodnie sklaniaj~ siQ ku dolinie 
Froschwitz, nie spotykaly si~ jnz nigdzie z tak 
wielkiemi przeszkodami, jak na stronie austrya
ckiej. 'ztuka zrobila tu wprawdzie bardzo wiele, 
ale nie walczyla juz tak widocznie z naturC!. 

Przedmiotem najbardziej po tej stronie w oko 
wpadaj~cym jest pi~kny, 9-cio lukowy most pod 
Steinbach. Dlugos6 jego wynosi 360, szerokosc 
30, a 'vysokosc 70 stop. Jako pierwsza pr6ba no
wej konstrukcyi mostow zasluguje takze na uwag~ 

6 
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przebywszy stacy~ pital, pod ~1iirzzuschlag, maly 
mostek, szeroki w swietle na 6 s~zni. 

Przejcchalismy nakoniec tfJ piQcio-milow(!. prze
strzen od Glognicy do Mi.irzzuschlag z obaw~ i za
dowoleniem; z obaw~, bo jed en skok maszyny 

• 

m6glby nas pozbawic zycia; z zadowoleniem, bo 
SiQ cieszymy, wracaj~c do Wiednia, zesmy widzie
li jedn~ 7: najwi~kszych i najpi~kniejszych kolei 

~ . . 
na swtec1e. 

POLICY A I RZEZIMIESZ Kl 

W LONDYNIE. 

Mozc jui nieraz zdarzylo siQ jakien1u turyscie juz dokonan~; prawdziwy ich bowiem interes nie 
stalego l~du, ze po jednej lub dwoch wycieczkach polegalnaturalnie na zapobieganiu zbrodniom, lecz 
do Londynu powracal do siebic, nie zob:.1.czywszy, owszem na dopuszczaniu ich, celern pozyskania 
jak D1nicinal, zauncgo konstabla (police-man), cho- nagrody. Do 1800 roku w prawie angielskiem 
ciaz na ku.zdcj pewnie ulicy codziennic spoty kal istnialo j eszczc 160 wyst~pkow pociq;gajq.cych za 
ich po kilku. Pochodzi to zt~d zc lndzic czuwaj~~ sob<! karQ smierci, do kt6rych miQdzy innemi liczo~ 
cy nnd porz~dkiem publicznytn nie nosz~ t[ttn an1 no uszkaclzanie tam wodnych i drzew owoco,vych; 
mundurow, ani broni, a tnicszkancy kontyncntu gnl~zie wigc ,such ego drzewa, ~· jaknazywano szu
przyzwycznjcni q. widzicc ich za'v ze z 1uicczem bieniCQ w j~zyku technicznym, pelne zawsze by!y 
plomiennynt w r~ku. Dzisiej za policyn angiel ka owocow, a \vcdlug kroniki wspolczestH~j 1783 r. 
jest in tytucy:}. bardzo mlod~. ,Do roku 1 . 28 \v Lon- w d,v6ch dniach po,vic ziJno az czterdziestu delin~ 
dynic zuttno tylko troz6w uocnych ktorzy zwykle kwcnto\v. ''t taren1 miescie czyli City byla 
w swych budlu1ch sn1aczncgo uiywali opoczynku, \vpra\vdzie strni uliczna, byli patrolisci i konsta
albo tc;l powaznic przechadzali ~ic po 1niescie, za- blo\vie; lecz korporacye te pod osobn~ zostawaly 
oputrzeni w lntnrnic, aby ich zlodzicje i wloczqgi komcnd~, i kazdej z nich wszelkic wkraczanie 
z daleka dojrzcu n1ogli. Na przypadek za ' gdyby w obr~b dzialauia innych surowo bylo wzbronione. 
zlodziej nic do trzeo·l ostrzega,yczego 8wiatla, Zdarzylo siQ nn przy klad jeszcze w 1 26 r. ze zrabo~ 
stro.ie ci no ili ciQzkic oknte ko ztury, ktorcmi ile 'vano w nocy jaki' sklad herbaty i zdobycz naj 4 

mozuosci glosno tarali ig ~tnkac po bruku, a nad- spokojniej u wieziono na furze parokonnej. t)troz 
to wrzaskli,vyn1 glo em wy ~picwy,vali godziny i ( nocny, toj~cy o kilkaset kroko\v na rogu ulicy, 
donosili usypiaj:tcej ludno 'ci Londynu o stunie byl c! 'viadkiem tej kradziezy, lecz nie mogl jej za
pogody. . pobiedz, bo 1niej ·ce zbrodni nie leialo \V jego 

W oboe takicgo urz'!dzenia czcigodny ccch zlo- dzielnicy. Oddawna tez stroze nocni byli przed
dziei niezaklocon'! cieszyl si~ porny '·lnoscith i miotem pocisko'v do,vcipu londyn kiego. Znan'! 
wkr6tce dzialalnosci jeo-o do przcraznjeJcycb do zln jest anegdota o czlowieku choraj'1cym na bezsen 4 

rozmiarow. a poczqtku biczC!ceo-o stulecia V't'ar- no.~ c.. kt6ry 'V} czcrpn<!l bezskutecznie \V zy "tkie 
tosc skradzionych corocznie przed1niot6'v ceniono 'rodki lcka.r kie; az 'v ko1icu kto' 1nu poradzil ze
na 1,800,000 funto\v terling6'v ( okolo 11,000,000 by iQ ubral 'v pia ·zcz tr6za nocnego, 'vzi~l \V r~
rsr. )~ a liczba trndniC!cych i~ rze1niosle1n zlodziej- kQ ko ztur i latark~ i \V zedl do budki, poczem 
skien1 pomiQdzy latan1i .. 17 :'\0-1, '00 z trzy tu uro- rzeczy,vi · cic natychmiast usn'!l ~nem smacznym 
sla do trzech ty i~cy. ledzcnie zbrodni w zelkie- i gl~bokim. 
go rodzaj u po,vierzone bylo oddzielnej klassie la- Pierwszen1 szcz~ 'li,vszern w tyn1 'vzgl~dzie u i ... , 
JJaczozD, ktorzy za kazde doniesienie pro\vadzf!ce lo,vaniem bylo zapro,vadzenie przez Peel'a tak 
do odkrycia otrzymywali jako pren1iun1 40 funtow z\vany-ch Bowstreet-pntrolow, a 1 2 roku, za ze
sterl. Ludzie ci utrzymywali ciqgle stosunki z po- zwolenien1 parlamentu, uorganizowano 'vreszcie 
~ejrzanemi '_"~6c~~gami, up~trywali sobi~ zdobycz, I policyq, na sposob dzi iej~zy. Niej~den pess~~ista 
1 wtedy dop1ero J~ chwytab, gdy kradz1ez zostala upatrywal \Vtedy w tyn1 srodku ru1n~ \volno"' cl an. 
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giel kiej, narz~dzie despotyzmu , a policeman ·ow 
dlugo dwuznacznie przezywano Peeler'ami 1

); \vkrot_ 
ce jednak przekonano si~ o wielkiej ich uzytecz_ 
nosci. Sila policyjna stolicy Anglii sklada iQ 
obecnie z naczelnika (Chief- Comissioner) ,ir Ri .. 
cl1arda Mayne, d woch nizszych do,vodzcow, 1 
nadzorcow, 133 dozorcow, 625 sierzantow i 4,9:54 
konstablow, kt6rych zadaniem je t przekony,vac 
si~ codziennie o szczelnem zamkni~ciu bram i okien 
400,000 domow, na przestrzeni czterech mil kwa
dratowych, i rozci~gac dozor nad ,000 zlodzie
j6'v z professyi i 40- -50,000 n1ieszkanc6w ,po<lej
rzanych." J{azdy policeman pelni obowi~zki przez 

godzin na dobQ, a slnzba ta 1nozc bye dzicnn~ al
bo nocn~. W razie wazniejszcj jakiej zbrouni, na
przy klad morderstwa lub rabunku, 'vszystkic tra
ze Londynu w przeci~gn dwoch godzin otrzymnj~ 
o niej wiadomosc. tare miasto do dzis dnia je
szcze posiada ocldzieln~ policy<!; i slusznie bardzo, 
bo w City przcwija si~ codzicn okolo 400,000 lu
dzi, z ktorych niejeden nos.i przy sobie znaczne 
summy pieni~zne, a za pieniQdzmi, jak muchy za 
miodem, ciC!gn~ zgraje rzezimieszk6w i okpiszow. 

iasne uliczki i przej ~cia, niezliczone magazyny i 
ogrom towarow naladowanych na 'vozy, robi~ ztej 
cz~ ~ci miasta prawdziwe eldorado zlodziei. To tez 
ajenci kupieccy majq, tam zwykle skrzyneczki 
z banknotami przymocowane do ciala Jancuchami, 
albo tez wycinaj~ wprzod z brzegu pieniQdzy pa
pierowych po ka\valkn, a wtedy ten tylko otrzy
muje za nie gotowizn~, kto sklada i kawalki bra
kuj~ce. Policyi innych dzielnic miasta nic wolno 
mi~ zac si<a w spra,vy ~ity, i zapewniaj~ ze nieda
wno je 'zcze ktos w nocy zawolal na zwyczajnego 

onstabla, iz \V przyleglej ulicy zabijaj~ policema
na, na co konstabl odpowiedziec mial najspokoj
niej: , zaluj~ bardzo ze nie mog~ go ratownc, ale 
przepisy niepozwalaj~ mi wchodzic do City.:" 

r a policyantow przyjmuj~ tylko luuzi ilnie zbu
dowanych, u•niejC!cych czytac i pisac, a zybko 
bardzo, bo w kilka tygodni, wyuczaj~ ich musztry 
wojskowej, Jast~pnie nowozaci~zny przechodzi 
na praktyk~ do ktorego z s~do,v policyi popra,v
czej, gdzie przez polrokl!llub dluzej ucz~go jak do
bry konstabl powinien si~ zachowac zostawszy po
wolanym Da SWiadka, W jaki sposob jasno i Z\Vi~z}e 
pi ac rna raporta it. p. Wtedy dopiero otrzymuje 
godla urz~du swego, lask~ i grzeehotk~, z zastrzeze-

1 
) Ludimi Sir Roberta Peel, a1bo rozbojnikami. 

niem aby pierwszej uzywal tylko kn obronic osobi
stej , a drug~ nie <lawal sygnnlow, wyj~wszy w naglCl .. 
cej konieczno I ci. Po rokn najdalcj uczen, doskonalc 
juz \vycwiczony, znmienia ig w chodz~c<1 ma zy
n~, ]\:tora pro to jak swieczka' pokojnie lecz 
encrgicznie kroczy po ulicach Lon<lynu, zarowno 
nieprzy t~pnn lito sci jak obawie. W szelako kon
stablo\vic tQ uro\vo ~ c urz~do,v~ \vynagradzaj~ so
hie \V oddzielnych lokalach, ~dzic niczonaci szcze
golnicj schodz~ siQ na gnzety i wspolne biesiatly. 
Po kilkn zaledwo xniesi~cach czynncj sluzby kon
stabl przyzwyczaja siQ do spania w dziei1 a czuwa
nia w uocy; lccz nabyws~y raz t.ej wprawy, nio 
utraca jej juz niguy. 

'ir l~obert Peel, organiznjC!C policy~ londy.U
sk~h Iuialnicza\vodnic na cclu uzycie jej, w razic 
potrzeby, przcciw zawichrzcniotn po1itycznym; bo 
w ... nglii stnicrtclnc nawet uucrz 'nic palk~ nictylc 
oburza co ci~cie paluszetn lub .ugodzcnic kul~. Do
tychcza jcdnak trzy razy <lopiero: roku 1~33 pod
czas zbiegowiska w Coldbath E iolu, roku 1849 przy 
pochodzie chartystow i niedawno w wypadkach IIy .. 
deparkn policya czynnie tarla si~ z massami. 
Tchorzliwi drz~ na mysl samQ pow tania dwoch 
milionow luuzi, z ktorych 50,000 nalezy do tak 
zwanych klass niebczpiecznych; obawa ta jednak 
zupclnie jest plonnq,. Owe 50,000 indywiduow po
dejrzanych rozpierzchni~te S:} po calem miescie, 
nie znaj~ si~ wzajemnie, a tern samem wspolnie 
dzia!ac nic mog~. W Londynie zrcsztt!o niema wla
. ~ ciwych ogni k powstania, niema plncow central
nych rnog(!.cych posluzyc za punkta zbornc zamie
szek. I roletaryat tamcczny, jak wsz~dzie w wiel
kich miastach, skorym jest bardzicj do utarczek 
jQzykowych niz do walki na ostrc a \V obec atle
tycznych konstablow, rekrutowanych po wiQkszej 
cz~ I ci z prowincyj, znicwiesciale dzieci stolicy 
czujq, siQ karlami i trnchlej~. 

Prze<.l piQtnast~ jeszcze Jaty nie bylo wcale 
w Londynie policyi zamaskowanej czyli odkryw
czej (detective). Sir Jantes Graha1n, niesmiertel
ny wynalazca sztuki otwierania list6w, uczul ten 
brak i powolal do zycia now~ korporacy<J:. Nalezy 
do niej I 08 tylko osob, ktore pod rozmaitemi prze
braniami wei kac siQ umiej~ we wszystkie, ze tak 
powiemy, szczeliny zycia publicznego. Przyroda, 
ubezpieczaj<!c zwierzQta od napasei, dala im siersc 
lub skor~ podobnej barwy jak tlo ogolne tych 
miejsc 'v ktorych zwykle przebywaj(!.. Otoz poli
cya londynska podobnego uzywa wybiegu, bo wy-
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st~pujc zawsze w przebraniu najstosowniejszem 
do miejsca i okolicznosci. I tak: na meetingach 
rolniczych zjawia siQ w masce malych dzierza
wcow; na zebraniach swi~tecznych klass pracu
jf!cych odgrywa rolQ skromnych rzemieslnikow, 
a na przechadzkach modnego .swiata przybiera 
stroj gcntleman'ow. 

GalQz ta wymaga naturalnie talentu odr~bnego 
i wyzszych zdolnosci. I olicyant zamaskowany nie 
staje nigdy przed s~dem, gdyz uzytecznosc jego 
pol ega wla 'nie na niewychodzeniu z ukrycia. Po
mimo cnlej jawnosci post~Jpowania s~dowego wAn· 
glii, publicznosc nie widnje nigdy ty.ch skrytych 
pomocniko\v, a miejsce ich na lawkach swiadkow 
zajmujq, zwyczajni konstablowie, kt6rzy obwie
szczenia swoje w przedmiocie popelnionych zbro
dni zaczynaj% zaW8ZC od llSWi~conych wyrazow: 
,Wedlug otrzymanego doniesienia. « Wi~ksza 

CZQSC dcnuncyacyj pochodzi od snmychze przc
st~pc6w, zdradzaj~cych si~ wzajemnie przez zem
st~ albo zawisc. I\:rok ten atoli naraza zdrajcQ na 
najwi~ksze niebezpicczenstwo, bo cech zlodziej
ski wyn1icrza przykla.dne kary za podobne nadu;y . 
cie zau.fania; policeman przeto mu i bye bardzo 
ostrozny, aby nie koxnpromitowac donosiciela. 
W ogolnosci polozenie policyi angielskiej bardzo 
~est drailiwe. Na stalym lq.dzie na przyklad poli
cyant za przytrzymo.nie kogo I niewinnego otrzy-
muje w najgorszym razie nagnn~. ''r Anglii prze-
ciwnic, gdzie na sto oskarzen sze 'cdziesif!.t koll
czy siQ zwy-kle uwolnicniem poszlako\vnnych, gdzie 
s~dzia woli wypu 'cic dziesi~ciu winnych, jak skrzy
wdzic jednego niewinnego, policya w obec s~du 
uwaian~ jest poprostu jako strona ~porna, i to ja
ko strona na ktor~ rozmilowany w wej wolnosci 
osobistcj Anglik spoglf!.da z niedowierzaniem, dla 
ktorej usposobienie jcgo z gory jest nieprzychyl
nem. Nieraz tym sposobem role zmieniajC! si~ w CiC!
gu sprawy, i policeman, jesli przekroczyl swe at
trybucye, z oskarzycicla staje siQ oskarzonym, kto· 
ry wtcdy najsurowszego spodziewac si~ moze s~du. 

Trudnosci te zaostrzaj~ niezmiernie dowcip i 
przebieglosc policeman'6w, a zmysl ich odkryw
czy takicj nabiera bystrosci, ze najlzejsza wska
z6wka wystarcza im do stropienia przest~pc6w. 
Ploteczki miejskie, gaw~dy s~siudow, a szczegol
niej slugi domowe w~chodz~ce za kupnem wiktua
low, staj~ si~ dla nich zrodlem nieprzebranem ku 
czerpaniu najpozct-danszych tajemnic. iejaki ~''it
chem zeznal niedawno przed S;!dem w jaki sposob 

wysledzilglosnego zlodzieja koni Tally-ho Thomp· 
son. ),Niezmiernie trudno bylo, opowiada nasz 
policeman, trafic na slad pobytu Thompsona. 
Wiedzialem ze zona jego z mal~ dziewczynk~ 
mieszka w Chelsea; czatowalem wi~c przez dni 
kilka, szczeg6lniej w godzinach rozsylania poczty, 
czy nie przyb~dzie list jaki od niego. Jednego po
ranku rzeczywiscie ujrzalem roznosiciela wcho
dz~cego do mieszkania pani Thompson • .Roznosicie
le pocztowi niezawsze s~ skorzy do rozmowy. Za .. 
pytalem jednak wracaj~cego poslanca czy nie mo
ze mi powiedziec zkf!.d przyszedllist tylko co od
dany. uNie obejrzalem stem pia, <c odrzekl mi lako
nicznie. ,>Pomowi~ z wami otwarcie, dodatem po 
chwili; p. Thompson winien mi troch~ pieni~dzy, 
a wiem ze niedawno podniosl jak<!s sumk~. Gdy
bym wi~c teraz trafil do niego, odebralbym'swoj~ 
nalezytosc. '' n W szystko to dobrze, odparl rozno
siciel, ale zapewniam was zem nie obejrzal stem
pia. To tylko powiedziec wam mog~, ze w liscie 
byly pieni<1dze. u Na teraz bylo to dla mnie dosta
tecznem, bo paui Thompson musiala odpisac, dla 
poswiadczenin odbioru. iezadlugo tez dziewczyn
ka wybiegla z domu i kupila w przyleglym skle
pie papier i kopert~. vV godzin~ wyszla powtor
nie, trzymaj'!-C list w r~ku. Podszedlem ku niej 
z oboj~tnem zapytaniem, ale nie moglem zobaczyc 
adresu, bo dzieci~ nosilo li t odwrocony; spostrze
glem jednak ze obok piecz~ci byla kapeczka laku. 
Skoro dzicwczynka list swoj oddala do sklepu '), 
wszedlem tam i rzeklem do wlasciciela: Jestem 
urz<adnikiem policyi. ''r tej chwili odniesiono tu 
list z kapeczk~ laku obok IJiecz~ci. List ten pisany 
jest do czlowieka kt6rego ' ledz~, prosz~ wi~c o 
pokazanie mi adresu. f' Poszukano w skrzynce, i na
pis \Vskazanego listu brzmial: p. Tomaszowi Pi
geon, na sto.cyi B:::, 7Joste t·estante. Tej samej nocy 
ujechaletn 120 mil (ang.) do B~::, i zaraz udalem si~ 
do tamecznego urz~dnika pocztowego, o I wiadcza
j<!C kto jestem i ze czekac b~d~ az siQ kto zglosi 
po odbior listu. Dano mi osobny pokoik, w kto
rym trzy dni przesiedzialem bezskutecznie. Czwar· 
tego dnia slu:if!CY szepn~l mi tajemnie ze jakis po
slaniec dopytuje si~ o li t do Tomasza Pigeon. 
,Zatrzymajcie go przez chwil~, odrzeklem, p6ki 
nie wyjd~ na ulic~.'' \Vybieglem i zobaczy!em 
wiesniaka, kt6ry czekaj'!c na list, trzy;mal konia za 

l) 'V Londynie, podobnie jak w Paryiu, odd&j~ zwykle 
listy do sklepo\v korzennych. 2kqd odnostone bywajl} na po· 
CZlfJ. 
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engle. Poglaskalem zwierza i b~kn~lem od nie
chcenia: ,Co widz~, kon pana Jones?'' ,J akto pa
na Jones, odparl poslaniec; to szkapa p. R. z go
spody pod. trzema koronami.'' I wymowiwszy te 
slowa, dosiadl konia i odjechal t~gim klusem. 
Skoczylem w najemne tilbury i pop~dzilem za nim 
tak szybko, ze jednoczesnie przybylismy poll trzy 
korony. U dalem si~ do izby szynkowej i kazalem 
sobie podac szklank~ grogu. Zaraz po mnie wszedl 
poslaniec i oddallist pannie bufetowej. Dziewczy
na obejrzala go tylko, i nie rzeklszy ani slowa, 
wetkn~la go za lustro. Przemieszknlem kilka dni 
w gospodzie, czekaj~c co b~dzie dalej. Nareszcie 
zjawil si~ roznosiciel pocztowy, i bufetowa dor~
czyla mu ow list, opatrzony w now(}j kopert~. Zdo
lalem wypatrzec adres: do p. Tomasza Pigeon w S:-" 
( Northamptonshire) poste 1'estante. Pojechalem 
zn6w za listcm. i czekalem na stacyi poki go kto 
nie odbierze. W par~ dni nadjezdza konny posla
niec. , Czy niema listu dla p. Tomasza Pigeon?'' 
- ,,Zk~d jestes, przyjacielu ?"-, ,Z now ego szyn
ku pod S* - »Oto masz list.'' Poinformowano 
mnie ze ,,nowy szynk'' jest to samotna gospoda, o 
godzin~ drogi od stacyi kolei ielaznej. Przybyw
szy tam, zastalem w izbie goscinnej trzech m~
szczyzn, z ktorych jeden, podlug rysopisu, zdawal 
si~ bye Thompsonem. Staralem si~ do nich zbli
zyc, lecz unikali mnie z widoczn~ nieufnosci~. ·wie· 
czorem ten w!asnie w ktorym domyslalem si~ prze
st~pcy wyszedl na podworze. Poszedlem za nim, 
poklepalem go po ramieniu i rzeklem poufale= 
,Tally-ho Thompson, nie robcie ceremonij, bo 
znam was dobrze. Jestem urz~dnikiem policyi lon
dynskiej i aresztuj~ was w imieniu prawa.''Pochwy
cony znienacka i sq.dz~c zapewne ze nie jestem 
sam, nie smial stawic oporu. Wyj~lem z kieszeni 
dybki na r~ce i chcialem mu je zalozyc. ,Tego nie 
znios~, zawolal Thompson; pojd~ z wami dobro
wolnie, ale okuc si~ nie dam." - ,Sluchaj bracie, 
odparlem, daj mi slowo ze nie uciekniesz, a nie 
uzyj~ kajdankow." - ,,Zgoda, tylko nim w drog~ 
ruszymy, musz~ wprzod jeszcze napic si~ wodki.'' 
Wrocilismy razem do izb1 i pilismy z sob~ w naj
lepszej zgodzie; poczem zaraz kolej~ zelazn~ od
wiozlem winowajc~ do Londynu." 

Najliczniejsz~ klass~ w Londynie skladaj~ zlo
dzieje kieszonko:wi, kt6rzy zn6w mi~dzy sob~ na 
wiele dziel~ si~ odcieni. Ogromny na przyklad 
jest przedziaJ: mi~dzy spekulantem kr~c~cym .sifJ 
nieraz przez kilka miesi~cy kolo bank ow, zanim 

raz ale dobrze si~ oblowi, a proletaryuszem polu
j~cym na chustki od nosa i tabakierki. Zlodziej do
brego tonu z powierzchownosci wygl~da zupclnie 
na gentleman'a, a jednak oko wprawnego llolicy
anta poznajc w nim sojk~ przestrojon~ w pawie 
piora. Przcmyslowiec tego :todzaju zdradza siQ 
szczegolniej lataj~cym swyxn wzrokiem, spogl~da
niem na :wszystkic strony, podczas gdy ludzie ucz
ciwi w czasie jakiegobf!.dz widowiska patrz~ zwy
kle na przodmiot ogolnego zaj~cia. Dostrzeglszy 
takiego podejrzanego eleganta, policeman aresztu
je go bez ceremonii, i rzadko kiedy znajduje opor; 
bo najprzod uwiQzienie, wedlug prawo. angielskie
go, nie moie potrwac dluzej jak do ·wieczora, jesli 
niema dotx~alnych dowod6w popelnionego prze .. 
stQpstwa, a potem kazdy zlodziej z natury jest 
tch6rzem. Cale ryzyko leiy w tcm zeby siQ nie po
mylie w osobie; niewlasciwe bowicm zaozepienie 
prawdziwego gentleman'a moze poci~gn~c za sob~ 
skutki bardzo nieprzyjemne. Charakterystyczn~ 
anegdot~ o tchorzliwosci rzezimieszk6w angie} .. 
skich przytacza autorka dziela »Englislzwo1nan in 
America« ( .. A.ngielka w Ameryce), ktora pewncgo 
razu z jednym z nich jechala sam na sam w wago
nie kolei zelaznej. Zdrzemnt}wszy si~ w drodze, 
uczula nagle ze s~siad wyci~ga jej cos z kieszeni. 
W olanie o pomoc w takiem polozeniu byloby na
turalnic bezskuteczneru; siQgn~la wi~c potaj emnie 
do kieszeni i przekonala si~ ze przedmiotem skra .. 
dzionym byl kwit na pakunki, w ktorych na nie
szczEJscie miala i pieni~dze. Polozenie bylo trudne, 
bo wiadomo ze na stacyach kolejowych rzeczy 
wydajq, tylko okazicielowi kwitu. Podr6zna jednak 
nie stracila przytomnosci. i~rzybywszy na miejsce, 
wysiadla razem z owym jegomosci~, i wskazuj(!c 
na niego, rzekla glosem pewnym do ekspedytora 
pakunkow: ,Ten pan ma moj kwit." Pomi~szany 
zlodziej wydobyl rzeczywiscie papier, a pasaierka, 
szczQsliwa zc uniknQla straty, byla tyle dyskretn~, 
iz nie wydala go w r~ce sprawiedliwosci. 

Obfite zniwa dla zlodziej6w kieszonkowych 
przedstawiaj~ zebrania na wyscigach konnych. 
Jeden z bandy stara si~ najprzod obmacac w tloku 
kieszenic upatrzonego gentleman'a. Po przekona
niu si~ ze dobrze naladowane, kilku wspolnik6w 
obst(Jpuje go w kolo. Nasz Anglik, maj~cy moze 
przy sobie znaczn~ snmmQ na zakludy, trzyma 
osttoznie r~k~ na kieszeni; ale ito nie pomoze, bo 
w chwili gdy za zblizeniem si~ koni do mety tlum 
pcha si~ naprz6d, Bfsiad na.suwa mu kapelusz na 
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oczy. Napastowany instynktowo podnosi I'~Ce do 
glowy, i zanim si~ pozb~dzi~ niedogodnej zaslony, 
kieszenie jego s~ wypr6znione, n zlodziej e zni
kn~li bez sladu. 

Rzezimieszki procz tego wielkiemi s~ fizyogno
mistami i un1iej~ do konale 'vybierac sobie o£ary. 
lluz to podr6znik6w zwidza Londyn, Puryz, Wie
den lnb Berlin, bez poniesienia najmniejszej straty. 
Inni przeci,vuie, gdziekolwiek si~ pokaz~, bywaj~ 
niemilosiernie oporz~dzani. Przyczyn~ tego jest 
wlasnie trafny rzut oka zlodziejo\v, ktorzy po cho
dzie, po ubraniu, po ruchach potJ·a:fi~ poznac czlo
wieka, upatrzywszy zas zdobycz obiecuj~cq, sciga
j~ j~ p oty niezmordowanie, p6ki przy zbiegowisku 
ulicznem, przy scenie bokser6w, przed sklepem 
z rycinami, w omnibusie, na przechadzce albo 
gdziekolwielr jndziej nie znajdf!. sposobnosci oblo
wienin si~ jej kosztem. 

Zupelnie nowym pomy lem 'v sztuce zlodziej
skiej jest nurzQdzio za pomoc~ ktorego chwyta si~ 
koniec klucza tk,vif!cego w zamku i odkrQCa rygiel 
bez zadnego halasu. Lecz grozniejszemi jeszcze 
dla \vlasnosci bliZniego s~ :filuci \V kradaj(!cy si~ 
zr~cznie 'v scrca kncbarek i pokojowek londyn
skich. Spekulant taki w utn6wioncj godzinie~ kic
dy panstwa niema \V domu, wyprowadza kuchark~ 
na ulic~, · zatnyka drzwi starannie i kladzie klucz 
do kieszeni. Przez drog~ podaje go niepostrzeze
nie przechodz~cemu koledze, kt6ry, po zrobionym 
uzytku, napowr6t go odnosi. Przy pozegnaniu ko-

• 

chanek dor~cza swojej milej klucz, jak gdyby nic 
nie zaszlo, a lekkomyslna sluga zastaje wprawdzie 
zamek nietkniQty, ale mieszkanie ze szcz~tem 

okradzione. 
Jak vvsz~dzie, tak i w rzemiosle rze7~imieszkow 

zdarzaj~ sj ~ partacze, talenta mierne i geniusze. 
Wprawny policeman po styl1t pozna zaraz autora, 
i dotrze tyro sposobem do zr6dla. Zlodzieje wyz
szej sfery zajmuj~ cz~stokroc 'vykwintne lokale, 
w ktorych n1ieszkadt!- z zonamj i dziecmi, niby po
rz~dni obywatele, maj~ conto otwarte u bankiera 
i zapijaj(}: szampana. Jednakze zaden zlodziej lon
dynski nigdy siQ nie upije, bo wie bardzo dobrze 
na jakie przez to narazilby si~ niebezpieczenstwo. 
W cechu tym zwykle przyk!adna istnieje solidar
nosc. Gdy ktory z nich zostanie schwytanym, inni 
natychmiast urz~dzaj~ skladk~; kazdy daje como
ze, a summ~ zebranq, dorficzaj~ ))pokrzywdzone
mu," aby mogl ophtcic dobrego adwokata. Soli
darno8c ta rozciq,ga si~ takze do wzajemnej pomo
cy wprzedsi~wzi~ciach nt\ \Yielk~ skal~, co zreszt~ 
w naszym wieku as ocyacyj zadziwiac nie powin
uo. Niech kt6ry na przyklad stropi zdobycz boga
t~, lecz 'vymagaj~cq, znacznego kapitalu, sprawie
nia koszto,vnych narzfidzi, przekupstwa i tym po
dobnych nakJado\v, wtedy ,kapitalisci" skladaj~ 
nieraz po 50 fun tow sterlingow, aby potem pouzie
lic si~ zyskiem i znliczony kapital ode brae z ogrom .. 
nemi procentami. 

------

SAMUM W PUSTYNI. 

W jed en z o\vych cudnycb porankow, jakie tyl- kt6re znow narnioty byly albo zamkni~te, albo oto · 
ko na Wschodzie widziec mozna 'v calym przepy- czone oddzieln~ zaslon~ z plotna, tworzq.cC! jakby 
chu, przed bramami Kairu wrzalo zycie roznobar- ich ogrodzenie. Z tych schronien zaimprowizowa
wne i gwarne. Kilkaset \Yielbl~dow paslo si~ nad nych rozlegaly si~ we sole 'miecl1y kobiece, lub t~
brzegami Nilu, a mi~dzy niemi oli,vkowi pastucho- skne nuty piesni arabskich, towarzyszone dzwi~
wie uwijali si~ na wychudzonycb lecz dziarskich kami mandolin. Byly to hnremy bogatych hadzow, 
koniach. Na zoltym piaskn wzgorzow rozpi~te b)?- \Vybieraj~cych iQ w D1iej ce swi~te razem z .iona
ly namioty najr6zniejszych ksztaltow i kolorow, mi. )V okol namiot6w niewolnicy zaj~ci byJi przy
niby miasto pl6cienne, rozrzucone bez porz~dku, rz~dzaniem jadla. Kupcy z Kajru, piekarze, rze
jak zrz~dzil przypadek 1ub kaprys wlascicieli. znicy i sprzedaj~cy czerbet obwolywali swe towa
W namiotach· tycli, po wi~kszej cz~sci nawpol ry. Pomi~dzy niemi konni spahowie pilnowali po
otwartych, siedzieli na kobiercach hndzowie, ku- rz~dku, a o:ficerowie wice-kr6la, w bogato zlotem 
rz~c w milczeniu tytun z dlugich cybuchow. ~ie- wyszywanych mundnrach, kr~cili si~ srod tlumu, 
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jakby dla popisu przed 
pi~knosciami W schodu. 

zerkaj~cemi z pod zaslon niQ. Porz~dek wkrotce zostaje przywroconym, i 

W najwyzszym punkcie obozustala fajerka z w~
glaini, na ktorej nieustannie wicnce smolowe czar
nemi dymily si~ kl~bami. Obok, przed obszerniej
szym namiotem, utkwion~ bylo w piasku zielona 
chor~giew emira, z polksi~zycem i bunczukiem. 
Wewn~trz na aksamitnych poduszkach, przykryty 
zielonemi zaslonami, lezal wspanialy kobierzec, 
przeznaczony na podarunek dla grobu proroka. 
Sam emir el hadii, dow6dzca karawany, siedzial 
przed namiotem, a 'vierni pojedynczo przyst~po
wali, dla widzenia i ucalowania poswi~conego ko
bierca. 

Slonce wspaniale przyswiecalo tej scenie ozy
wionej. Na skraju widokr~gu, po lewej stronie 
rzeki, naksztalt gor wyz~bionych, sterczaly pirami
dy, olbrzymie owe pornniki minionej potQgi, a ~rod 
zielouych wierzcholkow palm daktylowych i sy
komor igral i szumial !agodny powiew z zachodu. 

Przez trzy dni karawana zbiernla si~ przed bra
mami Kuiru. Czwartego dnia przed p6lnoc~ emir 
el hadzi wystrzalem dal znak do modlitwy i kazal 
ustawic fajerkQ na grzbiecie swego wielbl~da. 

Siedmiokrotnie w ci(!gu godziny powtorzono mo
dlitw~ podrozn~; nareszcie emir, raz jeszcze wy
strzeliwszy, siadlna wielblqda i rozpocz~l pochod. 
Z glosnemi okrzy kami radosci mQszczyzni dosiadali 
koni, nie,vinsty wielbl~dow dzwigaj(.!.cych na swych 
grzbietach nnmioty. Wrzaskliwa muzyka, halas i 
zam~t przygotowa11, tlok nieunikniony \V chwili 
ruszania z miejsca ty lu ludzi, wszystl{o to nocnej t~j 
scenic nadawalo charakter dziki, prawie traszny. 
Rzeczy"riscie tez bardzo rzadko obejdzie siQ w ta· 
kim razie bez przypadku, czego powodem nietyle 
jest sam a karawana, ile tlumy zd~zaj~cych za niCI
pieszo der\viszow, ktorzy z gwn.ltownemi gestamj 
i fanatycznem wyciem rzucajG! si~ mj~dzy konie i 
wielbl~dy, bez wzgl~du na wlasnc i og6lne bcz
pieczen t·w·o. Szalency ci przebojem cisn~ si~ na
prz6d do 'vielbl~da dowodzcy, ktorego nie opu
szczajCJ:, az gdy znnzeni padn~ na pinsek. ~7tedy 
wnosz~ich zwykle donamiot6w haremowycb i bez
uiyteczny ten ci~zar wlok~ z sob~ az do pierwsze
go miejsca 'vypoczynku. Nar6d z pobozn~ wiar~ 
widzi w tych fanatykach swi~tych ' kt6rym nie 
przyniesc pomocy, znaczyloby sci~gn'!c na cal~ 
gromad~ niezawodn~ pomst~ nieba. 

Kara wan a, trzyma j C!C si~ za ws7.e kierunku polu · 
dniowo-,vschodniego, zaczyna \Vkraczac w pusty-

cala rzesza, pocz~tkowo skl~biona, rozwija si~ 
\Y lat1cuch olbrzymi, ktoremu przewodniczy ogni .. 
ste znami~ dowodzcy. Rozwidnia siQ wres:tcie, i 
wschodz~ce slonee nowemu przyswieca obrazowi. 
Znikly juz 0 tatnie slady roslinnosci, i oko WQdro
\VCOW spotyka tylko piaszczyste fale pustyni i cie
tnny blQkit bezchmurnego nieba. 

Zatrzyn1ano siQ, bo w pochodzie przez pustyni~ 
dzien bywa porC1 spoczynku. Karawana spotkala 
siQ z podrozuj~c~ rodzin~ Beduin6w, ( zob. lito
grafi~). M~z, kurz~c fajkQ, siedzial na grzbiecie 
lez~cego wielbl<!da; obok na ziemi zona z dzieci~
ciem, a dwoch niewolniko\v negrow gotowalo im 
strawQ. Co za kontrast mi~dzy ubostwem tych 
dzieci pustyni, a dostatkami przybyszow z Kairut 
Na jednym z przoduj'!cycb wiclblC!d6w karawany 
umieszczony by l przcpyszny namiot kobiecy, z kt6 .. 
rego nawpol zakwefione pi~knosci ciekawie wy
gl~daly. Obok szedl drugi wielbl(!d zc skromniej
szym namiotem, mie zcz~cym w sobie niewolnicc. 
Po prawej stronie na siwym mierzynl{u jczdzil 
wlasciciel tych namiot6w, jeden z bogatszych emi
row. Dalej, na trzecim wielbl~dzie, pod cicniem 
wiclkiego sloncochrona, siedzial emir cl hadzi, 
ktory, na znak spoczynku, kazal juz zagasic wie
cznie dymiq.cf! w pochodzie fajerk~. Za nim w~iy
kiem w niedojrzanej okiem dlugosci snula si~ re
szta karawany. 

"\'Vf}drowcy zaczgli rozkladac siEJ taborem, kazda 
rodzina oddziclnie, bo mieszkancy Wschodu lubi~ 
odosobnienic. Na skraju obozowiska, w cieniu spo
czywaj~cego wielbl'!da, na rozpostartym kobiercu, 
lezala mloda nicwiasta. Szeroka, powiewna jej 
szata poruszala si~ niekiedy, jakby si~ pod ni~ 
ukrywalo cos zyj~cego, a, ona wtedy z nieopisan~ 

czulo 'ci~ uchylala lekkiej zaslony i zagl~dala pod 
niC! wzrokiem tak uszczQsliwionym, jak gdyby czar
ne jej oko na jakims ukochanym przedmiocie sku
pic chcialo wszystkie swe promienie. Rysy jej byly 
szlachetnc, wlos granatowo-czarny, plec sniada 
lecz przezroczysta. Wszystko to, obok wykwin
tnego ubrania, nadawalo tej kobiecie pozor pra .. 
wdziwic }{si~z~cy; a gdy czasami z pod dlugich 
ciemnych rz~s 1·zucila pelne milosci spojrzenie 
na siedz<!cego obok m~szczyzn~, wtedy sliczne jej 
oblicze czaruj'!cego nabieralo uroku. Przy niej, jak
by dla porownania, kl~czala niewolnica czerkieska, 
ktora z rown~ niemal jak mloda matka troskliwo
sci~ zaglC!dala cz~sto do dzieci~cia. Rzeklbys dwa 
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kwiatki zasadzone w jednej grz~dzie: czerwona 
r6za Damaszku, obok bialej, tylko co rozwitej lilii 
polnej. 

Postac m~szczyzny wystawion~ byla calkiem 
na protnienie slonca. Odziez jego prosta, wi~cej 
rycerska jak ozdobna, na pierwszy rzut oka nie 
przedstawiala nic nadzwyczajnego; dla znawcy 
tylko wisz~ca u pasa demeszka, z czarnym pro
stym brzeszczotem i rowniez czarn~, nabijan~ sta
lowemi cwieczkami pochw~, nieocenionej byla 
wartosci. Twarz jego pelna wyrazu, m~zka i nie
pospolita, swiadczyla 0 szlachetnem pochodze
niu mlodego emira. Oprocz niewolnicy Czerkieski 
znajdowa} si~ jeszcze nieopodal tej gruppy negr, 
pilnuj~cy dwoch dzielnych nrabskich rumak6w. 

Namiot haremowy, dzwigany w pochodzie przez 
wielbl~da, sta} teraz prozny na ziemi; przy wnij
sciu doil, jakby na strazy, opart~ byla bron negra. 
Tu jednak widocznie straz byla niepotrzebnt}, bo 
wszyscy przechodz~cy z najgl~bszem uszo.nowa
niem omijali miejsce spoczynku emi1~a i jego ro
dziny. 

Po chwili na lonie niewinsty zywiej si~ cos po
l'uszy lo, i z pod faldzistej znslony . wynurzyln si~ 
ciemnowlosa gl6wka malego chlopczyny. Dzieci~ 
usmiecl1n~lo siQ do matki, a potem wyci~gn~lo do 
ojca rt~tczyny, strojne w ozdoby koralowe i zlote. 
Emir wzi~.l je na r(Jce i przyci n~l do serca z wy-
razem niewymownej czulosci. . 

0 jaoysmy szcz~sliwi, m6j Abulu! szepn~la 
piQkna kobieta, przytulaj~c si~ do malzonko.. 

Mido, odpowiedzial m~szczyzna glosen1 
dzwi~cznym i lagodnym, dziQkujmy Allahowi za 
jego lask~. Patrz, jak chtopczyna igra z moj~ bro
niq.; czarne jego oczy blyszcz~ ukrytym nie 'wia
domym jeszcze siebie znpalem. a proroka! nasz 
Nureddin po,vinien bye kiedys m~zem silnym i od
waznym jak lew, n lagodnym i dobrym jak gol~b. 

To rzeklszy, emir .. bul oddal dzieci~ niewolni
cy, a sam rzucil cybuch, wyci~gn~l si~ w cieniu i 
oparl glow~ na kolanach nadobnej malionki. 1\fidn 
wlasnym swym kwefem okryla glow~ m~za, kt6ry 
niezadlugo usn~l snem glQbokiru. 

Wierny negr, podawszy swej pani skromn~ stra
w~, garsc zrumienionej m~ki j~czmiennej, dostate
czn~ w tym kraju do nasycenia zarowno ksi~z~t 
jak zebrak6w, poszedi napoic konie. Potem wst~
pil na wzg6rze panuj~ce nad cz~sci~ pustyni, i 
ztamt~d badawcze spojrzenie roztoczyl po niebo
sklonie. Na poludnio-zachodzie w~zki pas jasno· 

I 

brunatny zwr6cil jego uwag~. Negr podniosl 
wzrok ku sloncu dobiegaj~cemu juz zenitu; lecz 
znalazl j e czystem, bez zadn ego ogrodzenia. Wi
docznie uspokojony, niewolnik zszedl ku namioto
wi, uchwycil strzelb~ i obwin~wszy glow~ w duz~ 
welnian~ mechlQ (rodzaj koldry}, polozyl si~ na 

• • z1em1. 

• 

Zjawiska atmosfery wywolywane s~ wsz~dzie 
miejscowemi warunkami klimatycznemi i geologi· 
cznemi. W niektorych krajach nast~puj~ any po 
sobie tak prawidlowo i regularnie, .ie ln. two bardzo 
zbadac je i przewidziec, na podstawie prostego do
swiadczenia. Ale w Saharze i przyleglych jej oko
licach warunki miejscowe tak sq, odT~bne, iz pa
nuj~ce tam niekiedy rewolucye atmosferyczne lez~ 
cnlkiem po za obrQbem mozliwego obrachowania. 

Wyobrazmy sobie ogromn~ r6wnin~ czerwona· 
wego piasku, kladaj~c~ prawie osmdziesi~t~C:ZfJSC 
stalego l~du nnszej ziemi, pod niebem wiecznie 
bezchmurnem i wystawion'!- dzien po dniu na spie
k~ prostopadlych promieni slonca. W od~ znalezc 
tam mozna bardzo sk~po jedynie w oazach, tych 
\vysepkach oceunn pia zczystego, rozrzuconych 
gdzieniegdzie jak gwiazdy zielone na firmamenciA 
tepowym. 'Vprawdzie wintry od p6lnocy i zacho

du i tu, jak w z~dzie, IJagromadzaj~ wielk~ ilosc 
pary wodnej; lecz dobroczynne te wyziewy morza 
na skrajn zaraz pustyni pochlania powietrze roz
pnlone i suche, nie dopuszczaj~c tym sposobem do 
wn~trza ani kropli ozywczego deszczu. Nawet 
kraje lez~ceniedaleko nhary, jak Egipt, Arabia, 
Palestyna i niektore 'vyspy morza Sr6dzie1nnego, 
np. ll1alta, calkowicie niemal pozbawione s~ de
szczow, i gdyby nie liczne rzeki przerzynajQ,Ce ich 
ziemi~, o.kolice te juz dawno zamienilyby si~ w pu
styni~. 

Otoz Sahara przedstawia zja\viska atmosfery
czne nadz,vyczajne i obie tylko wlasciwe, w kto
rycb, jtlk 1~ zdaje, elektrycznosc waznl!! gra rol~. 
Niema tam burz z piorunatni .. ale w powietrzu kr~
z~ pr~dy elektryczne i w inny sposob wywieraj1! 
potfEzne \Ye dzialanie. l'adto w temperaturze tak 
jednostajnie zawsze wysokiej czulosc nerw6w na 
maj~ce nast~pic zmiany przyt~pia si~, i rewolucyj 
powietrznych nie zapowiada zac.lna zmiana zmy· 
slowo dostrzegalna, jak np. u nas dusznosc ,przed 
burz~ a tern samem niepodobna ich unikn~c. Smier
cionosne orkany pustyni nie przybywaj~ z zewn~trz 
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lecz pow...,tajtA w sa1nem jej lonie, ito ,v]n~nie w tych 1 bl(!dy, wyci~rrnQ'\V "'zy '\V O'OflJ dlugic \VC zyj nic
pa ach, gdzie powietrze naj"'ilniej jc t rozpalone, .... pokojnie or. wietrz~ szeroko rozd tcn1i nozdrza-., 

a ,vi~c najrzadszc. Zjawiska te nic przyno 'Zf!. chJo- xni, a potcn1 in tynkto,vo zbliznj~ iQ do 1H1Iniot0,,r, 
dn ani wilgoei, lecz przcci,vnie zabijaj:1 ~tra. znthn, jakby zukaj~c n ludzi potnocy i opicki. 
~vysn, znj~ccm swem tchnienicm. Glosnc par kn.nie nadchoih~~cych zwicrzf!_t zbn-

l\1ieRzkal'lcy pustyni nadaj~ tyn1 orkanom, stoso- dzilo ze ·nn 1\ bula. 'pojrznl nn. \vielblQ.dy, Iltt ko
wnie do ich kierunku, tr\vania i innyeh okoliczno- nie co najeiy\v ·zy grzywy, dziko trzf1saly lbruni i 
'ci, naz \Vi kn: harmattai\, cham sin, sarnicli harur, rozory"rnJy jJin. ek kopytn1ni · })Ot ~n1 oh1nncnl sobic 
siroko lub samum; najpo"v zcchnicj jcunak uzywa- l:;ronie 'v l .. tory ·h uczul bol jaki~ glucl1y, powstal 
nem je t miano ostatnie' szc~egolni ~j na pograni- i zybkim krokiem po piesr,yliHt \Vzgorzc. Tn.tn 
czu Sahary, gdzie tc zjawi ka najCZ<;l \ci (j iQ po- krzyZowaw ·zy nn. rier,iach mnszkulo.rnc rQce: 
wtarznj<!. po\viodl naol·olo ·pojrzenic tro. k<! zamglonc. 

Fenomen tak straszny i ni ... zcz~cy zerokic na.tu- . hnrakter O!\:oli y od kilku godzin ZJnicnil SiQ 

ralnie zabobono1n ludo,vy1n ot\vieral pole. \V cdlng 1110 do poznut~Ja: , \Vy. _oko ponad glow:~ c1nira fir
podania n1iejscowego przebieg samtnnu poprzcdza mntncnt przes\vtecnl JCSzczc plo\vo- niebicskaw'1 
olbrzymia, ogniem zicjq,ca postae Samma.cln, a'" hu- mug<!; .lc?~. ztutntQ.d we ': z~~'tkich kicrunknch i 
kn jecro lychac wyrnznie rozpusane ,vycic dncho,v coraz Iln~ J ku brz go\vi WJuokrggn, lt:olor ten 
piekielnych. Tchnienic orl\:ann wteuy jest 'mier- prze~hodz~l \V brndno-c?.erwony. 'lor1cc znpelnic 
telne, i "\V kilka juz godzin trnpy zginionych gnij~, pra\VIC ~niklo pod za lon~ \vyziC\VO\V, u 1 rwrnvo 
a czlonki odl(!czajC!- si~ od kadluba i rozpra szaj~, poJy k~1Jaca, przczroczys~a. phuntt zn.jQln jcgo nlicj
jak gdyby nigdy do niego nie nalczu.ly. Arabowic s ·c. GQ to e ~tunann ntc <lozwalu.la \V~rokowi 
powie,vy to.kic nnzy,vnj~ harnr~ to jest zatrutc po- 'v dal ze prz 1~IknQci strony. l!Jmir nie \vidzial juz 
"~ietrze, i podlug nich wy uszaj~ ony trnpy tak na':et ~dlcO'lC.P'%Y.ch grup karawany, nic \Vidzial 
. zybko i dokladnie, ze po 'vickach je .. zczc 1nozna tys1'!ca I ... tot lldzktch, wraz z sobq. zagro2onych ni
je znalczc nietknj~te. Utrzymuj~ nauto jcdnozgo- SZCZc!C~ katu trof<!·. Po chwili jeszczc pOSQpncgo 
dnie iz tr(!by }Jowietrzne nnoszQ. nickiecly pod nie- clnJn~nra, mlody ';O.Jak zszedl ku numiotowi i roz
biosa ogromnc massy piasku i za ypujf!. nicmi cale bndztl negra, . ktory, _na widok stroskancj twarzy 
kara'\vany, na 50 stop i ,vi~cej ,vy~ ... oko 'ci. . 'vcgo panu I ~lo\VIe ·zczych O%nak atmosfory, 

t 
· · h ~, , . ·k , · przcrn~ony porwal sic z micJ· sea po rzezenHl. no,vszyc pourozn1 O\V 111c wpra- . , . . ~ · ' : . 

wdzie nic uj~ly okropno :ci amnmu, ale go ollarly J1~ trwoz SJQ, h, rzck~ emu:, J po lnchaj my?h 

1, · } d ' · I d 0 rozkazow. I atr~ nmum s1~ 'l.:fJ11'/o a t' 11''ern ,, 111m z cue ow przy\\'1~ zywanyc 1 on \VU1rq. u owq. r- , . , . . . • ~ J FJ(.4I' • ' :" h 

t 
. . . , .k 1 . . , sm1erc n1eza '\Vodna, J czeh na za ta111e lllCpr''ygo--an pu yn1 n1e moze zatruc n1 OO'O, JO ntc zaw1e- . " · ' '" 

b
. . d h · d ~ b 1 towane1n1. Trzeba raz J. szcze napo1·c~ Jr 0111·c a po ra 'v o IC za nyc m1azm szko hwyc ; ccz nasy- , .. . . . ~ ,. ' ' -

. tetn zouuzu11Y n1ew1a ty. Iozc orlran I)Oti"W 0 • 

cony rozpalonym, snbtelnym pylem, tnrnu.Je od- . ~ . ... : . ,. . ,'41 ~Ic-
dech i Uu i, o. gdy U.osi(,lgnie najwyZsz<-j swCj po- dln~o, a _le. tc my talc bhzko JUZ stullm, Zc s1malo 

t 
· 

1 
· 

1 
l · . mo~CJilY calerto %;apas 1 wody uzyr'~ na naszc oco 

~g1, to gru )Szy nawet p1asc ( s upn.tnl uno. 1 w po- . 0 
v '· ., '
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. t . b' d , d . . 1 Jente. w1e rzc, 1. ••••• Hl a 'vowczas w~ ro,vcowl 7.:nUJC u-
j'!-cemu si.., 'v miejscn ich spadni~cia! 

Po te1n zboczenin, konieczne1n dla wyja · nienia 
przedmiotu po,vrocmy do pogr~ioncj \Ve 'nie 
karawany, nie przeczuwnj'!cej je zcze niebezpie
czeJ)stwa jakie jej zagraza. 

lonce do i~ga jnz zenitu, i od poludnio-zachodu 
pa zolto-plo,vy zybko posuwa i~ w gor~. Gwia
zda dzienna, z niewiadomcj przyczyny, zaczyna 
si~ prze laniac, i bl~kit nieba stopniowo w ponurtJ: 
przechodzi czerwonosc, przez ktor~ tn i owd~ie 
drz~ce, niepewne przedzieraj~ iQ promienie. Wiel-

l(si~GA s"~IATA. Cz. II. R. \7J. 

- panie , uciekajmy! \vystgknf!l ty1ko nic-
wolnik. 

- iebaczny, odrzekl emir surowo, zamiast iQ 
ocali ~, przy"pieszylbys tylko w~ zgubQ. Przcd 
samumem uciec niepodobna; 'vicm o tom z ,v}asnc
go do' wiad.czenia. ie pozostaje nam jak przccze
kac go w miej cu i mokremi cl1ustami zaslonic sieJ 
od pylu dusz(!cego. Gdy llah zechce, nicszcz~-
, cie tym posobctn nas ominie. 

:tegr, lubo nie posiadal zimriej krwi i rozwagi 
wego pana, ulegl przeciez jego woli. Opatrzono 

'vielblC!dy i konie, i zaledwo napoic zdolano te 
o tatnie: gdy w oddaleniu przerazajC!ce rozlegly si~ 

7 



krzyki. Ockniona ze snu tluszcza na oslep pocz~la 
rzucac SiQ W glctb' pustyni, szukajC!C instynktowo 
ocalenia w nicrozwaznej ucieczce. 

Zaslepieui! we tchn<ll emir, nieszczQsliwe 
ofiary nie\viadolnosci' co zamiast unikn~c smierci, 
dobrowoluie rzucncic jcj siQ 'v objQcia. Biada wam 
wszystkixn, biada! 

I owiotrze bylo jcszczc spokojnc; ciemnosc tyl
ko i Junn ogarniaj~!Ca caly firman1ent z kazd'! cb,vi-
1~ siQ wztnagaly. Emir wbil \V ziemi~ dlug~. dzidQ, 
zeby po przcjsciu orkanu nie stracic lcierunku dro
gi, i l'ozkazal drzC!CCmu nicwolniko,vi piJnowae 

· koni. Potem pospieszyl do 'piq,cej jeszczc zony, 
przy ktorcj zn tal CzerkieskQ kl~CZ(!CC1 i przytula
jCACCJ: rozpaczliwie do piersi uiespokojnc juz dzieciQ. 

- E mo, rzekl emirJagodnie, czy kochasz swo
jQ pani(! j naszcgo Nureddina? 

- Do sn1iorci! odpowiedzio.la niowolnica. Ch~t-
niebynl ZO. \VU.S po~wigcila zycie! . 

"\IViQC sluchaj : amtun siQ zbliza, lecz Allah 
czuwa nacl no.n1i i riJka jego nas ocali. Pami~taj 
podcza ' tchnie~ia ' n1iertelnego okrywne Nureddi
na i sicbic n1okremi platnmi. Dzi~ki J\.llaho,vi, 
dosy0 mun1y v.rody. J czeli orkuu nie potr\Ya dlugo~ 
bQdzictny ocnlcni. 

Toraz 1\bul przyklQkn~l obok ~ony, ucalowal 
j(~ 'v glo\VQ i za\volal gloscn1 tlumionym: 

f'ow tati 1ido. bo nan1 zagrt\~a nicbezpie
czen t\vo! 

- Niebozpieezc1t two'?. krzyl(u~la iida, zry-
waj(!c sie z kobicrca. C'zyz t) bulu, nie je te~ 
z nami? 

0 zycic moje! \V tyn1 rnzie nie pomoie iln. 
i od\varra. 1pOjrzyj tylko nn niebo. 

l'o san1un1! j~kn~ln l\1ida prze1·nzliwie. 
Tnk, 1uoja droga· Jecz posiadan1y dosye \YO

dy dla iebie i dltt koni a lvielblCJ,dy wytrzymajt!··· 
Nie n1ogl dokot1czyc, bo w tejze chwili dzik ze 

jeszcze krzyki rozlcgly iQ z obozu, i zaraz potem 
· z glucl1yin ~znn1en1 przc un~lo '-liQ po pu tyui pier

w ze tchnienic an1un1u. 
Okryjcie o~lo,vy! zd:tzyl tylko jc zczc za

woluc. 
Niewiasty, \VZiC!'vszy dziecko 1ui~dzy siebie i o

sloniwszy t\varze, pobiegly do namiotu i pochylily 
si~ ku ziemi. Ernir po ~pieszyl '"" pomoc negro,vi, 
z trudno 'ci(!. ty lko powstrzymuj~cen1u przerazone 
konie. Lecz nadaremne byly usilowania: rumu.ki 
w trwodze stniertelnej zerwaly cugle i w jednej 
chwili znikly posrod ognistego zam~tu. iewolnik 

52 

obwin~l si~ w mechl~ i padl na piasek jak niezy
wy; napr6zno emir staral si~ go orzezwic. 

Powt6rny, gwaltowniejszy powiew samumu zmu
sil i Abula otulic si~ plaszczem i l edz pod oslon~ 
grzbietu jednego z przykucni~tych wielbl~d6w. 
Po chwili j ednak spostrzegl ze i to tchnienie sil
niejszc krotk<~: zakonczy lo si~ cisz~. P owstal wi~c 
szybko, chc~c korzystac z tcj ostatniej moze prze
rwy, i obejrza \\rszy sig w kolo, spostrzegl iz kara
wany nie bylo juz ani sladu: ponura cisza panowa
la vv miejscu nieda,vno jesz~ze przedstawiaj~cem 
tak malowniczy obrazroin0licego iycia w chodnie· 
go. Piaszczyste slupy, unoszone sil~ tr~by, nieo
podal kr~cily si~ w powietrzu. ICilka z nich ru
cbem wirowym z nieslychan~ szybkosci~ zblizylo 
si~ ku niemu, i Abul po tych poprzednikach orka
nu poznal jak straszn~ i zab6jcz~ b~dzie jego po
t~ga, skoro zupelnie si~ rozwinic. Bo wszystko 
to bylo tylko pr~egrywkC1 wielkiego dramatu przy
rody: kolun1ny piasku jedne po drugich padaly na 
zictni~, nie dosi~gn~wszy miejsca w kt6ren1 w~
drowey nasi obrali sobie schronienie. 

Z rozpaczli\v~ cnergi'! emir uch"rycil miedziane 
naczynie do pojenja koni i nnpclnil je 'vo<l~. Su
ro,vy rozkaz jego ocucil i negra z odr~twienia: 
Abul polecil n1u ostatni sza""lok z 'vod~ posta,vie 
obok nic,vinst, urnoczyl swiezo kilka mechJi i po
l{rylniemi ich glowy. a u1n, ~rniertelnic znuzony, 
polozyl sig pod namiotem. 

Tymcza ·em gwnltowny dot~.d, leez nrywuny p~d 
orkanu ztunienil si~ w owo tchnienie tra,vi~ce i j e
dnostajne, ktore zadnej juz nie zostawia na.dziei 
chot~by chwilo,vej przerwy. Dzialanie tego zjawi-

ko. na organizm nieustra zonego .... hula bylo zadzi
winjC!ce. Jakkol\viek przez kilka tylko n1inut, dla 
ocalenia- zony i dziecka dobrowolnie 'vysto.wil siQ 
na 'vply"'" ognistego po,viewu, skora w wiclu miej
scach pop ... kala 1nu na ciele i rany te, za ypane 
pylcxn delikatnyrn. '\r d"·6jna '""o b przez to sta\valr 
.. i~ bole nemi. Oczy jego kr\vi~ zaszly, a pul a 
t~tn1aly z takq; il~, jak gdyby rozsadzic mialy ... we 
pow loki. 

Orkan z cal~ \Vscieklo 'ci~ teraz rozszulal siQ po 
stepie. :radejscie nocy nie zlamalo j cgo sily, lecz 
owszen1 \YZtnagac i~ j<} zdnwalo. amrnael z pie
kielnyrn \vym orsznkietn obfite zbieral zni\vo. 
Padly jni o:fiar(! O\ve tlnmy, co par(J godzin przed
tein w niebaczn~ rzucily si~ ucieczk~; ogoisty pyl 
pustyni uapclnil ich naczynia oddechowe i udusil 
nieszcz~sli\vycb. Na uiezmierzonej rowninie nie-

• 
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wielkie tylko kurhany piaskowe oznacznly 1niej· 
cu w ~torych samum po kilkn powalil trupow i 

nastQpnH'! przysypal je ogni tym \VYDl ·alnncrn. 

"· ••• 
-~ ••• 

Od\vaga i przytomuo, e nJnyslu. \V najtnH.lniej
zem nawet polozeniu, podaj:1 nicrn~ czlo\vieko\vi 

. ~rodki ocalenin. Odwaznym to\varzyszy %awszc 
ympatya nasza, a cz~sto bardzo i zCZQ ' cic. T ~m 

bolesniejsze wiQC uczucie obudza widok \valki 
'v ktor 'j dzielno 'c umysln i wytr,valo.~c uJ dz Inn
. ZC1 prze,vazncj losu potgdze. 

Rzndmy ra z jeszczc okie1n na o·rnpQ Abnla i jc
go rodziny. l)o ~wiadczenie i roz\vagn. \V kazaly 
emirowi najskntcczniejsze 'po:-.;oby oparciu. iCJ ni
""zcz~cej katn tro:fie, i trafi1c ich za tosowanic by
loby nieza,vodnie ocalilo podroznycl1, gdyby stra-
zne to zjawisko nie przybralo tyn1 ·ro.ze1n rozmia· 

1·6w nndzwyczajnych. Ale sntnum, \volniej~cy z'vy
kle po polnocy, w~magnJ ·iQ o'vszPm cora.z bar
dziej 'v tej nocy okropnej, a zapas \vody zupelnie 
byl wyczerpany. ''Ttedy aniol ~micrci w. tqpil do 
namiotn 1\bula, i lodowata dlo!1 jego njQla najprzod 
negra. l~mir 'vyniosl jego Z\vloki \V pustyni~, a 
orkan pia kiezn jc posypal. rnd rancrn 1nlodn Czcr
kieska, ktora dot!!d z rozrzewniajC!cen1 poswi~ce
nictn opicko\vala iQ dzieciQciem, zapoininajQ.c pra
\vie o obic, paella takze ofiar:~ \VCj \vierno~~ci. 1i
da w bcz,vlndnych jej rgkach znalazla chlopczyka 
spokojnie ~pic!Ccgo pod,,vilcrotnemi je 7.C7.C cbu ta
nli a eznir i tego trupa 'v pia ~czy. tyn1 zlozyl grobie. 

. ) t~dy 1:\bnl, z nntQzcnit .. m il o. tatnich th;h,vy
Cl~ tntccz ~ poskoczyl ]{n 1niej ·cu gdzie lczaly 
\VJ lbl;!dy: Jcdno. tylko z tych z\vierz:Jt, tak wy
tr':'alych l~lt . plckotQ, bylo jc ~rze przy zyciu. 
yY1ndonto 1~ zol~dck wielbl:}:do\v za\vicra zwykle 
n10~0 ~vod~r cuchn~c~J i ~ makn uieprzyjeinnc<ro. 
Enur Jedn ln1 pclnuQClCnl po,vttlil o -labiono ~wie . 
rz~, rozprul u1n cinlo, i 'vyuoby\v, zy kotnork wo
dnQ z~niO l ~Q d~ namiotn. ?tworzyl to nnc;,ynie 
obok z~ny 1 dztc ·ka, by n1e uronic nnj•nnicj ,zej 
kropclk1 za ·o,vn go plynu; ale ko1n6rJ<a byla su
cha, 'vody \V niej ani .. 'ladn! 

Zn1~ni .. cic t 'j o tatni.cj nad~ici zlatnnlo . ily nic .. 
z~ch~v1~n7go .d~t~u rn~ra.. Zakry l frlo\VQ. a by nic 
w1dzHSc Cicrp1cn ~ony 1 dz•ccka, J{torynt zaradzic 
juz nic n16gl, i san1 bcz,vlo.<.lnie patH JHt ~icn1i~. 

1\le gcly \V .. zystko zdawalo :i jnz straconcm, 
gcly odwo.go. i "rytrwnlosc Inf~zku. w uicrown ~j nlc .. 
gly \valcc, \vtedy naj,vy~~za ntilo'd tnaeierzyJ1ska 
natcbnQla mlodq niewinstQ my. ~l:! zhaw('za. choc 0 .. .. 
kropn.~. l z~ ~ ·i v ~v k?n'~~1l ·yjnych miotnjqc si~ 
drgan1ach, wtdocznte bhzk1cm bylo skonanio.. idn 
rzncila cllngic, oblq,ltane 'pojrzcnic nn pustyniQ, na 
poczy,vajC!cego o kilka krokow 1n~za i na niemo

wlQ \V s'vcm objgcin. Potc1n, z szybko ~ci~ i cncr
gi~ niecofhioncgo postanowicnia, ch wycila za 116z 
i ,vbila go obic w n.rteryq. lewcj rg ki. J(rc'v z ra
ny .iy\vym wytrysngla zdroje1n, n 1nlocla rnatka 
pr~yJozyla cloi'1 n ta dzif}cigcia, lttorc chci,vic w y· 
sac z~cz .)~ przedz~onny ten datek n~jczy. tc.:z(\O'O 

I po ·w1 cen1a. 
• 

-.~. 

rlare zcie od \V ·chodu bla k plowo-czer\vony 
Z\via to\val zbli%anie i~ ranka. l)zielny .... bul: n-
rqgaj'!C orkano,vi, wdrapal iQ ~no\V na \vzgorze i ::: .,. * 
rzncilnnokolo spojrzenie szybkie ale by trrc. 1 ie- · 
stety. :i:aden znuk zbawczy blizkiego nie znpowia- W arQ goUzin pcJZniCj, })O prr.rjscin ju:i: ~rkann, 
dal ocnlenia. \VidokrC!g plon<!l t;! a1n~ za\vszc nadciQo-n(Jla uu poludnio-wschodn inna karawana 

k 
, . ' 

bar,vq, zlowrogC!, a wiatr tak amo :zalnl po pu ty- torn t~ noc ·· tra. ·zltw~ przepguzila przy stu<lni, 
ni. Bcz nadziei, zn~kany fizycznic i morainic, e-- poza obrQbcm . amumu. W tniejscu g<lzic si~ ouc
mir powr6cil do Zony. gral dramat walk i boleSci b(Jdqcy tre:ciq, niniej-

Za tal j~ z gorl1czkowem wysileniem tul~CI!- rna.- .:zc~o opowiadania, tal emit· Abul nad krwiq, zbro
ego ~"ureddina kt6ry konwul yjnie wil i~ pod czonym trupcm · w6j :i:ony, prawl!- r<JkQ. oparty na 

jej r~koma. Pokrywajl!ce go za lony wyschly od mieczu, a w lewCj trzymaj11c placzl!cego chlopczy
aor~ca: a uie bylo ich czem Z\Vilzyci. Truchlejq.ca ka. Poznano go i udzielono pomocy ojcu i dzic
matka in tynkto,vo przylozyJa dzieciQ do pier i· ale ci~ciu a bohater kiej matcc, ktorcj czyn zyje dot~d 
nie --t~lo "' nich zyciodawczego fJokarmu. Mida w pie 'niach rabow, wzniesiono mogilQ nie z mar-
pojrzala na m~iaz wyrazemniemCj, niewymownej I muru albo :pizu, tylko z piasku pustyni, lecz zwil-

rozpaczy. . zont}: lza1ni wspolczncia tych co j~ usypali. 
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DROGA ZE ZLOTEGO POTOKU DO OGRODZIENCA. 
( V¥J4TE1 Z PODROZY PO l{RAJU.) 

.... Ze Zlotego Potoku, przez las najrozmaitszem czarny, i tylko rozmaicie wysokie wierzcholki 
drzcwcm zarosly, d~zymy do Trzebniowa, nby tu drzew zdradzaj~ obecno '6 lasu; zblizka stano\vi 
:\l·ypoczqc po trodach calodziennej wycieczki, upo- naturaln~ zap or~, scian~ zupelnie ciemn~, tak bo
rzc!dkow:ue nagrornadzonc plony i nabrac sil no- wiem jest gQsty, ze prawie nie przepuszcza pro
'vych do dal zej drogi. Las przez kt6ry idziemy Inicni slonecznych. Niepodobna jest czlowiekowi 
w wiclu n1iejscach pozostal do' c g~styn1; jeszcze pomyslec o przedarciu siQ chocby na kilka krokow 
nie potkal go los owych puszcz dzikich, znanych w glqb' togo g~szczu, bcz uzycia ostrych narzQdzi, 
dzis tylko z po,v-icsci, a niczbyt clawno pokrywa- i trudno nwierzyc aby cokolwick wiQksze z~vierz~tn. 
jC!cych znacznt! CZ<;!SC naszcgo kraju. Nic odznacza mogly tatn znalezc schrouienie. Jest to prawdzi wy 
si~ on wprn,vdzic g~szczetn kontrawersu ani nie- obraz dzie,viczych lasow Amerylci polnocnej, tyl
zwyk1~~ wysok.o~ci~ hystrzanowickich jodcl, ale l\o zc 'v micjsce k.olosalnych drzew zwrotniko
'\V kazd) 111 rnzie do"1'odzi ZC jest W posindaniu lu- wych okolic wystQplljC! tu 111niej pot~zne, }ecz ro
dzi nic 111yslt1cych tylko o dzisinj, czuj~cych cal'1 wnie p1~kne olbrzy111y naszej :flory. 
waznosc dla krnju obfito, ci drze\VO,. Zdaje si~ ze Pod \VzglQdem jednak "'ysokosci kontra\VCl'S nie 
zbytcczn~ byloby rzccz~ dowodzic tutaj uzytku la- moze i~c nawet \V poro,vnanie z dwiema jodlami, 
SOW; kazdeinn '·\viatlcmu oby,vatclO\Vi jc t 011 do- ktore, jakby d\Vfl odosobnione, na polu stoj~ce 
statecznic wiadotny, i z wiclkQ pociechQ 'vyznnc wiezc, g6ruj~ nad otn.czajQ:cyn1je luscn1. Jodly te, 
nalczy ~e jn~ coraz czg ~ciej nnpoiykac u nus 1uo- pra \vdziwy ''""Y kok natury n1aj~ olbrzytniC! wy o-
znn porz(!dnc le ~ ne gospodnrst\VU. ko 'C 200 top przechodz<!C<!: i przy podsta\vie je-

\\7 Zlotyn1 l)otoku da\vno juz na la y zwro- dna 14 a druga 12 ~t6pjest grnb~. ''Tyrosly ony na 
·ono piln<! n\vagg, ale tez tniejscc to obfituje grnncieualez~cylndofolwarkuBystrzanowicc,kto
'v drzc,vo ktore natura hojn~ tu dloui~ podo- ry au1 przez siQ nie\viele J?rzedstawia zajtnujq
statkictu ws1-~dzie rozrzucila. v'r ysokie skuly ccgo. 
przcrzyuajf1CC dolinQ z1nnicjsznjC! \Yprawdzie przc- 1''1'"' ebniou; . P ozostawiaj(!c 'vi~e Bystrzanowice 
strzc1l. zicmi uprawnej, ale za to pokryte SQ: od- z ich 'vy. okicmi jodla.n1i, d<!zy1ny do Trzcbnio\va, 
'viccznyro jarcm niewielkien1 lecz pc,vnem zr6- za luguj~cego bez znprzeczenia na blizsz(! uwagQ. 
diem bogn.ctwa. La y tc, dostarczajt!C przez dlugi ie dochodz<1c jeszcze do w i, uaprzeciwko 
przeci•!g czasu wyborncgo matcryalu na rozmaite rniejsca "T ktoretn droga skrgca siQ na prawo jak
bndowle, ora~ na opal, przytctn nie b~d~c starau- by alet! wr adzan~ so nami, bije zrodlo wydohr
nie pielE=Jgno"·nnc, znacznie· iQ przetrzcbily; dzis wajQ;ce si~ 7. pod zien1i, podobnie jak Elzbieta 
jednakie \Vracaj~! po,v-oli do nalezytego stanu po- w I->otoku. Zr6dlo to zwykle obfite, \V tym roku, 
rzt1dku. ktory uo suchych liczyci moina, slabo i~ tylko SC!-

Zloty I otok pod "'zglQdetu laso'v posiada Re,v- czy w kilku zaledwie miej each, latwych do roz
ne cieka\VO ~ci, ktorych nigdzic, a przyn~jmnicj hnr- poznania po ci'!-glyn1 ruchu piasku dno strutnienia 
dzo rzadko, 'V kraju na zyn1 napotkac nie IllO- wy ~cicln.jf!cego. ,\7 ody tego zrodla n1ajc! 'VY ok~ 
zna; chc~ mowic o ,vyzej w pomuianyn1 kontrazoer ie temperaturQ~ bo 11° Cel. co zresztQ. bardzo jest na
ijodlach b ystrzonowicki ·h. f>ierw zen1naz,vi kiem turalne, Z pO\VOdU slabego i(J ich \vydobywania. 
min.nuje }ud to.mtej ~y llleWielkCJ przestrza~ll lUSU, ''T uielvie}kiej odleg}osci nad zrod}em, ktore znaj
ktora przez 200 przeszlo lat pozostajf!c \V sporzc, dnjc .. iQ u top pot~znego skupienia, widziemy lu-

i 

nietkni(Jt~ byla siekierf!. 1\fozecie sobie wyoora.- kowat~ szczerb~, pro\vadz~CC! do malego wydr'!ze .. 
zic, szano,vni czytelnicy, jak wyglC!da la tak dlu- nia; zapelnionego gliniast~ mass(!. 
go nieodwidzany przez czlowieka zukajC!cego Zdajc siQ ze po wybraniu zapelniaj'!cego ce1uentu 
zysku. RzeczywiScie trudno okre ' liC go naleiycie I odkryliby ~my tu now~ ja kinifJ, nowy meat, nowy 
slowami. Zdaleka \vydaje siQ jakby jednolity mur . zbior przedpotopowych kotici, o ile o tem s~dzic 
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mozna z podobieiistwa tej grotki do szczerby ktora 
nasunQla mysl o jaskini potockiej. 

Oprocz tej szczerby, na ktor~ uwa.gQ naszych 
tutysto\v zwracamy, znajduje siQ tutaj podobnc do 
olsztynskiego studnisko i obszernn grota, na piwni
CQ przez miejscowego wlascicielu obrocona. 

Lutolviec. U szedlszy z wiorstQ drogi w kicrunku 
poludniowym od Trzebniowa, widziemy pr7.cd 
sob~ przepyszny krajobraz: na pierwszy1n planie, 
po skalach z zielonych pol wynurzaj'!cych swc ly
siny, czepia siQ 'vies ze swemi slomianemi chatami 
i ogrodkami' a dalt~j wsrod llpiQtrzonych Iaso\V 
wznosz~ swe szczyty rozwaliny zamku tniro,vskie
go. Rzeczywiscie obraz ten godzien penzla mala
rza, i ubolewac nalezy ze nasi artysci zaluj'1 nieraz 
trud6w na zebranic krajowych widokow, tysi~c ra
zy pi~kniejszych od wielu miejsc po,vszcchny roz
glos majC!cych. vVic~ polozona na skalach nosi 
naz\visko Luto,viec, a fantastycznc skupienia na
daj~ jej niczvvykly i przesliczny widok. Dwie od· 
osobnione, 'vysoko stercz~ce skaly leiq, po obu 
tronach drogi i stanowie]: jakby olbrzymie \Vrota 

potQznego skupienia' do scian ktorego przycze 
pione cbatki dopelniaj~ widoku, nadaj'}:c miejscu 
temu podobie!1stwo do pi~knych szwajcarskich 
wiosek. Tylko iedzib naszych kmiotkow nie IllO· 

znanawet poro\vnacze szwajcarskiemi cl1atkami; po
mijnj'!c jui l:>o,viem estetykQ, z bardzo ,vicln wzglg
dow zasluguj(!. ony na naganQ. 

Bo pro ·z~, jakze 1noze bye zdrowchn powietrze 
nieod 'wiezane, nasycone wilgoci'! i 'vyzie\van1i 
nietylko lndzkien1i, ale i zwierz'!t do1nowy<.;h, kto
re po wi~kszej cz~sci razem z wla 'cicie1ami cha
lup zyjCA? A jednak w naszych chatach 'viejskich 
okienka nietylko ze s~ nadzwyczaj male, o zklone 
matowanemi szy bami, nieprzepuszczajt!cemi pra
'vie S\viatla dziennego, ale jeszcze nigdy nie bywa
j~ otwierane. Oprocz tego bardzo cz~sto siQ zda
rza ze chaty wiejskie set nawet komiuo\v pozba
'vione, a dym i produkta spalenia w ognisku wy
wiCA-zane uchodz~ przez drz\vi lub przez strzechQ, 
kt6ra w tyn1 razie musi zawierac wolne do prze-
plywu miejsca. I moznaz tu dziwic si~ chorobom 
naszego lndu wiejskiego, a szczegolniej dzieci, 
ktorych laba kompleksya koniecznie pochodzic 
musi od oddychania zarazonym zgniliznC! i zady
mionym powietrzem, od 'vylCJ;cznego uiywania ma
lo pozy,vnych pokarmow i od zaniedbania w 
uoiorze? 

• 

Zarlri. J.asyciwezy si~ juz do,voli pifJknym wi-

dokien1 Luto,vca, ruszarny drog~ \Viod~Cil do Za
rek, aby tn nacieszyc sig rozwojctn przon1y lu jaki 
fabry kn 'vyrobo\v ba\vclnianych p. Lindhcitu pr,;cd .. 
stawia. Je t ona pomicszczonn \V budynkach gdzie 
nicgdy ~ istnialy wo.rstaty mcchanicznc, zalozone 
przez p. Stein keller w cznsach roz\voju gornict\va 
krajo,vogo. igdzic bez \VQ:tpicnin nic zostanicmy 
""i~ccj zndziwicni olbrzytnicmi posl~pami lnecha
niki, juk ogl~dnj~c zakJady przedzq,ce; dokladuosc 
wyrobu, oszczgdnosc sily i szybkosc z jak~ roo0-
ta postQpujc godnc s~ uwiclbienia. 

Fabryka o ktorcj tn6win1y stoi dzis bardzo swie
tnic. Po \vyrob jej zglu zaj~ siQ kupcy zc wszy
stkich ol~olic krajn, i .Ztldania s;~ w takiej ilosci, ze 
ni~podobna irn zadosc uczynic; dlatego tcz obcc· 
ny 'vla I cicicl my ~ li 0 rozszcrzcnin tak pozytccz• 
nego zakladu. Oprocz togo w Zarkach znajdujc siQ 
osobna fabryka sknrpetck, tak nicianych jako i ba
w clnianych, zalozo11a 'v rol n ze zlym przcz tniej
scowa kotnpani~ przcinyslowcow, do ktorej nut
chiny odknpionc zostaly od p. Lindhcitn. 

Zarki ~ bcz w~tpienia najporz~dniejszcm ,v· o
kolicy miastcczkicm' a swietny stan swoj obccny 
zawdzi~czaj~ s. p. Piotrowi oteinkeller, byleulU ieh 
clziedzicowi. M~z ten, pelen zaslugi, w czasach sil
nego rozwoju gornictwa i fahryk mineraly przera
biajC!cych zalozyl tu 'varstaty Incchaniczne, w ee
lu produkowania machin i narz~d~i rolniczych. Tu
taj to pocz~tkowo 'vystawiano pojazdy i bryczki 
no ·zctce jego naz,vi ko (• 'tciukcllcrki), tu naresz
cie wyrabiano resory, ktorc wJasciwie ocenione, 
w caly1n kraju rozpowszcchnicnic znalazly. 

iiasto jest w polowic zaludnione Zydami, tru
dni(!cemi siQ faktorkq,, szczegolniej koni i bydla., 
na ktore tu bywa walny jarmark corocznic 8 maja, , 

\V dzien ~ -go Stanislawa. 
lV Jau;orznilru, \vsi lezClcej o parQ wior&t za iar

kami, pierwszc:r rzeczcz, ktora podroznego uderza 
je t ob ·zcrny murowany gmach, okolony ogrod
kiem ozdobionym licznemi wodotryskami. Jest to 
fabryka spirytusow i slodkich w6dek, oraz browar 
dostarczaj(!cy tak zwanego zareckiego piwa, ktore, 
pra\vdfJ powicdziawszy, zasluguje na sw~ wzi<2tosc. 
Dobroc tu wyrabianego piwa zalezy glownie od 
dobroci samej wody, ktorej dostarczajf!, w znacz
nej ilo. ci niedaleko polozone, z gar wytryskuj~ce 
irodla; samo bowiem postQpowanie w fabrykacyi 
nie r6zni si~ pra,vie od tego jakie wsz~dzie zacho-

• 
WUJ'!-· 

Slod wyrabia si~ tu jak zwykle przez namocze-
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nic j<2czmicnia, do czego luz~ tr~y kadzie zalewne, kartofianych i polegajq. ua dokladnem rozdrobnie
przez kielko,vanie, wietrzenic i suszenie, jak tu na niu kartofli i pr~dkiem stuJzeniu calej ma sy. Kar
poziomych lasach z blachy zelaznej, pod kt6remi tofle, po przej ~ ciu wale ow gniot~cycb, wcl1odzq. do 
przechodz~cc rury z ogniskiem polq.czonc dostar- pewnego rodzaju mlynka, maj~cego postac dzwo
czaj~ potrzcbne cicplo.Zacicru kutecznia si~ w zwy- nu przystaj~ccgo do pozion1ego blatn. Caly sp6d 
klej :~.nciorncj kadzi, otrzynutna brzeczka gotnj e si~ tego dz wonu, jakotez i blatu, pokryte s~ malemi 
z clunielem w 1nietlzianym kot.le, a nastQpnic stndzi wyzlohicniami, i 'v czasie obrotu massa knrtoflana, 
na, kilsztokn, tuuieszczonym w zakrytcm n1iejscn, przeci kajq,c si~ pomi~dzy temi ot\voran1i, urabia 
przcz ktory pr7,eplywa rurami 'vodn, maj~cn przy si~ na do konal~ papk~. Papka ta idzie nastgpnie 
\vej ~ ciu te1npcratur~ + 6° Cel., a po przejsciu przez dla ostudzenia do o obnej dre"vnianej kadzi, opa
rury ogrzcwaj(!Ct\ si~ do 40° ,el. 'l'ym sposobem trzonej 1niQszadlem z blachy miedzianej, 've,vu~trz 
stud7.cnic odbywa i~ bardzo dobrzc w przeci~gn pu ten1, przez kt6re cif!gle przeplywa ~wieza i zi-
3 godzin, l)OCzcm brzeczka, nader dokladnic ozi~- nma 'voda. Dalej robota idzie jak na z\vyczajnych 
biona, idzie do kadzi ferrnentacyjnych, 'v pi \Vnicy apnrntach, ktorych opi ywanie byloby zbytecznem. 
umicszczonycl1 'V Jiczbie osmiu. W destylarni SC} dwa rektyfikatory, .wydajq.ce od 

Ponicwaz fcr1nentacya piwa bawnrskiego wyma- razumocny spirytu zim~ 94, a latem 92 procento
go. nizkiej to.mperatury. z'vykle wi~c odby,va siQ 'vy. Do fabrykncyi 'vodek slodkich, jako tez ara
w zimie, W lecie zas wyrabiajQ. tu pi,VO Z\Vyczajne, ku, znajunje si~ 0 obny muly alembik, W ktorym 
w ilosci 65 gnrncy z korea slodn, przyczctn cbmie- de tylnj~ mntcrye wonne, w!a.sciwy zapach wodce 
lu uzywa SiQ oko}o 4 fuuto\v. Bnwnrskicgo piwa nadaj~ce' louzenie zas i inne przyprawy nast~
z tcj amej ilosci slodn 'vyrnbjaj~ tylko 45 garncy. pujt1 tak jak i 'vsz~dzie na zimno. Przyznac nale
Oprocz 'vody, tnaj'!cej naji totuiejszy 'vplyw na zy ze \V)'Toby tutcj zej fabryki, do kt6rych i sztn· 
dobroc \vyrobu, trzeba tal- ~e 'v pomnicc o spo o- czne drozdzc nnlez'!-, ~ dosyc tanie, tylko clo przy 
bie klnro\vanin, ktory tu nigdy nic by,vn sztuczny, \vpro,vadzaniu do 'viQkszych min t znacznie ich 
jak w 'A'ieln innych bro\vnrach; dnlcj o do kona- cenQ pod\vyzszu. 
lych pi\vnicnch, 'vykutych 'v kale 'vnpienncj, n J eszcze jcdcn zczegol gouzien je t u\vagi 'v tej 
szczcgolnicj 0 C1Hnielu, ](tory fhbr) kn -.; fillHL SO- ob zernej fabrycc, a mianowicic ze wszystkic o
bic przygoton"~lje. Clunielnik \V blizko, ci z;n.lozo- gni ka zywione St! torfem, nie drzcwem. Jest to 

· ~y do tn.rczn znncznCj ilo 'ci tcgo nicodzownego j niezawodnie jeden krol- wi~cCj na drodze po tc;Jpu, 
\V pi\VO\var ·t\vic materynlu, ktory 'vy nszony nie- o, nndto przy tntej zych \varnnkach bnrdzo wla~ci
tylko odpo,vjada potrzebom fo.bryl .. i~ ale je"zcze 'vy. i(!gle uzywanie drze,va przy 'v zelkiego 
corocznic idzic do handlu, 'v ilo ~ ci od 30 do 40 rodzaju fn.bryko.cyach, a co '\Vi~cej nnjlicl1 ze go
centnu.ro\v. uszenic odby,va .. i~ tu 'v d'voch o o- podar t\vo l e ' ne, przyczynilo si~ juz nie1nalo do 
bnych piccyknch w ktorych cbmiel uklndn. i~ na \vyni zczcnia la o\v, tak iz obawiac i~ nalezy aby 

· tknninach z \Yloso\v konskich, 'var:st\v~ od 10 do z po ... tQpetn czo. u i w stronie tak niegdy' le~n 'j jak 
12 cali '\VY ok;!, i nszy cieplen1 " 'ydobyteu1 z WQ- nasza l)ol kn nie dal :si~ uczu~ zupelny niedo tatek 
gli drzc\vnych dobrze \vypalonych z n1a.l~ przy- clrze,vn.. \'V pro.wclzie 'YY oka cenn tego opalowe
micszk~ sio.rki. Chmiel tak 'vysu zony nbija si~ go 1nateryaln zn1u ilajuz fabrykanto\v do znjrzenia 
nast~pnie \V 'vorki i w tytn tanic dobrze przccho- I 'v !ono zietni, gdzie mie zcz'!r i~ niewyczerpane 
\Vuje. Oto .A! zczegoly fnbrykacy i bardzo pro- klndy paliw'a, ale takich je t barclzo xna}o i og6l 
stcj i w "z ~dzie jednako,vo odby,vnlH~j ; dobroc wifCC pozo tal przy drzewie. 
zareckiego pi,vn ·przcmn,via takze i nn korzy 'c Torftutej zy .. 'Yydoby,vnny no. o-rnntach Jaworz
majstra, ktory tu je t prowndzony z Ba,vuryi. nika, po 'vy u zenin jest bardzo pojny, lekki, za
Szkoda tylko zc nie wyuczyl iQ jeo,;zczc dobrze 'viera 1nn.lq. ilo 'c r.ierozlozonych korzouko'v ro 'lin 
naszego jgzy ka; a jednnk. bnwi'!c przez 18 lat a przytcm je t tanszy i ogrzewalniej zy od drze\va. 
\V kraju i zrobi\v zy tu tnajf!tek n1ozna si~ bylo Dwie parokonne fnry tego materyalu, zawiern.j~ce 
przynajmniej mo,vic po pol ·ku nouczyc. 3000 cegielek i wartuj'!-ce rs. 1 k. 50 za t~puj~ je· 

W gorzelni, zalozonej tuna wi~k z~ kal~ znaj- den Sf1zcn drze,va, ktory tu kosztuje do r . :.. k. 10. 
duj~ si~ ulepszenia ktore nie w z~dzie napotkac zkoda jednak ze wydobywanie torfn uskutecznia 
mozna. Ulepszenia te tycz'!t si~ tylko zacierow si~ namn.lt}skal~ i tylko na potrzeby fabryki, cho-
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ciaz miejscowe okolicznosci, a szczegolniej bliz- wielkicj glQboko 'ci i pod ob(! n1a najczQ I ci {j Inar
kosc kolei, pozwolilyby na zaopatrzcnic i \Varsza.. giellub pin ek, czyli warstwy lat~o \vodQ przcpt.t .. 
'vy tym \vaznym materyalem opalowym. szczn.j~cc. Tnk \ViQc nawet woda. drszczowa \V ko-

z drugiej strony drogi, na przeciwko dopiero palni zbierae i., nie moze, o-dyz bardzo prQdko 
opisanej fabryki, zna.jduje siQ ob zerna ccgiclnia, prze ·it!ka i zupclnic wysycha. Inaczcj rzcuz si~ tna 
przerahiaj~ca 1niejscow~ glinQ. Glina lezy tu pra- gdy ruda lezy nn \var twie nieprz0 i~kliwcj, l'll)· na 
wie na samej powierzchni ziemi, zaraz pod <;ienk~ glinic, bo "~tcdy woda dcszczowa pnJdko iQ w ta
warstw~ gleby rodzajnej, jest bardzo tin t~ i tnalo kich szybach zbic~ra i dluzej przccho,vuje. •zybow 
grubszych k'varcowych CZQ I ci zawiora; lccz wyra- · napc1nionych wod;b w tntej ·zc~j kopalni par~ tylko 
bianie z niej cegiel i odbyt wyrobionych trudno znajdujetny. · 
sobie 'vytlnn1aczyc, gdyz wapieu juraiczny, na kt6- Trzccirn naturalnym· prodnktem dobr kotowic
rym cal a wies lezy, jest zarazetn burdzo dobrym kich St!- ,o-liuyll zczcg6lnicj zolte i zarc bardzo tlu
materyalcm bndowlanyn1. te, po\V zcchnic na polcpy i klcJ iska uiywaue, i 

f{otowice. JV takien1 satnern prawic oddnleniu zuajduj~ce si~, tak jak i \v~·z~dzic pod wnrstw~ 
od J aworznika, jak ten ostatui od Zarek, lezf! I o- zierni rodzajncj. W zary ·h glinach znal<'ziono tu 
towice, \Vies zbudowana przy trakcie i posiadajflCa poklacl prawie zupolnic Czarny, Uosyc ltrucJ1y, 

•· tukze lomy wapienia, kt6rych tu w calcj okolicy w dotlniQcin tlusty i 'v ogolc z chn.raktorow fi-
jest podo tatkiem. zycr.nych bardzo do gliny i WQgli brunatny h po-

1iedalcko od tych lotnow znajdujc . iQ w l{oto- dobny; od pierw zrj jcdnak r6zni i~ woj:~ lekko
wicach kopalnia rudy zclazncj ila tcj, ktora w nie.. scif!, od drucrich 1nnicj ZC! spojno.' ci~. Jest to h~z 
wielkiej gl~boko~ci pod powicrzchnitb zic1ni po w~tpienia gatnnek torfn przeupotopowego w kt6-
wiQkszcj cz~.' ei gwiazdami jest rozsiaua. VVydoby- rym jcdnakir pochodzenic roslinnc zupelnie zo
'vanie tej rudy uskutccznia siQ dwojnkimsposobem, talo zatartcm. 
albo odkry\vkowyn1, to jc t przez zdjQcic war twy Opr6cz tego 1natcryalu, znajduj~ccgo iQ tu w nic
zienli nad rudf!. le.i~cej, lub tez za po1nOCC! hi cia wielkiej ilosci, j c. t w ICoto\vicach t.orf zupclnic po
szybow. \V tym ostatnin1 razie, jezeli uatrafict- na dobny do \vydoby\vanego w Jaworzniku, ale za
gniazdo nicwiclkiej obszernosei, wtcdy wybiera grzobany w Ionic ziemi i nicn1ajqcy odbytu , cho
siQ szyb i zo.,vala; przcci\vnic za \ jozeli ruda idzic ciaz polozon nic<laleko piec wiclki trJoglby go 
zy}~ 111nicj 1nb \ViQCej dlugt!, "\Vtcdy robota odbywa \V znaeznej iJosci przy wyprazanitl rudy zuzytko
SiQ za pornoc:~ chodniko'v czyli nic,vielkich kory- wac. ·ad to nalczaloby uskutecznic pro by czy 
tarZO\V "\V amej rudzie \Vybijanych. I nda ta jest torf UfO\VY lub Z\VQglony nie Inozc zast(!pi6 \VQgla 
dosyc po zuki,Yan~, z powodn zc za,viera znaczn~ drzP\Vnego przy wytnpianiu zclaza; kok bowicm, 
ilo 'c cz~ tck gliniastych i \vapiennych, tworz«!cych jakkol wick uzywa iQ w jego miejscu, jcdnakzc nie 
przy otrzyn1y,vaniu surowca }at\vo top1iwy zuzel. z r6wnym skutkiem, rrdyz zatrzymujcz,c CZQ 'c siat:· 
Znajduje ig tu jeszcze drugi gatunek rudy ze}a. ki, tako\VC! zclazu u t~puje i czyni je kruchetn na 
znej tak Z\Vana kamionka, ale ta \VCale SiQ nic \Vy- gor'!CO. 
dobywa z przyczyny znacznej swcj twardosci i nie- J czcli pr6by takie poruyslnym uwienczonc zo
wielkiej proccntowosci. Uala ta kopalnia, ba.rdzo .:-tanf!. skutkietn, bQdzie to odkrycie bnrdzo wazne, 
dobrze pro,vadzona przez miej co,vych ludzi pod z kt6rego przetnysl skorzystac nie omicszka. 
z'vierzcl1nict,ven1 gornika, nalciy bez zaprzeczenia o podar. two postQpowe wpro,vadzone juz zo
do najporz~dniejszych pry\vatnych wla no' ci i bez stalo do dobr kotowickich, a n1ala obfitosc lCAk 
najn1niejszych koszto\v cala jest osuszonf!,. Kaidy przymu za do l1odo\vania na wielk~ skalQ roslin 
z czytelniko'v, kto cbocinz raz 'v zyciu byl \V ja- pa te \vnych na karm dla inwcntarza. Tutaj z przy
kiejkol,viek kopalni, \vie ze woda tak zwana za .. jemno, ciq. zaczynamy jnz spogl~dac na micszkania 
korna utrudnin roboty i ogromnych kapitalo\v \vy- wlo.' ciau gdyz \V ·zy. tkie no we budynki maj~ ko

maga do \vego odprowadzenia; osu:::;zenie \Vi~c ko- miny i duie, ot\vierane okna, a dobry byt tak n1o
palni \vazncm bardzo dla gornika je. t zadaniem. ralny jak matcryalny kmiotk6w jest przedn1iotcm 
Tu jednakzc satua natura jest jakby olbrzymi~ rna- starau paua Gorczyckiego, swiatJcgo tutejszego 
szyn~ odpro\vadzajC!CC!, gdyz kopalnia znajduje gj~ dziedzica. 
w do yc wy ·okiem polozeniu, sama ruda w nie- Alirow i Bobolice. a gruntach naleieJ:cych do 
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I otowic, w stronie p6lnocno-wschodnicj od sanH~j 
wsi, wystQpuj~ fantnstycznc kaly juraicznego wa
pienia, sluzQce dzis za pod ta\VQ ruinom, lecz kie
dys okazaly i warowny <lzwigajC!ce zamck. Nosil 
on nazwQ mirowskiego grodu i sluzyl zape,vnc glo
wnic do ostrzego.nia o zblizanin ,·ig nicprzyjo.ci6l, 
gdyz panowal nnd okolic~ nictylko polozeniem, 
}ecz i niCZ\VY kJ:}, bo zescio-pi~trow~, \Vysokosci~. 

ieraz jnz \V CiQgtt na zcj W~drowki podzi,vialismy 
trwalosc nntlzwycznjn~ takich szcz~tkow rninioncj 
pot~gi. l~zoczy,viscie, te 1nury, dzis tak razC!ce 

wojC1 nagosci~, mimowoli zatrzy1nuj~ podrozncgo i 
na nwnj~ n1u pytanie, jakin1 spo obcm to w zystko 
oprze ~ ig Inoglo niSZCZQCemu uzialaniu CZflSU 
i ludzi? Zan1ek miro,vski nie liczy sig do naj wi~
k. zych pod \\vzglQdem rozlcglo ~ci, J ecz wysoki 
mnr, glQboki row i wal ktorym byl opa any oka
zuj~ ~e przy O\vczcsncj sztucc \Yojo,vnnia do y ~ 

ilny tano\vil punkt opa.rcia. 
icopodal znnjduj~ iQ zwali.:"l"'a Bobolic nicr6-

~vnic ob z ~rnicj zc i wystn,vjone ua knlc pokrytej 
nicgdys tnrodrzc\VCin. 

Droga pon1i~dzy tc1ni zabytkami przc zlo · ci idzic 
po szczyto.ch 'vy"'oki h knpic!1 i z tc(l'o znpe,vne 
powodn lnd na z~ za'v ze tnk poetyozny~ ut,vo
rzyl ·obie })Otlanie, ~e zan1ki byJy polQczonc nnd
powictrznynt 1110 tern rznconyrn nn 'vi ~rzcholknch 
. tnletnich buko,v, na kt6rych ro~ ta\vicni ludzie, 
tworzyli roclznj telegrafu) i tyn1 po'.lobcn1 panolvic 
iumko'v \V czn ic uczty ro\vnoczc 'nic p ·lniali kieli .. 
chy za }n,v.; i potny~lno 'c nnroclu. '\rprawdzie 
nien1a dzi ' ~ la.dn drzew graj~cych w t j opowie ~ci 
o-lown:~ rol ... , Je z s~ ' 'viadkowie pot,vierdzaj~cy 
ich i tnieuic. 

kupieniu o kt6rych m6win1y, jak \V z " tkic do
t~d n~potyknue., '1 nnjgl6wnicj zctni przedmiotarni 
cickawo 'ci dla badnczo\v nntury. OdznncznjQ si~ 

ony \vidocznctn wnr two~vnnicm w roztnnitych kie
Tunko.ch, co \V ogniwie 'vapienia kornlowego jnra
iczncj formacyi nndzwyczajnic rzndk~ je t rzccz~. 
"'\\7 apie£1 t.en bo,viein, cz ... to 'vy:st~pnj~cy nnd po
wierzclnliQ ziemi, 'v calym po"'iecie olkuskim 
przedstnwin i~ pod po ·tacia jednolitc,j pop~kanej 
1nas y, lecz bez 'vidoczncgo <fadn war t\Yowania. 

Id~c z fiirowa ku Bobolicotn, drog~ prowadzt!cq, 
przez uolinQ, zdolamy daleko lcpiej przypatrzec 
SifJ uk}adowi warstnr. swiadcz~cemu ZC W Iniej each 

tych odby,valy si~ kiedys w no.tnrze okropnc rewo
lucye. Olbrzymie vkaly zawalajC1Ce drogQ i wido
cznie ze szczyt6'v skupien zrzucone, rozpadliny 
w tych ostatni-ch, a szczeg6lniej tnicjscowe groty: 
s~ tcgo najlep zyn1 do,vodem. Znujduj~ siQ ony 
W liczbic d\voch "\V dose znncznej '\VY oko ~ci nad 
powierzchni~, tnajq, \vejscia obszcrne, w ksztalcie 
ark au u gory 1nocno zw~zonych, i id'1 w gl~h .. pro
sto pod postaci'!- korytarzow. Zwazaj'1c przytem ie 

SCiany ich 1najC1 \Vkl~slosci i 'vypuk}o 'ci zupelnie 
sobie otlpowia.daj~ce, .ie s~ gl~bokie i zadnemi sta
laktytami nie pokryte, trudno nie przyznac ich po
wstanio. tej sa.tnej ile, ktora cale pastno formacyi 
z lona \vod 'vydz wignQla. )'7 szystkie te szczeg6ly 
dowodz~ zc 1nicj ce to by lo niegdy ~ \vidowni~ 
. ccn stro.sznych, jo.kich przyklad na tnal~ skal~ 
przed ta11vinj~ nam dzi iejsze trz~sienia ziemi. 

Z l(otowic do A~(roczyc wiedzie droga bita przez 
la osno\vy, Inie"zcz~cy w sobie bardzo pi~kne, 
fanta tycznie ngrupo,vane kaly, tano,vi~ce naj
\vyzs7.y punkt ol,olicy. Z nich to przedsta,via i~ 
oczo1n na'"'zy nl cn<lo,vny widok d,vudzie to-milo
'v ~j prze trzeni nj~ty z jed1H~j strony \V rarny l(ar
pat i nicbotycznych Tatro\v, z drngiej za' odgrani-
•zony ~ora1ni ''vi :tokrz) zkiemi, ktore na pogo

dnenl tlc nieba dol~Iaduie rozpoznau mozna. 
1

a1na \Vies n1ic ;(ci 'v obie cz~ tojuzna.potyknue 
zrodla, i ogrodek zalozony na skalach. \V ogrod
ku tyrn znnjcluje ica zyto z gubernii ko tromskiej, 
wyclajQ.ce olbrzymie klo y, bogate w lon1~ i ziar
no. l)rzen1y ~lny dzierza,vca korzy tal z probck do
lQ-czonych do petersbur kiego rolniczecro dzienni
ku, i dzi, IDU jnz kilka korcy \VCa}e pi~knego zyta, 
ktore na rok przy .. z1y znmierza 1v polu uprawiac. 
Ciekn.\Yi jc te:(n1y jaki plou zbicrze, ale bez \vat-

" pieniu. korzystny gdyz pow--zechnie 'viadomf!. jest 
rzeczc1 zc zn1innn ziemi ma bardzo przewazny ,vplyw 
na ten rodzaj 7-boi,a, i gospodarze prnktyczni za
wsze ta1 u.j'! si.., zgrotnadzac zyto na ~a ie'v z od
dalonego od \Voich po iadlo 'ci gtuntu. 'Ve \VSi 
znnjduje i~ takze piec 'vielki, za ilany 'v~glen1 
drzewnyn1 produkuj'!cy dziennie okolo 50 centna
ro'v SUfO\"Vizny i pia kowicc nietopli\VY, ze poi
\Vem krzetnioul"'O,VC,!D. Piaskowiec ten uzywa ..,i~ 
na ogniotr,vnl'!- mu .. ~, ktor~ wy kladaj~ wielkic pie
ce, i z tcgo po,vodu bnrdzo je t po zuki\vany. 

· tanislauJ Lowenhard. 
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WYPRAW A PODBIEGUNOWA 
l( NE'A 1 ). 

Po ~rod tcO'oczesnych znakomito ~ ci szczepn po}
nocno-amerykanskiego doktor Kane (Eli ha Kent 
J{ane) zajmuje niew~tpliwie jedno z pier\v zych 
miej c, jako od,vazny podroznik, ja.ko nien traszo
ny badacz najdalszych okolic kuli zicm kicj i pod 
tym wzgl~dem zasluguje on na. na.Z\YQ I ohunba no
wego podbiegunowego ''viata. Od czterno. t.cgo 
roku zycia (rna teraz lat 34) prawie bczu tannic 
podrozowal po lt!dzie i morzach, a w. z~dzie odzna
czal siQ m~ztwem i odwag~, szezegolnicj zas wcza .. 
sic swych pie zych wQ<lrowek. Byl on pod \vszy
stkiemi zeroko ~ciami i dlugo ~ciami, w Chinach, 
pomi~dzy ludozercami wysp filipit'1 kich ~ 'vchodzil 
na zczyty wulkan6,v, dotqd nikomu nie znanych 2), 

zajmowal sig ba<laniami zoologicznemi i mineralo
giczneini w nicznanych skalistych g6rach Inuyj, 
bl~dzil po pustyniach, zwidzal pal1 twa kr616w 
afrykanskich, . lnzyl jako oficer w ar1nii amerykatl.
skiej podczas wojny z Meksykiem, otrzymal w bi
twie pod opaluka ranQ, byl poslcm prczydenta 
Polk·n do jencrala Scott'a, zmicrzyl najznakomit
sz~ g6rQ 'v ~1ek --yku, Popokatcpetl, i wrcsz0ie ja
ko tarszy chirurg ucze tniczyl w pier,vszej i dru
giej wyprawic ameryka1!skiej Grinneru 3 ), wy la-

1 ) Artykut ten napisany byt przec..l doj~cictn je zcze do 
Europy "liadomo 'ci o smierci przedwcze. ncj nieustraszoneo-o 
doktora Kane; dopefniamy go w i(Jc naslQpujqcemi szczegola
mi z o- tatnich dni jego iycia. 

Po odhyciu drugiej swej \vypra\\'Y podbicgunowej (w la
tach 1853-1 55) doktor Kane udal si~ do Londynu, gdzie 
zamy ' lal oglo ic dl'ukiem obszernc t niej sprawozdanic. 
Oslabione .jeunak zdrowie nie pozwolilo mu dokonac tego 
dzieta; lekarze zalecili mu pobyt \V Ilawanie, ktorej klimat 
zbawienny mial mu przy,vrocic ulracone ity. Ale w prz.e
prawie jui do .Amcryki znakomiry podroinik dotkniQty zo
stal cze 'ciowem sparaliio\vaniem, a \V d wa miesiqce po 
przybyciu do Kuhy (16 lutego r. b.) skoriczyt zbyt krotki 
swoj iy,vot, z nicocenionq dla nauki strat~. Ciato zmarle
go z ozoakami czci naleinej rzadkim jego przymiolom, zo-

talo przewiezione do Filadelfii. 
(Przyp. redak.) 

2 ) Kane nietylko \\'chodzil na \Vierzcholki tych gor, lecz 
nadto raz kaza1 si~ spu~cic \V krater \VUlkanu Calla, ai na 
600 stop gt~boko, i tam badal ten straszoy swiat podziemny 
z tak~ doktadnosciq, ie choc go wyciqgni~to bez. zmyslow, 
jednak moo-T do konale opisac \VOQtrze gory. Zycie jego 
petne jest podobnycb czynow odwagi dla dobra nauki. 

3} Obie wyprawy amerykanskie, celem odsr.ukania ran· 
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nej dla od znkanin li'ranklinn. Po powrocie z dru .. 
giej 'vypra,vy opi al .if!. zc wszystkicmi zczegola
mi, a znaj~uj~c i~ w niedawnym cza ie w Landy .. 
nie, przygotowy,val i~ do trzccit!j \vypru,vy, ma
j(!ccj ten nm eel co i <lwic poprzednic, i nie tracil 
nadziei od zuknnia znginioncgo %crrlarzn. 

Za lngi wy ~ "'indczonc nauce przez 1 nne'u, s~ r6-
zno tronne; odkryl on bowiern nictylko ogromny 
ob zar nieznaucgo dot:!d li!dll Arncry ki polnocncj 
i no,vy grz bict gor \V Grcnlandyi, kt6r ~j brzcgi i 
calq. przc trze11 od najualszt~j .Pblnoc y przcmierzyl, 
ale nadto, \V najodlcglej '"' zynl punkcie kn bicguno
wi do jakicgo kiedybQdz czlowiek 1n6gl dotrzcc 
(7 °41 '), za grnnicami 'vod, gor lodo,vych i pun-
twa )Viecznych sniego\V, oukryl: llO'V~, cieplcjsz~ 

krainQ, ozy,vion~ roslinami i zwierzQtami, znalazl 
przypu zczalne dot(!.d morze polarne, wolne od lo
do,v ua przestrzeni 4200 mil angiclskich, t. j. pra
'vie tysif!ca n1il geograficznych. W tcj strcfie umiar
ko,vanej, na 'vy pach dostrzezonego tylko,. lecz 
dotychcza niezwidzonego, oceanu polarncgo, moze 
:1ranklin ocala} ze S\vemi towarzy zami, i kto 'vie 

czy i~ cboc w cz~sci nie sprawdzi podanic staro
zytnej mitologii p6lnocnej, ktora \V najodleglej-
zym krar1cu ku polnocy pomie ~cila czaro\VDC! zie

miQ, obfitujQC~ we wszystkie zycia rozkoszc. U czo· 
ny Dr. Kane porownywajq.c podanic mitologiczne 
z odkryciami tegoczc nemi, moze dlatego wlasnie 
postanowil przed iQwzi~c no\v~ wyprawQ, albo 
przynajrnni 'j przyl~czyc si~ do 'vyprawy wybie
raj(]:cej iQ obecnie z Anglii. 

Tyrnczasem pom6,vimy nieco obszcrniej o dru
giej wyprawic Kane' a, kt6rej opis, jak to juz wyzej 
nadmienili 'my, wydany zostal w Ameryce polnoc-
nej. a najdal ·zym punkcie ku p6lnocy, do ja-

klioa, hyty odbyte kosz.tem czlo\\'ieka prywatnego, Grinnel'a, 
przy pomocy rzt1du i kilku bogafych Amerykan6w, a w ich 
liczbie i Kane a. Opis drugieJ wyprawy Dra Kane jes' je
dnem z naj~wietniej wydan~ch dziet pod 'vzgl~dem typogra· 
ficznym, artystycznym i ksi~garskim. Publicxnos6 zaprenu
merowata 30,000 egzemplarzy, a kongres wasbington'ski 
15,000. 

8 
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kiego dotychczas czlowiek si~ mogl dostac, Kane ogien, i szcz~sliwi, ucztowalismy przy zupie z wn~
przepQdzil dwadziescia jeden miesi~cy, zamkni~ty trznosci foki." 
lodami maj~cemi dziewi~c stop grnbosci;- z towa- Wi~cej jak dwadziescia miesi~cy niewoli srod 
rzyszami swemi za pomoc~ psow zrobil trzy tysi~- lodow przep~dzili, poluj(!c na polarnych i bialych 
ce mil angielskich, w celu czynienia odkryc i po- niedzwiedzi, na foki, konie morskie i jednorozce, a 
szukiwo.x1, ana uwieuczenic dziela , dokonal niesly- niekiedy na zajCAce i kuropatwy. Do takiego polo
chanego czynu bohaterskiego, gdyz opuscil sci· wania koniecznie trzeba miec przewodnika Eski
sni~ty lodami okrQt, przy pomocy tylko samej mosa, wzroslego posrod odwiecznych lodow, i nad
uprZQZY ps6w odby l drogQ na przestrzeni 3000 mil to psa wyuczonego. Kane zgodzil dziewi~tnasto
ang. przez lodowe gory, bagna i morza, i nie utra- letniego Eskimosa, tlustego, ponurego, glupiego 
ciwszy ani jcdncgo czlowieka, powr6ci' do Gren- chlopa, lecz ktory z tem wszystkiem nieraz ocalil 
landyi. Tam podroznicy ujrzeli okr~t pod flag~ im zycie, przynajmniej jako psiarczyk, bo bez od
amerykansk~; byl to parostatek wyslany dla ich wagi sily i czujnosci psow, w~drowcy niezawodnie· 
odszukania i ocalenia, ktory po trzyletniej walce by wszyscy pogin~li. Mlody Eskimos (Kane zro· 
z przeciwnosciami martwej natury powrocil icl1 bil jego portret) bil wl6czni~ ptnki w loti gotow 
ojczyznic. , byf sam isc w zapasy z niedzwiedziem. 

Nielatwo sobie wystawic cierpienia jakich do- Spos6b zycia Eskimosow jest niewybredny. 
znali zeglarze na morzach polarnych. Mi~so szczu- Buduj~ sobie z kawal6w lodu cos podobnego do 
l"OW, pieczone lub go to wane, przez dlugi czas bylo szalasu, polewaj(! go wodt!, a bialy, lub ,,cze?.,U'Ony'' 
poszukiwanen1 pozywieniem osady. Otoczeni mas- snieg wyko1l.cza budow~. U dolu otwor zast~puj~cy 
snmi lodu, 'v~drowcy tylko z narazeniem zycia drzwi, u gory do wypuszczania dymu, - oto mie
mogli przewiezc na saniach niewiele ocalonych s~kanie Eskimosa. kory zwierz~t zast~puj~ mu 
sprz~tow z jcdnego brzegu na. drugi: trzeba bylo odziez, n1i~so i tran sluz~ za pokarm. W Grenlan
przenosic sanic przcz urwi ka a ludzic, po,vi~zani dyi wymienin. on skory morskich psow, jeleni, su
z sob'!, n1nsicli z jaknnjwi~k Z:): ostroznosci~ wcho- szony i w~dzony sztokfisz, j~zyki jeleni it. p. na 
dzic na gory i pu zczac i~ na dol. Powrncaj~c knw~, tytun lub gor~cc napoje, i uwaza si~ wtedy 
do Grenlandyi, o nu1lo nie 'vymarli z glodu. Przez za najszcz~sliwszego z lud1.i. Lecz w najodleglej
cnly czns podeozy w~rod lod6w codziennym ich szej polnocy, gdzie niema handlu ani drog, Eski
pokarmem bylo szesc uncyj n1~ki i kawalek obrzy· mos zywi si~ sam~ zwierzynC!. \V braku jeleni, je 
dliwego sadla, wielko ' ci greckiego orzccha, na czlo. ryby morskie, pije tran, a gdy mu gor~co lub czuje 
wieka. Lecz i ten lichy pokarm 'vkr6tcc siQ wy- pragnienie, zuje 16d. Czasem Eskimos ubije nie
czerpn~l: po dziesiQciu tygodniach nieopisanych dzwiedzia, zdejmie zen sk6r~ i zrobi so hie zapas 
cierpie{l, zdawalo si~ ze stnierc glodowa czeka ich z niedzwiedzich szynek. Pod uogami S\Vemi E ki. 
nieuchronnie. 'Vtnkiej o tateczno ~ ci podrozni z nie- mos nie 1na ziemi kt6r~by mogl uprawiac, nie rna 
opisau'! rado 'ciC! ujrzeli p a morskiego. Zycie kil- cmentarza na kt6rymby mogly pocz<!C jego ko ~ ci. 
kunastu ludzi zalezalo od zlapania. zdobyczy; maj-j Nieboszczyka sadzajl!, przywi:tzuj~~: mu do ciala ko
tkowie przeto rzncili siQ na ni~ skwapliwie. ,l\1no· lana, okrQcaj<!- w skory z'vierz~t, otaczaj~ narz~
stwo r~k, powiada Kane, pochwycilo zwicrza i 'vy- dziami i broni~ kt6rych uzywal za zycia, a potem 
ci~gn~lo go na bezpieczne miej ce. Teraz dopicro przywalaj~ gromadt1 kan1ieni. vV pustyniach pod
ujrzalem do jakiej gl6d przywiodl nas o tateczno.. biegunowych cz~stokroc nie mozna dojrzec na 
sci. Biegaj~c po lodzie, majtkowie SDlieli siQ, pla- obszerlH~j przestrzeni ' ladu zycia, nawet ruchu, &le 
kali, wywijali nozami, i po uplywie pi~ciu minut cz~sto daj~ si~ widziec podobne mogily, doakonale 
juz wszyscy chciwie polykaJi kawaly snro,vej tlu- zachowane. 1'e 'lady zgaslego zycia w tej pustyni 
stosci. Nie oczy 'ciwszy na,vet wn~trzno ~ci, rzuco- bez granic obudzaj~ nie" ... ypowiedzianie smutne 
no je w kociol na zup~; chropowate cz~ 'ci prze- uczucie. 
dnich lap zostaly bezzwlocznie odci~te i pozarte; Po E kimosie najwazniejsz~ i tot~ na tej odle
nawet W<!trob~, co miala isc do kotla, majtkowie glej p6lnocy, gdzie nawet niema i jeleni, jest pies. 
zjedli surow~ i jeszcze cieplCA. \V nocy wcit!gn~li- Z zarloctwa, dzikosci i sily te psy s~ to istne wilki, 
smy lodki na ogromn~ nieruchom~ bryl~ lodu, roz- lecz przez SWC! r~CZOSC zast~puj~ konie i jelenie. 
palilismy z dw6ch desek ,Red- Eric'a" dobry Doktor Kane wiele mial do wycierpienia nim si~ 
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takie psy przyswoily; lecz pozniej przekonal siQ ze skich koni. kt6re obie go podarzyly w oparzcli
ony prawdziwym s~ skarbem. sku i przyblizyly si~ o jakie dwadzic ·cia krok6w 

,Co za mfJka z temi psami 1 wola on niecierpli- do na . Lecz kule naszych gwint6wck od kakiwa
wie. Przed ich znrloctwem nic nie ukryje z, ani ly od ich sk6ry, jakby byly z drzewa korkowego; 
lapy niedzwiedziej, ani gnrnkow Eskimosa, nni konie morskie nic dopuszczaly nas dosyc blizko do 
kosza z mchem. Z okropnem wyciem na wszy- iebie, aby 1nozna bylo przcciw nim uzyc oszcze
stko si~ rzucaj(} i pozeraj~ w jedncj chwili. Raz pow, i mu icli ~my si9 'vyrzec zdobyczy. Wkr6tce 
psy nam zjadly pierzyn~, drugi raz dwa ogromne potem jeden z nnszych towarzysz6w podrozy zna
ptasie gniazda, z pierzem, mchem i kamieniami! llazl cialo jednoroica, kt6re nam dostnrczylo oko
Jak tylko przybijemy do plywaj~ccj kry, psy na- lo pi~ciu et funtow rniQSB. Zwierz ten n1ial czter
tychmiast wy kakuj~ z 16dek, a wtedy nie po,vsci~- nascic stop dlugosci, a jego r6g obejmowal dwie 
gniesz ich zadnym harapnikiem. Razn pe,vncgo stopy, t. j. byl o polo'\VQ mniejszy od owego prze
musialem za niemi poslac lodzie 0 0 ~m mil drogi; s1ivznego cgzcmplarza, kt6ry przywiozlem z pier
znaleziono ich ucztuj~cych nad scierwem jednoroz- wszcj \Vypra\\'Y i ofiaro\va1cm akadcmii nauk przy
ca, lecz tylko jednego z nich mo.ina bylo pochwy- rodzonych. Rozpalilismy na skalc ogici1 i przeto
cic, i to po dlugich usilowaniach. '' pilismy tlllstosc jcdnorozca, z czcgo nam przyby .. 

l{ane tlumaczy siQ potem dlaczego te psy, tak lo U\vie bcczek tranu. '' 
dzikie i nieposlusznc, byly mujednak drogie: >>~lia- Do zasluguj<!Cycb na uwagQ zwierztAt podbicgu
lem ps6w eskimoskich i neufundlandzkich.. Dzie- no\vych nalezy byk pizmo\vy, ktorego mozna na-
i~c z tych ostatnich wytresowalen1 jaknajstaran- potknc najdalcj na p6lnoc, rzadzicj jednak niz kt6 .. 

niej, zaprzggaj~c je do sani po parze, tak iz byly reb():dz ze zwicrz~t czworonoznych. Ze znajdowa
posluszne mojemu glosowi. Do dluzszych podrozy nia siQ tego z \vierzn w tamtych stronacl1 wnosz~ 
potrzeba sze ~ciu ps6w, lecz i cztery wozilo mnie i ze Gr~nlandya po}~czon~ jest l[!dem z Ameryk~ 
moje narz~dzia nader lekko. i\1oje sanki, zwane polnocnq.. 
,Little Willie'' z klonu amerykaxl.skiego byly do- ,Nader jest ciekawe, m6wi dalej Kane, polowa
skonale zastosowane do t~go celu i odznaczaly si~ nie na biale niedzwiedzie, wymagaj'!CC koniccznie 
delikatnC1 robot~ stolarskq. Przy wygi~ciu ploz odwagi i zrQcznoaci, a nadto ulozonych do tego 
z'vr6cono cal~ uwag~ na jaknajmniejsze tarcie, si- p O\v, ktorych przyuczaj~ nie isc w zapasy z prze
l~ i lekkosc · okucic by}o stalowe, wzmocnione ciwnikiem, ale zajmowac go i przytrzymywac do
miedzianemi klamrami. Zreszt~ wszystkie CZQ ~ci t~d, dop6ki nie przyhQd~ mysliwcy z innerni p ·ami. 
byly z drze,va i powi~zane z ·ob~ rzemicniami ze Podczas gdy jeden z psow zajmuje niedzwiedzia 
skory psa morskiego. anki takie opicraly i~ z la- z przod 1, drugi rzuca iQ nan z tylu, przyczem 
twosci'! ,vszelkim nierownosciom gruntu, 'vytrzy- wspomagaj~ SiQ 'vzajcmnie, i rzadko siQ trafia aby 
mywaly najsilniejsze uderzenia i w ogolnosci oka. ktory z nich byl ciQzko skaleC'zony, lub zeby im 
zaly i~ wybornemi do szybkiej jazdy. P y Eski- si~ nie udalo zatrzymac niedzwiedzia. atrafiwszy 
mosow silniej ·ze s~ od neufundlandzkich: oszcz~- na trop bia!ego niedzwiedzia, Eskimos, zmy~lny 
dzalem ich i uzywalem tylko do dalszych wycie- do zadzi\vienia, poznaje nictylko kierunek jego 
czek, a w podr6zach po pustynllodowatej, na 1300 drogi lecz na,vet jego wiek i szybkosc jego cho
mil rozleglej, pozna} em ich wartosc nicocenion~. du, i nnpt·o,vadza na .Slad psy zaprzgzone do sanek. 
Dotychczas nie mialem jeszcze poj~cia o ich sile, Te w milczei.aiu puszczaj~ siQ po lodzie i pQdzt! p6. 
szybko 'ci, cierpli,vosci, wytrwalosci i od"'adze, ty, p6ki nie wynajd~ nieprzyjaciela. Psy napastu .. 
lecz przekonalem si~ o tych zaletach, natrafiwszy j~ go z dzikiem wyciem; Eskimos krzyczy: nan
na bagna lodowe, na ktorych psy eskimoskie ro- nolr! nannok! i walka rozpoczyna sig. Mysliwy 
dz~ si~ i 'vyrastaj~. ·: w najwi~kszym p~dzie odwi~zuje dwa przednie 

)Vyprawa sk!adala si~ z osmnastu Amerykanow, p.., y, i te w mgnieniu oka rzucaj'! si~ na niedzwie
dwoch Eskimos6w i przeszlo piQcdziesi~ciu ps6w. dzia. Inne, bez wzgl~du ze s~ zaprz~zone, p~dz~ 
Dla wykarmienia tych ostatnich musiano polowac ku niemu z najwi~ksz~ zapalczywosci~. Zwierz, 
na dzikie zwierz~ta. spostrzeglszy groz~ce mu niebezpieczenstwo, stara 

,Raz ujrzeli 'my, pisze nasz nieustraszony w~- si~ znalezc schronienie na gorze lodowej; lecz 
drowDik przynajmniej okolo pi~cdziesi~ciu mor.. pierwsze psy nie dozwalajl} mu tego, dopoki 



- 62 -

nie przybQdzie mysliwy. Podjechawszy niedaleko, rzuci si~ w pogon, mysliwiec zr~cznie si~ zwraca, 
Eskimos odprzQga \vszystkie psy, chwyta za i wprzod nim zapamifJtaly zwierz zdola si~ spo· 
oszczcp, i nie zwracaj~c uwagi ani na 'nieg ani na strzedz, uderza go oszczepem w lewy bok i wbija 
16d, biezy na nicprzyjaciehr. Dwoch mysliwcow mu go niekiedy tak gl~boko, ze musi swoj or~z zo
z latwosci~ pokonywajq, niedzwiedzia. J eden udaje stawic w ranie i uciekac, jesli nie ma pod r~k~ do
ze go chce uderzyc w prawy bok, a wtedy zwierz swiadczonych psow. Eskimosy z zatoki etachskiej 
odwraca siQ, dla uniknienia ciosu. vV tej chwili nie wyohodz~ zwykle bez ran z podobnej walki, 
drugi mysliwiec przebijn mu lewy bok oszcze- bo niedzwiedz tamtych okolic jest okropniejszy 
pem. Zreszt~ i jed en Eskimos bez wahania idzie na niz w stepach poludniowych. \'V okolicach zatoki 
bialego nieuzwiedzia. U zbrojony oszczepem, kt6- rcnselerskiej, gdzie I(ane z towarzyszami zamkni~
rego ostrze zwykle zrobione jest z grubo otoczo- ty byl w lodnch przez d\vadziescia jeden miesiQcy, 
nej kosci, drazni niedzwiedzia, chc~c aby ten za uiedzwiedz bialy niemniej iest dziki, i cz~sto, jak 
nin1_ pogonil, ~ dlatego przebiega przed ~itn ~r?g~! l zapewnia nasz podroinik, rzuca si~ na ludzi. 
udaJ'!C ze ucteka. Lecz skoro ty lko n1edzw1edz . 

• 

• 

TRZJtSIENIE ZIEMI I WYBUCH PROCHOWY 
A \VY PIE RODUS, \\ .. ,JESIENI 1 56 R . 

Ktokolwiek statkiem paro,vym puszczal siQ ze rycerze schodzili si~ na zbory i narady. Przed kil
Smyrny do Syryi, z przyjemnosci~ zapewne przy- kudziesiQci~ juz la.ty zniszczylo jq trzesienie ziemi, 
pomni sobie n1ilc wraicnie jnkiego doznal na wi- i pozostaly tylko o kilka stop nnd poziom wynie
dok l~odus. Przyby,vajQ:Ce ze myrny okr~ty po sione mury, z wyjqtkiem jednego olbrzyn1iego lu
raz picrwszy tn siQ zatrzyinUjt!, i z\vykle bawi~ ku, ktory przetrw.al az do ostatniej katastrofy. 
dose dlugo, uby podr6znikon1 zostawic czas do Przeszedl ... zy przez luk ten na mal~ platform~, uj
przeclladzki po miescie. Sam pobyt juz w porcie rzales na lewo kate·drQ ~ . Jan a Chrzciciela, na prost 
nadzwyczaj je t powabnym: dokola widaC zamczy-J Mekkemch (dom s~downictwn), na prawo wnijScie 
ste warownie zakonu s. Jana; ponad zczyty ich do palucu wielkich mistrz6w. Tu koncentrowal 
zwalisk '\vyzieraj<! smagle pnln1y daktylowe, a da- sie caly in teres historyczny, a kto nie pozalowal 
lej miasto nmfiteatralnie pi~trzy si~ na wzgorzu, na trndu wdrapania si~ na z~Tali ~ka starozytnej tej bu ... 
kt6rcgo wierzcholln1 sterczC! rniny da,vnej siedziby dowli, napawu.1 oko jednyn1z najcudniej zych i naj-

. wielkich mistrz6w zakonu i kosciol s. Jana. Przez bardziej urozmajconych :widokow. Na poludnie 
.'vnij ~ cie do portu wzrok: si~ga malowniczycJ1 brze- kosciol s·to Jan ki, Z pot<EZDC! dzwonniCC!, poclziu
go\'V Azyi Muicjszej. rawion:.!- pociskami tureckiemi; nizej, na wschod i 

W chodz~c do Rodu okazal~ brntn~ p -tej Kata- poludnio-wschod, n1iasto, z warowniami s. ~fichala 
rzyny, dziele1n l-vielkicgo n1i trza a· ubus on, zdu- is. l\1ikolnja; na polnoc mury zamkowe spuszcza
mie\vac siQ przychodzi nad do konalem zachowa- ly si~ bezpo~rednio w bezdenn~ gl~bi~ fossy, gra
niem st~rozytnych minsta zabytkolY. Sultan oli- niczf!cej z konnkiem baszy i z warowniC!. St. Eln1o; 
man II, ktory je zdobyl 1522 r. po bohaterskiej na polnoco-zachod mieszkania Frank ow i Grekow, 
obronie, tyle mial powazania dla walecznych ry- pomi~dzy ogrodan1i i gajami palmowemi: \Yszystko 
cerzow, ZC zabronil UfOWO WSzelkicgo .... pu tosze- to okolone modr'!- opask~ faJi, Z ktorych \V szero
ni~, a tak do obecnej chwili nnwet po '!gi swi~- kiem p61ko1u wynurzaj~ sig gory 1\."aryi i Lycyi. 
tych przetrwaly 've wn~kn.ch mur6w. ' poblizu Takie byly zabytki lY panialego Rodu, az do 
bazarow przyleglych portowi zaczyna ·siCJ tnk zwa- straszli,vych '''ypadkow uplynion {j je ieni. Natu
na Strada Cavalieri, prowadz(!ca na szczyt wzg6- ra wprawdzie pozostala niezmienion~, i na"yet zna-

. rza miejskiego. Tu kiedys stula. budowla w kt6r6j czna cz~sc stnroda"rnego grodu przetr,vala zni-
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szczenie; lecz cale g6rne tniasto, dziclnica wla- io \vielkich rz ier1 zietl1i i u n1inl y tniej e. I o
snie mieszcz~ca najcieka\vi.Jze potnniki, lcgla 'v gru.. DliQd~y tnia t Ill n 'vsi<11 .. 0 kinu, uicdal I~o brz gu 
zacb skutkiem wybuchu prochowcgo 'v dniu 6 li- tnor .. kicgo, zicn1iu \V szerokt1 rozp~kla i~ , zczcli
stopada 1 56 roku. Poprzedz~j~cc ten \vybuch tHf pod Lindo gora rozpu.dla iQ IHt d \\l'ojc, n 
trz~sienie ziemi wprzod jeszczc zburzy}o CZQ ~C pod llfonolito \Vytry lo Z gruutu potQinic bij:~Ce 
wyspy, 0 czem naoczny swiadek nast~puj~ce poaa· zrodlo. ~1orzo obJlizylo si~ i dot'!td jcszczc ni~ 
je szczcg6ly: \Vr6cilo do dt"'vncgo pozion1n. Ruiny. starozy. 

, "\V nocy z 11 na 12 pazdziernika o godzinie tnych zan1czy J .. Toz ypaly i~ \V gruzy. ~ 1 ZI ... otly 
trzeciej zbudzilo nas gwaltowne uderzcnio i na tQ .. 1 \V ogolno 'ci byly: og1·on1nc; ale zc grcccy wtcsnia
puj~ce po niem kolysania, w kierunku od polno- cy ~ami Z\vykle stawiaj~ sobie chalupy z kamicni i 
co.zachodu ku poludnio-wschodowi. fJ6zka na· 'vapna potniQ zonego z zicn1i~, \ViQC pod tym przy ... 
sze wstrz~sly si~ silnie i zachwialy, a trzcszczenie najtnuiej \vzgiQdem trata ' l .. rotcc zapc,vnc zosta .. 
belek i huk spadaj'!cych zewszq,d ka\val6,v wapna nie poweto,van'~· 
i kamieni sprawialy loskot prawdziwic odurzaj~cy· Je zcze 1nie zkru}cy nic ochlon~li z przcstrachu, 
Nie bylo czasu do stracenia wszystko co zylo i je zczc napra,vic nic zd(!zyli swych siedzib, gdy 
ucieklo na ulicfJ. Mieszka11cy przcdmiosc schronili okt opniej za klQska nawidziln nicszczQsliwc 1niasto. 
si~ ku wiatrakom, mieszka!1cy wyzszych dzielnic ,zostego Ji topntla deszcz ol fity zrosil ~ popiclon~ 
na place i 'v ogrody. ~Iy zbiegli 'my w koszulach od dziewiQcio- tnie igczn 'j po ucl1y zicn1iQ i po
na podworze, szukaj~c przytulku w malcj szopie, krzcpit upatlaj:t-c~ ro ~linnosc. ictnne chn1ury 
przeznaczonej na zachowanic drzewa. U dcrzenia grztnotowe przecl1odzily ponad: Iniastctn. 0l<:olo 
i kolysania za kazd~ razCA- tr,valy okolo dwoch mi- trzcciej po poludniu ol 'nicwajqcy piornn rozdart 
nut, i \V miesi<!c jeszcze p6zniej nickiedy z lekka sklepienie niebios; w tejze satncj niemal chwili roz
si~ ponawia. y. a wyspie Uhalki, jak doniesli ta- legl si~ huk stra zliwy i nastqpilo uderzcnie tak 
meczni mieszkancy, w jednym dniu doznano czter- silne, ze podrzucilo nas na krzcslach. Bylcm z zo
dziestu piQCiu uderzer}. llf1 i Cork~ W pokoju balkonowym, gdzie zajmO'\Va-

Skutki naturalnie by!y oplakane. Gdysmy siQ li 'my sifJ czytanictn. Instynktowo wszyscy trojc 
o 'mielili nad ranen1 obejrzec wn~trzc do1nu, znalc- por\va,li 'my si~ z micj~ca, lV n1nicmaniu zc to nowc 
zli 'my W"'ZY tkie pokojc napeJnione kurza\vq, \Va- trzQsicnie zictui . \\' przyleg}{aj izhie zualcili 'tny 

poem i oberwanemi kamicniami. zczcgolni ~j aa- wszystkie szyby i ramy u okicn potrza kane; to 
'vniejsza cz~ 'c gmachu wiele ucierpiala: mur polu- saxno mialo rnicjsce \V co.lytn domu, z \VY.~q,tkiem 
dniowy i taras szczytowy tnocno byly popgkane, tylko pokoju w ktorym sie<lziclismy pouczas kata
i bardzo nie,vie]e juz brakowa!o do znpelnego rn- trofy, a nadto drz\vi prawic \vszystkic byly po
ni~cia tej cz~sci domu. \V mie 'cic jcdna z wiP-7; trza kane, znwia y i zamki poobrywane 1 

). Oslu
fortyfikacyjnych do tego stopnia zostala uszkodzo- picli 'n1y z pr7.crazenia, nie 1nog~c sobic wytluma
n~, ze mu iano jq. Z\valic do reszty, a \V. zy tkie bez czycprzyczyny togo zjawiska, <.lop6B:i jed en z przy
wyjqtku domostwa tnniej ,viQcej ulegly poryso\va- jaciol nie przynio '"' l nam wiado1no~ci zc piorun za
niu. J\1icszkancy dlugo 1Qkali siQ powrocic do palil \V micscic tnagazyn prochowy. 
s'vych icdzib · tny sami dzie"'igc nocy spgdzili 'my :razajutrz udaJi 'tuy si~ na miejsce spustoszenia. 
w ogrodzie. \ ulicy pro,vadz~cej od na zcgo miesz kunia ku 

""iero\vnic wigkszem jc zcze bylo spustoszenie rnia tu znalezlisn1y ogromne bryly kamienne, po
poza obrQbem miasta. W 1'rinncie trzQsienic zic1ni czcrniale od prochu·. ieopodal bramy d'Arnhoyse 
obali!o n1n6 t,Yo dom6 \Y i si1nie nad\vcrQzylo no,vo droga calkowicie prawie zaw~lon~ byla kamienia
zbudo,vany ko 'ciol. 'V sie 1onolithos, I trio:, Arni· mi. Dotarli 'my az do bra my wewngtrznej, n ztam
ta alako, .E~anae Ifagios, Isidoros zostaly calkiem tt:Id juz tylko przelaz~c przez tosy gruzc)w, zdo · 
zburzone, i z \vyj~tkiem l{o kinu, pollony i ... m- lali my utoro,vac sobie przej:;cie. VVy okie sterty 
bony, gdzie kilka tylko znwalilo si~ domow, caJo. kamieni, porni~~zane z potrza kauemi bclkami, na
okolica znn1ieniona \Y ruin~ . rzQdziami go podar kiemi, deskami i trupami na 

Przy tnkiej klQsce materyalnej na ·zcz~ cie 60 \V zystkie strony przedstawialy si~ oku. Az po 
tylko ludzi utracilo zycie; wielu jeduak zostalo 1

) Uom pra\\rozda\vcy toi o 2,000 prze-zto krok6\v od 
poranionycb. Zja,vi:ska postrzegane z'vykle "' cza- miej ~ ca \vybuchu. 
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mur poludniowy graniczny domy byly zburzone, 
dalej podziurawione i uszkodzone spadlemi glaza
mi. Poniewaz sklad prochuznajdowalsi~ wdzwon· 
nicy kosciola swi~tojanskiego, tu przeto sila wybu .. 
chu byla najstraszliwsz~. Dzwonnicynie bylo juz i 
sladu, ty lko szerokie na kilka SC!ZDi, lejkowate ZB· 

gl~bienie wskazywaio miejsce jej istnienia. Sarna 
katedra zostala zamienion~ w ogromne rumowisko; 
pot~ine bale cyprysowe wi~zania polamane byly 
w trzaski, dach olowiany w drobnych szmatach po 
cal em rozniesiony miescie. Najblizsze do my i ulice 
znikly calkiem, jak gdyby zmiecione uraganem. 
Polowa Strada Cavalieri, kt6ra stoj~c na pochylo
sci gory, w bezpieczniejszem stosunkowo znajdo
wala si~ polozeniu, w polowie stala si~ niezamie
szkaln~; podobniez ulice przylegle, az do bazaru. 
W dolnem nawet miescie drzwi, okna i mury w 
wielu mieszkaniach pop~ka:ly, a nown wieza zega
rowa runfJla. Ogromne glazy zostaly wyrzucone 
az na przedmiescia. Mysmy mieszkali 1V znacznem 
od miasta oddaleniu, a jednak bry!y waz~ce po 
kilka centnarow spadaly dokola, wbijaj~c i~ w zie
mi~ jak born by, gdy zas wypadkiem trafily w szczyt 
domu) wtedyprzedziurawialy wszy tkie pi~tra, to
rujac sobie drog~ az do piwnic. 

Szkoda jest nieobliczon~. Okolo trzysta dom6w 
zostnlo z ziemi~ zrownanych, drngie tyle jest w sta
nie niemieszkalnym. Strat~ w ludziach obliczn.j~ 
na 800-1000 ofiar; nikt bowiem w tnk nicspodzia· 
nej katastrofie wyrato,vac si~ nie zdolal. Wielu 
takze pozabijnly lub poranily padaj~ce kamienie. 

Poniewaz nieszcz~sli,ve to zdarzenie wynikn~lo 
z winy wlndz miej cowych, przeto w raporcie u
rz~dowym starano si~ zkod~ umniejszyc; podano 
tylko 300 trupow i lodwic trzeci~ cz<asc rzeczywi
scie zniszczonych domostw. aoczni jednak swiad
kowie, jnk np. lekarz kwarantanny i kilku Euro
pejczykow, obecni przy odkopywaniu pierwszego 

dnia naliczyli 225, drugiego 100, a pozniej po kil
kadziesi~t dziennie trup6w. 

Oddawna juz lndzie przezorni zwracali uwag~ 
wladzy na groz~ce miastu niebezpieczenstwo. Sta
ra dzwonnica katedry swi~tojanskiej mocno ucier
piala od dw6ch ostatnich trz~sien ziemi, a nadto 
w punkt ten, jako najwynioslejszy, dwa razy juz 
uderzyl piorun. Przed kilk~ jeszcze miesi~cami 
kommissarz wydelegowanyzKonstantynopola zje
chal na miejsce, i uznawszy niewlasciwosc nagro· 
madzenia tak wielkiego zapnsu prochu w miescie, 
i do tego w nadw~tlonej budowli, radzil przenies6 
go gdzieindziej; lecz nadaremnie, wladza miejsco
wa opierala si~ temu zamiarowi. Raport urz~dowy 
podaje ilosc spalonego prochu tylko na 3,000 cen
tnarow, chociaz swiadomi rzeczy wicdz~ ze bylo 
tam wi~cej jak 6,000, i taka tez tylko niezmierna 
massa prochu rozsadzic mogla wznacznem oddale· 
niu budynki calkowicie z ciosu murowane. 

Nietrudno zreszt(! domyslec si~ prawdziwej przy
czyny uporu wladz tureckich. Przy tak ogromnej 
massie prochu b~d~cego na skladzie, znaczna na
turnlnie j ego ilo 'c corocznie ulatnia si~ ..... do kie
szeni mngazynierow. Jeden z urz~dnikow, zabie
gliwie w ten sposob gospodaruj~c, pi~knego doro
bil si~ maj~tku. zczeg6lnem atoli zrz~dzeniem 
karc~cej opatrzno 'ci przy o tatnim wybuchu dom 
jego, razem z wlascicielem, cal~ jego rodzin~ i u
zbieran~ mammon~, wylecial w po,vietrze. 
Rz~d ottomanski zaraz po smntnym tym wypad

ku przeslnl dlo. pozbawionych przytulku 500 na
miot6w i 500,000 piastr6w tureckich; zbyt mala 
to jednnk pomoc dla zaradzenia chocby chwi
lowytn ich potrzebom, przypusciwszy nawet, co 
bardzo jest niepewne, ze wszystko najsumienniej 
dojdzie r~k nieszcz~ ' liwych poszkodowanych. Nie
wielu z nich bez w~tpienio. znajdzie potrzebne srodki 
do odbudowania s'vych domow, a tak podobno trze
cia cz~sc miasta dlugo je zcze pozostanie wruinie. 

• 

KOZIORO GI • 
Badacze przyrodzenia po 'wi~cajq nieraz cale zy

cie na poznanie niewielkiej cz~ tki przepysznego 
pans twa owadow. w ich pracach lezy zarod od
krycia najswietniejszych tajemnic przyrody, a mo
ze najwazniejszych zastosowan praktycznych. 
Dzisiaj to co wiemy o owadach, a wiemy bardzo 
malo, stanowi powiesc cudowniejszC} i na piet--wszy 

• 

rznt oka mniej do prawdy podobn~, anizeli histo
rye z tysi~ca i jednej nocy. A jednak, przypatrzy
wszy si~ blizej naturze, z latwosci~ poznamy, iz to 
co napisano o owadach jest zaledwo jedn~ s~tn~ 
tego, co by powiedziec o nich mozna. 

Nie wybiegaj~c za szranki opisowosci, postara
my si~ przeciez okreslic na przykladach znacze-





• 

• 

• 

I 

• 
• 

' 
• 

• • 

• 

• 

• 

• • • 

• 

• • 

• 

• 

• 

• 



--
nie i organizacy~ jednej klassy tego wielkiego ro
dzaju. Chcemy tu mowic o owadach clzrzqszozowa
tych, daj~cych si~ latwo rozeznac po stalych po
krywach, pod ktoremi mieszcz<l- si~ poskladane ich 
skrzyd!a. · 

Owady tu nalez~ce charakteryzuj~ siQ siln~ bu
dow~ ciala, i przeznaczone 8~ raczej do chodu jak 
do lotu; dlatego tez dobroczynna przyroda opatrzy}a 
je t~giemi naksztalt rogu pokrywami, zabezpiecza
j~cemi t~ zwierz~tka od wszelkich mozliwych wy· 
padkow. 

Chrz~szczowate rodz~ sifJ z jaj; samica sklada 
sw6j plod w miejscu flOSiadajt~:cem wszystkie wa
runki konieczne do wyl~ienia, a ze g(!sienica zy
wi si~ cz~stokroc iunym pokarmem aniieli oy.vad 
w stanie dojrzalym, matka wi~c natura przezornie 
wJala kazdemu owadowi cudowny instynkt, kt6ry 
mu kaze skladac jaja tam, gdzie wyl~gla D;~sienica 
znajdzie bez trudu zapewnienie bytu. G~sienica 
chrz'!szczowatych jest zazwyczaj miQkka i rna 
szesc nog krotkich. 

Pr~dzej lub pozniej, stosownie do gatunku, g~
sienica, zrzuciwszy skor~, przyjmuje postac spowi
tego dzieci~cia, i wtedy przedstawia glowne za
rysy doskonalego owadu. W tym okresie owad 
znajduje si~ w stanie poczwarki nieruchomej i nic 
nie jedz~cej; lecz wkrotce rozdziera to powicie, 
poruszajC!c czlonkami, i wychodzi owad doskonaly, 
aby uzywal swych sil wedlug celu do ktorego zo
stal powolanym. 
Chrz~szczowate owady dzielC!- siQ na wiele fa

milij; z tych najlepiej do chodu usposobione i n8;j
smielsze S~ te, ktorc maj~ z~bkowane SZCZQki, a 
przytem apetyt ich tak jest doskonaly i niewybre
dny, iz pelni~ z ochot~ obowi~zek poprz'!-taczy zie
mi. Zjadaj~ z rozkoszq. padlin~ najzepsutsz~, mi~
siwa najobrzydliwsze, i to wszystko czego inne 
zwierz~ta nie lubi~ i czem pogardzaj~. ~T ten spo
sob oddaj~ istotne i niezmierne us}ugi, S?.:Czegol
niej w stronach gor~cych, gdzie szybkie gnicic 
materyj staje si~ po\vodem szkodliwego zanieczy
szczenia powietrza truj'!cemi miazmami. 
8~ inne chrz~szczowate, ktore ty lko stale CZfJSCi 

roslin gryz'!; te niezmordowanie zujC!,r drzewo, ko
rzenie lnkowate lub twarde owoce, a cz~sci nie
strawione zwykle wyrzucaj~ miejscem odchodo
wem w stanie mialkiego prochna. Najcz~sciej po
st~puj~ te szkodniki galeryami czyli drogami sy
stematycznemi, nie daj~cemi si~ spostrzedz od ze
wn'!trz, a tak ostroinie wyjadaj~ srodek najpi~-

• 
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kniej .. zych drzew, iz zostnwiaj~ nieprzebittl, cicnk~ 
warstwQ zewnQtrzn~. Innc owady wciskaj~siQpod 
kor~ drzcw, gdzie rysuj~ wklfJsle figury, a inne je-
zcze buduj~ sobic piQkne palace ' nby wsrod 

ustronnych muro\v cicbe i ukryte przcd swiatem 
• I I • • 

\VI esc z y cte. 
\Vyliczenie innycb chrz~szczowo.tych, jedzf!,cych 

drzewo, kor~, korzenie lub liscie, bCA-dz w stanie 
g~sienicy, b~dz w wieku dojrzalym , zbyt byloby 
dlugie· zwr6cimy siQ wi~Jc do s zczeg6lnego pokre .. 
wienstwa f{ozio1·orrdw cerambycina), kt6re na obok 
dol~czonej ta.blicy widzit~my przedstawione po je .. 
dnym gatunku z kazdego rodzaju. 

Do tego pokrcwienstwa zalicznn1y chrz~szcz e 
ktorycb nitko\vate czulki skladaj~ siQ z jedenastu, 
a rzadko kiedy z dwunastu wstawow, i przyt61n 
s~ zwy kle dluzsze od oiala. 

Nogi u koziorog6w zlozone s~ z czt6rech wsta.
wow, 7J tych trzy pierwsze s~ kutnerowate ja.k 
szczotki, drugi i trzeci maj:} ksztalt serduszkowa .. 
ty, czwarty konczy si~ cioniutkiemi, zakrzy,vione· 
mi niteczkami, pi~ty zas , spotykany zwyklc u o
wadow chrzCAszczowatych, istniejc tu tylko w sta
nie szcz~tkowym. 

Na tak urz~dzonych nogach, sposobnych uo !a
zenia nawet po powicrzchniach gladkich, wspiera 
ig cialo dlugie, zakonczono znacznych rozmiarow 
glow~, opatrzonCJt dlugiemi, jak siQ wyrazajflt po
spolicic, u•qsa1ni i nerkowatego ksztaltu wystaj~-

• cemt oczyma. 
Koziorogi przebywaj~ najczgscicj na pniach 

drzew, Jaif}C po nich powoli tu i owdzie i upatru
j~c miejsc dogodnych dla zlozenia jaj, z ltt6rych 
wyl~gle liszki i w skutku przcobrazcn wynikle 
poczwarki wpilowuj~ si~ i wgryzaj~ do wnQtrza 
pod korQ, przcz co znaczne czyni~ szkody. 

Rozmnozone zbytecznie, niemniej szkodliwemi 
St! i dojrzale koziorogi, gdyz uzywajC!c za pokarm 
materyj w twardzielu si~ znajduj<!-cych, dziurawi~ 
drzcwa i piluj~ je pot~znemi szcz~kami, jakiemi 
zostaly uposazone od natury. 

J ednym z pi~kniejszych rodzajow tych ciekawych 
owadow je t bez zaprzecze : ia wielki chrz~szcz 
kozierall:a (morimus, Se1·vitte) zwany. Czulki tego 
rodzaju szczecinowate skladaj~ siQ z jedenastu 
wstawow, s~ grube' u samcow dluzsze' u samic 
tak dlugie jak cialo. Glowa rowno z cialem polo
zona, sci~ta, tulow szerszy jak dlugi. 

Przedstawiona na rycinie laz~ca po drzewie ko
zieratka ialobna (morimus tristis, Fabr.) jest chrz~-
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szczcn1 dose znacznych rozmiarow, gdy.z okolo 15 a u samic tak dlngie jak cialo; pierwszy wstaw: 
linij tllugosci maj~c~m. Tulow jego czarnia,vy, w koncu guzikowaty; tulow tak dlugi jak szeroki, 
gladki, punkto,v:any, ana Rokry,vach dwie czarne a przytem zachodzi nieco na pierscienie odwloka; 
duie plamy. Zyjc na drzewach \V Au ·tryi, Kroacyi, przy poruszaniu si~ 'vi~c owada te dwic cz~sci 
najwi~cej 'v \¥Qgrzech, a i u nns w karpa.cl(ieh oko- wydaj~ pewien chrz~st, pocieraj~c si~ o siebie, co 
licach lnb miQdzy uroczemi skalami Ojcowa i Pie- wlasnic stanowi ow oaglos, jnki wydaj~ kozibrogi 
skowej-~ ;kaly, zk<!d prof. "\Vaga przywiozl juz ta- bQd~c ujQte w r~k~. 
kie mn6stwo pi~knych i rzadkich ow.adow. Do tego rodzaju nalez~ dwa gatnnki: koziordg 

Drugi gatnqck kozieratki, .Alo'J'i1nU lu o·ub1'iS, lfabr. ~rycer ·!ri {IIatnmaticherus heros, Seopoli) i lroziordg 
~est dnleko muiejszy, dlugosci~ boV'f'iem dochodzi ciqgacz (IIammaticherus cerdo, Pabr..) Pierrnszy 
8 do 13 linij, odroznia si~ za' od pier\vszc go tylko z nich, przed tnwiony na fig. 2, od o~mnastu do 
wydluionytn tu}owem i · ~rot Z CIUi pokrywami. d\vuJziestn Jinij d}ugi; drugi zag tylko od jedena
Kolor pokryw rna takze czarny, a na tcm tie dwie stu tlo trzyna tu linij i prawic caly czarny, bly· 
dnzc plamy ciemnc, obok mDJ)st:\v.a maloznaczny.ch szczq.cy, bez zndnych znacznych punkcik6w. 
punkcik6w. Jest mieszlta!1cem za cl1odniej Europy. Figuratrzccia przedstawi~ pi~kny ga.tunek rdio-

~rzcci nnkoniec gatunek tego rodzaju, Alo1lilnus 10ca gornego (Rosalia nlpina, Lin.), tctn si~ gl6wnie 
/llnestus, ~"'abr., powleczony jest kolore1n cicmno- odznacznjq.cy, iz zyje na wi~zach, aza ujQciem wy
brnnntnJ;lll, 1 ~ni~cym, z dwiema ciemnemi plaman1i. daje zapach nieco do r6zy zblizouy. 
Dlngo 'ci<! dochodzi 7 linij i zaxnieszkujc zachotlniq, Rodzaj Ild.iowca (Rosalia alp ina, Ser,itte) ma po· 
Francy:}, tulaj:]:C si~ po domacll. aobnie jak i inne 11 wstaw6w \V czulkn, ktory t1 

Drugi ze zno.nych lepi ~j rod1.aj6w stanowi tak samco'v je t duzo, au samic nieco dlnzszy od cia
zwana ierll ... ianlra {Lamia, Fain·.) bavdz o podobna la .. Rozo,viec gc.>rny Ina kolor czarny, lecz pokryty 
do popr-zedznj;!cego, r6wniez bowiem Inn jeaena. fe t iwnwym kutncrem, slnz~cym za tlo ciemnym 
scie \V ta\VO\V na czulku nie dluzszytn od cinla. Je- plrunon1. Dlugosci~ i~ga zalcdwie 10 do 14linij; 
cly11Y j ~j rodznj \V Europi zyj(!cy znany de t u y- znmicsz.kuje alpej kie gorzy te okolice, i tam w le
stetno.tyk 'w pod uazwi...,kietn La1nia te. tor. Lin. tnich rnie it!ca.oh o poludniow~m cza ic buja swo
Jc .,t to gatunckduiy. prze-.:zlo na al dlogi, cznrny, bodnie. 
z cictnniejszctni pnnkcikami, no. po:Krywach zas Rodznj lJTolzioznca (.4 romia, Se7'1Jille), a szczeg61-
opatrzony d\vierna z6ltemi pln.mami. niej osobli,vy gatunek Woniowiec 7Jii1nowy, (Aromia 

Ciernioroiec ( lono<'hamu , ege7·/,e) stano,vi moschata, Lin. ) na czwnrtej figurze 'v.yobrazony, 
osobny rodzaj chnrakteryzuj~cy siQ czulkami o je- charakteryzuje i~ · iczegolnym zapnchem, tudziez 
denastn \vsta \Vach, u atnc6\V d'va ro.zy dluzszemi, ' wietnetn ubt\r,vieniem ciahi, rna bowiem zloto
u saxnic tak dlngiemi jak cialo. ~ atnnki do tego zielony, metaliczny: kolor i dlate0 o tez moze 
1·odzajn nalez~ce zyj'! 'v g6rzyt.;trch okoli nch, nn bye ln znie n\vazanym za jednego z najpowabniej-
drzcwo.ch igla t ycli i t. p. szych chrz~zczow. 

Ciernioro~ac pltunisly. (.~iono ha1nu ntor, Lin.) akouiec pokre,vicu t\vo koziorogow zamyka 
jest czurny, z brunatnym~ metaliczny1n otlcieniem, rodinj 1Jlll'purowoa (l?nrpuricenus, Zieglet), odzna
z6ltcu1i, pigknerni plo.mami i przepa katni · zatnie- czaj'!cy si~ tern. zczeO'olniej, iz czu~ki jego sklada
szkuje polnoCUf! Europ~, kryjCAC si~ po domach. ~ jq, sig z dwnno,c-·tu w ta\VOW u amcow, a z jedena-

Dntgi gatunek, cNe,rnio?·oiec lr?·awo""ylt. ( iono- stu n amic. 
chamus _sartor~ Jt'abr. ) podobny jc t Lio poprze- Do tcgo roe:lzaju nalezy jeden gatunek nazwany 
dniego, lnbo wymiarami dn.leko wiQk zy a tulow 7Jurpurou·ce1n lf.oeltlera (Purpuricenus Hoehleri, 
macalko,vicic zolty; zumie zkuje zachodni~EuropQ. Fab1·.), przed tawiony na figurze pi~tej. Tul6'v ma 

Kozio7'0.f~·i ~rlammuticheru , Jlle rrerle) ._ tanowi~ czn.rny takiez nogi i czuJki, pokrywy za' pi~knie 
osobny rodznj, ktorego czulki, z jedena tu kla- czerwone, z czar-n~ w 'rodku plam~, na obie pokry:· 
aaj~ce SiQ \VStawow, S~ U amCO\V nieco d}uz~ze, wy W polo\vie zachodzt!C~ . 
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KOSCI0L KATEDRALNY W SPIRZE. 

Spira (po niemiecku Speyer), nicgdys wolnc mogl 1 zeczywi~cie udzial w nicj J(onrndo., oraz 
miasto Rzeszy, lezy nad Renem, o 2 1) 2 mili od synowco. jego, .Ifryderyka (114 7). 
Mannheimu, wbawarskimPalatynacic (Rheinpfalz). Rokn 1159 tum zostal uszkodzony pozarem, 
Miasto to w odleglej juz starozytnosci musialo bye w krotcc j eunak bisknpi U lry k i j ego nastCJpco. 
znakomitej waznosci, bo w r. 330 widziemy je sto- przy\vrocili go do stanu pier\votncj swietnosci. 
lie~ biskupow. W siedm wieko\v pozniej cesarz Dwa razy jeszcze (12 9 i 1450) ponoV\,.ily siQ po
Konrad II wzif!l jew zczegolniejsz~ swf!. opiek~ zary, z ktorych o~tntni, opr6cz dwoch wschodnich 
i postanowil wzniesc tam swi(!.tyni~, godnq. 6wcze- wiez, zniszczyl calc~ bndowlQ. 13ogatc dary ceso.r
snej pot~gi panstwa niemieckiego. kie i kladki gorliwych mieszkat'1cow 1piry dopo-

Dnia 12 lipca 1030 r. Konrud polozyl kamien mog!y do zybkiego jej podzwignicnia z gru:t6w, a 
w~gielny tumu, przeznaczonego na przcchowanie tum tylc zysknl na odbudowic, zc poiar ten wic
\V swych podziemiach zwlok przeszlych i pozniej- kami j cszcze poznicj nazywnn<? ,, zcz~sli\vyin.' 
szych wlaclzcow niemieckich. Olbrzymia ta budo- 'fV na tQpnych latach, ai do 1511 r., ozdobiono 
wla zwolna tylko post~powala, i I\:onrad nie do- swi~tyni<J przystawicnicm nowych kaplic. Wojna 
czekal si~ jej ukouczenia. yn jego IIenryk, chlopo\v i reformacya przeszly po niej bez I Jadu; 
z ogromnem poswi~cenienl sil i pieniQdzy, prowa· lecz w kilka<.lziesi~t lat p6znicj parniQtnc w uzic
dzil dalej dzielo ojcowskie i obdarzyl miQdzy inne- jach barbarzyn t\vo na nowo rozsypalo j~ w gruzy. 
mi swiQ.tyniQ drogocennym krzyiem z litcgo zlota, Dora\Jzcy Lud\vika XIV postanowili spalic w zy
wysadzonyrn szlachetnemi kamicnian1i, z zawarte- stkie min.sta i \-V ie re11skiego Palutyuutn. J cneral 
Dli We\VD~trz SZCZC!tkami krzyza swiQtego. l:>rzy francuzki l\fontcJar d. 23 maja 168!) r. ka.zo.l Inie
smierci j cgo, nast~pionej 1056 r., glo\vna CZQSC szkaucom .-'piry wyniebC . iQ z miasta, a nu~~t~pnie 
budowJi byla juz pod uachcn1 i wiczc zachodnic podpalil jc z dwoch kOllCOW. Stra.·zliwa bnrza do
v.:y oko \vy trzelily \V po,victrzc. toli dopiero pomogla zgubncinn dzialaniu plo1nicni, i w ci~!gu 
pod I-Ienrykie1n IV, wnul .. iem IConrada, tnm zostal d woch dni 7 ulic legJo w popiolacl1. Z kate dry 
ukoil.czony1n (1061 r.) i uroczyscie po.~wi~conym pozostaly tylko cztery wieic i mury ZC'\Vn<atrznc. 
przez bi ... kllpa Einharda, ktory przenie I e don kazal hciwi lupu napa"' tnicy przetrz~ ngli jcj podzie
znakon1ite vknrby klasztoru limbur kicgo. • 'pira mia, po,vyrzucali z trtunien z,vJoki cesarzow i po
z biskupe1n s'vyn1 pozostala ,viern~ dotkni~tcmu ldzierali z nich ko ztownicj zc ozdoby. 
kl~tw~ 1-Ienryl{o\vi, i syn jego, IIenryka V .. z\vloki Po takiej kl.,sce w 10 ]at zaledwo micszkancy 
trzykrotnic pocbowanego ojca kazal ostatecznie • 1 piry odbudo' ali zburzonc swc sicuziby. Ludwik 
1111 r. zlozyc \V ta1nccznym tumie, \V nagrodQ za ~ XI , za ~ tratQ kilka miliono\V wyno z~c~, przy-
~iernosci podnio l Spir~ do rzQdn wolnych mia. t znal kapitule 'vynagrodzenic 25,000 frankow, a 

Rzeszy i nadal jej mieszkai1com znakomite przy- ~kladki dobro\volnc tym razem k~po bardzo wply
wileje. 'valy. 1 opicro 1772 roku bi. kup August 1·ozpocz~l 

Odt~d ko 'ciol przez dlugi czas zadnej nie doznal odbudo,v., tumu i ukonczyl tako\v~ w ciqgu lat 
zmiany: uposazany so\vicie przez cesarzo\v i bisku- d\vuna tu, z nak!adcm przeszlo 200,000 gulde
po\v, ro;l z kazdym rokiem w bogact\va, i na,vet DO\Y. 

1\-rojny I ohen tauffow z • ~asami (112 1135) w ni-l :riezaulugo potem wybuchla re\volucya francuz_ 
czen1 ao nie dotkn~ly. Ze w t~pieniem nn tron ka. J ener·al ustine podstq.pil pod Ren i zaj<!-! 
I(onrada Ill w krajach nadrei1skich no we zawrza- Spir~ d. 29 \vrze ~nia 17fJ2 r. W pra\vclzie kapitula 
Jo z ycie. 1a sejn1ie \V Spirze 1146 r. s-ty Bernard zdolala ocalic znaczntl cz~sc swoich skarbow i wie
o obi..,cie w natchnionej przemowie wez\val ccsa- lu mie. zkatl.c6w za jej przykladem schronilo si~ za 
rza i zgromadzonych k ... i&z~t do krucyaty, i \VY· Ren; zwyci~zcy jednak spl(!.<lrowali opuszczone 

Ksl}(GA SwiATA C. II. R. VI. 9 
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domy, zabrali ka SQ miejsk~ i zniszczyli \Vn~trze 
tumu, zamicniajqc go na sklad siana. Gdy sku
tkienl pozniejszych wypadlt6w wojennych lewy 
brzeg l~cnu wciclono do rzeczypo politej i znie
siono biskupstwo spirskie, wladze francuzkie umy
slily rozcbrac tum, i ty lko portyk ze sklepienicm 
obr6cic no. lnk trytunfalny; lecz rozknz Napoleona 
polozyl tamQ barbarzyuskim tyro zachceniom i od
dal katedrfJ duchowienstwu katolickiemn. 

Po upndku cesar twa francuzkiego le,vy brzeg 
Renn })Owr6cil do iemiec, a Palatynat z miastem 
Spir~ dostal si~ Ba waryi. Zmiana ta no,vq, dla 
pon1y 'lnosci tumu cesarskiego wywolala er~ . l{rol 
Maksymilian Jozcf II, na mocy konkordatu zawar
tego 1 17 roku zc stolic(!. apostol kf!., w krzesil bi
skupstwo spirskic i rozkazal odnowic opuszczon~ 
swif!tyniQ. Roboty szybko post~powaly, i juz d. 2 7 
majo. 1 22 r. z wielk~ uroczysto ~ ci~ picr,vsze w niej 
odprawiono nabozenstwo. 

Roku 1843 krol Ludwik ba,var ki, niezn1ordo· 
wany milo ~nik i opiekun sztnki, postanowil ozdo
bic wnQtrze katedry historycznen1i freskami. Dzie
la tego w ci~gu lnt dziesiQciu dokonali chlubnie 
znakon1ici arty ~ci Jan Schraudolph malnrz history
czny i Jozef chwarzmann mnlarz ornan1ent6w. 

l>o ukonczcniu fre~ ko'v brak harmonii mifddzy 

wschodnic! dnwniejsz~ a zachodni'! nowsz~ czfJsCi~ 
tumu wykazal potrzebQ przebudowania dwoch 
wiez i calej fasady. Utworzone w tym celn towa
rzystwo zbieralo skladki w calych Niemczech, a 
panuj~cy ro%nych krajow niemieckich hojnemi da
tkami do nich siQ })rzylozyli. Krol Ludwik bawar
ski ofiarowal 30.000, cesarz austryacki l;ranciszek 
J6zef 52,000, kr61 pruski 1,000 guldenow; ksi~z~ 
nassauski podjc~;l si~ odbudowy srodkowej gornej 
fasady, a samo miasto 1pira przeznaczylo 6,000 
guldenow na restauracy(!., ktora, rozpoczQta 1 czer
wca 1 54 r., rna bye ukonczon'!- w ci~gu roku bie
Z'!cego. 

'v obecnej swej postaci katedra spirska przed
stawia siQ jako sklepiona bazylika pilastrowa, 
Z wysoko podniesion~ naWC!- srodkOWCA, zagl~bio
nyn1 chorcm 'rodkowym, szerok~ naw~ poprze
czn~ i szesciok'!tll(! kopul~ nad punktem przeci~
cia siQ obu naw. Dlugosc calej budowli wynosi 
472 '/2 stop, szerokosc z chorami 187 st. Dwie wie
ze czworok'!-tne, po 24 stop wysoko 'ci, stoj(! po 
stronach glownego choru, dwie inne, po 225 stop, 
po bokach nawy 'rodkowej, a w miejscu gdzie ta 
nawa schodzi i~ z przed~ionkiem \vybiega wielka 
kopula dzwonnicy .. 

MAGNES I MAGNETYZM ZIEMI. 

Il. 
• 

W pi' rw o. zoj czQ ~ ci tegorocznej KsiQgi wiata, 
na str. 93 i na t~pnych, dali ~ n1y czytelnikon1 po
cz~!tek cieknwej rozprawy p. Bnbinet, zlonlt a In
stytutu francuzkiego, zamie zczonej pod powyz. 
szym tytulem w lievue des tleuu: nzonrle.'. Obccnie 
zna~duJenly w t<hnze pi ~mic dal zy ci~g rzeczy 
o magnetyzmie, wyja ..:ninj~cy Iniano,vicie teory~ 
tworzenia si~ strtunieni elektro - mngnctycznych, 
obiegu ich na powierzchni ziemi i pow tnwania zo
rzy polnocntSj. Oto w kroccniu low·a pnnaBabinet: 

PorownywajC}:c obecne roz,vini~cie £zyki do sta
nu jcj w wiekach uplynionych, mozemy ·lu znie 
szczycic si~ nowozytnemi w tej nauce odkryciami; 
lecz duma nasz:t niepon1alu zostnnie upokorzon~, 
gdy pomyslimy o zdaniu jakie odlegla moze po 

tomno 'c ut,vorzy obie o na , o wszystkiem czego 
my nie \Vicmy, 3. 0 Czem nast~pcy nasi bez W~tpie .. 
nia wicdziec b~dt!. ie kawalek ambry z6ltej Iub 
bursztynu, po potarciu, a kan1ien krystaliczny, 
zwany tyru:urizan, (dzisicjszy tur1ualin) po rozgrza. 
niu przyci(!gaj~ lekkie cialka; ze kamien Inagne
tyczny takiez dzialanie \vywiera na metale,- ofo 
mniej 'vi~c ej w zystko co tarozytni \viedzieli o 
elcktryczno 'ci i mngnetyzn1ie. Jui to 'v ogolnosci, 
Z \Vyj~tkien1 jecln 'j astl·onomii, nie by}i oni oystre .. 
n1i spostrzegaczami. Zjawiska jednak meteorologi .. 
czne gwaltem prawie zwracaly ich uwag~ na. dzia:
lanie piorunow a 'vrozbici etru cy umieli, jak nie
sie podanie, ~Cit!gaJ i odwracac ich uderzenia .. Po
dobno po~h·od jednego z takicl1 do 'wiadczen krol 
rzymski Tullus Hostilius zostal dosi~gni~ty i zabi
ty od bly::;kawicy. iektorzy z nowszych fizykow, 
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jak Muschenbroek, Romas i Charles, zabijali zwie-j branic znacznej ilo~ci plynu elektrycznego, zdol
rz~ta i krami , ci~gni~temi z oblokow. To san1o za- nej, naksztalt piorunu, zabijac zwierz~tn. Nieco po-
pewne robiono i w Etrurii i tym posobem zabito 
ptwor sprawiaj~cy ogromnc w kraju spustoszenia, 
ktory, rzecz dziwna, nazywal siQ Volta. Plomyki 
elektryczne, pokazuj1!ce si~ w czusic burzy na kon
cach zaostrzonych prQtow metalowych, znaue by
ly i w tarozytnosci. Cezar podajc ze razu pewne
go dziryty pi~tej Iegii zajasnialy nagle ogniem 
w pochodzic. W szystko to bezsprzecznie byly zJa
wiska elektryczne; lecz przypu ~ciwszy na\vet ze 
umianoby wtedy juz dostrzedz analogi~ takowych 
z lekkiem i krzeniem si~ niektorych cialpotartych, 
to tym sposobem kwestya nietylko nie zo talaby 
llproszczon~, lecz owszenl bardziej za\viltlnn(!, bo 
musianoby kilka skutkow 'vytlt1maczyc je<ln~ przy· 
czyn~. r atura sk~p~ jest w udzielanin swych taje
mnic i nie pozwala ich sobie w:ydziera6 ohcesowo. 
Zniwo nauki, podobnie jak bogactwa, nie · cina si~ 
gar I ciami, sicrpem lub kos~, lecz zbiera siQ ziarnko 
po ziarnku. 

~V polowie XVII wieku Otto v. 'nericke, wy
nalazca maszyny pneumatycznej, zrobil takze ma
szynQ elektryczn~ z kuli siarkowcj 1JJielkosci glo1r,y 
tl:.iecie,cia, obracaj~c~ siQ szy bko i pocieran~ mal~ 
poduszeczk~. Otrzymy\v:al on tym sposobem dose 
znaczn~ ilosc plynu elektrycznego; ale dopiero gdy 
Gray i V\Theler odkryli ~posob przcchownnia go 
\V cialach odosobnionych, zawladuifJto rzeczywi
~cie tym dzialaczem przyrodzonym. 

"' zklo, jedwab', zywica, lak, siarka i suche po
wietrze posiadaj~ wla no I 6 przecho'\\rania clektry
czno ~ ci i zapobiegania jej rozproszeniu; lecz ilez 
to cza u, iluz doswiadczen potrzeba by lo na wy
krycie tej wlasno I ci! Maszyn~ Ottona v. Guev.icke 
zbudowano na \Vi~ksz~ skal~, i zamiast siarki uiy
to do niej szkla. Za pomoc~ tego przyrz~du zdo}a. 
no przeniesc elektrycznosc w ciala ludzkie, i podo ... 
bno ksi~dz N ollet, czlowiek zdolno ~ ci bardzo mier· 
nych, lecz nmiej~cy zr~cznie korzystac z cudzych 
wynalazkow, byl pierwszym co z ciala o oby od
osoonionej wydobyl iskr~. Odosobnienie otrzymy· 
wano wtedy przez uzycie deski opartej po prostu 
na czterech butelkach, na ktorej stawiano osob~ 
elektryzowan~, albo tez przez za,vieszanie jej po
ziome na desce przyczepioncj do jedwabn~ch 

I znurow. 
W tym czasie nadeszla z Lejdy wiadomosc o 

w:>:nalezieniu slynnej butel/ri lejdejslriej. Nie cho
dzilo juz teraz o pojedyncze iskierki, lecz o ze-

zniej Franklin, za pomoc~ ]atawca z nici~ Inctalo
w~, sciqgn~l pioruny z oblokow i ubezpieczyl do
my od zgubnego ich wplywu znstosownniem kon .. 
duktorow. 

Nauka ·zybkim post~powala krokiem, bo wkr6t
ce Coulomb z1nierzyl sil~ elektrycznq., i przekonal 
si~ i.e onu, podobnie jak sila przyci~gania, dziala 
w sto unkn odwrotnym kwadratow z odleglo ~ei. 
W oddnlenin na przyklad pod\vojnem ila elcktry
czno ' ci nie bQdzic dwa razy, lecz cztcry razy 
mnicj zq.; w oddnlcniu potrojnotn zmniejszy si~ 
ona o 3 X 3, czyli o 9 razy, i tak dal<~j. arcszcie 
zjawil i~ olta. 

Gdy po przociQciu zaby nn dwoje, zdejn1icrny 
z nicj skor~, przekonnmy si~ zc tylno jcj czlonki 
niczmiernic s~ czule na dzialanie elektrycznosci. 

koro pu ' cimy na nie iskrQ, uda i ko~c pncierzowa 
zaby g'valto\vnie i~ 'ci~gn~. Gal vani zjawisko to 
przypisal ocldzielnej jakiejs elelttrycznosci zwie
rzQcej, i blCAd ten zcz~~liwy dopt·owadzil go do 
odkrycia, ktore w bieglych r~ku V olty zmienilo 
postac nauki. Volta zPawii, sprawdzajC!C do ~,viad'
czenia Gal vani' ego i wiedz~c ze d wa me tale ze. 
tkniQte z sob~ wzajemnie si~ elektryzuj~, wniosl 
z tego iz gdyby znaczn~ liczb~ takich par metalo
wych ulozono lV kolumn~, mo~naby dowolnie 
1vzmocnic ich il~. 'tos zestawiony z kilkudziesi~
cin pur krCA-zko'v cynkowych i miedzianych, po
przodzielanych przewodnikaJni niemctalicznemi, 
wydal kutek przewyzszaj~cy oczekiwanie satnego 
Volty. Dzialanie jego na organizmy zwierz~ce by
lo zadziwiaj~cem; rozkladal nadto chc1nicznie r6-
zne ciala, a I wiatlo i gort!-CO za jego pomoc~ otrzy
rnane rywalizowalo ze slonecznem; str~cal osady 
metaliczne do po\viok galwano-plastycznych: slo
wern we \Vszy. tkich niemal zjawiskach :fizyki, che
mii i fizyologii clek!trycznosc stosu V olty, nieznana 
przP.d rokicm 1794, prze\vaznC! odegraln 1·ol~, az 
wreszcie, za na zych czasow, za tosowano j~ do 
prze ylania depe z telegraficznych. 

1 pomnielismy juz pokrotce w pierwszej czfJsci 
tego artykulu o najbardziej zadziwiaj~cej wlasno
sci sto u, ze drntiY po kt6rych przechodzi jego 
pr'!d elelttryczny chwilowo zamienia w magnesy. 
:DuJl.czyk: Oersted dostrzegl w 1820 r. iz drut prze
prowadzajq.cy elektrycznoac stosu nieopodal igiel
ki magnesowej, sprawia jej zboczenie w linii pro
stopadh~j do kierunku strumienia. Ampere podj~l 
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ten fakt i wyprowadzil zen wnio ·ek, ze skoro zie
mia zwraca iglg magnesow(} z p6lnocy na poludnie; 
zatom przyczyny tego sznkac nalciy w pr~dach 
elektrycznych, przebicgaj<!cych pow ierzchniQ na
szego globu w kicrunku przeciwnym, to jest ze 
wschodu na znch6d. Przypuszczenie to a prio1·i 
w Anglii sprawdzono doswiadczeniem. Zrobiono 
ogrotnn~ kulQ przcdstawiaj~c~ zicmiQ, pokryto j~ 
drutami od wschodu na zach6d i puszczono po nich 
strumic!1 clektryczny. Igla magne ow a, u tawiona na 
tej kuli, w kaidem polozeniu sztucznego glo bu wska
zywala tatccznie polnoc i poludnie z zachowaniem 
na\vet zboczcnia \V kierunku najblizszego bieguna. 

Ograniczymy siQ nateraz na tych danych, maj~
cych nn.m posJuiyc ku obja~nieniu magnetyzmu 
zien1i, ze wzglQdu na rozliczne okolicznosci, jak 
obj~tosc l~dow, \vplyw slonca, p6r roku i dzialanie 
wiekow. tarac si~ bQdziemy dowie 'c ze zien1ia 
nasza jPst olbrzymif!, maszyn:} elektrycznq., ze clek
tryczno 'c kr~zy bezu tannie w jej wn~trzu i po 
jej powierzchni~ wykazemy powody tej wiecznie 
obudzanej czynnosci i do trzcganycb w niej zmian 
codziennycb, tnicsi~cznych, rocznych i 'viekowycb; 
nakonicc powiemy lowko o elcktryczno 'ci jako 
przyczynie zorz polnocnych, O\vych zjawisk tak 
moJo dotqd zbadanych. 

Ilekroc dwa ciala przeci,vncj natury zetkn~ si~ 
z sob~, IHl tQpujc lekkie ich naclektryzo\vanie siQ 
d wietnn. e lektryczno ~ciumi przeci Ylnemi dodatni~ 
i ujemnf1. kutek ten n1a miej ce przy prostem juz 
zetkniQciu, ale powi~k-za siQ nie konczenie przez 
tarcie. Otoz co' podubnego prawdopodobnie od
bywa i~ w .Ionic ziemi, kt6ra, jak wiadomo, skla
da siQ ze stalej skorupy, okolo 9 mil grubo · ci, i 
z wnQtrza cieklego jeszcze z gor~ca, po ktorem 
plywn nicjako za~ tygla owa skorupa. Pokrywa 

. ta od czasu do czasu, skutkiem wstrztA- · nien we· 
wnQtrznych, przerywasifJ i otwiera drog~ przej 'ciu 
materyi plynnej, ktora wydobywa i~ na wierzch 
w ksztalcie Jawy wulkanicznej. Jest to to amo jak 
gdyby 'my so Lie 'vyobrazili sta'v pokt:yty grub~ 
po,vlok~ lodu. 'Voda od spodu przer~bhuni do· 
staje si~ na powierzchni~ lodu, i marzn(!C sama, 
tworzy z nim jednolit~ mass~. 

Rozwazmy teraz ze 'v miar~ ju.k plynne wn~trze 
zmniejsza i~ skutkiemniezmiernie powolnego, wie
kowego stygni~cia, spoczywajqcy na niem lt!d stn
ly zbliza SifJ ku srodkowi ziemi. Otoz mechanika 
uczy nas ze 1ct-dy, skupiajt!c si~ ku ~rodkowi, mu
sz~ w obrocie ziemi poruszac siQ nieco szybciej 

od mas y centralnej, dopoki ruch ten ni e zr6wno
wazy siQ, i nie rozlozy jednostajnie. Przypuscic 
zas n1oiemy iz od czasu ostatniej wielkiej katastro
fy, z ktorej wyszly 1'!-dy starego i nowego swiata, 
tudziez olbrzyrnie kotliny oceanow atlantyckiego i 
spokojnego, morza indyjskiego i m6rz polarnych, 
rownowaga ta jeszcze nie nast~pila. Potwierdza 
to nawct uwazane przez geolog6w obnizanie si~ 
l~dow w jednych miejscach a podnoszenie w innych; 
slow em powierzchnia ziemi, przeistoczonanagle w 
chwili owcj wielkiej katastrofy, uklada SiCJ dzi' sto
pniowo do stanu nor1nalnego, ktorypotrwac p6zniej 
moze miliony 'vickow, z powodu nieztniernie po
wolnego stygni~cia plynnego wnQtrza. (Jokolwiek 
b~dz jcdnak tanie si~ w przyszlosci, to zawsze 
pewna ze dopoki do skladu globu na zego wcho
dzic b~dzie zwierzchnia skorupa stala i wnQtrz~ 
plynne, pierw za koniecznie obracac si~ b~dzie 
pr~dzej od drugiego, a tern samem nast~pi tarcie 
i wywi~ze siQ elektrycznosc: powloka naelektry
zuje si~ dodatnio, a ' rodek ujemnie. ( ') Lecz co 
siQ tanie z ten1i dwiema przeciwnen1i silami, i ja
kim posobe1n wy\volaj~ ony pr«1dy clcktryczne? 

oswiadczenie uczy na ' ze pr~d elektryczny 
dodatni \V pe\vny1n kierunku robi ten sam skutek, 
co prC!d ujemny w kierunku przeciwnym. Gdyby
stny na przyklad wzi~li maszyn~ elektryczn(J: z ta
fi~ szklan~, to elektrycznosc jej, puszczona na pra
wo, takie amo wywola dzialanie, jak elektry
cznosc ma~zyny 0 tafii iarkowej puszczona w stro
ll~ lewC!; wzbudzaj~c zas jednoczesnie dwa takie 
strumienie natury przeciwnej .. sila ich zoboj~tni si~ 
wzajemnie. Dla upro zczenia wi~c rzeczy dosyc 
jest wymienic kierunek jedncj z elektrycznosci, a 
niewiadotno dlaczego, oddano 'v tem pierwszen
stwo elektryczno 'ci szklanej czyli dodatniej. Osta
tecznie wi~c powiadamy ze prC!d elektryczny po
rusza siQ ku w chodowi, gdy go wzbudzila elektry
cznosc dodatnia id~ca ku wschodowi, lub ujemna 
id~ca ku zachodowi i przeciwnie, pr~d poruszaj(!cy 
si~ ku zachodowi wynika albo z elektryczno 'ci do .. 
datnicj id<!cej ku zachodowi, albo z ujemnej iJ~cej 
ku w chodowi. 

Zanim postq,pimy dalej, nadmienic powinienem 
ze atmosfera powietrza, dotykaj~c si~ ziemi spo
dniq, swoj~ warstw~, udziela jej bezustannie elektry· 
cznosc dodatoi~, kt6reJ: sama jest napelniona. 

(1) Elektrycznosciq dodotniq, jak wiadomo, nazywamy t~ 
kt6rl! przyjmuje sz.klo skutkiem potarcia, ujcmn,q zas t~ ktora 
lWorzy si~ 'v laku lub iywicy, takie przet potarcie. 



J ezeli teraz wystawimy sobie ziemifJ jako olbrzy
mi przyrz~d elektryczny, to latwo nam b~dzic o
znaczyc kierunek kr~z<!cych po nicj pr~d6w. I tak, 
poniewai l~d staly, jak m6wilismy, musi obracac 
si~ nieco szybciej od wn~trza plynnego, i przybie
ra elektrycznosc dodatni~h ziemia zas obraca si~ 
z zachodu na wsch6d, w takim samym wi~c kie· 
runku powinny przebiegac i pr~dy elektryczne. 

Poniewaz magnetyzm ziemi przypisujemy stru
mieniom elektrycznym, nadmienic przeto powin
nismy ze jesli tarcie skorupy zastygh~j o wn~trze 
plynne i gor~ce' spowodowane roznic~ szybkosci 
obrotowej , w calej massie ziemi wzbudza elektry
cznosc dodatni«!, to skutek ten w okolicach pod
rownikowych musi bye najsilniejszym. Pod biegu-
nami znow dwie elektrycznosci, ziemi i powietrza, 
musz~ si~ nagromadzac i l~czyc, tworzt!C silne 
swiatlo, znane pod nazw~ zorzy polnocnej lub po
ludniowej.. Przyj~wszy t~ teory~ za prawdziw~, 
Ia two wytlumaczyc sobie kr~zenie pr(!dow elektry-
cznych i dzialanie ich na igielkQ magnesow~, kt6-
rej zboczenia wskazywac b~d~ istnienie zorzy po}
nocnej w najwi~kszych nawet odleglosciach. Zo
rza no. przyklad w Skandynawii widoczny wplyw 
wywiera na wypadki spostrzeien obserwatoryum 
paryzkiego, cbociaz to ostatnie lezy daleko po za 
obr~bem widzialnosci owego zjawiska. 

Pan Arago w obserwatorynm paryzkiem na wiel
kiej bussoli przez kilkanascie lat robil spostrzeze
nia i zapisywal takowe w swych notatkach. On to 
wskazal swiatu uczonemu rok 1816 jako epokQ 
w ktorej igla magnesowa doszla do najwi~kszego 
zboczenio. na zachod, podozas gdy wedlug daw
niejszych wiadomosci w r. 1666 wskazywala pro .. 
sto na polnoc. N otowal takze wszelkie wstrz<!snie-
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nia bussoli i porownywal je potem z do.tami z6rz 
p6lnocuych w krajach blizszych bicguoa. 

Pcwnego razu uczony Niemiec, p. Ft.:, odwidzit 
paryzkiego astronoma, i w ci~gu rozmowy wspo
mnia1 o ba.rdzo swietnej zorzy p6lnocnoj , ktorej 
byl swiadkiem 'v Norwcgii pod kolem bieguno
wem. ,,Pozw6l pan, rzekl Arago, abym na ohwilk~ 
siQ oddalil i zajrzal do swych notatek, a sam tym
czasem napisz dat~ zjawiska. Ciekawy jestem czy 
spostrzezcnia nasze siQ spotkaj(!. cc W kilka minut 
Arago powr6cil z papierami, i pokazalo si~ rze
c zywi 'cie iz w dniu napisanym przez p. F~:c ig!a 
magnesowa w J.->aryzu niezwyczajne odbywala po
rusz enia. Elektrycznosc, ten plyn zywotny nasze .. 
go globu, skutkiem przerwania rownowagi spowo
dowal wstrz(!.snienie odleglego o kilkaset mil pr~
cika zelaznego. Tajcmniczy ten czynnik nie wypo
wiedzial nam jeszcze wszyatkiego, czego nauczyc 
nas mozc .. I w tym, jak w wielu innych wzglQdach, 
potomnosc <lopiero dowie siQ prawdy. 

Teorya Laplace'a o plynie ognistym w lonie zie· 
mi dozwala przypuscic ze skorupa zewn~trzna, 
obracajC~:c siQ szybciej od plynu wewn~trznego, ko
lejno r6znemi punktami swej powierzchni dotyka 
tego ostatniego. Poniewaz zas ksztalt i grubosc 
poklad6w lq.dowych bardzo bywaj~ odmienne, lawa 
przetowewn~trzna, ustawicznie potr~cana i niejako 
mi~szana, burzy si~ i przew?aca w lonie ziemi. 
Loskot podziemny, jaki slyszyc si~ daje przy wy
bnchach wulkanicznych, pochodzic moze, wed!ug 
tej teoryi , od toczenia siQ bry} granitowych i tar
cia ich o wewn~trzn~ skorup~ l~du. Nie podaj~ 
zreszt~ pomyslu swego za pewnik, lecz tylko za 
tymczasowe wytlumaczenie , kt6re kiedys moze 
ust'!pi miejsca teoryi doklad.niejszej. 

MOSTY ZELAZNE WYDRJ\ZONE .. 
PRZEZ 

tani lawa Jarmutula. 

Rozwini~cie prze1nyslu i handlu w Anglii, do moznosci drog skrocic odleglosci, a przez to ula
stopnia, jakiego zaden inny narod dot(!.d osi~gn~c twic stosunki wzajemne rozmaitych cz~sci pan
nie byl w stanie, oddawna wywo!alo potrzeb~ I stwa. Niezaprzeczenie do najwazniejszych linij 
gruntownego zajfJcia sifJ srodkami kommunikacyi kommunikacyjnych nalezala droga mi~dzy Londy
pomi~dzy rozmaitemi znakomitszemi punktami nem a Dublinem; dawniej przechodzila ona przez 
tr.zech krolestw. Starano si~ sprostowaniem ile Liverpool, zk'!d jeszcze pozostawalo 46 mil mor-
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skich do przeby;cia morzem. Chc~c krocic t~ od- narazaloby okr~ty na niebezpieczen two. W celu 
leglosc, _Hostanowiono poprowadzic now~ drog~ zbadania tej okolicznosci, admiralicya wyzua
przez Holyhead, wysepk~ przy brzegach Anglii czyla kommissy~ zlozon~ z doswiadczonych inze
poloion~, aby tym sposobem umniejszyc 9dleglosc nier6w, ktora zdaln rapport nieprzychylny proje
morsk~ z 46 na 16 mil morskich. Przed trzydzie- ktowi Stephensonn. W takim stanie rzeczy nie by
stq.lnty; parlament zawotowal potrzebne fundusze lo innego sposobu rozwi~zania trudnosci, jnk rzu
na zbudownnie tej drogi i rzucenie dwoch mostow cenie mostu wiszq.cegl} lub stalego, ale wspieraj~
na odnodze morskiej Conway i cia ~ ninie Menai. cego si~ tylko na dwoch brzegach ciusniny, kt6re
Wykonanie ~ych robot powierzone zostalo znako- muby w potrzebie mozna bylo dodac jeszcze wspar
mitemu jnzenierowi Telford, a d\vn mosty wisz<!ce cie w posrodku. To ostatnie rozwi~zanie naprowa
zb\tdowane przez niego dzi · jeszcze zajmuj~ pier- dzilo tephensona na my 'J zbudowania mostu sta
wszo miejsco w tego rodzaju budowach, zadziwia- lego, zlozonego z jednej zelaznej wydrq.zonej belki, 
ji9 r I wnie 'mialo ~ci~ pomyslu, jak dokladno 'ci~ wewn~trz ktorej mogly by przechodzic poci(!gi. 
wykonnnia. Od tej chwili zacz~l on dlugi szereg doswiadczen, 

Od lat trzydziestn zmienily si~ okolicznosci kt6re zmieniaj~c w wielu rzeczach pierwiastkowe 
w, Anglii; przy wzrastajCAocej codziennie liczbie ko- jego wyobraienia, oparte tylko niejako na domy
le.i zelaznych, drogi bite 'v znncznej cz~sci dawn~ slach, rozjasnily mn6 two szczegolow i dozwolily 
sw:~ waznosc utracily, i dzis kolej id~ca z Bhester zbadac z najwi~ksz~ dokladnosci~ ksztalt i wy.-
do liolyhead znst~puje dr.ogQ zbndowan~ przez miary kaidej cz~sci sk!adowej, jakie nadac w~pa· 
Telforda. Kompnnia, kt6ra si~ zawi~zala w celu dslo tej ogron1nej hudowie. 
poprowndzenia' tej kolei, ... podziewu}a iQ otrzymac Do 'wiadczenia te zacz<!l ""tephenson \V poczC!tku 
pozwolcuic u~ywania dwoch mo tow wisz~cych, miesi~ca lipca 18·i5 r. Zbudowano kilka mode low 
o ktorych 'vspoinnielismy, poniewaz zn' mosty; te belek wydr~zonych, z przeci~ciem kolistem, elip
nie bylyby w stanie wytrzymac ciQzaru i w trz~- tycznem i czworok~tnem, ot.,ladzano je po kolei 
' ien przcchodem poci~go'v 'vywolnnych, my 'lano na dwoch talych podporach podtrzymujC!-cych oba 
wi~c ro7.przQgnc poci:.!gi i pojedynczo konn1i przez konce, i za pomoc~ stosownego urzf!dzenia, umie
mosty przeprowadznc wagony. Trudno ' <~ \Vykona- szczonego w po ' rodku dlugo 'ci, stopniowo az do 
nia tego i oswiadczenie r.z'!dll ze pozwolcnie uzy- p~kni~cia podda w;ano pod dzialanic ci~zar6w, sle
wania tylJ<o czasowo udzieliu moze, dopoki kom- dz~c z najwi~ksz~ doklndnosci~ rozklad sil jaki 
pa ·a w.yl~cznie nn uzytek kolei, mo to~ potrze- zt(J:d powstawal. koro ktory z takich modelo'ft" 
bnych nie zbuduje spowodowalo znnie hanie tej ulegl pod sil~ ci~zaru natychmia t go naprawiano, 
mr;s);. Wtenczas .,tephen on, jnzenier. kotnpnnii, wzmacniano cz~ I ci k tore p~kaj<!rc przed innemi, do
znBrojektowal zb 1d0wanie na cia ':ninie ~Ienai mo- wodzilr tern 'vej slabosci, i na no"To rozpoczynano 
stu z zelaza lane go, w. arkady: 106 xnetro:\v ( 1) roz- . doswiadczenin. Chodzilo tn najprzod o przekonn
\vnrto ~ci mnjttcc. Otwor ten zda;\val mu i~ dosta- nie i~ jnki k ztalt belki przy j ednakowej dlugo
tecznym do przcchodn w zelkiego rodzaju tatkow; sci i grubo ~ci ~cian jest w tanie unie, c najwi~k
projekt jednako,voz znalazl wielk~ liczb~ przeci- szy ci~zar; powtore o zu .. toso\vanie grubosci cz~
wnik6,v. Cia,' nina l\1enai przebywan<! jest przez sci skladowych w ten sposob, zeby wszystkie je-
bardzo znaczn~ liczb~ okr~tow, n zegluga w niej dnakowy stopie1i oporu przedstawialy, to jest ze
utrudniona przez bystre pr~d~ i g\vnltowne a nad- by, przy; zbytecznem przeci~zeniu, nie jedna naj
zwyczaj zmienne wiatry; utrzyn1ywano wi~c ze slab za, ule wszy tkie razem p~kaly. Do pocz~t
zatamowanie wolnego biegu pr~dow i wiatrow sta- kowych prob uiyto modelow mniej zych, od 4 do 
loby si~ wazn'1 przeszkod~ do zeglugi i cz~stokroc 6 me trow dlugo 'ci maj~cych, i kiedy do ,< wiadcze

( 1 l W cafym niniejsz~m a~tykule zachowalismy miarJ: i wa· 
gi francuzkie, ktore z po,vodu swego dziesi~tnego systematu 
o \Viele ufalwiaj~ \V zelkie obrachowania. Jak wiadomo, 
metr, jednostka miar dtugosci, dzieli si~ oa 100 ceotimttrow, 
z kt6rych kaidy rna 10 millimetr<hv. Podzia ty metra wyra
iac bfldziemy z.a pomoc(} utamkow dziesi~tnych; 1n umieizczo
ne w gorze ro jalHej. licz.bie znaczy 'lllelr, mLm millimetr. Ki
logram, jedqostk~ wagi, oznaczamy przez k; 1000 kilogra
mow stano\Vi beczk.,, eo pr:tez liter~ D. o:r..nac:tar. b~dtiemy. 

nia odbyte z niemi wskazaly dostatecznie jaki 
ksztalt przedstawia naj wi~cej w:~trzymalo~ci, po
st.an owiono, dla o tatecznego zbadania wszelkich 
szczeg616w, zbudowac wielki model, 23,m76 dlu
go sci majf!.cy. l{sztalt, cz~sci ~kladowe, ich pol;!-
czenia i rozklad zachowano w najdrobniejszych 
szczegolacb takie, jakie przy~zlemtl mo towi na-
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dac zamierzono; .cz~sc gorn~ i dolo~ wzmocniono 
za pomoct1 ci~gn~cych si~ wzdluz komor, a w wy
konaniu szczegolow dolozono najwiQk zej taran
nosci. Kilkannscie doswiadcze11 odbytycl1 z tyn1 mo
delem rozstrzygn~ly Wt!tpliwosci jakicjeszczen1iej-
sce miec mogly i ostatecznie doprowadzily do wy
padkow nast~pujC!cych: 

1. Ze Kcztalt czworok~tny, z cz~sci~ dolnCJ; igor
n~ wzmocnion~ za pomoc~ komor, jest najkorzyst-

• • DleJozy. 
2. Ze przeci~cie czy li grubosc cz~sci gornej po

winna bye 'vi~ksza anizeli dolnej, w razie bowiem 
rownych przeci~c, cz~sc gorna zawsze bQdzie pier
wej uszkodzon~. 

3. Ze mozna zbudowac belk~ 147m dlugosci ma
jq.c~, podtrzymy,van& tylko w dwoch kot'1cach, bez 
zadnej w srodku podpory. 

W spieraj~c si~ na tych do ' wiadczeniach, ~ te
phenson przyst'!-pil do zredagowania ostateczncgo 
projektu, a nast~pnie wprowadzenia go \V wykona
nie. Patrz<!C dzis na mosty zbudowanc przez niego, 
prostota ich budowy nic pozwala na pierwszy rzut 
oka domyslec si~ wszelkich trudnoscj, jakie inze
nier przelamac byl zmuszony. Caly system opiera 
si~ na najprostszych prawach mechaniki, ale wyko
nanie jego na tylu warunkach spoczywa, ty le szcze
g6l6w odpowiadaj~cych nawzaje1n sobic i wspie
ranych jednc przez drugie obejnn1je, ze calosc mo
gla oyc jedynie dzielem najgruntowniejszej nauki. 
Cala ta ogromna budowa znosi zmiany powietrza, 
pod wplywem ciepla wolno si(J rozszerza i KUrczy, 
drzy i ugina si~ pod ci~iarem przebiegaj~ch po
cif!gow, stawia op6r najgwaltowniej zym wiatrom; 
a to wszystlio w granicach wla 'ciwej sobie ela
stycznosci, bez zadnej zmiany po!ozenia, bez naj
nJniej zego u zkodzenia warunkow wytrzymalo&ci. 

u zycie blachy zelaznej do budowy tnosto'v jest 
niezaprzeczenie jednem z najwazniejszych i najpo
zyteczniejszych odkryc na drodze postQpu 5ztuki 
inzenierskiej w nowszych czasach dokonaoych, a 
Stephen on dzielem swojen1 przyczynil si~ niema· 
lo do rozpo,vszechnienia tego wyna1azku, i dal 
niezbity dowod jego wyzszosci nad w zystkiemi 
dot&d znanemi. Dzi ', kiedy i tnieje jui znaczna 
liczba tno tow z blachy zelaznej, podlug rozmai
tyeh ~ystemato'v zbudowanych , !atwo znalezc 
'vzor goto,vy i korzystac z doswiadczen przez in
nych dokonanych; ale w owym czasie uzycie bls
chy w wielkich budowach nie bylo jeszcze znane, 
Eyla to wi~c pierw za niejako proba na wielk~ 

skal~ 'vykonaua. Okolicznosc tn, podwyzszaji!O 
trudno 'ci jakie inicnier angielski n1ial do zwnlcze
nia, 'viQk zq. je zcze znslugQ pracy jcgo nadaje. 

Most Menai. Most ten sklada sig z dwoch bclek 
osobnych; wewnf!.trz kazdej z nich przcchodzi je
dna kolej. Belki te tuaj~ 460, m25 dlugosci; zou
dowane Sf! w calo 'ci z zelaza i surowcu, czyli ze
laza lanego. GiQiar waterral6w wchodz'!cych do 
ich budowy podzielony jest w sposob nastQpuj~cy: 

Zelazo. . . . . 4753, h 242 
Surowiec.. . . . 515,950 
'zyny kolei. . . 83,283 

Ogolem .... 5352)b 4 75 

"urowiec jest tylko uzyty w CZQ 'ciaoh spoczy
wajq.cych na murze. Te olbrzymie belki wsparte 
s~ w piQciu punktach: w ~rodku dlugosci, na fila
rze zbudo"'anym na skale Britannia, znajduj~ccj 
si~ w posrodku ciasniny, na dwoch filarach brzc
znych, po 11 4,m 116 oddalonych od srodkowego, 
1. na dwoch naczolkach mostu, po 70,m05 od fila
row brzeznych odleglych. Stale umocowane na 
filarze srodkowym, wolno spoczywaj~ na innych, 
co im nadaje moznosc dowolnego rozszerzania si~ 
i lturczcnia pod wplywem ciepla. ( 1 ). 

!{aida belka zbudowan~ byla z czterech cz~sci o
sobnych; dwie cz~tici najmniejsze brzezne na ruszto
\Vaniach, wzniesionych w miejscach ktore mialy 
zajmowac ostatecznie, dwie zas srodkowe opodal, 
na innych urzt!dzonych w tym celu osobnych ru· 
sztowaniach, ktorych wysokosc prz ypadala pomiQ
dzy poziomem wysokich i nizkich wod morza. 

Pol~czenie tych CZQSCi z sob'1 bylo jedn~ z wa
zniej zych kwestyj jakie budowa przedstawiala. 
Gdyby po prostu kazd(! cz~sc umieszczono na 
miejscu kt6re miala zajmowac ostatecznie i zbito 
z na tQpn~, wtedy wszystkie te CZQSci, jakkolwiek 
pol~czone, stanowilyby przeciez nie.jako osobne bel
ki, gdyz jedna drugiej nie nioslahy zadnej pomo
cy przy pokonaniu wysilen dzialaj~cych na budo
w~, i kazda z nich uwazan~by bye mogla jako 
belka odosobniona, wsparta w dw6ch koncach. 
Wiadomo ze w takim razie najwi~ksze wysilenie 

• 
( 

1!, ~elazo ,'':alco\\raD:e .przedluia si~ lub skraca o 1f10000 
swoJeJ dlugo cJ, na r6zntcEJ temperatury go,40 podlug termo
metru stustopniowego. To przedloienie jest takie samo ja
kie rna miejsce pod ci~iarem 157k na cenlimelr kV\radratowy 
przeci~cia, dzialaj~cym w kierunku dlugosci. NajwiElksza 
zmiao~ temperatury na jakl! budowa m~gla bye \vysta\Vionq, 
wynost 42° podrug termometru stustopn1owego; przedtuieoie 
wi~c belel( moglo siQ rownac "T razie najwiQkszej zmianf 
112000 icb dlugosci normalnej, czyli O,m203. 
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ma miejsce w polowie dlugosci, i ze wysilenie to cz~sci pol~czone przed osadzeniem na murach, ca
zmniejsza si~ ku koncom w stosunku iloczynu la powstaj~ca zt~d belka musialaby pod ci~zarem 
z odleglosci kazdego punktu od obu koncow belki. swoim wzi~c pewne wygi~cie, ktoreby w polowie 
Tym sposobem belka taka najwj~cej wytrzymalo- dlugosci bylo najwi~ksze; filary jednak, przedsta
sci, a zatem i najwi~cej grubosci, powinna przed· wiaj~c punkt oparcia, ulzylyby srodkowi do tego 
stawiac na srodku. Grubosc tn, zblizaj~c si~ ku stopnia, ze gdyby belka nie byla nawet oparta 
ko11com, powinna si~ zmniejsznc w stosunku wy· w polowie swojej dlugosci,jak to ma miejsce w mo
zej wspomnionym, W razie bowiem przeciwnym, scie tu opisuj~cym si~, przeci~ta W tern miejscu, U· 

belka bylaby w koncach obci'!zon~ niepotrzebnym trzymalnby si~ pomimo to w swojem polozeniu. 
ci~zarem. Przypusciwszy teraz wszystkie cztery Widziemy wi~c ze przez takie rol~czenie otrzy-
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muje iQ zupeln:}zminn~ rozkladu wy ilen i ~rodek, wiQc belka rna tosunkowo wiQcej mocy, anizeli 
kt6ry w bell{ach zwyczajnych pracuje najwi~cej, tu zlozona z cz~ · ci odo obnionych, z ktorych kazda 
przeciwnie zadnemu prawic nie podpada wy ileniu; pra\vom bclki opartej \V dwoch ko:D.cach ulega, i 
konce, ktore tam najmniej ma.j~ do znie ienin, tn dlatego tarano i~ przy pol~czeniu rzterech cz~
najwi~ks zej ulegaj~ pracy. z~~c a6rna tam w en- 'ci skladajqcych kaid~ z belek mostu Ienai nndac 
lej dlugo 'ci ulega wysileniom dt!-itAcym do zgnie- im ci~g nieprzerwany, tworzyc jedn~ belk~ ci'!-
cenia; tutaj przeciwnie w blizli:o~ci punkt6w opar- gn~c~ siQ od kot1f!a do konca i w tym celu rozklad 
cia ulega ciC!gnieniu, w pewnej zn' odleglo 'ci od grubo ~ci blach tosowano do po,vyzej J wspomnio
podpor znajduje si~ punkt bezwJadny, to je t taki, nych prawidel. t\'ygi~cie jakie przybrac musia}a 
ktory nie ulega ani gnieceniu, ani ci~gnieniu. Taka pod swym ci~zarem calk ow ita belka, po zupelnem 

• 
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polq,czeniu czterech cz~sci jt! skladaj'!cych, rozni- lC!czenie zc sob~ hlnch "rchodz:}cych w skJnd sufitu 
lo si~ koniecznie od wygi~cia przedsta,vionego i podlogi 'vyn1agn.lo nnturalnie naj\vi~kszego stara
przez kazdq, cz~sc z osobna, przed pol(!czeniem; ! nio.. \V pierwszej belce 1nostu Conway blachy 
aby 'vi~c: spod mostu mogl stanowic jednQ lini~ khtdajQce te czQ~ci S<! tak rozpolozone, zc sklndy 
prost~, poziom~, nadano kaidej z czterech cz~sci pokladn jcdnego, pezypadajf1 na s.rodku blach po
lekkie skrzywienie u spodu. Cz~sc g6rna zbudo- kladu drugiego. I~nzdy sklad przykryty jest bla
wana jest w ksztalcie paraboli, ktorej os prosto- ch~ grnbosci takiej, jak~ maj~ blachy gl6wnc; ni
padla przechodzi przez £lar srodkowy. \Y ysokosc ty ktore je utn~ytnujq, przcchodz~ zarazem przcz 
belki wynosi w 'rodkn dlugosci 9,mi38, i zn1niej- d wa gl6,vnc poklady i blachg sklud pokrywo.j~c~. 
szaj~c si~ stopniowo, w koncach r6wna si~ 7 ,mQQO. \Vidoczn~ je t rzecz~ ie przy podobnem urzQ:dze
Mowa jest tu o wysokosci zewn~trznej, wcwnQtrzna. uiu, gdy iln ci~zkosci dzialac bQdzie na cal:} be1-
bowiem, od szyn kolei, do dolnej czQsci sufitu,jest kQ, cz~-;c dolna oprzec siQ xna powst~j~cemu zte}:d 
mniejsza o 2, mQ31. "\'Vypada zt'1d ze wysokosci 1niej- ci~gnienin, a nity tnog'} przeszkodzic przelrunaniu 
sea proinego, do przechodu poci~gu pozostawionc- na skladzie jcdynic opierajtlc sig ~ czQsci nu. bla
go, 'vynosi w koncach 4, m975. Cz~tic dolna, rownie cha.ch drugiego poklaclu;jakickol \Viek wi~c bQdzie 
jak gorna, zlozona jest z komor cz\vorobocznych, wy::5ilenie przekazane tym sposobcm blachon1 drn-
dostateczn~ ,vysoko ~ c majq.cych aby pomie ~ cic giego pokladu, za,vsze ono po,vi~k zy ich pracQ 
robotnika, podtrzytnuj~cego glowy gwozdzi pod- normaln~ i dzialac bQclzie szczcg6lnicj \V kicrunku 
czas nitowanja. lCon1ory te ci'!gn~ siQ przez cal~ dziur przebitych na nity. Aby unikn4!e tcj nicdo

dlugo 'c belki. Cz~sc go rna ADCD godnosci, w drngiej bel co mostu Conway i w ca
c ~ ~ r-f!a~ID zawiera ich os1n; SC1 ony zupelnie lym tnoscie Menai doduno na kaiuym skJaclzie 

kwadratowe, knztla ich sciana ma z przeciwnej strony drug'l! blach~, rnnicj grubf!, ani-
om533 szerokosci. Cz~se dolna zeli pierwsza. Przy tom nowem urz~dzeniu, aie
EFGI-I zloiona jest tylko z sze- by przelamanie nast~pic moglo, potrz(!ba aby nity 
sciu kom6r, wysolco ,~cir6wn .. ej gor- przeci~te byly w dwoch miejscach; to wi~c dodaje 
nym, a szerokosci o,m711. Sciany wiele mocy calej budowie, zwlaszczaze nity, wspiE~
boczne AF i BII sk1ndaj~ si~ ~ po- raj(!ce si~ po obu stronach jedynie na blachach do 
jedynczych arkusz y blacby, "vzmo. pokrycia skladovv sluz~cych, nie zwi~kszaj~ wysi

a enionych 'vewn~trznie przez pila- lenia blach gl6wnych. Zauwazano przytcm inn~ 
--.~.~~. stry z zelaza ksztaltu T i przcz jcszcze niedogodnosc: w calym tym rozkladzie 

Przeci~c~~J\~przeczne bJacb y troj kG!tne . sklad y j ednych po kladow wypada.j ~ na Sl'Odku uJach 
drngich. Pojedynczo bior'!C, urz'!dzcnie to jest 
najlepsze i najwi~cej przedsta wia mocy; ale jezeli 
zauwazyn1y i.e rozklad ten, przy jednakowej dlu
gosci blach, pow~tarza siQ w caJcj budowie, jasnq, 
jest rzeczf! ze 'v polowie pokladow sklady blach 
na jednej pro topadlej przypadajq.; prostopadla 
\"\"j~c ta lat\vo za lini~ najslabszego przeciQcia mo
ze bye uwaian£!. Dis. nniknienia tej niedogodno~ 
sci, zmieniono p6zniej rozklad blach w ten spo
s6b, ze sklady jcdnego pokladu mijaj~ sklady dru
giego tylko o Q,m3Q5, i to rozlozenie latwo uni
knqc poz\valalo dw6ch sklad6w na jednej prosto
pudlcj. 

Cz~sc dolna zlozona jest ze sufitu EG i podlogi 
FI-I kt6re pol1czone s~ z sob'! za pomoCf!. 7 po
dzial6w prostopadlych ab, cd, ef i t . d. Rownie 
ufit jak podloga skladaj~ si~ z dwoch pokladow 

blauh, rozpoloionych sze ~ ci~ rz~dami r6wnolegle
mi ciCl {J'nacemi ie przez cala dlua-osc belek. zte-

·t 0 ... v " <..J 

ry rzQdy srodko we maj~ 0, m711 szeroko ~ci, d wa 
za I brze.ine SC! ocl nich szersze 0 o,m l 01 i wystajq. 
na zewn'!trz scian bocznych belki. vV szystkie bla
chy wcbodzq,ce w sklad tych dw6ch cz~sci majc:J: 
po 3, m655 dlugo ~ci; blachy stanowi~ce przedzialy 
pro topadle ab, cd i t . d., maj£!. dlugosc t~ sam~, 
a wy okosc Q,m533; w srodku dlllgosci belek gru
bo 'c blo.ch tych wynosi 14, m)m2c.;, i zmniejszaj~c 
ci~ stopniO\VO, w koncach matylko 9,m/m52. Wy
miary te oduoSZCb si~ ty lko do przedzial6w ~rodko
wych; skrajne EF i Gil, b~d(!C przedluieniemscian 
bocznych bel~i, maj~ grubosc tychze scian. Po· 

KsxECr..t RwrATA. Cz. II. R. VI . 
• 

7 ity blach pokry,vaj'!cych sklady s~ po najwiQ
k .... zej cz~sci ulozone w rz~dy rownolegle. Roz .. 
kJad taki ulatwia bardzo przebijanie dziur; prze
konano si~ jeunak poznicj ie ukladaj~c je w z~by, 
mozna nadac budowie wi~kszq. wytr\lvalosc . Ponie
wai jednak roboty byly juz daleko posuni~te, roz-

10 
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lrla<l \V z~by n16gl bye zasto o'vnny tylko 
ktorych cz~sciach. ( 1 ). 

\V nie- ' belki trzeci poklad blach, \V kt6ry wpuszczone s~ 

Blachy pokrywaj~ce sklacly \Ve\VllC!trz kon16r 
zachodz<1 brzcgami na nnroinicc podlnluc ( corni
ercs) i razetn z niemi sq. przynito,vnne; zc st rony %e
wn~trnej lllajQ: ony szerokosc 0 0, m202 \vigksz<! ni.Z 
hlaehy glo\vne; tym sposoben1 zachodzq z kazdcj 
trony o 0, mJ 01 na rz~dy przyboczne, do kt6ry ch 

hQdQc przyxnocowanc nitarni, lui:! za.rn.zen1 do n .. 
t'vierdzenio. kladow poclluinych, potniQdzy rzgda
mi blach iQ zno.jdujt!cych. \V doln ~j cz0 ~ c11no~tn 
Con,vay blachy przy kry\vaj'1ce skludy \YC\VHC!trz 

kotuor, zarniast znchodzic na 'vierzch nnroznic po-
dluznych, wpuszczane byly pocl sp6d, a nnrozni
com nadnwnno wygi~cie stoso,·vne; sy tetn ten je
dnak \Vkrotce znnicdbano, wyginnnie bo\vicn1 na
roznic przcdsta,vinlo wiele trndno ~ ci i nie'v~tpli· 
wie je oslabinlo, gdy tymcznscn1 giQcic blach sa
mych z nuj \Vi~ksz~ latwo 'cit1 dalo iQ 'vy konnc, 
bo jodno uclcrzenic prasy z ci ~iaretn 1,000k w bla
ch~ rozgrzanQ. do czcr,vonosci nucla,vnlo 'vygi~·cie 
'vymagnne. 

'V czQscia.ch bclck ktore .. poczy ,vnj~ no. plu.
szczyznnch tarcjn, nie n1ozna hylo zn to o\\·uc z'vy
czajuego spo obu pokryein ~klado,v; ~pod bo,Yieru 
musinl bye ilc tnoznosci najglad zy ,y ty h Inicj
scnc11, dla ulnt,vienia poru .zel'1 pr~y roz zcrznnin 
siQ i kurczeniu zelaza. \\r tyn1 cclu 'v cnlcj dlllgo
sci plaszczyzu tarcia dodano do podniej cz~ ~ ci 

( 1} Za pomocq do'" iadczen dokononych ,y ccln roz.pozna
nia z uokladn l) ~ (',itl " . ) trzymato, ci nitow prz.ekonano siQ ze 
na przeci~cie jednego n.itu, reaj&ce~o 2: 11/ nH 3 · rednicy~ po· 
trzeba ci~iaru 16250 1~, kiedy nit j e~t ui.yl~' do polq t·z.enia 
d woch b Ia c h' a c i~ia ru d \\'a ra zy w i Qks LC«'~'O' k ied y t l'7.y h ln
chy Sll z solH} polllt'ZOlH'. Z poc1.qlku my lano ie nkladajc}C 
nity podlug linij prost)·ch cil}gnQrych ~"it~ \V kierunku <.Hugo· 
sci a r k us z. y, p r 1. e b i j a n i e d z. in r n a j m rll e j b 1 a c h y o :-.1 a b in . T w i e r .. 
dz.enie to opierano na roz.nmowantu nast~pncm: Blachy fn
brykowane Sl} zo pomoc~1 walcowania CZ.\ li roz.ciqn·ania ic
laza \Y ldcrunkn dlu~osci, nalnra lnfl je' t w~i c rz.e ~z.cl ie mu
s~q SiQ sk~ada<.~ Z. \Vl~kien iQgnqcych ... j ~ rownnlegle W tym 
kteruokn 1 ntcjako ntez. ct leinych od siebie· jezeli wi~c kilka 
z takich wlokicn przeci~ te S<1 przf!z lhiur~ nn jetlen n tl i 
przez to o ~ tabione, (epi;j je5t przebijnj C IHl t ' i amej Jinii 
in~e .~z.iury\ .rrzehijuc \Yl,o~na juz o lauinue, niieii~ 1.baczajc)C 
z hnu pro h!J, uszkad2ac tnoe wcale oie naru!_\z.one. Hozn
mowanie to bylo mylncm, oie zwracano ho wietn uwaO'i na 
n~ dz. w ycz?j s ilne tar~i e, _jak i_e ,.i c st wyw ola n e prz ez tygni ~
Cle, a za tcm k tu·cz.en te t~ n 1lo w, k tore podczas um ie.., zcza
nia \V dz.iurach mtrzq uyc rozpaJone do cz.erWOllO ~ci; jezeli 
'vi~c nity uloione b~dQ podlug linij uko~nych, t·oz.klad taki 
zapewni lepsz.e zetkn i~cie si~ we \\' . :z:y tldch pun lttac h d woch 
blach po l~lct.ooych z. sobq, a :z:atem podwyisz.y ic h ~ it~, gdy 
tymczasem pl'1~Y pierwszcm urzqtlz.eniu, pon1iedLy dwoma 
r zf.}dami r6wno leglemi nitow, moze nastc1pic jakte~ 'vz.tlQcie 
blach, kto re, nie stykajqc siQ wtenczas z sobq, stracq "'iele 
ze s w ej wytrzytnatosci. 

glo\vy nito\V. 
'V calej dlugosci bPlek rogi kom6r uzbrojone s~ 

naroinicami podluznemi, kt6re lqeZC!> CZQ.' c podui~ 
i gornf!. z przedzialan1i prostopadle1ni. Sklady tych 
naroznie pokrytc Sf!. innen1i naroznicatni n1nlemi, 
0, 11140G Jlugo~ci majQ:Cetni. Nity przytwierdzaj(!Ce je 
SCJ: odleo·le ocl iebie o 0, m 1015, maj<!- ~rednicy 

23m/m, 79; te zo.s ktore przechodz~ przez pokrycia 
sklado\V 1nUjC1 2Sm/m· 55. 

Urz:!<lzenie po,vyzcj opisnne nie zapobiega je
szcze u zkodzeniom jakichby doznuc n1ogly belki 
od il w kicrunku porzecznym dzialaj~cych, a wy
wolywanych przez przebieganie poci~gow. Dla 
zabezpicczenia sig w tym kierunku uiyto poprze
cznic (traverse,)' ktore przez cal<! szeroko, c belek 
przechodz:~ i przyn1oco\vane s~ za. pomoCC1 naro
znic z obu ich str0n urnie zczonych. Odlegle s~ ony 
od iebic o 1, m '2 i odgrywaj~ tak~ sam(J rolg, jak 
krzy,vki w spoduch okrgtow. 

Na tych poprzcczninch spoczywajQ podluznice 
{longrine ) , przcznnczone do podtrzyn1y\vania zyn 
kolei. i~zar zelaza 'v calej dolnej cz~ 'ci jednej 
belki uzytego 'vyno i 14!)5 b czyli zczegolo,vo: 

Blnchy glo•vne 'vaz<! 9t Qb 

aroznice, ,, 221 
Blachy pokrywajC!CC sklndy 241 

Nity, kt6rych jest okolo 249000 53 
Razem 14951> 

Tytn sposobem cz~~ci przydatkowe, slniQCC je
dynie do pol~czeuia gl<?wnych, po,viQk zaj~ ciQ
zar budowy o 24 r;2 °/0 • Sci any boczne belki .. A.F i 
BII l<!CZQ. cz~~c doln~ i g6rn<1- budo,vy i przezn!l
czone '!do bta,viania oporu 'vypndko,vej il dzia· 
laj~cych pozion1o i pro .. topndle, ktora naturnlnie 
przybicrtt kiernuek przek~tni calego prostok{}tta. 
Gdy by wi~c trndno I e wykonania nie stawala tn na 
przeszkouzie, nnjlepiejby bylo w ten je sposob 
kierownc; nie tnogf!c jednak urzt!dzenia poclobne

go ukuteczniu, n1usiano przyjqc kierunek pionowy, 
a nudanien1 n1ocy do tatecznej do pokonania ". zy
tkich sil dzialaj~cych, tarano i~ 'vynagrodzic 
zbocz~nie ocl prawidel w kazanych przez mecha
nik~. cinny te zlozone s~ z blach nlaj~cych szero
ko ~ ci 0 m G09, ktorych brzeo-i o ile moino 'ci naj. 
staranniej przypasowane s~ do iebie · skla.dy pio
no\ve miQdzy niemi od gory do dolu pokryte s~ 
przez piln try z zelaz ksztaltu T, zewnetrznie i we-

" 
wn~trznie do 'cian przynito\vanych, 'v ten sposob 
iz po,vierzchnia plaska ab zelaza clotyka i~ do 
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sciany bclki, zostawiujac ogon e (\vy taj~cy. zta- ~ ilniejszych pilastro\v, bez WQtpienia 'cinny tc nic 
by te ougrywaj~ d wie role: po\vierzchnia glo.dka bylyby W tanic 'vytrzytnac ogromnego CiQiarn 
slnzy tu jako pokrycie skladow, ogon za~ stano\vi jnki nn nich, poczywn. Skludy pozion1e blnc:h Heicn· 
pewien rodzo.j pilnstrow, przeznaczonych do 'vzn1o- nych pokrytc S<1 7; d\voch stron innetni blachan1i, 
cnienia calcj buclowy. \'Vysoko ~c tych pilastro'v pol grnbosci pior\vszych n1nj'bccmi~ k.torych kotl.cc 
jest zn1icnna, stosowuie do t-vysoko ~ci belki· w 'rod- poza,vijanc. :1 nn sztaby ksztaltu T; w micj each 
ku wi~c wyno i 7,m920, w ko1J.cach 7 .. m787. TrndnQ gdzie piln. try zlozonc s~ z naroznic, blnchy te s~ 
bylo rzecz~ fabry ko,vanie podobn6j Jlugo 'ci sztab krotszo i dochodzQ. tylko do pilastrow. 
n1o.j~cych .k ztalt T· znane bo\vicn1 z\vyczajnie 1 13lachy trojk~!tnc, o ktorych \vspoinniclistny, SC!

w handlu i uzywane we \V ·zy tkich budowach sq jeunf1 z \vaznicjszych cz~ ~ci do skla<.lu bclck \vcho· 
o wiele kr6tszc. Nie ctcQC przcto po,viQkszac dz:Jcych· nnpotyJ{njQ si<J ony \V cal ~j dlngosci, na 
kosztu budowy un1yslnem wyrabianicm sztab dlui- kazdyn1 klatL~ic piono,vyn1 u gory i u dolu. Cclc1n 
szych, postnno,viono robic piTn try z kilku sztuk, ich jest utrzyrnauic k ·ztaltn nadanego bnclo\vic i 
sklady zas pokryto naroznicau1i' po obydw6cb przc. 7.koclzcnic . krgccnin lnb zwichniQcin, jnkieby 
stronach ogona osadzonemi. ze,vnQtrznie sztaby tc morrlo nn "" tQpic pod \vply,vcm \Vszystkich 'vysilcri; 
zaginajf1 si~ na naroznice J~czQce sciuny belki z jcj sluzq, przyton1 do 'vzn1ocnicnia o wielc 9;\Vi~;;ku 
doln'b i gornf!. CZ~SCic):, wcwn~trznie zas SC}: ony porniQCh~y .~uinnn1ni a CZQSCi~ gorn~ i doltH!. :::>«1 
zgi~te pod k~ten1 prostynl i przed]uzonc 0 0, 111812 ony uzyte w cal'j dlngo ~ci belki podwojnic, to jc. t 
'v kierunku poprzecznym \V CZQ ~ci dolncj, a o po jedncj i po drngioj . tronic sztab ksztaltu I', do 
l,~OGG 'v czQ ~c i g6rnej . l{aicly kqt tnki uzbrojony ktorych C! przynito\vanc; wielkosc ich jc t rozn1u
je t jeszcze przcz dwie sztnki blach trojkC!,tnych, ita: najtnnicjszc nutjQ 0, rnGQ9 wysoko~ci, a 0, m3, J. 
przynitowanc z obu stron ogona . U \Vuzano jcdnak pod-ta,vy i Gm/m grubo 'ci; najwi~k zc 1,m523 \VY· 

jz cale to urz~dzenie nie dajc jeszcze potrzebncj sokosci n O,mGon pod. tawy. Te ostntnie uzytc . ~ 
wytrzyn1ulo~ci W polt!CZeniu CZQSCi gornej belki W CZQSCi spoczy\vaj<!CCj na filarze sroclko\VJD1. 
z dolnq,, zwlaszcza w blizkosci punkto\v opa.rcia vv.,. miarg oddalania sig w obie strony oc.l sroc1ka kn 
na murach; zaczynaj~c wi~c na odlcglo ~c 12 lub kot1com, zastQpionc s~ przcz blachy srednicj \vic 1-
15m od tych punktow, zastQpiono zclaza k ·ztaltu T ko 'ci, a nastepnic najtnnicjsze. Od czasn do cznsn 
przez cztcry naroinicc, nnjgrubsze jakic otrzymac tylko nnpotykaj:~ siQ jeszcze te wielkie tr6jkf!ty; 
mozna bylo, un1icszczone po d,vie \VC\VnQ.trz i ze. dopicro zno\vu 'v cz~~ciach spoczywaj1cyrh na 
wnqtrz. Pomigdzy te n:J.roZnicc w nnigto jeszcze w 16la_rach brzcZnych male 11 tgpujl} im micj ·ca. 
kiernnkn pro topndlyn1 do 'cian blachy 6m)m gru- ,ciany boczne polQ,czone s~ z CZQ 'Clf1 doln'1 i 
bo · ci, ktore wcwn'!trz belki wystn.j'1 poza naroznice gornt!r za pomoc:! Inoenych naroinic, ciQgnQcych 
o 0, 10127, i tyn1 sposoben1 \vzmacniajc!j<1 cal~ buclo- -.; iQ po . tronic wc\vn~trznej, 'v calej dlugo ~c i hclek. 
w~. Podobnie urzQdzone pilastry zast~pnjQ miejscc Jedcn rz~d nito\v przytnoco,vuje te naroznicc do 
zwyczajnych, zaczynaj~c na oclleglo,'c 12lub 15m 'cian bocznych, drn O'i do cz~ 'ci g6rne j lnb dolncj. 
od punkt~w oparcia belek, i oprocz tego powtarza- Tutnj wlasnic no.potykaj~si~ najdtuzszc nity jakich 
j<!- iQ ,v calej ich dlngosci co 3,mG55. uzyto 'v calcj budo,vie; w niektorych 1nicjscach 

Blachy nzyte do zbudo,van1a scian bocznych rna- zrnn zone ~ przccbod.zic przez szesc blo.ch, maj~
j~ zero'~o~ci O,mG09, Jlugo ~ci od 1,nJ9~ do 2,r11 64; cych razen1 9m/m grnbo'ci; srednica ich wynosi 
ro7.klacl ich je t taki ze kazdy rz~d piono\vy zlo-1 2< ,m,m5· odleglo ~0 n1iQdzy d woma nitami jest sta
zony je t naprzcn1ian z trzech lub cztcrech ztuk, le zacho,vana O,mlOl . 
a by sklndy nie przypadaly na ,vprost iebie. Gru- l)oJf!ezcnic 'cian bocznych z czg ~ci~ gornQ. jest 
bose blu.ch \V ~ roclkn belek wyno i l201)m,G9 i po· pro~t zc anizeli z dolnq,, urzq,dzenie jednak ogolne 
wigk~za ~i~ kn koz'1corn az do 19m/m,03; \V kot10ath w obu rnzach zachowano jednakowe. \V cit!gn bu
bo,vicm, to jc t 'v punktach oparcia, ~ciany boczne do,vy doloiono 'vielc starania aby znpcwnic do
zn1u zone '!- zno ic ci~iar calych belek. Cz~-'c kludnc zrtknigcie ,_iQ blach na skladach piono,vych. 
go rna i dolna tn,via op6r ty lko silotn dzialaj1cym \V tyn1 celu, przecl nitowaniem pilastrow, sciskano 
w kiernnkn poziotnytn: gdyby \ViQC nie uzyto grub- blnchy za pou1oc~ klino\v ze laznych, nastQpnie 
szych blach \V ty(;h n1iej each, gdyby nic po\vi~· przebijano dzinry do nito\V i starannie je we\vn~trz 
k '"' zono mocy ~cinnza pomoc~ opisnnych po"vyiej 'vyrrladznno uby nity w nich osadzone po wyjQcin 
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klino\v zadnego zboczenia nie cloz\volily. Ci~zar 
scian bocznych ;jednej belki wynosi okolo 1753b' 
blacby glowne wynoSZCl 952,0 6 , naroznice i szta
by ksztaltn T 61G,u 50, nity 114,b 70, blaehy po
krywaj~ce sklady G9, b 12. 
Cz~ 'c go rna sklacla si~ z os1niu komor h:wadrato

wych, 0, m533 zorokosci i wysokosci majf!cych. P o
wstaj(}: ony z pol<1czcnia dwoch czg ~ci glownych Al3 
i CD, ktore sufitem i podlog~nazwiemy, za pomoc:1 
siedmin podzinl6w prostopaulych hn, no, ?JfJ i t. cl. 
Co do og0lnego urz<!dzenia, CZQSC g6rna podobna, 
jest do dolnej, kt6r'!smy juz opisali; sq. jednak nie
ktore roznice "v szczegolach. I tak: su£t, rownic 

j nk podloga, w dolnej C~Qsci zlozone s~ z podwoj
ncgo pokladu blach, w g6rncj zas maj~ tylko po
jedyncze blnchy, al e wi~kszej grubo 'ci; dlugosc 
blach, zamiast 3, mG55, wynosi tylko 1, m 28; na
roznice s~ o wiele mocniejsze; innyn1 cz~sciorn 
takzc wiQk zq, grnbo 'c nadano, tak dalece ze po
mimo uj~cia jednego pokladu blach, przeci~cie 

przedstawia wiQksz~ po,vierzchniC!- pelnC1, o.nizeli 
w dolnej CZQSCi. 

Sufit i podlogn. czfJsci g6rnej sa uo siebic podo
bne, zlozone Z 0 ' 111in 1'0\\'llOleglych rzedo'V bln.ch · 
sze ~c rz~dow ' rodkowych maj~ poclobuie jal~ ko
nlory 6,m533 szeroko I ci. dwa krnjnc szersze SQ 

0 o,ml t4, przez co polQczenie ich ze , cio.nami bo
cznemi jc t ulat,vione. Te rzgdy blach podluznych 
pol~czone s~ n1i~dzy ob<1 i z przedzialn.mi piono
wemi najprzod za pomoc<! naroznic ci~gnQcych si<z 
wewn~trz komor, powt6rc przez inne rz~dy po· 
dluzne blach pokry,vnj~cych sklndy, i z szeroko
sci~ O,m228 CiCJC:DQCe i~ nieprzerwanie od konca 
do konca belki, po stronj e gornej sufitu i po tronie 
dolnej podlogi. I~once blach zczelnie chodzq, sig 
z sob~; skltldy poprzeczne pokryte SQ. z d,voch 
stron blachami, dotykaj~cen1i do rz~do'v pokry
'vajqcych sklady r)odluine. Tym posobem caly 
wierzC'h belki przedstawja, szereg wydrQzen pro
stokt1tnych, 0, m3Q5 zeroko, ci, a 1, m523 dlugo , ci 
maj~cych. rubo · c blach podlng tych samych pra
widel jest roz~ozon~ jak \V cz~ ~ci dolnej, to jest 
ze najwi~ksza grubo 'c znnjduje i~ w polowie dlu
gosci kazdej z czterech wielkich cz~ 'ci zbudowa
nych osobno, i zmniejsza i~ kn koncom· tym spo
sobem w srodkach wynosi ona 19,mfm63, ana :fila
rach, gdzie cz~sci te s~ polCJ:czone, 71, mJm45. 
Blachy przedzial6w prostopadlych maj~ t~z sam~ 
grubosc jak sufitu i podlogi, i pol~czone s~ za po
moc~ blach pokrywaj~cych z obu stron sk}ady~ 

• 

ktorych grnbo, c' pojedynczo bior~c' rowna sig 
p olowie grnbosci blach gl6wnych. \V og6le bla
chy do pokrycia skladow slnz~ce 'v cz~ ~ci gor
nej Stb mniejsze aniieli W kaidej innej, i przy
mocowane tylko za pomoc~ szesciu nitow; rozmia
ry jcdnak tych blach zwi~kszaj~ si~ w blizkosci 
kazdego z pnnkto\v oparcia belki na filarach, 
w tych bowiem miejscach widoczn~ jest rzecz~ ze 
istnicje sila ciq,gnienia, ktora dziala n1oze nawet 
mocniej, anizeli na srodku cz~sci dolnej. 

Co 3, m655 poprzecznice, podobne do tych jakie 
or)isalis1ny w cz~sci dolnej, przecinaj~ cal~ szero
kosc przechodz'bc popod spodem pocllogi , do kto
rej przytwierdzone S~ za. pomOC:J: naroznic; do 
scian bocznych belki przymocowuj~ je opisane 'vy· 
zej blachy tr6jkC!tne. 

Ci<jzar calko~.vity cz~sci g6rnej 'vynosi 1504b . 
Blachy gl6wne wchodz~ w t~ liczb~ w stosunku 
9 )9,b 243, naro.inice 346,b 337, pokrycia skladow 
103,1> 596, nity 65b • \V tej cz~sci pokrycia skladow 
po t;vi~k zaj~ ci~zar budowy tylko o 7°/o, gdy tym
czasem w cz~ 'ci dolnej wynosily 16°/ 0 , a w cz~
sciuch bocznych 21 o I o· 

\tV pomnieli ' my juz ze cal a budowa zlozon~ jest 
z cztcrech cz~ 'ci~ 'vykonanych osobno, na oddziel
nie wznie ionych w tym celu rusztowaniach. ~V kaz
dcj z nich zacz~to od zlozenia czQsci dolnej, usu
ni~to nastgpnie cokolwiek podwaliny na ktorych 
poczywn.ly, dla przeprowadzenia brnkuj~cych je

szcze nit6w; na t~pnie wzniesiono cz~sci boczne, a 
w k:oncu przypasowano pojedy~czo sztuki wcho
dz~ce w ~klad cz~ 'ci g6rnej. Sciany boczne skla
dane byly czgsciowo na boku; cztery rz~dy blach 
razen1 przypasowanych stanowily cz~ ~c skladowq., 
kt6r<! oznaczano numerem kolejnym i skladano na 
hok; ztaby ksztultu I calkowicie byly nmieszczo
ne zewn~trz, wewn~trznie zas cz~ 'ci ktore minly 
bye zgifJte pod k~ten1 prostym, zo tawiano do osta
tecznego Z\Vi'!zauia na miejscu. Po przysposobie
niu w podobny sposob cz~~ci skladowych, przyci~
gano je poj edynezo nu walcach pod rusztowanie, 
na t~pnie poclno zono do gory za pomoc~ maszy
ny, kt6ra byla w ten spos6b urz'!dzon~, ze okra· 
cznj£!.C cal~ zeroko I c belki, moglasi~ tocz yc w kie
runku j ej dlugo ~ci po dwoch kolejach zelaznych, 
w ty1n celu po kazdej ze stron ze\vn~trznych po
lozonych. l\!laszyna ta miala pr6cz tego u ,vierz
chu WOZ poru zaj~cy i~ na niej, rowniez za pomo
c~ kolei, w kierunku prostopadlym do dlugosci be
lek. Tyn1 sposohem sztuki pojedyneze, kt6re cza-

• 
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em 5 do 6° \vazyly, mogly bye na kazde miejsce Cz~ 'ci ktore spoczywnjeJ: na filarach brzcznyeh 
z najwiQkSzC1 latwosci~ przenoszone. maj~ po c,m528 dlugosci i waz~ 17311 ; zbudowane 

Ponie~~z prz~ podniesieniu~ostu ~ie moina b~: I byly :akz.e osob~1~. I rz.y ~odnoszcn~~l c~leg~ tno
lo wznos1c do gory sztuk dluz zycb Jak odlcglosc '"'tu wiclk1e C:t~~c1 wznrc 1ono wyie.J tuuzel1 o ta· 
porni~dzy dwoma najblizszemifilarami, cz~sci wiQC tecznie mialy iQ znajdowac, nast~pnio w ot\vory 
te ktore mialy spoczywac na murach, nie 1nogly "\V murzc pozo trH.vione wpro,vadzono n1ale cz~ ~ci, 
bye zbndowane l~cznie z innemi, gdyz toby zrobilo podnicsiono jc do wysokosci tamtych za pomoc'~ 
niepodobnen1 ich osadzenie na miejscach przezna- ruszto,vari, zbito nitami i tunocovvano 'vszystko ra
czenia. Na osobnem wi{Jc ruszto\vaniu zbudo,va- zem, a w ko!1eu opnszczono zwoJna na miejsue 
no najprzod dwie cz~ ~ ci skrajne, po 4,m264 dlugo- przeznaczcnia. Cz~ I c poczywaj(!Ctt na1ilarze srod
sci, i wpro,vadzono je w otwory w naczolkach na kowym zbudowana byla \V dwoch ka,valkar:h; zre
ten eel pozostawione. Uzyto do tego sposobu szt1- tego samego pra,vie jnk z poprzcdniemi nzyto 
jaki znany jest przy spuszczaniu okrQto\v na wodQ, sposobu do o tatecznego jej po1Qrzcnia, przymo
to jest kawalkow drzewa bardzo twardego i dobrzc cowania do caloj budo\vy i osaclzonia na tniejseu 
pomydlonego. jakie znjmo,vae 1niala. 

l\1ost ConwaY • 
• 

,ale urz~dzenie belek, jakesmy to joz \vspo- jt!C na. punkta najba.ruziej oddalone od oparcia, ruo
nlnieli, obrachowane bylo w ten sposob, aby ca- gla nad\verQzyc wytrzy1nalosc budowy. Dla otrzy
lo~c, po ostatecznem zwi~zaniu i umoco\vaniu po- mania tego skntku, kaitle dwie cz~sci z kolei tna
miQdzy sob~ wielkich cz~ 'ci zbudowanych osobno. jCJ;ce bye z ob~ ostatecznie pol4czone wznoszono 
mogla tanowic jedn~ calkowit~ i nieprzerwanCJ: I 'vyiej anizeli siQ znajdowac mialy, i dopiero po 
belkfJ, ci~gn~c~ si~ od jednego do drugiego konca. zupelnem zwi4zaniu z sob~, zwolna na miej '"'ce 
Zy kiwano przez to korzystniejszy rozklad sil przeznaczenia opuszczano; tyro sposobem sily roz
dzialaj(!.cych, kt6re przy takiej ci~glosci budo,vy kladaly si~, jak gdyby cala belka z jednej nieprze
juz nie na odosobnione cz~sci 'vplyw wywieraly, rwanej sztuki zlozon~ byla, rownowaga pomi~dzy 
ale zmuszone byly rozkladac si~ po calej dlugo 'ci; czg 'ciami odpo,viedni emi z kazdej strony punktow 
otrzymywano rownowag~ pomiQdzy cz~sci~mi po oparcia ustalala siQ zupelnie i CZQSCi przybieraly 
dwoch Stronach kazdego Z punktO\V oparcia znaj- StO OWlle do tego lekkie wygi~cie, ktore rozni}o 
dujt!cemi ig, i przez to zoboj~tniano 'vply'v sily sig od wygigcia jakie kazda przed pol~czeniem 
ci~zko 'ci, kt6ra b~d<!-c nadzwyczaj wielk~ i dziala- miala . 

• 
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CzQ~c wierzchnia kazuej z d\voch be!ek formuje 
pomost 4, m57 szeroko:"ci majQcy' kt6ry pozwaln, 
przejscia od jednego konca n1ostu do drngiego. 
Otwory \V mnrach nie stajc1 tu na przcszkodzje, 
zrobiono jc bo,vienl wy~sze nni~eli rozrniary belek 
wymagaly, a. to dlatcgo, aby przy sklauanin nlo
zna bylo 'vznosic cz~~ci osobne wy2ej, jak0sn1y to 
juz nad1ni enili. 

Na zewn~trz cale belki pomalowane s~ na bialo; 
uskuteczniono to za pomoCC1 wisz~ccgo rusztowa
nia, ktore osadzone b~d~c na kolach, moglo siQ po
SU\vac \V miar~ potrzeby. 'Ve\vn~trz, \vzdluz kaz
dcj sciany boczncj, urz~dzone ~ chodniki, kt6re 
pozwalaj~ przechodzq.cym usunQc si<i z zupclnem 
bezpicczen twen1 podczas przebiegania pocieJgow. 
Niepewna jasuosc os\vicca cale \Vn~trzc za pornoc~ 
okien okr~glych O,mlQ srcdnicy mnjQcych. Dr~wi 
W sciauie boCZll<~j dozwa.laj~ wejsc \Ve\VllQtrz filaru 
srodkowego; do kaidej z komor pro,vndzi ot\vor 
,v tyn1 celu pozostnwiony, s}o,venl do "'shystkich 
cz~ ~ci doi ~c i wygodnic obejrzcc je n1oinn. 

Most Conway. Belki tnostu Con,vay nutj(}129,m52 
dlugo ~ ci; szczegoly budo,vy i cz~:ci sklado,ve s~ 
pra\vie to.kiei an1c jo.k 1nostn 1\Icno.i· taz ~nn1a liczba 
kon16r ii 1 h urz~uzenie . CzQ I e doltlt\ zloiona z d\voch 
pokludow blnch, a go rna z jedncgo tylko; 'cia
ny bocznc z grubosci~ powi~kszajQCt1 i~ topniowo 
kn koilCOtn; bclki, ich wzmocnicnic na nac~olkach 
mostu za pomoc~ pila tro'v zloionych z naroznic, 
,vymio.ry i rozk.lad blach, nloienie nito,v, jednem 
slowenl cn.lo ~ c budowy, nie rozni si~ prnwie od mo-
tu illenai. Nnj \Va7.niej Z:1 tylko roinica, jaka i tnie

je pomiQdzy d'voxna terni mo ~to.tni, !e7;y \V rozkla 
dzie sil dzialaj'1cych, ktory, stoso\vnte do potrzeby, 
starnno si~ nadac inny knzden1n z d,voch n1o tow. 
'Vidzieli ~nty ~e lhO~.: t nlenai~ zbity z eztcrech oso
bno zhuclo\vanych cz~sci, odebral tn.kie urzQ.dzenie 
1-vewn~trzne , aby po dokonaniu polQczeuia cn
lo~e tano\vila jcden ci<!g nieprzer\vnny, \;; poczywa
jf!CY na pi~ciu podporach. C l~~ci roY\'110 oddalone 
z d"r6ch strou pnnkt6'v oparcia ro\vnowai~ i~ 
z sob~ do tcgo topnia~ ze \V polo,vie odleglo~ci 
pomiQdzy dwon1a filarami belki nie InnjQ zadnej 
pracy, zadnych \VY ile!1 do pokonnni~ i utrzyn1uj~ 
si~ przez sam~ r•)wnowag~. Przeci \vnie n1o t l\1e
nai, '!4: pra,vie dlugo~ci ta1utego nlajf!CY ~pouzy\va 

tylko na dwoch naczolknch i bclki jego pract1j~ 
podlng praw jo.kie tnecbanika 'v~kaznj e dlo. bele k 
podpn.rtych \V <l ,voch koncach a zuten1 naj \Vi~ksze 
wysilenie n1a 1niejsce w polowie odleglo I ci potnig-

dzy dwoma punktatni oparcia. Belki n1ostu l\Ienai 
zbudowane byly z dlugo'ciC}:I~"',m4DG; po podnie
sieniu ich dopiero, dla powi~k zenia pod tawy na 
kt6rej spoczywac mialy, dodano in1 jeszcze po obu 
koticach cz~ ' ci osobno zbudowane, po 1, m82 => dlu
gosci majf!ce. '~r ysoko ~ c bclek "vyno i w polowie 
ich dlugo 'ci 7, 111 767, i zmniejszn siQ kn ko1l.com 
stopniowo az do G,m 53. D'vvie belki stanowi~ce 
most s~ od sicbic oddulone o 2, m7 41, i nie maj~ za
dnego z sob(]: polq.czenin. "\Vysoko 'c mostu ponad 
poziom \ViP.lkiego przyplywu n1orza \vynosi tylko 
3m gdy ty1ncznsem \V moscie lllenai dochodzi 31m. 
Ci~zar cnlkowity zelaza uzytego do zbndowania je-
d I • b ll • • ) b neJ e \:1 JCSt: ••••••••••• 119K, 4G7 

Suro,vcu.. . . . . . . • . . 102,581 

Raze1n. . . . . . . • . . . . • 1301, b 0 !8 
Kaido. z belek tego mostn pokryta jest zewn~

trznic blo.chQ. gal \Vanizo wnn~, dla zabezpicczcnia 
od wplywu ztnian po\vietrza; ze\vn~trz i we\vnQtrz 
pomalo\vnnc \,.)'1 na jasny kolor. \V obu Jno. tach 
miejsca spoczywnjC!ce na £larach i naczolkuch ~~ 
przeznaczone do znoszenia ci~znrn c.alych belek. 

nturaln:J: j e ·t rzecz~ zc \V ty!~h punk tach obj awia 
si~ sila d'!ZC!Ca do zgniecenia calej buclo,vy; potrze
ba wi~c bylo zabezpieczyc j~ od tcgo przez zna
czne 'vzn1ocnicnie cz~sci nujbardzicj pracnjf!.cych; 
ponie\vaz zas surowiec, b~d~c tLti1szy, ro\vn~ a na
wet 'vyi z~ \vytrzyrnalo~c zgnieceniu przeci \V ta
wia anizeli ~elazo kute, uiyto \Vi~c tego nlaterya
ln. :rajprzod wewnQ.trz budo,vy przy · cianach 
bocznych tunieszczono d,vie belki piono\ve, \V k zta}. 
cie pod\vojnego T, ktore w g6rze pod podlog'! 
kom6r gornych n, 'v dole nad sufite1n tychie polq.
czone ~ inncmi d wierna belkan1i pozio1nemi tukie
goz ksztaltu i \V taki spo"" ob. ze \V zy tkie cztery 
formnj~ pe,vien rodznj jarzn1a \VZtnacniajQ:cego ea
l~ butlo\VQ. Jarznu\ takie przyn1ocowane ~ do 
sci an bocznych zn pOmOCC! nito\V, do CZQ ~ ci zas 
dolneJ i gortH~j za pomoc~ ' rub z tnutraini · kaida 
belka tna ich 36, to je""t po 3 na ka.idyn1 naczolku, 
po 9 nn filarach brzeznych i 1~ na filarzc .'rod· 
kowym. l_)otni~dzy 3ti jnrrzman1i je ... t , .... odnlienne
go nieco urzQdzenia, pozwalaj~cego za.lozyc latl
cuchy do podnie ienia vv gor~ mo tu slnzyc n1aj~
ce. Ponie,vnz te jarzma mialy dzwigac porlczas 
podno zenia caly ci~zar hudo,vy, dla bezpieczet1· 
st\va \ViQC \VZlnocniono je za pomocq, d \voch je
szcze belek pozion1ych i jednej pionO\Vej \V srod· 
kn szeroko I ci. Te trzy belki po ...,kox}czeniu pod
no~zeuia zo taly wyrzucone, tanH) "'aly bo,viem 
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woine przej ~cie \vewn~trz. Jarzn1a przymocowa- u dolu, nn1c nnie ~c calq, budowQ i n1ialyby wteu
ne t1 zu potnOCt1 \Vi~kszej liczb y i grubszych ni·- czn do znic~ienitt wy ·ilenie 2~ k na 1nilin1ctr k\Yn
t6w ttnizeli iunc; przeci~cie 'tvszystkich nitow drato,vy. Za pou1oc<1 \viclkich n1utcr i klnczo\v do 
utrzymnjc!cyeh je dnje ogolem powierzchni:! ich przykr cenia hlzQcych, tnozna in1 nndnc do-
27 2, 7038 ccntin1etr6w k'vadrato\vych. Pouczas wolnic \ViQk zy lub 1nniejszy ci~zar do znoszenia. 
podnoszcnia caly ci~zar spoczywal no. tych nitnch, Przyjgt o za zn~ ndQ, a by na tych srnbach spoczy
mialy \vigc do zniesicnia \vysilenie 315k na 1 cen- waln '/:1 CZQ ~c cnlego ciQzaru. To urz~dzcnie za
timetr k"wadratovvy. bezpieczn. belki ocl wahanin. sig i przechylnnia na 

Jarzma przechodz~ce powyzcj komor czQsci bok, jukieby moglo bye \Vy\volanc przcz wiclkie 
dolnej nie zubezpieczaly ich do zgnicccnia. Dla wiutry. 
zapobiezenia tej niedogodnosci, przcz cal:J. dJngo 'c r a filnrach brzcznych pla zczyzny tarcia sq. po
murow wzmocniono komory za po1nocq, bclek su- dwojnc: nnjprzod na 1nnrze 1)olozono plyty drc
rowcowych, ci4gn~eych si~ poclluznie po obu stro- wuianc napn zczone kreozote1n, nn tych spoczywa
nach kazdego z przedzia}o\v prostopadlych. ]3clki j~ pla zczyzny tarcia z zelnza lancgo, podtrzymu
te majt-1 szerokosc fO\VDt1: zupelnie wysokosci ko- j~cc rna zynerye zlozone Z walCO\V Slll'O\VCOWych, 
mor, i tym sposobem daj~ 110\YY punkt oparcia ich ktore 111rljf1 0, l U J 5 .~ rcdnicy, mog~ I iQ \VOluo obra
cz~sci dolnej i gornej; przy1nocowanc SQI za porno- I cae i un1icszczonc s:} \V ramach zelnznych, niedo
c~ 'rub do przedzialo\v prostopndlyrh. Po1nin1o zwalaj~cych i1n induego zboczcnia. Na '\volcach 
umie zczcnia tych belek, WC\YDQ.trz l .. om6r pozo- spoczy,vaj~ <.lrugie pla zczyzny tarcia, a na nicl1 
stalo je zcze dosyc n1iejsca na 'vygodne przej ~ cie. znowu plyty drc\vninne, napn. zczone krcozotem i 

!(aida z d \voch belek skladaj~cych mo t umo- po,vleczonc grnhq, warst\v;1 ma.~ci z tniniLlin; na tern 
co wan~ jest d \vojakim sposobern .. to jest czQ · ciCl! \Yszystkictn o pi era sig dopiero spod belki. (JzQ ~ c 
doln~ Spoczywa na murze, CZQSCiC! zas gorn~ jest gorna, poclo hnie jak lHl filarze 'ro<:lkowytn, Ztt\vie

niej ako zawieszontJ:. I tak, na filarze srodkowyrn szona jest za pornoc~ dwoch syste1n6w belck su
um ocowan'! jest stale u spodu na plaszczyznach ro,vco,vych, z ktorych jed en sklaua sie z belek 
tarcia. l)laszczyzny te s~ to plyty surowcowe, przymoeo,vunych clo g6rnej czQsci budowy, drngi 
z powierzchnit1 o ile mozna najgladszQ.; sluif!. ony z belek o. adhonych w murze. Picrwszc z nich rna
do podtrzymywania belek, a zarazcm do nadania j~ spod, drugic cz~ 'c gornq, wyzlobion:J. 'vtcn. po
im \volncgo ruchu \V kierunku dlugosci. a fil arze sob, a by kule nro,vcowe mogly .;i~ toczyc w tych 
' rodko,vym jest cztcry takich plyto\v, majf}cych wyzlobil!niach. l(ule tc m~jq. O,tnl5 ~rednicy, i wraz 
po 3,mG55 dlugosci, l,m82S szerokosci, a ,m/m 3 z wnlcami cz~ 'ci dolncj ulat\viajC!t dowolne prze-
grnbosci · poczy,vajC! ony na innych plytach dlnzanie . iQ calcj budo\vy pod wply'v9m ciepla. 
z drze,va so nowcgo, napuszczonego kreozotem, '\1 parcic belek na na.czolkn,ch mostu urz~dzone 
opieraj~cych i~ na murze i na belkach suro,vco- je~t \V ten satn . po 6b jak na filarach brzcinych. 
wych w1nnro,vanych \V tern miejscu; z wierzchu \V mo ~ cic Con,vay ten sam system osadzenia 
pokryte SC1 znowu plytami sosnowemi napus~czo- belek zfH;ho\vano, z t(}: tylko roznic~ ze na uaczo} ... 
nerni krcozotem, kt6rych powicrzchni~ po,vlcczo- kn po . tronic IIoly head osadzone Sf1 stale, na na
no grub~ 'var tw~ masci z mini urn; na tem \VSzyst- czolku za ' od . trony. 1hester umieszczono maszy
kiem poczy,vn dopiero sp6d belki. Gdy opuszczo- nerye po\vyicj opi ane; tyn1 wi~c sposobem belki 
DO belkQ na cale to llfZqdzenie, IDO.SC, U t~pUj(!C tylko '\V tea 'trODQ pod \Vp}ywem ciep}a przed}nzac 
pod cigiaren1, \vypelnila wszystkic nicro\vno ~ci si~ n1ogq.. 
drze\Ya i z(3laza i zabezpieczyla "pod belki od przy- Do przcprowadzenia CZfJSCi belek z ruszto\van, 
tQpn wody i p0,vietrza. "\V g6rze bclka je t pocl.- na ktorych zbudowane by!y, na miejsce przezna

trzyn1ywana przez 24 ' rub z zelaza kutego, przyroo- czone, chciano uzyc posobu na tQpuj~cego. Kon
cowuj~cych je do 12 belek surowcowych, ktore ce mialy bye . zczclnie zamkni~te, a cale belki obci~-
poczywaj~ na innych belkach ,, takze suro\vco· zone do "' tatccznie, aby przy splawianiu zacho\valy 

wycb, wtnuro\vanych w fi.larze. 1ruby te przedsta- polozenic pionowe; nast~pnie, korzystaj'!C z przy
wiajq, razem 'vzi~te przeci~cie 2383 eentimetrow pJy,vu morza, miano je spuscic na \vod~ i splawic. 
kwadratowych, a poniewaz ci~zar belki wynosi Sy&tem ten n1ial t~ niedogodno 'c, iz belki, aby mo-
526· , bylyby 'vi~c w stanie, bez zaGnego oparcia l gly kierunek pionow.y utrzymac, musialyby zanu-

• 
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rzac siQ '\V wodzie przyn3jmniej nn. l,m80; dla umie- i wszystkie ciQzary potrzebne przy jej bndowie; 
szczeuia ich wiQc mi~dzy :fihtrami, potrzeba by lo 'v obu ko1J.cach miano wzniesc rusztowania, tej sa
w fundamcntach znaczne porobic wyzlobicnia, co n1ej jak most wysokosci, przez ktoreby, ro\vnie jak 
mogloby 'vytrzymalosc muro\v nadwerQiyc. Posta- 1 przez sam most, przechodzila kolej zelazna. Belka 
novviono wiQc uzyc ponton6w, ktorc utrzymujt1c miala bye zbudowan~ na jednem rusztowaniu, na 
belki nad powiorzcbni~ wocly, 1nogly jc wpro,va- platforn1ic opatrzonej kolami i mogC);cej siQ po ko
dzic n1i~dzy fi]ary powyzej fundn.n1ent6,v. W ty1n lei poruszac; nast~pnie, obciq.zywszy mo t wisz~
celu rozebrano w cz~sci rusztowanie, i po<lczas cy ci~.iarem wyrownywaj~cym wndze belki i roz .. 
przyply,vu tnorza podprowadzono pod kaidy ko- lozonym jednakowo po calej dlugosui w naladowa· 
niec po trzy pontony dre\vniane, polQ.czone z sobf1 nych wagonach, z jednego konca miano wprowa
pokladcu1 z bali; nast~pnie rozrzucono rusztowanie dzac na n1ost belkQ, a jednocze~nie wagony z ci~
do re ·zty, i belki zo taly w parte na samych tylko zaran1i, usuwaj4c si~ z drugiego, zosta,vialyby 
pontor!.ach. Za pon1ocC! kol z korbami, nn1ieszczo- most ci'!gle jednakowo obci~zony, ktory tym spo
nych na pontonach i przy filnrach brzeznych, a sobern nie dozno.lby zadnego wstrzq,snienia. 
pol~czonych z sobq, 1innmi, nndano kicrunek po- Ostatni ten sposob, oprocz wiclkiego kosztu ja
trzcbny przy s1lawianiu. Pontony w spodzie mia- ki zbudowanic mo tu wisz~cego mu inloby po\vo
Jy urz~dzonc klupy; skoro belki zo taly wsparte na dowac, nie przedsta,vial innej niedogodno.~ci; 
ust~pach zosta,vionych \V murze, ot"'orzono te kla- chc~c jednak ile moznosci zmniej. zy6 wydatki, 
py, a pontony, zanurzajf!c siQ w wodzie, zostaly zaczQto myslcc o wznie ienin w gor~ belck za po
u uni ~te z pod belek. 1nocq, pra hydraulicznych. Najprz6d chciano te 

• 

1 p0 ob jaki uzye mh~no do 'vznic ieuia be]ek pra y un1ie 'cie U podu £larow; nast~pnie n1y 'lano, 
"v gor~ byl przcdmiotcn1 nnjdluz z 'j roz,vngi, i kil- za knzdetu podnie ieniem belek na pe,vnC1 wy o
ko. sy temo\v zu.projekto,vanych i chwilo,vo przy- ko 'c, un1oco\vac je za pomoCC!· podpor snrowco
j~tych, zanicchn.no nn'" tQpnie, jnko przed ta,vin.j~- \vych, i podnio lszy do tej san1ej \vy oko ~ ci prn.sy, 
cy<:h nicuogodno ~ci lub niebezpiccze1'1 t\Yrt. '\rspo- nn. no"'o zaczynae podnoszenie. Pozniej chciano 
111nicn1y tu o d \voch z tych sposob6,v, ktore, jak- un1iescic prasy wewn~trz belek, a w l{o11cu dopie
l~olwiek. nie 'vc zly w wykonanie, nioznprzeczenie ro ostatecznie postanowiono ut,vierdzic je na 
jednnl\. n1ajQ: .,YQ. \"\·nrto · c i 1nogQ. \V 'viclu razach wierzchu filarow. 
korzy t.nie bye ni;ytc. Pierw zy z nich znlezn.l na Ogro1nny ciQzar budowy mymagal najwi~k. zej 
teml u.by znmia t przeprowadzcnia i podno zenia "tarnnnobci przy zbudowaniu pra i nudania in1 \VY· 

juz wyko!1czonyeh belek, zbudowne je wprost na n1iaro\v 'vi~kszych, anizeli zwycza.jnie uzywane. 
1niej en i "lvy. oko 'ci jak~ n1ialy ostatecznic zajn1o- '\alee ich mialy O:m50n srednicy we,vn~trznej, a 
wac. J)o \VY konania tego miano uzyc filaro'v przy- 0111 85~ ze,vn~trznej; tym spo ... oben1 grubo ~c , cian 
gotO\Y uuych na podtrzyn1y,vnnie n1o tu, jnk o punk- \VY no .. ila 0. m 222. Pit'tonowi nadano 'rednic~ 
tO'V 'rotlkO\VJCb; na kuzdym Z nich miano umie- Q,m457. \\Toda lYe\VDC!trz walca 'vpro,vadzon~ by}a 
s i~ C7.~ ~c cal~ belki, a potetn jednocz(l ~nie w obu ! za pomocf1 rury zelaznej 12m/m ~rednicy wewn~trz
kot\cach przydae cz~ 'ci jedna.ko,vej 'vielko ~ci. Tyn1 IH~j i 6 mJm grubo ' ci majqcej. \~T nlec spoczywal na 
spo oben1 co.la budowa, po t~pujqc jednnko\YO pod ta,vic z zelaza lane go! opartej na takichie bel
z obu tron punktu 01 arcia-~ zo ta\vnlaby w ci<!glej kach, lez~cych nn morze :filaru. Pod prasami umie ... 
fO,VUO\Vt"Ldze, i robota TOWllOCZe...,nie byJahy prO"\'\'a- SZCZ0110 llJa-.:Z)'l1~ parow~ 0 sile 13 12 koni ktora 
dzonQ na "·szy ... tkich filarach; "'potknnoby i v prze· . porll zala pon1py do tarczajqCe \Vody. \tV przeci~
to \V polowie odleglo ~ci llliQdzy nietllt, i W tycb Cill COUziennie podno~zono belki tylko 0 l,m~2 

wla 'nie miej each rnialo na t~pie o tnteczne polf!-1 'v gorq. zynno~e ta trwala 45, a cza em tylko 30 
czenie cz~ ~ ci dot~d rozdzielonych. po obu tego minnt: tyn1 spo 'Ohern, gdyby nie przery""nno ro
zaniecbauo glo\vnie z po,voclu obn.wy wiatro,v, boty, 1noznn bylo podnie 'c jew przeciq,gu jednego 
ktore, jake 'n1y jnz w pomnielL panujC1 prn\vie ciC!- dnia, do 'vy oko 'ci jakq, zajmowac minly. 
gle w cia' ninie 1\fenai, i czusatni doch odz~ do nad- Filary muro,vnne zbudowano 'vprzod anizeli do-
zwyczajnej sily. swiudczenin 'vskazaly ostutecznie jakiego uzyc wy-

Podlug drugiego systemu miano zbudo\vac most padnlo spo obu osadzenia. belek na n1urnch. Z pocz~
wi z~cy, dose mocny aby m6g1 nnie 'c cal~ belk~ 1 tkn "tcpbcn on powqtpiewajQc o ile belek dostnte-
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czncj do zniesienia wlasnego ci~iaru, chcial itn Rusztowanie ktore sluiy~o do wznicsicnia tego 
przyjsc \V potllOC za pomOCC! lancnchow lf!.CZ(!Cych filnru, ror;vnic jnk i innych, by }o nadz\vycznj pro
wierzcholki dwoch filarow i podtrzymuj:tcych bu- te, z drze\va nieobrabinncgo, bcz zncinania zam
dow~ za po1noc~ innych lancncho\v pionowych. ko\v· 'v zelkic \Viqzn.nia porobione byly zn pomoc~ 
Pozniej przekonc.lno SifJ ze obawa jego nie by la srub i \VQgielnic zclaznych. w ysol~o.~e tcgo ru
uzasadnion~, ze belki mogCl siQ obcj ~c bez zadnoj sztowania 'vyno iln 7Gm; na san1 szczyt podnoszono 
pomocy zcwn~trznej; mury jednak by ly juz zbudo~ z IUtj,viQ ksz<J: !a two ~ ci~ kamienic 800 do 100Qk wa
\vane, i to tlumaczy ogromn~ ich wysokosc, goru- ZC!-CC, a najn1ocnicjsze 'vintry, ktore prawic bez 
j~c,q. ponad poziomem belek. przerwy podcza buclo\vy panowaly, zadncgo u-

Sciany kamieni stanowi~ce powicrzchnif!. mur6w szkodzcnia nic spra,vily. 
w ogole nie S£!. ciosane, wyjt1wszy na naroznikach, .Th1achina paro,va, u to.wiona na sknlc u spodu 
gzymsach i cz~ I ciach wystnjqcych. UrzQ:dzenie to filaru, sluiylt\ <lo wznoszenia \V gorQ kamieni, a 
nietylko nie szkodzi pi~knosci budowy, ale owszem wozy tocz~ce siQ po kolcjacl1 zela.znych, na ka
chropowato ~c czQsci nieciosanych odbija dobrze zdcm pi~trzc ruszto\va.nia uloionych, doprowa
od odgraniczajq.cych j(h linij gladko obrobionych dz!l.ly je 'vc wl zystkic punkta, sto ownie do po
kamieni. CzQSCi zewn~trzne muro\V zbudowane s~ trzcby. Filnry brzezno zbudownnc s~ \V podobny 
z marnnlrU z Anglesey, wewnQtrzne zas z granitu sposob jak srodko,vy; 8!1 jetlnak od nic-go nizszo. 
z Runcorn i cegly. l{amienie osadzonc s~ na wa.- Fundamcnta ich , poczy\vaj~ na gruncic stalym, to 
pno, do polt!c zenia zas cegly uzyto cementu rzym- jest od strony nrnarYon na pokladzic lupkn mar
skiego. glo\vatcgo, od strony ... nglesey na kale. i~zar 

Filar 'rodkowy rna 67,m39 wysokosci; podsta- jaki maj~ do zniesicnia pod tawy 'vynosi okolo 
wa 18, m28 dlugo I ci, a 15,m36 szeroko ~ ci zajmuje. 22000, b co dajc blizko 1 4k cisnienia na ccntimctr 
Zbudowany jest w ksztalcie piramidy sci~tej, i wy- k\vadrntowy. 
miary podstawy zmniejszajC! siQ, post~puj~c ku go- Obadwa narzolki mostu u pod tawy sq, jcdnako
rze, 'v stosunku takim, zc na 36m wysokosci uby- 'vc; ale ponie,vaz grunt od strony Carnarvon 
wa z kazdej strony 1m szerokosci. Fundamenta '\VZnosi sig raptownje w gor~, wysokosc wiQC na
spoczywajq, na skale; w czasie odplywu morza s~ czolkn po tcj stronie jest ty11t:o 26,m805, gdy tym
odkrytc, podczas zas najwjQkszcgo przyplywu czase1n znnjclujqcy sig po st.ronie przeciwnej rna 
znajdujq, si~ ty lko 0 o,m91IJOd po,vicrzchniq. wody. 4 >, 0155 \Vysokosci . Od strony Carnarvon nasyp 
Filar caly je t w 'rodku prozny; a,va wydr~zenia drogi dotyka bc1.posrcdnio do naczolka mostu, od 
prostok~tne ci'!gn~ si~ od gory do doln. Sciany strony zaJ nglcsey zbyteczna wy. okosc nic do
boczne filaru maj~ U Spodn grubosci 3,m19 ) , scia- Z\VOli}a dopro\vadzie na·~ypu; przcd}nzono WiQC 

na zas srodkO"\Va przedzielaj~ca dwa wydrt!zenia mo t za pomOC(! trzcch arkad zbuclowanych Z ce-
2,m53 . 'Vydrq.ienia do pewnej wysokosci wypel- gly 1{t6re topniowo znizaj~ siQ i w ko11cu l£A.CZC!! 
nione s~ n1urem z gruzu. UstQpy pozostawione z nasypem. 
w pod tawie filaru do wprowadzenia belek majq, ~aczolki mostu Conway, podobnie jak £lary 
4, 11161 szeroko 1 Ci, 2,m589 gl~bokosci u doJu, a nlcnai, zbndo,vane byly przed ostateczncm roz
a l,m82R u gory. Narozniki utwierdzone sq. za po- strzygniQcicm k\vcstyi tycz~cej sposobu podniesie
moc~ belek surowcowych wmurowanych, ktore si~ nia w gorQ belek; nadano im wiQc wysokosc o wie
w calej wysokosci co pewnC! odleglosc po,vtarza- lc wiQksz'! niz rzeczywista potrzcba wymagala, 
j'1· Oprocz tego widziec mozna inne drobniejsze w prze\vidzcniu tern, zeby mogly w razic potrzeby 
sztuki surowcowe, poumieszczane 'v murach, kto- sluiyc do podtrzymywania mostu wisz<!cego tym
re sluzyly przy podnoszeniu bclek. Filar caly wa- czasowego. Z jnnej strony starano sig nadac im 
zy okolo 30,000, b podstawa wi~c rna do zniesienia styl odpo\viadaj(!cy architekturze 'v blizko 'ci znaj
ci~iar 17,k 50 na centim. kwadratowy. Jest to wy-

1 

dllj'!cego si~ zamku. Naczo!ek od strony Chester 
silenie bardzo urniarkowane, do ~wiadczenia bowiem spoczy~~a na sl{ale, od strony zas IIolyhead w cz~
pokazaly iz do zgniecenia kamienia do budowy sci na skale, w cz~sci na palach, gdyz skala rapto
uzytego potrzeba ciQzaru 547k , dzialaj(!.cego na wnie zniza si~ w tern 1niejscu. ~lury zewn~trzne 

centimetr kwadratowy. zbndowane S:J: z wapienia. Do wysokosci na ktorej 
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spoczywaj~ belki, sci any zewn~trzne kamieni nie sq. 1 l\1ena.i, zostawiono w murach wyzlobienia, majq.ce 
ciosane, wyj'}:wszy na naroznikach, w cz~ 'ci zas sluzyc do przeprowadzenia belek w czasie podno
wznosz~cej siQ ponad belki uzyto kamienia gladko szenia; po dokonaniu zas tego, natychn1iast te wy- . 
obrabianego. W n~trze naczolkow zapelnione jest zlobienia zamurowano. 
murem z kamienia i cegly. Podobnie jak w moscie 

, 
POI..NOCNO-WSCBODNIA AFRYXA • 

POD WZGLE;DEM PRZYRODY. 

II. Stepy. 
Pustynie p6lnocno- \vsehodnicj Afryki przecho

dz~ nieznacznie ku poludniowi ,y rozlegle rowniny, 
pokryte miejsc ami ty lko wyso kt1 traw~, po ~ rodku 
ktorej stcrcz~ pojedyncze drzewa i krzaki. Rowni
nom tym nadaJ~ .. A.rabowie nazwi ~ko ,,IIala'~; nie 
s~ to ani rozlegle, puste plaszczyzny poludniowej 
A1neryki, ani jednostajne stepy Ro~ yi, lecz co I 

posrednicgo pomiQdzy wla I ci \V~ pn tyniq,, a sta-
• 

rym od,vieczuyrn ln.sen1. Zatrzyn1ujen1y dla uich 
nttz\vi ko stcp6,v, gdyz uie n1a 'vyrazn k.tory by 
rzecz t~ dokladniej i ja 'niej przed ta,vial. 

Pourozny z 17 stopniern })olnocncj szeroko ~ci 
wst~1n1je w krainy stepow. Przed nim lez<1 okiem 
niedojrzane rowniny. Gdzieniegdzie po 'rod nich 
wzno i iQ n1nly pagorek, lub nizki grzbiet gor; 
l ecz gory tn rzadko z pierwotnych skal s:t .zlozone, 
a nigdy tak urwiste i nagie, jak no. pu "tyni. Forma
cya czerwonego piaskowca jest panuj~c~; piasek, 
tlennikiem zelaza mocno zafarbo,vany, w wielu 
miejscach tak duzo zelaza zawiera, ze krajowcy 
nie potrzebnj~ budowac sztucznych zybow dla 
dostania tego szacownego metalu. .,ZQSto o par~ 
stop pod powierzchni~ ziemi natrnfia si~ na bogat~ 
darniowt1 rud~, ktor~ w lejkowntych dolnch w zie
mi wykopanych kraj owcy na zelazo przerabinj'!. 
L ecz przy tej obfito 'ci zelaza, na innych metalach 
zupelnie zby\va; nie ma ro\vniez materyalow pal
nych w lonie ziemi ukrytych, a tylko sole przez 
niektore gatunki s~ reprezentowane. 

Charakter stepow jest bez porownnnia n1ilszy 
anizeli pustyni; ponure bowiem i nngie skaly o ta
tniej, sprawiaj'!ce na podrozniku n1imowolne uczu
cie smutku, przechodz~ tu powoli w przyjemniej
sze, nacecho,vane zyciem obrazy. l\Iartwa natura 
coraz mniej staje si~ widoczn~, tak iz stepy smia-

• 

lo nazwac mozna przedsionkiem pelnych zycia i 
tajemniczych lasow. 

W eselszy charakter step ow objawia si~ jeszcze 
bardziej w roslinnem, a szczegolniej w zwierz~cem 
po,nstwie. Step musi miec daleko bogatsz~ i bujniej
sz~ wegetacy~ jak pustynia, ponie,vaz lezy w zwrot
nikowych okolicach, a gdzie tylko niebo zapewnia 
sprzyjaj<!ce warunki, tam wsz~dzie na ziemi wyst~
pnje \Ve ole zycie. Z panstwem ro 'linn em stoi tu 
\v parze krole two zwierz<!t, ktore nietylko odzna
cza i ~ \vielk'1 liczb~ gatunkow i rodznjow, ale 
nndto piQknosci~ ich pokrycia: I u tynia za'\viera 
takze zyj~ce stworzenia, lecz te mniej wi~cej wszy
stkie do siebie Sf!. podobne; W tepach Z3S spotyka-· 
n1y nadz,vyczajnq, rozmaitosc pod wzgl~dem nbar.-
wienio. roslin i zwierzat. . 

"' 
'tepy •pokryte s~ do I c wysokiemi roslinnemi la-

satni, po 'rod kt6rych stercz~ pojedyncze krzewy i 
kwiaty. Lasy te s~ pod kazdym wzglQdem niezno-
'ne dla podroznika, ntrudniajq. mu bowiem drog~ 
i narazaj~ go na niebezpieczne potkanie z dzikie
mi zwierz~tan1i, a co najwi~cej, ze s~ zloione z bar
dzo dian nieprzyjemnych roslin. Jedne z nich, na
j ezone ostremi, jak kaktu , kolcami, zostawiajq, je 
w jego skorze, a pr~dzej uczuc anizeli postrzedz 
si~ daj~; drugie, tak jak niektore na ze tra\vy, kra
jC1 nielitosciwie nag~ powierzchoi~ j ego ciala; jnne 
odurzajC1 go swoim silnym zapachen1, a do tego ca
la chmura owadow ci(!gle go m~czy i przesla· 
duje. 

Ze skromnych krzakow i drzew sterczt!cych po
srod tych tra\viastych lasow' oprocz rozmaitych 
gatunkow czulka, na. szczegolnq. uwag~ zaslnguje 
jedno do familii grosznikowatych nalez~ce, ktore 
krajowcy ,,lVlurdi.' nazywajt!- i bardzo sza0uj~ z tej 
przyczyny, ze twardziel jego sluzy im zamiast 



• 

• 

krzesiwka. Azeby ogien wydobyc, bior~ d\1\'ie zn- tumnny py ln obraca. '''ielkie, traw~ pokrytc ob
pelnie suche gal~zie, slab z~, zo.o trznj~ \V jednyn1 szury, trato,vane przez trzody bydla, \vyg1~daj~ 
koncu, a w drugiej wyrzynaj~ lejkowate ,v,,.l~bie - jnk zyto od grndu zbite. \Vszystko co s\vieic, zy
nie, w ktorem nast~pnie koniec pier,vszoj jak mo- 've i pi~kne zniknQlo, a natotniD t pozostalo ty lko 
zna najprQdzej obracaj~. Przez silne tarcic powsta- z\Vi(}<.lle, martwe i nie1nile. Silny wiatr poobrywal 
je czarny, spalenizn~ pachn~cy proszek, ktory z <.lrze\v li "cic i k\viaty, i nag ic tylko kono.ry stcr· 
wkrotce zupe!nie w WQ giel przechodzi i zarzyc iQ CZC!- 'v mgli te1n, pclnem kt1rzu powietrzu. R~cze 
zaczyna. \Vtedy n1ieszka!1cy step6w przeno zq, go gazelle przcnio ly siQ w okolicc bnrdziej odpowia
pr~dko w swoich sandalach do slomy, poprzednio dnj~ce ich zycin, a tylko jado\vitc w~ze, szkodli
na kupy zebranej, a nast~pnie prr.ez dmncha.nie we nicdz\vindki i obrzydliwe, do tarantnl podobne 
rozniecaj~ ogiet1. W prawni Suda11czycy potrzebu· pajf!ki napclniajQ. miejsca, gdzie poprzednio zyly 
j~ nato "vszystko tylko pi~c minut czasn . .i?rzytcn1 tak lndne i nadobne stworzcnia. Jeze]i podr6zny 
drzewo to rna jeszcze inn~ szacown~ ,v}n no ~d, roznieci noc:;!. ogict'l, aby uniknC!C nieprzyjcmnego 
mlode bowie1n, soc.zyste jego gal~zl\i, pokryte dro- potkauia z \Viclkic1ni drapieznemi zwicrzQtami, 
bnemi listknmi, ch~tnie jedzone bywaj~ przez wiel- calc roje tych w tn~tnych istot ciCJ:gn~ ku nicmu. 
bl~dy. Z podniesionym uo gory ogonem, rnojqc na pogo-

Prze trzenie bogate w prochnic~ pokrywa s've- to\viu jado,vite S\'\'e Zf!.Ulo, przybywa nicuzwiadek; 
mi pelncmi kwiatow krzakarni trojesc, (A clepia pro- pnj'!ki zja,viajfl iQ w nieprzcliczonej massie i za
cern) do ' e cz~ ... to juz w g6rnym Egjpcie napoty- dzi,viaj<! 'vgdro,vca swemi zlowieszczen1i ksztnlta
kany; ,Nabak·' tworzy male lasy; rozno-owocowo mi. vV dziet1 okropny zar afryka11skiego nieba, 
krze,vy close S:} obfite. Posrodku tych gajow lub w nocy .wiatr tak gor'!-cy, zc parzy pro.wic, przy
zaro 'li czQsto natrafic moina na sztuc zne domk tern oba,va o uk~szenie jakiej gadziny, nic dopu
termitow. . i szczaj~ snu na powieki. Mdlejf!.CY czlowiek mniema 

Ponad obszernemi trawjastemi lasa1ni rozlega siQ ze un1rzec mu przyjuzie w teJ pustyni; znnzone i 
od cza u do czasu, przynajmniej podczas pier- ZilJQCzone zwicrzQta wlokf!. si~ z jedncgo miojsca 
wszych brzask6w 1ub przy zacbodzie s1ot1ca, krzyk na drugie, i dla nich bowicm panuje zla pora; jado
·nubijski ego dropia (Otis nuba), zwanego przcz wite tylko robnctwo j est w swym zywiole. 
krajowco'v ,,Makhar", 4t6ry, jakkol \viek obfit. zy L ecz po,'Voli zbliza siQ koniec tego okropnego 
'!" tych _okolicac~, ~niZeli dro( ~rabski ( Oti arabs), J cznsu: na po}udniu zaczy~ajq. iQ zbieraC cie~n~ 
Jednakze rzadzieJ przez ~Y. !.•we a napoty kanym I chmury; noel! blyszCZ<! w mch wQZy kowatc ogmk1; 
bywa. Antylopy, a szczegohneJ gazelle, bardzo tu w odleglosci s fychac odglosy gron1n. \'Yidowisko 
s~ pospolite; podrozny spotyka je czQsto calemi to, z\vykle tr,vogQ wzbudzajqce, z radosci~ witane 
stadami, zlozonemi z 20 i wi~cej indywiduo,v, tak jc t przez krajo\vcow, kt6rzy niecierpliwie ocze-
• • • • • I • 1z n1e w1erzt!c swym oczom, uwaza Je racze.J za kuj~ ,viszq.cej nad ich glowami ulewy. Nim ta je· 
zludzenie wyobraini, aniieli za rzeczywiute zwie- dnakze na t~pi, siadaj~ na wiclblGAdy i spiesz~ 
rz~ta. \V stcpy podpalic lasy trawiaste. Okropny jest 

'V sz<Jdzie piasek nosi z?aki przebywania wiel- wtedy obraz stepll ! Lecz proinobym siQ sili:l: aby 
kich stepowych zwierzQt. Slady nOg trnsiOw mic,;- I go goclnie odmalowaC; pozw6lcie wic,;c, szanowni 
szaj~ si~ ze sladami antyJop i zeraf; znao ze wszy- 1 czytelnicy zc uiyj~ w tym celu slow znakomitego 
stkiego ze si~ wchodzi do krain ob£tuj~cycb w cie- piewcy Kirgiza. 
kawe st\vorzenia. 

Jest to pierwsze pra,vie wrazenic ktorego po
dr6zny na samym wst~pie doznaje; Jecz stepy z roz
maitemi porami rokn zmieniaj~ si~ nie\.lkonczenie. 
B~d<!c '\V porze deszczowej prawdziwym rajen1, 
w czasie sn zy przedsta,viajq, nuz~eC! jedno tajnoso. 
\Vtedy to strumienie toczq.ce na nich swe wody ni
kn~, drze,va obnmieraj~, tra wy usycbaj'!. vV sz~
dzie, jak tylko oko si~ga, widac j ednobarwn(!, zol
t~ powierzchni'!, ponad ktorC} wiatr poludniowy 

)> Ogien si~ rzuca na zescJ1le zio1a, 'y iutr go rozdyma, miota, roztr~ca; 
I juz si~ palt}. trzy wielkie kola, 
Jak gdyby z niebios spadly trzy stoilca. 
z tych kol ognistycb, przez podmuch swiezy 
Zen: si~ wy lew a w jasnych potokach; 
.A kaidy potok w step czarny bieiy, "r liniacQ, zygzakach, w~zach, przeskokach. 
J ui wicbrem gnane w przestw6r daleki 
z trzaskiem i sykiem plyn~ trzy rzeki, 

• 



Plyn~ • .... wzbierajq fnle plomieni, 
Niebo si~ 'krwuw~ lunl,\ czerwieni. 
0 gien z wsciekloscit} ciqglc rosnttcfl, 
Coraz sjQ szerszetn korytem leje, 
Bucha ••••• iskrami sypie •••.• ~zaleje . 

I straszny pozar w lewo i prawo 
Plomicnnq., dlug~ toczy si~ la'v~. 
Zbudzony swiatlcm z poblizkich krzak6w, 
By dzicn powitn.c leci roj ptnk6w, 
Leci ..••• na skrzydlnch waiy si~, spiewa ...... 
I milknie w paszczy otchlani wrz~cej ••••• 
Puszcza wci~i zieje, a krzaki, drzewa, 
Gdy jc obejtuie o<.ldech pal~cy, 
Prywnj~ w ogniu i jak gwinz<lan1i 
Chwil~ zlotemi trz~s~ lisciumi ••.•• 
Przeszlo •.••• i drzewa w popiol si~ sypil!, 
A jako fale wzburzone kipi~, 
Tnk hucz~c leci pow6dz plomieni. 
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Z nastanicm burzy niknq i plomienie. Step nagi 
pokrywa tylko cienka warstewka popiolu, z ktorej 
pierwsze deszcze oddzielaj~ w~glan potazu, n1i~
szaj~c go z prochnic~ gruntu. To tez po kilku za
ledwo dniach tak nieda,vno jeszcze zupelnie pn
sta, spalona powierzcl1nia pokrywa si~ mi~kk~h so
czystq, tra\vq,. Nowe ulewy wzmacniaj~ roslinnosc, 
i mieszkanc y 'viosek wychodzC! u pra wiac swe pol a. 
Za po1nocq, podobnego do sierpa narz~dzia ,ka-

), . . . . 
szasz z\vancgo, m~szczyzn1 wzruszaJ~ ziemi~, ro-
bi~c w niej uiewielkie otwory, aby kobiety za nie
mi idqce ziarna '\V nie wrzucaly. Praca ta niezadlu
go si~ ko11czy, gdyz po za innitl krajowcy zdaj~ 
swc plony znpelnie na wolQ Opatrznosci. ICoczuj~
ce po kolenja, ktore tern samcm nie trudni~ si~ u
praw~ roli, rowniez korzystaj~ z pierwszych dni 

PrzejQte nie\vypowiedzianym strachem na widok wiosny, ponie,vaz ich trzody mu z~ siQ teraz na bo
tego nadzwyczajncgo zjawiska, uciekaj& zwierz~ta gatych i tlustych pa t\vi kach naJezycie upasc, aze
pustyni. Antylopy biegnt1 z ,viatrem na wyscigi, by por~ suszy szcz~sliwie przebyc mogly. Ci~gn'! 
w~zc spieszC!, o ile ita budo\va ciala poz"vala; lecz wiQC z nie111i na wzniesione miejsca bujnq. traw~ 
tuz za nicmi dt1zy zaglada. P rzerazone szhkajf!. ja.. pokryte, niziny bowiem s~ dla nich niedost~pne. 
ltiego podzietnnego chronienia, jado,vitym z~bem Tam rozpo I cicra si~ prawdziwc morze, gdyz licz
wyp~dzaj~c jcgo 1nic zkall.co\v. Przeciez niezliczo- ne strun1ienie, podczas pory deszczo\vej powstale, 
na ich liczba ginie w plon1icniuch, a razem z nien1i J~cz<1 \Y nicb s" .. e wody. 
tysi:1cc uicdzwiuclko\v, tarnntnl i innych st,vorzeu "'\\ 7 "" zystkie clrze,va zaczynajf! rozkwitac, 'viosna 
bezskrzydlych. Roje owadow skrzydlatych wzno- bo,vien1 coraz i~ przybliza. ICorony akacyj pokry
sz~ si~ w g6rQ, aby uj I c og6lnego zniszczenia; lecz '\vaj~ si~ g~ tyn1 k'viatetn, a ich rozlozyste konary 
smierc i tam je do~ciga. Rozn1aite bo,viem owado- S\vieCC! kry ztalowcmi perlatni gnnlmy o.rabskiej, 
zerne ptaki, jak pifJkna. zolna uubij ka (l\ierops nn- ktore z czasem coraz bardziej cicmniejf,!c, stanowif1 
bicus) i t. p. przebiegajQ. miedzy kl~bun1i dymu, spos6b utrzymania \vielu tysi~cy lnclzi. Przed nie
wiedz~c ze ogier1 dostarczy im obfitPgo pokarmu. dawnyn1 jeszcze czasen1liczne trzody bydla koczu
Linia odgranicznj~cu przestrzen plon~c~ od reszty j~cych pokolen by ly wychndzone, a garby wiel
stepu ci~gle strzezona jest przez roine drapiezne bl~dow prawie \V znpe}no 'ci znikn~ly; dzis pier
ptaki, czyhaj~ce nn drobne zwierz~ta. i \V QZC. Dla- wsze uderzajQ, okrqglo~ci<! ksztalt6w, ostatnie z ka
tego tez cz~sto ,vtedy napotkuc tam moznn. s~pola- zdy1n dnieru stnjC1 siQ 'vydatniejszen1i. Ze s\viezemi 
na "\VQZojadn, roz1nnite sokoly i ja~ trz~bie. Pier,v- silarni 'v t~puje w zwierz~tn nowa ch~c zycia. Sa
szy prze ' laduje w~ zdobycz biegnj~c, inne ,v locie· miec antylopy z podnieo.;ionemi w g6r~ rogami 
Dla nich to ogie11 stepowy je t pro.\vdziwt! rozko- przebiega okolicg, staczajc}C walk~ z towarzy'"' znmi 
sz~, do tnrczn im bowiem pokarmu az do zbytku. o san1ic~. Drop) wdzi~cznym glo e1n odgraia si~ 
Lecz inne zwierz~ta, na widok tej ogromnej gorej~- 'vsp6lzawoduikon1. Noc poz"'TalaJ 1 \vicy karmic!Cej 
cej przestrzeni, przejmuj~ lQ niewypowiedzianC! jeszcze swe clzieci, opuscic lego" ... isko, ella wyszu
trwog~ i nat~zaj~ wszystkie o.; ily n.by uniknf!C ~rn ier- kania sobie i in1 pozy,vienin. Krwiozerczy lan1part 
ci. Lampart, zawsze krwi chciwy, nie n1y 'li juz o znbija tr\voili""~ gazellQ, a nienasycony gepard po
tem aby si~ rzucic na gazelle pomi~dzy ktoren1i luje na inne z'vicrzQta SSC!ce. vV malych nkacyo
przebiega; szybki gepard truci ch~c mordu· le'v wych gaikach zbicraj~ si~ r6zne gatunki ziqby i 
nawet ze strachem spogl~da na wznosz~ce si~ plo- zgron1adzajC!; niezb~dne materyaly do budo'YY S\vych 
mienie, ryczy z gniewu, lecz w polnie z innen1i sztucznych n1ieszkan. r ~a '\vygiQtych gal~ziach 
zwierz~tami ucieka. W taki to sposob oczy zczajC1 drze,v, otoczonych wodq, adzawek, zawie za dzier
krajowcy swoje pastwiska. I gacz S\VOj sliczny, nadzwyczaj sztucznie zbndo,vn-
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ny domek.. Cale trzody pi(Jknie prQgowanych dzi
kich osl6w (prawdopodobnie Asinus Jlurcllel!ii) i 
centkowanych zeraf przebiegaj~ niezamieszkane 
okolice kraju, w ktorych nierzadko nupotkac mo
zna ,,bydl~ stepu'' krajowcow (Antilope lcnioryx), 
z niedawno urodzonen1 ciel'!tkiem. 

Ponad sadzawkami, pelnemi jeszcze wody, kr~z~ 
w roznym kierunku ostrogowce (Plectropterus gam
bensis) i dlugonogie czaple, azeby wylowic peryo
dycznie podczas pory deszczowej poja,viajC1ce siQ 
ryby, nim te si~ schowaj~ w mul na dnie leit!cy, 
w kt6rym, jak sifJ zdaje, czas suszy przcp~clzaj~. 
)Vysoko w powietrzu bujaj~ orly, nad nien1i kr<1iq, 
SfJpy, a sokoly, podlug swego ulubionego z\vyczn.ju' 
wznosz~ si~ az w obloki. 

L ecz ta wspanialosc natury rna takze swojQ stro
n~ ujemn~. Z pomiQdzy owad6,v, kt6re te raz w nie. 
policzonej zja,viaj~ sifJ ilosci, najbardzjej dokucza
j'!ce Sq zarazem najobfitszemi. W szgdzie gdzie tyl
ko jest wodo., zbiernjC}: si~ tc krwi chciwc istoty 
na umgczenie ludzi i zwierz~t. Z nich na szczeg6l
n~ uwag~ zasluguje owad (prze ' ladnj~cy glownie 
zwierzQta) kt6ry krajowcy ,, Tubahn" zowi~. ,,Tu
bahn, mo\vi~ oni, rodzi si~ i umiera na zvvierz~tach. ~, 
Dzikie z'vierz<2ta, na ktorych glownie zyj~ zjadliwe 
mole, za nadejsciem tej pory biegnj~ jak szalone 
z jednego miejsca na drugic, nigdzie nie 1nog~c 
znaleic ulgi. I czlowiek j~czy, trapiotJy srodze 
od nieprzyjaci6l komarow, kt6rzy mu \V dzicn 
i w nocy nie daj(!. spoczynkn. Do tej i tak juz clo
tkli\vej plagi przylqczajq i~ jeszczc choroby. '\To
da wy yehajq.c pozostawia rozlegle blota, z kt6-
rych przez gnicie rozmaitych materyj organicznych 

• • • • • • • • 
wy\VIC!ZUJ~ SIQ 1 rozprzestrzeniaJ<"! w po\victrzn mJa-
ZlllY zarazy. Dlntego tez w domkach mieszkancow 
panuje febra. Ponad pasterzami i ich trzodami krq.
zq. bezprzestannie zlo wieszcze s~py, oczyszczajC!ee 
kazdq. okolic~ od padliny. Ony zdajq, siQ wiedziec 
z pewno ~Clf! ze pozywienia im nie zabraknie, a czy 
zep._ ute cialo owcy, czy ludzkie rozszarpac majq,, 
to dla nich oboj~tn~ jest rzecz~-

Lecz opr6cz powyzej wymienionych, maj~ tak 
lud zje jak i zwierz~ta innych jeszcze nieprzyjaciol. 
Rowno z zachodem slonca sp~dzajq. krajo\vcy swe 
stada do tak zwanych ,serieba" czyli miejsc zabez
pieczonych od napasci dzikich zwierzC!-t wysokiem 
i ilnem ogrodzeniem. Ciemna noc \vkrotce zapa
da, owce powoli przestaj~ beczec i w cal6j naturze 
zalega grobowa cisza, kt6r~ od czasu do czasu 
przeciC!gle tylko szczekanie czujnych ps6w przery-

wa. Niekiedy odglosy ich st.aj~ si~ silniej zetni; ca
l a zgraja skupia siQ i post~pujc 'v jcdnyn1 kicrun
ku. Niczncllugo slychac \vrzawQ krotl .. iej walki, za.
palczy,vc szczckn.nic, bole~nc 'vycie i nakoniec 
ogolny odglos tryumfn - ; hyena bowicn1, ktora za 
bardzo zbli.iyla siQ do lcgo,viska, przcz walccznych 
str6z6w odpQdzon~ zostala i w szybkicj ucieczcc 
musiala szukttc ocnlenia. 1,oz sarno spoty lut lampar
ta, gdy ten, nie maj~ c pozy,vieuia, chce znalczc je 
'rV obozie. Lecz nngle zdn.je siQ jakoby zicn1ia za
clrzaln. niednlcki ry k I wa r.ozlcgl siQ \vsrocl ci
szy ..... Trzy rn;,;y, m6wiq. krajowcy, oznnjmin rlusi· 
ciel trzdd ') swoje przybycie, a potetn zbliza siQ 
do scrieby, 'v kt6rej okropnc powstaje zamiQ za
nie. Zbutlzonc owcc zaczynnj~ bicgae kolo zagro
dy, bydlo zbicra SiQ 'V scisle gro1nauy, wszystko 
niewypo,vicdzin.nym strach em przcj~te. Odwaine 
psy nawet, przeciqgle "vyj~c, ucickaj~ do swcgo pa
na. L ecz ten nic smie \vy. t(};pic z jedyn(! SW~ bro
niQ, lancq. aby talt potQinemn riicprzyjacielowi sta
wic czolo; pozwala \vi~c aby lew silny1n skokiem 
prze\.;adzil 8-10 stop wysokic ogrodzcnic i po
rwal jcdn~ szlukQ z trzody. ~chwyconc zwierzQ 
natycluniast ginie pod pazurami grabieznika. Przez 
chwilg Jnorderca lezy spokojnie na swcj zdobyczy; 
jego wiclkic, s"vicc~ce w ciemnosci oczy rzncaj~ 
pioruny na otaczajq,ce go stworzenia. Ale juz 1nysli 
o oclwrocie. Trzcba mu przebyc wysok<} zagrodQ 
i Jup z sob('!. unicsc. Po n1alym wiQC odpoczynku 
z zabitchn bydlQcicm na grzbiecie 'vykonywa skok, 
dowodzqcy jcgo nadz\vyczajnej sily. Teraz juz 
\vielki \Voj ci~iar z lat,vosci~ przenosi do bezpie
cznego micjsca i bcz przcszkody tam spozy\va. 

Podczns pory tleszczowcj stepy ouwidzane s~ 
takze przez dzikie hordy lVlurzyno\v. Ze 'vschodu 
Bialej rzeki wkraczaj~ do nich dln~onogi ·zilluk i 
Dinka; ze strony zachodniej czarne pokolcnia Ta
kal, Fur (Darfur), Juba i Szejbuhe. Napa<laj'b oni, 
jeieli czujQ. si ~ na silach, nawet na wi~ksze \vioski 
i sq, postracbern mieszkanc6w. 

Czas de. zczu i uszy przedziela 3-4 miesi~cy, 
to je t paz dziernik, listopad, grudzien i styczen. 
J e tto najszczQ 'liwszy okres zycia step owego, po
ra przynosz~ca owoce. 'Vtedy to drobne, do jcza 
podobne strusie \vychodzCJ: ze swych jajek, mlode 
ptactwo naby,va lotu i antylop y si~ rodz~. J eszcze 
promienie lol1ca nie zatarly sladn deszczow, je-
zcze na polacb ",idac dojrzewaj~ce klosy. Lecz 

1 ) Znaczenie arab kiego slo,va ,Sabai:i" Je\v. 
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skoro slo(1cc wyzej siQ wznicsie, zaczynajQ- niknt!C 
wody w strun1ieniach i sadzawkach, krajowcy Rpie
sz~ zcbrac swe lich ~ plony, a na \VY ycllaj(!cych 
l(!.knch bydlo nader malo znnjduje pozywienin. 
Dlatcgo tcz dojne przedtem krowy trncq zupelnie 
mleko, n wymiona ich wysychaj4, tak jak li ' cie na 
drzewach, ktore najlzejszy wjatr pulndniowy odry
wa. W kwietniu pall!ce polnocne \vintry do reszty 
wszystko wyniszczaj~, i cale zycic ro~linne obu
micra, pocif!gaj~c razem za sob~ 'viclkie o lauienie 
swiata zwicrzecego. 

• • 

W okolicach ktorych obraz tak slnbo zostal 
przez uas skre ' lonym mieszka bnrdzo \Vi ele poko
leJl. kocznjf1,cych·. Znajduj~ siQ \V nich Iic~nc osady 
Murzyno,v, trudniq,cych siQ wy lC!cznie upra\v~ roli 
i ohowcm bydla. Lecz szczegolniej o tntnia ta ga
lfJz przemyslu jest na stepie bardzo 'vysoko rozwi
niQtq,. Rzeczywi 'cie mily obraz zielono"ci przed. 
sta,viaj~ w poludniowych godzinach niziny. na kto
re zganiajQ. pa tcrze swe trzody din. napojenia. 
Tam to pnnuje ruch i wrza\va; nicprzcliczone bo
wiem studa wi elbl~d6,v, bydln i koz spic zQ r.azen1 
dla na ycenia praguienio., a tni~dzy nicn1i \V r6~nych 
kiernnktlch U\Vijaj:t i~ pa terze, dla ntrzy1nania po
rzCAdku. Btadn te nnlez~ do ca}ego })Ok olenia i pa
ster t\venl znjmuje i ~ polowa ogolnej li czby n1~
szczyzu. Do <lzi~ dnia nieznana j e t je zcze dokln
dnie ludnosc tych pokolei1~ lecz, o ile sq,dzic n1ozna 
z cbo,vu bydla, musi ona bye do yc znaczn~ . . 

Daleko cick'awszym j ednak od lndzkiego j e t 
S\viat Z\vicrz~cy, dziko na stepie zyjtlcy; prawie 
wszy tkic bo,vienn gromady i rz~dy Z\vierzCAt maj~, 
tu swoich przed tawicieli . Nie ~dzin1y aby ~uchy 
spis tamtej zcj fatlllJ mog} bye zajinllj1C)'D1 d]a 
czytelniko\v, i z tego tez powodu 'v'"' pornnien1y 
tylko o szczeg6lnych, bardziej na U\vag~ znslugujq.
cych z'vierz~tach. 

Pomin~'v zy rz~d malp i zwierzqt 1ataj~cych, 
z ktorych pierwsze malo zyj~ na stepie, a drugie 
zalatujq, tylko, z\vierz~ta drnpiezne bnrdzo ~ li
cznie reprezento,vane. Z rodzaju p. a [Jani~ paltitlus 
i C. j(uneLicus ~ wyl(!cznemi n1ie zkaucan1i stepu, 
oprocz sza~a.lt\ i ni ektorych je zcze gatunko,v, zy
j~cych i w innycl1 n1iejscowosciach. Cani. · ( Lycaon) 
pictus (pies zbJizony do hyeny), ktorego niemieccy 
naturalisci I-Iyanenhund nazywaj~, jo.ko tez i wla
sciwa hyena, bardzo si~ cz~sto nnpotykaj<}. . 

• 

Z familii kot6w wsz~dzie wyst~pnje wspanialy 
lew i szybki afrykan ki gepard (Felis guttata), 
zwierz~ stojt!ce na przechodzie pomiQdzy· pscm a 
kotem i posiadaj4ce pomi~szane cechy obu tych ro
dzajow. Z wi\ver i ln.sic kilka j est gntnnk6 \V, i o
procz t ego dwa do lasic zblizone zwierzq,tka: Ila
telus ctrpensis i llllabdogale 1nusteliua. 

Zwierz~ta gryz~ce reprezentowane s~ przez ro
dzaje try zcza (Dipus), myszy, zajqcn i jeiozwierza 
( Ilystrix ) ; z jeJnokopytowych 'vy tQpnje dziki 
osiol, a z wielokopytowych slon, nosoroiec i dzika 

• • 
sWlDlU. . 

Lecz w nnjwiQkszej obtito~ci zyje& na stepie 
z\vierz~ta przeiuwajQce, a S7.czeg6lniej nntylopy. 
Naturalisci zwidzajqcy stepy licz~ ich wi~cej jak 
25 gatunkow , z ktorych wszy tkie odznaczaj~ 
siQ zgrabnosci~ ksztnltow, zwinnosci~ i lekkosci~ 
ruchow. Na pag6rkach zyje pojedynczo lub tez 
w malych staclach dzika owca ( Ovi Tragelaphus), 
a przy pahnach i czulkuch gdzieniegdzie na stepie 
rosnQcych rnoznn napotkac zerafy objadujq,ce ich 
'vierzcholki. Z rod zaju wolu zyje 'v towarzyskich 
trzouach afi·yktu'u,ki ba,v6l (Bo caffer). 

Najcickn,vsze jednak ze wszystkich na stepie zy
.it!cych t1 zwierz<Eta nalez<!Ce do rzQdll szczerba
tych, a tniano\vicie mro\vnik etiop.Jci ( Orycteropus 
aethiopicus),, ktorego opis pornieszczony juz byl 
w I\: i~dze \viata, i lu kowiec (nlanis) przedsta
wiony na obok dol;z czoncj tabliC'y. J estto gat.unek 
kt6ry u syste1natykow zowie siQ lusko,vcem Temin
ck'a (l\1. T eminckii), z wierzchu ja 'niej, pod spo
dem cicn1niej czer,vono- brunntny.. l\'la on luski 
grzbieto\VC na koncach zoltaw'l prCA;;kf!, obwiedzio
ne, oczy male, czcrwono-brunatne, nogi piQCiC}. pal
cami zako:t'lczone, pazury silne, cale cialo zgrubia
lc i niezgrnbne, ogon dlugi, gruby, z kot1cem t~
pym. Niewiclkie to zwierz~ przepQUZa dnie w ja
rriach, ktorych· przeciei samo sobie nie kopie, jak 
twierdzq, l\1urzyni, a 'v nocy wychodzi na szukaJ?ie 
po2y,vienin, skladajC!cego si~ gl6wnie z owadow. 
Chodzi ono \vygodnie nn tylnych noga.ch, przyczem 
podpiera si~ swym dlugim i grubym ogonem. 
vV niewoli karmi SiQ materyami roslinnemi i mle
kiem. 

Podobniejak zwierz~tu ss~ce, mogliby'my wyli
czyc i ptaki, ktore zdaje siQ nawet ze w wi~kszej 
jeszcze znajduj~ si~ tu ilosci, czego powodem jest 
znaczna obfito 'c pokarmu, skladaj~cego si~ z ga
dow, owadow, roinych uprawianych i dziko rosn~-
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cych ziarn it. p.; to jednak na teraz za dalekoby 
nas powiodlo. 
~r ogolnosci zycie na stepie~ szczegolniej dla na· 

turalisty, jestnadzwyczaj przyjemne, ci~gle bowiem 
napotyka si~ mnostwo przedmiotow godnych uwa
gi, istot zupelnie nieznanych, lub o ktorych bytno-

: ci w tych stronacb zupelnie dot~d nie wicdzinno. 
tnialo 'viQc po,Yiedziec mozna, zc koro strony 

polnocno- 'vschodniej Afry ki bardzie j od ,vidznne
mi bye znczn'!-, \viele nowych odkryc ifakto\v przy
b~dzic do dzicjo\v przyrody. 

---~-
• 

0 ZYCIU I PISMACB STEFANA WITWICKIEGO. 

Dziesi~c lat uplywa jak autor Poezyj bibli}nyclt mo\vom, nabral upodobania do ksi~zck, kt6re sta
zakonczyl zycie zdala od ziemi kt6ra byla Jnu ko- nowily j edyn~ jego rozrywl<Q. 
lebk~, do kt6rej tQsknil i wzdychnl. PiQtnascie lat . Nicraz obnwiano siQ aby takic ci~g}o slQCZCnie 
pobytu miQdzy obcemi daly mu poznac ze 6w swiat nad nanluuni nie wywarlo zgub~1ego wplywu naje
szeroki, lsoi~cy i wabi~c y ulnd~h dla sere a tchnqce- go zdrowie i na trQczano mn ionc rozryw ki i zajQ
go spokojem nie wystarczy za nizkq, zagrod~ i ki- cia, ale on wracal zawsze do ksi~zek i mawial ie 
b~ ziemi wlasnej; odczarowaly go z ponQt, ktoremi, mn z niemi naj wcsclej. 
jak teatralne kostiumy, swiat ten zdaleka blyszczy By\vajQC CZQSto w ksiQgarui, przypatrywal SlQ 
niby zlotem i purpur~, a zblizka widac ze to szych ci:}gle j ed~ej z zagraoicznych ksi(!zek, wspnnio.le 
tylko i malowanka. . wydanej, ale bard%o drogiej. Chcial jt1 kupic, lecz 

Od czasu przenie ienia si~ Stefana Witwickiego ilc razy obliczyl siQ z woreczkiem, zawsze przeko
na obc~ zietni~, czytywalismy niekt6re jego utwo- ny,val siQ zc na ch~ciach musi poprzestac. Trafilo 
ry, znalismy dobrze poprzednio przed rokiem SiQ ze na imicniny dosta} od ciotki swojcj zegarek· 
1 30 wydane Balludy, trochQ nasladnjeJ:ce autora ICtoz nie ,vie jak~ wartosc rna dla mlodcgo chlopca 
Switezianki, 1 Ed1nunda, troch~ manieruj'!cego fan- pierwszy z0garck; niejedno westcbnicnie wydzie
tnzy~ niemiecl{C!,- a chociaz te dwa najpierwsze ra si~ z pod mundurka o posiadanie tego arcy-wa
dziela nie obiecywaly wiele, pogodzi!y nas z auto- znego sprzQtn niej eden nie spi nocy z radosci kie
rem jego poznie~sze prace, nosz~ce na sobie cechy dy go po i~dzie. Stefan ucieszyl siQ zegarkiem, 
gl~bszego pomyslu i wi~kszej samoistno 'ci, i r.adzi ale zaraz przy zla mu mysl ze pozyteczniejsza by
bardzo spotkalismy si~ z dwoma ton1ikami ,, karb- laby k iqzka. ie namyslaj'!-C si~ sprzedul zcgarek 
czyka poezyi polskie.f' z r. 1853 (tom IV), w kt6- jerlnemu z koleg6'v i pobiegl zaraz do ksiggarni po 
rych wydawca celniejsze poezye autora Bat/arl i O\V~ upragnion<1 ksi~ikQ. Ksi~garz, znaj(!c go do-

. l;dnlunda pomie 'cil. . brze, zapyto.l zkCJ;d wzi(!l tyle pieniQdzy. Stefan bez 
Zanim zastanowimy siQ nnd niektoremi pracami wahania si~ opowiedzia} mu rzecz cal~, naco ksi~-

Stefana \Vitwickiego, skreslimy pokrotce nieobfity garz odrzekl: . 
w wypadki, lecz pelen gorzkich za,vodow bieg je- To zle; ciotka b~dzie si~ gniewala zes 
go zycia. nie szano,val jej daru. Ksiq,zk~ sobie wez, zapla-

Urodzil si~ on w Krzemiencu, gdzie ojciec: jcgo cisz mi za ni~ czQsciowo kiedy bQdziesz mial, 
byl professorem. Niedlugo przecicz dozna,val czu- a.zegarek odk"up. Pami~tki takie powinny bye ce
lej rodziciel kiej opieki, bo ma.lem jeszcze by! n1one. 
chlopiQciem kiedy ojciec umarl, oddaj~c na lozu Tak wi~c tcfan, dzi~ki wyrozumialosci ksiQga
smiertelnem los ukochanego tlzieciQcia jeduemu ze rza, (a wielce zalujemy ze nie wiemy jego nazwi
swoich najlepszych przyjaciol i kolegow. Zwykle ka) przy zed! do posiadania upi~agnionej ksit!'Zki 
zatrudnienia rodzicow silny wplyw wywicrajq. na i nie stracil zegarka. 
nsposobienia dzieci. M·aly Stefan, tak w domu ro~ Po ukonczeniu nauk mlody Witwicki z najchlnb-
dzicow jnko i \V domu opiekuna otoczony literata- niejszemi swiadectwami przybyl do Warszawy i 
mi i professorami, przys!uchuj(!c si~ pilnie ich roz- wkrotce umie .. '·cil si~ w kommissyi rz'!dowej spraw 
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wewngtrznycb, w \vydziale oswiccenia. VV zatru
dnieniach tych widzial jedyny srodek utrzymania 
siQ, poswigcil siQ im wiQc gorli wie i po krotkiej 
aplikacyi dostal urzt!d platny. 

"'vV tym wlasnie czasie toczyla si~ w \rVarszawic 
zaci~ta walka romantyzmu z klassycyzrnem. 'Vit
wicki, szczcry wyznawca zasad pierwszego, ocho
czo stan'1l do walki, nie pochlebiaj<1c jcdnakze wa
dom ktoro w 6wczcsnej literaturze nazbyt siQ za
g~scily. 

Gdy w 1823 r. Gnzeta literacka po dwuletniem 
S\vem zyciu istniec przestala, ~Vitwicki napisal jej 
nekrolog p. t. iat za Gazetq literac!rq, czyli o po
t1lze1Jie lrJ'ytylri, wydrukownny w rok pozniej nakla
dem N. Glrtck berga. Rzadka to dzis bardzo bro
szurka, a ze zawarte w niej zdania i s~dy rzucaj~ 
swiatlo na charakter i SpO ob myslenia autora, WiQC 
przytaczamy z nicj niektore wyj~tki. 

Czyi si~ losy sprzy iegly na muz naszych chwal~? 
Czylii ws?.ystko co dobre run. bye kr6tkotrwale? 
Szanowna. swoitn ccletn, glosnn. swq. z:'\letq., 
Dwa. lata tylk:o zyltLS, ,vybornn. Gazeto I 
1\tlialas wpra.wdzie swc wady, nikt temu nie przeczy; 
Cznsemes przynosila tnnicj wytrawne rzeczy, 
Czasetn i znsypinln, czasctn wziQlas cudze, 
Lecz grzechen1by uwlnczno bylo twcj zasludze. 
l{rytyki i pisanin. poswieconn sztucc, 
'''uln~ sluzb9 gustowi nioslas i nauce. 
Nicdojrznlych autor6w hamujqc zap~dy, 
Ogla.szulas znslug~, wytykalns bledy, 
I choc nicstcty w pr~dkitn ucieklas nam czasie, 
Czu6 ci~ juz bylo 'v prozie, czu6 i na parnnsic. 
Niejeucn sobie w pismie wi~cej pracy zadal, 
Druk dziel swoich niejedcn rndzqc si~ odkladat, 
Niejetlen nawet 'volal zczuplej zy n1icc worek 
Nu. sam~ 1nysl t~ jc<ln~ : pr;:;yJd~ie na 11u1.ie wtorek! 1

) 

Wiedzial ze go wyn.ajclzie ~ - wi~c by i~ nie zdradzit, 
Dluzej n1ysli rozbicral, lcpiej styl wygladzit 
Albo nawet, co jeszcze 'vszystko to przewuzy, 
N a pociech~ ~Iinerwy, ua. ulg~ ksi~garzy, 
Czujl!c siQ iz byl zaden i w sztuce i w zdaniu, 
Z przestrachu twoich grot6'v dal pok6j pisaniu. 

Tak nam z tob~ Gazeto literacka bylo. 
Lecz zst~pilas do grobu- wszystko si~ skonczylo! 
Jakze zruicnione czasy dzis wszystko uchodzi, 
I pisao i przyganiac juz wszystkim si~ godzi. 
Ten plecie j ak na m~kach, san1 nie wie co marzy, 
Wszelako si~ bezkarnie w poczet pcha. pisnrzy; 
Tamten grzeszy i 'v wolncj i w wiq.zanej mowie, 
I nikt im za to slowa marnego nie powie. 
Ach, gdybys j eszczc zyla wytknr:lnbys smialo, 
Komu pisa6, o. kowu uczy6 si~ przystalo. 

t) Gazeta literacka \Vychodzita co \Vlorek. 

Lccz czuj~ ze ci~ nie ma - czuj~ to niestety, 
Prozaiki ladaco, n~dzne wierszoklety. 
Co tchu rw~ si~ do pi6rn. i gdzie co zaslysz~, 
Co tylko na mysl przyjdzie i pisz~ j piszq.. 
Ja sam nawet, ze z sercem wyznam ci to szcz~rcm, 
( Cho6 w por6wnaniu z niemi je~tem prawie zerem) 
Ocl czasu twojcj smierci cos si~ m~drszym czujE;, 
I pisz~ trochE; cz~sciej- i cz~sciej drukuj~. 

Wypowiedziawszy w ten sposob wiele prawd, 
kt6re i do naszych czasow daly by si~ zastosowac, 
dulej tak maluje krytyk~: 

l{rytyka jest bogini gust jq. wzi~t za ion~, 
Drzwi kosc.;iola pami~ci sq. jej powierzone; 
By zns nikomu podejs6 j~ si~ nie udalo, 
Z oczow i usz6w cale zlozone ma cialo. 
Tak kazd~ rzecz postrzete, kazul} rzecz uslyszy, 
Sztuk~, przezornos6, prawd~ rna za towarzyszy. 
z tn~zem zyje jak uniol, i przez slubnq wicrnosc ''r ci~i walczy z wrogien1 mE;ia, ktory zwic si~ 7niernosc. 
W jodoem: rE}ku wspanialy klucz tna ta bogini, 

• • 
l{t6rym wprowadza. talent do slawy sw1~tyn•, 'v drugi~nl zas pouniesion~ strasznl} rozg~ trzyma, 
I tadocgo z pisurkow tuzinkowych nie ma 2

}, 

Coby na sam jej widok nie zadrial ze strnchu. 
Swi~cie pilnujq.c sobie zwierzooego gmachu, 
J esli kiedy kton~go z pistniennych filut6w, 
Z niebornk6w p6lou~drk6w, na. sensie bankrut6w 
Pcbac si~ ku nietnu smiala. p0dejtnie odwaga, 

I 

I precz go zt:}d odepchnie, i dobrze osmaga.- 1 

Rzecz o potrzebie krytyki tak konczy: 

1\:raj culy sztuk i na.uk rzecz~po polit~, 
J ednak wladza. najwyisza jest 'v nitn nieodbit~. 
l(aidy j~ tlumacz musi z knzdym czci6 autorem, 
'Vludz~ t~ mn krytyka- ona dyktatorem I 
Gtly jcj nie b~dzie, zniknie prawd,\ i swoboda, 
Rozlejt} si~ po kraju 1nie1·n.osc, J>ro.=nosc, nwda, 
A przez zarozun1ialosclub chciwo.cd pieni~dzy, 
'Vtr~cq go w otchlan zbytku, ciemnoty i n~dzy! 

Podziwiamy t~ otwarto 'c z jak~ )Vitwicki wy- • 
powiedzial S\Ve zdanie o potrzebie }{rytyki, zwla
szcza ze utwory ktore on ~vla 'nie w tym czasie na 
'wiat wydawal nie mogly zadn~ n1iar~ zyc w zgo
dzie z ow~ przyzywane& tak serdecznie krytyk~. 
vV tej prawdomowno~ci widziemy znakomit~ ce
chQ jego cbarakteru i szczere pragnienie wzrostu 
krajowej literatury, posunifJte az do zapomnienia 
o sobie samym. Broszurka z ktorej wyj~tki przy· 

2 ) Terainiejsi panowie krytycy, chelle pokryc wtasoe le· 
nistwo, mowiQ.: o tern albo o ow em uzietku pi ' ac nic '''a ~to,
i tym zr~cz.oym \vykrfJ tem zbywajq czekajllcQ na ich z.d~nie pu· 
bliczn o 'c. Tymczasem islotnem po\Yotan iern krytyka Jest \V~
po\viedzeoie zdaoia o wszystkiem co ty lko p1·assy drukarsk1e 
na swiat \vyda dzq. 
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toczyli.~tny jest wyznanietn \Vinry za luioncgo pi
~ arza i po,vinnaby bye na czele jcgo pisru utnie
~ zczona. .. 

Chociaz \V w ypaukach 18:3 l rokn 'Vit"''icki nie 
brnl zbyt czynnego udzialu i tnoglby byl \V krnju 
pozo~tae, jednako,voi, widz~c o ~dalajc!cych si~ 

z "\Varszawy tych z ktore1ni nnjsci ' lejszetni \VQzla· 

n1i przyjazni by l zlCAczony, nie chcial od ~ t <; po\vac 
to\varzy ZO\v i dobro~volnie podzielil los ja.ki ich 
tnial potkac. 

- Oddalic i~ mU~ZfJ, mowi! do jednego ze zna
joinych na d \Va dni przed 'vyjnzden1, bo prncn. da 
1ni daeh i chlcb \vsz~d zie, ale nie da taki<..:h przyja
riol, jakichbyn1 ni e \vdzi ~cbni c porzneil. 

Do£hviadczcnie pozni ej dopiero przekonalo go 
ze pruca niezawsze daje dach i chlcu;-alc najciQi
sze k oleje przcci,vnosei nie o~tndzily w nin1 zau{a
nia 'v opatrzno ~c l~os kt!, k torcj los S\voj z podda
nienl si~ pra,vdziwego chrze~cianinn. po,vierzyl , n. 
na\vet itn trtH.lnicjsze yn·zy ' Z}O lllU staczo.e walki 
z okol iczno ~ciatni, tern gor~tsz~ byla jego \viara i 
ufilObe. 

Dotkn igty \Vreszcie uolesnq, i uieuleczon~ ch oro
h:! latnania \V nogach i \V cale n1 ciclc, ktor6j i g ref· 
fcnbe rgs kn knra<..:yn nie potnogla, zlun1any prze
ci\vnosciami, uczn,vszy zbyt zywo strntg nnjl ep szej 
s'vej przyjaciolki, I\:lernentyny Ilofftnanno,vcj, u· 
dul si~ do Rz ymu, z zamiarem 'v&t:!pienia do zako
nu Zn1n rtwychwstat'J CO \v; ale zaziQbi,vszy sig, za
ch oro\va l ci~iko, i z L~horoby tej jni nie po \vstal. 
~ "T a r~kach nie,vielkiej liczby rodako\V, poblogosla
\v·i ony 00. drog~ \Viecznego zywota przez jednego 
z kaplanow ktorych snkni'b Inial prr,ywuzin.c, zmarl 
\V 1~47 r. \V Rzytnie i t~unzc p ocho\\·any zostal. 

Pier\VSZC1 prac~ ~tefana \Vit,vickicgo ktor~ dnl 
siQ poznac byly Bo/latl.7J; bo jak tu ni e rozpoczynac 
7.U\vodu pi .. ar ki ego od ballad, kiedy \vszysey nie-

• 

1ni zaj~ci, kiedy »Switeziankg", .,To luLiQ'', ,,Ryb-
kQ '' powturznj'! \vszy tkie u&ta. Gort!czk o ,ve zaj~

cie ... ig pe\vnytn rodzaje1nliteratury 1ub jcdnyrn auto
rem, rnu ~i koniccznic odbie Si~ \V naslaUO\YD ictwie . 
VVln. 'c i,vi ej jednakze unizeli kto inny '\1Tit,vicki 
bral si~ do ballad, bo p ozni ejsze prace j ego dowo
dz<!- jo.k szczerze pie ~ ni ludowe U01ilo\val. \V baL 
ladat;h widac '\Vi e}e nasladownictwa, 'vi e r~z CZeStO .... 

bardzo nicpopra,vny, a jednakie pon1ysl niekt6rych 
nader szcz~ ' li \VY. Srogi opielrun c=.IJii noc lViellriij 
.·oboty celuje serdecznem i rze,vnen1 obrobi enien1; 
ljtnuj~cy jest obraz umieraj(!ccj matki. o<.ldajC!cej 

, 
l~SJEGA SwrATA c. rr. R. ·rr. 

• 

sieroty \V opi0kg stryjowi, a skutki zlarnancj przy
s i~ gi 'vyst::t\Vione SQ, \V taki spo ob ze rzeczywi 'cie 
na \V}"Obraznia dzinlac n1o o-a. Drno·n ballada lVie-

.. 0... 0 ' 

D:or.'·-!!.o Jlnrlr:~jrr, osnuta na podaniach gtninnych, 
rnn \Viele pigknych i do poezyi lndo,vcj zblizonych 
ustQpO\V, np: 

H.ozeslHly bi alq plat~, 
~fi u! tiu! 'volajq. na kury, 
J ~czmien ia. klosy wqsatc 
J pn>so sypiq im r. gdry . 
A pu!r ~~·ionki i kokzyk i 
~now powrzuea ly w ccur~rki . 
I z rHh v s i ~ A m i t- j ~, 
I (' i (' ~ z :! j a k :J. s z rl o h ~· c z t!- , 
I zn<iw w ploC'i ~ kolki Iiczt}, 
I znt;w pr,wz o:,r i• ·D zi ·u·na cisknjf}. 
I z n o w ~' i ~~ t • i l' s 1. tl, i z n o w s p i c w a j q. 
" i\!Czor s-go Andrzeja. 

Dalla<.la Lubor i 0/rlynrt, naj,vi~ccj moie przesic~
kln O\vym sznlctn bnlludo,vyn1, byla jednak burdzo 
lnbion<}, i niejcdne piQkne usta w gaiku i przy strn
tnyku powturzaly: 

tT ui si<; z<· gnal i Lu hor z 0 1 cl \'n~ , 
• 

J nz dz ia 1'' !d runw k dot s k opal nogq., 
\V posro<l 1cz , w~stchnien go<lziny plynq, 
Ooi si<: jeszczc puAci6 nie mog~. 
-· Jad~, Olclyno, gdzi e wzywa s lawa, 
Or-:zem zyskac listt·k wawrzynu. 
l'am it: tnj o mnie kochaj \Vacluwn, 
Pau1i~taj o mnic, jak o twym synu! 

P o \Yi e '6 o sierocie, przc&lad0\Yanej przez ok rn
tn'!- macoch ..,, chociu.z na Z\Yyczajnyn1 tetnaeie o&nn
ta, odznacza ~" iQ jeduakze prostotq, i rze,vno~ci'!-. 

I3allady vVit"vickiego sq. zupelnie 'vyczerpane. 
Do ~,viadczylistny tego sami, ob ... zedlszy \Vi(Jksz~ 
polO\VQ k iQgar1l. 'varsza\vskich i zln&trowa\vszy 
polki nuty k\varynsz6 w; dziwimy si~ 'viQc ze rodzi
na ~tefuna nie pomysli 0 novvem ioh wyda.niu, kto
reby j ej przynioslo znakon1ite korzysci, a literatu 
rze naszcj rzeczy\vibttJ: przyslug~. Ust~py po\vyz
sze przytoczylismy z pamiQci, i dlatego nie zar~
czarny l'zysmy jakiego wyrazu nie zmienili. 

Drug~ z kolei \ViQksza. prac~ '~Vit,vickiego byl 
Edllzund, fantazya c.lramatyczna, wydrukowana 
\V '" a.rsza,vic 1829 r. w drukarni Gal~zo\vskiego i 
spolki. Edmund, policzony do chorobli,vyclJ ut\vo
ro\v niemieckiej scntymentalnosci, rna j eunakz e 
wiele bardzo piQknych mysli i zda1l, spojonych t)l· 
ko niezbyt szczQsli wie w j ed en dose grnby tona ,;i~ 
glycb , niepraktycznych" uniesieu. 

12 



• 

• 

92 

Ale \Vitwicki pr~dko spostrzegl ie ani balluda- kazdcm slowem psnlmo\V, nad kazdC!- postaciC! 'vy· 
mi nie dosi~gnie orln owej epoki, uatna ~Iickie· dart~ zywcem czasom TobiaSZO'\V i Da"rido\V. 
wicza, ani podobnemi jak Eun1unu utworami nie Jui przetl nim 'piewak Czarnolosn i Franci zek 
zjedna sobie imienia, i wzi'!l siQ do studyowania l{arpit1ski probowali oddac w mowie \ViC!zanej uro
pie 'ni ludowych. Owoce1n tego wpotrzenitt si~ cze pi~knosci psalmow. Obydwaj micli do tego 
w prostotQ i piQkr.osci poezyi ludowej by ly }Jiosn. dose sily i talentu, a jednakze psaltnom \Vitwickie
/ri sielskie, l<tore wyszly w 1830 r. w drukarni kotn- go, cl1ociuz jest ich niewicle, slusznie nalezy sig 
tnissyi rZCA-UOWCj 5praw 'vewn~trznych i oswiece- pierwsze1J. t\VO. 

nia. Jest ich ~pory ton1ik, a wszystkie przc- Porownywaj:Jc piesni sie1skie i poezye biblijne, 
sliczne. nie "h·ien1y zaprfi\VdQ ktorym przyznaC wyz-:zos6, 

Do \vielu bardzo dorohiono muzy kq, n donie- tak obydwn te rodzaje poezyi przeno z~ nas z ko
kt6rych ut,vorzyl j~ mistrz na. zycll kotnpozyto· lei to rni~dzy spie\vakow naszycb 'viosek i gaj6'v' 
row, zopen, uj~ty ich prostot~. U putrnj~cy '''SZ~- to miQdzy podnios}ych duchem i \Viarq, wieszCZO\V 
~dzie jn.kichcis, chocby urojonych, wad, zarzncn.li Syollll. Pio . .-nki ·iel kie chwytaj~ natn sercc, przed 

'Vit\vickiemu ze przerabial pie 'ni Judowe. Zarzut psnlrnnn1i l<lQka du~zu i razen1 z psalmi tq. plncze 
ten tak odpiera \V przypisku san1 nutor: lub kor1ni si~ radosciC!. Gdyby \.Yitwicki nie napi-

,,Zarzucono mi jakobym niektore z piosnek siel- sul byl nic wi~cej, juz te dwa dzielka zapewnilyby 
kich wytlutnaezyl, a przynajmniej na 'ladowal, mu imig znnkotnitego poety. 

z jakiches spie,VO\V ludu, a tego czytelniko\vi nie Niezawsze jednak dndarz "'iejsJ~i i t]umacz Dn-
oznajmil;- o ~,viadczam wi~r, jezeliby to kogo ob- 'vida brz~knl nam na kobzie lub zloto- trunej har· . 
chodzic n1oglo, iz zarzut 6w byl calkiern nieslu zny, :fie,- i on Inial w zyciu S\vojcm chwile we\,;ela 1uh 
i zen1 zadnej z nich ani nie tlumnczyl, nni nie nasln- cznrne godziny bole ~ ci .. 'v ktorych rnysl szuknla 
dowal znikad.'' ccln zien1 kiego bytu. Tych to chwil lub godzin 

.. pao1iQ-tki zostnwi1 nam 'v nlotnych wierszykaeh: 
Tnk jnwne i 'vyrazne zaprote to\vanie nutora 

\V lio:uJOltie z J/ic/znl£'711, w S.IJS!eulie fllo=oficznyrn, 
zbijn stano,vczo w ... zelkie don1y-·1y, a jednakie sa- }J 1 ·. jJ 1 , · N' · 

· · b'l'b , . w otro:y, \v I'OS tt,ru, 1 t. p. 1e n1ozerny s1e 
m1 n1craz zro 1 1 y n1y ten znrzut, czytaJaC z'vroty t , d t · · tl S 1 fi 1 "' .. ws rzymac o przy oczen1a 'VYJ~ tu z ,IJS eunt u,o-
tak v•icrnie nnslaclujf!CC fl10W~ Judu; I . zo{ttznego petrneP.,o podslaro~rie~·o otl!Julrowrt. jal<o 

- Czemus nie t·hcial pi6 u zdroja, 
Cznrny moj brytanie? 

Czemus ty, szabelko tnoja, 
Zabrz~kln na scianie? 

. - Przez okienko wiatr z jeziora 
Sza belk~ poruszyl, 

])robny sniezek padnl wczorn, 
Zclroj synu zapruszyl. 

- 1\iatko!-szabla nie dzwonila 
I woda wesola; 

Ale pewno moja mila 
U cudzego stolu. 

Jak tu nietylko koloryt ale i szyk wyrnzo\v zbli
zone do tych piosnek, ktore w tysi'!cznych echach 
rozbiegaj'!- si~ po naszych gajacb i } nnach. . 

Juz to przyznnc nnlezy '\Tit,vickien1n zczegoln~ 

]at,vosc zbliiania si<:J do wzoro\v kt6re sobie obral. 
Latwo~c ta podula go w posC!dzenie na~lado~vania, 
a nawet tlun1aczenia pie' ni ludu, a ten sam przy
~iot spostrzegan1y w Poezyath biblzjnycll, wy zlych 
nrawic je.dnoczesnie z poezyami siclskiemi. Duch 
proroczy wieszcz6'v panskich unosi si~ tam nad 

• 

I 

bardzo zr~czncj satyry i dowcipnego znrtu: 
Ot dalipan i bez sprzeczki, 

Swiat ten niewart torby siec1.ki! 
Probuj szcze:s<'iu, zmienillj stnny, 
'Vszystko bujki, proine zmi~ny. 
Choc ty tlucz o s<:ian~ glow~. 
Zawsze bieun jcclnakowo .. 
Robze co chcesz - glow~ susz, 

A . ' n1 rusz . 

Smacznr kielich, w knrty grzanka, 
Ladnr buziak i hulanka, 
Chociat temu ktos tam przeczy, 
Pruwd~ rzekl zv niezle rz~czy. . ., 
Coz gdy ttlgo ksi~dz nasz lulu 
Ani liznl}c nie pozwalR. 
Rob ty co chcesz- glow~ szusz. 

Ani rusz J 

Czy n1am wiele, czy man1 malo, 
Na c6z mi si~ to przydalo? 
Ten czlowiek, to czyste drwiny; 
Odb~dzie tu swc godziny, 
Cos porobi, cos pogada, 
Pokr~ci si~ i przepacla. 
Robie co chcesz-glow~ susz, 

Ani rusz! 

• 
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Stowen1 p:·zyszlismy tu w goscie, 
P otrzebni jak dziura w moscie;-
I san1 ten swiat? na co - po co 1 
Da nno m rsle6 dniem i nocll. ., 

'ft: gi nam za bi to c wi eCZl' k, 
D o krocset tysi~cy becz~k! 
ll6b tu co chccsz- glow~ susz, 

Ani rusz r 

Byli tacy co w podstaroscitn lukowskin1 upn
trywali san1ego autora i w slowach lekkiego zartu 
'vidzieli zwC!tpienie; - glosy te jednakie utnilkly: 
g dy prze1u6wil rozsq_dek, niedozwalaj'!-cy przypn
szczae aby antor TvbiiJSZfl podobne wyznanie \via
ry \V pi "mach swoich umieszczal. J ako odpowiedz 
tyn1 kt6rzyby mogli jeszcze podobnie utrzymywac, 
nmieszczan1y tu J1Jodtitu:fJ napi~an~ w ch~vilach naj-
ciQiszych LoJesci: . 

1\:iedy IIdiaRz, podany gonitwie, 
Upatlt na puszczy, wolHj~c : 

, 0 dosy6 Panic! 0 to j uz nie tnog~ ! 
'r cz dusz~ n1oj~ , skoncz juz moj~ trwog~ (' 
Zemdlal bolesci~h -lccz aniol mu rzecze: 
l)J eszczes nie odbyl pracy swej czlowieczd" 
I dal mu pok:um n r1 drog~. 
• 

J ezli i zemn~ niegodnym, o Panie! 
Taka jest wo]a Twoja, nie('h si~ stanie. 
~iedutj ci jeszcze zty stuga. Twoj sluiy; 
T,·)ko umocnij kroki clrit.}ee, chore, 

• 

1\·lko mi zeszlij na pokarm w podr67.y 
• 

Cicrpliwos6 n1ilosc - pokor~! 

Ale nietylko w poezyi zjednal sobie "'' itwicki 
zasluion~ slawfJ. Zaraz w pierwszych latach poby· 
tu swego za granic~ wydal dzielo znakomitej \Var
tosci p. t. lVieczory pietgr z.IJrna, 'v ktoretn karc~c 
surowo wady naro<lowe, staral si~ wlac w czytelni
k ow swoich wzniosle, szlachetne uczucia i zan1ilo
wanie wszystkiego co wlasne. \\T idzCA-C ze 'vielu 
z rodak6w szlo zu przy kladetn bezboznosci cudzo
ziemskiej, nalezal czynnie do wydaniu ksi(!zki do 
nabozenstwa p. t. Olta1·zy/r, a gdy zn6w zjawil sifJ 
falszywy prorok Towia11 ki i pociC!g n(!.l za sob~ na 
pozor nieugi~te umysly, wyst~pil z pisemkiem p. t. 
1'ou:ia1ll:iZCZ.IJ=7la, kt6re wielu zagorzalc6w otrzezwi
lo i zwr6cilo z bl~dnej drogi. 

· J ego Listy z zagranicy, wydane w jednym tomi· 
ku, nacechowanc t~sknotCA- do stron rodzinnych 

• 

• 

• 

• 

i obrz ydzcnicn1 politnro,vauej cywilizacyi spole
czci1 ·tw z ktoremi wi~zala go koniecznoso, b~cl~ 
dlugo z upodobanien1 czytanc. Szczeg6lniej zcha
rakteryzownl l)aryz i jego obyczaje w kilkunastn 
.:t ronnieach lepiej, uniicli inni vv kilko. tomo\vych 
drobio.zgo ~vych opi a.ch. ' " kazuym wyrazic znac 
oburzcuie poczciwego czlowieka, ocieraj~cego SlfJ 
o mnry tej nowozytnej Niniwy. 

\V o c. tatnieh latach 'vzi~l siQ do tlumaczenia 
dzi0l dncho,vuych, co tninlo bye niejako przygoto
\-vani etn i ~ do po\vo lania kt6re sobie na resztQ dni 
7.ytia ohrac zamierzal. \Vytlutnnczyl cz~ ~c dzicl 
s-tcj Tere y, oraz karuynala llony, i praco wat 
nad dziclkiern rnajt!Cetn nosic tytul liolr ducholc'll.IJ, 
to jest krotkie zywoty .~ wi Qtycb l)tu1skich na kazdy 
dziei1 roku, z<1 sto ownC! nauk~. Jnk daleko t(J pra
CQ posnn:!l i gdzie zostaly r <.; kopisn1a, nie j est nnm 
\vi ~~uorno . · 

teHtn \t\7itwicki odznaczat ig najl epszem ser
<·eol i niezach ~vi an~ prawosci~. \Vidziano go nieraz 
dziel~cego siQ ostatnim frankiern z biedniej zym od 
sieb ie rodakiem ; a jezeli mozolnq, praCC1 lub cudem 
jakim dostal mu si~ w r<JCC wi <Gkszy fundusz, to 
radby byl nim \VS:t:ystkich znanych i nieznanych 
sobie obdzielic. l(ochal szczcr·ze swoj kraj i cenil 
zwi~zki przyjazni, ale malo mial wytrwalo 'ci, ma
lo mQzkiego hartu. Przeciwno.~c i rycblo odnosily 
gorg i ~niechQculy go do najzba,vienniejszych 
przeJ i Q whi ~c. l>ra"vJon16wno .~c i otwartosc zrobi
ly mu \Vi E~ ln nicprzyjaci6J; 'viedzial o ten1, i drazni
ly go bardzo n ~~jrnni cj ze z ich strony poci ·ki. Ta 
drailiwo.' c przyczynila si~ do wi cln jego cierpien 
fizycznych i 1noralnych, i ona co najpewniej ukr6-
cila n1u zycie. . 

Czujcmy to bardzo dobrze ze w tych ki1ku slo
wacb, powiedzianych o znakomitym naszym ziorn
ku i j ego pracacb, nie odpowiadatny w zupelnosci 
warunkom jakiesn1y nawet arni sobie z gory zalo
zyli . Pier\vsze cegiclki najtrudniej g romadzic, i 
dla.tego nie chowamy tego pobieznego szkicu do 
\eki, ale puszczamy go w swiat, bo moze znajdzie 
si~ ktos dru gi i trzeci, znaj4cy inne szczegoly; a 
z pojedynczych drobnych prac zlozy zn6w ktos 
calosc, godn~ czci i imienia jakie po sobie autor 
piesni sielskich zostawil. 

Antoni Wieniarski . 
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REQUIEM MOZART A. 

1•rzrz 111. K. 

\\' 179lroku, gdy l\1oznrt praco,val nncl kompo
no\vunicin opery }'lei C: rn·nolrsic :./ri, znpu k uno do 
drzwi jego gnbinetu. 

- l(to tan1? znpytal, niekontent iz mu w tak 
\Yaznc~j chwili przery,vo.j~. 

- f>rosz~ otV\'orzyc! 
Skoro drz,vi zostaly ot\"\'orzone, 'Ys~eul niezn::t

jonly m~szczyzno., czarnyn1 pla zczctn okryty, i 
wrgczyw zy kon1pozytoro,vi list czarno 01 icczgto
\Vauy, oddnlil si~ natychn1in.st. 

- List czurno zapieczfJtowany, pi rno niezna· 
jome i bcz podpisu rzeknie n1istrz do siebie; -
bez w~tpicnia nowy zazdro ~ nik, ktory mi wyrzucac 
b~dzie iz 1noju tnuzyka nicwarto. nnwct utworo'v 
Drtlnrneru lub Garda .. Rzucrny to w ogie!1. I w isto
cic chciul li t zni zczyc, gdy nnglc przyszla mu 
inna mysl do glo,vy. 

Zobaczrny, rnoze rni to poda sposobno&c u-
ezynicnia konn1 jakicj pr?:y .. Jncri. Ot,vorzyl. 

List ten bczin1ienny nictylko iadnej dla l\Ioznrta 
znit' \Vagi nie ZfilViCra}, lecz 0\YSZCnl, 'vyrazone 
'v nin1 Lylo zyczenie otrzymnnin od la,vnego kom
pozytoro. D1 'ZY znlobncj 1/.equieul , zo. kotnpono,va
nie ktorcj snn1 n1inl cene naznnczyc. ''""ydzielono 
1nu cza.s jaki OS'!dzi za dostateczny diu. no.pi~unia 
takiego clzieln., n co miesi~c pe,vnn o oba przy
chodzic mia.la do n!ozartu, dla dowiedzenia siQ 0 

.. . }10-'-Qpie prucy. 
1\!lozurt, otrzymo.wszy tak korzystne zlecenie, ze 

nic nie rozpoczynal bez poradzenia si~ 'vej zony, 
wezwnl j~, i obja\Yi ~vszy jej to dzi,vnc poslannict,vo, 
dodal zuruzen1 iz pragnf!} oddawnn probo\YO.C te
go rodznju kon1pozycyi, ten1 \ViQcej zc wzniosly i 
patetyczny sty 1 koscielny byl dla niego nnjtnil Zf! 
zawsze prac~ . 

Zona t'v6rcy Don Junnn podziclajqc z nim pelne 
niedostatku, z n~dz~ prawie granicz~ce zycie, ucie
szono. takiem zdarzeniem, rndzila mu natychmiast 
przyj<!C tyle korzystn~ propozycy~. 

MiesiC!c prawie uplynC!l od dnia owego. 'V elf
gang Amndeusz l\iozart po,vraca z proby jednej 
ze swoich oper. Na zakr~cie ciemtH3j i w~zkiej uli
czki 'V\'iednia zast~puj e mu drog~ czlowiek w czar-

ny plaszcz o'viniQty i pyta go czy jest l\1ozartetn? 
Gdy otrzymal pot,vierdzujC!CC!- odpo,vicdz. niczna
jomy gwalten1 prawie wpro,vadzill\ioznrta do ja
kiejs kawiarni gdzie si~ jnz trzech m~ -- zczyzn znaj
uo\valo, a by }i DlCn1i kra\VleC, sze,YC i ka pe}u ... znik. 

- ~"\rykonnjcic S\voj~ powinno~c - rzekl do 
nich nieznajon1y tonetn rozkaznjC!cyn1. 

Natychmiust kra\viec zblizyl \,; i~ do z<.lzi,vionego 
l\1ozarta i '''Zi<;!l miur~ na sukniC!. 'ze"'·c obejrznl 
nwnznie obu,vie jego. ICapelusznik z1nierzyl ~lowq 
kompozytora i zn\volal: 

Dcr 'fenfel! jakiez ucho! 
{ V\T Sfitnej rzeczy nlozart mia} prawe UChO \Viel

kosci niez,vyczajnej.J 
Po sko11czenin tej dzi\vnej a niepoj~tej dla konl

pozytora sceny, trzej rzen1ieslnicy natycl11nia .. t si~ 
oddalili, n w kn\viarni zosta} ty I ko l\1ozart i nie
znajorny. Ten ostn.tni rzekl do pierw zego: 

- l\l0zarcic, czy jnz nan1ysliles siQ nad Jlequie111 
ktorego od ciebie iQdano? 

- Tak punie - odrzekl artysta - nkoncz~ je 
'v przeciQgu trzech n1iesi~cy. 

- lle za to zadasz? 
" 

Sto zlotycb rer1skich. 
- To malo, do.j ~ ci trzysta. 
- Odmn,viam, l~equiem niewarte nnd \,;to. 

\\7 takin1 razie oddaj reszt~ uborrim; tylko 
przyznaj- m6wil dalej, nachylaj~c siQ do ncba 
kompozytorn, ie ty z nich jestes najpier,vszym. 

l\1ozurt zarumienil si~ mocno, a oczy jego napel
nily siQ lzan1i. 'f!dzil, nieszcz~sliwy, iz niedola je
go Bogu ty1ko 'viauon1~ byla. Nie mogf!c dlnzej 
znjc~c '"skr6~ przeszywaj~cego wejrzenia czlowi -
ka ktory przeniknql jego n~dz~, wybiegl co tchu 
z kuwiarni. 

\V o~n1 dni po tern zdarzenin przyniesiono kom
pozytorowi zupelne ubranie. Dostarczyciele odma
'viali 'vynagrodzenia - ,honor bowiem sluzenia 
1\lozarto,vi- jak mowili - byl w ich oczach naj
pi~kniejsz'! nagrodC!·'' J ednakze artysta, chc~c im 
due do\Tod wdzi~cznosci, poprosil ich do gabine
tu, i tam, "Tzi~'vszy kilka lzejszych kompozycyj, 
podnrowal irn takowe na pamif!tk~ proSZC!C by mu 
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po"'iedzieJi juk sig nazy\va tu osobn, kt61·a losem znajoruy zatrzymuje go, ci~gn~c zn polg odzienia 
jego tuk mocno z<laje si~ zajrnowac. Lecz na ka- Mozart zadrznl, pozna\vszy plaszcz czarny. 
zde pytanie kra wicc odpo,.,via.dnl: - Czego pan z~dasz odemnie? pyta gloscrn 

Drflnn1er j est nedznyn1 nn skrzypcach rZQpO- przytlumionym. 
!'!, a pan jestes wielkim czlo,viekienl! - Czy R equiem juz skonczone? 

- Idi do licha - za,.,vola l Mozart; potem obra- B~dzic zn miesit!C. 
cajC!c si~ do szewca: - Dobrze, mnn1 ci jednakzc parQ slow powie .. 

- Powie<.lz n1i~ rnoj przyjacielu, kto ci po1eci1 dziec, racz miQ wy luchac. 
dosturczyc mi obuwie? Nieznajomy odprowadza artystg na stron~, i na. 

Sze\VC na to: stQpuj(!cn roztnowa toczy sig miQdzy niemi: 
Gard jak fuszer gra na fortepianie, lecz patJ tVie:najoJny. Jakie utrzymnnie pobierasz od ce. 

1 1 sa.rza? to co inn ego. pan jestes wic kim artyst~. 
11/o:art. Osmset zlotych re11skich. Z kolei zapytany kapelusznik, odpowiada: 
.Yie:najonry. C6z ci przyniosla opera }Joru·anie - Driinn1er i Gard nie1-varci S'! podsze\vki naj-

z seraju? gorszego kapelusza pa!1skiego! 
Alo:art. Nic. 

Zniecierpli wion Y Mozart wszystkich trzech za Nieznajomy. A Wesele Figm·a ? 
drz,vi 'vyrzucil i poszedl do zony zapytac j ej co J Alo:art. Bardzo malo. 
zrobila z 300 zloterni, ktore za Requien1 od niczna- .Vie:no}oJny. A Don Juan? 
jon1ego otrzynlal. Guy mu oupowiedziula ze po 11/ozart. Zmartwienie i !zy! . 
zakupieniu najkoniccznicjszych potrzcb domowych 1'hnnajomy. Mozarcic! wick nasz jest wzgl~dem 
nic siE; prawie z tCj sum my nic zostalo: - 0 m6j cicbie niesprawiedliwym, potoumoSC pomSci si~ za 
Bo7.e! - zawolal wzru,zooy • - wi~c nnjUroisze ciebie. Do widzcnia! pumifiltaj o nieznajomym 
natchnienia moje, w kt6rych CZQSC duszy mojElj w czarnym plaszczu i nigdy nie staraj si fil poznaci 
zawarta, a moie i ofiar~ cal ego Zycia zyskane, za- osoby ktOra ci dobrzc Zyczy, bo m6glbyS to nawet 
ledwic s~ w stanic oplacic 1iche i prozaiczne po·· wlasnem zyciem przyplacic! 
trzeby codziennego Zyc:ia ina chwilQ tylko od llQ To nowe zjawienie si~ nieznajomego wywarlo 
dzy zabezpieczyC? 0 moja Zono 1 przebacz mi ie silne wraZenie na Zywf!. wyobraZni~ Mozarta. Przy
c i ~ tak nieszczesliw~ uczynilcm; lecz \vidzisz, mia- hywszy do Pragi, zmuszony byl polozyc si~ w loz
lenl tyle nadziei 'v przyszio~ci! · · · · ko; palCA-ca gor~czka niszczyla i tak juz nad"verQ-

I g lowo. jego sn1utnie opadla nn piersi, oczy sifJ zone jego zdrowie. Zwolano bieglych lekarzow 
powoli przyn1knQly. Zona, zlozywszy pocalunek a dzigki ich staraniom i troskliwej opiece zony, 
na bladem lieu malionka, oddalila si~ do swcgo pomalu wr6cil do sil i m6gl siQ zaj~c probami swej 
pokoju. opery. 

Powoli postac l\lozarta wyprostowa}a sig, z powrotem do '\Viednia oczekiwnly go S'wietne 
U 'miecb osiadlna ustach, - oblicze jego ozywilo trynmfy; fortuna usmiechac mu SiQ pocz~}a, }ecz 
sifJ, nogi i r~ce cicho takt wybijaj~c, zdajq, siQ prze- niestety i smierc siQ zblii~la. Mozart ukonczyl 
wodniczyc koncertowi aniolow. Nagle podnosi si~ wlasnie najpopularniejsze swoje arcy-dzielo: F'tet 
promieniej4cy rado 'ci'!, w oczach szcz~scie zably- czatnoksi(J:ki. U wertur~ do tej opery i marsz ka
slo, chwyta za pioro, pisze na pr~dce sw~ mysl, plan6w w pocz~tkach drugiego aktu skompono
biegnie do fortepjanu, i tam uszcz~sliwiony napa- wal on na dwa dni przed reprezentacyq, ktora mia
wa si~ cudnq. 1nelodyC! j ednego z glowniejszych la miejsce dnia 30 wrzesnia. (La Ctemenza di Tito 
motywow s'"'·ojego Requiem. wystawion~ byla d. 6 tegoz miesi'!ca.) 

Czas na ktory przyobiecal kompozycy~ zbliial Odtf!d l\lozart, wolny od wszelkich innych obo-
~ i~. 'V prz6d jednak postanowil ~lozart udac si~ wict-zkow, m6gl zupelnie poswiQcic swoj czas dla 
do Pracri, gdzie go zaszczytnie wezwano aby na dziela przez osobfJ w czarnym plaszczu obstalowa
uroczy~tosc koronacyi cesarza L eopolda napi- nego. Zaplacony naprzod, a zycz~c sobie juz od 
sal dla tamtejszego teatru pod bardzo korzystnemi dawna napisac cos w tym rodzaju, pracowal dnie i 
warunkami oper~ La C'lemenza dz' Tito. 'V chwili noce nad Requiem, z wytrwaniem niezmordowa. 
gdy z ZOD~ mial siadac do powozu, tenze sam nie· I nem, z zaj~ciem jakiego zadne jeszcze dzielo w nim . 



" 

• 
• 

• C6 • 

nie wzbudzilo, a ktorego post~pu Z\vi~kszaj~ca si~ 
choroba zatamowac nie byla w stanie. Os!ubienie 
jakiego doswiadczal przy kompono\vaniu partytury 
}'tetu c::o1·noksi~zkiego ponowilo si~, a pomio1o te. 
go Mozart nie chcial zaprlestac pracy kt6ra go 
zabijala. Wysilenia jego w tyn1 wzgl~dzie wzmaga
ly chorobQ. Zona, przestraszona czQstemi a coraz 
grozniejszen1i symptomatami slabosci i czurn'! me 
lancholi~ poieraj~c~ Mozarta, pragnQla dla niego 
spoczynku; cz~sto takze, chc~c go rozerwac, naj. 
mownla powoz, a korzystaj4c z pi~.knych poran. 
kow jesieni, obwozila go po Praterze. \V jednej 
to z takich wycieczek l\1ozart odkryl jej fataln~ ta
jemnic~ O\vego Requiem. ,;JYiszfj je dta siebie, rzek1 
do zony plncz~c- nieu;ie/e 1ni pozostnje dni do i.lJ
cia; czujfJ to oi nadto dobrze. Otruto 1nnie, jeslern 
teg·o pewny1n 1

). • 

~erce SifJ sciska}o biednej kohiecie, gdy uslysza
}a te s!owa. Starala si~ rnu dowiesc iz jego podej· 
rzenia s~ falszywe. Lekarz wezwa.ny do porady 
kazal odebrac choremu zJowrog~ partycy~: lecz 
od tego czasu stal si~ l\1ozart smutniejszym, cznl 
bowiem ii to poswi~cenie nie urntuj e go weal e. 
Podczas gdy grobowe milczenie i zaloba otaczala 
go w kolo, nieustanne przedstawienia opery f'/.et 
cza1·noksi[Jzki, nalezyeie poprzednio przez kotnpo
zytora wyprobowanej, wprowadznly mieszkancow 
\'Vieduia w ruch nadzwyczajny. vVszystko co zy!o 
bieglo nat~ uroczystosc muzycznq.; zloto ze \vszec b 
stron sypalo si~ tlo szuflady kassyera; jak o jal . 
muznfJ blagano o bilety do teatru. \V sali rozlega
Jy si~ okrzyki radosci i zapalu, a szeroki kraj nie· 
miecki napelniony zostal odglosami slawy swe. 

. go narodowego mistrza, kt6rego czarowne tony 
muzy ki poruszaly na raz wszystkie serca zdumio
nych wspolziomkow! 

Co robit l\1ozart, podczas gdy dzielo jogo wzbo. 
gacalo i uszcz~sliwialo tylu? ~amotny, ze wzro. 
kiem zwroconym na skazo,vki zegara, sledzil w my
sli hieg widowiska. ,Teraz- mowil do siebie,
koncz~ akt pierwszy. ~v tej chwili zapewne spie
waj~ przysi~g~: Dir ~1·osst Koniginn rler Nacht ..... 
potem- pomyslal sobie wszystko b~dzie skori
czone ....• Wkrotce i dla mnie takze wszystko skon· 
czy signa tej ziemi.'' I ze wstrQtem odwrocil oczy 
od nieublaganej skazowki. · 

1 ) Mozart miat \V podejrzeniu Salierego ii go otrul; isto· 
tnie Salieri byt najwi~kszym nieprz.yjacielem Moz.arta, ale 

· niema najmniejszych do'\\·odow aieby spelni6 m6gt czyo tak 
nikcz.emny. 

• 

• 

Spoczynek kilkunasto-dniowy, do jakiego zmu
szono Moznrta, przyniosl mn nieeo ulgi w cierpie
niarh. Dnia 15 listopada czul si~ na wet tak dobrze, 

iz m6gl napisac nntl~ kantat~ pod tytulem ]Jol'llwrz· 
la ]Jrzyjoini, na zq.danie towarzystwa frank-masso
now, do ktorego i Mozart nalezal. v\Tyborne wy 4 

konanie tego dzielka i po,vodzenie k tore go dozna
lo pomi~dzy bracmi massonskien1i, zdav.,alo si~ u
krzepiac sily nutora; zaz~dal stanowczo partytnry 
S\vego Requietn. Zona, SCA-dZ<!C go juz wolnym od 
niebezpieczet1stwa, nie wahala si~ tnu j~ oddac. 
Lecz zuled wie dotknq.l si~ tego dziela smierci, 
wszystkie cierpienia moraine i fi~yczne pono,vily 
si~ z tnk~ gwaltownosci<!, ze nie zostalo juz prawie 
zadnej nadziei uratowania zycia. \\7alka tym ra
zem nie miala trwac dlugo, i pi~tego dnia po uro
czystosci masSOllSkiej zlozono 1\'Iozarta na loiko,
umieraj~cego prawie, lecz zawsze zaj~tego przygo
towaniami do swego pogrzebu. 

'V chwili gdy opucbnifJte nogi i sparaliiovvane 
cinlo wszelkiej poslugi juz odtnawialo, przyniesio. 
no mu nominacy~ na n1istrz u kapelli w kattd rze 
s-go Steft.tna~ ~1iejsce to zalezalo od magistratu 
wieden kiego, znaczua pensya i inne roinego ro
dzaju korzysci przywiq,zane z dawna by!y do tcj 
posady. Podobniei listy ·z Presbnrga i Amsterdarnn 
uwiadornily go o zyczeniu wejscia z nitn vv uklady, 
w sposob nadzwycznj dlan zaszczytny i korzystny, 
wzgl~dem dostarczania peryodyczncgo muzyl<i 
w rozrnaitych rodzajach ... '~ridz~c na rnz tyle nie. 
spodzie\vanych dla nmieraj~cego pon1yslnosci, za
wolal Mozart z rozpacz~ ~ 

Wi~c te1'11Z 1nam umrze6? um1"Ze{:, w chzoiti 
gdy nakoniPC 1ndglby1n iyd spokojnie!? Alam ?'zucit: 
sztukfJ, gdy 08WO!Jorlzony od spekulnntow i wolny otJ 
jfl1'zma mody, mdglby1n JJracowat:, ulegajqc tyllro 
natcllnienz·om Bog· a i se1·ca mojego!? Ala1nie opuscic 
1noifJ ?'odziufJ, moje biedne 1nale dzieci, zo thwiti gd!J 
bylbym w stanie ich doh1'y byt zabezpieczyt!? Czyiem 
sie nie mylil, m,ou·iqc ii Requie1n pisz~ dla siebie .sa
me go!? 

Przez pi~tnascie dni usta wicznych cierpien, kt6-
re doktorzy przezwali zapaleniem mozgu, dobroc i 
slodycz jego charakteru na chwil~ si~ nie zmieni
!y. Mozart przeczuwal godzin~ smierci; wieczo. 
rem dniu 5 grudnia, gdy Zofia Weber, siostrn. zony, 
przyszla go od widziec, ,ciesz~ si~ iz ciQ widz~
rzekl do niej - zostan tej nocy przy mnie, chc~ 
azebys mnie widziala umierajC!cego.'' 

• 

• 

• 

• 
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·· A skoro chciala wyrzec kilka slow pociechy i 
nadziei: ,Nie, nie, zawoJal, to niepotrzebne. Czuj~ 
jui na j~zykn smak smierci; kto zostanie przy mo
Jej drogicj l("onstancyi, jezeli ciebie tu nie b~-
dzie?'' · 

Zo£a wybiegla u"viadomic o tern sw~ matk~, a 
gdy powroeila, zastala S -nssmeyera (kontynuatora 
Requien1) stoj~cego przy lozku un1ieraj~cego. Par
tytura Requiem na koldrze byla rozwart'!. Przebie
gnj~c stronnice wzrokiem Jzami przepelnionym, 
1\lozart dawal ucznio,vi swen1u instrukcye, ktorych 
tajen1nic~ uwa groby uzisiaj zawicraj(!. Nast~pnie, 
odwrociwszy si~ do s'Yej zony, Mozart polecil j ej 

. 

• 

smierc jego zachownc w tajemnicy, az do chwili 
w kt6rej moglaby uwiadomic .t\lbrechtsbergera. 
,,Bo jemu tytlro, po,viP.dzial, naleiy si~ 1no}e ·11zie}sce 
przed !Jogie1n i ludf1ni'' 1 ). Lekarz przybyly w tym 
momencie przepisal zimne na rozpalon~ glow~ Mo
zarta okladanie, i to go zaraz pozbawHo wszelkie
go rnchn i mo'v~ mu odjQlo. Mysl jednakie zyla 
jeszcze: usta i policzki umieraj£!cego nabrzmialy, 
oc~y z wysileni en1 Z\vrocily si~ na Siissmeyera, 
jak gdyby chcial n1n jeszcze przypomniec jaki efekt 
w l~equiem 2). Polnoc wybila .... i szczytny duch 
l\1ozarta ulecial do zrodla wszelkiego swiatla, pra
wdy i har1nonii. 

• 

• • 

POLOWANIE .w ALGIERYI. · • 

• . 

Zarzq.d i\.lgieryi oglosil s'viezo nast~puj~ce na
grody za zabieie zwierz<!t szkodliwych lub niebez
piecznych tej boga tej francnzkiej koloriii: 

za 1 wa lub 1 wic~. . . . . . . . • . . . 40 fr. 
za lwi:};tko od 1 do 6 miesi~cy 15-
za panter~ • . . . . . . . . . . . . . . . . 40 -

• 

za mlod~ panter~ do 6 miesi~oy • 

\vieku maj~cq. ... 15 -
za hyen~ . . . . . . . . . 5 -
za mlod~ hyen~ do 6 miesi~cy . 1- 50 cent. 
za kaidego wieku szakala . . 1 50 -
Le\v przebywa w okolicach 1esistych Algieru, 

Oranu, a szczegolniej !{onstantyny. ...L\.raby cbwy
tajq, go w sidla, i jezeli jest mlody, oblaskawiajct- go 
zupelnie. Francuzi zas, jak szczegolnh~j slawny za
bijacz _I wow Gerard, przekladaj~ polowanie z fu
zy~ na ten rodzaj ~wierzyny 

Pantery znajduj~ si~ tutaj glownie dwa gatunki, 
na ktore poluj~ z przyczyny ich pysznie centkowa
nej skory, ktora W handlu jest bardzo poplacaj~C(!.. 
Co do hyeny, ta jest bez porownania mniej niebez· 
pieczn~ od lwa lub pantery; znajduje SifJ zas po
wszechnie \Ve wszystkich stronach ... -\lgieryi. Kra
jowcy chwytaj~ jq, zyw~ i sprzedajq, do menaieryj 
europejskich. Hyeny podczas dnia ukrywaj~ si~ 
"V wydr~zeniach skal i gor, W nocy zas \VJCbodz~ 
z kryjowek, dla pozerunia roinej padliny i grzeba
nia po ctnentarzach. Z tego tei powodu Arabowie 
zakopuj~ gl~boko swych nieboszczy ko\\'. 

~zakal, wcale nie niebezpieczny dla czlowieka, 

• 

sprnwia jednakie 'vielkie straty osadon1 wiejskim, 
poiera bo1vviem tnelony, OWOCe, fOZne \Varzywn, na
\tVet 'vinogrona, nnosz~c przytem nocnct- por~ owce 
i S\vinie" i z tego powodu zwierzfJ to jest bardzo 
prze~ladowane w .£\.Jgieryi. Ku 'nierze z j ego futra 
przyrzG!dzaj~ sliczne dywany. 

• 

Staclan1i nadto z yj~ w Algieryi anty lopy; sq. ony 
tak szybkie i zwinne, ze najlepszy chart nie zdola 
ivh dogonic .... ~raby, polujf!c na nie, starajq. sifJ je 
za,vsze nap~dzic do jakiego WC!-wozu, 1ub pon1i~dzy 
g6rzyste n1iejsca. 

Gazelle S:}: r6,vniez pospolite w Algieryi, zwla
szcza na granicach Sahary. MifJSO ich jest bardzo 
przez Europejc1.ykow cenione. To zgrabne stwo
rzenie z latwos~ iq, daje si~ oswoic, i bardzo wielu 
kolonistow choduje obecnie gazelle .. jak inne domo. 

• I we zwierzQttl. 
\'' ostatn1ch czasaoh starali si~ Francuzi przy

swoie pe,vien gatnnek dzikiej owcy, przebywaj4cej 

1) Albrechtsberger, jedeo z najznakomitszych \V swoim cza· 
sie teoretykow i professorow kornpo1.ycyi, nauczyciel Beetho
ven ~a, otrzymat islotoie miejsce ktore ofiaro,vano l!ozar
towi. 

2
) Rozmaite s~ \Versye tycz&ce si~ tego iatobnego dzie

ta Mozarta; z wielu z nich staratem si~ utworzyc powyisz11 
catosc Bez wqtpienia ttfjemnicze okolictnosci towarzyszl}ce 
napi saniu Requie1n silnie ·wplyn~ty na podniecenie wyobraini 
dotkni~tego jui chorobq mistrza, a nawet .. co jest oiezawodne, 
prz~spieszyty smierc jego. To tei. nie byt on \V staoi" dokon· 
ctyc te~o fatalnego dzieta. Sussmeyer otleurat z r<}k ~1o'l.ar
ta partytur~, " 1 ktorej tenze nrac~ S\voj~ doprowadzil tylko do 
Lacrymosa, i to niezupetnie pod wzgl('dem instrum entacyi 
dokoriczonft. Ranctus, A gnus Dei i Benedictus SEt jui dzielem 
ncznia Mozarta . 

. . 
• 
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w Algieryi, majct-cej rozlozyste, krzy\ve rogi i ob£
t~ weln~. Zwierz~ to, zwane tam le 1nou{lon ii 1n'Jn
clzettes, zyje w okolicach Diebet-amur. 1\:rajowcy 
uwazaj~ mifJSO jego za delikatny przysmak. 

Tak mlejscowi jako i no\vo-przyby li koloni tici 
poluj~ na dzika, ktorego d\vie odmiany przeby\va 
w lasach i blotach Algieryi. Dzik jest tu tak rnno
zny, iz rzeznicy sprzedaj~ jego tni~so 'v rownej ce
nie z baranin~ lub wolowin~. Mlode \Varchlaki 
schwytane oswajajf!. si~ z Jatwosci~. 

Zinnych zwierz~t ss~cych znajduj~ si~ tu jeszcze 
rys, ostrowidz, lampart, zbik, wielki szczur, jezo
zwierz, zaj~c i krolik. 

Arabowie pustyni poluj~ na strusia konno i 
z chartami, niekiedy takze chwytujq. go podst~pern. 
podchodz~c zblizka "v pi ora jego przybrani. !{or au 

zabrania swym wyznawcom uzy\vania tlnszczu wie
przo\vego, dlatego tez kraj owcy ochotnie \V zastQp .. 
stwie jego bior~ szmalec ze strusia. a reszt~ lnpu 
sprzedaj~ po miastach. Dzis z zapalen1 rzucono si~ 
do przyswojenia tych olbrzymicb ptakow, i moina 
ju.Z nawet widziec znacznt! icb Jiczbg chodowanych 
i roztnnazaj~cych si~ po miastach i "vioskach . ..t-\.1-

• • g1ery1. 

Bociany bn.rdzo licznie gniezdiC!- si~ na dworach 
tutejszych mieszkai1cow; polowanie na nie jest za
bronione, i ktoby si~ osmielil do nich strzelac, do
znalby niezaV\·odnie prz ykros<.:i ~e strony krajow
cow lnb przybyszow enropejski<.;b, gdyi tak ci jal~ 
i tamci uwazaj~ bocio.no\v zo. blogoslawieiiSt\vo zie
mi afrykanskiej , z powodu ze j~ oswobadza od ga
Jow obficie tn si~ znajduj~eyeh. 

-----

, • PANDA I BENTERONG . • 

Do liczby najcieka\vszych z"·ierz~t drupieznych, I Zl11tlSZona 7-jada i muterye roslinne, jn.k li scie, 0\VO· 

zaludniaj~cych lasy no\vego ,'wiata lub 'vysp zwrot. ce i t. p. 
nikowych, nalez~ }Janrlo i ilt!nlerong. Zwier7.~tko. J>anda j0st ten1 lila .. \zyi, r;zcm szop dla ~-\.n1ery
te, U\vazane ze stano"viska zoologicznego, liczq. si~ ki; zan1ieszkuje pospolicie gorzyste okolice IIiuH\
do pokrewiet1stwa !Jorsukou; czyli Jna/.l}clz nietlzu·ie- Iai i pai1stwa Nepaln. 
dzi, \V swoich zas rodzajach przedstawiajq, ponli~ . Drugi rouzaj, llUZ\Vany przez Fryderyka Cnvier, 
szanie r6zny<.:h cech. I a wlasnie anomalia zjedna kt6ren1u takze winni j e ... tesn1y jego opi~, benterong 
Ja iln nazwy zlozone /;oto-niediu·iedzia (I(ntzcn- (Arctiti~), zgbostanem uie rozni siQ od poprzedza
bar) i !runo-niedzwietlzia ( ~farderbar), n. przytem sta- j~cego, caly jednak uklad ciala czyni odn1iennen1i 
Ja si~ przyczyn~ trudnosci w 'vyznaczeniu im od te dwa Z\Vi<~rz(!tka. 
povviedniego miejsca w szeregu zoologicznym. Benterong cictnny (Aretitis uter) fig. 2, wielko-

Panda (Ailurus) czyJi koto-niedzwiedz maksztalt sciq. prze\vyzsza nasz.ego domo\vego kota. ''Tlos 
nader szczegolny: glowa wyd~ta, okr<!g!a. pysk na 11i111 dlugi, nn su.n1cu cz.arny, na satnicy popiela
t~po uci~ty, a w nim miesci sig po szcsc z~bow ty; nu glowie zoltawy, au satnic na czole bialy. 
przednich, tudziez po jednyn1 kle i po pi~c z~bow ()gon tna dlugi, nicco chwytny, lee& nie \V ten ~ po
trzonowych z kaidcj strony i w kazdej szcz~ce. sob jak u malp. 
Jedyny jej dobrze poznany gatunek (Ailurus reful. Oczy z mocno rozszerzaln~ irenic(!, iolte, czy
gens Cuv:) przedstawiony jest na figurze 1. Cialo ni<1 benteronga zwierzgciem nocnetn; po~y,vicniexn 
tej pandy jest silnie zbudowane, dlugie na 1 n1etr, z\vyklem s~ dla niego rosliny, a szczegolnicj bana
ogon walcowaty, dlugi, gruby; sierc pokrywaj~ca ny i inne owoce. Chwytny \V cz~sci ogon, jak t'O\V· 

cialo dluga, nader zmienna i roznobarwna, pr7.y niez ostre pazury, dzielnie fi1U pOIDtlgnj'} W lazenin 
nasadzie zolta .. dalej zolto-brunatna; glowa i szyja po drzewach. 
bialo-zoltawe, nogi zas i podbrzusze brunatne. G1os jego srodknje rni~dzy mianczeniem kota a 

Panda przebywa na drzewach, po ktorych z wiel- szczekaniern psa. Zu,tnicszknje Sumatrg, Jaw~, l\1a· 
k~ zr~cznosci~ i wpraw~ biega; gl6wnym jej po- lakQ i wyspy in1 poblizkie. \,\r J~nropie dotC!d nie 
ltarmem s~ ptaszki i drobne zwierzq,tka, glodem zas 1 zdoluno go dJugo rrzr iyciu utrzynu~c . 
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Za czasow jeszcze Juliusza Cezara, l~zymianie, I w sto lat potem Ludwik, u W~grow zwal?-y,Wie} ... 
wiedzcni oh~ci~ zdobywania coraz rozleglejszych kim, pozniej krol polski, . wystawil w niem palac, 
przestrzeni dla ogromnego panst\va swojego, po- ktorego zwaliska do dzis dnia istniej~. Zi~c Lud
cz~li zakladac kolonie nad brzega1ni Dunaju, i, jak wika, cesarz niemiecki Zygmunt, ktory po tescin 
sj~ zdaje, pobyt ich w tamtych stronach przeciC!- objct.! rzC}:dy WQgierskie, wybudowal nowy palac na 
gn~t si~ az do pocz~tkow V -go stulecia. Pod cesa- · skale panuj~cej nad starem miastem (gdzie lezy dzi
rzenl IClaudyuszem kolonizacya ta obszerni ejsze siejsza Buda), otoczyl go wspanialemi ogrodami i 
·przybrala rrozmiary; pocz~to po obu stronach rze_ przeniosl tu rezydency~ swoj~. Za wladzcy tego 
ki zakladac male warqwnie, ana zwaliskach jednej pierwszy napad Turkow (1391 r.) i wojny religij
z nich, zwanej przez starozytnych Aquincum 1) czy- ne Hussytow niemal~ krajowi zadnly kl~sk~. 
'li Acincum, wznosi si~ dzis pr.zed:mie·scie znane .podl . Maciej 1\:orwin, syn walecznego Jana IIunyada, 

• 

·imieniem Starej B·udy. (panowal od 1458 do 1490), upi~kszyl i rozprze- · 
Obwod dawnego miasta kaze si~ domyslac ze· strzenil pa!ac Zygmnnta na tak rozlegl~ stop~, ze, 

ludnosc jego musiala bye bardzo znaczn~. Risto- wedlng podania, z o:ficynami i ogrodami znjmowal 
. rya podaje iz konsyst9waly tu dwie legie rzymskie, blizko milg kwadrntow~. V\' n~trze palacu mialo 
licz~ce 13,000 zolnierzy, a nadto znaleziono slady bye urz~dzone z nieslychanym przepychem: od 
amfiteatru, mog~cego pomiescic 8~10,000 osob. strony rzeki prO\Yadzily dOll schody porfirowe i 
Istnieje& takze szcz~tki obszernych k~pie'li i wodo- tarasy ozdobione bronzowemi posq,gami. W glo
ciq,gu, ktory zapewne sprowadzal ·do miasta gor~ce . wnej sali zamkowej umieszczone byly trzy kolo
·zrodla nJineralne. · ) salne pos~gi, przedstawiaj1-ce samego krola, ojca 

Niektorzy starozytnicy utrzymuj~ ze Aquincum jego Jana i brata WJadyslawa. vV ·ogrodach, po
bylo siedliskiem Attyli, opieraj~c si~ na tern iz do- dlug poetycznej legendy miejscowej, Maciej utrzy
tycbczas jedna z ulic Starej Budy nosi jego nazwi- mywac mial osmiu lwow oblaskawionych, 'ktore, 
sko. Inni mniemaj~ ze Karol Wielki czasowo w niem w doin smierci tego krola w Wiedniu, wszystkie 
przemieszkiwal; wszystko to jednak s~ tylko do- razem pozdychaly. 
mysly, nieoparte na zadnych pewnikach nauko- · Pod panowaniem Mo.cieja Korwjna zalozono 
wych. w Budzie pier~vsz~ ·drukarn.iq, (14 73 r., a wiQC w 33 

\t"Viek IV i V zgubne byly dla panowania rzym- lat po wynal ezieniu sztuki drnkarskiej}, oraz ksi~
skiego i kielkujq,cej juz oswiaty w w.~grzech; po- garniq, i bibliotek~ krolewskq,, zloionq, podobno 
chody bo\viem Ilt1nn6w i innych plemion bar- z 50,000 ksi~zek i r~kopismow, ogromna, jak na 
barzynskich kraj caly zamienily w pustyni~. owe czasy, liczba. 
\V IX 'vieku na krotko dzierzyly w nim wlad~~ Nieszcz~sliwa hi twa pod Mohaczem (1526. roku), 
.plerniona fJlawia1J.skie, az gdy kn ko nco wi t egoz w ktorej polegl krol Lud wik II, zamienila znaczn~ 
stulecia ( 984 r.) l\1adiiarowie, pod ·dowodztwem Al- cz~sc "\V ~gier w prowincyC! tureck'}, o reszt~ zas 
musa i syna jego Arpada, obj~li go w posiadanie. kraju kr\vawe toczyly si~ spory mi~dzy Ferdynan-

Pod dynastyq. Arpadow rzymski.e Aquincum na- dem, au~tryackim a Janem .z~poly~. Skonc~ylo s~~ 
zy\valo si~ poczq,tkowo 11Jons Pestlzien:sis, ktore to n.a te~ ze Zapo.l!a po~rzestac m~s1al ~a k~1~ztw1e 
rniano ust~pilo pozniej nazwisku Buda, {po Jacinie siedmiogrodz~Iem, krolestwo zas w~g1~rsk1e prze
Sicambrium, po niem~~ Ofen). W drugiej polowie szlo ~s~ateczn1e pod_wlad~ Ha~sburgo~v: 
XIV wiel n, pod panowanie·m Beli IV, miasto za- W ~1q,gu ~tych w·OJen Bu<la, k1lk~krotn1e zdo~y
·Cz~lo "SlQ coraz bardziej zaludniac i rozszerzac ·a wana 1 burzona przez sul~ana ~O~~mana, calk1em 

. · ' 1 prawie podupadla. Przez 145 lat zaci~zylo nad niq, 
1. ) l\lie no to pochodzi od pi~oiu irodet mineralnych panowanie po!ksi~zyca, .i -dopiero 1686 r. odebral 

(aquae quin .,ue), 'vytryskujqcych niedaleko Budy. jC! Turkom Karol ksi~z~ lotaryngski. Obl~zenie ta 
I\:s1~GA Svt'"IAtrA .C. II. R. VI. . · 13 
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n·o-we na miasto sprowadzilo kl~ski; bomba rzuco
na przez arty llery~ cesarskC1 wysadzila w powie
trze magazyn prochu, a wybuch zburzyl oszcz~
dzony dot~d palac Macieja Korwina. Wielki wezyr 
turecki, Kara .1\1ustafa, bronil si~ z rozpaczli w~ za
ci~tosci~; cala cytadella zamienila si~ w bezksztal
tn~ ruin~, a gdy chrzes0ianie weszli nareszcie do 
fortecy, wszystkie budowle, procz kosciolow Pan
ny l\1aryi i 8-go Jana, tudziez wiezy klasztoru do
minikanskiego, ze szcz~tem byly znjszczone. 

OdtCJ:d, przez poltora przeszlo wicku, nastaly dla 
nieszczQsliwego miasta czasy spokojniejsze. l\1arya 
Teresa odbudowala palac Korwintt i przeniosla tu 
z Tyrnawy uniwersytet, ktory syn jej i nast~pca, 
Jozef II, ostatecznie pon1iescil w sq.sieclnim Pesz
cie. Zakwitanie szczegolniej tego ostatniego grodu 
zrobilo oba polt1CZODe miasta prawdzj wem ogni
skietn oswiaty, przemyslu i handlu ca}ych w ~gier. 
Podczas po,vstania w 1849 rokn Gorgey d. 4 maja 
rozpocz~l oblQzenie twierdzy Bud a, bronionej 
przez 5-ciotysi~czn~ osad~, pod dowodztwem jene
rala Hentzi. vV nocy z d. 20 na 21 maja powstancy 
zdobyli j~ szturme1n, przyczem sam llcntzi i 1,100 
oficerow i zolnierzy austryackich ntracilo zycie. 
Po ust~pieniu rzq,du rewolucyjnego, forteca dnia 11 
lipca zostala bez oporu zaj~tq, przez wojslra cesar
sko-rossyjskie, a nast~pnie ocldan:t Austryakom. 

Dotknq,wszy w lekkim zarysie glowniejszych 
wypadkow dziejo\vych Budy i Pesztu, pomowic 
nam wypada o stanie ich terazniejszym. Nie zamie
rzamy jednnk skreslic szczegolowego ich opisu, 
lecz ograniczymy si~ na wskazaniu niektorych tyl
ko, godniejszych uwagi osobliwosci. 

Ze swi:ttyn w Budzie wymieniamy starozytne 
koscioly: Panny Maryi, gmach gotycki, spoczy-
waj~cy na 12 kolumnach, i s-go Jana, w ktorym 
znajduje si<a grobowiec Andrzeja III, ostatniego 
z dynastyi .Arpad6w; dalej koscio! zamkowy, gdzie 
od 1790 r. przechowywano koron~ s. Stefana i inne 
insygnia krolewskie, ktore ukryte podczas ostatniej 
rewolucyi przez dyktatora Kossuta, zostaly pozniej 
odszukane. WPeszcie: kosciol farny, uniwersytec· 
ki z pi~knemi freskami, i grecko-woloski polozo_ 
ny nad Dunajem. Z gmach6w publicznych odzna
czaj~ si~ w Budzie: zamek, otoczony rozleglemi 
ogrodami; palac letni z salami redutowemi, arsenal 
ze znakomitym zbiorem staro~ytnych zbroi, ratusz, 

teatr, drukarnia uniwersytecka i t. p. W Peszcie: 
gmach inwalidow, mog~cy pomiescic okolo 3,000 
osob, po CZQSCi z rodzinami; palac jozefinski, 
ogromna budowla, mieszcz~ca w sobie koszary i 
sluz~ca razern za sklad broni i ammunicyi dla ca
lych v'r ~gier~ teatr miejski i gmach redutowy; uni
wersytet, ratusz i t. p. Z zakladow naukowych i 
przeznaczonych na uzytek ogolny wymieniamy: 
uniwersytet z czterema fakultetami, zalozony je
szcze w 1465 r., 1777 roku przeniesionyz Tyrnawy 
do Budy, a 1784 roku ostatecznie pomieszczony 
w Peszcie. Zaklad ten, bogata uposazony z fundu
szow po-jezuickicb:, posiada wyboro,vy ksi~go
zbior (przeszlo 60,000 tomo,v), ogr6d botaniczny, 
gwiazdarni~, szkol~ weterynaryi, i liczy okolo 
1, 700 student6w i 45 professorow. Fakultet medycz· 
ny jest jednym z najlepszych w Europie. Dalej: 
muzeum narodowe 1), zalozone 1802 r. przez hra
biego Szeehenyj, towarzystwo uczonych w~gier
skichitak zwane Ludoviceun1, czyli akademi~ woj
skow~. Godnemi takze uwagi s~ wodociq,gi w Bu
d.zie, wprowadzaj~ce wod~ Dunaju do gorn~j cz~
sci miasta, do warowni i zamku, oraz licznie od
widzane gorq.ce zrod]a mineralne. 

Handel i przemysl Budy, z wyjq,tkiem jednej tyl
ko uprawy winokrzewu, dostarczaj~cej rocznie 
okolo 250,000 wiader wybornego wina czerwone
go, malo sq, rozwini~te. Peszt zato, pod wzgltJdem 
ruchu przemyslowego, ust~puje jednemu tylko 
'Viedniowi, posiadaj~c liczne r~kodzielnio jedwa
biu, sk6r, sukna, kapeluszy slomkowych, tytuniu, 
wyrobow zlotniczych i t. p., ktoryoh obrot roczny 
wynosi od 25 do 30 milionow guldenow. 

Dwa pobratymcze te miasta lez'! naprzeciw sie
bie nad brzegami Dunaju, Buda na brzegu prawym 
czyli zachodnim, Peszt na lewyn1 czyli wschodnim. 
pohtczone wspanialym. mostem Jancuchowym. Te
r~zniejsza lndnosc Budy wynosi, procz wojska, 
52,500 dusz; Peszt liczy 110,000 mieszkanc6w i 
przeszlo 6,000 domow. Grod ten ostatni polq,czo
ny jest kolejami zelaznemi z jednej strony z Wie· 
dniem, z drugiej z Szolnokiem i Szegedynem, ze
gluga zas parowa na Dunaju ulatwia kommunika
cY~ z morzem Czarnem i Konstantynopolem. 

1 ) Sz.cz.eg6Iowy opis tego z.akladu dalismy w piervvszej , 
cz~sci zeszlorocznej Ksi~gi S\viata, na· str. 90 i nast(}pnych .. 
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EDWARD RACZYNSKI. 

PRZEZ 

DittJtolita Skimboro,vicza. 

s~ ludzie 0 ktorych nie mozna wszystkiego wy· 
·powiedziec wkrotce po ich skonie. Spolczesni, juz 
to stronnoscich j nz innen1i unosz~c si~ 'vzgl~dami, 
musz~ cz~stokroc potomnym rlopiero SC!>d bezwzgl~
dny o m~zach niektorych zostawiac. Do liczby ta
kich nalezal i s. p. Ed ward Raczy11ski. 

Mamy tu przebiedz jego zywot; lccz praca na
sza b~dzie raczej tylko szkicem opisowym zycia, 
a nie biogrufi~ szczegolow~, jaka czeka hrabiego 
w przyszlosci. Podamy tylko same fakta, bez rozu
mowan: i te juz dosyc powiedz~. vVszakze wyrok 
prawdziwy pod innemi wypasc musi danemi. 

Wiele imion z rodu Raczyriskich zaslyn~lo 
,v kraju; i slawnosc ta byla r6zna, i stopnie slynno
sci wi~ksze lub mniejsze. Pomijajq,c juz wylicze
nia heraldyczne Niesieckiego, wspomniemy tu o 
kilku mianach lub zasluze11szych, lub glosniejszych, 
ktore w tcj ch wili na mysl nam przychodz~. 

Syn Michala wojewody poznanskiego, Leonard 
z Raczyna no. Maloszynie, na siedm lat przed sko
nem (t 1755 r.) zajmuje w senacie krzeslo kaszte_ 
lana santockiego. Michal Kazmirz Raczynski, 
trzy krotnie poslujq,c na sejmie, zostaje najprzod 
kasztelanem gnieznienskim (1701 r.), potem kali
skim (1720 r.), wreszcie wojewod~ (kaliskim w r. 
1729, a poznanskim 1737 r.). Ignacy Raczynski, 
urodzony 1741 r., umiera w 1823 r arcybiskupem 
gniezniei1skim. Ordynat Atanazy Raczynski, zna
ny z dziela o rualarstwie (po francuzku napisanego ), 
zaklada w Berlinie slawn~ galery~ obrazow. Kaz
mirz Raczy1l.ski zbiera i uklada kodeks dyploma
tyczny Wielkopolski. Roger, syn s. p. Edw~rda, 
takze wiele pisze, aczkolwiek po francuzku. Zona 
jego Konstancya poswi~ca si<2 sztukon1 pi~knym i 
literaturze , czego dowody mamy w przekladzie 
,,A'rclziwum''i ,Poftofotio''w ,Pod1"oiy do Tu?'C'!Ji'' oraz 
we,, Wspomnz'eniaclz Wielkopols!riJ> wyd:anych przez 
8. p. Edwarda, ]{tory urodzil si~ takie z Raczyn
skiej, Michaliny corki marszalka wielkiego koron
nego i Filipa Raczynskiego jenerala. 

S. p. Edward Raczynski herbu Nal~cz nie dozy} 
lat szescdzicsiQciu. Urodzony 1786 roku, w mlo- . 
dym wieku straciwszy matkQ, wychowywal si~ 
w don1u blizkiej krewnej, wojewodziny Mielzyn· 
skiej . Od dziecinstwa samego okazywal wiele po
wagi; bye mozo iz 'v pozniejszym wieku uwazano 
to za dum~. Wyzsze nauki pobieral w uniwersyte
cie frankfurtskim (nad Odr~). Zaciq,gn~l siQ potem 
do sluzby wojskowej i byl czynnym w bitwach ro
ku 1809. Dosluzy,vszy stopnia kapitana i krzyza 
z a waleczuos6, zamienil or~z na pi oro i kij w~drow
nika. Ostatni~ wszakze jeszcze poslug~, jak~ od
dal 6wczesnym kraju potrzebom) bylo poselstwo 
z 'Vielkiego k siQstwa poznanskiego na sejm do 
W arszawy 1812 roku. 

Wkrotce udal si~ w podr6z na Wsch6d i Polnoc. 
Byl w Grecyi, Turcyi i Szwecyi, wszakze opisal 
tylko Turcyf1. Byla to najpierwsza pracu jego lite
racka. Drugiej nieskonczenie waznicjszej jego 
pielgrzymki, bo po kraju odbytej, nast~pst\vem by
lo wydanie nader kosztownego dziela pod tytulem 
lVspomnienia lVielkO]JOlslri, w ktorych objqJ daw
niejsze wojewodztwa poznanskie, kaliskie i gnie
znienskie. Atlas do tej podrozy sklada siQ z prze
pysznych rye in. Oprocz tego w tekscie sq, illustra
cye. Co do gabinetu medalow, mozemy smialo si~ 
wyrazic iz by! raczej wydawc~ jego niz autorem. 
Objasnimy to nizej, wylicz~j~c dziela przezcn dru
kiem ogloszone. 

'Vychownny przy schylku zeszlego wieku, kie
dy lacina tak wazn~ grala rol~ w systemacie edu
kacyjnym, nic dziwnego ze znal dobrze j~zyk daw
nych Rzymian,- a ze lubil duzo budowac, przelo
zyl wi~c na jgzyk polskj dwa tomy 1\1. 'V'. P. Wi
truwiusza. Po~wi~cajf!C to tlumaczenie J>jJJ•ze;;law
n~i akade1nii lr7·alro7cskiej'', napisal sam dedykacy~ 
wyborn~ lacin~. Przekladal i Wiganda. 

.Budownictwa swego zostawil na ziemi polskiej 
wiele pi~knych sladow. W zniosl koscioly w Za
niemyslu i Rogalinie. Zajmowal si~ postawieniem 
przy kosciele katedralnym poznanskim kaplicy 
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zwanej zlotq, dlatego ze sufit i sciany byly w niej · zrobic posq.gi l\1ieczyslawa i Boleslawa, ktore\ 
zloeone. ·Dzieje tego budynku nader sq, eiekawe i umiesci} w zlotej kaplicyna lewo, ana prawo gro. 
wiele gorzkich chwil zyeia przyniosly tlumaczowi bowiec z ich popiolami. vV szystko wi~c, cokol-· 
dzie}a Witruwiuszowego 0 budow:Oietwie. Poslu- wielc uczynil dot~d, nacechowane bylo szczereDll 

. chajmy tej bistoryi, (ktora bye moze iz w cz~sei przej~ciem si~ przeszlosei~ i ch~ci~ gor~e~ zosta
. wielkiej przyezynila si~ do samobojstwa Raczyn- wienia na przyszlosc pami~tki. 

skiego) choeiaz w kr6tkosci tu przytoczonej. Ale bywaj~ nieraz dziwne zrz'!dzenia losu, chwi-
Na sejmie prowincyonalnym poznanskim, (jeszcze le obl~du lub niezastanowienia si~, gdzie jedno 

· w 1826 roku) na ktorym. marszalkiem sejmowym zejscie z bitego goscinca, krotkotrwaJe nawet po-
byl ksi~z~ Sulkowski,. . slizni~cie si~ nogi, zwi-

. uradzono Mieezysla- . .. ehn~e moze cal~ opi.-
wowi I .i Boleslawowi. nhh oi~zko u ludzi za-· 
Chrobremu, jako pier-. . pracowan~ i nadwer~-
wszym u nas rozkrze- · · · · zyc slawfJ calkowitego 
wicielom · wiary chrze- .. . · zywota. T~ nieszcz~-
scianskiej,postawic po- snie przygodnq. ehwjlQ 
mniki. Do wyl~ezne- , przyniosla dla Raezyn-

. go ko1nitetn na ten eel skiego my.Sl nieoparta 
·obranego, pod . prze- na g!~bszej rozwadze, 
.wodnictweru samegoz podszeptana b'!di pro-
marszalka scjmu, na~e- znosci~, b~dz ch~ci~ 

· -;teli: ksi~dz arcybiskup ' przechowania.na przy-
=W olicki, ksi~zQ Radzi-.. : szlosc swego imienia, 
will i Edward hr. Ra- ktora sk~onila go do 

· czynski. Otworzono ~ _ poupisania s i ~ na 
skladki dobrowolne, ~~ pomnikach krolew-
z kt6rych wplyn~lo . r,r--l skich. 

~ 120,000 zlp. ( d,vadzie- . · Bye moze iz rozumo- . 
seia tysifJCY talarow). · wal sobie s. p. Edward, 

Raczynski, zajmuj~- · ze kto daje przeszlo 
cysi~ glownie wzniesie- sto tysi~cy na eel ja-

. niem tych narodowo- kowys, moie tam swe 
. · religijnych pomnikow, · miano polozyc; kto 

uznal t~ ilosc pieni~z- wie uaV\ret, gdyby san1 
n~· za mal~ i bez od- · tego nie uezynil, mo-
noszenia siQ do sejmu~ zeby glosy ogoln przy-
jq.cych lub ,voli ogoln, · .·· chylily si~ kn zloienin 

dajl!cego doSC ochoczo · ' EdwarU llaczytiski. • podobnego holdu p:.t-
. ·. pierwsze na ten eel · mi~ci budowniczego. 

piQkny zasoby, dodal z wlasnej kieszeni drugie Ale ten samo,volny post~pck oburzyl wszystkich . 
. dwadziescia tysi~cy talarow i wystawil OW~ prze- vVymawiano Raczyr}skiemn na sejxnie, ie kiedy . 

. pyszn~ kaplic~, dla kt6rej umyslnie odbyl wyciecz- dano jedne 20,000 talarow, danoby i drugie~ ze on 
k~ do 'Vloch. \\.,.. zniosl j'! w stylu bizantyjskim, nie mial pra,va, bez odnoszenia si~ do \voli ogolll, 
podlug planu professora Lanci. \V oltarzu wielkim dodawac ze swej kieszeni, a CO· najgorsza, ze nie
umiescil obraz Bogarodzicy, ulozony z n1ozaiki slusznie poloiyl S\Ye miano tarn, gdzie nietylko on 
~": Weneeyi przez professora Salandri. U jednego jeden, ale cale ksi~ztwo poznanskie do skladek na-
z· najpierwszycb malarzow polskich, Januarego · lezalo. Tlumaczyl siQ czlonek kotnitetu tej budo
Suchodolskiego, zamowil duiy obraz olejny, wy- wy, ze za pierwsze 20,000 urzq,dzouo kaplic~, za 
stawiaj~cy l\1ieezysla~wa j~k kruszy balwany po- . drugie zas wJasne 20,000 talarow sprawil pos~gi, 
ganskie. Professorowi Raucbow.i w Berlinie kazal. wi~c si~ na nich mogl rodpisac. Z tern wszystkie m 
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zqdano aby pod pis znjszczyl; ale Raczynski nie jedr.n ksi~garz w Polsce, choc nie Polak, wi~cej 
chcial zniszczyc. Odt~d ostatecznie nadwer~zyl oden wydal. Ale Raczynski, majC!-c wst~p do archi
i milosc ziomkow, i dobre imi~, ktore myslal ze wow, nawet tajnych, staral siQ wyszukiwac rzad
uwieczni podpisem. M~czylo go nieraz wspomnie- kie tu i owdzie rozproszone r~kopisma, wyrywoJ 
nie tego czynu, az w koncu, na pa·r~ dni przed ode- je zatraceniu za posre~nietwem druk.u, ito jest ko- . 
braniem sobie zycia, poszedl za zdaniem vox po- losalna zasluga, pomimo zarzutow jakie mu robili. 
7Juti vox Dei, i zatarl wlasn~ r~kq, swe imi<2 na po- niektorzy, (do tej liczby nalezal s. p. J. L. Ja-

. mnikach, maj~c wkrotoe t~z r~k~ zniszczyc i swe strz~bski 1) co mu dostarczyl porto-folio Maryi 
zyeie. Ludwiki) ze r~kopismow .nie drukowal tak jak mu 

Ale wrodzon~ jest czlowiekowi dq,znosc do imie- byly przyslane, ale poprawial lub wyrzucal, szcze
uia dobrego, ch~c zostawienia po sobie slawy nie- g6lniej to co si~ imienia Raczynskich tyczylo. · 
skalanej. Raczynski wi~c prosil swej zony, aby Nic dziwnego ze czlowiek tak drazliwy na sla
wydala po jego skonie cale sprawozdanie z post~- W<2 imienia swego, odebra,l sobie zycie, gdy to-

. powania przy budowie kaplicy zlotej i. wznoszeniu imi~ dobre pocz<2to naruszao. Niektorzy w ory
pomnikow. Wyszlo wifJC 0 tem dzielo cwiartko- ginalnem satnobojstwie Raczynskiego chc~ wi
we, ozdobione stoso~n~ rycinCk. dziec niewytlutnaczony fenomen psychologiczny. 

Raczynski wi~cej jesz~:z~ dla miasta Poznania· My wtEhn 'vidziemyproste nast~pstwo wypaclkow, 
uczynic pragn~l. Pobudowal wodoci~gi i chcial a nawet tem prostsze, gdy przywiedziemy sobie 
zalozyc chodniki. Na zgromadzeniu stano-w w .co- na pami~c i chwil~ w ktorej samob6jstwa si~ do
ku 1843, wkrotce po owej ci~zkiej walce z glo- puscil, i owe czasy encyklopedyczne w jakich si~ 
sem powszechnym o pod pis, ofiarowal sto pi~c- · wychowywal, i zasady przecz~cej filozofii german-

. dziesi~t szesc tysi~cy zlotych polskich na zaloze- skiej jakiemi m6gl si~ przej~c w uniwersytecie za .. 
nie szkoly realnej, w kt6rejby wykladano nauki granicznym, a · naostatek samowladne p~nowanie 
po polsku i po niemiecku; ale do uskutecznienia bozyszcza honoru w czasach kiedy s .. p. Raczyfi~. 
tej pozytecznej mysli nie przysz}o. Jeszcze w ro- ski sluzyl wojskowo, pod sterem boha~era euro
ku 1829 darowal dla miasta bibliotek~ zawieraj~c~ pejskiego. 
trzystar~kopismow i trzydziesci tysifJCY ksi'!g dru- Dnia 20 styc~nia 1845 r. zjadl obiad u swego 

· kowanych, mi~dzy k.toremi pi~c tysiQcy samych proboszcza w .Z~niemyslu, u ktorego zostawil ktt- . 
polskich. Przeznaczyl 25,000, talarow na zakupy- fer z papierami i Jrlucze. Po obiedzie wyszedl nad. 
wanie dziel nowych, i prawe skrzydlo palacu Ra- jezioro, gdzie sta} model batu angielskiego z moi
czynskich na placu. Wilhelma przeznaczy} na po- dzierzykami. Po nabiciu jednego z nich, oddal. 

. mieszczenie tej biblioteki miejskiej na ,vieczne list dziewczynie wiejskiej, rozkazuj~c aby po wy-
czasy. · : strzale uslyszanym oddala go proboszczowi. Przy-

Oprocz tego mial Raczynski swoj wlasny ksiQ- lozywszy pote1n glow~ do otworu mozclzierza, pra,. 
gozbior, ktory teraz jest .w posiadaniu syna. Ko- w~ r~k~ lont zapalony przytkn~l. 
chal siQ wydawca gabinetu medalow polskich nie- W liscie przepraszal proboszcza za zly przy-
tylko w numizmatach i starych, jak to niektorzy klad dany parafianom jego i. calemu krajowi, i pro-
mowi~, szpargalach .. lecz zbieral wszystko co- sil aby go pochowano na temze miej.scu, na kto
kolwiek rzadkie i polskie. Dlat~go w Rogalinie, rem zycia si~ pozbawil, co tez uczyniono 24· sty-

. oprocz przepysznej zbrojowni, zostawil gabinet bo- cznia 1845 roku.,. · . 
gaty sturozytnosci i wielu przedmiotow krajowych. Wyliczamy w koncu dla calosci literacko-zycio· 

. Nie na tern wszakze ty lko pol ega g!owna Ra- rysowej poczet dziel przezen drukiem ogloszonych, 
czy·nskiego zasluga. Wielu u nas zbiera!o i zbiera; z niektoremi objasnieniami. 
jeszcze wiQCej mielistny m~.Zow \vznosz~cych Bogu · 1. Dziennik podrozy do Turcyi, odbytej w roku 

, swi~tynie, a najwi~cej bylo i jest w kraju panow 1814. Wroc!aw, w, kroju arkuszowym, z rycinami, . 
moznych, stawiaj~cych przepyszne palace, bogate· 1823 roku. . 
\V arcydziela sztuki 1ub pamiq.tki, jesli nie ogolne, 1 2 •. Drugie wydanie w osemce, tegoz roku, ze 
to przynajtnniej familijne. Najwi~ksz~ zalet~ s. p .. sztychowan~ na tytule winiet~, w Dreznie przez 
Edwarda nie jest i to nawet, ze wydaniem tylu 
d · l l 1

) Dz·hvna rzecz ii \V lat 9 po Raczynskim zastrzelil si~: i Ja. 
Zle przys uzyl si~ pisiniennictwu.i dziejom. Nie- strz~bski. . 
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Rossmaeslera, (poswi~cenie, pisane w Rogalinie 
1821 rokn ciotce Esterze Raczynskiej, dorzuca nam 

jeszcze jedn~ wiadomosc tycz'!c~ siQ wycho,vania 
Autora: ,,jej bowiem w pierwszych m!odosci lu.tach 
starania matki, a pozniej zbawienne ?'ady w calej zy
cia kolei zawdzi~cza"). 

3. ~"'r. I-I. Hagen tJumuczyl na j~zylr nien1iecki 
to dziclo, kt6re podobniez jak po polsku, \V d wo
jakiej wyszlo wjelkosci, to jest w kroju arkuszo
wym z 80 rycinami, 1824 we Wroclawiu, i w for
macie 6semki wi~kszej, z dwiema tylko rycinarni 
1825 r. tamze. 

4 . 1i\T spomnienia \Vielkopolski, to j est woje
w6dztw: poznat1skiego, kaliskiego i gnieznieludrie
go. Poznan 1842 i 1 ~4:3, we dwoch ton1aeh in 4-to, 
z atlasen1 rycin in folio. Przepyszne to dzielo k o
sztujc 170 zlp. 

5. Gabinet medalow polskich, oraz tych kt6re 
si~ dziej6w Polski tycz~~ pocz~wszy od najdawniej .. 
szy ch, az do kol1Ca pano\vania Jana Ill (15 13-
1696). T. 1. we vVroclawin 1838, ze 103 rycjnatni 
in 4-to. Drugie wydanie \V Berlinie 1845, z tyl~z 
rycinami. Tomu II pierwsze wydanie \V e \Vrocla
wiu 1838, z 397 ryrino.mi, - drng ie za~ \V Berlini e, 
z dodauiem 7 tablic, zawicra dulszy ciQg tychze lat 
1513-1696. Tom III, pocz~wszy od wsttjl)ienia na 
tron A ugusta 11 az do zgonu syna jego Augusta 
III (1()91-1763), w Poznaniu 1841 r., z wyobra
zeniami 484 medalo\v. Tom IV, z cza.s6w panowa
nio. Stanislawa .. A .. ugusta przez Lukasza GolQbiow· 
skiego, wydany przez E. Raczy!1skicgo w Pozna· 
niu 1843 r. z rycinami. Do dw6ch pierwszych to
mow tekst francuzki przez paniC! M . .1\1. dodany, 
a w drugiem wydaniu dodrukowano: Rozpraw~ 
J. U. Niemce,vicza, Pau1ifitnik. Sta.nislawa Potoc-
kiego i spis numiztnato\v polskich jakie si~ znaj
dowaly u I\:rzysztofa Radziwilla h. p. 1. Roz
l)raw tych, przy powtornem zuajdujf]:cych si~ wy
daniu, Raczynski nie dawal do tlumaczenia na j~
zyk polski (jak dowodzi w przypisku na stronie 
XIX), dlatego ze ony majq, \vartosc tylko dla Po
l ako,v. D\voch pierwszych totnow, drukowanych 
we vVroclawiu, nadzwyczaj n1alq, polecil wytlo
czyc ilosc, na wzor Jana Potockiego, pierwszego 
m~ia swej zony, ktory, jak wjadomo, po kilka
dziesi'!t tylko egzemplarzy pisn1 wlasnych odbijal . 

S. P. Feliks Bentkowski, w Bibliotece vVarsza
wskiej., obszerny napisal artykul, 1vyprowadzaj~cy 
zk~d powstal gabinetRaczynskiego. Zbijemyto do
wodzenie szanownego autora Hist07'Ui titeratury pf)l-

s!riej w tresc kr6tk~. Po skonie pracowitego bisku
pa Jana Albertandego, troskliwie zebrany, po wi~
kszej cz~sci z gabinetn kr6la Stanislawa Augusta, 
Opis 1nedaLovJ zlozony byl w bibliotece b. Towa-
rzystwa przyjaciol nauk, z napisem: ,,IIistorya pol
ska medalami zaswiadczona i objasnionn.''. Towa
rzystwo mialo wyclac ten dwustoarkuszowy, cz~
scj~ polski, a W njejakiejs CZ~SCi i francuzki ffJkO
pis. Rozlozono robot~ na kilku czlonk6w. Mini
ster Stanislaw Potocki napisal wstfJp, Bentkow
ski dopelnienia, kt6re p6zniej osobno 'vytloczyl 
w dzielku: Spis 1/U~daldw. WJadyslaw o~trowski 
mial redagowac tek st francuzki, a I-Ienryk Lubo
mirski kazal przyg otowac ryciny. W roku 182 
przeszlo 300 blach medalowych juz bylo ukonczo
nych 1). I~ozwi~zane potem Towarzystvvo, wywie
zione blachy i r~kopisy z vVarszawy, nie czynily 
nadziei dokonuuia dziela zamyslonego. Raczynski 
mial odpis rQkopisn i wzory kilkuset rycin; oglo
sil go wi~c drukiem, z pewnetni dodatkami i od
mianami. R zecz wszakze glowna pozostala ta sa
ma, i wdzi~cznosc tez potomnych nalezy sifJ 
s. p. Edwardo,vi Raczynskiemu nie za autorstwo, 
lecz za to iz ct~ i clo to szacowne w swiat pnscil, 
pornnozyl i drugich dopelnienia w sklad jego przy
j~l. 2) 

6. Puscizna po J anie D lugoszu, dziejopisie pol
skim, to jest Kronika Wiganda z l\1arburga, ka
plana zakonn krzyzackiego, na wezwanie Dlugo
sza z ryn1owanej kroniki niemieckiej na j~zyk la· 
cinski przetlnmaczona, ana polski jQ"Yk przez Ed
warda Raczynskiego. Wydanie Jana Voigta i Ed
warda Raczynskiego. Poznan 1842, w pokroju 
cwiartkowytn. 

7. Kodcks dyplomatyczny Litwy, wydany zr~ko
pisow \V archiwntn tajnem w l{rolewcu zachowa
nych. ·wroclaw 1845, w cwiartce, str. XV i 391. 

8. I(odcks dyplo1natyczny Wielkiej Polski, za. 
TNierajQ.cy bulle papieiow, nadania ksi~z~t~ przy
"vileje miast, klasztorow i wsi, wraz z innemi po
dobnej tresci dyplomatami, tyczq.cemi sica historyi 
tej prowincyi od roku 1136 do 1597, zebrany z ma
teryalow przez l(azmirza, a wydany przez Edwar_ 
da Raczynskiego. Poznan 1840 in 4·to. 

1) Odbilki z tych hlach, na kr6rych miescilo siQ ze 700 
wyobraie11 medulow, posiada pisz~cy \V swym zbiorz.e. KsifJ
garz zas Wolf l\1aurycy z Petersburga utrzyrnywal, ie tei bla· 
chy rdzct zniszczonc, sprzedane zostaty j ako miedi ty Iko 
z pnblicznej licytacyi. 

2 ) Karol13cyel· wydaje obecnie w 'Varsz.awie dopetoienia do 
gabinelu Racz.ynskiego, w ktorych "''yobraienia medali s~ fo
tografo\vane. Tekst piszq Beyer i Skimborowicz .. 
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9. Biblioteka klassykow lacinskich, przelozo
nych na j~zyk polski, wydana przcz Edwarda Ro.
czynskiego, obok z Leksten1 !aciuskim, tomow 16, 
w 8-ce , w ktory ch siQ mieszczC1 nastQpni auto-

• 
OWie: 

a) Cz~sc 1-sza: Pliniusza Cecy.tiusza Secunda 
mlodszego listy przelozone na jQzyk polski p. R. 
Zioleckiego. Trzy tomy we vV roclawiu 183 7 (T. I 
str. 359 i CCV T, II str. 463-T. III 413). Tu si~ 
miesci i panegiryk tegoz autora, choc o nim nie 
wzmiankuje tytul. 

h) Cz~sc II: Waler. Katulla vVeronenczy ka po
ezye (przekl. Baranowski ego); Alb. Ty bulla. elegie 
i wiersze, jakotez niektorc przypisywune Sulpicyi 
i innym. J. M. Sex. Aurcl. Propcrccgo elegie. 
"rroclaw 1839 r. (Ci trzej autorowic skladaj~ je. 
den ton1 4-ty biblioteki, z potrojn<hn tylko liczbo
waniem kart: 215, 183 i VIII, 356). 

c) CzQSC III: ~1. Witrnwiusza l)olliona o budow
nictwie k siqg 10, przeklaclu na jQzyk polski Ed, 
warda hr. Raczynskiego. Wrocla\v 1840, z atlase1n 
rycin. T. I str. 381.- T. II 427. (biblioteki tom 
5 i 6). 

d) C ZfJSC IV: Pliniusza starszego historyi natu
ralnej ksiq,g XXXVII. (Przekl. J. ~ukaszewicz). 
Poznanl 845 r. T. I str. 491- II 535.- III 487-
IV 463. V 493.- VI 603. VII 553.- VIII 481. 
IX 723 i X 551. (Biblioteki ton1y 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 i 16). 

10. Dwie poclroze Jakuba ~obieskiego, ojca kr6-
la Jana III~ po krajach europejskich, "\V latach 1607 
do 1613 i 1638, wydane z r<Jkopismu przcz Edwar
da Raczynskiego. Poznan 1833 r. w 8-cc, stron. 
XVII i 227. 

11. Listy krola Jana III, pisane do krolowej Ma
ryi Kazn1iry, w ciq,gu wyprawy pod Wieden, 1683 
r. "\1Tarsza\va, u Natana Glneksberga, 1823 r. stron. 
IX i 233, ". 8-ce. 'Vydanie drugie w )\Tarszawie, 
1824 roku. • 

12. IIistorya panowania Jana Kazmirza, przez 
nieznajomego autora, wydana z r~kopisu przez 
Edwarda Raczynskiego. Poznan 1840 r., z. wize
runkiem krola w 8-ce, t. I str. 387- t. II 491. 

13. Jana Chryzostoma Paska pami~tniki z cza
sow pano\vania Jana Kazmirza, lVlichala Korybuta 
i Jana III, z r~kopisu przez Edw. Raczynskiego; 
wydanic pierwsze 1836 r.; drugie w Poznaniu 1837 
w 8-ce; wydanie trzecie tamze 1840 r. 

14. PamiQtniki do historyi Stefan a krola polskie-

• 

go, czyli korrcspondencya tego monarchy, oraz 
zbior wydanych przez niego urzQ.dzen, z rQkopi
SO\V zebrane i wytlane przez Ed warda hr. Raczyn
ski ego, czlonka towarzystwa kr. przyjaciol nauk 
w vVarszawie, drukiem N.Glncksberga, 1830, w 8-ce, 
str. 165 i nicliczbowanycb 10, (poswiQcone towa
rzystwn przyjnciol nauk, ktorego wydawca swiezo 
zostal czlonkien1). 

15. Dwadzicscia szesc lat panowania vVladysla
wa Jagielly krola polskicgo, przez X. J. Alber
trandego, 'vyd. Ed warda hr. Raczynskicgo. vVroc
law 1845, w 8-ce. (Z. Onacewicz robil Raczynskie
mu odpisy nicktorych rzadszych rQkopisow z bi
bliotek petersburskich. Do tej liczby nalczy i ta 
praca Albertrandego J. 

16. Z y\vo ty slawnych Polak ow XVII wieku, 
wydane przcz Edwarda hr. Raczy11skiego. Poznan 
1839 r. Tom 1 za\viera zywot Bartlomieja Nowo
dworskiego; tomik II zywot. ksi~cia Albrychta Ra
dziwilla. 

vVidac zc Raczynski mial pod tym tytulcm druko
wac szereg biografiJ, ale wi~cej nad dwa zyciorysy 
nie wyszlo. Nutomiast w nast~pnym zaraz roku po
czf!,l wydawac dwudziesto-tomowy zbior podobnyz, 
pod ogolnem miunem: Obrazu .Polaltow i Polski 
w XVIII wickn, czyli zbioru pamiQtnikow, dyaryu
szow, korrespondencyj publicznych, listow pry
watnych, podrozy i opisow, zdarzen szczegolo
wych, sluz'!cych do wyjasnienia stanu kraju w wie
ku wspomnionym. Wyliczac je bQdziemy porz(!.d
kiem tytulo\v, jak si~ ukazywaly, kladf!C przy kaz
dej kilko-tomowej calosci oddzielny numer porzCJ:d
kowy. 

17. PamiQtniki do panowania Augusta Ill i pier
wszych lat Stanislawa Augusta, przez nieznajome
go autora, z przedmow~ Raczynskiego na stron. 
XII. Poznan 184.0 r. T. I str. 300, II str. 196, III s. 
227. ( 0/Jrazu trzy pierwsze tomy). 

18. PamiQtniki J. Wybickiego, senatora woje
wody krolestwa polskiego. Poznan 1840 r., t. I 
23(.- II 218. III 191, w12-ce, (Ob1·azu T . 4, 
5 i 6). 

19. Opis obyczaj6w i zwyczajow za panowania 
Augusta III, ksiQdza Kitowicza. Poznan 1840 r. 
T. I 248. II 243. III 309. IV 189. Reszty r~kopi
su nie dostawalo. ( Obrazu tomy 7, 8, 9 i 10). 

20. Stan oswiecenia w Polsce w ostatnich Iatach 
panowania Augusta III (17 50-1763), przez ks. H. 
Koll(!taja. Poznan 1841 r. Przedmowy Raczynskie-
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go 2 str. T. I. str. 252. II str. 182. ( ObTazu tom · 31. Wyprawa do ''' ie!kiej Polski J. I-Ienr. DC!-
11 'i 12). · browskiego w 1794 r. przez niego samego opisana 

. 21. Materyaly do historyi Stanislawa Leszczyn- (z mapp~), tudziez v1yjC!tki z autobiografii j ego, 
skiego krola polskiego, z oryginalow w j~zyku wydane przez Edwarda Raczynskiego. Poznan, 
francuzkim i lacinskin1 tlumaczone przez Konstan- 1839 r. w 8-ce 
tego hr. Raczyi1skiego, J0zefQ Radolinskq_, i Rom. 32. Dziennik podrozy Kopcia. Wroclaw, 1837, 
Zioleckiego. Poznan 1841, w 12-ue ( Ob1lazu t. 13). w malej dwunastce. 

22. Dziennik konfederacyi tai~nogrodzkiej prze- 33. Bandtkie J. Samuel wydal: Jacobi Parcosii 
ciw wojskom saskim z\tvi~zunej ( zamiast zawiq,za- de Zorawice antiquissimus de orthographia polonica 
n ej) w Polsce 1715 - 1717, wydany z r~kopisu libellns. Sumptibus et rogatu Eduardi Com. Ra
w spolczesnego, w bibliotece publicznej w Pozna- czynski. Posnaniae, typis Dcckerti, 1830 . . 
niu znajduj~cego si~. Poznai11841, str. 282. ( Obra- 34. Zycie i przypadki Fausta Dodosii1skiego, · 

· zu t. 14). przez nieznajomego autora (Fr. hr. Skarbka). Pier- . 
23. Bunt hajdamakow na Ukrainie w 1768 r., wsze wydanie drukowane bylo nakladem Ed warda 

· opisany przez J~ Lippomana i d woch b ezimiennyeh . . Rac.zynskiego . . 

• 

: Poznan 1842, w 12-ce. ( Obrazu ton1ik 15 ).. . Z tego skrupulatnego wy Jiczenia wszystkioa 
24. Bytnosc Stanislawa Augusta w Nieswiezu. dziel ogloszonych drt1kiem przez E<lwarcla Raczyil

Tadeusza l(osciuszki kan1pania przez riiego opisa- skiego najoczywisciej mozemy si~ przekonac, ii 
na. l~ys kr6tki zycia T. Kosciuszki. Irorrespon- on byl raczej wydawc~ i zbieraczen1, niz alltorem, 
dencya Stanisl. Augusta. Korrespondencya ksiQcia Dla tej przyczyny chcemy tu slow kilka na zakot1-
Jozefa l oniatow kiego. Porw.anie Stanislaw a ... u- czenie powiedziec o wydawnictwie \V ogole, a w cz~
gusta przez konfederato'Y barskich. Poznan, 1843, \ sci i o przedsiQbiorst\vach drukursko- ksi~garskich 
w 12-ce. ( Ob1·azu T. 16). Raczynskieg o. Dzis juz, chwala Bogu, losy obecne 

25. Archiwun1 tajne Augusta· II, tlumaczone i przyszlosc pi '1niennictwa pols kiP-go nie spoczy
przez I\::oustancy~ l~aczyll.skq, Jozef~ Radolinsk~, waj~ w r~ku pewnej liczby uprzywilejowanych lu- · 
Matyld~ Zioleck~ iBernarda Potockiego. Poznan, dzi, ale zlozone s~ \V n1ocy ogolu, bo pol cgaj~ na 

·2 tomy dwunastko,ve, 1843 r. ( Obrazu t. 17 i 18). wielosci czytelnikow. 'V miar~ rozkupy,vania czy-
·26. PamiQtniki k~i~dza Pstrokonskiego, kanoni· li spoiycia plodow umyslowych, za tez satne pie

l{a katedry gnieznienskiej, we \Vroclawiu l844r., niq,dze wydane na ksiq_,zki, jakby z nowych sok6w 
w 8-ce. ( Obrazu t. 19). . · pozywnych, powstaj~ no we dla serca i tnnyslu zy-

27. Portofolio Maryi Ludwiki, czyli zbi6r list6w, wioly. Doszlismy juz nawet do t ego punktu uspo-
. aktow urz~dowych i innych 'dokumentow, sci~ga- sobienia moralno-przcmyslowego, iz przy tak roz
j~cych si~ do pobytu t ej monarchini w Polsce, gal~zionem i dobJ'ze poj ~tem ksi~go,rst\vie, (byleby 
pt .. zelozone z francuzkiego przez Konstancy~ Ra- mu tylko zawsze odpowiadala milosc d0 czytelnic- · 
czy1l.sk~h J6zef~ hr. Radolinsk~, . Romana Ziolec- twa), zbytecznemi SC! dzisiaj owi nzecena. ·i, ktorym 
kiego i Jastrz~bskiego. W koncu przydany jest rys Bentkowski, ''Tiszniewski, ~1ajorkiewicz, "'\Vojcic 
zycia dworskiego Polakow i Polek za panowania ki i Poplinski niej edn~ kart~ kadziclnicz~ poswi~·
·krolow domu saskiego. \Ve ~Vroc}awiu, 1844 r., cili. Zachodziloby moze nawet pytanie, czy ksi~
w 16-ce, T. I str. 278, II 199 i 58. ( ObJ'azu, T. 20 garze, a zwlaszcza cudzoziemcy, z mniejszemi . 
i 21). . srodkami materyalnemi i zasobani umyslowosci, . 

28. Poselstwo od Zygmunta Ill krola po1skiego, nie czyni'l 'viQkszych dla ogolu poswigcei1 i pozyt
z okazyi zaslubin Dym. J. Samozwanra z Mary~ k6w swen1 wydawnict\vem, cz~sto przedsi~branem 
l\1niszch6wnq,, wydane z r~kopisu Edwarda _Ra- na ch.ybil-tra:fil (jak mowit!), od rodako\V lllO- . 

~czyi1skiego, 1 37. -vvroclaw, w 16-ce str. 143. znowladzcow, kt6rzy przy wyzszem uksztalceniu 
29. PamiQtniki Alb·erta St. Radziwilla, wydane naukowem i poj~ciu bratnich potrzeb) mogliby i 

z r~kopisu Ed warda Raczynskiego. Pozna1i. 1839, powinni wi~cej cos nad zbywaj~ee od zbytk6'v 
w 8-ce, 2 tomy z 2 rycinami. okruchy, i to jeszcze nieraz dla dnn1y zebrane, 

30. Pami~tniki Otwinow.skiego Et:azma dopa- niesc wlasnemu na o:fiar~ .krajowi. vVszakze i ten 
nowania Augusta II, wydaue z r~kopisu przez grosz, nie juz wclowi, ale mecenasowy, ocenic i 
Ed.warda Raczynskie~o. Pozna1i 1838, w 8-ce. wlasciw~ jego pr6b~ czyli stop~ literack~ okazac 
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naszyrn jest tu obowi~zkiem. Przebieimy pokrot· 
ce dzieje edytorstwa nieksiQgarskiego w ostatnien1 
stuleciu. 

Najpierwszym w biezq,cym wieku wydawct! dziel 
polskich by! Tadeusz Mostowski minister, o ktore·
go przedsi~biorstwie szeroko dose rozpisal siQ Le
lewel w bibliograficznycb ksi~gach dwojgu. Mial 
on i wlasn~ na ten eel drukarni~ przy Nowolipiu, 
ktora potem przeszla I.ta wlasnosc podobno ~~tkie
wicza. Cena przyst~pna ,, ll1y.bo7·u 7Jisa1·zy polslricfl<<, 
oraz druk wyrazny, czysty, bujny, bezb!~dny, i te
raz nawet jeszcze, podlug zdania naszego, wyzej 
stawiq, zbior pisarzow Mostowskiego, od pozniej
szych wydan Dmochowskiego ( ojca), Gal~zowskie
go, a szczeg6lniej ,Biblioteki klassykow polskich'' 
Bobro\vicza w Lipsku. Stary jenera! ziem podol
skich, l~cznie z synem kuratorem, chlubne zajmu
j~ miejsce obok ministra, 1ubo nie w jednem zbio
rowem przedSiQWZi~ciu, ale W przykJadaniu si~ 

sowitem do szczegolowych wydawnictw dziel pol
skich. Pierwszego z nich ( ojca) wszakze mecena
sostwo raczej do schylku XVIII wieku policzycby 
wypadalo, bo w obecnem stuleciu opiekowanie si~ 
uczonemi dzie!y i pisarzarni zdawa! si~ jeneral po
woli zlewac na syna. Kurator wilenski, wdrazaj~c 
si~ w slady ojca, i nie podpisuj'!C (jak to zawsze 
czynil Raczynski) swego 1niana ani na jednem dzie
le, wydal calkowicie lub wsp6lwydal mn6stwo 
dziel polskich, Jrtore nie tu miejsce wyliczac. 
Przy pomocy pieni~dzy, ochoczo przez niego sy
panych, sami autorowie wydaniem prac swoich zaj .. 
mowali si~ w Wilnie, 1Varszawie, KrzemieJ}cu, 
Paryzu, a w Pulawach glowny ster wydawnictwa 
prowadzil !Carol z Kalinowld. 

Jeszcze Lelewel w bibliograficznycl1 ksi~gach 
po,vstawal na wydawanie podr6zy Raczynskiego 
nie w kraju ale za granicq,, i przy pomocy artystow 
obcych . Alec wolno bylo autorowi z wlasnem dzie
Jem robic cokolwiek mu si~ podobalo, choc z dru .. 
giej strony znowu zarzut Lelewela mial sw~ zasa
d~ i slusznosc. Z tego pod.twignC!l si~ potem Ra .. 
czyi1ski., wpadajq,c w rzecz gorsz~, bo omarowsk~ 
niekiedy r~k~ patniqtek przeszlosci naszej si~ do
tykal. Pami~tniki history?zne sq, wlasnosciq, ogo
lu: zmieniac ich, a tern bardziej niszczyc, nikt nie 
rna prawa, bo byloby to swiQtokradztwem. Chocby 
chodzilo o slawQ przodk6w, to i wtedy dobre imi~ 
na ofiar~, przyszlosci na nauk~ poswi~cic trzeba. 

ic wymowic lub usprawiedliwic nie moze boga
tego wydawcy, ktory jedynie w widokach mozno-

, 
KSI~GA S""IATA. Cz. n. 1{. VI. 

wladczych lub osobistych wymaznje cnle nieraz 
karty w paxni~tnikach dziejowych, lub zmienia 
wspomnieoiom jego fan1ilijnym niepochlebne fak
ta Podobnetn postgpowaniem z wlasnoscif! ogolu, 
bo zhi.story~, nietylko zaciera si<a prawo do wdziQ· 
czno~ci ziomk6w, ale na ich jeszcze zarzuty nara· 
zac si~ lusznie przycbodzi. 

Po takin1 m~zu jak Edward Raczy11ski, kt6ry 
koniecznie u ilowal pozostac w pami~ci przyszlo
sci, wymagacby nalezalo izby w swoich wyda
niach, procz sun1icnnosci we wzgl~dzie calkowite
go oglaszania drukiem, i wszelkich innych dopel
nial warunkow. I tak np. co do Gabinetu 1nedatou; 
powinien by~ gl6wne autorstwo przyznac Alber
trn.ndemu; tlun1aczenia rzeczy dziejowych umiej~t .. 
nicjszym nalezalo powierzac pi6rom; wreszcie 
obowi~zkiem bylo wi~kszq, ilosc bic egzemplarzy 
i po cenach przystQpniejszy ch powszechnosci pol
skiej je oddawac. Czemuz nakladca szano,vny, 
maj~c sobie nadeslanq, calq. pracQ GolQbiowskiego, 
blQdnie si~ ogrnnicza w 4-m tomie tylko ostatnim, 
jak go zowie, rokie1n 1794? Z tego powodu mamy 
dzielo defektowe, i Beyer musi dofotografowywac 
rzeczy opuszczone, ktore juz w jednolitosci nie 
zrownaj~ przeslicznie wydanej calosci dziela. Ta
ki pan mozny jak Raczynski, kiedy prawdziw~ 
chcial krajowi wyswiadczyc przyslug~ wydaniem 
jego dziejow poswiadczonych medalami, obowi~
zany byl najprz6d nie nakladac tak wysokiej, a 
wi~c malo-przyst~pnej ceny; powt6re, przy wyda
niu tak wainej pracy nie nalezalo przestac na sa
mym prawie kat.alogu .Albertrandowym, ale zawe
zwac uczonych numizmatykow i zbieraczy meda
low, ktorych tylu jest w kruju naszym, i z ich po
moctl: dopiero krytycznie wypracowane dzielo 
w obieg publiczny puszczac. Tegoby niezaprzecze
nie sposobu jqJ SiQ kazdy oswiecenszy ki~garz, te
go wiQc tern sluszniej z~dac mozna bylo od takie
go mQia, kt6ry nawet swoj w!asny zbi6r medal6w 
posiadal, a wiQC jako prawdziwy milosnik do tej 
pracy przystq,pic byl winien. 

Opr6cz Ga!Jinetu, inne wydania Raczynskiego 
zadn~ pi~knosci zewn~trznej nie odznaczaj~ siQ ce
ch~. Nietylko z przepysznemi wydaniami Tytusa 
hr. D1.ialynskiego wytrzymacby nie mogly poro
;wnania, ale wielu zwyczajnych spekulantow i ksi~
garzy staranniej swe nak!ady drukuje. W Obrazie 
naprzyklad Pstrokonski wydany w wi~kszym for
macie, i prawdziw~ pstrociznQ zbioru dwudziesto .. 
tomowego stanowi. !nne tomiki cienkie, drobne, 

14 
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dobre dla spekulant6w nowiniarskich, coby radzi 
byli kaide dzielo na kilkanascie podzielic tomi
czk6w, aby wi~ksz~ zan, stosownie do ilosci niby 
tomow, polozyc cen~. 

Mimo podobnych niedokladnosci, nie umniejsza
my wcale nieposledniej zaslugi jak~ Raczynski 
w przysporzeniu ksit!g waznych czytelnictwn pol· 
skiemu i dziejom polozyl. Ale pod wzgl~dem hoj
nosci i przepychu w wydawnictwie zawsze wyzej 
naden przyjdzie postawic Dzialynskiego. Ten 
ostatni bowiem drukuje tylko takie dziela, kt6rych
by si~ zaden ksi~garz nie podjq.l, pod ktoremi zda
waloby si~ nawet iz sily pojedynczego czlowieka 
upascby powinny; a mimo to Dzialynski wytrwa
losci~ sw~ dokonywa tych prac olbrzymich, za 
kt6re nietylko obecnosc, ale i przyszlosc wdzi~cz
n~ mu b~dzie. Wydawnictwa zas malych dzielek, 
aczkolwiek tresci~ wainych, jakie po wi~kszej 
cz~sci ogJaszal Raczynski, podjt!lby si~ z ochotCJJ 
kazdy ksicagarz. Nie za wydrukowanie wi~c, ale 

za wyszukiwanie rzeczy tycz~cych si~ dziejow, Ra
czynski Edward chlubne w pismiennictwie pol
skiem zajmuje stanowisko 1

). 

1) Nic jest tu moie stosowne miejsce do anegdotek i bons 
mots; ale ie to si~ odnosi do imienia Raczynskich, nie od rz.e
czy wiQc b~dz.ie przytoc7iyc. Oom gdz.ie si~ d.zis miesci Kom
mis~ya Srrawiedliwosci naleial niegdys do flaczyilskich i mi&l 
nepis: Patac Raczynskich. Jaki& wi~c dowcipnis dopisat 
dwu-wiE~rsz: 

,,Pier·wsz.y patac i m ieniow i, 
Ph~r\vsze imi~ pafacowi. "" 

Obrazony wlasoiciel, sctdzcto ie to jest przytyk do gmachu 
dose matego na palac, kaza! poprawic napis i potozyc tylkc• 
,Do1n RaczyJtskich." Znowu Jednak znalazl si~ dwuz.nacznik 
wypisany na pafacu i powtarzany po miescie: 

,Dwa sq do7ny rowne \V posrodku We~ rSZ8V\Ty: 
,J eden Do1n Raczynski cb, a drugi popTawy." 

Zniech~ceni tern Raczynscy, kazali caly dom odno,vic, 
zniesc ws2elkie napisy i pomalowac go r6iowo. Wtedy zn6w 
po raz trzeci popisano na scianach i gloszono w \Varszawie, 
• ze: 

,,La maison Raczynski a rougi pour 
Ia premiere fois. '' 

Bylo tow czasach ksi~ztwa warszawskiego, kiedy panowar 
j~zyk francuzki. 

WNIJSCIE NA G0RJt CHIMBORAZO. 
(Dnia 3 tis top ada 1856 roku. ) 

l{iedy uczony Humboldt, z przyjacielem swoim Dnia 211ipca, przebywaj~c plaskowzgorze An·-
Bonplan, w czerwcu 1802 r. usilowali dostac si~ na dow dla udania si~ do Qnito, stan~Jismy u stop o
wierzcholek Chimboraza, snieznica jakas ostrokr~- wej gory wspanialej. Poswi~cilis1ny dwa dni na 
gowa nieprzebyt~ sta,vila im zapor~4 Zdolali dojsc zbadanie jej kontw"o\v za pomoc~ dalekowidza i 
tylko do 5.909 metr6w na tej gorze olbrzyrniej, wyszukanie drogi, ktora prawdopodobnie mogla 
uwazanej wtedy za naj,vyzszq, naszego globu. Bylo poprowadzic nas do celu. 
to pierwsze vv tym wzgl~dzie pokuszenie, Na pierwszy rzut oka droga obrana przez panow 

Trzydziesci lat pozniej, d. 16 grudnia 1831 r., p. Humboldt i Boussingault zdawala nam si~ najla
Boussingault na tej samej gorze dotarr do 6.004 twiejsz~; lecz zapora skalna, ktora wstrzymala tych 

· metrow, to jest o 95 1netr6w wy.lej jak dwaj jego dwoch znakomitych uczonych, a ktor~ dokladnie 
poprzednicy; ule, podobnie jak oni, wstrzymanyn1 moglismy rozroinic, widocznie zadnego nie przed
zostal natura1nemi zawadami. stawiala wyjscia. Okr~zywszy wi~c prawie calko-

Opisy tych slynnych podroznik6w zdawaly si~ wicie niedost~pnego olbrzyma, ruszylismy do Qui
zadnej ich nast~pcom nie zostawiac nadziei. l\limo to, odkladajG1c na pozniej wykonanie swojego za
to wszakze w roku uplynionym dwaj nieustraszeni miaru. 
badacze, Francuz J uliusz Remy i Anglik Brenchley, Zwidziwszy Pichincha, Cotopaxi i inne wierz
postanowili raz jeszcze odwazyc si~ na to trudne cholki Andow, d. 2 listopada wrocilismy do stop 
przedsi~wzi~cie. Sprawozdanie ich z tej wyprawy, Chimboraza. Na wysokosci 4. 700 metr6w rozlozy
ktora powiodla si~ najszcz~sliwiej, tyle zajmuj~- lismy si~ obozem, w miejscu gdzie droga do Rio
cych zawiera szczeg6l6w, iz niepodobna przeczy- bamba krzyiuje si~ z drogq. do Quito. Zamiarem 
tac go bez zywego zaciekawienia. Podajemy wi~c naszym bylo nast~pny dzien poswi~ci6 zbieraniu 
tu w skr6ceniu wlasne slowa pana Remy. I roslin i polowaoiu na jelenie i ptaki, a zarazem 
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upatrzyc przejscia ktoremiby najdogodniej dostac Posuwanie si~ nasze w gor~ odbywalo si~ tak 
si~ moina na szczyt gory. Ogromne urwisko, za- szybko, ze kilknkrotnie byli ·my zmuszeni przysta
wieszone nad naszemi glowami, ochranialo nas od n~c dla spoczynku i odetchniQcia. Pragnienie tak
.o&trego wiatru pol-nocno- wschoclniego. l)o polu- ~e niezmiernic nam dokuczalo, i aby je ugasic, 
dniu dcszcz padal; lecz z zapadni~ciem mroku nie- trzymali.~my ci~gle snieg w ustach . Nic czulismy 
bo wyiskrzylo si~ myriadami gwiazd, i Chimborazo j ednak zadnego :t owych symptornatow chorobli- · 
w calej swej wspanialosci odrysowal si~ na ciemno- wych, o jakich m6wi~ podr6znicy co na wysokie 
bl~kitnem, blyszcz~cem tie nieba. w tQpowali gory. 

Dnia 3 listopada, o godzinie 5 rano, zostawili- Po kaidyn1 oupoczynku chwilowym ruszalismy 
smy ob6z pod straz~ naszych ludzi i ruszylismy na dalej z pono,vionym zapalen1, ?; rodzajctn zawzi~
zwiady, zabrawszy z sob~ maszynkQ do kawy, dwa to ~ ci, ktor<! nas przcjmowoJ '\vidok blizkiego celn. 
termometry, bussol~, zapalki i tytun. Niewielkie, PrzekonalisnJy sjQ dowoclnie zc w takich "vysoko
l ecz nastrzQpione urwiskan1i wzgorze, oddzielaj~ce sciach powictrze rna jeszcze dosyc gQstosci, aby 
nas jeszcze od krainy wieczys'tego snicgu, ty1e na nie przeszkadzac wolnemu oclclychaoiu, i ze nie
samym wstQpie przedstawialo trudnosci, zc dwaj bezpieczue przypadlosci njekieJy w nich doswiad-
towarzysz~cy nam krajowcy wrocili do obozu. czane z inncj pochodzic muszq. przyczyny. 

"V drapu wszy si~ na to wzg6rze, postQpowalismy Zaczynulismy, postQpuj~c coraz 'vyzej, g6rowac 
dalej piaszczyst~ dolin~, zkqd n1ogli~my juz dokla- nad szczytami l(ordiller6w, guy '\V oddnleniu lek· 
dnie widziec wierzcholek Chimboraza, calkiem bez- kie wyziewy, podobne z razu do przejrzystych 
chmurny w tej chwili. 0 6-tej znajdowali ~n1y si ~ sieci pajQczych, przybraly stopniowo k ~ ztalt bia
juz posrod sniegow, i zapomnielismy o strudzeniu lych platkow, kt6re coraz si~ rozszcrznj~c i zg~
na widok kolibro\v przelatuj(!eych nad naszemi szczajq,c, pokryly 'vkrotce znacznq_, CZQSC '\vidokr~
glowami i taczajq,cych napowi etrzne boje. Nie- gu. 0 8-mej tuman zblizyl si~ do Chimboraza i 
mniej zdzi wilo nas napotkanie w tej mroznej atmo- w kilku n1inutach zstC!pil az ku nam. Nie ,viclzi eli
sferze kwitnqcycb roslin z rodzaju gwozdzikowa- Hmy jui wiorzcholka gory, Iecz mimo to nie usta
tych, baldaszkowatych i krzyzowych, oraz gory- wali smy w usilowaniu aby go dosi~gn~c . 

czek (gcntiana) z wie1kierni czerwonemi kwia- 1\!lgla 7.apndala coraz g~stsza, tak iz na dwad~ie· 
tami. ~cia kroko\v nic juz ro~poznnc nie IrJoglismy. 

Po polgodzinnym pochodzie przcz sniegi roslin- 0 wpol do dzi cs1Q.tcj otaczala nas ciemnosc prnwie 
nose nagle znikn<tla, i nie spotykalismy juz odt~d znpelna; w nnclzici jednak zc slady stop naszych 
nic zywego, prOCZ dwoch kuropatcw i mchow '\V Sniegu u}atwiq, nam powrot, zapami~ta}e ltroczy
gdzieniegdzie porastaj~cych na skalach. Poprze- lismy dalej. Co chwila musielismy radzic siQ bus
dnio jeszcze zebrali sn1y nieco suchych gal~zi krze- soli, dla uniknienia przepasci, kt6r~ potrzeba hylo 
wu zwanego przez krajowcow chuquiragua, kt6.. zosta,vic na prawo. 
rych wi~zkQ kazdy z nas nosil na plccach. Zda.walo nam sig ze pochylosc staje si~ Jagod-

Musielismy jeszcze przebyc 'vysokCl skal~ tra- niejsz~, odclychalismy swobodnicj i post~powali 
chytowq, z ktorej szczytu wierzch oJek Chimbora- z mniejszem '\vysileniem. l-Ink jakis przerywany 
za wydal nam si~ tak blizkim, ze spodzicwali:-my rozlegal siQ w oddaleniu. Przypisywali smy go z ra. 
~i~ dosiggnQu go w pol godziny. Ze skaly tej zst~- 1 zn "\vybuchowi Cotopaxi, lecz wkrotce donosniej 
pili ~my zn6w w sniegi coraz gl~bsze, ale tak twar· szy loskot przekonal nas ze to burza srozy siQ pod 

• 
de iz stopy na::;ze zaledwo na d\va calc w nich si~ nam1. 
zapadaly, co naturalnie wielk<! bylo dla nas ulg~. \V obawie a by grad albo snieg nie przysypal 

niroz ilnie nnm d opiekal w r~ce, a szczegolniej sladu na zycll krakow. postanowilismy z zalcm za
w nogi. Pochylosc gory stawa!a siQ coraz strom- brae si~ do powrotu. Roznieciws7;y ogien z galQzi 
zq., l ecz sily nasze ozy\viala nadzieja. Zdawalo chuquiragna, stopilismy nieco sniegu w n1aszynce 

si~ ze gdy zboczymy nieco w prawo, potem w le- do kawy. 0 d7.iesiqtej termometr, ktory w wyso
wo, a nukoniec podq,zymy prosto ku \Viercholko- k osci pi~ciu stop nad sniegiem wskazywn} }, 70, 
wi, nic j ni nie wstrzyma naszego pochodu. Na le- zanurzony w wodzie wrzC!cej Joszedl do 77,5. o. 
wo wprawdzie sterczala jakas scianu lodowa, ale Ukonczywszy rnasze spostrzezenia, ruszylismy 
Jatwo na pozor bylo jq, omin~c. pospiesznie w drog~ powrotn~ i stanEJlismy szcz~-
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sliwie w obozie okolo pierwszej po poludniu. 
Grzmot huczal prawie bez ustanku, a blyskawice 
w~zowe swe gzygzaki rysowaly na szarem tie nie
ba tak olsniewajeJ:co i zarazem "vyraznie, jak to 
gdzieindziej widziec si~ zdarza tylko na obrazach. 

Okolo godziny trzeciej straszliwa nawalnica de
szczowa i gradowa napadla nas mi~dzy skalami, 
nie ustaj~c przez reszt~ dnia i noc cn.l~ . W oda si~
gala nam do kolan, a nazajutrz rano wszystko w o
kolo zasiane bylo gradem. 

Oznaki nowej burzy nie dozwolily nam ponowic 
wczorajszych usilowan. Zwin~li ~rny oboz i z po
spiechem schronilismy si~ do Gnarandy, dok~d 
przybyli~my o godzinie trzeciej po poludniu, po
srod mgly nieustannej, ktora pozba\vila nas w tern 
miejscu jednego z najpi~kniejszych widokow na 
' . . 
SWieCie. 

Obrachowawszy spostrzezenia swoje, przekona
lismy si~ z zadziwieniem ze nie wiedz~c o tern do
sifJglismy rzeczywiscie wierzcholka Chimborazo. 
Wedlug zasad naukowych kazdy stopien r6znicy 

mi~dzy wzniesieniem si~ n1erkuryuszn w termome
trze stustopniowyn1, zannrzonytH w \Yodzie 'vrzq,· 
cej w punkcie danym, a takiemz wzniesieniem si~ na 
poziomie (nad brzegie1n morza), odpowiada wyso
kosci 290,8 metrow. A ze, jak wspomnialem wy
zej, w miejscu z ktorego zmuszeni bylismy powro
cic termometr zanurzony w wodzie \Vrzq,cej wska· 
zywal 77,5, otrzymamy wi~c formul~ 1 ): 

X== (100-77,5) (290,8) czyli 
22,5 X 290,8 == 6. 543 

metrow jako wysokosc prostopadl~, bezwzgl~dn~ 
do kt6rej doszlismy na Chimborazo. Cyfra ttl do
wodzi ze bylismy rzeczywiscie na wierzch0lku go
ry, ktorej wzniesienie nad poziom morza. podlug 
triangulacyj Humboldta, wynosi 6.544 metrow. 
Wszelako, jak~bykolwiek wiar~ przywi~zywano do 
naszych obliczen, zawsze przynajmniej pozostaje 
prawd~ niezaprzeczon~, ze szczyt tej olbrzymiej 
wynioslosci moze bye dosi~gni~tym. 

1) .¥ znaczy tn '"ysokosc szukanC}. 

PI.A.SZ C ZK 1. · 

l{toz ogl~daj~c albumy historyi naturalnej, lub 
tez przebiegaj~c wspaniale sale muzeow wszech 
tworo\lv przyrody, nie zachwycal si~ rozmaitosci~ 
tych licznych ksztaltow, w jakie ulozyla si~ mate
rya ozywiona wszechmocn~ wol~ Stworcy; lecz 
zarazem ktoz nie zwrocil uwagi, iz pomiQdzy ty
si~cami tworow obdarzonych najprzyjemniejszemi 
form ami, istniej & i takie, kt6rych postac wz budza 
przestrach, wstr~t, a niekiedy obrzydzenie. 

Podobne jednak uwazanie przedmiotow natury 
jest tylko wzgl~dnie sluszne, owe bowiem istoty 
wstr~t wzbudzaj~ce s~, tak jak wszystko w przyro-

. dzie, doskonale, i tylko odst~puj~c od typu jakismy 
sobie utworzyli o pi~knosci, wydaj~ si~ monstrual
nemi. Zapewne zaden estetyk nie dowiedzie 
w czem lezy owa brzydota tworow powszechny 
wstr~t budz~cych, lecz zarazen1 trudno jest zaprze
czyc iz istniejq, zwierz~ta z kt6rych pi~knosci~ nie
podobna si~ pogodzic i ktore w oczach ogolu na 
zawsze pozostan~ godlami brzydoty, przestrachu, 
lub pogardy. Dziwna rzecz jednak, od tego po-
wszechnego mniemania zdarzaj~ sifJ odst~pcy, znaj-

duj~cy pewn~ przyjemnosc w ksztaltach potwor
nych tych istot, ktore wybrykieru natury nazwacby 
mozna. Znalen1 j ednego takiego dziwaka, \Veale 
nieb~dqcego nawet naturalistq., a jednakze z nami~
tn(! gorliwosci~ zbieraj4cego to wszystko co odra
zaj~ce ksztaltem, co szkodliwe przymiotarni. 

Zbior jego szczegolnie obfitowa! w pot,vornosci 
z panstwa gad6w i ryb; przyroda bowiem, wysili
wszy si~, ze tak powiem, na pi~knosc form dwoch 
pier\vszycb gromad zwierz~t kr~gowych., dwom 
drugim poskC!pila tego daru w wielu razach. Po
mi~dzy temi licznemi tworami brzydoty krolowaly 
monstrualnosci'! chrzq,stkowate ryby, pospolicie 
Rojtnni, a daleko lepiej po polsku Ptaszt:Jra1ni 
przez pana Antoniego vVug~ nazwane, kt6re ,v mu
zeum owego dziwaka poraz pierwszy w tak licz
nym i kompletnym doborze widziec mi si~ zda
rzylo. 

Zeszly si~ tu potwory ze wszystkich morz swia
ta, a rozci~gn~ly niezgrabne cielska na kilku pul
kach, gdzie im si~ dobrze mozna bylo przy
patrzec. 
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\Vidz(!c moj~ ciekawosc, gospodarz owego brzy
docie poswi~conego miejsca udzielil mi oddawna 
ze starannoseiq, nmatora zbieranych notatek o tych 
ciekawych potworach. Byly to wypisy z najroz
maitszych dziel, bez .iadnej robione krytyki. Oczy
sciwszy jednak owe notaty, zlozylem trc sciw~ wia
domosc o rybich monstrualnosciach, i t~, w wyjQ
tkach ograniczaj~cych si~ do plaszczclr, do wia
domosci czytelnikow podaj~. 

,,Zwyczajnie do wyrazu ,ryba·' przywi~zujemy 
pewne poj~cie o ksztalcic tych stworzen, poj~cie 
wyrobione widokiem. gatunk6w ktore si~ zwykle 
pojawiaj~ na naszych sto]ach, lnb polnwiaj~ w rze~ 
kach j sadzawkach. Otoz jezeliby kto takie poj~
cie o ksztalcie ryby chcial zastosowac do morskich 
potworow, a szczegolniej do plaszczek, zbl~dziJby 
bardzo i wyobrazenie jego o tych i~totach byloby 
~upelnie falszywe. - Cialo plaszczek, wbrew po· 
wszechnemu niemal prawidln, jest splaszczone po
ziomo i wyglq,da jak deska z kilku cz~sci zlozona. 
Piersi u tych dziwotworow rozci'!gaj& si~ szeroko 
i wraz z przytykaj'!cemi do nich cz~sciami obejmu
j~ brzuch dlugi i w~zki. Najzabawniejsze poloze
nie maj~ oczy, gdyz znajduj~ si~ literalnie na 
grzbiecie, a pysk i otwory skrzelowe na przeciwnej 
stronie, na brzuchu. Pletwy tulowowe odsuni~te 
zostaly na tyl ciala, tak iz znalazly sif2 na ogo-

• nte. 
,,Niema zapewne nic obrzydliwszego jak pokry

cie tych ryb; skora ich bowiem nie jest zabezpie
czona lu sk~h ale pokryta nask6rkowat<1 blon~, lub 
zupelnie gladka. Lecz nie' zle SiQ wyrazilem,
zabezpieczona jest i pokryta matery<:J: tlustawq,, ga
laretowatq, i niechlujnq,, a b~d~c~ wyziewem sk6r
nyn1 w obfitosci si~ nn.gromadzajCA-cym. PJaszczka 
posiada z~by, ktoremi napastuje swq, zclobycz, na
leiy bowiem do nader drapieznych zwierzq.t. lecz 
z~by te nie wyrastaj'! z z~bodo!ow, ale osadzone 
sq. na sko rze pokrywaj~cej szcz~ki. Skielet u pla· 
sz~zek, jak n wszystkich pokrewienstw gromad~ 
ryb chrz~stkowatyeh kladajC!cych,mi~kki, z chrz~
stek zlozony; kosci czaszki niedobrze oznaczone, 
a inne niezupelnie kompletne. Pletwy piersiowe, 
zlozone z licznych stawowntych promi cni. tworz~ 
po obn bokach ciala dwa duze, fantastycznie wy
stajq.ce skrzydla. Szczegolnie ciekaw~ rzecz~ u 
tych stworzen jest sposob zaplodniania jaj i tako
wych \vyl~gania. Natura w jednej bloniastej ko· 
morce pomiesciJa organa do "Tydawania mlodych, i 
zarazem uczynila j~ miejscem zbierania si~ pl'yn-

• 

nych i stalych odchod6w plaszczek. Samico maj~ 
jajovvod urzq.dzony w taki aposob, iz jedne gatunki 
s~ jajorodne, a drugie jajo-zyworodne. Zaplodnia
nie mi~dzy temi potworan1i nie jest latwe, i samice 
prawie uigdy na raz nie wydaj~ 'vi~cej nad clwa
nascie do piQtnastu mal ych jaj. J aja te sq, bardzo 
proste i znacznie si~ rozni~ bud ow~ od jaj ry b osci
stych. Kazde z nich przedstawia rodzaj kieszeni, 
utworzonej z blony silnej i przezro~zystej, ksztal
tu kwadrato\vcj poduszki, z czterema rogami ozna
ctonemi przez szn urki, ktoremi bylo jaje przymo
cowane do jajowodu. Jaja te nie rozwijaj~ si~ 
wszystkie na raz, i naturalnie te kt6re s~ polozone 
bliiej otworu, bywaj'l! najprzod zaplodniane, a sto
sownie do urzeJ-dzcnja jajowodu albo oddzielaj~ si~ 
i plywaj~ wolno po morzu, gdzie je niekiedy ryba
cy znajdnj~ i nazywaj~ 1'1torslriemi 1nyszlrami, albo 
tez pozostaj'l! w lonie matki tak dlugo, az si~ pro
ces wyklucia w zupelnosci odb~dzie i plod pod 
postaci~ rybki wychodzi. · 

,Ograniczone rozwijanie si~ jaj, tudziez liczni 
nieprzyjaciele pomi<2dzy potworami morskiemi, za .. 
pobiegaj~ zbytecznemu rozmnazaniu si~ plaszczek, 
ktore przed niebezpicczenstwem w szybkiej uciecz .. 
ce szukaj~ ratunku. Lecz i plaszczkom nie zbywa 
na zarJocznosci, a pozywienie ich stanowi~ mate
rye zwierz~ce.'' 

Teraz najwlasciwiej byloby przedstawic kolejno 
wszystkie rodzaje pokrewienstwo plaszczek skla· 
dajt!ce; byloby to bez w~tpienia rzecz~ nader cie
kaw~; wszelako nie uczynint tego, ale zajmiem si~ 
skreslenjem rysu \vlasciwych plaszczek, ktorych 
dwa gatunki przedstawione s~ na obok dol~czonej 
tablicy. Wracamy wi~c znow do notatek naszego 
amatora dziwotworow i ci~gniemy dalej history~ 
wlasciwych plaszczek. 

,Plaszczlra wlasciwa (Raja Cuvier) znan~ jest 
od bardzo dawnych czasow, a nawet byla przed
miotem licznych bajek marynarzow, z ktorych cz~sc 
przeszla do pism dawniejszych naturaljst6w. Ksztal
tem swego ciala nie rozni si~ od innych plaszczek, 
jest bowiem deskowata, mozna powiedziec czworo
kanczasta, cienka. Z przeciwnej strony pyska i 
oczow, jak zwykle na grzbiecie polozonych, wy
rasta z posrodka licznie zgromadzonych pletw 
dlugi ogon, nadaj~cy plaszczce szczegoln~, szynko
wat~ postae. Cztery pletwy poboczne i dwie 
grzbietowe w ksztalcie skrzydel okalaj~ nasad~ 
ogona i zapewniaj~ plaszczkom najdzielniejszy 
8rodek pr~dkiej ucieczki, gdyz s~ mocne i dlugie. 
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Piersi u tych dziwnych istot sq, mi~siste i szero
k.ie, a paszcza, rowniez szeroko rozlupana, uzbro
jona jest szeregiem z~bow. Wiele jest znanych 
gatunkow plaszczek zyjq,cych w n1orzach eruropej
skich, lecz najwi~ksze i najpotworniejsze zamie
szkujq, strony g0r~ce. s~ to, jak powiedzielismy, 
ryby niechlujne, .Zarloczne i mi~sozerne, gdyz po
zywienie ich sklada siQ z malych zwierze).tek mor 
skich.'' 

Wierzchnia figura na obocznej tablicy przed
stawia ciekawy gatunek zwany: l )laszczlra pazurza
sta (Raja clavata Linn.). Cialo tego potworn pra
wie czworokanczaste, bardzo spla ·zczone, tnalemi 
plaskiemi zq,bkami pokryte. Takiez zqbki male i 
jeden dlugi umieszczone SC1 \V pletwie koncz~cej 
o.gon. Pletwy brznchowe powstaj~ z dwoch nie
rownych platow. Pi~c otworow skrzelowych leiy 
z kazdej strony poprzecznie poza pyskiem, prawie 
w j ednej linii. 

Barwa chropowatej skory brunatna, z okr~glemi, 
bialawemi i czarnemi plamami. Cala powierzchnia 
g6rna pokryta j6st ostremi kolcami, kt6rych rz~d 
idzie przez grzbiet i pokrywa licznie caly ogon nz 
do konca; dwa kolce lez~ nad pyskiem, po je-

dnym zn11jduje si~ nad oczami, a po trzy obok 
tychze. 

P!aszczka ta rna do dwunastu stop d!ugosci; za
mieszkuje enropejskie rnorza. Jest to potwor na
der zarloczny, lobo mala jego paszcza nie pozwala 
mu duzyoh morskich stworzen polykac; musi si~ 
wi~c kontent6wac malemi rybkami i krabami, kt6-
re stanowi~ glowne jego pozywienie. Polawiajq 
si~ te ryby juz w siecie, juz na w~dy, w znacznej 
ni€kiedy obfitosci, szczeg6lniej na brzPvgach Wloch· , 

Swieze ich miQso j est twarde i posiada nieprzyje-
mny smak. 1V Norwegii mi~sa ich pra\vie nigdy 
nie jedz~, ale wytapiaj~ z niego pewnC! ilosc 
tranu. 

Spodnia figura na tejze tablicy przedstawia dru· 
gi gatunek, zwany Pta~zczkq okJ'qg·lawq (Raja ru
bus Linn.). Podobnie jak i poprzednia pokryta jest 
kolcami, lrtore po dwa do trzech w rz~clzie stoj'!-. 
Pletwy poboczne s~ gruzlowate i ostre. Barwa 
sk6ry ciemno-zolta, brunatno-plamiasta. Nie j est 
tak wielka jak gatunek poprzedni, wazy do 20fun
tow, i zyje prawie we wszystkich n1orzach, mia
nowicie w Poln.ocnem. Mi~so rna lepsze niz po
przedni gatunek. 

CYWILIZACYA WYSP SANDWICH. 

Ze wszystkich panstw europejskich maj~cych i niejednej niesprawiedliwosci lnb samowolnosci 
marynarlci, a skutkiem tego i stosunki z innemi staje na przeszkodzie. Tylko wplyw ten, ze siQ tak 
cz~sciami kuli ziemskiej, niew~tpliwie Anglia i wyrazimy, jest oderwany i metafizyczny. Francya 
Francya wywieraj~ najwi~kszy wplyw na inne na- znan~ j est wsz~dzie przynajmniej z nazwiska, bo 
rody. Jednak.ie pomi<adzy wplywem jednego a podpisuje traktaty, chociaz te zwykle przez d}ugi 
drugiego z tych mocarstw jest znakomita r6znica. czas nie bywajC! wprowadzane wwykonanie, bo od 
Wplyw Anglii jest tern pot<azniejszy, ze dziala czasu do czasn, gdy si~ rna gdzie dopelnic jaki 
w sposob czynny, dotykalny i przy pomocy indy· czyn niesprawiedliwy, wydaje swemu konsulowi 
widuow. 1\fieszkancy odleglych krajow znaj~ pot~- rozkaz zaprotestowania i oporu. J ednak 'vply'v 
g~ Anglii nie ze slyszenia; \viedz~ czego si~ trzy- Francyi nie n1a, tak jak wplyw Anglii, owego po
mac, doznawszy oporu silnych pi~sci angielskich· d\vojnego punktu oparcia w rz~dzie j narodzie. 
Ialt wi<ac Anglia reprezentowana jest wszgdzie, Zt~d wynika bardzo szcz~sliwy, a razetn bardzo 
nietylko w spos6b urz~dowy, l ecz i \V sposob rze- smutny skutek. Francya wywiera na narody jakis 
.czywisty, przez swoj narod. 1Vielka tajemnica ze - urok tajemniczy, nieokreslony, i dzi~ki temu czy· 
wnQtrznej sily Anglii nie l ezy w j ej imieniu, lecz sto rz~dowemu wplywowi, przy oboj~tnosci j ej 
w jej obywatelach: zupelny kontrast z Francyq,, obywateli na sprawy polityki zewn~trznej, rzadko 
ktorej wplyw gruntuje si~ nie na obywatelach, ona w nich czynny bierze udzial i dlatego malo rna 
lecz na rz~dzie. Jednak nie zapoznawajmy ze, zajsc osobistych. Jezeli j ej siQ nie lQkaj~, za to 
wn~trznego wplywu Francyi; jest on nader wielki nikt do niej nie cznje nienawisci, a czasm ~nawet, 

I 
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gdy zaj d~ jakie przykre okolicznosci, pokladajc;!. 
nfnosc w jej opiece. Procz wyj~tk6w nielicznych, 
gra ona prawie na wszystkich morzach i we wszy
stkich wypadkach tylko rol~ posrednika .. Mala Iicz
ba narodow kt6rerr1i sifJ opiekuje, niewielkie 
upodobanie w wychodztwie i stosunkowa ni.iszosc 
jej handlu w odleglych krajach nie pozwalaj~ jej 
dzialac inaczej, jak tylko w roli bezinteresownego 
p osrednika, a tym sposobem u obcych zyskuje zo.u
fanie. Chiuczycy, Indyanie, i Gauchowie czasem 
szydz~ z Francuzow; lecz za to nie maj~ oni do 
znie-.;ienia ty le nienawisci i przyjazni, ile Anglicy 
rzeczywiscie znosz~ z t~ spokojnq, obojQtnosei~, 
ktora tak znakomite przynosi in1 korzysci. 

Wypadki jakich wyspy Sandwich od 1at dzie
si~ciu staly si~ widowni~ najdowodniej ten fakt 
potwierdzajC!. Tu si~ odbija dokladnie charakter 
obu wplywow, angielskiego i francuzkiego. Od
kryte w r. 177 8 przez Cook'a, wyspy Sandwich, 
b~d(!.ce az do niedawnyeh cza~ow dla Francyi 
prosto punktami geograficznemi, zostaly w poczq.
tkach zaraz zBj~te i eksploatowane przez Angli
kow. Okr~ty Vancouver' a zostawialy na nich, jak
by szyldwachow cywHizacyi, swych majtkow, 
ktorzy nast~pnie stawali si~ powiernikami i pier
wszemi ministrami tamtejszych kr616w. l{osciol 
takze anglikanski wys1al tam swoich missyona
rzow, dla wszczepienia w mieszkancow cywiliza
cyi, ktora, jak si~ zdaje, dzjala na nich zab6jczo, 
bo tysit1cnmi od niej urniernj~. SkrQpowani tym 
podwojnym wplywem, politycznym i religijnym, 
k r ajowcy wkrotcc uczuli si~ tak zalezncmi, ze 
krol i krolowa tych wysp, wypelniaj'!c rady agen
tow angicl kich, uznali obowi~zkiem swoim zlo
zyc hold d worowi, ktorego w i tocie byli 'vassala
mi. Pzyby li wi~c do Anglii i tam poumicrali. I\a
pitan angielski, lord Byron, przewiozl ciala icb 
krolewskich mosci na ziemi~ rodzinn~, ustanowil 
regenc Y<l i oglosil krolem krewnego z1narlego mo
narchy. Przcz dlngie lata wplyw angie I ki dzia
lal tam milczkiem, i to tern wygodniej , ze mu za
dn e inne mocarstwo nie sta,valo na przeszkodzie. 
vV rcszcie r. 1840 nastC!pil wypadek, ktory wyra
zn ie objawil S\viatu ze Anglia do i~gln celu S\Vej 
ci erpliwej polityki: mamy tu na mysli ogloszenie 
niepodlegloscj. Naczelnicy i narod ,vysp sand
wichskich ulozyli sobie deklaracyq. praw, ustano
wili konstytucy'! na wzor angie1skiej i kazali j(!. pod
pi sac krolowi. Od tej epoki archipelag hawaj ki 
rz~dzi si~ systematem reprezentacyjnym. W tem 

nie widziemy nic zlego. Ale p. I-Iill, podroznik an
gielski, z opowindan ktorctgo poczerpnQlismy niniej· 
ze wiadomo ~ci, na,viasowo tylko wspomina o tym 

fakcie; wolelibysmy icby wi~cej zwr6ci1 nan uwa
gi i objasnilnas czy ci nai\vni· dzicy dobrowolnie 
oglosili swojc prt~\va i obowi~zki. Chcieliby ~my 
poznac czy micszka!1cy O·wyhei i innych wysp sa
mi z . iebie 'vynalczli systemat r6wnowagi wladzy 
i monurchii ograniczonej. Jaklcol wick bC!-dz, z re
wolucyi tej wyplynQly dla Anglii d\va rczultaty: 
najprzod dowiedziony zostal fakt ie j ej rady byly 
tam przewazne; powtore, z tych \vysp, ktore mo
gly si~ stac lupen1 pierwszego lepszego panstwa 
morskiego, zrobili oni kraj niepodlegly, porz~dnie 
administrowany, maj():CJ SWOj wlasny rz(!d, jak uzi
siaj mowiq., i z ktorym kazde panstwo powinno 
utrzymywac stosunki polityczne, tak jak si~ to 
dzieje w Europic. Anglia uznala nowy rz~d, we 
dwa lata po ustaleniu si(J jego, i podpisala <leklara
cy~, ktorq, sig zobowi~zala nigdy nie zawladn~c ani 
j edn~ czC!stk~ terr.ytorium wysp sandwichskich. 
Rz~d francuzki, bQd~cy w6wczas w scislych zAn
gli'! stosunkach, podpisal rowniez tQ deklaracy~, 
a tak niepodleglosc wysp Sundwich zostala utrwa
lonq, przez dwa glowne w Europie mocarstwa 
morskie. 

Ale co w gruncie znaczyla ta deklaracya i cze ... 
go dowodzila? Oto tego, ze uznanie niczawislosci 
moze bye takzc rodzajem protektoratu; znaczyla 
zas szczegolnicj to, ze Anglia zabezpieczala siQ na 
przyszlosc. Jakkolwiek deklaracya usuwala wszel
k~ nawet mysl protektorg.tu nad wyspan1i, jednak 
go rzeczywiscie ustanawiala. Cozhy w istocie na
st~pil0 w ch,vili gdyby jakie inne mocarstwo chcia
lo zawladn~c archipelagiem hawaj skim? A.nglia 
bylaby wtcdy zmuszonq,, nawet w skutek samej de
klaracyi, oriekowac siQ kr6lem Kamehamch&. Wy
padki az nudto usprawicdliwily j ej przezornosc, bo 
1vlasnie na tom siQ oparla przed dwoma laty, gdy 
Stany Zjednoczone chcia!y opanowac te wyspy. 
W r. 1 43 nie mozna bylo przewidzicc odkrycia 
Kalifornii i 'vaznosci jakiej mialy nab rae w skutek 
tego wyspy Sandwich w handlu amerykanskim. 

:l iemniej j ednak bardzo bylo dla Anglii szczfJsli
wem, ze ta niepodleglosc, istniej~ca tylko z nazwy' 
zostala uznan~ traktatem. Przez deklaracye& z roku 
1843 i przez traktat handlowy kt6ry j~ w r. 1846 
zast~pil, Anglia osi(!.gn~la t~ podwojn~ korzysc, 
ze zabezpieczyla interesa swych krajowcow osia
dlych na tych wyspach i usun~la wspol-ubieganie· 
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si~ innych mocnrstw morskich, ktore prQdzej czy 
pozniej kusilyby sifJ takze o zawJadni~cie niemi. 
Osi~gn~la nadto t~ korzysc, ze si~ nie okazala 
przywlaszczycielk~ na sposdb ame1·y!ra1zslri i zast~
pila gwaltowny zabor powoln~ assymilacy~. Przed 
najsciem Amerykanow Anglicy byli jedynym naro
dem maj~cym na tych wyspach interesa wiQ.ksz ej 
wagi, Francy~ zas przedstawiali tylko j ej konsul, 
kilku ubogich missyonarzow i osada stncyi tnor
skiej. Anglicyprzeciwnie wprowadzili swych kra
jowcow do rady krolewskiej, zajQli wiele urz~dow i 
przedsta\viani s~ przez licznych kolonistow, planta
torowi nogocyantow. 'V takiem polozeniu rzeczy 
ogloszenia niepodleglosci wysp sandwichskich nie 
mozna uwazac ze strony Anglii za czyn ludzkosci. 
Zachodzi teraz pytanie jakn b~dzie ludnosc na ar
chipelago sandwichskim, po 'vygasni~ciu lndnosci 
miejscowej, (kt6re bardzo j est przypuszczalnem) i 
w takim razie jaki b~dzie rz~d na tych wyspach? 

Wplyw Anglii to ma do siebie, ze wspiernny 
przez dzialalnosc handlo'v~ i kolonizacyjn~ j ej oby
wateli, znaczy tyle prawie co zdobycie. Zupelnie 
inaczej rzecz si~ rna z Francy'!, kt6rej rz~d musi 
dzialac sam, bAz wspolnictwa narodu. Ogloszenie 
przeto niepodleglo~ci daleko j~ wi~cej kosztowa
lo i w wielu wypadkach znaczy tyle co utrata wszel
kiego wplywu. 

'l.'ak wiQc Francya wspolnie z Angli~ podpisaly 
deklaracy~, ktor~ nznano niepodleglosc wysp ~and
wich. Jezeli w tern jest bezinteresownosc, to nie
zawodnie ze strony Francyi. Podpisuj~c ten trak
tat, wyrzekla si~ na przyszlosc prawa okupacyi, 
a nudto zobowi~zala sifJ opiekowac niepodleglo
sci€1 krajowcow; nie rna tam bowiemswychpodda
nych, ktorzyby potrzebowali opieki. Handel jej 
jest tam nic nieznacz~cy; jedynym przedmiotem 
kt6ryby mozna zamieniac z krajowcnmi, s~ gorq.ce 
napoje; a wlasnie traktat, w interesie moralnosci 
publicznej, prawie je zabrania wprowadzac. 1\Iis
syonarze francuzcy nie s~ dosyc liczni, azeby mo
gli walczyc z protestantami. Rzeczywiscie wi~c 
traktat przyznaje Francyi tylko wplyw moralny, 
wplyw kt6ry niedawno dal jej sposobnosc prze
szkodzenia obcemu napadowi, co dlo. niej, mowi~c 
nawiasem, zadnej nie przynioslo korzysci, dla _L\_n

glii zas bardzo wi elkC!. 
Od kilku lat Anglicy napotykaj~ \V Ameryka

nach groznych wsp6lzawodniko,v. Odkrycie Ka
lifornii, ogrom marynarki i handlu Stano'v Zje
dnoczonych, ich swieze stosunki ze ''rschodem na· 
• 

daly wyspom sandwichskim wielk~ wartosc dla 
przedsi~biorczyuh yankees6w. Spostrzegli oni ie 
arcl1ipelag ten moze stac si~ wyborn~ stacy~ mor
sk~ dla okr~tow kalifornijskich. Zreszt~ grunt 
sprzyja tam zaloieniu plantacyj i uprawic plodow 
wlasciwych gor~cym strefom, jak bawelna, tytun, 
ryz i trzcina cukrowa. Amerykanie przeto zac z~li 
si~ tu massami przenosic. Rownie zr~czni jak An
glicy w sztuce podboj6w za pomoc~ kolonizacyi, 
wiedz~c ze kraj musi kiedys zostac wlasnosci~ lu
du ktory w nim posiada naj wi~ksz<1 cz~ 'c grun
tow, buduje najwi~kszq, liczb~ dotn6w i zajmuje 
najwi~cej magazynow, rzucili si~ z zapalem do 
trud6w stopniowego i niejako podziernnego pod
boju. Wkrotce stali siQ dose licznemi, aieby zr6-
wnowazyc wplyw .. ~nglik6w i dzieJic z niemi rz~
dy kr6lestwa. Procz tego wszysey prawie natura
lizowali si~ na poddanyuh krola 1\:amehamehy. 

Silni tyl~ korzysciami, uwierzyli nareszcie ze 
przyszedl czas w ktorym mogli rozci~gn::tc sw~ 
wladz~ nad archipelagiem. Korzystajf!C z chwili 
kiedy Anglia i Francya zaj~te byly \VOjDC!- wscho
dnich wsz~dzie rozprzestrzeuili swoje intrygi. Pro
jekta trakto.tow, przyl~czenia i zdobyczy nag1 e 
ze wszech stron powstaly. Gdy p. Gadsden praco
wal w Meksyku, a p. Cazenau staral si~, przy po
mocy niewinnego traktatu handlowego , ustali c 
protektorat Stanow Zjednoczonych w San Domin
go, dow6dzcy okr~t6w amerykanskich wszystkiemi 
sposobami usilo\vali pr~ywiesc starego kr6la Ka
mehameh~, kt6ry dal sifJ uplq.tac wplywowi ame
rykanskiemu, do abdykowania na korzysc Sta
now Zjednoczonych. lntrygi te jednak, podobnie 
jak vv San Domingo, zostaly zwyci~zone 'vspol
nem dzialaniem Francyi i Anglii, a projekt pr zy
l~czenia wysp Sandwich, roztrz~sany na tajnern 
posiedzcniu senatu. washingtor1skicgo, pozostal 
bez nast~pstw. ~1ozna przypuszczac .ie gdyby An
glia byla sama, to Stany Zjednoczone nie tak latwo· 
by si~ cofn~ly. A jednak jakiegoz Francya broni
la interesu, jesli nie czysto moralnego? 

Intrygi przeciez kiedys rozpoczn~ si~ znowu, 
gdyz Amerykanie nie dali sobie rCAk z\vi~zac na 
przyszlosc. ieraz juz Anglia i Francya proiekto
waly podpisanie traktatu, ktoryn1by trzy tnocar
stwa wspolnie z obowiq.zaly si~ bronic niepodle
glosci archipelagu; Amerykanie jednak odwlekali 
podpisanie t ej ugody i ograniczyli si~ na uznaniu 
praw dynastyi panuj~cej. ,Prawdzi\vym sposobem 
uznania i uszanowania niepodleglosci tych wysp 
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odpowiedzieli zr~cznie a obludnie .Ininistro,vic szt~ znchowalnby scisl~ neut.rn.lno~e. Ta droga po· 
washingtoi1scy, jest niekr~powanie .'-v-oli mieszkn.r1· t~po,vania politycznego bynajmniej nic jest przy. 
cow i pozostawienie im swobody 'vyrzeczenia pu zczenicn11 bo niejednokrotnie za_lecan:1 byla 
wprzedmiocie swej przysz}osci .. U znajemy obecny \V dzienniknc~l i przcglC1dnch {tllgicl kich 1

), i przy
rz~d, tak jak wszystkie rz~dy, bo nie 1namy zadnego znac musi1ny ~c z angielskicgo punktn wid zenia 
interesn do przeszkodzenia lndom n.by sob<! rozpo- jest ona navvct under 1.;ozurnn~. 1)rnwda ~c dnch runc
rz~dzali wedlug wlasrH~j woli'". Wyci(1gnijn1yz z tej r~kat1 ki jc.·t ~aborczy, lecz ],rancya jak i~ zdaje 
zasady nast~pstwa. Gdyby kiedy ~~ dla jakiejb(!dz n1c n1o~ pretcn ·yi do kicro\vnnia przeznue%eniem 
przyczyny, wyspy Sandwich oddaly siQ Stanom Stano'v Zjcdnoczonycb, i po,vinna 1nu t.ylko tan1 

. Zjednoczonym, wtedy te nie moglyby in1 odn16wi6 sta\vie op6r, gdzie iJzie o jej wlnsny in teres, jak 
swej opieki. Dlaczeg6zby 'vi~cAnlerykawiQ.zaesiQ naprzykilad w k\V0 tyi l{uby, lub wylC!CZncgo po
miala przeciw S\Yej korzysci? Obowiq,zkietn jej jest siadania n1iQd~yn1orza Panatna; co iQ zn~ tyczy 
uznawac tcrazniejszosc,a zastrzedz sobic przyszlosci. \vy,.p sandwich kich to juz nalczy do .!lnglii za-
. Tak wigc polozenie trzech n1ocarstw mor kich na bezpieczyc ig 'v tytn \vzgl~dzic. 

archipe1agu hawajskim jest zupelnic od siebie ro- Takich to intryg tcatretn s<~ 'vyspy sandvvich- . 
zne i doskonale odznaczone. U znanie rz<1du tych skie, i te intryg·i stanowiQ. cal~ ich historyq. Na 
wysp rownn . si~~ wzgl~duje Anglii, opicce jcj na- vvyspach tych \Vszystko jest nowrm, ·tak historyti 
rodowych interesow, uznanie te goz rz~cln przez ?olityczna jak i gcologiczna. (x<ly nagic i puRte 
• tany Zjcdnoczone, chwilo\vemu ow.·zetn intere- ~ch ... kaly wynnrzyly si~ z lona oceann, l~cly tale 
sow tych opuszczeniu. y'r gruncie jest to sprawa 1 '~Y. ·py ~~ wicko'r juz rozp0sciernly S\vietn~ sw~ 
pomi~dzy An1erykanamii .A.nglikami; Francyq, wiq.- roshnnost . OgtHnn powierzchownosr tych wysp 
ze ta1n in teres tylko moralny, i pod pi ·uj'!-c de- · w. ·k.azuje, ze j0. zcze niczbyt dawno przyroda 
klaracy~ z r. 1843, widocznie nie n1y.~lala ona ltV nich oclbywtt tajemnicze swe dzialania. 
o czu'v~niu nad interesami angielskicmi lub a1ne1y- N_iema tan1 n1incral6w, procz 'vy tudzonych nla
kanskiemi, ktore sq. dosyc silne, aby si~ same mo- ~er!J '~ul~~anicznych, procz kamicni wapiennych 
gly bronic, l ecz o opiekowaniu siQ kroletn I~arne- 1 kilkuJCZior soli pJynnej; .malo tn lasow, malo roz
hameb~ i jego poddanemi. Cozby wigc nast<!pilo mai.tosei roslinnej; krolestwo zwierzQce, w posrod 
gdyby krol ten zakoriczyl ~~ycie, a jcgo po<ldanych takich 'varunko\v, przed iedmdzicsigci~ jcszcze 
o\vladngla ludnosc napJy,vowa? U znanie niepod- l~ty by l,o n~de_r ograniczone, i skludalo RiQ z dzi
leglosci przestaloby wtedy istniec dla Francyi, k~~h P· O\V I wteprzo\v; inuc zwicr7~ta poznicj do· 
a jej politycznym obowi~zkiem by lo by pozostac P101~0 zostaly ~u sprow,adzone. \ T ancouver darowal 

· neutraln'1 \V klotni kt6raby nicomylnie \vynikla po- kraJo~conl kilka "Vvolow i kro\v, kt6re pozo.tawio
Ini~dzy <1 \Vorna mocarstwBJmi anglo- ak onskiemi . ne .;obie satnynl, ut\vorzyly 'v g6rzy tej cz~sci \vy
Jakiz zas ~..,rancya rna interes niedopns~czac aby . py Owyhei l:ok~le.n~e Z\Vier~~t~dziczalych . Rodzaj 
te '-vyspy zosta_ly an1erykanskiemi raczej niz an·- skr~ydlaty ro_wnt.cz Jest tu nie~Iczny, a nawet, rzec 
gielskien1i, jesli nalezec ju~ nie ma:jf! do Iudnosci rnozna, rzadlo; l{lunat .naprzen11an suchy i \vilgotny, 
kr~~jowej? u wag~ t~ czynimy dlatego, ze od nieja·- grunt bardzo zy~ny, ~am gdzie si~ daje nczuwac 
kiego czasu rzeczy\viscie Francuzi oku.znj<1· i~ nie·- d?broczynne tb~Ial~nie wody, zreszt~ wsz~dzie 
spra\viedli\vemi wzgl~de 1n Amerykanow i ze mozna Iueplodny, "vulkaniczny .. Rasa z~m~eszkujf!ca te 
si~·.ohawiac it ,v danej chwili b~d~ si~ s~dzili obo"'i't- "vy .. py zdradza poch~dze_nie. InalaJSkie . . Obyczaje 
zanemi bronic niepodleglo8ci jnz nie istniej(!cej de tego ~~rod.u byl~, row~lH! Jak wszystkxch ludow 
facto . Politykafrancuzlm w tCj kwe. tyi powinnaby Oceann, m~~ .~umnl:). na~s~oZsz,ego .okrucicri~twa i 
byC takl!-, jakl!- ,~edle ws1-elkiego praw<lopodobiell- nadz~~CZUJUCJ la~odn?sCI; tancz~h, ply~a!I, pro
s~wa by laby polity ka Anglii w kwestyi Kuby, gcly- ":adzih z sob:& WO.JU~, ,I ~z~ tokroc w dm~ch z.wy
by Stany Zjednoczone stanowczo staral y SifJ nil! ClfJZtw lub m:oczyst.o 'Cl na.rod.ow r:h za l!ldah do 

· zawladn~C. Francya mia1aby wtedy interes broniC uczty z.ludzkiego ffiHiJSU. Pomimo Jednak ludoZer
Hi zpanii w spos6b cz ynn y, udzielaC j ej posilk6 w stwa, m~ ~o?.na ich by lo ';. og6lnoSci obwiniaC 
w -wvojskn i marynarce, bo upadek IIiszpanii po- o okr:lcien stwo. :1\'loralne ~e~ skrupuly zupe!nie 
srednio ,vplynq.lby ina ni~; lecz .... J\.nglia ofiurowa- byly 1m obce. Telemak mow1 w Homerze, ze tru-

laby Hiszpanii tylko swoj~ pomoc moraln~, zre- 1
) S1czegolniej 'v hardzo dobrym artyku1e vi w Westnu·n. 

~ ,yter· Reciew z lipca 1855. 
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dno zoac Svvego ojca; otoz na wyspach Sandwich, ku 1778 odkryl, na SWC! chwal~ i nieszcz~scie, ar
gdzie truunosc ta, skutkiem rozwiq,zlosci obycza- chipelag hawajski, wyspy te byly rzq.dzone nieza. 
jow, zamienion~ zostala w bezwarunkow~ niemo- wisle od siebie przez odzielnych kr616w. W 1782 
znosc, dostojenstwo rodu idzie po matce .. Wszel- wszystko si~ zmienilo. l{rol o,vyhei umarl, zo
kie rodzaje zwi~zkow pomi~dzy obydwiema plcia- stawiwszy cz~sc wyspy swemu synowi 1\:iwalao, 
mi byly tam uprawnione: jednoienstwo, wieloien- a drugq, synowcowi Kamehamehi. Gwaltowny 1\:a
stwo, malzenstwo wolne, malzenstwo z }atwemi mehameha wypowiedzial wspolzawodnikowi woj
rozwodatni. \Vlasci,vie m6wi~c po!ozenie kobiet n~, i po krwawej bitwie, ktora wedlug podari tr\va
nie bylo najprzyjemniejszem; nie mialy ony zadne- la dni osm, zabiwszy przeciwnika, zajq.l cal<t wy
go srodka moralnego panowania nad m~szczyznami, sp~ pod swe panowanie. Nic koniec jednak na tern; 
poniewaz u tego ludn zazdrosc nie byla znan~. 1\::o- pozostawalo mu zen1scic si~ na krolu wyspy Maw
biety o:fiarowano od \vidzaj~cym jako przedmiot hei, ktory wspieral posilkami jego przeciwnika. 
goscinnosci; uwazac je inaczej, znaczylo to obra- Zwyci~zyl go, przyl~czyl Mawhe~ do swych po
zac najdelikatniejsze uczucia gospodarza. lnstytu- siadlosci i powrocil szybko, dla przytlumienia po
cya religijna tabu (zabronienie przez rozkaz du- 'vstania wybuchlego w Owyhei. W kilka lat po· 
chownych dotykania niektorych przedmiot6w, spel- tern, gdy Vancouver na uczyl go jak Ina utworzyc 
niania niektorych aktow zycia) istnjala na tych wy- wojsko i dal mu bron paln'1:, wyruszyl on na cze-

. spach i ciQzyla ze straszliwem tyraristwem szcze- le szesnastu tysiQcy ludzi, dla podbicia innych 
golniej na kobietach. Ich m~iowie lub bracia wszy- · wysp archipelagu, kt6re odtG!d weszly w sklud je
stkiego i1n wzbraniali: wspolnego mieszkania i sto- go panstwa. Zdobywca ten, w porownaniu z po· 
Ju, lepszego pozywienia, dotykania niektorych la- przednikatni nader Jagod.ny, mial jednak dosyc 
koci, a mi~dzy niemi 'vieprzowiny, xni~sa zolwia .. slaby pop~d do czwilizacyi' ktory prawdopodo
owoc6w bananu i orzechow kokosowych. Dzie- bnie bylby w nim zostal przytlumionym, gdyby 
ciobojstwo bylo tn uswi~coae zwyczajem i pod- si~ z jego panowaniem nie spotkalo odkrycie wysp 
niesione prawie do rz~du i.nstytucyi. Rzt!d istnial i CZQSte podr6ze marynarzow angielskich. D,vaj 
samowladnie w osobie krola, ktory, nieskl'~powany majtkowie, Izaak Davis i John Young, zostali 
formal no ' cittmi poda1l. i praw, dzialal z wlasnego wzi~ci do niewoli i zatrzymani jako zakladnicy, po 
pop~du j natchnienio.; we dlug S\vcgo upodobania murderczych 'valkach pon1i~dzy osadC1 okr~tu ame
prowadzil on wojny i nakazywal rzezie. Godnem rykanskiego Eteano'J' i krajowcami, krol powzi~l 
tukie jest U\vagi ze nietylko stopnie i urz~dy, lecz ku nim przyjazn i zrobil ich swen1i ministrami, 
nawet osobiste zdolnosci uwazano za dziedziczne. a pod ich wplywetn niepewne pragnienie cywiliza
Bardowie wi~c i poeci, kt6rzy mieli obowi~zek cyi 'v Katnehamei stal~ przy bralo form~. Do tego 
opiewac zwyci~ztwa kr6la, m6wcy, obowiq,zani wplywu nieustajC!r,ego dodac nalezy wplyw chwi
miewac mowy do nieprzyjaciollub spl'zymierzen- lowy Vancouvera: lrtory w czasie swych cz~stych 
cow kr6lewskich, pelnili swe czynnosci z prawa podr6iy do wysp sandwichskich silnie za\vJadn~l 
dziedzictwa. Takie to byly mnlo\tvnicze i jaskrawe umyslem krola. Jego to dobroczynnym radom win
obyczaje togo ludu, dopoki missyonarze nie za- ny te wyspy glo,vne post~py, ktore w bardzo kro-
cz~li itn 'vy kladac praw n1oralnosci, ktorych, do- tkim stosunkowo czasie mialy tu miejsce. On to 
dajmy to no. ich poch\val~, slnchali z tak~ sam~ zachwial w duszy Kamehamei \Viar~ w przesC!dy 
uleglosci~, z jak~ dn.wniej sluchali praw natury. narodowe, podniosl stan kobiet i usunq.l liczne za-

I-Iistory~ tych 'vysp, od czasu ich odkrycia, sta- kazy jakin1 ony podlegaly. Jakkol\viek obsypani 
nowi calkowicie post~p cywilizacyi, pod przemo- bonorami i bogactwem, majtkovYie amerykanscy 
znym wplywem Angliko\v. Jednako,voz to dobro- ulegli t~sknocie do kraju i chcieli powr6cic do oj
czynne dziclo silnie wspierane bylo udzialen1 kro- czyzny; V ancouYer ich pocieszyl i zach~cil do po
la Kameha1nehy 1-go, pochodz~cego z rodziny zostania na miejscu. Dzi~ki staraniom energi
panujq.cej. Zajn1ujq.ca jest historyo. tego dzivvnego eznych tych ludzi i samego Kamehamehi, ich 
czlowieka, i dowodzi ze wielkie przymioty nieko- wsp6lnika w dziele cywilizacyi, rzeczy szybko 
niecznie wyradzaj~ si~ z pewnych pokolen, ze przybraly inn~ postac: ustalo pomifJszanie, o:fiary 
nie rna powodu pogardzania jakimkolwiekb~dz, z lndzi i ludozercze uczty znikly. Europejczycy, 
chocby najn~dzniejszym ludem. Gdy Cook w ro- nie obawiaj'!c si~ juz aby byli poiarci, pod rz~dem 
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b~d<!cym w r~ku ludzi z ich rasy, przybijali do ktorzy si~ rz~dz~ konstytucyjnie i ,v izbach swych 
wysp, a obecnosc ich, nukazuj~c miejscowym na- prawodawczych miewnj~ tak wyrozumowane mo. 
czelnikom powsci~gliwosc dotychczas im niezna- wy, s~ bez wq.tpienia az nadto zdolni do zglQbienia 
n~, polozyla koniec wypadkom sa1nowoloosci i za. tajemnic religii i odroznienia symbolow od mysli 
bobonnym zachceniom. przez nie przedstawianych. 

Dzielo tego pol-bohatera podjf!l j ego nast~pca ~ Anglicy bardzo chwal~ poj~tnosc krajowcow 
ksi~i~ Liholiho, ktory wst~pil na tron pod imie- wysp Sandwich; nie ustaj~ w pochwaluch tego lu
niem l(amehamehy II-go. Zadaoie mlodego krola du, ktory umiaf sobie ut\-vorzyc rz~d wolny, zape
bylo stosunkowo latwem. Wspierany wply,vem wnic niepodleglosc i urzf!,dzic regularne stosunki 
kobiet, na pol oswobodzonych od uciemi~ienia z wielkiemi mocars twarni obu p6lkul s wiata. Po
ta!Ju, usun~l wszystkie zabobonne zwyczaje ktore chwaly te zapewne w wieltl wzgl~dach sq. przesa
je jeszcze ugniataly; przy pomocy wplywu En- dzone; nicmniej jednak zaprzeczyc niepodobna iz 
I"'opejczykow i missyonarzow, ktorzy tu osiedli za- rzeczywiscie Ilawajczykowie obdarzeni SC! znako
raz \V pierwszym roku jego panowan ia, rozkazal mit~ zdolnosciq, ku przyj~cin cywilizacyi; ale zdol
zburzyc balwany i urz~downie oglosil upadek re- nose ta zaslugiwalaby raczej na naz\visko pojQ· 
ligii narodowej. Za przyk!adem protestant6w przy- tnosci, przymiotu kt6ry CZQSto oszukuj e oko ,vpra
byli missyonarze katoljccy, i chrzescianizm zostal wnego nawet postrzegacza, i kt6ry u istot naiwnych 
na archipelagu stanowczo utwierdzonym. P. I-Iill i prostych, np. u dzieci, by"va cz~stokroc u\vaza
powstaje na misSJye kato}ickie, oskarzaj~c je ze za- nym za zdolnosc. f.1atwo pojmuj~ to CO im SiQ wy-
ia}y pomi~dzy ludem zarouy rozdwojenia. Przy- klada i j eszcze latwiej ncz~ si ~ wstydzic zn swoje 

tacza on s!owa pewnego wodza krajowego, nazwi- dawne dzikie obyczaje. P.I-Iill przytaczarysy przy· 
skiem Boki, ktory si~ opieral sil~ wprowadzeniu nosz~ce najwiQkszy zaszczyt wewnQtrznej moral
missyonarz6w francuzkich. ,, U narod6w pot~inych nej wiedzy t ego ludu, lecz ktore zarazem s~ smu
i oswieconych, mial powiedziec Boki,liczne sekty tnemi sympton1atami na przyszlosc. Tak na przy
mogC1! istniec i zyc w doskonalej zgodzie; lecz klad, zwidzaj~c zatokQ Karakakoa, tniejsce gdzie 
w tak malem spoleczenstwie jak nasze, kazda ro- w czasie walki z krajowcami zgin~l Cook, i dopy
znica \V poj~ciach religijnych wzLudzalaby niebcz- tnjq,c si~ sq,siednjch zatoce mieszkancow o miejsce 
pieczne spory, wstrzyn1ywalaby postQp oswiaty i gdzie bylo dokonane morclerstwo, podroiny ujrzal 
bye moze sprowadzilaby zupelne rozprz~zenie spo- tych biednych ludzi jakhy dotkniQtych przestra
lecznosci''. Rozumowanie to, jaknadzikiego, wcale chem; z twarzami okrytemi s rnutkiem, z glowami 
j est trafne; tylko ze Boki sarn zadal falsz swoim pochylonemi od wstydn, nie smieli odpowiedziec. 
slowo1n, bo zobaczywszy jak si~ odprawia 1nsza Pytali podr6inika jaki j est sposob odpokntowania 
swi~ta, przeszedl na wyznanie katolickie. Cokol- za wyst~pek przez ojcow popelniony; a gdy im 
wiekby utrzymywal p. Hill, katolicyzn1, przez odpowiedziano ze najlepszytn dowodem zalu jest 
swq, wysta,;vnosc, obrz~dy, obrazy i zwyczaje, nie- sluchac uwaznie nauk missyonarzow, radosc ozy
zawodnie lcpiej niz protestantyzm przypada do po- \Vila twarze wszystkich. Starcy, ktorzy znali inne 
j~cia lud6,v naiwnych, nierozuruujC!cych, rz(!dzo· cza~y i zwyczaje, mowi~ zawsze oprzeszloscizza
nych jedynie zewn~trznemi wrazeniami. Njc zdaje lem, pol~czonym z wdzi~cznosci~ dla terainiejszo
nam si~ aby spowiedz byla niestosown~ dla kobiet sci. Raz przy obiedzie, gdy mowiono o dawnej 
hawajskich instytucyC!, i nie s~dzimy a by przewi- kuchni, co budzilo vresolosc mlodziezy, jedna sta· 
dziec zdolaly, jak~ mozna wyciq,gn(!C korzysc ra kobieta, nie podzielajq,c tych wesolych ucznc, 
z rozgrzeszenia. Skargi i przytoczenia Pawla Lu- rzekla do podroznych: ,,Dobrzy cudzoziemcy, 
dwika Courrier zdajC! si~ nam dosyc niewlasciwe, przeutem, nim missyonarze nauczyli nas nowej re
choc rzeczywiscie zawsze trzeba si~ obawiac, aby ligii, jadalismy nie~ylko surowe ryby; gdym by!a 
lady nieoswiecone nie braly obrzQdow religijnych dzieckiem, polowa z obecnych tu wspolbiesiadni
za sam~ religi~, pow loki za ducha. Jednak.ie nie- kow, przy dobrym apetycie, znalazlaby wasze dwa 
bezpieczenstwo to znika, jesli Hawajczy kowie ciala uczt~ bardzo niedostateczn~''. Tu poj~tnosc, 
posiadaj~ dary umyslowe, przyznawane im przez to szybkie zastosowanie wykladanych im zasad 
p. Hill i innych podroznikow. Ludzie maj~cy tak I moralnosci, przynosz~ zapewne zaszczyt krajow
znakomit~ zdolnosc do nank matematycznych, com, lecz przymioty te nie s~ bez niebezpieczen-
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stwa dla ieh plctnienia. Ten brak przejscia . po
mi~clzy clwoma ·tana.mi zupelnie sobie przeciwne
Ini 1noze tylko rozdraznic i oslabic pierwotne przy
mioty; niczdolny on jest do wydania czegb innego, 
jak tylko nasladowczego i poronionego porzq.dku 
rzeczy. Ta lat,vosc w zastosowaniu procz tego 
wskazuj c wiclkq, wraili wosc, zupeln~ niezdolnosc 
do oporn i brak wsze lh:i ~")go g1cabszego uczucia, 
vvszclkiego silniej ;zego }~cznika z jakiemb~<lz po
danienJ. Trzeba siQ obawiac iz poj~tnosc Hawaj
czykow podobn~ jest do pojfJtno ,~ ci dzieci przem~
drzalych, i Europa rna sobie wiele do wyrzucenia 
za przy pie zenie roz,voju tych nazbyt szybko doj
rzewaj~cych spo}eczCnstw, ktore fOSDC! sztucznie, 
jak 1{\viaty w cieplarniach. Ona s~dzi ze pomaga 
dzielu cywilizacyi, tocz'!c z nat~zeniem sil ko}o 

. }JOst~pu, a cz~sto jest to tylko dzielo zniszczenia. 
Na nieszcz~scie tak sifJ dzieje i z wyspami sand
wichskieini. 

Nu wyspach tych rzeczywiscie widzie1ny szcze
golne zja,,visko, poswiadczone a niewytlumaczone 
przez podroznikow.. v'7yludnienic ich post~puje 
z nadzwyczajnf!. szybkosc i~. vV czasie odkrycia 
archipclag mial blizko 200,000 ludnosci; w r. 1848 
nie 1ninl 'vi~ccj jak 80,000, a p. I-Iill utrzymuje 
ze podczas jego pobytu . na tych 'vyspach 10,000 
krajowCO\V \Vyn1arlo na rozmaite panujf1Ce wow
czas choroby. Dzis 70,000 ludno:ci jestliczbq, prze
ci~ciowC1 jak~ podrozni tym wyspom naznaczajq. 
Jakimze przyczyno1n przypisac to zjawisko zni· 
szczenia? czy moze chorobom wniesionym przez 
Europejczykow,jako to: dyssenteryi, gryppie, ospie 
i innym, ktore truclno tu wymienio? I temu zape
wne \V znacznej CZQsci: lecz prawdziwa przyczy
na jest natury moralnej i politycznej. Ci lagodni 
Ha"Vvajczykowie, ktorzy sobie takszybko przyswa
jaj~ instytucye narod6w os,vieconych, zdaje si~ 
nie mogq, znie 'c blasku cy,vilizacyi; ona ich roz-
draznia i zabija. VV zyciu ucy,vilizowanem, naj
zupelniej sprzecznem z zyciem w stanie natury, 
obyczaje i instytucye, powinny bye w zgodzie. 
Jak tylko sitz przyjmuje cywilizacyq,, zaraz trzeba 
przyjC!c i jej zwyczaje. Trzeba 1nyslec o ubezpie
czeniu siQ od niepogody, o wybudo,vaniu sobie do
mu, o wzmocnieniu sil przez pokartny pozywniej-
sze, o obronie od sztucznych slabosci za pomoc~ 
sztucznych lekarstw. Na wyspach Sandwich nic 
podobnego nie istnieje. f.Jatwo bylo zaprowadzic 
na nieh rz~d podobny angielskiemu, lecz nie tak 
Jatwo jest zmienic zwyczaje. Hawajczycy maj~ 

rz~d u cywilizowany, a zwyczaje dzikie; zyj~ naj
niestosowniej i najniezdrowiej, tak. pod wzgl~dem 
:fizyologicznym, jak pod moralnym. Poddani ci~.Z
szej pracy niz dawniej, n~dzhiejednakmieszkajeJJija
daj'!; przeciwko nowym chorobom uiywaj~ starych, 
bezskutecznych lek6w. Procz tego cywilizacya wy
maga przywi(!zania pewnego do zycia, pewnej milo
s#ci rzeczy ziemskich, ktorej Hawajczycy nie maj~. 
Zyj~ jak ptaki, nie wiedz~c dokladnie co jest zy
cie a co smierc. Widok smierci nic w so hie nie rna 
dla nich zasmucaj'!cego, i z usmiechem na ustach 
przyjn1uj~ goscia na progu chaty, w ktorej lez~ 

zwloki ich ojca lub dziecifJcia. P. IIill opowiada 
zdarzenie, ktore nader dobitnie wystawia to zanie
dbanie i dlatego zasluguje aby je tu doslownie · 
przytoczyc. 

,,Pewnego razu, gdym samotnie przcchadzal si~ · 
po miescie, pi~c czy szesc kobiet, powitawszy mnie 
zwyklym 'vybuchem smiechu, prosily aby wstC!pic 
do ich mieszkania. Chaty krajowcow, nie maj~c 
okien, s~ wewnf!,trz zwykle bardzo ciemne. Ta do 
kt6rej 'vszedlem miala jeden tylko ciasny otwor, 
a rodzaj werandy, urzf1dzonej zewn~trz ella udzie
lania cienia siedz~cym kobietom, jeszcze bardziej 
powi~kszal ciemnosc. Jednakze spostrzeglem loz
ko, a nie widzC1C innego siedzenia, zajq.lem na 
niem miejsce. I{obiety posiadaly na matach, a ja 
staralem si~rozpoczqc rozmo\v~ i pro\vadzic jC! tak 
zwawo, jak na to pozwalala znajo1nosc kilku slow 
ich j ~zyka, ktorych nauczy lem si~ ze slownika mis
syonarzow. lVloje usilowania wprowadzily wesole 
to,varzystwo w dobry humor, lecz nie pozostaly 
bez skutku. Zamieniali 'my wzajemnie pytania i 
odpowiedzi, a rozrnowa nasza stawala si~ coraz za
bawniejszf!., gdy nagle, zwrociwszy wzrok, ktory 
przyz,vyczajac SifJ zacz~I do ciemnosci, na srodek 
izby, spostrzeglem ko~iet~ rozci~gni~b~ na macic. 
Zapytalem, cz~sci~ wyrazami, CZfJSCif!. znakami, dla
czego ona lezy tak spokojnie. Zamiast odpowie
dzi, kazano n1i przypatrzec si~ jej bliiej, co uczy .. 
niwszy, spostrzeglem ze kobieta ta n1iala na sobie 
szerok~ koszul~, jak~ nosz~ krajowcy, lecz glowa 
jej ozdobiona byla liscmi i dzikiemi kwiatarrii. Wi
dz~c j~ tak u trojon~, s~dzilem ze to osoba nalez~
ca do orszaku jak1ej uroczystosci weselnej, i juz 
mialem j~ ujt!c za r~k~, gdy nagle o moje uszy obil 
si~ wyraz wymowiony przez jedn~ z kobiet, wy
raz znany mi dobrze i ktory mi odkryl to, co sam 
kolor skory. bylby wskazal u osoby z plemienia 
bialego; - kobieta ta byla niezyw'!. Przerazony 
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powrocilem do lozka no. ktorem wprzod sied;.ia. 
lem, i wtcdy spostrzeglen1 zcm je podzielal z tru
pem m~szczyzny, zlozonym w trumnie dosyc po· 
dobnej do tych jakich my uiywamy. ICobiety daly 
mi do zrozumienia ze mQszczyzna ten umarl przed 
kilk~ dniami, lecz jaki je stopie11 pokrewienst,va 
z nim l~czyl, tego dowiedziec siQ nie 1noglem. 
Mloda kobieta, ich siostra, umaria dopicro przcd 
kilk~ ·godzinami.'' 

To lekcewazenie smierci powi~ksza jeszczc za
bobonna wiara, ze pokoleniu ich przeznaczon~ 

jest zaglada. Cywilizacya, zamiast napelniac ich 
nadziej~, przeciwnie smutne sprowadza in1 mysli. 

· Jak to juz wyzej powicdziauo, cywili?;acya kaze 
im si~ rtunienic za siebie samych i raczej ich upo
karza niz podnosi. Tak wi~c nawet ch"valebne 
przymioty, jak lagodnosc i poj~tnosc, z'vracaj~ sig 
na ich nielrorzysc i staj~ siQ dla nich srodkami zni
szczenia . .A. tcraz jakie na Hawajczykach wywic
ra skutki ow rz~d niby curopejski, z takim zapa
lem ch walony przez pisarzow angic.lskich? S~i 
ony za\vsze zbawienne i moraine, i tnog!!-z przy
czynic sig do powstrzyn1ania \VY ludnienia? Roz
bierzmy blizej to pytanic. Ten rz~d, nasladownic
two europejskiego, zmuszony jest dzialac za po
moc~ srodkow regularnych, mechanicznych. Obra
ca on siQ \V r~kn dwoch glo"vnych n1inistro\v, oby
dwu pochoclz~cych z plcn1ienia anglo-saksonskic
go, p. Wylie · ministra spraw zagranicznych i p. 
Judd ministra skarbu. Ternu to ostatniemu nalezy 
przypisac sy temat podatkow, ci€1z<!CY dzis silnie 
na wyspach Sand,vich. Trzy S€1 rodzaje tych po. 
d~tkow: poglowne po dollarze od kazdego doro
slego mQszczyzny, pol dollara od dorosh~j kobiety, 
a cwierc dollnra od chlopca lub dziewczyny n1ajq,
cych piQtna&cie do dwudzicstu lat wiekn; oplata 
szkolna, skutkiem ktorej kazd y czlo,viek b~dq,cy 
w stanic pracowac, ~esli jest wlabcicielem ziem
skim, winien dac trzynascie tygodni pracy r<Jczncj, 
a jesli nim nie jest, dwadziescia szesc tygodni; po
datek ten moze bye oplacony ·dwoma dollaratni 
gotowki lnb trzemi dollaran1i w plodach natural
nych ; - wreszcie opla.ta na drogi, wynosz(!ca 
dwanascie dni pracy, ktor~ zastq.pie mozna danin~ 
poltora dollara. Do tych zwyczajnych podatkow 
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dodac nalezy dosyc ucif1zli'v~ oplat~ od zwich·z~t: 
od konia pol dollara, od mulu i osla cwierc dolla- . 
ra, od psa i kotn, jako od Z\vterz~t zbytkowych, 
dollarc.l. "'' sz ystkie te podatki wielkim s:t ciQzarem 
dla IIawajczyk6w, ktorzy jak z jedncj strony nie 
przy,vykli do regularncj praey, tak z drugicj nie 
posiadaj'! 'vielkicb kapitalo,v. Najuci();zliwszym ze 
'vszy tkich jest poclatek poglowny, dlatego ze on 
nie moze bye odrobiony w naturze, lccz winien 
bye uiszczony gotowizn~. Jakitnze wiQc sposobem 
zaspokoic te podatki? Najprosciej uciec i nic za-

• 

placic. P. I-Iill w swoich wycieczkach napotkal 
raz 'v ja kini 'vyglodzonf!,, IHt pol nag~ i l e.ZC!c~ 
w zgnilej kalnzy gromadQ, ktora posw.iQcila siQ na 
to nQdzne zycie, dla uniknienia poborcow i wi~
zicnia, b~dt!ccgo nieo1nylncm nast~pstwem nieo
placenia podatku. Drugi, szkaradnicjszy nier6wnie 
sposob polega na rozpnscic kobiet, pod wplywen1 
kt6rej ludno ~c coraz siQ potnniejsza. Takic to sk.u
tki sprowadzila ucywilizowana adn1inistracyn pana 
Judd, sk.utki przcciwlro ktorym 1nissyonarzc ka
toliccy, trzeba to wyznac na ich pochwalQ, nieraz 
rcklan1o"vali. Dochody paustwa posrednio opierajcz, 
siQ no. rozpu 'cie, ktora jest jedynym _srodkiem opla
cania podatku wymaganego potrzcbami rz<1du: 

Ta mnictuana cywilizacya, ktor~ w ostatnich 
Iatach tylc nurobiono halasu, jest przcto w wielu 
razach rzeczQ. sztucznC1, ze\VnQtrznq., przyzwoitym 
plaszczykiem do okrywania n<Jdznej rzeczywisto
sci. Lud hawaj ski zna tylko ncisk spoleczeustw 
oswieconych. J c,qi mozna si<i zgodzic ze missye i 
szkoly przyniosly jak~ takq. korzysc, trzeba r6w
niez przyznac ze te korzyBci zostaly wiQccj jak 
zrownowaione zmienion(J: w potrzebQ rozpust'!. 
Moraine skutki nauczania paralizowanc s~ ciq.gle 
przez t~ haniebn~ · plag~. Lccz jesli cywilizacya ta 
jest pozorpC!., gdziez rzeczywistosc na wyspach 
sandwich kich? Rzeczy\vitosciCJ_, s~ . in teresa an· 
gielskie i intrygi amerykanskie, gra polityczna 

. ' 
ktora siQ zwolna i pocichu rozwija na tym odle-
glym archipelago, przed ktorq, ludnosc topnieje i ·. 
znika. Niestety. niema tu pra.wie in teres ow hawaj
skich, sq, ~ylko interesa angiclskie i amerykanskie, 
a Francy~ malo obchodzi ktorc z nich w przyszlo-
, ci odniosq. zwycifJztwo. · · 
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IZAAK l\TEWTOl\T. 

W poczecie tych wy bran cow ludzkosci, tych 
geniuszow na kt6re wieki si~ skladaj~, a kt6rym 
Opatrznosc, jakby na zach~tfJ dla wszystkich kro
cz~cych po ciernistej drodze nauki, dozwa1a nie
kiedyuchylic zaslony zjakiej czq.stki odwiecznych 
praw wszechswiata, w liczbie tych wybranc6w, 
powtarzamy, jedno z pierwszych, a moze i pier
wsze miejsce, nalezy sifJ niezaprzeczenie N ewto .. 

• 
DOWI. 

Izaak Newton urodzil si~ d. 25 grudnia 1642 r. 
w W oolsthorpe, wiosce polozonej w hrahstwie an
gielskiem Lincoln. Fundusze rodzico'v \v~tlego 

w dziecinstwie i slabowitego chlopczyka bardzo 
byly ograniczone. Ojciec wczesnie go odumarl; 
ci~zar wi~c wychowania jego calkowicie spadl na 
matkfJ, kobiet~ dusz~ i cia.lem poswi~con~ gospo
darstwu wiejskiemu. 

W dwunnstym roku zycia Izaak oddany zostal 
do szkoly laoinskiej w Grantham, gdzie pocz~tko
wo nie odznaczal si~ aei pilnosci~, ani talentem. 
Ale jak cz~sto na tym naszym swiecie pozornych 
sprzecznosci male przyczyny wielkie wywoluj~ 
skutki, tak i tn drobna, smieszna nawet, okolicz
nosc obudzila w Newtonie zapal do nauki i stala 
SiQ powodem wczesniejszego roz,vini~cia nadzwy
czajnych jego zdolnosci. Jako uczen opieszaly, 
posadzony byl w klassie na szarym koncu, i tam 
jeden z kolegow tak hojnie go w czasie lekcyj ob
sypawa! szczutkami i kulakami, ze biedny chlo
piec, nie mog~c obronic si~ silniejszemu towarzy
szowi, postanowil nieodmiennie, dla uwolnienia si~ 
od przykrego s~siedztwa, zdobyc sohie miejsce 
w }a wee uczniow celujq,cych. Zabral si~ tedy do pra· 
cy z cal~ usilnosci~, i wkrotce przescign~l wszy
stkich swych rowiennikow. 

T~mczasem matka Newtona, potrzebujq.ca wyr~
czenia w gospodarce, odebrala chlopca ze szkol i 
zaprz~gla go w domu do najtrywialniejszych za
trudn~en wiejskicb. Lecz mlody Izaak w tym za
w?dzie okazal siQ calkiem niepraktycznym: za
mlast pilnowac owiec, wertowal stare ksi~zki, kto-

re n1u podnrowal aptekarz w Grantham, lub po-

' 

grq.zony w dumaniu z zalozonemi r~koma przecha
dzal si~ po polu; zamiast wywozic zboze na targi 
okoliczne, wolal wydlubywac nozykiem cacka me. 
chaniczne, i rzeczywiscie sporz~dzil zegar wodny 
i drugi sloneczny, kt6re dzis jeszcze w Woolsthor
pe zwidzaj~cym pokazuj~. IConiec koncem~ os~
dzono ze niezdatny do niczego mlodzieniec, moze 
zostac chyba ... uczonym. Szcz~scie miec chcia
lo iz wlasnie w tym czasie wuj jego, duchowny 
itnieniem Ayscough, zastal go za plotem chruscia
nym zatopionego w jakiejs ksi~zce z :figurami geo
metrycznemi, i uderzony tern, lozyc postanowil na 
dalsze jego wychowanie. 

Powr6cil wi~c Izaak do szkoly lacinskiej 
'v Grantham, a ztamt~d, w osmnastym roku zycia, 
przeszedl . na uniwersytet Cambridge do Trinity 
College, gdzie Barrow, jeden z najgruntowniej
szych matematy ko'v s'vego czasu, \V szczegolniej
sz~ wzi~l go opiek~. Teraz dla chciwego nauki mlo
dziana otworzylo siQ pole powainych studyow i 
swiat nowych poj~c zajasnial przed olsnionym je
go wzrokiem. Polykal ksi~zki matematyczne i 
z nadzwyczajn~ lat,vosciC! posuwal si~ coraz dalej. 
Geometry~ np. Eultlidesa po jednokrotnen1 prze
czytaniu zatrzymal w pami~ci, twierdz~c ze zawar
te w niej prawdy rozumiejq. si~ same przez si~ . Od 
Euklid-esa przeszedl do trudniejszego juz Descar
tes ~a, dalej do dziela >> Arithmetica infinitorum'' 
Walis'a, nakoniec do pism Kepplera. 

Geniusz zwyci~zko utorowal sobie drog~. W 23 
roku zycia zastosowal teory~ d \Vllmianu ') do ilo
sci ulatnkowych i ujemnych, a w kilka lat p6zniej 
wypracowal metod~ rachunku r6zniczkowego, zwa .. 

nego przez .. .t\nglik6w fiuksacyjnym, tudziez teo
ryGA swiatla, ktorej glowne zasady, pod tytulem Lec
tiones opticae, oglosilo pismo angielskie ,,Philo
sophical Transactions." Rachunek rozniczkowy po
sluzyl mu za podstawQ do analizy ilosci nieskon
czonych, b~d~cej kluczem do najskrytszych tajni-

1 ) Tak zwaoy llwumlan Newlona dawno jui przed nim 
za.stosowa.no ?o ilosci calkowitych i dodatoich; Newlonowi 
~~~c nulczy s1~ tylko zasluga uiycia go do ilosci utamkowych 
1 UJemoych. 
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kow nieba i ziemi. Newton nie w~tpil juz wtedy 
0 zasadoosci swej teoryi rachunko,vej, lecz naga
bany zewsze&d zarzutami, nie stnial wyst~pic z ni~ 
publicznie. 

Roku 1665, nim j eszcze powszechnosc dowie
dziala si~ o pomyslach Newtona, morowa zaraza 
zmusila go opuscic Cambridge i czaso,vo powrocic 
do W oolsthorpe. Tam, jak wjesc niesie, w samo
tni wiejskiej, spoczywaj~c dnia pewnego pod cie
niem jabloni w swym ogrodzie, ujrzal spadaj<!ce 
z wysokosci jablko, ito naprowadziJo go na teo-
ry~ sily ci~zenia, skutkiem ktorej kaide cialo spa
daj~ce d'!zy ku srodkowi ziemi. W rozwini~ciu tej 
teoryi wpadl na mysl czyli ta sama sila ci~zenia, 

w pol~czeniu z sil~ biegu, nie zmusza planet do 
kr~zenia kolo slonca, ksi~zyca kolo ziemi i t. d., 
i sprawdzil rzeczywiscie iz attrakcya slonca dziala 
w stosunku odwrotnym kwadratow z odleglosci. 
Stosuj~c jednak to prawidlo do ksi~iyca, znalazl 
bardzo znaczn~ niezgodnosc w rachunku, pocho
dz~c~ z niedokladnego jeszcze wowczas wymiaru 
promienia ziemi. Porzncil wi~c tymczasem SWC~: 
teoryq., jako nie daj<fC'1! si~ oprzec na niewzruszonej 
podsta,vie rachunkowej. 

Roku 1666 Ne,vton powrocil do Cambridge i 
pbzyskal tam stopien naukowy. W tyro czasie zacz~} 
si~ zajmowac rozkladem promieni slonrcznych na 
pojedyncze wc.hodz~ce donkolory za porrtoc~ pry
zmy. Tak wi~c genialny tw6rca tegoczesnej fizyki 
matematycznej , mujq,c lat d wadziescia i kilka, 
trzema juz przewaznemi odkrycian1i zapewnil so
hie niesmiertelnosc. Slawa jego stala si~ rozglo
sn~; miiuo to 'vszakze mlody maternatyk zyl pra
wie w niedostatku. Okolicznosc ta sklonila opie
kuna jego, Dra Barrow, do zrzeczenia si~ profes
sury na jego korzysc. U wolniony teraz od gniot~
cych trosk powszedniego zywota, z calq, usilnosci~ 
rzucil si~ do pracy. 

Zwrocil najprzod swq. bacznoso na udoskonale
nie teJeskopow, i zloiyl kr6lewskietnu towarzy
stwu nauk w Londynie obszerne w tym wzgl~dzie 
uwagi, razem z wykonanym przez sicbie telesko
pem ze zwiercjadlem metalowen1. Obrany za to 
czlonkiem rzeczonego towarzystwa, przedstawil 
mu cz~sc swojej ,,Analizy s\viatla''. Wynikle ztq,d 
spory z Ilooke,m staly si~ powodc1n napisania 
drugiej rozprawy 0 swieile, ktora, w pol~czeniu 
z pierwsz~, weszla w sklad wydanego p6zniej dzie
la ,, Optics, or a treatise of the reflexions, infle-

xions and colours of light" (Optyka, czyli traktat 
o lamaniu siQ i barwach swiatla) , ktore Clarke pod 
okiern Newtona przelozyl na j~zyk Jacinski. 

Kiedy przeciwnik jego I-Iooke zostal sekreta
rzem towarzystwa, Newton przez latkilka nie udzie
lal si~ z wypadkami swych badan, az kiedy wroku 
1679, zdajf!,c spraw~ zjakiejs pracy astronomicznej, 
ofiarowal sie udowodnic ruch ziemi doswiadczenia-., 

mi nad zboczeniem od linii prostopadlej, jakiego do
znajq. ciala wolno spadaj~ce. Tym sposobem uczo
ny matematyk wst~pil znow na porzuconq, przed 
trzynast~ laty drog~ teoryi ci~ienia. 

Nieco pozniej (r. 1682) zloiono krolewskiemu 
towarzystwu 1ondynskiemu, w obecnosci Newtona, 
wypadek dokladnego rozmiaru ziemi . dokonanego 
we Francyi przez Picard'a. Wrociwszy do siebie, 
Newton poszukal zaraz nietkni~tego od r. 1666 
obliczenia biegu ksi~zyca. W miar~ zblizania si~ 
do nowego rezultatu, wzmagala siQ w nim niespo
kojnosc, a nareszcie tak silne owladn~lo go drze
nie, ze musial prosic wchodzC!cego przyjaciela aby 
dokonczyl rachunku. Domysly jego swietnie zo
staly sprawdzone, i odt~d teorya ci~zenia stala si~ 
ogolnem, wyzszen1 nad wszelkie powq.tpiewanie 
prawem przyrody, kt6rego dalszen1u rozwini~ciu 
Newton cale juz zycie poswi~cil. Procz tego zna .. 
l eziony byl klucz do wytlumaczenia niepoj~tego 
dotycbczas zjawiska przyp!ywu i odplywu morza, 
kt6re Arystoteles nazwal wiecznic nieprzyst~pn~ 
dla rozun1u ludzkiego zagadk~. 

Gdy w r. 1684 przyjaciel jego, astronom Halley, 
odwidzil go w Cambridge, Newton mial juz goto
wy sw6j ,Traktat o ruchu'' (Tractatus de motu), 
stanowi'!CY dzis pierwsz~ i drug~ ksi~g~ pomniko .. 
we go dziela j ego ,,Philosophiae natural is principia 
n1athe1natica." (Zasady matematycznefilozofii przy
rodzonej), kt6re wyszlo w Londynie 1687 r. Aby 
dac wyobrazenie o wielkosci pomyslow tej pracy, 
o tresci ktorej ponizej obszerniejsza b~dzie wzmian
ka, dosyc jest powiedziec iz ze wszystkich wspol
czesnych zaled wo trzech albo cztP,rech zdolnych 
bylo j~ zrozu1niec. 

Tyn1czasem i zycie polityczne Newtona wyzsze
go nabralo zuaczenia. Gdy krol angielski Jakub II 
targnq] siQ na prawa uniwersytetu Cambridge, New .. 
ton, obrany czlonkien1 deputacyi protestujf!,cej, 
smialo stan~l w obronie przywilejow wszechnicy. 
W dzi~czny uniwersytet obral go za to reprezen
tantem swym do parlamentu, ktory wyrzekl opro. 
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znienie tronu. w zawodzie atoli parlamentarskim nej cc, ktorego wazniejsze pewniki w streszczeniu 
znakomity matematyk nie odznaczyl si~ wymow~, tu ·podaj emy: . 

. bo raz tylko zabral glos z ok?licznosci 'bardzo po- 1) Sila przyci'!gania, jak~ slonce wywiera na 
spolitej. w sali posi edzen izby nizszej otwarte by- planety' zwi~ksza si~ lub zmniejsza w stosunku 
lo okienko; otoz Newton, w oba,vie aby powstaly kwadratow z odleglosci. 
zt~d przeciq,g powietrza nie zaszkodzil prawiq,ce- 2) Ziemia taki s2tm wplyw wywiera na ksi~zyc, 
mu wlasnie mowcy, powstal i zaiq,dal zamkniQcia a wplyw.te n odpowiedni jest zupelnie sile ci~zenia 
okna. Przypomina to V ol.t~, slynnego wynalazct=J na ziemi. 
stosu galwanicznego, elektroforu, kordensatora i 3) Slonce jednakim sposoben1 dziala nietylko 
t. p., ktory podobnjez, zasiadaj~c w senacie lorn- n~ planety, leez takze na ksi~zyc zi~mi, na ksi~
bardzko-weneckim, z niesmialosci czy oboj~tnosci zyce innych planet, na komety, slow~m na ,vszy
ani razu si~ nie . odezwal. stkie ciaJa niebieskie do j ego systemu nalezqce, a 

Okolo 16.94 r. Newton wszedl w blizsze stosun- te znow ~iala wzaje1nni~ sifJ mi~dzy sob~ przyci~
ki z hrabi~ Halifax, i dzi~ki protekcyi j ego, otrzy~ gaj~. 
mal najprzod posad~ wn1ennicy, a pozniej (1699 r.) 4) V\Tplyw wzajemny wy,vierany tym sposobem 
zostal jej dyrektorem, ~ pensy~ roczn~ 1,500 fun . . przez slonce, ziemi~ i inne ciala niebieskie,. jest 
tow sterlingow. Godnosc ta, ktorq, piastowal do skutkiem sily przyciq,gania ich cz~stek pojedyn
smierci, dala 11111 sposobnosc przysluzenia si~ kra- czych, a przyci'!-ganie to wsp61ne jest wszystkim 
jowi bardzo uzyteczn~ reform~ moneta.rn~ 1), a ra'- cialom w naturze. 
zem sprowadzila go na pole bada11 chemicznych; Takie to s~ wzniosle prawdy i odkrycia wylo
nieszcz~sciem jednak laboratoryum j ego z doty-. zone w wielkiem dziele Newtona, a udowodnione 
cz~cemi go r~kopisami splon~lo, i ten wypa~ek tak jasno rozumowaniem i rachunkien~, ze nic juz . 
szkodliwie po~obnp wplyn~l nietylko na zdrowie, prawje w tyro wzglccdzie nie pozostalo do zro .. 

· lecz takze na intelligencyf!, jego. . bienia. 

Zasluga Newtona tak powszechne juz wtedy zy- Z innych dzieJ: j emu zwykle przypisywanych 
skala uznanie, ze za wise umilkJa, a zaszczyty ina- ,,Arithmetica universalis" (1707), b~d~ca tresci~ 
grody ze wszystkic.h stron splywac nan zaczccly . . analitycznych prelekcyj jego w Cambridge, nie 
AkaJemia paryzka 1699 r. mianowala go swoim j est pi6ra Newtona, lecz vVhistona, i.podobrio na
.czlonkiem . honorowym; 1701 r. uniwersytet Cam- wet wydan~ zostala wbrew jego woli .. Podobniez 
bridge powtornie obral go deputowanym do par- ,. ,Methodus difl"erentialis" i ,Analysis per aequatio- ~ 
lamentu; 1703 roku zostal prezydentem krol~,v- nes numero terminorun1 infinitas'' (1711) iunej SG!~ 
skiecro towarzystwa nauk w Londynie a roku r~ki, chocia2 ulozone ze wspoldzialaniem Newto-

o ' . 
. 1705 krolo\tva . Anna nadala mu godnosc rycerr;a, na. Procz tego mn6stwo jest . rozrzuconych po pi-

przez co do rozg!osnegoimienia/zan/r. Newton, przy- smac~ p eryodycznych jego rozpraw naukowych, 
byly trzy literki Si1·, bardzo wazne w spole0znosci wywolanychszczeg6lniejnami~tnym s.poremzLeib-
angjelsJdej. . . . j ~it~ em o. wynalaze~r . rac~unku rOZ~iczk~wego. 

Teraz przyst~pil do W)ydrukowania wspo · ,. Spor ten rozpoczq1 s1~ okolo 1712 r., 1 podzegany 
'1: mnioneJ b h . . 'l . . 

juz wyzej >>Optyki'' (1704 r.), z dodaniem dwoch prz~z ? u~ l~on~y~ przyJaCio ' przeciq,gnqJ s~~ ~z 
rozpraw analitycznych ,De quadratura curvarum'' do ~mierci L~Ib~ntza ( ~~~16). ' Kto l~zeczywiSCie 
(0 kwadratnrze krzywizn) i ,Enumeratio linearum w .teJ :Valce mial slusznosc, ·a tern samem komu na-

t r· a· "s'' (W rc e ·e }" .. t c· d h) lezy Sl~ zasluga rzeczonego wynalazku, dotych .. er 11 or llll J 1 Z lll llllJ rze 10-r~~ nyc . r • • • • • • •• 

Sporz'!dzil takze powtorne wydanie ( 1713 r.) gl6- czas. ni~ rozstrz~gnJ.~to ;. zdaJ~ ~I~. Jednak Iz o~y-
wnego dziela swojcgo ,Zasady filozofii przyrodzo- J wa.~ .wi~lcy _rnQZOWie , ntezale~nie J eden od dr~gie-

. go, 1 .kazdy 1nn~ drog~ wpadh na trop odkrycta. 

1) Dziwnym, zaprawdQ, zbiegiem okolicznosci uwa pokre- c ·alkowite wydanie wszystkich dziel Newtona, 
"vne sobie geniusze .. Kopernik i Newton, z kt6rych kaidy zdu- staraniem matematy ka I-Iersley, wyszlo po raz 
mionemu swiatu 00\Ve otlkryt prawdy naukowe, obydwaj tei • ' L d . 9 d 
pracowali \V s\vych kreijach nad poprawq rnennicl\va. •Wiado· pierwszy W on yn1e 17 9 r., po tytulem: ,,Isaa-
mo bowiem ie nasz Knpernik 1521 r. na sejmiku w Grudziq· ci Newtoni Opera quae exstant omnia, Commenta-
iu w dobitnych wyrazach przemawial za zniesieniem szkoJli • · "11 t b t S 1 H 1 ,. L d 1779 5 
wego przywileju miast pruskich bicia osobnej monety, a nawet rus 1 us ra a amue ors ey , on · ~ , r. to· 
w oddzielnem pismie wyloiyl swoj system monetarny. mpw in 4-to . 
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Po wzmiankowanej wyzej utracie laboratoryum 
swego, Newton ostygl znacznie w zapale rlo badan 
naukowych. Zacz~! oddawac sifJ rozpamifJtywa
nionl religijnym, i nawet oglosil kilka pism tre~ci 
teologicznej. Ostatni~ jego prac~ matematyczn~ 
bylo rozwiQ,~anie bardzo trudnego zadania, ktore 
Leibnitz 1716 r. przedlozyl geornetrom angielskim. 
W dziesi~ciu kot1cowych latach zycja wcale juz 
nie zajmo\val si~ naukq.. Dzi\vna jakas oboj~tnosc 
i zupelne znuzenie ogarn~ly jego urnysl; czul ze 
zadanie jego spelnione. ZasifJga}~cych jego rady 
odsylal do innych n1aten1atykow, a na pochwaly 
dziel swych zwykle odpowiadal: ,,Nie wiem co 
potornnosc wyrzeknie o mych pracach; ale sam so
bie wydalem sifJ tylko jak dziecko, co igraj~c nad 
brzegiem morza, znajdoje to swietn~ muszl~, to ka· 
my]( r6znobarwny, podczns gdy ocean prawdy, 
niezbadany i niezbadalny, w niedosciglej dali przed 
moim roztaczal si~ wzrokiem." 

tJak to si~ cz~sto zdar~a u ludzi znakomitych .. 
osobiste nawyknienia i cala strona 1;ewn~trzua 

wielkiego n1atematyka w rai q,cej by ly sprzecznosci 
, 

z genialnyn1 jego un1yslem. Sn1ialy, przedsi~bior-
czy i natchniony pionier nanki, w potoczne1n zyciu 
l~kli wym by} az do zbytku. MC!-i ktory przenikn~} 
tajniki wszcchswiata, ktory w dziejacl1 nauki nie
smiertelne zdobyl sobie imifJ, ilekroc wyjezdzal 
powozem, oborq.cz chwytal silj drzwiczek, aby nie 
uledz temu prawu citJ:zenia, ktorego zasady sam 
zbada.ll 

Izaak Newton, po krotkiej slabosci, un1arl d. 20 
marca (dawn ego stylu) 1727 r., maj~c ]at 84. Do 
konca dlugiego i pracowitego zywota zdrowie nie
przerwanie mu sluzylo. Zwloki jego, po uroczy-

stem wystawieniu w kaplicy jeruza]emskiej, zosta· 
ly przeniesione do opactwa Westminster~ panteo
nn Anglikow. vVielki kanclerz panstwa i trzech 
parow Anglii na barkach swoich dzwigalo smier
telne szczq.tki mfJia, ktory ojezyznie swojej tyle 
przysporzyl slawy. Rodzina, kt6rej zostawil ogrom
ny, jak na owe czasy, maj~tek 32)000 funt6w ster
lingow, wystawila mu 1131 r. wspanialy pomnik, 
z napisem konezC!cym si~ temi slowy: . , Sibi gratu
lentur mortales tale tantumqne exstitisse humani 
generis decus. '' (Niech si~ poszczyc~ smiertelni ze 
istniala taka rodzaju ludzkiego ozdoba). 

Newton byl wzrostu sredniego, powierzchow
nosci przyjemnej, nie zapowiadaj~ce j jednak owej 
bystrosci umyslu, jakiej w swych dzielach dal do
wody, charakteru lagodnego i jednostajnego. Nie 
\vchodzil nigdy w zwitJ:zki malienskie, chociaz po
uobno w Grantham J~czyla go milosc platoniczna 
z 1nlodq. Angielkq, Mis Stovey . . w izbie gdzie si~ 
nrodzil wmurowano w scian~ tablicfJ marmurow~, 
z nust~pujC1cym dwuwierszem Pope'go: 

• Nature and nll her works lnv h1d in nio bt · .. e , 

God said: ,Let N ewtou be,, and all was li frht . 
b 

(Przyrody wszelkic dzieto w pomroce lezalo; 

Bog rzekl: ,Niech bf}dzie N cwton '', i swiatto si~ 

stalo ). 

W Cambridge pokazuj~ dot~d zwiedzajct-cym mie· 
szkanie Newtona, a w Trinity College przechowuj~ 
glob jego i kompas, bialy lok starca pod szklanem 
przykryciem i zegar sloneczny w}asnej jego TO· 

boty. 
• 

• Ludwilc J ..... 

WIELKA PIECZ~C ANGLII. • 

• 

Gdyby w Londynie jaki smialek, pomimo nie- ozdobiony herbem krolewskim i zamkni~ty z nad
zmiernic surowych kar przcciw gwaltownyn1 kra- zwyczajn'!- starannosciq, na dwa sztuczne zamki. 
dziezo1n, wtargn(!l ktorego wieczoru do gabinetu Gdyby nast~pnie natr~tnik ten posun~l swe zu
lorda kanclerza polq,czonych krolest\v \Vielkiej chwalstwo ai do rozerwania pokrywy, to znalazlby 
Brytanii i 1rlandyi' i korzystaj<!C z nieobecnosci w srotlku dwie szczelnie do siebie przystaj~ce ply. 
szlachetnego lorda' poszperal pomi~dzy stosami ty srebrne, a gdyby w koncu i te smial rozl(!.czyc 
papierow rozloionych bezzawodnie najego biurku, w nielegalnej swej cie kawo: ci, wtedy ujrzalby na 
to napotkalby tan1 zapewne Jadny skorzany futera- jednej z nich gl~boko wyrytCl dewiz~ dzis panuj~. 
lik, wielkosci 0k0l0 Q~ffiiU Cali kwadratowych, I cej krolowej, Z postaciami CfiQt kardynalnych do-

1\.SIFJG.A SwiATA. Cz. If. R. VI. · 16 
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kola, na drugiej zas wizerunek tej dostojnej damy 
na koniu, w towarzystwie pazia. 

Te dwie sztuki srebrne lord-kanclerz angielski 
zalicza bez wq.tpienia do najcenni~jszych swoich 
skarbow, gdyz samo ich posiadanie, bez jakich
kolwiek nadari urz~dowych, robi go drugim do
stojnikiem krolestwa, najwyzszyrn s~dzi~ s~du 
kancellaryi nadwornej, mowCC1 (prezydentem) izby 
lordow, a nadto przynosi mu bagatelk~ 14,000 fun· 
tow sterlingow rocznej pensyi i rozlegly patronat 
nad calem panstwem i kosciolem. Co wi~cej, pia
stowanie ich uwazane jest za najwi~kszr dowod 
zaufania jaki monarcha angie1ski udzielic n1oze 
poddanemu, bo mu nadaje prerogatywy nien1al kro
lewskie. 

!(oniec koncem, owe dwie p!yty s~ matryc~ do 
wyciskania ogromnej piecz~ci woskowej, znanej 
pod nazwiskiem ,~wie1kiej piecz~ci Anglii", iprzy
czepianej do \vszelkich aktow urz~dowych, kt6re 
monarchowie angielscy oglaszaj~ swym poddanym. 
l{azdy dokument opatrzony tq, piecz~ci~ tem sa .. 
mem staje si~ prawomocnym i nieodwolalnym .. 
chociazby nawet wydanym byl bez zezwolenia 
trzech stanow panstwa, i to tak bezwarunkowo, ze 
piastujq,cy piecz~c, gdyby zechcial, popelniacby 
m6gl najwiQksze naduzycia, ulaskawiac zbrodnia
rz6w, wydawac dyplomy na najwyzsze dostojen
stwa szlacbeckie, udzielac przywileje miastom it. p. 
Dlatego slusznie ktos powiedzial ze lord-kanclerz 
jest ,,przechowywaczem sumienia kr6low an· 
gielskich''. 

Zwazywszy niezmiern~ ~vaznosc jakC1 po wszy
stkie czasy godlu temu przyznawano, dziwjc si~ 
w istocie nalezy ze monarchowie mogli je w -pry
watne powierzyc r~ce; a, jednak bywalo tak za

wsze od czasow Edwarda Wyznawcy. Pierwsze 
pieczQcie na przywilejach tego krola wyrobione 
byly dosyc surowo zkawalka olowiu i zawieszone 
na srebrnych sznurkach. Pozniej zamiast olowiu 
zacz~to brae 'vosk, a vVilhelm Zdoby,vca i jego 
nast~pcy uzywali wosku zielonego, jako godla 
wieczystosci swych nadan, ktory to zwyczaj do 
dzis dnia dochowal si~ w patentach parowskich 
i innych dokumentach nieograniczonej trwalosci. 

Jezeli wierzyc mozna swiadectwu Stowe'go, to 
Wilhelm I dziwny mial sposob piecz~towania do
kumentow, bo wyciskal podobno w wosku wlasne 
swe z~by. vV og6lnosci dawniej czesc jakas prze
s~dna wi~zala si~ z wielk~ piecz~ciC1, a rozrz~dza
jq.cych niemi uwazano za jeuynych szafarzow 

wszelk ich Jask i zaszcz yt 6 \V. Henry k VI, j ako 
dziecko 9-cio miesi~czne, wniesiony zostal przez 
mamk~ do sali posiedzen, dla prezydowania na ze
brauiu rady panstwa; poczem drobne reJ:czyny nie
mowl~cia zlozono na wielkiej piecz~ci, ktora na
brawszy tym sposobem 1nocy obowi~zujC1cej, prze
szla w zachowanie nadworriego arehiwaryusza. 

I teraz jeszcze sposob uzy~rania pieczQci wAn
glii dowodzi ze przypisujq; jej tan1 jak~s sil~ nad
zwyczajnC1. Dwa rodzaje dokun1ent6w potrzebuj'!
sankcyi opiecz~towania. Pierwsza klassa obejmu
je wszelkie akty podawane do wiadotnosci o.adln~j, 
i te otrzymuj~ piecz~c calko\vit~ na sznurku je
dwabnym, z zielonego lub ioltego wosku, opatrzo
n~ niekiedy j eszcze futeralem skorzanym. W dru
giej mieszcz~ si~ pisma do oscSb Jn·vwatnyclz, do 
kt6rych dolq,cza si~ tylko nitka z kawalkiem "vo
sku, a temu kawalkowi, przez dotkni~cie jedynie 
brzegietn matrycy, nadaje si~ waznosc piecz~ri. 

Zaden n1oze z wladzcow Anglii nie mial 'vyzsze
go wyobrazenia o znaczenin piecz<2ci pa11st,va jak 
nieszcz~sliwy Karol I. Monarcba ten, po ust~pie
niu swem do Yorku, nie posiadal si~ z radosci, gdy 
wierny poslaniec przyw:iozl mu to godlo dostojen
stwa krolewskiego, o l{torem mniemal z pewnosci~ 
ze wpad!o w r~ce parlamentu. Par lament znow za

klopotal si~ niepomalu, powzi~wszy o ten1 wiado
mosc, bo l{arol mogl teraz z wszelk~ prawnosctq, 
oglaszac proklamacye i r6znego rodzaju dokumen
ty urz<2dowe, podczas gdy parlament nie byl nawet 
mocen mianowac kogos na oproznione smierci~ 
miejsce we "vlasnem svvem gronie. I..)o dlugich na
radach uchwalono wreszcie sporzq.dzenie drugiej 
piecz~ci; ale dawny jakis statut Ed warda III~ sta
nowi~cy ze nasladowanie wielkiej piecz~ci rna bye 
uwaianen1 za zdrad~ stanu i karane1n s1nierciq,, 
przejn1owal "rszystl{ich trwogq,. Z trudnoscice tyl
ko znaleziono odwaznego czJowieka, ktory za so
wite "vynagroclzenie podj~l si~ zrobienia podobi
zny. Fabrykatu tego parlament uzywa} az do usta
lenia si~ rzeczypospolitej, oryginalna zas pif2cz~c, 
kt6r'! odzyskano 1645 r. przy poddaniu si~ Oxfor
du, zostala uroczyscie skruszonC1 w sali posieclzen 
iz by nizszej. 

Po restauracy~ wielka piecz~c Anglii kilkakro
tnie w srogich byla opalach. Za Jakuba II piastn
nem jej byl potwornej pami~ci Jeffreys, a krol tak 
si~ obawial aby wazne to godlo nie dostalo si~ 
w r~cc politycznych jego nieprzyjaciol, ze kazal 
kanclerzowi zamieszkac w pa!acu swoim \Vhitehall, 
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i tan1 osobiscie czuwal nad nienaruszonosci~ pie
cz~ci. Opuszczaj'!c Angliq,, odebral jq, z rq.k kan
clerza, i przeplywajCJ,c Tamiz~, rzucil j~ w \vod~, 
w pocieszaj~cern przekonaniu ze bez niej attrybu
cyj krolewskich nikt wykony\\7 UC nie b~dzie w mo-
znosci. Nadzieja ta jednak byla plonn~, bo w par~ 
dni p6zoiej rybak jakis wyci'!gn~l w sieci zniewa
zonq, pierz~c i oddal jq, radzie tajnej. 

Roku 1784, pod kanclerstwem lorda Thurlow, 
wielka piecz~c rzeczy,viscie zaginQla. Zlodzieje 
\vkradli si~ do mieszkania kanclerza, i razem z wie-
1(!. drogocenne1ni przedmiotami zabrali piecz~c pan
stwa. Nazajutrz rano zwolano radQ tajn~, oznaj
lniono jej strat~ i tak energicznie wzi~to si~ do 
rzeczy, ze po uplywie 36 godzin nowa piecz~c by
la juz gotowq. Odt~d podobno lord Thurlow, kto
ry przez osn1 lat jeszcze pelnil obowiq,zki kancle
rza, nie zasypial inaczej jak z piecz~ci~ pod po
duszk~. 

Zaba\vn~ byla chwilowa strata piecz~ci pod 
kancle rstwem lorda Eldon. l\iinister ten niezmier
nie \vysokic n1ial wyobrazenie o S\voich obowi~z
kach, co n1oie w cz~sci bylo skutkiem ekscentrycz
nego sposobu w jaki kr6l Jerzy III zlozy! piecz~c 
w jego r~ce. Lord EJdon bowiem pisze w swym 
parniQtniku .. ze gdy otrzymalnonJinacy~ na kan
clerza i udaJ. siQ do pa}acu, dla odebrania z r~k kro
la godla nowcgo dostojenstwa, Jerzy zblizyl si~ 
do niego, wydobyl piecz~c z pod zapi~tego surdu
ta i wr~czyl1nu j~ z temi slowy: ,,Oddaj~ ci skarb, 
kt6ry dotychczas na sercu mojem spoczywal.'' 

Lord kanclerz tez oceniaj~c zaufanie swego 

• 

. 
wJadzcy, zamykal odt'!d piecz~c najstaranniej 
w swej sypiain·i. Bylo tow 1812 r., gdy razu pew
nego w nocy rozlegl si~ okrzy k ,gore!'' Szlachet
ny lord nasamprzod pomyslal o b czpieczenstwie 
piecz~ci ; porwal jC! wi~c pod pach~,· wybiegl do 
ogrodu i zakopal jq. w ktorejs kwaterze pomi~dzy 
kwiatami. ,, 'VV racaj~c do siebie, mowi lor<l Eldon 
w swyn1 pami~tniku, ujrzalem na dzieclzincu panny 
sluzebne moj ej zony, znosz~ce w wielkim neglizu 
wod~ do sikawki, i widok ten tak mnie zachwycil, . 
ze nazajutrz w zaden spos6b przypo1nnicc sobie 
nie moglem miejsca gdzie pieCZfJC ukrylem. Cala 
rodzina moja z patyczkami poszla szukac do ogro
du, i nareszcie, po dlugiem grzebaniu w ziemi, zna
lezlismy przeciez zgub~. '' 

Przy kazdej zmianie panuj~cego, zmienia si~ i 
piecz~e ; lecz star~ wtedy dopiero niszczq,, gdy 
nowa zostanie wykonczon~. Monarcba w takim ra· 
zie zwoluje rad~ tajn~, rytownik nad,vorny otrzy .. 
muje rozkaz przygoto\vania rysunkow, a po wy
braniu takowych natychmiast sporz~dza siQ matry
ca. Dawniejsze pieczE=Jcie bywaly niewielkie, i dla
tego pieczQtowanie niemi zadnej nie przedstawialo 
trudnosci. Ze wzrostem wszakze pot~gi monar
chow angielskich, wzrastaly, jak si~ zdaje, i roz- · 
miary matrycy kanclerskiej, i dzis szlachetny lord 
niezawodnie poparzylby sobie palce, gdyby chcial 
wlasnor~cznie zaj~c si~ jej wytloczeniem. Rzeczy
wiscie tez czynnosc t~ odbywaj~ dwaj dobrze wy
cwiczeni urz~dni<;y' ,,piecz~tarz'' i ,,ogrze\vacz 
wosku," i bez ich pomocy zaden dzis dol{ument na 
swiat nie wychodzi. 

• 

KAZMIRZ :KRZYSZTOF SIENIC:KI. 

PRZEZ 

Juliana Bartoszewicza. 

Jak to w Polsce Jatwo bylo zostac panem z chu
dego pacholka, bo na to samo prawo pozwalalo, 
dowode1n sluzy pan Sienicki, kt6ry w lat nieledwie 
kilka zrobil fortun~ i zostal wielkim cz!owiekiem 
na Litwie, chociaz koronny szlachcic. Ale zoba
czym na nim takze i dowodnie slabosc fortuny. 

u smiechn~la si~ do niego' ale tez potem opuscila 
i nawidzila ci~zko. 

P ochodzil z ziemi chelmskiej, JezC~:cej na Rusi 
Czerwonej, gdzie jego przodkowie juz od pier
wszych Jagiellow urz~dy zien1skie, kasztel~nie ~ sta
rostwa posiadali. Herb jego Boncza. Ojc1ec, We· 
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spazyan podczaszy chelmski, deputatem byl do 
konstytucyi na sejmie w 1685 roku, i zaraz potem 
umarl. Matka zas, Aleksandra Stankarowna pisa
rzowna horodelska, z ksi~z~t mantuanskich, jak Sie
niccymowili, byla potomk~ owych slawiJycb Stan
karow, o ktorych tak glosno w dziejach wyzna.11 
dyssydenckitJh w Polsce. Zwazywszy wifCC na te 
stosunki familijne i na t~ drug~ okolicznosc, ze 
przyrodni a starszy brat "\Vespazyana, Pawel pod
stoli buski, takze byl ionaty z Konstancy~ Stankaro
wn~, wnosilibysmy ze Sieniccy ci niety lko byli dys
sydentami, ale do tego dyssydentami gorqcej krwi 
bye musieli. Z e tak bylo ·a nie inaczej, mogliby
smy 0 tern sq.dzic i ze stosunkow w jakie potem 
Kazmirz si~ uwiklal z ksi<=Jciem neuburgski1n, 
dziedzicem dyssydenckich Radziwillo w. 

Zdaje si~ ie nasz ICazmirz, ktory n1ial trzy sio
stry i cztc~rech braci, byl wlasnie tym poticza
szym cbe!u1skim,_ o ktorym w konstytucyach 1686 
roku jest wmianka. To by! pierwszy jego urz~d; 
z nim poszedl chleba szukac na Litw~ i zaszedl do 
Sluczyzny, o ktor~ darli sifJ Radziwillowie z Sa
piehami, a kt6rq, tytnczasem spokojnie dosyc trzy
mal palatyn Renu, ksi~z~ neuburgski, jako m~z 
ostatniej na nich dziedziczki, Radziwi1:l6wnej. 
Szlachcic dobrego rodu, chooiaz chudeusz1 znalazl 
wsz~dzie dobre przyj~cie. Zostal wi~c ekonomem 
dobr luckich u Neuburga, a choc urzfCdnik ziemski, 
nie wstydzil si~ sluzby prywatnej, boc to i starzy 
podupadli ksiC!ZfJia i kniazie nieraz bied~ swiecili 
w oczy ludziom, a Sienickiemu w Sluczyznie nie 
bylo wcale zle. Tylka dla powagi przybral tytul 
gubernatora; wszyscy go tez gubernatorem tytulo-
wali. Sienicki t ern wygrywal, ze zawsze jcdnej 
t~zymal si~ kla1nki, nie tak jak inni, u ktorych co 
chwila, 7.wlaszcza w owyeh czasach zaburzonej 
rzeczypospolitej po smierci Sobieskiego kr6la, 
coraz to no we sitko bylo na kolku. Nie wlazilniko
mu w drogQ, ale mial za,vsze j edno sloilce, do kto
rego kiero,val swoje westchnienia. 

Slo11oem tern byli ella niego dwaj rn}odzi ksi~z~
ta Wisniowieccy, a szczegolniej brat 1nlods~y Mi
chal, hetman polny litewski juz za Augusta saskie
go. Mlody ''' isniowiecki, tak samo jak i krol, po
lubili w nim , 'vedlug starodawnego wyrazenia siQ 
polskiego, ,,applikacy~ i statek.,' ZttAd natura.lnie 
laskawi by li obyd waj na niego. ICrzysztof tez pil
nie okolo siebie zabiegal : jako d worzanin Augusta 
ekspedyowal pisma z kancellaryi koronnej, do po
slug ktorej byl uzyty, i raz nawet goilcem pobiegl 

do Wilna dniem i noc~ z listem krolewskim o zgo
dfJ do pano,v, gdy sifJ zaden z senatorow nie chcial 
podj~c drazli,vego poselstwa, o co si~ gniewal na 
krola ksi<!i~ kardynal, ktory koniecznie chcial wi
dziec senatora na zjezdzie wilenskim. Zostal na 
dworze stolnikien1 chelrnskim, potem chorq,zym no
wogrodzkim. 'VVtenczas juz nawet braciom szlach
cie usluzyc mogl. Rodzonemu Stefanowi wyrobil 
czesnikostwo (1701 r.). Panu Krzysztofo,vi Zawi .. 
szy, staroscie mii)skiemu, z ktoryn1 s~siadowal, 
t.akze w niejednej okolieznosci usluz yl. W zi~l od ,. 

niego dobra Bakszty i Smilowicze dzieriawq, wifCC 
stosunki jakoby urz~dowe wzmacnia! poufalosci~ 
S<!Siedzk~: to owsa raz przyslal da.rowizn~ do Ro .. 
hotnej, to pozyczyl pieni~ dzy na drogfJ rzymskq. . 
A pan Zawisza byl tak pewny Sienickiego, ze wy
bieraj'!c sifJ w t~ podroz, po drodze do Berdycze
wa umyslnie wstC!pil do S lucka po pieniC!dze. Przy
j~l go Sienicki po pansku, ucz~stowal, npoil i za 
kontraktem, k tory na prQdce spisali, zaraz od razu 
wy liczyl mu 20,000 zlp. Grzeczny, potulny, rz'!d .. 
ny, pracowity gubernator slucki. 1nusial wzbudzac 
dla siebie szacunek. ~1ial wi~c mir pomi~dzy pana
mi, pochlebial im bez unizonosci, wygad~al ch~t
nie w potrzebie, jak teraz np. Zawjszy, i mial za · 
wsze pieni<!dze na zawolanie, ile ze siedzial w bo
gatej Sluczyznie i podarnnkami ujmowal: j ednem 
slowem un1ial zyc po staro-polsku , goscinnoscit!
i braterstwem. 

Nast4pily w Litwie klotnie domowe i krwawe 
zajscia. Szlachta wsiadala na kol1 i biegla z.nosic 
pot~gfJ sapieiyJ)skiego domu. Ksiq,z~ l\1icbal byl 
j ednym z dow6dzc6w tego pospolitego ruszenia 
szlachty na panow, a z nim naturalnie byl wsz~
dzie i Sienicki. Gdyby nie te nienawisci, nie urosl
by maze wifJcej; ale zr~cznie pomagaj~c n1o.Zniej
szym konfcderatom i poka7.ujqc ksi~ciu opiekuno· 
wi swetnu co moze, pr~dko urosl przez te emula-

, 
eye panow. 

Hetman wziql go do wojska litewskiego, ale do 
cudzoziemskiego zaci~gu, tnoze dla pr~dszego 

a\vansu, i dal mu jedn~ i drug~ 'v nien1 szarz~. By
!o to wlasnie wtenczas, kiedy szlachta rzucila si~ 
w dobra sapiezynskie i dobywala Bychowa. Sie
nicki wyslany byi wow~ stronfJ przez ksi~cia. Za
loga twierdzy byla bardzo nieliczna; podstt!piwszy 
wi~c z koronnemi chor:tgwiami pod 1niasto , pan 
chor~zy nowogrodzki, po kilku dniach strzelania, 
zdobyl Bych6w na lask~ i ni elask~. Obj<!l natural
nie zaraz w zarz'!d cale dobra sapiezynskie, nalez~-
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ce do klucza bychowskiego, i by l gubernatorem, ' lanij mniejszych nie bylo. Ale biedny Sienicki za
tak jak w Slllcku. z_ kolei przez }~skQ pat1SkC~t zo- I pomnial ze fortuna kolem si~ toczy; aze zapomnial, . 
stal za t~ zaslug~ Jeneralem maJorem, a moie skaral go za to Bog. Z chudego pacholka pan, wkr6-
w. kilka ~otem .miesi~cy miecznikiem wielkiego tee zno\vu zeszedl na chudego pacholka, tern gorzej 
ks1~ztwa l1tewsk1ego. Pojechal na sejm do Lubli- dla siebie, ze jui w tym nowym stanie swoim za
na (w roku 1703) i tam zapisany byl deputatem slugiwal nawet na litosc, czego wprzody nie bylo. 
do boku krolewskiego do rady '). Osadowilsi~ wte
dy na In£antach, gdzie mu, za pozwoleniem kro
lewskiem, J er~y Potocki ust'!pil starostwa lucyn
skiego i lennych dobr fleweruzmojzy i Ozupina 
z przyleglosciami 2) . 

I tu jeszcze nie koniec; Krzysztof szedl wyzej 
co wreszcie rzecz niewjelka, bo wtecly srod wojen 
domowych wakanse jak grad wypadaly, i do je
dnego urz~du po dwoch, po trzech pretendentow 
dobijalo si~. 

Gdy zawakowalo w podobny sposob jeneral
stwo arty1leryi, Sienicki, n.iedawno prosty i ubogi 
chudeusz, teraz juz pan i dygnitarz, otrzymal je
szcze jeden urzq.d, to jest to samo wlasnie jeneral
stwo arty lleryi litewskiej. 

Co mu wi~cej brakowalo? Zasiadl pomi~dzy pa
nami, pomi~dzy arystokracyq, rzeczypospolitE~j. 

Zbogacil si~, bo trzymal razem Slnck, Mohylew, 
Szawle, Iloryhorki i Czeczersk, posaine bardzo 
ziemie i starostwa, krorn dzierzaw jakie mial od 
prywatnych. Rzeczpospolita byla w zuburz;e
niach, starzy Polacy powiedzieliby in turbido; wi~c 
kto tan1 siQ z dobr i starostw rachowal? vV szystkie 
stosunki na raz byly zerwane. Zajazdy wszQdzie, 
kadukow moe, niepewnosc co krok, nikt nie wie
dzial co jest i czyje, dzi~ bylo moje, jutro ludzi. 
Dobra calc z r'!k do rq,k ustawnie przechodzi!y 
bo rwal kazdy oo mogl. A tutaj, przy protekcyi 
jeszcze ksi~cia hetn1ana, musialo siQ wiesc konie
cznie Sienickiernn. Doszedt do wielkich pieni~
dzy ni ztC!d ni z owqd i z niczego 'vzbil si~ w py
chg. Zac~~l pogardzac uboiszemi od siebie, ze nie 
mieli pieni~dzy; patrzal z gory na tych, od ktorych 
wyzszy byl lH'zQdem. Ze zdobyl lat\vo Bychow, 
myslalzc jnz jest wielkim wodzem. Znalazla sifJ 
do tego i ogromna an1bicya. J uz patrzal nn krze
slo senatorskie, ale bynajmniej nie na, kasztelanie 
dr~zkowe, na ktorych jego przodkowie zasiadali, 
ale na cos lepszego, i bylby si~ pewnie takiego 
krzesla doczekal, tembardziej ze w Litwie kaszte-

1) Obytlwa te konsensa " 'ydane sq z akt melrycznyeh pod 
d 4 wrzcsoia 1703. Sygillaty ks. 16, str. 84-85. 

2) Zaluski Epist. bi~l; famil: T. IV, stron. 502. 

l(onsyliarzem mianowany z wojewouztwa in
flanckiego do konfederacyi sandomierskiej (1704), 
Sienicki na czele oddzialn wojska w roznych kie
runkach przebiegal ICoron~ i Litw~, za rozkazem 
hettuana vVisniowieckiego. Roznie mu SiQ udawa
lo l jako zwyc;~;n.jnie na partyzantce; dzisiaj na wo
zie, jutro pod wozem. Czasem ksiq.i~ szedl z cal~ 
swoj~ silCA-, czasem tylko wysylal podjazdy w rozne 
strouy. Raz kicdy krol, z Saksonii przyjechawszy, 
nadbiegl do Tykocina, zeby si~ widziec z carem, 
ksi~z~ z pod Suraza wyprawil si~ na vVarszaw~ 
( 1705). Zbliiywszy si~ do stolicy, dal podjazd 
Sienickiemu, ktory niezle sifJ spisal, bo napadl na
gle na gwardy~ krola Stanislawa nad mostem pod 
Prag~ i zabral j~ cal~ 1). Byl to :figiel sprawiony 
nowemu elektowi przed sam~ jego koronacy~. 
Ale za to w kilka miesi~cy potem rozbili go Szwe
dzi haniebnie w Olicie, w same zapusty (1706). 
Nie byli to w I asci wie Szwedzi, ty lko nasi, ale stron
nicy Leszozynskiego, ktory szedl z cal~ massq, wojsk 
swoich i z potfJg~ l(arola XII na Litw~. Byli tam 
z krolen1 Stanislawem dwaj Potoccy, wojewoda 
kijowski i pisnrz polny koronny; byl starosta bo
brujski Sapieha i Krzysztof Zawisza. Wojewoda 
zazdroscil staroscie slawy i pra~nqJ si~ odznaczyc. 
Los mu po drodze z Ostrycy stawil Sienickiego. 
Jeneral nigdy nie byl dzielnym wodzem, a tutaj 
napacl silny nieprzyjaciela zbil go zupelnie z tropu. 
Broniu si~ 1nogl, n1iat albowiem dwanascie chor~
gwi polskich i pi~c chorq,gwi z obcego wojsk~ dra
gon ow; bylo to cos oko.l:o 3,000 sily zbrojnej, 
dragonow podobno tylko dwiescie ludzi, Litwy 
i Susow. Sienick.i z poczC!tku cofn'!l siQ cokol wiek, 
zeby m6gl lepiej zebrac sily; ale gdy wojewoda 
znak dal do natarcia i kazal naprzod ise dragonom, 
zeby pilno,vuli gory, naktor~ mial si~ drapac, Sie
nicki wzi~l ich z uniformu bialego za Szwedow 
i stracil glow~. Odwazyc sifJ na boj z ruchawk:} 
szJacbeckq,, z gwardyC! stanislawowsk'h z rowne
mi sobie, co walczyli jak Pan Bog dal, bez prawi
del i taktyki; dobrze,-ale ze Szwedami insza spra~ 

1) Dyaryusz ksi~cia Wisniowieckie~o \V Przeidzieckiego 
dz icle ,Po dole, Wolyn, Ukraina'' T. 1. 102. 
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wa. Uroiwszy tedy sobie potfJzniejszego wroga, Jak wielka byla summa, niewiadomo. Otwinow
pan Sienicki sromotnie zwin~l chor~gwie i zaczq,l ski powiada ogolnikiem, ,,ze to byly ,vielkie pie
zmykac piorunem. Oczywiscie odwaga wstq,pila ni~dze''. Zawisza, blizszy wypadkow i kt6ry pr~dzej 
w nieprzyjaciela i puscil si~ za Litw~, gnal jq. trzy mogl wiedziec od innych prawd~, podaje zeta SO in

mile i zbil na lrwasne jablko. Nab ito Litwy wiele, rna wynosila 600,000 zlp. To znowu byloby nie
a moe zabrano do niewoli, rachowano albowie1n T.viele. I\::oniec koncem, hetman kazal porwac te pie
na 500 trup6w i do 200 jenc6w. Sam jenera} uciek! ni~dze Sieniekiemu~ bo juz teraz stawal za Szwe-
bez szpady, w jednej kamizelce, a ledwie wpadl dami. Byl wtenuzas przy panu mieczniku Ludwik, 
do pierwszej bezpieczniejszej wioski, przebra! si~ brat jego strf-yjeczno rodzony, a 8yn owego Pawla 
za chlopa i uciekl do Kurlandyi, az si~ za ni1n ku- podstolego buskiego, ktory takie mial za sob'1! 
rzylo. Zdobycze zwyci~zcy byly nad podziw ogrom- Stankar6wn~ z ksi~z~t mantuanskich. Podwojne 
ne: wszystkie bag,.tze, wozy jenerala wojskowe, pokrewienstwo l~czylo Ludwikazmiecznikiem, po 
trzy pary cy1nbal6w, siedm chorq,gwi, wreszcie mieczu i po k~dzieli. To roo~e bylo powode·m ze Lu
kassa, w kt6rej bylo 20,000 talar6w, dostaly si~ dwik porzucil ojcowsk~ strzech~ na Rusi i po
nieprzyjacielowi. Zawisza zdobyl takze karet~ szedl za bratem na Litw~, gdzie dzi~ki jego sta
jenerala i trzy antaly win a w~gierskiego. Puscil rannosci los zrobil, bo w ziemstwie byl ci wunem 
si~ za.raz nazajutrz w pogon, ale nie znalazl ani retowskim na Zmudzi, a w wojsku pulkownikiem 
sladu korpusu; co nie bylo rozbite, rozproszylo Jego l{r6lewskiej Mosci. Ludwik podowczas wla
sifJ po okolicy 1 ). snie piastowal inn~ wy sokq, dostojnosc wojskow~, 

Wazne dosyc skutki byly tego ~ozgromu. Dot~d byl albowien1 regimentarz dyvvizyi bialo-ruskiej , 
augustowscy osrnielali si~ zaczepiac Szwedow na a ledwie miallat trzydziesci 2

). 

kwaterach. Teraz juz zginfdla odwaga. Nestorowicz, chor~zy pancerny Oginskiego, byl 
Jeneral Sienicki zjawil si~ potem w wojsku litew- wyslany po owe pieniq;dze. l(siCJ;z~ hetman kazal 

skiem, kiedy ksiC!z~ Wisniowiecki wyruszyl z Wil-- braciom miec oko na posJ:anca, a mianowic~ie Lu7 

na przeciw wojewodzie kijowskiemu. Hetman dal d1rvikowi, ktory powinien byl sledzic vvszystkie je
mu znowu troszk~ dragonii i puscil z nim Zaranka go obroty. Zmiarkowawszy ze wraca z pieni~dzmi, 
i Baura, zeby odwetowali za Olit~. Ale i tutaj nie mial zasadzic si~ , porwac go i odeslac do l1etmana. 
udalo si~ . Szwedzi spotkali saskich pod Olkinika- Czuwali obaj, ale dlugo na prozno. Tymczasem 
mi i tak zwyci~zko odparli, ze w nieladzie cofn~li . szl~c~ta z powiatu orszanskiego obrala i Inieczni
si~ przed niemi Litwini 2). ka 1 Ciwuna deputatami na trybunal litewski. Je-

ChociaZ stracil swoje wawrzyny Sienicki pod chal ~edy c~wun do Wilna,, ale zaledwie opuScil 
Olitq,, a nie naprawil wcale sprawy pod Olkinika- Byc~ow, daH m~ nagle znac o przybyciu Nesto
mi, jednak i tak kochal go ksil!Z~ WiSniowiecki. ro~ICza do p~w~atu ors~ariskiego . Poslaniec wi· 
Dal tego nowe dowody. Po bitwie kaliskiej i trak- due od ~trazmkow ,~~o~ch ?Y~ czujniejSzy, kiedy 
tacie altransztadzkim hetman przystq,pil z wojskiem oszuka~ 1eh ~ac_zn~~c 1 ZJaWil SifO z powrotem wten
do kr6la Stanislawa, i zaraz wyrobil Sienickien1u czas, kt.edy ~~ ~1~08J o tr~ban~le, }ak o nim mysleli, 
a.mnestyq, u SzwedOw, bo inacz6j aniby si~ mOgl sq,~Zf!.~ ze pozn.IeJ gratka un s1e me wySliZnie. Do
jenera! pokazaC w Litwie na oczy. WI~~ziaw~~y Sl§pra~dy, Sieniccy nie tracili ani je· 

dneJ chw1lr: wypra w1ono wnet czterdziestu drago~ 
Jeszcze to 0 tern nie wiedziano, i hetman uzy! 

Sienickiego do pewnej wyprawy, kt6ra bardzo 
zgubne wywarla skutki. Szly pieni~dze z Mo
skwy na przeci~gnienie wojska litewskiego, kt6re 
przy Szwedzie stalo. Spraktykowaniem, jak wtedy 
mowiono, mial si~ zaj~c Oginski starosta zmudzki. 

1) Sz.ozegoly o boju wz i~te z N ordberga, z r~kopisu Za-
• 'v1szy. 

2) Boj ten byl pod Olkinikami, mowi Zawisza w swym 
r~kopismie. Nordberg nazywa to miejsce Olkowice, ale pr~
dzej naszernu wierzyc. Bitwa 1niala miejsce 3-go marca 
1706 r. 

now i stu litewskich Tatar6w do Borysowa, dla uj~
cia N estorowicza. Nie chcial miecznik dac sifJ uprze
dzic bratu w gorliwosci, wyrnszyli wi~c obydwaj 
razem, zwietrzyli zaj~ca w polu, wpadli nagle na 
czele jazdy na konwoj jego i zabrali pieni~dze, 
podobno juz nie w Borysowie ale w drodze. 

Ale zle si~ obrachowali. Slad w slad p~dzil za 
aiemi jenera! W olchowski z 8,000 wojska, do
padl Sienickich i cz~so im pieni~dzy odbiwszy, 
gnal dalej uciekaj~cych z ludzmi &wemi i Nesto .. 

1
) RorlzH si~ w roku 1677. Jocher T. 3 str. 696. 
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dzi z ktoremi teraz musial przestawac. Z ciekawo
sci~ spogl~dal U!L DOWJ SWiat na okolo siebie, ba· 
dal zwyczaje Jakutow, Czuchczo,v, Kamczadalow. 
W chodzil nawet z niemi w przyjacielskie stosunki, 
r6wnie jak i z archimandryt~ jakuckim, uczonym 
czlowiekiem. Znalazl i niewolnikow japot1skich 
w owych stronach. Wi~c nowe studya, nowa nau
ka. To z ludem miejscowym, to z Japonami, to 
z archimandryt~ certowal. Raz opowiadali mu nie
"\Volnicy japonscy o losach wiary chrzesciariskiej 
w swoim kraju i o niedawnych tam przesladowa-
niach. Polozono w bramie krzyz do deptania chrze
scianom. Holendrzy tam osieuli nie wzdrygali si~ 
tedy chodzic po krzyzu, katolicy zas w m~kach 
gin~li. Opowiadanie to wielki wplyw wywarlo na 

umysl Sienickiego; racyonalizm religijny juz mu 
wtedy nie wystarczal. W zj~} sifJ do czytania ksi~
zek, kt6rych mu archimandryta dostarczal. Znala
zla si~ tam i historya koscielr..a Skargi, nie w ory
ginale wprawdzie, ale w ru~kiern tlumaczenin, do
konanem w Kijowie, a wydanem w Moskwie. 
~ karga do reszty zbil wszystkie jego skrupuly, na
wr6cenie sifJ zaczQlo. 

W r. 1722 dopiero, za staraniem Chom~tows]{ie
go wojewody mazowieckiego, posla rplitej pol
skiej w Petersburgu, otrzymal Lud wik Sienicki 
wolnosc. Wracal szczfJsliwy do ojczyzny na Mo
skw~. Tutaj wst~pil zaraz do kosciola ksi~zy 1\a
pucynow na l{ukieju (? )t i tam zaraz publicznie rzu
cil kalwi11skC! wiar~, a przyj~l katolick~. 

1\:iedy umarl, niewiadomo? ale history~ swoich nie-

• 

• 

szcz~sc rozpowiedzial obszernie Sienicki w dziele 
ktore albo sam drukowal w poznej starosci, albo 
je ktos, j uz moze po jego smiercL wydal; przedmowa 
jednak podpisana przez antora., kt6 ry dzielo swoje 
poswi~cil prymasowi Komorotvskiemu, z applau
zem zaszczyty tego domu wynoszq,cym pod obloki, 
zwyczajem czasu. Tytul dzie la nast~pny: 

,Dokument osobliwego n1ilosierdzia Boskiego, 
cudownie z kalwinskiej sekty pewnego slug~ i 
chwalc~ swego do kosciola Chrystusowego po
ciqgaj~cy, z wykladem niekt6rych kontrawencyj 
zachodz~cych mi~dzy nauk~ kosriola powszechne· 
go katolickiego, a podaniem wymyslonem rozu. 
mem ludzkin1 luterskiej, kal winskiej i innych w tej 
ksi~dze wyraionych i namienionych sekt ..... . 
dla duchownego pozytku ludzi w roznych sektach 
od jednosci powszechnego kosciola odpad!ych, 
cz~sci~ z uporu, cz~sci~ z niewiadomosci zyjq,cych, 
z druku pierwszy raz wychodz~cy. W Wilnie, 
w drnkarni wieleb. XX. Franciszkan6vv, r. p. 1754, 
4. 393 stron., arkusz na przodzie i regestr.~' 

0 ksiC!zce tej wiemy z obrazu historyczno-biblio
graficznego J ochera. Nie znamy jej blizej; podobno 
wiele tam znajduje si~ zajmujC!cych rzeczy o Sy
beryi i o ludach t ej ziemi. 

Ciekawe te szczeg6ly o przygodach Sienickiego 
w niewoli wzi~te s~ z nowo wyszlego zeszytu 16 
Jochera, Tom 3, stron. 696, gdzie w notach do 
N-ru 9822, pod kt6rym tytul ow dziela przytoczo
ny calkiem, znalezlismy wiadomosci kt6re nam 
pozwolily zaokrC!glic niniejszy artykul. 

• 

PEl.ZACZ CZERWONOSKRZYDl. Y . 

Wsrod najwyiszych wierzcholkow Alp, poza umajajC!cych 1odem niepokrytC! polankQ. Lecz co 
granic~ zamieszkalych dolin, \V krainie snieg6w i wi~cej, ta slaba, maeosz~ rQk~ piel~gnowana ro
orl6w, jawi Si~ natura W ca}cj SWej majestatycznej slinnOSC, jest przeciez przytulkiem 1nilntkich pta
SUfOWOSCi; ]ecz i pod tym zimnym tche1n Jodowych szkow, pi~knicj szych od ptakow ro\vnin, co si~ 
pustyn nie Ullliera przeciez zupelnie organiczne W dole USmiecbaj~ ogrodanJi roz, mirtow, 'vdzi~
zycie. Oko .ZQ.dzq, nauki, ciekawoscieJ: lub przy- CZCJ: lasami dQbow, jesion6,v, pamarancz j oliwek. 
padkiem w te krainy zagnanego podroznika, z za- Rzeczywiscie nie chcemy przesadzae piQknosci 
dowoleniem spocznie na k~pie licbej trawy, osla- alpejskich ptasz~t, ktorych swietne barwy jakby 
niaj(!.cej strom~ rozpadlinQ przepasci w glQbi hu- nagradzac maj~ za to, czego z innej strony posk~
cz~cego strumyka, na kilku n~dznych krzakach pila natura organiczna wysokim okolicom Alp, 

• 
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i\.peninow i Pirenejow. Lecz oto na obocznej ta· 
blicy widziemy 'vizerunek jednego z najpospolit
szych tam gatunk6w. Ptaszki te, 1nianowane przez 
Niemcow Alpen11zauerliiuj'er, od naszych naturali
st6w otrzymaly nazwisko pelzaczdw czeTwono
slr1'Zydtycll albo rnu1·owyclz ('fichodroma phocico
ptera 1'em: v. Tichodroma muraria Illig:). Czarny 
pelzacza dziobek jest cienki i ~!ugi, nieco palqko~ 
waty, a przy nasadzie opatrzony rynienkowatetnt 
otworami nozdrzy. W tym dziobku ukryty jest j~· 
zyk dlugi i spiczasty, wi~zadlami, podobnie j11k 
u dzi~ciola dlugiemi i elastycznemi. do kanalu 
powietrznego przytwierdzony. Takie t1rz'!dzenie 
dziobu pozwala pelzaczowi j~zy kiem, podobnie jak 
dzi~ciolom, chwytac nasuwajC!CC!- si~ zdobycz. No· 
gi czarne, miernie dlugie, zakrzywionemi, dlugie
mi, mocnemi i spiczastemi pazurami uzbrojone, 
wazn~ grajq, rolfJ w zyciu pelzaczow murowych, 
jak to niebawem, poznawszy lepiej obycz~je tych 
skrzydlatych mieszkancow Alp, zobaczymy. 

... J\.le kiedysmy wspomnicli o sltrzydlach, to juz 
powiedziec nam nalezy iz ony u pelzacza. sq. d.lu
gie, szerokie, spiczasto zakOllCZone. Lotkl w filCh 
czarne, od trzeciej az do pi~tnastej w polowie 
przepysznie karminowo- czerwone, jak podobnie 
barkowki i pierze skrzydla pokrywajq.ce. Druga 
do pi~tej lotka w polowie oznaczona jest dwiema 
okr~glemi bialemi plamami, a sz6sta do dziesi~tcj, 
niekiedy do dwunastej, z6ltemi plamami, przyczem 
sz6sta do szesnastej nosi jednQ zolt~ i jedn~ bial~ 
plam~. Lecz to ulozenie plam jest bardzo zmienne 
i zalezy od gatunku osobnika {indywiduum), a pra
\vdopodobnie i od wieku. 

Ogon, tyle na lot ptakow wplywaj~cy, u pelza .. 
czow jest krotki i zlozony z szerokich ale miQk· 
kich pior, zwanych ste1'owlrami, i te s~ pospolicie 
czarne. Kaida trzecia od brzegu sh~row ka ozna
czona jest bial~ na koncn plam~. ' ·Vierzch eiala u 
pelzacza czcrwonoskrzydlego jest popielaty, poza 
glowq, i nad ogonem nieco mocniej popielato ubar

wiony. Piersi, brzuch i okolica podogonowa czar
noniebieskie. Wiosn~ glowa pelzacza jest ciemno
niebieskawa, a okolica mi~dzy oczami i dziobem, 
tuclziez na gardziolku i podgardlu, aksamito\VO
czarna. J esieni~ i zim~ barwy w ogole nie sq. tak 
zywe, a piersi i gardziel sniezno biale. Mlode 
przez caly przeci~g swego dziecinstwa posiadaj~ 
tak~ barw~, jak zupelnie dojrzale zim~. 

Pelzacze s~ mieszka1Icami cieplych poludniowej i 

srodkowej Europy krajow, jn.k gorzysto okolicc 
Szwajcaryi, 1':yrolu, W!och i Hiszpanii. 

\ 'V lecie pelzacze przenosz~ si~ w gory, i CZQ

stokroc nawet zalatlljC!- poza lini~ sniegow' na 
10,000 stop nad powierzcl1niC! morza, w okolice naj
wyzsych i najskalistszych Alp. Te letnie wspnniale 
mieszkania za nadej ~ciem silniejszych podmuchow 
ostrcj zimy opuszczaj~ n1ale pelzacze z zalem, udaj~c 
Si~ na rowniny, gdzie widziec je \Vtedy mozna prze
Ciqgaj~Ce smutnie, jako zwiastuny konczq.cego si~ 
lata. · 

Niekiedy rozpierzchle mal et1kiemi gromadkami, 
lub tez nawet. parami, zalatuj~ w okolice srodko
wyeh i polnocnych Nietniec, lecz w ogole zlatujqc 
na rowniny nie oddalajc} si~ zbytecznie od podno
za gor, gclzie im stare budowle, do1ny, koscioly, 
rozwaliny po miastach i \YSineh sluz~ za scbronie
nie, i po ktorych raznie si~ nwijaj~, wyszukujq,c 
pokarmu w najniedost~pniejszych nawet szparach 
i szczelinach . 

Pelzacze w tych letnieh i zimowyeh w~drow
kach chfJtnie si~ zatrzymuj~ po starych zamkach i 
w gruzach lezQ.cych klasz torach, omszalych wic
kowym porosten1 i pokrytych bluszczetn, a zamie
szkanych przez mnostwo najrozrnaitszych ownd6w 
i liszek, nader przyjemnego pokarmu dla Jako
mych ptaszkow murowyc1J. 

Pelzacze zarowno latwo i pr~dko biegajq. pod 
gorQ jak i na dol, kazdy bowietn skok uln.twiaj~ 
sobie za potnoc'! owych krasnych skrzydel, ktore
mi si~ podtrzymuj~; mi~kkopi6ry ich ogon nic slu
zy im wpruwdzie do podpory, jak dzi~ciolotn i in
nym tego pokrewie11stwa ptakom, jednakze poma
gaj~ sobie dzielnie swemi ostren1i pazurami i wlai~ 
nawet na bardzo strome sciany i skaly. 

Jest to widok zabawny i zarazem ciekawy jak 
peJzacze, okraszone zy\v~ purpur~ swych skrzydel 
i pi~knen1 siodclkiem siwawem lab niebieskiem, 
wesole rozpoczynajC! plqsy: to podlatuj~ ponad 
skalarni, to przysiadaj~ na tycl1ze, cbyzo siQ poru
szaj'!c i wyszukuj~c pozywienia, kt6re si~ zwy kle 
sklada z malych chrz~szczow, owad6w, g~sienic, 
poczwarek, motylich kokonow, malych slimak6w 
i pnj~kow. A kiedy mrozna zawieJ'e zima, gdy zr6-
dla jego pozywienia coraz si~ bardziej zmniejszaj~ 
i wyszukanie pokarmu staje si~ trudnem, nie traci 
j ednakie pelzacz wesolego humoru i wlasciw ej so
hie zywnosci, gdyz i w najostrzejsze zimna, unosz~c 
si~ i kr~z(}c ponad lodowinami, WP,solo wyspie-

' 
' 
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wuje S\VE!- piosnk~, zloiont!- z krotkicl1 strofek, kto
rej ton ll1U niejakie podobienstwo do skrzypi~cego 
drzewa. 

vV tych to gorzystych okolicach przebywa on 
SV\roboduic, uuikaj~c ludzi~ od ktorych tak odwyku~ 
iz ig ich nie hoi, i <llatego staje i~ nadcr Ja
two zdobycz;1 n1ysJiwca; jednakzo male te pta ~ zki, 

spotykane cora% to rznc.lzi6j i pojrdynrzo, bij~ s.iQ 
tylko dla zbioro'v historyi natnrulncj, w ktoryeh 

\Vyn1 k ztaltetn i ubarwienieu1 SQ. prn;wuziw~ ozd()-

• 

• 

bq.. . zwa jcarsc y naturalisci pl'ac~ z w y.c iajnie zesc 
fi·ankow za sztuk~. Pelzacze mi~Jzy ob~ SC1 k!o .. 
tliwe i zaci~tc prowadztJ: walki, Z\v.laszcza. podezas 
lata . w porze ](!czenia si~ w pary. 

Sa mica zno ·i w gniazdo, uslane pon1i~dzy ro~wali-
nami lknl, pigc do szesciu polysko,vnych bialych 
jaj, ktore niekiedy, podobnie jak fl-rr;lo~lo'w pospo .. 
lily (Yunx torquilla), porzuca, co zapewnc w poj~
cin naszcm nin jest zby:t pi~knym rysem chat·a~tera 
trgo pi~knic ubar\v.ionego ptaszka? 

• • 
• ' 

.. 
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• 
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• 
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Malo jeszcze osob 'l1 D'RS Unlie zdac sobie dokJa- t Przed udo konaleniem broni tej przez pulko
dn~, pra'v~ z teo-o co to je:-;t za bro11 rewol\ver, wnika Colta, wyrabiano pistolety o kilkn lufach., 
lubo jerro nazwa znanq, je t oduawna; )hocby tyl- np. o sze ~ciu, kt6re byly z}~czone z sob~ w ~i'!zln~, 
ko z oglo..-:·ze{t pra\vie co trzeci ntuuer w. L ,Inde- a obracaly i~ po wystrzale do jednego z-amku, to 
p.end-ancP l3clge po\vtarzanyc~l. je t cyngla i kurka. 'Lecz taki pr.zyrz~d 1niul trzy 

~''yru~ rewolwer pochodzi od nngic1 kiego slo- -wielkie nicdogodnosci: zbyteczn~ w.ag~ kilku ra
wa to 1·erolre, obracac, i pr7.ek(nln.rny . i~ ze nn.tnr.a zem zl~czonych lnf., trudno 'c w celownnin, i na
trj broJJi jaknn.jzupelniej uspra,vicdliwia nnz\VQ koniec cz~ste 1) ueie si~ w uzycitl obracaj~cej tak 
przyrz<~ du ktort.:'go sig nzy\va .do Cuz yj i kurubino,v, cifJzkie lufy s'pr~zyny. ) 
lecz ldory najpospolici~j obecnie sto vj~ do pist{)- U re,vol,veroWi Colta jest tylko jedn.a lufa, p-o-
Jetow. . r~li~dzy zas t~ Jn.f:1 aznmkiem znajduje siQ n1aly rtl· 

Mu1ny uzis ki1kn gatunkow rewol werow, lecz chomr cylinder, za,vieraj~cy szesc jakbf kotlin, 
-opi zen1y tu tylko pr7.yrz:2d wyrny~lony przez ame. maj~cyc·h t.yJ.ez na.boj.ow, z ktorych kazdy opa
rykat1 kiego pnlk.ownika "olt, ktory nwazany je t trzony je t osohnym pist.onem. Po kazdern lVY trze
powszechnie za najlep zy ze \VSzy tkich znanych. lenin cylindeu~bruca i~ i przytyka oedn~ ze swych 

Rewol \Very nie C1 zn,pelnie no\vyin 'vy,nalazki-e1n, k<>Inorek cz~li kotlin do lufy, a zara7.J€m odpowie
::tle \v o. tatnich cza n.ch zo taly nadz,vycznj ule- dni piston do kurka re,vol w.eru . 
.p zone przcz upro zczenie ich kon trukcyi. vV Q1U- PulkO\Vnik Colt w.yrabi-'1 w swym obszernytn 
zeach davvnej bro.ni mgzna cz~ to widziec rQzmai- z.akladzie w ... L\.ng.lii l"'ewolwery ·:uiosC!ce do 1500 
cie zbndo\van~ bron pa1nt.J: o kilkll 'vy "'trzah:tcl1; . lokci dlug.o 'ci, ·lecz w takiej Ddleglosc.i bardzo 
lecz byl,y to tylko za\viQzki -dzisiej zyc'h re,vol- mal0 by,waj~ u.iywo.ne. Australia i Kalif-ornia naj
\verow; nieudolne pro by~ ktore z J10 wodu S\vego ~vi.ecej z.akupuj~ ±cj bro.n.i, cho.ciaz :w ·calej Atne· 
ci~zaru, jnk nierr1niej zb.yt skomj)liko\vanego k;}.adu rxce bardzo .ie t l~zpowsz.echnio.n~ a dzis pDSZU· 

niemogly wejsc 'v pd.·o.ktyczne j po\v~ zcch.ne uiycie. kiwan~ i w ·Eoropie.. · . . 
Dopiero dzi i~j.szyrn czusom, tym wln ~ nie, ktore .Zach~cony <>Bar.ow1lnt! sable pomac~ przc.z IZ(!U 

widzia1y swietne zgromadzenie pr.zyjaci6} pokoju, Wielkicj Bry.tanii, pulko\vnjk Colt opuscil ~\Inery
obradu)· ace w O'otyckich saln.ch ~rednio\viecznecro k.~, -aby znprow.adzic fab.ry.k~ iej broni \V Anglii. 

. ~ b b 

Frankfartn, uaalo si~ wyksztalcic i zdatHemi do 'tV jeg.o zakladzie, kt6ry jest bardzo roz.le·gly j 

ogolne·go uiycia uczynic re\vol wery. Czylizby wy- · -.vyr.abia «>.dzie.nnie JJko}\Q 400 rew-olwerow, ws~y
~nalazek, a raczej wydoskonalenic, tak straszliwie stko tOdbywa ·si~ za if>OIDO~ pary, i t0 Z tak nad
unorderczej broni 1nialo bye przestrog~ d1a filantro- zwyczaj.u~ .dokl-adnoscjeJ:, ze kazda sztuka ·ogolnego 
pow, ze jeszcze nie .pora pon1yslec o usuni~citl skladu tcj broni przyduje si~ do innych .cz~sci, bez 
w~jen2 . nttjmniejszej poprawki r~czoej . 

• 
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Nazwisko zeglarza Cook·a jest niezawounie je-
dnem z najpopularniejszych i najpowszechniej zna
jomych; bo nic do tego stopnia nie obudza cieka~ 
wosci nawet ludzi mniej uksztalconych, jak opisy 
dalekich podr6zy. Malo kto pewnie z czytelnikow 
naszych nie czytal podrozy Cook'a lub przynaj
mniej biografii jego; nie wdamy si~ wiQc tutaj 

· w obszerny opis 'jego zycia, ograniczajq,c si~ na 
priypomnieniu wypadkow wazniejszych. Przyto
czymy za to w koncu zajmujCJ,ce i malo dotq,d zna
ne szczegoly j ego smierci, kt6re swiezo P· Ed \Yard 
Charton oglosil w swojern dziele: ,~Voyageurs an-. 
ciens ct modernes." Paryz, 1857. · · 

W ksi~gach parafialnych wioski Marton w hrab
stwie Yorkshire czytamy: ,dnia 3 listopada 1728 . 
roku ochrzqzony zostal Jakub (James), syn Jakuba 
Cook'a, wyrobnika. 

Rzeczywiscie ojciec slynnego odkryvvcy byl 
w 1728 r. prostym najemnikiem u jakiegos dzier
zavvcy w Marton. Maly Jakub ucz~szczal do s~
siedniej szk6lki .p~rafialnej i pon1agal oj cu vv za
trudnieniac.h rolniczych. W szesnastyn1 roku zycja 
rodzice oddali go na ucznia do sklepu kupiockiego 
w n1iasteczku nudmorskiem Staiths, slynnem wtedy 
z hanclln rybatni. We uwa l:tta pozniej, za przy
zwoleniem ojca, rzuciJ: kupiectwo i wszedl jak o 
majtek w sluzbfd niejakiego Walkera, prowadz1-ce
go handel w~glami po brzegach Anglii i Irlandyi. 
Pelniq.c kolejno sluzbfJ na kilku okr~tach tego ro
dzaju, w 1755 r., przy rozpoczlJciu krokow nie
przyjacielskich mi~dzy · Angliq, i Francy~, Cook 
"\VStC!pil jako ochotnik na poklad. fregaty wojennej 
,,Orzel" (the Eagle), pod dowodztwem kapitana 
I-Iamer. Z zoldu swego kazdy grosz oszcz~dzony 
obracal na kupno ksi~zek matematycznych i wkrot
ce znakomitego w naukach maryna~skich na byl 
uksztalcenia. 

Roku 1758 Cook w stopniu Starszego (master) 
na okr~cie Merkury, nalez~cym do floty przezna
czonej na popieranie dzialan jenerala Wolf, poply
n~l do !Canady. Odebrawszy rozkaz zbadania ko
ryta rzeki s-go Wawrzynca ku Quebekowi, wy
wiq,zal si~ z tego zlecenia w sposob zadowolniajf!~ 

l{SI:EJGA SWIATA. Cz. II. R. VI . 
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cy, pomimo napotykanych przeszkod i niebezpie
czenstw. Po zdobyciu (~uebeku lllianowany Z03tal 
S~arszym na okr~cie woj~nnym Northumberland, . 
gdzie mial sposobnosc roz·szerzenia jeszcze zakre
su swych wiadomosci naukowych i praktycznych. 

• 

Pozniej, gdy znakomity marynarz angielski, sir · 
Hugh Palliser, mianowany zostal guberpatorem No
wej Funcllandyi, Cook z jego rozkazu otrzymal 
rozkaz zdj~cia karty tej wyspy i Labradoru. Do
kladue wykonanie tej pracy zjednalo inu pochwa
l~ ministerstwa, a jednoczesnie menloryal 0 zacmie-

• 

niu slouca obsetwowanem przez niego w Nowej · 
Fundlandyi , przeslany lrr6lewskiemu towarzystwu 
loudynskiemu, zwrocil na1l uwag~ swiata uczo
n ego . 

Roku 1769 towarzystwo naukowe londynskie 
prosilo krola Jerzego o wyslanie ""yprawy do Oce
anii, dla zbadania przej .Scia planety Ve·nus przez 
tarCZQ sloneczn~ . U czony gcografDalrymple, prze
znac7.ony do kierowania t~ wypraw~, stawia} tru..; 
dnosei, ktore spowodowaly zerwunie z nim ukla
dow. }Vtedy przypomniano sobie Cook'a i powie
rzono n1u do,vodztwo, w stopniu porucznika. 

Na pokladzie okr~tu ,, U silowunie'' (the Endea-
·Vonr) Cook, majG!C przy bokn g rono uczonych i ar
tyst6w, 1ni~dzy innemi astronoma J(arola Green'a 
i naturalist~ szwedzkiego doktora Solander, wy
plyn~l z Plymouth d. 26 sierpnia 1768 r., i dotkn~
wszy Rio-Janeiro, okr~1zyl p.rzy~4dek !lorn, odkryl 
kilka wysp archipelago Pomotu i d. 13 kwietnia 
1769 r. przybyl do zatoki Matawai ~a wyspie Tai
ti, ktor~ U\vaiano za punkt najdogodniejszy do 
spostrzeien n.stronomicznych b~dt!cych celem wy
prawy. Pobyt Cook'a w archipelagu wysp Towa
rzyskich potrwal do d. 9 sierpnia. Trzynastego te- · 
goz miesi~ca odkryl wysp~ Ohiteroa. By! to po
cz<!tek swietnych po,vodzen, kt6re tak zasluzenie 
uniesmiertelnily imi~ Cook'a i tak zywo przez lat 
blizko dziesi~c zajQly cal~ EuropfJ. 

Pierwszem przewaznem odkryciem wielkiego 
zeglarz.a byla Nowa ielandya, napot~\:ana wpta
wdzie juz 1642 r. przez Abela Tasman'a, lecz na
stfJpnie przez lat 127 od nikogo nie z widzana. 

' I ' 
17 
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Okr(!iywszy tQ wysp~ i przekonawszy si~ tym 
sposobem zc ona nie byla bynajn1nicj, jak mniema
no, p6lnocny1n brzegiem wielkicg<1 kontynentu, 
zwancgo wtedy 1'erra aus/J•ali.· incognito, Cook 
odkryl czgsc wschodni~ Nowej IIollanuyi j nazwal 
j~ New-Sonth- "'Tales. 

Po<lro.i ta, nkonczona d. 12 czerwca 1770 roku, 
wzbudzila powszechne nwielbienie i zywe rozpra
wy nanko,ve. Gcografo\vie nic n1ogli wyrzec si~ 
n1ysli o istnieniu kontynentu poludniowego. • atn 
Cook pragnc!l uzupelnic swe odkrycia, i dlatego 
rz'1d ungielski powierzyl n1u wkr6tce kierunek no
"vej wyprawy. Trzynastego lipca 1772 r. wyply
n~l z d\voma okr~tami, l{esolution i Adventure, 
w towarzystwie astrononH),v vV ales i Bayley, natu
ralistow Reinholda i Jerzego Forster i bieglcgo ry
so,vnika, p !lodges. 

v1T drugiej tej wyprawie Cook dosiQgnC!l 65° sze
rokosci poludniowej, nie napotko.w zy nic opr6cz 
lod6w. Powrocil wiQC do Nowej Zrlandyi i zarzucil 
kotwic~ w 7.:atoce Dusky. Ztan1tCld pn~cil siQ po
'vtornic az do 71° szerokosci poludnio,vej, gdzie 
go "vstrzy1naly ogron1nc pola lodo,vc. Na"'t~pnie 
zwidzil "''Y 'PY l\larkizy, 1\lenda.uo., To\varzyskie, 
Quoiro , ktore naz,val No,vemi Ilebrydatni; odkryl 
nn.re~zcie Now~ l(aledonit1 i wysp~ Norfolk. Przy
bi \YSzy potem raz jeszcze do r o\vej Zelandyi, l1o
wr6cil do ]~uropy naokolo przy lq.dka }lorn. 

Nakoniec w 1776 r. Cook, podnie iony jnz do 
stopnia kupitana, puscil si<2 'v trzeci~ podr6z z okr~ 
tami Resolution i Discovery, dla odkrycia przeply
wu p6lnocno-zacbodniego przez ciasnin~ Beringa, 
maj~c przy sobie naturalist~ ..t\.ndersono., a trono
ma Bayley'a i rysowniku. "'Tebber'a. Wyplyn~
wszy z Ply1nouth d. 12 lipca, zntrzy1nal si~ przy 
ziexni Van-Die1nen, przy Nowej Zelandyi i \vy
spacb Przyjaciel-kicb, odkryl grotnau~ Sandwich, 
a potcm, zwrociwszy si~ kn polnocy, dosi~gnC!l 
przy l~dka k i~cia V\Tallii" zatoki s go '''a\vrzynca, 
i posun~l iQ az do 70°41' szerokosci p6lnocnej, a 
19 ° dlugosci zachodniej. Zbada,vszy kraniec osta
teczny An1eryki polnocnej, ztnuszony byl wyrzec 
si~ w tym roku znalezienia szukanego przeplywu 
i po,vrocil do wysp Sandwich, gdzic potkac go 
miala smierc za wczesna, srod okolicznosci kt6rycb 
szczegoly na zakonczcnie tego rysu przytaczan1y, 
trzymaj~c si~ opowiadania kapitana l{ing, jednego 
z to,varzyszow podrozy Cook'a. 

nDnia 17 stycznia 1779 r. o godzinie 11 rano 

"vplyn~listny do zatoki wyspy Hawai, jednej z gro
mady Sandwich, gdzie kapitan Cook zamierzal 
naprawie okrQty swoje i zaopatrzyc siQ w zy
'Nnosc. Zaledwo mieszka11cy ujrzeli nas zdula, gdy 
z okrzy kami radosci i dzi,vacznemi gestami zu.cz~li 
tlnmnie gromadzic si~ na brzegu. VVielu z nich 
czolenkatni lub wplaw puscilo si~ na nasze spotka
nie, i wkrotce poklady obll okr~tow pokryte byly 
cieka,vcmi. 

,Pomi~dzy naczelnikami przybylcmi na llezo/u
f!.JJrJ znajdowal si~ mlody czlowiek jmientem Pare
ea, uzywajq.cy widocznie mi~dzy swoje1ni wicl
k1ego znaczenia. Powiadal on ze jest krewnym 
krola tej wyspy, ktory w tej chwili zaj~tym b~dC1c 
jakqs wypraw~ '\vojenn~, przy b~dzie za dni kilka. 
lnny naczelnik, zwany ICaneea, okazywal nam po
dobniei dowody przywi~zania i przyjaini. 

,,Zaledwo llezotucya zarzucila kotwice, gdy 
przyjaciele nasi przypro\vadzili nau1 trzeciego na
czelnika~ naywiskiem ICoah, nalezC!cogo do ka.ty 
kaplan kiej. "'tarzec ten, zblizy'v zy si~ do kapi
tana Cook·a, zarzucil mu na ramiona sztnkQ czer
wonej tkaniny, a nast~pnie ofiarO\Va} D1ll prosi~, 
ktore trzyn1al w r~kn, posrod dlogiej i uroczystej 
prze1nowy. Ceren1oni~ t~ kilkukrotnic ponawiano 
podczas bytnosci naszej w I-Iawai. })1usiala ona 
\VyrazaC jakC!-~ Czese religijnf!, j bal\Vany bowiem 
krajo,vcow wszystkie byly przybrane w tkaning 
czerwonq, i z\vykle in1 tez prosi~ta przynoszono 
w o:fierze. 

,Dnia 24 stycznif\ pl'zybyl do nns sam Terriobu, 
krol wyspy Hawai, z zon'1 i dziecn1i, i z wielkC!- uro
czystosci'1 pomienial siQ z Cook'etn na nuzwisko, 
co, j ak 'viadomo , na w yspach Oceao.ii jest do"v o
denl naj,vyzszej przyjaini. Odt'!cl juz bez obawy 
wychodzilismy na l~d i przestavvalismy poufale 
z krajo,vcami. Oticerowie obu okr~tow codziennie 
puszczali si~ 'v glt!b' kraju, a n1ieszkancy vvsp6l
ubiegali si~ z sob~ w goscinnem ich przyjrnowaniu. 
Przycbylnosc ich by la tak \vielkQ, ze ~tarali si~ 
wszelkiemi posobami rozweselac nas i zaba wiac. 
Po wioskach n1lode chlopcy i dziewcz~ta pl'!suj'!C 
znst~powaly nam drog~; zapraszano nas do chat 
na spoczynek i cz~sto\vano owocutni, a mlode nie
wiasty z niewinn~ zalotnosci~ usilowaly nie wypu-

, 
s.zczac nas ze swego grona. 

nPrzyjemnosc jak~ na1n sprawialy te mile i la
godne krajowcow obyczaje cz~stokroc jednak za
kl6cala ich sklonnosc do kradziezy, wspolna wszy-
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stkim w ogolno ~ci ludom Oceanii. Ubole~valismy 
tcn1 bardziej nad tym nulogiern, zc niekiedy zmn
szeni bylismy odpieruc go przetnoc<J:. Trzynastego 
lutcgo kradziei popelniona przez wy piarzow sta
!a si~ powodem wainiejszych zatargow, sr6d kt6-
ryeh padlo na,vet kilka wystrzalow, a Pare en otrzy

mal uderzenie 'vicsle1n przez glowQ. 

,,Gdy kupitnn Cook dowicdzial si~ o ty1n wy
padku, rzekl do 1nnie zasmncony: ,,L~kan1 si~ aby 
\vyspiarze nic Ztnusili Innie do srodkO\V SUl'O\vych; 
lecz trzcba koniecznie wyprowadzic ich z n1niema
nia, ze mog'! ·'fv czemkol wiek nad nnmi \VZi£!C go
r~." Poniewaz tego wieczoru Lylo juz za pozno 
do kroko\v cncrgiczniejszych, przeto kapitan wy
dal tylko rozkaz oddalenia z okr~to\v wszystkich 

krajo wc6w. Podwoilisn1y straze na brzegn i kaza
lismy in1 datvau sygnal}-, gdyby kogokolwiek 
spo trzegli ukrytego w poblizu przystani. 0 jede
nastej \V nocy njrzalen1 pi~ciu wy piarz6w skra· 
dajC!cych si~ ku brzego,vi; jeden z nich zbliiy! 
siQ do na ·zego posterunku i zostu1 przyj~ty wy
strzalenl z karabinu; reszta ueiek1a przerazona. 

,N a7;a jutrz 14-go lutego o 8 wicie udale1n · i~ na 
1/ezolutyq. \V drodze dano n1i znau przcz tub~ 
z Discocer·v, ze uplynionej nocy wy piarzc skra
dli szalup~ tego okr~tu, przeci~wszy lin~ ktor<-l: 
by ra u wjq,zanCJ;. w chwili wej~cia moj ego na po
l{lacl zolnierze uzbrajali si~ i satn kapitan Cook 
zaj~ty byl nabijaniem broni. Opowiedzialcm mu 
co zi~ zdarzyJo w nocy na brzegu, a on nawzajen1 
potwierdzil mi wiadomosc o skradzeniu szalnpy i 
,v pomnial o srodkach jakie przed ·igwzi'!c zan1ie 
rzal celen1 jej oilzyskania. Zwyczajetn naszyn1 by
lo, 'v razie poniesienia wazniejszej straty, zabierac 
Jla poklad jako zakludnika ktorego z l{r6J6,v lub 
naczelnik6'v pokolen. Otoz Cook umyHlil i teraz 
nzyc tego sposobu, ktory zawszc oka~ywnJ si~ 
kntecznym. 

,lVli~dzy goJzinq, siodn1~ i 6sm~ opnscilistny 
okr~t. ICapitan Cook z porucznikien1 Philips i dzie
wi~ci~ zolnierzarni marynarki wsiadl na statek 
zeglowy; ja odplynq,len1InnicjsZ<J: Jodzi'!. Do\vodz
ca polecil mi abym si~ staral uspokoic tnnysly 
krajowco\v, ~apewniajq,c ich zc nic itn si~ zlego 
nie stanie, abym nie rozpraszal swoich ludzi i mial 
si~ na bacznosci . Rozdzielilismy si~ potem. Cook 
udal i~ do w'"i I(owrowa, stolicy kr6la, ja zas do 
posterunku nadbrzeinego. Pierwszem mojem sta

raniem po opuszczenin !odzi bylo przykazac zol-

nierzom najsurowej azeby bron rnieli nabit~ na 
ostro i nie opnszczali stnnowisk. U dalen1 i~ po
tem kn chat om ... tare go J(oah i kaplan ow, usilu
j~c wytlnn1nczye im powody tych 'rodkow ostro· 
zno ~ cj, kt6rc zuawaly si~ .zy,vo ich niepokoic. 
"".,.iedzieli juz o skradzeniu szulnpy; powicdzialctn 
im przeto ze po tanowilismy nieodn1iennie odzy-
skac stratQ i nkn.rac '"'innycl1, lecz ie xnieszkar1cy 
niczego l~kuc siQ nie po,vinni. Prosilt:In ich dalej 
aby to 'vytltunuczyli ludowi i wez\vali go do za
chowania siQ . pokojnie. Koah zapytal mnie z trwo
g~ czy nie zrobitny nic zlego krolowi Terriobu. 
Zape\vnilen1 go ze nie, z czego on i towarzysze je
go zdawali si~ bardzo zadowolonen1i. 

,'ry1nczasen1 Cook, zabra\vsr.y z obq, s1-alup~ Jle
zohtC?Ji, plyn<1l dal(~j ku sicdzibie lcrolcwski(!j. Wy
l~dowawszy z zoluicrzan1i, udal si~ prosto do Ko
wrowy, gdzic go przyj~to ze zwyklemi oznakan1i 
szacunku; 1nieszka1icy padali przc<l nin1 na zien1i~ 
i ofiaro,vali Inn, jak zawsze, prosi~ta. V\'idz~c ze 
nie domy ~ lnj<! siQ jego zatniar6w, kapitan zapytal 
o krola Terriobu i dwoch jego ~ynow. Ci o tatni 
przyby li wkrotce i doprowadzili Cook'a do tnie
szkania s'vego ojca. Stary krol, zaproszony zeby 
sig ndalna poklad llezolu(1Ji, zgodzil si~ nato bez 
wahania i zaraz opuscil don1 swoj w towarzystwie 
kapitana. 

,, ~V szystko sz!o jaknajpotnyslniej: n1lodzi ksi~
z~ta znajdo\vali siQ juz na statkn, a towarzysze ieh 
zebrani byli u brzegn, gdy jakas stara niewiasta 
przy\volala 1natk~ ksi<-l:zq.t i jednQ z fa woryt Ter. 
riobu. Teraz zaczQly si~ plar!ze i narzekania, aby 
od \Vi esc krola od udania si~ na ok r~t. J ednocze
snie dwoch naczelnikow wstrzymalo go przemOC'!, 
a 1nies~karicy przerazeni otoczy li tln1nnie krola 
~wego i Cook"a. Pan Philips, widz<_!.c ze nasi zol
nierze, przyparci od tlus2ezy, nic n1ogliby nawet 
w razic potrzeby J~;robic uzytku ze s'vcj broni, ra· 
dzil kapitano,vi nstawic iuh w szy ku bojowym 
'vzdlnz skaly nadbrzeznej, i ruch ten zo tal wyk 0 .. 

nanym bez oporu. 
, 

,Srod takich okoliczno 'ci kapitan Cook uzna..l 
niepodobien two uprowadzeuia krola bez wielkie
go krwi rozlewu i musial sig wyrzec powzi~tego 
zatniaru. Zdaje si~ jednak iz bezpieczei1stwo osl}
biste. z obu stron nie zostaloby zagrozonem, gdy
by n1e wypadek fatalny, ktory calej tej sprawie in
ny nadal obr6t. f;odzie nasze, umieszczone przy 

wejsciu do zatoki, daly ognia do kilku pirog nsi. 



• 

• 
• 

• 

• 
• . 

• 
• 

• • . . 
. 

• 

• 
• 

• 
• 136 -

• 

luj~cyc? z niej ~yp~jrn~C, i nieszcz~.·li~ym t1:afem . m~tu: C.zterech Zolnierzy padlo ofiar~ zapalczy
zab1ly JCdnego z glownych naczelmkow. W1ado- l woSCI nteprzyjaciela; trzech innych zostalo niebez
moSC , o .tem do.szla. wk~Otce do miej~ca p~ob~tu 1 

piecznie ranionych. Porucznik Philips, uderzony 
Cook a 1 . p~·a.w1la mez~1er~e ~zb.urzeme: KraJ?~ s~tyletem mi~dzy lopatki, szcz~Sciem nie wystrze
wcy oddal1l1 zaraz kob1ety 1 dz1eci, a sam1 uzbro1li hl naboju i ubil przeciwnika; w ch\<Yili gdy ten do 
si~ w dzidy i kamicnie. Jeden z nich, trzyn1njC!-Cy nowego gotowal siQ ciosu. Nieszczgsliwy nasz do
w r~ku kamiell i dlugi sztylet Zelazny, poCZ(};l wy- wodzca znajdowa} SiQ nad samym brzegiem D10f· 
grazac naszemu dowodzcy. Cook radzil mu za- skim, wolajtA-c na s:atki azeby zaprzestaly ognia i 
przestac gro~by, a gdy to nie pomoglo, rozgnie- podplyn~ly, dJa zabraniamalego oddzialu naszego. 
'\Yany strzelil .don luftk~. Wyspiarz przybrany byl Chcial biedny zapobiedz dalszemu krwi rozlewo .. 
w g~sto plecion~ matQ, ktorej olow przebie nie wi, i zycietn przyplacil szlachetne to usilowanie. 
zdolal, i widzq,c zc nie j e t ranionym, bardzicj siQ U 'vazalismy bowiem ze ilekroc Cook obrocony byl 

. jeszcze uzuchwalil. Z ki)ku stron posypaly SiQ ka- twarz~ ku napastnikom, nikt nie smial targn~c SiQ 
mienie na naszych zolnierzy, a · jeden z napa tni- na niego· Iecz w chwili gdy si~ zwrocil ku statkotn, 
](ow rzucil si~ zc szy letetn na P. Philips, ktory · przebity zostal szty letem. Cialo jego rozszarpano 
ugodzil go kolb<1 przez glow~. Wtedy Cook wy- w .kawaly. 
strzelil po,vtornie kulC! kalibrow~ i polozyl trnpem , Tak skon czyl pozyteczny swoj zawod wielki 
najblizszego z nacieraj~cych. OdtG!-d boj stal si~ czlowiek przewodniCZ(!.Cy naszej wyprawie. r~o 
powszechnym: krajo,vGy obrzucili nas gradern ka- zyciu opromienionen1 ty1~ ' 'vietnemi i zadziwiajq.
mieni, na co zolnierze ze statkow odpowicdzieli ccmi czynami, nie mozna powiedziec aby sn1ierc 
sal w~ karabinowfl. .. Na wielki nusz podziw wy pia- jego byla za\vezesnf!.: %yl dosyc dlugo, bo clokonal 
rze znie '.Ji ogiei1 od,vaznie, i nim je zcze n1aryna- szluchetnych celow, do kt6rych zdajc si~ przezna
rze zde}zyli powtornic bro1i nabic, ndcrzyli na nich czyla go sama natnra, a smiere nie wydarla mu sla-

. ~ okrzykaini wscicklosci. wy .. tylko spoczynek i nagrod~ niezmordowanej 
,Nnstqpila teraz scena zgrozy i strasznego za- j ego pracy." 
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Z pomi~dzy wielu ro~linnych rodzin, .ktore z pod } nych i sluiqcych cz~sci~ do technicznych celow, 
panowania samorodnej Flory zbiegly do naszych cz~sci~ zas upi~kszajq.cych nasze siedziby. PomiQ
ogrodow, aby tan1 doznawac czulej opieki troskli- dzy ten1i ostatniemi n1iesci si~ wlasnie zajmujC!cy 
wego gospodarza, na szczegoln~ zasluguje uwagQ nas obecnie rodzaj, u systematykow nazywany 

· familia dyniowatyc/l (Cucurbitaceae), obejmuje bo- Alo1nordica, u Niemcow ,,der Balsamapfel'' au nas 
wiem rosliny wzrastaj~ce w warzywnych sadach i przepQkla 1 

). Dawno juz znany byl gatun ek tej 
dostarczaj~ce poz~wienia dla ludzi, jak tego przed- pi~knej rosliny, w botanice mianowany JJ/oJnordica 
stawiaj~ przyklad melony, og6rki i dynie. Gdyby- batsamiua, a w l6-sten1 stuleciu z wlasciwej swojcj 
smy na tych obocznie wzmiankawanych ro 'linach ojczyzny,- Indyj Zachodnich, do Europy sprowa
waznosc rodziny dyniowatych oprzec chcieJi, to i dzony. ·''T nast~pnem stu}eciu Z tejze Samej miej
tak dostateczne mielibysmy powody pilnego si~ niC! 
zaj~cia; l ecz opr6cz wyszczegolnionych, zawiera 

. ona mn6stwo najrozmaitszych gatunkow, uprawia-

1} R odzaj ten rozmaicie autorowie zo,vi& jeszcze: Try. 
skacz C, Balsamka Syr. Jam. Balsamo\ve jablko K, iydow-
skie jagody Syr . 
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5cowosci sprowadzono drugi gatunek: J!oJJIOrdico 
cltaranlia, i tego wlasnie na obocznej tablicy do
kladnie przedstawiony widziemy wizer unek. 

Widok rosliny jest ze wszech miar przyj en1ny. 
Bardzo cienkie, dlugie galC!zki sluz~ jcj jak r~ce, 
ktoremi si~ ch"vytu. innych okolicznyell krze\vow, 
lub wije okolo umyslnie ku tcmu przysposobionych 
rodpor; a przytem ga!C1zki te fiOSZCJ! dloniow ate, 
pi~cio- lnb siedmio-dzielne, s'viecq.ce si~ zielone 
li 'cie, i bialo-zolte male kwiatki, kt6re atoli nie ~ 

ani tak pi~kne, anj talc szczegolne, aby czyjq,kol
wiel- uwag~ zajf!c n1ogly, j dlatego, n16wi~c o tych 
roslinach pod wzgl~dem pi~knosci, na widoku lllU

my ich owoc. I rzeczywiscie jest on nietylko pi~
kny, ule i szczegolny. Wielkosci<! przechodzi \vlo
ski orzech, barw~ 1na szkarlatn~, a ksztalt podlugo
wato-zaokr~glony, ku koncowi zwQzaj~cy si~, na 
powicrzchni zas n1nostwem guzowatych narosli 
okryty. Gdy owoc ten zupelnie dojrzeje, p~ka 
nieksztaltnic z pew11~ sil~. lecz nast~pnic pQkni~te 
CZ~ '·ci naznu SlQ zwijaj~, U przez S~pary wypada 
czerwona, blyszcz~ca, soczysta massa, b~d~ca na-

• • S1en1em. 
Dawniej przypisywano tcn1u owocowi pewn'! 

skutecznosc lekn.rsk~ i uzywano go do roboty roz
maitych 1nasci i balsam ow, ktore na rany, odcisni~
cia i t. p. dolegliwosci uzywane byJy. Tym to 
wla 'nie ·posobem powstalo niemieckie miano tej 
rosliny ,,der Balsan1apfel." 

Nast~pnie kiedy wiara w lekarsk~ uzielno~c 
owocu przepQkli zachwian~ zosta:la, zawsze dzi
wna ta roslina pozostala przedmiotem ciekawosci i 
piel~gnowania dla wszystkich ogrodniczych zakla
dow i dla wszystkich prawdziwych milosnikow 
Flory. · · 

J ak powyzej juz nadmienilismy, "v siedrrtnustem 
stuleciu sprowadzono drugi gatunek przep~kli 
z Indyj-Zachodnich. R6in1 si~ ten nowszy gatunek 
od dawniej znanego tern, ze owoc jego jest daleko 

• 

• 

• • 

• 

wi~kszy, gdyz tak \Vielki jak kurze jaje, a .u roslin 
doznaj~cych piel~gno,vania do rozmiarow g~siego 
jaja dochodzi. Nie posiada on przytem barwy tak 
szkarlatncj jak z wyczajny, ale wigcej ,v zolta wo
oranzowy wpadaj~c~. Naskorek tego plodu boga
to w naro~la i wzgorkowatosci jest uposazony, te 
jednak nigdy nic s~ ka1!czaste, ale w pownym sto
pniu okr~glc k -- ztalty przybicrajc1· Tablica ohocz- · 
nu. przed ·tawia nam wizerunek owocu w chwili je
go zupelnej dojrzalosci, to jest w chwiJi pgkni~cia 
i wypadani~ nasienia. Roslina o ktorej mowimy 
zewszech miar do ozdoby sluzyc moze i rzeczywi
scie sluzy' gdyz cz~sto juz nzywan~ jest do upi~k- . 
szania golych ogrodowycll murow, a i sama tworzy 
sciany milcj wesolosci i kunsztow1iego l{SZtaltu, 
kiedy zostanje rozs~dnie po sadzon<1 w szpalery i 
nastQpnie sztuk~ miarkowana i nak!aninna do wla
sciwego kierunkn. Niemniej takze zdobi ona po- · 
n1ieszkania, ku uzyciu jej bowiem do tego celu za

ch~ca przesliczny okazaly owoc. 
u prawa tych pigknych ·roslin jest nauer prosta, 

gdyz niczego \ViQcej nie wymaga jak polozcnia wy- . 
stawionego naslonce i zyznej ziemi. Nasienic z po
czC!-tkiem wiosny sadzi si~ w inspektnch, a gdy mlo
de roslinki odpow iednio po drosnq,, przcsadza si~ 
je 'v stosowne doniczki, "' ktorych ciq,gle pozostaj~; 
rozumie si~ jednak samo przez si~ iz przed chlo
dcm porankow i zi1nnyoh nocy pilnie je chronic 
potrzeba, pokinie dojd~ do tej chwili aby same mo
gly bye do gruntu przesadzone. ie roslina ta 
z wszelk~ latwosci~· daje sifJ ukladac w zamierzo
ne ksztalty, o tern juz wiemy z poprzedniego; 
nadmienic nam tylko wypada iz rozpowszechnila 
si~ obecnie po Europie. \V kazdym wiQkszy1n za . 
kladzie ogrodniczym lub handlu nasion w Niem
czech amatorowie dostac jej mogq,, po domach 
zas w oknach nietrudno j~ takze widziec i piQkne 
jej owoce podziwiac. 
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PA WEI. ·JAN BERANGER . 
• 

• • 

: Niewielu Iudzi dobije sifJ pracami swemi i nczci- 1 biencem klassy sredniej, pqwazany i wysoko ce· 
. wem zyciem takiej popularnosci i wzi~cia jak Be- niony u klassy wyzszej. I nietylko we Francyi tak 

ranger; byl on kochankiem ludu francuzkiego, ulu- byl czczony, ale i Europa cala skwapliwie czyta.la 
• 
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• 

• 
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donicsienia o jego chorobie, cieszyla si~ nadziej~ 
pr~dkiego po,vrotu jego do zdrowia. Z razu tylko 
dzienniki niektore zaczQly umieszczae codzienne 
'viadomosci o stanie zdrowia poety; pozniej cho
roba jego naleiala do wypadko\v obchodzq,cych 
uwagQ public~ntJ:, i wnet tez wszystkic dziennniki 
ro~nych odcicni, ,vidzQ.C zajQCie ogrotnne osob~ Be
rnngera i wspolczucie jakie dla!1 okazy\vala opi
nia pnbliczna, nietylko codziennc sprawozdania 
o post~pach choroby, ale pierw zc o nich wiado
Jnosci w depeszach telegraficzn ych ntuieszczaly. 
Z nbogiego n1ieszkania ~ piewakn. ludu, strzezone-
go przez wiernycl1 jego przyjaciol, po calym Pa
ryzu roz1egaly siQ no,viny o najdrobniejszej czyn
no~ci Berangera, ka.Zde slowko jcgo podawano 
sobie z nst do ust, i wkrotce caly svvint obiegalo. 
Wten1 z bolcsci~ odezwal siQ krzyk 'v komnacie 
poety , ,it est 1nort" i krzy k ten ,Beran o·er u1naJ·l'' n 

1·ozlegl sjQ po zgrotnadzonych tlumach, obiegllo-
tem bly kawic.;y caly Paryz, wclzierajt1C siQ 'v naj_ 
cia' niej ze i niedost~pne ubogich robotniko'v Inie
szkunia, w war:staty pracoV\Tniczc a jcdcn odglos 
bolesci wyr,val iQ z pier i \V zystkich. 1 ,Beranger 
juz un1arl'' odglos ten telegra(y po 'vszystkirh po
wtorzyly stronnch Europy. Rz~d frnncnzki sam 
ogron1ny \VZictl w ... polndzial 'v bole ' ci jakaFrancy~ 
dotkn~la; cesarstwo codziennie kazali -.;obie skla
dac rnport o jego zdrowiu; ce-.;ar~ po ylaj(!c adju
tanta swcgo, cesarzo\va szambelana d \Vorn. l\lini
strowie uami ZO tawiali karty \Vizyto,Ye U niego, 
ty jq.ce osob 7.apisywalo si~ 7. odwidzina.mi, s!o
wen1 od malnczkiego do najpot~'l.niej ·zego wszy-
stko zy\v~ syn1pnty~ okazy\"\7 nlo ukoehnnetnu ~pie

wakowi ludu Francyi; a on spokojny1n umyslem 
patrz yl na o "'tatnie ch \Yile zywota ... ,vojego, dzi~ku
j~c rze·;vnie wszy tkirn za w 8polczncie; 'vidz~c 

gasnq,cc couziei1 o\ve sily, cierpli,vie oczekiwal 
godziny kiedy go Pan Przed\viec~ny do siebie 
powola. Zal po stracie poety by 1 po\v zcchny. 
Cesarz 1; 'vlasnej szkutuly nakazal oclprawic po
grzeb, pr7.y ktorym udzial 'vzi~ly wszystkie w I adze 
reprezentowane w depu tn.cyach pr7ez siebie wy
slanyoh, przy ogromnej assystencyi ze strony woj
ska i lud n, kt6ry okrzyka1ni ,czest: i slau.Ht uJiec':na 
Be1·angerou;i'' przerywal ponnrc dzwi~ki orkiestry 
wojskowej, spiewy chorzystow i pogrzebowe pie
sni i modly kaplan6w! 

.Beranger nrodzil siQ w Paryzu 19 sierpnia 1780, 
przy ulicy Montorgueil, w domu pod N-rem 50, kto
ry w skutku 'vyprostowania nlicy teraz juz do zbu-

rzonych na1ezy. Dziad jego byl krawcem 1) i sam 
\V piosnce z no.pisem Le tailleur et Ia fee (kra\viec 
i czarodziejka) opowin.do.l 0 swetn urodzeniu. 
w i~tocie bo\viem wrozka jakas miala przepowie· 
dziec jego losy przyszle. 

Zycie Berangera jest cale w piesniacb; dzieci~ 
cz~sci 1niasta robotniczej, so.m rzucil i~ za pr~dem 
ludo,vyn1. Przy wzi~eiu hasty Iii 1789 r. Be ranger 
mial znledwo lat dziewi~c: "\V lat czterdziesci po
ten1, bQd~c trzymany ,v_,vi~zieniu ,la Force", opie
wal rocznic<c wzigcia. 

\V pomnienie jednakze o pierwszej rewolucyi 
zostalo zupclnie mgl~ powleczone w jego pami~ci, 
a z11.porninaj~c stra zne irniona ktore cechojq, t~ 
epokQ, slodko sobie wspominal t~ chwil~, w ktorej 
serce j ego i dns7.tt pa.lala ogniem ni enawisci i zero
sty dla obcych. vV piesni ,, "\Vspomnienia mlodo
sci" Beranger przypomina sobie wszystkie O'l6w
niejsze wypadki pobytu swojego \V Peron~e od 
1790 do 17U6. nfieszkal tatn n swej ciotki, ktora 
trzymala oberz~ na jednem przed1nie 'ciu miasta. 
Czytae i~ uczyl na Tele1naku Fenelona i na kilku 
ton1ach niekompletnych dziell~asyna, i V oltaira 
j~ld~ znalazl u cio~ki wojElj, a ktOre stanowily jej' 
b1bhotek~. \V czternastym roku zycia \VSzcdl jako 
uczei1 do drukarni Lai::;ney w Peronnie i uc~yl si~ 
sztt:k~ ,dt~ukar ~iej.' k~orej takze nczyl siQ ,v innej 
cz~sc1 sw1ata polwickiem wprzody li"ranklin. Wla-
~ciciel drukarni 'v Peronnie byl to ka\valek wier-
zok~ety: ale nie z urz~du; wykladal on swojemu 

uczn1ow1 sekreta sztnki rymotworczej, co tcz nieza
\vodnie wplynelo na pocz'!tkonre rozwini~cie jeo-o 
talentu. "''Peronnie byla szkola utworzona \vedl~o-

o 
ystemu Jaua Jakuba Ron seall: w niej otrzyn1al 

~1-ody d:·uka~·~?!;.:,. grunto~ne pocz'!tkowe wy
l"szta1cenie. 1 oznie.J dopeln1l takowogo czytaniem 
tlurnaczet1 starozytnyeh autoro\v i przejeciem sie 
ich dnchen1. v .,; 

~V 1:o~u 1796 powr6cil do Paryza. Duch i uspo
s~bienl.e ]ego poetyckie nie dalo mu spokoju; pisal 
CIC!gle ~ w koncn wziqJ si~ do komedyj, z ktorych 
wyda.lJcdn~ pod nazw~ ,,I-Iermafrodyci;''byla to sa
tyra n!l. roz~i~zle obyczaje cza ow clyrektoryatu. 
W 18 r. n,:pisal poe mat epiczny pod n.az'v~ :,Klo
doweusz. Uk ladajC!-C roznego rodzajn wiersze, dy-

1) N iektorzy utrzymuj ~1 ie Bera ngera familia naleiata zda
\Vna do szluchry. JesLoze za Ladwika XIV ktos tegoi imieoia 
odznaczyt si~, poio iej familia podupadta. Pra dziad Berangera 
mial osmioro uzieci, z kt6rych jeden byl krawcem. 
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tyramby, to znown rozn1yslania, stracil tytn sposo- takowq., a nic 'v<!tpi~ ze jezeli dalej talcntu swego 
bern kilka lat zycia. Nic mogl jeszrze trafic na uprawiac nie zaniedbasz, staniesz sig kiedys jedn~ 
wlasc.i w~ S\ven1u geniuszowi drogfJ i uaslado,val ze znakomitosci naszego parnasu. Staraj si~ szczeg61-
to Lebruna, to Cheniera, to zn6w Cl1ateaubrianda i niej o delikatnosc rytmu, hC1di zawsze dtunnym i 
0 malo nie przybral sposobu pisania \vlasci we go i uzy- stnialyn1, ale zachowaj nieco wi~cej elegancyi" it. d. 
wan ego przez 6'vczesnych czlonkow akademii. prze- ,.Nigdy, powjadaBcranger, nie podano zach~ty z ta
ciwko kt6remu pozniej z . takitn zapalem powsta- kC1 dobrocith a wyrywajCJte 1nlodcgo poet~ z n~dzy, 
wal. ,Pielgrzyn1ka'\ poen1at sielski w czterech pie- nie potrafiono le piej podniesc go w oczach wla
sniach, ostatnim byl jego utworem w tym rodzaju. snych." 

Zniech~cony niepowodzeniem, zm~czony nie- Przytoczylismy ten ust~p z dedykncyi dziel Be-
dost~tkiem ciqg}ym ktory mu dokuczal, Beranger ran a-era Lucyanowi Bonaparte ksiQciu Canino, ofia
roySlal puSciC si{l w podr6i dalek~ do Egiptu, gdzie ro;~nych mu w roku 1803, aby wskazaC czytelni
jeneral Bonaparte zdumiewal "vtcdy swiat stary i kom czlowieka ktoreinU Francya zawdzi~cza od
nowy swemi czynami ..... q__le na porad~ jednego z ma- krycie i ocenienie talent.u w pocz~tkach jego roz
jq.cych udzial w wyprawie pozostal w Paryzu ,po·- woju, oealenie w koncu najwiQcej narodowego poe
cieszajqc si~ jak 1nogl w gronie przyjaciol, kocha- ty, ito wtedy, gdy on, zmQczony bezowocnCl! wal
j~e wiernC! s1-voj~ LisettQ i kiedy niekiedy korzysta- kQ. z zyciem i struclzonr niedostatkiem, na za
j~c z uslug jakie mu oddawac mogl w lombardziesre- wsze mogl by 1 zlamac swoje pioro, lub pozbawio
brny jego zegarek,'' jak si~ wyraza jed en z jego bio- ny przyjaznej porady wejsc na szlak, po ktorym 
grafow. Sam poeta tak mowi \IV notatkach 0 chwi- dlugo bl~kalby si~ jego geniusz, nitnby trafil na 

lach tych zycia swojego. wlasciw~ sobie drog~. Bcranger, wsparty pomocll! 
, W roku 1803, pozbawiony wszelkich srodk6w Lucyana, byl jnz osloniony przed n~ dz~ i pensy~ 

do utrzymania, znudzony i ztn~czony z"\lvodniczemi jego pobieral hez przerwy az do r. 181.2; lecz nie 
nadziejami' pis~~c wiersze hcz zadnego celu i za- mogl otwarcie i glosno swej wdzi~oznosci okazac, 
dnej zachQty, bez nauki i porady, powziqlem mysl bo gdy na czele zbiorn swoich poezyj sielskich 
(a ilez podobnych mysli pozostalo bcz skutku) ze- polozyl dedykaoy~ peln~ zapaln, cenzura cesarza 
brae wszystkie nieksztaltne poezye moje, zakoper- Napoleona nie dozwolila drukowac pochwal pisa
towac i poslac je poczt~ bratu pierwszego konsula, nych na cze~c brata-wygnaricy. Restauracya podo
Lucyanowi Bonaparte, ktory juz slynt}:l wielkim bniez nie mogla scierpiec ahy traktowano jednego 
swym mowcy talentem, a nien1niej znanym bylx za- z Bonapartych jako n1ecenasa. Dopiero po rewo
milowania do sztuk pi~knych i literatury. "'rier- Iucyi lipcowej ( 1830) n16gl Beranger otwarcie do
szyk ktory napisalem przesy!ajq,c, pon1n~ by! go- broczyncy swemu dedykowac czwarty tom poezyj; 
dnym n1lodej glowy republikanskiej i mial cech~ w dedykacyi tej cal~ sw~ 'vdzi~cznosc objawia 
obrazonej dumy, z powodu potrzeby szukania pro- mowi~c: ,pami~c tnego dobroczyncy nie opusci 
tektora. Biedny, nieznany, ty lekroc zawiedziony, mnie az do grobu. Bo kiedy po latach trzydziestu 
nie moglem Jiczyc na skutek mojego lcroku, ktorego wroc~ mysl~ do tego po sto razy blogosla "'rionego 
nikt nie wspieral sw~ opiek~ . Lecz na trzeci dzie:il, dnia, \V ktorym zabezpieczon~ mialem przyszlosc 
3akiez bylo zadziwienie moje, Lucyan "vzywa swoj~, zalewam si~ lzarni, dojrr.a,vszy w osobie 
mnie do siebie. Przyszedlem. Wypytnje si~ o po- Lucyana wol~ samej Opatrznosci, ktora dawala mi 
zycy~ moj~, stara si~ mnie uspokoic i oslodzic moj ustami jego gwarancy~ slawy mojej i szczfJscia 
zal. a mowi do .mniej~kby do skonczone~o p.oety? mojego.'' 
zach~ca bym n1gdy n1e ustawal w pracy 1 daJe n11 W 

1 1805 
B, · k", d 

, d ,, ro cu , eranger przez czas .Ja 1s re a-stosowne ra y. . . , . 
N1eszcz~sc1e 1n1ec c c1a o zc mus1a w ro ce opu- . . t l 

1
. b" · h t h · · 

'' . . c1az u one y w 1cz 1e 1nnyc zawar yc w pl~CIU scic Francy~. Mn1emalem zc znowuzapomn1any zo- h .... . t d . . . . 1.. 
~ , . . . . tomac , 1 nteopa rzone po p1se1n, przec1ez Je w~a· 
~tan~, gdy wtcm otrzymuJe z Rzymu upowazn1en1e , . , , h . . dl t t t d 

. - · . . l k k d ·· sc1woso pewna cec UJe, 1 a ego 1a we s~ o roz-do pobHbran1a pensy1 Jego Jako cz on f.t a a emn, . · 
wraz z listem ktory zachowalem. \\r nim szlachetny poznania. 

Lucyan pisze: ,,Posylam ci upowainienie do pobie: I W sparty_ ?rotekcn Lucyan~ do Arnauld'a cz~on
rania pensyi mojej z akademii. Prosz~ ci~ przyjmiJ 1 ka ako.demn, za pomoc~ tegoz otrzymal od wtel-
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kiego mistrza uni wersytetu, F ontanes, posad~ ekspe- WiQcej' osmielil si~ spiewac 0 bohaterze z s. IIe
llyenta w sekreta1·yacieuniu;etsytetu, z pensyq 2,000 leny" (L'homme de Ste Helene). Powtorzymy tu 

fran!rdzv 1"ocznie i urz~d ten nader skromny zajmo- maly wyjC1tek z jego przedmowy, w kt6rej wyra
·wal dwanascie lat. W czterdziestym roku jeszcze za sw6j zo.pal dla wygnanego cesarza: ,,Moje 
by! ekspedyentetn! Polowa zycia jego juz aplyn~la, uwielb}enie pelne zapalu i wytrwalosci dla geniu
a geninsz Berangera jeszcze si~ nie obudzil w ca- szu cesarza, lrtorego lud ubostwial, i nie prze
lej sile, chociaz mial juz powodzeni~ pisz'!c piosnki stal nigdy uwaiac jako wyobraziciela row no I ci~ 

. i kuplety dla t ea trow. nwielbienie, za kt6rem idq.c wyrobilem sobie w Na-
Nakoniec wr. 1813 pokazal si~, ,Kr61 a·Yvetot;·' pol eonie najszlachetniejszy ideal 1noich piesni, ni

podobniez ,,Senator" datuje si<J z t ejze cpoki. \V y- gdy mi nie zukry,valo jego systemu rz~dzenia. 
padki z roku 1814-, przerywnjq.c spokojne, skrom.ne W roku IS 14 widzialem w upadku jego nieszcz~
jego i cichc zycie, zaraze1u obudzily w nim st,run~ scie calej ojczyzny. Zdawalo sig ze przy slabym 
narodowq,, a w czn.sie nie ~ miertelnej kampanii z r. rz~dzie Burbonow mozna myslcc o powrocie 
1814, 1nuza jego wyspiewala slawny hymn wo- do swob6d; w konsytucy~ nie wierzylem wicle, 
jenny 1). lecz mozna bylo w zakresie jej co' robic. Co do 

Gdy oclwaga, 111~ztwo i po~wiQcenie uledz mu- ludu, od kt6rego w zyciu mojen1 ni razu sig nie od
sialy. kiedy . enatorowie, marszalkowie, pisarze i lt1czalcn1, uwazalem ze jego opinia nie byla juz wca
poeci przechodzili do przeciwnego obozu, sam Be- le przychyln~, wcale sklonn~ dla nowych panow, · 
! .. anger, nic idf!C 'V slady ich, na 111Utuq.nutQ wystroil. ktorych odgrzebano Z przesz}osci. ~t\ zaten1 spie
g~ ~ 1 swoj~ i zaspiewal: Ostatniq 7;iestl 2 ) . Piesni ja- waletn slaw~ li""rancyi, spiewalem ,v obec ksi~
kic w6wczas napisul, jak ,,Anglon--.ania", ,,Falszy- ZQ.t zagra·nic.znych, wpiesniaeh moich wyszydza
wy clzwigk .. ' i inue, mialy ogron1n~ popnlarnosc i loin ni kt6re ~n1ieszno I ci owego czasu, ale nie by
nloze wi~cej nawet przyczynily si~ do pocieszenia letn j eszcze ot,varcie n1eprzyjaznym tronowi odbu
Francyi po stracie wej wielko I ci i swojego boha- dowanemu~~. LiLeralizm restaurucyi, kt6rego Be
tern, jak piesni l{uzmirza Dclnvigne. ranger byl j ednym z naj energiczniejszych i uajpo-
Rz~d stu dni (po wylQ:dowanin NapoleonazElby) pnlarniej szych bohatcrow, rozdzielal si~ na dwie 

ofiarowal mn pos.ucl~ cenzorn., lccz nie przyjCl.l tako- partye; obydwie, z r6znego wyply\vnj~ce zrodla, 
wej, przestajC1C na Lnalyn1 swoin1 urz~dzie j spiewa- l(!CzyJy si~ razen1 'V dzialaniu i polityce opozycyj
j~C sobie piosnk~ ,Diogenc, sous ton manteau, Li- nej. J cdna cz~sc 'vracala do cesarstwa, w ktorem 
bre et content je roule mon tonneau. (Diogenesic, widziala uosobionc~ slaw~ narodow~, druga, rozszc
za twoim przykladem wolny i szcz~sliwy tocz~ rzaj(}:C znkrcs politycznych swob6d, dQiyln do re-
beczkQ n1oj~). " 'olucyi lipcowej i doszla n-z do rzeczypospolitej 

Rcstauracya byla pi~knC1 cpok'1 ~la Bcrange. w r. 1848. Beranger sledzil obyd \vie te d~inosci, 
ra. RzC!d kt6ry dozwalal krytyki i nie przytlun1ial nie ze ~ tanowiska cz!owiekn. politycznego, ponic
wszystkiego, n1nsiai pobudzie i ,vzmodz jego zami- waz takitn n1gJy bye nie chcial, lecz jako poeta 
lowanie w tworzenin piosnck. I vvszystko tcz znaj- · obywatel; n pic ~ ni j ego mialy wi~cej wplywn i roz
dowalo si~ w ni cl1; wszystkie bl~dy i prz es~dy, glosn jnk u1owy l\lanuela lubjenerala Foy, albo spi
wszystko zle bylo wyspiewanc, zr~cznie i dowci- ski repnblika11skie. l)ziennik Le _Yol'tl tak si~ \Vyra
pnic wyszydzone w piosnkach Berangera. \Vkrotce za o jego pie ~niach O\vczesnych: ,,La sainte alliau
po po,vrocie Bnrb ont.Sw wydal ,Piosnki moraine·'. cc des p euples (181t ), Le~ enfants de la France 
Niekt6re poezye j ego z'vracaly uwag~ wladzy i (1819), Le vieux drapeau ( 1820), Le cinq n1ai (182 1 ), 
sciQ.galy surowe npomnienia, Iccz Beranger nie jest to eeho poetyczne i wierne smutku i zalu, jak 
zwazal na takowe i naprzOd dalCj szetll; od satyry-1 ~i~mniej n~dzi ei i ZyczeD. ~rancyi ociSnionej". Pie
czno-krytycznych piosnek zrobil krok do polity- sn1 te %rob1ly slaw~ poec1e, ale zurazcm sci~gnfJ
cznych, osmielil si~ zalowac wygnanych, a co naj- ly nan snro\VO I c ze strony "rladzy. Jako urz~

dnik am uprzedzil swoj~ oddalenie, przestaw .. 
szy chodzic do biura; lecz nie na tern byl ko
niec, bo prokurator krolewski, w skutku zaskarzen 
redaktora dziennika ,,Le Drapeau blanc" zapozwal 
Berangera przed s~d przysi~glych Sekwany, za-

1) ,,Gai, gai, serrons nos rangs, 
Eo avant Gaulois et Francs. 
( /Ves oro, ochoczo s cisnij my szeregi, 
N aprzod Gallo\Yie i Franki '' .) 

2) ,Ma uernit~re chanson peut-etre ~' 
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skariaj~c go o obrazQ moralnosci publicznej, do- do niego, arcybiskup paryzki publicznie go wska-
brych obyczaj6w, religii i osoby krola. Ognista zywal w S\voich listach pasterskich, kaznodzieje 
mowa prokuratora wi~cej wplywu wywarla, jak zr~~ wyglaszali imi~ jego z ambon; ale lud kochal n1i·· 
czna obrona P. Dupin starszego. Beranger sknzany mo to S\vojcgo ulubionego poet~ i spieV\Tal jego naj
zostal na trzy miesi~ce zamkni~cia i 500 frank6w popnlarniejsze piesni (le petit homme rouge i le 
kary. Oprocz ie stracil wolnosc, Beranger nie byl vieux caporal), a okrzyki gwardyi narodowej, kt6-
zbyt nieszcz~sliwym w wi~zieniu, powszechn~ mu rc porzedzaly dnie 1ipcowe, byly echem lndowcm 
bowiem okazywano sympaty~ i chciano oslodzic glosu B erangera! Rewolucya lipcowa \V 18;30 roku 
samotnosc zamknif;cia, ana wet ci ktorzy go strzedz hyJa tryumfem zasad, albo raczej d~znosci i zyczen, 
mieli, starali si~ sami wygody jego najlepiej opa- Berangera i partyi jego. Zdawalo si~ ze powinna 
trzyc i w rozrywce z nim brali udzial '). byla wyniesc go wysoko. Rzeczywiscie Beranger 

Po wyjsciu z wi~zienia S. Pelagii, JakubLafitte, mogl wtenczas zostac i ministrem, gdyby byl 
protektor jego i przyjaciel, ofiarowal mu miejsce chcial, tak dobrze jak Lafayette i Jakub Lafitte. 
'v swoich biurach; lecz Bcranger wolal zostac nie- l(r61 co wyszedl z barykud, 'chcial otoczyc mlod~ 
zawislym, nie wdaj~c si~ w agitacye i czynnosci swojQ koronQ niemlod~ juz popularnosci~ Beran· 
polityczne opozycyi. Beranger mogl tcraz swo- gera. Gzyniono poeci~ tyle propozycyj, tyle ofia
bodnie dac polot swemn geniuszowi, i zacz:tl pi- rowano godno ~ ci do wyboru, slowem tak dalece 
sac w tym czasie w rodzaju lirycznym i elegia- uchylano si~ przed nim, jak poeci CZQ, tokroc sami 
ckim. Owczesnie sprawa grecka zajmowala wszy- chyl~ siQ przed rz~dem, jako dobroczynnem sloncem, 
stkich umysly, i jako sprawa ucisnionycb, znajdo- ktore im daje wszystkie warunki zycia. Interesuj~
wa}a zyw~ sympaty~ w opinii publicznej. Byron cem je t nader to co pisze Beranger w tym wzgl~
poszedl walczyr w szeregach powstancow; Beran- dzie: 
ger opiewal tylko nieszcz~scia Grekow, ich m~- ,,Rewolucya lipcowa chciala mi los zrobic; trak-
ztwo i odwag~ kt6rych po tylekroC dawali dowody towalem j'!- jako pot~g~ maj~cl! hum of kaprySny, 

. 'W walce z Turkami, i kilka jego piesni na tern tle wzgl~detn kt6rej trzeba bye zawsze gotowym abv 
' osnutych niepomalu przyczynilo siQ do rozbudze- si~ umieC jCj oprzeC. W szyscy, albo prawie wszysc;, 
nia wi~kszej jeszcze sympatyi dla sprawy helen· przyjaciele moi weszli do ministeryum; moglem 
skiej. ":i~c .mie? lldzial w dostojenstwac}J; Iecz niestety, 

Lecz gotowala si~ nowa burza nad glowq. poe- nie Cierpl~ synekur .. , a kazda praca kt6r~ obowi~
ty: kilka poezyj wydanych po wyjsciu z wiQ- zany jestem wykonac, staje si~ dla mnie nieznosn(! 
zienia Scif:!gn~ly na niego przeSladowania rz<!du i prOcz jednej ekspedytury, do ktOrej juz przy~ 
prokurator oskarZyl go nanowo zapieSni podtytu- wyklem. ZloSliwi utrzymywali Ze si~ bawi~ wcno
lem: ,,Sac1·a Ko1·ola p,·ostalra," ,,tVieskoriczenie ma- tliwego; bynajmniej jestem tylko leniwy. Wada ta 
luczcy" (les infiniment petits) ,AniOt strOi (l'Ange zaj~la u r?nie mi:jsce wie_lu prz!miotOw, dlatego 

g ardien)" Dyonizy nauczyciete"t" I polecam Jq, ludziom cnothwym I honorowym, rna i , , , a pow o any . . , . . . 
przed Sl!d przysi~glych, wybrany z osOb sprzyja- ona SWOJe p:zyJe~no.sCI. Te~u to s.lod~Jemu leni-
j~cych rz~dO\Vi, W d. 10 grudnia 1828 r. powtornie r S~Wtl. SU!OWl s~dZlOWJe przypisywalJ ffiOJe trzytna
zostal skazany; lecz jui, jako po raz drugi przycho- me Sl~ na ubocz~, zdala. o_d ~rzyjaciOt_ ~oich, ktO
dz~cemu pod os~dzcnie kara b l t . rych spotkalo nieszcz~scie ze dostah SJ~ do wla-

--: 't , y a zaos rzon~ az ~ . . . ,. . 
do dziewificiu miesi~cy zamkni~cia i dziesi~ciu ty- dzy . . · Za Wiele cz!mi!C ho~or~ m~JCJ. glow1e, kt~rl! 
si~cy frankOw. pot~z~l! nazywah, ~apommaHC Jaki to przedZial 

Bubskrypcya narodowa, uorganizowana przez ISt~l~Je o~r.omny mi~?zy zdro':ym. rozsl!d~ie~ a 
Lafitta, pokryla pit3ni~Znl! kar~, ale bit3dny poeta um~eJ~~nosCJI! rza,d~ema, pano';Ie. ;~. _wm.a~Iah we 
i tl! razl! musial odsiedziElC owe dziewi~C miesi~cy m?1

: ze rady mo~e m?gly oswiecic meJ~d~ego 
w wi~zieniu ,la Force." Pod ryglami i Zelazem numstra. ~dybym Im Wierzyl, z~a~al?by mi SI~ Ze 
okowanemi drzwiami wi~zienia, Beranger byl je- ukryty za_Jedwabnym fotelem mnllstrow lub ktOre
dnak pot~gl!- na ktOr!!- rz~!d musial zwaiaC i jt3j si(;l go. z ludzi ~tanu, z~olalbym ws~r.zy"mywaC wichry' 
obawiaC. KrOl w mowie tronowej robil alluzn zazegny\;~c ~urze I wy.~rowadziC ] rancyl! na oce-

an szcz~sc1a 1 roskoszyi 
t) Oddziai pulku strzclcow. 

l{siF;GA SwrATA C. II. R. VI. 
Pod rz~dem lipcowym Berangernieustannie trzy. 

18 
• 



• 

142 
• 

mal si~ opodal od wladzy, nie mi~szajq.c si~ do par- I mial zamiaru wzi~c jakib~dz udzial w sprawach 
tyj iadnych; a kiedy z j ednej stronynie przyjmowal publicznych, podobnie jak w rewolucyi lipcowej, i 
ofiarowanych sobie posad i godno~cL z drugiej zoo- postanowil podac si~ do dymissyi z godnosci repre
wu chronil si~ i uciekal przed owacyami ludu, kto- zentanta. Pisal w tym celu d\va listy do prezcsa 
re go nawet w cichem jego ustroniu niekiedy az do zgromadzenia narodowego. Oba zaslugujQ. na przy
zm~czenia spotykaly. Stronnictwa wi~cej kran- toczenie, poniewaz maluj~ prost~ i poczciwf1 du
cowe koniecznie chcialy w nitn 'vidziec swojego sz~ poety: ,,Panie prezesiel U wazulem to za obo
naczelnika i pragn~ly a by rozwin~l sztandar poli- wiC1zek przcstrzedz 'vy bore ow departamentu Se
tyczny; ale poeta wyniosl si~ az do fJassy ( o pol kwany, przytaczaj<!c zarazem powody jakie mialem 
mili od Paryza), zdala od zgiclku spraw pnbli- zeby nie przyj'!c godnosci reprezentanta. Mi
cznych, i rozstawszy si~ z tlumem, pozegnul si~ mo calej wdzi~cznosci jak~ \Yklada ·na mnie tak 
niemal i z literatnr~. Ostatnie j ego prace datuj'1 si~ ogromna 1iczba glosow, ktore raczyly powolac 
z 1833 r., w ktorym pozegnal publiczno~c, oswiad- mnie do zgromadzenio., nie zrzeklen1 si~ mysli nie
czaj~c iz jui wiecej pisac nie bQdzie. ,,Jakto? wo- przyj~cia mandatu, ktorego obowi~zkom sprostac 
Jano zewsz'};d, jui wi~cej piesni twoich miec nie nie potra£~, nie n1aj~c ani sil, ani zdolnosci, ani 
b~dziemy ?'' ,,Bynajmniej, odpowiadal Beranger, nauki po ternu.'' 
oswiadczam tylko iz wi~cej druko\lvac nie b~d~. Po odczytaniu zt!daniaBerangera, zgromadzenie, 
Po przyjemno~ciach pracy uczuwa si~ potrzeb~ jukby si~ balo aby go wraz z nim i duch opiekun
spokojncgo i swobodnego zycia; mimo woli mu- ozy Francyi nie opuscil, jednomyslnie odm6wilo 
sialcm sprzedawac rnuz~ moj~, hand el ten juz mnie dymissyi wieszczowi ulubionemu; lecz w osm dni 
znudzil, usuwam si~. Nie mialem nigdy innego zy. potem Beranger drugi raz si~ podaje do dymissyi 
czenia, jak zape\vnic sobie kawalek chlebo. na swe i list ten rowniez maluje cal~ rzewnosc jego duszy; 
stare lata; prag nienie to juz j est zaspokojonem." widno w nim jak l~knl si~ zaszczyto\v, niespokojn 

Oglosil on zarazem w tym czasic iz b~dzie 'vyda- i wasni: ,,Panie prezesiel List panski i decyzya . 
wal dykcyonarz historyczny w polczesnych, 'v kto- zgromadzeni.a mogly miec ten skutek, ze o 1nalo nie 
rym opowiedziawszy biografi~ kaidej znakomito- zapomnia!em o starych latach moich i nieudolnosci 
sci, dopowie to co sam o niej wie, s~yszal, lub prawodawczej. Obranie mnie na 1·eprezentanta 
widzial. ,Praca ta, m6wi, nietrndna, niepotrzebu- i ostatnie votum zgromadzenin b~dzie zrodlem 
j~ca ani erudycyi historycznej, ani talentu opowia- nieskonczonej z moj ej strony wdziQcznosci, ( tern 
dania, zapelni reszt~ zycia moJego. B~dfJ szcz~sli- bardziej ze przechodzCb ony ·zaslugi jukie 1noglem 
wy gdy sprostuj~ niejeden fakt bl~dnie lub umysl- krajowi oddac. Dowodz~ jeszcze jak godne S(!. 

nie w ch~ci spotwarzania falszywie opo,:viedziany; zazdrosci nagrody dla tych przeznaczone, ktorzy 
zamierzam t~ prac~ nie w ch~ci czernienia innych. << z wi~kszemi silami i talentami ojczyznie wi~ksze 

Nie wiadomo czy ,,Dykcyonarz 'vspolczesnych~' i rzeczywistsze kiedys oddaclzq, przyslugi. Szcz~
znajduje si~ mi~d:ty dzielami posn1iertnemi Beran· sliwy jeste1n ze dalem powod do przykladn tak· 
gera; zdaje si~ prawdopodobniejszern ze notatki te zach~cajt!cego, i trwam w przekonaniu ze to je
biograficzne weszly "v jego pami~tniki, a tem sa- dyna korzysc jak~ moglem krajowi obecnie 
mem nie bQd~ stanowic oddzielnego dzicla. Podo- przyniesc, a skladaj<!C r~ce blagaxn raz jeszcze 
bno zostawil on zbior piesni niewydanych, z ktorych zgromadzenia narodowego, aby mnie nie wyrywa
kilka wyszlo wczesniej jak au tor zamierzal ich lo z zaciszn. tnojego. Zyczenie to nie jest zyrzeniem 
ogloszenie. Mi~dzy innemi ,,potop'' (le deluge) stoik!l, ani m~drca jakiego, lecz po prostu poety, 
wiele pozyskalrozglosu, a niektorzy dojrzeli w nim cichego pies~iarza, ktory czuje zehy si~ przezyl, 
przepowiedni~ rewolucyi lutowej. gdyby wsrod nawulu spraw straci} niepodleglosc 

Popularnosc jego j0szcze silniej si~ wzmo- moralnq,, j edyne bogactwo ~tore bylo marzeniem 
gla i z calym wybuchem sympatyi po\vszechnej ob- cal ego zycia jego. Pierwszy to raz zf}:dam cze
jawi!a si~ w 1848 roku. Beranger wybranym zostal gos od krajn mojego; niechaj jego zacni reprezen
na reprezentanta Sekwany (z Paryza) do zgroma... tanci nie odrzucaj~ pros by kt6r~ do nich zwra
dzenia konstytucyjnego przez 204,4 71 glosow. By{ cam, prosz~c raz jeszcze o udzielenie dymissyi, i 
on siodmy z kolei, zaraz po glowniejszych czlon- niechaj przebacz~ starcowi, ktory wie jak wiel
kach rzq,du tymczasowego. Lecz i tym razem nie kiego pozbawia si~ zaszczytu." 

• 
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List ten najlepsz~ jest odpowiedziq. na zarzuty rakterem Berangera, posluchajmy co mowi o nim 
niektorych biografow Berangera, ktorzy twierdzili jeden ze znakomitszych autorow francuzkich: 
ze poeta zanadto byl 'vielkim ~a1noluben1, aby miu.l , Twarz Berangera i charakter jego byly zupelnia 
ochot~ narazac swoj~ slaw~, aby chciul poswi~cic z sob~ zgodne. Znane jest jego oblicze szlachetne, 
dla ogolnego dobra spokojnosc swoj~ i mial tyle nieco rumin.ne, ale pelne dobroci i dobrodusznosci, 
odwagi co Lamartine, Arago iinni. Zarzut ten jest oczy jnsne i zy,ve, glowa lysa, nieco pochylona na 
niewlasciwy; charakter Berangern, dowodzi nam .ie prawo, fizyognomia slodka, troch~ melancholijna. 
nie lubil rozglo u, uciekal przed zgielkiem swiato- Czas jakis jasnial on zyciem publicznem w pelni 
wym i polityczuym, w gronie tylko przyjaciol umial slawy swojej· pozniej szukal cienia, bo slawa go 
bye sobq,. Beranger mial cos z natury slowika, kto- trudzila. Lubil az do zapalu ubostwo; skromny byl 
remu cien drzew i cisza bloga 11ajlepiej przystoj~ az do przesady; byl to Spartanin zabl~kany w zhy-
do sp1ewu. tkownych Atcnach, l~zy1nianin w I\:apui. Niektorzy 

Tym razen1 zgromadzenie wysluchalo zqdania chcieli w tern upatrywac dum~ i arystokracyC1 ub6-
poety, na poczQ,tku owej slawnej ses ·yi a. 15maja. stwa; bye to moie, lecz gdyby i tak bylo, przymio
l3eranger w dulszyeh latach uciekal przed popular. ty takie sq, bardzo rzadkie. Powiadaj~ ze Beran
nosciq,, ktora w slad za jego stq.pala krokarni. Pas- ger obalil prawo fizyczne: z cienia najwi~cej swia
sy, Vontaineblcau, Tours i ciche quartier Beaujon tla wydoby"·val. I to n1oze 1niec zasadQ, lecz nie
niedosc oslanialy incognito slynnego stare a, ktory chajie inni poprobujq. tego; zobac2ymy czy popular
po kilkakrotnie musial si~ bronic i kryc gdzie mu nose za nietni pogoni i b~dzie ich gwaltem wyci~
si~ udalo przed owacya1ni publicznen1i. vV Closer- gao z ustronia. Powiadajq. jeszcze ze Bernnger nie 
res mlod?.iez szkolna wyniosla Berangera w tryum- n1ial potrzeb, a te1n sam em nie mial zaslugi, bo pie
fie; na pogrzebie Dawida (d'Angers, rzezbiarza) ni~dz byl dian bez znaczenia. To przypomina jak 
wsrod tryumfow okrzykn~la go bohaterem Fran- pewien filozof zapytal stoika, ktory nagi w srod zi-
cyi. Manifestacye tego rodzaju wplyn~Iy na postano- my i n1rozu objqJ kolumn~ marmurow'!: ,,Czy cier
wienie poety, ze zupelnie usunqJ si~ od ~wiata i zyl pisz?'' ,,Nie" odpowiedzial stoik.,, A zatem niemasz 
jak pustelnik w skromnem swem mieszkaniu, przyj- si~ czem szczycic ... ' Przepraszam, Inial SiQ czem 
muj~c tylko odwidziny niewielu przyjaciol. vV to- szczycie, ze silQ woli poskromif, a nawet przemogl 
warzystwie przyjaciolki, ktor~ w dawniejszych natur~ ciala. Prawda ze stoicyzm w tej formie ni
piesninch opiewal (pod imieniem Lisetty), dozyl komu nie byl uzyteczny, ale stoicyzn1 Berangera 
poznej · bardzo starosci. Pani Judytu A. 'vyprze- pozostaje 'vzorem do studyow i nasladowania. 
dzila do grobu swego przyju.ciela: tunarla na d"va Przed rokiem Beranger odmowil przyj~cia pensyi 
miesi~ce przed nim. Od tej chwili poeta prawie juz 10,000 fr., ktor~ mu cesarzo\va ofiarowala; nie wiem 
nie zyl, straciwszy pol duszy swojcj. P1·zyjaciele czy podobna ofiara przez kogo innego rowniez nie 
koili go", slouzili przykrosci i cierpienia choroby; bylaby przyjQtq, ?'' 
zdawalo siQ ze ostatnia chwila jeszcze nie przyj- lVIalo kto z ludzi tak swietnie przeprowadzil pa
dzie nan tym razetn, ze choroba przesili si~ i Be- smo cnot i zaslug przez cnle swoje zycie jak Be
ranger powroci do zycia; lecz USinieuh zdrowia ranger; ukochal piesn, w piesni narod swoj uczcil. 
chwilo\vo tylko zajasnial na bladej twarzy jego, a 'V chwilach gorzkich lzy mu ocieral, do smiechu 
potcm powoli znikal z niej, poki smierc zimna nie pobudzal, lub rozzarzal iskr~ nienawisci, wzgardy 
zawarla tych ust, ktore tyle cudownych piesni wy- ' i oburzenia. Pocz~tko,vo piesni jego mialy chara
spie\"\raly, nie zawar~a tych bl~kitnyoh oczu, ja- kter bachiczny, nieco nawet pospolity; pozniej na
Sn.iej~cych bo kjem swiatlem. braly cecby ogolnego interesu, a picr,vsz~ z pie-

Beranger pragn1-l aby zlozono Z\Vloki jego obok sni tego rodzaju byl k'rol rvelot, napisany po kam
przyjaciela Manuela, slawnego trybuna z czasow panii 1812 roku, w ktorym odbija siQ j~k i bolesc 
restauracyi. iyczenie umieraj~cego pelniono; po- ojcow., matek i mlodych zon. \Yidok plemienia 
chowany zostal w tymze samym grobie. Na pomni- skarlowacjalego, ktore powrocilo po npadku ol
ku 1\Iunuela 'vyryte Sf! te wyrazy: ,Ojczyzna oeze- brzyma i ktore usilowalo usp1c geniusz Francyi, 
kuje cllan innych honoro\v. <c Ilonory te zlozeniem obudza werw~ w poecie. Gdy patrzy dalej na n~e
zwJok Berangera byly mu oddane! szczQscie kraju, jego zdeptanq, godnosc i slaw~, bu-

Teraz, zanim zastanowimy si~ nad pracami i cha- dzi si~ w nim uczucie liryczne, rosnie i olbrzymieje, 
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i w skromnElj formie dosifJga szczytu sztuki._ By~a 1 zwil!zku, byl ~lek~a?d~r .r;,um~s, syn a~to~ kome_Jyi 
to najwi~ksza i najwazniejsza epoka w ~yc1u Be- , ,!alsz.ywy w1e~kt swtat.. . Nazy wal1 SI~ ,wzaJem 
ranO'era. "' ... nika on w serca i westcbnienta narodu, OJCenl 1 synem, 1 wzruszaJ~Ce bylo patrzec na ten 
i je;o pieSni zdajl! siQ byC oddiwiQkiem dz":o- zwil!zek pr:yjaini posiwial~j zaslugi i s,lawy, z mlo
nOw przelatujl!cym call! Franc H. PieSni jego Sp1El- d_!! zasl~1g~ 1 slaw!!. Razu ~e~nego ~eranger p:.
waj~ w znmkach i palacach, w salonach, w cha- stt przyJaCiela swego o wyswtadczente mu uslu 0 1· 

tkach i przy warstatach. Juliusz Janin tak sifJ ,Czy ni~ ~echcesz, rzec~~ don, uzyc swego 'vply-
0 nim wyraia: ,, Wesoly spiewak Jiof{e1·n !Jon temps, wu. u m~n1stra na korzy,sc. ~ewnego artyst~, aby 
kochanek Lisetty, staje si~ potQznym glosem oj- u n1ego Jakq, prar~ zamowilt? Jest to cztow1ek pe
czyzny; jego dzwi~ki poruszaj~ Francy~, ktora le~ talentu i wznioslych uczuc. Nie o wiele ch?
przychod'zi do poznania siebie. Duma obmiona, dz1, t!l!w o 600 .fr." A,leksander Duma~ ~dal s~~ 
ucisniona narodowosc , pogn~biony patryotyzm, do ~~n~stra Achille sa ,F. o~l~,. prz~dsta.wl t z~dan1~ 
idee zupomniane, nienawisc i porrarda dla zapadlej swoJe 1 dal mu poznac ze Jesh pod.J~l s1~ protekey1 
przeszloSci, cicbe przeczucie jut~a, zasady swobo- ar.t~sty, to ty~k~ na proSb~ _Be r~~g~ra. Slysz:}C to 
dniejsze, wszystko to Berano-er poczul, pojq,l w pie- minister, z D:lJWl~ksz~ uprzeJrnosci~ 1 ochotq, przy
Sniach swoich, roziarzyl i ~ySpiewal. Jego mySli staje na jego ·zl!danie i wyznacza nawet dlaartysty 
i uczucia, px:zelane w zwrotki i wiersze, s~ myslami podwojnq, summ~. 
i uczuciami kraju. W sn.l0nach podziwiano jego Dziennik ,La Patrie" tak si~ wyraza o stosunku 
elegancy~ i wdzi~k wiersza; lud poczuwal i rozu- jego do rz~du obecnego, a zarazem objawia szcze
mial jego piesni, ich ton suchy, lakoniczny, pel en gol mniej znany i niepowtorzony przez inne dzien
ognia i zapalu, jak krzyk wojenny. Beranger po.. niki. ,Rz<!d dzisiejszy nie liczy! poety rni~dzy 
j~l swoje stnnowisko, ocucil ~"'rancy~ z uspienia swemi stronniko.mi otwartemi, lecz nigdy w nim nie 
chwilowego, pr,;ysposobil do no\vych wypadkow, znalazl przeciwnika z systematu, i nie przestawal 
zrozumial sily jakiemi rozrz~dal, i umial uzywac dawac mu mimo jego wiedzy oznak sympatyi gor~
ich umiarkowanie i m'!drze. Szedl, poki Francy a cej i skutecznej. ~1imo ze biedny, nicby byl nie przy
nie zdobyla chwili tryumfu jaki dla nicj zdawal si~ j~l; musiano oszcz~dzac jego duo1~ republikansk~ 
bye zgotowanym w dniach lipcowych." i godnosc osobist~, dobroczynno 'c musiala uzywac 

Beranger, uznawszy sw~ rnissy~ za skonczon~, fortelu, aby nie bye oddalonC!, r~ka ktora wesprzec 
usun~l si~, przekonany b~dq,c ze na jak~bq,dz dro- go chciala, musiala uciec si~ do posrednictwa. 
g~ weszla Francya, niezginie i nie wroci do npad- · Wiadomo wszystkim iz Beranger innych nie mial 
ku do jakiego j~ dworzanie Ludwika XVIII i l{a- funduszow do zycia jak przychod z 'vlasnej pracy. 
rola X sprowadzic chcieli. · W ostatnich czasach sprzedaz jego dziel pomniej-

Beranger, satn skromny, dla siebie o nic nigdy szyla si~, drogosc si~ zas wzmogla. Wtedy to jego 
nikogo nie prosz~cy, jednakze przy zdarzonej wydawca glowny i przyjaciel zarazem otrzymal 
sposobnosci ch~tuie wspieral innych, jesli mial ~umm~ pewn~; byla ona przeznaczonq, dla Beran
srodki ku temu. W parafii s. Elzbiety, w ktorej gera, lecz pod warunkiem aby o ten1 ni~ wiedzial. 
ostatnio zamieszkal, zyl w przyjazni z ksi~dzem P. Perro tin oswiadczyl mu ze pokup dziel jego 
Jausselin, proboszczem tejze, i ten go az do ostatnich wzmogl si~ nagle, i Beranger uwierzyl. Po eta wi
chwil odwidzal. Co rok tedy ksi~dzu temu przy- nien spokojnosc przy schylku zywota swojego 
nosil pewn~ sumk~ do rozdania mi(Jdzy uhogich, temu niespodziewanemu dobrodziejstwu, a bylby. 
mo\vi~c nieraz: ,zaluj~ ze wi~cej nie mog~." Cz~- niezawodnie odmowil, gdyby dowiedzial si~ o na
sto takze, opr6cz rad i uwag, udzielal sam wspar- zwisku dobroczyncy." Tym dobroczyncq, Beran
cie artystom i mlodym literatom, i jezeli tego po- gera byla taz sama osoba, ktora mn pensy~ rocznCA
trzeba bylo, staral si~ o protekcy~ dla nich przez wyznaczyc chciala, cesarzowa Eugenia, jak po· 
osoby ktore z nim byly w zazylosci. W koncu zy- dajq, dzienniki francuzkie. 
wota jego jedn~ z rzadkich osob kt6re szczeg6l-
niej lubil i kt6re przypuszczal do poufalszego Kai1ni1·z K . .... . 

• 
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ZASTOSOWANIE MIKROSKOPU 
.. 

DO WYKRYCIA MORDEl~STW . 

• 

W rz~dzie rozlicznych zmian i ulepszen, zapro
wadzonych w ostatnich latach w ungielskiem s~do
wnictwie kryminalnem, najgodniejszem moze uwa
gi jest zastosowanie mikroskopu do odkrycia zbro
dni. Przyrz~d ten optyczny nastr~czyc na przy klad 
moze dowod najdoty kalniejszy, ze rdza na ostrem 
narz~dziu, zlozonem jako co17JUS delit:ti, pochodzi 
od krwi, a co wi~cej, od krwi ludzkiej; ze w ciele 
poddanem rozbiorowi znajdnj~ si~ niedostrzegaJne 
dla golego oka czt!steczki trucizny; w wielu slo
wem wypadkach uzycie jego dopelnia procedur~ 
kryminnln~, kt6ra bez tego nie bylaby zapewne 
wystarczaj'!c~ do przeswiadczenia si~ o winie i os~
dzenia poszlakowanych. 

Jako uderzaj~cy w tym wzgl~dzie przyklad 
przytoczymy najprzod proces niejakiego Monroe, 
stawionego w 1855 r. przed s~d przysi~glych hrab
stwa Cumberland. Sam czyn morderstwa i spos6b 
jego wykonania jawny byl zupelnie i nie potrzebo
wal udowodnienia. Zatnordowany napadni~ty zo
stal w miejscu odludnem, gdzie przerzni~to mu 
szyjfJ od ucha do ucha i trupa rzucono za plot. 
Morderca, ktokolwiek nim by}, popelni'l, jak si~ 
zdawalo, zbrodni~ w celn przywlaszczenia sobie 
trzydziestu szylingow, kt6re zabity, platnik s~sied
niej kopalni w~gla kamiennego, mial przy sobie. 

Akt oskarzenia przeciwko uwiQzionemu bardzo 
byl zawiklany. Widziano go na polu, niedaleko 
miejsca zbrodni; wkr6tce potem rozmienial pol
suwerena, a poprzednio jeszcze, jak zeznawali 
swiadkowie' kazul sobie u miejscowego cyrulika 
ogolic faworyty, a by nie zostac pozn~nym. Te 

• 

i tym podobne fakta obciC~:zaly wprawdzie obwi-
nionego, ale nie stanowily jeszcze bezwarunkowe
go dowodu. Postanowiono wi~c uzyc mikroskopu 
i wezwawszy w tym celu uczonego naturalistfJ, 
przedlozono mu brzytw~ i parQ spodni manszestro
wych, kt6re w dniu popelnionej zbrodni poszlako
wany mial na sobie. Po najdokladniejszem obej
rzeniu dostrzezono na spodniach kilka plamek 
wielkosci ziarka szrutu. Mikroskop wykryl ze te 
plamy powstaly z krwi ludzkiej, a co wi~cej, na· 
turalista znalazl slady niezaprzeczone mydla, kt6-

rem starano SiQ je wymyc, i W jednem miejscu atra
Incnt, lct6rym nnjwi~ksza plama byla zamazan~. 
Na ostrzu brzytwy okazn.la si~ lekka rdza, ana 
koscianym j•~j trzonku smuga, takze od krwi ludz
kiej pochodzqca. 

Rozumie si~ ze s~d zarzucil uczonego mn6stwem 
zapytan, dla przekonania si~ o wiarogodnosci jego 
odkryc. Pokazalo si~ jednak iz twierdzenie jego 
opartem bylo na najscislejszym rozmiarze owych 
drobnych cz~steczek krwi, zwanych w medycynie 
galeczkami (corpuscula). Galeczki krwi ludzkiej 
maj~ ~rednic y 1

/ 3 2oo cal a, podczas gd y u zwierz~t 
cz,voronoznych wielkosc ich mniej wi~cej bywa 
odmienn~, u owcy np. 1 I 1000 , u psa 1/ 3512 cal a it. d. 
Dowod wiQc by! oczywisty i niewstrz~sniony. 

Przed s~dem w Chelmsford oskarzono 1852 r. 
niejakicgo H. o rozmyslne morderstwo. Ofiar~ tym 
razem byla staruszka mieszkaj~ca sama jedna i 
przechowuj~ca w swej sypialni znaczn~ summfJ 
pieni~znq,. S~siadka, chc~ca j~ od widziec pewne
go poranku, nie mogC~:c si~ dostukac, wlazla oknem 
do pokoju, gdzie znalazla nieszcz~s1iwq, w lozku, 
z glowq, zupelnie prawie odl~czon~ od kadluba i 
potrzaskanq,, to ostatnie zapewne za pomoc~ lezf}
cego obok duzego mlota. Skutkiem jej zeznania 
policya zacz~la sledzic zloczync~ i wpadla wkr6t
ce na trop owego II. Kolo domu zamordowanej 
dostrzezono slady st~pan . do ktorych buty poszla
kowanego dokladnie przystawaly; mlot znaleziony 
przy jej lozku s~siedzi uznali za jego wlasnosc, a 
jakas dziewczyna, tego sam(lgo wlasnie poranku 
w kt6rym zbrodnia zostala popelnion~, widziala 
go wychodzqcego z mieszkania staruszki. Co wi~
cej, w strumyku 0 par~ wiorst odleglym znalezio
no chustk~ bawelnian~ i zawini~t~ w niej pokrwa
wion~ brzytw~, kt6re to przedmioty okazaly si~ 
takze bye wlasnosci& oskarzonego. Brzytw~ i chu
stk~ poslano natychmiast bieg!emu mikroskopiscie 
londynskiemu, kt6ry, po sumiennem zbadaniu, ode
sial je z oswiadczeniem, ze plamy na nich bez za
dnej Wt!tpliwosci powstaly z krwi ludzkiej. 

Wszystko to przemawialo najdowodniej za win~ 
uwi~zionego. Jedno tylko pytanie pozostawalo do 
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rozstrzygni~cia. U znawszy juz za fakt ie krew na 
brzytwie i chustce r.leczywiscie byla ludzlr~, nale
zalo jeszcze przekonac si~ iz te przedmioty zosta
waly istotnie w zwi~zku bezposrednim z morder
stwem w kwestyi tu b~d~cem, tern bardziej ze zna
leziono je przeszlo o milQ angielskq, od miejsca 
zbrodni. Otoz i w tej mierze mikroskop stanowczl! 
dal odpowiedz. Na ostrzu brzytwy, oprocz krwi, 
spostrzezono kilka wlokien subtelnych, ktore pod 
szklem uznano za mi~szanin~ lnu i bawelny. Po 
bliiszem opatrzeniu trupa pokazalo si~ iz t'roczek 
u czepka nocnego zamordowanej, sk.ladaj~cy si~ 
z takiej wlasnie mi~szaniny, w jednem miejs0u byl 
przeci~ty. Trudno zaprawd~ bylo z(!dac dowodu 
bardziej przekonywajC!cego. Ale procedura kry
minalna w Anglii nie skor~ jest w ostatecznem wy-

• 
· rokowaniu. Z~dano jeszcze dotykalnego przeko-

nania ze chustka i brzytwa Btl wlasnosci~ poszla
kowanego. Ojciec jego, wez'\Yany do sqdu, odpo
wiedzial z razu potwierdznjClJco; lecz gdy przypro
wadzono wi~znia, i ten blagaj~cem spojrzenien1 
zdawal si~ wzywac ojca o ratunek, starzec stracil 
odwag~ i cofn~l zeznanie, a 5€1d przysj~glych ,,dla 
braku dowodow<e uwolnil oskarzonego. Dodac tu 
jednak n:tlezy ze choc wypuszczony z wj<azienia, 
zbrodziet1 nie uszedl zasln.ionej kary. Bl~kaj~c si~ 
z jednej wsi do drugiej, H. zebral nadaremnie o jal
muzn~ lnb~zatrudnienie, i we dwa miesiqce pozniej 
znaleziono go gdzies pod plotem ,zmarlego z glo
dun, jak opiewala obdukcya. 

W obu tych wypadkuch mikroskop dzieln~ by! 
pomoc~ ku ustanowieniu winy poseJ:dzonych. Pa
mi~tac wszakze nalezy ii istotna wainosc otrzy
manych :wypadkow za~adzala --i~ niety]e na wykry
ciu krwi w jednytn, lub krwi i wlokien w drugim 
przypadku, ile raczej na zbadaniu wlasciwej natu
ry tych przedrniotow. Gdy by na przyklad w spra · 
wie Monroe mikroskop wyrzekl tylko ze na brzy
twie znajduje si~ krew, to takie wyrzeczenie 
podrz~dnej byloby wartosci, gdyz oskar.Zony, 
zyj~c na wsi, mogl przy niejednej czynnosci go
spodarskiej i noz i odziez krwi~ zbroczyc. Dopie
ro fakt uznania tej krwi za ludzk~ najsilniej go po-

• 

t~pil. Podobniez w drugiej sprawie wl6kna przy-
lepione do brzytwy mogly pochodzic od chustki 

- bawelnianej w ktorej ona byla zawini~tq,; ze jednak 
wl6kna te okazaly si~ bye mifJSZanin~ lnu i bawel
ny, przeto rzecz cala inn~ zupelnie przybra}a po-

stac. · 
Niezmiern~ waznosc tej sily rozpoznawczej mi-

• 

• 

kroskopu potwierdzil w sposob uderzaj<!CY zdarzo· 
ny niedawno w Norwich wypadek. Na malym fol
warczku znaleziono w polu dziewi~cio · letni~ dzie
wczynk~, zamordowan~ przeci~ciem gardla. Po
dejrzenie paJalo na matk~ ofiary, ktorq, w dniu do
mniemanym spe}nionej zbrodni sq.siedzi widzieli 
id~c~ w pole z coreczk~. Po przytrzymaniu jej ko
bieta tlumaczyla si~ najprzytomniej ze wyszla isto
tnie w pole z dzieci~ciem; lecz gdy dziewczynka 
biegac tern zacz~la za kwiatkami, stracila jq, z o
czu, i strawiwszy niemalo czasu na szukaniu, wro. 
ciJa w koncu do domn. Po przetrz'!snieniu mie
szkania poszlakowanej, znaleziono tam wielki i 
ostry noz, ktory natychmiast poddano troskliwe
mu badaniu. Ostrze bylo czyste, ale do r~koj esci 
przylepilo si~ kilka wloskow tak drobnych, ze za-, 

ledwo golen1 okicm widziec je mozp.a bylo. Sledz-
two mialo miejsce w obec obwiniotn~j. ,Na r~koje
sci waszego noia znalezlismy troch~ wlos:ia,'' rzekl 
do niej inkwirent SC!dowy. ,,Bardzo naturalnie, 
odparla obwiniona; bye moze nawet iz tam znaj
dziecie i sludy krwi; bo kiedytn wrocila do domu, 
zastalam krolika, co si~ zlapal w samolowce, i no
zem tym poderzn~lam mn gardlo.'' 

Noz zostal poslany do Londynu i razeru z wlo
siem poddany badaniu n1ikroskopijnemu. Poczq,
tkowo na nozu, ktory zda,val si<a bye obmytym, nie 
dostrzezono sladow krwi; ale po odJ(!CZeniu trzon
ka pokaz~lo si~ ze tam wnikn~la jakas substancya, 
nie b~dC1ca stanowczo krwiq. krdlika, lecz bardzo 
zato podobna do krwi ludzkiej. Przyst'!piono po
tem do badania w losia. Mikroskopista, nie znaj'!e 
wcale biegu sledztwa i nie wiedz~cy na,vet 0 co 
rzecz idzie . oswiadczyl zaraz ze wlos ten jest sier
ci~ wiewiorki. Pomylka byla tu niepodobn~, bo 
wlosy zwierz(!t tak dalece rozni~ si~ mi~dzy sob~ 
grubosciq,, ksztaltem~ barw~ i tym podobnemi ozna
kami, ze biegly zna\¥CU z Jatwosci~ rozezna je pod 
mikroskop.em. Z dalszego biegu sprawy pokazalo 
siQ iz dziewczynka w dniu morderstwa miala na 
szyi kolnierz, czyli tak zwan~ ,, wiktoryn~,'' a wi
ktoryna ta byta z (utra U'iewidrczego! W obec 
tak ci~zkich poszlak s~d przysi~glych wydal wer
dykt pot~piaj~cy, a zakamienjala zbrodniarka przed 
stra.ceniem przyznala si~ do winy. 

Po tak uderzaj~cych dowodach, nikt pewnie nie 
zaprzeczy uzytecznosci mikroskopu w dochodze
niu zbrodni. Ale niejeden moze rzuci zapytanie, 
jakim sposobem przodko"vie nasi, nie znaj~cy mi
kroskopu i analizy chemicznej, odbywali wymiar 

• 
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sprawiedli wosci? Otoz odpowiadamy ze dawniej laty jakis czlowiek w Paryzu o malo co nie zostal 
procedura kryminalna nie byla wcale wymagaj~ca, straconym za mniemane mordcrstwo, dlatego tyl
i 1ekkie nieraz poszlaki wyst arczaly do OSC!dzenia ko ie w posiadanin jego znaleziono noz ze ~Badami 
o bwinionych. Przed najnowszemi na przyklad po- r<.lzy, jakoby od krwi ludzkiej pochodz~cemi, kt6· 
st~pan1i mlltroskopii nie miano sposobu upewnie- re p6znicj uznano za plamy cytrynowe. 
nia si~, czy plama poddawana badauiu pochodzi od Tak samo rzecz siQ rna z plamatni od farb ma-
krwi, czy od innego plynu. W prawdzie w osta- larskich, za\vierajq,cych niedok,;vas zelaza. Przed 
tnich dwudziestu leciech chemia odkryla we krwi piQtnast~ laty popelniono w Islington morderstwo. 
pierwiastck farbuj~cy, zwany hematozynem; odkry- Podejrzenie padalo na ubogiego czlowieka, w kt6-
cie to jednnk nie rozstrzygalo bynajn1niej wq,tpli- rego n1ieszkaniu znaleziono worek z mnostwem 
wosci, czy dana krew pochodzi od czlowieka, czy plam, pozornie od skrzeplej krwi pocbodzq,cych. 
od jakiego zwierzfJcia. Professor Graham udowodnil cl1emicznie iz plamy 

~ast::tpily wreszcie badania naukowe za porno- te po\v taly z czerwonej farby, mieszcz'!cej w so
c~ mikroskopu. Dowiedziono najprzod, jake~my hie niedokwas zelaza. Rzeczywiscie pokazalo si~ 
wyzej wspomnie1i, ze krew wszystkich istot zyj~- pozniej ze worek zrobiony byl z fartucha, ktory, 
c ych skJada si~ z niesko:riczonej liczby drobniu- jakis uczen malarski dlugi czas nosil przy robocie. 
tkich, czerwono znfarbowanych knleczck, plywa- W obu ostatnich przypadknch mikroskop byl
j~cych w cieczy bezharwnej. Odkryto dalej ze by natychmiast okazal bezzasadnosc podejrzenia. 
cialka te, we kr\vi zwierz~t ss~cych, maj~ ksztalt Przodkowie zato nasi. nie znajC}cy ani chemii ani 
nie sferyczny, lecz okrq,glo-plaski, i ze grubosc mikroskopu, byliby niezawodnie te pozory uznali 
ich wyro\vnywa prawie 1/ 4 cz~sci srednicy; ze za dow6d arcy-przekonywajCA-cy. Ilez to rzeczywi
przeci wnie u ptak6w' ry b i plazow ksztalt ich jest scie niewinnych padlo ofiar~ zaslepienia, w cza
jajkowaty, a w ko1J.cu przekonano si~ nawet ze te 

1 

sach gdy od prostego widzimisi~ RfJdzi6w nieo
galeczki u roznych zwierz~t roznej tez s~ wiel- swicconych nie bylo jeszcze appellacyi do osta-
kosci. tecznych wyrzeczen naukil 

Niczego wlasnie usilniej nie pragniono 'v medy- Nie zapominajmy wsz~kze iz mikroskop jedynie 
cynie s~dowej, jak niezawodnego srodka rozpo- w r~ku Iudzi naukowych istotnej nabiera warto
znania plan1 krwawych; kilka innych bowjcm ply- sci. Jakkol\viek bowiem nicpozorne to narz~dzie 
nOW zostawia}o slady tak podobne do slaUO\V krwi, W wielu dzis zdurzeniach wyrokuje 0 zyciu }ub 
ze najbieglejsi znawcy odroznic ich nzasem nie smierci, to j Pdnak ten tylko z mart,vych jego szkie
mogli. Sok cytrynowy i pomaranczowy na przy- lek 'vycisnie glos prawdy, kto dlugie1n doswi ad
klad po kilku dniach robi na stali i zelazie plamy czeniem i badu.niem nauczyl siQ rozumiec j~zyk 
}udz~co do krwi podobne, i przed niewielq. jeszcze ktorym ono przemawia . 

• 

• ESPARTERO . • 

Ze wszystkich ludzi stanu ktorzy w ostatnich kil- acz chwilowo tylko, nspokojc walk~ nami~tnosci 
kudziesi~ciu leciech na polwyspie pirenf'jskim wy- stronniczych i zelazn~ dloniC!- ukrocic zabiegi de
plyn~li z po,vodzi politycznej, najciekawsz~ moze mokratow. \Vszelako, jak wi~ksza cz~sc ludzi uro
postaci~ jest byly regent 1-Iiszpanii, don Baldome- slych szybko i wypadkowo ze skropionego krwi~ 
ro Espartero. Proletaryusz z urodzenia, pchni~ty gruntu rewolucyi, nie podolal on wainosci swego 
sil~ wypaukow w zawod zycia publicznego, a na- zadania, ust'!pic musial silniejszemu od siebie na
s~~pnie, bardziej okolicznosciami i zrQcznosci~, ciskowi z<larzeri. i <lzis, juk si~ zdaje, rol~ jego 
jak zaslug~ osobist~, wyniesiony do najwyzszyeh polityczn~ uwazac mozna za skonczon~. Historya 
w swej ojczyznie godnosci, umial on dwukratnie, oceni kiedys dokladniej bl~dy i zaslugi tego Don 

• 
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Kiszota politycznego: my, jak nateraz, widziemy Bogactwo w naszym swiecie cywilizowanym 
w nim. czlowieka, jakkol wiek zdolnosciami i cha- jest szczeblem do wszelkiego rodzaju powodzen; 
rakterem nie sifJgaj~cego ponad miarfJ powszednio- nic dziwnego wifJC ze Espartero znalazl przed so
sci, niemniej jednak bfJdqcego wiernem swego kra- b~ szerokie pole s1awy i zaszczytow. '\\r ybuch po
ju w w danej epoce wyrazeniem. wstania karlistowskiego po smierci Ferdynanda 

Don Baldomero Espartero, hrabia Luchany, VII { 1833) nastr~czyl mu po raz pierwszy sposo
ksi~z~ Vittoryi i grand hiszpanski pierwszej k'Jas- bnoso wystqpienia w roli rycerskiego obroncy nie
sy, jest dziewi~tem dzieckiem ubogiego stelmacha letniej Izabelli, ktor~ pozniej statecznie, chociaz 
z Granatuli, w prowincyi la Mancha. Slabowity z rozmaitem odgrywal powodzeniem. Oswiadczyl 
w dzieci11stwie, przeznaczony zostal do stanu du- sifJ stanowczo za nast~pstwem corki Ferdynanda 
chownego i oddany do seminaryum. Roku 1808, i zostal komendantem jeneralnym Biskaji, a wkrot-
w czasie wkroczenia Francuzow do Hiszpanii, ce marszalkie1n i jeneralem porucznikiem. 
mlody seminarzysta. id~c. za przykladem wszy· Espartero, nalei~cy wtedy jeszcze do stron. 
stkich niemal swych wspoltowarzyszow, zrzucil nictwa 1noderatyst6w, strasznego w Biskaji mial 
sutan~ i wst~pil do tak zwanego stci(Jlego batationu, przeciwnika. Zumala Carregny pobil go kilka
zlozonego wyl~cznie prawie z uczniow teologii. krotnie; ie jednak w rezultacie pokazalo si~ iz by
Dostawszy sifJ pozniej do korpusu kadetow, do- wal rzadziej pobijanym od swych kolegow, miano
szedl r. 1814 jako p6dporucznik do pulku piechoty wany przeto zostal kolejno wice-krolem Nawar
w Valladolid. Polecony jeneralowi don Pablo Mo- ry, jenerJllnym kapitanem pro\vincyj biskajskich i 
rillo, naczelnen1u dowodzcy wojsk przeznaczonych naczelnym dow6dzc~ armii polnocnej. 
do usmierzenia rozruchow w koloniach Ameryki W calej tej wojnie Espar~ero malym kosz~em 
poludniowej, wzi~l udzial w tej wy prawie w sto- ~ wiele zdobyl sobie slawy. Smierc Zumala Car
pniu juz majora. Sluiqc wojskowo w Meksyku, reguy, duszy poruszenia karlistowskiego, i wspol
Peru i Chili, dat kilkakrotnie dowody nieustraszo- zawodnictwo naczelnikow powstanczych, wi~cej 
nej odwagi i energii, i skutkiem tego r. 1817 po- n1oze niz zasluga osobista przylozyly sifJ do jego 
stq,pil na podpulkownika, a r. 1822 na pulkownika. powodzenia. Z tern wszystkiem ogol wojennych 

\Ve dwa lata pozniej sprawa emancypacyi jego dzialan bardzo byl szczfJsliwy i stanowcze 
mlodych rzeczypospolitych amerykanskich, pra- przyniosl rezultaty. \Vyp~dzi! l(arlistowze wzgorz 
gn~cych otrz~sn~c si~ z jarzma hiszpanskiego, Luchany, odsaczyl Bilbao, od parl don ICarlosa za 
zwyci~zy!a. Kapitulacya w Ayacucbo (1824) po- Ebro, zreorganizowal sw~ armiq,, pobil Negri' ego 
lozy!a koniec panownniu Hiszpanii na stalym 1~- w Burgos, Guergue'a w Penacerradzie, zdobyl po
dzie amerykanskim; wojska jej zostaly odwolane, zycye Pena del Moro, Ramales i Guardamino. 
a z niemi razem powrocili do kraju Espartero, La- W szystkim tym okolicznosciom Espartero w ci~
serna, Valdes, Lope;l, Narvaez, Maroto i inni, kto- gu lat kilku zawdzi~czyl tytuly hrabiego Lucha· 
rych pozniej ochrzczono wspolnem mianem Aya· ny, granda hiszpunskiego pierwszej klassy i ksifJ
cuchow. Espartero, mianowauy brygadyerem, sta- cia Vittoryi. 
n~l garnizonem w Logrono. Tymczasem don !Carlos schronil si~ do Francyi, 

\\r Meksyku jeszcze i Peru, w owych krainach a jego armia, walcz~ca jeszcze pod przewodem 
zlota i niepohamowanych nawifJtnosci, gdzie gry Marota, posluchala wreszcie glosu zgody. Nego-
hazardowe nalez~ do potrzeb zycia, mlody pulko- cyacye otworzono r. 1839 w Bergarze, pod scisl~ 
wnik zimn~ krwi~ i szcz~scietn wygral znakomite tajemnic~, bez wsp6lndzialu armija Zdaje si~ na
summy; teraz wi~c I?ial za co blyszczec i zyc wy- wet ze Espartero, ktorego glowna kwatera stala 
stawnie w Logrono. Smia}y i przedsi~bierczy, umial sifJ wtedy jakby ogniskiem "'·ladzy, postfJpowal 
pozyskac wzgl~dy bogatej dziedziczki, sennory w tern calkiem samowolnie. Dwaj naczelni do
Hiacynty de Santa-Cruz, i ozenil sifJ z ni~ wbrew wodzcy schodzili si~ nocarr1i w samotnym folwar
woli ojca. I oto~ szczfJsliwy nasz dorobkowicz ku i przep~dzali z sob~ niejedn~ godzin~; lecz co 
znalazl sifJ podwojnie bogatym, a nadto malzon- sifJ tam dzialo? nikt tego nie wiedzial. Skandali
kiem mlodej i pifJknej kobiety, ktora przez dlugi c~na tylko kronika Madrytu opiewala, ze w tych 
czas byJa ozdobq, wyiszych towarzystw Barce- 'J conocnych posiedzeniach odbywala si~ walk a szcze
lony. golnego rodzaju. Maroto, wodz arn1ii ltarlistow-
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skiej , byl niegdys w Ameryce poludniowej to
warzyszem broni Espartera. Ot6z wiesc niesie ze 
dawni koledzy, za spotkaniem sifJ oko w oko, 
przypomnieli sobie zabawy mlodo 'ci; jeden mial 
w pogotowiu karty, drugi kosci, i tak miQdzy d wo
ma przeciwnikami zawi~zal si~ straszl.iwy pojedy-

. nek w ttezilto 1), w kt6rym kol ejno sluzyly za sta
wk~ wszystkie artykuly traktatu. Partya skoi1czy-
1a si~ d. 29 sierpnia 18J9 r.: l\1aroto przegral. 

Dwaj zapasnicy opuscili folwark i udali si~ do 
obozu. Armie staly naprzeciw sicbie wniewielkiem 
oddaleniu. Bohater z la Mancby postqpil ku bata· 
lionom kn.rlistowskim i zawolal: ,,Czy cbcecie od-
4d sluzyc poll jednemi sztandurami? Oto wasi bra
cia; idzcie uscisn'!c ich, tak jak ja sciskam waszego 
j-encrala 1" Rzeklszy te slowa, rzucil si~ w obj~cia 
Marota, a wojska, uniesione zapalem, poszly za 
przykladem wodzow. Tyro sposobem zawarty zo
stal slynny pokoj w Bergarze. 

V\7idoki polityczne Espartera nie mialy jeszcze 
wtedy nic wspolnego z widokami progresist6w. 
Skoro powrocil trynrnfuj'!CY do ~1adrytu, w!adza 
jego stala si~ gro~nq. dla ministrow i dla samej na
wet kr6lowej matki. Krystyna zapon1niala o tern, 
1 rozwi'1zujq.c samowolnie kortezy, narazila sobie 
wiernego dotC!d rycerza s'vojego. Adjutant i przy
jaciel l(si~cia Vittoryi, brygadyer Linage, napisal 
z jego natchnienia do ministrow list pelen obelzy
wych wyrzut6w. Gabinet za.it!dal oddalenia Lina
ge'a: wszechwladny Espartero mianowal go jene
ralem. Czgsciowa zmiana ministerstwa byla sku
tkiem tego kroku. 

Wszelako nowe wybory do kortez6w wypadly 
na korzysc ministrow. Krolowa matka os!!dzila tfJ 
chwil~ za stosown~ do wykonania dawno powzi~
tego zamiaru: przedlozyJa kortezom projekt do 
prawa 0 scisnieniu ustawy municypalnej (ayunta
miento). Projekt ten podkopywnl przywileje da
wnej ustawy z 1812 r. Egzaltowani byli w rozpa
czy, i korzystajq,c z nieprzychyloego usposobienia 
ksi~cia Vittoryi dla regentki, oglosili go swym na
czelnikiem. 

Kr6lowa ICrystyna, widz~c zbieraj~c~ si~ burz~, 
ujechala do Barcelony i tam zatwierdzi}a prawo o 
ayuntamiento, gdy jednoczesnie Espartero, wraca
j~c ze zwyci~zkiej wyprawy przeciw Cabrerze, 
odbyl wjazd tryumfalny do Madrytu, stoj~c na wo
zie ci'!gnionym przez gwardzist6w narodowych. 

1) Gra hazardowa \V IIiszpanii. 

T\SIF;GA SwiATA. Cz. II. R. VI 
• 

Obraoy prezesem ruinistrow, pospieszyl z l<ollegn .. 
mi swemi do Walencyi, gdzie d. 10 pazdziernika 
18-!0 r. r egentka wyrzekla sw~ abdykacyCl- i zamiar 
cofnienia si~ do Francyi. Kr61owa ustC!pila przed ; 
pot~gq. szczfJsliwego bohatera z la Manchy, lecz 
obrazona nie1tviasta wyjezdzajt!C porazila zwyci~z
c~ gromem uszczypliwego sarkazmu. ,,Dalam ci 
wszystko , zawolala, zrobilam ci~ szlachcicem, a 
nawet k si~ciem i grandem, ale nie mog}am zrobic 
ci~ szlacb etn ym." 

Marszalek Espartero, wybrany przez kortezy d. 
8 n1aja 1841 r. regentem panstwa, uj'!l ster rz~dn 
z energi'! i zr~cznosci~ dyplomatycznt!. Utrzymal 
silnC! dloni~ konstytucy'! z 1837 r. i przytltunil ko
lejno powstania w Parnpelonie, w prowincyach 
baskijskicb i w Barcelonie, w latach 1841 i 1842. 

Wkrotue atoli moderatysci z progresistami sprzy
mierzyli siQ przeciw niemu. Ministeryum Lopez 
znaglilo go najprzod (d. 9 maja 1843 r.) do oglo
szenia powszechncj amnestyi. Zmuszony pozniej 
do oddalenia sel{retarza swego Linage i Zurbana 
zwyci~zcy .Barcelony, oskarzony zostal przez poli
tycznych swych nieprzyjaci6l o zawarcie z Angli<} 
niekorzystnego dla I-Iiszpanii traktatu hanalowego. 
!Catalonia, Aragonia, Galicya i Andaluzya powsta .. 
ly przeciw niemu, a junta rewolucyjna Bareelony 
d. 13 czerwca oglosila pelnoletniosc lzabelH i zlo
zenie z wladzy regenta. Lopez, Serrano i Caballe
ro, obrani czlonkan1i rzCAdu tymczasowcgo, prokla
mowali bohatera z la Manchy zdrajc~ kraju, a Nar
Yaez, osobisty j ego ni eptzyjaciel, na czele wojsk 
powstanczych u. 22lipca 1843 r. wkroczyl do Ma
drytu. 'V osm dni pozniej Espartero, dekretem z d. 
lo sierpnia ogolocony ze swych tytnlow i dosto
jenst\v, wsiadl na okrfJt w Kady ksie, i dnia 19 sier
pnia wy lq.doV\Tal w Falmouth. 

Po kilkoletnicm wygnaniu w Anglii, gdzie ex
regent przyj~ty zostal ·nader goscinnie, krolowa 
lzabella p owrocila mn tytuly i godnosci, z pozwo
leniem powrotu do kruju. Espartero przybyl do 
Hiszpanii w styczniu 1848 r., i odtq,d, zapomniany 
prawie, zyl zdala od zabiegow stronniczych w Lo
gro1lo, gdy powstanie z 1854 r. po\volalo go zno\v 
na widowni~ polit.ycznq.. 

Gwalto,vno 'u i ucisk n1inisterstwa San-Luis, wy
gnanie jeneralow O'Donnell, Ser.i·ano, Zabala, la 
Concha i innych wywo}aly powszechne niezado
wolenie. Dwudziestego Jntego 1854 r. 'vybuchlo 
powstanie wojskowe w Saragossie, a w koncu mar
ca porusz;la sifJ Barcelona. 

• 19 
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O'Donnell, przewiduj«!CY doskonale nastQpstwa 
tego ruchu, zamiast udae si~ na wyspy kanaryjskie, 
miejsce swego wygnania, przebywal ukryty w Ma
drycie, a dnia 28 lipca, widz~c ze nadeszla chwila 
czynu, stan~l na czele powstania. 

W chwili gdy wrzala walka w stolicy, zakonczo
na, jak wiadomo, ustq.pieniem rninisterstwa San
Luis, Espartero oglosil pronunciamento w Saragos
sie. Krolowa mianowala go prezesem rady mini
strow i oczekiwala z niecierpliwosci~ przybycia 
jego do Madrytu. Lecz ksiq,z<2 Vittoryi, wierny 
przyj~temu zdawna systemo,vi, c,dwlekal wyjazd 
swoj z Saragossy, ktorej junta rewolucyjna oglo
sila go nacze1nym wodzem wszystkich wojsk naro
dowych. 

Polozywszy swe warunki i wymoglszy na kro
lowej ich zatwierdzenie, Espartero przybyl naresz
cie do Madrytu. Do skladu nowego minister
stwa, oprocz kilku naczelnikow stronnictwa mode
ratystow, wszedl takze jeneral O'Donnell, i od
t~d zaczyna si~ rywalizacya tych dwoch m~zow 
stanu. 

Krolowa 1\:rystyna, od samego pocz~tku 1·nchu 
powstanczego ukryta w swym palacu, d. 28 sier
pnia ujechala potajemnie do Portugalii, jak mowio
no, przy pomocy Espartera. Powstale z tego po
wodu w stolicy rozruchy~ O'Donnell przytlumil na 
czele wojska, i czynem tym faktycznie zapewnil 
sobie wyzszosc nad politycznym swym wspolza-
wodnikiem. . 

Dnia 8listopada 1854 r.. krolowa Izabella zagai
la kortezy, kt6rych prezydentem obrano San Mi
guel'a. Pomimo votum zaufania ndzielonego d. 4 
grudnia ministerstwu Espartera, kortezy przyj~ly 
projekt deputowanego Silva, wzgl~dem zniesienia 
podatku od artykulow zywnosci, a wynikaj~cy 

zt~d brak w budzecie miul bye pokryty nowem 
prawem finansowem. Wynikle z tej reformy walki 
parlamentarne spowodowaly kilkakrotne mody£
kacye ministerstwa; Espartero jednak i O'Donnell, 
w pozornej z sob~ zgodzie, utrzymali si~ przy ste
rze. Ostatni z nich, mlodszy i bardziej przedsi~
biorczy od swego kollegi, w czerwcu 1855 r. usmie
rzyl poruszenie karlistowskie w Aragonii i coraz 
wi~cej jednal sobie wplywu. 

W ostatniej nnkoniec rewolucyi z 1856 r. O'Don
nel zrzucil mask~ i zagarn~l otwarcie dyktatur~ po 
Esparterze. Glownym powodem poruszenia tego 
bylo prawo z d. 3 maja 1855 r., nakazuj'!-ce sprze
daz na rzecz skarbu dobr duchownych. Izabella 
dlugo przeciwn'! byla zatwierdzeniu tego srodka; 
namowy Espartera niewiele skutkowaly. Wtedy 
O'Donnel zagrozil ogloszeniem rzeczypospolitej, 
i krolowa podpisala. 

Odt«!d przez kilka miesi~cy szczfJsliwy wspolza
wodnik ksi~0ia Vittoryi trzymal wodze rz'!-du, az 
kiedy w listopudzie roku zeszlego mloda Izabella, 
przechodz~c z biernego do czynnego oporu, znio
sla samowolnie prawo o sprzedazy dobr ducho
wnych i w miejsce O'Donnell'a wyniosla marszalk-a 
Narvaez. 

\ 

Jak sifJ zakonczy ten stan ustawicznych zawi
chrzen i przewrotow na polwyspie pirenejskim, 
to niepodobna dzis jeszcze przewidziec; w kazdyro 
j ednak razie zawod polityczny ksi~cia Vittoryi 
zdaje si~ bye zamknifJtym. Bye moze iz nieraz je
szcze stanie on si~ w r~ku stronnictw rozdzieraj~
cych lono Hiszpanii narz~dziem oppozycyi, lecz 
trudno spodziewac si~ po nim rozwiq,zania zawi
kla:6., w jakie nieszcz~sliwa ojczyzna jego mota si~ 
i brnie coraz gl(Jbiej. 

KORALE I WYSPY KORAI.QWE. 
(Urywki z pamiQtnikow naturalisty.) 

.•.•. Przeplywamy rownik I ... pierzchliwe balwa
ny morskie oddaj'! sobie lekki nasz statek, ktory 
nie plyn~c, ale si~ slizgac zdaje po ich nierownej, 
falistej powierzchni. 

Slowami poety: 

, ,Bywaj mi zdrowy kraju kochany, 

J uz w mglistej nikniesz powtoce; 

Swisn~ly wiatry, szumi~ balwany, 

I morskie pt:;tstwo swiegoce.'' 

zegnamy polkul~ na ktorej pozostawilismy wszy
stko co bylo nam najdrozsze - to wszystko, co
smy ukochali sercem mlodzienczem, zacz'!wszy od 
garstki ziemi kryj'!cej popioly zmarlych, az do 
t.ych, co tam zyj(}, t~skni~c za oddalonemi. 

• 
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Dziwna to natura czlowieka! Domow'} strzechfJ. 
gdzie w znoju, w trudach, lecz spokojnie pfJdzil 
zycie, rzuca mlodzieniec... wyrywa si~ z objfJC 
kochaj~cej matki, lubych siostr; i spragniony pfJdzi 
pod obce nieba; srod niebezpiecze11stw i burz zy· 
cia spieszy szukac nowych wrazen, lub swiczych 
1aur6w do wienca m~drosci! 

Nauko! gtnachu wspanialy, krwiq, tylu nl~czenni
kow przesu~kly, pracl! tylu ludzi wzniesiony, na
gradzaszze ty swoich wybranych? ... czy za te tru
dy, za te znoje, poisz ich zadowoleniem gdy do
si~gn<} mety? Nie, tys nienasycona nigdy; ty szy
dzisz ze swoich ofiar!... U twoich szczytow IDfJ
drzec zgrzybialy czuje sifJ CZfJStokroc najnieszcz~
sliwszym, bo eel ty lko 0 krok migoce, a on drz'!
cemi dlot1mi usiluje go uchwycic, wcielic \V slo
wo .. WytfJza wiQC sily, lecz juz zgrzybiale ~arki nie 
wytrzymaj~ ci~zaru woli, i m~drzec spada ze swe
go piedestalu, a wszystkie jego mysli, prace, staj(! 
si~ tylko cegielk~ twego pot~inego gtnachul Lccz 
nie!. .. za daleko si~ unioslem. Ty matko poisz ka
plan6w swoich swi~tern tchnieniem prawdy, ty im 
gorycz walki slodzisz mysl~ przyszlosci. vVielkie na
rody, jakiez S(J: wasze czyny, jakiez wasze imi~? Wa
sze miecze, ktoremi gromiliscie nieprzyjaciol, zgry
zione rdz~ czasu ... wasze siedziby wspaniale w gru
zach, opi~te blnszczem zapomnienia ... pomniki, co
scie dzwign~li dla utrwalenia swej slawy, pyJ wie
kow pokrywa ... wasze chrobre twarze i pot~zne 
prawice rozsypane w pro ch, rozwiane wiatrami 
pustyni, co zalegla w miejscu licznego i wielkiego 
waszego panstwa.. Coz zostalo z waszej pot~gi? 
imifJ nawet falami czasu uniesione w przepasc za· 
pomnienia! W ~drowcowi o tysi~ce mil od rodzin
nego oddalonemu kraju nie slodk~ t~sknot~, ale 
jady rozpaczy wlewasz do serca. Ale ty nauko 
bialerni skrzydlami otuli!as irniona tych, co sifJ to
hie poswi~cili. Ty po dziejowej fali unioslas ich 
wspomnienie, ty dla ich olbr~ymich postaci budzisz 
czesc. A wi~c precz duchu zw~tpienia!... Witaj 
mi nauko, praco! witaj swiecie szeroki, po kt6-
rym sifJ tyle endow nieprzerwanym wije Jancu
chemi Chc~ was wszystkie poznac~ nasycic si~ 
wami, i dopiero stargany na silach odpocz~c w ci
chej mojej zagrodzie! . . ..• 

Spojrzalem na ~iebo: bylo czyste i rowne jakby 
je kto wyg!adzil. Morze Jagodnie odbijalo blaski 
poludniowego slonca; statek lekko kolysal sifJ po 
falach. Spojrzalem w twarz kapitana: byla spo
kojna, radosci~ rozpromienionn; a jednak strumie-

nie wody zlewac si~ nie przestawaly. Skrzyp pomp 
wtorowal spiewowi dziwnie postrojonych maj. 
tkow. PojC!lem: byl to chrzest marynarzow pierw
szy raz przeby,vaj~cych rownik, byla to uroczy
stosc Neptuna. Dziwny i fantastyczny zwyczaj, tak 
stary, jak starem jest panowanie czlo wieka na tych 
rownika wodach, nic dzis nie stracil na swej orygi
nalnosci i jest jednq. z pi~kniejszych kart w dra
macie ktorego tak cz~sto seen~ jest poklad okr~
tu, swiadkiem niebo' a rozwscieczone zywio
!y groznemi dzialaczami. 

Lecz cokolwiekby scena pokJadu przedstawia
la... czy wesol~ uroczystosc, czy najstraszniej
szy koniec dramatu, gdzie wszystko ginie w mo
drych oceanu gl~biach, to jednakze okr~t, puszczo
ny raz .na pelne morze, uehwyciwszy raz w swe 
szerokie zagle stosowny oddech wiatru, juz posu
wa si~ nieprzerwanym biegiem do naznaczonego 
kresu. I my wi~c suuiemy po g1adkich balwanach 
morza dalej i dalej... a zegllljemy po oceanie 
ktory tysi'!ce najciekawszych przedmiotow i zja
wisk ukazuje zdumialemu oku naturalisty .. 

Ta wielka polac oceanu gdzie si~ teraz znajdujemy, 
przeciwlegla Niemcorn i Polsce, a zatem polozona na 

polnoc Nowej-I-Iolandyi, jest dla mnie szczegolniej 
ciekawC!, ZO'fl'! jq, bowiem morzem lroralowem. Tn 
korale, owe zwierz<!tka b~d~ce tak diugo s:6nksem 
dla naturalistow, wzniosly olbrzymie budowy ze 
swych mikroskopijnych domkow. Wkrotce zwi
dziemy owe ciekawe archipelagi wysp, jak blizej 
Nowej -IIolandyi polozone Malediwy, Lakediwy 
wyspy Hagos, Salomona, bardziej zas na wschod 
wyspy ICokosowe, a dalej na oceanie poludnio
wym oczekuj~ ICaroliny, Marszalkowe, Nizkie 
i Gilberta. 

Lecz zanim to zobaczymy, spieszmy na poklad; 
od przodu bowiem daj~ znac ze morze niezwykly 
w przedpoludniowej godzinie i cudowny przed
stawia widok. Tak, nie mylilismy si~, tu polipy 
rozpostarly swe panowanie! 

Nie moglem pohamowac wykrzyku podziwienia 
na widok obrazu ktory si~ niespodziewanie przed
stawil mojemu wzrokowi. Gdybym tego nie wi
dzial na wlasne oczy, z trudnosci~ m6glbym uwie
rzyc opisom. Promien sloneczny, przedarlszy si~ 
do wn~trza gl~bi krysztalowej, ukazal nam kawa
lek najpyszniejszego ogrodu, na ktory zlozy}y 
si~ miliony drzew ubarwionych kolorami t~czy, 
w najrozliczniejszych odcieniach. Co za niewy
czerpana obfiitosc i rozmaitosc ksztaltow tych 
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~;tworzen! Ubarwienie tyn1 ksztalton1 towarzy- wni6sl wi~c ze korale, podobnie jak wszystkie 
sz~ce niemniej by!o rozmaite i czaruj~ce; kolo- rosliny, skladaj~ si~ z powierzcho"vnego pokladu 
ry zywo-zielony, niebieski i iolty nti~szaly si~ mi~kkiego i we,vn~trznego rdzenia twardego, czyli 
z sob~, przechodz~c w odcienia zolte, czerwone z kory i drz.ewa koralowego. Hrabia Marsigli za
lub zloto-po1narauczowe; miejscami polyskiwaly szedl jeszcze nieco dalej, gdyz zdawalo mu si~ 
kolory perly.... iz odkryl kwiatki na koraln; naprozno jednak szu-

Nasyciwszy siQ clowoli tyro czarownym wido- kal owoc6w i korzeni, lubo tych ostatnich, jak 
kiem, chcialem uniesc upominek z przecudnych twierdzil, koral, jako roslina morska, zupelnie nie 
ogrod6w Neptuna; lecz zaledwif. siatka poruszyla potrzebnje, nie czerpie bowiem pozywienia z grun
wod~ ... wszystko znik!o jak za dotkni~ciem cza- tn, ale z otaczajQ.cego zywioln . 
rodziejskiej roszczki. Zostaly tylko ksztalty ponu- Nawet najslawniejsi uczeni owoczesni nie mogli 
re, po dlugim zas szarpaniu, wyciq.gn~lismy kilka si~ wydobyc z pod calunu obl~du jaki cisn'!l ich 
szarych uJamkow korali. zewsz~d. Caesalpinus, Bauhinus i Lobelius, a na-

Natychmiast przynioslem duze naczynie szklane, wet sam Tonrnefort, oswiadczyli si~ za roslinnem 
napelniletn je wod~ n1orsk~ i w niej umiescilem pochodzeni~m korali, i kilka takowych, w oso
owe odlamy korali. Po niejakiej ch wili_ z wiol- bne poskupianych rodzaje, umiescili w swoich bo
kiem naszetn nkontentowaniem, czarowne widowi- tanicznych dzielach. Opierajf!c si~ na takich imio
sko jakiesn1y ogl~dali na dnie morskiem powtorzy- nacb, nikt si~ tez nie powazyl nawet myslec ina
lo si~ W naczyniu, lubo IUniej swietnie, i nie tak Czej 0 koralach; mowic zas i utrzymywac inaczej, 
fantastycznie. Tym sposobem po raz pi erwszy za- bez sci~gnienia na siebie powszechnego szyder
poznalem si~ z zywemi polipami, ten1i pracowite- stwa i otrzymania patentu na waryata, bylo niepo· 
mi robotnikami kuli ziemskiej. lVlajQ,C ich podosta.- dobienst\>vem. Taka to wowczas panowala wiara 
tkiem, powtorzylem niemal wszystkie dot~d czy- w lndzi uczonych, takie poszanowanie ,,verbo
nione z niemi do.Swiadczenia i sprawdzilem pod a- rum magistri." 
ne spostrzezenia.. Oglq.daj~c korale, dziwilem si~ W wiek po spostrzezeniu Peiresk'u, to jest w ro
niepomalu, jak rnozna bylo tak dlu~o bye w bl~- ku 1723, mlody badacz natury Peyssonnel rozpo
dzie co do ich rzeczywistej natury. cz~l no we poszukiwania nad przyrod~ korali, kt6-

Zewn~trzny ksztalt korali, ich fantastyczne re zebrawszy, w r. 1724 akademii paryzkiej peze .. 
rozgal~zianie si~, kazalo koniecznie uwaiac je ja- Joiyl W tej swojej pracy, idq.c za zdaniem ogo
ko rosliny morskie. Staroiytnosc przyniosla nam lu, uwaza jeszcze korale za rosliny; l ecz w dnlszych 
to mniemanie, srednie wieki rozwinQ}y je i utwier- poszukiwaniach, czynionych z rozkazu akademii 
dzily, i dopiero ostatnie czasy zaledwie zdolaly na brzegach .. A.fry ki, dowodzi zwierz~cego ich po
wykorzenic ten stary przesq,d i zarazem ustalic chodzenia. Stwierdza on wprawdzie spostrze
o nich rzeczywiste poj~cie. zenia Peiresk'a co do twardego wn~trza i mi~k-

Starozytni m~drcy, opiewaj~c poetycznie natu- kiej kory, lecz objasnia to zupelnie inaczej, przyj
r~, uwazali kora}e za rosliny, Z nieodlq,cznemi od mujC!C iz twardy skie}et jest budow~ polipow ~ ich 
takowego stanu cechami; przyzua wali im wi~c pomieszkaniem, kora niczern inn em jak ty lko naskor
gi~tkosc i mi ~kkosc w morzu, a twardnienie czyli kiem, zroslym z mi~kkich cz~sci cjal polipowych, 
kamienienie przypisywali wplywowi powietrza~ owe zas kwiatki Marsigliego, okazaly siQ drobnemi 
Tak Owidiusz w swoich przernianach powjada: zwierzq,tkami, kt6re z powodu swego rozloienia 

((Odtlld przeszla t.a wlasnoso w nadobne korale, promienistego i barw jakie przybierajq.._ maj~ wiel-
I ledwie je powietr1.e swieiem przejmie t chnieniem, kie podobienstwo do lrw1ecia 
Ziele w morzu, nad morzem staje si~ kamieniem.>J Odkrycia swe Peyssonnel komunikowal naj-
Autorowie sredniowieczni, lrompilujq.c albo tez przod slawnemu naturaliscie Reaumurowi, ten zas 

· tylko objasniaj~c staroiytnych, w wi~ksze jeszcze uznal je za godne ogloszenia, co tez nastq.pilo 
popadli bl~dy, i pochodzenie roslinne korali zda- w r. 1727; nie chcq.c jednak ~utora narazac na 
wali si~ popierac niew~tpliwemi dowodami. Peiresk drwinki 6wczesnych uczonych, zatail jego nazwi
w r. 1624 uczynil spostrzezenie, ii z roz hi tego korala sko. Dlugo wszakze u pierano si~ przy da wniej
wycieka plynzoltawy,podobny do tego, jaki gal~zka szem mniemaniu, i dopiero pi~kne doswiadczenia 
figo.wego drzewa wydaje b~d~c oderwan~ od pnia; Trambey'a przekonaly ogol ostatecznie, lubo, jak 
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wspominaj~ roczniki naukowe, jeszcze 'v 1832 r. 
znalazlo si~ kilku uczonych, wierz~cych iz korale 
pod wod~ s~ mi~kkie. Takto falsz daJeko latwiej 
si~ szczepi aniieli prawda-tylko ze dluiej trwac 
od tej drugiej nie moze. 

Gdy1n si~ zastanawial nad temi okolicznosciami 
i pilnie przypatrywal ulowionym koralo1n, uczulem 
lekkie dotkni~cie; pr~dko wi~c zwrocilem si~ w t~ 
stron~. Przedemn~ stal moj dobry znajomy, stary 
wilk morski w rodzaju Petifa i ~larchai'go, kto
rych sympatyczne postacie dal nam poznac nieo
szacowany Jakob Arago, w swej podrozy naoko
lo swiata. 

- Czego chcesz, moj Reqnin? (tak si~ bowiem 
zwal), zapytalem stoj~cego przedemn~ dzielnego 
marynarza. 

- 0 bah! czego chc~? gapi~ si~ podobnie jak i 
pan na te skaly. 

- Jak to, mowisz skaly? WifJC nie "'ierzysz ze 
korale s~ roslinami, ze pod wod~ s~ mi~kkie, a 
dopiero na powietrzu twardniejq,? zadalem pytanie 
Requinowi, chc~c si~ dowiedziec jakie tei prosci 
marynarze tnaj~ w tym wzgl~dzie wyobrazenia. 

----- 0 co to, to juz za wiele; robisz mi~ pan glup-
cem wi~kszym anizeli jestem. A toz pierwszy le
pszy junga wie co sq,dzic o patl.skiem mniemaniu. I 
chocbys 1ni nictylko pan powiedzial ze te skaly s~ 
mi~kkie pod wod'!-, ale wszyscy uczeni swiata, to 
nie uwierzQ, niech mnie rekin, moj dziadus, jak 
kie}bika polknie! Oto posluchuj pan co mu powiem, 
a jezcli ta historya nie przekona go iz znajdujesz 
si~ w grubym bl~dzie, to juz nie b~dzie mojq, 

• 
WID~. . 

Lat temu ze czterdziesci, bylem na6wczas mlo · 
dym, ale dzielnym chlopakiem, plyn~li~my na pi~
knej korwecic Louis ekspedycq, na Karoliny, ami~
dzy wiel~ uczonymi, ktorych wiezlismy z sob~h byl 
niejaki pan Veron, za,volany w swym fachu. Zwali 
go ~aturalistq., ale malo on wychodzil na poklad, 
a mniej jeszcze na l<1d; strasznie si~ bowiem oba
wial ludozercow, choc byl chudy jak szczapka. 
Siedzial wi~c ciq,gle w kajucie, pisal bardzo duzo 

czytal z wielkich ksi~zek. Ot6z ten pan Veron 
takze utr~ymywal ze korale pod wod~ s~ miQkkie. 
Przekonal si~ jednakze o swym bl~dzie, tylko 
w sposob niezbyt godzien zazdrosci. 

- Jakimze to sposobem, moj Requin? zapyta
lem ciekawy. 

- A!. .. nadzwyczaj prostym. To wielkie slone 
jezioro, zwane oceanem, po kt6rem dzis tak sobie 

• 

• 

wesolo plqsamy, nie bylo wowczas tak laskawe. 
Rozgniewalo si~ na nas, a bawi~c siQ nasz~ lupin
kC!, podrzucalo j~, podrzucalo, az rzucilo na Sabia 
de Malha. Ot, m6wi~c prosciej, rozbili ~my si~ . -
Nie b~d~ panu opowiadal tej strasznej chwili - i 
niech mnie rekin polknie, jeieli zycz~ sobie podo
bnej w zyciu ... To tylko mogQ powiedziec, iz gdy 
wszystko bylo stracone, gdy okr~t szedl na dol jak 
dziurawa cholewa, chwycilem siQ plywaje]:cego 
okseftn po wypitej wodzie. Na tym ruchomym sta
tku oczekiwalem dnia bozego z niecierpliwosci~ ..• 
Rozmyslalem nu.d swojem polozeniem ... a rozmy
slanie wcale. nie hylo wesole; bo chocbym uszedl 
smierci w gl~biach oceana, to czekala mnie srnierc 
glodna na beczce ... A gdyby tez w j ej wn~trzu 
znalazlo siQ co do pozywienia?- zadalcm sobie 
pytanie, bo glod mi dokuczal. Zagl~dam wi~c 
przez olbrzymi otwor, i, o dziwo! na dnie znala
zlem ... I pi(!.cego pana v eron. Wierz mi pan, ze 
gdybym byl zobaczyl rekina, nie bylbym si~ bur
dziej rozgniewal. Porywam p. Veron za rQk~ i bu
dz~ go nieli to sci wie. 

- vV stawaj, trutniu uczony! krzycz~ naniego. 
Z trudnosci~ otwiera oczy, przeciq,ga si~, roz

twiera g~b~ i pyta swoim zwyczajem: 
- Czy korale s~ mi~kkiem zielem w morzu, 

czyli tez skalq.? 
Pomimo sn1utnego polozenia, nie moglem si~ 

wstrzymac od smiechu. 
- No, panie Veron, wolam, wstawaj, a przeko-

• nasz s1e • .., 

Uczony wychylil ostroznic glow~ ze swej kry
jow ki, spojrzal po morzu, na niebo, na mnie -
zblaul i zrozumial wszystko. MogQ panu zarQczyc, 
iz 'vtedy najdoskonalej, najmocniej uwierzyl, ze 
skaly koralo,ve nawet pod wodq, s~ twarde. 

Opowiadanie Requina wprawilo mnie w zaduma
nie. Gdyby kazdej prawdy, kazdego spostrzezenia 
dochodzic wypadalo takim sposobem, jakzeby Judz
koJc nizko stala w swych wiadomosciach. Szcz~
scie jednakze iz nie wszyscy uczeni s~ podobni do 
pana Veron. 

• 
* 

~. -
Teraz zaj~ly cal~ moj~ uwag~ korale i to wszy- . 

stko co si~ do tych ciekawych stworzen odnosi. 
Aby utworzyc sobie dokladny ich obraz, tudziez 
pogl~d na wszystkie anatomiczne i fizyologiczne 
stosunki polip6w, najlepiej b~dzie przypomniec 
to, co napisano o polipach w6d slodkich; nic bo-
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wiem w ich przyrodzeniu niema tajnego dla oka • t~ samfJ pochwyciwszy zdobycz, dlug~ ze sob~ 
naturalistow, s~ zas doskonalym typem wszystkich toc7;yly walk~, ktora si~ ostatecznie tern zakonczy-. 
zwierzq,t do tego oddzialu nalei~cych. la, ze silniejsza slabsz~ wraz z uchwycon~ zdoby-

Do korzeni roslin wodnych, w stawach mojego cz~ polkn~la; ale t~ razq,, po odbytem trawieniu, 
kraju zyj~cych, znalezc mozna cz~sto te zwierz~tka nietkni~ty polip znow na wolnosc sifJ dostal 
przyczepione i silnie si~ trzymajq,ce. Nazywaj~c Lecz bez w~tpienia najcieka,vszq, je.st rzecz~ 

polipy zwierz~tkami, moieby niejeden wni6sl iz rozmnazanie si~ stulbi; trojak~ bowiem do tego 
maj~ on y k sztalt rybki, w~za, lub pijawki. Otoz majq, drog~. R~ka odcifJta czlowiekowi, jui mu ni
s~dz'!C tak, w wielkim bylby b}~ dzie; polipy bo- gdy nie odrasta; odc·i~ty ogon jaszczurce po pe
wiem wod slodkic h zadne go z tych ksztalt6w nie wnym przeciq,gu cz~su na nowo odrasta; posieka
posiadaj~, as~ poprostu podobne do rureczki, okr~- na zas stu.!bia tak si~ w kazdej ze swych cz~stek 
conej mnostwem niteczek .... ~lei to porownanie je- uzupelnia, iz t,vorzy mnostwo odr~bnych polip6w. 
szcze nie jest dokludne, gdy.i polipy zwane stul. Nietrudno na1n poj~c przyezyn~ tego zjawiska, 
birnni (I-Iyclra) maj~ nader zmienn~ postac i wiel- kazda bowiem cz~steczka cia}a stulbi jest podobna 
kosc,ato wskutkuniezwyklej rozciq,galnosciswego do drugiej, druga do trzeciej it. d., czyli.ie w dzi
blonko,vatego cia}a. !{iedy stulbia jest W dobrym wnem tern zwierz~ciu wszystkie CZC!Stki 8'1! Sobie 
humorze, to jest gdy si~ naje, rozdyma wtedy swo- podobne i wszystkie je.dnakow~ odbywaj~ czyn
je cialo na cal i wi~cej; ~dy zas ni eb~zp.ieczen- nose. Odosobnione, nie przestaj'l! zyc, a nawet roz
stwo jej jakie zagraia, knrczy si~ w galaretowat~ rastaj~c si~ wi~kszej jeszcze obj~tosci dochodz'l!. 
mass~, wielkosci glowki od szpilki. Wspomnieli· Drugi sposob rozmnazania si~ polipow j est za po
smy ze stulbia wtedy j est w dobrym humorze gdy moe~ p~kow, i z tego mianowicie wzgl~du polipy 
si~ naj e; j est to rzecz~ bardzo naturaln(!, cale bo- bardzo SC! podobne do roslin. Mlode polipy ze sta
wiem zwierzq.tko sklada si~ tylko z zol'!dka ina· rych w ten sposob wyrastaj~, ze z pocz~tku po
rz~dzi do ch wytania zdobyczy, a lowy jego usku- wstaje w jednem miejscu wyrosl~go polipa male 
teczniaj~ si ~ w nader zadzi wiajq.cy spos6b. Stulbie, wyd~cie naksztalt brodawki. Nowy ten pq,k polipa 
spodni~ cz~sci~ ciala przy czepione do rosliny, cza- komunikuje si~ tak dlugo z matczynym zol~dkiem .. 
tuj'l! na zdohycz, rozpostarlszy owe niteczki, kto- az mu wyrosn~ ramiona. vVtenczas mloda stulbia 
remi ich py8zczek j est otoczony, naksztalt siatl{i o wlasnym poezyna zyc zol'!dku, na swoje wyzy
~ licznych zlozonej promieni. Niteczki te, zwane wienie na wlasn~ poluje r~k~, lubo pozostaje z ma
mackami, · zaopatrzone s~ najcz~sciej w haczyki, cierzynskim w pol<!czeniu. W ten spos6b jednll 
lub tez w p~cherzyki, mieszcz'!ce w sobie zao- stulbia na kil.ka moze rozmnoiyc si~ pokolen, kt6-
strzony kolec. U niektorych, zamiast wyzej wzmian- re nakaztalt gal~zi pol~czone, jedn~ tworz~ osad~. 
kowanych narz~dzL umieszczona jest na dlugiej Koniec kazdej gal~zki jest zarazem koncem kazdej 
nitce haczyk lub gaJeczka, tak urz~dzona iz do· pojedynczej stulbi, czatuj'!cej na zdobycz, ktora 
wolnie juz wysuwan~, juz wci~gan'! bye moze. pochwycona przez kilka razem, staje sifJ powo
Gdy wi~c stulbia swe ramiona ro zlozy i z nich , dem nieustannej mifJdzy niemi walki. 
h aczyki lu b galeczki powysuwa, wsz ystko popl~- Taki sposob roz1nnazania, napotykany w wodach 
tawszy w siatk~, to i nic dziwnego iz kazde stwo- slodkich Europy ku koncowi jesieni, wyjasnia nam 
rzonko, ktoreby si~ nieos troznie do tej zdradzie_ najdokladniej ksztalt korali. Przyj~wszy bowiem 
ckiej matni zbliz ylo, znajdzie niechybn~ srnierc, iz rozmnazanie tych ostatnicb, przy ci'!gle sprzy
gdyz obrzucone ramionami, natychmiast dostaje jaj~cych okolicznosciach klimatu, nie odbywa si~ 
si~ do zol'!dka stulbi, gdzie w krotkim ezasie zo- w inny sposob jak ty lko przez PC!ki, tudziez iz kazd y 
staje zupelnie strawionem. polip na swej powierzchni pokrywa si~ kamienistC} 

ZoiC!dek stulbi, jezeli si~ tak wyrazic moina, po- mass~, nieirudno nam b~dzie poj~c, ze tym spo
siada pewn~ sobie wlasciwC! poj~tnosc , gdyz stra- sobem powstaj~ owe pnie kan1ienne, na ktorych 
wnosc jego, czyli dzialanie, tylko obcych dotyka mnostwo polipow zyje, jedn~ tworz~c rodzin~. 
cz~sci, nie narusza zas wlasnych ramion, gdy te W morzach mi~dzyzwrotnikowych, gdzie rze
przypadkienl przy polkni~ciu zdobyczy takze siij czywiscie klimat i wszystkie warunki zycia s~ naj
do wn~trza dostan~. Trambley, najdokladniejszy odpowiedniejsze dla wzrostu polipow, w ten spo-

• 

ich badacz, powiada ze pewnego razu dwie stulbie, 1 sob powstaj~ korale, tw:orz~c massy czyli osady 
• • 
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tak wielkie, iz dajq, pocz~tek lawom czyli rafom, 
a nawet, jak to niebawem zobaczemy, i wyspom 
koralowym. 

Sarno si~ przez si~ rozumie ze na podobnych 
polipnikach nowo powstale zwierz~ buduje sobie 
takze kamienn?t oslon~, daj(!.c pocz~tek nowemu 
polipowi, gdy poprzedni umiera, pozostawiaj~c je
dnakze sw6j kamienisty domek. To takze nam tlu
maczy ow~ rozmaitosc form pni polipowych. 

Rozklad chemiczny massy wapiennej, z jakiej s~ 
zlozone polipniki, dowiodl ze powstnje ona gl6-
wnie z w~glanu wapna, a przytem w malej ilosci 
znajduje si~ w niej :florek wapiu i fosforan. Tylko 
bardzo mala liczba polipow tworzy so hie domki ro
gowe lub krzemieniste. Massa kamienista korali 
sluzy przeto p oli porn za miejsce przytulku, do kto
rego tez stale S~ przytwierdzone, czyli, mowi<!C 
inaczej, z tq, massq, kamienist~ zrosle, 1(azdy polip 
osobn~ rna niejako komork~, w ktorej zupelnie si~ 
nkrywa, kazda zas komorka !~czy si~ koricem 
z podobnym kanalem poprzedniej. Widoczn~ jest 
rzecz~ iz uk!ad tych kanalow, a zatem i ksztaltu 
korala, glownie zalezy od prawidla podlug ktore
go dziala wladza tworzenia si~ p~kow, a nast~pnie 
rozgal~zien. 

Zycie wi~c istnieje tylko na powierzchni korala, 
wn~trze jP-st obumar1~ cz~sci~h skal~; mlode zas 
polipy bezustannie wznosz~ nowe budowy na 
grobach ojcow, ai nareszcie powierzchnia morza 
stawia kres wspolnym tym pracom 

Te uwagi przerwal mi znowu dzielny moj mary
narz Requin, ktory zaprawiwszy z~by na uczonym 
panu v eron, zapragn~l zapewne i mnie pokoszto-

' wac. 
- Lee pan pr~dko ... natychmiast, na poklad! 

wola zapalczywie. Cuda! Cllda! pan iobaczysz. 

Jednym skokiem j estem juz na pokladzie i po 
raz drugi oniemialem z podziwu. Noc! noc polu
dniowego oceanu, ze swiatlem morskiem! To co my 
nazywamy po prostu noc~, bylo najpiQkniejszem 
zjawiskiem przyrody. Leciuchny wiaterek, skrz~
tnie chwytany wszystkiemi zeglami, posuwal nas 
zwolna... niebo jak kopula blyszczalo tym przej
rzystym, cudownym urokiem nowych widokow i 
nowych gwiazd. A morze? morze swiecilo tak 
pi~knie jak nigdy. Powierzchnia jego byla gladka 
jak szyba, ciemna jak aksamit, tysi~cem bladych 
drobnych i kier posypana; a gdzie kolysz~c si~ 
zwolna okr~t lekko rozprysn~l w bok pian~, fala 

swieciJa Z takq. IDOCC!, ze swiat}osc oczy razi}a. 
Skry te jasne, drz~ce w ogniu zlotawym i zielo
nym, jakby deszcz smaragdow i dyan1ent6w na 
ciemnym aksamicie, tak mifJkko, lagodnie i po
wiewnie wion~ly, jakby za lada powiewem wiatru 
rozplyn~c si~ mialy; drobne rybki, nihy plomyki, 
sunfJly po ciemnej topieli. Spuscilem linfJ do wo
dy, mocno j~ poruszaj~c, i napatrzyc si~ nie mo
glem przedziwnych swiatel kolorow. CzQSto juz 
widzialem morze swiec~ce, jasniej nawet niz tego 
wieczoru, bo si~ swiat!o powi~ksza z gwaltowno
sci~ poruszen wody, ale nigdy nie wyobraialem 
sobie a by swiatlo i woda w tak cudne zla.c si~ mo
gly kolory. Mi~kki polysk tych barw blyszcz~
cych mozna chyba porownac z ow~ tkank~ ze zlo
tych pior kolibrowych, na czarnem t)e, ktor~ zdo
bi~ sobie wlosy mlode dziewcz~ta w Brazylii. 

Opodal stado ryb wielkich pluskalo si~ w spokoj
nej wodzie, rzeklbys ze w ogniu si~ tarzaly. Od 
widokr~gu jasne pasy si~ ukazaly, niby gdzics 
tam ogromny pozar na l~dzie stalym. Ani sternik, 
ani kapitan.. ani zaden z n1ajtk6w, na wet stary 
Requin, nic rownego nigdy nie widzieli. Prozne 
byly nasze domysly; az dopiero gdy jeden z tych 
pasow z nami si~ zetknCAl, poznalismy ze to by
la ulewa. Ci~zkie krople deczczu, pluskaj~c o wo
d~, pryskaly jC! w tysi(!Ce iskier swi6CC!Cych. Smug 
za okr~tem Is nil si~ ni by wst~ga ognista, a wszy
stkie zagle byly oswiecone. Cala powierzchnia 
wody lamflla si~ w balwany ogniste. Jak daleko oko 
zasi~glo, wsz~d~ie tak samo; na wet otchlan nie
zglfJbiona oceanu zdawala si~ swiatlem przesi~kla. 
W szyscy niemal znalezlismy si~ na pokladzie, 
przypatruj~c si~ uroczemu zjawisku; zblizeni do 
tych mniemanych plomieni, poznalismy ze t~ ja
snosc sprawiala niezmierna moe unoszonych przez 
fale zwierz'!-t, ktore plywa]C!-c w rozmaitych gl~bo
kosciach, co chwila zdawaly si~ zmieniac sw~ po
stac. Zwlaszcza w gl~bi plyn~ce, mniej wyrazne, 
niby rozpalone ogromne kule armatnie si~ prze
suwaly, kiedy na powierzchni byly podobne ra
czej do snop6w ognistych. 

Korzystalem skwapliwie z okoliczno8cj, swiatlo 
to bowiem pochodzilo od pewnego rodzaju zwie
rz~t scisle zwi~zanych z polipami, mianowicie od 
cllelbi i ne1)eid czy li tak nazwanych polipow chel
biowatych. Spuscilismy ogromny ceber i wyci~-, 
gn~lismy zaczerpan~ wod~ morsk~. Swiecila za 
poruszeniem podobnie jak i poprzednio, i wtedy do .. 
strzedz moglismy wyraznie, iz swiatlo to pocho-

• 
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dzi od pewnych istot przejrzystych jak szklo, 
ksztaltem podobnych do grzybow plywaj~cych, 
ktorych cialo zylami poprzerzynanc, nagie, nie
przykryte ani skork~ ani pokryw~. Z dolu w miej
scu trzonu wisi mnostwo wyrostkow, jakby nici 
lub korzenie. 

Rcquin, przypatruj~c y si~ rowniez jak i my te-
mu zjawisku, si~gnC!l r~kq. do cebra i jedn~ z tych 
swiec(!.cych gwiazd uchwycil r~k(!., lecz natych
miast rzucil j~ z krzykiem, sparzony bolesnie; byla 
to tak nazwana zywtop;a (Physalia), rodzaj chelbia, 
zwany od majtk6w galaret~ zwicrzQc~. Smiech i 
zarty n1arynarskie by ly :riagrodq. nieu \vagi stare go 
zeglarza, ktory klqJ si~ na swego dziadusia rekina, 
ze gdyby tylko mial mniej ze J wadziescia lat, skq,
palby niejednego smialka w morzu przepelnionem 
galarettA. 

Zeszedlem do kajuty. Dla mnie widok ty le orygi
nalny mial scis}y zwi~zek Z WG!tkietn moich uwag; 
chelbie bowiem, ja ~~ jaz wspo1nnielisrr1y, lq.cz~ si~ 
niejako z polipami. W prawdzie pod wzgl~dem roz
woju daleko wyzej stoj~ od polip6,v \V ogolnym 
zwierz~t nkladzie, nowsze jednak spostrzezenia 
okazaly, ze pomimo do konalszej bndo,vy ciala, 
powstaj~ z polipow, wyrastajq.c, z nich w ksztalcie 
p~k6w. Dziwne to s~ i niezwykle objawy, bo 
z p~ka z ktorego zwykle polip si~ powinien utwo
rzyc, po wstaje cbelbia, ktora jest daleko doskonal
szem zwier?.gciem od polipa. Przypominam sobic 
iz podobne zjawisko pierwszy raz zauwaiyl dun
ski zoolog Steenstrup i nazwal je z1nianq pokole1l. 
Zmiana pokolen, dose cz~sta u zwierzl!t nizko w roz-
woju stojq.cych, zalezy na tern, ze dopiero trzecie 
pokolenie jest do pierwszego podobnem. I tak z po
lipow powstaj~ chelbie; a z tych dopiero jajka da
j~ ZDOW poCZ<ttek polipom. 

Do tych takze polipow chelbiowatych policzono 
nasze stulbie; nie tworzq, wprawdzie chelbi, ani tez 
nie wyrabiajq. dziarstwin, ale tak s~ do obyd \Voch 
tych gatunkow morskich podobne, iz klad~ je zwy-
kle na pr:~.echodzie. . 

Chelbie powstajq, po wi~kszej cz~sci ze stulbi 
morskich w ten sposob, ze z boku ciala, w miej
sce zwyczajnego p~ku, nieco wi~k zy i okrq,glej. 
szy p~k wyrasta, z kt6rego pozniej chelbia si~ roz
wija. Chelbia~ dostatecznie rozwini~ta, od macie
rzystego ciala si~ odrywa, swobodnie w morzu 
plywajq.c. Szczegolniej ciekawC1 jest wspomniona 
wyzej zyw loga. Sklada si~ ona z 'vielkiego pfJ
cherza galareto,vatego, napelnionego powietrzem. 

Przez nie wpuszczaj~c powietrze, zwierz~ nady
ma grzebien sluieJ;cy mu za zagiel; 'vypusciwszy 
zen powietrze, maze go Z\ViDf!C dowolnie. W kon
cu ostrzejszym znajduje si~ maly otwor, sluzq.cy 
dw wypuszczania powietrza, zwykle sci~gni~ciem 
blony od wn~trza zamykany. Szczyt grzebienia i 
sciany przedzialowe s~ zolto-czerwone, rowniei 
konce tr~bek, zas p~cherz i czulki .fioleto,ve. Od 
konca t~pszego jest pewna ilosc malych cialek, 
mog~cych si~ rozdf!C jak flaszka, koloru czerwo· 
nego. OdtQ.d rzgdem ku koncowi w~zszemu spa
dajq. wi~zki wlokien, dlugosci jednego cala. ~\Ti~

zki zwy kle jak krzak z jednego si~ pnia rozrastaj'!
i ruszaj~ si~ prawie bez ustanku. ~1i~clzy temi czul
ki dwojakie spadaj~: od dwunastu do dwudziestu 
szerszych, kr~conych, od brzegu pozawijanych, na 
dlugosc stopy jednej, a mogtAcych sifJ przedluza c 
rlo trzydziestu. Po~rod nich wije si~ mniej wi~cej 
do pi~cdziesi~ciu mniejszych, cienszycb, delika· 
tnych, spiralnie zakr~conych, osadzonych ziarna
roi jak paciorki. 
Wi~zki i czulki powleczone sq. ~lin~oddzialywa

j~c~ alkalicznie, ktora zu dotkni~ciem parzy jak po
krzywa. ICant:dy tr~b, w wiq,zki pol~czone, schodz~ 
si~ po kilka w jeden wspolny, zachodz!!CY ukosnie 
mi~dzy blon~ zewn~trznq, a we wn~trzn~. Za wijany 
brzeg czulck sklada si~ z gruczolkow slin~ wy· 
dzielajCl!cych. W ~zelki sznurkow paciorkowatych 
zdajq. si~ n1i ec toz samo przeznaczenie. Niekiedy 
znajduj~ si~ na nich dlugie gronka cialek czerwo
nych, zdaj'-!cych si~ bye jajami. Zwierz~ta te ply
n~ gromadami, p~cherzem ponad wod~. Czulki 
przy plywaniu wiszC! prostopadle, i nietylko sluz~ 
do macania, ale i do pochwycenia zdobyczy. Zer 
swoj, male ryby, mi~czaki, a nawet raki, oplataj~ 
czulkami i wysysaj~ tr(!.bami. Pokarm trawi~ wtrq,
bach, ktore cz~sto widziec mozna przepelnione 
szcz'!tkami zeru. Otwor pod p~cherzem, do kt6-
rego wchodz~ kanaly trqb, jest zawsze drog~ kto
r~dy pokarm juz przysposobiony rozchodzi si~ na 
cale cialo; otwor zas przy koncu spiczastym, wy
pada uwazac za kanal odchodowy. TrC!by i czulki 
dlugo jeszcze po smierci zwierz~cia poruszaj~ si~ , 
b~d~c nawet odci~te. 

* * * 
Morze... morze! kiedyz przyb~dziemy do l~d u? 

Lecz nie mam czasu o tem mysleo ... Requin mnie 
znowu wo}a na poklad. 

Panie! krzyczy zdaleka ze smiechem, n~lo-
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wilismy ci morskiego ziela. Jakie pi~kne! pojdz .•. 
spiesz pan zobaczyc. To istne skarby! 

Rzeczywiscie chlopaki spisali si~ dzielnie; mn6-
stwo bylo cieknwosci. 

Albo to nie cudowna sztuka, wola Requin, 
pokazuj~c kawalek czerwonego kamienia z rozlo
zystemi gal~imi. J eieli takie kolo F.rancyi si~ 
znajduj~, to niech mnie rekin jak swego polknie 
z trzewikami ... 

- A cozby on robil z niemi? przerwie jakis 
marynarz. 

- Bah! to samo co z twoj~ glow~, kt6ra jest 
glupia jak but. 

0 zawsze m~drsza od twojej, m6j panie 
Requin! wola rozgniewany marynarz. 

Co m~drsza? odpowiada Requin tymze sa-
mym ton em, mowisz chlopcze m~drsza? Powiedz. 
ie mi co to jest, kamien czy ziele? ci~gnie dalej, 
pokazuj~c odlam czerwonego korala. A to trutniu? 
wieszze zk~d si~ wr.i~lo? krz y czy machaj~c rosa
chat~ a cudownie zaehowanf!. Oculina Vi1"ginea, na 
kt6ra zwracalem wzrok lakomy. A widzisz, nie-., 

wiesz ... niewiesz nawet co przedstawiaj~ te !o-
siowe rogi, dodal z przek~sem, rzucaj~c przeciwni
kowi pod nogi wielk~ Flust1·a. A wiesz jak si~ to 
wszystko nazywa, do czego sluzy? i ty po,viadasz 

zes m~drszy ! 
I z oburzenia rozzloszczony majtek zacz~l po 

jednym wyrzucac za poklad" najpi~kniejsze okazy. 
Stan~lem na widok barbar~ynstwa takiego jak 
wryty, a gdy przyszla chwila upami~tania, gdym 
sie rzucil ratowac moje skarby, juz tylko cztery ., 

sztuk pozostalo: wandal reszt~ powyrzucal z o-

kr~tu. 
Natychmiast wi~c zbieram szcz~tki, biegn~ do 

• • I • • • 

siebie i za pomoc~ sztukt rysown1czeJ u wieczniam 
na papierze pi~kne ksztalty korali. Najprzod zro-
ilem od!am czerwonego korala (Corallium rubrum, 
fig. 1), z kt6rego tyle pi~knych wyrabiaj~ ozdob, 
gdyz posiada znaczn~ twardosc, roily kolor i pi~
kny polysk przyjmuje. Naskorek pokrywaj~cy ka
mienn~ skorup~ czerwonego korala, jest cielistej 
barwy, a w nim mieszkajq, polipy mlecznego kolo
ru. W!asciw~ ojczyzn~ czerwonych korali nie jest 
morze po kt?rem lotny nasz okr~t szybuje, ale ra
czej morze Srodziemne, zk~d najwi~cej bywa po· 
szukiwany w handlu. Stosownie do twardosci i !a
two sci z jak~ gladzic go moina rozr6iniaj~ do 
pi~tnastu odmian tego korala. Najpi~kniejsze po-

Ks~GA S\VIATA. Oz. II. R. VI. 

• 

dobno polawiaj~ si~ na brzegach Francyi. Regu
larny pol6w korali odbywa si~ w niektorych miej-

• 

scach morzu. Srodziemnego, jako to w blizkosci 
Trnpn.ni w Sycylii, kolo Messyny i na brzegach 
Afryki. W innych zas miejscach podzielono morze 
na dziesi~cioletnic rewiry. Polow korali pi~kne 
przynosi zyski, tak rybakom, jak i przedsi~bier-
com tego korzystnego procederu. . 

Na drugiem miejscu, w cz~sci tylko wystaj~cy 
z 'vody, wycbylil siQ pi~kny, marmurkowaty Ocu· 
lina vitginea (fig.2), niekiedy _w tych morzach napo· 
tykany, a wlasciwy morzu Sr6dziemnemu. Nad 
nim na skale wzniosl si~ wspaniale ko1·at lrrdlewsltz' 
(fig. 3), bardzo pospolity w tych wodach i uzywa
ny cznsem przez Indyan do ozdoby fantastycznego 
ich stroju, i nakoniec na samym dole wypadla 
wspaniala Ftust1·a /oliana (fig. 4), kunsztownie rze
zbiona i tkana. Oto i obraz gotowyi Cala osada 
podziwia pi~knosc roboty, a gdym jeszcze dorobil 
i statek na ktorym plyn~lismy, podziwiania nie by-· 
lo konca ... i tylko l{equin sifJ dqsal, zem zapomnial 
o nim! o nim, co rna glow~ m~drsz~ niz buty, i co 
kieruje statkiem . 

• , 

• 
Ziemia! krzyczy majtek z kosza na wielkim 

maszcie, i z tym wyrazem nowe w nas wst~puje 
zycie, nowa rozpoczyna si~ praca. Juz nie b~d~ 
mogl zajmowac si~ tyle jednym przedmiotem, od
dawac si~ pracy nad koralami; nie porzucim ich je
dnak,- bo ta ziemia do kt6rej przybywamy, ni
czem innem nie jest, ty lko wielkim atolem, czyli . 
zbiorem wysp koralowych. St~pac wi~c b~dziemy 
nog~ po grobach wielu, wielu miliardow polipow .... . 
Lecz nie czas rozmyslac. L~d! l~d! gotujmy si~ do 
l~du! 

* • 
* 

- Dalej ... ualej, m6j dzielny Requin, to tylko 
drabinka z kamieni. Przypomnij sobie sw~ zr~
cznosc. l{ilka jeszcze krokow, a b~dziemy na 
wierzcholku; nieco tylko wysilenia .... Tak za
ch~calem swego towarzysza, ktory objuczony pa
kunkami drapal si~ na skalist~ gor~, stercz~cC} 
wsrod laguny zapadlej wyspy Bolabola. 

- Do krocset rekinow! na moje nogi za wyso
ka podroz. Ta kamienna drabinka, jak j~ pan na
zywasz, nie warta porz~dnej liny okr~towej; roz
cina najpyszniejsze trzewiki marynarza, a ta skala 

20 
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jest tak pusta, jak okr~t cos go pan narysowal zamiast jednolitego pierscienia, znajdujen1y mno. 
z koralami. stwo wysp pomniejszych zwyczajnych, ktore 

- Alez moj przyjacielu, okrfJt byl pelen ludzi. w ksztalcie kola sq, ugrupowane. Niekiedy brzegi 
Gdzie zas, mnie tam nie bylo. tych wysp bardzo s~ strome, gdyz niejednokrotnie 

Szrz~sciem stajemy u kresu naszej podrozy, za- olowianka w blizkosci atolu zanurzona, gl~bokosc 
przestalistny sprzeczkj. Spojrzalem po okolicy: 1,550 stop pokazywala. 
ze\lvSz<!d wznosily si~ balwany morskie, zdala tylko Zebrawszy poprzednie uwagi, nietrudno nam b~· 
migala smuga rafy koralowej. Byl to widok dziki, dzie spostrzedz, iz zachodzi scisla analogia mi~dzy 
pusty, a jednak nie pozba,viony uroku ... uroku nie- temi trzema formami raf koralowych. Lecz scisle i 
zwyczajno~ci i oryginalnosci. latwe tlumaczenie powstawania odnosi si~ ty lko 

Siadlem na najblizszym zlomie i zacz~lem przy- do raf kanalowych, widocznie bowiem powstaj~ 
wodzic so hie niektore znane mi okolicznosci po- przez polipy, buduj~ce je w takiej gl~boko 'ci mo
wstawania wysp koralowych. rza, w jakiej istoty te parcie wody zniesc zdolaj~ 

Najtroskliwsze poszukiwania polipow najdolvo- Ale owe rafy nadbrzezne, tudziez atole, wcale nie 
dniej pokazaly, iz tylko mala ich liczba nasze wo- odpowiadaj~ warunkom w ktorych polipy zyc mo
dy zamieszkuje. W morzach p6lnocnych napoty- g~. Jedne bowiem wystaj~ nad powierzchniq, mo
kaj~ siQ tylko polipy niewydzielajC!ce wlasciwych rza, drugie zas 'v tych samych okolicznoscinch, si~
dziarstwin czyli polipnikow. Wprawdzie w morzu gaj~ podstaw~ swoj~ olbrzymich gl~bin. Rzeczywi
Srodziemnem zyj~ licznie polipy na pniach wapni- scie wi~c po,vstawanie tych obu rodzajow raf wy
stych, lecz nie maj~ ony tej rozleglosci, ktorq, si~ dac si~ musi nierozwi!!zan~ zagadk~ . 
polipniki strefy gor~cej odznaczaj~. Slawny naturalista Forster, towarzysz~cy Coo-

Te to okolice, mianowicie 20 stopien poludnio- kowi w podrozy naokolo swiata, utrzymywal ze 
wej i 25 p6lnocnej szerokoSci, sq. granicami wla- polipy swoje olbrzymie budowle rozpoczynajq. na 
Sciwej ojczyzny polipOw. Obok polozenia geogra- dnie morskiem • i jakby wiedzione szczeg6Inem 
ficznego, waZnq. w tym wzgl~dzie rol~ gra glfibo- przeczuciem, nadajq. im form~ zaokrQglon;z,, a by si~ 
kosc: brak bowiem promieni slonecznych, tudziez latwiej opieraly zgubnym dzialaniom balwnnow 
gl«iJbokoSC 120 do 150 stOp, klad;z, tamQ naturalne- morskich. Mniemanie to jednakze, nie poparte Za
mu rozwojowi korali. dnym naukowym faktem, jako czysta hypoteza 

upasc musialo. . 
OtOZ wlaSnie w tej krainie, w ktOrej SiQ obecnie Nast~pnie powstawanie ich staranosi«iJ wytluma-

znajdujemy, istnieje mnostwo skal utworu korali. czyc tern, ii polipy · zakladaj~ fundamenta owych 
Durwin pierwszy trzy glowne formy raf koralo- wysp na brzegach wulkanicznych kratero\v, co za-
wych odroznil. razem objnsnia nam przyczyn~ ich kolistego ksztal-

Ra(y nadb1'zeine otaczaj~ bezposrednio brzeg tu. Lecz i ta teorya, przeciwko ktorej obszernosc 
ll!du, stanowiq.c niejako olbrzymie tamy nad wod~ cz~sto na mil~ rozleglych lagun dostatecznym jest 
wychylone, wla8nie podobne do tej jaktt- widz«iJ zarzutem, ostaC si~ dlugo nie mogla i ustq.pila teo
z odludnej wyspy Bolabola. ryi podanej przez Durwina, ktOry wyspy koralo-

Drugi rodzaj raf koralowych stanowiq, tak zwa- we najobszerniej i najdokladniej zbadal. U czony 
ne 1'a.fy kana lowe, okr~iaj~ce wysp~ w pewnej od ten naturalista przypuszcza, iz obie formy raf, to 
l~du odleglosci i b~d~ce pod wod~ ukryte, tak ze jest rafy nadbrzezne i atole, s~ tylko modyfikacy~ 
mi~dzy raf~ a wysp~ niby kanal przeplywa. raf kanalowych, ktorych powstanie }atwo sobie 

Trzeci rodzaj stanowi~ u·lasciwe W1JSpy czy li wytlumaczyc. J eieli wi~c li!-d jaki lub wys pa, oto
atole. SC! to male wysepki wsrod oceanu, zwykle czona rafe} kanalowC}, wewn~trzn'!- sil~ ziemi wy
od l~dow odlegle i ksztaltu nader godnego uwagi. niesionq, zostanie, oczywiscie woda przedzielaj~ca 
W '!-zka smuga l<!du, okr~zaj~c jeden punkt, ku so- w ksztalcie kanalu raf~ od ]~du ust~pic musi, rafu 
hie si~ zw~aca i tworzy pierscien, lub tez olbrzy- zas kanalo wa zamienia siQ wtedy w raf~ nadbrze
mie kolo. Srodkowa cz~sc wyspy jest w takim ra- zn~, otaczaj~c~ bezposrednio l~d niby tam~ olbrzy
zie jeziorem i zowie si~ lagun~. Zwykle lCA-d niero- mi~. Przypusciwszy zas przeciwnie, ze lq.d zaczy
zerwanym ci~giem otacza lagun~, czctstokroc je- na si~ stopniowo zapadac, to latwo mozemy poj~c 
dnak w wielu miejscach jest poprzerywany, czyli . ze kanal coraz to szerszym si~ staje, powierzchnia 
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zas wyspy poty si~ zmniejsza, az wreszcie zu
pelnie znika. Tymczasem polipy, przy tem powol
nem zapado.niu si~ znajduj~c ci~gle odpowiednie 
dla siebie warunki, dalej i dalej wznosz~ rozpocz~-
4 budow~. W taki sposob tama otaczaj~ca wysp~ 
coraz to wyzej si~ wznosi, przybieraj~c w ci'!gu 
niezliczonych lat form~ stozku, w srodku wydr~
zonego. Jezeli teraz po dlugim peryodzie zapada
nia si~ nastqpi jednorazowe wzniesienie si~ l~du, 
to budowa polipow, z tak~ tworzona prac~, musi 
si~ ponad powierzchni~ morza wychylic, daj'!c po
cz~tek atolowi) czyli wyspie wielkie jezioro w srod
ku za wieraj<!cej. Widoczn~ jest rzecz~ iz ksztalt 
atolu zale .lee b~dzie od wyspy ktorf1 rafa okr~
zala. 

Ze cala ta teorya nie liczy si~ tylko do czczych 
hypotez rozbujalej fantazyi, mialem najlepszy do
wod spogl~daj~c na leiq,cy przedemn~ widok. Na
lei.y bowiem sobie przypomniec, iz uwagi powyz
sze uczynilem 5toj~c na wierzcholku wyspy kora
lowej Bola bola. Widok to sm~tny lecz nauczaj~cy. 
Wyspa ta leiy wsrod laguny zapadlego atolu, 
k tore go szcz~tki przedstawia nam w~zka smuga 
rafy, okalaj'!cej szczyt w pewnej odleglosci. Przy
tenl, zdaniem mojem, dowodzi ona, iz niekonie
cznie musi lf!d calkowicie zagin~c, aby powstal 

• a tol; gdyby bo,viem grunt atolu Bolabola podniosl 
si~ nieco, powstalby atol rzeczywisty, maj~cy 
w srodku laguny, szcz~tek dawnego l~du. 

Na tych wynurzonych z posrod gl~bin morskich 
wyspach, przy sprzyjaj~cych okolicznosciach, na
tychmiast zaczyna krzewic si~ organiczne zycie. 
Kilka nasion fal~ zaniesionych, juz s~ dostateczne 
do rozkrzewienia bujnej wegetacyi, rownikowy 
bowiem klimat doskonale sprzyja silnemu rozwo
jowi roslin. 

Z trudnosci~ zaledwie wyobrazic sobie moiemy 
ow~ chwiJ~, gdy czlowiek poraz pierwszy do t.ych 
wysp w swej kruchej lodzi przyplyn~l. w cieniu 
najwspanialszych las ow, pod najpifJkniejszem nie
bem ziemi, wsrod najcudowniejszego oceanu •.. 
zdala tnu si~ wyspa obiecanym raj em. Do dzis dnia 
przechowali mieszkancy tamtejsi ten zachwyt dla 
swej ziemi, do dzisiejszego dnia OWfJ prostot(J, we
solosc, czystosc duszy, ktore s~ odbiciem wewn~-

. trznej szcz~sli wosci. Ograniczeni w swych z~
daniach, za cale bogactwo posiadaj~ cz~stokroc 
jedno drzewo, ktore swemi produktami zaopatruje 
ich skromne potrzeby. Tak np. mieszkancy wysp 
malediwskich, ktoresmy· zwidzili, z palmy koko-

sowej ci~gn~ wszystkie materyaJy potrzebne do 
utrzymania zycia: z pnia wyrabiaj~ swoj e pirogi 
czy li czolna, z miazgi tkaj~ zagle, kr~c~ powrozy, 
z tegoz drzewa stawiaj~ chaty pokryte szerokiemi 
liscmi, i nakoniec owoc sluzy im za pokar1n. W po
blizu morza wyzlobione doly, w krotkim ezasie 
napelniaj~ siQ wod~ zdatn~ zupelnie do picia, wa
pien bowiem skladaj~cy te wyspy doskonalym jest 
filtrem, nieprzepuszczajq.cym cz~stek czyn i~cych 
wod~ morsk~ niezdatn~ do uzycia w gospodarstwie 
ludzkiem. 

Coz warn jeszcze powiem o wyspach koralo
wych? chyba o przypuszczalnem zniszczeniu tych 
malych rajow ziemskich; fale bowiem rodziciel
skiego oceanu, poruszane bezustannie, wywieraj~ 
niszcz~c~ pot~g~ na wyspy z kruchego powstale 
wapienia. Obawiacby si~ wi~c moina stopniowego 
rozkruszenia i zatopienia. zwazywszy zarazem 
gwaltownosc oceanu i nizkie wyniesienie sarnych
ze wysp. Obawa ta jednakze jest plonn~, bo w tej 
walue z morzem wyst~puje na korzysc wy p jedna 
bardzo wazr.a sila: miliony drobnych polipow, 
czerpi~cych pokarm z morza i starannie naprawia
j{):cych kazde uszkodzenie, a nawet wysp~ ci~gle 
rozszcrzaj~cych. 

U smiechnie si~ zapewne niejeden na t~ mysl, 
iz tak drobne zwierz~tka wystfJpuj~ do walki 
z tym pot~inym oceanem, ktorego fale olbrzymim 
okr~tem miotaj~ jak drobn~ lupink~I Lecz u 'miech 
niedowierzania zniknie z waszej twarzy, gdy warn 
przypomn~ iz te polipy, wedlug obliczenia Perona, 
w r. 1815 wzniosly przeszlo 240 wysp i l~dow 
li tylko z massy koralowej zbudowanych; ze archi
pelagi wysp Inalediwskich, Lakediwow, wyspy 
Chagos i kokosowe w morzu indyjskiem, a na 
oceanie po!udniowym Karoliny, Marszalkowe, wy
spy Nizkie i Giliberta s~ tylko dzielem polipa. 

Lecz co wi~cej, nowsza geologia, ta pi~knu nau
ka, odkryla. iz istnieje mnostwo l~dow w starej 
Europie, b~d~cych dzielem polipow; te bowiem 
proste zwierzq,tka nalez~ do najdawniejszych oby
wateli naszej ziemi. Ony patrzyly na pierwotne 
koleje tej skorupy, po ktorej z dum~ st~pamy, 
nieda wni jej mieszkancy; ony si~ dzielnie przy
czynily do zmiany jej fizyognomii swemi niezmor
dowanemi pracami, jakby nam chcialy dowiesc ze 
nie wielkosc ani sila pojedyncz.a, lecz ogol, chocby 
z najdrobniejszych indywiduow zlozony, wzniesc 
moie olbrzymie prace, olbrzymie dziela, przed-
miot podziwu istot daleko wyzszych ludzi! 
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PRZEZ 

Lucyana Falkiewicza. • 

U padek r6wnie jak wzrost sztu k i umiej~tnosci 
od najdawniejszych czasow mialy swe zrodlo 
w dw6ch najpot~zniejszych dzwigniach wszelkie
go ruchu i rozwoju dueha ludzkiego, a temi byly: 
religia i ustawy rz~du. Jedna lub druga z tych 
dwoch sil roz~trzygaly naprzemian o losach sztuk 
kazdego kraju i narodu; ale w ogolnosci wplyw 
ich cif!,gn~l si~ tak nieprzerwanym lancuchem, od 
kolebki poj~cia o pi~knie , az do naszych ozasow, 
iz dzieje sztuki zaledwie rozdzielic si~ pozwol(}: od 
wyobrazen religijnych ludzkosci i politycznych 
jej zaburzen. 

Spojrzyjmy na gruzy starozytnych panstw, na 
zwaliska politycznego zycia rzymskiego, a na jego 
ruinach spostrzezemy wykwitajq.c'!- swiez(! latorosl 
sztuki, ktor~ slonce nowej religii podzwiglo i 
w najbujniejsze drzewo z wlasciwym mu charakte
rem wypiel~gnowalo; co tern Jatwiej uskutecznic 
si~ dalo, .ie jui za pierw szych cesarzow Rzymu 
upadek. rlobrego sn1aku byl widoczny. Pozorne 
nawet zmartwychwstanie sztuk pi~knych za Anto
niuszow niedlugiem cieszylo si~ zyciem; bylo to 
raczej ostatnie wysilenie konaj~cego swiat!a, kto
re na to tylko gwaltownym blaskiem zaplonie, aby 
tem chyzej we wlasnym, ostatnim promieniu zaga
slo. Za Konstantyna W. sztuka tak nizko juz byla 
upadla, i taki brak dal si~ uczuc w mistrzach 
uzdolnionych, iz dla przyozdobienia !uku tryumfal
nego, ktory temuz Cesarzowi z powodu zwyci~
ztwa nad Maxencyuszem senat i narod wzniesc 
postanowil, musiano ornamenta i inne wizerunki na 
ten eel potrzebne zdj~c z luku Trajana. Dlatego 
tez malo plaskorzezb pozostalo z owego czasu od
nosz~cych si~ do zwyci~zkich czyuow tego wiel-

• 
• 

kiego monarchy; a jezeli jakie si~ dochowaly, to 
tak n~dznej kompozycyi, rysunku j wykoi1czenia, 
iz je raczej za parodyq. zamierzchlej podow-· 
czas swietnosci starego klassycyzmu wzi~c mozna. 
\'\.,. koncu pi(!tego stulecia do tego nawet stopnia 
smiesznosci upadek ten doszedl, iz zacz~to nowe 
budowle ze starych ulamkow skladac, chc~c tako
wym nadac cech~ artystycznego dziela.. l(onstan
tyn W., postano'\Yiwszy w miejscu starego Byzan
cyum nowy Rzym zbudowac, rozkazalnajpi~kniej
sze i najznakomitsze ·dziela z calego rzymskiego . 
panstwa do nowej stolicy sprowadzic, a chC(!C 
z nich miec uzytek przy nowych budynkach, kazal 
takowe poswi~0ic. Smutny musial bye widok po 
ulicach i miejscach publicznych tych przybyszow 
upadlego Olimpu. Ludnosc Byzancyi podziwiala 
w pos~gach mitologicznych tylko wielkosc arty
stycznego ducha dawnych mistrzow, nie gorsz(!C si~ 
tern bynajmniej, ze wplodach tych genialnych spo
czywala czesc i uwielbienie poganstwa. Ale wyo
brazenia si~ zmieniaj~, w miar~ 'vplywu jaki na ta
kowe dziala, a nawet najtkliwsza sympatya w nie
nawisc przechodzi, jezeli w nami~tnym szale czlo
wiek poskromic si~ nie umie, albo nie chce. Tak 
samo dzialo si~ i z przedmiotami sztuki, kt6re p6-
zniejszy fanatyzm jako balwany bezecnego pogan
stwa poniszczyl, albo w kawalkach polamanych 
poskladac kazal w podziemiach koscielnych, aze
by st~paj~c po nich, zasluzon~ pogard~ je zniewa
zyc. Dopiero Teodoryk, okolo 493 r., poloiyl ko- • 
niec zapalczywemu niszczeniu i burzeniu sztuk 
przechowanych, loz=!C sam ogromne summy nie
tylko na utrzymanie, ale takie na wskrzeszenie 
pomnikow starozytiWsci i na wyszukanie dziel 
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sztuki w ponie\vierce b~d~cych. Widziemy wi~c statecznie przysposobiona, aby ze swemi swi~temi 
ja.k z upadkien1 religii poganskiej, owego kwitn~- symbolami: wiary, nadziei i milosci, przejsc w sztu
cego ~ wiata mitologicznego, na ktorego olbrzy- k~, ze zniknieniem wszelkiego zywego studium 
mich gruzach zajasnia!a wiara Chrystusa prosta i natury, a najbardziej z zapomnieniem wszelkiej 
powazna, b~d'!:ca w samym swym pocz~tku po cz~- wyzszej t echnicznej wprawy, sposobem natural
sci obca wszelkiej obrazowosci, po cz~sci niedo- nym upadalo rzezbiarstwo od stopnia do stopnia . 

• 

" 

• 

Lodw ik Mi chal Schwanthaler. 

Pozniejsze chrzescianstwo, przywlaszczywszy szkody, z przyczyny r6znorodnych sekt fanatr
~obie w swych obrazach ksztalty, a nawet wiele cznych. W wyobrazenin twarzy swi~tych, trzy
tresci ze sztuki starozytnej, ksztalcilo sobie po- mano si~ wprawdzie idealnych chocjaz surowo 
woli, z niesmialym wprawdzie artystycznym zmy- traktowanych form, ale kostium zatrzymano w ogol .. 
slem, wlasciwe kolo obrazowej przedmiotowosci; nosoi grecki, a szaty faldow sposobem antykow 
ale wprowadzenie onego, jak o tem wyzej wspo· w wielkich massach ukladano. Nigdzie wszakze 
mnielismy, na wielkie i te same natrafialo prze- nie dostrzegamy wlasciwego poj~cia natury, kto-
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rego wskrzeszenie dopiero '~ 13-~ i 14·m .s,tuleciu 
w swiezym polocie si~ pojawilo; 1 tu doplero, ~0 
dlugiem uspieniu ujrz~la sztuka swoje wyzw~lenie 
z niewoli nasladownictwa typo\vych' a tern sa
mem martwych form. 

p~dem wojny, ktory niby gnie"\"r Bozy 'vichrzy 
mi~dzy zwasnionemi dziecmi tego swiata? Zatargi 
religijne V.' X''l wieku niszczyly kazdy kwiat plo
dnosci ludzkiego ducba ; nienawisc sekciarska i 

• 
zw~tpienie wewn~trzne, wstrz~sn~wszy uczuc1em 
czlowieka, wgryzly si~ az do korzenia wyobrazni, 
a tak podkopawszy sztuk~, ogoloci!y jej drzewo 
z najbujniejszej ozdoby. Ale najszkodliwsz~ truci
zn~, stokroc gorsz~ nad wszelkie wewn~trzne kl~
ski, jest wplyw obey dla wszystkiego co narod 
najdroiszego w swem domowem ognisku posiada. 
T~ trucizn~ dla sztuki niemieckiej w polowie XVll 
wieku bylo smieszne nasladownictwo francuzkiego 
ducha, ktory sw~ jadowit~ galantery~ poleruj~c 

podowczas obyczaje narodow w Europie, scieral 
z nich pierwotny ich charakter niby szorstki, ale 
z t~ szorstkosci~ zdejmowal z nich zarazem ich 
dawn~ czcigodnosc. Bo czyz moina przypuscic 
azeby w takim kraju przechowywaly si~ wzory 
niskazitelnego ·pi~ kna sztuki' gdzie dla samej ja
snosci zle zrozunlianej cywilizacyi nawet :figowe li
scie wstydu staj~ si~ przezroczystemi? ... 

W zi~wszy so hie za przedmiot jednego z najzna
komitszych rzezbiarzow niemieckich' musiemy 
uwag~ czytelnika zwrocic wy!~cznie na plastyk~ 
tego narodu, a przy wyszczegolnieniu niektorych 
historycznych momentow Niemiec, wskazemy za
razem kierunek jakim sztuka, a mianowicie rze
zbiarstwo post~powalo, zanim doszlo do tego sto
pnia doskonalosci" na jakim je po dzis dzien po
dziwiamy. 

W 15 i 16 stuleciu zyli w Niemczech, mianowi
cie w poludniowej cz~sci, najznakomitsi mistrzo
wie w kazdej gal~zi sztuki. Niemieckie rzezbiar
stwo poszlo poczq,tkowo drog'!- sobie wlasciw~, 

odpowiedni~ narodowemu charakterowi, i z tej 
przyczyny objawia ono wysoki stopien oryginal
nosci, a chociaz z jednej strony dostrzegamy brak 
O'}~bszego studium antykow, za to z drugiej strony 
:poczywa w dzielach tego narodu· wysoki wdzi~k 
i slodycz pol~czone z sil~ godnosci, a z temi kar
dynalnemi zaletami wszelkich narodowych utwo
row, powazne studium natury. Znakomici mistrzo· 
wie, jak Drtrer, Adam, Veit Stoss, (Wit Stwosz), 
Surlin i wielu innych dopi~li szczytnego oelu. 
W tyeh wyobrazicielach sztuki niemieckiej wzno
silo drzewo jej 0 szerokich konarach wysoko 
swoj szczyt, spogl~daj~c dumnie na wspolzawodni
ctwo krainy wloskiej. Religia byla jedynym przed
miotem i punktem centralnym, w kt6rym geniusze 
mistrzow niemieckich si~ zbiegaly. Na zasadzie 
jednosilnego poj~cia i uczucia religijnego musialy 
si~ w duszy artysty w ucielesnieniu odbijac owe 
swifJte podania ludu, ktore tenze obok wiary w pier
siach swych zywil; ony bowiem stanowi~ najdro.i
sz~ cz~stk~ jego dzjej6w ojczystych i pojedyn
czych wypadkow ziemskiego zywota, stoj~cych 
niejako w bezposrednim zwi~zku z wyrokami B6· 
stwa. To byl glowny charakter sztuki owczesnej 
w Niemczech. Stary typ germanskiego oblicza, 
z jego pierwotnemi pi~tnami duszy i szczerosci~, 
wiernosci~, poboznosci~ i m~ztwem, odbijal si~ 
wiernie w dzielach artystycznych tego narodu, a 
zwodniczy wplyw podowczas kwitn~cej sztuki 
wloskiej nie zdolal w pocz~tkach tej silnej podsta
wy obalic. Ale coz si~ ostoi przed zapalczywym 

I jakzez pod takiemi zarazliwemi wplywami mo
gla si~ ostac dziewicza narodowosc kraju; <lo kto
rego ta zalotnica ze swem zwodniczem kuglarstwem 
si~ wkradla. Zepsuty smak rokokowy, a z nim za
pami~taly szal, a moze tez modna mania do prze
czystych idealow, rozgoscil si~ naowczas i w Niem
czech. Zniklo wi~c wlasciwe poj~cie i pierwotny 
duch narodowej sztuki, a akademie, na wzor fran
cuzk1ej urz~dzone, staly si~ raczej jej grobem, jak 
zmartwychwstaniem. Zwracano si~ do nasladowa
nia pon~tnych idealow greckich, jak gdyby w tych 
pi~knych idealach ukrywalo si~ wlasne zycie ger
manskiego ludu, jego doswiadczenia, charakter 
dziejowy, jego przeszlosc Iub przyszlosc. Nawet 
Mengs'a wielki talent kroczyl po tej zwodni
czej drodze. Ale na szcz~scie niedlugo cieszy
lo SiQ swem panowaniem to nad~te i CZCZe obra· 
ziarstwo w Niemczech; wkrotce bowiem objawil 
si~ wprost przeciwny kierunek sztuki nie1nieckiej, 
czyli raczej powrot do dawnej zapoznanej prawdy. 
Gothe, Schiller, Herder zblizyli swojemi pismami 
umysl narodu ku ojczystej tresci, a odnowione po
mniki dawnej poezyi, jak np. piesn o Nibelungach, 
staly si~ nowym bodzcem dla mistrzow w zawo
dnictwie tern chwalebnem. Bo i gdziez rna szukac 
nar6d silnej podstawy dla dziel swych poety-
cznych, jezeli nie w narodowosci? To tylko bo
wiem z duszy artysty zstC}pic moze w nieklamliw~ 
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rzeczywistosc, co jest spokrewnionem z jego wla
snem UCZUCiem, CO stanowi CZqStk~ jego wJasnego 
doswiadczenia, co jest jego wlasnq. jazni~, jego du
chowem i cielesnem zyciem; we wszystkiem bo
wiem co wyobraznia w urzeczywistnieniu objawia, 
nie cbod2i ty lko o form~, nle bardziej o mysl, kto
r~ mistrz natchniony we wlasciwej formie przed-

• I • • 

staw1c w1n1en. 

Rozgl~dn~wszy si~ tak polotnie po dziedzinie 
rzezbiarskiej sztuki w poczq.tkach chrzescianstwa, 
a nast~pnie w Niemczech, przyst~pujemy do najno 
wszej epoki, w kt6rej spotykamy szereg znakomi
tych mistrzow, nieust~puj~cych wniczem artystom 
innych narodow, bo zdobyli sobie w dziedzinie 
sztuki wielkie irrii~ i slaw~ swiatowq.. 

Jednoczesnie, albo w pr~dkiem nast~pstwie po 
sobie, kiedy VV"!ochy pyszni~ si~ Canowq., Fran
cya Dawidem, Dania Thorwaldsenem,-w swi~ty
ni sztuki niemieckiej jasniej~ slawne imiona Scblii
ter'a, Schadow'a, Danneker'a, Rauch'a, a nakoniec 
Schwanthaler'a. 
• 

0 tym ostatnim nieco obszernh~j pom6wimy, ma-
j~c jego wizerunek przed oczyma; on bowiem na
lezy do rzfJdu najplodniejszych artyst6w. jezeli Ji .. 
czb~ lat jego zycia z liczb~ prac porownamy ktore 
po sobie zostawil. 

Ludwik Michal Schwanthaler, zmarly dnia 15 li
stopada 184.8 r., urodzi! si~ w Monachium 1802 r ., 
a odebrawszy pierwsze pocz~tki w sztuce rzezbiar
skiej od swego ojca, kt6ry takze byl rzezbiarzem, 
ucz~szczal w 18-tym roku swego zycia do akade
mii sztuk pi~knych w miescie rodzinnem. 

Po kilku latach umiej~tnego ksztalcenia si~, wi
dz~c si~ juz niezawislym, a~ nie zbaczaj~c z wytkniQ
tej sobie drogi w dziedzinie plasty ki, opuscil Mo
nachium i udal si~ do Rzymu, gdzie w 1826 r. pod 
przewodnictwem slawnego podowczas Thorwald
sena ksztalcil si~ lat kilka. Powrociwszy znow do 
Monachium, gdzie juz wlasn~ zalozyl pracowni~, 
w pocz~tkach swego samodzielnego iycia artysty
cznego wypracowal Schwanthaler dla tamecznej 
Glyptoteki 1) kilka rzezb w przedmiocie mitologi. 
cznym, ktore zbudzily powszechne podziwienie i 
zadowolenie krola. 

NastfJpnie wykonczyl do palacu ksi~cia Maksa 

t) Szcze~otow1 opis tego przybytku plasfyki staroiytnej 
dalismy \V Ksi~ dze Swiata za rok 1854, str. 89 i oElstepn. 

(Pr:yp. redak. ) . 

w Monachium plaskorzezb~ przeszlo 150 stop dlu· 
go sci, przedsta wiajq.c~ przesliczny Bach anal , a 
procz tego dwie wielkie plaskorzezby w z abudo
waniu krolewski em, z kt6rych jedna wyobrazala 
ust~p z mitu 'Venery, a druga igrzyska olimpij
skie. Z pomi~dzy wielu rysunkow wykoJ1czonych 
przez Schwanthalera wspomniemy tu tylko o tych, 
ktore posluiyly do malowideJ: sciennych szesciu 
sal w nowym gmachu, tak zwanych uJ'oczystych 
srtlondw, gdzie przedmiot wzi~ty z Odyssei w ca
lyrn swym wdziQku i najglfJbszem artystycznem po
j~ciu siQ przedstawia, a rownie kompozycyq, jak 
najstaranniejszem wykonczeniem widza zatrzymu
je i zachwyca. Do sali Barbarossa-Saal (salaRudo
brodego) wypracowal Schwanthaler plaskorzezb~ 
z dziejow krzyzactwa, do sali zas tronowej modele 
do 12 pos~gow z bronzu, przedstawiaj~cych przod
k6w kr6lewskich z domu bawarskiego. Z tych po
s~g6w najznakon1itsze s~ dwa, mianowicie Otto na 
Oswieconego (des Erlauchten) i cesarza Ludwika 
bawarskiego; w tycb bowiem postaciach dostrze
gamy u Schwanthalera najg!Qbsze studium narodo
wego charakteru i wysokq. znajomosc ojczystych, 
sredniowiekowych ubior6w' w ktorych ci dwaj s~ 
przedstawieni. Rysunek Schwanthalera jest pi~
kny i poprawny, ruchy pelne zycia, a kazdy nast~
pny utwor jego coraz glosniejszem· swiadectwem 
jego niezmordowanej pracy na drodze artystycznej 
prawdy i wdzifJku. Oprocz dopiero pomienionych 
dziel wyszlo z pod mistrzowskiego dluta t ego ge
nialnego mistrza wiele pos~gow pomnikowych dla 
slawnych m~iow Niemiec, jako to:• pos~g Mozarta 
w Salzburgu przedstawiajq,cy tego muzykalnego 
wieszcza w postawie chwilowego natchnienia, 
w przeb6stwionem zachwyceniu. Na postumencie 
czyli u stop kolumny umieszczone s~ w plaskorze
zbie odpowiednie cbarakterowi wyobrazonego mi
strza allegoryczne postacie, odnosz~ce si~ do jego 
utwor6w. Plaskorzezba uzmyslowia zbratanie sifJ 
mnzy dramatycznej z muz~ muzyki (ope1-.q), obok 
ktorych scena muzyki wokalnej piesn urzeczywi
stnia. Z takim samym genialnym pomyslem mistrzo
wskiej kompozycyi wymodelowal Schwanthaler 
pomnikowe posq,gi Jean Paul' a w Beireuth, Gothe'
go we Frankfurcie nad Menem, margrabiego .E'ry
deryka w Erlangen, Kreitmajera w Monachium, 
Ludwika z Hessen, i Karola Fryderyka Baden
skiego w Karlsruhe. Z piaskowcow, kamieni wa
piennych i marmuru wykonywal ten znakomity 
mistrz wiele prac w plaskorzezbie, po cz~sci dla 
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kosciola Ludwika, po CZfJsci dla Pinalrotelri 1) sto- jeszcze ziomknch, jakiemi s~ glosny z i1nienia 
licy bawarskiej i wiele innych dla osob prywa- mlody artysta Henrylr Slatller;- a drugi, moze 
tnych. Ale najglosniejszq. slaw~ zjednaly mu pla- dla zbytccznej swej skromnosci n1alo komu zna- . 
skorzezby na frontonach Wallhali kolo Ra,tyz- ny, ale pelen genialnosci, zarnilowania w sztu
bony, z ktorych jedn~ mianowicie glowno-fronto- ce i mlodzie11czego natchnienia, rokujqcy wielk~ 
w~ wykonal podlug modelu sJawnego Rauch'a, chlubfJ swej rodzinnej ziemi, Faustyn Cenf!.ler, 
drug~ zas, wyobrazaj~c~ bit\V~ ... t\.rminiusa (Herrna- Krakowianin, ktorego bieg zycia po drodze arty
na) przy l esieteutobnrgskim z Rzymianami, podlug stycznego zawodnictwa w krotkich strescimy wy-
wlasnej kompozycyi wypracowal. razach. . 

Z najnowszych utworow jego, celuje plaskorze- Od przeszlo Iat 10 opusciwszy szkol~ sztnk pifJ-
zba zdobiCACa nowy gmach wystawy w Monachium, knych w Kra.kowie, walcz~c z tysi~cznerni prze
przedstawiaj~ca w allegoryi zycie artystyczne ka- szkodami, ktore mu dla braku odpowiednich fnn
planow .sztuki jego ojczyzny. W tej allegoryi od- duszow drog(J do celu zawala!y, pi'!l si~ ten nieu
dajc S ch wanthaler zawod artystyczny swoich straszony mlodzienie(; z niezmordowanem usilowa
wspolziomkow pod opiek~ Bawaryi. W tern osta- niem 0 wlasnych silach do wytkni~tej sobie mety. 
tniem dziele, w lrtorem Schwanthaler, rownie jak Pocz~tkowo w Dreznie, a nast~pnie w Wiedniu 
niesmiertelny Thorwaldsen, przekazuj~ swe prace ksztalcil si~ Cengler pod najznakomitszemi mi
a z niemi i slaw~ swojej ojczyznie, spostrzegamy strzami w rzezbiarskiej sztuce, jakiemi s~ cesarsko
tkliw~ j ego wdzi~cznosc dla kraju co go wydal, krolewski nadworny rzezbiarz l'e1·nlro1~n i Gasse1·, 
ksztalceni~ j ego wspieral i wznosil oltarze sztuki, obydwaj professorowie przy akademii sztuk pi~
na ktorych, mi~dzy ty I~ swietnemi :wiericami geniu- knych w Wiedniu. Prace tego mlodzieticzego ar
szow niemieckich, i Schwanthaler'a wieniec slawy tysty, wykonczane z polecenia jego przewodnikow 
i wi ekopomnej zaslugi w niesmiertelnej swiezosci po najwi~kszej cz~sci dla .Wiednia, swiadcz~ o 
zielenic si~ b~dzie. niepospolitym talenciA naszego rodaka. Dowodem 

Z rozkosz~, ale zarazem z niejak~ zazdrosci~, tego S'! rzezby jego w nowym arsenale wieden
patrzymy na olbrzymi~ pot~g~ sztuki niemieckiej, skim, przedsiawiaj~ce allegoryczne figury jako go
pocieszajqc si~ jedynie t~ powszechn~ zasadq,, ze d!a ,vojny, w postaciach bostw mitologicznych; 
:wszelki geniusz, jakiegokol wiek hCAdi kraju ina- nast~pnie biust professora Schulza, Straznickiego, 
rodu, jako zeslannik niebios naleiy do calego znanego matematyka, a szczegolniej popiersie 
swiata, do calej ludzkosci, a zatem i do nas. z bronzu konsula amerykanskiego zjednaly Cen-

• 

Ale my, co tak malo mamy daru i ztnyslu do glerowi tak wielkie zaufanie w j ego talencie, iz z?-
przekonan kosinopolitycznych, tym pozwolonym stal przypuszczonym do wspolnego wypracowanta 
kommunizmem w slawie sytemi nie b~dziemy. Mu- z mistrzem swoirn Fernkorn'em pomnikowego po-

• 

siemy zatem czekac na wlasnych ziomkow, ktorzy, s~gu arcyksi~cia I(arola. 

aczkolwiek pozniej, ale moze tem pewniej ohok Wyprowadzajctc obecn~ wzmiank~ o Faustynie 
kwitn~cego u nas po dzis malarstwa narodowego Gengler imiQ jego z cichego ukrycia. dopelniamy 
swiezy i pi~kny zasadz~ szczep rzczbiarstwa. tym sposobem obowiC!zku ojc~ystego, i moze t'! mi!~ 

Z tC! otuch~, z upragnieniem wyglt!damy spelnie- otuch~ napelnimyserca naszych rodakow, zeoprocz 
nia pi~knych naszych nadziei po ksztalc~cych sifJ glosnych nadziei Sc:J: j eszeze i skryte, kt6re d~z~c 

. roznemi drogami, nakoniec u swietnego spotkaj~ 
1
) Pod tem ~azwiskiem ~rol.Lud\~ik zaloiyl. przepysz~y si~ celu, a do nich nalezy i pan Sclzubert, bawi~cy, 

gmach w .Monachaum d. 7 kw1etnaa 18:.6 r. w dntu urodzen1a . k m wiadomo obenie w Monachium. 
I . . . . k . h b . J Ja na ' Rafaela, w ce u ustawaenta w ntm naJzna omatszye o razow _ 

niernieekieh. · · · , 
• 

• 

• 
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MIESZKANCY NOWOZYTNtJ GRECYI . 
• • 

Wizeruoek Grek6w .-Zwyczaje staroiytne.-Tance narodo
we.-Zaslubiny.-Zabieglosc Grek(nv.-Przyczyny pr~dk iego 

ich ··rozmnaiania s i~ . -Zmi~szanie mitologii z. chrystyanizmem 
na Wschodzie.- Ustawy duchowienshva greckiego.-\Vfadza 
swiecka patrya'rchy. - Zabobooy Grekow. - Pogrzeby. -
Cmentarz.e.- Obraz panstwa greckiego.-

Grecy maj~ kibic wysmukl~, duze oczy, nos orli, 
usta male. Wyraz ich twarzy pelen jest odwagi, a 
w czarnych oczach blyszczy poj~tnosc. Chod ich 
maw sobie cos teatralcego, ale z tem wszystkiem 
jest naturalny. Jest to moze jedyne plemi~, kt6re
go rysow ucisk nie znikczemnil. 

Twarze kobiet maj~ w profilu te cudne zarysy, 
ktore zwyklismy za wyrazenie idealu uwaiac. Te 
oczy wyraziste, te brwi lekko zarysowane i szcze
golniej pi~kne, jesli zwyczaj namalowywania ich 
so hie nie zrobil z nich jednej pr~gi, te sliczne czar
ne wloay, ten ksztalt glowy, sama ich postawa, 
wszystko to daje nam zywy obraz pos~gow i po
piersi starozytnosci. N~dza nawet, ta zawzi~ta nie
przyjaciolka pi~knosci, nie moze zniszczyc 1ch 
wdzit=Jkow: czarne oczy nigdy swojego blasku nie 
trac~, klassycznych zarysow usta i owal twarzy 
zachowuj~ zawsze swe przesliczne ksztalty. Jest 
to zwyci~ztwo pi<aknosci nad niedolC!. 

Greczynki w Azyi Mniejszej i Turcyi europej
skiej zachowaly prawie zupelnie starozytne zwy
czaje, a ubior ich dzisiaj jeszcze jest takim, jakim 
byl za czasow Herodota. Wlosy splecione w gru
be warkocze otaczajCJ: niekiedy zawojcm, tak jak 
to widujemy na medalach z Pergamu. Szarawary, 
podobne do b?·ake niewiast z l\1ytyleny, o kt6rych 
jest wzmianka w jednym ust~pie Safony, s~ obcisle 
kolo kostki i pozwa1aj~ widziec nog~ niezakryt~ 
ponczoch~ i niekr~powan~ trzewikiem. UzywajC!, 
jak niegdys, pewnego gatunku gliny, cimolea, do 
trefienia wlosow i zmi~kczania sk6ry. 

Taniec ich zwany Romeka, podobnym jest do 
Thesenny, opisanej przez spiewaka Iliady. Figury 
charakteryzuj~ce ten taniec przedstawiaj~ labirynt, 
ktore<Yo tajniki znal sam tylko Tezeusz. Kobiety 
idf! rz~dem, trzymaj11c si~ za paski, za mlodf! dzie-

Ks~GA SwiATA. Cz. II. R. VI. 

wczyn~, ktora je prowadzi powiewaj~c chustk~ 
jak Ariadna, gdy widziala swego kochanka szuka-

J• ~CeO'O sciezki kt6r~by mogl dojsc do niej . Dzie-
b • • 

wczyna to naprzod kroczy, to si~ wstecz cofa1 zwi-
ja ten wieniBc, kt6rego jest najpierwszym kwia-
tem. , 

Romeka wykonywa si~ krokiem mierzonym, kto-
remu spiew z towarzyszeniem kilku instrumentow 
takt nadaje. Taniec ten jest przystojny i wdzi~
czny nad wszelkie wyrazy. Turcy zachowali z tan
cow W schodu tylko baclzanalie, do ktorych przy
miQszali 1ubiezne pantominy bajaderek indyj
skich. 

Terazniejsza Kandiota, inne nasladowanie labi-
ryntu kretenskiego, jest opisan~ w osmnastej ksi~
dze liiady. Spiew, zrazu powolny, ozywia si~ sto
pniowo. Dziewczyna przewodniczCJ:ca tancowi robi 
rozmaite figury. Dziewcz~ta i chlopcy tancz~ z po
cz~tku osobno, wykonywaj~c te same figury; po
tem SifJ l~czq, i tworz~ kolo. Kalimach w swej 
odzie na czesc Delos wspomina ten taniec i utwo
rzenie j ego przypisuj e Dedalowi. 

Grecy maj~ jeszcze taniec wojenny, zwany A1'
nautlra. Wiadomo iz dawniej mieli wiele innych 
tego rodzaju i ze nawet nn wojnfJ szli tancuj~c, jak 
Luzytanie Diodora. 

W A1'nautce przywodzi m~szczyzna i dziewczy
na. M~szczyzna ma w r~ku kij lub batog. Uwija 
si~ przytupuj~c nogtlt i machaj~c kijem, lub kla
szcz~c biczerr1, gdy reszta tancerzy post~puje za 
nim krokiem rownym i spokojniejszym, trzymaj(/:C 
si~ za r~ce. cc Spartanie, mowi Lucyan, mieli ta
niec wojenny zwany I/o?'1nus, w ktorym przywodca 
przybieral postaw~ wojowniczCb, a dziewczyna 
szla za nim krokiem skromniejszym, by oznaczyc 
pol~czenie sily z umiarkowaniem." 

Czasnmi lirnik orszakowi przywodzi, a tancerze 
za nim id~, w takt do muzyki zastosowany. Atene
usz tak opisuje Opope}fJ, rodzaj ta:rlca bardzo upo
wszechnionego za jego czas6w. 

Grecy Azyi Mniejszej tancz~ jeszcze Py1·1 .. z"k~ 
z puklerzem, na ktorym pi~sciami takt w!bijaj~. 
Skoki i ruchy gwaltowne s~ cech~ . tego boJowego 
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cwiczenia, przypominaj~cego nuzw~ imi~ slawnego Gorgon a odwazyla si~ zawrzec powt6rne zwil!zki 
krola Epiru, ktory mial j e wymyslec lub upo- z Ebalusem. • 
wszechnic. Xenofon, mowi~c o Trakach tancuj~- Gra w kr~zek, w ktorej starozytni Grecy rozwi
cych na uczcie Seutesa, powiada ze m~szczyzni jali cal~ sil~ swych r~k, przechowala si~ u ich po
poskakiwali przy odglosie fletu i wymierzali so hie tomkow. W yst~pujl!CY w szranki zapasnik bierze 
ciosy, od ktorych zr~cznie zaslaniali si~ pukle- w praw~ r ~k~ kr~zek, trzyma go rowno z glo
rzami. w~ i biegnie tak do celu. Kto najdalej rzuci, ten 

W tancu ztodzie}ow hersztowie zebrani w kolo wygrywa. 
lew~ rfJk~ obejmuj~ za szyj~ swoich towarzyszow, Zapasy r~czne takie, jak teraz cz~sto widziec 
praw~ za pas zakladaj~ i kolysz~ si~, robi~c coraz I mozna, s~ niezawodnie zabytkiem igrzysk olimpij
szybsze kroki miarowe. 1V ~rod najzawzi~tszej tej skich: atleci, ubrani w krotkie spodnie, post~puj~ 
mozolnej kr~taniny daj~ sifJ s!yszec dzikie okrzyki ku sobie, krok za krokiem takt wybijaj<!cl przy
przy halasie muzyki odpowiedniej. Dla urozmaice- bieraj~ rozmaite postawy, zapalaj~ si~, wyzywaj~ 
nia tego ta11ca, lq,cz~ go czasem z PJJ1Tilrq, godz~c'! i rzucaj~ si~ na siebie. Tu dopiero rozwijaj'! to si
si~ z nim najwyborniej. Potem udaj#!- szukanie zlo- lf2, to zrQcznosc naprzemian, to jedno i drugie za-
dziej6w, udaj~cych ze swej strony ucieczk~, a gdy razem, az nakoniec jeden z nich pada na ziemi~ i 
ich zlapi~, prowadz~ z tryumfem. Xenofon w Od- wyci~ga r~k~ do wspolzawodnika., na znak podda
W'rocie dzieSitJciu tysir:: cy mowi 0 tancu zlodziejow nia si~. 
bardzo do tego podobnym, a wykonanym przez Grecy s~ i dzisiaj z charakteru tern, czem byli 
Grekow nad brzegami morza Czarnego, dla uczcze · przed trzema tysi~cami lat: zapalaj~ si~ na jedno 
nia powrotu z wyprawy na Persow. Taniec w kol- s!owo i zawsze s~ chciwi nowinek. Patrz~c na nich 
ko, trzymajq.c si~ za r~ce, upowszechniony wsz~- z daleka, kiedy gaw~dz~, zdaje si~ jakby si~ tam 
dzie, j est opisanym przez wielu starozytnych pisa- najwazniejsza narada toczyla, a oni rozmawiaj~ 
rzow. ))Tiady, mowi Pauzaniasz, lC!CZq, si~ z ko- sobie 0 pogodzie, 0 codziennych sprawach, 0 pro
bietami delfickiemi, by odbyc razem pi elgrzymk~ jektach na jutro. Zywosc ich wrodzona ubarwia 
na gor~ Parnas, i cz~sto si~ w drodze zatrzymuj~ by najprostsze opowiadanie; Jubi~ takie nasladowac 
tanczyc w kolko, trzymaj~c si~ za rqce.'' Toz samo osoby 0 ktorych mowiq,. Niezmiern~ maj~ latwosc 
dziej e si ~ dzisiaj przy wszelkich pielgrzymkach. obrazowania i porown.an, a przysi~gi sypi~ jak 

Obchody weselne u Grekow przecitlgajq, si~ dni z r~kawa. 
kilka. W wiliq, slubu przyjaciolki prowadz~ pann~ Lubi~ sprzeczki, jak za czasow Achillesa, a gniew 
mlod~ do kq.pieli, jak w komedyi ArystofanaZg oda. swoj tak malowniczo objawiajt!, ze tylko podziwiac 
Pochod malzonko w odLywa si~ dzis j eszcze tak, ich mozna. Ci co im zaprzeczaj~ odwagi, chyba 
jak go H omer opisal: ,Gromady mlodzie:i:tcow id~ ich nie znaj~: Turcy oceniaj~ ich sprawiedliwiej 
przed orszakiem weselnym, spiewajq,c wesole pie- pod tym wzgl~dem. 

Sni, a dalej inni tallcuj l!-. Kobiety, zwabione cieka- Pr6ZnoSC i zamilowanie w strojach posuwajl! do 
wo.Scil!-, przygl~dajl!- siQ wszystkiemu przeze drzwi ostatecznoSci; i to jeszcze spuScizna po naddzia- . 
z najwi~ksz em zaj~ciem. Jl Pochodnia hymenu, dach, a przyklad TurkOw m6gl tylko podsycaC to 
tak cz~sto opiewana przez poetow, nie poszla wrodzone usposobienie. 
w zapomnienie u dzisiejszych Grek 6w; niosl!- jl!- Zachowuj~ dot~d goScinnoSC, jakiej ju.Z Turcy 
przed nowoZeDcami i pal~ potem w ich sypialni. nie majl!. W kai dym domu j est uroczystoSC gdy 
J eSli zgaSnie przypadkiem, uwaiaj~ t o za zl~ wrO- goSC zawita i dajl!- mu miejsce najlepsze. Lubi~ 
zbe i pilnie t ego unikaj~ . Kilka j eszcze dni po trunki i cz~sto przebierajl!- w nich miarQ; kaZde tez 
Slubie schodzi na zabawach i tallcach. Sprowadzo- prawie zebranie koflczy siQ pijatyk~. Tak zwane 
ne blazny zabawiaj~ towarzystwo figlami i Jamane- mocne glowy wyzywajl!- siQ kto kogo przepije. 
mi sztukami. Opis takich samych obrzQdOw znaj- Agamemnon w Iliadzie winszuje Idom enowi, Ze 

dujemy w Homerze. dusZkiem, tak jak on, puhar wychyla, gdy inni za-
Rzadko bardzo si~ zdarza, zeby Greczynka szla ledwo usta maczaj~. 

drugi raz za mq,z. Pauzaniasz powiada ze dawniej Mlodzi ludzie zawsze s~ zakochani, lub gotowi 
by!o to wzbronionem i ze najpierwsza dopiero si~ zakochac, jak prawdziwi potomkowie tych Ko-

• 
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ryntian, co kr~cili sobie karki dla uleczenia si~ 
z milosci. 

Jakkolwiek teraz znakomitych artyst6w nie ma
j~, posiadaj~ jednakze uczucie pi~kna. Dosyc jest 
widziec ich koscioly i przebie~z gory, dosyc zwi
dziec fabryk~ prostych garnk6w, by uznac w nich 
potomk6w Fidiasza. Budownictwo z drze,va nie 
daje pola rozwini~cia si~ dla geniuszu architekty; 
a jednak wposr6d tych gruz6w i zwalisk ukrywa 
si~ niejedno znakomite dzielo rzezbiarskie. 
J~zyk grecki, jakkolwiek znacznie zepsuty, po

siada jednak zawsze swoj~ dawn~ spiewnosc, i slu
chaj~c Greka deklamuj~cego mow~ Demostenesa, 
spiew Anakreona, 1nb swietny opis spiewaka Ilionu, 
dopiero si~ pojmuje jak to niegdys m6wca m6gl 
calym opanowac ludem, przez samo czytanie swo· 
ich utworow. Wielu Grek6w pisze i m6wi j~zy
kiem staroiytnym z poprawnosci~ godn~ swie
tnych dni Aten i mogloby si~ wsp6lubiegac z naj
slynniejszemi m6wcami europejskiemi. 

Grecy Azyi Mniejszej nie maj~ moze tyle ener
gii co Greny pelopenezcy, macedonscy i traccy, 
lecz· maj~ r6wnie zyw~ wyobrazni~ i bystry umysl. 
Rz~d turecki nie potra:fil st~pic tych wrodzonych 
zdolnosci. Zwyczajami zblizaj~ si~ wi~cej do Tur
kow, lecz odroiniaj~ si~ od nich wrodzon~ zywo-
sci~. Dowcip, wesolosc przebija si~ w J\:azdej ich 
rozmowie, i podziwiac nalezy t~ lekkosc dziedzi
czn~ calego narodu. 

Charakter Grek6w w gruncie jest zawsze ten 
sam jaki by! w najodleglejszej starozytnosci, i po
dr6znik-.filozof widzi tam plemi~ bohater6w pod 
rdz~ niewolnictwa, jak rozpozna stary pomnik mi
mo rdzy wiekowej. 

Cofaj~c si~ w swietne czasy historyi greckiej, wi
dziemy ze dzialanie rz~dow pierwotnych mialo 
dzielnego sprzymierzenca w·samym klimacie, za
ch~caj~cym raczej do uiywania, nizli do pogardy 
zycia. 

Wplyw upadaj~cego Rzymu, niedol~ztwo cesar
stwa wschodniego, zakorzenienie si~ zbytk6w, 
wszystko to musialo koniec-koncem zniewiescic 
dusze oiywiane niegdys z~dz~ chwaly i swobody; 
rz'!d dzisiejszy i koniecznosc pracy przywracaj~ 
im hart dawniejszy. 

Utrzymuj~ niektorzy iz Grecy s~ nikczemni; nic 
naturalniejszego: przemoc ich uciemi~ia. Nie o to 
jednakze idzie jedynie czem s~, lecz i 0 to czemby 
bye chcieli. Pewien wielki pisarz powiedzial, ze 

sama ch(Jc wydobycia si~ z ponizenia, jest juz jak· 
by oswobodzeniem si~ z niego. 

Niema podohno ludu, kt6remuby w pierwjast
kach nie zarzucano dzikosci, zlej wiary, chci wosci, 
i zarzuty podobne zdnj~ si~ zupelnie uzasadnione
mi; lecz jestze konie cznym zt~d wniosek, ze i 
ich potomkowie te same maj~ wady? Dzisiejsi Gre
cy sq. tern, czem wiele narod6w bylo w "tviekach 
srednich, ltiedy sama tylko sila urz~dzala mi~dzy 
ludzmi stosunki; dla nich zaczyna siQ dopiero epo· 
ka odrodzenia Nie powinnibysmy o tem przynaj
mniej zapominac, ze oni to zapoznali Europ~ ze 
sztukami pi~knemi i sluzyli j ej, przez wi~cej niz 
osm wiek6w, za wal obronny. 
Obwiniaj~ ich o oszustwo; lecz slabi uciekali si~ 

po wszystkie czasy do podst~pu, by unikn~c prze
mocy silnego. Turcy dali Grekom przyklad okru
cienstwa, !amania przysi~g, rabunku; Grecy uzy
waj~ dzis wzgl~dem nich prawa odwetu, ci~gn~c 
z nich korzysci. Czuj~ jak~ wyiszosc maj~ nad 
swemi niedo t~znemi pan ami i pyszni~ si~ t~ prze
bieglosci~, kt6ra si~ im w zwyczaj zamienia. 

Tureccy handlarze tak samo s~ chciwi jak grec
cy; lecz ci ostatni oszukuj~ tak zr~cznie, ze po
szkodowany smiac si~ z tego musi, gdy przeciwnie 
Turcy nigdy nie zartujC!, i obdzieraj~c wyst~puj~ 
jeszcze z obelgami i pogro.ikami. 

Niektorzy zarzucaj~ Grekom niewdzi~cznosc 
wzgl~dem rzCA-du. Z tego zarzutu zdawaloby si~ 
.ie rz~d wchodzi w ich zazalenia i wynagradza im 
wszelk~ krzywd~, jak~ przypadkiem miec mog~. 
Tymczasem w Turcyi kupuje si~ zar6wno wy
roki s~dziow, zeznania swiadk6w, jak wzgl~dy 
wy.iszych urzfJdnik6w. 

Srozsza niewola niz j~ Grecy znosz~ pod ber
lem otomanskiem bye zapewne moie i bywa na 
swiecie; lecz ucisku bard~..iej ponizaj~cego trudno 
sobie wyobrazic. Pan Urquhart, pisarz bardzo dla 
Turcyi .iyczliwy, przyznaje wszelako ze wzgarda 
z jak~ muzulmanin najzacniejszego 'rajasa przyj
muje, jest moze jedn~ z gl6wniejszych przyozyn 
nienawisci Grek6w wzgl~dem Turkow. Tenze sam 
pisarz daJe nam opis straszliwy, a zawsze prawdzi
wy, okrucienstw popelnianych przez Turk6w 
w wioskach chrzescianskich, przesladowania wszy
stkich mieszkanc6w za wystfJpek spelniony przez 
jednego z nich, tak iz ci musz~ nieraz opuszczac 
gromadnie swoje domostwa, by unikn~c barbar?.yri
skich naduzyc. Pan .u rquhart opowiada dalej jakie
mi szatanskiemi sposobami poborcy podatkow wma-
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wiaj~ w wiesniak6w i cale gminy j~kies zaleglosci, 
zeby miec pozor odarcia ich z ostatniego grosza. 
Dodaje przytem ze po wsiach nie s}ychac prawie 
o zbrodniach, i chyba si~ ich dopuszczaj~ ci wJa
snie sami, co maj~ prawa pilnowac. W Ironstan
tynopolu samym bardzo cz~sto si~ zdarza, ze ja
wnie i otwarcie urz~dnicy zabijaj~ chrzescian bez
karnie. 

Grecy posiadaj~ uczucia b~dq.ce zaszczytem ludz
kosci: wdzi~cznosc ich dla Rossyi jasno tego 
dowodzi. Dla Turkow nawet muj~ niekiedy pra
wdziw~ przychylnosc: nieszcz~sliwy ich obronca 
Khatib- Oglu, zatllordowany przez Khozrew- pa
SZfJ w 1822 r., do dzis dnia z zalem jest wspomi
nany, a jego cnoty i nieszcz~scia przechowuj~ si~ 
w piesniach rybackich. · 

Grecy maje} zwykle wi~cej dzieci niz Turcy, 
gdyz wzbronionem im jest wielozenstwo i dlatego 
najprostszy wyrobnik moze si~ ozenic tak samo jak 
najwi~kszy bogacz. Zony ich ~~ towarzyszkami, 
nie zas niewolnicami. Wychowanie dzieci j esttak
ze odmiennem: nie wykrzywiaj~ im serca, nie za. 
bijaj~ umyslu. Zaraza i cboroby endemiczne mniej 
czyni~ mi~dzy niemi, niz mi~dzy Turkami zni
szczenia , bo zacl1owuj~ pilniej wszelkie srodki 
ostroznosci. Chociaz przeci~ieni S CJJ wi~kszemi niz 
muzulmanie podatkami, mniej cierpi~ n~dzy, bo 
s~ przemyslni i umiej~ sobie zaradzic . Mjeszkaj~, 

ubieraj~ si~ , zyj~ lepiej od swych zdobywc6w. Nie 
by li nig dy zaciq.g ani do w ojska; to t ez plemi~ ich 
jest silne, pomimo nieszczfJSC i ucisku, gdy tym-
czasem Turcy niedol~zniejq. i coraz s~ mniej liczni. 
Jesli wi~c dlugo jeszcze sultan b~dzie rz~dzic tym 
krajem, moze bardzo skoJ1czyc si ~ na t ern, ze nad 
samemi tylko chrzescianami panowac b~dzie. 

Poniewaz religia nakazuje Gr ekom duio i bardzo 
surowych postow, umiej~ wi~c poprzestac na tak li
chein jadle, ze zt(!.d uroslo przyslowie, iz Gte!r tam 
nawet sz'~J wyi ywi, gllzie osiot z g lodu zdycha. 

,. 

S\vi~ta doroczne, szGzegolniej W ielkanoc, obcho· 
dz~ uroczyscie i podobnie jak w Rossyi. I\:osciel
ne Alleluia i wyrazy powtarzane przez wszystkich 
Chl~istos aneste! (Chrystus zmartwyc~wstal) s~ ha. 
slem powszechnej radosci i uczt ogolnych. Zamiast 
naszego Boi ego Ciala, obchodzq, w Grecyi swz'eto 
wiosny, lub szcieto jaskdtek, przypadaj~ce w maju. 
Na wyspie Rodus bylo we zwyczaju, ze w dzien 

• ten dzieci si~ zbieraly i zast~powaly drog~ prze
chodniom, z~dajC!C od nich datku. 

Ze wszystkich swi~tych swi~ty Eliasz prorok 
jest u Grekow we czci najwi~kszei, rownie jak i 
u Turkow. V\1.,. piesniach naboznych nazywaj~ go 
gromowladnym, straszliwym , piorunem ~ Bozym 
i t. d., co wszystkp przypomina niezmiernie sta
roiytnego Jowisza, ktorego swi~ta przypadaly' 
rownie jak teraz dzien sw. Eliasza, podczas zniw, 
kiedy burze s~ najstraszniejsze. 

Grecy podbici przez Rzymian nosili ich imifJ 
wi~cej jak dziesi~c wiekow. l{onstantynopol byl
by prawdopodobnie unikn~l swego smutnego Io
su, gdyby w czasach poprzedzaj~cych jego upadek 
patry~rchowie nie byli si~ stali pot~zniejszemi od 
cesarzow, a zakonnicy liczniejszemi od wojska. 
Mahmud II, ktory byl rownie przenikliwym, jak 
dobrym wojownikiem, poznal Grekow dokladnie 
i doszedl prawdziwej przyczyny ich oslabienia i 
upadku. Postanowil utrzymac icb w karbach, pod
daj~c pod nieograniczon~ wladz~ patryarchow. Ta 
to polityka podyktowala slawny· ow hatti-sze'I'?Jf, 
ktory Grecy uwazaj~ za swoj~ kart~ konstytucyj .. 
n~, a na ktory uskarzajfbc si~ Turcy okazuj~ wi~
cej zlosci niz rozwagi. 

Mahmud Il ustanowil partyarch~ zwierzchni
kiem nad Grekami, prezyduj~oym w synodzie i naj
wyzszym s~dziq, w sprawach cywilnych. U wolnil 
go zupelnie od haraczu, ktorego nie plac~ takie 
czlonkowie synodu, skladajq.cego si~ z dwunastu 
metropolitow, ustanowionych jako najwyisza rada. 
narodowa. 

Tym rnetropolitom i patryarsze sluzy prawo po
bierania corocznych kontrybucyj od ksi~zy i pa
rafian. W ojsko i urz~dnicy tureccy maj~ rozkaz 
pilnowac wyl{onywania wyrokow duchowienstwa 
i dopomagania im w sciqganiu podatkow. 

W szystkie wi~c l{orzysci lzatti-sze?·yfu przypa
daj~ dla ducbowienstwa: pravva i przywilej e jego 
s~ tam okreslone i zawarowane; o reszcie narodu 
jest tam tylko ta wzmianka, ze rna sluzyc i plaeic. 
A j ednak lud caJy przywi~zanym jest do praw 
tych, bo ony mu dajCJJ jakis rodz::tj rz~du narodo
wego i uwalniaj~ go w wielu razach od stycznosci 
z administracy~ tureck~. 

Z postanowienia Mahmuda wybieraj~ patryar
ch~ deputowani od duchowienstwa i od narodu; 
lecz to ust~pstwo rna jedynie na celu utrzymanie 
nieporozumien mi~dzy Grekami i jest jakby m~tn~ 
wod~, w ktorej rz:}d i urz~dnicy nieraz wielkie po- . 
lawiajq, ryby. · 
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DuchowieD.stwo greckie d~ieli si~ na dwie kla~
sy: jedna z nich zlozona jest z mnic~6w i dyg~1,~ 
tarzow duchownych, i ci s~ bezzenn1; d.o drugteJ 

• • 
tylko zostanie . wyklQty, opuszczaJ~ go wszyscy 1 

musi pokutowac u drzwi koscielny~h. . 

nalei~ ty lko tak zwani popi, ks1fJza zonact. . 
Patryarcha nosi, rownie jak papiez, tytul naJ-

Patryarchowie, biskupi i tak .z,w~m p1·~~sto~, czyh 
proboszcze nie mog~ si~ ze.ni~ 1 wyb1:ran1 zw_y. 
kle bywaj~ w posrod zakonn1kow, czyl1 Bazylia-

, • • • •t • I • 

wyzszego kaplana i ojca swi~tego.. Dochod! rna 
ogromne. Do niego nalez~ spadk1 po ar_cybJs~,u
pach, biskupach, ksi~zach niezonatych 1 pob~e~a 
do tecro coroczn~ danin~ od calego duchowien
stwa. 

0

Dochody niestale pochodz~ z pewnycb usta
nowionych oplat za chrzty, Sluby, r~z~ody,. s~dy 
cywilne, pogrzeby i z oplat za wysw1Qcan1e ka-

planow. 
Kiedy patryarcha celebruje, n:a ~a. sobie purpu

r~ i koron~ cesarz6w byzantynsk1ch: . W ok~lo 
tronu na ktorym zasiada stoj~ metropol1c1 sklad~J~
cy synod i wyzsi urz~dnicy kosciola~ ja~o to: wi~l
ki kanclerz, wielki piecz~tarz , w1elk1 skarbnt~, 
protonotaryusz, wielki inspektor, intendent, archi-

mandryta, archontowie i t. d. 
Jako s~dzia najwyzszy w sprawach cywilnych, 

patryarcha zasiada d wa razy na tydzien w 1-.adzi~ 
u1·oczystej, zbieraj'!cej siQ w jego palacu. Wyrok1 
jego moglyby nie bye ostatecznemi, gdyz stro~om 
sluzy prawo odwolania si~ do s~dow turecktch; 
lecz zwykle przyrzekaj~ ony z gory iz si<a podda
dz~ wyrokowi glowy kosciola. 

Wielki inspektor prezyduje w 1nalej 1"adzie, l(to-
rej glownem ZUjQCiem jest zalatwianic sporow fa-
milijnych. 

Wymiar sprawiedliwosci stanowi jedn~, .z glo
wnych gal~zi dochodu patryarcby. Od, k.azdeJ sp~a
wy pobiera aziesi~ty procent wa:to.~Cl prze~IDIO· 
tu spornego; ale musi za ten przyw1leJ oplacac por. 
cie 300,000 piastr6w. . 

S~dy kryminalne z prawa nie nalez~ d?. n1ego; 
lecz rzadko si~ zdarza zeby Grecy staw1l1 przed 
s~d tnrecki zlodziej6w i zbojcow swojego w~zna
nia. Tacy l)rzest~pcy skazani zwykle bywaJ~ do 
ciezkich robot i na proste zq,danie patryarchy 
pr;yjmowani s~ do arsenal ow, gdzie pracuj~ w lan
cuchach. 

now. Popi nie mog~ rownleZ zenJC Sl~ po wyswi~-
cenin, ale zatrzymuj~ swe zony, jesli wprz6d by.li 
zonaci. Grecy opieraj~ sj~ w tern na przykladz1e 
apostol6w, ktorzy nie rozwodzili si~ ze awemi zo
nami przystaj~c do Pana Jezusa, ina tem ze Je
zus Chrystus, upowazniaj~c ich do nauczania swej 
wiary, nie zapytal czy s~ zonaci, czy tez bezzenni. 

Dochody proboszczow skladaj~ si~ z kwest, 
chrztow, slub6w i t. d. Nicmniej przynosi im za
prowadzony zwyczaj swi~cenia co miesi~c do
mow' gruntow i samychze para£an. 

Popi dziel~ siQ na dwie klassy: jedna jJneu1nati
!ros czyli spowiednikow, drugaeplzeme'l·ios czyli nie
stalych. Spowiednicy umawiaj~ siQ z penitentami 
i zyj~ z oplat za rozgrzeszenie. Inni ksiQ.Za maj~ 
tylko dochody ze mszy odprawianych i z robocizn 
odst~powanych im przez proboszczow. 

Tak zwani p1·ymasy pilnujC! odbioru dziesi~cin, 
kwest i St1 satelitami wyzszych duchownych. 

w ogole ksiQia niebardzo SG1 oswieceni. Nie
ktorzy z nich posiadaj~ tyle nauki, ze byliby za
szczytem kaidego duchowienstwa. Pochopnosc 
do oglaszania Pisma swi~tego w j~zykn zwyczaj
nym zbliza ksi~zy greckich do protestantow. l\1no
gosc obrz~dkow i ciq,gle posty, cz~ste exorcy
zmy j ro~maite pobozne cwiczenia, utwierdzaj~ce 

w bojazni Boskiej, zajmnjq, tak dalece umysl ludu, 
ze nie zostawiaj~ mu czasu do poznania i zgl~bie
nia zasad moralnosci ewangelicznej, ktor<J: znaj~ ty 1· 
kopowierzchownie; to tez zdarza si~ nieraz ze zbro
dn~arz s~dzi sj~ mniej przest~pnyn1 od takiego co 
post prze!amallub swi~to naruszyl. 

Metropolici idq, za przykladem patryarchy ek~
menicznego i ci~gn~ tez niemale dochody z admi
nistracyi sprawiedliwosci i ze sprzedazy posad d~
chownych. B~d(!ce w ich mocy klq,twy stanowu~ 
rowniez cz~ I c dochodu. Grek kazden drzy na Sa· 

mo wspomnienie klq,twy (aphorismos) i gotow po
niesc najwi~ksze ofiary aby jej unikn'!-c; bo jak 

Grecy maj~ mnostwo zabobon6w, tak niedorze
cznych jak bajki naszego ludu o wilko!akach, 
o czarownikach i wszelkich guslach. Przyczepia
j~ na przykladna swi~tych wodotryskach (ays1nas), 
lub na drzewach zwanyeh swi~tojariskiemi, ka
walki materyi maj~cej reprczentowac chorob~ oso
by ofiarujq,cej. U wazaj~ za op~tanych ludzi tkni~
tych wielkq, chorob~ i bij~ ich z calej sily, zeby 
wyp~dziC' diabla co ich dr~czy. Podobniez radz~ 
sobie z hypokondry kami: exorcyzmuj~ ich, bijq,c 
przy oltarzu, a pozniej zostawiaj~ roci~gni~tych 
na posadzce w kosciele, zeby kr~i~cy w okolicy 
diabel stracil slad swojej ofiary i zmuszonym byl 

• 
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odleciec. Co slowo zaklinaj~ si~ na Boga i na sw~ 
dusz~, lecz nie smi~ nigdy wspomniec czarta, chy
ba tylko w kosciele, dok~d on niema przyst~pu. 
Chc~c kogos przeklinac, mowi~: ,~Niech ci~ porwie 
ten co zt~d jest daleko!'' 

Rybacy wzywaj~ zawsze swi~tego Jerzego, pu
szczajq,c si~ na morze; lecz jak tylko 'viatr pr~eci· 
wny si~ zerwie i polow jest niepomyslny, zaczy
naj~ miotac obelgi na tego swi~tego!' przezywaj~c 
go ztodziejem sucha1"0W(paximado klefti). Imienia 
swi~tego Eliasza i Najswi~tsz~j Panny wzywaj~ 
w kazdej okoliczno~ci. 

... 

Liczb~ pie6 uwazaj~ za nieszcz~sliw~, i kiedy jCA-

musz~ wymienic, uzywaj~ omowien takich, jak my 
mowi~c o rzeczach nieprzyzwoitych. Znakiem n~j
wi~kszego przeklenstwa jest ukazanie pi~ciu pal
cow w g6r~ wzniesionych. To nam objasnia ustQp 
z And1,.yany Terencyusza, w kt6rym jedna z wyst~
pujf!.cych osob m6wi, podnioslszy r~k~ do gory: 
Ecce tibi dono quinque, ( Ot6z daruj~ ci pi~cl) Widzie
my wi~c ze rozwi~zania niejednej zagadki trzeba
by szukac w odleglej staroiytnosci. 

Grecy wyci~gaj~ sobie wrozby z najmniejszych 
przypadkowych wydarzen, i tak: kiedy ogien pry
ska, to znaczy przybycie oczeki~"anej osoby, i t. p. 

Matki zawi~zuj~ dzieciom cz.erwone wst~iki lub 
nitki na r~ce, zeby je uchronic od przypadku. 
Mamki i nianki maczaj~ palce w brudnym osadzie 
pozostaj~cym w wannie po k~pieli i znacz~ tern 
niemowl~ta na czole, zeby je od uroku zabezpie
czyc. Czosnek i inne talizmany zawieszone na 
szyji dzieci~cia chroni~ je takze od zlych oczu. 

W kilka dni po urodzeniu si~ dziecka zajmuj~ 
si~ przyj~ciem czterech mir czyli wieszczek dobro
czynnych, maj~cych mu skladac swe dary. Obwie
szaj~ sciany pokoju najpi~kniejszemi kwiatami 
i dywanami; kolebk~ stroj~ we wszelkie koszto
wnosci jakie tylko s~ w domu, zachowuj~c przytem 
najwi~ksz~ ostroznosc, zeby nie sploszyc oczeki
wanych niewidziatnych. Gdy si~ juz skonczy po
rz~dkowanie, wszyscy zasiadaj<! w kolo na kana
pach i siedz~ nie ruszaj~~ si~ przez siedm mjnut, 
podczas ktorych wieszczki niby zjawiaj~ si~ przy 
kolebce. Potem nios~ dziecko do chrztu do ko
sciola. 

Chrzest nie ogranicza si~ u Grekow, tak jak 
u nas, na zlaniu glowy wod'!, lecz odbywa si~ 
przez zanurzenie zupelne w naczynie wod~ napel
nione. Konczy si~ temi slowy kaplana: >,ldz, moj 
synu, juzes oczyszczony!'' 

Chrystyanizm wytfJpil owo slawne starozytne 
wroi.biarstwo greckie, Iecz nie zdolal nietylko 
zniszczyc, ale nawet oslabic wiary w sny. Grecy 
nowozytni maj~, tak samo jak ich przodkowie, 
przepisy na tlumaczenie snow i uciekaj~ si~ do nich · 
z najwi~ksz~ wiar~. Najcz~sciej stare kobiety z te-

• • 
go s1~ utrzymuJ~· . 

Zle sny tlumacz~ si~ zawsze na dobre, a dobre 
• • przeciwnie. 

,)Dawni Grecy, m6wi pewien historyk, zamilo
wani byli w snach, i na tej zasadzie, ze gdy zol~· 
dek pusty, glowa najpelniejsz~ jest urojen, po
wstrzymywali si~ od jedzenia, zehy miec sny nie· 
mile.<< I dzisiejsi Grecy usposabiaj~ si~ surowemi 
postami do smutnych snow. Dziewczyna pragn~ca 
wysnio sobie m~za, zjada na noc tylko jedno bar
dzo slone ciastko i nie pije potem wody. Klad~c 
si~ spac zawiesza sobie na szyji w woreczku trzy 
kwiaty, albo wsuwa pod poduszk~ trzy kl~bki 
roznokolorowe' oznaczaj~ce mlodego chlopca, 
m~szczyzn~ w srednim wieku, lub starego; jakiego 

·najpierw nazajutrz obudziwszy si~ z pod poduszki 
wyci~gnie, takiego j ej los przeznacza. 

Wielobostwo greck.ie uosabialo sily natury 
w mnostwie duchow opiekunczych: kazden d~b 
mial swoj~ hama.dryade , kaiden wodotrysk sw~ 
nereidc. Dzisiejsi Grecy pozapo1ninali nazwisk 
tych bogin; zachowali jednak w pami~ci wielk~ 
cz~sc wyobrazen dawnej mitologii, Iecz odnosz~ je 
do zjawisk nier6wnie pozniejszych niz te jakie ony 
pierwiastkowo, poetycznie czy religijnie, przed
sta·wialy. I tak: nazw~ j~dzy ( eumenida) nadaj~ 
morowemu powietrzu, ktore dopiero ,razem z Tur
kami u nich si~ pojawilo. Cz~sto takze mi~szaj~ 
w jedno kilka fikcyj niegdys r6znych zupelnie: mlo
de' pi~kue dziewice na kozich nozkach maj ~ na 
przyklad ci~gle tancowac na wierzcholkach gor. 
Widocznie jest tutaj zespolenie gracyj z satyra-

• mi. 
Grecy zachowuj~ tez wiele dawnych zwyczaj6w 

przy grzebaniu umarlych. jako to: obmywanie cia· 
la po smierci, ustawianie go w sieni nogami do 
drzwi, jak mozna najkr6tsze trzymanie niepogrze
hanego trupa, najmowanie placzek, kt6re wyspie
wuj~, zawodz~c pochwaly zmarlego. Caly orszak 
zalobny post~puje zupelnie takim porz~dkiem, jak 
to jest opisanem w pierwszej scenie Andryany. 
J{:obiety i dziewcz~ta z rozpuszczonemi wlosami 
id<! tuz za trumn(! m~ia lub ojca, glosno placz!!C 
i wyrzekaj~c Matka idzie takze za trumn~ swoje. 

f 
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go dzieci~cia, bo cala publicz.nosc musi bye swiad
kiem ostatniego pozegnania. 

Tradycyjna uczta pogrzebowanie poszla rowniez 
w zapomnienie. Najblizszy krewny musi sifJ ni~ 
zajmowac, jak za czasow Demostenesa, i na tern 
si~ konczy obrz~dek. 

W dowa oplakuje dni kilka m~za swego ze swe
mi przyjaciolkami. Opiewaj~ jego zalety i czfJsto 
pospi~ si~ z tych placzow. Stacyusz powiada ze 
niewiasty z Argos oplakiwaly umarlych w teni.e 
sam sposob. W Eurypidesie reprezentant ludu nie
chce wierzyc w zgon ... ~\Jcesty, gdyz nie widzi wo
dy do obmywania ciala i nie s!yszy krzyku kohiet 
,zwyczajnych oznak zaloby." 

Sw. Jan Zlotousty naganial te najemne placzki 
i cale to przesadne okazywanie zalu na zewn~trz. 
,,Okazujecie wasz smutek, mowil do Greczynek 
swojego czasu, halasuj~c i skacz~c jak bachantki; 
nie obrazaciez przez to Pana Boga?" 

Slowa swi~tego Jana byly, jak widziemy, glo
sem wolaj~cego na puszczy. 

Na grobach zwykli Grecy klasc plaski kamien, 
na ktorym wyrzni~t e s~ godla zatrudnien zmarle
go. Zwyczaj to bardzo starozytny. ,,Meniska, mo
wi Safo, kaza}a wyryc siec i wioslo na grobie swo
jego syna, ktory byl rybakiem." W Odyssei cien 
Elfenora mowi do Ulysesa: ,,Nie zapomnij polozyc 
na moim grobie wiosla, coby wskazywalo moj 
stan przechodniom:" Archimedes prosil, podlug 
Plutarcha, swoich rodzicow, z.eby mu wyryli na 
grobie cylinder i glob us. 

Podczas swi~t wielkanocnych Grecy udaj~ si~ 
gromadnie na cmentarze i oplakujq, tam utrat~ 
swych krewnych, prz yjaciol i swojejwolnosci. , Czy. 
nimy tak, mowi Arjstoxenes, jak Posydonczycy. 
Oni byli niegdys Grekami; lecz gdy popadli w bar .. 
barzyrisk~ przemoc Rzymian i zmuszeni byli zmie
nic .obyczaje, wybieraj~ sobie dzieri najuroczystszy, 
zeby si~ zbierac na cmentarz i plakac tam nad 
swem nieszcz~sliwetn terazniejszem polozeniem. (( 

Niejednokrotnie dowodzono ze Grecy pozost~
wieni samym sobie niezdolni byliby uorganizowac 
si~ porzf!dnie, i na poparcie tego paradoksu przy
taczano obecny stan tego panstwa. Niedawno je
szcze zapytywal pewien znakomity publicysta: 
»Ja~ie.Z sily wyrobila w so hie Grecya przez te dwa
dziescia pifJC lat swego istnienia, w czasie ktorych 
byla protegowanq, i otrzymywala zasilki pieni~ine; 
czemie wzniosla si~ ona ponad Turcy~ ?'' 

• • 

Dwadziescia pi~c ]at, czas potrzebny na wy
ksztatcenie pojedJnczego cz}owieka, os,dzono do
statecznym na wyksztalcenie calego narodu! Prze
lotne jednak spojrzenie w przeszlosc Grecyi bylo
by objasni!o zupelnie jej stan obecny. 

Glownemi produktami dawnego Peloponezu s~: 
jedwab', welna, oliwa i owoce suszone; tymczasem 
podczas osmioletniej wojny poprze<lzaj~cej owo 
wyswobodzenie si~ Hellenow wszystko co te pro
dukta wydaje zostalo zniszczonem. Morwa, drze
\VO oliwne i migdalowe rodz~ obficiej dopiero 
w lat dwadziescia pi~c; niemniej tez prawie po
trzeba, zeby na nowo trzody rozmnozyc. 

Grecy dostali stosy gruzow nosz~ce nazwy miast, 
ziemi~ ~upe!nie spustoszon~ i najmniej zyzn~ ze 
wszystkich cz~sci dawnej Grecyi. Nie mieli je
szcze dose czasu na uprz~tni~cie tych zwalisk. 

Pozyczka szescdziesiQciu milionow, zaci~gni~ta 
przez Grecy~ z gwarancyq, panstw innych, prawie 
cala poszla nn zarfJCzone Turcyi wynagrodzenie 
za ust4pienie cz~sci Tessalii, na splacenie pomo
cniczych wojsk bawarskich, oplat~ procentu i amor
tyzacy~ samejze pozyczki, gdy nieuregulowane je
szcze podatki bardzo malo przyniosly. Z tych te
dy szescdziesi~ciu milionow zaledwo pi~c Grecyi 
pozostalo, a z tego jeszcze trzeba bylo pokryc ko
szta zaprowadzenia nowego rzq,du. Coz mozna 
bylo zrobic z sumk~ tak niewielk~? 

Probata najakq, Grecy~nar~iono musiala ponie
k~d paraliiowac jej_ przyszlosc. Gdyby za jedy
nego przewodnika miala tylko swiec~ce nad ni~ 
slonce cywilizacyi, stawialaby pewno wi~ksze i 
pewniejsze kroki na drodze post~pu; bo pomimo 
ucisknj~cych jC1 nieszcz~sc, znacznie jednakze na
przod postq,piln. J ej nagie skaly zostaly zamie
szknne; zniszczone drzewa puscily nowe odrosle i 
zaczynajq, znow rodzic. Dochody, nieprzenosz~
ce w 1835 roku trzech milionow, a dochodzf!ce zn
ledwo pi~ciu w 1844, wynosz~ teraz wifJcej jak sze
snuscie milionow. 

Wyrzucaj~ Hellenom trapi~ce ich kraj rozboje: 
lecz sluszniej byloby dopomodz im do ukrocenia 
tego zlego, co im samym najwi~cej dokucza. Po
chodzi ono z dowolnego zakresleniagranic Grecyi: 
Tessalczycy, Epirowie, Macedonczycy mieli rowne 
prawo do swobody jak Hellenowie peloponezcy, 
i wielk~ wyrz~dzono im niesprawiedliwosc, skazu
j~c ich na los odmienny. 

Skutkiem tej anomalii cz~stokroc jedna rodzina 
zamieszkuje d wa oddzielne kraje, i gdy jedni z po-
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sr6d niej ciesz~ si~ wolnosci~, drudzy cierpi~ pod 
przemoc~. Turk6w. Jakze chciec zeby rozerwane 
c~~sci jednego ciala nie d~zyly do pol~czenia si~ 
znowu? 

Odgraniczenie Grecyi, zamiast opierac si~ na 
granicach naturalnych, przecina kraj bez najmniej
szego na nie wzgl~du i tworzy przez to mnostwo 
kryjowek sprzyjaj~cych powstawaniu band roz
b6jniczych, a utrudniaj~cych niezmiernie ich sci
ganie, gdyz maj~ wszelk~ latwosc chronienia si~ 
przez ucieczk~ do kraju s~siedniego. Wiadomo 
zreszt~ ze jedyn~ rzecz~ doskonale w Turcyi uor
ganizowan~ s~ rozboje; gdy zas jaka szajka spl~
druje nalezycie Tessali~ i Macedoni~, ktore Porta 
zupelnie im na lup pozostawia, przechodzi wtedy 
za granice hellenskie i Grecy musz~ znosic skutki 
niedo!Qztwa tureckiego rz~du. 

Ruch umyslowy uczynil w Grecyi post~p nie
slychany od czasu jej wyswobodzenia: w r . 1830 
mia}a ty Jko szescdziesi~t szko}, UCZQSZCzanych 
przez d wa tysi~ce mlodziezy; dzisiaj posiada szkol 
czterysta dwadziescia siedm, do ktorycli ucz~szcza 
trzydziesci osm tysi~cy uczniow. z wyzszych za
kladow naukowych ma siedm gimnazyow, czyli 

, 
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lice6w, zawieraj~cych. z tysi~c uczniow. Uniwer
sytet sklada si~ z fakultetu filozoficznego, prawne
go, medycznego i teologicznego i posiada siedmiu
set uczniow, a wielujeszcze mlodych ludzi pobie
ra edukacy~ za granic~. Pod wzgl~dem wi~c nau. 
kowosci Grecya zajmuje miejsce nieposlednie mi~
dzy narodami ucywilizowanemi. 

W samych Atenach jest obserwatoryum, szkola 
i konserwatoryum sztuk pi~knych,muzeum historyi 
naturalnej, dziewi~tnascie drukarn, d wadziescia 
szesc pism peryodycznych i biblioteka narodowa, 
zlozona z siedmdziesi~ciu tysi~cy tomow. Grecya 
chce si~ oswiecac, a wi~c zyc b~dzie. Obok te
go ruc.hu umyslowego nadzwyczajnie tez wzra ... 
sta ludnosc Grecyi, a to najwidoczniejsza oznaka 
pomyslnosci kraju. W roku 18311iczono w Grecyi 
szesckrocsto tysi~cy mieszkancow. Liczono ich juz 
osmkroc sto tysi~cy w 1844 r., a wi~cej jak milion 
w 1853. Dzisiaj Grecya rna milion dwakroc sto ty
si~cy mieszkancow, a wi~c zdwoila ichliczb~·· przez 
ci~g lat dwudziestu pi~cit1. 

Te liczby s~ najwlasciwsz~ odpowiedzi~ jak~ 
Grecya dac moze swoim oszczercom. 

Z ZYCIA JERZEGO STEPBENSON'A. 

Jerzy Stephenson, syn ubogiego palacza w ko
palni w~gla w Wylam pod Newcastle, urodzil si~ 

9 czerwca 1781 roku. vV pierwszych latach dzie
cinstwa uzywanytn byl przez ojca do posylek i do 
strzezenia drobnego rodzenstwa. w osmym roku 
zycia przyj~l obowi~zek pastucba u jednego z s~
siad6w, zaco otrzymywaldwapensy (okolo5 kop.) 
dziennego wynagrodzenia. Juz wtedy, pilnuj~c 
bydla, zajmowal siQ wylepianiem z gliny modeli 
do roznych niby maszyn, i za najwyzszy eel zy
czen zakladal sobie otrzymanie kiedys, podobnie 
jak ojciec, miejsca, w kopalni w~gla. Marzenia 
te jego, jakkolwiek bardzo powoli, rzeczywiscie 
si~ spelnily. Kazano mu najprzod oczyszczac w~
gle z kamieni i zuzlow, za dzienn~ plac~ 6 pen
sow. Gdy doszedl do lat 14, zostal pomocnikiem 
ojca, i zara.bial juz po szy lingu ( 30 ko p.) dzien
nie. W par~ lat pozniej, podniesiony do godnosci 
dozorcy, otrzymal pensyi 12 szylingow tygodnio-

wo, i wtedy to, jak sam nieraz pozniej opowiadal, 
uszcz~sli wiony mlodzieniec zawolal z uniesienie
niem: , W yszed!em przeciez na czlowiekai Teraz 
niczego juz nie pragn~.)) 

Jerzy nie umial ani czytac ani pisac, lecz nasla
dowal wszystko. Kochal swct- maszyn~, zapal
czywie, czyscil j~ i wyswiezal codziennie z dro
biazgow~ starannosci~. Szybko przescign~l ojca, 
ktory cieszyl si~ tern tak serdecznie, jak stary or
ganista, gdy ujrzy syna na ambonie . . Mlodzieniec 
nie przerwanie zaprz~tal si~ mechanik:h i uczul te
raz zywo potrzeb~. dopelnienia wiadomosci swych 
z ksi~zek. Zacz~l wiQC ucz~szozac do szkolki wie
czornej, nauczyl si~ czytac, pisac i rachowac, i nie
zadlugo w sztuce tej prz~wyzszyl samego nawet 
nauczyciela. 

Miallat 20, i dochod jego tygodniowy podniosl 
si~ do wysokosci blizko jednego funta sterlinga. 
Wtedy mi!osc zakolatala do piersi mlodego rze-
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mieslnika: Fanny Henderson, ladna i rozs~dna dzie
wczyna, zdobyla jego sere e. Ozenil si~ z ni~ r. 1802, 
i w krotce zwi~zek ich, pel en nai wnej prostot y' utrwa
lilo narodzenie si~ syna. Lecz i w szcz~sli wem nowo
ze:rlcow pozyciu, jak wsz~dzie, zdarzaly si~ burze. 
Raz pozar zniszczyl im chat~, aJerzy, bardzo cha
rakterystycznie, roipocz'!l uporz~dkowanie swych 
uszkodzonych ruchomosci od naprawy sciennego 
zegara. Praca ta:udala si~ prze,vybornie, i Stephen
son w calej okolicy zaslyn(}l jako najlepszy <de
karz zegarow. <c Roku 1804 przesiedlil si~ do !{il
lingworth, l tu juz obszerne jego wiadomosci, jako 
praktyczny robotnik i wynalazca, niepospolit<!- zje
dnaly mu wziQtosc. Odtf!d zaczyna si~ nowy okres 
w czyunym i pelnym poswi~cenia zywocie Stephen-
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son a. 
W Killingworth zona naszego Jerzego ci~zko 

zachorowala, i mimo najtkliwszych staran, smierc 
mu wydarla ukochan~ t~ istot~. Zn~kany, udal si~ 
do Szkocyi, szukaj'!c tam roboty; ale powrocil 
wkrotce, st~skniwszy si~ do syna, do strony ro
dzinnej. Tam zastal ojca ociemnialym i calkiem 
podupadlym. tT erzy oboje rodzicow pr~yj<!l pod 
ubog~ S\Y~ strzecb~, i ukonczywszy dzienn~ pra
c~, calemi nocatni zajmowal si~ narzq.dzaniein ze
garow i przykrawaniem sukien dla gornikow, 
aby wyzywic siebie i rodzin~. Ci~ikie to byly 
czasy, tern ci~zsze, ze musial oplacic zast~pc~ do 
milicyi, i to po cenie wojennej. Lecz h9.slem jego 
bylo u·ytrwanie, i dzi~ki przymiotowi ternu zwy. 

ci~zko w koncu utorowal sobie drogQ. Liny w ko
palni miejscowej szybko si~ zuiywaly. Stephenson 
wynalazl sposob zapobieienia tej niedogodnosei. 
Stare, niezdatne maszyny dowcipna zabiegliwosc 
jego umiaJa przywrocic do stanu uiywalnego, i 
mimo urC!gan niezaradnych inzenierow, zacz~to 
w takich razach zasi~gac jego z\lania. Za wazn£!. 
tego rodzaju uslug~ otrzymal 10 gwineow wyna
grodzenia, awans z wyiszq. placq. i obietnic~ dal-
szych wzgl~dow. Juz wtedy mieszkanie jego pel
ne bylo mod eli, planow i rysllnkow, a cala dq.znosc 
mlodego pracownika zwrocila si~ ku praktycznym 
'vynalazkom. 

Podniesiony do godnosci maszynisty w kopalni 
killingwortskiej, z plac~ roczn~ 100 f. st., ujrzal 
wreszcie przed sob~ obszerniejsze pole dzialania. 
Coraz to nowe pomysly przewijaly si~ bezustan
nie w jego glowie, i Stephenson osmielil 5i~ juz 
teraz podawac je do publicznej wiadomosci. By
stre, przewidujq.ce umysly sluchaly go z uwielbie-
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niem i wiar~; lodzie praktyczni zzymali ramiona
mi i w(!tpili; zarozumia1i oglosili go glupcem. 

Byl <;zns gdy we Francyi, za rz~dow arcy-n·~
drego kardynala Richelieu, tlumy ciekawych spie
szyly codziennie do domu waryatow pod Paryzem, 
aby widziec i slyszec zamkni~tego tam Salomon& 
de Caus, ktory wmowic chcial w ludzi ze wozy, 

a nawet okr~ty, mog~ bye poruszane par~ wrz~
cej wody. Zwidzaj'!cy wybuchali smiechem home
rycznym, gdy biedny Salomon staral si~ rozwin~c 
przed niemi sw~ teoryq., i lokomotywy przez 150 
lat jeszcze pozostaly nieznanemi, pomimo ze Watt 
zastosowal jnz praktycznie sil~ pary. Porobiono 
wprawdzie w kopalniach koleje szynowe do tran
sportu w~gla, i niejeden umysl wyiszy zaprz~tn~l 
si~ mysl~, czyby na takich drogach nie mo:tna 
przewozic ludzi i towarow; lecz wszelkie proby 
w tym wzgl~dzie pozostaly bezowocnemi. Stephen-
sonowi dopiero zachowanem bylo spelnienie wiel
kiego czynu; on stal si~ tern .dla lokomotywy, cz<hn 
Watt byl dla maszyny parowej. Bogaty magnat, 
lord Ravensworth, dostarczyl mu pieni~dzy na bu-, 

dow~ pierwszej lokomotywy. Swiat Ravensworth'a 
nazwa! szalencem. a Stephenson wystawiJ:maszyn~ 
i nazwal jq, ,Mylord." Ciq.gn~la ona 80 tonnow, 
z szybkosci~ czterech mil angieJskich na godzin~, 
a utrzymanie jej kosztowalo tyle prawie co sila 
jednego konia. ,, Widzicie wi~c, zauwazyli ludzie 
nauki, ze nic nie zyskano. '' ,, W szystko zyskano, '~ 
odrzekl Stephenson, ktory wiedzial czego potrze
ba. Zastanawial si~, badal ulepsza}, i sl~CZ<!C tak 
wynalazl narz~d do wypycbania pary, mog~cy pod .. 
niesc nieskonczenie szybkosc lokomotywy. Prze. 
wazne to odkrycie mialo miejsce w r .1815, ~ chwili 
gdy na polach waterlariskich rozstrzygaly siQ losy 
Europy: z jednej strony przeksztalcenie spoleczne 
i handlowe, z drugiej politycznc. Rok ten podwoj .. 
nie byl' rokiem tryu1nfu dla Stephensona, bow nim, 
na kr6tko przed Sir flumphry Davy'm, 'vystawil 
lamp~ bezpieczenstwa dla gornikow. Mowiono 
wprawdzie ze lampa szlacbctnego baroneta niero
wnie jest doskonalsz~ od tej ktor~ uroil sobie ja
kis tam rzemieslnik w kopalni; pomimo to wszakze 
gornicy dzis jeszcze przekladaj~ drug~ nad pierw
sza ... 

Gdy Stephenson glosno oswiadczyl ze szybkosc 
lokomotyw 1noze bye wzmozon(!. prawie bez gra
nic, zarzucano mu iz niepodobna otrzymac potrze
bnego ku temu tarcia. Pomyslal nad tern, naradzal 
si~ z synem, a tymczasem sporz~dzal dla zarobl{u 
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kompasy i inne drobia1;gi mechaniczne, ozenil si~ 
z Elzbiet~ Hindmarsh, cork~ dzierzawcy, wyslal 
syna na uniwersytet edynburski, i po szesciu mie
si~cach doczekal si~ pociechy ze mlodzieniec otrzy
mal tam pierwsz~ nagrod~ matematyczn~. Pracu
j~c niezmordowanie, trzyrnal sifJ z wytrwalosciq. 
raz powzi~tej mysli, a znalazlszy swiatlych j bo
gatych opiekunow, zdolal ich przekonac ze pomy
sly jego nie s~ tak bezasadnemi marzeniami, ja
kiemi miec je chcieli niektorzy znako1nici badacze 
i Arystarchowie, wychodz<!CY z przekonania iz oni 
tylko jedni o rzeczach podobnych s~dzic mog~:osta
tecznie. 

Wielkie potrzeby wielkie t.ez cz~sto wywoluj~ 
skutki. Manchester musial sw~ bawelo~ sprowa
dzac z Liverpoolu! lecz oba miasta nie posiadal'y 
dostatecznych ku temu srodkow transportu. Prze
znaczona do Ma.nchesteru bawelna wi~cej nieraz 
czasu lezala w Liverpoolu, aniieli potrzebowala na 
przeplynienie Atlanty ku. R~kodzielnie czfJstokroc 
bywaly bez towaru, a robotnicy bez zajfJcia. Dla 
zaradzenia ternn zasi~gru~to zdania Stephensona, 
ktoremu nowa maszyna jego rozglosnC! juz wyro
bila slaw~. ~tephenson zaprojektowal zalozenie 
drogi szynowej i wziCA-l si~ zaraz do wytkni~cia linii; 
lecz biedni mierniczowie ze strony dozorcow dro
gowych, wlascicieli kanalow, posiadaczow grunto
wych, dzierzawcow,chlopow, ana wet kobiet idzie
ci tysiq,cznych doznawali trudnosci, tysiC!cznych 
przesladowan. Obsypywano ich obelgami, obrzu
cano ks.mieniami i blotem; slowem opor okazal 
si~ tak silnym, ze musiano tymczasowo zaniechac 

• zam1aru. 
Tymczasem niejaki p. Pease, czlonek admini-

stracyi drogowej, ujrzal 1naszyn~ Stephensona 
w ruchu, i skutkiem tego ostatni otrzyn1al posad~ 
inzeniera do budowy l{olei mi~dzy Stockton i 
Darlington, z pensyq, rocznq,300 funtow sterlingow, 
a nadto p. Pease zalozyl z nim do spolki fabryk~ 
Iokomotyw w Newcastle. Tak wi~c mechanik nasz 
zostal sam fabrykantem, ito fabrykantem nie lada, 
kt6ry nie tylko rzecz swoj~ zna! doskonale, lecz 
umial kierowac robotnikami, ktorych kochal i ce
nil w miar~ zdolnosci i od nich tez nawzajem ser. 
decznie byl kochanym. 

Nowa ta kolej Stockton-darlingtonska zostala 
otworzon~ roku 1825. Pierwsz~ jazd~ odbyto z la
dunkiem w~gla, m~ki i 250 osob. Poci'!g obejmo
wal 38 wagonow i d.iwigal ci~zar ogolny 90 ton
now (1800 centnarow). ,,Pan Stephenson,'' jak go 

teraz nazywano, prowadzil maszyn~, a dziennika
rze, skoro si~ dowiedzieli ze przebyto 10 n1il ang. 
w jednej godzinie, wi~cej si~ rozruszali jak samalo
komotywa. Hrabia Durham i jakis p. Lamb ton, wla· 
sciciele wielkich kopaln w~gla w Sunderland~ w sza

cownej dbalosci o osobisty sw6j interes, wyjednali 
sobie u rzq,du ze posiadaczom nowej linii kazano 
przewozic w~gle za 1 1/ 2 kop. od tonnu na mil~. Ce
na ta, nadzwyczajnie nizka, powstrzymac miala 
grozn~ dla nich konkurrency~ i zabic powstajC!ce 
przedsi~ biorstwo. Ale szlachetny hrabia, glosny 
wyznawca zasady wolnego handlu, od ktorej jedy
nie na korzysc wlasnej kieszeni raczyl zrobic wy
j~tek, tym razem ok:1zal si~ bardzo nieprzewiduj~· 
cym. Wszystko co zylo rzucilo si~ na tfJ now~ 
drog~ kommunikacyjn~, i w pierwszym iaraz roku 
przewieziono ni~ przeszlo pol miliona tonnow w~
gla. Zysk przeszedl wszelkie oczekiwn.nia, a niz
kosc ceny transportowej wywarla inny zupelnie 
skutek, niz si~ spodziewal patryotyczcy jej spra
wca. Co wi~cej, i ruch osobowy wzrastal z dniem 
kazdym. Z pocz~tku nie myslano wcale o pasaze
rach; dopiero na z~danie Stepbensona zakupiono 
starq, remiz~ pocztow~, wsadzono j~ na podstaw~ 
drewnianq, i ozdobio no napisem: Periculum p'riva
turn, utilitas publica Taki byl zawi~zek wagonow 
pasazerskich na kolei Stockton-darlingtonskiej 
w dniu jej otwarcia. Liczba tez osob podrozuj~
nych mi~dzy dwoma; miastami pocz~tkowo byla 
niewielkq, malo kto bowiem zdobyc si~ mogl na 
odwagfJ ,narazenia zycia w tak szalonem przed-. . . ,, 
SlfJWZl~ClU. 

Niezadlugo podj~to takze projekt kolei Man
chester-liverpoolskiej. WJasciele kanalow krzy
wo nato patrzyli, bo niektorzy z nich od pol wie
ku tyle corocznie rniewali z nich zysku, ile zaloze
nie kanalow pie.rwotnie kosztowalo. Stephenson 
kierowal robotami mierniczemi, a okolic.zni lordo
wie i gentlemany traktowali go jak wlocz~g~, ludzi 
jegojakrozbojnikow. Zacz~to rozrzucac paszkwile 
i najsmieszniejsze wrozby, wedlug ktorych koleje 
zelazne sprowadzic mialy na swiat wszelkiego ro
dzaju klfJski, pocz~,vszy od og6lnego pozaru, az 
do zjalowicnia bydla. Zreszt~ samolubru ci proro
cy wmawiali \V siebie przekonanie, ze cale przed
si~wziQcie okaze si~ w k'oncuniepraktycznem. Gdy 
jednak ostatnia ta nadzieja najzupelniej ich zawio
dla, hardzi dot~d wlasciciele kanalow spuscili nie
co z tonu, ofiaruj~c kupcom Liverpoolu i 1\tlan
chesteru nizsze ceny dla transportu wodnego. Ale 
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juz bylo za pozno. Kolej.zeluzna rosla i procen
towala sifJ. pomimo ze wi~kszosc ludzi uc~onych 
i organow prassy przeciwn~ byla nowemu wyna· 
lazkowi. ,,Czy maze bye co smieszniejszego i do
ty kalniej niedorzecznego, pisze Quaterly Review," 
jak twierdzenie iz lokomotywy b~d~ mogly poru
szac si~ dwa razy szybcej od dylizansow? Bezpie
czniejby bylo, zaprawd~, dac siEJ wystrzelic w po
wietrze z rae~ kongrewsk~, jak powierzyc ca
losc swych czlonkow masr.ynie p~dz~cej tak sza
lenie. Spodziewamy si~ nawet ze parlament roz
kaie ograniczyc jej szybkosc do osmiu najwyzej 
mil na godzin~·'' 

Stephenson usmiechal si~ na to wszystko i nie 
przestawal dowodzic czynem bezzasadnosci tych 
obaw. Stawiony przed komitetem z grana parla
mentu, smial utrzymywac ze lokomotywy j ego b~
d~ mogly poruszac si~ z przeci~ciowq, szybko
sci~ 12 mil na godzin~. Ludzie nauki i glfJbocy 
ekonomisci niewiernie potrzq.sali glowami, a ua
bozniejsi z nich nawet w imi~ religii rzucali kl~
twfJ na zuchwalego mechanika. 

Jeden z czlonkow komitetu parlamentarnego, 
w czasie przeslachiwania jakiegos swiadka, chcial 
go podchwycjc znienacka drailiwem zapytaniem, 
i dlatego odezwal si~ w te slowa: ,,Gdyby te.i 
maszyna wasza niespodzianie wpadla na krowfJ, 
nie bylozby to niebezpieczne bardzo i przykre 
spotkanie?" ,,Przykre w istocie, odpowiedzial 
swiadek, ale dla krowy. ' ' (Verryankward indeed

for the coo). 
Gdy Stephenson oswiadczyl ze zamierza popro· 

wadzic drog~ przez trz~sawisko Chat Moss, nie
jaki p. Giles, inzenier cywilny, zawolal ze trzeba 
nie miec piqtej klepki w glowie, aby cos podo
bnego proj ektowac. Dowodzil on iz wagony nie
zawodnieby tam ugrz~zly, i ze trzebaby chyba 
trz~saw~ do dna rozkopae i cal~ ogromnq, t~ prze
str7.en zapelnic nasyparni. Inni inzenierowie na
zywali Stephensona ,niefachowym czlowiekiemH 
(unprofessional mun), a plany jego ,, wybrykami, .. 
Nawet uczony Alderson utrzymywal, ze ,,nigdy 
wifJksze glu pstwo nie wy l~glo si~ z ludzkiej m6 · . ,, 
zgown1cy . 

Tysiq,ce takich utarczek staczac musial Stephen
son; lecz ani obelgi, ani sarkazmy, ani litosciwe 
ubolewania zacbwiac go nie zdoJaly. Otrzymal 
wreszcie zezwolenie parlamentu, i inienierowie fa
chowi z nie~tlumion~ radosci'!- czekali ch wili w kt6 · 
rej ten czlowiek ,niefachowy'' ZffiU8zonym b~dzie 

wyznac ze wstydem iz podjt!l si~ rzeczy niemoili
u,ey'. Ale dla Stephensona wszystkn bylo mozliwem; 
wzi~l si~ gor~co do pracy, pokonal tysi~czne tru
dnosci, i dzis Chat Moss stanowi najlepsze} cz~sc 
drogi mi~dzy Liverpoolem i Manchesterem. Dro
ga ta kosztowala tylko 28,000 f: sl., chociaz p. 
Giles zape,Ynial ze kosztowac b~dzie najmniej 
270,000. 

,,Nie zlapie nikogo na w~dk~,'' pocieszali si~ 
niech~tni. ,,Zobaczymy czy zrobi dwnnascie mil 
na godzin~,'' wolali j edni. ,~iepodobna!" wtoro
wali drudzy. A jednak wiemy dzis wszyscy ze 
Stephenson zbudowa! lokorrtotyw~ ,Rockit'' i prze .. 
byl ni~ trzydziesci mil na f!Odzinr;! Teraz najupartsi 
nawet poj~li iz wynalazek ten spowodowac musi 
przewrot spoleczny, a podczas gdy jedni obliczali 
wplyw jego na cywilizacy~, drudzy trwoz1iwie 
zagl~dali do biblii, czy to nie czasem zapowiedzia
ny w apokalipsie koniec swiata. Bogobojni ci po
winni byli przeczytac co wielki prorok lzajasz mo
wi w rozdziale 30, 15. ,,J esli si~ nawrocicie i u~po
koicie si~, zachowani b~d7.iecie; w milczeniu i 
w nadziei b~dzie moe wasza.'' 

ICtoz z ludzi wowczas zyj~cych nie pami~ta sla
wy i trwogi dnia otwarcia kolei, 15 wrzesnia 1830 
roku? Tryumf ,niefachowego C7.lowieka'' byl zu .. 
pelny. Niesz0z~scie nawet wydarzone p. Husskis
son raczej go podnioslo jak zmniejszylo; maszyna 
bowiem przewiozla pokaleczonego z wlasnej winy 
gentlemana z szy bkosci~ t~rzydziestu szesciu mil 
na godzinfJ. W ypadek ten jak iskra elektryczna 
wstrz~sn~l cal~ EuropfJ. W Anglii lordowie Der
by i Sefton, kt6rzy upornie odmawiali przepro
wadzenia drogi przez swe dobra, stali sifJ teraz 
or~downikami innej linii rni~dzy Liverpoolem i 
Manchesterem, z warunkiem aby ta l{oniecznie 
przerzynala ich grunta. Byl to hold mimowolny, 
oddany geniuszowi ,,niefachowego czlowieka '' 
A j ednak inzenierowie dlug o j eszcze nazywali go 
intruzem i przyj~c go nie chcieli do swego cechu, 
z powodu ze nie odbyl urz~do,vo przepisanych 
nauk. 

Odtq.d az do roku 1840, w ktorym starszy ~te
phenson cofn~l si~ w zycie prywatne, ust~pujq,c 
pola synowi swemu Robertowi, godnemu nast~pcy 
takiego ojca, nie bylo prawie w Anglii przedsi~
bierstwa kolei zelaznych bez wspoludzialu Jerze
go. Niejedn~ jeszcze przyszlo stoczyc walk~; za
starzale bowiem przes~dy nie tak latwo zbijaly 
si~ z toru. Dopiero gdy w roku 1842 sama kr6lo-
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wa przejechala lini~ windsorsk~, najtchorzliwsi 
nabrali serca. Juz teraz nawet niektorzy zarzucali 
Stephensonowi ,zbytek przezornosci," z powodu 
ze zgodzic si~ nie chcial na szybkosc wi~ksz~ jak 
40 mil na godzin~. ,,Mog~ zbudowac maszyn~ co 
przeb~dzie sto mil na godzin~, odpowiadal nasz 
inzenier, lecz w praktyce bfJdzie ona bezuzyte-
czn~·'' 

W trzydziesci lat po chwili kiedy opuscil New-
castle jako robotnik w kopalni wfJgla, Jerzy Ste
phenson wyjechal z tego miasta za wlasn~ lokomo
tyw~, i w 9 godzin stan~l w Londynie. W Liver-

poolu postawiono mu pomnik; wiele innych miast 
mianowalo go obywatelem honorowym. Od krola 
Leopolda otrzymal krzyz belgijski, lecz nigdy go 
nie nosjl. I w .A.nglii nakoniec chciano go zrobic 
kawalerem, nie przyj~l jednak tego zaszczytu. Gdy 
ktos pragn~cy mu poswifJcic swoj~ prac~ zapytal 
go jakich uzywa ,sglosek ornamentalnych," doda
j~c ze chce je pomiescic na czele dedy kacyi, Ste
phenson odrzekl zniecierpliwiony: ,Nie mam za
dnych ornamentow przy swojem nazwisku, ani 
z przodu, ani z tylu. Mozesz pan po prostu napi
sac: ,J erzemu Stephensonowi." 

• 
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J ezeli przepysznie rozkwitla roza' skromnie zenie do grzyba ., nie widziemy prawie zadnej z tych 
ukryty :fijolek, dumny tulipan lub wonny hyacynt cz~sci, tak wybitnie znamionuj~cych roslin~. Dla
mile bawi~ nasz wzrok i przyjemnie pojq. powonie- czegoz wi~c grzyb nazywac mamy roslin~? U wa
nie, to zapewne zadnego z tych przymiotow nie zajqc ze stanowiska botanicznego, powazylbym 
mozemy przyznac grzybom; a nawet zastanawia- sifJ, pomimo pozornie prawdziwego argumentu po
j~c si~ nad ich niepozornym ksztaltem, nad szare- przedniego, utrzymywac iz grzyby slu~znie nazy
mi kolorami ktoremi s~ z wykle powleczone, nako- wamy roslinami; a ze ze stanowiska naukowego 
niec wzi~wszy nauwag~ iz te gatunki, ktore odzia- niezupe!nieuznaj~powag~ goloslownegotwierdze
la swietnosc szkar}atu lub rowaga :fioletu, ukry- nia, pozwol~ WifJC sobie, dla obrony mego zdania, 
waj~ wlasnie zdrad~ pod pi~knf! powierzchowno- powiedziec slow kilka obznajmujqcych z grzybami 
sciq' sklonni si~ okazem do przyznania im w wy- nieco dokladniej, anizeli proste uwazanie ksztaltu 
obrazni naszej wszystkich wad, tak jak przymio- lub niedokladne porownanie uczynicby to moglo. 
tow kwiatom. SC!dzq,c tak, nie bylibysmy jednakie Dzis, dzi~ki niezmordowanym pracom wielu 
na drodze prawdy i slusznosci, bo i grzyby maj~ naturalistow, nauka na takiem stoi stanowisku, iz 
swoje przymioty, tak dobrze znane smakoszom i w obr~bie swej dzialalnosci zdolala wyrozumiec 
wykwintnisiom, a powtore jako .twory zawsze mysl, albo raczej plan przewodnicz(!cy w ksztal
wszechmocnej i zawsze mq.drej r~ki, nie Sf! pozbawio- ceniu si~ wszystkich tworow ziemskich. J ednak 
ne ani tego pi~kna widnego na wszystkich dzie- nie nalezy naszego zdania brae w surowej jego sci
lacL stworzenia, ani tez cechy m~drosci w uksztal- slosci; czas jaki zostawiono nauce jest za zbyt n1a
ceniu i spelnianiu celow jakie im zostaly prze- ly, aby mozna bylo z'!dac przeprowadzenia zasa
znaczone. dniczej mysli przez wszystkie szeregi stworzen; 

!(to uznal grzyby za godla starosci, musial je · dose tego iz zdolala rzucic pewne kontury glowne 
znac bardzo powierzchownie, gdyz porownanie ty- przyszlej swej pracy i przyszlych odkryc. z poje
czec si~ moze tylko ksztaltu zewnfJtrznego. Rze- dynczemi cz~scian1i systematu zalatwi si~ p6zniej, 
czywiscie jednak ksztalt w grzybach jest tak od- bo to rzecz juz daleko latwiejsza, tylko dlugiego 
mienny i tak szczegolny, iz niejednemu nawet mo- czasu i mozolnej pracy wymagaj~ca. 
ze si~ wydac bardzo dziwn~ rzecz~ dlaczego grzy- Najswietniejszym bez zaprzeczenia post~pem w na
by nazywatny roslinami. Do nazwiska rosliny przy- ukach przyrodzonych, a szczegolniej tycz~cych si~ 
wi~zujemy pewne stale wyobra~enie ksztaltu; przyrody zywej, jest pi~kna mysl typ6w i stopnio
przywyklismy wniej odrozniac korzen, lodyg~, li- wego wznoszenja si~ organizacyj. V\Tznoszenie 
scie, kwiaty, owoee, nasiona. Stosuj~c to· wyobra.. si~ to nie jest wcale lancuchem, jak sobie poprze-
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dnio wystawiano, sq.dz~c ze od kamienia az do 
czlowieka istnieje jednoci~gly, nieprzerwany zwi'!-
zek. Tak w naturze nie jest i zycie przyrody or
ganicznej wznosi si~ az do najwyiszych stopni 
osobnemi lancuchami, ktore si~ z sob~ przcciez nie 
wiCAif!. Takie wznoszenie si~ tworow ozywionych 
nast~puje przez modyfikacye czyli odsi~zenia pe
wnego typu. 

W swiecie roslinnym zasadniCZ(! form~ czyli ty
pem jest komorka. Uwaiaj~c jakikolwiek kawalek 
roslinny, czylito wzi~ty z korzenia, czyli z liscia 
lodygi lub kwiatu, przez bardz9 powi~kszaj~ce 
szklo, dojdziemy iz skJada si~ on z malenkich 
wydr(}zonych p~cherzykow, o bardzo rozmaitym 
ksztalcie. P~cherzyki te czyli kom6rki znajduj'! 
si~ w kazdej roslinie i podlug celu do jakiego slu
z~ rozmaicie bywaj~ zmodyfikowane.. Kazda je .. 
dnakze ko1norka zdolna jest do odbycia wszystkich 
funk.cyj roslinnych' a sq. grzyby skladaj~ce si~ 
z szeregu komorek, ktore odrywaj~c si~ jedna po 
drugiej, staj~ si~ zarodkami przyszlych pokolen, 
pelni~ zatem t~z sam~ czynnosc co najbardziej zlo
zone cz~sci kwiatu. 

Dowiedzion~ jest rzecz~ ze im czynnosci wlasci
we tworowi powierzane S'1: organom bardziej odo
sobnionym, tem. wykonanie jest dokladniejsze, tern 
twor wyzej stoi w szeregu i wi~cej siQ oddala od 
pierwotnego typu najprostszego. Widziemy to naj
dokladniej w grzybacb; w poprzednim bowiem 
przykladzie pokazalismy takie grzyby, u ktorych 
kazda komorka czyni zadosc wszystkim funkcyom 
roslinnym. Lecz znajdujq, si~ inne grzyby, u kt6-
rych pewne tylko komorki czynnosc rozmnazania 
odbywaj'!-, inne zas do innych celow slui~. Tu wi~c 
juz mamy dwojakiego rodzaju narz~dzia, a mia
nowicie pobierania pokarmu i rozmnaiania. Te 
dwa jedynie rodzaje narz~dzi wlasciwe s~ rosli
nom, u zwierz~t przybywaj~ narz~dzia czucia. 

Okazalismy wi~c iz grzyby posiadaj!! wlasciwe 
przymioty roslin, tylko w nader prostej formie; 
z wszelk~ wi~c slusznosciq, nazywamy j e roslinanli. 
1Vprawdzic nie widziemy u nich korzenia (lubo ten 
rzeczywiscie istnieje pod postaci~ drobnych, bar
dzo gal~zistych nitek, uchodzq,cych przed wzro
kiem najtroskliwszego badacza), nie widzjemy lo
dygi odosobnionej, jawnych lisci i kwiat6w; lecz 
scislc IDOWi<!C i te W nich istniej~, tylko ze W for-

. mie nader pierwotnej. 

Widoc~n~ jest rzecz~ iz cz~sci te juz w grzy-

bach IllOg~ przybrac najrozmaitsze kszta}ty, i ze 
same grzyby stanowic bEJdct- takie szereg roslin 
rozmaicie modyfikowanych i coraz wyzej si~ 
wznosz!!cych. Poprzednio wspomnielismy o takich 
grzybach, ktorych kazda komorka jest juz orga
nem rozrodczym i organem s!uict-cym do czerpania 
pozywienia. Wyzej si~ juz wznosz~ grzyby maj'!ce 
tylko pewne komorki, przeznaczone do rozmnaza
nia. l(omorki te juz s~ umieszczone na powierzchni 
grzyba, juz tez zebrane w p~cherzyki, czyli okry
te zewn~trz blonk~, jak tego mamy dowody w pur
chatkach. Niekiedy p~cherzyki te, zawieraj~ce 
subtelny, odosobniony pylek zwany za1·odnikiem, 
ulozone s~ na pewnego rodzaju podstawce komor
kowatej, tak iz wszystkie ich otworki, w pewnym 
czasie dojrzenia siQ otwieraj(}:ce, maj~ wsp6lny wy
chod, umieszczone w takim razie na wierzcholku 
nabrzmialym, jak to ma miejsce w smardzu. Przy
padek ten, bardzo cz~sty u grzybow, jest zlozon<b 
form~ takich narzfJdzi rozrodczych, z ktorych l{a
zde umieszczone jest na oddzielnej niteczce. Je
zeli wi~c niteczki te, spl~tawszy sifJ, utworz~ tkan
k~, zarodniki albo tez narz~dzia zawieraj~ce tako
we znajd~ siQ na wspolnej podstawce. Podstawka 
ze swej strony ulegac moze najrozliczniejszym od
si~zeniom, i juz to nosic na sobie zarodniki, juz tez 
rozposcierac si~ nad niemi w ksztalcie kapelusza, 
tworzeJ:C zwyczajn~ form~ grzyba. 

W miar~ podwyzszania si~ ustrojnosci organow 
rozrodczych i towarzysz~ce im organa pozywienia 
takze coraz si~ staj~ liczniejszemi, a lobo grzyb ni
gdy nie posiada lisci ani cz~sci zielonych, to je
dnakze wszystko kaze si~ nam domyslac iz spos6b 
jego zycia jest podobny do innych roslin, z tym 
tylko wyj'!tkiem iz brak cz~sci zielonych pozwala 
grzybom wegetowac bez swiatla; mog~ wiQC wzra
stac w ciemnych piwnicach lub zupelnie pod zie
mi~, jak tego SC! przy k!adem ty le cenione trufle. 
Przeciwnie zas grzyby do wzrostu swego wymaga
j'!t koniecznie materyj azotowych w znacznej ilo
sci; dlatego tez zwykle spotykamy je krzewi~ce 
si~ najobficiej w miejscach mokrych, zapowietrzo
nych materyami gnij'!cemi, z czego korzystaj~c 
ogrodnictwo, hoduje pieczarki na gnoju lnb 
smieciach. 

Grzyby slawne s~ jadowitosci~ trucizn jakie si~ 
w ich organizmie wyrabiaj~; zalowac jednakze 
wypada iz dot~d nie zdolano dokladnie okreslic 
wybitnych i na pierwszy rzut oka widnych roznic 
mi~dzy szkodliwemi i nieszkodliwemi grzybami, 
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ktore to ostatnie stanowi~ smaczny i niekosztowny 
pokarm lub przypraw~. M6wi~c nawet scisle, nie
podobnajest takowej roinicy oznaczyc; trucizny bo
wiem zawarte w grzybach s~ tego rodzaju, ze przez 
uzycie mozna si~ do nich niejako przyzwyczaic, 
t.ak iz widzialem grzyby kt6re w jednej okolicy 
za szkodliwe uwazano, gdy tymczasem w drugiej 
jedzono je bez obawy i szkody. \V kazdym razie, 
maj~c w~tpliwe grzyby, bardzo dobrze jest wyplu· 
kac je w wodzie zalrwaszonej octem, plyn ten bo
wiem rozpuszcza cz~sci trujq,ce. 

Na obocznej tablicy przedstawione s~ dwa naj
pi~kniejsze gatunki z rodzaju Af?aricus, bedlka i 
jeden gatunek grzyba Boletus. 

Figura pierwsza wyobraza tak zwanq, brunatn'!
albo psiC! bedlk~ (Agari~us fuscescens Sc!zaeff.), 
kt6rej kapelusz, w mlodosci jajowaty, w miar~ roz-

... wijania si~ przyjmuje ksztalt parasola rozlozonego, 
nakoniec zas tak si~ szybko rozklada, iz w wielu 
miejseach wywijaj~c siQ do gory p~ka i strz~pi siQ 
promienisto. Wierzch kapelusza brunatno-szary, 
mocniejszemi nteco promykami oznuczony. Reje 
stra bardzo liezne, mocno brunatne, a nawet w sta
rosci grzyba czarne. Trzon wysoki na 4 lub 6 cali, 
walcowaty, bialy z szarym odcienjem. Grzyby te, 
licz~ce si~ do bardzo szkodliwych i niejadalnych, 

• 

s~ pospolite na miejscach mokrych, na pniach, 
przy murach, w k~pkach po 50 i wi~cej sztuk sku
pionych. 

Drugi rodzaj bedlki, na figurze 2-giej przedsta
wiony, a znany u systematykow pod nazwiskiem 
Aga1'icus squa1"1'osus Pers., jest rzadszy, ale napier
wszy rzut oka nader latwy do poznania. 1\:'apelusz 
ma od 2 do 6 cali srednicy, trzon zas od 2 do 6 lub 
8 wysokosci. Cala jego powierzchnia pokryta jest 
zadzierzystym naskorkiem, ktory p~kaj~c luszczy 
si~. Mi~so tego grzyba jest Lialo-zolte, wystawio
ne na powietrze z6lknieje. Rosnie bardzo wolno 
przy pniach zmurszalych i na korzeniach, w gru
pach po kilkanascie, mi~dzy kt6remi jaden stoi 
najwi~kszy. 

Nakoniec fig. 3 przedstawia grzyb nazwany Bo
letus catopus. Pers., ktorego kapelusz gruby i mi~
sisty od 6 do 7 cali rna srednicy. W mlodosci ku
lowaty, p6zniej przybiera ksztaJt parasola; kape
lusz z wierzchu brunatny lub .iolty, trzon zas nosi 
obw6dk~ karminow(!.. Mi~so tego grzyba po prze
ci~ciu lub rozerwaniu niebieszczeje. W zrasta. po
woli w miesiq,cach lipcu i pazdzierniku, malemi 
grupkami. *V'l niektorych okolicach bywa jadalny, 
rna niezly smak i latwo si~ trawi. 

DWIE WYCIECZKI DO STEP0W KIRGIZKICH. 1) 

SZKICE PODR6ZNE 

Bronislawa Zaleskiego. 

~tepy kirgizkie ciekawe s~ pod wiel~ wzg1~
dami, szczegolniej dla nus, ludzi zachodu. Tam 
niebo, ziemia i n1ieszkajq,ce na niej Judy s~ nam 
zupelnie nieznane. Na lonie tego przyrodzenia 
ludzie-dzieci, pomimo tylu wiek6w bytu, zdaj~ si~ 
bez zarodu samoistnej przyszlosci. Gdybymozna 
poznac gruntownie ~ale tamtejsze zycie, pewnieby 
naulti zyska}y na tern wiele; ale nato i czasu i srod
kow potrzeba. Mnie udalo si~ sp~dzic kilkana
scie tygodni w jednym zak~tku stepu, wi~c slow 
.kilka o tem posy lam, nie jako opisanie cal ego stepu, 

ani nawet tt~j czq.stki jego ktorC! teraz zwidzilem, 
ale raczej jako tresciwe objasnienie spotykanych 
w podr6zy nowosci. 

Wybrawszy sifJ z Orenburga, trzebuby!o pier
wej jeszcze ziemie nalez~ce do orenburskich i 
uralskich l(ozakow przejechac, morze kaspijskie 
przeplyn~c, zanim dostalismy si~ na polwysep Man-

1) Artykul fen udzielony narn zos tal przez p. Michata Bie
lickiego, \Vspoltowarzysza p. Bronislawa Zaleskiego do ste
p6'v kirgizkich . 

(PrJyp. red.) 
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giszlak, stanowif!CY cz~sc wschodnich jego wy
brzezy. 
Poczynaj~c od U ralska, kraj zupelnie plaski, na 

calej przestrzeni 500 werst ani jednego wzgorza, 
ani w~wozu nie spotkalismy. Gdzieniegdzie tylko 
widne s~ slady i lozyska drobnych rzeczek, wpa
daj~cych do U ralu. Horyzont wsz~dzie prawie 
prost~ lini~ odci~ty; ziemia nieurodzajna, od polo
wy drogi mi~dzy Uralskiem i Guriewem czer'\\Tona 
lub sol~ przesi~kla; wi~c ludzie prawie nie trudni~ 
si~ rolnictwem, i wioski, tak zwane tutaj forpo
sty, przytulily si~ wszystkie do ojca zywiciela lu
dnosci, do Uralu, plyn~cego powazniepo plaszczy
znie ku morzu. Lewy brzeg jego CZQsto porosly 
drzewami, przeciwny prawie nigdzie, to tez w tej 
stronie, jak okiem si~gn~c, ani drzewa, ani krza
czku: rownina jednostajna, plaska, w niektorych 
miejs each utkana tulipanami, kt6rych zlociste 
glowki jak gwiazdki roznobarwnie swieCC!- si~, 
cz~sciej porosle piolunem. ktorego mocny zapach 
przepelnia powietrze, a wreszcie tu i owdzie bujnie 
wyrasta pospolita trzcina. 

Forposty set- dose daze, c zasem z murowan~ cer
kwi~ posrodku i g~sto jedne przy drugich rozsia
dly si~; do my w nich male, im blizej do Guriewa, 
tem bardziej podobne do lepianek; drzewa niema, 
klej~ je wi~c ludzie z chrostu i glioy, daj~c im na-
wet plaskie dachy z tychze materyalow zrobione, 
przez ktore w czasie ulewy woda strumieniami do 
srodka wpada. Ale w tych lepiankach zyj~ ludzie 
w dostatku, bo rzeka zaradza wszystkiemu: jej je
siotry, bielugi karmi~ i odziewaj~ Uralcow, i pe
wno nigdzie wiesniak nasz i w polowie tak zamo
znym nie jest. Lubi tez U ralec swoj~ rzek~, i trze
ba go widziec na wodzie, w czajce, ktor~ buda'rkq 
nazywa, zeby miec wyobrazenie o jego zwinnosci, 
przytomnosci i zr~cznosci; zupeluie pan tego zy
wiolu. Na polowie drogi mi~dzy U ralskien1 i Gu
riewem juz siac przestaj'!-, bo nic si~ nie rodzi, 
i tam ludzie cz~sto cierpi~ okropn~ n~dz~. Latem 
zyj~ kawonami, ktore tu jedne fOSDC} i dojrzewajq; 
zim~ i wiosn~ jedz~ ryb~, zkct-d nieraz zabojcze 
choroby si~ wywiq,zuj(}:. Chlebu prawie nie znajC!. 
Lud w ogole pi~knie zbudowany; kobiety noszC! 
osobny stroj, uralskim zwany, gustowny i cz~sto 
dosyc bogaty. s~ mi~dzy niemi bardzo dostatni 
ludzie; niektorzy procz ryb handluj~ jeszcze bara
nami, skupuj~c je u l{irgizow. Wszyscy S(!. wyzna
nia tak zwanego starowierskiego, nie lubi~ wi~c 
innowiercow, jak wszyscy w ogolnosci sektarze. 

Odl~czywszy si~ od og6lu, nie maj~ ogolnej, ro
dzinnej milosci. Przes~dow u nich mnostwo; mimo 
to jednak jest wiele prostoty i rysow wspolnych 
wszystkim prawie ich jednowiercon1. Rybotow
stwo. jest u nich naj wazniejszem zatrudnieniem; 
wojsko cale zajmnje si~ niem. pod przewodnic
twem osobnego atamana, trzy razy na rok, wio
sn~, jesieni~ i zim~, w dni raz na zawsze nazna
czone. W ksi~zkach s~ obszerne tego rybo!owstwa 
opisy, rozwodzie si~ wi~c nad niem nic bQd~. 

Ale i Uralcy, choc majf!. osobny swoj charakter 
ktory okreslic nie tak latwo, nietyle dla nas cie
kawi; zawsze to lndzie nasi. I Kozaka i kupca la
two sobie kaidy wyobrazi mniej wi~cej wiernie; 
ale na tym pasie ziemi, szerokim 70 werst, kt6ry 
do nich nalezy, nie oni jedni. Na prawo s~siaduje 
z niemi bukiejewska horda, najbogatsza ze wszy
stkich, z ktoreJ: handel prowadz~; na lewo, po dru
giej juz stronie Uralu, ci~gn~ si~ stepy kirgizkie. 
Widac z forpost6w ich koczowiska, ·a n~dza nie
raz ich na t~ stronQ Jajku, dla szukania kawalka 
chleba, przegania. Przeszloroczna zima byla bar
dzo ci~zka, wiele koni wygin~lo u nich, a baran6w 
bez liku; zuboieli na dlugie lata. Wielu z nich za 
Uralem popalilo kibitki i poszlo na robotnik6w; 
wsz~dzie prawie w forpostach, aim blizej Gurie· 
wa tern cz~sciej, spotkac ich mozna. Leniwy Kir
giz, lubi~cy nadewszystko spoczynek, stal si~ pra
wdziwC! bete de so1nme kupco"T uralskich. Za n~
dznf!. plac~, cz~sto za straw~ jedn~, nnjmuj~ si~ ca
lemi rodzinami i najtrudniejsze prace spelniaj~. 
Jednak, kiedy tylko moze, l(irgiz stara si~ miec 
zaj~cie z jego bytem odwiecznym zgodn~. Paste
rze z natury, i najmuj~c si~ staraj~ si~ zyc z trzo
dami; pastnchami we wszystkich prawie forpo
stach s~ Kirgizi. I{ilka albo kilkanascie 'namio .. 
tow ich (kibitek) widziec mozna na polu kolo wio
ski, gdzie paseJ: trzody kozacze. Tak sluz~c czlo
wiekowi zachodu, zyj~ choc na zewn~trz zyciem 
ojcow; co tam si~ dzieje w duszy potomk6w czin
giscbanowych towarzyszow, toBogu jednemu wia .. 
domo; ale przynajmniej choc odp~dziwszy stado 
daleko w step, zapomni si~ na chwil~ ze inne cza
sy nastaly. 
Mi~dzy uralskiemi ICozakami jest wiele Kalmy

kow, tak iz wyjechawszyza Uralsk, prawie niema. 
forpostu gdzieby:ich nie bylo, a w wielu z nich, gdzie 
ich wi~cej, s~ i duchowni l{almycy. Niedaleko od 
Sarepty bardzo ich wielu, i tam tez Uralcy co rok 
jezdz~ w dni swi~teczne dla wspolnego nabozen-

e 
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stwa. Udalo mi si~ znalezc jednego z nich w domu; 
zaszedlem zeby si~ przypatrzec zyciu ich choc 
powierzchownie. Mieszkal w kilku kibitkach, zupel-

• 

nie takich jak kirgizkie, ty Jko porz~dniejszych, 
z bialego wojloku i potnalowanemi na srodku pa} ... 
kami. Jedna z nich s!uzy za swi~tyni~, wyslana 
wojlokiem; na niziutkich stoleczkach poustawia
ne male11kie unczynia, majq.ce znaczenie syruboli
czne, albo slni~ce do skladania o£ar. I( awalki ku
kuruzy staly tam tukze; nasiona jej i ziarna zboza 
byly w kilku malych naczynkach; kilkadziesi~t 
sztuk monety lezalo na boku. Duchowny, ubrany 
w cbalat ognisto-z6ltego koloru (kolor wyl<!czny 
duchownych), siedzial z zalozonemi na ]{rzyz no
gami. Byl tyle uprzcjmy, ze pokazal nam obrazy 
swoje, chowane osobno pod zamkiem, odbywszy 
pierwej nabozenstwo i kilka poklonow. Obrazy, 
jedne podobne do drugich, wyobrazaj~ bostwo i 
caly dw6r jego. Twarze rozmaitycb kolor6w: zolte, 
czerwone, zielone, szafirowe, a ciala z wiel~ nieraz 

. nogami i rQknmi. 0 jednym mo,vil nam ze wyo
braza glowne bostwo, o drugim ze tnatk~ Boga, 
to znowu najpot~zniejszych ducbow. Charakter 
w ogole tych obrazow indyjski; a ze nie\viele umial 
po rusku, ja zas nic zgo]a po kalmycku, \Vi~c na 
takiem powierzcbo,vnem objasnieniu skonczyc si~ 
musialo. Bo.rdzo dobre, choc troche uidcalizowa-

v 

ne, rysunki ICa1myk6"v wyda} nieda,vno w podro-
zy swojcj po ..,tepach mi~dzy ka pij kiem i czar
nero morzami p. flommaire de Ilell, a Illustracya 
je powtorzy la. W szy '"' tko tam takie, jnkie j est 
u tutejszych Kalmyko\V .1: awet horyzont rowny i 
pro sty jak tntaj~ tylko u ural skich I\:almy kow nie
ma palac6w i ' \Vi~tyn; wszystko biedniejsze i ce
remoni e religijne prostsze daleko. U przejmy du
chowny ktory nam obrazy pokazy\val, z twarzq, 
bardzo podobn~ do cbinskiej, cznrnen1i jnk smola 
wlosami i malutkiemi, zywemi oczan1i napi al natn 
slow kilka po kn.lmycku na patni :ttk~. Rozny to 
charakter od innych; pisz~ z gory nn. dol, zaczy
najq.c od lewej r~ki, tnszem, ktory penzelkiem na
kladaj~ na pioro, zk~d tez pewno tr\val ze ich r~
kopisma niz nasze' zolkniej~cetui atramentami 

• ptsane. 

Guriew, Jicha n1iescina o werst 11 od marla, nad 
samym Urnlem zbudowana, a raczej rozrzucona, 
ma \v sobie cechf2 pospiechu i nieuokonczenia: tu 
dom bez dachu, tam znowu do polowy wybudo
wany, w CZQ ' ci pokryty, choc jni nie nowy; wszy
stkie wygh}:daj~ jakby niedawno stawiane, na po-

pas tylko dla ludzi, a jednak wiele tam kupc6w 
bardzo bogatych. Rybolowstwo i handel rybami 
s~ wyl'!cznem ich zatrudnieniem. Morze ulatwia 
handel z Astrachaniem. Kir gizow tam mnostwo; 
po kilkudziesi~ciu u jednego gospodarza widziec 
mi sif2 zdarzylo. Po skonczonej robocie, ktorej 
z dziwn~ oddaj~ si~ cierpliwosci~, zwykle razem 
na dziedzincu obiadowac zasindali. Twarz ogo
rzala, czarne oko i wlosy, ruchy nieraz zywe; 
jeszcze widac syna stepu szerokiego, ale n~dza 
grzbiet schylila. 

Parochod, ktory co miesi~c przychodzi tam 
z Astrachania do Guriewa i poczt~ do Nowo·Pie· 
trowska odwozi, mial i nas zabrac. Przeplyn~wszy 
werst kilkanasci e czolnem po U ralu, ktory kilk~ 
korytami do morza wpada, z kazdym prawie ro
kiem coraz bardziej mialkim si~ staj~c, weszlismy 
na poklad i wkrotce pozegnalismy brzeg europej
ski. Ogromne stada lab~dzi j pelikanow ze 'vszy
stkich stron si~ zlataly. Na odkrytem morzu, gdzie 
oko niema z czem por6wnac przedmiotow, dziwnie 
si~ wydawaly; bralismy je nieraz za lodzie, wyspy 
i t. d. .A.le w krotce i to znikn~lo; wiatr niosl nas 
ku Azyi. \V p6ltora dnia przeplyn~lismy w poprzek 
rnorze, tu okolo 350 werst szerokie, i zobaczyli
smy przyl~dek Tiup-Karagan. Okrq.zywszy go, 
wplyn~lismy do Nowo-Pietrowskiej przystani, na 
p61wyspie zwanym Mangiszlak. 

0 trzy wiorsty od morza zbudowana twierdza 
na trzech wzgorzach z muszlowea, z ktorego caly 
tam brzeg si~ sklada, miesci w sobie garnizon; 
nad sa1nern morzem rna dwadziescia tylko dom
k ow w lini~ prost~ zbudo,vanych, zupelnie po
dobnych do siebie . Stanowi ona now~ w tych 
latach tam zalozonq. osad~ europejs kq.. Na piasku 
zn1i ~szanyn1 z drobnemi muszlami, obmywanym 
ci~gle piant1 morsk~, bez zadnego nietylko cienia, 
ale na\vet bez trawki wokolo, stoi ten pluton do
lllOW. I ludzie tam zyj~, i mn6st,vo dzieci \vidzia
lem ba,vi<!crch si~ w spiekocie slonecznej na brze
gu, aJ bo kCA-pi~cych si~ w morza. Tak to czlowiek 
wsz~dzie zyc u1nie. Pusta strasznie okolica: od 
przylt!dka Tinp-ICaragan do samej t\vierdzy Ci'!

gnie si~ pia zczysta rownina' wiankienl wzg6-
rz6w opasana; ale te wzgorza, zlozone z mu
szlowca, szare, nagie, zdaje sifJ ze tylko dzi
kosci tej stronie dodaj~. lVli~dzy twierdz~ a mo
rzem c1 wa jeziora slone, jedno biale i tak g~ste 
ze wygl(!da jukby pokryte lodem, drugie czerwo
nem zwane, slicznego karminowego koloru, szcze-
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golniej przy lamaniu si~ promieni slonecznych; . kt6rych siedliskiem zdaje si~ bye u ·ralsk, nieznane 
w okolo roslinnosci zadnej. w No,vo-Pietro"vsku; utrzymujC!- ze to od gatunku 

Twierdza, opasana niewysokim murem, cala gruntu i sucho~ci powietrza pochodzi. Zima bar- . 
z muszlowca zbudowana, ktory si~ najlepiej w ply- dzo lekka, mrozy nie przechodz~ 13.stopni, a snieg 
ty kwaJratowe pilowac daje, czysta i porzf!dna, zaledwo kilka razy w ci~gu calej zimy pada i za
potrzebom n1iejscowosci odpowiadaj4ca. U stop wsze trwa niewi~ecj nad kilkanascie godzin. 
jej kibitki ICirgizow, ktorycb kozy i barany ina 0 werst szesc od Nowo-Pietrowska, na kamien
tym kamienistym gruncie pokarm dla siebie wyna- nem i stromem wybrzezu morskiem, odro.inia si~ 
lezc umiej~. Zaloga zyje kommunikacy~ z ... L\.stra- od skal innych ksztaltem swoim kamien nn s~zni 
chaniem, bo wszystko ztamt~d, nawet siano dla dwanascie wysoki, nazywany .Alnichem, a od nie
koni skarbowych, sprowadzac musi. Smutne tez ktorych Sa1nsone1n. W istocie dziwne rna podo
i t~skne tam zycie, jak zycie na pustyni, bez na- bienstwo do postaci czlowieka siedz~cego, uwi
tchnienia anachoretow; ale za to jakze rn.dosnie ni~tego w szerok~ S7.at~ z kapturem. Na wierzcho
witamy kazdy zagie] przy byV\'ajq,cy z zachodu! Pa- lek tej skaly wJaz~ nieraz zolnierze nowo-pietrow
rochody co miesiq.c przywoz~ tam wiesci, bo s~ skiego garnizonu, st~sknieni za swiatem i ludzmi, 
pocztowemi statkami kaspijskiego morza, a drobne patrzec na szerokie mor7.e i sledzic na nim zaglu 
statki ze zbozem, sianem, drwami i t. p. ustawnie poz~danego, szczegolniej wiosn~ pierwszy paro
zawijaj~ do portu i odplywaj~ do A.strachania, za- ch6d spodziewany. Miejsce na ktorem siedzi ten 
bieraj~c z soh'! ryb~, skorki baranie, stanowi'!ce stroz samotny tak dzikic i puste, z szumi~cem 
przedmiot hanulu z l{irgizami, a czasem i towary u stop jego morzem, ze mimowolnie jakis dreszcz 
chiwij ~kie, bo karawany ztamtC!d, choc bardzo nie- uroczysty przejmuje tam czlowieka. Bylem zupel
wielkie, kilka razy do roku przychodz~ do Nowo- nie samotny kiedy ten brzeg rysowalem; orzel 
Pietrov.'ska. Przy nas duze byly, od 60 do 100 tylko szerokiem skrzydlem zaszumial raz nad glo
przeszlo wielblq,dow liczq,ce; towary skladaly si~ WC!>, morze huczalo, a w wyobrazni snuly si~ fanta .. 
zchalat6w, dywanow i suszonych owocow,jako to: styczne obrazy. Miojsce to doprawdy na teatr nie
ati./Jucltara, tak przez proroka zalecana prawo- jednej sceny .E austa lub Szekspira; jakby duch 
wiernym' osobny rodzaj rodzynek' kiszmiszem smierci tatntfJdy przeszedl i wszelkie zycie sko
zwany, i roine gatunki sli wek. Chi wincy ogorzali, nalo. _t\.. jcdnak niedaleko ztamtq,d, na stromym 
w wysokich, czarnych baranich czapkach, z orle- brzegu w7,nosz~cym si~ wyzej, jest ogrod ..... dzi
mi nosami i zywem, pelnem okiem, roinili si~ zu- wny, oryginalny ogrod! Sklada si~ ze stu przeszlo 
pelnie od l{irgizow, i pr~dzej mi i~ wydali typa- drzew morwowych, rosnq.cych w szczelinach po
mi W schodu niemongolskiego. rozwalanych skal, mi~dzy ogromnemi 1\.amieniami. 

Za twierdz'1 ogrody. Zolnierze kaidej broni, Niewiadorno jak siQ te drzewa tam dostaly: niekt6-
skladaj~cy zalogg, maj~ osobny kawalek ziemi, na rzy utrzymuj~ ze zasadzone Rrzez da,vnych mie
kt6rym zasiewaj~ ogrouowizny. Wiele to pracy szkancow tcj ziemi, Truchmencow; ale sliczne drze
kosztuje, bo ustawnie polewac trzeba, bez czego · wa, i dziwna jak rosnq. na tym kamienistym grun
slouce wypali!oby wszystko. Zhudowano tez dwie cie. Prawda ze zrodel tam kilka, ale warstwa 
machiny konne, dostarczajq.ce ciC!gle wody, ktora skladajq.ca najwyzszy poklad Mangiszlaku muszlo ... 
siQ po w sz ystkich grz~dach rozchouzi; ale za to "ra, gru bu na sto przeszlo SC!ini, i ony tam zewsz~d 
zaloga ma swoj~ rzodkiew, kapust~, ogorki, ka- zawalone kamieniami. Skorzystano z miejscowo
'vony, na,vet i melony, ktore, choc niewielkie, ale sci\ porobiono schodki i droiki, altan~, nawet mo
bardzo slodkie, i praca si~ wynagradza. Niebo stek, i powstal ogrod, jeden moze z najbardziej 
skwarne i cz~sto cale miesiq.~e trwa zupelna pogo- dziko 'cj~ S\voj~ oryginalnych na swiecie. Drzewa 
d,l, bez zadnej odmiany. Za to kiedy deszcz si~ pokryte byly w czerwcu jagodarni, najcz~sciej bia
zbierze, to jnz prawdziwa ulewa; ale nieraz 'v ci~- lerni, choc i czarne spotykac si~ dawaly. Gdyby 
gn lata zaled wo par~ razy odswieza si~ tak po- taki ogrod mogl bye przy twierdzy, bylby pra
wietrze. To tez skorbut panuje, tylko ze znalezio- wdziwem dobrodziejstwem dla mieszkancow; te
no lekarstwo, ktore w tamtej miejscowo~ci najdo- raz rzadko go odwidzaj~, bo daleko, a upaly stra
skonalej leczy t~ chorob~: jest to prosta rzodkiew, szne. 
im bardziej gorzka, tem lepiej skutkuje. Febry, Opu~cilismy Nowo-Pietrowsk; po drodze to 
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samo przyrodzenie. Zmierzalismy ku gorom Kara- wiekiem.; tak sliczne wybral dla siebie miejsce, 
Tau. Poniewaz si~ w stepie nietyle jedzie albo tyle tamstudzien mi~dzy drzewami, zapewne jego 
idzie ile si~ chce, lecz ile mozna, bo woda jest staraniem wykopanych.. . . . . Pustynia, jak wszy
tylko w rzadkich studniach i przy nich zatrzymac stko wielkie i bez granic, musi podnosic dusz~ 
si~ tr~eba, wi~c pierwszego dnia zaledwo 29 werst cz!owieka, a w stepie milosnik natury nie m6gl 
uszlismy. Po drodze wody nie bylo, wiQc nawet stad lepszego wybrac dla siebie miejsca. 
baranow co zwykle okolo nich si~ pas~ nie widzie- Ze switem ruszylismy dalej, ale dnia tego mniej 
lismy. Nie spotkalismy nic procz kilku l{irgizow jeszcze ujsc bylo mozna. Studnie znalazly si~ 
podroznych, ktorzy zwyczajnym sposobem ,Sa· o werst 12, drugie byly za daleko, tu wi~c znowu 
lam-mala}lriuu1-" witali nas, rozpytujCA-c o eel po- nocowac nam przyszlo. Podroze na wielblCAdach 
drozy. Gdzieniegdzie rozsiane po stepie ujrzeli- odbywaj~ si~ w ogolnosci powoli, bo chociaz 
smy mogily. Zatrzymac si~ nam przyszlo w gl~- wielblq,d rna krok szeroki, jednakze koniowi wy
bokim w~wozie zwanym Changa-Baba. Bardzo to r6wnac nie moze, a jadt!c st~po na odleglosci 25 
oryginalne miejsce: kilka gor z marglu, bialych werst zawsze o godzin par~ 'vyprzedzalismy nasz~ 
zupelnie, oddziela si~ malowniczo od szarego ste- karawan~. Opowiadali mi kupcy chodz~cy z ka
pu, w dolinie, pustej zreszt~ jak wszystko w oko- rawanami do Chiwy i dalej, ze nigdy wi~cej nad 
lo, rosnie przesliczne morwowe drzewo; kilka pni werst 60 w dzien zrobic nie mogC! na wielbl~dzie, 
suchych stoi niedaleko; nizej troch~, przy zalomie a kiedy mocno Sf1 obladowane, to i mniej jeszcze; 
doliny mi~dzy gorami, domek Changi.Baby, od ci~iaru tez wi~cej nad 16 pudow nie moie uniesc 
ktorego miejscu calemu nadano nazwi ko. Byl tutejszy wielbl(!d. Slusznie okr~tem pustyni na
to czlowiek czczony przez Truchmencow jak swi~- zwany, jak okr~t kolysze tez jezdzca; dla nieprzy
ty, i 1nusial nitn bye w istocie, kiedy mu ai dom zwyczajonego je t to ruch przykry i prawie nie
z kamieni zbudowali i dot~d czci~ go otaczaj~. znosny, Dwoch rodzajow s~ wielbl~dy u ICirgi
Dom niziutki i juz w ruinach; widac s1ady wielu zow, jedno i dwugarbne, ale ostatnie powszech
malenkich izdebek, we srodku wi~ksza z okr~- niejsze; siersci rozmaitej: bialej, brunatnej i i olta
glemi slupami i niszami w scianacll u dolu, za- wej. z karawanami idq. cz~storazem malei1kie wiel
pewne meczet swi~tego. Tamze i pochowany blC!dzi~ta, wesole i pocieszne niezgrabnosci~ swych 
Ly0 musi, bo z boku w jednej z przegrodek ka- ruchow, co jakos ten powazny pochod urozmaica; 
miennych jest slad grobu, i tam zatkni~to kil- powiC!zane jedne za drugiemi przez nozdrze prze
ka zerdzi, na ktorych przejezdiaj!!CY zawiesza- prowadzonym sznurkiem, rycz€!- placzliwie; latem 
j~ ofiary: kawalki odzienia, szmatki chalatow, ogolocone z siersci brzydkie S(}. 

skory bucbarskiego kota. N a kamieniach przy tych \ Studnie, to prawdziwe pulsa stepu; kolo nich 
ierdziach kilkanascie rogow baranich ogromneJ zwykle rozstawiaj~ si~ kibitki, w okolicy ich pas(} 
wielkosci; w kilku kamieniach male wydr(!zenia, si~ trzody, tam zachodz~ pasterze, podr6.iny si~ 
jak mowi'b Kirgizi zrobione dlatego, zeby latem zatrzymuje, jednem slowem ko}o nich odbywa si~ 
zbierala siQ w nich deszczowa woda i ptaszki na- mnostwo epizodow stepowego zycia. Gl~boko ko
pic si~ mogly i ch walily Boga. . . . . Sliczna mysl pane , przy kryte okrq,glym, wydr<1zonym kamie
ludzi zyj~cych z natur~ i kochaj~cych wszelkie niem, cz~sto po kilka razem, maj~ kolo siebie lro
w niej iycie! We wszystkich zalomach tego WC!- ryto, takze wykute z kamienia dosyc mi~kkiego, 
wozu, uslanych ogromnemi kamieniami, uloionemi i s~ prawdziwie ogoln'!- wszystkich wlasnosci~. 
w fantastyczne pi~tra az do gory, ro nq. morwowe Rodziny koczuj<!ce mai~ jeszcze male drewniane 
drzewa ogromnej nieraz 'vielkosci dochodz~ce, korytka, porobione z desek, ktore tam morze wy
malownicze bardzo i daleko pi~kniejsze od tych rzura, i te z ob~ do studni przynoszq,; ale prawie 
ktore w nowo-pietrowskim ogrodzie widzielismy, wsz~dzie SC!- kamienne, sluz!!-ce wszystkim. Studnia 
bo r~k~ czlowieka nieokrzesane, w calej pelnosci nie wystarcza na dlugo dla trzod znaczniejszych, to 
zycia, ze wszystkiemi suchen1i gal~ziami, tak pi~- tez przez dni kilka poj~ je w jednem miejscu; kie
knie odbijaj~cemi od g~stej zielonosci. J edyne to dy si~ woda wybierze, przep~dzaj~ trzody dalej, 
drzewa jakie w stepie widzielismy; dalej w calej a potem wracaj~ znowu do pierwszych, ktore si~ 
w~drowce ani j ednego napotkac si~ nam nic udalo. napelni!y tymczasem. 
Changa.Baba musial bye bardzo rozumnym czlo- Nast~puj~cego dnia, przeszedlszy werst 25, za-
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trzymalismy si~ w miejscu zwanem Udiuk. Kraj dnie przep~dzic nam przyszlo. Mieszkalismy w ki
ktory przeszlismy od Nowo-Pietrowaka jednostaj- bitkach takich jak kirgizkie, bo nic nad nie wygo
ny bardzo, pusty i monotonny; piasek, kamienie, dniejszego wymyslec w stepie nie moina. Noco
zawsze jednej i tej samej formacyi. w wielu miej- walismy pod niebem, pilismy calemi_piersiami swie
scach przesi~kle sol~ plaszczyzny, sotonczalra-nli tu ze step owe powietrze, i bylo nam dobrze, tylko 
zwane, lsnily si~ od promieni slonca, jak jezior ze monotonnosc miejsca pr~dko nuzyc zacz~la. Pod 
zwierciadla. Roslinnosc bardzo mala; dosyc g~sto koniec naszego tam pobytu juz kazdy kamien byl 
w niektorych miejscach rosnq. wysokie k~py tra- nam znajomy. 
wy stepowej, szorstkiej i twarde j, a tak gorzkiej, W dolinie ICirgizi drobnemi aulami koczuj~. 
ze jej 11ietylko wielbl~dy, ale i konie nie jedz~. ICilkanascie jest studni w tej stronie, a kazdaz nich 
Zimq. tylko, kiedy snieg spadnie, traci sw~ gorycz, rna osobne nazwisko; kolo studni tez porozstawiane 
i wtenczas wielblq.dy ni~ si~ karmi~. Kilka gatun- kibitki. Stada baranow stanowi~ cale ich boga· 
kow kolczatej rosliny, takze na pokarlJl dla bydla ctwo. Barany te, QSObnego gatunku, na wysokich, 
niezdatnej, bodiaki, takie jak w Malorossyi, z pi~- sj}nychnoga0h, wi~ksze odnaszycb, najcz~sciej gar
knemi galkami kwiatow na pojedynczych lody- bonose, z tlustemi ogonami, kt6re czasem do 30 fun
gach, duzo powoju roiowego, pelzaj~cego od k~- tow tlustosci daj~. Mi~so ich bylo dla nas ci~glym 
py do k~py, gdzieniegdzie trawka albo piolun, w stepie pokarmem, a jednak nie przejadalo si~ 
mi~ta stepowa, bujnie po w~wozach rosn~ ca; ot6z wcale, jak nasza baranina; tlustosc zastQpowala 
i wszystko prawie co nietylko tam, ale j w calej maslo. Jagni~t~t szczegolniej delikatne bardzo ma
w~drowce naszej z kr6lestwa roslinnego widzie- jq. mi~so. We!na tych owiec dluga i gruba, a ze zim~ 
lismy. Dalej w g6rach cz~sto napotyknlem dzie- i upaly przenosz~ najdoskonalej, nie potrzebuj~c 
wann~. Z ptastwa bardzo n1alo; orly czasami prze- przykrycia, ani nawet przygotowanego pokarmu, 
latuj~ po stepie, ale tych wi~cej kolo twierdzy i wi~c sq. prawdziwym skarbem dla Kirgizow. !(o
w wyzszych g6rach widzialem. 'V stepie nic procz ni i kr6w dla braku karmi trzymac prawie nie mo
kuropatw stepowych, troch~ roznych od naszych; g~, kilka ich ledwo w calej dolinie widzielismy; 
lo.taj~ stnda1ni, a w godziny upaJow spadaj~ raczej za to maj~ wielbl~dy. Jezdzilismy czascm do au
niz siadaj~ na studniach, i wtedy !a two strze]ac je low i Kirgizi tez przyjezdzali donas w od,vidziny. 
mozna. Ze zwierz~t czworonoznych widzieli5my Jezeli ktory mial jakj porlarunek od rz~du, chalat 
tylko kilku sajgakow, rodzaj sarny stepowej; cza- czerwony, szabJ~ lub cos podobnego, to zaraz sifJ · 
sem lisa, podobnego do naszych, a nieraz z pod z tern pochwalic przyjezdzal. Jcden z bogatszych, 
naszych n6g wysuwal si~ schowany miQdzy kamie- kt6ry mial klacze, przywiozl wiele knmysu {nap6j 
niami sploszony ~aj~czek, mniejszy bcz porowna- • z kobylego mleka) i zapraszal do siebie. Pojecha
nia od naszych. Swi11 dzikich, ktorych takie mno- lismy: kibitka dnza, porz(!.dna, mat~ wewn~trz wy
stwo kolo aralskiego morza, niema tu dla braka !ozona; sprz~ty, takie jak wsz~dzie u nich, skla
trzciny, w ktorej si~ trzymac lubi~. Jaszczurek daly si~ z kilku work6w skorzanych, kotla zela
tylko w stepie niezmiernie wiele; malutkie, nad- znego, dzbanka. powrozow i lin. l(irgiz mial trzy 
zwyczn.j zwinne, koloru takiego jak step, uwijaj~ zony; dzieci znalezlismy mnostwo, niektore z ozy
sifJ ci~g}e po nim, przes}izgujQ,C si~ Z norki do nor- wionemi twarza1ni i jakims bJaskiem W czarnem 
ki, lub igrajC}c na slot1cu. l\1ale.6.kich su ·l ow stepo- okn, inne okropnej, odrazajq.cej szpetoty. ICobiety 
wych w niektorych miejscach widzielismy duzo; na ogol bardzo brzydkie; gospodarz cz~stowal nas 
wyskakiwaly z jamek i staj~c na tylnych lapkach knmysem. Za potnoc~ tlumacza wdalismy si~ w roz .. 
grzaly si~ na sloncu, czasem i do kibitek naszych mow~. l(irgizi w og61nosci lubi~ nami~tnie opo
zagl~daly, nawet zachodzily w odwidziny. Step wiadania; 1nozna ich zjednac sobie, gadaj~c jaknaj
tak malo byl ozywiony, zta radzi bylismy z serca wigcej, rozpytuj~c o najdrobniejsze szczegoly. Py
i tym go sci om. W ~zow jest takze niemalo w gorach; talinas o nasze fami1ie, ilc mamy baran6w, wielhl~
w stepie samym nawet spotykalisn1y je dose cz~- dow, o suknie nasze, zreszteJ: o kazd~ rzecz kt6r~ 
sto. ICirgizi, zeby si~ zabezpieczyc od tych gadzin, na nas spostrzegali. Jedna z kobiet koniecznie do
chowajCI- w kibitkach koty, ktorych si~ ony 1~kaj~. praszala si~ pierscionka kt6ry na moim palcu do-

Pierwszego czerwca stan~lismy u stop gor Ka- strzegla. Nie znaj~c j~zyka, gdzie tylko bylo mo
ra-Tau, przy stndni Apasir, gdzie cale trzy tygo- zna powtarzalismy kilkanascie slow, ktorychesmy 
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si~ wyuczyli, i widocznie to ujmowalo naszych go
spodarzow. M~szczyzni zaczynaj~ juz rozumiec 
j~zylr rossyjski, ale kobieta zadna ani slow a nie ro
zumie. Gospodarz cz~stowa} nas ci'!gle kumysem, 
prosz<tc zebysmy siedzieli i byli goscmi, to on ba-
rana zarznie i zgotuje: alesmy si~ wymowili. Przy
nieslismy mu tytuniu, (na ktory l(irgizi bardzo s~ 
lakomi, bo wszyscy, nie wylq.0zaj~c kob~et., a nie
raz i dzieci, zazywaj~ nami~tnie tabak~ i ruski ty
tun bardzo cenit!), a takie trochfJ cukru dla dzieci, 
ale ten starsi, wydarlszy dzieciom, sami lapczywie 
zjedli. Gospodarz nareszcie odezwal si~ naiwnie, 
ze jeieli mu damy rubla srebrem, to b~dzie wiel
ki nasz lrunak (co znaczy przyjaciel) i wsz~dy 
b~dzie rozpowiadal ze nas kocha. Takich i tyro 

. podobnych pyta11 i prosb przy odwidzinach bylo 
bez liku. 

Poiegnawszy naszego gospodarza, odwidzilismy 
i inne kibitki. W sz~dzie to samo znale~lismy: dzie
ci mnostwo, najcz~ I ciej zupelnie nagich i az brori._ .. 
zowych od slonca; u niekt6rych ch!opakow na 
wierzchu golonej glowy zos~awiony 1\:osmyk wlo
s6w spadnj~cych r6wno na wszystkie strony, mni
sza tonsurn na odwr6t. To s~ faworyci famjlii, czy 
ojca; brzuchy u dzieei ogromnie wyd~te ( czy od 
pokarn1u, czy kumysu ?). Mi~dzy staremi Kirgi
zami spotykaj~ si~ twarze zupelnie roiny typ no
sz~ce, bardziej podobne do Chi \lvinc6w niz lCirgi
zow. Mi~dzy porz~dniejszemi kibitkami byla je-
dna malutka (zulamejka). V\7la ' ciciele jej bardzo 

biedni; cal'y ich maj~tek, pr6cz n<2dznych sprz~tow 
i lichego odzienia, kladal si~ z trzech owiec. l{ir
gizi mowili ze to ,,bajgusze.'' Byl tam m~szczyzna 
i kobieta, przystojna jal{ na ICjrgizk~; siedzieli 
obok siebie, przytuleni jedno do drugiego, i zdalo 
mi si~ czytac w ich twarzach i ruchach, ze im do
brze z soba . ... 

Najstarszy wiekiem w aule nazywa si~ ansalrnl, 
(doslownie ,,biala broda'·), i ten uwaia Bi~ za glo
w~ calego aulu. Kirgizi naturalnie ustaw pisanych 
nie maj~, ale jest u nich zwyczajowe prawo, k.tore 
si~ S.wi~cie wypelnia. Starsi, zwani bijan1i, rozsq.
dzaj~ wedlug tego prawa wszystkie spory i prze
st~pstwa. Przyj~tem jest za zasad~, ze trzeba si~ 
wykupic od kary, albo zadosyc uczynic; nazywa 
si~ to po kirgizku !run, a jak wszystko w stepie, 
tak i kun oblicza si~ na barany. 1 tak: za rozmysl
ne zabicie sultana kun wynosi od 21000 do 1,500 
baranow; za bija 1 000, i tak stopniowo. Za za
bojstwo zony placi si~ tyle co za zab·ojstwo ob-

cego czlowieka; zona ktoraby zabila m~za ulega 
karze smierci; ojcobojstwo takze; zabicie matki 
oplaca si~ jalr zabicie kaidego innego czlowieka; 
na dzieciobojstwo kary niema, s~d zdajq. na Bo
ga. l{un placi si~ najblizszym krewnym i spadko
biercom zabitego, jesli zas na to nie przystajq., do
magajl!C Si~ smierci zabojcy, to kara na nim dopel
nia si~, chyba ze znowu krewni jego ze swojej stro
ny na to nie pozwohg w takim razie sprawa konczy 
si~ pojedynkiem na bialq, bron, mi~dzy wybranemi 
na ten eel l{irgizami, z ktorych jeden najcz~sciej 
zoslaje na placu. Rany zadane czlowiekowi oce
nione s~ takze; wzrok, slnch, kalectwo r~k i nog, 
wybicie z~bow, ceni si~ zarowno z zyciem, i kto
by wszystkich tych kalectw dopusci! si~ na jednym 
czlowieku, ten zaplaci za to pi~ciorazowe kun, jalr 
za zabojstwo, a pierwej jeszcze ~kaleczonego wJa
snym kosztem wyleczyc musi. Smierc z ran poci~
ga za sob~ zwyczajny kun za zabojstwo; za kaidy 
uci~ty palec oplaca si~ I 00 barano w. Kradziez, 
oprocz zwrotu ukradzionej rzeczy, ci~gnie takze 
za sobq, oplat~ po 9 sztul( bydla i wszystkiego co 
zlodziej posiada, stosownie do wyroku bija; tylko 
ze okradziony te rzeczy rozdarowac powinien in
nym l{irgizom, a jeieli zechce, to nawet i krewnym 
obwinionego, sam zas zatrzymac ich u siebie, ani 
swoim krewnym oddac niema prawa. Obelzywe 
slowa i razy oplacajq, si~ takze podarunkiem, ktory 
rowniez u skrzy'\lvdzonego pozostac nie moie. 
Gw alt nad dziewczyn'! karze si~ smierci~; ICirgiz 
kt6ryby zon~ drugiego do ucieczki z sob~ namo
wil, procz zwrotu jej, placi m~zowi dziewiq,t~ cz~sc 
maj(};tku; jezeli zona ucieka od m~za i mieszka u 
innego 1\:irgiza, n1q_z przez bija upomina. si~ o ni~, 
a wtedy zwraca si~ jemu zona, a przest~pca kar~ 
publicznie odbiera. Po srnierci Kirgiza wdowa 
obo,viq,zana jest koniecznie wyjsc zajednego z nnj. 
bl1zszych kre,vnych jego; to sumo sci~ga si~ i do 
oblubienicy lrtorej narzeczony umarl albo wygna
ny zostal za jakje przest~pstwo. W olne s~ oil te
go kobiety majG!ce dorosle dzieci. l{irgiz licz~cy 
lat 15 uwaia si~ za pelnoletniego; po smierci ojca 
naturaln~ opiekunk~ dzieci jest matka, a w razie i 
jej smierei, opiek~ nad sierotami i pozostah~m mie-
niem obejmuj~ najblizsi krewni. 

W dolinie Apasir s~ mogily, jak w calym stepie; , 
jedna z gor na wet nazywa si~ Swi~tC1-g6rq. ( Anlio-
Tau), bo na niej swi~ty pochowany. Takich mogil 
uswi~conych przez Kirgizow wsz~dzie jest rozsia
nych po stepie duzo, a wszystkie stare. l{irgizi, 
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na pytanie nasze, czy teraz zyje jaki swi~ty czlo-
wiek mi~dzy niemi albo w Bucharyi czy Cbiwie, 
odpowiadali zawsze ze te czasy min~ly. Pomni
kow, nawet kamieni nadgrobowych, jak na innych 
mogiJach, nie widac nad popiolami swi~tyt!h, tylko 
zerdzie, czaszki wielblq,dzie i rogi arcbarow (gatu
nek stepowycb dzikich baranow ). Rogi te, juz 
nadgnile i stare, przeszJo pud wazyly. 

W przeci~gu trzech tygodni ktore tam sp~dzili 
smy, l{irgizi par~ razy przemieniali koczowiska. 
W wiliq, dnia tego zbierali si~ zawsze w jednym 
z aulow, zapewne u jakiego aksakaly, i halas ich 
biesiady dolatywal az do nas. Nazajutrz widzieli
smy szereg wielbl~dow, naladowanych kibitkami 
i calem mieniem Kirgiz6w, przechodz~cy o werst 
kilka na inne miejsce) ku innej studni. Kobiety 
zwyczajnie prowadzily wielblq,dy; nieraz kilkana
acie gl6wek nagich dzieci wyglq,dalo z kosza za
wieszonego na wielbl~dzie, Kirgizi w swi~tecznych 
strojach jechali konno, a psy szly krok w krok za 
wielblq,dami. w sz~dzie ich mnostwo w aulach; 
przy odosobnionej nawet kibitce zawsze si~ pies 
znajdzie, stroz i przyjaciel pasterzy. Kirgizi, od
bywaj(!.c podroze w upaly, trzymajq, w ustach wlos 
konski i utrzymuj~ ze to utula pragnienie. Bardzo 
sq, zr~czni na koniu. Mowili mi ci co cz~sto bywali 
w stepie, i nawet napady ich wytrzymy\vali, ze nie
raznim Kozak lub zolnierz potrafil zdjq.c bron i ·ku
rek odwiesc, juz go Kirgiz z konia sci~gn(!.l. Naj
bardziej w takim razie strzedz si~ trzeba, ieby z lewej 
strony nie zajechal, bo na praw~ szczegolniej stro
n~ nadzwyczaj zr~cznie i z'vinnie przechylajq. si~ 
z konia. l{rzyk ich przy napadzie rna ·bye niczmier
nie przerailiwy i taki ze z wolania ,hik h eu" mo
znaby wnosic iz s~ w kilka razy wi~kszej liczbie 

• • • I • n1z rzeczywiscie. 
'V esela u I\:irgiz6w odbywaj~ sifJ bez zadnych 

szczeg6lnyrh ceremonij. Duchowny czyta modli
tw~ nad nowozencami, i na tern konczy si~ caly 
obrzq,dek; potem nast~puje uczta, foj po kirgizku 
zwana, gdzie wszyscy s~ wystrojeni wnajbogatsze 
na jakie si~ zdobyc mog~ suknie. Na weselach 
dziewcz~ta konno wyzywaj~ do wyscigow moloj
c6w kirgi zkich. Zwykle daj~ im najlepszego ko· 
nia i grub~ nahajk~; dop~dzaj~cy powinien dzie
wczyn~ 'vp6l uj~c i porwac z konia; nim tego do
kaie, odbiera od niej t~gie razy nahajk~, co weso
losc patrzq,cych obudza. Jezeli kon jego nierazny 
i dop~dzic swojej amazonki stepowej nie moze, 
ona zwraca si~ ku niemu, p~dzi go i nahajk~ okla-

da. NajezfJsciej do wyscigow staje ten, komu si~ 
dziewczyna podoba, i zdarza si~ nieraz ze wt.en
czas p~dztJt za sob~ daleko od zgromadzonych wi
dz6w, az znikn~ z przed ich oczu za go rami. · Wte
dy nast~puj<! oswiadczenia milo.sne, i tak na wese· 
lach nieraz zo.wiq,zuj<! si~ no we malzenstwa. Jest 
jeszcze u I\:irgizow taniec do chorowodu podobny: 
staj~ w kolo para1ni, pobrawszy si~ :~.a r~ce, i po
tem p~dz~ co tchu w k6lko w jedn~ stron~; nagle 
zwracajQ si~ w przeciwn~, r6wnie.i szybko krfJcq.c 
mlynka, i kto upadnie, a zdarza si~ ze i kilku utrzy
mac si~ na nogach nie moze, jest przedmiotem po
wszechnego smiechu i wesolosci. 

Dnia 22 czerwca opuscilismy dolin~ .Apasir o 
wschodzie slonca. Rosa, kt6rq, pierwszy raz wi
dzielismy w stepie, odswiezy!a powietrze. Drog~ 
mielismy j ednostajn~: gdzieniegdzie solonczaki, 
to znowu pasy ruchomego piasku, tylko wyrazist
szym robily charakter pustyni. W ogolnosci grunt 
w stepie tak j est sol~ przosi~kly, ze nieraz nam si~ 
zdarzalo widziec w kibitkacb, na miejscu gdzie by- · 
la rozlana woda, powstaj~ce krysztalki soli, jak 
tylko miejsce to przeschlo. Bardzo wiele strumie
ni zupelnie jest slonych; cz~sto i w studniach wo
da gorzka i slona. W nowo-pietrowskiej twierdzy 
nawet nie maj~ dobrej wody; zeby miec herbat~, 
musz~ wod~ sprowadzac z Astrachania. Prawie 
nie spoty kalis tny aulow!' az przeszedlszy 25 werst, 
spusci1ismy si~ drog~ kryt~ i 'zewszC!d osadzon~ 
kamieniami, na rozlegl~ dolin~ Ulaszek, rozleg!~ 
na werst kilka i kilkanascie. Z jednej strony opa
sywaly j<1: malta piaszczyste wzg6rza, uslane kamie
niami okrq,glemi jak bomby, jak gdyby tam grad 
kamienny padal; z drugiej biale, marglowe gory 
(Ak-tau), wsz~dzie podobne do walow twierdzy, a 
czasem i do baszt dawnych zamk6w. Przy wzgo
rzach piaszczystych au} wi~k.szy niz wszystkie 
spoty kane dotC!d; po calej dolinie rozsiane kibitki, 
studni kilka, a posrodku maly rezerwoar wody 
jakby sadzawka; w njej dzieci i kobiety myly ba
ran6,v-. Scena byla bardzo ozy"·iona: stada k6z i 
baranow przyp~dzano do studni, dzieci nagie uwi
jaly sift wsz~dzie , kobiety tkaly na swoich warsta
tach, rozlozonych na zietni, szerok~ na pol lokcia 
tkanin~. Przyjazd nasz zwr6cil ich uwag~, otoczyli 
nas zdaleka; dowiedziawszy sifJ jednak iz naza
jutrz pojdziemy dalej, nie ruszali sifJ z miejsca. 
vV szystko sz!o swoim try hem n nich, a my rozlo
zylismy si~ u stop cmentarza. Tam znalazlew. spo
ty kane pot em i dalej nagrobki kirgizkie: s~ to 
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slupy rozmaitego ksztaltu, z arabeskami i napisami tez rozwalaj~ i zruinowanych najwi~cej w stepie. 
czarno malowanemi; arabeski tak slicznie wyrzni~- Te ktore widzielismy w Agapazejar i kilka im po· 
te, rysunek ich tak czysty i pi~kny, ze si~ nadzi- dobnych spoty kanych pozniej, zapewne z wi~kszem 
wic nie moglem. Maj~ zupelnie odr~buy sw6j cha- staraniem i dluzej budowane byly; bo i architektu
rakter, i patrz~c na tQ pi~knC! robot~, zalowac mi r~ si~ odznaczaj~, i przetrwaly bez szkody dot~d, 
przychodzilo ze nie SC! z marmuru zrobione, a kiedy si~ wiele daleko nowszych porozwalalo. 
z nietrwalego piaskowca; lecz w stepie marmuru Oproez takich wi~kszych pomnikow i slupow na-
niemn, i nic zreszt~ pr6cz piaskowca. grobkowych, sq.jeszcze mniejsze pomniki, nagrob-

l(iedy przypatrywalem si~ tym nagrobkom, to- ki, maj~ce jak i tamte osobny charakter, nieraz 
warzysza mego L. wezwano do aulu o kilka werst symbolicznemi napisami ozdobione, albo znakami 
oddalonego, gdzie miala bye chora. Pojechawszy wyobrazaj~cemi stan i zaj~cie zmarlego. Wszystko 
tam, znalazl poloznic~, m~cz~c~ si~ jnz przeszlo co jest wypukle i z kamienia wyciosane, najcz~
dwa dni, i kibitkfJ napelnion~ i otoczon~ l{irgiza- sciej pi~kne i gustowne; ale za to rysunki koni, 
mi. Mowiono mu ze to zwyczaj Kirgizo,v, a nawet wielblct-d6w i t. p., zwykle twardem jakiem narz~
wielu plemion srodkowej .... t\..zyi, spraszac obcych i dziem wyrzni~te z kamienia' s~ w stanie zupel
cudzoziemc6w do podobnie cierpi'!cych kobiet. nego niemowl~ctwa, a wsz(-Jdzie zupelnie do siebie 
Czy my !J~ znalezc w nich pomoc, czy chc~ zrobic podobne, jakby je jedna r~ka kreslila. 
i ~bc.ych Swiadkami narodzin nowego czlowieka- 1 .Nie :Wid.zia~em ~ogrzebu kir~izkieg~, ale opo
K1rg1za? Przewodnik jad~cy z L., wszedlszy do w1adah m1 c1, ktorym w czas1e dlog1ego pobytu 
kibitki, zacz~l wrzeszczec, a by przestraszyc cier- W Stepie calen1U ich zyciu przypa trzec Si~ udalo, 
pi'!c~, my ' lc)C ze przez to ulatwi, czy przyspieszy, ze zadnych osobnych nie zachowuj~ przytem cere· 
zlezenie. Potem prosil L. zeby nabajkC! bil po po- monij; duchowny tylko odczytt1je modlit\v~ przy 
duszkacb przy poloznicy lez~cych; ale wszystkie zlozeniu ciala do grobu. Mogily tak kopiq,, zeby 
te krzy ki i strachy na nic si~ nie zdaly, i ,vr6cil nic ziemia nie padaln, na twarz umarlego, kt6rego 
nie pom6glszy cierpif1cej. w grobie sadzajCb z twarz~ ku Mekce obrocon~. Na 

IIuragan stepowy (buranem tutaj nazywany) nie pogrzeba.chmQszczyzni j edynie przytomni bye mo
pozwolil 1ni ni c rysowac; przy zach odzie slonca g~, kobiety zajmuj~ si<:J tylko przygotowaniem 
j ednuk wypogodzilo i ~, i sliczny byl widok swia- uczty, ktor(}; koncz~si<j zawsze wszystkie wainiej
tla i g ry koloro\v. vV gl~bi panorumy widac bylo sze w zyciu Kirgi~6w wypadki. 
najwyzsz~ z g6r Kara-tau , Kare-czuhu, 2,200 stop "r AgapazP.jar \vidzialem dnie, jak nal(irgizow, 
'vysok~. plantacye kukuryzy, prosa chi winskiego, a nawet 

Z Ulaszeku, przeszedlsz y wer t 17, tan~lismy i j ~czmienia, kt6ry w koncu czerwca znpelnie juz 
\V doliuie Agapazejar, pelnej takie kibiiek. gdzie by! dojrzaly. Procz tych ro ~ lin siej~ je "'zcze Kir
znalezlismy d\va pomniki calkiem rozne od w zy- gizy tak zwan~ przez nich dzigur~, podobn~ z li
stkich dot~d widzianych , z kopulami jakby mecze- ' ci do na zych konopi, z pi~knemi bardzo kitami 
ty: 8'1 to katakotnby, groby calych rodzin kirg iz- na ion u wier zchu. W stepie ~licznje 'vygl~daj~ 
kich. vVidac w e 'rodku zwykle kirg izkie nagrob- te zie lone oazy; winne ony SV\7oj byt wodzie, kto
kowe kan1ienie, kolory na nich zy \v e i dobrze za- r~ z cz~stszych tu coraz zr6del Kirgizi sprowa
cho\vane, choc to juz dawne budynki. Takich i po · dzaj~ i kt6ra i~ po wszystkich bruzuach rozcho
dobnych budynkow bardzo \Viele ,v tepie; czasem dzi. Dwoch, trzech Kirgizow siedzi citAgle przy 
cmentarze jak zruinowane miasteczka \vyglq,daj~ taki1n kawalku pola z lopatkami, oczyszczn.j~c ro
i j edyne to pamif!tki zycia w stepie. Pomniki te, wki kt6re i ~ ~a ypujq, i patrz<!czeby woda docho
Z\vyczajnie kwadratowe, cz~sto sklepione, zbodo- dzila wsz~d r.ie, bo bez niej slonce wypaliloby 
wane sq. z drobnych kamieni, okladanych zewnf1trz wszystko. 
plytami muszlowca, bardzo gladko ciosanego. Opusciwszy Agapazejar i wchodzq,c w najwyz
Zwyczajnie takie budynki pow taj~ w dni kilka sze pasmo l{ara-tau, coraz wi~cej takich widzieli
przy pogrzebach bogaczy, na kt6re zjezdzajq, Sl~ smy plantacyj. VVod~ do nich Kirgizi nieraz 0 werst 
Kirgizi nieraz o werst kilkadziesiq,t i wi~cej ; 200 6 j 8 sprowadzajq, ze zr6del i strurnieni, do czego 
albo 300 ludzi pracuje nad budynkiem, i po skon- nietylko cierpliwosci i pracy, ale umiej~tnosci na
czeniu nast~puje uczta. Pr~dko klecone, cz~sto si~ wet potrzeba w stronie pelnej wzgorz i w~wozow 
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Umiejq, jednak zaradzic sobie. Orz~ malenk~ .so- [ ruc.hu naszego, ze sposob~ siedzeni~, pic~a, z u~io: 
chC!, do ktorej konia zaprz~gajt!; czasem zam1ast ru 1 t. d. Suchary lakomte zawsze Jadah. Chc1e11 
so chy uiywnj~ lopatek; ziemi~ pod zasiew prze- zeby si~ wszystkiem z niemi dzielic, az do natr~-
mieniaj~ co rok. Mimo pracy przy sprowadzaniu ctwa nieraz; z herbaty byli zawsze uszcz~sliwieni, 
wody na coraz nowe miejsca, nigdy nie zabraknie tylko ze nigdy im dosyc nie bylo. Mielismy z so
nowego kawalka ziemi, chociaz step obszerny za- b~ drobne rzeczy, jak zwierciadelka, guziki, chu-
siewaj~cych rna wielu. stki kolorowe it. p. M6wiono nam ze to najiepszy 

D d · t t t 50 d to war na handel z Kirgizam i, i myslelismy ze skor-\VU ztes ego cz war ego czerwca o wers o . . . . . 
A · t I. I d 1· · I· w "'~. k1 baran1e (merlllszkami tu nazywane ), p1~kne WOJ-gapazeJar s an~ 1smy w o 1n1e, a raczeJ "o.z:- • , • • • h AI , . s· k k . . , ld . . h , I loki lub cos podobnego znaJdZlemy UDlC I esmy woz1e 1un- u , JUZ w posro naJwyzszyc gor . . . . . 

K t T dl · eba s1~ zaw1edh. W ostatn1ch latach, od zbudowan1a 
P~~ma ara- a~. uRznb~l~'u czas c· uczskzi!dprzs~. si·e- nowo-pietrowskiej twierdzy, Ormianie j ezdz~ ci~-
w1c nam przysz1o. o 1 1smy wy ·1e z o --~ - . . . I • : k' 
d · h '~, · I t · 8 d k 1a KI·r gle po step1e z towaram1. Sw1ectdelka 1 wszyst 1e n1c au1.ow 1 w gory o aczaJf!Ce na o 01 • · , . . . . . 

· · t d 1 k b a t · k 1• a·~. duzo bo karmi podobne rzeczy, choc podoba)q, s1~, ale JUZ n1e gtz1 u a e 0 oba Sl, on m )o.z: ' h . k rr· . , . 1 I l. • J. I 

.1 I k · I· • • • 1 t 1· ch· 1·, zac wycaJa ta l..Irgtzow, 1 s {0nczy1.o SI~ na t.em, ua e o w1eceJ; zaJmUJC! Sl~ p an acyam 1 w n- " . . . d 
k . ., . d.. . z , d l I ach 6 zesmy rozdarowah wszystko, nacieszywszy SlfJ 0 

8 Jego ~roska 1 ztt~ury .. 1 r~ e w gdor. mnd - woli Kirgizami, ktorzy po kilka razy to zgadzali 
stwo, w1~c orzys aJq, z n1c 1, 1 sprowa zaJ~C wo ~ . . 
d , l d 1. ·I • p · . SI~ na handel, to zrywal1 uklady, a zawsze przy-o w~wozow, ca e o tny zasieWaJC!· rzy nas JUZ . . , . 
d · · · I • I ·t d 1· D · t · ·a PP chodzili w k1lku lub ktlkunastu, przypatrywac s1~ rug1 pos1ew zte en11 o 1ny. os RJ~ z1 rno, ~- . . d . . . . . 
dz c w k6lko wielblC!dy albo konie po nalozonych ~szystk~emu, 1 cale g.o Zln! rozprawiah,. zmteni~-

q. h b . J&C po ktlka razy zdante swoJe, ze zwykl~ 1m w ogo-snopac z oza. , , . 
• , • • I • • le lekkomyslnosc1~. 

C~Qsto, Jezdz1lem kon~.o o.werst kilkanascie, ze- W tych to miejscach najwi~ksze upaly wy~rzy-
by SI~ g?ro~ przyp~tr~ec, P1~knym tu bardzo 080• mywaC musieliSmy. Krajowcy utrzymywali Ze lato 
bn~ SWOJC!. pi~kn_oscl~, I w.te~c~as spotykalem auly, nie bylo wcale gorq.ce, a jednak termometr Reau
al~o .Pr~eJei~zaJq,cych KI~gJzow. ~awsz~ wesole- mure'a, kt6ry mielismy z sob~, bardzo cz~sto 46 do 
m1 w1t~h mn1e o.krzy ~~~~~; .cz~s to. Jechah za mn~, .. 4 70 ciepla pokazywal, prawda ze na sloncu. Ziemia, 
z~acza.1~c z drog1 ~~OJeJ, z~by 811J ~owe~u cz~o- szczegOiniej tam gdzic grunt byl piaszczysty, tak 
':1eko":1, przypa~rze~. Gadal• hez .~on_ca, me ~a He si~ nagrzewala, ze przez podeszwy palila. Nic ro· 
s1~ zraz1~ odpow_1ed~1~ ,bel-~elme (me:ozu~nem) , biC niepodobna bylo od pie1wszej do trzeciej, bo 
zarz~lCah. pyta.maml, na .ktore . zawsze Jednem od- to godziny najsilniejszego skwaru; deszcz ani razu 
pow1adac mus1alem, a meraz k1edy za~z~A-l.em .ryso- odSwiezyC nas nie przyszedl, rosy nawet nie bylo. 
waC, sia_d:li p~zy m~ie, przypatryw~h 81 ~ ~ nad- PiE\rwszy raz upadla, kiedySmy juz z Apasir wyru-
zwyczaJme uCieszem by h. Poznawah to kom~, to szali. Jedynym Srodkiem ratujl!cym nas od upalOw 
wielbl~da narysowanego, zawsze z okrzykam1 we- byJa gor!!-ca herbata, ktOrej ogromnie wiele wypi
soloSci: i. kaz.da r~ecz, czy to narysowana, cz! jaliSmy. Ale za to deszcze piaszczyste nawidzaly 
w stroJU 1m nteznaJoma, wyrywaJa wykrzyk podzi- nas cz~sto, bo kiedy w stepie powstanie zamiec, to 
wienia: ,Oj-boj-joj!'' Szczeg6lniej kobiety z cie- i slonce zakryje, i wszystko piaskiem zasypie. Kl~
kawosci~ przypatrywaly si~ i wypytywaly o wszy- by piasku wiatr p~dzi przed sob~, a . w kilku miej-

stko. scach biale slupy, jakby wiry czy swidry piaszczy-
Zwyczajnie w takich w~dr6wkach, jezeli dalej ste, wznosz~ si~ pod niebo. Wielbl~dy wtedy kla

jechac rni wypadalo, kociolek na herbat~ byl przy d~ si~ na ziemi~ i szyj~ wycit!gaj~ w stron~ przeci
siodle, manierka z wod~ z drugiej strony i torba wn~ "Niatrowi; konie tul~ sifJ jedne do drugich, 
z sucharami . Czasem we trzech i czterech robili- spuszczajq.c glowy; ludzie chowaj~ i~ od wiatru, 
srny takie \vycieczki; zatrzymuj~c si~ przy aule, ale cz~sto i kibitka cala si~ wywraca. Nieraz przy 
puszczalismy konie na pasz~, a sami gotowalistny cichej pogodzie powsta j~ takie huragany, prze
wod~ na herbat~. Wtedy to cala gromada zbie- szumi~ nad glow~, okryj'! wszystko piaskiem, i 
rala si~ kolo nas, jeden przychodzil za drugim i znowu po nich cicho. Zdaleka w stepie mo.ina \Vi
calym wiankiem nas otaczali, smiej~c si~ mi~dzy dziec nieraz takie wiry piasku podnoszonego w go
sob'!, (jak nam tlumacz objawil) z kaidego prawie r~; czasem ich kilka od razu w r6znych kierunkach 
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postrzedz mozna, a przy jasnem sloncu jeszcze Najbardziej zastanawiaj~c:t. z pomi~dzy tych gor 
w t~czowe kolory stroj~ si~ niekiedy. wszystkich jest tak zwana Czir-kalu; choc inne s~ 
Zewn~trzna. fizyognomia kraju zupelnie r6zna od pi~kniejsze, ale forma tej odr~bna, i wielka pla

·okolic Nowo-Pie trowska. G eologowie tak tluma- szczyzna na ktorej si~ wznosi bardziej od wszy
cz~ history~ t eg o kawalka zi emi. Kiedys cala ta stkich innych robi j~ wydatnt}.. Procz tego, poda
prz estrze1l., dziel~ca dzis d wa morza, aralskie i ka- nia kirgizkie ubraly j~ w pewnego rodzaju poezy~. 
spijskie, pokrytCb byla falami, powierzchnia wyra- Na wierzchu t ej gory miala bye twierdza, ktorej 
zne tego s lady nosi doty0hczas. Sily wulkaniczne zaloga bardzo dlugie obl~zenie wytrzymala, i 
podniosly j~ i uformowaly wynioslosc Ust-Urta, wtenczas zdala si~ dopiero, kiedy oblegaj(!.cypod
a w j ednem miej scu, w kierunku pasma Kara-tau, kopali si~ pod gor~ i obcinajq.c powrozy spu
rozdarly nawet p owierzchni~ i wyniosly nad niq szczanych po wod~ wiader, pragnieniem do pod
gl~ bok o w lonie ziemi spoczywaj~ce dot~d po- dania si~j~ zmusili. Tak mowi podanie, agora zna .. 
klady, kt6re te gory skJadnj~. Tak jest w istocie; joma jest tern u wszystkich tu I\:irgiz6w. Pojecha
od Nowo-Pietrowska .na og romnej przestrzeni ciq.- lismy umyslnie, chcCA-c hyc na jej wierzcholku; 
gnie si~ muszlowiec, naj swiezszy z poklad6w Man- z j ednej strony okr(!glawa i jakby na kilka pi~tr 
giszlaku, a przyblizajq.c si~ ku pasmu Kara-tau, juz podzielona, z drugi ej sterczy prostopadlemi ust~
si~ spotyka formacya kredowa, pod pierwsz~lezq.ca pami; wsz~dzie zupelnie stroma, a wysoka na stop 
i jeszcze cienk~ j ej warstw~ 'vsz~ dzie pokryta. Ca- przynajn1niej 700. Zlozona z kredy, gliny, i niz
l e gory Ak-tnu, ogromnemi prostopadlemi sciana· szego gatunku gipsu. Znalezlismy w jednem miej
mi z kredy i marglu otaczaj~ ZCWSZC!d pasmo Ka- scu mi~dzy dwiema s cianami slady dawniejszych 
ra·tau, wtenczas kiedy to ostatnie, z formacyi zie- . s chodow, albo raczej zasiekow, w 1ni~kkirn kamie
loneg o piaskowca zlozone, nosi na sobie w szystkie niu; pomaga.jC!c sobie toporem i powrozami, wdra-

klado w. ' Varstwy widac na t~powaly po sobie tk6w zadnej budowy, ani t ej studni nawet oktorej 
w takim porz~dku: muszlowiec, formacya kredowa, mowi p odanie; j ednakze j est kilkanascie grot ma
zmi~szana u spodu z r ozmaitego g at unkn glinan1i, i l er1kich, 'vykuty ch w mi~kkiej gorze, zas!oni~tych 
nakoniec forrnacya z jel onego pias kowca . Sily 'vul- od wiatru i niepogody, a okopeonych zupelnie dy
kaniczne, podnosz'!C p owi er zehni:-h rozdarly d wa mem. Widac ze tam ludzie mieszkali, moze rabu
wyzsze pok!ady, i z trzeci ej ""'V porzt!dku warstwy sie kirgizcy (d i ig ity), bo tei g orajest pra,vdziwem 
utworzyly szcr,yty Kara-tau. Znajdowalisrny w tych orle n1 g niazde1n. Polkownik lwanin przed kilk~ 

gorach znpelnie wnlkaniczne ciala, jak granit, roz- laty znalaz! tam star~ kolczug~ i kilka monet ta
maiteg o rodzujn krysztaly i t. p. tarskich. Wierzcholek gory znpelnie pusty; gdzie-

By lo tez czego jeidzic w t ych 1niej scach . Tu niegdzie tylko maly lrrzaczek dzidy rosnie, albo 
konczylo si ~ wyzsze pasmo I\:ara-tan, a od nii s ze- jaka stepo\va roslink a 
go oddzielaly j e gory Ak-tan, pi ~l~ni ejsze tutaj niz Blizko C zirkaly mogila Dalisn1ena (Dalisma
gdziekol wie k. Zupelnie jak zan1ki da~vne lub gma- aulio ), z zerdziami, czaszkami wielblq.dziemi i 

chy fantas tyczne w yg l(}daly; naok olo caly wianek ro gn.mi archarow, jak z w yczajnie . We wzgorzu, 
gor takich otnczal l{ara-tau. Kai da z nieh miala zlo i onem ze stwardniale j gliny i piasku , j est gro
osobne nazwanie, jak Usir-tau Akmyn-tau, I{aj- ta rna lutka, przez otw6r 'v gorze oswie cona; pe
rak-tau, wszystki e w og romnych r ozmiarach, biale, r wni e w ni Eij Swi ~,Jty mi eszkaC musial. Dotychczas 
z rozowawct- na \Vi erzchu warstwq.. jakby dachem, to miej sce 'v wielkiem j est poszanowaniu u I{irgi
z kolumnnmi niby rozmait.ych porz'!-dkow i posq,- zow: w cborobach i wszelkiego rodzaju niepowo
gamj. Wszystko to sJonce niera z OS\Viecalo fanta- dzeniach uciekaj~ si~ do swi~tego~ zabijaj~ w j ego 
stycznie, rzucajq.c obloki rozrnaitej bar"ry na te grocie barany, modlCh si~ i wierzq, w cudownosc 
olbrzymie sci any. Nieraz hylem w zach wyceniu. tego miejsca. 
Pusta strona, drzewa zadnego nigdzie, kreda tylko Na takich w~drowkach przeszlo nam par~ tygo
i glina;· a z tak n~dznych zdaje si~ materyaiow, dni i podczas nich zaprzyjaznilem si~ ze stepem. 
taka pi~knosc powstac mogla: BryJa kredy, war- Kto lubi przysluchiwac si~ glosom ziemi, ten pe· 
stwa gliny, rozJany po nich promien slonca, i Bog wno przyznn. ze kazda strona rna swoj~ wlasn~mu
arcy-dzielo stworzyt 1 zyk~, swoje dzwi~ki i tony, swoje szepty tajemni-
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cze.jednem slowem wlasciw~ sobie harmoni~. W ste- jazri ze mn~ zawi~zac; nazywal mnie kunakiem i 
pie noc jest godzin~ tej muzyki. Nie umiem po· prosil zebyn1 jaki podarunek przyj~l od niego. 
wied7.iec jakie robi wraz enie placzliwy krzyk wiel- Nazajutrz, przed wschodem slonca, kiedy ruszyli
bl~da slyszany w nocy; jest w nim cos bardzo smy z miejsca, wszyscy zegnali nas uprzejmie 
uroczystego i rzewnego. c~fJSto przypomina} mi glosnemi okrzykami ,,sass- buss" (b~dz zdro\V ), 
organy, i doprawdy jest to organ stepowy, kt6- a mlody chlopak przeprowadzil mnie o werst kil
ry najuroczysciej nastraja dusz~; a bez ustanku, to kanascie, chwal~c si~ to swoj~ zr~cznosci~ na ko
z tej, to z drugiej strony' slychac go w stepie, i niu, to wysadzanem srebrneini blaszkami siodlem, 
pewno nikt tego wrazenin nie zapomni, kogo rnz to czerwonym chalatem; polecal pami~tac o sobie, 
ono obj~lo; nie moze ono przcslizn~c si~ po duszy i kiedy pQ dwoch tygodniach wracnlem znowu tam
choc cokolwiek czujq.cej. t~dy, spotkal mnie z rozjasnion~ twarz~ i w odwi-

Z Siun-kukku przenieslismy si~ na dolin~ Ku · 1 dziny do naszego aulu przyjechac obiecal, alem go · 
guz, jedyne miejsce zaludnione w calej podrozy J wi~cej nie widzial. W tym aule pi~kniejsze niz 
naszej. L~ka traweJ: zielon~ porosla; tuz przy ki- gd:t:ieindziej spotykalem twa rze; dziewczyna co na
bitkach naszych strutnien przezroczysty plynq.l, poila nasze 1{onie pi~kne miala rysy; ponsowy tur
spiesz~c na ogrody kirgizkie; z jednej strony gory ban na glowie bardzo stroil twarz zyw~, ogorzal~, 
Kara-tau, z drugiej sciany Irajrak-tau z cal<t: swo- z czarnen1i jakheban wlosami, zaplecionemi w dlu
j~ kolumnad~. To tei niespiesznie nam bylo z ta1n- gie kosy. Tyle bylo prostoty i szczerosci w calem 
t~d; bylisn1y na wierzcho!ku 1{ara-czuhu, i tam jej z nami obejsciu si~, ze patrz~c na ni~ mimowol
znalezlismy Kirgizow. Wierzcholek tej gory nie nie stan~la mi w oczach Rebeka u studni eleaza
jest spiczasty, owszem jest to plas7,czyzna nawerst rowej, i mysl moja przeniosla Sifd W te dalekie 
trzy dluga, na ktorej wznosi si~ kilka pojedynczych czasy •... 
wzg6rz czyli wierzcholk6w. Trawa na nich rosnie, Dalej na popasie spotkalem bogatsze niz zwykle 
i Kirgizi, mog~c miec klacze, cz~~towali nas ku- w tamtych stronach kibitki. Stary l(irgiz mieszkal 
mysem, goscinnie jak zwyk1e. w jednej; zony zajmowaly osobn~ mniejsz~, ale we-
Zt~mt~d w polowie lipoa jezdzilem do twierdzy wn~trz wzorzystemi matami wyloion~, z mnostwem 

bez wielbl~dow, wi~c pr~dko. Dziwilem sifJ z po- pak doko!a, w kt6rych, jak mi m6wiono, znajdo
czq.tku temu, jak Kirgizi w stepie orientowac si~ waly si~ chalaty i rozmaita odziez, co wlasnie, 
umiej~ i w miejscach tak podobnych do siebie nie procz bydla, bogactwo Kirgiza stanowi. Gospodarz 
zmyl~ si~ nigdy; przejechawszy jednak par~ razy r6znil si~ od innych l(irgizow , ciemn~ odzie.i~ i 
przez jedno i toz samo miejsce, zrozumialem jak otylosciq, wi~ksz~, pil kumys w ogromnej ilosci 
z niem oznajmic si~ tnozna. W sz~dzie jest cos od- i cz~sto wydawal krzyk jakis nadzwycznj donosny, 
znaczajC!cego si~ : to gora ksztaltem swoim rozna a zarazem pelny i dzwi~czny. Chwalil si~ z tern, 
od innych, to grobowe pomniki, i 1Nszystko to na a takze popisywal sifJ ze znajomosci~ kilkunastu 
plaszczyznach tutejszych zdaleka widac; takiemi slo\v rossyjskich r.ie najgrzeczniejszycb, ktore ci~
wifJC znakarni zawsze kierowac si~ mozna. Jecba- gle powtarzal. Przy calym dostatku, sposob zycia 
lem zatrzyn1uj~c si~ przy studniarh a1bo aulach. taki sam jak u wszystkich I\:irgiz6w. Nietylko oni 
Prze\vodnik chcial zostac, bo mial w aule swoj~, sami, ale powietrze cale kolo nich przesi~k!e wy
kibitkfJ; mnie chialo si~ pojechac da]ej, b o ledwo ziewami kwaszonego mleka, bo latem ci~gle zy
werst 25 w tym dniu zrobilismy. Nie bylo jednak j::J: kumysem albo ajranem, ( kwaszone mleko 
rady; zapytani Kirgizi potwierdzili, ze na drodze owcze). 

mojej, o werst ledwo 10, studnifJ spotkac mog~. Wr6ciwszy z twierdzy, znalaz!em towar.zysz6w 
Zd~zyc tam niepodobna bylo, wi~c zostalismy. Cor· podrozy niedalek.o Apasir, w dolinie Tarlu~ gdzie 
ka starszego waule poprowadzila mnie i Kozak6w trzy tygodnie spvdzilismy. Miejsce nie tak pifJkne 
ku studniom, i sama napoila nasze konie; wesola, jak kolo Siun-kukku i Czir-kuly. Blizko byla doli
smiej(!Ca i~ siedziala d1ugo przy nas, przypatruj~c na Dalnapa z grobowcami, a okolo nich tak orygi
si~ przyborom do popasu. W krotkim czasie kolo nalne kamienie w formie slup6w, ze niktby ich nie 
mojego kociolka z herbat~ zebrala si~ cala dru- wzi~l za nn.turalne. Tu znajdowalismy roznego ko
zyna, siostry i bracia mojej przewodniczki. Jeden 1 oru pi~kne ametysty w kamieniach rudy zelaznej, 
z nich gral na balalajce i chcial koniecznie przy- chalcedony w skamienialem drzewie, aksenit i aga-

1\si~GA Sw IATA. Cz. II. R. VI. 24 
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ty. W tych miejscach napotykalismy wiele nie
dzwiadkow i falang; ledwo nie pod kazdym kamie
niem po kilka ich zobaczyc by!o mozna. Niedzwiad
ki, z kleszczami takiemi jak u rakow, na koncu 
ogona maj~ haczyk, ktorym rani~ niebezpiecznie. 
W tutejszym stepie nie bardzo s~ wielkie, najcz~
sciej zoltawego koloru, choc i na czarne natrafiali
smy. Falanga ze dwa cale ma dlugosci; podobna 
do paj~ka, tylko tul6w dluzszy; na glowie duze 
oczy niebiesko- :fioletowego koloru, na koncu py
szczka po dwa haczyki u gory i dolu, ktoremi k~
sa; nog bardzo dlugicb rna 10, biega pr~dko, zlo
sliwa i tak lakoma, ze nawet inne falangi zjada; 
koloru plowego, cata prawie wlosem pokryta, choc 
dosyc rzadkim. Oprocz niedzwiadkow i falang s~ 
jeszcze w ste pie tarantule, ogromne czarne paj~ki, 
lctorych uk~szenie rna bye smiertelne, tych jednalr 
ledwie kilka '"ridzielismy. Barany s~ naturalnemi 
nieprzyjuciolmi falang i chciwie je pozerajq.; ztq.d 
przekonanie, ze sk6ra barania najlepiej od tych 
owadow zabezpiecza, co jednakie nie jest konie-

• 1 

czn1e pewnem. 
Z 'l'arly, dawniejsz~ drog~ przez Udiuk, apotem 

przez Burli, powr6cilismy do Changu-Baba, gdzie 
jeszcze dziesi~c dni zabawilismy. Przez trzy mie
si~ce na nagi step patrz'!c, albo na gory r6 wniez 
pnste, z jak~z rozkosz~ powitalismy wq,wozy pi~
knen1i morwovvemi drzewami porosle! Nie mogli
smy nalubowac si~ niemi, i w istocie, w tym cza
sie przekonalern si~, ie to cosmy stracili, oceniamy 
najlepiej. 

Kirgizi koczowuli blizko; wielu irh przycho<lzi
lo donas w odwidziny, dzieci zas ustawicznie wlo
czyly si~ po obozie, prosz~c to o kawalek suchara 

lub chleba, to z wlasciw~ im wszystkim ciekawo
sciGA- przypatruj<!c si~ kazdej rzeczy. Jeden malen
ki chlopak przywi~zal si~ do nas i prawie odejsc 
nie chcial; zbiedzony i chudy, nie mial ani w oku 
ani w ruchach tej zywosci, jak~ nacechowane s~ 
w og6le dzieci kirgizkie. Dowiedzielismy si~ ze 
byl sierotCJ: i przechodzil od kibitki do kibitki, zy
j~c z jalmuzny. Opowiadali nam ze ojciec jego by! 
bogatym, ale odumarl go malenkim, a u krewnych 
bydlo i barany ojca wygin~ly, reszta sprz~t6w 
przepadla i zostal zebrakietn. B~dzie ,bajguszem'' 
( n~dzarzem), mowili starzy ICirgizi, a u nich ub6 .. 
stwo jest pogardliwem, tak jak bogactwo za
szczytnem. 

Cz~sto chodzilem robic studia z natury, i wtedy 
spotykalem takze Kirgizow; zdarzalo si~ ze po 
calych godzinach siedzieli przy mnie, przypatruj~c 
si~ rysowaniu. Raz prosilem jednego zeby mi 
spiewal, I bo jest cos oryginalnego, nawet milego, 
w ich spiewie; zgodzil si~, ale z~dal zebym mu tak
ze spiewaL Zupelnie glosu nie mam, ale jak mo
glem tak rozmaite piosnki nocilem, a on mnie dzi~
kowal swojemi. Nakoniec pyta mnie o imi~ i im
prowizuje ogromnie dlug~ piesn, na pochwal~ no· 
wego tamara (przyjaciela), w kt6rej imi~ moje, naj
dziwaczniej przekr~cane, co chwila powtarzane , 

slyszalem. Spiewal tak dlugo. i w koncu przyrze-
klismy sobie przyjnzn. Mial zajsc nazajutrz, ale mu
sialo mu cos przeszkodzic, bo nie przyszedl, a my 
wkr6tce opuscilismy Changu-Bab~, wracaj~c do 
Nowo-Pietrowska. 

Zabawiwszy dni kilka w Nowo-Pietrowsku, t~z 
sam~ drog~ przyjechalismy do Orenburga. 

BIURO TELEGRAFU ELEK.TRYCZNEGO 

W P .i\.RYZU. 

Od lat kilkunastu zaledwo wprowadzone w iycie, 
telegrafy elektryczne l~cz~ d zis wszystkie niemal 
kraje europejskie, wszystkie prowincye Indyj an
gielskich i najwazniejsze miasta Stan6w Zjedno
czonych, a wkrotcc aapewne obejm~ cal~ kul~ 

ziemsk::h przerzynaj~c ocean w dwoch kierunkach, 
ku Indyom i ku Ameryce. 

We Francyi wszystkie prefektury, wszystkie 
porty i ogniska handlowe polt!czone s~ z Paryzem 
sieci~ telegraficzn~, a w samym znow Paryzu 
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wszystkie dzielnice pomi(Jdzy sob~. Korsyka na
wet weszla jui w wielki lancuch kommunikacyj 
elektrycznych, a jesli Algierya dot~d pozostala od
osobnion~, to przynajmniej na lq,dzie jej glowniej
sze punkta strategiczne i przernys!owe od dawna 
juz widziemy zlq.czone. Nadlo od granic francuz
kich d wanascie linij rozci~ga swe promienie ku 
Anglii, Hiszpanii i najodleglejszym punktom stale
go l~du Europy. ·v\.r szystkie te linie maj~ jedno 
ognisko centralne, stacy~ paryzk~, urz~dzonq. 
w gmachu ministerstwa spraw wewn~trznych i 
otworzon~ dla korrespondencyj d. 2 grudnia roku 
zeszlego. 

Ani Europa, ani nawet Stany Zjednoczone, po
mimo ze tam telegrafia olbrzymie przybrala roz
miary, nie posiadajq. zakladu tak znakomitego i tak 
dokladnie urz~dzonego. Jest to rozlegly czworo
bok, rnajC!CY 20 metrow d}ugosci, na 12 szerokosci, 
ze wszystkich stron dostatecznie oswietlony. Rz~d 
stolow dQbowyeh dla telegra:fistow okr(}ia sal~ i 
przerzyna w podluz jej srodek. Stacyj tyr.h jest 
razem 90, z kt6rych 70 obecnie juz pracuje. Okolo 
25 uzytych jest do sluzby wewn~trznej Paryza, 
reszta lq,czy si~ z dalszemi punktami sieci telegra
£cznej francuzkiej, a nawet korresponduje wprost 
bez posrednictwa z niektoremi stolicami s~siednie
mi, jak Londyn, Bruksella, Tnryn i t. p. 

Do kazdej z tych stacyj dochodz~ druty kommu
nikacyjne z roznych punktow; napr6ino jednak 
oko przychodnia sililoby si~ ujrzec tajemnicze ich 
pasma, nowy bowiem wynalazek wice- hrabiego 
Vougy, kt6rego ogolniejsze zastosowanie uwolni
loby ulice i przechadzki miejskie od owych wcale 
nieestetycznych linij drucianych, zdolal je ukryc 
pod ziemiG! i zarazem odosobnic najdokJadniej. 

Stot kaidy obejmuje przyrz~dy potrzebne do 
obslugi, a 1nianowicie: rnant]ntlato?·a, czy li narz~dzie 
do przesylania znak6w,-to r~ka trzymajq.ca pi oro; 
odbieracza, przeznaczonego do prz yjrnowaoja zna
k6w od stacyj innych,- to pioro piszq,ce; gro7no
c!zron, broni~cy urz~dnik6w od niebezpieezenstw 
burzy; bussoi (J , mierzq.cq, sil~ pr~du elektrycznego, 
i nukoniec dzwonek, ostrzegajq.cy nocn~ porq. snem 
zmorzonego telegra:fist~. Stos wydzielaj~cy elek
trycznos6 znajduje si~ w sali przyleglej. 

Nie mamy tu zamiarn wchodzic w opis szczego
lowy skladu wszystkich tych narzC!dow i sposobu 
ich dzia}ania; teorya bowiem i g}owniejsze zasady 
telegra:fii elektrycznej powszechnie dzis s~ znane, 
i sami juz podalismy o tym przedmiocie obszerny 
artykul 1 

) . Odsylaj~c wi~c czytelnik6w do tej roz
pra wki, nadmieniamy tylko jeszcze iz na stacyi pa· 
ryzkiej uzywany jest najogolniej dzis rozpowsze
chxriony system Morse'go, zwany znacz~cym czyli 

• 
p1szq,cym. 

Sluzba calego zakladn odbywa si~ z prawdziwie 
zadzi wiaj~c~ scislosci~ i spr~zystosci~, a najsnro
wsza karnosc wojskowa utrzymuje wnim porzq.dek, 
tak nieodzowny w instytutach tego rodzaju. Ka
zda grupa pracownikow rna swego naczelnika od
powiedzialnego, kt6ry czu~va nad niq, bezustannie, 
usuwa nastr~czajC!ce si(J za"'·iklania i ulatwia dyre
ktorowi zachowanie ladu i przestrzeganie obowiC!
zujC!cych przepisow. Rozmowy pomiQdzy telegra
fistami, przyjmowanie osob obcych i wydalanie Si(J 
pod jakimb~dz pozorem najsurowiej jest wzbronio
ne. Oddzielni agenci przynosz'! urzQdnikom depe
sze do przeslania i odbieraj~ otrzymane. W szyscy 
s~ w pogotowin w kaidej chwili do przyjmowania 
depesz, za pierwszym sygnalem oddalonego korre .. 
spondenta, a cala praca odbywa si~ z regularnosciC! 
i szybkosci~ mechanizmu zegarowego. 

Dokola sali telegrafistow mieszcz~ sifJ biu
ra, w kt6rych publicznosc skJada i oplaca depe
sze do przeslania, i gdzie przepisuj~ depesze 
otrzymane, aby je nast~pnie dor~czyc osobom inte
resowanym. Dalej ciq,gn'!- si~ gabinety spoczynko
we, sale jadalne, slowem wszystko czego tylko 
wymagajC! nieodzowne potrzeby urz~dnikow; raz 
bowiem wszedlszy do hiura, nie wolno im go opu
szczac pod iadnyn1 pozoretn, az po wybiciu ozna
czon~j godziny. Slowem, pod wzgl~dem obszer
nosci, porz~dku, doskonalosci przyrz~dow, rozpo
lozenia drutow i spr~zystosci w dzialaniu~ stacya 
paryzka nicma dotq,d rownej na swiecie, a ci~gle 
ulepszenia. zaprowadzane w niej za postQpem nau
ki, na dlugo jeszcze zakladowi temu zapewniaj~ 
pierwszenstwo na polu telegrafii elektrycznej. 

1 
) Patrz Ksi~g~ Swiata z. 1854 r . ., .. cz~sc I, str. 177 i na· 

st~pne. 
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BOBBY. 

· ..•. Slonce chylilo do snu SW<! jasn~ glow~ ... osta
tnie jego promienie, przedzieraj(!c siQ z trudnosci~ 
przez g~ste sploty bukowego lasu, slabo oswieca
ly plynC!-CC! przed nami majestatycznie rzek~ i czar
D~ scian~ Jasu, CO si~ pi~trzy{ na przeciwleglym 
brzegu. Cisza przedwieczorna zwolna obj~la oko-
lic~ pod swoje panowanie, i tylko lekki powiew 
wiatru raz po raz wstrz<!-sal olbrzymiemi wierzchol
kami drzew zalegaj~cych puszcze l{anady, i tylko 
zdala przynosil odglos wpadaj~cego do rzeki strn
myka. Rozpaliwszy ogie11, towarzysze nasi pokla
dli si~ na losiowych skorach. gaw~dz~c spokojnie 
o rozlicznych wypadko.cb przebytych w ciq.gu na
szej podrozy przez niebotyczne la y j puszcze 
Kanady. 

Ch~tka do naturalizowania prQdko jednakze 
zwrocila moje my ' li do otaczaj~cej przyrody; 
chcialetu korzystac z wolnych chwil 'vypoczynku. 
Nieznaczuie wi~c oddalilem si~ od to,varzy twa, a 
d~z~c za coraz to nowemi zdobyczun1i i widokami, 
post~pO\Ya}em smia}o W g}~b' Ja U, za odglosem 
ni copodal wpadaj<!cego do rzeki strumienia. 

Nie umiem powiedziee jak dingo trwala moja 
podroz, a dluzej jeszcze mogla byla potrwac, gdy· 
by nagly huk strzalu nie obil si~ o moje uszy ..... 
Przyspiesr.ylen1 kroku i niebawem znulazlem si~ 
na malE~j polance dotyknj~cej brzegow strumienia, 
a ocienionej urwisto pi~trz~cen1i si~ kalami. 0 ta-
tni odblask 'przygasaj~cego slonca ukazal mi see
n~ nie bez pewnego uroku: na calej przestrzeni po
lanki roznosily si~ tu i owdzie, najwi~cej do brze
gu przyparte, malenkie kopce, z gal~zi, zaczernia
lych od staro · ci i wplywow powietrzn, zbudowune; 
obok zas zmorszale pnie powalone ''viadczyly 0 

dawnosci tych siedzib. Okolica zda]a si~ pustq, i 
dzikq. .... ozywiala j~ przeciez istota. ludzka: byl ni~ 
czerwony przewodnik naszej wyprawy. Na gal~zi 
zwieszajC!cej si~ nad polank<! i unosz~cej si~ nnd 
urwiskien1 ~ kaly, opieral si~ jednem tylko kolanem, 
w r~kach zas trzymal dlug~ sw~ dnbelt6wk~; nie
bieskie szaruwary, losiowe mokassiny, szara z czer
wonemi wylogami oponcza, obok dziwacznie za
kr~conych i na czubie w kit~ spi~tych wlosow, 
nadawaly mu pozor niezwyczajny. 

Ta scena zywo przeniosla mi~ w czasy tak cu
dnie przedstawione w powiesciaeh F. Coopera. 
Marzylem chwilk~. Tymczasetn czerwony nasz 
przewodnik jak wq.z zsunq.l si~ z gal~zi, ostroznie 
poszedl ku brzegowi, podnios! z ziemi jakies cialo 
zabitego zwierz~cia i wstrz~saj~c niem tryurnfalnie, 
wydal kilka donosnych krzykow. 

Zblizylen1 si~ do niego; byl to starzec, ktoremu 
szron popruszyl wlosy w fantastycznej kicie wzno
szq.cej si~ nn czubku glowy, lecz sklad jego ciala 
wcale nie pokazywal oci~zalosci wJasciwej wieko
wi podeszlemu; widno zycie czynne, wsrod lasow 
i polowania sp~dzone, zahartowa~o to cialo, nigdy 
cborobq. ani zbytkiem nienadw~tlone. Podalem 
mu ffJk~; USCiSnqJ j~ uprzejmie, a wstrZC!Sajqc raz 
jeszcze trupem bobra; to bowiem zwierz~ padlo 
ofiar~ nigdy niechybiaj'!-cej dubeltowki Czerwone
go- przemowil ton em cichym a brzmi~cyn1, wla
sci,vym tylko lndziom ktorych zycie srod 1ns6w 
uplyn~1o: 

- Trzechsetny i pierwszy tego lata! 
- Jakto, wi~c juz trzystu bobrow zabiles tego 

lata? zapytalen1 mocno zdzi wiony. 

- Tak, ta dubeltowka, mowil wstrZC!-SRj(!C fuzy~. 
trzysta strzalow dala tego lata, na kazdy strzal po 
jednym bobrze. l{iedy znikly sniegi, Jnsy Labra
doru i okolice wielkiej rzeki ( ~1akenzie) odbily 
jej huk siedmdziesi~t razy, a nin1 sniegi przyszly, 
jeszcze osmdziesi(!t sztuk upolo\valem. 

- 'Vi~c blizko pi~cset sztuk upolowales tego 
rokn; i duzoz dolarow zgarnf!l wielki strzelec do 
swojej kiesy? 

- l{azda paka rna 60 do 70 skorek, odpowie
dzial Indyanin, a jedna paka warta trzy ta dol· 
larow. 

- vVielki strzelec umie polowac D:l bobry; za· 
wolalem zach~c: ajC}.co. Bohr jest mC!dre zwierz~! 

- Tak, un1ie polowac, powtorzyl. "'q, tncy, co 
}apki zasadzaj~ DO. bobra, a}e on Si~ Z nich smieje. 
Na polnocy, dodal, '\vyciG!gaj~c r~k~ w tym kie· 
runku, Jo\vi(!. bobrow inaczej - ale wielki strzelec 
wstydzilby si~ tak polowac. 

- Czy wielki strzelec powroci do ogniska, 
gdzie si~ warzy kukuryza? Wielki strzelec dawno 



• 

• 

•• 



• 

' ' 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

-
• 

• 

• 



• 

• 
193 

poluje na bobry; wie po jakich zwierz~ta te cho· tak iz tylko slady historyczne przekonaj~ nas ze 
dz~ drogach, i powie mi co zrobil, aby i inni o tern kiedys liczyly sifJ do zwierzq,t europejskiej fauny. 
wiedzieli. 'IV polnocnej .... J.\.yi, a szczegolniej nad brzegami 

Twarz starego Indyanina rozjasnila si~ usmie- rzek sybirskich, cz~sciej jnz spotykamy te zwie
chem zadowolenia: widac ze i do lasow juz zakra- rzfJta, lecz Ameryka polnocna ze swemi odwie
dla si~ duma, ie i dzik~ natur~ strzelca upajaj~ ka- cznemi puszczami. mi<=Jdzy 30 a 68 stopniem szero
dzidla pochlebstwa. kosci, jest wlasciw~ ojczyzn~ bobra. Tarn to, we-

Szybkim krokiem wrocili~my do obozowiska; dlug Richurdaona, nad brzegami Makenzie i innych 
towarzysze nasi jeszcze biwakowali. Szly dykte- wielkich rzek do polnocnego morza tocz~cych swe 
ryjki o polowaniu; weszly na stol i bobry, a wtedy nnrty, zyjC1 dose czQsto cale stada albo familie bo
nasz czerwony przewodnik zacz~l miarowym glo- brow, stanowi~c utrzymanie wielu tysi~cy Jndzi po
sem opowiadac o tych zwierzfJtach najcudowniej· luj~cych na ich drogocenne futra. P6lnoona l(a
sze powiesci, z ktorych, jak r6wniez i z opowia- nada, Labrador i okolice zatoki hudsonskiej sq, 
da11 innych czlonkow naszego kola, tndziez wielu miejscami gdzie lasy wiecznie odbijaj~ huk strzel
przedemn~ zwidzaj~cych te kraje podroznikow, by lowca polnjq.cego na bobry, tak latem jak jesie-
ulozylem nast~puj'!c~ wiadomosc o bobrach. ni~h talc wiosn~ jak zim~, w ktorym to czasie futro 

* ~- t.' zwierz~cia bywa najprzedniejsze. 
•' 

Pomi~dzy zwierz~tami gryz~cemi, bohr (Castor I\1~drosc i naturalny instynkt bobrow bywaly 
{ibe1·) zajmuje znakomite miejsce, jui dla znacznych pilnie roz\vnzane, lecz bardzo C7.~sto .i przesadzane. 
wymiarow ciala, juz z powodu wielkiej wartosci Cala bowiem sztuka jaka w bobrze na uwag~ za
swego futra. Dorosly b6br od konca pyska do kon- sluguje, odnosi si~ tylko do budowy mieszkan, win
ca ogona mierzy 3 1/ 2 do 4 stop, z czego jedna sto- nych zas kierunkach zmysinosc jego ust~puje 
pa na ogon przypada. Cala postac bobra wyraia zmyslnosci lisa, lu innych dobrze nam znajo
pewn~niezgrabnosc; cialo ma mocne i grube, miano- mych zwierz~t. Trudno nawet po,viedziec a by 
wicie ty lne nog;; przednie nogi s~ krotkie, lecz opa- bobr pokazywal jak~kolwiek sklonnosc do to
trzone bardzo mocnemi pazurami; palce zas, spi~te warzyskiego zycia w tern znaczeniu, w jakiem je 
blonami, niemalo si~ przyczyniaj~ do ulatwienia rozumiemy np. u pszczol i mrowek. fJ~czy sifJ 
plywania, jak r6wniez ogon, ktorym bobr ze tak on wprawdzie w stada, wykonywa pewne wsp6lne 
powiemy steruje w swoich rybackich wyprawacb. roboty, lecz wtedy tylko gdy ony tycz~ si~ dobra 
Ogon ten jest nieco splaszczony, gladki, i po bo- ogolnego; dla siebic zas pracuje sam, a nawet zyc 
kach w ostr~ kraw~dz przechodzi, na calej zas po- moze pojedynczo, nie uczuwaj~c zadnej t~sknoty. 
wierzcbni n1alemi luszczkami pokryty. Sierc na Nad brzegami rzek europejskich zyj~ bobry poje
bobrze jest d\vojakiej barwy: krotsza, 1ni~kka, dynczo, w wykopanych przez siebie jamach, do 
welnista, jest szara, cz~sto bialo-srebrna; dluisza ktorych prowadzi wchod z pod wody; przytem wy
zas bardzo gladka i lsni~ca, zywo czerwono-bruna- grzebuj'! sobie dlugie i przestrone chodniki. 
tnego kolorn. Zdarzaj~ si~ jednak znac%ne odmi~ny. Bobry zyj~ce w towarzystwie buduj~ sobie po
I tak, w umiarkowanych klimatach jest jasniejsza, rzq,dne mieszkania, i ten ich przemysl godzien jest 
a daleko na polnocy prawie cala czarna. Juko 080 • szerszego opisania, przy tej bowiem czynnosci roz
bliwosc zdarzaj~ s i~ bobry binle, iolte, oliwkowe "vijaj~ zadziwiajq.c~ zmyslnosc i przezornosc. 
lub pstre. Obyd wu te gatunki wlosow sq, tak tlu- 1 Ponie,vaz wchod do ich chat czyli mieszkari jest 
ste, iz wcale nie przepuszczaj~ wody. zawsze urzq,dzony z pod wody, obicrajC!c przeto 

Bohr niegdys byl mieszkaucem wi~kszej cz~sci plac do budowania, uwazaj~ bobry aby woda tam 
Europy i pospolicie przebywa! nad brzegami znu- do dna nigdy nie zamarzala. Gdy nie mog~ zna. 
czniejszycb rzek; nieumiarkowane atoli \Vyniszcza- lezc dose g}~bokiego miejsca, prowadz~ tam~, kto. 
nie uczynilo go coraz to rzadszym. W p6lnocnej raby odplyw wody wstrzymywaln, i takow~ w mie
Europie niekiedy si~ jeszcze spotyka nad Dunaj em, rze koniecznej gl~bokosci wznosila. Tam~ t~ ro
Elbq., Wisl~, Bugiem, Narwi'!, Prosn1- i Odrt!; lecz bi~ z pni i gal~zi drzew. Na pocz~tku lata scinaj~ 
jezeJi opiekuncza wladza nie wezmie bobrow, tak juz drzewo do budowli, a okolo srodka lata, to jest 
jak zubry w bia1owiezkiej puszczy, pod swoj~ w sierpniu, bior~ sifJ do budowania. Z post~powa
opiek~, wkrotee ~Jostan~ wyniszczone do szezetu nia bobrow w przygotowaniu tnk zapasow zimo-

... ' 
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wych, jakotez i drzewa budulcowego umiej~ my
sliwcy przepowiadac pogod~ nast~puj~cej zimy, 
jak rowniezjej dlugosc.Mieszkania bobrow, aw o
g6lnosci wszystkie ich budowy, skladaj~ si~ z zie
mi, mchu, malych kamieni, glownie zas z drzewa. 
w tym celu scinaj~ zwykle pnie i gal~zie 2 do 3 
cal owe, lubo bardzo cz~sto i osmio·calowe widziec 
si~ daj~. Do tej czynnosci sluz~ im przednie z~by, 
ostro zakoJ1czone i kolorem pi~knie paliowym za· 
barwione. Tak sobie w tej robocie post~puj~ roz
waznie, iz zawsze drzewo sci~te spada na wod~ i 
moz<=; bye splawione tam gdzie zachodzi tego po
trzeba. 

Ksztalt chat bobrowych bywa bardzo rozny, 
stosownie do okolicznosci; i tak 11JJ. prowadz~ 
je prosto do gory, gdy kolo nich plynie rzeka 
wolno, przeciwnie nachylajq, zaokrq.glony ich wierz
cholek ku wodzie, gdy jej bieg jest szybki. 1\.lo
ce i gal~zie przeplaiQ.jC! glinq, i przekladaj~ kamie
niami. Gdy z klock6w i ga}~zi puszcz~ si~ korz'3-
nie, gdy si~ to wszystko razem powi~ze, wtedy 
budowa takCl: rna moe, ze jej wocla szkodzic nie mo
ze j calo 'c porzq,dnie wygl'!d . Podobnym takze 
sposobem urz~dzaj~ i wn~trze n1ieszka11 a zo.wsze 
ze wzgl~den1 na liczbg mie zkancovv zim~ w nich 
przep~dzic maj~cych. Ukladaj(}; na krzyz glin~, ga
l~zie i ka111ienie, ll\Yazajq_c ZUWSZe aby W Srodku 
pr6zna przestrzeri pozostala i aby t~ otaczaly po
rzq.dne sciany; dlatego pilnie ogryzaj~ do srodka 
wystaj~ce gal~zie . \Vszystkie materyaly znosz~ 
w przednich Japac:h; wn~trze budynku wyscielajq. 
pewnego gatnnku mchen1 i ntrzymoj'! je w nad
zwyczajnej suchosci i czystosci. Szero ki ogon slu
zy nim za pion do prostopadlego prowadzenia scian 
i za kielniq. n1nlarskCA, cz~sto bowiem klepi~ i gla
dzq, nim sw~ robot~. Bicia ogonen1 i uzycia tako
wego jako narz~dzie przy stawianiu swoich bn-
dowl, nawet .w niewoli b6br nie za.pomina. Cal~ 
tak zbudowan~ chat~ pokrywa rozrobionq, glin<!, 
kt6ra gdy przymarznie, wi~kszej jeszcze nabiera 
mocy, i z czasem tak t~ieje, ze bez zelaznych na
rz~dzi niepod obna jq, rozrzucic. Nikt zreszt~ temu 
dziwic si~ nie b~dzie, gdy z'vaiy ~e stozkowate 
zasklepi<:'nie wierzchu cztery do szesciu stop bywa 
grube. ~,. ej scie do tych chat prowadzi za wsze 
z pod wody, jak mozna najdalej od ICI-du. 

Do budo,vy chaty przykladaj~ si~ bobry kt6re 
w nich mieszkac majQ.; przeciwnie zas do budowy 
wyzej wspomnianej tamy J~cz~ swq, prac~ wszyscy 
czlonkowie towarzystwa, bez najmniejszego wy-

j~tku. Do podobnej mozolnej i bardzo trudnej 
pracy bior~ si~ tylko znaczniejsze kolonie, po 
dwiescie do trzystu sztuk mieszkancow zawieraj(!
ce, a uzywajq, do nich tylko drzewa sci~tego dose 

I • • • 

wczesn1e 1 n1eco przesuszonego. \Val ten ma cz~-
stokroc sto i wi~cej stop dlugosci, jest 6 do 7 stop 
wysoki, a 10 do 12 szeroki, tak zas scisle i sztu
cznie ulozony, ze patrz~c na niego, moznaby mnie
mac iz tu r~ka ludzka by!a czynn~. 

Poniewaz do budowy tych tam uzywaj~ bobry 
drzew po wi~kszej cz~sci InifJkkich, jak topoli, 
brzozy, wierzby i innych, takowe wi~c puszczaj~ 
z wielk~ lat\<vosci~. gal~zie, korzenie i liscie, co 
ozywia zielonosci~ ll10Zolne budowy tych prze
myslnych stworzen. 

Bobry zywi(}; si~ kor~ topoli, osiny, brzozy, je
sionu, klonu i t. p., i zgromadzajq, takze zapasy jej 
na zim~; jedz~ rowniez korzonki wodnych roslin. 
Siedz'1:C na tylnych nogach, podobnie jak wiewi6r
ki, podajq. sobie jadlo do g~by przedniemi Japami. 
Na jcsien bobry tyj~; w zimie, pomimo Ctllego za
pasu kory i innych materyalow pokarn1owych, 
znacznie chudn~, a na wiosn~ znowu do pierwo
tnego stanu powrncajq.. 

Widziemy \vi~c iz bobr nalezy do zwierz~t sto
j~cych na przechodzie mi~dzy sen w zimie odby
wajC!-cemi, i przy posabiaj~cemi ty lko zapasy zimo
we, czyni bowietn jedno i drugie. 

Bohr plywa i nurza si~ wybornie, ale cl16d rna 
niebardzo r~czy, a nawet mozna powiedziec nie
zgrabny. Glosem jego jest pewne klaskanie lnb 
skrzypanie, albo tez krzyk mocny, podobny do pla
czn d ziecka. Smak bobrowego mi~sa jest bardzo 
zblizony do sn1aku mi~sa bor nka, wy j~\vszy uda 
i ogon, kt6re stnakiem i zapachem do ryby Sf!. po
dobniejsze; ogon, wazqcy, niekiedy od 3 do 4 fun
tow, rownie jttk tylne lapy, jui to pieczone, jui go 
towane uwazane s~ za przystnak osobliwszy. 

Skora bobra kosztowne daje futro; z dlugich wlo .. 
sow robiq. ponczochy~ chu tki, r~kawiczki i t. p., 
krotszych zas uiywaj~ kapelusznicy na kapelusze, 
kt6re zt~d kastorowemi nazywajq.. Dorosly bobr 
daje okolo poltora funta w losow. Sam~ takze sko
r~ prz~rabiajq. na rozny spo.sob; przednie z~by 
sluz~ do polerowania, gladzenia i t. p. Wytopio
nego tJ uszczu uzywajC! na lekarstwo; lecz pod 
wzgl~dem medycznym na szczegoln~ U\vag~ za
sluguje tak nazwnny Sf1'0j bobrou·y, b~d~cy mate
ryq. tlust~, wonn~, zbieraj~c~ si~ w osobnych wo
reczkach pod ogonem. Znany jest stroj bobrowy 
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w handlu pod nazwiskiem Casfo1'euu~ i uzywa si~ 
w winie dla wzmocnienia chorych. 

Tyle i tak znacznych korzysoi naturalnie staly 
si~ powodem nieustannego na bobry polowania, 
co sprawilo ze ina amerykanskich nawet rzckach 
zdarzaj~ si~ pojedynczo zyjeJ:ce, ktore jnz nie bn
dujq, sobie domow, ale przemieszki \vajq. w wy
grzebanych przez siebie jamach i uciekajC! do nich, 
gdy we wlasciwych sobie mieszkaniach S(! napa-
stowane. Przytem. wielu pisarzow zauwaiylo iz przy
bytek mlodych stanowi zalcdwie jedn~ trzeci~ ubytku 
starych. Samica, na przygotowanej ku temu poprze
dnio posciolce, sklada od dwoch do pi~ciu mlodych. 

Pospolicie poluj~ na bobry w zimie, w tej bo
wiem porze najwi~kszq, rna wartosc ich futro; 'vte
dy to amerykanski mysliwy, uzbrojony lane~ tl spo: 
du zelazem okut~, idzie brzegiem ponad rzek~, 1 

uderzajC!c w lod, poznaje po odglosie gdzie se& 
bobrowe jamy; potem przebija ow~ lancq, otwor 
w lodzie tak wielki, izby si~ wen bobr mogl zmie· 
scic. Tymczasem znajduj<!Ce si~ na l~dzie kobiety 
bij~ w ziemiQ nad jam~ lub chatq,, chr~c je niby po
kruszyc; przestraszony bohr ucieka pod lod, lecz 
niedlugo pod nim wytrzymac mo.ie, musi bowiem 
zblizyc si~ do przer~bli dJa nabrania swieiego po
wietrza, a wtedy n1ysliwiec strzale1n zabija to cen-

• I ne zw1erz~. 

Tym sposobem wielk~ liczb~ bobrow zabijaj~, 
a poniewaz, jnk powiedzielismy, poluj~ na nie bez 
granic, zapami~tule, przeto zdaje si~ ze wkrotce 
zupelnie je wyniszcz~. 

Jedna tylko kompania nad odnog~ hudsonsk~ 

• 

r. 1820 sprzedala 60,000 skorek bobrowycb. Zt~d 
tez coraz rzadsze s~ bohry w tamtych okolicach, 
a na rzekach do wyzszej i sredniej lVlissuri wpa
daj~cych ledwo gdzieniegdzie pojedynczo siQ zda-

• 
rz UJ CJ:· 

Indyanie nad brzegan1i l\1issuri i Missisippi Inie-
szkajCA-cy no.jwiQcej Jowi~ bobra w samolowki, 
a troj ich juko JakotkQ n1aj~ zjadac, co przeciez 
nie jec t rzecz~ dostatecznie potwierdzon~. U nas 
w Europie lowitA jew zelaza Jub lllOCne sieci, kt6-
re no. noc przy wejsciu do jamy i ujsciu jej za- · 
stawiaj~ . 

- Szkodn, mowil przeciq.gle nasz przewodnik, 
iz te mCA-drc zwierz~ta tak latwo wpadaj~ w sa
molowki; wkrotce zabraknio bobrowego ogona dla 
prawdziwego strzelca. Nie wiem co robiq, Biali 
z bobrowemi skorami, lecz to wiem z pewnosci~ iz 
zyski'Yac na nich musz~ bardzo duzo, gdyz cala 
zaplata za fntra tych pozytecznych tworzen po
biera si~ w wodc prochu i welnianych mate
ryach. 

Mowit!c to, przewodnik otulil uci~ty ogon zabi
tego bobra w mokr~ placht~, zgarn~l kupk~ V\r~gli 
dogasajC!cego ogniska i na nich polozyl ten przy
smaczek mysliwca bobrowego. 

Za niedlug~ chwilk~ byl on zupelnie gotow; 
przydawszy nieco soli, wzi~lismy si~ do biesiady, 
i wyznac musz~ iz tym razem zapewnienia dzikie
go byly spra w1edli we, ogon bowiem bohrowy jest 
przewybornym pokarmem. 

WAHLBERG ZABIJACZ S~ONIOW. 

Niedawnemi czasy Szwecya stracila jednego 
z najsmielszych i najbardziej przedsi~bierczych po
droznikow swoicb, czlowieka dusz~ i cialem po
swi~conego posludze naukowej. W czterdziestym 
szostym roku zycia \Vahlberg padl ofiareJ: nadzwy
czajnej swej odwagi, polozywszy juz znakomite 
zaslugi na polu nauk przyrodzonych. Nalezy mu 
si~ miejsce nieposlednie w owej falnndze nieustra
szonych uczniow wielkiego Linneusza, porozpra
szanych po calej kuli ziemskiej, gdyz uzupclni! 
w Afryce prace swych poprzednikow, Sparmann'a 

• 

i Thunberg'a. Cale muzeum specyalne plod6w 
Afryki poludniowej swiarlczy dzis w Stokholmie 
o sumiennych jego pracach i zabiegach, a poszu
ki\vania jego niemalo siQ przyczyni!y do poznania 
wn~trzn. tej tajemniczej dotq.d cz~sci swiata. Pra
wdzi wy to pionier cywilizacyi i nauki, ktory spel
nial swe zadanie z rycerskim zapalem, i polegl 
przedwczesnie na wylomie, w obliczu nieprzy
jaciela. 

J. A. "rahlberg, zmarly w Afryce dnia 6 maroa 
1856 r., urodzil si~ pod Gothenburgiem w Szwe-
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cyi, dnia 9 pazdziernika 1810 r. z rodziny kupiec·l W okolicach Port-Natal Wahlberg poznajomil 
kiej. Osierocony w mlodym wieku, ukonczyl si~ z natu.ralist~ francuzkim, p. Adolfem Delegor
chlubnie nau ki, najprzod w gimnazyum, nast~pnie gue, ktory w pismach swych zostawil nam charak
w uniwersytecie upsalskim, i otrzymal posad~ in- terystyk~ szwedzkiego podroznika. ,~atwy w po
zeniera. Jui wtcdy dziwny jakis poci~g n~cil go zyciu, mowi on, i pewny siebie, zywy i pochopny 
ku okolicom nieznanym: ulegajctc temu pop~dowi, do najtrudniejszych przedsi~wzi~c, niezmordowa
puszczal si~ ki1kakrotnie w gory norwegskie, w pu- ny w poszukiwaninch, nie spuszczaj«!CY nigdy z oka 
stynie Laponii i na wyspy ojczyznie jego prz·yle- swego celu, dopoki go nie dosi~gn'!l, obdarzony 
gle. Obok tego wszakze nie przestawal oddawac swietnemi przymiotami, o ktorych uie zdawal si~ 
si~ gruntownytn studyotn naukowym, i chociaz nawet wiedziec, Wahlberg wzbudzal we 1nnie nie
upojony powabami przyrody, z ktor~ przestawal tylko przyjazn, Iecz mimowolne uwielbienie.'' 

poufale, ~ial nieprzerwanie na oku mysl stania si~ Po dwoch latach pracy, poswi~conych na zebra-
praktycznie uiytecznym. nie plodo\v fauny i flory miejscowej, Wahlberg d. 

Roku 1837 p. Letterstedt, k onsul szwedzki na 7 pazdziernika 1841 r. udal si~ w pierwsz<t sw~ po
przyl~dku Dobrej Nadziei, przybyl do Stokholmu, droz odkry,vcz~. Zobaczmy jaki byl jego orszak 
z zamiarem postarania si~ o wyslanie naturalisty i jakie przybory. Towarzyszyl mu najprzod wie
szwedzkiego do Afryki poludniowej. Wahlberg, sniak, Boer z przylq,dka, nazwiskiem vVilhelm Nel, 
pomimo ze w ojczyznie otwi eralo si~ przed nim po- z ktorego odwagi i zimnej l{rwi wiele obiecywal 
le swietnego powodzenia i prac nauko"rych na !o- sobie pomocy. Dalej ·podroznik nasz zabral uwoch 
nie rodziny (siostra bowiem jego 1835 roku od Kafrow, jednego dwudziesto-, drugiego trzynasto
dala r~k~ czcigodnemu professorowi l{etius), letniego, i nareszcie woz zaprz~zony w dwanascie 
z zapalem chwycil si~ tej posobnosci urzeczy- wolow, dla przewozenia z miejsca nn miejsce cale-
wistnienia swych marzeJ.}, i zostal ch~tnie przy- go taboru. · 

j~tym. ~dt~d niezm iennym jego cele~ stalo si~ Nie b~dziemy tu opisywac szczegolowo podro
utworze~Ie muze~lm, s pecyalnego plodow ~.rzyro- zy Wahlberga; ograniczymy si~ na przytoczeniu 
d~onych I prz~~m1otow et~ogra£cznych ?aleJ Af~y- ze przebyl kruj caly lez~0y na polnoc kolonii Ka
~1 P.oJu?~towe.J, mnzeum Inne~o zupelni; ~od~nJU· pa i na zachod Port-Natal az do jeziora Ngami, tej 
Jak Is~n~eJ~Ce wt.edy w Europie; a lubo .srrnerc za- nowoczesnej zdobyczy nauki geografii, dok~d do
w?zesnie prnce Jeg~ ,przerwala, zdolal Jednak za- tar} w ostatnich dopiero latach swego zycia. Ra
miar ten doprowadz1c do skutku · dzibysmy zato uwydatnic niezlomn~ jego energi<! 

Akademia nauk w Stokholmie summ~ 3.500 fran- i poswi~cenie dla nauki, jako na.jpi~kniejsz~ dla 
kow przyloiyla si~ do kosztow tej podrozy. Bylo zmarlego pocb\val~. Zadanien1 \tVablberga bylo 
to jedyne wsparcie jakie od kraju swego otrzymal dol~czye do swych zbiorow jui nagromadzonyc.h 
mlody Wahlberg, ktory przedsi~wzi~ciu tema po- niektore okazy kwiatow, o\vado,v i czworonogow 
swiQcil znacznq, cz~sc swego mienia. Przybywszy Afryki poludniowej. Rzecz to na pozor niewielka, 
na przylq.dek dnia 2 lutego 1839 r., zajmowal si~ lecz w tych nieznanych prawie stronaoh na dzwy
zrazu zbieraniem potrzebnych wiadomosci o ple- ezaj niebezpieczna i mozolna. Antylopa na przy
mionach EC!siednich i calym kraju jaki przebiedz klad nie jest bynajmniej zwierz~ciem drapieznem; 
zamierzal. Po krotkim pobycie w Port-Elisabeth, a jednak 'Vahlberg przez dni dwanascie scigac 
dnia 19 czerwca poplyn~l do Port-NataL l\1iejsce musial za gatunkiem antylopy czarnej, l{torego mu 
to, tak nazwane z powodu ze odkryte zo~talo przez wlasnie brakowalo, i gdy nareszcie kula jego zdo· 
Vasco de Gama 1498 r., w sam dzien Boiego Naro- bycz dosj~gn~la, ntysliwy, tunieraj<!CY z pragnienia, 
dz~nia, rozci~ga si~ na polnoco- wschod kolonii rzucil sifJ do wymion konajq.cego zwierz~cia, aby 
Kapu, wzdluz brzegu wschodniego Afry ki polu- si~ orzezwic jego n1lek iem. 
dniowej. Snmo miasto Port-Natal, zalozone 1824 Ale to byly tylko trudnosci i zabiegi pospolite. 
r. przez Anglik6w przy ujseiu rzeki Natal, stalo si~ ~am ·wahl berg w korrespondencyi swojej opowia
dla Wahlberga, wciq.gu pi~cioletnich jego (od 1839 da innego rodzaju przygody, w wysokim stopniu 
do 1844) mozolnych i niebezpiecznych wycieczek, dramatyczne, jak naprzykJad polowanie na noso
miejscem spoczynku i stacy~ operacyjn~. rozca. Podrozny nasz w zapasach z tym olbrzymim 

• 

• 
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czworonoo-iem zrobil zadziwiaj~ce spostrzezenie, 1 jego trzymala w oddaleniu innych mieszkancow Ia· 
zenatura :bdarzyla go szczeg6lnego rodzaju obrorl- 'su: nazajutrz zaS . gdym wyezedl poszukaC miejsca 
cami. Maly ptaszek, zwany tam bu(aga, siada na gdziem uplynionej nocy slyszal rzechotanie zab, 
O'rzbietach bawolow i nosorozcow, zywi~c si~ ow a- dzwi~k cudnie melodyjny dla ucha w~drowca tra
dami co sifJ wpijaj~ w ich sk.or~. Nieodst~pny ten wionego pragniC'niem, spotkalem gromad~ 1\:afrow 
towarzysz, w czasie gdy nosorozec ~awpol senny B~sutos, ~i~gn~cych 1.w~czajem. s':,oitn w sla~ p~a
spoczywa w gl~bi lasow, przezuwaJ~C pokarm~, ko~ drap~~znych, aby s1~ podz1ehc res:tka.ml nie
ostrzeo-a O'Q o zblizaniu si~ hieny, w~za lub mysh- doJedzoneJ przez lwa zdobyczy. Ludz1e CI wska
wca p

0 
odlatuJ· ac z O'losnem furkaniem i krzykiem zali mi drog~ prowadzC!C~ do ich kraal'u czyli wio-

' ~ b 
· przenikliwym. ,,Nosorozec, mowi Wahlberg, jest ski, a ztamt~d niebawem wrocilem do swego stano-

niezmieroie drazli wy i lu hi dziaJac zaczepnie. Otoz wiska." 
pewnego razu, gdym si~ spotkal oko w oko z jednem Ale najwi~ksz~ slaw~ zjednal sobie V\r ahlberg 
z tych zwierz~t, bufaga z jego grzbietu uleciala przez polowania swoje na sloniow; krajowcy sta
z szelestem, i w tejze chwili nosorozec rzucil si~ na wiaj~ go w tej mierze obok Krystyana Muller, Ja
mnie. Mialern tylko strzelb~ nabit~ grubym szru- na Delange, Gert.a Roedolph i t. p. Nie zapomi
tem, nie pozostawalo mi wi~c jak ratowac si~ ucie- najmy o tern ze polowanie na slonia stanowi cz~sto 
czk~. Scig~ny zapalczywie, czulem juz za sob~ sil- dln naturalistow w Afryce jedyny sposob zape
ny i gor~cy oddech groin ego nieprzyjaciela. Szcz~- wnienia sobic bytu, a to z powodn wysokiej ceny 
sciem ze w drodze napotkalem grubq. powalonq, kosci sloniowej, ktor~ z latwosci<!- i b:lrdzo korzy
w poprzek klod~, przez ktor~ bez namyslu prze- stoie wymieniac moina na roine potrzeby zycia, 
skoczylem. Nosorozec przez chwil~ zatrzymal si~ b~dz w miasteczkach pobrzeznych, b~dz w siedzi
zdziwiony, trzf!saj~c lbem i parskaj~c, a potem na- bach krolow i naczelnikow pokolen kafryjskich. 
gle odwrocil si~ i pobiegl nazad do lasu. Niejednokrotnie na przyklad, gdy Wahlberg sku-

J ednego dnia, gdy V\T ablberg znacznie si~ odda- tkiem pomoru stracil wi~ksz(!. cz~sc swego bydla, 
lil od miejsca w ktorem zosta wil w6z z zapasami, lnb gdy potrzebowal pieni~dzy na najQcie przewo
towarzysze jego odstqpili go, zabrawszy mu nawet dnikow i sluz~cych, zaradzal temu hrakowi przez . 
strzelby i ammunicyC!-. )) Wieczor si~ zbJizal, pi ze ubicie kilku sloni6w. i w znmian za kly ich otrzy
podroznik w swych listach, bylem sam jed en mywal woly i pieni~dze. Z tetn wszystkiem polo-
w ciemnosci, srod dzikich zwierzqt, kt6rych ryki wania tego rodzaju pol~czone s~ z tysi~cznemi nie
dochodzily mnie zdaleka. Stracilen1 zupelnie slad bezpieczenstwy; raniony slon bowiern strasznym 
drogi powrotnej, a czulem gl6d i pragnienie. Usi- staje si~ nieprzyjacielem. 
lowalem kilkakrotnie rozniecic ogien, krzesz<lC Wedlng opisu Delegorgue'a, w Afi .. yce poludnio
iskry na troch~ prochu; lecz nadaremnie. Polozy- wej polowanie na slonia odbywa si~ ~wykle spo
lem si~ wi~c w ciemnosci, srod g~stych krzewow sobem nast~puj1-cym. Trzech mysliwcow jeden za 
akacyj, ktorych clernie kol~ce sluiyJy mi za natu- drugim klad~ si~ na ziemi~. nasladuje};c ile mozna naj
ralne sehronieni e. Ry ki drapiezcow lesnych coraz lepiej pelzanie w~za w zaroslach. Zblizywszy si~ 
bard1dej si~ zblizaly do In ego loza samotnego. tym sposobem na jakie trzydziesci krakow do slonia, 
Rozroznia}em glosy lw6w i hyen, bardzo, jak si~ wszyscy razem powstaj~, staraj~c si~ postrzelic 
zdawalo, zglodnialych. Wkrotce odwidzilo mnie go w wydrq.zenie nad oczami. Jednakzc podejscie 
kilka szakalow, a hyeny, ktorych slepie swieCC!-Ce pojedynczego s}onia nie zawsze si~ udaje, najcz~
b}yszcza}y w ciemnosci jak ogniki, co raz bardziej sciej bowiem zwierz~ta te chodz~ gromadami po 
stawaly si~ natr~tnemi. Musialem kilkakrotnie 50 do 200 sztuk. Jeden z nich stoj~cy na czatach 
zrywac si~1 d1a odp~dzenia nieproszonych gosci. za zbliianiem si~ nieprzyjaciela daje haslo ostrze
Po jakims czasie niedaleko mnie lew rzuci} siQ na ga\vcze, i wtedy cala trzoda zwraca siQ nagle do 
DOSOfOZCa V\T a}ka by}a krotk~ i zwyci~ztWO prze- UCleCzki, Jami~C pnie j gal~zie j SCie}~c j e jak slo
cby}i}o siQ na stron~ krola Jasow. Ryk zwyci~zcy, po- m~ pod olbrzyn1ie ~we stopy. Niektorzy 1nysliwcy 
mi~szany z j~kiem i smiertelnetn chrapaniem zwy- poluj~ na slonie konno; lec?J Wahlberg nigdy nie 
ci~ionego, stanowil koncert struszli wy. W szelako ch wycil si~ tego systemu. Smialy i zwinny, z bro
ta wlasnie okolicznosc stala si~ przyczyn~ mojego ni~ w r~ku walczyl pieszo, utrzymuj~c ze tym spo
ocalenia. Dopoki lew byl w bljzkosci, obecnosc so hem strzal jest pewniejszy i odwrot mniej tru. 
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dny. Zabil on podobno osobiscie do 400 s}oniow, 
a krajowcy, przej~ci uwielbieniem dla jego In~
ztwa, mawiali: >> Wielki duch dal zabijaczowi slo
niow (tak nazywali Wahlberga) serce odwazne. 
Wzrost jego maly, lecz serce wi~ksze jak u naj
wi~kszego czlowieka.'' 

Powiedzielismy juz ie najzluduiejsze pon~ty nie 
mogly odwiesc \Vahlberga od celow naukowych. 
,,D. 13 ,vrzcsnia 1844 r., pi5ze on, obozowalismy 
w Lepenula, nad brzegami rzeki Urnslabezi, w kra
ju obfitnj~cym w perlice, malpy, krokodyle i slo-
nie. Zabilem d. 14 rano wspanialego slonia w sile 
wiek.u. Chociaz mialem z sob'!- czterech tylko Ne
grow, postanowilem spreparowac jego szkielet. 
By!o to zadanie niemate. Roz!ozylismy si~ srod 
ciernistych akucyj, tuz obok trupa, i wystawilismy 
chat~ z gal~zi i lisci, ktore} nazajutrz pokrylem je
szc!e skor~ slonia. Wtedy dopiero wzi~lismy si~ 
zwawo do pracy. Po dwoch dniach zwicrz~ bylo 
zgrubsza oczyszczone; wyslalem jednego zNegrow 
po sprowadzenie wozu z mej glownej kwatery, a 
tymczasem z pozostalemi koriczylem robot~ . Hye
ny b~ zustannie nam si~ naprzykrzaly: ranilem ich 
i ubilem kilka. Zblizaly si~ takze lwy, szczeg6l
niej w nocy. Szkielet zamkni~ty byl w chacie, a 
dzikie zwierz~tu. okr~zaly jq. z rykiem. Roznieco
ne ognie utrzymywaly je w pe\vnem oddaleniu, 
musialy wi~c poprzestac na pozarciu kilku rozrzu
conych kawalkow mi~sa. « 

Szkielet tego slonia zdobi teraz n1uzeum karolin
skie w Stokholmie. Malo kto zapewne z ogl~dajn:
cych go os6b pomysli dzis o ten1 ile trud6w ko
sztowalo w~bogacenie gabinetu szwedzkiego tym 
jednym okazem. Potrzeba bylo dwoch dni na od
l~czenie grubszych cz~sci mi(Jsa, osmiu dni na 
spreparowanie calego szkieletu. l\1usiano zbudo
wac chat~ dla zamkni~cia go w miejscu bezpie
cznem, musiano w niejednej walce obronic go prze
ciw lesnym drapiezcotn Szesc dni uplyn~lo zanim 
SprowadZODO WOZ , SZeSC zanim szkiP}et prze
wieziODO do stacyi, torujq.c sobie siekier~ drog~ 
przez zarosla. Potrzeba bylo nakoniec dwoch rnie
si~cy na przeniesienie go na barkach do Port. Natal, 
zk~d odplynq.l okr~tem, a wszystko to przy pomo
cy kilku Negrow leniwych i przewrotnych. Latwo 
poj~c ze tylko nieugi~ta energia i najwyzsze po
swi~cenie dla nauki zlamac llloglo wszystkie te 
przesz kody. 

Wahlberg cz~stokroc najmozolniejsz~ zadawal 
sobie prac~" aby zbiory swe ozdobic wyborowemi 
egzernplarzami. ChctA-c naprzyklad wynnlezc od
mian~ nosorozca zwan~ przez naturalistow lreitloa, 
musial na to u~yc siedmiu miesi~cy czasu. Po,vie
dzielismy juz wyzej ze przez d wanascie dni scigal 
za czarn~ antylopq.. 

Nie wspominalismy o polowaniach jego na ba
woly, zerafy i hippopotamy; wkrotce zapewne 
wlnsne jego w tym wzgl~dzie opowiada.nie zosta-

nie ogloszonem. Poprzestajemy tuna numerycznem 
streszczeniu jego zaslug dla nauki. "",.. zbiorach 
kt6remi Wahlberg obdarzyl Szwecy~ miesci sifJ 
533 zwierz'!t ss~cych, w cz~sci potQznego t·ozmia
ru; 2,527 ptak6w, mi~dzy ktoremi wiele nowych 
gatunkow; 480 zwierz~t ziemno -wodnych, kroko
dyl6w it. p.; 5,000 gatunkow owadow, wielka li
czba ryb i nieskonczone mnostwo ros1in, wszystko 
to w wyborze i wykoriczeniu najsumienniejszem. 
Jakiz to ogrom materyalow i zasobow naukowych! 

Wahlberg 1845 r. powroci! do swej ojczyzny. 
Spocz~wszy tam lat kilka na lonie rodziny, 1 ~54 r. 
udal si~ w now~ podroz do Afryki poludniowej. 
Pod dniem 21 listopada 1855 roku pisze on z nad 
brzegow jeziora Ngami: ,Zrobilem wycieczk~ 
mysliws~~ ku brzegom rzeki Dughe, wpadaj~cej 
do Ngam1 od polnoco-zachodu. "Vyprawa ta trwa
}a cztery miesi~ce, od lip ca do pazdziernika. Zabi
lem dwunastu sloniow, a Kafr moj czterech; posia
dam wi~c w kosci sloniowej wartosc przeszlo 
10.000 frank ow. Zamierzam z p. Green, mlodym 
podroznikiem angielskim, udac si~ na polnoco-za
chod, dla polowania na nosorozce, a szczegolniej 
zn6w na slo.nie, w celu pokrycia kosztow podro
zy ..... Kup1lem doskonal~ strzelb~ angielsk~ i 10 
wol6w za dwiescie funtow kosci sloniowej.'' 

Takie S<!- ostatnie wiadomosci jakie mamy wprost 
od W ahlberga. D. 22 listopada wy bral si~ na owo 
polowanie z panami Green i Castry. Na pocz~tku 
lutego 1856 r. podr6zni stan~li w miejscu oznaczo
nem. D. 28 tegoz miesiq.ca Wahlberg, w towarzy
stwie wiernego slugi nazwiskiern Kooleman i trzech 
czy czterech krajowcow, oddalil si~ od obozu. 
Dziesi~c dni nplyn(Jlo, w ciq,gu ktorych panowie 
Green i Castry, pollljq,cy podobniez, lecz w nie
wielkiem oddaleniu, nie 1nieli zadnej o nim windo· 
mosci. D II marca nareszcie lndzie jego wrocili 
sami i doniesli ze wkrotcc po wyruszeniu stropi
wszy slon1a, puscili si~ za nin1 w pogon i napotkali 
cale stado. VtTahlberg codziennie prawie zabijal po 
jednym. U czty mysli wych skladaly si~ z mi~sa hip· 
popotamow oraz tr~b i nog sloniowyrh, potra,vy 
bardzo tn poszukiwanej. " Tszystko obiecywa!o 
pomysln~ i kor7.ystn'!- wypraw~; ,lecz d. 6 wieczo
rem, " ' ablberg, chc~c ubic tnlodego slonia zap~
dzonego w bagnist~ r6wnin~, kazal nam don wy
strzelic. Zwierz~ ranione rzucilo si~ w~ciekle na 
W a~lberga, kt6ry umkn~c nie zd~z yl, powalilo go 
na ziemi~, strzaskalo jego strzelbfJ, jak gdyby poj
mowalo waznosc tej bronL i stratowawszy nie
szc~~sliwego nogami, ucieklo. Kiedysn1y si~ zbli
zyli, trup nie by! do poznania. Wykopalismy grob 
pod cieniern wielkiego drzewa, i wlozywszy don 
zwloki, ozdobilismy mogilQ krzyzem." .... 

W ostatniej podrozy lat 1854 i 1855 Wahlberg 
zabil 36 sloniow. ZwycifJzca jego, zaprawd~, nie
malo swej braci mial do pomszczenia. t-

... 
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I 57 Polowanie w Algieryi ...................... II 97 
I 61 Wnijscie na g6r~ Chimbornzo .............. II 108 
I 7 4 Wielka piecz~c Anglii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II 123 
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U W I A D 0 M I E N I E. . 

• 

, 
Ksi~ga Swiata wychodz ic b~dzie i nadal, 'v tym samym jak dotctd zakres ie, zeszytami miesi~cznemi. \\"ydawca, pra· 

gnl!c aby pismo to ile moznosci zast&pito u nas brak llluJtracyi na sposob zagranicznycb, \V uplynionym juz roku, oprocz 
zwyklych rycin i litogr·afij, zamiescit dodatkowo \V teks cie d"adziescia kilka drzeworytow. W roku bieiqcym storaniem je
go b~dz.ie liczb~ t~ jeszcze powiQksz.yc, a sz.czegolniej dof'l cza c w znaczniejsz.ej ilosci wizerunki znak omitych luuz.i. Do ze· 
szytu 1-go nowej seryi dotqcz ony bedzie wizerunek na stali tyle zasluzonego 'v lileraturze kraj owej Tytusa Dzialy1iskiego. 

Pod wzgledem tresci staraniem bQdzie redakcyi, aby artykuty doborem i obrobieniem oupowiedziaty wymagcsniom 
post~pu. Jako nowosc \Vpro\Vadzone b~dq \V tym roku do KsiQgi Swiata ,Sprawozdania popularne z dziedziny nauk przy. 
roazonych i przemy.~·lu," traktujt}ce w sposob przyst~poy najno\vsze na tern polu odkrycia i wynalazki. 

Prz~dptata pozostaje jak dawniej w \Varsz.awie rs. 6, na pocztamtach i stacyach pocztowych rs. 6 kop. 15 . 
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