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W olno drukowac, pod warunkiem zlozenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanej 
liczby egzemplar?Ay . l 
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~ Warszawie dnia 10 (22) Czerwca 1859 r. 
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KSIEGA S .lATA. 

.. 

J0ZEF IGN ACY KRASZEWSKI. 

Do najobfitszych, najwszcch "tronniej ·zych i najbar
dziej czytanych, a zatem najpopularniejszych pi · arz6w 
spolczesnych polskich bezsprzecznie nalczy J 6zef 
Ignacy ,Kra. zcwsl{i. Daj~c wi~c tutaj czytclnlkom 
/(sicgi Slviata jcgo ·wizerunck, kilka slow o zyciu i za
'vodzie ljterackhn znamienitcgo au tor a clodac obo·wifb
zaui jeste '·my. 

Opis dzieci1lst,va i szczeg6ly 1nlodosci 'vyci~ga1ny 

z autobiografii un1ieszczonQj 'v tomie I jego Obra:ow 
z zycia i podro Z!J, 'vydanych "' Wilnie 184 2 roku. 

,W Romanowic (na Podlasiu), ·~ lo,ra I{ra ze"'
~ kiego, wycho"'alem siEJ, "'zro l'cn1, tak wcsoly, tak pie
szczony, tak kochany ( choc za})ewne nic od \vszyst
kich), jak gclyby 1)0 wyjsciu ztan1t~cl samo 1niQ szcz~
scic na swiccic oczeldwac n1iulo. Przygoto"'any do zy
cia. przez prababkEJ i babk~ (Ann~ 1\falsk~) . ~ · po obi
loin si~ do '11iego jak na ucztQ '"c ol~. 

,0! wesolyn1 w t~pem do zycia byl n1i Ro1nan6'\\': 
byl to brzeg gorzkiej czary, kt6r~ B6g slodycz~ za
})r[nvil, abyn1 dlugo wspon1inal, dingo })IaknJ lat mo
ich dzieci~cych. I '\Yspominam, tei i placz~, z bole
. ~ncm serca 8cisnieniem, p!acz\} })O tej nicpowrotnej 
prze zlosci, ktor~ tak ma1n 'v sercu i pami(Jci, jakby1n 
si~ z ni~ wczoraj dopiero roz~ tat Ilez to razy "' usta 
ll10ich bohat6r6'v po,viesci klacllenl zal lat dzieci~
cych, kt6ry z 1ucgo serca l)lyn~!: s~clzilen1, }H'zypi u
jq,c go innyn1 ze kaidy, kazcly mu i zalowac Inlodo
sci, ile razy j~ przypomni, bo jej nic nie zast~pi, bo 
tak okropnic, tak na wieki dla nas umaria! 

,Lata 11obytu 1nego w R.o1nanowie 1) byly bardzo 
szczesliwen1i. Dnie 1nizaj1nowala nauka, wcalc nic ci~z-.., 

1) Dzis Romnn6\v nnleiy do rodzic6w Kraszewskiego, kt6rzy 
tan1 z najmlodsz)'m synem, Kajetanem, mieszkajf!. 

Ksusoa S·wxAT.l. Cz. I. R. VIII. 

• 

ka, we '1 ole zabawy, przcchadzki po ro1nanow kinl ogro
dzie, przechadzki w ci~gu kt6rych pogl~daj~c po sta
rych drzc,vach, po cicnistych zak~1tach, · uczylc1n si~ 
1nn.rzyc i domy~lac mglistej jaldqj~ przcszlosci, zdaj~c 
si~ j~ tylko przypominac sobic. 

,,Juz ciebie nicn1a, droga moja przybrana matko! 1
) 

na kt6rcj kolanach nauczylem si~ czytac, myslcc i Ino
dlic ~· i~l Ju.z cicbic nicma, aniclc s"ri~ty a llo1nan6w 
opus to ·zalt .. . . 

, Ale da"'niej, dawnicj, n1ilno kl'opot6'v iycia, 1nilno 
nicrzaclkich z1uart,vic11, Roman6\v ~yl, Ro1nan6w byl 
tak \YC ·oly, tak Inilyt Pami~t£un jc~·zcze dziadka na
szeo·o choclz~ccgo \V bajowej czl~cc kolo go. ·podarstwa 

b , 7 • J 

i ogrodu; pami~tan1 11rababk~, kt6r~ 'v6"rcza tJtal/tf: 

bobunirg zwalem. . . . Pami§ta1n, ol pami§tan1 'v ~ zy
tko i nauk§ czytania, ua kalcndarzu, i "rieczorne za

bawy, i cacka dziecinnc, i "rszystkic uauki t'voje bie
dna })rababko! .... 

Boo- twoje cnoty zaplacil cllugi61n choc bolesnetn 
, t:> • • 

zycicin. W eszlas tcraz H'vicat~ do nicb?l., przccicrpia-
'v ·zy nu ziemi co tylko najdotklhvszego ella 1

1erca Ina
tl\i bye moze, przcplakawszy nad mogila1ni dzieci. 
I gdybyz tylko nad 1nogilami! Jc ·zczc kiecly to pi
sz~, glowEJ tracg i pami~c. W sponu1ict'1 tych pocz~tku 
mojcgo zycia zgromadzic nic 1nogQ, tak mnie zal ogar-
n~l! 

,I uigdy nigdy nic 'vr6ci ta. przc~zlosc, nigdy nie 
wr6c~ ci ludzie, tamtc cza y, nigdzie juz nic znajd~ 

1) Mowi tu o prababcc No,vomicjskicj. Kiedy to autor pisaJ, 
zyla wtedy jeszcze mntka jego matki, s. p. Anna z Nowomiej kich 
Malska, kt6ra parf2 lat temu przeniosla sif2 do wiecznosci, w je
dnym prnwie tygodniu z wnnczk~ swoj~, Ann~ z Kraszewskicb. 
l..~oniewskl\. 
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Romanowa, nigdzie! B6g laskaw, ja mam znowu dru
gi Roman6w, ale i ph~rwszego mi zal, i po pier"rszym 
placz~l .... 

,Od dziecif1stwa nie wiem jaki szal wrzal w 1nojej 
glowie; nie uwierzycie mi gdy powiem, zem wprz6dy 
pisac zacz~l, nin1 pisac u1nialen1; ale to pewna, zem 
drukowanemi literami skladal juz powiesci i wiersze. 
Przyszlosc moja objawiala si~ wyraziscie; lecz pr6cz 
dobrych babek, reszta familii nielitosciwie szydzila 
z tych moich wysilen. R6"TI1ie n1nie w6vvczas zaj
mowal rysunek, kt6rego taz sama i dzis pozostala 
nami~tnosc. Tu juz w Romanowie, dzieckiem jeszcze, 
marzylem naprzemiany o nauce, o slawie, o sztuce; 
n1ialen1 juz jaldes przeczucia wszystkiego, przeczucie 
powolania. Nietyle jednak zajmowala 1ni~ nauka sa
~a, kt6ra Ini si~ przyznan1 dose nudna wydawala; nie 
bylem bardzo pilny, nie n1ialempa1ni~ci do sl6w i for
mul, ale po lekcyach kradlen1 k i~zld, aby je czytac. 

,Pami~tan1 dobrze, jak jeszcze n1alem chlopi~ciem 
drzalem ze strachu, czytaj~c romans pani Radcliffe na 
ganku ogrodo\vym, gdzie zy,vej duszy nie bylo i smu
~no tylko jodl_y szumialy. Byle1n tak w koncu prze
J~ty, zem mus1al uciec do pokoj6w. Trzeba przyznac 
Z~gd~ wszyscy w domu, drogie babki, dziad, wuj, 1) 
Ciotki, wszystko czytalo i m6wilo o litcraturze, wply
n~c to I?u. ialo niemalo na zach§ccnie mnie do niej. 
PewnaJednak, ze jak siebie zapan1i~tac InogEJ, zawsze 
z t~ wrz::tc~ ciekawosci~ do ksi~zek i nauki bylem. Nie 
n1iale1n 'v pocz~tku innych nauczycieli nad drogie Ino-
je babki, az do lat w kt6rych do zk6l 1nnic oddano. 

,Przejscic to bylo ciEJzkic, okropnc z l)Od Inacie
rzynskich skrzydel i pie zczot, pod doh or zilnnych lu
dzi, kt6rych nie o bchodzilem. 

~,Lecz wr6cmy jeszcze clo tego Romanowa, kt6ry 
dzis jest pustk~ i ruin~ dla 1nojcgo scrca. Pieszczonem 
dzieci~cien1 biegalem ta1n wes6l, tak przy,Yykly do 
szcz§Scia, zen1 ba.rdzo dlugo nie I>ojmowal s1nierci 
a kiedy mnie o niej 1n6wiono, najn1ocniej 'v ni~ ni~ 
wierzyh~1n. Ilez to razy od tego cza u kazcly gT6b 
zamykaj~cy si~ z mojemi drogien1i przckonal n1nie iz 
w smier6 "rierzyc potrzeba. 

,~P6zniejsze lata zycia ju.i si~ zatarly '" patni§ci · 
nie wiem dlaczego te pierwszc tak zywo jeszcze przy~ 
tomne, jakbym wczoraj dopiero z niemi si~ rozbratal? 
Kazdy szum drzew przypomina 111i ro1nanowskie jo
dly, kazdy klekoc~cy bocian, tamtejszych bocian6w. 

' 1) W:uj autora, Wiktor Malski, umar~ za granic~ przed laty 
:kilk~. Zyciorys jego miesci si~ w Bibliotece Warszawskit[,i. 
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I myslEJ patrz~c na lec~cego: moze on rodem ztanl
t~d! Kazda olcha przywodzi mi na mysl stare nad 
kanalami rosn~ce. M6j Boze, wszystko min~lo, wszy
stko min~lo!. .... Ludzie poszli do niebios, czas 1nign~l 
si~ i nie wr6ci, jan1 postarzal! A owe chwile mlodosci, 
to tylko marzenie dzisiaj, kt6re hn dalej odemnie, tern 
wi~cej jasnieje na tle przeszlosci.'' 

,Jak pisac o Romanowie, o tych latach? Nie wiem 
i wi~cej nie b~d~. S~ rzeczy, kt6rych czlowiek nie 
smie rzucac w oczy swiatu oboj~tnemu, bo szyderstwa 
si~ lEJka, bo gdyby jego skarb6w nie oceniono, okru
tnie cierpialby na tern. Dose, dose tych sl6w kilku wspo
mnienia drogich os6b, lez kt6re na papier upadly. 
Mialem napisac wiele, ale nadto czuj~ straty, abym 
11otrafil na nie narzekac i s!6w do elegii dobierac.'' 

Odroku 1825 do 1827uczyl si~ l{raszewski w szko
le ob,vodowej bialskiej i tak o tym okresie czasu pi
sze: 

,Ach! w tej to Bialy przebylem ja najlepsze z mo .. 
ich lat dziecinnych; w niej si~ moja clusza otworzyla 
na swiat; tu poczulem raz pierwszy ch~tk~ do pisania 
i raz pierwszy wzi~lem pi6ro do r~ki. Widzicie dla
czego tak kochan1 Bial~ i szanuj~ jej wspomnienie. 
Wy, kt6rym, moje llieustanne pisanie moze si~juz nie
raz sprzykrzylo ( choc go nie czytacie ), uiewiele zape
wne b§dziecie wdzi~czni miasteczku; ale ja je ko
cham, ja je szanuj~. Mimo,volnie w starosci czt~e ka
zcly przywi~zanie jakies czuJ:e do pierwszej kochanki 
(bodaj to byla sluz~ca jego matki): takja do tego Iniej
sca., 'v kt6rem poznalem raz pierwszy rozko z \Vylania 
duszy na pa.pier, czuj~ dotf!d cos naksztalt tego przy
\Vi~zania. Plebania bialska pod "rzgl~den1 po\vierzcho
wnosci byla oryginalem mojej plebanii \V ,Panu vVa
le7'ynz;'' patrz~c na ni~ ukradkien1 z okien sali szkol
nej, opisy"vale1n j~ na oklaclkach seksternu geogra
fii. Caly , Wielki .§zviat nzalego 1nias!ec:ka," osnuty 
juz p6zniej daleko, w kilka lat, ale na tle "rsl)Olnnien 
o Bialy. 

,,Pi~knie jeszcze za moich czasow ~'viecil "r Bialy 
zamek niegdys obronny, otoczony walen1, na kt6rym 
~·osl_y stare lipy, naszych przechadzek wieczornych 
I SpleWO\Y 'vesolych swiadki i sluchacze! . . . Cieniste 
stare lipy wal6w! ilezescie to seen wiclzialy clziecinne
go zycia! ilesmy to pod waszemi gal~z1ni bajek sobie 
napletli, patrz~c w te fossy, w kt6rych gdzieniegdzie 
st~chla i zielona woda odzywala si~ donas glose1n ty
si~ca zab, ostatnich dziedzic6w zamkowej okolicy, naj
dluzej panuj~cych! ..... 

,Czemuz nie mog~ znalezc ksi~zeczld, w kt6rej 
dzieckiemjeszcze, trawiony gor~czk~ literatury i sztu-

• 
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ki, opisalen1 po dziecinne1nu stare bialskie ~a1nczysko: 
bylaby to ella mnie mila pami~tka. 

,Mieszkalem u rektora Prejssa 1) nieclaleko zamku, 
naprzeci'v farnego kosciola, w domu pompatycznic Z"\'\'a
nym akade111i~ (byla to da,vniE~j kolonia nauko,va). N a
}Jrzeciw okien stal n1urowany slup, dawniej granica 
Litwy i Polski. W tym to domu, na strychu, pi6rwszy 
raz rozmilowalen1 si~ w starych ksi~ikach, i jakill1Ze 
wypadkiem ta1n b~dl!cych?! 

,U czeni owego czasu l)rofessorovvie (wyjmuj{} z ich 
liczby A. Bartoszewicza, kt6ry pewnie o tern nie wie
dzial), otrzyn1awszy dla biblioteki dar 'vielu ksi~zek 
starycb, wybrali uo,;vsze i lepiej oprawne, a reszt~ ka
zali wyrzucic na strych. Obodzile1n tan1 postrzeglszy 
to;- i jakemsi~ bawil, przegl~daj~c stare holcsztycby, 
usiluj~c zrozumiec co tam bylo napisano, w niepoj~
tych jeszcze dla mnie j~zykach! J uz w6wczas jakis 
W{}zel sympatyi l~czyl mnie z ksi~gami; czulen1 ua ich 
'vidok to, co czuje Inlodzieniec, gdy ujrzy przczna
czon~ n1u oddawna kochank~. Zdawalo mi si~ iem 
gclzies 'vidzial to 'vszystko, zem znal, przypotninal so
hie; zclalo 1ni si~ ze gdzies, kiedys te ksi~zki czytalem, 
ze nie byly mi obce, ze nie byly ella mnie nowc; czu
lem ze nie pierwsz~ juz koch am je n1ilosci~. Goethe 
by!by po,viedzial z Leibnitzem, ze duchowa moja 
1nonada, szlachetniejsza cz~sc mnie, wyszla swiezo 
z jakiegos bibliofila; mnie si~ to zdaje i zdalo proste1n 
tylko przeczucie1n przyszlosci, kt6re bralo na siEJ po
stac wspo1nnienia. 

,Mieszkalen1 u rektora, 'v starej owej akacle1nii, 
o kt6rej "rspo1nnialem. Dzien nasz schodzi! na nau
ce, zaba,vkach w ogrodzie, trzpiotaniu si~, a 'vreszcie 
uln"adko,vych czytaniach ksi~zekjuz pozyczanych,juz 
to tysi~cznemi sposoby lapanych na drodze. W re
kreacye cbodzilismy na spacery na 'vaiy zamkowe, do 
ogrodu akade1nickiego, do Pohulanki na warszaw
skiej drodze; rysowalismy lub tysi~ce czynili doswiad
czen fizyczno-cheinicznych, do kt6rych Gabryelek do
l)omagalnam, clostarczaj~c potrzebnych ingredyencyj. 
Chemia Sniadeckiego siuzyla za przewodnika. Nieraz 
B6g \vie jakiego stuku i zapacbu narobilismy, nasla
cluj~c Wezuwiusz w garnuszeczku. A co tam byly za 
ciekawe eksperiencye z fizyki ksi~dza Nolleta, z Ina
chin~ elcktryczn~ i elektroforen1 wlasncj naszej fabry
ki, iles1ny luster napsuli do natarcia poduszek, ile 

1) S. p . rektor Projss zostnwH w Warszawio synn. Aleksan· 
dra ·naczolnika w Towarzystwjc 1\::redytowem i naczelnika. ra-' .. 
chuby w Towarzystwie Dobroczynnosci, kt6ry byl koleg~ szkol-
nym i przyjacielem jest do dzjs dnia Kraszewskiego. 
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opilk6'v zclaznych i laku! J eszcze dzis pomn~ nasz~ 
radosc, gdy udalo si~ na1n zrobic arbor Dianae, choc 
chemi~ tylko z ksi~ikismy znali. Tak to nas wszy
stko bawilo, zajmo,valo, cie zylo! 

,Zapytacie 1nnie dlaczcgo to w zystko spisuj{}? Da
rujcie mi, rozgadalem si~ niechcq;cy; czlo,viek gdy za
cznie o mlodosci s'vcj latach In6,vic, to mu slovva i lzy 
plyn~ dlugo, dh1go, ze je po,vstrzymac trudno. 

,Skonczywszy 'vszystkie klas~y w szkolc bialskiej, 
z pocz~t~ powieschb z peln~ tek~ bujek, glow~ roz
trzepan~, marzenia1ni rozbit~, z z~dz~ "ridzenia i nau
ki jechalem do Lublina. Ale jakaz w6wczas byla we 
mnie ta z~dza nauki? Polkn~c j~ chcialem bez pracy; 
ci~zkie nabywanie wiadomosci nie podobalo mi si~; 
rwalem si~ do ksi~zek, do pisania, czekalem, zc tak 
powiem, aby mi nauka sama przyszla. Maiom un1ial, 
przeczuwale1n 'viele. 

,Droga babka odwozita Innie do Lublina; nigdy 
nie zapomn~ 1nojego 'vstydu. Zblizalismy si~ do mia
sta: wieze kosciol6w juz si~ z za wzg6rz6'v ukazywa
ly, bilo mi scree mocno; nowe 1niejscc, no\vi ludzie, 
UOV\'i towarzysze mnie czekali. 

- ,Powiedz mnie, J 6zefie, od.ez,vala si<i1 babka, pa
mi~tasz ty co si~ w t61n miejscu stalo waznego, pa
mi~tnego'! 

Nie5tety! uapr6zno szukalem 'v glowic, czerwieni
leln si~J, belkotalem: unii lubelskiej przypomniec so
hie nie moglcn1. Poclpomogla mi babka i za,vstydzo
ncnlu zalecila, uczyc si§ lepiej historyi. l{to wie, czy 
to drobne zdarzenie nie wplyn~lo na za1ni!owanie 
jeJ p6zniejsze, bo pan1i~tan1 ze juz vv Lublinie spisywa
lem nagrobld stare i clnvytale1n jakie 1noglem ksi~z
ki bistorycznc. 

,Lublin po Bialy \vydal mi si~ ogron1ny, 'vspania
ly, ale pusty, zimny, bo 'v niln uic bylo jeclnej twa
rzy znajomej, jednego przyjacicla; a choc mlodziencze 
przyjaznie latwo si~ zawi~zuj~, pocz~tki poznania si~ 
s~ w pewien sposob przykre. 1,r~cba przcjsc :no,vicyat 
szyderst\Ya, 'vytrzJinac pro by, uim ci~ przyjm~ towa
rzysze. Stan~len1 u })rofessora Ostrowski ego 1), na bie
cl~ professora matematyki, do kt6rej nigdy wielkiego 
nic 1niaien1 nabozenstwa. C6z jeclnak robic, gdy gwal
teln wciskaj~ ci j~ do glowy? Musialem co dzien roz
'vi~zyvvac zadania professora, n1ozolic si~ nad algebr~ 
i geometry~, choc mi one nic nie m6wily, i obiecywa
lem sobie porzucic je, jak tylko 1ni wolno b~dzie po-

1) Franciszck Ostrowski, magister filozofii, nauczyciel nie
gdys w Lublinio, wytloczyl w 1821 roku rozpraw(J pod tytu~em: 
, Widok historyczny sta.nu nauk. matematycznych w XVI wieku. '~ 

(Przyp. aut. art.).. ' 
1* 



klonic si~ im i pozegnac. Tymczasem ksi~zki, kt6-
rych latwiej mozna bylo dostac, pocieszaly po suchych 
zadaniach. Ksi~zki te, bez zadnego wyboru chwyta
ne, rozprz~gaj~ce wyobrazni~h zapalaj~ce j~, cz~sto 
szkodliwe, tyle tylko na mnie wplywaly, zem coraz ja-
( 

~niej widzial iz pisac musz~. Pisalem wi~c bez ode-
tchnienia, gryzmol~c, a niebardzo J)ilnie si~ ucz~c. 
Z niepoj~t~ tei ciekawosci~ biegalen1 po starym Lu-

• • 
blinie. ~ Pami~tan1 jak na farnyn1 kosciele zewn~trz 
znajduj~cy si~ da,vny, W}J6l zatarty zrysowalem na
pis. Byla to pierwsza antykwaryuszowska pr6bka; 
a professor, znalazlszy j~, jakkolwiek mate1natyk, nie 
wzi~l mi jej za grzech wcale. 

,W og6lnosci rok jeden przebyty w Lublinie nie 
zostawil mi wspomnien milych, a jego zakonczenie 
tragiczne odm6wienien1 minagrody, do }{t6rej zdawa
lo mi si~ iem mia.l prawo, do reszty mnie zrazilo. 
Wsr6d czytania. imion uczni6w wybranych, l~zuci-

. lem ksi~zl{ami i seksternan1i o podlog~ i oddalilem si~ 
z sali. Ale dzis 'vidz~, ze slusznie bardzo zaprzeczo
no mi na6wczas nagrody: jako uczen nigdym si~ nie 
m6gl odznaczyc. \Vi~cej moze na6wczas umialem od 

I 

innych towarzysz6'\-v, bo w ci~gu tego roku skorzysta-
lem sam 1)rzez si~ czytaniem ksi~zel{; ale gdzie bylo 
potrzeba nauczyc si~ czegos napan1i~c, wypowiedziec 
pensurn slowo w slowo, nigdyn1 si~ nie m6gl odzua-
czyc. Pami~c n1oja, sln .. z~tnie chowaj~c nazwiska i da
ty, pojedyncze fakta, "-ypadki, nie mogla si~ naklonic 
do przyj~cia jeclncj eciny wierszy, p6lkartki J)rozy. 
Nieszcz~sciem 'v6\vczas w Lublinie, jak i l)O innych 
szkolach dot~d robi~ nauczycicle, zasadzano wszy tko 
na dosloWIH~ln wyuczeui u, kt6re do niczego nie I)ro
wadzi i jcdn~ tylko pa1ni~c chyba cgzercytowac mo
ze. Zt~d, najlat,vi6j 1nog~c napisac zadanie, dose Ina
j~c j~zykowej wpra,vy, nigdy nie uchodzilem za do
brego ucznia, bo ~adnej lekcyi slowo w slowo nauczyc 
si~ nie })Otrafilein. Dzis, gdy to pisz~, z swoich na:wet 
wlasnych robot dziesi~ciu 'vier. zy powt6rzyc nie 
umiem na pami~c. '' 

Z Lublina IJrzeni6sl si~ Krasze\vski do gimnazynm 
grodziensldego \Ve Swisloczy, kt6rfb tak opisuje 'v tem
ze dzielku: 

,Spokojne zycic Swisloczy, gdzie trzeba I · i~ byl'o 
koniecznic zaj~c nauluh chocby dlatego ze czem inn em 
nie bylo, i mnie i wielu innych zapewne zmusilo do 
oddania si~ nami~tnego ksi~zkom, pracy. W mlodym 
wieku, przy czynniejszym umysle, jak tylko nie rna 
nic coby oderwac moglo, cobyn~cilo jakim powabem, 
rzucic si~ musimy do nauki, potrzebuj~c za "Tarunek 
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do .iycia zuj~cia, kt6reby sily nasze wyczerpywalo. 
Dlatego miasteczka tal{ie jak Swislocz, podobniejsze 
wsi niz miasteczku, ustronne, spokojne, najlepsze s~ 
dla n1lodziezy. W nich uczyc si~ potrzeba koniecznie, 
lub z nudy umrzec: i mlodzi tez si~ ucz~. 

, W wi~kszych miastach umysl si~ zap ala widokiem 
zywego, dzialaj~cego swiata, zycia: tu wszyscy ota
czaj~cy oddychaj~ nauk~ i przypomina j~ tylko wszy
stko, a nic nie odrywa. To pewna, zem si~ ja wi~cej 
nauczyl w czasie kr6tkiego pobytu w Swisloczy, niZ 
przeszlych lat po innych szkolach. Zaraz w pocz~t
kach musialem j~zyka rossyjskiego, kt6rego wcale nie 
umialen1, uczyc si~ skwapliwie, aby mi nie byl prze
szkod~ do wyzszej klassy. Wpr~dce obeznalem si~ 
z nim, i pier,vszym tego dowodem bylo tlumaczenie 
J{arainzina o szcz~sciu, kt6re mi otworzylo wst~p do 
klass i zjednalo wzgl~dy professora. 

,Nast~pnie wzi~len1 si~ szczerze do innych j~zy
k6w, 1nianowicie lacinskiego i greckiego. Nigdy was 
nie zapomn~ paradoxa Cycerono,ve, na kt6rych silmo
ich probowalem! I tych nocy bezsennycb, sp~dzonych 
z Ada1nen1 u jednego stolika, nad tlumaczeniem w to
gi poubieranych frazes6'v Tulliuszowych! I tej miano
wicie nocy ostatniej, nocy majo,vej, kt6r~smy heroi
cznie przesiedzieli oba z ksi~zk~ w r~ku, choc oczy 
nam si~ klcily; a po ukonczeniu bieglisn1y si~ k~pac 
w rzece! Nigdy Cyceronowe paradoxa tak zirnne 
na1n si~ nie 'vydaly, jak vfoda rzeczki przed wschodem 
slonca, z lrt6rej dzwoni~c z~bami wyskoczylismy, wra
caj~c do zimnej k~picli z laciny. I nie myslcie ze 
thm1aczenie to, nad kt6rem noce nam schodzily, bylo 
zaclanie1n szkolnem i ze nie samisn1y go sobie zadali. 

, Po1nnisz ty to jeszcze, Ada1nie? 
,J a wszystko pami§ta1n, jed1u~j zuaje siEJ chwili nic 

straciiem z tej przeszlosci, kt6r~ 1nilo 1ni 'vspon1niec 
dzis jeszcze. Pami~tam i ciebie, uczony, lagodny pro
fessorze Walicki 1

), kt6rys mi~ na drog~ filologicznej 
nad j~zyldem pracy, zastano,vienia 'vpro,vadzil, kt6rys 
podal mysl tej historyi j~zyka polskiego, loz~cej }JO
dzisdzien w tece, czekaj~c rozpalonego kominka. Pa
Ini~tam zdrowe twoje rady, serdeczne przywi~zanie do 
mowy, kt6r6j czystosci broniles, kt6r~s chcial nieska
zon~ wlac w usta uczniom twoim. I twe uszanowanic 
dla Kopczynskiego, i tw6j wstr§t do wyrazu przedsta-

1
) Leopold Walicki, dzis wysl'u.Zony juz professor-emeryt, byl 

nauczycielem szk6l' w Mi~dzybozu (na Podolu), w cLukowie i Wnr
szawie na Lesznie. J ako wychowaniec uniwersytetu wilen skiego, 
byl u czniem slynnego filoJoga Grodka, razem ze swym bratem 

rodzonym Alfonsem, zgaslym swh~zo w Charkowie 1858 rokn. 

• 
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wiam, barbarzynskiego, naturze j~zyka wbrew prze- la architektura, chociaz j~ nauczyciele z zadowolc
niein przyj~li. Obok tych zatrudnien szly jeszcze lek-ciwnego. , 

,Trzebaby tez bye niewdzi~cznym, zeby takich rze- eye muzyki, ale powolnie nudnie, a podobno bezko-
czy nie pami~tac. rzystnie. Nie 1naj~c w clon1u fortepianu, czeg6i si~ 

,Zacz~te w Bialy jeszcze powiesci, porzucilem juz, mozna bylo nauczyc z dw6ch czy trzech w tygodniu 
porzucilem poezy~; wzi~le1n si~ doj~zyk6w, a w szcze- lekcyj? 
g6lnosci jEJzyka swojego. , ,Tak wtngnieniu oka te dwa lata })rzebiegly, przc-

,Zaszczepiona ch~c zgl~bienia jego zasad, natury, lecialy. Ze starych szkoh1ych przyjazni nie pozo
przeszlosci, pozostala na dlugo w umysle. Pod wply- stala mi zadna. Towarzysze rozbiegli s1~ po bialym 
wem to nauczyciela W alickiego, kt6rego juz nie mia- swiecie, kazdy w swoj~ stron~, p~dz~c za szcz~sciem, 
lem w Wilnie, pocz~lem zbierac materyaly do dzie- za niedol~. Jednego tylko z moich nauczycieli, Wali
j6w j~zyka, chronologiczne wypisy z dziel, wreszcie ckiego, widzialem poten1 raz jeszcze. 
ukladac Glossa1'ium. To ostatnie dzielo, kt6rego bez · ,Ze wspomnien wypadkowych nie przychodz~ n1i 
w~tpienia nigdy nie dokonam, 1~ogloby bye uzyte- na pami~c inne, nad pogrz eb rektora, nakt6rym Inia-

. cznem. w nh~m mialy si~ zawrzec 'vyrazy wyszle zu- lem mow~, wsr6d paroksyzmu febry, zapewne z wiel
pelnie z uzycia, z objasnieniem kiedy byl'y lliywane, kie1n bolesci uczuciem wyrzeczou~, bo glowa p~kala 
w jakiem znaczeniu, i kiedy byly zarzucone; wyrazy, i gor~czka 1ni~ wlasnie trzymala w swoich obj~ciach. 
ktore zmienily znaczenie na inne, jakich jest bardzo Dwie nagrody i patent (jakw kr6lestwie polskien1 na
wiele, i t. p. Wyci~gi z Lindego staly si<j podstaw~ zywano swiadectwo rnaturitatis) otrzy1nalen1. ~reraz 
Glossarium, ale przybylo do nich z czytania mn6stwo mialem jechac do uniwersytetu. Zdawa!o mi si~ zem 
wyraz6w, wiele znaczeti. byl powazny1n czlowieJde1n. It~ka napieraJa si~ do 

,Teraz tym stosem papier6w podpal~ kiedy na ko- pi6ra, kt6re 1ni p6znit~j tylu wytr~cic chcia!o i teraz 
minku. Koftczyc juz podobno nie pora; a poten1, zda- jeszcze usiluje. Glowa palila si~ nadziejami przyszlo
lozby si~ to jeszcze dzis, kiedy z tego nieszcz~sliwego sci, nigdy i~ nie maj~ce1ni ziscic! Wyjezdzalem ze 
j~zyka takie dziwy wyprawiaj~? gdy archaizmy two- Swisloczy modl~c si~ do tych aniol6w str6z6w 1), 

rz~ i domyslaj~ si~ ich, nie ucz~? gdy z jedncj strony kt6rzy mnie prowadzic 1nieli po swiecie ! 
neologizmy okropne, z drugiej makarouizmy straszli- ,Straszna burza z piorunami napadJ:a mnie na wy
we zalewaj~ i topi~ ostatnie szcz11tki starodawnej jezdnem do Wilna. ByJ:az-to przepowiednia burzy, 
mowy? w kt6rej tyle szwankowaC miaJ:em i cierpiM tyle? Nie 

,Ale powr6Cmy do SwisJ:oczy. wiem. 0 Wilnie kiedyS p6Zniej warn powiem." 
W tern cichen1 i spokojnem miasteczl{u, pomitno 

" Na tern w Ohrazac!t z iycia i podtoiy konczy wiesci 
kilku nieprzyjemnych wspomniell, przebytych Iat dwa o sobie Kraszewski, zostawuj~c dopowiedzenie reszty 
wpJ:yn!JJ:y zapeWne ma moj!J przyszJ:oSC. Wi§cej tu zvwota swego innym. 
Pracowaleln niz kiedykohviek, ale zmienilem kierunek. ., . 

fi Tyle pozyteczne tak znakon1itego pi ·arzazaj~c1a, kto-W Bialy bawilisn1y si~ wi~cej niZuczyli, zyk~iche1ni~. 
w Lublinie m~czylem si~ Inatematyk~. w Swisloczy rycb najprawdziwszem okre~lenien1jest <lewiza polo

zonaprzezKraszewskiego nakilku ksi~zkach iartykuwzi~Jem si~ vvla '·ciwie do j~zyka i literatury. Tu czyta-
lach jego: ,Nulla dies sine tinea,'' wyn1agaj~ wejrzelenl G6rnickiego, Reja, Kochanowskiego, swiezo wycla-
nia w szczeg6ly codziennego niemalzycia, bo to zy

nych w Warszawie w malej, taniej edycyi. Pr6cz tego ja- cie, nalezy do nas wszystkich' bo to Zycie do bro-
kie mi wpadly pod l'!Jk\l ksi~Zki, jakich od Walickie- wolnie sam autor oddal na uslug\) kntju i sp6l
go dostaC mogJ:em i z niewielkiej p6J:ki pana Hol6wki ziomk6w. JeSlibySmy sill wi!JC i roz zerzyli nieco nad 
zarwalem, czytale1n vvszystkie. Trzy czy cztery razy 

mniej waznemi rzeczami, racz~ nam wybaczyc laskaMoliere wpadl mi w rEJce; za,vszen1 si~ nim jako now~ 
wi czytelnicy tego pisma, gdyz uwazalismy ze kazda 

znajomoScil!J cieszyl. Nie kollczylem ju.Z powieSci mo- nawet malostka o tak wzili)tym i ukochanym pisarzu 
ich bo pisalem obszern~ rozpraw~ o przys!owiach; 
zbi~ralem wypisy z autor6w szesnastego wieku; pr6cz jest wlasnosci~ og6lu, zaj~c moze i powinna ka.idego 

tego Sl!JCZaJ:em nad J:acin~, uczyJ:e~ ,8i\l sJ:owiallskiego 1) WjeZdZa sill do Swisloczy ulic~, zaczynaj~c~ sill od koScio
i ruskiego j~Jzyka. WypadJ:o zdJ~C plan szkolnego la.AnioJ6w str6Z6w: to tez autor mlody czyni tu zwrot alluzyjny 
gmachu, i to mnie, jako lepiej ry~uj~cemu, ~o~econo. do tych patron6w mlodziezy. 

0 ile sobie przypomniec mog~, Diebardzo illl SI~ uda- (Prz!IP• aut. a1·t.) . 
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mysl~cClgo czlo,vieka, chocby dla tego samego, iz wy
lrazl\je drogi jakie przebiegal autor ulubiony, ze wy
kaznje tan1y lub bodzce jakic \V "r~dr6,vce zycia i za
wodzie obranyn1 uapotykal J(rasze"\v ·ki. 

Nim ,vr6cimy do Wilna, o ktorym clot~d, 1nimo za
powicdzcnia przecl -.zesnastoletniogo, nie cla.lnam au tor 
opo,vicsci ·tebic dotycz~cej, nawiaso,vo tylko przyto
czynly tutaj zdanie jego \Yla~nc, jakic o ~ .,voich naj
pierw zych \YJTzekl ut,vorach w TV{rlrouJkach literac
kicll fantastyczn!JC!t i llistoruc::uych 'v artykule 1). t. 
0 fotnyc!t r:ec:ac/1, pisan)'Dl 'v roku 1834 czy tez 
1835, z dc\viz~: ,, .. Ideo 1neliora, proboque, dcteriora 
sequor." 

,ByJcm barclzo n1lody i uaclto n1lody liie<lyin za
cz~l pisac. Wyobrazilcm sobie clziecinnic, zo dose jest 
chciec, azeby zrobic dobrze, wyobruzB:em sobie ze prze
czulenl swiat i ludzi, bo znac ich nic DlogleJn. Pisa
lenl \Yi~c. Z pocz~tku 1ni odradzano, pot61n Riniac si~ 
ZUCZCJtO. 

,,I w i~tocic by1o czcgo. 
,Pan ff"'aler!J, ktorcgo druko'\valcin }JOd obcen1 na

z""i. kie1n sinic::;zncm (kt6re 1ni Dog \Yie \Viele J)rzy
krosci narouilo) pan Walcry je~t nieforcn1n~ raJJSo
dy~, ,v kt6r6j chciaJcn1 g'valte1n n1iec do"rcip, a \V isto
cie napako\va.1rn1 tylko fruze, O\V. 

,Pot6n1 uast~pi1 (zrnvszc przcz Pas ternaka nic przc
zcnlnie piKany) J1lie!ki .§?cia/ ?na leg·o ?lliasll>c:lra, pi
seinko trochca zgraunicj ~ zo pod "rzgl~dcn1 ukladu, bez 
n1ysli jcduakz , z uajglupszen1 jak bye n1oie rozwi'!
zanicnl, \Y ktore1n iinaginncya "ryraiuic jc t torturo
\VaiHt iebv co~ urodzic, i rodzi tylko . 1, be barclzo ko-..,, J 

• l)Ie. 
,Nic dzbvno 1ni \Ycale, ie znalczli , iEJ tacy, kt6rzy 

ch\valili t~ l~siclicczlr~ w jaldcjg gazccie; interes k~i~
garza \Vyiuagal tego. 

Potcn1 J·ni niby mocnicjszy, sn1icl~zy, ocl\vazylcn1 '' . , 
si~ na J(oscujt Szol~to-JJicllalski, w 'viclu nlicj each 
fal~zy,vy co do badan bi 'torycznych o \Viluir, lepFzy 
co do 'vykouania, ale r6vvnie bez planu zupclnego, jak 
po})rzednic proby. 

,I)o h·osciele spacllem na drugi, dnlcko gor zy obraz 
historyczny, nudny i zle pis any, a pis any dalcko \\1)l'ZOd 
od kosciola, chociaz druko,vany p6iniej. Bed~ sobie 
mial dlngo do "lyrzucenia, zem go drnko\val: na co 
si~ to zda1o, ldcdy nie zabawne i nie nauczajf!ce. (Jest 
to , Ostatni ?'ok ]Janolcanirt ZygnntnLa Ill). 

, Pan KaTol 'vyst~pil po te1n ~vszy tki6n1. Ulozylen1 
go, na1)i. aJe111, })I'Zepi~alem \YC trzy tygoclnie, WSr6d 
kt6rych inue jcszcze mialem zatrudnienia. Tak 1nalo 
,vypraco,vany, chociaz wi~cej rna ci~gu i n1ysli, chociaz 
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zywit~j intcresuje, choc b~dzie si~ "rielu osobom zda
wal wcale oryginalnym, plan jego jednak tak jest juz 
stary, jak "r zy. tkie Don Juany. A przyte1n \vyrzuca
no mi uadto gruby, cz~sto nieprzystojny ·po ·6b obra
biania rzeczy, kt6reby si~ grzeczniej i l)rzystojniej po
wieclzicc daly. Nie przyjn1uj~ tego zarzutu co do roz
m6w, bo tc ella uaturalnosci mu ·iaiy bye w cah~j wo
jej nahvno~ci 'vypisune, ale co do o:vis6w. Zreszt~ 
charaktery s~ prze adzone i nie no\ve. 

,Cztery zvesela, jakkol,viek nie wypraco,vane, lep ·ze 
~ pewno od w zy tkiego co je poprzedziio, przynaj

mnicj 'v 1noich oczach. I nie jest to uprzedzenie autor
skie; \Yf'zak rn6,vit} com zrobil zlego. Zrcszt~ daj~ mo
je zdauie, uic jako dobre, ale jako 1noje 1) . W cztc
rech wesclach mniej jest przcsady, dosyc ci~gu i \Vie
le iycia. Nie bcz tego jednak, ieby i 'v nich wielc do 
krytyki i smiechu nic bylo. A najprz6d, co znaczy 
ze1n -ta pana Hilarcgo, jego obejscic si~ z pi6rwsz~ 
i drugf1 zon~'? Potem Adolf, nie jestze zanadto glupi 
i slaby? a Julia nadto niecnotli\va? pan Aiel~ ·y nie 
jestze karykatur~? 

,!Jn]Jl'Oloi:.aclje, pisane bez JlOI)ra\vek do druku (tak 
jak ta ksi~zka), tcn1 s~ zle, .ze s~ niepopra\vione, pote1n 
zc ton pa.nuj~cy \Y nich, jak wpanu l{arolu, slusznic 
'vieln osobon1 zanadto grubyn1 si~ zdaje. Artykul 
o os:tach jest nic uieznacz~cy, o diabiach niekon1J1lc
tny, o gryczancj ka ·zy bez sensu. Niepotrzebnn. jest 
fantazya niedok oi1czona o..;tatniego artykulu o panuie 
chorazance. 

"' 
- ,Ach! za,volaj~ czytelnicy, czen1uzes sobic tych 

tnYag przcd druko'\vauien1 nie zro bil'? Czemu~ nie po
pra"~l, nie "·ygladzil, nic okrzesal? 

- ,0! 1noi mili panowie, gdyby to warto bylo tyle 
pracy, pe \V11ohyn1 jej nie ochn6"'il. Drr\vni6j strojono 
picczyste 'Y pi6ra 1)taszk6'v i kwiatki, clzi~ go nie 
strojQ;, a i dawniej i dzis clobrc pieczystc jedz~, a zle
go nic chc~, chyba glodni.'' 

\V tycbze snmycb ,;V\r ~drov.·kach, '' \Y iunylnrozdzia
le, zatytulo,vany1n: , l,'asza gazcgdka o s:arejg·odziuie" 
daje obrazck pe\vnycb chwil zycia s'ycgo "~ ,, ... ilnic, 
tak go ~ zkicuj~c: 

,I~icdyn1 byl " ' 1nic ~cie. . . . . zostawali~my 'vieczo
renl, po nie1niecku, z fajkami bez chu. tck, bez przy
mu u bcz pr6inych etyldetalnych dla . iebie wzgl~
d6w; zosta,va.lismy im})ro"rizowac komeclyc, s1niac si~ 
z lud~i i z sicbic, bzdurzyc o fraszkach~ gaw~dzic 
o wielldch, niepoj~tych rzeczach. 

l) Montaigne. 
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;,Przyznac potrzeba ze 1narzenia Hofmanna w sla- swego, milno to kazd~ chwil~ tak n1a 'v dzien zaj~t~; 
wnej jego ka,viarni przy fajce, przy 'vazie ponczu, nie ze n1u zaledwie tylko pozna pora do pracy pismienni
byly pewnie slodsze wielkien1u marzycielo"'i niemiec- czej zostaje. 'V sr6d zwyklego zaj(Jcia od sam ego rana, 
kiemu, jak nam te wieczory, przy fajcc tal\ze, przy po przeczytaniu gazet i pis1n czasowych, po naszki
fortepianie, przy porterze, czasen1 i przy te1n s'vietle cowaniu rysunk6'v 'v stambuchu lub obrazk6w na pl6-
czerwonem piecyka, kt6re powinno by6 jedynem swia- tnie, po zalat\vieniu interes6w gospodarskich wiej
tlem kazdcgo fantastycznego obrazu. skich, po odpisauiu na tysi~cznc korrespondoncye, po 

,0 slodkie godziny zapomnienia calego swiatal C6z zadoscuczynieniu interesom rz~dowym i prywatny1n 
ll1nie w6wczas obchodzily smiechy, kt6re ktos robil formom swiatowym, po trawieniu kilku godzin z od
Robie zen1nie daleko, krytyka plowa naj~tego dzienni- widzaj~cen1i go lub odwidzaneini przeze!t osobaxni, 
lcarza, plotki grupie pr6zniak6"r' drwi~ce pojrzenia tak malo pozo. taje swobody umyslo,vi i odpoczynku 
najemnik6w ksi~garskich? Co rnnie obchodzily wszy- zw~tlonen1u organizmowi materyalncmu, ze jedne tyl
stkie swiata spra,vy, kiedym uniesiony w inny kraj da- ko cicnie nocy Inog~ lllu posluiyc na pi ·anie rzeczy 
leko, 1narzyl, m6viil, myslal tak, jakby nie bylo ani powazniejszych lub czysto literackich. 
wczoraj, ani jutra, ani ludzi,.ani s'viatal Ale odsun§lismy siEJ od chronologicznego porz~dku 

,Na stole 1nialem ksi~zk~, w r~ku 1nialem jedyn~, rzeczy, l)rzeskakuj~c z blogich czas6w akademickich, 
nieodst~pn~ przyjaci6lk~-fajk~; 'v okolo byli ludzie, kt6re zaw ze sam Kraszewski z tak~ werw~ opisuje, 
l{t6rzy chocby potem poszli szydzic ze mnie, ,v tej wprost na czterdziesty ·i6dmy rok iY"'ota pelnego za
chwili rozumieli mnie i mysleli na 'vsp6lk~ ze mn~! slug m(Jza. 
Na c6z mi byla reszta? Nie godzi i~ nan1 odkry,vac zupelnie za ·lony ota-

, Nic nie Ina podobnego wdzi~ku do przyjaciel · ki<~j, czaj~cej prywatne zycie czlowicka, chociaz takich Iudzi 
poufalej roznlo,vy sere i dusz. W 6wczas ludzie nikn~, jak Kra zcwsld do1nowe na wet cbwile do og6lu nalez~. 
wzgl§cly potworzone dla glupc6w przez glupc6'v usta- Poniewaz jednak przenieBlismy si~ z autoren1 ty
j~, wszystko si~ sciera, l~czy, zle\va, i 1nysli z\vi~zane lu wznioslych obraz6w do Wilna, przcto nie od rze
'v jeden '\lticniec ulatuj~ vvysoko, ,vyzej nizby same czy b§dzie 'vspornniec tutaj, .ie on \V d'v6ch swo
))Ojsc mogly. ich utworach nie na gor~cem kutych ko,vadle, Iecz 

,0, nllody wieku! to s~ twojc najJ.roz.-·ze rozkosze, ·nieco pozniej, a wi~c 'v zimni~jszych P.Oniek~d formach 
to z apomni eni e i zap arci e si ~ si e bi e i j utra; to :;po ufa- odlan y c h, to jest w , p ou; ie.§ci he:; ty tltlzt ., i w ,P ami{?
lanie :- i ~, ktOrego niedowierzaj~cy .tarcy znaC nie mo- tuikac!t nie:najumego" oclszkicowal niejednokrotnie 
g~, bo si~ boj~ ,vszystkiego, bo wszystko ich zdradzi- siebie i odn1alo\val dose plastycznie . tosunki we wi-
1o, bo przezyli zhulzenia 8,vojer' lenskie lat 1nlodszych z wiel~ osobami. P6zniejszy 

KoUczy ten ust~p au tor poZegnanicm kollegOw o je- jego biograf BledziC b~dzie te pisma z wielklb uwagl!, 
dcnastej w uoc:y: i roz,vi~zy,vac zechce niejecln§ zagadk~ w 'YEJzlc gor-

-- ' I c6i tam robic b~dziesz? rzekl jedcn z gosci. dyjskin1 IJrzcz autora umiej~tnie i naumyslnie popl~ta-
- ' Naturalnie spaC- tego warn wszystkim Zycz~ . nym. Ale tych, kt6rzyby chcieli · i ~ nazwaC odgadywa-
- ,A ja siadain dopiero do roboty, oclpowiedzia- czami t~j pra,vdziwej szarady przeszlosci, i kt6rzyby 

le1u; to 1n6j z\vyczaj. w dzielt nic robic nic rnog~, moze tylko sami, po pisarzu, domacac si~ prawdy mo
w nocy jestcm sam; wsz§dzie cicho, wszystko Spi. Jest gli, tych moze juZ wtedy na tCj ziemi nic b~dzie! M6w
jakaS roskosz tajemna w takiCj pracy, a Zaden z was my wi~c tymczasem wszyscy choC to, o czem wiCmy. 

pewnie wyobrazic sobie nie mo.ie ~ kutkujaki namnie Przybyl dounhver ytetu wilenskiego Krasze,vskiza 
S})rawuje odglos dzwonka bernardy!1 kiego, daj~cego rektor twa I)elikana, a kuratorstwa niezyj~ceao juz dzis 
mi znak snu o czwartej. hrabiego Nowo ilcowa. By:to to wr. szkolny~ 182%

0
• 

- , Nigdy tyn1 sposobe1n zur6'v nie b~dziesz-rzekl Okolo osn1na tu lat zaled,vie licz~cy, przysz!y pisarz-
uczen medycyny- sen najzdrowszy przed p6lnocCb. ~oeta z~myslal o ~tworzeniu pewnego sto,varzyszenia 

,Slysz~ to oddawna-a jednak .... '' hterack1ego mlodz1ezy. Nie udalo si~ to. Kraszew-
Ajednak, (skonczmy za autora) d\vadzieBcia kilka ski przeby! do 19 marca 1832 roku w gmachach nie

lat uplyn~lo od owego czasu jak to pisal l{raszewski, gdys jez~icki~h swi~tego Ignacego. Opusciwszy te 
wszakze trybu zycia swego pono ca!kowicie nie zmie- mtu·y, zaJ~l s1~ natychmiast przejrzeniem archiw6w 
nil. Dzis pan domu, a wi~c zarz~dzca niby i czasu miejskicb, do kt6rych mu wst~p otworzyl general-gu-

, 

I 0 t 
MUZEUM 200LOGIC2. -



bernator ksi~z~ Dolgoruki. W dzi~czny au tor histo
ry~ Wilna jcmu za to poswi~cil. 

W ty1nze czasie zawakowala posada lektora j~zyka 
polsl\iego przy uniwersytecie sgo WJ:odzimirza w Ki
jowie swiezo utworzonym. Konkurowali o to m.iejsce 
znamienici pisarze, mi~dzy kt6re1ni byli D. S., T. K. 
i t. p. 

Kra zewski napi ·al takze rozpraw~ konkursow~ o j~
zyku polsld1n, kt6r~ rada uniwersytctu uznala za od
J>owiedni~ i na lektora do uniwersytctu go przezna
czyla 183 .~r/35 roku. Autor jednak nie m6gl przyj~c tej 
posady, bo za ·zla 'vtcdy waina zmiana w zyciu poety. 
Kraszewski, bEJd~c na Wolyniu przyjednej z wi~kszych 
bibliotek })rywatnych, poznal w tamtych stronach sy
nowic(J prymasa 'V oronicza~ pokocbal si~ . . . i ozenil. 

Odt~d I)Oeta-litcrat, przebywaj~cy clotychczas ko
lejno w Dolhe1n, Omelnie, Horodcu, osiada juz sta
le, jak drugi Felif1ski, na W olyniu we wsi Grodku, 
0 14 wior. t wiorst ocl ~ucka, i zostaje gospodarzem-
1·olnikicn1. Czytalis1ny 'v Tygodniku Peter burgskim 
okolo roku 1838, (jesli nas pan1i~c nic1nyli) wiersz je
go pi. · any do przyjaciela J 6zefa Krzcczkowskiego, 
w kt6ry1n poetycznie unosi si~ nad t~ chwil~, kiedy 
pi6rw ~ ze ziarno rzuca do zie1ni ojczystej. Alec ziarna 
naul{i rzucanc przezen y..r pismach, wi~cej nie.zawodnie 
wtecly by ly vNtrte ocl wszystkich bogactw I'Olnych. 

Boo· dajc kazdcmu cz{o,vieko,vi inne po'\"\ro{anie. 
Gosp~dar~ z ksi~Zld, wedlug dawuego p~·zem6wiska, 
niewiele znaczy u praktykant6w. I lUt,vzajem, gdyby 
najzawolaf1 ·zy go:)poda.rz usiadl do utworzenia ksi~zki, 
nieza'v ·zc 1nn ~i~ ,v. zystko skladnie l\leic bEJdzie, chy
ba ze jak drugi Chlapo,v~ki, pi ~ ac zechce o roli. 

rralr tez si~ stalo i z Krasze,vskim. Kilka.krotnie 
cbcial .·l{ru8zyc pi6ro i przedzierzgn~c i~ w ekonoma, 
Iecz g~ ,vewnEJtrznc "rstrzy1nywalo po,volanie, i poczu
cie wyiszych obo,vi~zk6"v co innego mu wskazywalo. 
Wolal wi~c dobrego przyj~c ekono1na,czy tcz rz~dzc~, 
a sam bye po cla,vnemu pisarzem. 

Sprzeda'v ·zy Gr6dko, nabyl inn~ wio k~ na W oly
niu, Hub in. Do Hub ina przyby ly pote1n I\:i-.;ielc, duzy 
i pi~kny maj~tek. 

Siedzialby " re zvsi spokojnej i loesol~j biograf Ko
chano,vskicgo 1), gclyby dorastaj~ce clzieci nie potrze
bowaly coraz 'vyiszych nauk. T~ potrzeb~ wiedziony, 
troskliwy ojciec pocz~l si~ starac o przeniesienie do 
jakiegos wi~kszego n1iasta. · 

Na pierwszym planie byly Warszawa lub J(rak6w. 

1) Patrz Studya literackie ( 1842), Or~dowm"k naukowy, oraz No
we Study a lite'rackie T. II od str. 7 do 1 14. 

8 

Tak si~ przygodnie zlozyly wypadki, ze wlasnie w o
wym czasie opuszczal katedrEJ historyi lite.ratury po
wszecbnej Michal Wiszniewski. Minister oswiece
nia w vViedniu sklonny juz by! wezwac Krasze
wskiego do zaj(Jcia krzesla w starej uczelni jagiel
lonskiej, ale i tu stant}ly na zawadzie w cz(Jsci prze
dzialy graniczne, w CZfJSCi zdecydowanie si~ Kraszew
skiego na punkt oparcia w Zytomierzu, jako miescie 
gubernialnem tej prowincyi, gdzie 1nial swe posiadlo
sci ziemskie. Tu )Vi~c, w domu wlasnym przy ulicy 
malej berdyczowskiej, zgromadzil .owe przepyszne zbio
ry rycin (kt6rych liczy do 30,000 sztuk), starozytno
sci ksi~ o· i malo,videl, tu osiadl, i tu, jak dawnh~j, nie , ~~ . 
przestaje obclarzac powszechnosci czytaj~cej swem1 
utworami. 

Ale czynnosc l{raszewskiego w·~tolicy W olyni.a nie 
ograniczyla si~ tylko na samej literaturze. Zostal tu 
wybrany jednozgodnosci~ szlachty na kuratora hono
rowego gilnnazyum zytornierskiego, w kt6rem mial 
dw6cb S\Yoich syn6"r, 1) i dzielnie si~ przylozyl do 
podniesienia sceny polskiej w pifJknym teatrzyku no-
v;rym, 'vymurowanym 1855 roku. . . 

W zeszlyn1 (1858) roku po raz pierwszy pusc1l s1~ 
w kilkomicsieczn~ podr6z zagraniczn~; zwidzil Nien1-
cy, Wlochy, Francy11, i przez W a~szaw~, ~t6r6j prz~·.
rzelcl zostawic cztcrotornowy op1s drog1 przebyteJ, 
wr6cil do zacisza iyto1nierskiego. 

W roku 1843 bawil przez kilka n1ie~i§CY w k~pie
lach czarnego morza, i wtedy zo tal czlonkicm czy~
nym Towarzystwa historyi i starozytnosci 'v Odess1e. 

Zre zt~ l{ra ·ze,vski jest don1oroslyn1 i ob~'vat~lem 
i pi ~ arzern. Najlcpiej zna ukochan~ przez SI'J LitW'J, 
w kt6rej najJ)Oetyczniejsz~, najmlodsz~ cz~sc iywo~a 
sp~dzit Po nicj wszedl 'v blizsze stosunki z ~ olyn1a 
1nieszkancami. Po zaniemenskich i zabu.zanskich stro
nach, idzic dopiero 'v jego studyach i bli~szen1 za~o
znaniu si~ kr6lest,vo polski e. W l{rakowie by~ d?pie
ro po raz picrwszy w roku zeszlym. Poznansk1ego, 
Czer\voncj i Bialej Rusi nie zna 'vcale. Nic 'viemy dla
czego ,v o tatniej "T~dr6,vce swojej Lwow opuscil.. Po
winien byl tan1 zajrzec koniecznie chocby na clivvillc~, 
jak do starego l{rakusa grodu. 

Przebieo"lismy tutaj 'v kr6tkosci szczeg6ly llozyte
cznego, po~a literackiego zawodu Krasze,~sk~eg~, kt~
ry, jako scisle l)OJ~czony z jego zaj~cia~n~ _PIS1~1le~n:
czemi, staralismy siEJ jah11ajbezstronn1eJ 1 naJtrescl-
wit~j tu okreslic. 

1) Gcly to piszemy, syn jedcu jui od pol roku jest stuuentem 

w uniwersytecic kijowskim. 

• 
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Co do utwor6w zas jego wyobrazni, co do ba
dan jego dziejowych i zaj~c artystycznycb, gdyby
smy chcieli calkowit~ a szczer~ wypo,viedzit~c pra
wd~, musielibysmy spor~ napisac ksi~zeczk~. Sledze
nie rozwoju umyslowego tak okwitego autora potrze
buje przydluzszych szczeg6l6w. Rozbierac wszystkie 
pisma krytycznie, lub chociaz tylko tresc podawac tego 
co Kraszewski wypracowal w zakrcsie historyi, po
wiesci, dramaturgii, estetyki, filozofii, poezyi, ln'ytyki, 
humorystyki, archeologii, sztuk pi~knych, gra.mma
tyki, podr6zopisarstwa, redakcyi tak Athenaeum, jak 
r6znych pan1i~tnik6w, oraz ocenic go jako rysownika, 
malarza, 1nuzyka, urz~dnika, zawiadowc~ tcatru, ani 
nasze sily, ani tu miejsce, ani czas po temu. 

Wiele powiesci Kraszewskiego 1namy thlmaczo
nych na obce j~zyki, a n1ianowicie Aleksander Prze
zdziecld przelozyl na j~zyk francuzld Poeta i .§wiat 
(pod imienien1Noirville'a, odmaj~tku CzaTny Ostrolv); 
na niemiecki przez Fritza we Wrocla,viu kilka powie
sci; na j(Jzyk ro syjski, Gale zycie biedna przez Pole
woja w Petersburgu; par~ powiastek przez Afanasic
wa w Kijo1vie, oraz w biezfbcych dziennikach n1o kie
wskich i peters burskich. 
· Skin1borowicz w Przegh1dzic naukowyn1z roku 1843 
})Odaje dat~ urodzenia Kraszewskiego, nic wie1ny o ile 
pewn~. 1

) P odlug niego, au tor nasz urodzil si~ w War
sza,vie 26 lipca 1812 roku· z J ana i Zofii z Malskich 
Kraszewskich. 

Od czas6w szkolnych, jak to jui sa1n nam wyznal 
szanowny autor, pisai ci~gle Kraszc,vski. Zobaczmyz 
ile napi~at Nie mial on pomocnik6w, jak Dumasy 
i Walter Scotty, a jednak wydal ogromn~ ilosc naj
r6znorodniejszych utwor6w. 

Tonzy 

Cztery wesela, szkic fantastyczny. Wilno 1834 
w 8-ce; drugie 'vydanie tanrie, z dodatkiem im
prowizacyi fantastycznej: ,Bylo nas dwoje" 

To my 

(z trzema rycinami). . . . • • . • . . . • 2. 
ilnprowizacye dla n1oich przyjaci6l, ksi~zccz-

ka do zapalania fajek. Wilno 1834 (z poswi~
ceniein J6ziowi od J6zia). Wydanic 2 poprawne 
1844 roku tamzc . . . . . . . . . . . • . 

~Iajstcr Bartlomicj , powiesc fanta~ tyczna. 
Wilno, 183 7 w 16-ce . • . . . . . . . . . . 

Dwa a dwa cztcry, czyli pickarz i jego rodzi
na. vVilno, 1837 w 16-cc . . . . . . . . . . '¥ ~dr6,vki litcrackie, fantat:)tycznc i history
czne (pisane 'v r. 1835). Wilno, t. I roku 1838, 
t. II 1839, t. III 1840 w 8-ce . . . . . . . . 

Poezyc (z "~zerunkicm litografowanyn1 auto
ra). Wilno, 1838 w 18-ce. vVydanie drugic '" 
"'\Varsza1vic (znacznic powi~kszone) 1843 . . . 

vVilno odpocz~tk6w jego doroku 1750. Picr"\V
szr ton1 'vyszedl 1838 r. w drukarni Blumowicza. 
Po"\\rt6rne wydanic tegoz -ton1u 'v roku 1840, ra-
zein z na t~pncmi 1841 i 1842 z 19 rycinumi, 
stronic XXIV i 4 77; 528,383 i 402 . . . . . 

Calc ~ycie biedna, powiesc. Wilno, 1840 r. 
Drugie 'vyclanic tamze w szkicach obyczajowych 
i historycznych 1841 . . . . . . . . . . . 

Swiat i Pocta, po,-riesc. Poznan 1839 '"I to
n1ic. W ydanie drugio Wilno, 1841 w 8-cc. . . 

W spomnicnia Polesia, W olynia i Litwy. Wil
no 1840 w 8-ce . . . . . . . . • . . . . 

' Mistrz Twardowski, powiesc z podan gminnych. 
Wilno, 1840 . . . . . . . . . . · . · · · 

Historya o blaclej dziewczynie z pod Ostrej 
• 

1 . 

1. 

1. 

3. 

2. 

4. 

1. 

2 • 

2. 

2. 

Pan W alery, po,viesc z XIX wieku. 1Vilno, 
1831 w 18-ce. . . . . . . . . . • . . . . 

Wielki swiat Inalego Iniasteczka, powiastka. 

Brainy. Wilno, 1841 w 8-ce . . • . • . • • . 
1. Stallczykowa Kronika odrokn 1593 do 1598. 

I. 

Wilno, 1832 y..r 16-ce . . . . • . . . . . . 2. Wilno 1841 w 8-ce. . . . . . . . . . . . 
' 

Pan Karol, powiesc fantastyczna. Wilno 1833 Ostatnia z ksi~z~t sluckich. Kronika z czas6w 
Zygmunta III (z 3-ma rysunkami Kraszewskie-w 18-ce (wydanie 2 w Szkicach obyczajowych 

i fantastycznych 1840) • . . . . . . • • • . 
Kosci6l Swi~to-Michalski w Wilnic obraz hi-

2. go). Wilno, 1841 w 8-ce . . . . . , . . . . . 

storyczny z pierwszej polowy XVII w. t'833 w 12ce 2. 
Ostatni rok panovvania Zyg1nunta III. Wilno, 

1833 w 12-cc · · . . • . • • • • • • • • 2. 
Do1n bialy, romans Kocka z francuz. Wilno, 

1833 . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • 5. 

' ) Mozcm1 zar~czyc autora artykulu, ze daty p . Skimborowi
cza 5~ pewne, gdy: j e spra~dzalismy w aktach kosciola S-go 
Krzyza, gdzic p. Kraszewski byl chrzczony. (Przyp. redak.). 

Kst~GA. SwtATA. Cz. I. R. VIII . 

• 

Szatan i J{obieta, fantazya drama.tyczna. Wil-
no, 1841 . . . . . . • . . . • . • • . 

Studva litcrackie. Wilno, 1842 . . . . • .. 
oJ 

Obrazy z zycia i podr6zy. Wilno, 1843 (z 3-ma 
rycinami robionc1ni przez autora) . . . • . . 

Latarnia Czarnoksi~zka, o brazy naszych cza
s6w. W arszawa, oddzial I 1843, oddzial II 1844 :r. 
. T~czynski, dramat historyczny proz~ w 5 ak
tach. Wilno 1844 (wlasciwie 1843) . • . • •. . 

1. 

3. 

1. 
1 ~ 

2. 

8. 

1. 
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Ulana, powiesc poleska 1843 Wilno. 2 Wyda-
nie u Wolfa w Petersburgu 1855. . . . . • 1. 

Powiesc skladana (z John'en1 ofDycalp'e1n). 
W ilno, 1843 . . ·. • . . . . . . . . . • . 

N owe Study a literackie.W arszawa 1843 w 8-ce 
Powiastki i obrazkihistoryczne. Wilno, w 8-ce 
Pomniki do historyi obyczaj6w w Polsce w XVI 

1850 . • . . . . . • • . . . . . . • • . 
No we Pami~tniki Lamartine' a (z francuzkiego ). 

i XVII wieku,zebrane z rzadkich druk6w. War
szawa 1843 . . . • . . • . . . . . . • • 1. 

Wilno, 1851 . • . . . • . • . . . • . • • 
;tadowa Pieczara, obrazek wieJski. Wilno, 1852 
Ostatni z Siekierzyf1skich, history a szlachecka. Akta babinskie, pismo nie peryodyczne i nie

zbiorowe. Wilno 1843 i 1844 w 12-ce • • • . 2. Peters btu'g, 1 852 w 12-ce • • . . • • • • • 
Komedyanci, powiesc we czterech tomikacb, Witolorauda,piesn z podan Litwy. Wilno, 1842. 

Naklad autora . . . . . . . . . . • . . . 
Anafielas, 3 piesni z podan Litwy. Witolorau

da przerobiona i powi~kszona z 50 drzeworyta-
mi Smokowskiego i muzyk~. Wydanie II Wilno 
1846. Mindows 1843, tan1ze. Witoldowe boje z ry-

1. z kt6rych dwa ph~rwsze wyszly w Petersburgu 
1851, dwa drugie w W arszawie . • . . . . . 

Stary sluga, powiesc, W arszawa, 1852 . • . 
Zlote jablko, powiesc. W arszawa, 1853 . • • 
In teresa familijne ( drukowane w Gazecie 

cin~. Wilno 1845 w 8-ce wi~kszej . . . . . . 3. Warszawskiej). Petersburg, 1853 . . . . . . 
Maleparta, powiesc historyczna z XVIII wie

ku. Lipsk 1844, w 1 2-ce. . . . . . . . • . 
Pod wlo kien1 nieben1, fantazya. Lipsk 1845. 
Pami~tniki nieznajomego. W arszawa 1846. 

Diabel, (powiesc drukowana w Gazecie War-
4. szawskiej), drugie wydanie Wilno 1856, cztery 
1. tomy w dw6ch . . . • . . . . . . . · · • 

PamiEJtniki J ana Duklana Ochockiego (w Ga
zecie Warszawskh~j) i. oddzielnie w Wilnie 1857 

Chata za wsh:t, powiesc (drukowana w Biblio
tece W arsza,vskiej). Drugie wydanie W arsza-

Wydanie drugie po,vi~kszone, Wilno, 1854. . . 2. 
Czasy Zyg1nnntowskie, po,viesc z 1514 roku. 

W arszawa 184(i . • . . . . . . . . . . . 4. 
Litwa, taroiytne jej clzicje, ustawy, j~zyk 'via-

l'a, obycz~je, 11iesni, przys}o,via, IJodania. War-
sza,¥al847 .............. . 

Litwa za Witolda, opowiadanie historyczne 
(wyj~tek z Athenaeum 1849) Wilno. . . . . . 

Zlota legencla artyst6w (z angielskiego ). vVil

\Va 1855 . . • . . . . . . . . . . . . . 
D\va swiaty, powiegc (d.ruko,vana w Gazecie 

1. W arsza,vskiej). Wilno 1856, cztery to my 'v dw6ch 
Metamorfozy, po,viesc, (drukowana w Gazecie 

1. w arsza,vskiej) 1858. . . . • • . . . e • • 

no 1848 (bylo i w Athenaeum) . . . . . . • • 1. 
Powie8c bez tytulu, (drukowana w Gazecie 

War za,vskiej). Wilno 1856, cztery ton1y \V clwoch 
W SJJomnienie Oclessy, J edyssanu i Budzal{u. 

WHno 1845 i 1846 . . . . . . . • . . . . 
' Sfink ... , J)O\viesc. Warsza\va 184 7 . . .. . . . 

Syutem Trento1vskiego tresci~i rozbioren1 ana
lityki logicznej okazany. Lipsk 184 7 • • • • • 

Ostroznie z ogniem, powiesc. Lw6\v 1849 . . 
, Million posagu, powiesc. W arszawa 184 7 . . 

Dwie komedyjki. Wilno, 1856 . . . . . . . 
3

· Ikonotheka, zbi6r notat o sztuce i artystach 
4

· w Polsce. Wilno 1858, (przy Tece Wilellskh~j 
l. 'vyHchoclzi Jb. ak

1
o dodaptek) . 

8
•
5 8

• • 
8
• . . . • k . 

1
:. 

ymny 0 esci. aryz 1 , '¥ -ce WI~ SZtJ 

~: iaki krakowslde . . . . . . . . . . . . 

Pan i szewc, powiesc (wyj~ta z Athenaeum 
1849) Wilno 1850. Wydanie drugie u Wolfa w Pe
tersburgu 1853 . . . .. . . · . · . · · • 1. 

0 sztuce u Slowian, (z 'viel~ rycinami). R~ko
pis z roku 1848 znajcluje si(J u Boleslawa Pod
czaszynskiego, kt6ry go mial drukowac w Pa
mi~tniku sztuk pi~lrnych . . . . . . . . . . 

Ostap Bondarczuk, powiesc. Wilno, 184 7. Wy
danie drugie z Jaryn~ 1853, tamze . . . . . I. 

Jaryna, cz~sc druga OstapaBondarczuka. Wil-

Pan Hrabia, komedya w r~kopisie . . . · · 
Pami~tniki J6zefa Drzewieckiego, z przyda

niem wiadomosci o zyciu autora ( drukowane no 1850. Wydanie drugie z Ostapem razen1 
1853, tamze. . • . . . • . . . . . . . • 

Kordecki, .powiesc historyczna. Wilno 1852 • 
~ ~ Dziwadla, powiesc wsp6lczesna. (Najprz6d 

1. w Athenaeum) i oddzielnie 1851. Wydanie no-
2. we powi~kszone, Wilno 1858, z 3-ma portreta1ni 

Boza Czeladka, opowiadanie w 3-cb cz~sciach 

1. 
1. 

1. 

1. 
1. 

1. 

4. 
2. 
4. 

4. 

2. 

4. 

3. 

2. 

4. 

2. 
1. 

2. 
1. 
1. 

I. 
1. 

1. 

• 



(druko"ranc wprz6dy w Gazecie Warsza,vskiej). 
Wilno, 185 7 • . • • • • • • . • • • . • 

Staroscina belzka (Gertruda z J{otnorowskich 

·11 • 

Tonzy 5. Bojau, pi en1ko zbioro"'C Adatna l)ic1lkic,vicza • 
Wilno 1 )37. 

6. Biruta no\vorocznik \Yilen ·kina rok 1 38 redak-, 3. 

cyi J6zcfa 1\rzcczko·wskicgo, podobnicz jak i trzy po
przcduic noworoczniki. Potocka) O})Owiaclanie historycznc 1770-177 4 

( druko,vane \V Gazecie Codzienncj) i oddziclnie 
W arsz~nva, 185 7 . . . . . . . . . . . . . 

7. Link ·n1inc, no\vorocznik litc\vBki J(. A. Lu<l wika 
2. Juccwicza. Wilno 1839. 

l . O\Y rocznik k · i~dza A. I rasi!1skicgo, wyda\va-'frapezologion, ( clrukowaue \V J{ronicc \Yia
domo ~ ci krajo,vych i zagraniczuych) i oddziel
nic, W arsza"ra 185 5 . . . • • . . . . . . . 

Podr6z l{r6la tani ·la,YaAugusta do l{anio,va 
( drtllro,Yana 'v Gazccie "rarsza,v~· ld6j 1858) . . 

1\fogily i .A.brakadabra, dw'a frag1nenta, oraz 
diariusz podr6zy z vVar ·za,vy do Peter ·burga, 
(l(azinirza I(on tantego Platera ). "rar~za,va, 

ny \Y I> tcrR burgu. 
1. 9. il'zapominajki Karola Korwcla, wydawanc 

2. 
\Y "r al\ · za \vie. 

10. Gazcta l)orauna, 1839, 1 40 i 1841. 
1 J. Pi~Iniennict\vo 1 rajo"rc \Yydavt'anc l)rzez Ilippo

lita Skimborowicza \V Warszawic. 

1859 . • • . . . . . . . . . . . . . . • 12. I)rzcgl~d nauko,vy Deu1bowskicgo i Skhub oro-
1. 

\Vicza. W arsz~nva 184 2. Podr6z do 1niast czka, })O\vic~c ( clrukowana 
"l.Jrzody 'v Gazecic CodzicniH~j) z dodatkicn1 1\il
ku po1uni~j ·zych. Wari.J za\Ya, 185S . . . . . . 

Okru zyny, 'v ~Iohilo\vic nad Dnicprc1n 1856. 
Ga "r~cly i roz biory, ( oddruk z Dzicnnika litc-

racldego). L'v6\\r, 1 57. . . . . . . . . . . 
Podroz do vVloch (przygotO\Yana do druku) . 
0 ·tatui czlo\viek, (po\\'ie~c nicskoliczona) . . 
Dodacby tu jcszcze wypadalo redagowanc 

prz ZCll 1\.th naeun1, kt6r go pier\V ·ze lata za
pelnial!)O "\Vi~kszcj cz~sci artykuhuni wlasnc1ni, 
1)onicl{~d ·oryginalnemi, a w wi~k ·zcj cz~sci tlu
maczcniaini z innych dzienniko,v. Athenaenn1 
liczylo d"ra ·zeregi, z kt6rych picrw ~zy Inial 
sze ~ciotomo,vych oddzial6w 6, a drugi 4; razem 

I. 
3. 

1. 
4. 
') -· 

wi~c \YY ·zlo tcgo pi rna to1u6'v. . . . . . . 60. 
Og6lna wi~c dot~d liczba prac Kra ·ze\v ·l\iego Ino

glaby si~ liczyc okolo d\vochsct d\\'udziestu d'v6ch 
to1n6,v. Ten1 bardzicj ta liczba za pravvdopodobn~, ba 
na,vct za najrzeczy,vistsz~ n1oglaby si~ uwazac, gdy
bysnl ... '"to 'Yliczyli rozpro zone })O pis1nach cza o
\vycl~ i I>i · e1n~a~h artykuly. Kraszc\v ki bo,vie1n byl 
w pol~Jrac·o"rnikiein, czy tez korre ·pondcnten1, nietyl
ko dz1eniuk6\Y po"·azniej ·zych,ale na\vet i no\voroczni
k~"~; ~rzy~aczan1y tuna do,v6d poczct pi ·1n, '" kt6rych 
m1e~ ell · lEJ artykuly jego: 

1 . .rro,vorocznik litew ki Hip})Olita l{limaszewskie-
go, 1 30 \:Viluo. 

2. Znicz 1 33 '''ilno. N oworocznik. 
3. Znicz 1834. vVilno, noworocznik. 
4. Biruta, noworocznik 1835, Wilno. 

13. PiPlgrzyn1 Elconory Zicini<Jcki6j. 
14. Bibliotcka Wartiza\Y ka. 
15. 'l'ygodnik Peter. ·blu·gski. 
16. JJalanntt Peter~ burgski. 
17. (iazcta }>O\V zeclnut \V Warsza\vic 1842. 
1 . Guzcta "\V(U\'Za\vska. 
19. az ta Codzieuna. 
20. 1\.ronika 'viadon1osci krajo\vych i zagranicznych. 
21. 0 r .:dO\Yllil{ naukowy. 
22. Dzicnnik literacki. 
23. Rocznik litcracl{i R. Podbcrcskicgo. 
24. Athcnaeutn. 
25. Wizerunki i roztrz~ · ania nauko"'c. 
26. 'rcka "\Vileii,·ka. 
Zebranc artykuly z tych cfemerycl i IJO\Vainiej

szycb dziennik6\v (jakkolwiek 'v niqjaki6js cz~sci ,ve
·zly juz '" sklacl innych tom6w pism Kra zew.·Iderro) 
. d 1 ~ :~ . 6 b , Je nairic 1nekt rc z nich, b~dZ wartosci czaso\v6j tyl-
ko, bf1clZ i 'vazniejsze, n1oglyby jeszczc niczawodnic 
kilka tano,vic to1n6"'". 

Dodaj1ny wrc ·zcie ze J(rasze\vski jest 'v sile \vieku 
i zycia, a \vi~c n1oze nas jeszcze "\vi~k z~ pi ·1n ilosci~ 
o~daro,vac. Oto na przyklad w tcj ch,vili do,viadujcn1y 
s~~, ze pracnje nad dziejami najpi~knicj . zej u nas epo
ki, Zygmunta Auo·L1sta. Daj 1nu Bozc najdluzszeo-o 
zywota i zapalu do nieustawania "\V gorliwych dla cl~
bra litera tury i kraju zaj ~ciach. 

C. Z.J(. 

-..,..o;.---~-

• 
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UPADEK KONSTANTYNOPOLA 
(w 1453 roku). 

• 

' 

Malo jest wypaclk6w w dziejacb Europy, kt6reby, dnia. Wprawdzie dawnojuz przed upadkiem tego mia
pod wzgl~dem historycznej waznosci mogly si~ ro- sta stali Osmanowie na europejskim gruncie i byli po
wnac z pami~tnen1 obl~zeniem przez Turl<6w naj- t~znym narodem, wprawdzie Polska i W ~gry odegra
wif:kszego miasta poludniowej jej cz~sci. Podobnie ly juz wtedy swoj~ rol~, sluz~c za tarcz~ przeci'v isla
jak nieraz odzywaj~ si~ z cal~ swiezosci~ w uaszej mizmowi. Pewn~ jest jednak rzecz~, ze dopiero upa-
pami~ci zdarzcnia lat dziecinnych, chociaz je odda- dek Konstantynopola podni6sl Port~ do rz~du pierw
'vna za zatarte uwazalismy, tak obecnie zaprz~tnie- szych wojennych mocarstw Europy, ze tym sposobem 
nia polityczne cpoki obudzaj~ w nas zaj~cie, kt6re zyskala ona klucz do ciasnin morskich i ze morze 
, ilnie si~ wif!ie z jednyn1 z 'VY})adk6w ubieglych stu- Czarne, r6wnie jak morze Sr6dziemne "'tedy dopiero 
leci. od niE~j zagroionemi zostaly. 

Historya obl~zenia !{on tuntynopola Ina nawet Po zdobyciu Konstantynopola upadly miasta sre-
dzisiaj znako1nit~ wartosc praktyczn~. Wie1ny iZ losy clnio,vieczne i znikla swietnosc pobrzezy Sr6dzieinne
Wschodu dopelniaj~ si~; jakkolwiek wi~c cien1nym go morza. Nic odkrycie nowej cz~sci swiata na za
moze bye jeszczc jego koniec, ja.kkolwiek nie,viele zna- chodzie i no,vcj drogi morskiej ku 'vscbodowi przy
cz~cemi "" ~ badania historyczne, gdy idzic o uchyle- czynilo ~ i~ do znglady kwitn~cego tanu Wloch. Por
nic zaslony przyszlo 'ci, jakkolwiek 'vreszcic 1nalo do- tugalia, Hiszpania, Hollandya i Brytania mogly byly 
starczyc one zdolaj~ don1ysl6w o te1n co . i~ tanie, jedna po drugiej 'vyst~powac na seen~, bez konie
podadz~ na1n jednak dosyc uznsadnionych vt'nio k6'v cznosci aby Genua zst~pila do grobu, poci~~i~c za 
o te1n co iQ ~ tac nie moze. · ob~ starzcj~c~ ""i~ Wenecy~. Tylko post~py 0 ma-

za,viklania, 'v kt6re })anst,vo ottonlUll '"'ki o tate- u6\v i zni zczenie przez ruch k"ritn~cych mia~ t czar
cznie 'vpadlo, do tarczyly nam 'viclc \Viadon1o ci ty- nomOI\ kich, Azyi Mniejszej, Syryi i Egiptu, mogly 
cz~cych si~ tcgo kraju i j go 1nic. zkaiic6w; z niem po\voclo,vac poclobue rezultaty. 
razen1 przeiylismy cz~sc jcgo udr~czef1, przctr\Yali- W jaki spos6b odbyl si~ krwa,vy clra1nat 1453 ro
Slny i czuli, jak ci~zar ua \vlusnych barkach, \V~ zyst- ku, dowicclzicc si~ n1ozemy dokladnie z 11owcgo dzieJ:a 
kic trudno~ci jakie 1n·zechvialy si~ clal~~cJnu i tnie- A. D. l\tlorclhnaun'a 1), kt6ry bogat. ze jak J. v. Ham
niu tego 1nocar. t'va, i nakouicc prze\vidziclisiny, albo mer mial})Ocl r~k~ zr6clla, nietylko bo"~iem 1n6gl ko
przynajnluiej zda\ralo n~nn i~ zcsmy przcczuli, zbli- rzy tacz nicznauego dot~d dziennika naocznego S\viad
zajftce si~ kroki przeznaczoncgo dlaf1 lo ·u. ka, \¥ enecyanina Nicolo Barbaro (Wiedcf1 1856) i 

W tak stano,vczych ch"·ilach badanic 1)rzc zlosci z cl"r6ch prac hi~ torycznych tureckich dzicjopis6w, 
szczeg6lnicjsze obudza zaj~cie. Jakie odn1iennenri kt6re 'v latach 1848 i 1855 poja"ri{y si~, ale nadto 
oczami, ¥t czasie groznej kat a trofy czytali ~1ny "'tare dzie i~cioletni pobyt w Konstantynopolu i dokladne 
wcneckich posl6'v relacye o Osn1anach! J akze glfi}bo- poznanie topografii obleganego n1iasta \Yielk~ l)y.lo mu 
ko pojmov;alisiny spostrze~enia 'v tyn1 }Jr~edmiocie p on1oc~. 
znakomitych m~zow stanu XVIgo wickut J(aidy roz- Po wst~pieniu na tron Mahometa II w lutym 1451, 
bi6r wypadk6w b~d~cych 'v zwi~zku z nieodgadnio- ostatni cesarz wschodni, Konstanty Paleolog Drago
nym proble1natem rna dla nas powab nowosci, kt6ry 
posiada takzc w najwyzszym stopniu zdobycie Kon
stantynopola, bo z niem rozpoczyna si~ kwestya wscho-

1) OblfJzenie i zdobycie Konstantynopola przez Tnrk6w. Stutt
gart i Augsburg 1858. 
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sos, m6gl przez dwa lata przygotowywac si~ na spot
kanie nadchodz~cej burzy. Pr6cz tego co murami 
miasta opasanem bylo, nic juz wi~cej 'vtedy do "'scho
dniego cesarza nie nalezalo. Tak zwany Zloty R6g, 
gl~boko w l~d zachodz~ca odnoga morska, dzielil Eu
ropejski brzeg na d'\\'a p6lwyspy; na jednym z nicb, 
to jest poludniowym, lezala cesarska stolica. Przed
miescie Pera jeszcze wtedy nie i tnialo, na samym zas 
krancu drugiego europejskiego p6lwyspu lezala Ga
lata, faktorya Genuenczyk6w, samoistnaniejako rzecz
pospolita, kt6ra niezawsze sluchala rozkazow metro
polii. Cesarz udawal si~ z prosb~ o pomoc przeciw 
napastnikom do 6wczesnych morsldch mocarstw; ale 
tylko W enecya i Genua, jedyne europejskie pans twa, 

. kt6re szly za pop~dem wyzszych natchnien, przyslaly 
ucisnionym Grekom kilka wojennych okrEJt6w. 

Mahomet II rozpocz~l tymczasem w 1452 r. budo
w~ twierdzy powyzej Konstantynopola. Pomi~dzy tu
reckiemi robotnika1ni i grecldem chlopstwen1 wszcz~
ly si~ \vkr6tce zatargi i krwawe b6jki, w skutku kt6-
rych bramy n1iasta zamknigto, a },fahomet "'YPO"rie
dzial prawdzhvie po turecku wojn~, rozkazcm sci~cia 
ce~ arskich posl6w (w czerwcu 1452). Do czego ~ lu
zyc miala buduj~ca si~ waro,vnia, 'vkr6tcc i~ oka
zn.lo. Dano jcj 400 ludzi zalogi i uzb1·ojono 'v 600 
funtowe dziala. J e zcze do tcj pory widziec n1ozna le
z~ce pod t)'ln ZUlllkienl (Runlili Hissari) 111armuro,ve 
kule, 1naj~ce osn1 pi~<.lzi o b\vodu i prze. zlo 11i~cset 
funtO\V wao·i. 

10 lis top ada 1452 r. przcply,valy pocl 'varo,vni~, 
\\Tacaj~c z Kaffy, ,krymsldego Stan1buln," dwie do
brzc ladowne 'veneckie galery i lJo,vitane zo taly ku
lami. Przebicgli W cnecyanie clali znak ~e chc~ si~ 
poddac; Turcy zn.wiesili ogiell.. Ale gcly tylko galery 
zostaly przcz pr~d poza odleglos6 strzalu unie ione, 
rozpu~~ cily ,v. zystkie zaglc i lnnkn~ly. P6~ni6j jednak 
'venecki jed en olcrgt, closi~gni~ty ~ trznJa1ni t'vierdzy, 
poddac si~ musial. Przy tej zaczcpcc c.zynnem bylo 
dzialo, kt6rc nie zcz~. nej la,vy w~gierski ludwi arz 
Orban dla . ultana ocllal. 

Przy koncu juz roku nade. zly fioty paf1st'v zacho
dnich. Na,vct Papiei ~Iikolaj V przy ·lal 50 ludzi, IJOd 
\varunkiem aby 1nia to uznalo go za glow~ kosciola. 
12 Grudnia 1452 r. obchodzono uroczyscie w koscie
le Stej Zofii Henotikon, czyli 11ol~czenic kosciola 
,vschodniego z zachodnim, do kt6rego jeclnak tylko 
cesarz i kilku dworzan przyst~pilo; reszta zas mie
. zkanc6w, z r6znych zlozona stan6,v, byla przeciwn~ 
pol~czeniu.. , Raczej wolimy-m6wili,- widziec tur
bany w miescie, jak jesc niekwaszony chleb z lacin-

nikami.' W lutym 1453 r. zrobiono przegl~d sil prze
znaczonych do obrony Konstantynopola, i okazalo si~ 
ze opr6cz 4973 Grck6w, licz~c w to i uzbrojonych 
mnich6w, bylo do rozporz~dzenia 2000 zdolnych do 
broni cudzoziemc6,v, po wi~kszej cz~sci Genucnczy
k6w.i Wcnecyan, oraz mala liczba Rzy1nian, Hiszpa
n6w i kilku Turk6w. Sily te wspieranc byly na mo
rzu przez 2G okr~t6w, w liczbic kt6rych bylo 5 ge
nuenskich, 8 weneckich, 1 ankonski, 1 hiszpanski, 1 
francuzki i 10 cesar ·kich. Osada weneckich okr~t6'v 
uzyt~ zostala przedcwszystkiem do wzn1ocnicnia p6l
nocnej cz~sci nltu~6w, opasuj~cych tr6jln~tem Konstan
tynopol, przez wykopanie fossy, ]{tor~ dot~d 'vidziec 
mozna. 

2go kwictnia port zo tal zarnkui~ty lal1cuchem z o
kr~glych dre,vnianych klock6w, .ZclazneJui powi~za
nych ogniwami. ~ancuch ten ci~gn~l ~ i~ od kof1ca 
Zlotego rogu do Galaty. Genuenczycy znajduj~cy si~ 
'v tern miescie, albo raczej przcdJniesciu J{onstanty
nopola, bardzo · i~ skompromitowali ten1, ii na to ob
'varo,vanie oboj~tnic patrzyli. V\7yobrazili oni ·obie, j ~; 

n1og~ 'v zblizaj~c6j i~ 'valce pozo tac neutralny1niize 
\V • kutek tego 'furcy ich oszcz~dz~. Dono ili wi~c 
sultano,vi o w ·zy, tl{ich zan1iarach obl~zonycb, kt6-
rych los 1nilno to \Vkr6tcc poclziclic n1usicli. 

Od lut go grozue 'vrogo'v zast~py zncz~ly ~ · i~ po
Slnvac od A<lryanopola az do Bizancyun1. Dzia:lo Or
bana post§po,valo naprz6d, wyrzucaj~c, na odlcglosc 
"'"loskiej n1ili zc S"'ego potwornego lona kamicune, na 
s~ien glehoko vv zicmi~ 'vrzynajf1ce si~ kule zelazne, 
majqce 11 pi~clzi ob,vodu i 1600 funt6'v 'vagi. Arma
ta ta wazy ln. 300 centnar6'v, ci~gn~lo jf1 50 'vol6w 
i potrzebo,vala d\v6ch mic i ~cy dla przcbycia cztero
dnio·wej <lrogi. 

Liczb~ l~dowych sil ~Iaho1ncta 1Jodnjf1 od 80 do 400 
ty i~cy· autor jcdnak s~dzi, ze podana 1n~zcz Barbara 
ilosc (1 GO,OOO ludzi) jest naj,:viarogodnicj~z~. Sily 
n1orskie sklada!y si~ z 400 okr~t6,v, po1ni~dzy kt6re
mi tylko 18 , tatk6\v o 'vysokiej burcic (1,rireinc 1

, ga
lery o trzechrz~clach "ioscl); naj\vi~kszy zu ~ z tych ta
tk6"' mial tylko 300 bcczek ohjc1nu. W kazdyn1 je
dnak razie e kad1·a ta wyda nam i~ do ·yc znaczn~, 
jezeli z'vr6cilny u'vag~ na to, ze Turcya pierwszy raz 
jako mocar t\vo 1norskie wyst~powala. 

6go lnvietnia \V pi~tek cofn~li si~ oblegaj~cy o wlo
sk~ 1nil~ od 1niasta i caly atak z'vr6cili na cz~sc mu
r6w kostantynopolitan ·kiego tr6jk~ta od strony l~du, 
bo stronamorska tak byla obronn~, ze nakazdej basz
cie postawiono tylko jednego procownika i jednego 
lucznika, we,vn~trzny zas port zamkni~ty byl lancu-
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chen1 i za loni~ty fiotf!. 11 lrwietnia batcrye tureckie 
nabito. Wi llde dzialo moglo tylko 7 razy na dzien 
bye nabijan ~In, a pomimo to 'vkr6tcc p~klo, przycze1n 
ludwisarz Orban zostal w ka,valki roz ~ zarpanym. Ma
hon1et po~taral si~ zaraz o odlanie drngiego podobue-
go, kt6rc dlniej wytrzy1nalo i stra ~znc zrz~<lzalo szko
dy. 18 k1victuia })ier,vszy atak Turko'v byl odparty. 
We clwa dui pot61n zblizyly ~~ ifJ cztery curopejskie 
okr(Jty z zap a an1i zy\\rnosci do n1ia~ ta. 'Turecka fiota 
tarala si~ za t~pic in1 drog~, i 'v ·kutku tcgo zawi~

zala i~ 'v oczach obu ... tron krwa"ra 'Yalka morska. 
Trzy godziuy opieraly sifJ gcnueli ·kic i greckie okrfJ
ty mn6 t1vu nieprzyjacielskich statk6w i 'v koi1cu sil
nyin ognicn1 zn1usily je do tcgo, ze ze 'v~ tydem napa
dni~tyin clrog§ do portn ot\vorzyly. Na 'vidok ten 
Mahon1ct 'vpacll 'v tak~ "r-;cieklosc, ii z cal~ swoj~ 
s"rit~ rzucil i~ konno w 1110rze. 

PoniC\VrlZ turecka flota, l\t6ra dot~d pod ncszikta
szeln na no forze stala, 1na!o tan1 sultano,vi mogla 
bye uzytcczn~, })rze})rowaclzono j~ 'vi~c 'v ci~gu je
dnej nocy, po pokladzic z tarcic na '"alcach, przez 
miEJdzyJnorzc, gclzie teraz lezy Pera, })Oza Galat~ do 
Zlotego Rogu. Stala wj~c teraz za lalicuchem port 
opa uj~cyn1. 23 kwietnia z rana po tano,vili obl~zeni 
ua1)asc ua nicprzyjacielsk~ flot~, napacl ten jednak nie 
powi6dl si~, z po,vodu ze Genuenczycy z Galaty o ta
kowynl Turko\v ostrzegli. W og6le turecka fiota 
w obl~zeniu \vielkiego udzialu nie n1iala, gl6wne bo
wiem dzialunie obr6cone bylo na cz~sc 1nia ta od stro
ll}' lfbclu i 'valka przez piechot~ zdecyclo,van~ zostala; 
mimo to jcdnak fiota ta rozcl\vajala ily chrzescian, 
kt6rych 1narynark<E w Zlotyn1 Rogu ciqgle pod broni~ 
trzyn1ala. 12 maja powt6rny zturn1 50,000 TuTk6w 
byl takze pon1yslnie odparty. W cza. ie t go ztlumu 
Turcy wzi~li ~ i~ do min; pokazuje si~ jcdnak ze uzy
wali ich tylko dla robienia podkop6w 110d 1nurami 
i ot'w·arcia ty1n S}Josobem drogi do 1uia ta, bo jak "'ia
domo, ph~r\v za 1nina prochowa 'YY adzonf1 zo tala do
piero w 30 lat po zdobyciu J(on tantynopola. Przeko
nawszy Ri~ ze nie s~ dostatecznie 'vydo konalonemi 
w tej gal~zi ztuki wojennej, Tnrcy 'vkrotcc jej zupel
nie zaniecha.li. 18 n1aja przcrazil oblezon. ·ch "iclok 
dre"'niuny ba ·tyonu, kt6ry "' ci~gn jedncj nocy na
przeci,vko bran1y Charsiasa tak '\"rysoko nacl pozio1n 
wzniesiony zo ta1, ze strzaly rzucaue bye mogly na 
wierzch n1ur6,v. Wieza jedn(u z brarn 1niasta zostala 
przez ten bastyon uszkodzon~, ale nast~pnoj nocy uda
lo si(J chrzesciauom 'v cza ,ie zrobion6j 'vycieczki ta
kowy podpalic. 19 maja za to Turcy z tysi~ca powi~
zanych powroza1ni beczek zbudo,vali przez Zloty R6g 

most, 500 lokci dlugi i 5 szeroki, po kt6rym , gdy na 
beczkach IJolozono poklad z belek i tarcic, na wet ar
Inaty przechodzic 1nogly. Zacinicnie ks igzyca, kt6re 
22 Inaja bylo widzialne, obuclzilo 'vielki pomi~ dy za
bobonnyini Grclnt1ni poploch, przypon1nialo im bo
'vicin da,vnc })roroct"wa o upaclku ich rnia ta. 

1\Iahon1ct kazal 'v 'voim obozic oglosic, zc dzien 
2!> maja przcznac~ony jest na ogolny sztur1n, i ze 111ia
sto oddanc b~dzic zolnierzom na trzydniowy rabunek. 
Wiadoinosc ta obudzila tak~ raclosc pomi~dzy 1"'urka
Iui, ze uillun1ino,vali ob6z, tak iZ nadmorskic s\via
tla az w azyatyckicm Skutari byly 'vidzialne. Ture
cka jednak raclu 'vojenna nic byla zupelnic spokojn~, 
bo lada d~icf1 obawiano si~ napadu W ~gr6,v, albo 
zja,vienia sig 'veneckiej :fioty. Za od.st~pienicm od 
obl~zenia ob 'ta,val Wezyr Halil pasza, kt6ry b~d~c 
przcz cesarza pr.zekupionym, o kilku jni \vojcnnych · 
planach sultana tajetnnie Grek6'v ZR\Yiaclomil. Maho
nlet odda,vna Inial "rzgl~dem niego zlc za1niary; glo
'va 'vi~c 1nini tra nie warta juz byla szel~ga, l\iedy je
clnej nocy kaza:t go sultan z 16zka sci~gn~c i do ie
bie przypro,vadzic azeby si~ z niln porachowac. Prze
biegly jeclnak nic,Yolnik umial si~ zr~cznie ze .. zpo
n6'v tygrysa 1vykr~ci6 i az do l(onca wojuy 'vspicral 
potajc1nnie spra,vQ Grek6w, ocl kt6rych byl platnym. 
1,~ raz~ 'vs~al\zc przeglo ,o,vano go na radzie i szturm 
na oznaczony clzieii l)Tzygoto,vano. 

Po1ni~dzy obl~zonymi oclznaczal si~, obok cc ~ arza, 
jako bohat6r Gcnuci1czyk Giu tiniani, kt6ry z naj
wi~lc'zem })OS\ViQcenicm si§ kiero,val obron~. Nie 
z by,valo takzc i 'v tej stano,vczej chwili na nikcze
mnych, bo chociaz nieprzyjaciel 'v 2000 ludzi jui pod 
1nury })Oclst~pi:t, 'YY buchla dawn a niech~c pomi~
dzy Eacinnikan1i a Grekan1i, i zn6\v pomi~dzy Genu
enczykan1i i W cnccyanami a Bizantyjczykan1i. Au tor 
jednak s~dzi, zc niezgody te nigcly nie byly powo
den1 do zdrad, a conajwi~cej tylko ch,vilowo tamo
'valy obron~. 'Vieczorem przed szturmc1n udal si~ 
cc ·arz ze s"rohn dworem do kosciola Stej Zofii i przy
j~l Najs,vi~tszy Sakrament. 

0 2git~j god~inic rano (29 Inaja) szturm si(J rozpo
cz~l. Pier"· zy atak zo tal zcz(J ~li,vie ocl})arty. Re
parowane jednak 111ury niedlugo zclolaly 'vytrzyiny
wac poci k6'v 'vielkiej armaty. Odclzial z 30,000 Tur
k6w zlozony, kt6ry nast~pnic do 70,000 ur6 ~ 1, po t~
powal ku wal~cy1n si~ sciano1n, a sztur1nuj~cy tak~ 
ch~ci~ zdobyczy ozy"rieni byli, zc jedni clrugich na 
barkach pod :'1 adz ali, dla do tania sifJ na n1ury. Przez 
chwilEJ wazylo ~ i~ z'v-yci~ztwo. Cesarz zach~cul swo
ich do 'vytr\vania, bo widzial ze nieprzyjaciclslde woj-
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~ko zacz~lo i~ n1i~szac. Ale \V lasnie w tej clnvili Jan 
Gin tiniani zo tal raniony trzulfb 'N r<Jk~, i chociaz 
go cesarz zaldinal aby pozostal, udal i~ do Gulaty, 
dla opatrzenia rany, i pozos tal tam az do cza u zdo
bycia miasta przez Turk6w. J akkol·wiek p6zniej uda
lo mu sifE zta1nt~d umlrn~c, tm1arl jeclnak \vkr6tce 
\V Chios ze zgryzoty. Jego oddalenie si~ o.·labilo du
cha w zolnierzach i zdecydowalo lo. miasta. Olbrzy
nliej sily janczar Hassan z Ulnbad (Lopacliu1n) pierw
szy, wdrapal si~ namury; pi~cdziesi~ciu jego towarzy
szow kt6rzy przecisn~li si~ przez przypadkie1n ot,vart~ 
bram~. ,Drewnianej obr~czy" i do tali si~ na 1nury, 
pospieszylo g(} \Ve przec. Za nhni po drabinach sil
niej i z oblegaj~cych dostali . i~ takze na wierzcholek 

. 1nur6w. Mieszka1l.cy n1iasta, dowicdzia,vszy sifJ o "rtar
gui~ciu Turk6\v, uciekali w tron~ portu, aby na okr~
tach szukac ocalenia; straz jednak porto"'ej brainy 
wrzucila kluczc od takowej do 1norza, aby tlun1 po-

. 'v trymac, dziclila bowien1 z \vicl~ t~ prze~ ~dn~ na
dziej~, ze w najkrytyczniej zcj ch\vili aniol z nicba 
z. t~pi, wyp~dzi 'l'urk6w z 1niasta i zmu:i ich do po
\Vrotu do Per~, yi. 'fymcza en1 ce:arz Konstantyn zo
stal }Jrzez jednego 'l'urka, kt6ry go nie zna!, zabity, 
a po jego trupic ·zturinujftCY "'e zli do n1ia~'ta. 

0 krfEty weneckie zdolaly szczfEsli wie tllllkn~r, prze
pilo\va\vszy la11cnch zamykaj~cy port, tylko \Vi~c 15 
niezdatnych do zeglugi statko\v \Ypaclio "r r~cc uie
Jlrzyjaci6l. Z~dza kr\Yi Turko\Y \Vkr6tce u pokoila i~, 
przcz chciwosc bo,viem woleli brae do nie\voli jak za
bijac. 00,000 niewolnika i 300,000 dukat6\v byly plo
ncin rabunku zolnicrzy, i dlugo lJOtem utrzy1nywala 
; i ~ przypo\\riesc o bogatych lndziach, ze n1u: icli bye 
przy zdobyciu J{ou..; tant}~lopola. 

• \YifEtokradzkie ~ccny w ko ~ciele ~'"~ tej Zofii do 'tate
czuie s~ znanc. 1tiabo1net san1 skoczylna oltarz i od
nt~wil tam S\VOjfE n1odlit\v~, 1n·zez co s{a,vny katoli
cki przybytck stal si~ zdobyczQ: i~ lamiz1nu. Kiedy 
·ultan llrzez Inia to przeci~al i n1imo cesar kiego 
przechodzil palacu, 'vpadly mu na 1nysl te slo,va per
, kiego poety: 

• 

przed ionku, a O\va nnci hymn woj nny \V Afra yaba 
paJacu." 
Dot~d jc ·zcze ~toj~, dodaje autor, cesarskie przy

sionki, za1nieszkalc przez paj~ki,. O\VY i znaczn~ licz
b~ Zyd6\v, pro\vaclz~cych za male wynagrodzenie cu
clzozicnlca na gzyn1 pa.lacu, z kt6rcgo \VSpanialy wi
dok 'Nynagradza za odrazaj~ce zebract\vo, zamoru a
ne dzieci i sln·zecz~ce kobiety w~zfEdzie tu napoty
kane. 

Dzis z r6wn~i prawd~ daj~ si~ \vyzcj przywiedzio
ne wier. ze za tosowac do seraju turcckiego sultana, 
na ]{railcu Kon tantynopola. Stara turecczyzna, kt6-
ra 400 lat \V Bizancyun1 panowala, upadla, a o nliej
scach kt6re byly S\viadkaini takrzadkiego i takwzru
szaj~cego dramatu mozna teraz po,viedziec: 

,Pajfbk pelni obo\vi~zki odzwiernego i t. d. 
W koncu rozbiera antor podania odnosz~ce si~ do 

o bl~zenia Konstantynopola, pomi~clzy ktoremi dosyc 
interc · uj~c~ je t pr6ba tureckicj literatury salono
wcj, ktora, StOSO\VfliC do gustu literackiej publicznosci 
ulozona, opisuje obl~icnie wschodnin1 Rtylein, z wpro
\vadzcnienl don pickiclnych strach6'v i niebicskich 
duch6'v. Z po"'iesci t4i do br~ brae 1nozna miar~, jak 
grubc ~q 1rzes~dy 'furk6\v, kiedy takie dziecinuc baj
ki 1nog~ u nich za. · t~po\vac hi. tory~. W azny1n takze 
epizo<.lcn1 oblfJzcnia, %daniem no\vozytnych dzicjopi
s6\v, 1nialo bye od ·znkauie grobu chor~zego proroka 
~Iaho1ncta, Ebu }Jjub An ari, pocho,vanego, wedlug 
podania, \V gaju pod Egri Kapu 1

) . Mahomet II, wi
dzf!c upadaj~ce n1~ztwo S\Voich zolnicrzy, mial wla.
snic ozy\vic je poboin6ln klainstwctn, oglosiw zy zc 
poleci.t dcr\vi~ zowi Ak -Sze1nseddin gr6 b ten od. · zukac, 
przez co fanatyznl zolnicrzy zy\\rynl 'rybuchn~l })f0-

lllicnicm. Bajeczka ta jest bardzo '.'viezego wynalaz
ku, bo nictylko nie "r.·po1nina o niej zaclen ze wspol
czc ·nych, lccz nawct po1nija j~ milczcniem bezhnien
ny O\V J>Odrabiacz hi. torycznych doktnnent6w, kt6ry 
._falszo\val korrc ~pon<.lency'b dotycz~c~ upadku I ou
stantynopola, po1ni~dzy ~fahometcn1 a. zeryfe1n ~fekki. 

1) Przystaf1 przy p6lnocnym wierzcholkn konstantynopolitai1-
,Paj~k pelni obowif!zki od~'viernego \V cesarskim skiego tr6jk~ta . 

• 

• 

• • • 
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CZERWIE. 

Kiedy naturalisci znajd~ zwierz~, kt6re budow~ 
znacznie r6zni si~ ocl wszystkich znanych, i kiedy ce
chy je1nu 'vlasciwc r6wnie s~ wazne, jak tc kt6re r6-
zni% mi~dzy sob~ z blizone s~siednic rodzaje, to mogt1 
smialo s~dzic zc znalezli now~ i tot~ i prawnic wpi
sac j~ w swe katalogi pod o~·obn6ln hnieniem, jako 
czlonka ustanowionego poprzednio rodzaju albo przecl
stawiciela nowcgo, jezeli tylko zauwazanc charakte
ry organizn1u · ~ dostatecznie wazne. 

Lecz post~puj~c ty1n sposobetn, 'vpadamy niekicdy 
w znacznc bl~dy. vV rzeczy san1ej czQsto si~ zdarza 
ze ~nvicrz~ rodz~c si~ nie posiada tej budo,vy, jaka 
jest 1nu wla ~chv~ w zupehH~n1 dojrzcniu, i jezeli ana
logia nie naprowadza na 1nysl bytnosci przc1nian, to 
bardzo lat,vo 1noina niewiedziec o istnieniu g~sie
nicy a zaraz 111 i dojrzalego zwi6rz~cia i zaliczyc do 
dw6ch odtniennych gatunk6'v osobnild, kt6re r6zni<1 
si~ tylko wickicm i rozwini~ciem. 

Azeby dojsc ohaclu tego roclzaju, nicodzo,vn61n jest 
. badanic roz"rijania sie z1vierz~cia, od jego 'vyjscia z ja
ja, az do cza u kiecly posi~clzie ,~··ladz~ rozn1nazania 
si~, co 'vszy tko ella rodzaj6w zyj~cych 'v n1orzach gl~
bolrich jest niez1niernie trudne i bylo czynionem w· bar-
dzo nie,vielu przypadkach. · 

Ale nic z\vazaj:tc na trudnosci, lccz 'vytrwale po
, t~puj~c t~ c~·og~, zclolano juz na niej osi~gn~c 'vicle 
waznych 1vypadk6,v. Tym sposobcn1 })OSt§py nauki, 
zmuszajq;c codziennic 'vpisywac do inwcntarza zoolo
gii nowe in1iona, kaz~ takie i '\V)Tinnzy,vac z nich nie
jedcn rodzaj bl~dnie u 'tano,viony. 

Gromada czcr,vi czyli krab6w albo rak6w dala po-
. w6d do licznych przemian tcgo roclzaju, a bl§dy po

prawionc byly nien1ozli,ve do nniknienia, z przyczy
ny trudnosci jakic ·potykala '\Vi~ksza cz~ ~6 zoolog6'v 
przy I)OSzukiwaniach nad roz,vojein tych z\vicrz~t. 

l)rzytoczyn1y killra uclerzaj~cych i ciekawych przy-
klad6w. .. 

l{iedy Boscee znal2.~zl na pelnem n1orzu 1nalenkie 
1·al(owate stworzenie, z kt6rego zlozyl rodzaj nazwa
uy Zoe, tow zadcn spos6b nie n16gl})odejrzywac na
wet, ze l<:raby zyj~ce na brzegach podlegaj~ przemia
nom na podobienstwo 1net~nnorfozy kijanki przecho-

• 

dz~cej w zab~, i ze ma.lenkie znalezione zwierz~tko 
jest g~sienic~ jednego z tych wielkich, dziesi~ciono-
gich krab6w. . 

Dopiero kiedy naturalista Ton1pson, })rzebywaj~c 

na wybrzezu Irlandyi, powzi~l ·zcz~sli'v~ mysl hodo
wania z nasicnia kilku Inlodych zwierz~tek tcgo ro
dzaju, i kiedy 'v ty1n celu w oddzielnych naczyniach 
napclnionych wod~ morsk~ wyl)ro,vadzal tc stworzon
ka z jaj zlozonych przez krab6,v, wtcdy dopiero do
szedl zc rodzaj Zoe, ustanowiony przez Bo cce, nie kla
da. osobucgo, rzeczy,vi tego roclzaju, a jc t tylko zmic- . 
niouyn1 stanem, jak g~ ienica uiektorych na zych 
krab6w. To1npson dowi6cll na t~pnie zc wqsonog~ie 
nic s~ mi~kli,yerni . t\rorzeniami, jak ·~dzil Cuvier, 
lecz rzcczy,vi tcmi czerwianli, ktorc 'v 1nlodosci nie 
przcdstawiaj~ nic anormalnego, lecz kt6rych niei)Odo
bna l)OZnac po nkoi1czonych l)rzernianach. Nordman 
doszedl do l)Odobnych wypadk6w pod 'vzgl~de1n nie .. 
kt6rych pa o.iytnych rak6\Y. 

W o tatnich czasach Costa i jego preparator, ooscr
"'Ujf1c wydobywanic si~ z j~j mlodych langust6w, do
\Yiedli ie raki tc r6,vniei podlegnj~ przerniano1n i ze 
1)rzy opuszczaniu jaj nie r6ini~ ~ie od z'vicrz~t opisa
nych przcz Leach' a l)Od naz,vi ~kiem phyllo. oma. Tyn1 
sposobcm rodzaj ten, zlozony z licznych gatun1r6w, 
kt6re PO!H"zcdnio U\vaiane byly w iuclyj lrich n1orzacb, 
11o,vinien bye z tabell wymaza.ny. vV sau1ej rzcczy 
langusty po \VyjHciu z jaj przedsta,viaj~ 'v ~zystkic cc
chy rodzaju I>hyllo ·o1na. Ze te ostntnie . tworzcnia s~ 
tylko g~sicnica1ni rako,vatych, najlepi6j pokazuje ta 
ol{oliczuosc, zc tak u nich jako i u gf!sicnic langu
st6'\Y nic dostajc organ6w rozradzania si~, ktore jc
dnakze roz,Yijaj<l, · i~ 'v nast~p ·t"·ic. 

W edlug Milne-Edward.· a, roclzaje u ·tano\vione 1>rzcz 
Leach 'Ia: Jfeg,alo]JS Alilne i Erichte, a takze rodzaj 
Czona, krcowany przez niego samcgo, r6wnic ·~ tyl
ko zapcwnc · g~sicnicami r6znych dzic ... i~cionogich 
czerwi, kt6rych przemiany dotychczas nie zo.~ taly 
zbadane. 

Hesse, naturalista zamieszkujf1CY w Brescie, do
szedl do podobnych wypadk6w, mianowicie pod wzgl~
dem malellkich rakowatych, z odgal~zienia r6wnono-
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gich, znalezionych przez Montagne' a 'v pocz~tku nasze
go stulccia i ugrupo,vanych przez Leach'a w d\va oso
bne rodzaje: Praniza i Anceus. Dotychczas zadcn 
naturalista nie mial sposobnosci baclac na nowo zy
wych egze1nplarzy tych rodzaj6,v, zebranych 'v nie
wiclkiej liczbie okaz6w, tak iz nawet zewn~trzna ich 
buclowa nadcr niedokladnie byla znan~. 

Hesse korzystal z okolicznosci kt6re mu })rzypad
ko"ro posluzyly. Znalazlszy na plet,vach trigli i in
nych ryb par~ okaz6w Praniza, hodo,val te z'vierz~t
ka zy,ve W lllOrskiej Wodzie i ty1n SpOSObC111 byl S'tiacl
l~iem przcmian , jakim podlegaj~. W sa1nej rzeczy 
'v przcci~gu kilku dni upcwnil si~, ze rodzaj Praniza 
przechodzi w Anceus. 

W drugim szcrcgu doswiadcze11 Ilcssc' go, czynio
. nych nnd ro~\vojem jaj sklaclanych przez Anccus, po

kazalo ' si~ ze 1vyclH)dz~ z nich st,vorzonka rodzaju 
Praniza. 

Tyn1 spo obem zupelnie do"riedziono tozsamosci jfl
dnych i drugicb: ph~r,vsze s~ clrugie1ni w tanic g~sie

nicy, jak kijanka np. "'zgl~dem zabJ\ lub gq_.-icnica 
wzgl~clcn1 jcdwabnika. Tyn1czasc1n oba te stany jcclnc
go z"rierzEJcia, lubo byly za1nieszczone 'v jedncj klas
sie, przcdstfnviajf1 jednak ksztalty tak r6zne, zc uczo
ny zoolog ugrupowal je w d\vie osobne rodziny; od
krycia Hes e' go zupelnie zmieniaj~ to poj~cic. 
Pi~kne s~ takic spostrzezenia jego nad niekt6re1ni 

rakami pasozytnemi. Mi~dzy inne1ni w liczbie czaso
wych organ6,v, kt6re istniejfb u 1nlodych Z\vierz~t, 
a gin~ u doroslych, zauwaiano kanalik nitko"raty, kt6-
ry l~czy w pewnych rodzajach zarodki z ich matery~ 
zy~ri~c~. lVIily jest widok jak te zarodnild, rniano~ri
cie w rodzajach Caligus i Trebia, ply\vaj~ bystro i d~
z~ po falach za poruszeniami p~cherza pokarmowego, 
jakby malenka l6dka przyczepiona do wielkiego okr~
tu. Zwi~zek mi~dzy niemi przery,va siEJ, gdy tylko 
mlode nabior~ n1oznosci karmicnia si~. Autor s~dzi 
ze nast~puje to przy drugie1n albo trzeciem zrzuceniu 
sk6ry. 

0 zeV\rn~trznej i wewn~trznej orgclnizacyi krab6'v 
mieli ~my jui sposobnosc m6,vic dwa lata temu, warty
kule pod podobnym tytulem zamieszczonyn1 \V ICsiEJ
dze Swiata. 

sig mniej 'vi~c6j za czolo, spada po obtuhvn bokach 
az do pod 'ta"ry n6g i rozci~ga siEJ 'v tyl ai do poczQ:t
ku odwloka. ZtC1d "'ynika ze nic znac ua zc,vnEJtrznej 
cz~sci ciala iadnych dzielef1 pierscicuiowatycb, ale od 
spoclu w wiQkszcj czgsci, chociaz poSl)[\janc z ~ ob~, 

claj~ .·i~ jeszczc widzicc, bo 'v punktach poh1czcnia 
rozgrauiczone s~ liniami sz"r6w 1nuicj 'vi~c6j "r)rra
znych. 

Oczy lei~ za,vszc na 1vierzcholku pary przysadck 
rucho1nych, z picr,vszcgo dzialu glo,vy poczQ:tck biorQ:
cych. .r arz<Jdzia 1niej ~ cozn1iennosci s~ r6,Yniez bar
dzo rozwini(Jte; 'viele czcrwi6w z nad.z,vyczajn~ szyb
kosci~ biega, a innc z wi~ksz~ jeszczc szybkosci~ ply
"'aj~. U dzic ·i~cionogich czcr,vi6,v, najlcpiej uksztal
conych do ply,vania, cialo jest poclluznc, a ogon kon- · 
czy , i~ mnicj 'vi~cej szerok~ plct"'~ poprzcczn~, jak 
to widzi111y u gatunku 1/outatus rulgaris, przc(h;ta,vio
nego na nii 1 zcj figurzc dol~czonej tablicy. 

\Viele l(rabo'v olulzuje 'vysoki przcu1ysl. l\16,vi~ ze 
niekt6re okry,vuj~ so hie grzbi t, kt6ry jet 1ni~ldd, 
gatunkien1 g~bki lub innego plodu n1or ki go, dla za
slonienia si~ od raz6,v. s~ innne kraby, kt6rc ~zuka
j~ mn ·zli jcdno~ korupnej lub spiralnej jaldcgo slhna
ka mo1-.·ki go, albo kamiennej rurki 'viclkico·o robaka 
mr6wld, i b~dz zc pozcraj~ bi6unego slilnaka zaniln 
izdebk<J jego opanuj~, b~dz ze znajduj~ j~ pro in~, sa
do,vi~ si~ 'v niej bardzo vvygodnic. Takic1ni s~ pagu-
1'y, kt6rych jedcn gatunek, Pagurus slriatus, przcdsta
'viony jet na 'vyz~zej figurze oboczncj tablicy. Przc
chadzajQ:c .· i ~ z tak skradzion~ chatk~h kryj~ si~ do 
niej za naj1nnicjszen1 niebezpiccze11stwe1n. Gdy pod
ro · n~, ruguj~ innc wi~ksze slimaki, azcby izdcbk~ ich 
opanowac bcz CCreinonii, pra"rem rO,VUOSCi i lllOCUiej
zego, pra,vem najdawnicjszem i zupclnic uznan6n1 

po1ni§dzy wszystkien1i bez wyj~tku zwierz~ta1ni kuli 
ziemRkiej. 

Zrobin1y tu jcdnEJ jcszcze u'vag~, a Iniano,vicie co 
do plodnosci czer,vi, kt6ra jest })ra,vdzi'wic zu~ tana
'viaj~c~. Oci~g znosi ol\olo 4000jaj, slin1oraczek 6800 , 
Homarus, o kt6ry1n po,vyzej m6·wilis1ny, 2000, a w nie
kt6rych }{rabach znaleziono ich przeszlo 21,000. 

Lecz ryby przcz pra"·o O(hYetu chciwc s~ bardzo na 
tc male z"'ierz~ta; sledzie, chociaz dosyc slabo w z~
by opatrzone, zyjf}: samerni prawie czel\viaini z rodza

Do gromady l{rab6w albo dziesi~cionogich nalez~ ju slin1oraczk6\Y, i jcsli niezliczone pier"r ·zych groma
raki i wszystkie inne czer,vie, u kt6rych skrzela s~ dy corocznic przy by"raj~ na naszc brzegi, gclzie czeka 
":ewn~trzne,. a nogi w liczbie. par pi~ciu. Glowa i tu- Jna nic pol6"r; dzieje I i~ to dlatego, ie w naszych mo
low trch zw1erz~t zlane s~ w.Jedn~ 111ass~, kt6r~ ol{ry- } rzach pelno jest czcr,vi6w, kt6re s~ najobfitsz~ Inan
wa 1v1elka skorupa; ten grzb1etowy puklerz przedhlia J n~ dla 1naj~cych si~ narodzic mlodych sledzi6"r· 

TV. 
l~STEG .\ SwiATA. Cz I. R. \ .,.Iff. 
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PANI CAMPI (MIKLASIEWICZOWNA) . 

• 
PRZEZ 

• l\1 AU R Y C E G 0 KARAS 0 W S !{IE G 0 . 

1. nie})rzyjaznych okolicznosci i t~ na,vet odrobin~ do-

D 
brych ch§Ci w niwecz cz~sto rozprasza. 

zhvnc jal{ies przeznaczcnie ci~~y nad naszemi ar-
tyst~uni w og6lnosci; rzadko kt6ry, wzbi,vszy si~ do Tak jest teraz, tak bylo dawniej nawet. Dosyc rzu-
wysokicgo stano,viska i znaczcnia w sztuce, obiera cic okiem w przeszlosc artystyczn£b naszego kraju_, 
kraj sw6j rodzinny za stale ella siebie schronienie, za a latwo si~ o tern przekonac. 
1niej ·cc do dalszego talentu upra,vy. Wi~c tez wplyw Od czasu pierwszych usilowan Vv})ro,vadzenia u nas 
ich 'v ojczyznie je t nic nieznacz~cy prawie, przelotny, sztuki muzycznej na seen~ teatraln~, czyli od wy. ta
a .·ztuka narodo"ra, pozbawiona swych najdzielnicj- wienia 'ctl:y uszc:,gfj~liwion~j Kamienskiego w 1778 r., 
zych kaplan ow, za pomoc~ mah~j liczby tych co na widzimy mn6stwo talent6w marniej~cych z po,vodu bra

micjscu losy jej podzielaj~ i jak 1nog~ dla jej dobra ku stanowczej i dzielnej Ol)ieki. Chwilowe powodzenia 
})racuj~, oporem i jakby z6hvin1 krokiem naprz6d po- narodowego teatru, a \Vi~c i artyst6w zupemic mu si~ 
st~pujc, jezeli nie cof<:t si~ w tyl czasa1ni. poswi~caj~cych, jak bl~clne ogniki raz mocniejsze1n 

Kt6z '"~tpic n1oze, iz zacz~w zy od Duranowslriego, lub slab ze1n swiatlem n1ign~ly, to zn6w gasly i zni
Lipin kicgo, az do Orlo\\rskich, Sowiiiskich, I{~tsldch, kaly z ocz6'v co chwila. Artysci, przykuci okoliczno
vVienia'v~kich, ai do Lcsnie\vski6j, llR\Vet Ploclowskicj sciaini do lniejsca, jak mogli tak za przyklaclcin nie
i 'Vinen6,vny, ze nie wspominam juz ,vielu innych, r6- zmordo"rancgo i niczem ustraszyc siEJ nie daj~cego 
"rnicz za~zczytne poza granicami kraju naszego w rz~- przewodnika, Wojciccha Boguslawskiego, walczyli 
dzie niepospolitych arty t6w zajmuj~cych stanowisko; z nieprzyjaznym lose1n, tulaj~c siEJ ci~gle z miejsca na 
ktoz, powtarzam, ,Y~tpic moze, i:l ,vplyw ich dobro- miejsce. Inni, niezalczniejsi, nie widz~c w przyszlosci 
czynny na na~ z~ sztuk~ po wi~kszej cz~sci jest straco- zadnej dla siebie pomyslnej na?ziei, opuszczali kraj, 
ny? Czyi gdyby oni pomi~dzy nan1i 0 iedli i niw~ kra- u obcych znajcluj~c pelne zyczliwosci przyj~cie. Po
jo,vej 1nuzyki uprawiali, uie bylibysmy jui na r6wni mi<Edzy wiel~ innemi, co od lat kilkudziesi~ciu w cu
z innan1i narodami pod "'zgl~dcm n1uzykalnego ukszta!- dzych krajach szukali srodka egzystencyi, nios~c sw6j 
cenia? Czyz uczci,ve i szlachetnc usilo,vania Elsnera, talent obcym na uslug~, odznaczala si~ chlubnie pa1ii 
Kurpif1skiego, Dobrzynskiego, Moniu zki i wiclu in- Campi. 
nych, pol~czone w systematyczn~ calosc ze wszystkie- Dzisiaj niejeden got6w zapytar, czeiL byla pani Cam
mi gal~ziami 1nuzyki, na poz6r niezalczne1ni ponli§dzy pi- co uczynila,-jakie byly jej zaslugi? 'vyznaj~c 
sob~, a istotnie scisle jednocz~ce1ni si~ w og6lnym jej w szczcrosci ducha, iz imiEJ to po raz pier,vszy dopiero 
post<Epie, wi~kszych tysi~ckrotnie nie przynioslyby do- slyszy. I nie dzhyilbym siEJ wcale; 'vielcz to istotnych 
t~d owoc6w? Ale to juz takie nasze przcznaczenic= za lug po zlo w niepami~c, lub zaledwic coskolwiek 
brak poparcia i 110mocy ze strony n1oinicjszycb; ich niekt6rzy 'vi~cej fachowi ludzie o nich \vicdz~, chociaz 
zupclna o boj~tnosc dla n1iejscowej sztuki a zatem i jej trzydziesci lat moze jeszcze nie upcyn~lo. J alczez tu 
upra,viacz6,v, jest gl6wnym tego powodcn1. Og6l zas \Vyinagac by dokladnie wiedziano o tc1n, co si~ w ze
JJublicznosci, lubo pragnie gor~co po1n6dz swoiln, lu- szly1n wieku naprzyklad dzialo, ito jeszcze na niwie 
bo szczyci si(J tryutnfami i znuczeniem pomi~dzy obce- sztuki 1nuzycznej! Jakzez "'ymagac od naszych sza
mi naszych wielldch artyst6w, nic jednak.Ze stano-1 nownycb amator6w, by zajmowali sw6j czas czytanicm 
'vczego, dla braku srodk6w, uczynic nie moze, a zbieg! o 1nuzyce, i to jeszcze n1uzyce krajo\vej? Oni az nadtp 
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robi~ dla niej poswi~cenia, gdy jej si~ jakotnko ttczyc l{sif1i~ Sapieha, 1narszalek trybunalu, pozyczaj~c 
racz~, a zachwyciwszy odrobin~, dalejze do salono,v, Boguslawskien1u swoj6j nad,vornej orldc try, zach~cal 
popi ywac si~ na wszystkie stronyl Zreszt~ zk~d tu "' zystl ich do by"'ania 'v teatrzc. 1lv War 'Za,vie zas 
brae polskich ksi~iek prawi~cych o rzeczach drnvnych zostali tylko: Kaczkowsld, spie,vak obdarzony pi~kuyn1 
muzycznych? (w tern moze maj~ ·luszno ~c) . Nakonjec, gloscn1 tenoro"'YID, panna Sitan ·ka , utalcntowana i lni
co tam jest do rOZ})rawiania o pol ·kiej opcrzc? 'vszak la bardzo artystka, i panna Miklasic,vicz6,vna. 
/lal/ca to dopicro pierwsza opera narodo"'a! .... 'fak W nickorzy tn~ porg dla teatru przybyw ·zy do sto
wielu mniema dotychczas. A arty~ci, czy 'viclc 'vi~cej licy, panna Miklasic\viczo,vna nie 1nogla ~i~ zdccydo
\Vicdz~ w tym wzgl~dzie od an1ator6,v? Nawet nasi wac do przyj~cia uclziaJu w operze; 'vyst~porvala 'vi~c 
historycy i uczeni badacze dzicj6w, nie chc~ ¥.rcale zaj- w konccrtach, a nadz,vyczajna piQknosc j~j SOI)rano
mowac si~ losa1ni teatru i muzyld naszej, uwazaj'1c to wego glosu, obdarzouego nieziniernfb skal~, tudzicz 
niegodnem swej troskliwej baCZUOSCi, ja,k gdyby histo- niesiychn,n~ gi~tkosci~ i latWOSCi~ do \VOkaliZO\Yania 
rya teatru narodowego nie byla zarazem history~ lu- najtrudniejszych nawet passaz6w, zdtuniewala i pory
du! Mniejsza oto: kto kocha 1nuzyk~, kto nie jest obo- "'ala sluchacz6w. Skoro teatr 5 kvvictnia zan1kni~to, 
j ~tnym na j~j losy, ]{ogo dzieje sztuki naszej n1iejsco- pozostal tylko balct; 'vezwawszy 'vi \}C do pomocy pan-

. wej obchodz~, albo ella kogo wiadomosc o zyciu i czy- n~ Sitai1sk~ i Kaczko,vskicgo, obok baletu urzf1dzila 
nach znakomitych artyst6w a ro<lak6w naszych nie 1 kilka koncert6w, na kt6re publiczno~c ochoczo ucz~sz
je t oboj~tnfb, ten zapewne przeczyta nie bcz pc,vne- czala. Nie \Vidz~c by los teatru narodo,vego n16gi sica 
go znj~cia te kilka sl6w pos"\vi~conych pa1ni~ci jcdnej polcp. ·zyc, a czuj~c 'v sobie zapal i ch~c pos\vi~cenia 
z naj"ri~kszych w swej epoce spic,vaczek, a kt6ra jc- si~ za\voclowi artystycznemu, czy skntlden1 naino,vy 
duakze urodzila si~ na naszcj zie1ni. innych czy z \vla ncgo POIJ~du, panna Miklasie"ricz6-

wna opuscila wkrotce Warszawg, udaw,·zy si~ za gra-
• 

11. n1c~. 
Praga cze-·ka uchoclzila 'vteuczas za najinuzykal-

~ 'V latach 1788 i 1789 teatr naroclo'vy zosta,va1 pod nicjszc miasto na swiccie; Mozart, najlcpi6j zrozumia
zarz~dem Ryxa starosty piascczyi1skiego 1

) . Lecz nie- ny i poj1nowany w Pradze, najwi~kszc swoje arcydzie
uclolnosc, a na\vet brak clobrcj ch~ci ze strony tego lo, Don Juana, ella 1nieszkanc6'v tego miasta napL·al. 
przcdsi~biercy, by ly powodem ze z clniem kaidy1n chy- Wyborna truppa spie\vak6w wloskicb, b~d~ca pod kic
lil ·i'J do upadku. Dziwna jakas opieszalosc i zanie- runlde1n niejakiego Guarclacori, wystEJpuj~ca przcz lat 
dbanie pa.nowalo w stolecznym teatrze. Zadnej nowej kilka jecln~ cz~sc roku w Lipsku, clrug~ w Pradzc, 
operynie przedsta,viano, ograniczajfbc si~ tylko na po- 'viclcc si~ przyczyniala do po1nyslnego przedstawia
\vtarzaniu dawnicjszych; przez co puhlicznosc, znudzo- nia tej niesmiertelnej opery, dyrygowanej 'v pocz~tkach 
na jeclnostajnosci~ sztuk ubogich w wystaw~, przesta- przez sa1nego jej kompozytora. Ot6z nasza 1nloda 
ia ucz~szczac <lo teatru. Wtedy to zjawila siEJ 'v War- spiewaczka,IJrzyby\v. zy do Pragi i dal\rszy si~ poznac 
·za,vie panna Autonina Miklasiewicz6wna, rode1n z Lu- dyrektoro,vi owej truppy, p. Guardacori, przyj~t~ za
blina, a wyst~picniami swemi jako spiewaczka kon- raz byla do jej skladu i ta1nze wkr6tce poszla za m~z 
c rtowa zwr6cila na siebie uwag~ mieszkaf1c6w sto- za jednego z artyst6w, pana Campi. Odt~cl wi~c te1n 
l:ecznego grodu. Gdy 5 kwietnia 1789 roku teatr pol-l in1icniem nazy";ac j~ b~dziemy. 
ski zupelnie zamkni'Jto, aktorowie rozbiegli si~ do 
ICrakowa, gdzie starosta kluszewski utworzyl antre- Ill. 
pryz~· inni pospieszyli do Wilna, pod czynny i cnergi- Fetis w swojej biografii muzyk6w, a za nim Sowin-
c.zny zarz~d Bogus;ta,vskiego, kt6ry, chociaz z male- ski w dziele: les blusiciens Polonais utrzy1nuj~, jako
Ini ilami, staral si~ przeciez publicznosc wilenskf! za- by rol~ Donny Anny Mozart dla pani Campi un1yslnie 
}?awiac to wybornem odgrywaniem komedyi, to na- napisal; bl~d ten iuni za niemi powtarzaj~, jednakze 
re zcie oper~ kt6ra jako nowosc i jako rzecz " --ielce tak nie jest . 
przyjemna, bardzo od tamtejszych mieszkanc6vv lubio- Don Jztan wysta\viony byi po raz pierwszy 4go pa-
n~ bvla. zdziernika 1787 roku, gdy tymczasem panna Mikla-

. siewicz6wna, jak to juz wyzej powieclziano, przybyla 
' ) Obacz Bibliotek~ Warszawsk~ za miesi~c grudzief1 1857 ro- z Lublina do Warsza,vy pomiEJdzy 1788 a 1789 ro

ku: Sturlya nad muzykC! dramotycznq c::yli operq,, przcz M. IC kiem, i v,r koncertach publicznych pocz~la 'vyst~po
a~:( 
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\Yac. llrzyt)ttsciwszy zate1n iz '\Y ci~gu na\vet rol{u 
ostatnicgo kraj opuscila i weszla do ·truppy Guarda
cori' ego, 1na1ny r6znicy dwa lata, wi~c \V zadny1n ra
zie 1\llozart Donny Anny pisac dla nicj nie 1n6gl. 

O'vszem, 'viadon1o iz rol~ t~ uloiyl dla Teressy Sa
poreti, tak jak rol~ Zerliny ella Bondini, Ottavia dla 
tenora Baglioni, a Don Juana ella Bassi. Moze bye 
atoli ii pani Campi pierwsza dopiero pokazala co mo
zna zrobic z tej pi~knej roll, a zyskawszy ni~ slaw~ 
\V calym S\viccie muzykalny1n, wprawila tym sposo
bem w bl~d wielu powaznych pisarzo"'· 

Przez dlugi dosyc czas pani Ca1npi wzi~tosci~ swo
j~ podtrzy1nywala stan pomyslny intcres6w truppy 
calej. Gdy dyrektor Guardacori, skutkiem nieszcz~
sliwcgo z bicgu okolicznosci , narazonym zostpJ na 
\vielkie straty, ona jedna, nie chc~c go opuscic, praco-

• 

wala bezintercsownie prawic, by tylko wyr,vac go z nie-
uchronnego rozbicia, za co p6zni6j czarn~ niewdzi~
cznosci~ Wloch jej si~ odplacil. Opuscila \ViEJc w kon
cu Guardacori'ego, i \V 180 I roku uda\vszy si~ do Wie
dnia, \Y t~pila do teatru Schikancdra. Wiedenczycy 
przyj~li j~ z unief=deniem; kazde jej 'vyst~pienie w sto
licypa1lstwa austryackiego, gclzic tradycya dobr6j mu
zyki, szczegolnh~j "rloskiej, ze czci~ si~ przechowywa
la, gdzic Salicri mianowicic, jeden z najwi~c6j utalen
towanych kompozytor6w polwyspu, wply,vem swoim 
na sn1a.k publicznosci zba\viennc skutki wy,vieral, 
okry,vano grz1notami oklask6w. 'V zi~to~c jej i slaw a 
z dnicn1 kaidym wzrastala; to tez i zaszczyt6w nie 
braklo jej "'calc. W roku 1818 otrzymala tytul})ier
wszcj eel ai\ }{iego teatru spiewaczki, a "T d"ra lata p6-
zniej, to jest 1820, nadano jej godnOSC nad\VOrnej Spie
waczki })Okojowej. 

Zaw6d IJani Campi policzyc moina do "ryjfbtkowych; 
po trzydziestu przesz!o latach wyst~powania na scenie, 
nictylko ze glos jej nie ulegl zadnemu uszkoclzeniu, 
ze nic nie stracil z })i~knosci i sily, ale o'vsze1n ta
lent j6j pod wzgl~dc1n clrainatycznynl nicslychanie si~ 
'vzn16gl i udoskonalil. Za dowod sluzyc rnoze nadzwy
czajnc powodzenie jakiego doznala '\V jesicni 1818 r., 
})Odczas podr6zy artystycznej jak~po Nic1nczech przed
si~wziela. W Lipsku naprzyklad, gdzie j~ przed d\vu
dziest~ laty slyszano, publicznosc zdumiewala si~ nad 
swiezosci~ i cnergi~jej glosu. Wyksztalcenie muzy
kalnc sama sobie gl6wnie winn~ byla. Urodzona 
\V kraju gdzio 1nuzyka, mianowicic dramatyczna, ·zale
d,vic ze stanu dziech1stwa wydobywac si~ zdawala, 
nie n1ogla znalezc nauczycieli, kt6rzyby systematy
czneini study ami organ jej rozwijac i ksztalcic zdolali. 
P6zniej, gdy i~ udala za granic~, po kr6tkiem nie-

• 
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zmiernic przygotowaniu, zaraz na seen~ "ryst~pila; 
lecz co j6j braklo ze strony teoretycznej, wroclzona 
zdolnosc 'vynagTadzala. Z powodu niezn1iernej gi~t
kosci jej glosu, nikt tyle jak ona nie n1ial latwo
sci do 'vykonania 6\vczesnych w nloclzie b~d~cych 
kon1pozycyj1 a szczeg61niej Rossiniego. Dzicla tego 
mistrza tak przy})adly do natury talentu pani Ca1npi, 
tak si~ ona w nich rozkochala, tak si~ do nich przy
zwyczaila, ze na,vet gdy wypadalo jej spiewac utwory 
Mozarta naprzyklad, ozdabiala g~sto takowc fioritu
rami i pasaza1ni, kt6re pra wdziwi wielbiciele tcgo ge
nialnego ko1npozytora za niestosowne i niewlasciwe 
uwazali. 

vVroku 1819 pani Campi zwidzila Drezno, Frank
furt, Stutgard, Monachium, doznaw zy w kazdem 
z tych 1niast jak najswietniejszego powodzenia. 'V ro
ku zas 1820 zat~skni\vszy do kraju w kt6rym pierw
sze swe krol\i artystyczne stawiala, do rodziny i przy
jaci6l dziecinst\va swego, postanowila \V calyn1 b la
sku sla,vy stant1c przed rodaka1ni, 'vytlumaczyc si~ 
i usprawiedliwic niejako przed nilni z czasu w clali od 
nich na polu sztuki sp~clzonego . Wiedcliska gazeta 
1nuzyczna \V nurnerze 59 z dnia 22 lipca 1820 roku 
tak z tego powodu pisa!a: 

,Pani Can1pi, \V czasic terazniejszych feryj, odb~
clzie podr6z do stolic S\vojej ojczyzny, to jest do Kra
ko,wa, W arsza,vy i Lwowa, gdzic da si~ slyszcc ze swo
im talenten1. Od wiclu juz lat przyzwyczailis1ny si~ 
znakonlitf1 t~ artystk~ nazywac nasz(J spie,vaczk~. 
Ile dla nas uczynila, ile rzadkich i przyje1nnych slo
dyczy za kazcle1n wyst~[Jieniem dala nam uczuc swym 
glosem, to wiccznie przypominac si~ b§dzie naszej 
wdzi~cznej pami~ci. Jakie mocno stwierdza ona t~ 
dawn~ pra\vd~, iZ taki jedynie talent trwal~ sobie 
ch,val<d zapewnia, kt6ry udoskonalil si~ przcz wszyst
kie stopnie sztuld; ze skromna zasluga trwalsz~jest 
niz blask przen1ijaj~cego 1neteoru, kt6ry nieoparty na 
gruntownej zasadzie, rzadko dobt~ i trwal~ pr6b~ 
'v muzyce \vytrzyma. Chociaz nienatchnieni duchem 
proroczyn1, jestesmy naprz6d przekonani, ze nowa te
razniej za jej poclr6i, tak jak poprzednie, nie n1oze jak 
tylko powi~kszyc jeszcze uznan~ zdawna jej slaw~." 

IV. 
Tak pochlebnc pomi~dzy obcymi rodaczki naszej 

ocenienic, \vzbuclzilo w Warszawie dla pani Campi 
nies!ychanc zaj~cie, ciekawosc i wsp6lczucie. S~dz~ 
iz najlepiej b~clzie o jej 'vyst~pieniach przytoczyc spra
'vozdania Tygollnilca 1nuzycznego, jaki w6wczas wy
chodzil pod redakcy~ dyrektora opery narodowej, pel-

, 
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nego zaslug na niwie muzyki Karola ICurpinskiego, f pi), ze jestcm przeciw wszystkim waryacyon1 do spie-
i oto co pisal on dnia 30 sierpnia 1820 r. o koncer- 'vania; ta 111oda nigdy nie odpowie prawdziwen1u za-
tach tej spie,vaczki: miarowi spiewu.'' 

,Widzielismy 'v wyj~tku z gazety muzycznej wie- Lecz wyst~pienia koncertowe, ktorych dala cztery, 
denskiej o pani Oa1npi, ze Nien1cy przyznaj~c jej Pol- jakkolwiek swietne i ciekawe dla Warszawian, prze
sk~ za ojczyzn~, przys,voili jtb sobie dla jej rzadkiego ciez nic byly w stanie wykazac najistotniejszej zalety 
talentu. . . . . spiewu pani Can1pi, to jest spiewu dra1natycznego, po-

,,Nie b~d~ tu rozbieral obszernego i "rytra,vionego silkowanego akcy~ sceniczn~. Publicznosc pragnEJla 
talentu pani Campi; jej reputacya juz jest chlubnie widziec j~ w zywiole wlasciwszym jej talentowi- na 
us talon~ 'v roz1naitych pismach zagranicznych. Po- scenie. Ona sama '\vidac czula az nadto dobrze iz na
wiem tylko w og6lnosci, .ze glos jej S\vieiy, latwosc lezy jej to uczynic, gdyz slawa jej u obcych wzrosla 
'v przechodach , nie przygotowane lecz natchnione \vlasnie na deskach teatralnych; jako spiewaczka sce
ozdoby, a nadewszystko czucie pol~czone z skromno- niczna postano\vila, wybieraj~c siEJ znow do obcych, 
sci~, "rzruszaj~ najzimniejszego. Pierwsza jej arya 

1 
pozcgnac rodak6w i srodkami plastycznemi sztuki dra

spiewana po polsku, w kt6rej powitala swoj~ ojczyzn~, 1 matycznej wryc sifJ w i9h serca i pa1ni~c · na zawsze. 
· lzy sluchaj~cym wycisn~la. Powszecbnc okrzyki pu- Oto co m6wi w ty1n wzgl~clzie Tygodnik bfuzl;czny 

blicznosci S\viadcz~ ile na niej uczynila wrazenia. w Nr 21 , z dnia 20 \Yrzesnia 1820 roku. 
Wielka arya pana Gyro\vctz, spie,vana przez ni~ po ,Pani Can1pi 'v roli Amenaidy w operze Tankred 
wlosku, \Yszystkicb w zdumienie wpra,vila, co st\vier- Rossini ego, przedstawionej w jfJzyku polski1n dnia 1 () 
dzily po,vszechne i powtarzane oklaski. Mnicma1ny wrzesnia t. r. 
ze dzis na drughn jej koncercie publicznosc znajdzie ,Pani Campi uprzyjemnila nam cztery ,vieczory swo-
porEJ poznac dokladniej wielki jej talent." jeini koncertaini. Ale w operze, jako spic,vaj~ca aktor-

Otoz nieszcz~scie chcialo, ze "rlasniednia tego pani ka, nadlugo zosta,vilaposobie najprzyjemniejsze wra
Campi dostaJa chrypki; nie chc~c zas ocl"rolywac kon- zenia. Co za czucic! co za wyraz! jaka prawda! jaka 
certu, spic\vala jak mogla kawatin~ Bianchiego~ Oa- 1 zgodnosc z og6lemt 0 kon1pozytorowie kraj6\v mu
raffy, ary'1 ze skrzypcami l\fayera i poloncz Paera. zykalnych, t\vorzyc dziela dla podobnych spiewaczek 
Entuzyazm dla spie"raczki pon1imo tego byl ogro- jakZe warn 1nilo bye musi! Wy ich, a one wasz~ roz~ 
mny, i nie moina si~ ten1u dziwic. Pani Can1pi by- 1 przestrzeniacie slaw~ . Bez tej wzajemnosci sztu-
a pi<3r,vsz~ europejskiej slawy artystk~, ktora oprocz ka nie wzrosnie. Gdy jedno chce przewyzszyc, dru
wloskiego~ rodzinnymj~zykiem do wsp6lziomk6w prze- gie bywa skrzy,vdzone. Tak si~ dzieje we wszystkiem ... 
ma\viala. Mysmy dzisiaj zepsuci pod tym wzgl~dem, Nie b~cl~ tu rozbieral kazdego szczeg6lu; powiem 
bo sly zelisn1y nieraz jak IJOdobne artystki obce ro- tylko ze tego wieczora duch zgodywst~pil we wszyst
dem (naprzyklad pani Viardot Garcia i inne), nie wa- kich. Aktorowie i orkiestra byli jedn~~ osob~, aosta
baly si~ polsli:hn j~zykiem do polskich sluchaczow tnia arya Amenaidy z ch6rem powszechne sprawila 
prze1nawiac. uniesienie. Tegoi dnia pani Ca1npi miala szcz(Jscie 

Posluchajmy co Kurpifiski pisal o trzecim koncer- otrzy1nac w podarunku od Najja.sniejszego cesarza 
cie pani Can1pi, dnia J 3' wrzesnia tegoi roku. i kr6la, Aleksandra Igo, kosztowny fermoar bry lan-

,J ak na slotny dzien, publicznosc byla dosyc liczn~, towy. 
a pani Ca1npi przy czystym glosic. W powt6rzonej ,Z zalem przychodzi nam doniesc, ze pani Campi 
tego wieczora aryi 0 tuba parni~c'i, wzbudzila w slu- opusci wkrotce nasz~ stolic~." 
chaczach pierwotne wrazenie. W aryi z klarnete1n za-
dziwila ob zernosci~ glosu i latwosci~ \V przeplotach. V • 
Kawatina Rossini ego Swie.ZoScil1 kompozycyi, pi~knem Jakoz istotnie opuScila Warszaw~, udaj!JJC si~ do 
instrumentowaniem, anadewszystko wdzi~cznym Spie- Wi~dnia, wpr~6d jednakZ~ zwidzila Berlin i Prag~, 
wem, wszystkin1 trafila do s1naku. W waryacyach na gdz1e wyst~puJ~C w tych m1astach kilkakrotnie na sce
Spiew Benjamina z opery JOze( w l!.f5zjJcie (Mehulaza- nie, doznawala zawsze najchlubiejszego przyj~cia. 
pe,vne), l)Okonala szczfJsliwie zadziwiaj~ce trudnosci. W roku 1822 widzimy pani~ Campi znowu w Mo
~nawcy dostrzegli, Ze ~ompozycya tych w~rya.cyj nie nac~ium, gdzie spodziewala Si§ nowych dla siebie try
Jest bardzo na korzySc glosu. Jabym chCial Jeszcze umfow, lecz zapadlszy nagle na okropnl1 gorl1CZ~ 
dodac (lecz to nie ubliza w niczen1 talentowi pani Cam- I zmarla tamie dnia 30 wrzesnia 1822 roku. ' 
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Rozleglosc glosu pani Campi byla nadzwyczajn~, zakonser,vo,vany, tryll dokladnicj ·zy, wiQC lepszy, i 
bo od nizkiego G. dochodzila do F. nad trzeci~ doda- pod wzgl<Jdein 1nuzykalnym wiQcej od ttuntcj posiacla
tui~ g6rn~, czyli trzy oktawy pra\vie. Spie\v jej od- la grunto,vnych \viadomosci i uksztalcenia. J edyny 
znaczal siQ latwosci~ wokalizowania, tudziez niezwy- zarzut jaki pani Campi czyniono byl ten, iz spiew 
ki~ precyzy~ i czystosci~ intonacyi. CzQsto bardzo ·w6j zbytccznie obci~zala :fioriturami, przez co nie
por6,vnywano t(J spiewaczk~ z pani~ Catalani, a na- kt6rc n1clodye tracily niekiedy na prostocie i \vlasci
wct byli ta.cy co naszej rodaczce odclawali palm§ pier- 'vym sobic charakterze. 
'vszci1 twa, poniewai znajdowano iz glos jej byllepiej I 

• 

14.1\T BEBBOBT 
I\:ASZTELAN SANOCKI I .DOBROlVliL W XVII 'iVIEKU . 

Itzcczpospolita polska od konca wieku XV przed
stawia nam ci~gle walki przemoinych w }{raju ro
dzin, o pier,vszenst\"\70 w trz~saniu sprawan1i publi
cznenli. Od czasu rz~d6w Albrechta i Alcksanclra, 
'vidzilny kolej~ zdarzen wyniesienia si~ i upadki li
cznych rodzin, z kt6rych jednc byly u celu swych d~
z1losci, drugie tylko na zachceniach i pr6znych czQsto
kroc poku ·ach poprzestawac musialy. ;;tascy, G6rko
wie, K1nita ze swe1ni przyjaciohni, Mniszchowie, Za
Inojscy, byli na ostatnich szczeblach t6j drabiny, na 
kt6r~ \vielu si§ piQlo i wielu z nh~j spadalo. Nagle 
'vynic ienic si§Jana Zamojskiego do przewodniczenia 
'v sprawach rzeczypospolitej, 'vywolalo "' niekt6rych 
rodzinach niepohamowan~ zazdrosc, a \V nickt6rycb 
ch~c pokuszenia si~ o podobne przewoclnictwo. Do 
tych ostatnich nalezala w pocz~tkach XVI \Viekn ro
dzina Herburt6w. 

Pol~czona zwiE!zkami krwi lub malzei1st'v z najza
n1ozniejszcmi \V kraju rodzinami, a nawet z owy1n 
~'viecznikiein epoki, Jan em Zamoj. kin1, oclznaczajf!ca 
si~ zamilo,vaniem nauk i swiadomosci~ rzcczy kra
jowych, s~dzila si~ w prawie owladni~cia tej magi
cznej lascczki, za kt6rej poruszeniem 0 bracaly Si§ 
~ · prawy obszernego, zamoznego kraju. IIi torya \Yie
leby zyskala :p.a szczeg6lo\vem obrobicniu dziej6w 
tej znakomitej rodziny, z posroclka kt6rcj wyrasta po
stac J ana zcz~snego llerburta, chor~zego l\YO\vsldego 
i kasztelana kamienicckiego, postac, przyznac nalezy, 
nadzwyczaj interes11j~ca, a dot~d nalezycie nie znana. 
()w grozny przeciwnik cliabla Staclnickiego, 6w czyn
ny ucz~stnik rokoszu Zebrzydowskiego, 6w wiQzien 
w Krako"rie, O\V pretendent do Siedmiogrodu, 6"' za
\VZi~ty nieprzyjaciel jezuit6,v, a 'vrcszcic dobry jak na 
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owe czasy pocta, godzien pi6ra kt6reby caly a burzli
'vy zy,vot jego w nalezytem swietle oczo1n naszym 
przecl ta,vilo. 1\Iy nie i§gamy tak wysoko, praca to 
za ci~ika nanasze ramiona; chcemy tylko przecl tawic 
pokr6tce zaslugi ojca jego, nie tak wpra,vdzie glosne, 
ale }{to wie czy nic poiyteczniejsze dla kraju, chcemy 
pobiczne1n opi.·aniein g16wnego siedliskarodziny Her
burt6'v pobudzic pracuj~cych nad naSZf1 history~ do 
sl{re~lenia obrazu o obszerniejszych ramach. t) 

Jan 1/erhurt l{asztelan sanocki, starosta przemysl
ski i moscicki, a poprzednio poclkomorzy przen1ysl
ski, byl synem ~1ikolaja, wojskicgo kamienieckiego. 
Herburtowie nie musieli bye w laskach u Nicsieckiego, 
bo bardzo kt6tko o nich wspomina, nie zastana,viaj~c 
si§ wcale nad szczeg6lami nietylko prywatnego ale 
i publicznego ich zycia. Znakomite pod6\vczas 'N kra
ju zajmowal stanowi ko Jan Tomasz Korczak Droho
jowski, staro~ta przemyslski. Zygmunt August 'vielce 
go IJOwazal dla jego obszernych 'viaclomosci i przy 
dworze S\voim rad \vidzial. Z siostrf1 tego Drohojow
skiego, l{atarzyn~, ozenil si~ Jan Her burt i szwagier 
'vpro,vadzil go w zaw6d publiczny. 

Coraz 'vi§c6j czuc si~ dawala potrzeba przelozenia 
zbioru pra\v na j~zyk polski i dokladnego ich upo
rz~clko\\rania. Og6l czul t~ potrzebQ, a pracuj~cych 
okolo zebrania praw w jedn§ porzt1dn~ calosc pos~
clzal zawsze o jaldes zle ch~ci. Wiado1no bardzo do
brze jak wiele przykrosci doswiadczyl Jan :.Easki, ar-. 
cybiskup gniezniet1ski i prymas kr6lcst\Ya, za sw6j 

1) Szczcguly ·w tym nxtykulc przytoczone czcrpalismy z nast~· 
puj~cych dzic~: Nicsiecld, berbarz; Czacki, 0 prnwnch Htewskich 
i polskich; Bentkow&ki, Historya lit. pol.; Pami~tniki snndomier· 
skier. 1830. 
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statut polski, ajeduak byl to pierwszy porz~clny zbi6r, 
kt6ry za poclsta\Y§ "rszystkim inn)1.n posluzyt J a
ko b PrzyJusld, })isarz zie1ni prze1nyslski~j, pol\usil 
si~ takze o zaszczyt kt6ry ciernistetni kolca1ni doj~l 
~askiego. Dzie,vi~c lat pracowal nad swem dziele1n, i clo
czekal si~ tego, ze wi~ksz~ cz~sc wydanych egzemplarzy 
J)rzed koscioien1 spalono. Ex-l\si~dz i r6zno\vierca pi
sal w duchu swcgo przekonania, i nie<losc na te1n, 
po,vazyl siEd jeszcze. dodawa6 swoje ko1nentarze i ob
ja~nienia., kt6re daly tyLko pow6d do spor6"\v. Po\vta-
rzamy wi~c ze niezmiernie czuc si~ dawala l)Otrzeba 
dokludnej w tym 11rzedmiocie pracy, i konstytucya 
z r. 1562 ustano"rila delegacy~ do zebrania, uporz~d
ko\vania i przelozenia na j§zyk polski statuto"'"- I{il
komiesi~czna praca wyznaczonych przez konstytucy~ 

· delcgat6w nie oclniosla zadnego skutku, bo mozni pa
nowie, ktorym wiele na tern zalein1o aby d.robniej
sz~ szlachtEJ i mieszczan w niewiaclon1osci praw utrzy
mac, starali siEJ udarcmnic wszelkie usilowania, nie
zbyt widac gorliwych 'v dope!nieniu obowi~zkow koin
missarzy. Wtedy otwarlo si~ wyborne pole zyskania 
sobie popularnosci w narodzie, ktory chcial aby sta
tut og6lowi byl przystEJpniejszy, a czul .ie in teres Ina
gnat6w najwi~ksz~ do tego byl przeszkod~. Zrozu
miar to dobrze Jan Herburt, wowczas glo\va rodziny, 
dziedzic o~Tego slawnego p6zni6j Dobromila, i z zapa
le.m chwycil si~ tej sposobnosci, ktora mogla go 'vy
niesc nad innych i cloprowadzic z czase1n do owej 
\vielkosci, o ktorej Herburtowie n1arzyli. Og!osil wi~c 
ze sa1n zajmie si~ zebraniem, u!ozenie1n i przetluina
czeniem statut6w, i zapewniwszy sobie stosown~ po
moc, zaj~l siEJ przy1)rowadzenien1 do skutku swych za
miarow. Potrzeba bylo zelaznej wytrwalosci \V po
stanowieniu, aby nie zrazic siEJ trudnosciami zewsz~d 
spoty kane1ni. 

Prawie wszyscy magnaci 6\vczesni oclsun~li si~ od 
Herburta, szydz~c z jego zamiaru lub okazujf1C ja,vn~ 
nicch§c, a natomiast Dobromil zapelnil si~ drobniej
sz~ szlacht~, spiesz~c~ zlozyc hold czlowieko,vi, kto
ry potrafil si~ wyniesc nad swoje polozenie. 

Pod naciskiem jednej, a z poparcie1n drugiej par
tyi, spieszyl Herburt z \vykonczeniem swej pracy, tak 
dalece ze niespelna w szesc micsi~cy zbi6r byl przy
gotowany, i autor zwolal zjazd szlachty, w celu poda
nia uwag nad przygotowanem dzielen1. Obszerne do
br~milskie wlosci nie wystarczaly na zy,vienie zebra
nej szlachty; w d'v6ch dniach zjedzono wszelkie za
pasy, "\vys~czono wszystkie beczki win a i miodu, o·b
nosz~c na r~kach, wsr6d cifbglych '\Viwat6w, autora sta
tutu. Czy robiono jakie uwagi nad statutem, czy Her-

• 
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burt z nich korzystal, nie jest nam wiaclon1o; dose ~e 
pier,vszy zbi6r, porz~dkie1n abecadla ulozony, wy
szedl·w Krako\vie u ~azarza Andrzejowczyka r. 1563. 
Za te1n pierwsze1n wydanic1n pospieszyly nast~pne, 
dokouane "'tV latach 1567-15 70 w Krakowie, r. 1597 
w Zan1osciu, w latach 1620 i 1693 w Gdansku, r. 1693 
'" W arszawie i r. 17 56 'v Lublinie. 

Pier,vsze wydania statutu byly w j~zyku laciil
skiin, a t!umaczenie na j~zyk polsl{i, z polecenia Zy
gmunta Augusta dopclnione, wyszlo dopiero w Kra
kowie r. 1570. Sejm \vyznaczyl komn1issy~ do rewi
zyi wydanego zbioru praw, ale niech~c moznych nie 
dopuscila a by otrzymal sankcy~; rewizya nie przyszla 
do skutku, a zatem i dzielo samo nie naby!o potrze
bnej powagi. Pomimo tego jednak do czasu wydania 
Voluntinum legunz bylo w powszechnem uiyciu. Her
burt zrobil swoje, a ze praca jego nie by!a naleiycie 
ocenion~ i przyj ~t~, nie jego w te1n wina. Powiedzie
lismy jui ze ci wszyscy co starali si~ o uporz~dkowa
nie lub \vyswietlenie znaczenia praw, nosili koron~ 
ciernio\v~. N osil j~ i Her burt cllugi czas, a nie byl 
ostatnim kt6rego niech~c i zawisc za gorliwe sluze
nie dobru publicznemu dotykaly. W szak i Andrzej 
Zan1ojski, ka.nclerz wielki koronny, przez sejm repre
zentuj~y caly nar6d, mial polecone ulozenie pra\v 
zgodnych z potrzeb~ narodu i duchem cywilizacyi. 
Znakon1ity m~i poj~l 'vainosc powierzonej sobie pra
cy, przybral do pomocy ludzi odznaczaj~cych si~ naj
lepszen1i cl~znosciami, pracowal z nin1i dnie i noce 
i przyni6sl narodowi ksicg~ JJraw wyzsz~ nad wiek, 
sta-\vi~c~ go odTazu w rz§dzie pa1l.stw ucywilizowa
nych. Lecz nar6d, a raczej moini jego przedstawiciele, 
\Y tr,vodze o wlasne przywileje i docho dy, rzekli mu: 
Scho,vaj sobie t~ ksi~g~, my wolimy nasz dawny bez
lad; nam tak dobrze trzymac lud wicjski w wi~zach 
podda11st"ra, mieszczan w oddaleniu od swobod. Na
sze korzysci, to najlepsza ksiEJga naszych praw. 

Andrzcj Za1nojski bolalnad zaslepionyrn llaJ."Ode1n, 
potem }Jrzeniosl si~ 'v sln .. omne wiejslde zacisze, zo
stawiajf1C potomnosci s~d o dziele, co stanowi naJ
'vznioslejszy jego pomnik. Z niem stanie on kiedys na 
kartach bistoryi obok wielkiego Jana Zamojskiego 
i 1)owie: Chcialen1 cien1nym otworzyc oczy, ale laska 
Boia nie byla przy nicb. 

Herburt cieszyl si~ przynajmniej })Opularnoscif! J)O: 
mi~dzy drobn~ szlacht~; Za1nojski nie Inial i tej po
ciechy, bo nawet zagonowy szlachcic, orz~cy san1 
wlasn~ skib~, oburzal si~ na mysl, ze cblopka bez 
obrazy pra,va moze zostac jego synow~. 

Popularnosc ta jednak nie wyszla na dobre Her-
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burton1. Jan, czlo\viek spokojny, przyjmo,val oznaki 
braterskiej czci z scrcem pelnem 'vdziEJcznosci i uie 
uzy"'al wply,vu swego na dogaclzanie an1bicyi lub 
prywacie; ale syn jcgo, mlodzienicc butny, z 'vyobra
zni~ gor~c~i niespokojn~, 'viclz~c tltuny szlachty oble
gaj~ce Dobro1nil, czekaj~ce skinienia Ilerburt6w, 
'vzr6sl w dumEJ i po,viedzial sobic: Ja main na za,vo
Janic tysiqce szabcl, jam pan; kt6z osmieli si§ ze mn~ 
1nierzyc? Czy na dobre wyszlo mu to zaufanie 'v S\Yej 
n1ocy, nie nasza rzecz roztrzfbsac; zawszc jcdnak gdy-

• 
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nanie, ze jak rodzina ksi~z~t Ostrogskich zan1ozn~ 
byla w bogactwa, tal{ Hcrburt6'v 'v rozum. 

Nie iccki powiada ze Jan IIcrburt zyl jeszcze ro
ku 1576, nie przytacza jednak daty jego zgonu. To 
pc,vna, ic nie dozyl o"'YCh sla,vnych nieporo~umief1 
fainiljnych, skutkiem 1tt6rych szwagier, jego Droho
jowski, starzec 70letni, napadni~ty we wlasnc1n mie
szlnlnin, "' ucieczce na cmentarzu kopi~ w piersi ugo
clzony zgin~l. 0 byd"r~j z braten1 przyrodnim \Val en~ 
tyn1, biskupem przemyslskin1, pocho"'ani s~ v-.r koscie-

• 
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Jan Herburt. 

by uic ta popularnosc Herburtow, nabyta uczciw~ za- J le parafialnym 'v Irulsztynie, gdzie na nagrobku Ja· 
slug}!, ani krwawe zajscia zc Stadnickien1i nie przy- ua 'vyczytac jeszcze moina taki uapis: 
szlyby do taliich rozmiaro\\', ani rokosz Zcbrzydow
~kiego nie m6g:tby byl urosc "T tal\~ sil~. 

Opr6cz statutu, Jan Herburt v-.rydal jcszcze w Ba
zylei r. 157 4 Ctonica site Poloniae COlllpendiosam 
rlesc1·iptionellt. Dopro,vaclzil on j~ do })ano"'ania Zy
gmLlnta I, a na,vet i z jego czas6w o niekt6rych rze
czach "·aznicjszych 'vspomina. Praca ta zjednala 
Hcrbnrto"·i imiEJ uczonego i utr,valila og6lne przeko-

• 

• 

'lV poselstwiech w cuclzich st7·onach-Poe·polit1j rzeczi 
Sluzil--thes:: do JJ'1·anczyei jezdzqc dlia iei pieczy 
Y do Szweczyei thes:-i piorem iPi slu::il 

J:>isqcz -wie.le P7'(J-CZ!J uzy1. 

Siawa i dla cznoth jego-czini ·nie8mie1·telnim, 
w niebie dozywoczyie tlrym zyje skazitelnim . 
Potomkom obra:: twar::i tu s ksztaltem zostawil. 
lr pismach ito su·ych poslugach cznoth wzorem byl. 

• 

• 

• 
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Rodzina Herburt6,v, poprzednio osiecllona 'v Szl~
skn, przenosz~c si~ okolo roku 1380 na Rug, na pa
n1i~tk~ dawnej S\Yej szl~zlriej posiadlosci nazwiskicn1 
r~,el ztyn, zalozyla zamek i 1niasteczko i naz\vala je 
FulB'ztynem. Pozniej, gdy rozroclzeni Herburto"rie 
przcuosili si~ \V inne siedziby, Stanisla'v Her burt ka
sztelan lwo'v ·ki, syn Jana (S,vicrcza) uzyskal w ro
ku 155() przy"rilej Zygmunta Augusta, doz"ralaj~cy 
1nu l)rzcistoczyc 'vies Dobron1il na n1iasto. Ten Sta
nisia'v mial cork~ za Janeln Sieniawskiln \VOjewod~ 
ruskiln i syna Piotra wojcwocl~ podolsklcgo; po1ni
n1o to jednakzc, skutkie1n zapewnc jakiches uklad6w 
fan1ilijnych, Jan Herburt kasztelan sanocki, zbicracz 
praw polskich, tal si~ wlascicielem Dobron1ila, gdyz 
niez[VNodn~ je t rzecz~ ze szlachta zjezdzaj~ca si~ dla 

· podania swych uwag nad statutem przyj1nowan~ byia 
w Dobro1nilu. 

Za1nck dobromilski znany byl: jeszcze przed przy
'vilejenl Zyg1nunta Augusta zamieniajf~:cym Dobron1il 
na n1iasteczko, ale z budowany na skalach \V miej~ cu 
<lziki61u i pontn·ein, byl zanicdbany i opu ·zczony. Po
danic niesic zc Jan Her burt, zosta\v~ zy \vlascicic_ 
le1n Do bromila, polubil niezn1iernie 6'v ponury za1nek 
i postano,Yil przylJro"'adzic ao do naj:·,yictnicjszcgo 
stanu. Gdy raz porankiem wyszedl po1ni~dzy skaly 
ukladac plany przeistoczenia zan1ku, spostrzegl na 
jednej ze skal siwego starca, przypatruj'bcego si~ "'scho
dz~ceinu slo!1cu. Herburt zblizyl si~ do niego i po-
zch~owil uprzejn1ie. Starzec przezegnal go ln·zyze1n 
~"i~tym i rzcki: 

- Janie, vvidzisz 'vschodz~ce slo!1ce? Patrz i slu
chaj! I \Yasze slonce zejdzie, i \VY jak siw·e orly ugnie
.Zdzicie si~ na tych skalacb, i "ry jak oni wzniesiecie 
si~ pod niebio a. Orly w or low siEJ zatnieni~ i s'vie
tniec bEJdziecie do}J6ty, clop6ki orzcl na S'\\'oje plemi~ 
zbrodniczej nie podniesie r~ld. Janie! patrz i sluchajl 

Zdumiony Her burt chcia.l uj~cstarca za rEJk~, chcial 
go poprowadzic za sob~ w gi~b' zan1ku, ale gcly si~ 
obejrzal za siebie, juz starca nie bylo, tylko echo 
'v .skalach })01vtarzalo: J aniet })atrz i sluchaj! 

Z podania tego urosla legencla o Herburtach prze
Inieniaj~cych ·iEJ "' orly, i do do dzis dnia lucl po,vta
rza, ze dop6ty rodzina Herburt6w istniala, dop6ki je
den z nich nie zastrzelil orla gniezdz~cego si~ na ska
:tach. ~iy inaczej rzecz t~ rozun1ie1ny. Nie mozna za
przeczyc ze t'v6rca statutu byl czlowiekie1n prze\vi
duj~cym i marz~cym o wynie ieniu s'vej rodziny. V.l szy
stko co robH~ dla zjednania sobie popularnosci " r na
rodzie, do,voclnie nas o ten1 przekony,va. 0 branie na 
si€dzib~ zamku, kt6rego samo polozenie 'vsrod skal 

' ICsJ~(jA s,viA.T.\.. c z. I. R. Vlll. 

czynil go niedost~pnym 'vszelkhn napasciom, bylo 
tal~ze odpowiednic tyn1 za1niaron1. J ako czlo'\viek gl~
bokicgo rozumu, przewidy,val zc tylko podniesienie 
r~ki na wlasny kraj 1noze str~cic jcgo roclzinEJ z przy
goto,vanego piedc tam; i kt6z wi~c zar~czy, ze pod 
postaci~ cudo"rnej legencly nie chcial zostawic po
toinkom swoim upo1n11ienia, aby siQ strzegli tego, co 
on za niechybny upadek l)Oczyty"ral, i co, niestety, na 
wlasnym jego synu sprawclzilo si~? 

Odbieramy wpra,vclzie legendzic najpoetycznicjsz ~ 
jej cz~sc, cadownos6, ale zyskuje na tern pra,vda hi
storyczna i t-~v6rca statutu w 'vyrazniejsze1n jeszcze 
sta,via si~ nam swictle. · 

Staro,volski, tnvoclz~c si~ podobic11st'ven1 imion,tak 
pomi~szal Herburt6"r' ze teraz dociec trudno co rze
czy,viscie kt6remu przypisac nalczy. Gdyby Nie, 'ie
cki byllaskawszYJ.n na t~ rodzin~, daloby si~ jeszcze 
dojsc '\v~tku; ale c6z kiedy on o Janie Szcz~snym IIer
burcie, synu J ana ka ztelana sanockiego, najglosnh~j
szyn1 na O'\Ve czasy a'vanturniku, tylc mial clo po,vie
clzcnia, ze 'v Moscicach 'vydzielillan pola ojcon1 do
Ininikanon1. Nien1a zadncj w~tpliwo~ci ie za czas6w 
roko ·zu ZebrzyclowBkicgo Dobro1nil byl 'v posiadaniu 
Jana 'zczEJ ·nego Hcrburta, uo,voclcm tcgo s~ n1alo
wania zamko1ve, kt6re ponizej opisze1ny; ale jakze 
zn6\v z te1n pogodzic 'viaclo1nosc za\vart~ \Y Siarczy11-
skim (Obraz wieku Zygmunta III), ze Szcz~sny Her
burt, syn Mikolaja chor~zcgo lwo\vskiego, a sa1n nie 
po iadaj~cy zadnych tytul6w, zalozyl 'v Dobromilu 
clrukarni~, sprowadzil clo niej J ana Szelig~ i 'vytloczyl 
'\V nicj 'v r. 1612 po raz pier'v zy kronik~ Winccnte
go ICacllubka, a dalej Dlugosza i roczniki Orzechow
sl\icgo? Pon1imo w ·zelkie a troch~ naci~gane dov\ro
dy, nie je tesmy ~a zdaniem Siarczyn kiego. Wia
cloino bardzo dobrze ze Jan Szcz~ ny Herburt po ia
dal wysol{ie 'vyksztalcenie umyslowe, pisal dobre 
wiersze, 1vydal 'v J{rakowie r. 1509 (przecl zaloze
nietn drukarni \V Dobromilu) Locorunl de fide JJolo
noru7n i zostawil r~kopit> pod tytulem Praklyka 
Rakuska; dlaczeg6z 1nialby bye inny Szcz~ ny Her
burt uczony, zakladaj~cy 'v cudzej wlosci clrukarni~? 
G16,vnie opicramy si~ na tern, ze niepodobna a by czlo
nek rodziny Herburt6w, i do tego jcszcze uczony, nie 
po iadal jakiego urz~clu (a podlug Siarczynskiego nie 
mial zadncgo), i ze zn6w ten sam Siarczynski utrzy
muje, iz syn Jana Szcz~snego Herburta 'vydal w ro
ku 1613 iVattk§ Dohronlilskq i clruko,val j~ w Dobro
milu. 

l{t6rykolwiekb~d.Z jednak z Herburt6\v zalozyl dru
karni~ i Sl)rowaclzir do niej J ana Szelig~, kt6rykol-

4 
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wiek wytloczyl tak pozyteczne dla kraju dziela jak 
kroniki Kadlubka, Drugosza i Orzechowskiego, za
wsze on wystawil trwaly pomnik Dobromilowi i jego 
dziedzicom. 

Zamek dobromilski, przerobiony przez J ana kaszte
lana sanockiego, stal si~ siedliskiem syna jego, kt6-
ry ozeniony z Elzbiet~, a podlug Siarczynskiego z Zo
fi~ 1rsi~zniczk~ Zaslawsk~, przyczynil si~ niemalo do 
jego swietnosci. 

Przytoczymy tu opis malowail wewn~trznych tego 
za1nku, kt6re dadz~ wyobrazenie nietylko o zamo
znosci jego pan6w, lecz takze o ich sposobie n1yslenia. 

. R~kopis drukowany w Pami~tniku Sandoinier
skim tak te malowania opisuje: 

Najprz6d nade drzwiami wymalowane s~ cztery wie
ze tuz obok siebie; ale kazda innego koloru. Pit3rw
sza cze1·wona i napis nad ni~: f{osciol p1·acy. Na o
knach tej 'viezy wymalowane s~ z jednej strony roz
maite rynsztunki wojenne, a z drugiej 16 ksi~g z na
st~puj~cemi nazwiskami: Piasko {?), Anonimus, J(a
dluhek, Dt~tgosz, Miechowita, Aeneas Sylvius, Pi
colonzineus, Lodovicus, Decius, AfaTtinus Dromel'us, 
Michael Ba~ris, Philippus Calimac!tus, Laski, Gre
quinus, Jakuh P1·yluscius, JJ1etryka P1·zywileje ko-
1~onne, Pakta. 

Druga wieza biala, napis nad ni~: f{osciot cnotg, 
ana oknach napisy: Sejmiki, Sejnzy, Rokosze, Zja
zdy, Legacye, Wojny, Granice, Pospolite 1·us:enia, 
P1·zyjacz'elslcie pob·zehy, Rokz~ Jednania, J(onwoka
cye, Trrybunaty. 

Trzecia wieza niebieska,napis nad ni~ J(osciot sla
wy, ana oknach napisy: Szlachcic'i,cnotliwy, godny, 
mqd1'y, poboiny, sprawiedliwy. Bote go btogostaw! 
Mgtny, p1·zedni, sp1'alony, nzilosnik ojczyzny,~sla
wny. 

Czwarta wieza sza1·a, napis nadni~/{osciol zazdro
sci, a na oknach malowane r6zne gadziny, obr6cone 
pyskami ku kosciolowi sla'\vy, z kt6rych kazda 'vola 
na tych co zaszczytnie sluz~ l\:rajowi, jedna: Prywata, 
druga NiespokojnosrJ, trzecia Buntownik, czwarta Fac
tz·osus, a na ostatku zaba skrzeczy Rokoszanin! 

Po lewej stronie tych wiez albo kosciol6w 'vyma
Iowani s~ z herban1i swemi ci wszyscy, kt6rzy przez 
te koscioly przeszli, poczf1wszy odr. 700 do r.1600 1). 

Po lewej wymalo\vani s~ ci kt6rzy do tycb kosciol6w 
id~, a mianowicie: pan wojewod.a krakowski 2), pan 

' 

1
) Musiala bye znaczna liczba wymicuionych os6b, kiedy au

tor rfJkopisn ich nic zamiescil. 

2) lvfikol'aj Zebrzydowski, g!6wny przyw6dzca rokoszan6w. 

wojewoda rawski 1), ksi~zEJ Radziwill 2), Her burt Sta
nislaw, Branicki 3), Rozrazewski, Smogulecki, Mor
ski, Taszycki, Zielenski, Kopycinski, Chocimirski, 
Por~bski, mlody Kazimirski i t. p. l{azdy z nich jak
by do potrzeby (boju) z mieczem dobytym. Za nirni 
id~ troszk~ opodal w tymZe rz~dzie pani wojewodzina 
krakowska !) i pani Herburtowa, a z boku Cikowski 
podkomorzy krakowski, Por<JbSl{i wojski krakowski, 
Herburt chor~iy, Oraczowski pisarz krakowski, Zy
gmunt Niszczycki 5) i t. d. .. 

Nad wszystkien1i czterema wiezami takie wiersze: 

Przez cnoty wrota, 
B~di gdzie mieszka cnota, 
Tu jej slawa wieczna, 
Tu zazdrosc bezecna. 
Cnotliwego stopy, 
Nje min~ tej tropy 

W chodz~c do izby po prawej r~ce namalowany jest 
obelisk (baszta ), zaostrzaj~cy si~ ku g6rze, a na nim 

• nap1s: 
Na 'vieczn~ slawEJ prawobtonz·om 6) samym, domo-

wi i potomkom ich. 
Obrof1ce prawdy, 
Warn slawa zawdy, 
Wam i nagrody, 
Wam i ozdoby, 
I wnszc domy, 
Znakiem 'vidomej 
Cnoty, godnosci, 
I poboznosci .. 
P6ki swiat slynie, 
Tawas nie minie! 
Tu malowany, 
Warn postawiony, 
S~up He zloty, 
Dawnej roboty, 
I marmurowy, 
I porfirowy, 

1) Zygmunt Grutlzinski, hcrbu GrzymnJa. 
2) Janusz. 
3) Miccznik koronny, stn.rosta chfJcinski i lelowski. 
4) Dorota z Herburt6w Zebrzydowska. 
5
) Wszyscy wymienieni wyzej m~zowie byli najczynniejszymi 

uczestnikami rokoszu Zebrzydowskiego. Janusz Ra<lziwiB pod ... 
czaszy li tewski, obrazony o odcbranie 1nn starostw solcckiego i 
dudzkiego i oddanie ich Chodkiewiczowi, na zjeidzie w Lublinie 
obrany byl mn.rszaJkicm. Rozrazcwski kasztclan poznn.fJski roz-

' ' gnicwany o odm6wienie sobie pozwolenia na zalozenie ordynacyi 
krotoszynskiej, jcden z nn.jzawzi~tszych przeciwnik6w krolew
skich. Taszycki, zapalony r6znowierca, przyjaciel Szlichtynga, 
Schomana i Lubienieckiego. Niszczycki, glosny p6iniej przyw6dz
ca.Lisowczyk6w, wszystko to :figury, kt6rym tylko chwilowy za .. 
pal m6gl naznaczyc tak wazne stanowiska. 

8) Obrof1com pt·awa. 
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Zarazem stanie, 
Gdzic zechcesz Panie! 
A pi6ro godne, 
W cznsy pogodne, 

Po swiecie wszctdzic 
vYysiawiac bctdzie 
Tc 'vnszc cnoty, 
I cne przymioty! 1) . 

N a })rzeci"'legl6j scianie jest obraz wielki i na nim 
nainalo,vanc s~ oba wojska, J ego I\:r6le,vskiej Mosci 
i rokoszan6,v, przeciw siebie stojq,cc. Przcd rokoszo
wem 'vojskien1 jcdzie na koniach jed en za drugim rz(J
denl czterech ryccrzy, kazdy z dobyty1n tnieczem. Oso
by tc same kt6re naprz6d id~ do owych WYJ.lljenio
nych kosciol6,v. Pod "rojskicn1 rokoszowem takie 

• 
wicr~zc: • 

Tych bohntcrow, kt6rzy d1a pnnskicj swobody, 
Chcicli witlzicc-Gosciu widzisz tu urody. 
r.rwarzc nH\,]arz wyrazil, lccz znncznc przmioty, 
vYick przyszly wymnlujc i wiclkic ich cnoty 2). 

Na -:cianie przcci,vlcglej drz\vion1 s~ obrazy rozne, 
a 1ni~dz r okna1ui cesarza Rudolfa 3) i kr6la Albrech
tu -t) . an1 jegon1o6c 5) "rymalo"\\rany jest ad vic1un na 
przy kryciu tolu, u na tym san1y1n o brazic namalo
'yanc ~~ trzy slupy ka1nienne 0), rQcznildem albo 
tuwalui~ l)rzewi~zanc, z uapiscm JJrawdrg i pracq! 1). 

Nad oknami herby cl'va samcgo jcgo1nosci, a clwa jej
n1osci; pod herbami 'viersze: 

Przyjdq tc lata, 
Na konicc swiata, 

• 

Ze stan~ wr~ by, 
Za smoczc z~by. 
0f>trogskieh cny domic 8), 
W sla,vncj tej Koronic u), 

W twyru zacnym domu, 
Nie dasz wprz6d nikomu. 

1) I>otrzcbn. byJ o jakuajwi~cej zgromadza6 stronnik6w, nie 
szcz~dzono wi~c kadzidet 

~) Za.wiodly undzicjc, wiek przyszly nic przyznal zaslug tym 
co krcw· bratnirt na polach Guzowa przclcli. 

3) Podanic rodzinnc niesic, ze j eden z IIcrburt6'v w bitwic do
tad az do sam ego ccsarza Rudolfa Hn.bsburga i konia pod nim 
ubil, ale pojmnny i jnko WifJzien st~wiony, od tcgoz samego Ru
dolfa zycie mial daro,vnnc. 

~ 

4
) 'Yiadomo zc kr61 Albrecht nnjwi~ccj nadal' przywilej6w 

szlnchcic, z ujm~ innych stanow. 
0) Roztunie sict IIcrburt, ale kt6ry? zapcwnc Jan Szcz~sny. 
6) Bcz w::ttpienia trzy gal~zic Herburt6w. 
'l) ~rnknrnia dobromilska nzywala tcgo godla, 
8) Zona J ana Szcz~snego Herburtn. byJ'a cork~ Janusza ksi~

cia Znslnwskiego i Alcksandry Sanguszk6,vny, a ze Zaslawscy 
uzywnli tcgo samcgu herbu co j Ostrogscy, wiflC i tu duma kazala 
wymienic Ostrogskich. 

n) ICoronie polskiej . 

Pawl}zO 1) wieczna, 
Paw~zo \vdzi~czna, 

Tu miejsce twojc, 
Tu cnoty zdrojc. 
Sanguszk6w 2) rodzie, 
Rados6 'v swobodzie, 
Czasu klopotu, 
Podobicncs zlotu[ 

Po lcw6j stronie s~ talize herby Mozyrskiego i Mia-
skowskiego, z tyn1 napisem: 

• 

Tu w sz6stym rz(Jdzie 
Pamitttka. b~dzie 
Dw6ch cnych mlodzicnc6w, 
Jak zlotych wienc6w • 

Po prawej stronic w bok trzy slupy przewi~zane, 
z tym 'wicrszem: 

Prawda i praca, 
T a nie utraca, 
I nic oruyli 
W nnjgorszcj chwili. 

N a trzccicj sciaiue 'vymalowani s~ mi(Jdzy oknami 
nieboszczyk wojewoda kijowski 3

), pan starosta prze
mysl ki ~ pani~ t), a nad oknami obraz jako Imci pana 
hetmana pojmano. 5) 

Nicch juna scinna, 
Pysznic odziana 
BQdzic-a rnoja 
Z wolnosci zbroja, 
Niesic naukf2 
Nn. lcpsz~ sztuk~. 

W tym samym rz~dzic naprzeciwko namalowany 
jest wicnicc, a w nim k6lek pi(Jc. W pi6r,vszem k6l
ku napisano: Wasyl Szujski, w drugiem Zehrzy
dows/ci, 'v trzeciem Peroslo (?), w czwaTtem Spino::a, 
a w pi~tym wicrsze: . . 

Ozdoby swiatn! 
W tc nasze lata 
Czcz~ was czem mogct. 
Gdy si~ wspomog~, 

1) IIcrb IIcrburt6w, zwany inaczej paw~za (Nicsiecki). 
2) Powicdziclismy wyzcj zc matkn. pani Herburtowej byla San

guszk6wna. 
3) Konstanty ksi~z~ Ostrogski, pan wiclki, kt6ry za marszat

ka trzyma.l jcdncgo z wojc,vod6w. 

") Jan lim· burt l Katarzyna z Drohojowskich, rodzice Szcz~
sncgo. 

:.) Po niefortunnej bitwic rokoszanow pod Janowcm, Her
burt zc swoim odJzialem obr6cil sict przeciw nicnawistnym sobie 
Stadnickim. Najprz6d uj~l i uwi~zil Stanislawo. Stadnickiego, p6-
zniej snm od nich pod Przcmyslem ujftty zostal. Nie mozna wi~c 
wnosic inaczcj, jak tylko zc tu o tem pojmaniu mowa; a ze Her
burt mial wlasny oddzial zolnierzy, wif2c go zawsze z tego tytuht 
hetmanem mianowano. 

4* 
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Napisz~ potem 
In1iona zl'otem. 1) 

Dalej w ty1nze samym rz~dzie wymalowano trzech 
kr616~v polskich: Boleslawa Chrobrego, Kazmirza 
Sprawiedliwego i I\:.az1nirza Wielkiego, z takim napi
sein: 

Z dawnej pami~ci, 
• Dw6ch i czterdziesci 

l~zeczpospolita 2) 
ICr616w swych czyta. 
Z jaki~ przyezyny, 
I z jakiESj winy 
Trzech nicsie sciuna, 
Tu pytaj Pana. 3) 

• 
Naprzeciw kr616'v polskich wy1nalowano trzech ce-

sarz6w rzy1nskich: Juliana filozofa, l{arola W go i ICa.
rola V, z na pis em: 

Gosciu, powiedz co si~ stnlo, 
Ze tak dobrych kr616w mn.lor 
Rzym na sto osmuascie patrzy, 
Dobrych, ID!!drych tu tylko trzy. 4) 

Dah~j 'vy1nalowane jest miasto na morzu, z podpi
sem Wenecya, }Jod obrazem taki napis: 

Jato Polska starodawna, 
Wielk~ cnotl:1 zawsze slawna, 
Na weneckic paf1stwa slicznc 
Patrz~ i groc1y rozliczne. 
To n1i nic dzi w-lecz n1i trzcba 
l~z~du kt6ryn1 dotkn(J nieba. 
Nim obronilabyn1 KoronQ, 
Bylc cal~ w kazcl~ stron~. 5) 

• 

Na ostatku w k~cie wymalowane s~ 'v trzy rz~dy 
tlzieV\ri~c os6b, z kt6rych jednym jaszczurki z ustid~c, 
drugim do uszu lez~, a jeclnemu w clrugin1 rz~dzie do 
g~by i rlo uszu. Mi§dzy niemi taki napis: · 

Bezecni nntnralistowie, 6) 
Ten plac o was swiatu powie. 

1
) Jak szumnie por6wnany Zebrzydowski z Szujskim i Spinoz~! 

2) I wowczas juz wnoszono ze Polskn. ocl Y\o·iekow byla rplit~, jak 
teraz utrzymuje w dziele swen1 J\foraczewski. 

3) Pana zamku, Ilerburta. Nader cickaw~ charaktcrystykrt 
czasow i os6b jest powyzszy szczeg6t Jawnie oknzujc si~ jakic 
zywio1'y przcmagaJy '" s~d<tch ludzi kicrujq,cych owcmi malowa-. . 
n1am1. 

4
) Zdania tego nic wyrzekliby si~ i nn.jzapalcnsi filozofowie 

z korlca xvnr wieku. 
5 ) Wyrazy: lccz mi trzeba rzt!du ktoryxn dotk.u~ nicba, go

dnc zfotych liter; lccz c6z kicdy ci sami co jc tworzyli, nie mysJel.j 
niestcty o owym tak szczytnie poj(Jtym rzttdzic. Nic idziemy za 
zdaniem tych kt6rzy utrzymujq,, ze Zcbrzydowski poclniosl' bron 
dla utnvaleuja porz~dku w Polsce. Zbyt wiclc min! dumy i oso
bi stych nicchftd, nb y mu mozna przyznac podobnc :t:iaroia.ry. 

6) Zwi~zkowi zwali naturalistami tych wszystkich, kt6rzy si~ 
trzytnali partyi krolcwskiej. 

J ak sowy i nicdopcrzc, 
ICazdy 'v sieci cbytrze gmcrze. 

W Sparcic, wam powr6z zaplata, 
U nas, slawy wiecznu. strata! 

• 

Na te1n konczy si~ opis malowan; widoczna 'vi~c 
ie tylko przedsionek i jedna sala w podobny sposob 
byly odmalowano. Pami§tnik Sandomierski, dzis pra
wie clo rzadkosci bibliograficznych nalez~cy, wain~ 
przyslug§ '\vyswiadczyl historyi wydruko,vaniein rze
czonego r§kopisu. I malowidla i napisy 'vyja~niaj~ 
nam wiele ciekawych szczeg6l6\v z epoki 'v kt6rej, jak 
niektorzy utrzymujt1, wazyly siEJ losyporz~dku lub bez
ladu vv Polsce. Bye moze ze Zebrzydowski i iuni prze
'vodnicy zwi~zku rozszerzaniem r6inych 'vieBci zje
dnali sobic stronnik6w; nie przypuszcza1ny jednak 
a by cz!o,vick kt6ry powiedzial: Ja u.stqpi~ z karnieni
cy, lecz krolustrtpi z krolesttoa,'' m6gl szczerze my
slec 0 czelTIS vvi~cej, jak 0 prywacie. Vox populi naj
lepiej s~dzi czyny podobnych ludzi, a o"re odez,va
nie si§ jakiegos 1)acholka slowami Judasza w chwili 
gdy Zebrzydowski przepraszal kr6la: At·e Rabbi, "TY
bornie 1naluje charakter Zebrzydowskiego. 

Chociaz r~k01)is rzeczony nie podal nam daty 
owych lnalo,vaii, smialo jednak ntrzyinujeiny ze one 
po bitwie guzowskicj byly wykonane. Bit-vva pod Guzo
wein nast~pila dnia 6 lipca 1607 r., "\vojewoda kijow
ski tnnarlr. I u08, a \V napisie pod jego obrazem z"ra
ny jest nieboszczylriem. I nie moglo bye inaczej; w cza
~ie trwaj~cego rokoszu nie bylo czasu zajn1owac si~ 
podo bnen1i rzeczami, ale gdy z a1niary nie povviodly 
si~, gdy Z\Vit1zck upadl, potrzeba bylo \V podobny spo
sob podeprzec jego slaw~, zr6,vno~razyc opini~ publi-

• 

czn~. 

B~d~ co b~dz, przepowiednia tajen1niczego pielgrzy
ma, a raczej slow a m~dr ego J ana Herburta, spelnily 
si~ . Syn jego, obclarzony od natury wiell<ien1i przy
Iniotaini, uksztaJcony nad wiek, 111~zny, dzielny, od
wazny, po ojcu i po zonie dzied~ic obszernych wlosci, 
podui6sl r§k§ na w lasne gniazdo i z olbrzyma na je
d en raz star si~ karlem, a z ryccrza pro.tyn1 lupiez
c~. Nie d~\vignf1l si§ on jui wi~cej, a z nin1 r6d Her
bur tow, kt6ry 'v pol wieku po tych zdarzeniach wy
gasl zupclnie. Lucl utrzymuje ze ostatni z tego rodu 
zabir orla gniezdz~cego si~ na skale, i w tej zaraz 
chwili jedyny syn jego, ostatnia latorosl bujnego nie
gdys szczepu, nagle umart Lud tak sobie tiun1aczy 
legend§. Zarnck dobromilski, po o';voj s\vietnosci, po
dzielH: takic losy u padaj ~cej roclziny. ICilkakrotnie 
jednak stawii czolo oblegajq;cym goKozako1n za Chmiel-

• 
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nickiecro, a pozniej Szwedom, i oparl: i~ licznym 
szturn1o1n; nie 1n6gl jednakze oprzec si§ sile czasu 
ktory glowy najhardziej zych olbrzy1n6\v do st?p 
::3'vych ugina. Co si<J z niln clzicje, nie vvie:ny, ale Je
zcli jeszczc do dziB dnia wznosi poszc~crb1onc czolo, 

to n1ozna bye pcw·ny1n zc za lat kilka. lub kilkanascic, 
z post~pe1n }Jl':eJnys!otcyclt itlei jaki poton1ek Lcli-
1Y6w lub Topor6w przerobi go na. gorzelniq;, albo co 
naj,vyzcj na cukro,vni~. 

/ l11l o 1 z i J f "ie 11 ia r ski. 
• 

• 

KOBLENOYA. 

· Btarozytne to 1niasto otrzy1nalo 1ninno s'vc od po
lo.Zcnia przy splywie d\v6ch rzek, lVIozeli i Renu. Rzy
mianie z togo powoclu nazywali je Confluentes, z cze
o·o w nast~11st"'ie wiek6\v uro bilo si<J niemieckie Co
htenL NaleZalo ono kolejno do Lotaryngii, Fl'ancyi 
i Nietnicc, a w wielru XI cesarz IIenryk ll naclal je ar
cybi knpo1n Trewiru, kt6rzy opa ali je ~nura1:1i. '\V p6-
zniejszych czasach by,valo nieraz wulo,vni~ kr\~a

'vych zapas6w, oblegane przez Szwed6,v, Francuzow 
i woj ka cesarskie. 

Dzisiej~za Koblencya, w pol~czcniu z polozon~ na 
przeciwny1n (pra,vym) brzegu Renu twierdz~ Ehren
breitstein, liczy okolo 30,000 micszkaiicow, jest miej
scem o bronnem 11ierwszego rz~du, stolic~ najbogat
szej prowincyi pruskh~j tegoz nazwiska i jcclnym z punk
t6\v .~rodkowych handlu calego Z\Vi~zku celnego. 1\fia
'" to, zabudo,vane w og6lnosci bar<lzo starannie, posia
da n1n6stwo g1nach6w goclnych u'vagi ze wzgl~clu na 
urchitekttu·~ lub przywi~zane do nich wspo1nnienia hi
storyczne, z kt6rych kilka tu wy1nienia1ny. 

W 'vidlach utworzonych ze zbiegu Renu i Mozeli 
lezy kosci6l z"rany Custor, budo,vla ~tarozytna, sza
no,vna SV{tb cla,vnosci~, ktor~ nicpoj~tyu1 wybrykiem 
'v ostatuich latach pon1alowano na czcr\vono. W tej 
to ~hri~tyni 'v L~ stuleciu zebrali si<J trzej synowie 
Lud,vika ~agodnego, ella podziaiu dzicdzictwa J{arola 
Wielkiego. Tu s'vi~ty Bernard WZ)'\\ral do krucyaty, 
tu wre zcie kilka odbylo i§ koncyli6w. Naprost ko
sciola znajclnjc sig dose niepozorny wodotry 'k, godny 
jednak u'Yagi z po,vodu dw6ch na tepnj~cych napi-

Rok MDCCCXII 
P~uni~tny ka1npani~ przechv l{ossyanom, 

Pod profektorate1n Julin~ za Do~an. 

• 

\Vidzialc1n i zat,yicrdzilenl. 
l{onuncndant rossyjski 1niasta ICoblcncyi, 

General Saint-l)riest. 
· l)nia l .tycznia 1814. 

Przyznac nalczy iz general Saint-Priest dowcipnic 
zaiarto,vac u1nial z pr6znosci s'vych poprzedniko\Y. 

Ko ~ci6l' sw. Florentyna, w kt6ry1n Francuzi zalozy Ii 
kiedyB 1nagazyn furazu, jest takic gmachcn1 bardzo 
starozytnym, \V tylu bizantyj kim; za luguj~ 'v niln 
na wspomnienie a1nbona, chrzcir ~nice z dQbo,vcmi 
rzezba1ni i pi§kue malo,vania na szklc. Kosciol N aj
swi§tszej Panny Maryi, polozony w wyzszej cz~~ci m~a~ , 
sta, godnYJ.n je.t uwagi tylko z powodu wysokosc1 
swych 'viei. 

Obok 1no tu pontonowego przez Ilcu, \vzno~i ::;ig 
tak zwana l3ttJ'{5', da,vny palac arcybi ·k~pi. Niegdy ~~ 
sieclziba arcybiskup6'v tre"'ir kich, hrab16w Pro\van
cyi i Artois, p6zniej przez :Francuz·6'v z~In.icniony .na 
koszary, sh1zy on dzis za mieszkan1c ks1~ciu vruskie
Inu, bratu kr6la panuj~cego. Zamek nO'\\'Y, zbudo,va
ny w koncu zc. ·zlego . tulecia, wy~luza r6wnolcgl.c do 
rzeki w panial~ sw~ fasad~, ozdob1on~ kolumnam1 po
rz~clku jof1skicgo. 

Koblcncya, zaciesniona mi~dzy Renem i lviozcl~, 
w przcsliczne1n poloieniu, pomhno ladnych s'vych do
mow Inalo"~anych na niebie. ko i J:'OZOWO, llla jednak 
poz6r dose s1nutny. Je t to przedewszy~tki6n1 1nia~ to 
garnizono,ve, 'v kt6rem Prusacy zbyt liczn~ utrzyinn
j~ zalog~, nadajqc n1u tym sposobe1n charakter prze
waznic 'vojo,vniczy. 

T'vierdza Ehrenbrcitstein lezy, jak wspon1nielismy, 
na brzegu pra-\vym czyli niemieckiln Rcnu (bow Kob
lencyi 1n6wi~ je zcze: brzeg francuzki, brzeg niemie
cki). 'Vzno i i<J ona na skale granitow6j, nutj~cej 
365 st6p wysokosci. Ze szczytu jej :Francuzi \V roku 
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1794 bombardowali Koblency~, btJd~c~ wtedy punk
tern zbornym emigrant6w i ogniskien1 anti-francuz
kiej koalicyi. Prusacy na fortyfikacy~ tej warowni wy
dali przeszio 15 millionow talarow. Magazyny jej mo
g~ wyzywic 10,000 ludzi przez lat dziesi~c, a 400 
dziai ci~zkiego kalibru broni zewsz~d przyst«Jpu. Znaj
dowala si~ tu niegdys slynna armata, odlana \V Frank
furcie r. 1528, mog~ca WJrzucac na odleglosc dw6ch 
mil kule 160 funtowe, kt6r~Francuzi r.l799 przenie
sli do Metz. 

Z wysokosci Ehrenbreitstein widok jest zaclr,vyca-
j~cy. Pokryte zieleni~ wyspy Nlederwerth i Gras
werth; mosty przez Ren i Mozel~; dalej I{oblencya roz
siadla mi§dzy dwiema rzekami, mieni~ca Si'd W bar
wach r6zo,vych, bialych i niebieskich; za rzekami ob
szerna r6wnina, zasiana malowniczo porozrzucanemi 
'vioskami; na krancu wreszcie widokr~gu, od p6lno
cy, pasmo g6r'Maifel i Eifel.-Ilez to bitcw stoczono, 
ile krwi przelano na tej rozlegh~j przestrzeni, pocz~
wszy od Cezara az do Hoche'a! 

Przy trakcie pro\vad.z~cym do Kolonii wznosi si~ 
po1nnik francuzkiego generala ~Iarceau, kt6ry polegl 
nieopoclal I{oblencyi pod Altenldrchen r. 17{)6, zasla
niaj~c od,vr6t generala Jourdan. Jest to pu~amida ka
Inienna, 40 stop wysoka, spoczywaj~ca na kopcu. Na 
pokach jej '\Vyryto napisy nast~puj~ce: 
· ,Armia Sambre-et-Meuse, po odwrocie swyn1 z Fran
konii, opuszczala rzek~ Lahn; l\1arceau dowodzii pra
wemjej skrzydiem, maj~c sobie poleconem zaslaniac dy
wizye przcci~gaj~ce pod Altenkirchen. Trzeciego dnia 
defilady, wychodz~c z lasku Hochs bach, zosta.l sinier-

. telnie raniony kul~ karabinow~. Przeniesiono go do 
Altenkirchen, gdzie z przyczyny wielkicgo os!abienia 
chorego, potrzeba bylo zostawic go 'vspanialomyslno
sci nieprzyjaci6t Umarl w obj~ciach kilku Francu
z6w i genera!ow austryackich, w dwudziesty1n sz6-
stym roku zycia. '' 

,Slawa dzielnemu Marceau! wola lord Byron 
w Child-llaroldzie, ln·6thie1n lecz swietne1n bylo mlo
de jego zycie. Oplakiwaiy go dwie armie, ta kt6r~ 
do"rodzil, i ta kt6r~ zwalczal. Przechodniu, pomodl 
si~ na grobowcu bohatera za spok6j jego duszy! .... 
Byl to zapasnik wolnosci, lecz jed en z tych niewielu, 
co walcz~c za nhb nie przekraczali nigdy prawa slu
sznego oclwetu. Zachowalnieskalan~ czystosc swej du
szy, a ci co go przezyli, gi~boko uczuli jego strat~." 

Juz to 'v ogolnosci przyznac nalezy Niemcom, ze 
uszanowac u1niej~ popioty nieprzyjaci6l. 0 kilka mil 
od l{onstancyi, na trakcie z ~loguncyi do Bingen, znaj
duje si~ drugi po1nnik Francuza, "ralecznego generala 
Hoelle, zmarlego w Weissenthurm r .. 1797, o kt6rym 
pisze 'rhiers w swojej historyi rewolucyi francuzkiej: 

,Roche un1ieraj~c rnial lat dwadziescia i dziewi~c. 
Byl to wychowaniec starej g"\vardyi francuzkiej, l~cz~
cy z energicznym charakterem, niepospolit~ intel
ligency~ , wielk~ przenikliwosc, dokladn~ znajo
mosc wypadk6"r politycznych i "Teszcie WSZechwla
dn~ dzwigni~ zapalu. Nan1i~tnosci jego byly wrz~ce 
i staly si~ 1noze gl6wn~ przyczyn~ jego 81nierci. Szcze
g6lna okolicznosc powi~kszala jeszcze zaj~cie jakie 
budzily 'vszystkie te przymioty: zawsze szcz~sliwie 
rozpocz~te dzialania przerywaly mn 'vypadki niel)rze
widziane. Zwyci~zywszy pod W eisscnburg, i 1naj~c 

przed sob~ za"'od najswietniejszy, 'vtr~cony nagle zo
stal do wi~zicnia. Wysze dlszy z niego, trawil sily swe 
w W andei, gdzie odegral najpi~kniejsz~ rol~ polity
czn~; lecz w ch"rili gcly wykonac mial "\Yielkie przedsi~
wzi~cie przcci"" Irlandyi, btu .. za i nieporozu1nienia 
znow go ·,vstrzymaly. Przeniesiony do armii S£nnbre
et-Meuse i oclniosl::;zy z ni~ chlubne z""yci~ztvvo, uj
rzal siEJ powstrzy1nanyn1 'v pochodzic przeclugodne1ni 
uklada1ni w Leoben. Gcty wreszcie stan~l na czele 
ar1nii dzialaj~cej w Nien1czech i w 6·wczesnym stanie 
Europy przyszlosc jego zdawala si~ ogro1nn<1, s1nierc 
niespodziana przcrwaJa jego zaw6d w ci~gu czterdzie
stu 6sn1iu goclzin. Lecz jesli zostawione po sobie "rspo
n1nienie wynagrodzic zdola smierc zawczesn~, Roche 
tEJ nagrod~ otrzy1nal najsowiciej. z,vyci~ztwa, wszech
stronnosc talentow, zaCllOSC bez Zlnazy, przekonanie 
rvszystkich republikan6w ze on tylko jcden bylby sta
n~{ naprzeciw zwyci~zcy z pod RiYoli i piran1id, ze 
ambicya jcgo nie wyszlaby z granic rcpublikanizmu 
i bylaby si<a stala niezwalczon~ zapor~ przeciw ambi
cyi wi~kszej, si§gajqcej po berlo; slowem znukon1ite 
czyny, szlachetne przn)uszczenia i d"'adziescia dzie
wi~c lat 'vieku, oto osno,va pami~ci mlodego bohatera. 
ZaprawdEJ, po1nnik to dosyc 'vspanialy. Nie zalujmy 
go zreszt~ ze rnnarl za,vczesnie; lepiej podobno dla 
sia,vy luclzi jak Roche, Kleber i Desaix, ze nie zostali 
marszalkami. Umarli 1)rzynajn1niej vvolnemi obywate
lami, i nie szukali, jak Moreau, schronienia w nie
przyjacielskich szeregach." 

.. 
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FRYDERYKA BREMER. 

Ijiteratura szwedzka, jak w og6lnosci skandyna,v
skie, \V nowszych dopiero cza ach rozwinEJla sie sze
rzej i ·wobodniej. NajdaVtrniejszeini jej obja\Valni, ~iEJ
rraJ·acen1i Xll i XIDstulecia, byi:y tak Z\vane Folkzvzzy, 
5 v 

poezye ludo,ve opie\vaj~ce znako1nite czyny bohn..te~ 
· r6\v przeszlosci, i nieco p6zniejszc Ritldarwizy czy h 
pienia rycer ·kie, \V ktorych poj~cia, Sredniowi~cznego 
rycer:twa znajdujeu1y pomiEJ zane z tr~dycyam1 chrz~
scitu'lskiemi. Z na~ taniem reforlllaCyl 110\Va ella IJl

SllliClllliCtWa sz"·cdzkiego rozpocz~la, si~ era. W ojna 
trzydziestoletnia, \VI>I'OV{adzaj~c Sz\ved6w w bezpoBre
dnic z inne1ni naroda1ni zetkni~cie, wnios!a do ich 
mo,vy 111116 two iY"'iolow' francuzkich, duiiskich i nie
micckich i tym RI)Osobem wyrobil siEJ j~zyk noloo-' . s:zcetl:ki, j~zyk dzL·iejszej literatury, bogaty, dz,vi~-
czuy i spie"·ny, kt6ry tern jest pomi~dzy narzecza1ni 
gern1a1'lskien1i, cz61n wloski pomi~(lzy romanskie1ni. 
Gu ·ta'v Adolf, ~ an1 znakomity n1owca i poeta, w ci~
gu d\vudziestoletnicgo panowania swego (1611-32), 
nie przesta,val opiekowac sifJ naukami, uposazaj~c 
hojn~ r~k~ i~tnicj~cy od r. 14 76 unh~.rersytet upsalski 
i zakladaj~c nowc w zechnice "\V Abo i Dorpacie, do 
kt6rych pozniej, IJOcl l{arolein XI, przybyla cz\varta 
w Lund. l{r6lowa l(ry tyna, Mincr"·a p6lnocy, jak 
z galantery~ francuzk~ nazwal j~ Menage, gromadzi
la uaokolo S\vego tronu znakomitych uczonych z Nie
nliec IIollandyi i ITrancyi. Pod rz~dami nakonicc nie
szcze~liwego Gu taw a ill ( 1 ,.l72-92) nastal wiek zloty 
litcratury szweclzkiej. Zntlkomici poeci, ch~amatycy i e
stetycy,jak Gyllenbcrg,Rudbeck, Dalin,l{ellgren, upra
wiali ui"'EJ ojczy~ tfb, przygotowt~~c tym sposobem naj
no,vsz~ epok~ pisn1iennictwa szwcdzkiego, kt6ra roz
poczyna siEJ z wickie1n XL"'{. \Valka klas yk6w z ro
mantykatni, ". calej pod6wczas tocz~ca si~ Europie, 
dlugo i zaciEJcie "\Vrzala i \V Sz\vccyi; reprezentanta
mi jej ze strony picrwszych by li czlonko,vie akade1nii 
up alskicj, ze strony drugich poeci Atterbom, Elg
stroJn, Hedborn i Dahlgren, prozaisci Palmblad, Schro
der i Liwin, zakonczyla si~ zas, jak wsz~dzie, trytun
feJn romantyzmu. Do dw6ch tych sprzecznych zywio-

• 

' 

l6w przyl~czyl si~ wkr6tce trzeci, czysto narodowy, 
popierany szczeg6lniej przez Linga, Afzeliusa i Adler
betha mlodszego, tw6rc6\v tak zwanego ,Zwi~zku Go
t6w,'' kt6rego czlonkowie rozlubowali si~ wyl~cznie 
w walkach i podaniach staro-skandynawsldch. Teg- . 
ner tylko, pie\vca slynncgo poematu ,Frithiofowa Sa
ga" 1

), i niezaprzeczenic jeden z pierwszych wie
szcz6'v tcgoczesnych, un1ial pol~czyc z narodowosci~ 
swietnosc obrazowania, 'vdzi~k formy i dykcy~ peln~ 
zwrot6'v jaskra,vych i oryginalnych. 

Z takich to walk i zywiol6w wyrobita si~ dzisiejsza 
literatura sz,vedzka, sa1noistna i bogata. Pocz~wszy 
od X\""II stulecia, spotykamy w nh3j nazwiska zaslu
zonego rozg!osu, a nickiedy i s{a,vy curopejskiej, jak: 
z poetozv: Stiernhicbn ( ojciec poczyi sz\vedzkiej), Gyl
leuborg, l{cllgren, Oxenstierna, Lidner, Bellman, At
terbonl, Stagnelius, Besko\v, Arwid Afzelius, 'fegner, 
Almqui ·t i Runeberg. Z estetykow i !cryty!cow: Eh
rensvard, Ilamn1arskold, Brunius i l{cllgren. Z 7'0-. . , . . , . 
1nanso t JlOlOlesczo-pzsarzow: hrab1a Sparre, Crusen-
s~olpe, l(ullberg, Allnquist, Wetterbergh (znany pod 
pseudonymen1 wuja Adama), Engstrom, Snellman, 
Palmblad, pani Carlen, baronowa l{norring i }Janna 
Bremer. Z hislorykow: Puffendorf(biograf Karola Gu
sta"ra), Dalin, Norberg, Hallenberg, (kt6rego dzieje 
Gusta\va II Adolfa, opraco,vane podlug zr6del archi
\valnych, s~ arcy-dzielcm 'v s'vym rodzaju), Geier, 
Fryxell i Strinnholm. Z filozofozo: llojer i Biberg. 
Z 1naleJnatykozo z" badaczozv przyrody: Ccl 'ius, Pol
hem (z\vany sz"redzkim Archiinedesem), Linneusz, 
Hasselquist, Spa1Tn1an, Adam i Jan bracia Afzelius 

' Berzelius, Fries, Nilson, Wahlenberg i Svanberg. 

· l{oncz~c ten kr6tki rzut oka na roz\v6j pismiennic
t\va sz\vedzkiego, zwraca1ny jeszcze u'vag~ nat~ oko
licznosc, ze Sz"yecya od pier,vszej polowy zeszlego 

1
) Tluma.czenic pocmatu tcgo no. j*Jzyk polski wykonal p. Ja

gielski w Poznaniu. Znamy takze drugic tlumaczenie w r~kopi
sic, pi ora jednego z mlodych pisarz6\v warszn.wskich, p. Grajner

ta, ktore pod knzdym wzgl~dem stawiamy nior6wnie wyzej od 
szorstkiego przepolszczenia poznanskiego . 
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stulecia najwi~cej ( tosunko\vo) \vydala kobiet pisz~- cenia tnvagi Europy na no,vsz~ litcrattu~fJ szwedzk~, 
cych z wi§kszym lub 1nniej zy1n talentem. Wymie- uclzielamy tu czytelniko1n obszerniejsz~ \viadomosc, 
niamy z nich: panie Brenner, N ordenflycht, Svarcl- ( zal~czaj~c przytem 'vizerunek jej na drze,vic 'vyko-
strom (pisz~c~ pod pseudony1nem Eufrozyny), Lenn- I nany. · 

• 

• 
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grcu, llcrgcr, Carlen, barono'v~ l{norring, nieznnjom~ 
vi~Z~1CC1 pod I>Bendonymem Wilheh11iny, i IlUllll~ Fry
dcryk~ Bremer. 0 zyciu i pracach tej ostatui<~j, kt6-
rej po,vie~ci naj,Yi§Cej ITIOiC przyczynily · i~ do Z'Yr6-

I I 

Fryderyka Bremer urodzi!a si~ r. 1801 \V n1iescir 
Abo "' Finlandyi, gdzie ojciec jcj byl posiadaczem ha
Inerni. W czwartym roku zycia przeniosla si ~ z ro
dzin~ do Skanii, i odebrawszy w domu rodzicicl~kim 
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staranne wychowanie, przep~dzila p6zniej lat kilka 
u przyjaci6lki sw6j, hrabiny Sonnerhielm, w Norwe
gii. W 'vieku dojrzalym, nietyle z potrzeby, ile z 'vro
dzonego zamilowania, zostala nauczycielk~ 'v sztok
hohnskhn instytucie panien, oddaj~c si~ gorliwie wy
chowaniu swych uczennic, przyczen1 jednak znajdy
wula dosyc wolnego czasu na odbywanie poclr6zy })O 

kraju, Niemczech i Anglii. . Na wyrobienie si~ jej ta
lentu pi arskiego wplynEJla przewainie znajomosc li
teratur francuzldej i angielskiej, a szczeg6lniej nie
miecldej, z kt6rej ulubionem jej czytaniem byly clzie
la Schill era. W razenia wieku dziecinnego i mlodzien
czego zajn1uj~co opisala panna Bremer w serdecznej 
s\vej spowiedzi, zal~czonej jako wst~p do ,S~siad6w ,'' 
jednej z najlepszych jej powiesci. Posluchajmy w tym 

I 'vzgl~dzie 'vlasnych sl6w autorld: 
,Zf1daj~ odcn1nie izbym opo,viedziala s'voje zycie, 

koleje jakie przechodzil rozw6j intelligencyi 1nojej: 
trudne to bardzo zadanie. Niepodo bna 1ni dzis do
tlnu~c mcgo swiata wewnfJtrznego, jak tylko przez ze
'vn~trzn~ jego stronfJ, a wlasnie ten s'viat wewn~trzny 
za,viera gl6"'n~ tresc moich dziej6w. 

,l{iedys, gdy nie b~d~ juz na tej ziemi, duch m6j 
po,vr6ci moze na ni~ i opowie ludziom tajemnic<a 
mych cierpien i radosci. Ty1nczasem pozwalan1 czy
telniko,vi uchylic zaslony z zycia najpospolitszego 
w ze,vnEJtrznych swych objawach i odlrryc ze urodzi
lam si~ roku 1801 nad brzegami Aury, albo ze 1nialam 
rodzicami chrzestnemi kilku czlonk6w akaclemii w Abo. 
W czwartym roku zycia opuscilam prowincy~ sw~ 
rodzinn~ (nalez~c~ jeszcze wtedy calkowicie do Szwe
cyi), i jedno tylko z tego czasu zachowalam wspolnnie
nie. Wspomnieniem tern jest wyraz Jumala 1), wyraz 
pot~zny i wielki. Gdy lud finlandzlri pogr~zony byl 
jeszcze w ciemnosciach poganstwa, wymawial go z bo
jazni~ i milosci~; i dzis wymawia go tak sa1no, tylko 
ze uczucia jego uszlachetnila nauka ewangelii. Zdaje 
mi si~ nieraz ze slysz~ wyraz ten w huku grzmot6w, 
w szumie fall, w powiewie wiatru orzez"riaj~cego. 

,J ezeli, czytelniku, przeniesiesz si~ ze mn~ do Szwe
cyi, gdzie ojciec m6j kupil kawal ziemi, sprzedawszy 
zaklady swe w Finlandyi, nie bEJd~ ci~ nuzyla szcze
g6lo,vem opo"riadaniem mego wieku dziecinnego i mlo
dzieilczego, z jego ub6st,vem zewn~trznem, a bogac
tweln wewn~trznem; pokaz~ ci tylko mimochodem ma
lo zajmuj~cy obrazek rodziny, kt6ra 'v starej kolasie 
co jesien powraca ze wsi do stolicy, by zn6w na wio-

1) Finlandczycy poganie nadawali miano to gl6wnemu swemu 
b6stwu. Zostawszy chrzescianami, tak samo nazywajtt- Boga. 

. (Przyp auto1·ki). 

J(si~GA SwiATA Oz. I. R. VIII. 
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sn~ przeniesc si~ do letniej rezydencyi swojej. vV lo
nie tej rodziny mlode dziewczEJta graj~ sonaty, spie
waj~ piosnki, rysuj~ kredk~ i rzucaj~ w przyszlosc 
pelne niecierpliwosci spojrzenia, 1narz~c o rzeczach 
cudownych. A nie chodzilo w tych marzeniach o dro
biazgi: przedmiotem n1oich na przyklad bywaly ni 
mniej ni wi~cej jak czyny i zapasy rycerskie." 

Dalej w slowach pel:nych wdzi~ku i IJrostoty kresli 
opis s'vego k6lka rodzinnego i wply,vu jaki na mlo
d~ jej 'vyobrazni~ wy,vicralo czytanic, przcchodz~c na
stEJpnie do poetycznego obrazu zycia rzeczywistego, 
w kt6ren1 licznych doznala zawod6w. 

,Pragniesz-li rzucic teraz okiem na kolo domowe 
tej rodziny? Ujrzysz j~ zgromadzon~ 'v jcclny1n z 'viel
kich pokoj6w lctniego jej 1nieszkania, podczas 'vie
czorn jesiennego. Ojciec czyta na glos, chlopcy figlu
j~, a dziewcz~ta pracuj~ i sluchaj~. J edna z nich, bar ... 
dziej uwazna., zaledwie ukryc zdola wraicnie jakie na 
niej czyni~ swietne meteory literatury niemieckiej. 
0! gdybywzruszenie obudzone czytanien1 moglo smierc 
zadac, ona niezawodnie bylaby siEJ spalila iaren1 u
wielbienia lub rozplynEJla we lzach, sluchaj~c Dzie
wicy Orleanskiej Schillera. 

,Wkr6tce, niestety, przyzwyczaic si~ n1usiala do bo
lesci prawdziwszej,!do oplakiwania nie zmyslcn poetyc
kich, leczwypadk6w rzeczywistych. 'fwarda walka z zy
ciem po,vlekla zwolna kirem swietne sny jej mlodo
sci;-przedwczesna pomroka zaskoczyla w p6l drogi 
mlod~ podr6zniczk~;- chciala si~ cofn~c rozpaczli
wem targni~ciem, ale sil jej nie stalo. Cicmnosc co
raz si~ po,viEJkszala. . . . . zapadla noc czarna. Mr6z 
silniej sciska czlonki, -r~ce bezwladnie opadaj~. Pod
czas tej dlugiej nocy zimowej, podr6zna slyszy glosy 
narzekania ze wschodu i zachodu, glos niemej skargi 
umieraj~cej przyrody, i krzyk rozpaczy pogn(Jbionej 
ludzkosci; widzi zycie z bolesci~ sw~, milosci~, na
dziej~ i modlitw~ zagrzebane pod warstwami sniegu, 
pod grubemi lodu pokladami. Wszystko umiera, je
dno tylko cierpienie trwac nie przestaje. 

,Uwazaliscie zapewne iz we wszystkich gl~biej po
myslanych mytologiach, a miEJdzy niemi i w skandy
nawskiej, w pocz~tku wszech rzeczy toczy si~ walka 
sil sobie przeciwnych, gdy pierwiastek zycia swietny 
i gor~cy zetknie siEJ z zimnem i pomrok~. Z zetkni~
cia tego swiatia i ciemnosci, ognia i lez, powstaje 
hosbvo. Cos podobnego, zdaje mi si~, zachodzi ,v zyciu 
kazdego czlowieka, w chwili gdy ono w powa.Zniej
szej zjawia mu si~ postaci; czegos podobnego dozna
la i pisz~ca te wyrazy .'' 

W koncu autorka przedstawia mysli swe i uczucia 
5 

• 
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w wieku ju.Z dojrzalym i m6wi o zamiarach swych na 
:przyszlosc. 

,Dlugie lata od czasll tego up!yn§ly i waznych 
w niej zmian dokonaly. Oczy jej, dlugo przycn1ione, 
blyszcz~ teraz ogniem natcbnienia; zdaje si~ jak
by po ci§zkim zmartwychwstala letargu. Co.i w niej 
zdzialalo tal{ie przeistoczenie? Czyliz sprawdzily si~ 
sny jej mlodosci? czy zostala bohaterk~? czy napa
wala si~ tryumfami pi~knosci i slawy? Bynajmniej. 
Sny jej dziecinstwa pierzchn~ly jak mary; mlodosc 
przeszla bezpowrotnie, a jednakze odmlodniala; bo 
dusza jej rozbudzH:a si~ z uspienia, bo ciemnosc nocy 
rozproszylo wszechmocne ,Stan si~ swiatlol'' 

,Wiele potem drogich jej istot pochlon§ly groby; 
niejedn~ jeszcze bolesc przecierpiala, lecz serce jej 
jest spokojne, zw~tpienie przemin~lo na zawsze. Jak 
kwiaty najwonniejsze rozkwitajfl: nieraz 'v nocy, tak 
i dusza czlowieka w ciemnosci cicrpicn rozt,viera si~ 
na przyj~cie swiatla wiekuistego. 

,W 6s1ny1n roku zycia zacz~lam })isac wiersze do 
ksi~zyca; debiutem moim byl wykrzyknik na t~pu-
• 
J~Cy: 

0 nicbieski krl!-zycielu, 

Strapionych pocicszyciclu! 

,,W tym wznioslym stylu napisalam mn6stwo rze
czy, na ktorych czytauie nie skazalaby1n nawet nie
przyjaci6l, jezeli ich posiaclam. Tworzylam je mimo
wolnie pra,vie, w gor~czkowym niepokoju mloclosci, 
jak fale p~dzone wiatrem kresl~ k6lka bez ladu na 
piasku nudbrzeinym; pisalam abypisac. P6zniej do
piero przyszla mi mysl przyj~cia na icbie roli jak~ 
w dziccinst,vie naznaczylam ksi~zyco,vi; ch,vycilam 
za pioro i napisala1n dosyc ksiQ;ick, l{torc przcczytac 
moiccie, jesli laska. Znajdziccic je po ksi~garniach. 

,Doszcdlszy do kresu jesieni zycia, nie porzucila1n 
dot~cl 1~k o'vych, lasow i g6r, kt6re otaczaly wiek 
moj dziecinuy. Dlugie nawyknicnie uczynilo je dla 
mnie jeszcze clroiszen1i, znam tcraz dokladni6j ziola 
ich i k'viaty. 

,Co do przyszlosci, je<lno tylko Inain marzenie: 
ukoliczyc dziela kt6rych plany istniej~ w n16j wyo
brazni. J czeli ono si~ spelni, u"razac si~ b~d~ za mniej 
nicgodnfl: okazy,vanej mi zyczli,vosci, a jcsli doznam 
powodzcnia, zasluga w znacznej cz~sci spadnie na 
szlachetnych tych ludzi, co sw6n1 wsp6lczucie1n do
dali 1ni odwagi. Dzi~kuj~ im z cal ego scrca .. , 

Hrabina Ida Hahn-Hahn w sw6j ,Podr6zypo Szwe
cyi" opisujc szczcgolowo niebard~o malownicze miej
sce zamieszkania panny Bremer, pok6j jej odznacza-

j~cy si~ klasztorn~ prostot~, ,jej oczy pelne wyrazu, 
czol:o pogodne i szerol{ie, rysy twarzy drobne lecz 
pelne wdzi~ku i dobroci." Tlumaczy si~ biegle po an
gielsku, po francuzku i po niemiecku, naby"rszy zna
jomosci tych j§zyk6w przez czytanie i podr6ze. Od 
dzieciilst,va, jak m6wi sama w przytoczonycb wspo
mnieniach, pisywala wh~rsze szwedzkie i francuzkie, 
lecz dopiero maj~c lat dwadziescia kilka wyst~pila 
z pierwszem swem dzielem ,Obrazy z zycia po,vsze
dniego,'' (Stockholm, 1828), za kt6re akademia pa
ryzka r. 1831 przyznal:a autorce zloty medal. 

Szybko tcraz nast~pil:y po sobie: ,C6rki prezesa" 
(1 tom); ,Ognisko domowe" (2 tomy); ,Kl6tnia i zgo
da" (1 tom), powiesc odznaczaj~ca si~ mistrzowskiem 
skresleniem malowniczych krajobraz<)w norwegskich; 
,S~siedzi," (2 tomy) najlepszy jej utwor pod wzgl~
dem charakterystyki i obrobienia; ,Rodzina H.'' (1 
tom); , ,Nina" (2 tomy); ,Dziennik wspomnien" (2 
tomy); ,Zycie rodzinne'' (2 tomy); ,Brzask ranny" (1 
tom), gdzie autorka sklada religijne swe 'vyznanie wia
ry. Zajmuj~ce obrazy z podr6zy daje panna Bremer 
w ,Zyciu na 1)6lnocy" (1 tom) i w ,Podr6iach le
tnich'' (2 tomy). 

Roku 1849 panna Bremer sama jedna odbyla po
dr6z do Ameryki. Listy jej pisane do siostry w cza
sie pobytu w Stanach Zjednoczonych i na 'vyspie Ku
bie (od pazdzier. 1849 do "rrzesnia 1851) wyszly pod 
tytuleru: ,Zycie domowe w Nowyn1 s,viecie," (Stock
holnl, 1853-54, 3 tomy). Przyj~ta 'v Ameryce z naj
gor~tsz6In 'vsp6!czuciem, autorka zan ad to 1noze odda
la si~ przyjcmnosci opisywania w tych listach najdro
bniej zych szczeg6l6'v zycia uprzejmych 'vych go
spodarz6w; w kresleniu jeclnak obraz6w kraju, insty
tucyj jego, tudziez obyczaj6w publicznych i pry,vat
nych, umiala zachowac prawd~, obok polotu })Oety
cznego i rzc,vnosci uczucia. Powr6ciwszy do Sz,ve
cyi, zaj1nujc si~ urzeczywi tnicnien1 swych \Vidok6w 
filantro}Jijnych, b~d~cych dzis ella ni6j gl6,vnym celem 
zycia. Ostatnicmi j~i praca1ni s~: ,Ilertha'' (3 ton1y) 
i ,Drobne lJO"\viesci" (1 tom). Pisnut jej tltunaczoue 
s~ na wszystkie pra,vie j~zyki eurovcjskie. Po polsku 
p. Natanson \V ,Wyborze przeklad6'v z 'vzorowych 
pisarz6w zagranicznych" wyclal nast~11uj~ce: ,S~sie
dzi,'' ,C6rki prezcsa," ,Rodzina H.,'' ,Nina," ,I{l6tnia 
i Zgoda," ,W Dalekarlii;" pod prus ·~ zas naklade1n 
tegoz ksi~garza znajdujc si~ ,Ognisko don1owe." 

Niez,vykla plodno~c autorska panny Frydcryki Bre
mer stala si~ zapewne powode1n, ze dziela jcj p6zniej
sze nie wyr6wnywaj~ pierwszym pod wzgl§dem war
tosci, a przynajmniej r6wnego nie obudzily zaj~cia. 

• 

• 
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We wszystkich jednak przebijaj~ cechuj~ce j~ w og61-
nosci przymioty: czystosc prawdzi wie niewiescia, roz
s~dek praktyczny, swoboda przybieraj<!ca niekiedy 
lekki odcien hu1noru, wierne, niezwichni~te poj~cie 
zycia i jego stosunk6w, gl~boka znajomosc serca ludz
kiego i zywy, porywaj~cy nieraz dar obrazowania. 
Najwlasciwszem jej polem jest zy~ie rodzinne i dom, 

ze wszystkiem co do niego naleiy.ii Szkice jej w tym 
obr~bie, lubo zwykle drobiazgowe, poci~gaj~ wdzi~
kiem i jedyne s~ w swym rodzaju. W mniejszym nie
r6wnie stopniu posiada dar wynalaziru powiesciarskie
go, chociaz ,S~siedzi" i pod tym wzgl~de1n niemalej 
sa wartosci. 

"' 
Ludwik Je1~ilce. 

LASZA ZENETTA. 

Jezeli w rodzaju ~aszy (Vivera) gatunki szerego
wac zechcemy podlug wi~cej lub mniej wlosami po
roslych podeszew, to naprz6cl polozymy takie, kt6-
re maj~ t~ cz~sc ciala calko,vicie sierci~ porosl~, 
i tu nalez~: ;tasza cyweta (Vivera civetta), Lasza zy
beta (Vivera zibetha), ;Easza bengalska (Vivera ben
galensis) i Lasza abyssy1l.ska (Vi vera abyssinica). Da
lej uast~pif! te, kt6re maj~ na podeszwach s1nug~ po
dluillfb nag~, i tu nalez~: ~asza fossana (Vivera fos
sana), Lasza Zenetta (Vi vera Genetta), kt6ra nas gl6-
wnie w niniejszytn artykule zajmovvac b~clzie, tudziez 
~asza pomaranczowa (Vivera perclicator), stoj~ca 
na sa1ny1n lrrancu tego ciekawego rodzaju. 

Zoologowie nader wybitnie r6zni~ si~ w zdaniu co 
do cech slliZf!cych za zasad~ }Jo,vyzszego uszeregowa
nia gatunk6w. Fischer w dzielc ,Synopsis Mamina
lium" uwaza czy torebka mi~dzy odchodkiem a cz~
sciami piciowe1ni znajdujfbca si~ dzieli si~ na dwie 
cz~sci. 

Zenetta w og6lnych cechach zachowuje charakte
ry rodzajowe: z~b6w przednich w wierzchnicj i g6r
nej szcz~ce po szesc, w jednym rz~dzic ustawionych; 
kiy od przednich nier6wnie drnzsze, stozkowate; trzo
nowych po szesc z ka.zdcj strony, a z tej liczby fal
szy,vych w .g6rzc trzy, a w dole cztery, silnych, stoz
koV\ratych; z~by n1i§Sozerne wielkie, w g6rze tr6j a w do
le dwukolczyste; S§czkowatych 'rV g6rzc dwa, w dole 
jeden wiclki. Pysk nicco zaostrzony, koniec jego 'vy
staj~cy, t~py. U 'rVi~kszej liczby gatunk6w zrenica po
dluzna, j~zyk szorstki, konchy uchowc okr~glawe. No
gi palcochodne, pi~cio-palcowe, z palcami wolnen1i. 
Ogon dlugi, wlosisty. 
Wain~ jest nadzwyczaj cech~ tych drapieznych 

zwierz~t owa torebka gruczolkowata, umieszczona 
1ni~dzy cz~sciami plcioweil!i i odchodkiem, mniej wi~
cej wyrazna. w niej to wydziela si~ tluszcz raocnej 

woni pizmowej, mianowicie Yv gatunku ~asza zybeta 
(Vi vera zibetha), mieszkaj~cym w Indyach wschodnich 
i na wyspach Sumatra, Borneo, Celebes i Amboinie. 
Tluszcz ten, do lekarst\v llzywany, drogo dawniej si~ 

placil, dlatego tez zybety utrzymywane byly umyslnie 
po znacznych rozmiar6w zakladach, kt6ry1n niemal~ 
przynosily korzysc. 

Jednym z najpi§kniejszych gatunk6\v w tym rodza
ju jest Zen etta (Vi vera Genetta v. Vi vera afra), przed
stawiona na obocznej tablicy. 

Odziez jej si wa, z z6lt~ sierci~ pon1ifBszana, ltolo 
pyska~ oczu i przycz6lka biala; warga g6rua, boki py
ska, s1nugi szyjne nieregularnie poprzerywane; linia 
gTzbietowa i pi~c rz~d6w kropek po obu bokach czar
ne. Ogon ocl ciala kr6tszy, na koncu osn1i~ czarnemi 
obr~czkami otoczony. Torcbki przyodchodkowe wy
razne. Dlugosc calego zwierz~cia, od konca pyska az 
do ko!1ca ogona, wynosi 28 do 29 cali, z czego na sam 
ogon przypada od 10 clo 11 call. 

Zenetta za1nicszkuje wi§ksz~ cz~sc Afryki i kraje 
poludniowe Europy, jak Wlochy, Iliszpani~ i pohl
dniow~ Francy~. Pozywienie jej sklada si~ z malych 
zwierz~tek, np. 1nyszy, szczur6w, ptak6w, jaj ptasich, 
a niegardzi takze owocan1i i innemi zapasa1ni zywno
sci. Daje si~ dose latwo oblaskawic, i "rtedy, podo
bnie jak kot, tylko z wi~ksz~ sun1iennosci~, pelni obo
wi~zki czyscicicla do1nu od wszelkiego rodzaju na
przykrzonych drobnych zwierz~tek. Za dnia jest spo
kojn~ i spi~c~, a dopiero gdy noc cic1nnosci swe roz
postrze, odzyskuje energi~, i podobnie jak 'vszyst
kie zwierz~ta drapiczne jej pokrewienstwa, wyprawia 
si~ na iowy. 

Naturalisci w gatunlru tym licz~ kilkanascie od
Inian, przez niekt6rych za osobne gatunki u'vazanych. 
Tak np. pod nazwiskiem Genetta patdina, znan~ jest 
odmiana mieszkaj~ca w Senegambii, o c~tkach wyraz-

5* 
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nycb, pierscieniowatycb; o c~tkach bledszych, mniej- felina). Najwazniejsz~ wszakze od1nian~, rowniez na 
szych, znajduj~ca si~ w Senegambii, zwan~ jest u sy- przyl~dku Dobrej Nadziei spotykan~, jest popielato
stenlatyk6w Vi·vera Senegalensis; c~tki liczne, k~to- z6ltawa, z pr~ga1ni czarnemi na grzbiecie, a na ciele 
'vate wlasciwe s~ egzemplarzom z Indyj wschoclnich nieregularnie sniado kropkowana; koniec pyska i pla
(Genetta 1naculata), a w siwe pr~gi, na szyi barclzo po- 1ny pod oczyma bia!e, ogon czarno i bialo obrf1czko
przerywane, z ogonem obrf1czkowanym, na koncu si- 'vany. Schreber nadal jej nazwisko Vivera tigrina. 
'vy1n zdarzaj~ si~ na przyl~dlrn Dobrej Nadziei (Vi vera 

SPRA VVOZDANIA POPULARNE 

Z DZIEDZINY NAUK PRZYRODZONYCH I PRZEMYS~U. 
• 

• 

I. Dla obznajmienia ich z temi cudami przyrodzenia, 
Ocean na stole.-Woda morska.-Niedostatecznosc rozbior6w W Anglii przyrz~dzaj~ teraz oceany pokojowe, kt6re 

chemicznych.~Fauna i flora morska.-Ruch roslin.-Zegarkwia- gustownie UfZf1dZone i zaopatrzone W najpi~kniejsze 
towy Linneusza.-Czu!ki.-Aquarium slodkie.- Insecto-Viva- i najoso bli wsze zwierz~ta i rosliny morskie, stanowi~ 
rium. pozyteczn~ rozrywk~ i ozdob~ salon6w, stokroc pi~-

W sprawozdaniu naszem, umieszczonem niedawno kniejsz~ i szlachetniejsz~ aniieli krysztaly i porcela
'v szpaltach tego pisma, wspominalismy o skarbach na, kt6remi zwykle terazniejsze salony bywaj~ u
przyrodzenia ukrytych na dnie tnorza. Ktokolwiek miall pstrzone. Ocean taki sklada sifJ z wielldego naczynia 
sposobnosc blizej si~ zapoznac z przyrod~ podmorsk~, szklanego, zlozonego z grubych tafli spojonych kitem 

• 

• 

Aquarium morskie. 

zachwyca si~ rozmaitosci~ ksztalt6w i kolor6w jej mie
szkanc6w oraz roslin i zwierzokrzew6w, o kt6rych opi
sy lub pojedynczo okazywane egzemplarze niedokla
dne tylko daj~ 'vyobrazenie, i z tej to przyczyny wiel
ka cz~sc nawet wyksztalconych ludzi o pi~knosciach 
gwiata podmorskiego mylne tworzy sobie poj~cie. 

• 

wodotrwalym, kt6re nape!nione wod~ morsk11, zawiera 
wsobie najprz6d martwe cz~stki sl{al, korali i Inu
szli, stanowi~ce niejako dno morza, a nast~pnie, o ile 
miejsce dozwala, ryby, skorupiaki, mi~czaki, zwierz~ 
ta zie1nnowodne i rosliny. Istoty te, zriajduj~c si~
w wlasciwym swoim zywiole, poruszaj~ si~ i rosn~, iy-
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wi~c si~ to otaczaj~cemi je roslinami, l~b po.ze~·aj~c 
jednadrug~, zupelnie jak W niezmierzoneJ SWeJ OJCZY-
, . zn1e. 

Mebel tak pi~kny i zaj1nuj~cy tyle znalazl zwolen-
nik6w, ze dom handlowy w Lonclynie, Alfred Lloyd,. co
rocznie kilkanascie tysi~cy takowych. przyrz~dza 1 po 
cenach od 20 do 1 funt. sterl. 'N najodleglejsze rozsyla 

jc strony. . . 
Rozumie si~ samo z siebie ze wod~ morsk~ n.I~kie

dy odmieniac nale.iy. Trudnosc otrzyman1a JeJ na 
stalym I~dzie starano si~ usun~c przez przygo~owa
nie sztucznej ,vody morskh~j, kt6rej sklad ~b~1n1c.zny 
zupelnie byl r6wny naturalnej; lecz choc1az ~aJ.do
kladniejsza analiza zadnej nie wykazywala r6zn1cy, 
jednak zwierz~ta morskie w tal{ie~ ':odzie zdychaly, 
co dowodzi niedostatecznosc nauk1 1 nastr~cza prze
konanie, ze czlowiek w najprostszych nawet rzeczach 
nie jest w stanie nasladowac przyrody. ~rudn? . ~0-
wiedziec czy wocla morska zawiera w sob1e cz~sc1 Je: 
szcze przez chcmi~ nie wykryte, czy tez wymoc.zki 
znajduj~ce si~ w niej, inne jak. w wodach slodk1ch, 
s~ konieczne dla utrzymania wi~kszych istot. Za 
ostatniem przypuszczeniem przemawia to, ze pr6-
bo,vano przygoto,vac wod~ morsk~ przez rozpuszcze
nie soli n1orskiej w wodzie przekroplonej. Ot6z i w ta
kiej wodzie zwierz~ta morskie utrzymac si~ nie mo
gly; .iyly wprawdzie nieco dluzej, ale widocznie n~
dznialy i wkr6tce zdycbaly. Nie jest to jednak prze
szkod~ do rozpowszechnienia tych, jak je nazwano 
Alcwa1-.iow; przekonano si~ bowie1n ze wod~ przez kil-
kanascie miesi~cy mozna nieodmieniac, bez szkody 
dla zyj~cych w niej zwierz~t, a przy ulatwionych obe
cnie komunikacyach dostarczeniejej w potrzebnej ilo
sci nie moze bye zbyt kosztownem. 

Pomi~dzy istotami umieszczonemi w takich akwa
riach do najosobliwszych licz~ si~ nowo odkryte ga
tunki: Edzva1·dsia vestita i Actinia anguicon1a, o kt6-
rych trudno powiedziec czy nalez~ do dzialu zwierz~t, 
czy tez roslin. Utwierdzone na dnie morza za pomoc~ 
korzeni, ksztalte1n zdaj~ si~ z blizac do rz~du roslin; 
ruchy jednak, jak siEJ zdaje dowolne, stawiaj~je w rz~
dzie z'vierz~t. Ich liscie cienkie j ak wlosy plywaj~ w wo
dzie jak warkocz rozpuszczony; lecz zazblizeniem si~ 
jakiegokolwiek zyj~tka,rybki lub robaczka, zwijaj~ si~ 
i skuTczaj~, wci~gaj~c ofiar~ do wn~trza pnia swego, 
gdzie, jak si~ zdaje, sluzy roslinie za pokarm. Inne 
gatunki znowu, plywaj~c po po,vierzchni wody, wypu
szczaj~ z pnia swego tr~bki, na kt6rych gdy owad 
usi~dzie, takowe si~ zamykaj~ i \VCi~gaj~ go wewn~trz 

pnia, ul{azuj~c si~ clopiero na nowo, gdy roslina no
'vego l)Otrzebuje pokarmu. · 

N az\valismy je roslina.mi, gdyz nie1nal wszyscy zoo
phytologowie do rz~du takowych je policzaj~, Z\vla
szcza ze \V wielu innych roslinach takze spostrzegamy 
poruszenia. Ruchy takie roslin napotykamy daleko cz~
sciej jak si~ na pierwszy rzut oka wydaje; nawet smia
lo powiedziec mozna, ze kazda roslina takowe wyko
nywa, tylko po wi~kszej cz~sci tak powoli, iz oko ludz
kie dostrzedz ich nie moze. 

Najpospolitszym ruchem jest rosni~cie. Nie m6wi
my tu o przybywaniu i rozszerzaniu si~ pojedynczycb 
cz~sci rosliny, ale o kierunku w jakim takowe si~ od
bywa. Prawie kazda roslina rna wlasciwy sobie spo
s6b rosni~cia: u jednych gal~zie rozchoclz~ si~ w kie
runku poziomym, u innych ile moznosci prostopadle 
id~ w g6r~, u niekt6rych nakoniec spuszczaj~ si~ na 
dol, i to nie w skutek ci~zaru S\vego, lecz id~c za 
prawem przyrody, kt6ra im taki nadala kierunek. 
Zbadanie1n tego prawa naturalisci oddawna si~ zaj
muj~, a zrobione w nowszych czasach przez Kniglt
ta i Dut1·oclleta spostrzezenia tak s~ z ajmuj~ce, ze 
takowe chociaz w tresci czytelnikom naszym udzie
lamy. 
Gl6wn~ przyczyn~ kiernnku lodyg i lisci, podlug 

tych uczonycb, jest swiatlo i wplyw jego na rozsze
rzanie i sci~ganie si~ tkaniny tworz~cej kor~. Wplyw 
swiatla na rosliny powszechnie jest znany i latwo go 
dowiesc mozna, stawiaj~c roslin~ w miejscu gdzie 
swiatlo jednym tylko dochodzi otworem; wkr6tce wte
dy zobaczyn1y .ie roslina si~ ku t6j stronie nachyla 
i do swiatla zbliiyc usiluje. Mnh~j znan~ jest okoli
cznosc ze tylko pewne cz~sci rosliny taki maj~ do 
swiat{a poci~g, inne, jak np. dolna strona lisci, 'vcale 
go zniesc nie mog~. Wygi~wszy gal~zk~ jak~ tak, iz 
liscie doln~ stron~ obr6cone s~ do g6ry, zobaczymy 
wkr6tce ze takowe na osadzie s'vej si~ wykr~caj~ 
i zn6w wierzchni~ sw~ stron~ zwracaj~ ku swiatlu, 
jezeli zas tego dokonac nie mog~, wi~dn~ i usychaj~. 
Ro bi~c to samo dos,viadczenie w miejscu zupelnie cie
mnem, wykr~canie takie niema miejsca, lecz nast~pu
je jak skoro si~ wkradnie promiefl swiatla, chociazby 
slaby, bo nawet swiatla s'viecznego. Zjawisko to thl
maczy si~ tern, ze budo,va powierzchni lisci jest inn~ 
na stronie wierzchniej, a inn~ na dolnej, ze funkcyeje
dnej s~ odmienne od drugiej. Po,vierzchnia dolna, 
zwyl\:le chropowata, przedstawia tkanin~ grubsz~, 

dziurkowat~, przeznaczon~ jal{ si~ zdaje do wziewa
nia i wyziewania pozywienia z atmosfery, i dlatego 
czul~ na swiatlo i cieplo sci~gaj~ce jej pory; wierzch-
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nia zas, zwykle gladka i polyskuj~ca, sluzy tamtej 
niejako za dach cbroni~cy od kurzu i zaru sloneczne
go, kt6ry sama w naj,vyzszym stopniu zni esc jest 
w stanie. 

Podobn~ r6znic~, lubo 1nniej wicloczn~, spostrzcga
my i w loclygach roslin, mianowicie pn~cych si~; z tych 
niekt6re, np. bluszcze, chwytaj~ si~ szczelin najbliz
szej podpory, inne wij~ si~ naokol:o tako,vej, a gdy juz 
nie wystarcza, rosn~ clalej, zachowuj~c jednak ksztalt 
spiralny w loclydze. Wicie to pochodzi takze z nier6-
wnosci tkaniny stanowi~cej kor~ loclygi; jedna strona, 
n1aj~c tkanin~ grubsz~ jak druga, sprawia ze si~ lo
dyga obraca okolo wlasnej swej osi. Obr6t ten trwa 
jednak tylko p6ty, p6ki roslina nie znajduje l10dpory; 
skoro takow~ ucbwyci, a mianowicie okr~gl~, strona 
mniej wyksztal:cona l)rzylega do niej, tworz~c stron~ 
wewn~trzn~, druga zas, kt6rej tkanina jest bujniej
sz~, obraca si~ na zewnf1trz, przez co roslina rosn~c 
dalej nabiera kierunek spiralny czyli grajcaT01vy. Je

.Zeli podpora nie jest zupelnie okr~gl~, ale przedsta
wia kanty OStre, roslina nie idzie W Slad za nicmi, lecZ 
od takiego kantn zaczyna na nowo obr6t oko!o s'vej 
osi, p6l{i sh~ zn6w z podpor~ nie spotka; 1)rzeto l)rzy 
podporach cz,voro lub tr6jgraniastych roslina odbywa 
ci~gle 11rzeskakiwanie, pol~czone z obrotem naokolo 
osi, znujduj~c spoczynek tylko w miejscach w kt6rych 
z podpor~ si~ styka. Gdy takowa juz nie wystarcza, 
obr6t okolo osi na nowo siE2 rozpoczyna; ze jednak 
zwykle rosliny takie maj~ lodygi cienkie, a zaten1 ule
gaj~ce pod ci(Jzarem lisci czyli zwieszaj~ce, wkr6tce 
zblizaj~ si~ zn6'v do poclpory, i uchwychvszy tal\:OW'1 

lub wlasuy sw6j pieD., dalej w powyzszy spos6b rosn~. 

Wicie roslin u niekt6rych odbywa siE2 od prawej ku 
lewej, u innych od le,vej ku prawej stronie. Kierunek 
ten \vlasciwy jest kazdej roslinie i nie mozna go clo
wolnie od1nienic; roslina kt6r'1 siE2 przyn1usza przy
j~c inny, n~dznieje i usycha. Przyczyna tej r6znosci 
kierunk6w jest niewiadom~ i 1nushny j~ przypisac 
niezbadanym dotychczas prawom przyrodzenia. 

Drugim ruchen1, wsp6Iny1n l)rawie wszystkim ro
sli1aon1, jest fllCh CZ~SCi rodnych. U roslin skryto
plciowych cz~sci rodne, dla golego oka wprawdzie 
niewidoczne, przcz baclacz6w odln;rte zostaly, i prze
konano si~ ze siE2 rozp!aclzaj~ przez rozrastanie od
rywaj~cych siE2 ocl g1:6wnej rosliny cz~stok, ( spor6w) 
i ze tako,ve odrywanie odbywa si~ za po1noc~ wiasci
wcgo ruchu przez roslinE2 wykonywancgo. Rosliny 
jawnoplcio¥te odbywaj~ zaplodnienie przez zetkni~cie 
slupk6vv z pr~cikami. Przy zetkniE2ciu takh~n1 s 1)0-
strzegamy ruch trojaki: albo pr~ciki nachylaj~ si~ ku 

slupkom i zetkn~wszy si~ z nie1ni powracaj~ do da
wniejszego polozenia; albo sl:upki nachylaj~ siE2 ku 
pr~cikon1, np. u czarnuszki pospolitej, Nigetta sativa; 
lub nakoniec, i to najrzadziej, pr~ciki i s!upki wza
jemnie si~ ku sobie nachylaj~. Zjawisko to napoty
kainy tylko w stronach cieplych, mianowicie w nie
kt6rych gatunkach familii Nyctag·ineae, jako to: 17li1'{t

hilis, longzflora i dycllotonza. 
Trzecim ruchem jest sen, czyli zasypianie i bu

dzenie si~ roslin. 0 bjawia si~ przez zamykanie i o
twieranie, lub tez zwijanie i rozwijanie kwiat6w a na
wet lisci niekt6rych roslin. I tu swiatl:o zdaje si~ bye 
gl6wnym czynnikien1, wi(Jksza cz~sc bowie1n roslin 
obdarzonych takim ruchem otwiera si~ ze wschodz~

cem slo1icem, a zamyka o zachodzie; niekt6re je
dnak post~puj~ przeci\vnie, np. kr6lowa nocy (Cactus 
grandiflorus), kt6ra rozwija wspanialy swoj kwiat 
wieczoren1 p on1i~dzy 9 i 10 godzin~, wi§cln~c za pier
lvszym pro1nieniem wschodz~cego s1onca. Rosliny 
takic, piel~gnowane w cielnnosci lub swietle sztu
cznem, trac~ niejako svv6j czaso1niar, to jest ot,vie
raj~ i zamykaj~ si~ 'vprawdzie, ale nie w tych sa
Inych godzinach jak ich siostry wysta,vione na natu
ralnc odiniuny swiatla. I tak roslina otwarta, wysta
wiona na jasne swiatlo swieczne ' pozostaje clluzej 
otwart~; zanllrni~ta zas, trzymana w ciemnosci, ot,vie
ra si~, ale takze daleko p6zniej, tak iz przez sztu
czne ocln1ienianie s"·iatla mozna doprowadzic rosliny 
do ZUJ)elnie przeciwnego ruchu, to jest do zanlyka
nia si~ w dzief1 i otwierania w nocy. Jeclnak, jak po
przeclnio powieclzielisiny, nie 'vszystkie rosliny snem 
obclarzone trzy1naj~ si~ wschodu lub zachodu slof1ca; 
jest wiele takich, kt6re otmeraj~ i zamykaj~ si§ o pe
'mych godzinach, bez wzgl~du naswiatlo, i to l)Odalo 
'vielkie1nu Linneuszowin1ysl urz~dzenia zegaru lr~yia

towego, kt6rego otwarte lub zamkni~te kwiaty i liscie 
wskazywal:y godziny. Zegar ten na pami~tk~ jego clo
tychczas zachowuj~ w do1nu 'v kt6rym n1ieszkal 
w Stolcholmie. 

Czwarty1n nakoniec, najrzadszyn1, najosobliwszym 
i najmniej dotychczas zbadanym ruchem je ·t wyko
nJlvany (przy dotkni§ciu si~ ich) przez rosliny cznlka
nzi nazwane. Niekt6re skurczaj~ lub zamykaj~ si~ za 
najlzejsze1n dotlrniEJciem kt6rejkolwiek cz~sci rosliny, 
jak np. AfiJnosa pudica czyli 1Voli n1e tangere; inne zn6w 
poruszaj~ tylko· niekt6re swe cz~sci za dotkni~ciem 
pewnych miejsc, np. berberys, kt6rego prE2ciki skur
czaj~ SifJ za dotknifJciein sJ:upka. Celen1 tych rll
ch6w u jednych zdaje si~ bye chronienie od wpl:yw6w 
zewn~trznych, u innych zaplodnienie, u innych naresz-
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cie chwytanie pokarmu, np. u !J.fuc!tolozvki (Dio
naea 1nusci]Jula}, kt6rej liscie z. dw6~h cz~.sci zl?io~e 
zamykaj~ si~ skoro owad na n1ch s1ada 1 o~'v1eraJ~ 
dopiero po smierci jego. Do rz~du tych ostatinch zd~
j~ si~ nalezec takze wspomnione wyzej Edtoa1'dsza 
vestita i Actinia anguicorna, kt6rych ruchy tak s~ 
szybkie i silne, ze przy-
tkni~ta do nich palecz
ka pochwycon~ i z r~ki 
wydart~ zostala, i ty lko 
z trudnoscit!, nie bez u
szkodzenia rosliny, mo
gla bye wydobyt~. 
Zapusciwszy si~ w nie

wyczerpany temat o ru-
• 

chach roslin, zapoiniDe-
lismy zupelnie o wla
sciwy1n przednliocie na
szego opo\viadania, to 
jest o ak,variach. Wr6e-
111y wi~c do nicb, zosta
'viaj~c za tana\vianie si~ 
nacl tajen1nic~uni roslin
nosci o:·o bnemu spra
wozdaniu, na kt6re bez 
w~tpienia zaslugnj~ i 
kt6rc w zupelnosci po- . 

• 

s"ri~cilny fizyologii ro-
slin. 

Ak,varia 1norslrie tak 
St! pi~kne i pozyteczne, 
ze kazcly l\ogo stac na 
to powinien sobie tako
we urz~dzic; poniewaz 
jednak liczba takich wy
branych jest n i e z b y t 
wi elka, a przeciez i ta
cy kt6rych fun(lusze nie 
pozwalaj~ na ten \vyda-

, 
tek , pragnQ: zapoznac 

• 

Oceanu. Jednak wiadomo ze dla badacza kazdy ro
baczek jest zajmuj~cy, i zapewnic mozemy iz czlo
wiek n1ysl~cy w skromnych ojczystych wodach tyle 
znajdzie zjawisk sobie obcych a prawdziwie cudow
nych, ze z zadzhvieniem i wstydem si~ zapyta, czy 
podobna ze cuda takie pod okiem naszen1 ci~gle si~ 

' 

odbywaj~, a wi(Jksza 
cz~sc ludzi o nich nawet 
nie wie. Urz~dzenie ta
kich a.kwari6w jest na
der proste, i kto takowe 
urz~dzic zamierza, znaj
dzie blizsz~ wiadomosc 
w kalendarzu J. Jawor
skiego na rok 1857, 
w kt6rym pomieszczo
no obszerny opis akwa
ri6w slodkich tak poko
jowych jako i ogrodo
wych, oraz roslin i zwie-
rz~t najstosowniej w nich 
hodowac si~ daj~cych. 

si~ z przyrod~ pod,vo
dnt!, zaprojekto\vano u
rz~dzenie ak\vari6wslod-

Aquarium z wod<t slodkiJ:. 

Nie ograniczamy si~ 
jednak na tych prostych 
akwariach i podajemy 
czytelnikon1 n a s z y 1n 
projekt nowego przy
rz~clu, kt6ry pi~knosc 
ak·wari6'v l~czy ze spo
so bnosci~ czynienia ba
dan entomologicznych. 
Dol~czona rycina daje 
nam obraz takiego ln
secto - Tllva1'iunz. Roz
miary jego nie potrze
buj~ bye bardzo wiel
kie, lecz tylko tak ob
szerne, zcby O\vady i ro
sliny nie byly zbytecz- ' 
nie kl .. ~powane; gl6w
nym jednak warunkiem 
jest wlasciwa \ventyla-

kich, to jest naczy11 szklanych napelnionych "rod~ 
rzeczn~ lub ze staw6w, wraz ze wszystkiemi jej mie
szkai1caini, nalez~cen1i do wszystkich trzech kr6lest'v. 
Wpra-\vclzie ksztalty ich nie s~ tak urlerzaj~ce jak 
istot morskich, korali niema wcale, a muszle, slima
ki i skoru piaki tak s~ skromne, ze nie n1og~ isc w za
wody z po"rinowatemi swemi, obywatelami Wielkiego 

cya i lat,vosc ochnienia
nia wody. Zaludnienie takiego przyrz~du r6zno bar
wneini n1ieszka:6.ca.mi nie jest trudnem, i mlodziez 
nasza ch~tnic nan1 clostarczy potrzebnego kontyn
gensu jei1c6w schwytanych w czasie wypraw botani
czno-entoinologicznych. Nagrocla ich za to tez nie
n1ala, gdyz nietylko wchodz~ w posiadanie egzem
plarzy mog~cych p6zniej zdo bic ich skrzynki oszklone, 
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ale maj~ sposobnosc obserwowania tak zajmuj~cych 
stworzen we wszystkich przemianach, obznajmiaj~ 
si~ z tajemnicami przyrody, a mlodociany ich umysl 
przejmuje si~ wczesnie uwielbieniem i czci~ dla Tw6r
cy 'vszechswiata. 

Na jedne je-
szcze zalet~ ta
kich Insecto -Vi-. , 
var1ow zwracamy 
tu u'vag~, to jest 
na wplyw moral
ny jaki \Vy,vieraj~. 
Czlowiek jest pa
nem ziemi; pot~g~ 
rozumu podbil on 
najsilniejsze, naj
dziksze zwierz~ta 
i zwalcza r6wnie 
lwa kr6la las6w, 
jak olbrzymiego 

-

• 

najmniejsze zwierz~, czu.je zadane sobie m~czarnie 
i .ie nie nalezy go bez potrzeby pozbawiac zycia, do 
kt6rego jest r6wnie jak czlowiek przywi~zane i kt6-
regoby zaci~cie bronilo,_ gdyby mialo sily po temu. 
Z tej przyczyny zbier anie owad6w cz~sto w dzie-

. ciach przyt~pia li-

---- ·-·- --· ·-__ _. __ 
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• 

• 

• 
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· tosc i wsp6lczucie 
jakie winni jeste
smy wsp6lstwo
rzeniom naszym, i 
dziecko kt6re dla 
swej zabawy 'VY-

• 

rywa s krzydla 
drobnej muszce, 
gdy dorosnie b~
dzie w stanie bez 
I i to s c i drEJczyc 
z'vierz~ta wi~ksze 
a nawet ludzi, kt6-
rych los postawil 
w zawis!em od nie: 
go polozeniu. 

wieloryba i ptaka 
nikn~cego w oblo
kach. Wszystko 
co .iyje jest jemu 
posluszne i odda
je swe zycie dla 
jego pozywienia i 
wygody; ale uzy
wajf):c tej wyzszo
sci nadanej mu 
przez Tw6rc~, nie 
powinien stawac 
s i ~ ciemi~zc~ i 
nadu.iywac s w e j 
pot~gi, zabijaj ~c 
lub IDfJCZ~c zwie
rz~ta tylko d 1 a 
wlasnej przy
j e m n o s c i. Pra-

lnsecto-Vivarium. . • 

Dla rozkrzewie
nia zasad litosci 
wzgl~dem zwie
rz~t i ubezpie
czenia ich od m~
czarn na }{ t 6 r e 
cz~sto s~ wysta
wiane, za granic~, 
jak wiadomo, po
wstaly osobne to- ' 
warzystwa , kt6-
ry chd~znosci~jest 
chronienie zwie
rz~t od udr~czen, 
na kt6re je nie
czulosc i surowosc 
ludzka naraza. 

wda ze zbiory entomologiczne s~ potrzebne; lecz 
jakZe CZfJSto mlodziez, goni~c za motylem, zupelnie 
o te1n zapomina, i schwyciwszy go, przebija szpilk~ 
tylko cllatego, zeby sifJ nim polubowac, a nast~pnie, 
gdy przez nieuwazne obchodzenie si~ uszkodzonym 
zostanie, porzucic, nie pomn~c nato, ze kazde,nawet 

• 

• 

• • 

Insecto-Vivaria zalozone s~ w duchu tej wlasnie 
zasady, gdyz lubo kr~puj~ wolnosc zwierz~t dla nau
ki i uciechy czlowieka, nie pozbawiaj~ichjednal{ i tak 
kr6tkiego zycia; w patrz~cym zas widok tych stwo
rzen uwijaj~cych si~, mnoz~cych i zyj~cych jak na 
swobodzie, przyjemne budzi uczuci~. 

Aleksander Spiss· . 
.. 
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KOSCIOt METROPOLlTALNY S. WITA I KOSCIOt FARNY S. IIIKOtAJA 

\.V PRADZE CZESKIEJ .. 

I. 
Eneasz Sylwiusz Piccolomini, p6zniej papiez Pius 

II (1458-64), powiada w swojej historyi czeskiej, ze 
pod~ wzgl~dem ilosci i wspanialosci S'\\7i~tyn, zaden 
kraj w Europie r6wnac si~ nie moze z Czechumi. Po
chwala ta, wobec pysznych tum6w Hiszpanii, Anglii, 
Niemiec i Wloch, wydac si~ 1nusi przesadzon~; ale to 
pewna, ze kosci6l metropolitalny w Pradze, gdyby 
byl wykonany 'vedlug planu pier\votnego, nie u t~po
walby w niczcm najslynniej;:;zym pomienionych kra
j6w swi~tyniom . 

Cesarz Karol IV, kt6ry budow~ t~ rozpocz~l: je
szcze w r. 1344, w 1niej cu gclzie stal da,vniej kosci6l 
sw. Wita, po\vierzyl j~j kiernnek architekto1n Macic
jowi z Arras i Piotrowi .Arleri, lecz nie doczckal uko11-
czenia dziela. W p6zniejszy1n czasie clalsze1nn jego 
prowadzcniu stan~ly na przeszkodzic okolicznosci 
polityczne. Roku 15-! 1 pozar zniszczyl gn1ach do 
szczytow ju~ \vznic ·iony, zo 'tawiajf1C golc tylko mu .. 
ry; dz\vony :-:;topily :i~, a jedna z \Yiez run~la. Odbu
do"'~ koscioln, ktorego roz1niary 1nialy bye clwa razy 
wiEJkszc od terazni~j zycb, podejmo\vano kilkakrotnic. 
Za cesarza Leopolda I (1673) uko:llczono glo,vne mu
ry i \Ve\vn~trzno fila.ry; nieustannc jeduak vvojny prze
ry·waly roboty, o kt6rych rozleglosci c~is jcszczc 
swiadcz~ pozosta!c rtunowiska. W czasach najnow
szych po1nyslano zn6w o ostateclnctn wykonczeuiu 
kosciola i wzi~to si§ nawet czynnie do zrcalizowania 
skreslonych ku temu plan6w; nic"·iadon1o wszakze 
czy zupelnemu ich })rzeprowadzeniu nie stanie naza
wadzio jcdna z przcszk6d naj,vaznicj zych, brak fun
duszo\v, podobnic jak od wiekow, Iniino sklaclek "'ply
waj~cych z calych Nie1niec, wstrzyn1uje ukonczen ie 
slynnej kate dry kolonskiej. 

vV teraznicjszym stanie kosciola jcdyn~ ozdo b~ je
go frontujest ogromne malowidlo alfresco, wykona
ne r. 1729 })rzez Schora, a zrcstaurowane r. 1771 
przcz I-Iagera. Wn~ti~zc poclzielone jest przez 15 ru
k6w gotyckich na jedn~ naw~ gl6wn~ i dwie boczne, 

Ks~GA SwiATA Cz. I. R. VIII. 

otoczone dwunast~ kaplicami. Swiatlo pada przez 13 
wysokich okien gotyckicb, ozdobionych na szczytach 
rozetami i robot~ rzezbiarsk~. Z pi~knych niegdys 
malowaf1 na szkle w jedne1n tylko oknie po~ostaly sla
dy. Na galeryi ci~gn~cej si<J pod oknami naokolo gl6-
wnej na,vy mieszcz~ si~ herby znakomitszej szlachty 
czeskiej, oraz kamienne popiersia os6b historycznycb 
z epoki Luxenburczyk6w. 

Z pomi~dzy licz;nych pos~g6"', rzeib i po1nnik6w 
zawartych 'v sa1nyn1 kosciele, ktorych bogact\vo jest 
tak wielkie, ze oko }JO dluzszem dopiero rozpatrze
niu si~ 'vyslcdzic 'v nich zclola co godnicjsze uwagi, 
za~ lugujc . %Czeg6lni~j na wspomuicuie \YSpaniaJe 
mauzolctnn I~udolfa II z kararyjskiego marmuru, wy
stawione r. l589 przcz Aleksandra Kolina z Norym
bergi, za cen<J 32,000 dukat6w. Spoczywaj~ pod niem 
zwloki trzynastu os6b panuj~cycb, a mianowicie: Ka
rola IV i czterech jego malzonek, W aclawa IV, Wla
dyslawa PoHiniertnego (Posthu1nus), Jerzcgo Podie
brada, I1.,erdyuauda I ijcgo malZonkiAnny, 1\Iaksymi
liana II, Rudolfa II i arcy-ksi~zniczki austryackiej 
Maryi A1nelii. Drugiem arcydzielc1n w na,vic gl6w
nej jest obra% wiclkiego oltarza, kt6rcgo CZ~BC srodko
w~ (~\vi~ty ~nkasz 111aluj~cy Mary~ z Dzieci~ciem) 
wykonal Gos~ art, boczne za.s (S\Vi§ty Jan na 'vys pie 
Patmos i m~czef1st,vo 8wi~tego Wita) Michal de ~Ia
lino. 

Po\vic<.lziclisiny jui ie na,yy ~hvi~tyni otoczone a 
" clwuna t~ kaplicaini, z kt6rych odznacza si~ przepy-

chenl kaplica B~Y. \Vaclawa, patrona Czech, zalozo
na r. 134 7 przez cesarza Karola IV. WewnfJtrzne 
przybytku tcgo Bciany 'vylozone s~ jaspi. ·ami, chry
zoprazami i ~uncty.tami, fugi_za~ powleczonc zlotem. 
Po1ni~dzy zloionc1ni tu relikwiami znajduj~ si~ zwlo
ki, pancerz i hehn S\V. WaciR\Va. Wcdiug dawnego 
prawa czcskiego, skazani na ~mierc, jcsli zdolali 
schronic si§ do tej kaplicy, by,vali od kary uwalniani. 
Niegdys odbywaly sig tu \Yybory niekt6rych kr616w 
czeskich, jak np. Ferdynanda I r. 1526; obecnie zas 
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jeszcze przechowuje si~ w tej kaplicy cz~sc iusygniow 
kr6lewskich, a po koronacyi nowy 11anuj~cy pasuje 
w niej na rycerzy sw. Waclawa kilku dostojnik6w 
krajowych. 

Niemniej wspania!~ jest kaplica sw. Jana Nepomu
cena, zmarmurowym grobowcem drugiego arcybisku
pa pragskiego, Jana Oczko. Tuz obok niej, w poblizu 
wielkiego oltarza, wznosi si~ pon1nik mieszcz~cy w so
bie zwloki s,v. Jana Nepo1nucena. Wyrobiony ze 
szczerego srebra, wazy przeszlo 30 centnar6w i oto
czony jest postaciami aniol6w i lampami z tegoz me
talu. Ponad nim rozci~ga si~ baldachin z czerwonej 
materyi, bogato drapowauy, kt6rego same frenzlez1o
te kosztowaly 15,000 talar6w. 

W kaplicy sw. Zygmlulta pokazuj~ ""ielk~ pod s'ta
w~ swiecznikow~, maj~c~ pochodzic ze swi~tyni Sa
lomona w Jeruzalemie. Jest to tr6jk~t bronzowy, spo
czywaj~cy na glowach i lapach z"rierz~cycll, ziozony 
z dziwnej pl~taniny figurck walcz~cych z r6znen1i po
tworami, wszystko to roboty nieksztaltnej vvprawdzie, 
lecz wyrazistej i dosadnej. W kilku jcszcze ka})licach 
mieszcz~ si~ znakomitej wartosci obrazy, jak s\v. J6-
zef umieraj~cy przez Malina, chrzcst Chrystusa przez 
Brandla, sw. Filip przez Jahna i wiele innych. 

Zewn~trzna postac ko~ciola mctropolitalncgo, po
mimo 'vielu uchybien stylowych, il11pont~~ce spra
wia wrazenie. Naokolo '\vynioslej nawy stercz~ 'v nic
zliczonej ilosci wiezyczkowate iglice i pira1nidy, z za
tknionemi na szczytach krzyzami, pol~czone mi~dzy 
SOb~ smialo TZUCOllClni luka1ni, zdobnemi rzezb~ 
w przezrocze. Pot~zna wieza, maj~ca 314 st6p wy
sokosci, d.Zwiga na swym 'vierzcholku lwa micdzia
nego trzymaj~ccgo krzyz. Z dzwon6w j6j najwi~kszy, 
zwany Zygmuntem, wazy 227 ccntnar6w. Z balkonu 
wiezowego widok jest przepyszny: palac kr6le,vski, 
gmachy Hradszynu i reszta miasta lezy jak na cH:oni 
przed patrz~cym, kt6rego oko opiera si~ az o gory 
widokr~g ograniczaj~ce. Zewn~trzna sciana kaplicy 
dziel~cej t~ wiei~ od kosciola obejn1uje szacowny za
bytek sztuki sredniowiecznej, wielki obraz rnozaiko-

wy w stylu byzantyjskim, wykonany r. 1371 z rozl~a .. 
zu Karola IV, a odnowiony r. 1837 kosztem hrabie
go Karola Chotek. Obraz ten przedstawia s~d osta
teczny i obejmuje 21 Sf!Zni kwadr. powierzchni. 

• II. 
l{osci6i sw. Mikolaja, wyobrazony na zal~czonym 

tu stalorycie, nalez~cy da,vniE3j do jezuit6,v, odznacza 
si~ na zewn~trz wspanial~ kopul~ i "\V og6le ogro
mem swych rozmiarow architektonicznych, wewn~trz
nym zas przepyche1n przewyisza ua,vet kosci6l me
tropolitalny. Juz r. 1283 biskup pragski Tobiasz 
zbudowal 'v tern miejscu kosci6l w stylu gotyckim, 
pod wez,vaniem s,v. Mikolaja. Roku 1628 jezuici 
zniesli go zc szcz~ten1 i wystawili no\vy zupelnie ko
sci6l w stylu wloskiln, kt6rego budo,va ci~gn~la si~ 
przez wiek caly. Wn~trzc tej swi~tyni zdobi~ sciany 
i posadzka wy!ozone 1narJnurcm, bogato przystrojo
ne oltarze, kolosalne pos~gi j Inalo,vidla al fresco. 
Nad wielkim oltarzem wznosi si~ grubo zlocona sta
tua sw. Mikolaja, dziclo rze~biarza Platzera. Malo
wania kopulywykonal Balko, kt6rego najlepszy obraz, 
smierc SYV. Franciszka Ksawerego, znajduje si~ \Y je
dnynl z bocznych oltarz6\v. Inne obrazy znako1nitej 
\vartosci s~ pcnzla Grakera, Hakera, jezuity Raab'a 
i SkTety. Zajmuj~cy1n jest szczeg6l historyczny, ze 
przed 'vybuchcn1 zanlicszek protestancltich kosci6l 
ten, jak swiadczy lllWCUtarz Iniejscowy, posiaclal ol
tarz poswi~cony Janowi Husowi. Po zniesieniu zako
nu jezuitow, kosci6l ~w. ~fikoJaja prze1nicniony zo
sta{ na farny. Przylegle kollegium jezuickie obr6co
no z razu na koszary; wkr6tce jednak przebudowano 
je i przeznaczono na po1nieszczenie ldlku \vladz rz~
dowych. Kosci6l S\V. Mikolaja z s~siedniemi doma
Ini tworzy dzis gro1nad~ zabudowan, dziel~c~ rynek 
tej cz~sci miasta od tak zwanego l)lacu 'vloskicgo. 
vV ubieglych wiekach oba te place stanowily jeden 
obszar, v;r ktorego srodlru \vznosii si~ tylko za!oiony: 
przez Boleslawa Srogiego, a zniesiony roku 1782, 
kosci6l s\v. Waclawa. , 
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EMIR ABDELI\ADEl{ 
W WIEZAOH FRAN.CUZKICH. 

(USTJEP Z ~IEWYDANYCB PA~TNIK6W TURYSTY-POLAKA) • 

Przyjechawszy do Amboise, wysiadlem do zna
nego wszystkim przejezd.Zaj~cym hotelu pod zlotym 
lwem. 

- Dla kog6z te przesliczne o'voce, z takim sma
kiem i staraniem poukladane? spytalcm n1ilej i mlo
dej wlascicielki zlotego lwa, zastawszy j~ w sali jadal
nej, zatrudnion~ ozdabianiem ogromnej srebrnej tacy 
najpyszniejszemi weta1ni. 

- Dla kogo te wety?... Nieprawda, ze pi~kne 

i wspaniale? odpowie mila gosposia i doda z westchnie
niem: Jakbym ja rada ich zadowolnic.... sprawic 
im chociaz najmniejsz~ ·przyjemnosc! ... Ale na coz ja 
wi~cej zdobyc si~ mogEd, kiedy teraz ich bajram, pod
czas kt6rego nie jedz~ ani mi~sa, ani nic gotowa
nego? 

- 0 czem pani m6wisz? 0 bajramie? 0 poscie 
muzuhnan~ kim? 

- A tak jest; n16wi~ o wi~zniach kt6rzy siedz~ 

w za1nku. Biedni ludzie! Ubiega1ny siEd o to wszel
·kienli sposobami, zeby im niesc po1noc i ulg~; ale c6z? 
kiedy mi~sa i potraw goto-w·anych nie jedz~ i kiedy 
wina nie pij~ . . . . A przytern czas taki brzyclki, ze 
wyjsc nie mozna ani 'v pole, ani do ogrodu, ani im tez 
wyprawiac serenad.. . . Gotowi pon1yslec, biedny emir 
i jego zony, ze my . o nich za1)0minamy, a my tylko 
o tern radzilny, jakby uprzyje1nnic szlachetnym wi~
zniom pobyt w tern miescie. 

• 
Ot6z 'v ten spos6b wlascicielka zlotego lwa ubole-

wala nad losem najzaci~tszego nieprzyjaciela, jal{ie
go Francya miala kiedykohviek. Ta troskliwosc o "\\i~
zni6w stanu, o ludzi obcych, zupelnie innego pocho
dzenia, przy bylych tu z tak daleka, o ha1·ha1·zyncinv 
wreszcie, kt6rzy Francyi bardzo wiele zlego zro bili, 
wyznam, ze bardzo mnie zdziwila; ale czy mi spra
wilo radosc, ze Francuzki umiej~ tak latwo wybaczac 
bitnemu nieprzyjacielowi lzy kt6re on im wycisn~l, 

• 

zabijaj~c ich ojcow, braci i synow? . . . . . Hal na to 
pytanie moze p6zniej odpowiem. 

• 

- Czeg6z pan tak zesmutnial? zapyta mnie go
spodyni. Z tak~ si~ ciekawosci~ wpatrujesz w tego 
starego szlifierza o szczudle, ktory z calym swym 
warstatem podrozuje od domu do domu, od miasta do 
miasta. 

- I jak si~ zdaje na stare lata bardzo ci~zko na 
kawalek chleba pracuje. . odpowiem. 

- 0 to prawdal on tu zaprowadzil w. kraju ten 
rodzaj przemyslu; przedtem nie mielismy tu nigdzie 
koczuj~cych szlifierzy. To widac tam w jego kraju 
szlifierze 'val~saj~ si~ z n1iejsca na n1iejsce. 

- A widac ze mial kiedys lepsze czasy; widac to 
ze szlachetnego wyrazu jego bladej twa:rzy, z niedo
dartej jeszcze sukni wojsko,vego kroju, z tych wst~
zek ordcro\vy ch, kt6re nosi na piersiach. 

- Stary Stanislaw kiedys byl oficere1n, podobno 
.nawet 1najore1n; ale co byio a nie jest, to si~ nie pi
sze w regestr, a ze si~ nie uksztaicil na nic lepsze
go jak na szlifierza, to juz jego wina. Wiedzie mu si~ 
tu Bogu dzi~ki jako tako, ale juz pan major nie sia
dy"\\ra tam do stolu, gdzie dawniej siadywal jako pod
porucznik. Oho! juz nie moze wydac siedmdziesi~
ciu frank6w micsi~cznie na sw6j st6l, ani nawet po
lowy. Teraz jada \V podrz~dnych garkucbniach. 

- A gdybym majora zaprosi! tu z sob~ na obiad 
do table rJ: hole? 

- Toby stary szlifierz nie przyj~l zaprosin: jest on 
b~rdzo delikatny i umie zachowac dystans na ktory 
sam si~ skazal, obieraj~c sobie taki poziomy zaw6d. 
To jego wina, ze nic umial ani utrzymac swego maj~
tku, ani sobie zabezpieczyc innego, szlachetniejszego 

i* 
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sposobu utrzymania.... Ale u nas stary zolnierz, 
a stary duren, to prawie jedno. 

- I tal{ dla pani emir Abdelkader, bisurman 
i zaci~ty ,vr6g Francyi, wi~cej 1na uroku od majora, 
kt6ry jest katolikiem rzymskim i l)iersi~ swoj~ zasla
nial kiedys ojczyzn~ pani? 

_ Ba! co pan chce? Arab teraz \V modzie we Fran-
cyi, a moda jest sa~o,vladn~ pai_lif1. Do milego wi
dzenia iEE z panem, 1d~ kazac zan1esc \vety Jego Wy
sokosci cmiro,vi Maskary, do jcgo rezydcncyi w zam_ 
ku kr616w Francyi. 

Ot6z z tak~ san1~ latwosci~ Francuzi zapominaj~ 
krzywd im zadanycb, z jaln~~ przcpominajf1 ush1g im 
wyswiadczonych. Anglicy maj~ slusznosc: Francuzi 
s~ najwalecznicjszemi i najlzojszc1ni ludzmi na swie
eie; szlacbctnosc ich, lecz i niewd.zi~cznosc, wynika 
z tej ich lekkosci. 

TrzelJa przyznac, ze pobyt Abdcllntdcra. w Ainboi
se stal si~ dla calcgo miasta, a g16wnic dla zlotego 
lwa, zr6dle1n znacznic z·wi~kszonego dochodu. Od 
czasu l)rzybycia do 1niasta afrykaf1sldch 'Yi~zni6w, to 

• jest od lat d'Y6ch, obroty jego handlo,ve i zy ki l)O

mnozyly si~ w dw6jnas6b i A1nboisc przypon1nialo 
sobie dawne swcj swietnej epol~i cza y. Imi~ Abdel
kadera, tal{ glosne \V dziejach francuzkiego or~za 
w Afryce,je ·zcze \Vi~k~zego naby,valo uroku 0 szesc
dzicsi~t mil od Paryza, nalewym brzeguLigicry. By
!a to gratka nie lada dla turystow. I rzeczy,viscie 
mozna po,vicdziec ze ani jedcn z tych Anglik6,v, kt6-
rzy regularnic co wiosna od,vidzaj~ Francy~, nic 
omieszkal za,vitac do dun1nego gTodu, w kt6rym nie
gdys przeby\vali kr6lo,vie lTraucyi, a tcraz .i§czal 'v zlo
tych wi~zach ze swojemi zonami le'v afrykaf1ski. 
• Dla turyst6w nastr~czala si~ tu sposobnosc wi
dzenia da.rn1o bardzo ciektnvcj rzeczy, czlo"·ieka tak 
znanego z opo"riaclan, "r kt6rych go IJOr6,vnywano do 
sla"'ncgo Tippo-Saiba. W rzeczy sa.mej bylo tu du
zo podobicnst,va: Abdelkadcr, jakkolwick na mniej 
obszerncj \Yido,vni, bo nic w Azyi lecz 1u1 polnocnem 
tylko wybrzezu Afryki, ale z ro"'ll~ '\Yytr,valosci~ i si
l~ ducha, potrafil: przez dlugi szercg lat n1~iny sta-
wiac op6r n1ateryalnyni sHo1n cy,vilizacyi i 'vojennej 
sztuce jedncgo z pierwszorz~dnych n1ocarst'v Europy. 

W szelako wesole nadzieje l>an6\Y tury t6'v zostaly 
w pewnej 1nierze za,viedzionc. Wi~zien byl niewi
dzialnym, a nawet wst~p do zaml~u zostal ~vzbronio
nym na czas dlugi. Dopiero od miesi~ca otworzyly 

si~ bramy wiEJzienia, i to nie dla wszystkich. Og6lnie 
na to narzekano, krzywiono si~, przeklinano zbyte
czn~ ostroznosc francuzkiego rz~du ; ale przeciez 
liczba ciekawych przybywaj~cych do Amboise co
dziennie si~ zwi<Jkszala. 

Trzeba przyznac, ze w og6le ciekawosc turysty, 
jakkolwick jest nicznosn~, upart~ az do znudzenia, 
ale z ten1 "r zy~ tkiem cz~sto na byle czem przestaje 
i lada rzecz~ daje si~ zaspokoic. I tak, w Amboise 
kilka ogorzalych arabskich twarzy, ukazuj~cych si~ 
niekiedy w oknach baszt zamkowych, zastEJpowaly 
przybywaj~cyn1 widok lawnego Abdelkadera, kt6re
go przezornosc francuzkiej polityki nic chciala poka
zac cieka wcj publicznosci, zgrornadzonej tak licznie . , . 
W ffileSClC. 

Str6j beduin8ki, m6wi~c nawiasem, nie zrobil na 
1nie zkai1cach wielkiego wrazenia i nie widac bylo 
jego wply'\\ru na mod~. Ale w tern wszystlp61n naj
widoczniej bylo jakies udawanie. Nawct przy stole 
jedna z dtnn, kt6rej z ocz6w 1nozna by lo ocl razu wy
czytac, zc naj czaro\Ynicjszych lat par <a s'v~j 1nlodosci 
mu iala 11rzemarzyc o jakim !rfalek-Adelulub Salady
nie, utrzymywala najpowazniej \V S\viccie, zc str6j 
bcduinski uic 1na 'v sobie nic szczeg6lnie n1og~cego 
siEJ podobac, ze nie jest bynajmnej zalotnym (coquet), 
a wszystkie obecne kobiety zacz~ly na wyscigi tomu 
potakiwac. 

W kof1cu doda,vn.no, ze bynaj1nnicj si g to nic po
winno nikomu 'Yydawac dziwnem, iZ "'st~p do zumku 
dla oghtdania Abdelkadera jet wzbronionym; ze 
czlo,viek tak znakomity jak ex-emir n1ozeby sobie 
nie zyczyl, aby mu si~ przypatry,vano jak dzikiemu 
zwicrz~ciu pustyni, osadzonemu na tcraz w klatce, 
i tysi~cc podobnych odwiecznych, powtarzaj11cych si<a 
przy kazd6j okolicznosci, a bezzasa~nych zdan, od 
kt6rych calkowicic nakoniec oderwa\vszy uwag~, za
nly ~li!em si~ o sn1ialym, poetycznym wodzu Arab6w. 

Bylen1 \Vi~c jeclen z calego to,varzy twa nicpogo
dzouy z rzcczywi tosci~, nie uznaj~cy ~·lu znosci po
\Yod6w, jakie ~·obic \Yynajdywano dla uspra,Yieclliwie
nia zakazu \viclzeniaAbdelkadera. Obsta\valcin 'vci~z 
przy s'vojeu1, 'vci~z nic tracilen1 nadziei dostania si~ 
do zamku. Wprawdzie nadzieja ta nic byla bardzo 
'vyrozu1nowan~, nj c opierala si~ na zadnych danych, 
ale. . . . byla to za,v. ·ze nadzieja. ,J estc1n przcciez 
takze cokolwiek Afrykaninem, n16wilem do siebie, 
born porz~dny ka,val' czasu przebyl w cesarstwie 
marokanskien1 i '"e fraucuzkich koloniach tej cz§
sci swiata, a nawet, opisuj~c tnoje podr6ze po Afry
ce, nicraz wspomuialem o walecznym emirze." 
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- Niepodobna, powtarzalem, aby Abdelkader dobrowolnie oddal w r~ce Francuz6w, wstrzymawszy 
wzbronil do siebie przyst~pu czlowieko,vi, kt6ry chce przez lat tyle gwaltowne ich parcie na Afryk~. Rze
byc jego biografem. czywiscie dzialalnosc tego czlowieka przeszla pod pe-

Pod wplywem wi~c podobnych rozumowan udalem wnyn1 wzgl~dem po zazakres mozliwosci i podobien
si~ do pana kapitana Boissonnet, dow6dzcy zamku stwa, i gdyby nie urz~dowe doniesienia, przekonywa
Amboise, jednego z najdzielniejszych oficerow fran- j~ce nas o jej istnieniu, moznaby j~ sn1ialo uwazac za 
cuzko-afrykaf1skiego wojska, w kt6ry1n ex-emir zna- wybryk rozmarzonej wyobrazni wschodniego jakiego 
lazl najszlachetniejszego przyjaciela, nie zas str6za, poety. 
pelni~cego tylko sch3le wlozone nan obowi~zki nad- Nie bylo nic latwiejszego ella Abdelkadera, jak ra-
zoru. towacsi~ od niewoli ucieczk~ w jakib~dz spos6b. Zje-

Pan Boissonnet oswiadczyl mi, iz Abdelkader by- dnej strony Inial on wolne przejscie na poludnie do 
najmniej nie WJ)lyn~l nato, ze nie pozwalano go od- Sahary, a ztamt~d droga jui otwarta; gdzieby ze
widzac w zamku Amboise, ze to byl wyrazny rozkaz chcial m6gl bezpiecznie w~drowac, bez obawy pogoni 
francuzkiego rz~du, a by bez wyj~tku nikogo nie przy- ze strony francuzkiego rz~du; z drugicj zas m6gl si~ 

. puszczac do wi~znia. Nadzwyczajna ta przezornosc schronic· do Marokko. Lecz doswiadczywszy dowoli 
miala swe zr6dlo, nie jak mylnie utrzy1nywali niekt6- niepokoj6w koczuj~cego awanturniczego zycia, wolal 
rzy amatorowie brukowych nowinek, 'v jakinis jakoby zakonczyc sw6j svvietny zaw6d w spos6b niezwy
wykrytym spisku w Amboise, maj~cym na celu wy- hly, wyr6zniaj~cy go od og6lu. Chcial zakonczyc, 
puszczenie na \Yolnosc Abdelkadcra. Wykrytem ni- , m6wifJ, poetycznc swe wojenne zycie przez czyn godny 
gdy nic pouobnego nie zostalo; obawiano si~ jedynie najszlachetniejszego rycerza z czas6w Ludwika IX. 
usilowania podobnego In~oku ze strony partyi albion- A mial on w charakterze wiele cech ryccrskiego du
skiej. Wiadon1o bo,yiem ze Anglla \Y owym czasie cha, zdaje si~ .ic w jego zylach musialy plyn~c reszt
byla 'v najzaci~tszej nieprzyjazni z Francy~, i ze to ki krwi alhambryjskich Arab6\v. Chcial on po boha
byl dla niej cios nad ciosa1ni, to dobrowolne zdanie tersku dokonac szlachetnego dziela, rozpocz~tego 
si~ na honor francuzkiego or~za uajwaleczniejszego w tak swi'Jtym, jak dla niego, celu, przez dobrowolne 
afrykanskiego dow6dzcy, kt6ry przez tyle lat potra- oddanie ~i~ w r~ce nieprzyjaci6l, z zupelnem zaufa-
fi! m~znie opierac si~ olbrzymim wojennyn1 srodkom niem, z ~upeln~ wiar~ w ich honor. · 
Francyi. Rozbieraj~c psychologicznie takie postanowienie, 

Obawy te moze byly zbyteczne; zrcszt~ nie moj~ znajdziemy 'v niem duzo 'vielkosci i sily ducha, tej 
jest rzecz~ wda,vac si~ w ich rozbi6r. Dose ze pan sily na jak~ zawsze zdobyc si~ potrafi prawdziwie 
Boissonnet miai zlecenie nie wypuszczania nikogo do wzniosly i szlachetny umysl, chocby w najprzykrzej
ex-emira i sci ' le obo,vi~zany byl trzymac si~ tako- szych znajdowal si§ okolicznosciach. 
,,·ego. Z wlasciw~ jednak kazdemu dobrze wychowa- Abdelkader mial to przekonanie, ze Francya b~d~ie 
nemu Francuzowi grzecznosci~, chcial mi wynagro- mu prawdziwie wdzi~czn~ za ten krok; i jakkolwiek 
dzic zaw6d jakiego doznale1n, niemog~c widziec zna- s1nialy w6dz Arab6w wzif!l si~ do niego cokolwiek 
komitego wi~znia: obiecal wprowadzic n1iQ do zam- p6zno, to bynajn1niej nie zmniejsza jego rzeczywi
ku i pokazac w nim wszystko co tylko jest godnego stej wartosci, owsze1n, do 'vyzszej jeszcze podnosi 
uwagi i na czem nie ci~zy zakaz "'zbraniaj~cy. Mu- j~ })Ot~gi. Spoclziewal si~ on przez to zjednac sobie 
sialem i na te1n poprzestac. og6l francuzkiej publicznosci; bo opinia publiczna 

Zwidzenie zan1ku w towarzyst,vie pana Boissonnet zawsze go obchodzila, zawsze byl on o·nif! dbalym, 
rzeczy,viscie wynagrodzilo mi w cz~sci niemoznosc i jak prawdziwy polityk, z gl~bi swych step6w, z pod 
ogl~dania samego Abdelkadera. Grzeczny ten i "ryso- koczowniczego nan1iotu, bez przestanku staral si~ 
ko uksztalcony czlowiek opowiedzial mi tyle cieka- o to, a by j~ miec sobie przychyln~. Ale wlasnie w o
wych szczeg6l6w, ze przy ich J)Omocy jestem w sta- wym czasie wydarzenia wi~kszej daleko wagi, zbli- . 
nie udzielic czytelnikon1 ponizsze wiadomosci o Ab- zanie si~ burz wewn~trznych i politycznych wstrz~
delkaderze i 0 innych Wi~zniach powierzonych ba- snien, objawy niepokoju i przeczucie Zlnian jakichs 
cznemu lecz ojcowskiemu zarazem dozorowi zacnego na przyszlosc, oderwaly uwag~ Francuz6w, wyl~cznie 
pana Boissonnet. dotychczas skierowan~ na Afryk~, i zmusily ich do 

Abdelkader mial w6wczas lat czterdziesci cztery. zamkni~cia si~ w sobie samych i we wlasnego kraju · .. 
Byl wi~c w cah3j sile In~zkiego wieku, kiedy si~ sam wypadkach. W plyn~lo to wi~c niemalo na to, ze 
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.nadutyto cokolwiekjego zaufania, bo obawiano go si~ 
podw6jnie: raz jako wodzaArab6w, kt6regoup6r i wa
.lecznosc kosztowaly tyle krwi francuzkiej, drugi raz 
jako czlowieka wyzszych bez zaprzeczenia zdolnosci, 
kt6ry w razie wewn(Jtrznych jakichs zaburzen umial
by pewno korzystac z okolicznosci. 

Abdelkader wreszcie pit~rwszy naruszyl6w slawny 
pok6j i uklad nad Tafn~, naruszyl go nawet bez za-. , . 

. dnych waznych powod6w; chc~c WI~c utrzymac SI~ 
na drodze scislej bezstronnosci, niepodobna bezwzgl~
dnie pot~pic Francy~ za to, ze zamiast wolnego zy
cia w kt6rem z panstw mabometanskiej Azyi, 'vyzna
czyla mu na miejsce pobytu grube mury zan1ku Pau. 

Niedlugo jednak Abdelkader goscil w ty1n zamku. 
Klimat okazal si~ dla wi~znia szkodliwym, z przy
czyny swcj nadzwyczajnej, jak dla Afrykanina, ostro
sci. Przyszedl niebawen1 rozkaz przeniesienia go do 
Amboise. Tu przynajtnnit~j, 'Y jednym z najpi~kniej
szych punkt6w w calej Francyi; pod 'vzgl~dem !\.l!m~
tu 'vi~zniowic nic byli zmuszeni przyz,vyczaJa~ s1~ 
do wszystkich 'vybryk6w naszego polnocnego nieb~
Cala prowincya Touraine, nieg6rzy ta, nawet praw1e 
plaska, odznacza si~ jednostajny1n, uadz,vyczaj la~o
dnym stan em powietrza. I rzecz dz~wna! . ;~ura~~e 
juz po raz drugi miala sluzyc za grob naJ8Wletnie~-
szym nadziejom mahon1etru'lskicgo or~ia. Jedcnusc1e 
wiek6w temu 1\:arollYilot przy 1"ours "'strzyn1al z~vy
ci~zl{i poch6d sarace11 ·kich zast~I)O"', l)Od do,vodz
tweln slawnego Ab<lerrahmana. Obecnic ch~c odtwo
rzcnia ~'victnej niegdys arab l{iej prze zlo 'ci,. P.rzy
szla si~ 'vyrzec sama siebie, w osobie najdziclnieJsze
go swego w no,vszych wickach przed ta"·icicla i za
m]{n~<\ jakby Q;y,vcem w grobie, ". od,viecznych mu
rach za1nku A1nboise. 

Jaklrol,vick pod wzgl§den1 bigieniczny1n pobyt 
w Am boise byl bardzo szcz~sli,vy dla "'i~zni6w, gdyz 
daleko mniej 'v ni1n choro,rali anizeli 'v Pau, wsze
lako cz~sto 'v bardzo przyl{ry sposob dawal im si~ 
czuc brak tych palfbcych pro1nieni poluclnio,vego ich 
slonca, pod wplywe1n kt6rych tak silnic bije serce 
i kt6re o.zy,viaj~ 'vszystko, na"ret glazy pustyui. 

Jedna z zon Abdelkadera (najmlo<lsza) umaTla !la 
suchoty. Straszna ta choroba nieznan~ jest u Ara
b6w; 'v Touraine zas jest ona bardzo pospolit~, jak 
w og6le w kliinatach lagodnych, mglistych. M6,viono 
nawet ze Abdelkader dotkni~ty byl ci~zln~ jal\J!S cho
rob~. 

Byly to jednak tylko plotki, przesadzone jak ka
. zd.e plotki; mial on jedynie ner\vowy b6l t'varzy, 

wprawdzie bardzo dotkliwy, ale zadnem niebezpie-
czenstwem zyciu niezagrazaj~cy. . 

Pogodzenie si~ z obecnym losem duzo kosztownJo 
Abdelkadera; dh1go m~ si~ to nie moglo pomiescic 
w glowie, a bardzh~j w sercu, aby tak strasznego do
znal zav.rodu ze strony Francyi. W koncu, poczy
tuj~c za kar~ boi~ t~ zmian~ wymarzonej wprz6dy 
spokojnej siedziby w swi~tej ziemi proroka, na wi~
zienie stanu w warow-nym europejskim zamku, pod
dal si~ woli najwyzszej i cierpliwie czekal dalszych 
jej wyrok6w. Tymczasem wzgl~dne nadzwyczaj obcho
dzenie si~ z nim dow6dzcy wi~zienia, starannosc ze 
strony rz~du o zaspakajanie wszystkich jcgo i ro
dziny nietylko potrzeb, lecz najdrobniejszych nawet 
zachcen, - nie mogly r6wniez pozostac bez wplywu 
na zlagodzenie jego usposobien. 

Rze~1ywiscie wr6cil dawny spok6j na pi~kne jego, 
niepospolitego cz!o"rieka ZQ.amionuj~ce oblicze. Na 
wszystkich swych towarzysz6w wygnania, kt6rych • 

liczba dochodzila do osmdziesi~ciu wywieral Abdel
kader wplyw zadziwiaj~cy, wplyw wyl~cznie w!asci
wy wielkiemu czlowiekowi, kt6ry go nigdy i nigdzie 
nie traci; i r~cz~, ze wszystko co go otaczalo, nie sza
nowalo go 1nniej na t6n1 'vygnaniu, anizeli 'v dniach 
jego najs,victnicjszych, kiedy IH.tj,vi~kszf! jasnial po
t~g~ i slaw~. By l on tu zarazem ich ksiEJciem i naj
starszym kaplancm. Zawsze osobiscie znajdowal Ri~ 
na. wszystkich poboznych zebraniach, kt6re miewaly 
1niej~ ce dwa razy na tydzien, cytowal 'vyj~tki i zdania 
z koranu, kt6ry caly prawie umial na pami~c,zreszt~ 
ci~gle, bez u tanku praco,val, pisal, czytal, roz1nyslal. 

W czasie pobytu swego w Amboi. e napisal d'va 
dziela, kt6rych w la. nor~czne jego r§k opi. Ina ogl~da
lerrlna wlasne oczy. Jedno z nich jest to jcgo auto
biografia, czyli pami~tnik USl)rawieclliwiaj~cy ca!~je
go dzialalno~c, widoki polityczne, w duchu kt6rych 
post~po"'al it. p. W cal<~n1 t61n rlziele widaC. 1nale bar
dzo, a nawet niedbale, obrobienic szczeg6l6,v; widn.c, 
ze autor pisz~c je, nie myslal zupelnie o formach ze
wn~trznych; wiedzial ze pami~tnik jego 1noze jcdy
nie luzyc za bogate zr6dlo do historyi, i dlatego 
gl6wn~ 'v ni1n zwracal nwa.g<2 na idee i za~ ady kto
rych siQ trzymal i kt6re staTal si~ l)rzeprowadzic 
przez ca!e zycie swoje. Drugiego dziela sa1n tytul 
pokazuje, ze nie tracil naclziei 'vyj~cia na 'volnosc. 
Tytul ten jest: ,0 wiernosci jaka panuje u muzulma
n6w w wypclnianiu danych przyrzeczci1 przymierza 

, . . . . 
lub innych." Za pomoc~ teJ pracy, niezm1erme su-
miennic obrobionej, tak iz kazde do,vodzenie opiera 
si~ na wiarogodnych zr6dlach i cytacyacb, i kt6ra 
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wyswieca nu1n znako1nite, naukowe prawdziwie oczy
tanie jej autora, Abdelkader chcial przekonac gabi
net francuzki, ze \vypuszczenie go na \Volnosc uie gro
zi panst,vu zadnem niebezpicczenst,vcm; zc gdyby 
mu wr6cono swobod~, kt6r~ n1u obiccano w trakta
cie, i ktor~ on przyj~l, pewnicby jej nic naduiyl, jako 
prawo\vicrny muzulmanin, przysi~glszy nigdy juz nic 
podnosic or(Jza przeci,vko Francyi. 

Ci jednak z \\rodz6w afrykanskich, kt6rzy dzielili 
z Abdelkadere1n los jego wygnania, nie byli podo
bnie jak on pogodzeni z rzeczy,vistosci~. Kobiety 
z\vlaszcza sarkaly na 'vszystko bcz ustauku, bez 
przer,vy 1nialy jakies przedmioty ci~glego uiezado
\volenia. Wyj~tck tylko z og6lncgo tcgo 1n·a,vi<lla sta-

. nowila Zohra, 1natka emira, kobi6ta niezaprzeczc
nie wyzszych zdolnosci, z m<2zki6m scrce1n pod sla
b'1 nicwicsci~ for1n~, kt6ra, n1imo bardzo jui pozny 
wick, uic zgi~w zy si~ jednak, dz,vigala trudne i ci(J.Z
kic brzeiniEJ lo u, ku schylko\vi jui dui jcj })rzez 
Opatrzno~c zc ·lane. 

~iatl\a bultana i proroka czcrpala "r uczuciu we
wu~trzll(~ S\Ycj godnosci maciorzyitskicj, ii "rydal'a 
na s"'iat takicgo syna, 11otrzobne sily do zniesicnia 
wygnania i \ViQZO"'. Pocieszyciclka 'vszystkich stra
pionych, ubost,viana od calej garstl{i Arab6'v dzic
lqcych los s'vcgo 'rodzn, byla ona zn,vszc ph~rw·sz~ 
u loza u1nieraj~cego, otaczala go czul~ S\Vfb opiek~ 
i tarauiem, n1odlila si<2 nad nim, a gdy smierc s"·em 
lodo,Yatenl tchnieniem O\vion~lajui konaj~ccgo, otwie
raj~c ntu. \Vrota do innego zycia, ona go zegnala jako 
naj,vyz~·za ka1)lanka i wsp6lna calcj gromady matka. 

J ej synowe, kt6rych liczba z pi(Jciu zmnicjszyla si~ 
do trzecb, skutkiem smierci d'v6ch najmlodszycb, 
przeciwnie poddawaly si~ smutkowi a nawet rozpa
czy, z l)Owodu smutnego losu jaki spotkal cal~ upadl~ 
dyna ty~. Bcz ustanku przy1)0minaly one emirowi 
w jak haniebny spos6b Francya naduzyla szlache
tnej i dobrej jego wiary. 1V najblizszych i nieustaj~
cych stosunkach wewn(Jtrznego, rodzinnego zycia, 
jakie l~czyly Abdell{adera z jego zonami, w cale-
go dnia rozmowach, ci~gly zwrot do Vt'Spomnien, 
do minionej a tak swietnej przeszlosci, ci~gla z ich 
st.rony tgsknota cz~sto bardzo zakl6caly ow~ slod
k~!, melancholiczn~ spokojnosc umyslu Abdelkade
ra. Ale byly to tylko blyskawice na pogodnem 
niebie jego 1nysli, a raczej byly to tylko chmury 
przechodnie, bo silna moralna przyroda wi~znia zwal-

czala te drobne zewn(Jtrznc \vplywy, te slabe kobie- ·. 
cych du z \vzru zenia i zalc. 

I\:obicty jcdnak byly daleko mniej \V tern wszyst
kieln godnc litosci anizeli m~zczyzni. Gwaltowna 
zmiana losu, upokorzenie, gorycz wygnania i \Vi~
z6w daleko '\Vi(Jc6j 1nusialy si~ dac uczuc ostatnim. 
Ko bi6ty tutuj zamicnily tylko klasztorne, zc tak po
"'ienl, iycic koczuj~ccgo namiotu, na r6,vnicz klasztor- · 
ny byt warownego zamku, i warunki ich 've,vn~trzue- . 
go zycia w Amboi c malo si~ r6znily ocl 'varunk6w 
tegoz zycia "r l\faskarze lub Tagn1ccie. ad brzega
mi Ligiery zn.r6wno jak w Afrycc, w wi§zicniu })Odo
bnie jak na "'olnosci, IJ(Jdzily one zywot "' zamkni~
ciu, i \ve 'vszystkich fazach-ich zyci!l, uj<Jtego we 
wschodnic for1ny, nikt nig<ly nie n1ial do nich przy
stQpu, oprocz ich 1nnJzonka i pana. Kazda rodzina 
tworzyia z:unkniQt~ kast§; nawet Abdelkadcr i bra
cia jcgo nie 'vidy,vali iadn6j kobiety, opr6cz \vlasnych 
s'voich zon i 1natki. Sz,vagro,vi 11ic wolno bylo spoj
rz6c na s"·oj~ bratow~. Pytam sit} teraz jakim spo
~obenl tnoina zapro,vadzic to\Yarzyskosc na 'V scho
dzie, nic naruf'zaj~c podsta'v rodzinncgo iycia maho
metafl ·kich jego 1nicszkanc6,v? 

Stano,visko kobi6t w An1boise bylo zbyt mal61n, 
drobn61n, po,vienl zadnem, ale milno to uic bylo ono 
nigdy "~yzsze1n v.r dniach najswictnicjszcgo powodze
nia dynastyi Abdelkadera i na lonic rodzinnego kra
ju, pod okicm roclzinnych, pal~cych pro1nicni afrykaii.
skiego slof1cn. Zaj~tc one byly jcdynie dziccmi, stroi
ly je, perfumo"raly, nie zal)Ominaj~c, s~dz~, o tych 
stn.raniach i ''rzgl~dcm wlasuej osoby. Nadto dogl~
daly gospodarstwa i przyrz~dzania pokar1n6\Y do co
dziennego iycia sluz~cych, kt6re, jakkolwiek w sa
mym srodku Ii,rancyi, byly czysto arabskic. Narodo
we lcusk u, codziennie przyrz~dzaue r~ka1ni murzy
nek, stanowilo podstavv~ kazdego stolu. Kawai owo
ce w '\Yielkiej obj(Jtosci wchoclzily w sklad tych skro
mnych pokar1n6w. Palenic tytuniu bylo najsurowiej 
wzbronionc \Yszystkim Arabom osady Amboise. Ab
delkader sam nigdy do ust fajki nie bierze, nazywa
j~c palenie zupelnie niepotrzebnym zbytkiem, prze
ciwnym nawet zasadom reljgii, skoro nie przynosi 
zadnego pozytku zdrowiu, skoro nie rna zadnego hi· 
gienicznego znaczenia. Zaledwie kilka ludzi ze slu
zby pozV\ralalo sobie pod najwi~kszym sekretem uiy
wac fajki lub cygar. 

Jakesmy juz wyzej nadmienili, osmdziesi~t os6b 
wchodzilo 'v skiad sluzby tej upadlej dynastyi. Licz
ba moglaby si(J wydac za "rielk~, z'vazywszy ze 
to byl dw6r wi~znia; ale przypomnijmy sobie 2e 
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smala (dw6r) Abdelkadera w Afryce liczyl w sobie 
pi~c czy szesc tysi~cy ludzi, sklad wi~c jego obecny 
byl juz jak mozna najbardziej ograniczony. Stunowi
ly go jedynie najpoufa1sza sluzba ex-emira, jego bra
ci i synowc6w, po wi~kszej cz~sci ojc6w juz, a tern 
samem naczelnik6w swej rodziny, i dwaj kalifowie 
Abdelkadera, kt6rzy do koi1ca chcieli pozostac mu 
wiernemi. Jeden z nich, Ben-Allal, nast~pca i syno
wiec slynnego Sidi-Embarek, przezwanego zezowa
tym, kt6ry tak wazn~ odegral rol~ \V afrykanskiej 
wojnie i zostal zabity czternascie lat temu w bitwie 
pod Ued-Mabach, wsr6cl bardzo dramatycznych oko
licznosci; drugi zas uczony, a zarazem fanatyk, Ben
Thami, ten san1, kt6rego dziwny charakter wykazal 
si~ gl6wnie w stanowisku z jakiego si~ zapatry,val 
na Francuz6w po poddaniu si~ Abdelkadera. Nie wy
jawial si~ on wzgl~dem tych ostatnich z zadn~ syste
matyczn~ nicnawisci~; zdaje si~ nawet ii osobiscie 
nie byl im tak dalece nieprzyjazny1n, lccz zamkn~
wszy si~ 'vsferze jedynie, jak m6wil, \vyzszej, bosl{iej 
prawdy i sprawiedlhyosci, odpowiaclal zawsze tym co 
go chcieli I)rzekonac o dobrej jakiej stronie Francu
z6w: ,I owszem, nieskonczeniebym sobie zyczyl bye 
ich najszczcrszy1n przyjacielem; ale znajdzciei n1i 
choc jedcn tekst, choc jedn~ glos ~' chocby wiersz 
jeden wrcszcie w cah3j s"Wi<Jtej k i~clze, kt6ryby ze
zwalal na pok6j z chrz-esciana1ni, a natychmiast pier
wszy na traktatach b~d~ podpisy,vuc n1oje nazwisko.'' 

Do tego nulezy dodac sluzb~, nadzwyczaj malo licz
n~, jczcli j~ por6wnruny z t~ a11ni~ fcudaln~ nic,vol-
·nik6'v i sluzalc6w najrozn1aitszego rodzaju, kt6ra bez 
ustanku otaczala afrykanski dwor ex-c1nira i kt6ra 
w og6le zuajduje si~ przy kazdyn1 'v chodniln dwo
rze. Nictylko zrcszt~ panuj~cy otaczaj~ "i~ tam tak 
liczn~ zgraj~ niewolnik6w: kazdy dygnitarz, kazdy 
nawct duanrli (szlachcic) trzyn1a tylc sluz~cych, ile 
mu tyll\:O starczy ua to .'rodk6w. Taki '"i~c byl sklad 
dworu upadlej dynastyi w A1nboi e, tego <lro bnego 
sympatycznego dworu, stano\vi~cego niejalio rodzin~ 
tego Clermont afrykanskiego. 

Pewnego razu niespoclziana radosc, pra"rdziwy 
(jak w takh~m polozeniu) wypadek nadz"ryczajny 
przerwa{ jeclnostajn~ cisz~ i pokoj osady i rozwese
lil na ch,vil~ posEJpne oblicza jej czlonk6,v. Jeden 
z synowc6w Abdelkadera, syn jego star~ zego brata, 
:przesliczny rnlody czlowiek, przez,vauy Suddok (szcze
ry) nie byl \V 1noznosci po1:~czenia siEJ z d"rorem Ab
delkadera, w ch"rili gdy tenze oddawal si~ w TEJCe 
Francyi. Zmuszonym byl scbronic si~ p6zni6j do Ma
rokko, gdzie z rozkazu monarchy tego kraju zaliczo-

ny zostal wraz z wiel~ wsp6lrodak6w do oddzielnego 
korpusu utworzonego z algierskich emigrantow. Wy
dostawszy si~ ztamt~d, mial jedn~ tylko drog~ przez 
kt6r~ m6gl ujsc przesladowan we wlasnym kraju 
i unikn~c zemsty marokanskiego dworu: byla to dro
ga ucieczki na poludnie. Po dlugim czasie tulactwa 
w r6znych pailst,vach srodkowej Afryki, zdola{ \vresz
cie biedny Saddok, pod przybranem nazwiskiem i przy 
porno cy pewnego francuzkiego kupca, dostac si~ na 
brzegi Sr6dziemnego morza, ztamt~d, wsiadlszy na 
francuzki okr~t, przybyl do Francyi, a nast~pnie do 
Amboi se. Powr6t jego tern bar dziej urado,val silnie 
jeszczc bij~ce serce ex-emira, ze mlody ten ksi%z~ 
byl juz oddawna zar~czony zjego c6rk~. Natychmiast 
wi~c odbylo si~ wesele, w czasie kt6rego zat~tnialy 
serdeczn~ radosci~ serca calej osady, serca biedne, 
skolatane i prawie juz zwi~dle pod wplywe1n ~·ylo
licznych a tak ci~zkich doswiadczen losu. 

Mialem przyjemnosc widzenia d\v6ch najmlodszych 
syn6'v Abdelkadera, puszczaj~cych fryg~ na progu 
pi~knej l\:aplicy Karola VIII. 

Dzieci w og6le nie s~ zdolne do nowych odkryc 
i wynalazk6\v, m6wil mi pewncgo razu jeden bardzo 
rozsf!dny czlowiek. Od piEJcdziesi~ciu lat bywam na po
lach elizcjskich i \V ogrodzic Tuilleries, i 'vidz~ ci~gle 
te san1e gry i powiem nieledwie te same dzieci. T EJ sa
In~ 1nysl jasni6j jeszcze i otwarciej \vyraza Cadet 
Roussel, gd.r o brzucony kamienia1ni przcz uliczni
k6w przed1niescia, \vola rozgniewany: ,IIo, znam ja 
te zlo~li\ve dzieci! juz ocl czterclziestu przeszlo lat 
ci~gle mnie IJrzeslacluj~l'' W kazdym razie jest nie
zaprzcczon~ rzccz~, ze stalosc w dzieciach by,va \Vi~k
sz~ anizeli w ludziach doroslych, a z\vlaszcza ,vidziec 
si~ to dajc w grach i zabawach dziecinnych. Nic dosko
nalej nacl to nie moze zaprzeczyc wykrzyknikowi La 
Bruyere' a: ,Juzzostali ludZmi!'' Bzczeg6lni6j fryga,kt6-
rej pocz~tek ginic \Ve mgle 'viek6w, gra zarazc1n najko
sinopolityczniej. za 'v S\viecie, trw a do dzis i za\vszejest 
1uocln~. Widzialem j~na,vet w Sidi-Okba, jcdnej znaj- . 
odleglejszych oaz 'vielkiej afrykaliskicj pu tyni. 

Przery,vaj~c sw~ zabaw~, d\voje tych ladnych dzie
ciaczko\\', na wezwanie grzecznego n1cgo IJrzewodni_ 
ka, zbliiylo i~ do 1nnie i podalo 1ni ladue swe r~cz .. 
ki. Nast£pnie z }J'C\vnem bojazliw6m 'vahanicm star
sze si~ do mnie oz\valo: ,Ech hal, Si-Chadli?'' (jak 
si~ n1asz Si- Chatlli?). By!o to naz\vi 'l{o pewnego 
Arab a, ktorego znalcm w Algierze i w Paryzu, a kt6-
ry przeszlej zilny otrzymal pozwolenic widzenia si~ 
z Abdelkaderem. Nie mog~c si~ poszczycic zbyt wiel
k~ znajomosci~ arabskiego narzecza, zrozumialem je-
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dnak przyjaznie wyrzeczone wyrazy i odpowiedzia-f rych szczyty zdaj~ si~ niebieskiego dosi~gac sklepu, 
lem ladnym chlopaczkom: ,Melech'' (dobrze). wydaje si~ z .zewn~trz nadzwyczaj warownem wi~zie-

Uderzyla :rp.nie niezmiernie w mlodych mych zna- niem. Wevvn~trz jednak jest to raczej pi~kny i roz
jonlych szlachetnie dumna ich postawa i pewien ro- koszny palac, cos wrodzajunowozytnego l{enilworth. 
dzaj godnosci rozlany na przeslicznych ich tw~rzach. Po przebyciu pot~znego tunelu, wyku tego w skale 
Ubi6r ich byl wspanialy i nadzwyczaj cieply. Po- z rozkazu Filipa, oko w~drowca spotyka mily nad
dw6jne burnusy biale, pod spodem fioletowe, zgrabnie zwyczaj obraz, jaki tworz~ z niezmiern~ starannoscil} 
zarzucone na udatne ramiona mlodych ksi~z~t, maje- utrzymywane angielskie ogrody. Wi~zien w Amboi
statycznie si~ na nich drapowaly. Starszy chlopczyk se dosyc rna przestrzeni dla przechadzki, powietrza 
miallat osm, :mlodszy szesc. Pierwszy, jak powszech- dla pluc i widolru dla najartystyczniejszego oka. Stra· 
nie m6wi~, jest obrazem ex-emira, kiedy tenze byl ze byly bacznie porozstawiane w okolo zamku, lecz 
dzieckiem. Pi~knosc jego jest rzeczywiscie zadziwia- wewn~trz jego mur6w riie przenikal ani jeden fran-
j~c~. Oer~ rna nadzwyczajnej bialosci, przesliczny no- cuzki mundur, ani jeden tam nie blyszcza{ bagnet, 
sek i ogromne oczy, rozumie si~ czarne i niezwykle- ijakkolwiek ex-emir musial uwazac zamek za wi~zie

. go blasku. Na imi~ mu Muhammed; 1nlodszy, Mahi- nie po tych obszcrnych afrykanskich przestrzeniach, 
Edd.in, jest mniej uposazony bogatemi darami polu- kt6re przebiegaly pod nim lotne jego rumald, o wiele 
dniowej przyrody. jednak los byl dla niego laskawszy, anizeli dla wiel-

Skoro mi przyszlo wym6wic imi~ Si-Chadli, za- kiego nowoczesnego geniusza, osadzonego pod ko
trzyma.m si~ nad niem przez chwil~. Czlo"riek ten niec dni swoich na odludnej, samotnej wsr6d bez
przez jakis czas pelnil obowi~zki kadego przy biurze brzeznego oceanu skale, kt6rej hni§ dopiero od jego 
arabskiem wl{onstantynopolu, nast~pnie dlugo bawil tam pobytu stalo si~ glosnem. f! 

przy ex-emirze w Amboise, i pobyt ten jego sprawii Widzialem p6zniej Abdelkadera. w Paryiu. Zarzu· 
nietylko serdeczn~ radosc Abdelkaderowi, ale na,vet cony byl odwidzinami, tak iz nie m6gl ze wszystkich 
mozna powiedziec ze wiele mu przyni6s1: korzysci. korzystac. Ja bylem z liczby wybranych i widzialem 
Abdelkader bowiem wpadl byl w pewien rodzaj nie- go we wlasnem jego mieszkaniu. Zrozumialem od 
mej rozpaczy. Nie wiedzial nic o stanie w jakim si~ razu 6w wplyw magnetyczny, jaki przez tak dlugi 
pod6wczasznajdowala Francya, i bolal'o go niezmier- przeci~g czasu wywieral ten czlowiek na cale 11lemi~ 
nie ze zamiast przyobiecanej wolnosci, gabinet frap.- Arab6w. Jest to najprzystojniejszy m~zczyzna jakie
cuzki osadzil go w warownym zamku. Si-Chadli zas, go kiedykolwiek widzh~c mi si~ zdarzylo. Ani trudy 
przebywaj~c dlugo w Paryzu, wyjasnil ex-emirowi wojenne, ani wiek, ani upadek i wygnanie nie zdola-

. rzeczywiste po{ozenie Francyi i przyczyny kt6re skla- ly si~ wypisac na jego cudnie pi§knej twarzy. Dzis 
niaj~ jej rz~d do tymczasowego przytrzymywania go juz rna blizko lat pi~cdziesi~t, nie wygl~da jednak ani 
w Amboise. Uspokoil si§ nieco rozdrazniony umysl na czterdziesci. Broda jego jest czarna jak heban, 
Abdelkadera, kt6ry odt~d cierpliwie postanowil juz cer~ rna bialf!, oko duze, slodl~ie, Cif!gle wilgotne, 
czekac chwili wyjscia na wolnosc. Chwila ta~ w is to- z powodu nieustaj~cego ruchu i ognia. R~ce ma ar
cie byla bardzo blizkf!. Ex-emir mial szczeg6lniej- tystycznie wykonczonej pi~knosci, male, biale i sta-
sz~ ochot§ widzenia Paryza, i rzeczywiscie widok tej rannie utrzymane. . 
titolicy daleko skuteczniej podzialal na niego od mu- Pewien jestem ze gdyby Abdelkader pi~tnascie lat 
row warownego wi~zienia, 'v tym wzgl~dzie, iZ go temu byl w Paryzu i widzial tak jak teraz pot~g~ 
przekonal ostatecznie o niemoznosci walczenia z Fran- Francyi, wyzszy jego umysl bylby niew~tpliwie od
cy~. gadl niepodobienstwo nier6wnej z ni~ walki; oszcz~-

Silnie przyparty do skal stercz~cych na lewym dziioby to krew wielu ludzi ·walecznych, i osada AI· 
brzegu Ligiery, panuj~cy nad calem miastem, zamek gieru kwitlaby juz oddawna, jak obecnie dopiero 
Amboise ze swemi olbrzymiemi trzema wiezami, kt6- kwitnf!c powoli zaczyna . 

• 

Ks~GA SwiATA. Cz. I. R. vrn. '· 

• .. 
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MEGALOSOMA (SCARABAEUS) ELEPHAS. 

• 

Przedstawiony na dol~czonej tu litografii gatunek 
chrz~szcza, nalezy do najwi~kszych jakie dot~d w tym 
rodzajuznamy, ijedynietakzwany Jeloneki Ch1·zqszcz 
He1~kules zblizaj~ si~ nieco do niego. Pierwszy r6zni 
si~ od niego przedhtieniem wyrostk6w cz~sci za.glow
nej po obu Stronach W ksztalcie jelenich rozk6w, drugi 
zas rna pojedynczy r6g na dol zagi~ty i pod spodem 
maly wyrostek ku g6rze slderowany; kiedy -tymcza
sem chrz~szcz slon rna u glowy przedluzenie w go
r~ naksztalt sloniowej tr~by zagi§te, au cz~sci zaglovv
nej czyli przedniego grzbietu dwa rozki proste, silne, 
przeszlo p6l cala dlugie. Sa1nica niema ani tych roz
k6w, ani tr~by. Pi§kny ten gatunek pochwoskrzy
dlych owad6w (Coleoptera) pierwszy raz opisany zQ
stal w roku 1775 przez Fabriciusa w Syst. Eleut. 

• 

• 

. . 

T. l str. 8, wedlug duzego egzemplarza znajduj~cego 
si§ w angielskiem muzeum. 

Dawniej chrz~szcz ten nalezal do naj,vi~kszych 
osobliwosci i ozd6b zbior6w entomologicznych, ale 
w nowszych czasach upowszechnil si~ i prawie ka
zdy z wi~kszychzbior6w cieszy si~ jego posiadaniem, 
bo podr6znicy 'v Porto Cabello, Yucatan i Guatemali 
napotykaj~ go bardzo cz~sto. 

' . 
Chrz~szcz ten, jak wszystkie inne tego Iicznego 

rodzaju owady, r6znej by,va wielkosci i niejednostaj
nego ksztaltu co do wyrostka glowy i grzbietu. Samica 
pr6cz tych ozd6b, niema takze g~stych wlosow, kto
re pokrywaj~puchern skrzydla, grzbiet i glo'v~ samca. 

Najwi~ksze egzemplarze dochodz~ do szesciu cali 
dlugosci . 

• 

.. 

DOLINA SZKLAR. 

Po szczytnych widokach Pieskowej-Skaly, Grodzi
ska i Ojcowa, potrzeba okolicy nader bogatej w pi~
knosci przyrody, aby zaj~cie, aby podziw· i uwielbie
nie wzbudzic mogla. 

W w~dr6wce naszej po tej ziemi krakowskiej, na 
ilez to juz patrzylis1ny ska!, na ile czarownych slnl
pienl Bodajby najwrazliwsi, juzbysn1y 'vyczerpali si~ 
z uwielbicnia i podziwu. A jednakze dolina Szklar, 
ta pi~dZ kamienistej ziemi, zaledwie znana naszym 
turystom z nazwiska, gl~bol{ie obuclzila 'v nus za-
• • 
J~Cie. 

Wyznajem szczerze, tylko tradycyjna 'viesc o znaj-
dowaniu Si§ marmur6w czarnych \V dolinie szklarskiej, 
zachEBcala nas do oclbycia tej ~rycieczki. ·Lecz nie zalu
jem trud6w, a jezeli slowo nasze znaczy coskolvviek 
w oczach czytelnik6w, radzimy wszystkim z'vidzaj~-

cym Ojc6,v, aby nie opuszczali S}Josobnosci ujrzenia 
doliny Szklar, o dwie godziny drogi odleglej. 
Min~wszy kosci6l jerzmanowicki, drozyn~ snuj~c~ 

si~ po wybrzezu wartltiej strugi, schodzim 'v doliu~ 
szklarsk~. Tn nagie kosci olbrzyn1ich skal, okryte 
gdzieniegdzic szar~ rclz~ wiek6w, wychy laj~ si~ zrzad
ka szeregami, jak ktu~hany srod pobojowiska; indziej 
okr~gle 'vzgorza, miEBkk~ pokryte muraw~, a tam 
szczyty mlodym d~bczakiem zagajone, owdzie na 
wiel'zcholku · zawieszol?-a chalupa wiejska., Inalowni
cze przedsta wiaj~ widoki. 

W jednem n1iejscu struga s~CZf1Ca si~ srodkiem clo
liny tworzy mal~ naturaln~ kaskadEB, spadaj~c~ z wy
sokosci st6p dziesi~ciu. G~ste In~zaki tej naszej wierz
by smuklej i placzliwej stroj~ tu brzegi niewielkiej 
zatold, jak~ t'vorzy spadajf!CY strumien. Tycb to ~ 

• 
. . . 

• 

• 
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wierzb zwoje s~ przytulkiem rzadkiemu w kraju na- Chwasty i trawa, korzystaj~c z rodzajnego pylu, 
szy1n ptaszkowi, zwanemu u ludu zielon~ kokoszk~ jaki PO\YstaJ przy lupaniu kamieni, owily szcroko 
au ornitolog6w Pluszczem wodny1n (Cz·nclus aquati~ dawne pole !)rae luclzkich i odziedziczyly je samo
eus). Siedzi on ukryty po1ni~dzy korzeniami krza- wladnie, wciskaj~c si~ mi~dzy ulon1ki i rozdrabnia
k6w nadbrzeznycb, tak i.i go oko najwprawniejszego j~c je coraz wi~cej i 'vi~cej. 
myslbNcanie dojrzy. Ptak ten, inaczejjeszcze szpakiem Marmur tutejszy nalezy do for1nacyi sylurskiej, 
wodnym z"rany, z wierzchu jest czarniawo-brunatny, a przez Puscha nazwany zostal u;apienienz f(1'Zeszo
popielato popruszony; gardziel, prz6d szyi i piersi u;zc, najobszerni~j bowiem rozwija si(J w dolinie osta
biale, brzuch ciemno - rudy, t~cza perlowo- biala, tniego Iniejsca. W a1)ie11 ten, z po\votlu S\vego koloru, 
a dzi6b i nogi czarniawe. cecb mineralogicznych, ukladu warstw, gl~bokosci 

· Lubo nad wodami przemieszkujc, a g~ste i zbite poklad6w i zwi~zku zpiaskowcem 'v~glowym, dosta
upierzenie wyraznie do \Yodnych go zbliia, nalezy on tecznie si~ odr6znia od wapienia tworzf!ccgo skaly 
jednak rzeczywiscie do ptak6w l~dowycb. Glos po- Ojcowa i samejze doliny Szklar, kt6ry, jakesmy juz 
siada·dosc przyjemny. Zeruje pod ,vod~ na dnie stru- nieraz wzmiankowali, nalezy do formacyi juraski6j. 

· mieni, nie ply¥traj~c lecz po niem chodz~c, gdzie zbie- Marmur l{rzeszowicki bywa zwyklc czarny, lubo 
ra po.iywienie, skiadaj~ce si~ z rozmaitych wodnych kamieniarze odr6zniajfb kilka odcieni, a mianowicie 
O\vad6,v, ikry rybiej i tym podobnych przcdmiot6w. I czarny i szaraczko\vy. W szczelinach lub na wycho
Tak zanurzony, })rzcbywac moze 1u·zcstrzenie odd,vu- dzie natrafia si~ brudno-bialy, czer\vono-pstry, zylo
dzicstu do trzydziestu krok6w, nic doznaj~c zadnego waty i t. p. Pod 'vzgl~dem 1nineralogicznym znacznie 
przen1oczenia. si~ r6ini od innych gatunk6w wapienia, juz zlozcniem 

Pluszcz jest dose mnozny, a jednak rzadki-\vido- cz~stck mcchaniczncm, juz chemiczny1n skladem 
cznie rna nieprzyjaci6l w nurkach i szczurach wod- Zwyklc przcdstawia si~ w stanie ·zbitym, malo lupldm,. 
nych, kt6re 1nicjsca przez tego ptaszka zajmo\vanc Iu- z odlamczn mu zlowy1n, nieprzezroczystym. Co do 
bi~ odwidzac. skladu, takowy niedokladnie jeszcze jest zbadanym. 

rrutaj to ponad brzegiem spotkalismy gatunck owa- z poszukiwan chemicznych J ohna pokazuje si~, ze 
d6w siatkoskrzydlych, zwany Calople7'YX virgo, kt6- zawartosci~ tcgo gatunku marmuru jest czarny tlenek 
ry, jak malowniczo m6wi prof. W aga, , s,vym ciemnym v,rEJgla (Kohlenoxyd), mala ilosc siarku wapna i siar
kolorein, skrzydelkami prawie czarnemi u samca, tak ku potasu 1

). Rzeczywiscie, kamien ten przy rozbijaniu 
dzi\\rnic nadaje siEJ do ponurej postawy las6w jodlo- wydaje zauwazalny zapach siarkowodoru, scislc zas 
wycb i wielov.riekowych 1nur6w na skale. '' zbadanie znaczn6j liczby okaz6w odkrylo krysztalki 

N a ostatnim krancu doliny szklarskiej, a zarazem siarki i szpatu 'vapiennego,rozsiane w massie mineralu. 
na granicy ln·6Iestwa polskiego, wsr6d ponurego Iasu Uwaiaj~c geologicznie, marmur krzeszowicl{i za
nad rzeczk~h \VSkazano nam slawne lomy czarnego warty jest na dose ograniczonej przcstrzeni; pojawia 
marmuru, kt6ry r6wnie jak i marmur d~bnicki, uzy- siEJ najprz6d, id~c od zachodu) w koncu wsi Czerna, 
wanytn byl na grobowce istniej~ce do dzis dnia w wie- l~cz~c si~ zas w dolinie z drug~ odno gfb, idzic okolo 
lu swi~tyniach l{rakowskich. klasztoru w Czerny i dalej ku dolowi do l{rzeszowic. 

Kiedy lomy szklarskie otworzone zostaly, nie umie- Wychodz~c z doliny krzeszowickicj ku wschodowi 
I my w tej chwili powiedziec, a na wet wiadomosc ta nie z tylu w 'i Czatkowice, wznosi i rozszcrza si~ do \Yio- · 

·na wicleby nan1 si~ przydala. Dzis obszerne, opuszczo- ski D~bnik, pok!ada na pochylosc doliny Rudawy, 
ne rumowisko swiadczy o silnym ,vsp6ludziale rEJ- ci~gnie wzdluz piaskowc6w \V~glo,vych i wypelnia 
ki ludzkiej, kt6ra roz burzy!a obszern~ g6r~, ,vydarla cal~ paczaltowick~ do lin~, od Dubie niemal do Ra
bogate nagrobl{i z jej lona i zaslala tysi~cen1 nie- dzewic. 
ksztaltnych ulomk6\v szeroki pas, pozostaly po da- W tem miejscu, natychmiast za Radwanowicami, 
wnych robotach. Zadumalismy si~ chwil~. Od wie- ci~g \vapienia krzeszowickiego wchodzi 'v granice po
k6w glucho Sl)Oczywal kamief1 'v pierwotnych posa- wiatu olkuskiego, wylania siEJ w okolicy Szklar i gi
dach:-czlowiek pod uderzenie1n zclaznej r6szczki nie pod wapieniem juraskim, pomienion~ dolin~ two-
kazal mu siEJ zbudzic, przyj~c ksztalt milcz~cego sar- rz~cym . 
kofagu, lub zbroic~ okrytego rycerza, i ze zgloskami Z przytoczonego powyzej ci~gu widocznie si~ oka-
pami~tnikowych napis6w usn~c na nowo, pod wspa-
nialem sklepieniem swi~tyn krakowskich. 1

) Pn5ch: Geognostische Beschrcibung von Polen. T. I, str. 143 .. 

7* 
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zuje, ze wapien krzeszowicki , (gdyz pozostawiam! 
pierwotnie mu przez Puscha nadane nazwisko ), na~
prz6d post~puje od poludnia ku p6lnocy, a skr~ci
wszy si~ przy wysold1n, skalistym brzegu w okolicach 
Przegini, bierze kierunek zachodni w jednej cz~sci, 
a-w drugiej wschodni, ita si§ga do Szklar,z upadern. 
30 do 40° na W P W. 

Skiad geologiczny tej formacyi, Vt' ury,vku jaki 'vcho
dzi w zakrcs naszej wycieczki, jest dose prosty, gdy.i 
warstwom wlasciwego wapienia krzeszowickiego to
warzysz~ tylko l\rancowe poklady drobnoziarnistego, 
lUI)kiego })iaskowca w~glowego, kt6ry wybornie uwa
zac moina w sam6jze wsi Szl{lary, po lewej stronie 
rzeczulki srocThiem doliny plyn~c6j. 

• 

Na tak niewielkiej przestrzeni, granicami naszemi 
zawartej, nie widzimy tej r6znobarwnosci marmur6w, 
jak~ spotyl{a si~ w D~bniku, Krzeszowicach i Filipo-

·wicach; wszolako, jak powiedzielismy, marmur tutej
szy odznacza si~ pi~kn~ , ciemn~ barw~, a lat,yo 
przyjmuj~c polor, z 'vielk~ korzysci~ m6glby bye wy
dobywanynl i obrabianym, na\vet w sztuki znacznych 
roz1niar6w, jako to kolmnny, pomniki i wiele innych 
przedmiotow, dla kt6rych marmur ch~ci6ski, z po
wodu swych jasnych kolor6\v, 'v bardzo wielu razach 
nie jest odpo\viednim n1n.teryale1n. 

Ostatecznie, jak niesie miejscowych ro botnik6w 
podanie, na mar1nurolomy w Szklarach z'vr6cil sw~ 
uwag~ najznakomitszy z tegoczcsnych naszych prze
myslo\vc6w, s. }). Piotr Steinkeller; lecz zaj~ty 'va
zniejszemi przedi11iotami, porzucil pierwot.n~mysl wy
dobywania zt~d marmtu'6w. l{ilka kolosalnych sztuk, 
z jego polecenia wydobytych i na\vp6l obrobionych, 
swiadcz~ o t6j ch,vilowej dzialalnosci. Nien1e te glazy 
wkr6tce ubrane zostan~ \V sukienk~ podan; za lat kil
kanascie cieka\vy w~drowicc uslyszy 1noie z ust prze
wodnika }Jowiesc o zlyn1 duchu, kt6ry tu sobie mar
murowy palac \vybuclo\vac zamierzyl i juz zgroma
dzil do tego 1nateryaly, tylko mu ~Iichal arcbaniol 
w tern przedsi~\vziEJciu przeszkodzil. I na dow6d tej 
powicsci wskai~ ciowe Steinkellcrowskie pr6by. Czyz 

. ·tak si~ nie dzieje? Ale przeciei nie rnyslim brae za 
zle ludowi, ;te zapominaj~c o istotnych przyczynach, 
tworzy na sw6j lad owe cudne l)Owiesci, kt6re z ka-

zdym granicznym kopcem, przydroznym kamieniem, 
rozwalonym lamusem wi~z~ nas serdcczn~ nici~ 

• • wspomn1en1a. 
Do sklaclu formacyi wapienia krzeszowickiego po

liczyc jeszcze ualezy poklady gliny plastycznej i kon
glomeratu, tak wazn~ graj~cego rol~ w okolicach 
Mi~ldny, Filipowic i Krzeszowic. 

Wapien krzeszowicki w og6le t!bogi jest w skamie
nialosci. Te ktore napotykamy w zbiorach, oznaczo
ne jako pochodz~ce z marmuru d~bnickiego, (Ammo
nity, Fungity, Milepority i Orthoceratity) nie nalez~ 
do 'vapienia sylurskiego, ale do wierzchnich, nadkla
dowych warstw wapienia juraskiego. 

Poszukiwania Puscha w tym wzgl~dzie czynione 
okazaly bytnosc nast~puj~cych skamienialosci: 

Mad:repo7'ines hzppurinus. 
Znaczn~ ilosc wielkich 1nadreporitow, prawdopo

dobnic z rodzaj6\v Astrea; te ostatnie i my zauwazy
lismy w marmurze szklarskim. 

Hippurites lzt7'binatus. 
Czlonki enk·rinitow i troc!tilow, prawdopodobnie 

"A1zc7'iuites crassus. 
Tu doliczyc tak.ie nalezy kilka nieoznaczonych ga

tunk6w z rodzaju Spiri(er, P1·oductus i Terehratula. 
Tych ostatnich clrobne odciski udalo nam siEJ w wapie
niu szklarskin1 oclszukac; drobnosc ich jednak i nie
dokladnosc nie pozwalala na scisle oznaczenie ga
tunku. 

Na tych i tym podobnych geologicznych poszuki
waniach szybko na1n czas uplyn~l. Purpuro,ve sno
py promieni za.chodzf!cego slonca przypominaly chwi
I~ powrotu. Rozmarzeni, zadurnani, opuszczalismy te 
miejsca. Tu konczyla si~ kilkonastoduiowa .\vyciecz
ka nasza 'vsr6d uroczych skal polskiej s~,vajcaryi. 
Za ro,ve1n granicznym, ku staTozytneinu Krako\vowi, 
pi~trzyl:y siEJ jeszcze strome urwiska, r~k~ pot~znej 
przyrody sypane; ale juz nie dano natn bylo ogl~dac 
ich oczy1na cielesnemi, i tylko duch wolny pobiegl, 
wylecial na swyeh skrzydl:ach w czarowne okolice 
D~bnika, Mi~kiny, Krzeszowic, Bielan, i nakoniec .... 
spoczfLl na prastarej skale W a'velu. 

• 

Adal!z Wisticki. 
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Ze ·wszystkich czlonkow i organ6w ciala ludzkiego, 
jakkol,viek cudown~ i dok!adnf! jest ich bud ow a, za
den niczawodnie pod \vzgl~dc1n doskonalosci r6wnac 
si~ nie moze z okien1; jestto przyrz~d niezmiernie 
skompliko\vanego, a jednak barclzo prostego mecha
nizmu, kwiat albo raczej owoc innych cz~sci organi
cznych naszego cia!a. Oddawna tcz ludzie pod tym 
wzgl~dem ocenic je un1ieli, chociaz nie znali jego ul·z~
dzenia, ani gl~boltiego znaczcnia jcgo cz~sci sk!ado
'vych. Ot6z co glos powszecbnosci uczynil n1imowie
dnie, nauka \V zupelnosci p6zniej pot,Yierclzila, i za
den dzis czlo\viek mysl<1CY nie zdola bcz uwielbienia 
przypatrzyc si~ cudo\vnej, pelhcj prostoty, a jednak
ze tak odpo\vicdniej celowi budo"l"ie oka i jcgo ob
slon zcwn~trznych . Podczas gdy zmysly smaku i clo
tkni~cia to ty lko rozr6znic potrafi~, co si~ znajduje 
w bezpo~redniej ich blizkosci; podczas gdy sruch i po
wonienie, chociaz si ~gaj~ nier6¥rnie jui dalej, zawsze 
przeciez w szczuplych stosunko\vo zamkni~tc s~ gra
nicach,-oko swoboclnie zatapia si~ \V ogro1n wszech
swiata i jcdne111 spojrzenien1 }1l'ZCUY\Ya O(licg!osci, 
kt6rych wiclko~c istotn~ my~l tylko z1nierzyc jest 
zdoln~. Kicskonczonosc przestwor6'v nieba, bezgra
nicznc 1n1 tko,vie oceanu, obraz \Yrz~ccgo iycia roz
leglego lnia,::;ta, zapelnionego ludzn1i i gu1acha1ni, la
sy, gory, rzcki i cale krajobrazy: \vszystko to oko 
luclzkic przyjn1uje "T siebic jako wyobrazenie ducho
we, rozpoznaj~c zarysy daleldch tych 1)rzedzniot6w 
z r6wn~ nicn1al dokladnosci~, jak rozpoznaje ksztnJty 
i linie delikatne liscia, kwiatu lub o\vadu znajduj~ce
go si~ 'v bezposredni<~j blizkosci. 

Jest to wla/~nie okolicznosc, kt6ra w najwi~ksze wpra-
., wia na · zdun1ienie. Lez<1c~ przecl nami ksi~zk~ z la
twosci~ mogliby~my przeczytac, gclyby nawet druko
wan~ byla pi...n1em trzy razy drobniejsze1n; 1nozemy 
rozr6znic okien1 najclelikatniejsze linie misternie \VY
konczonego stalorytu: a temze S[nnem okiem ogarnia
my od razu rozlegly krajobraz i w n1gliste1n oddale
niu rozpoznaje1ny szczyty g6r niebotycznych, sniezy
ce Alp wiecznyn1 pokryte lodem, ptaka szybuj~cego 

w przestrzcni wysoko nad naszemi glowami, ksztalt 

ksi~zyca oddalonego od nas o mil 50 tysi~cy i wresz
cie owe skrz~cc puukciki nocnego horyzontu, kt6rych 
swiatlo niepC\VllC S\Viadczy 0 istnicniu \V nicztnierzo
nej gdzie ~ odleglosci s!onc niezliczonych. Azeby tak 
sprzeczne z sob~ dzialania uczynic mozliwcmi, oko 
nasze 1nu ·ialo bye o bdarzone cudo\vn~ zdolnosci~ na
suwania si~ czyli akomodowania (uzywaj~c wyrazu 
techniczncgo) samo przez si~ dla wielkich i malych 
odleglosci. Jak luneta l)rzed!uza si~ lub skraca wmia
r~ oddalcnia 1Jrzc<ln1iotu, tak i w oku patrz~cego od
bywa si~ rzynno ~c podobna milno jego \viedzy. Zdro
we oko jest najdoskonalszem narz<adziem optycznem, 
jakiego czlo\viek w ro,vnej dokladnosci \vysta\vic nie 
jest zdolny; nauka \vszakze podala mu sposoby rozsze
rzenia za po1noc~ sztucznych srodk6w naturalncgo 
s'vego \vidokr~gu. Czlowick uzhroit S\-Voje ol\o 1v or~z 
niekr\Va\vy 'vprawd~ic, lccz dziclny i donosny, wiel
kiego roz1niaru dl~· przecln1iot6\v ocldalonych, Inuiej-
zego ella blizkich, a \V tcj cudowncj zbrojowni, b~d~

ccj prawdzi,vym tryrnnfem ducha ludzkicgo nad ma
tery~, jedne1n z najdoskonal zych narz~dzi jest mi
krosko p, o kt6ryn1 o b z6rniej po1n6wic tu zamie
rzainy. 

Zaniln jednak przystf1pimy do opisu szczegol6w 
skladu mikroskopu i historyi jego wynalazku, po
znajmy pojcdynczc cz~sci i urz~dzenie naszcgo oka; 
z kt6rem to narz~dzie \V blizkien1 zostaje po,vinowac
t\vie. 

Jezeli \vyjinicmy z jamy oko tru1)a ludzkiego lub 
Z\vierz~cego, 7t]J. wolu, to ono przedstawi nam si~ 
'.V ksztalcie ciala pra,vie kulistego, z\vanego Z1'enz·cq, 
kt6rego za zycia zwierz~cia widziclismy mal~ tylko 
cz~stk~ })Oloionf1 1ni~dzy powiekami. Cialo to jest 
kul~ \vydr~ion~, z przodu nieco wypuklejsz~ i napel
nion~ ciecz~. Zewn~trzna jego po\vloka sklada si~ 
z dw6ch blon, z kt6rych jeclna biala, nieprzezroczy
sta i \Vl6knista, zwana blon~ biatq, t'vorzy bia!ko 
oka; druga nieprzejrzysta, podobna do cienkiej war
stwy rogo\vcj, otrzymala z tego powodu miano b!ony 
1'ogozoej. Ostatnia zajn1uje przedni~ stronEJ oka i zda
je si~ jakby oprawion~ byla w kolisty otw6r twardeJ· 
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hlony ocznej, nadaj~cej zrenicy spojnosc i ksztalt okr~
gly, apol~czonej od tylu, nieco kusrodkowo, z nerwem 
widzenia. Powierzchnia zewn<Etrzna blony rogowej 
jest wypukl~, dosyc podobn~ do szkielka zegarowe
go. Pod blon'1 tward~ lezy naj11rz6d blona naczynio
wa, r6wna jej rozn1iarem i pol~czona takze z nerwe1n 
widzenia. Ma ona z przodu podobnicz otw6r kolisty, 

- u kt6rego rozchodzi siEJ 'v tak zwany krqg pronzlen
ny, sluz~cy do ut\vorzenia tgczy. T~czn, polozona we 
wn~trzu oka tuz za blon~ rogo'v~, rozpi~t~jest w po
przek i l~czy si~ z blon~ naczyniow~. U ludzi bywa 
ona rozmaitej bar,vy: niebieska, piwna, siwa, zielon
ko,vata lub 1nniej wi~cej czarna, z czego poszlo jej 
nazwanie. W srodku jcj widzimy nic,vielkie k6lko, 
zwanc pupillq czyli otwore1n wzrokowym, przcz kt6-
ry wejrzec mozcn1y do wnEJtrza oka, zafarbowancgo 
u ludzi na czarno, z wyj~tkiem albinos6'v i karla
k6w, u kt6rych b)"va czer\vone. Wazn~ takze funk
cyfb spelniaj~ delikatne linijki otaczaj~cc pupill~, kt6-
re nabrzmie,vaj~c gdy oko silnen1 uderzono jest s'via
tlem, pupill~ zmniejszaj~, azeby }Jrzeszkodzic zbyte
cznemu naplywo1vi pro1nieni; w cien1nosci zas przeci
wnie kurcz~c si~, znacznie j~ rozszerzaj~, dla ulat\vie
nia przyst~pu swiatla. Ty Ina s trona t~czy i cal a we
wncatrzna powierzchnia blony naczyniow6j pokryt~ 
jest tak z1vanym czarnym (a1·bnikienz (pigmentcm), 
g~st~, brunatno-czarn~ mass~ plynn~, kt6rej przezna
czenicm jest lagodzic dzialanic ~wiatla i odbijac jego 
promienio. Miej ce pomi~dzy blon~ rogo\v~ i t~czo
w~ nazywa si~ Jlr=e{/niCJ: ko1norq oka i zostajc w po
l~czeniu z komo1'fl tylnq; obie kon1ory napelnione s~ 
ciecz~ wodnist~, doskonale przezroczystt1 i zupelnie 
bezbarwn~. Pomi~dzy ko1norami, zaraz za pupill~, 
znajduje SiEJ przezroczysta soczewka, tak zwana so
czewlca lrrysztalowa, zawarta w bloniastej i takze 
przezroczystej torebce soczezvkowej. Tylna powierzch
nia soczewki o wiele jest wypuklejsz~ od przedniej. 
Za soczewk~ miesci si~ galarctowata, przezroczysta, 
podobna do bialka mass a, tak z'vanc cia lo szkliste, 
otoczona cieniutk~ blonk~. Cala .w og6lnosci ciecz 
oka, wyj~wszy od przodu, gdzie lezy soczewka i t(Jcza, 
pokryta jest delikatn~, bial~ obslonk~h nosz~c~ mia
no htony siatlcowej (retiny), kt6ra jc t przedluzeniem 
nerwu widzenia i za pomoc~ tego os tatniego l~czy 
si~ z m6zgicm. 

Jezeli przy takiln mechanizmie oka przed1niot jaki 
·ma siEJ stac dla nas widzialny1n, to potrzeba zeby byl 
oswictlony1n i zeby pro1nionic z niego padly na polo
zon~ w gl~bi oka blon~ siatkow~. Dla ulatwienia 
tej czynnosci, cala przestrzen mi~dzy blon~ siatkow~ 

i zewn~trzn~ rogow~ najzupelniej jest przezroczyst~, 
i swiatlo wchodz~ce przez pupill~ moze bez prze
szkody przcnikn~c do soczewki krysztalowej. Tc czEJ
sci przezroczyste oka sluz~ nietylko ku swobodnemu 
przejsciu swiatla, lecz gl6wnym ich celem jest skie
ro,vanie promieni jego w taki sposob, azcby skupi
wszy si~ w jednyn1 z punkt6\v blony siatko"rej, ut'\vo
rzyly tan1 wyrazny obraz przedmiotu. Obruz ten, 
z powodu krzyzowania siEJ promieni w ot,vorze wzro
kowym, odbija siEJ na bionic odwrotnic. 

Dla otrzymania doskonalego obrazu na blonie 
siatkowej, czyli dla dokladnego \Yidzenia, przedmiot 
nic powinien bye ani zbyt drobny1n, ani zbyt oddalo
nyin. Po1nin~wszy ze w wielkich odleglosciach mas
sa powictrza, przez kt6r~ patrzec musimy, czyni 
obrazmniej wyrazny1n, to przedn1ioty zbyt male albo 
zbyt oddalone t~ wsp6ln~ jeszcze Inajfb \vlasnosc, ze 
odbijaj~ siEJ na blonic siatkowej w ksztaltach bardzo 
drobnych; ty111 wi~c sposoben1 trudno na1n poczuc 
szczeg6ly otrzYJ.nancgo obrazu i 'vidzimy go tylko 
w postaci 1nalego punkciku, czulosc bowiem blony 
siatkowcj jest ograniczon~. Cala jej powierzchnia 
sklada si~ z konczyn niezmiernic subtclnych nici ncr
wowych; jczcli przeto obraz padnie na jcdn~ tylko 
gruppEJ tych koi1czyn, ujrzymy, go tylko w cz~sci, 
a dopiero gdy ldlka z nich jeduoczesnie zostanie 
wprawionych 'v dzialanie, utworzyc sobie zdolamy 
dokladnc o rozpatrywanym przedmiocie wyobrazcnie. 
D latogo "rszystkie po1nocniczo narzEJdzia optyczne 
maj~ 'vlasnie 11a celu rzucenie na blon~ siatkow~ 
wi~kszego obrazu. Jakim zas sposobem eel ten zo
staje osi~gni~tyn1, zaraz zobaczyn1y. 

Czy zastanawiales si~ kiedy nad tern, czytelniku, 
dlaczcgo patrz~cemu na dlugi rz~d ili·zc'v albo do
In6w najblizszy z tych przcd1niot6w wydaje siEJ naj
wi~kszym, dalsze zas coraz drobniejsze1ni? Dzieje si~ 
to w spos6b nast~puj~cy. Najblizej stoj~ce drzewo 
oko nasze 'v)rmicrza 'v ca1:ej jego wysokosci i otrymu
je przez to dokladny jego obraz; iln 'vyzsze drze
\VO, tern pro topadlcj za jest linia id~ca od oka do je
go wierzcholku i tern rozwartszyn1 staje si~ k~t kt6ry 
ta linia t'vorzy z drug~ , id~c~ od oka ku spodo
\Yi drze"ra. K~t ten nazy,ya i~ kqteJn zoic/zenia. 
Przypuscmy teraz ze drzewo nast~puj~ce, t6j samej 
co pier,vszc wysokosci, stoi w takien1 oddaleniu, ze 

• 
oko nasze dla ujrzcnia jego wierzcholka 11odniesc si~ 
potrzebuje tylko do })01:owy "rysokosci poprzedniej, 
czyli ze linia popro"radzona od oka ku jego szczyto
wi przerzyna 1nnh~j wi~cej "r srodku drzewo stoj~ce 
na przodzie: wtedy k~t widzenia zmniejszy si~ podo-
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bniez o polow~ i zdawac si~ b~dzic jakby to drugie 
drzewo, postawione tuz obok pier,vszego, i~galo tyl
ko do jego srodka, a wi~c jakby od niego d'va razy 
by!o mniejszem. ~atwo teraz poj~c ze z rosn~c~ od
leglosci~, malec musi k~t widzenia, a tern sam em 
i pozorna wielkosc przedn1iot6w, · az wreszcie ustaje 
zdolnosc wyraznego rozpozna,vania. Wychodzi tu na 
jedno,jak .wspominalis1ny juz wyzej, czy przedmiot sam 
z siebic jest zbyt drobny, czy tez zmniejszcnie si~ je
go 1\ryuiklo z oddalenia; w obu wypadkach jcdyny1u 
srodkiem zaradczym jest }Jowi~kszenie k~ta widzenia 
przez sztuczne ztamanie swiatla. 

Rzcczy,vi~cie dzia!alnosc tak natlu·alnych jak sztu
cznych narzEJdzi widzenia polega gl6,vnic na !amaniu 
si~ swiatla. Pron1ienie jego posiadaj~ ~dolnosc przc
nikania po\vietrza, wody i niekt6rych cial stalych, 
zwanych z tego powodu przezroczystemi. W kazden1 
ciele jcdnorodne1n bieg pron1ieni twor~y lini~ prost~; 

· lecz skoro przejd~ z ciaJa np. rzadszcgo do g~stszego 
lub naodwr6t, 'vtedy kierunek linii na.tychn1iast si~ 
zn1ienia, t'rorz~c z I)ierwsz~ k~t mnicj wiecej znacz
ny. Jezeli przcjscie z jcdnego cia1a do drugiego 
ni e odby\va si~ nagle, lecz stopniowo, jak np. gdy 
pro1nienie sloneczne z rzadszych "rar t'v powietrzni 
p rzenikaj~ do g~stszych, 'vtcdy kiel·unck swiatla 
nie zaltunuje si~, lecz zakrzywia po,voli. Z tego to 
powodu "7idzhny 'vschoclz~ce slonce, zanim ono wy
nurzy si~ rzcczywiscie nad widokr~g, a zachodz~ce, 
gdy juz za1ladnie za skraj widokr~gu; po,victrznia 
bowien1 zalamuje i zwraca ku 1utn1 pron1ienie, Irt6re 
przc~ zlyhy 'vy. oko ponad na~zcn1i glowami, gclyby
smy zy li w pr6zni. 

.rra tcoryi la1nania si~ ,'·,viatla i jcgo odbijania pole
ga 'vi~ksza cz~sc sztncznych przyrz~d6w i zjawL·k 
naturalnych, jak np. ze zanurzony "'" 'vodQ kij wydajc 
si~ zlan1any1n, ze ~·trumieii przejrzysty zdaje siEJ bye 
nicr6,vnie plytszyn1 nii jest rzcczywiscie, ie pieni~dz 
poloiony na dnie naczynia "\v:yplywa pozornie 'v g6r~, 
skoro dolejcn1y wody i t. p. J akkohvick 'vszakie la
manic I i~ ~'viatla jest zja wiskie1n bardzo po,vsze
dniem, to przeciez sila jego by,va roz1nait~, w miar~ 
na.tury i k~ ztaltu ciallan1i~cych. Dobra szyba w o
knie pol(azuje nam przedmioty znajduj~cc . i~ ze\vn~trz 
takien1i jak l. · ~ rzeczy,viscie, jesli 'v1n·ost przez ni~ 
patrzyn1y; lccz skoro spojrzymy "' lderunku ukosnym, 
zalumanie · i~ S\viatla sprawian1aloznaczne usuni~cie 
si~ przcd1nioto\v, bez powi~kszenia ich atoli lub znlnicj
szeuia. Bicg pro1nieni \vtym razie przyr6wnacby mo
zna do drogi czlowieka id~cego IJO jednej stronie uli
cy, przechodzq;cego potem ukosnie na drug~ i post~-

• 

puj~cego ni~ dalcj. Nier6wnie znaczuiejszem jednak 
ujrzymy zalamanie, jesli powierzchnie cialalami~.ccao 

't: 5 ' przez kt6re swiatlo z jedn6j strony wpada, a z drugiej 
wychodzi, stac b~d~ wzgl~dem siebie "r kierunku nie
r6wnoleglym, gdyz wtedy nastE!pi 'vyrazne juz skrzy
wienie. Widzimy to na pryzmacie, gdzie !amanie si~ 
promicni S\viatJajcst tak silne, ze zo taj~ na\vet roz
dzielone na kilka nop6w r6znokoloro\vych. Przeci~- · 
cien1 pryzn1atu jest tr6jln~t; jczeli teraz wy tawin1y 
sobie dwa bold tego tr6jk~ta nic proste, lccz zakrzy
wionc, scbodz<1cc :-5i~ naksztalt luku gotyckiego, otrzy
Inamy J)rzeci~cic 'vypuklej soczewki, kt6rcj rola w roz
bieranynl przez nas }Jrzcdmiocie tyle jest wazn~. 
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PowiQkszenie k~tn whL~cnia zn. pomoc~ wypukh~j soczcwki. 

• 

Zamieszczony po,vy~ej rysunek objasni nam jakim 
sposobe1n od bywa . i~ powi~kszanie przcdmiot6'v i po
zorne :6bli~anie ich do naszego oka. Wyobrazmy so
bic najprzod ic oko, bez })Osrednictwa socze\vki, pa
trzy na mnicjsz~ strzalk~ h' c w kierunkn oznaczo
nynl przez linic !J c, \vtcdy cialo to ujrzyn1y w wielko
sci jcgo naturalnej. vV sufuny teraz socze,vk~, a postac 
rzeczy zupelnie:si§ zmieni; wprarvdzic ze srodkowcj cz~
sci strzalki padac jcFzcze b~dzie sno_p promieni przez 
sam srodek socze,vki 11rosto na oko })atrz~ccgo, lecz 
pron1ienie id~ce z punkt6w jej dalszych padn~ na 
skrajne cz~sci socze,vki, az do(' z jeducj i g' z dru
giej strony, doznaj~ tam z!an1ania odpowiedniego 
krzy\viznie szkla i zo tan~ tak skiero1ranc, ze skrzy
zuj~ si~ wszy tkic w pewnym punkcic po za soczcw
k~. Jezeli w ty1n punkcie, kt6ry nazywan1y ogniskiem, 
umieszczonc b~dzic oko, wtecly ujrzy ono strzalk~ 
powi§lL1zon~, ~ ·iegaj~c~ pozornie ocl d az do e; odbie
rze bo,vie1n "rrazenic pod wi~k ·zym k~tcn1 'vidzenia, 
a nie 1nog~c rozr6znic ze promienie s~ zlan1ane, 
oh'zyma obraz zupeluie taki sam, jak gdyby one wy-
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ehodzily wprost z punkt6w d e, czego zn6w natural
nem nast~pstwem musi bye pozorne powi~kszenie 
i zblizenie I)rzedmiotu. Gdybysmy wyj~li soczew~~ 
i w miejscu jej osadzili strzall{~, wrazenie byloby po
dobne, gdyz wtedy zamiast k~ta widzenia b c, powstal
by k~t wi~kszy /'g. 

Przypuscmy teraz ie przez soczewk~ padaj~ nie 
promienie-odbite, lecz \Vprost slonecznc. Droga tych 
ostatnich b~dzie zupelnie ta san1a; ale ponie,vaz swia
tlo sloneczne polf1czone jest z cieple1n, przeto w punk
cie skoncentrowania si~ jego powstaJoby gor~co, kt6-
re przy miernej juz wielkosci socze,vek spowodowac
by moglo zapalenie. Dlatego 'vszystkie soczcwki 'vy
pukle s~ zarazem szklami pal~cemi, i z tej tez przy
czyny pun]{ta \V kt6rych }{rzyzuj~ si~ zlamane 11rzez 
nie promicnie nazywaj~ si~ ogniskami. In1 grubsz~ 
jest soczewka, przy jednakiej srednicy, tern mocniej 
zgi~te b~d~ jej powierzchnie, t6n1 silniejsze zlamanie, 
a wi~c tern bliZsze ognisko. Im blizsze zn6w ognisko, 
tern mocniejsze naturalnem na t~pstwen1 b~dzie po
wi~kszenie, tak iz za pomoc~ bardzo 1vypukiej so
czewki, moznaby juz powi~kszyc przcdl11ioty o dwie
scie lub wi~cej razy. Uzy,vanie atoli tych szkiel licz
ne przedstawia niedogodnosci: wy1nagaj~ najprz6d 
wielkh~j blizkosci tak oka jak i 1)rzedn1iotu, a nadto 
w miar~ zblizania si~ soczewlri do ksztaltu kulistego, 
kr~g wzroko\vy, to jest widzialna cz~sc przcdmiotu, 
staje si~ coraz mniejszym, nic\vyraznosc zas wynika-
j~ca z rozproszenia si~ bar'v promieni coraz 'vi~kSZf1. 

Niedogodnosci te zdolano w znacznej cz~sci usu
Df!C, a przynajmniej zmniejszyc, przez osadzenie we
dlug zasud naukowych kilku soczewek 'v jednym cy
lindrze. Przyrzf1d taki nazywa si~ mikroskopen1 i za 
pomoc~ niego powi~kszyc. mozna przecbnioty 2-3000 
razy. Mikroskopy by,vaj~ rozmaitej budowy; we wszyst
kich jednak znajduj~ si~ trzy osaclzone jedna nad 
drug~ soczcwki, z ogniskami r6incj dlugosci, z kt6-
rych najwyzej umieszczona nazywa si~ szkle1n ocznenz, 
najnizsza zas szklem przedJJziofoloeJJz, ponie,yaz za
raz podni~znajduje si~ przedmiot ogl~dany. Wszystkie 
te soczewki wyrabiaj~ si~ ze szkla bialego, z'Yanego 
ltrouglas. Promierne swiatJa, przcchodz~c pTzez doln~ 
soczewk~, })adaj~ na szklo srodkowc i t'vorza za niem 

" znacznie juz powi~kszony, lecz z powodu ich krzyiowa-
nia si~ odwrotny o braz przedmiotu,kt6ry zn6w widziany 
przez szklo oczne, wi~kszejeszcze dla })atrz~cego przy
biera roztniary. Sila powi~kszania mikroskopu zalezy 
gl6wnie od szkla g6rnego i dolnego, i jest iloczynem 
wypadlym z pomnozenia ich sil powi~kszaj~cych. Je
zeli np. szklo oczne powi~ksza 30, przedn1iotowe zas 

20 razy, to pol~czone ich dzialanie powi~kszy przed
miot 600 razy. 

Dawniejsze mikroskopy mialy t~ niedogodnosc, ze 
z powodu znacznej wypuklosci ich soczewek przed
nlioty pokazy\valy si~ w barwach t~czowych,jak przez 
pryz1nat. Pra\vdziwie wi~c uzytecznen1 zrobiono to 
narz~dzie dopicro lH'zez wprowadlenie szkiel przed
miotowych ach1'onzatycznych, to znaczy pozbawio
nych wlasnosci ubarwiania. W tJin cclu tuz nacl so
czewk~ doln~ tnnieszczono jedno jcszcze cialko szkla
ne, tak zwany flintgtas, c~yli szklo zielone. Cialo to ze 
strony dolnej jest 'vkl~sle, tak iz socze,vka konglaso
wa wypuklosci~ sw~ dokladnie 'v uie 'vpada, z g6rnej 
zas gladkic. Soczewki srodkowa i wierzchnia robi~ si~ 
teraz takze z jednej strony plaskie, z drugiej 'vypukle, 
przelronano si~ bo,vicm ze taki ich ksztalt zapewnia 
wi~ksz(! wyrazistosc obrazu. Konicczny1n jcdnak jest 
tu warunek, zeby powierzchnia \vypnkla z"'rocon~ 
byla ku dolo,vi. 

Po wst~pnych tych obja~nieniach przejdi1ny do 
obejrzenia cud6w jakie dobrze urz~dzony mikro
skop nam przeclstawia. Jak star zy brat jego, te
leskop , roztwiera przed na1ni swiat nie ·konczonej 
wielkosci, tak mikroskop obznajn1ia nus zc swiatem 
nieskonczenic 1naly1n. l\1n6stwo rzeczy, kt6re ·znali
smy oddawna, nabieraj~ pod ni1n pozoru zupelnie od
miennego; inne, kt6rych nie widzielismy 'vcale lub 
uwa.zali za pylki n1aloznacz~ce, dz,vigaj~ si~ z nicosci 
przed zdtu11ionym na ·zyn1 "rzrokiem. A wsz~dzie, 
wsz~dzie obja,via · i~ pi~knosc, 'vykonczonosc i roz
n1aitosc l\sztalt6,v, goclna najwyzszego lrwielbienia, 
zar6wno 'v s'viecie organicznym, j ak 'v nieorganicz
nym. Kt6zby np. z profan6w odgacll, ze zamie~zczo-

Krysztalki snieznc. 

ne. tu w rysunku figury s~ krysztalkami zwyklego 
Sruegu, kt6re tak CZ~StO widzimy kolysz~CC SifJ W po
wietrzu lub spadajQ;ce? Kt6z zdola powiedziec dla-

• 
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czcgo delikatne ich pr~ciki ukladaj~ si~ coraz ina
czej, a zawsze syn1etrycznie i w piEJknen1 ugruppO\Ya
niu?- Ozy pomyslal kto kiedy, schwyciwszy r~k~ n1o
ty la i widz~c pote1n swe palce lekko uba1~,vione, cze1n 
jest ten pylek clelikatny, starty ze skrzydel O\vadu? 
Ot6~ pod mikroskopem ujrzymy go w postaci pi6r r6-
znobarwnych, w kt6rych wyraznie odr6znic mozna 
chor~giewki i rurki. Pi6rka te ulozone s~ warst"ra
mi, zachodz~c jeclne na drugie naksztalt dach6\vek, 
a liczba ich tak jest ogron1na, ze Lichtenberg na je
dnym calu lrwadratowym naliczyl 100,736. 

Jak "\vspaniale \YY

gl~da tu obok dobra na
sza znajoma, mucha po
kojowa, w miernem tyl
ko powi~kszeniul J e
zeli oko jej podclamy 
dzialaniu silniej szego 
mikroskopu, otrzyma1ny 

• 

K toby mnien1al ze dziela ludzkie 1nog~ bye. wyko~ 
nane r6\vnie delikatnie i misternie jak oko n1uchy lub 
inne twory przyrodzonc, ten niech polozy pod mikro
skopem np. najdokladniej "·ykoiiczon~ igl~ angielsk~. 
Jakie ona wtedy ·wyda si~ grubo i nieksztaltnie obro
bion~, jak jej powierzchnia bfEdzie nierown~, a ko
niec, na poz6r tak subtelny, o ile podobniej zym b~
dzie do klina, jak do ostrza! Najstaranuiej \vyostrzo
na brzyt,va wygl~dac b~dzie jak pila z~bkowana, kun
sztowna koronka brabancka jak bezlaclna pl~tanina 
lin okr§towych; podczas gdy tkanka paj~cza przed

sta\vi si~ najdclikatniej 
osnut~ i syn1etrycznie 
u porz~dkowan~. L e c z 
wypada nam z mikro
skopeln w r~ku obej
rzec niekt6re inne je
szcze plody s wi at a 
przyrodzonego. 

"idok szczeg61ny po- J akze zaj1nuj~ce i u-
wicrzchni okr~gl6j , za- rozmaicone s~ two r y 
sian6j tysi~cami s z e- k r 6 I e s twa roslinne-
s c i o b o c z nyc h 'vie- go! Co oku nieuzl]rojo-
lok~t6,v, jak to przed- nemu wstr~tn~ wydaje 
stawia, acz niedokla- si~ plesni~, pod mikro-
dnie, zal~czony rysunek. ~1ucha pokojowa. skope1n zamienia s i ~ 
Dlugo bylo rzecz~ "r~t- w las nier6wnie sklad-
pliw~, czy oko tak urz~- niejszy i b o g a t s z y 
dzone sluzyc moze do w ksztalty, jak nasze la-
widzcnia; lecz mikro- . sy iglastc lub lisciowe. 
skop i nato pytanie za- T~z sa1n~ doskonalosc 
dowalaj~c~ udzielil od- form i urz~dzef1 ujrzy-
powiedZ. Wielokq,ty te s~ n1y i w budo,vie roslin 
szczytami zwr6conych 'vyiszego rz~du. Jakaz 
na wewn~trz rurek, z tu kunsztownosc i deli-
kt6rych kazcla za-\viera katnosc kom6rek, tka-
w sobie nieskonczcnie nek, \vl6lden i rozgal~-
drobn~ soczewk~ \Ykl~- zien naczyniowych, w li-
sl~. Kazda wi~c z tych sciach, lodygach i kwia-
rurek jest oddzielnem tach! Lecz rozstac si~ 
okiem, jakkolwiek nie- na1n potrzeba z kr6le-
doskonalem, bo widziec stwemroslinnem, boma-
Inoze tylko punkt znaj- • my jeszcze przed sob~ 

duj~cy si~ na linii jego Oko muchy. wazny i ogron1ny dzial 
przedluzenja. Lecz cze- wy1noczk6w. 
go nie dojrzy jedno oko, to zobaczy drugie, i tyn1 spo -~ Zwracamy si~ najprzocl do swiata zwierz~t n&jdro-
sobem lnucha moze llliec jakie.takie wyobraienie swia- bniejszych, do kt6rych badania mikroskop jedynym 
ta zewn~trznego, chciazby w ksztalcie mozail\i zlozo- jest kluczem. Lecz gdzie jest l(raniec swiata roslin
nej z samych kawalk6w. nego, a gdzie zaczyna si~ zwierz~~y? Na zapyt~nie 

' , 
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to w obr!Jbie istot mikroskopijnych odpowied~ jest 
nielatw~. Oto np. mamy zagadko\v~ gromad~ diato
meolv zyj~tek nicskonczenie drobnych, kt6re wtedy 
doph~1:o dostrzedz 1nozna golem okie1n, gdy ich si~ 
zbierze razem }{.ill{a million6,v. Skladaj~ siEJ one z po
wlok kamienistych, napelnionych g§st~ ciecz~, a ba-

"rody znaczniejszemu jeszcze po,vi~kszeniu, ujrzymy 
jew ksztaltach najroz1naitszych i niezmiernie fanta
stycznych. Nickt6re z nich opatrzoue s~ 'v pazury 
i nogi chwytne, a wszystkie w og6lnosci naclz,vyczaj-

, jccznie szybkie ich rozmnazanie si§ odbywa si~ w spo
s6b bardzo prosty, gdyz wyrastajf1 jedne z drugich . 
.Zyj~ 'v 'vodzie lub ziemi wilgotnej, lecz trudno po
wiedziec z czego si~ utrzymuj~, nic przedstawiaj~ 
bowiem ani slaclu organ6w sluz~cych do przyjmowa
nia pokarmu i tra,vienia. Dlugo tez toczyl si~ sp6r 
mi~dzy uczonymi, czy je zaliczyc do zwierz~t, czy do 
roslin, i \V nowszych dopiero czasach badania Ehren
berga przechylily opini~ ku uznaniu ich za rosliny. 
Ehrenberg dostrzegl, ze caly prawie Berlin stoi na 
gruncie zlozonym z diato1ne6w, kt6re 'v warstwach 
wyzszych okazuj~ Blady zycia. Poniewaz pancerz ich 
kamienny nie ulcga gniciu, zachowuj~ si~ przeto nie
tkniEJtemi l)rzez wieki, i dzis dowiedzion~ jest rzecz~, 
ze wi~ksza cz~sc poklad6w marglowych i kredowych 
sklada si§ z tych zyj~tek. 

Gdy tenze san1 znako1nity badacz przyrody, pro
fesst>r Ehrenberg, kt6ry za pomoc~ n1ikroskopu o<l
kryl swiat nowy w wodzie i zien1i, w skalach wapien
nych i kredo,vych, w glazach i })O,vietrzu, poclczas 
podrozy swej do Egiptu pokazal jakiemus dostojniko
wi tureckicmu, zc w kropli "rody u1nieszczoucj pod 
mil{roskopen1 liczne uwjjaj~ si~ z'vierz~tlra, n1ahon1e
tanin za,volal z gwalto"rnosci~: ,,UczynjleB n1nic bar
dzo nie zcz~sliwyn1, bo religia zabrania. na1n pozy
wac zyj~ce istoty. Jezeli WiEJC odt~d nic b§dzie mi 
'volno pic wocly, to czemze uga~ Z§ })ragnienie?'' Zna
lazl si~ jc<lnak spos6b i na to, gdyz slynny baclacz 
przel{onal 1,url<a, ze za dolanicn1 do 'vody nicco ru
mu, wyn1oczki natychmias t mart,vc opaclaj~ na dno. 

Nie nalezy w zakze n1niemac ze kaida l{rOJ1la wo
dy zaludnion~ jest podobnemi zyj~tka1ni. W 'vodzie 
1n·zechowywanej po cysternach, pod ·kwarnem nie
bem Egiptu, 1nog~ one znajdo,vac si~ 'v obfitosci; lecz 
nasza 'voda zdrojowa i studzienna nie zna tych gosci 
niemilych. Zbiorowiskicm ich jest wyl~cznie wpcla 
stoj~ca., ogrze,vana przez slonce i napelniona cz~st-

. kami organicznemi. Jezeli kropl§ takiej wody umie
scimy pod mikroskopein, wtedy ujrzec 1110Zelny COB 

podobnego jalr na obocznym drzeworycie. Niewszy
stko atoli w tyn1 roju u'vazac trzeba za zwierz~ta; 
mn6stwo bowiem cialek w~satych, okr~glych i po
dluznych, jakie 'vidzimy na rycinie, jest pochodzenia 
roslinnego. Poddawszy tajemnicze te mieszkance 

• 

Kropla wody. 

n~ okazuj~ zarlocznosc. Pochlanianic si§ 'vzajen1ne 
gl6wnen1 jest zatrudnieniem w tern male1n panstwie 
roz b6jnicze1n. 

Rzuc1ny jeszcze okiem na niektorc gatunki n16li 
czyli kleszcz6'v. Najznajon1 zy z nich, 1n6l sero,vy, 
dostrzegalny golen1 nawet okiem, jest jak wiadomo 
jednym z parndyer6'v 111ikroskopu slonecznego. z,vie
rz~tko to, po ·iadaj~ce w nllodo, ci szesc, 'v starosci 
osn1 nog, znajduje si~ krocia1ni "' starym serze, kt6-
ry po\voli stacza nn, proch, i zwolennicy tego specya
lu mog~ bye pewni, zc z kazdy1n k~ kien1 ty~ i~ce ta
kich 1n6li polykaj~. Pokre"\vny ~erowen1u jest tak 
zwany kle ZCZ s"ricrzbowy, kt6ry "'pija Si§ W sk6r~ 
ludzk~h skladaj~c 'v niej s"roje jaja. Sprawione przez 
to draZuienie 'vy,voluje pryszcze i staje i~ powoclen1 
swierzby, kt6r6j szybkie szerzenie si§ tlu1naczy nan1 
nadz,vyczajna 1nnoznosc o'vych ldeszcz6"'· Przecl \VY

nalazkiem n1ikroskopu uprzykrzona ta choroba opie
rala SiEJ nieraz "rszelkim srodkon1 lekarskim; dzis, 
po zbadaniu jej przyczyny, usun~cj~ n1oina w kilkn 
d.IDach przez zcwn§trzne nacierania. 

Z ol\azyi 1n6li opuscilismy ~hviat mil{roskopijny 
'vodny i przc zlisn1y do zwierz~tek istniej~cych po za 
jego obr§bem. Po\vr6cn1y wi~c raz jeszcze do 'vymo
czk6w, azeby dowiedziec si~ od czego poszla ich na
zwa. Slynny Leuwenhoek oclkryl pier\vszy, ie po na
laniu wody na pieprz tluczony, \V roztworze pokazy
waly si~ zyj~tka. To samo dos,viadczenie powt6rzono 
p6zniej na cz~stkach roslinnych, mi~sie, krwi i t. p . 
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a po\V tala z tej przyczyny nazwa wymoczk6w czyli 
z'vierz~tek nale,vowych, przcszla p6zniej na w zyst
}{ie istoty mikroskopijne, chociaz nickoniccznic do
strzcgauc po nalaniu cieczy. 

Nagle zjawianie si~ mniemanych plam krwa,vych 
na r6znych potrawach, chlebic, hostyach i t. p., nie
jednokrotnie przeclmiot zabobonu6j trwogi, zostalo 
r6,vniez wyjasnionem za pon1oc~ mikroskopu. Przy
toczymy tu jcdno z podobnych zclarzeft slowami Eh
renbcrga. N a misce napelnionej polent~ (g~st~ pap
k~ z 1n~ki kukurydzo,vej), kt6r~ w do1nu '"iesniaka 
Pittarcllo w Legnano pod Pachv~ dnia 2 sierpnia 1819 
roku scho\vano do stolu kuchcnncgo, pokazaly si~ na
zajutrz czcrwone pla1ny, podobne do kropel krwi. Wy
rzucono zcpsut~ potraw~, lccz w par~ dni podobne 
na innych spostrzezono pla1ny. Spro\vadzono ksi~dza 
1niQj~cowego, kt6ry domost,vo poswi~cil; ale bezsku
tecznic, bo zle coraz bardzh~j si~ po,vi~kszalo. Nie 
pomogly posty, n1odlitwy i zazegnauia: r6znc }Jotra
'vy, a ·zczcg6lniej chleb, 'v kilkanascic godzin IJO

wlekaly · i~ kr,va,venli znakan1i. Zdarzenic to ogro
nmego "r ca1cj okolicy narobilo poplochu; droga pro
"radzq,ca z I>au,vy do Legnano pokryla si~ tlmn~.uni 
cieka,vych, spiesz~cych ogl~dac cud tnnicmany i \Yy
pro,vadzaj~cych z niego najokropuicjsze wr6zby. Nie
os,viecona zgraja utrzymywala zc to jest Intra Boza 
na Pittarella, za przetrzymanie z boza w czasie dro
zyzny r. 1817, z kt6rego sporz~dzono zapcwne m~
k~ do o'vych potraw i chleb6,v. Nareszcie wladza po
licyjna 1Yydelegowa!a ella z badania tej rzeczy i zloze
nia raportu pan a Sette, kt6ry domyslil si~ od razu ze 
po,vodcm zja,viska n1og~ bye monady. Gdy jednak 
proboszcz parafii Legnano, zamiast zbijac zabobon, 
da,val n1u O\YSzem otuch~, pan Sette postanowil 
rozmnozyc o've zyj~tka w mieszkaniu sa1nego ksi~
dza. Po kilku pr6bach udalo si~ to przewybornie, 
i tym sposobetn zwalczono po,vszcchne n1niemanie, 
jakoby dom Pittarella naznaczony byl palcem Bozym 
za jakqs zbrodni~ nie,Yiadom~. Roku 1848 Ehren
berg zbadal podobne zjawisko w Berlinie i przekonal 
si~ ze n1onady b~d~ce jego przyczyn~ nic przeno
sz~ srcclniej dlugosci 1/5ooo linii, a "ri~c ze na za
pelnicnie jednego cala kwadrato,vcgo potrzeba ich 
29,160,000,000. ~Ionady poru ·zaj~ si~ ZJ'YO za ponlo
c~ 1nalej tr~bki, lecz b~d~c }Jrawie bezbar,vne, w mil
liono,v6In tylko skupieniu zafarbo\vac n1og~ na czcr
\Yono. 

Wi§ksze jeszcze cuda rozkrywa mikroskop w po
kladach \¥apiennych i l\redowych. Skaly kredowe 
wyspy, Rugii na morzu baltyckiem zostaly wyl~cznie 

utworzonc przcz wymoczki Polytalarnee, a pot~zne 
kaly "rapienne, rozci~gaj~ce si~ w przcstrzeni stu 

n1il rni~dzy rzekatni Miss uri i Oregon 'vzdluz N owej. 
Kalifornii, kladaj~ si~ w wi~ksz6j l)Olowic z nicskon
czenic drobnych ~koru}Jiak6w. Da,vnicj mnie1nano iZ 
kreda jest poprostu rodzajem osadu \vodncgo; w no
wszych atoli czasach przckonano si«J, zc gdy dclil{a
tnie sproszkowan~ kreu~ ldlkakrotnie w czystej prze
plucze si~ wodzie i cz~stki pozostale umiesci pod 
mikroskope1n, 'vtedy W)Taznie rozcznac mozna prze
zroczystc skorupki polytalame6w. 

Jakkol,viek \V dzisiej ·zym stanie nauki nie mamy 
powodu u\vazac i po,vietrza za n1iejsce pobytu nicwi
dzialnych zyj~tok, to przcciez unoszf!CC si~ w niem 
pylki, poddane dzialaniu silnego mikroskopu, poka
zuj~ nam mn6st,¥o szcz~tk6w ro~linnych i organi
cznych, a Iniano,vicic tci cialka wymoczkow, kt6re 
w pojcdynczych \vypadkach 1nog~ bye nawct do zy
cia przy,vr6conc. Jezeli up. po kilkotygodnio"'cj su
szy 'vczmiemy podrozbi6r pyl nagromadzony 110 ryn
nach dacho,vych, nic SpostrzeiCiny \V niln sladu zy
cia; lccz skoro z'viliyn1y go wod~, to w kilka 1ninut 
ujrzy1ny nabrzmic,vaj~cc cialka, dotychczas nic\vi
clzialnc, \V kt6rych 11od silnie po,vi«Jlc ·zaj~cen1 narz~
dzicln rozr6znic mozna organy \VCWnQtrzc, m u 'kuly, 
kanal odchodowy, oczy a nawet z~by. Co \Vi«Jcej, cial
ka te "rkr6tcc zaczn~ si~ poruszac i wci~gac wod~ 
w przeznaczony ku temu p~cherz. 

J cdnem z najbardziej zadziwiaj~cych zja,visk na mo· 
rzu jest fosforycznc j ego swiatlo w porze nocnej. Ca
la massa 'vody, nictylko na powierzchni, lecz do zna
cznej nieraz gl(Jboko~ci, wygl~da wtedy jak roztopio
ne zelazo. Ot6z mikroskop wyjasnil ze swiatlo to, je
sli rozpsciera Si(J jedynic po powierzchni, jest skut
kiem gnicia nieskonczonej ilosci zyj~tck morskich; 
jezoli zas SiQga gl~biej, powodem jego S~ niewidzia} .. 
ne zwierz~tka z rodzaju mi~czak6w, podobniez w nie
zliczonej mnogosci roj~cc si~ w toniach oceanu. 

N a tych samych 11ra"·ach optycznych co mikroskopu 
zwyczajncgo, pol ega takze urz~dzcnie mikroskopu sto
nec~nego czyli wodorodnego, znanego niekt6ry1n z na
szych czytelnik6\v z przedstawien da,vanych w War
szawie })rzcd laty okolo dziesi~ciu. Sklad Inikrosko
p6'v tych jest nast~puj~cy. N a })OWierzchni~ zwier
ciadla a h I>adaj~ promicnie sloneczne tl e, i po na
stawieniu zwierciadla w spos6b wlasciwy za pomoc% 
kolanek h c, zostaj~ skierowane na soczewk~ r g, 

8* 
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kt6ra je konccntruje. Narz~d ten n1a na celu 'vzmoc
nienie swiatla slonecznego, kt6rcgo z'vyk:.ta sira nic 
bylaby tu do tatecznit, a racz6j rzuceuie 'viEJkszej 
nut ·y 1)ron1icni na przechniot os"\vietlany. Cialo ba-
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dane h przyt,vierdza i~ na tabliczce czystego szkla 
i 'vsta,via ilc moinosci blizko ogniska socze,vki, ale 
nie w samen1 ognLJ{u, gclyi tam przcz z byteczne go
r~co zostaloby zniszczonen1. J ezeli teraz z drugiej 
strony Dgniska umicscimy mniejsz~ soczc,vk~ l, to 
przcz nifb na tlo binJej sciany 1n n padnie obraz o p, kto
ry przez odclalenic narz~du od sciany n1oze bye do,volnie 
powi~kszonyn1. ic j~clnak przy podobnych obserwa
cyach niebo powinno bye bez clunurki, co w naszych 
szerokosciach nic zdarza si~ zbyt cz~sto, zastosowa
no 'Vi'JC do 1nikroskopu sloneczncgo wynalezionc przez 
Drumn1ond'a swiatJo sztuczne, kt6rego ila jest tak 
'viclka, ze plon1ieii S'viec \YOSkO,YJCb cie:ii przy nie111 
rzuca. S\viatl:o to otrzymuje i~ za pomoc~ kavn:tlka 
'vapna, rozpaloncgo przez strunlien gazu (jedncj cz~
sci k"'asorodu i d'v6ch 'vodorodu). 

Mikroskopy sloneczne t~ szczco·6lniej przedstawia
j~ korzysc, zc jednocze 'nic znacznej liczuie "ridz6w 
daj~ sposobnosc obeznawauia ·i~ z cudan1i przyrody; 
poslugi wszn.kzc dobrego 1nikroskopu r~czncgo za
st~pic, a tern bardziej przcwyiszyc, nigdy nie zdola-
.i~, zbyt silne bowieu1 powi'Jkszanie odby,va si~ ze 
szkod~ wyrazistosci obrazu. Z tcgo tez 11ow·odu w ocl
r~yznych na\vet badaniach najclogodniej ze s~ Inikro
skopy sreclnie. Zawsze atoli dobrze urzq,dzony lni
'kroskop sloneczny wiele 11rzyniesc moze pozytku, 
J1rzedstawiaj~C najclrobniejsze przedlnioty, jak Inszy
CC, 'vlosy, 'vymoczki i t. p., \V po taci prawdziwie 
olbrzymiej. Szczeg6lniej zasluguj~ tu na uwag~ kry
sztalki r6znych 1netali i rozt\voro'v solnych, ktore 
llrzecl oczami wiclz6w przybieraj~ ksztalty zdtunie,va
j~cej regularnosci i pi'Jknosci. 

Doprowadzeuie n1ikro kopu do obecnego stanu 
do,'konalosci po wi~kszej cz~sci jest dzielem no"·-

szych czas6w. Starozytni nie znali go i znac nie mo
gli, bo zbywalo im na potrzebnych ku temu wiado
mosciach optycznych. Filozofo,vie grcccy mnicmali ze 
samo oko jest zr6d!e1n s"riatta, roztaczaj~c promie
nie, ktoremi maca niejako przechnioty. Jednakzc i sta
rozytni posiadali nickt6re narz~dzia opty czne; '\via
cloino ie uzywali zwierciadel pal~cych z polerowane
go mctalu, lawy i szkla, a miec n1u ieli i cos podobne
go do lupy, niekt6re bowiem zabytki rzezby staro
greckiej tak delikatnie s~ "ry konczone, ze trudno 
przypuscic azeby bcz pomocy narz~dzi powi~kszaj~
cych zostaly wyciosane. Znan~ byla juz wtedy sila 
PO"'i(Jkszaj~ca i zapalna kul szklanych napelnionych 
'vod~ lub wyrobionych z krysztalu gornego; ostatnie 
stano,vily nawet u Rzyn1ian artykul handlowy. Pli
uiusz 'vsporuina takzc niewyraznic o smaragdach szli
fo,vanych dla zaostrzenia wzroku; nie,viadomo jednak 
czy byly to rzeczy,yiscie soczc,vki optyczne. Dalcko 
p6zni6j dopiero znajclnjemy u Arab6w powi~kszaj ~ce 
odcinki kul, a 'vi~c niew~tpli,ve soczewki. Z tern 
\Vszystkiem dlugo jeszcze potrwalo, zanin1 zdo byto 
si~ na 'vynalazek okular6w, o kt6rych pier,vsz~ 
'vz1niank~ napotykamy w XIII stuleciu we W.Joszech. 
1Tabrykacya okular6'v w 'viekach srcdnich by la do' c 
'vain~ gal~zi~ prze1nyslu, a jcdnak zaled,vo po kil
kuset latach 'vpaclni(Jto na 1nysl osadzenia trzcch 
szldcl' 'v jedny1n cyliuclrze i otrzy1nania ty1n sposo
sobcnl skutku niero,vnie silniejszego. 

'Vynalazek n1ikro kopu przypacla w wieku XVll, 
lccz 'vynalazca nie jest z pewnosci~ 'viadomyn1: Hol
laudya i vVJ.ocby spieraj'1 si~ dot~d o zaszczyt pier
,v.:zeflstv{n, pod tyn1 "'zgl~den1. J cdni wynalazek ten 
przypisnj~ Zacharya ·zo,vi Jan ·en z 1\rliddelburga, in
ni Hollendro"ri I(orneliul.Jzowi Drebbel, inni jeszcze 
vVlochO\Vi Franciszkowi :Fontana. l)ierwsze 'v ·zakze 
1nikroskopy byly narz<Jdziami b ardzo niedokladncrnj, 
'v kt6rych szczeg6lniej unikn~c nic umiano bar\v t~
czo,vych, nawet 'vtedy, gdy slynny fizyk i 1naten1atyk 
Euler zlozyl juz telc l\op achromatyczny. Dollond, 
lubo do konale 'vyrabial teleskopy, nie zdolal tal\ze 
naclac 1nikroskopon1 tej sa1nej cecby 'vykonczeuia. 
Za naszych dopiero czas6'v u uni~to ·wszystkie I)rze-
zkody i zacz~to porz~<.lzac 1nikro kopy, kt6rc pod 

'vszclkie1ni "rzgl~dami nic pra\vie nie zostawiaj~ do 
zyczenia. Najdoskonalszc dzis wyroby 'v tym rodza
ju wychodz~ z praco\vni znakomitych arty~to'v jak: 
~,raunhofer w Monachiu1n, Plossl 'v Wie<lniu, Obcr
haii~cr i Chevalier w Pal'yzu, Pritchard 'v Anglii 
i Amici 've Wloszech. Dobry mikroskop, oprocz oRa
dzoncj 'v rurzc soczcwki, powinien 1niec ldlka socze-

• 
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'vck zapaso\vych, dla stopniowania po,vic;kszcn; naci- ' tizinic tccnniKi i przcn1y ·11:1 'v coraz licznicjsxych ko
to szklo przed1niotowe powinno uyc odpo·wicclniej lach zjcclny\vn.j'l: sobic uznanic. 
\vielkosci, a z'vierciadelko do odbijania ~'viatla zupel- :n1ikroskop jc ·t nictylko dziehu1 uroniQ: zaczcpn~ 
nie czyste, najlepiej 111etalowe. na polu zdo byczy nauko\vych, lecz zara~cn1 ~knte-

lTzycic tego narz~dzia wymaga pevvn6j "rJ)l'U'rVY, je- czny1n barclzo orgzc1n od11ornyu1. Szcrz~cc sig coraz 
zeli, obok przyje1nnosci, istotny przynicsc nut pozy- wi~ccj falszcrst,va w to\varach i artykulach zyvvno
tek. Potrzeba niejako uczyc si~ clopiero }Jatrzyc przez sci 1nog~ bye odkryte, a w nasttgp t\vic usnniQtc, tyl
mikroskop, bo 'vidok jaki pod niin si~ przcd 'ta,via ko za pon1oc~ tcgo narz§dzia. Choroby zboza, l{al'
bywa nieraz tak nadzwyczajny, ze })OCz~tkuj~cy ra- tofli i \Vinogron, cholera i tyn1 podobne kl~ ·ki jedy
dzic sobie z niln nic potrafi. Przygoto,vanic przecl- nie przez lnniej~tne uzycie 1nikroskopu pokonac z cza
miot6w \vielkiej tal\ze wyrnaga 'vprR\YY i zr~cznosci. scm si~ dadz~. Wyzej jeclnak nad to "rszystko sta
vV szystko to, \Y IJOl~czeniu z 'vysok~ ccn~ dobrych \Yiamy pion ducho,vy, jaki kazdy 1nysl~cy czlo,viek 
instrument6,v, stalo si~ bez w~tl)ienia })O\voclcln, ie odnosic musi z buda1t tego rodzaju, kt6rc s\viat nic
przepowiednia Ne\vtona, kt6ry \vyrzcl\l ii 1nikroskop skonczenic drobny pr zedsta,viaj~ 1nu r6wnic cudo,v
kiedys znajdo"rac si~ b~dzie w r~ku kazclcgo uksztal- ny1n i godny1n najwyiszego uwielbienia, jak uderza
conego czlowieka, dotychc7.:as oczckuje ziszczenia. j~ce jcgo z1nysly samyn1 .·,vynl ogromcm bczgranicznc 
W najnovvszych jeclnak czasach 'vazne na tej drodzc przest\vory n1orza, nieba i \v ~ zcchswiata, z ty · i~cami 
poczyniono kr.oki, gdyz z jedncj strony ccna 1nikro- slolic i planet odby,vaj~cych 'v niln oclwieczne ~rwe 

• 
~~ kop6'v znacznie spada, a z .drugi6j znaczenie ich obroty. 
naukovv·c i ogromne u. lugi jakie wys\viadczaj~ \V dzic-

• 

vVOJEWOD.A ItU ICI I JEGO DZIE:ti\:0: ,SI\:RUPU~ BEZ Sl{RUPU~U." 

Dziclko kt6rc pod tytule1n: , Skrupul bez ·li:rupu
lu 'y Pol. .. co,, w·ydala s'viezo \V S\VOiln zbiorzc Bi
blioteka polska wychodz~ca w I~rako,vie, jest dziel
kiem n1alem ale naclzwyczaj intcresuj~cem. Nie,viele 
tam stronnic, ale wiele, bardzo 'viele tresci, kt6ra hi
storykoln badaj~cym dzieje ostatnich lat bytu poli
tycznego rplitej, a mi~dzy uiemi cza ·y saslde, dostar
cza matcryalu znakomitej "7arto~ci. W arto tedy m6-
\Yic o tej ksi~zeczce i o autorze. Autor, jak tysi~ce 
innych 'voje"rod6w i kasztelan6w, byiby znikn~l wtlu
Inie i bylby mo.ie niedlugo zapomniany, gdyby siEJ 
nie przypon1nial ksi~zeczkf1, w kt6r6j scharakteryzo
wal si~ i IJOkazal ze mial serce wdzi~czne dla ojczyzny. 

Autorem tym byl Jan Stanisla'v J ablono,vsld, o kt6-
rego zyciu, ile ze nikt si~ blizej dot~d oso bistosci~ t~ 
nie zaj1no\val, damy ki1ka szczeg6l6w; objasni to i sta
nowisko autora, i eel dla kt6rego pisal 6w , skrupul 
bez skru pulu .. , 

Pier\vszyin z J ablonowskich kt6ry zacz~l hi5tory~b 
swojego clonn1, byl Stani ·law, hetman 'viell\i koron
ny i kn;Rztclan krako,vski, przyjaciel kr6la J ana i Ma
ryi Kaz1niry. Hetman trzech mial syno,v. Jan Stani
slaw byl z nich najstarszym; rodzila ich Maryanna 
ICazanow ka, \voje\vodziank& bracla,vska~ jedna z naj
pobozniejszych nie,viast \V Polsce, o kt6rej szeroko 
rozpisal: si~ Niesiecki w wojej l{oronie. 

Mlotly J ablonow ki naul\i p obieral u jczuito\v naj
prz6d "'e L'vowic, a potem w Pradze, dok~d udal si~ 
razem ze Stanisla"rem Rzewuskim, p6zniejszym takze 
hetmanem. Wozi! potem od Jana III r6zne zlecenia 
do dwor6w europcjskich, a najwi~cej praco,va! z mini
strami Lud,vika XIV. Zt~d od najmlodszych lat po
'vzi~l milosc wielk~ dla Francyi. 

Polska nibyto byla demokracy~ szlachcck~., a prze
cicz syno"ric nieletni wielkich dom6w lub senator6w, 
maj~cych la..:ki na d'vorze, uprzedzali w godnosciacl1 
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i wstarostwach biedniejsz~, r6wnie zacn~, a daleko lecz syn zachEjcal ojca w te1n, ze si~ deklarowal 
wi~cej zasluzon~ szlacht~. Prawo bylo wyrazne, ana- stac przy elektorze, ,, eo pote1n fatalissime, clodaje 
wet stal zwyczaj narodowy po nad prawem, kiedys tenze kronikarz, Pan Bog oddal temu wojewodzie ' 1) . 

bardzo silny; p6zniej zas, za ci~gly1n wzrostem nie- Syn '\vyprawil si~ dalej naprzeci\v elektorowi do 
rz~du i rozkladu narodowego, zwyczaj i prawo poszly Szl~ska, pojcchal w orszaku pano'..v zapra8zac go do 
w zapomnienie, i Polska byla dla pan6w cow nh~j zyli, korony. Z tego to czasu pochodzi jego , Oratio ad re
co j~ darli na wszelki mozebny spos6b, bczbronn~ ofia- gem Poloniae Augustun1 II novissime electum, Craco
r~ zuchwalych zamysl6w tych, co jej konstytucy~ psuli, viae 1697." Elektor, juz wtedy kr6l nowy, przeni6sl go 
co prywat~ zawsze kladli nad interes . og6lnego do- na wojew6dztwo ruskie 2). 

bra, a cz~stokroc ojczyznie grub~ si~ jeszcze za to Hetman koronny cbcial zapobiedz rozrucho,vi na 
wszystko odplacali niewdzi~cznosci~. Hetman by! je- Litwie, woje,voda ruski mial t~z salntJ mysl i czynnie 
szcze zacnym czlowiekiem, amimo to syn jego zaled- krz~tal si~ zeby Sapieh6w pogodzicz Wisniowieckie
wie mial lat 17, a juz z woje,vodzica ruskiego zostal mi 3), a kiedy do wojny domowej juz przychodzilo, chcial 
chor~zym w. kor. 1

). P6znh~j w lat kilkadwudziestotrzy- het.n1an pon1agac Sapiehom, nie zas szlachcie, i wy
letni zostal wojewod~ wolynskim. Nie ubliza si~ tutaj prowaclzil wojska swoje w pole pod Krzemieniec. Woj
J ablonowskiemu, ale czyz moglo bye dobrze w rplitej, skien1 te1n dowodzil synjego, wojewoda ruski. Stali tam 
skoro dzieci braly tak znal{Oinite urz~dy na mocy kwarciani 11rzez 12 tygodni, az po zniwach wr6cili na 
s'vego urodzenia i stosunlr6w, kiedy starsi i dojrzalsi konsystencye. Hetman jednak poslal do Litwy kilka
rozumein czekali lata cale i dosluzyc si~ nie 1nogli dziesi~t lekkich chor~gwi -t). 
niczego na mocy swoich zaslug? By,valy przyklady Drugiego kwietnia 1702 umarl het1nan Jablono,v
i mlodych senator6w za dawnicjszych czas6w, ale ski; wojewoda ruski wzilJil po nim z laski kr6lewskiej 
w wyj~tkowy spos6b, za nierzll:du zaS stalo si~ to starostwo czehryflslrie 5), ale mimo to pozos tala o nim 
norm~. opinia u szlachty ze Szwedorn sprzyjal, do jakiego po-

Na wojew6dztwo nie przysi!}:gl je:zcze mlody Ja- dejrzcnia daly zapewnepow6d Jablonowskich zwilJizki 
blonowski, kiedy kr61 Jan umarl. Wi~c chcial przy- z Sapiehami. Kicdy lu·61 skupil do siebie szlacht~ pod 
si~gaC rplitej na sejmie konwokacyjnym, ale l1oslowie Gurczycami, Lipski wojewoda kaliski rozsiekany byl. 
nie dopuscili go do przysi~gi, nic chcieli albowiem zno- ,, Toz mialo spotkac i Stanislawa J ablonowskiego i le
sic prawa, na mocy l{t6rego senatorowie mieli na krze- dwie uszedl" o). 

slo przysi~gaC przedkr6lem; mlodego zaS wojewody nie ie tc obawy szlachty nie byly plonne, slmtek poka
cierpieli, 

2
) pewnie nie zaco innego, tylko za to,Zena zal. Kr61 niebyl tak Jablonowskiemu wdzi~czny, jak 

mocy urodzenia wzilJil wysokie krzcslo. Oto widzimy tego chcial wojewoda, przeSladowal go. Wreszcie 
skutek jaki plynic z tego kierunku sprawy publicznej. wietr?ll:C za godnoSciami i znaczeniem, jak wszyscy, 
Gdyby senat byl zbiorem os6b znanych ojczy.Znie ze Jablonowski Sll:dzil ze lepiej b~dzie mu u Szwed6w. 
zdolnoSci i zaslugi, ktoby si~ przeciwko niemu wystll:- Przyjll:l tedy gorliwie stron~ Leszczyflskiego, nie SlJi-

. piC odwaZyl? A tutaj senatorowic osobistoScil! swojlJinie dzimy Zeby z jakich szlachetniejszych pobudek, ale 
budz~ wcale uszanowania, senat wyrabia si~ nazbi6r dla prostej prywaty. Matka nowego kr6la, jeszcze 
oso bistych przyj3.ci6l paflskich, zaszczyconych mniej wtedy ZyjlJica, ( ojciec, podskarbi wielki koronny, juz 
lub wi~cej przychylnoSci~ kr6lewsk~. Senat jest wa- umarl) byla rodzonll: siostrll: wojewody ruskiego, Le
Zniejszym tyllro zbiorem dworzan, nie zaS reprezenta- szczy:6.ski zatem jego siostrzeflcem. Podskarbi litcw
cy~, nie sH~ narodu. Zt~d w stanie rycerskim sluszna 
obawa, az nh~j ch~c zebyuszczuplic powag~ senatu. T<1 1) Otwino,vski, ·wydanie Raczyll.skiego, stron. 4. 

razl!: przekomarzali si~ poslowie Jablonowskiemu 2) Przywil6j na woj ew6dztwo ruskie szczcg6lny jest, bo 
w tym a nie innym celu 3

). Syn, nowszego juz pokroju, niema zadn6j daty i miejsca ,vyrazonego, rok tylko jest 
jak ojciec hetn1an, w tern bezkr6lewiu chwycil si~ stro - na piecz~ci. Oryginal przywileju przechowujc si~ w zbio
ny elektora saskiego. Hetman niechcial 'vprowa- rze jedncgo z zacnych obywateli kraju naszego, p. Wla
dzac do Polski ,germanizmu," n16,vi Otwino\vski, dyslawa G6rskiego, w powiecie mohilewskim na Podolu. 

j 3
) Nielubowicz w Pami~tniku Warszawskim stron. 21}9. 

1
) 10 maja 1687. Sigill. ks.14. Mizler actalitterarial. 20. · 4) Otwino,vski stron. 33, r. 1701. 

2
) Rogalski pano,vanie Jana Til str. 4.24. 5) 10 maja 1702. Sigill. X. 15 stron. 192. 

3
) Zaluski epistolae. 6) Otwinowski stron. 41 . 
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sl{i Sapieha raclzil Szweclowi I palic W olyn, i to mialo 
bye po,vodem ze panowie wolynscy jeclen za drugin1 do 
nicgo przechodzili, a J ablonow ki byl nnjpicr,vszy i 
z braten1 s'voim rodzonym, chor~zym ·wielldnl koron-
nyn1, oddal n1n hold w ;tucku. 1) 

Nagle 'vielkic n d\voru szwedzkiego zy lGll \voje
woda znaczenie, 'vidocznie zaslugiwac si~ n1u ial. 
Sio. trzenca zas I .,vojego byl ulubionynl faworytenl, 
tak dalece ie 'vkr6tce rzeczywiscie Inial Jablonowski 
tyle wladzy i godnosci, ile an1 zechcial. I r6l Stani-
la'v po. t~powal sobie zbyt sanlo\vladnic, rozdawal 
urz~dy i staro~twa po eywych; tak usnn~wszy Szem
beka, kt6ry w istocie serce i dusz<J Sasowi %aprze
dal, kanclerst,VO wielkie koronne dal po zy\Vyin ksi~-

. dzu Zaluskim ten1u wujowi swc1nu. Na d"'orze talti1n 
jakim byl wtedy stanis{a,vowski, kanclcrz znaczyl 
wszystko. Pojmo,valo si(J to ze kr6l nowy 1nusial1niec 

I \Voich mini tr6\v, ale.i cin1inistro,vie byli tal<ie urz~
dnikan1i rplitej, pozbawiac ich urzfJdu nie,volno bylo 
bez s~du i wyroku. J ezelic mini ,trowie trzytnali si~ 
slepo przeci,vnej strony' to trzcba bylo zacho\vac 
przynajn1niej pozory; "~ezwani do urz(Jdu, gdyby go 
przyj~c niechcieli, samiby si~ pra\v ~ ·,voich zrzekali. 
Jezeliby Zalu~:l{i zrzekl si~, 'vtcdy ·zedl110 nin1 Szem
bck na kanclerst,vo, szedl: Szczuka podkanclcrzy 
lite,vski. 0 Szembeka niktby zrcszt~ nic<lbal, ale 

zczuka byl to \vielkh~j m~dro~ci i zacnosci czlo,viek, 
przeszedl do Sz,ved6'v 'vi~cej z powocl6w stanu, jak 
ella czego innego,znal doskonale co byl: wart August 
i uic od jedncgo szale11stwa odci~gn~l tunysl tego 
a'vanturniczego kr6la. S~dzil tcz Szczuka ie go Le
~zczyn ·ki uzyje, spoclziewal sifJ na pew no Jliecz~ci 

'v.ielki6j, ale i t~ raz~ trzecijui urzf!d,jeieli nie CZ\Yar

ty, bral Jablonowski ella s\voich stosunk6'v z d'vo
rcln, nprzedzaj~c zacniejszych, 2). 

Po zmuszo11<~j abdykacyi Augusta, przez ch\vil~ 
trytunfo\valo I tronnictwo szwcdzkie. Piotr vVielki 
ua,vet got6w si~ byl: z nim pogodzic, chcial: N arw~ 
oddac, a zaPetersburg Szwed6'v za1)lacic; hetinano,va 
ieuia"'~vska je.Zdzila z tern od niego do now ego kancle

rza a 'vuja kr6la Stanisl:a\va 3). Bylyby · i~ moze ulo
zyly te rzeczy, gdyby nie pycha kr6la sz\veclzkiego, 
ktory o tern "rszystlriem ani dal so bie wspomniec. 

Oczy\viscie niedlugo trwa~y te ugody. Po bitwie pul-

l) Otwinowski stron. 105. 
2
) Otwinowski stron. 13 3. 

3
) Otwinowski stron. 123. 

taw kicj powT6cil Augu~'t do korony, a Jablono\Y ki 
do 'voje,vodzt,va rtL'kicgo, z kt6rcgo zlecial k.·i~i~ 
~fichu! \Visnio\viecld. J ablono\v. ki nibyto pogodzil 
Si(J z loscn1, nibyto siostrze11ca odst~pil, a ,v istocie 
tchu~l caly ducbcin szwedzkim, chocby dla upokorzc
nia Szembcka, ktory \Vzi~l po nim, 'vpra,vdzie da.,vnicj
sz~·s,voj§ \vlasn~, piecz~c. Czekal tylko ~ po. obno~ci 
zeby 1nogl jawnie z r)rctcn. yami swc1ni wyst~pic. Ot6z 
kiedy Abtypa za 'vszc<ll do Woloch, na prozb~ Lc
szczyii kicgo, J ablono\vski zjechal zaraz do Lublina 
i ta111 radzil z pany, kt6rym m6gl poufac, o li:r6lu 
Auguscie (1713). Bi! ogromnie na milostki pailslde, 
(a wlasnic ze s\viez~ kochank~, podobno Denhoffow~, 
zyl kr6l publicznic ). Dowodzil ze trzcba Si(J pol~czyc 
i dzialac \V~ ·p6lnemi sila1ni, Augusta od. 't~pic a bronic 
Stanislawa.W ojewoda znosi! si~ tak.zc z Dendcrem, uez 
kt6rego \viedzy nie dzialy si(J i te zabiegi. August 
nie \viedzial n1oie o nich, ale przcj~l listy wojc
wody do przyjacio!, })isane z powodu "owych mil'os
tek, sci~gn~l zate1n Jablonowskicgo do Warsza,vy, 
niby na jalde~ narady, cbc~c znalczc koniecznie do
wody zlych u. 'IJo.·olJicn ku sobie. 

August nie przebieral w srodkach, nic nic zwazal na 
pra,vo, kicdy sluchalnan1i~tnosci. Po wiclu ,vst~
pnych krokach, kicdy nic 'vydobyc nic 1n6gl z pisarza 
woje,vody, kazal J ablono'v kiego uwi~zic, zabral mu 
papiery i dziennik, w kt6rym byl: Sl)is korresponden
cyj z Bcnderem. Gdy 'tVOje,voda nie zapicral si~, bez 
slcdzt,va i SQ:dU tego.Z Salncgo dnia odcslal go do Sa
ksonii na 'vi~zienic do zamku \V Konig tcinie. Bylo 
to okropne nadu.Zycic, bylo to zgwal:ccnie najs,vi~t-
zych pra\v 'voluosci; to tez kr6l uda,val, lagodz~c 
szlacht~, ic Jablonow ki chcial go \vykrasc i ze 
mial jui na ten eel szesc tysi~cy lndzi przygoto
wanych. I)omydlil tak dobrze kr61 oczy, zc \VOjew6dz
t\va niebn.rdzo sarkaly o wzi§cie scnatora, w przeko
naniu ie ulzy si(J 1n·zcz to rplitej ci~.Zar wojny z Tur
cy~ 1

) . 0t\VillO\V~ki 0 tern WSpominaj~C ll16Wi, ze WO
jcwod~ 'vzi~li Sasi z tego samego lJOkojn, \V kt6rym 
nam6,vil s"rego ojca na stron~ Augusta podczas 
elckcyi i \V rocznic~ tegoZ dnia, kt6rcgo, wyjechal 
przed laty na gory tarnowskie, zeby Sasa przy,vitac. 

Gdyby to prawda byla co na niego n16wil kr6l Au
gust, bylby 'vojewoda zgin~l najn~dzniej i od razu. 
Sas lubil nie oci~gac si~ z zemst~. W ojc\voda znowu 
ze swej strony liczyl na powag~ swojej dostojnosci 
i na pra,va narodo"re i dlatego nie l~kal si§ gwaltu. 

1
) Otwinowski stron. 212 . 
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Cztery lata przesieclzial J ablono\v ~·ki 'v l{onig tej
nie, "'reszcic traktatem kr6la z rplit~ zawartym na 
•

1 cjn1ic nicmy1n 'v roku 1717 \Yolno '·c odzyskat 
W wiQzicniu, dumaj~c nad S\voiln nieszczfJsliwyin 

lo ~ ·em wojc\voda od<la! si~ wy1~czuie literaturze, kie-
' l • • • 

runek \vzi~l prawie rcligijny, lubo pisal tci 1 baJkl, 
i n1oze juz wtenczas pan1i~tnild. Pi 1na religijne J a
blonowskicgo zaraz na ~·hviat wychodzily, a s~ nast~-

zalobn~ czyli kondolency~, jak wtedy nl<hviono, na po
grzebie tani la1Ya Rze'\vuskiego hetn1ana: 1

) Tu lezy 
m6j ocllat czterdzic ·tu kilku w szkolachjezuickich kon
cly cypul, "' cu<lzych krajach kon1pcregrynant, w obo
zach, sejtnikach, kr6le,vskich d'vorach nicodst~pny 
i najvvierniej ·zy koinpan, nakoniec 1n6j hctn1nn, a het
lnan do kazdej Rprawy u tawicznie n1nie 'volaj~cy, di
miclium animae 1ncae et pars sine fine do loris" (1727) . 

• • Jablono"r:ki ten byl panemna zagraniczn~ zupel
nie stop~. Zcp ucie bystro si~ u nas krzcwilo. Syno
'vie tcgo hctlnana, kt6ry am 'vyni6~ · l si~ z tlun1u 
szlachty na swiecznik, juz radzi si~ byli okry,vac w ty
tnly, raclzi byli brae pokost od cndzoziemskh~j ary
stokracyi. W ojewoda ruski jeszcze mial dosyc ser
ca dla ojczyzny, jeszcze o dobru jej myslal, ale trze
cie pokolenie, to jest synowie jego i synowcowie, juz 
nic wsp6lncgo z Polsk~ nie maj~ opr6cz naz,viska, 
1naj~ juz lc:i~z~cc tytuly, okrywaj~ si<a 'v cudzoziem
skie do tojnosci, kazdy z nich jc t ka,valerein orderu 
so~o HuBerta a kilku nawct sgo Ducha, juz bogi icb 

l'UJf!:Ce: 
1. :rv.rysli i reflcxye pe,vnego penitcnta. 'Varsza"ra 

1714, Jochcr pod Nr G2J2. 
2. Nowa deccnna do sgo Franciszka Xawerego. 

Pozna1ll718, J(alisz 1719; i t. d. tamze pod Nr. 6878. 
3. Modlit'v 4 7 na post '\Yielld i na dni jego. Cz~

stochowa 1719, i t. d. tamze Nr 6879. 
Przytaczamy te tytuly cllatego jedynie, ie B.entko

w ki dzic! tych niezna, gdyi je cytuje tylko z Niesie
Cl\ieo·o. 
K~runek ten religi,jny jednak clawniejszych sit)gal 

czas6w. , Zabawa Chrzescianska czyli zywot J e
zu\.: a Chrystusa wy zedl '\YC L'\vowie jeszcze w roku 
1700. P6zniej Jablonow ki nie zrywa wcale z tym 
l\ierunkien1, wszystkie pisn1a jego s~ 1 utolickie, du
cho"'ne, nabozne. ~Ioznaby po,Yicdzi6c zc przypad
kienl tylko 'V czenl inneln pi6ra clotykat TJ:umaczyl 
tral{tat o niepokaln.nem poczEJciu N ajs,vi~t z~j Panny 
z hi zpanskiego i francuzkicgo 1), napi al traktacik 
0 Opatrznosci Bozej 2

), "·ydal hi tory~ N ajs"i~tszej 
Panny sokalskicj 3

), Telemaka przclozyl i wydal 
'\Y roku 1716 w Sandomicrzu, te dwie ostatnie prace 
wierszcm. 

Jednoczesnie, ze taki kierunek byl potrzeb~ jego 
sere a, do,vi6dl tego inne1ni czyna1ni. 0 ltarz sgo Xa
"rereo·o ,vystawil w kosciele l"'ow ·kiln jcznit6w; Ber
uard;nom we Frarlze, dobrach swych, wystawil kla
sztor i kosci6l, a raczej dokonn.l tutaj fundacyi swc-
go ojca, jak o tern m6wi. Niesi~c~~i. . 

Zc zas 'v ,vyclaniu dz1el rehgiJnych n1e sam~ tylko 
poboznosc mial na celu, dowoclzi tego forma jakiej 
najCZfJSCiej uzywal, to jest 'vier z, ~t6ry1n zle wla~al: 
ale kt6ry zdradzal w J ahlonowsk1m pre ten ye JUZ 
'\ViEJcej literackie. Zresztf!: jest dose pa1n~~tek po nhn 
i w krasom6,vstwie. Przypomniiny tutaJ tylko mow~ 
jcgo jak~ mial w imieniu Potockiego starosty h~lic
kiego, dzi~kujf!:C za ~aszcz6,vn~ 4

) i drug~ 1now~ Jego 

1) "\V Brnnsberdze 1722 wyszly. 
2) Druko,vany "'e Lwowie 172!>. 
:l) L\VO\V 17 2 4. 
-1) 9 Lipca 1719. 

b ' d . za granic~. Pycha rosnie dniami, ,J ablono\vscy le me 
wykazac n1og~ dziacla swojego, a san1i dzhvi~ si~ kr6-
lowi Poniatowskie1nu ze tron smial zasi~sc. 

Ot6z \vszelkie sympatye wojewody byly francuzkie, 
arystokratyczne. Przeszlosci~ j eszczc tkw~ ': zi~~i 
polskit~j, a t~sknottb sercleczn~ juz byl gdz1e1ndzieJ: 
Ozcnil: si~ z Francuzk~, siostrzeniCCb rodzon~ ~1arJ'l 
Kaz1niry, Joann'b margrabiank~ de Bethune. Druga 
jej siostra byla za Sapiehfb, synem het1nana J ana l(a
zinirza pobitego pod Olkinikami przez szlacht~, to tlu
maczy sy1npaty~ hetmana Jablono,vsldego i jcgo sy
na do Sapieh6,v. Zona ta pi(Jkna, pokrewna z domem 
pant~~cy1n w Polsce, siostra cioteczna kr6le'\vicz6'\Y 
Sobieskich, 1niala pretensye bardzo arystokratyczne, 
a pretensyc te talc '\vielkiego byly rozglosu vv Polsce, 
ze na,vet Niesiecld zapisal w Koronie s"rej wiaclomosc 
wi~cej niz smicszn~, w kt6r~ jednak wierzono, jako 
don1 de Bcthun6'v })anowa! we Flandryi przed ro
kien1 ty ·h1cznym. ~falowac si~' kazala ta pani J a
blono,vska z '\Vlosem ciemnym '\V lokach, w plaszczu 
grono.·tajowym, na oznak~ swojej ksi~z~c6j dostojno
sci z Flandryi. Pobozna, z IDfJZem fundowala bernar
dyn6'\V 've Fradze, wreszcie byla wielk~ dobrodziejk~ 
karmelit6'v lwow ldch, wybudowala i1n wiez~, zegar 
i sprz~tcm kosci6i opatrzyla. Przezyla m~za o lat kil
kanascie, bo u1narla dopiero 29 wrzesnia 17 44 r. 

Mial z niej J ablonovvski trzech syn6w i trzy c6r ki. 
Z syn6w Jan ICajetan byl p6zniej wojewod~ braclaw-

1) S"-ada Danejko,vicza stron. 191. 
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skim, Stanislaw Wincenty wojewod~ rawskim, Dy
mitr umarl starost~ kowelskim na W olyniu. Z c6rek 
Eleonora byla sakramentkf! we Lwowie, Katarzyna 
poszla za Maksymiliana Ossolinsldego, kt6ry byl du
kiem i parem Francyi, trzecia Maryanna niegdziein
dziej n1iala znalezc m~za jak we Francyi. \V r. 1725 
w lipcu wyslal woje,voda starsz~ c6rk~ swoj<d (nie 
wiemy kt6r~ z nich, ale pewnie Maryann~) do Pary
ia, dla assystencyi przyszh~j kr6low~j francuzkiej, to 
jest Maryi Leszczyfiskiej; czytalismy o tern w gaze
tach pisanych. Cztery miesi~ce p6zniej donosz~ tez 
same gazety, ze wojewodzianka ruska iniitmatrimo
nium z ksi~ciem de Bourbon (w listopadzie 1725). 
Z tern wszystkiem nie przyszlo to ma1zenstwo do sku
tku, gdy dopiero w pazdzierniku 1730 Maryanna po
szla za m~z za ksi~cia de Taillebourg 1

). Inni nazy
waj~ tego m~za de la Tremouille Chatellerant, kt6ry 
p6zniej byl ksi~ciem de Talmont. 

J ablonowski,juz na p6l Francuz, postanowil 'vresz
cie wyst~pic jako nauczyciel narodu. Widzial nierz~d, 
ale nie wiemy czy przewidzial zgub~, bo o tern ani 
wzmianki w ksi~ice. Poruszylo si~ sumienie, serce 
poczciwe zal scisn~l i napisal ,Skrupul bez skrupulu." 

Nie poda\val tutaj zadnych srodk6w QO poprawy; 
jezeli czasami natr~ca na potrzebE2 jal{icj reformy 
i podaje S!)Osoby do tego, wiE2cej to robi z przypadku 
jak z rozmyslu. Cala rola jego w tej sprawie jest 
bierna. Widzi zle i chce zeby go nie bylo, nic wiE2cej. 
Widzi 1noc grzech6\v powszechnych jakie trapi~ nar6d 
i chce te gTzechy wyrzucic nurodowi na oczy. Chry
stus jc wyrzucal faryzeuszom, autor narodowi. Grze
chy to najzwyczajnicjsze, ktore za grzecby nie uwaza
j~ si<d nawct, kt6re poperniaj~ si~ bez skrupulu, a prze-
ciez s~ smiertelne. Autor nie jest stronny, dotyka 
i wymienia nawet 'vlasne grzechy. Smierc za pasem, 
auto1· zatem odbywa spowiedz powszechn~ z calego . 
swego iywota przed czytelnikiem. Im cialo wiE2cej 
slablo, tern slabosci duszy jasnh~j pokazywac mu si<d 
zaczE2ly. Autor wlasnem doswiadczeniem doszedl do 
tego przekonania, ze bezbozna jest polityka Wene
tow, ktorzy \V sprawach narodu swego m6wi~: primo 
Venetia, postea Christiani, \Vprz6d W enecyanie, a po
tenl chrzescianie. 

Autor jednak m6wi do Polski, do Polak6w. Wie 
ze bezkarnie o grzechach cudzych w Polsce mowic 
nie wolno. U nas si<d szlachta gniewala za najmniej
~zy fakt opuszczony, kt6ry parentele wy~hviecal nie 
Jako nalezalo. Paprocki zatrul sobie zycie przez sw6j 

1
) Kuryer polski, Nr. 45. 

KSIJIGA SwiATA. Cz. I. R. Vlll. 

herbarz; sp6lczesny Jablonowskiemu ksi~dz Niesie
cki umarl oblozony pozwami, za to ze nie rozpisywal 
si~ o kazdym domu, jak o domu Scypion6w i Ceza
r6,v, bo druko\val to jedynie co wiedzial. Ja.kze tutaj 
odwazyc siE2 notowac blE2dY Polak6w? ~Iagnat zabije 
lub zgubi 'vyrokiem trybunalskim, szlachta pokiere
szuje, moze takze zabije. Autor z potrzeby robicno
t~ i przyslaniaj~c siE2 wzorem sgo Augustyna, nie 
wyjasnia na tytule swego nazwi ka. Oto s~ wymoty
wowane po\vody do calego tytulu dziela, kt6ry jest · 
nastE2puj~cy: 

,Skrupul bcz skrupulu w Polsce, albo oswiecenie 
z grzech6w narodowi naszemu polskiemu zwyczaj
niejszych, a za grzechy nie mianych. 'fraktat po pro
stu grzechy .. !oztrz~saj~cy, na rozdzin1y podzielony, 
przez pe,vnego Polaka temi grzecharni grzesznego, 
ale zaluj~cego, na popraw~ swoj~ i ludzk~ podany." 

Autor· dobrze robi ie otacza si~ bezimiennosci~, 
byl to jedyny spos6b zeby prawd~ w oczy gadac za
slepionenlu narodowi. Dawac si~ poznac, bylaby to 
zuchwalosc a bcz celu. Osob~ znan~ przenicowanoby 
z bialego na czarne, zmyslonoby powody jej wyst~pie
nia, pr~yznanoby jej najszkaradniejszc pobudki, oskar
zonoby j~ za przcszlosc i przyszlosc. Dlatego autor 
skrzE2tnie o'vszcm zdaje si~ ze oslania swoj~ bez
irniennosc. Ksi~ieczka jego wyszla r. 1730 we Lwo
wie, to jest wtcnczas, kiedy miallat przeszlo 60. Dla
czego tcdy przyznaje si~ w pewnem miejscu tylko do 
lat pi~cdziesigciu 1) , lubo w drugh~m m6wi ze juzjest 
sexageuarius? 2) Nareszcie, wydawszy juz dzielko, po
miarkowal siE2 poniewczasie, ze siE2 narazilwiele w opi
nii. Niesiccki o tern wydaniu. wspominaj~c m6wi: ,Atoll 
tE2 ksi~zk~ z pe,vnych racyj chcial za.gubic," to drugi 
dowod ze zaslaniac siE2 chcial najserdeczniej. Ksi~ika 
widac zrobila swoje: wywolala zdania, oburzyla szla
cht~, to na jej m6wi si<d pochwal~, podyktowala j~ mysl 
zacna. Ale jak au tor nie mial od,vagi nazwac si~ jej au
torero, tak i teraz po sprawieniu wrzawy nie smial si~ 
przyznac do cnoty; byl to cz!o,viek widac slaby z cha
rakteru i dlatego ksi~ikE2 swoj ~ wykupowal i ni- · 
szczyl, .icl>y wrazenie jakie wywarla znhveczyc, zabic. 
Dziwny nie p6lsrodek juz, ale p6lsrodeczek. Satyr a by
la za ci§zk~ straw~ narodowi, tak go przej~lo zepsucie· 

Bentko,vski, IJowtarzaj~c t~ powiesc Niesieckiego 
o zniszczeniu przez autora egzemplarzy, dziwi si~. 
,Niewiem dlajakiejprzyczyny, powiada, autor niszczyl 

J) Wydanie krakowskie, str. 15. 
2) Str. 24. 
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egzemplarze?-~ 1) Odpowiedz nato prosta: ze strachu. 
Bentko,rski m6g! " 'iedziec ze spr,nva by!a wa
tna, zdajc si~ ze zna! tresc broszury, bo wspo
mnia! o tern w kilku wierszach. M6,vi przecie ze au tor 
powstai ,smiaJo i ostro," podajc sarn ~e d\va wydania 
byly bro zury i obydwa w jednyn1 roku. Jedno wy
sz!o bez oznaczenia nriej ca (tak si~ hal autor zcby 
si~ nic 'vydalo ze to pi ·al), drugic ¥r'C Lwo,vic u S. 
Tr6jcy. 2) Sarno to podw6jne \vydanic w jcdnym roku 
dowodzi jak ksi~zeczk~ rozrywano. 

Dla charaktery tyki autora to jc~ zczc dodan1y, na 
za~ adzic fakt6w wyci~gni~tych z k if}:zeczki. Gdyby
smy nie 'viedzieli zc byl ·zczerze poboznym, przeko
nalibysiny si~ o te1n ze , Skrupu!u., W SZ§dzie pisze 
jak katolik, poko.:t s'vi~toblivvosci znac w kazdeJn 
nie1nal sl6wl{u. San1a juz od,vaga pra,vic w Polsce ka
zanic 11olityczne jest pewnego rodzaju poswi~cenie1n 
si~. rrzynlawia Lutro"ri w jednem lllicjscu, 3) ll1U-
luje 11icrzctelnosc dziedzic6w i dzicrza,vc6w, a po
wiada ze nie czyni tego przez ze1nst~. 4

) Przytem czlo
wiek to s"riatly , nie 'Y)rmyslac na ludzi chce, ale 
ich popra,Yic. Razi jeclnakze przy jcgo l)Oboznosci 
i fnvietlc u"raga, zc pan B6g .,jak "r niebie tak i na 
ziemi hicrarchias postanowil." 5) Na zie1ni przynaj
mniej powiada jakie S£1 te hierarchic: , kr616V\r, pa
now, szlachty i clllop6w,' ale w nicbic jakie? Un1vsl ., 

s"riatly, a \Yierzy 'y 1·6znic~ pra'y llli~dzy ludz1ni, na-
reszcie u1nys! sl{rzywiony poj~cia1ni cudzozien1sl{ien1i, 
bo wyraznie odr6znia . pan6\v od szlachty. · W Pol
sce, to najdziwniejsza teorya. 2e 'v czasie domo,vych 
wojcn za Sz,vecl6'\Y sia! faJszy,vc 'vicsci dla 1)ewnych 
celow, nasladuj~c 'v tern innych, za to takze zaluje 
po katolicku. 6) Wreszcie wyznaje zc przez lat 40 
sila urz~d6'v w rplitcj piastuj~c, nigdy nie pomy
myslaJ: bye ani marszalkiem, ani deputate1n ,Jubo1n 
m6gl, ., 7) bo przyjmuj~c taki urz~d, Inusia!by, w Pol
sce albo obrazic Boga niesprawiedliwosci~b albo spra
wicdliwosci~ ludzi. l(atolik w cal6n1 tego 'vyrazu 
znaczeniu, wszystkie na,vet najpotoczniejsze sprawy 
odnosil do duszy i zbawienia, i o to jcdyuie najwi~cej 
si~ troszczyl. 

Po takim wst~pie idzmy do ksi~zki. Autor roz-

1) T. I. str. 421. 
2) W picrwszem stronnic 7 4, a w drugh~m 9 8. 

gim 98. 
3) Str. 4 7. 
4) Str. 47. 
~) Str. 29. 
6) Str. 9. 
1) Str. 35. 

dzialami r6zue wady rodak6w swoich przechodzi. 
Wady te na poz6r s~ bardzo male, nic nie znacz~ce, 
ale pod pi6rc1n autora, kt6ry na skutki ich patrzyl, 
wyrastaj~ do ogro1nnych rozmiar6,v. Zn1yslano np. 
u nus nowiny, rozsiewano je mi~dzy publicznosci~, 
chc~c dodac lub odj~c ducha, ustnic i na pismie. 
Klamst,vo samo, a juz grzechu dosyc; ale 'v Polsce 
"Ti~cej tal<ie klan1stwo p!acilo jak gdzicindziej. W Pol
sce dla falszywych wiesci za bezkr6lc,via po Sobie
skim, za rc,volucyi szwedzldej, sila ludzi substancye 
i zycie potracilo. Na to autorowi oclpo,vicdziec nlo
zna: bl~d to byl pewnie, ale byla to })rzytcm i rzecz 
ludzka. Una", bye moze przez lckkoiny~~lnosc naro
do'v~, Jd:amst,va takie wi~ksze mialy zastosowanie, 
wi~cej zlcgo narobily; ale te k!amstwa s~ 'vsz~dzie na. 
Bozyn1 ~'viecie. We Francyi tcz m6wiono za Ludwi
ka XV, zc maj~ rz~1d ograniczony piosenkan1i. Piosen
ki francuzkic, to nasze skTypta, na kt6rc i~ autor 
zali. Cytujc t6z Jablono"' ki przyklad Augusta II 
po bitwie 1)ultawskicj. Elektor racytuni ob zernemi 
clo"rodzil, ze wraca na mocy praw swoich do Pol ld, 
chociaz ich uroczyscie . i~ zrzekl w Altransztadzie; 
klamstwa tan1 bylo co niemiara, ale i to bh1d oczy
'viscic ludzki, nie pol ki. 

Gniewa si~ dalej autor na paszkwilc, i co rzccz je
dna i ta san1a, gniewa go nattu~alnie \vada nicowania 
pan6w. I to zarzut zaba\vny; to bylo jest i b~dzie na 
calyin s"riccic. Autor m6,vi, ze gdyby z ""Oznic, haj
duk6w i 1okaj6'v 'vywodzono process a biskup6w i exa
men senator6,v, do,viedzialby siEJ S\viat wicle. 1) Za
pewnc, ale c6z w to l)Oradzic, hiedy ~ usta do ga
dania, ldcdy ludzie ludzmi, kiedy 1n~j~ 'voje nami~
tnosci i 'vidzenia? To zarzut niepraktyczny wcale; 
ale praktyczniejsze to co autor nast~pnic z tego wy
wodzi. W jedynej Polsce jest r6wnosc, kt6r6j w calej 
Europic niema, bo w Europie nawct stan rycerski 
dzieli ~i~ na r6zne klassy. W Polsce braci~ s~ wszy
scy, ale braci~ tylko w pra"ie, chc~c zas jeden dru
giemu dor6wna6 fortun~, urz~dem, kolligacyaini, oczy
wiscie ubogi bogatszcmu prostac nie 1noze i msci si~ 
zwyklc za to na 'v 'ZY tkich panach j<Jzykiem. P ano
wie tedy prezcntami kupuj~ szlacht~, zcby milczala. 
Au tor za zy"'ota swego nie znal zadnego dobrego pry
masa, hetman a, piecz~tarza, poclskarbiego. Oczywi-
, . 
sc1e aut~r tutaj s~dzi J)Odlug ga'\v~d szlacheckich; 
gdyby SIQ zas jego spytano o zdanie, wy liczylby ca!e 
zastEJpy uieskazitelnych ludzi. Szlacllta podobno je
dnak 1nia!a po sobie slusznosc; z latarni~ Dyogene
sa szukac wt~dy potrzeba bylo ludzi wPolsce. Tylko 

1
) Str. 12. 

• 
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to zarzucic bylo mo~na szlachcie, ze ciskala kamienia- bylo. tutaj nawet zadnego poczucia si~ do grzechu, 
mi, podobno sama nie czysta. ,,Ledwo nie }{aidy pow1adano powszcchnic: ,Ojczyzna tnatka, z nas to 
u niej hetman oppressor, kanclerz wykr~tacz, pod- '.vszy tko ... , 1

) 

skarbi zlodzicj, prymas szcz~slhvy kiedy prostak, ' 1
) , Scj1nil\i, nic pi~kniejszego z jedncj strony, powiada 

m6wi autor. Wyrazna tutaj obrona stanu })Uilskie- autor, 2
) ale ja.k oz6r Ezopo,vi wydawal si~ razem 

go, kt6ry egzystow al w marzeniach i sorcu au tor a., najlepszym i najgorszytn pokarn1en1, tak i sej1niki roo
ale mimo to zarzut falszywy, obraza prawdy history- g~ najle!)Sze, mog~ bye najgorsze dla rplitej. Cudzo
cznej, bo na stron~ gadanin szlachcckich znajd~ si~ ziemcy tak je charakteryzowali: ,Sej1niki s~ jak szka
nietrudno dowody. Prawda ze nar6d latwo pos~dzal tula szczerozlota, llejnotan1i drogo sadzona. . . ale 
i pos~dza o zdrad~ swoich, alec tych pos~dzall. nie otworzywszy je kluczem rozumu i przczornosci to 
bylokiedyS,przynajmniej nie bylo ich tyle za dawniej- nic w tej szlmtule nie znajdziesz, tylko ga<ly, w~ic i 
szycb, szcz~sliwszych czas6\v jagiellonskicb. Prawda truci~n):· ' 3

) Pano\vie dla ejmiko\v plac~ szlacht~, 
i to .ze dla gadan takich mogli cierpiec i niewinni Iu- n~ seJnnkach ta\vaj~ handle: za taki a taki glos, daj 
dzie, jakim np. mogl bye woje"roda kaliski Lipski pod m1 to a to. Cz~stokroc pan upadn~, dlatcgo .zc pan, 
Gorczyca1ni, kt6ry Sz,ved6w, wedJ:ug s\viadcctwa Ja- przez zawisc biednicj ·zej szlachty. Scjmiki gospodar
blonowskiego, gorzej biesa niena\vidzil. 2) Tutaj au- skie najedne wzi~tki i szarpaniny \VJinyslone. 4) Roz
tor zdalcka i sicbie broni przeci\v poduszczeniom kon- bieraj~ · i~ na nich I ubliczne dochody, podatki ClO

fcderacyi sandoinierskh~j. powe, ::;zel~zne. Byla szlachta kt6ra \V t6tn puukt ho-
Na kr616w tc.z w Polsce krzyczano; doprrnvdy cz~- n?ru sw6j \vidziala, zcby raz zlapawRzy dzier.za,vg ja

sto bylo czemu. Ty lko ze tutaj jak i wsz~clzie \vi elk~ k1ego podatku, z r§ki swojej j uz go nic wypu.~zczac; 
rol~ grala prywata. J ak jest za · co, krzycz panie zt~d poszlo \V przy lo\vic CZO})O\ve przctnyslskie, kt6-
posle, jak nicma za co, milcz i pomagaj kr6lowi. Ale re przcz up or dzierza\vcy . ta"'alo si<J niby jcgo . ta
nie, u nas ·wielkim powode1n do l<rzyczenia na kr6- rost\vcm. 5

) W IIaliczu kto.~ dcputacyi odst~pil za 
lo'v s~ \vakansc, s~ fakcye cudzoziemskie, po prostu ogicra, a potctn ch\valil · i~: ten to jest ogicr, co de
natura szlachccka. putato\v halickich robi. ' 0) Pol.·ka nicrz~dc1n stoi, 

Dot~d autor dotykal wad, dla kt6rych mogt si~ nie ale obdal'ta ze .·kory. 1
) Rwanic sqjn16w jest hanie

kryc z nazwi ldcm; ale tu koniec wlaBuic rzeczom bnc, cllocby Z\\'azyc tylko sa1nc .traty 1natcryalne 
pospolity1n, og6lnikowym; autor dochouzi tcraz do z tego po,vodu. 8

) l{azdy poser i senator 'vedlug sta
spraw rzeczywiscic 'vaznych, i obrazy jego, u'vagi nu \vyl>ra{ i~ na .·cjul, 1nilliony tc nadarn1o przcpa
kt6re rzuca, pclne s~ hi torycznego, wyzszego dla dly . . A. trybunaly, to 1norze zdrad i o ·zukaii. Zcpsu
naul{i znaczenia. ,Cala Pol ·ka~ 1n6,vi, chcc ,vcxo,vac. cie idzie, \vzrastajqc od sejmik6w do .·cjn16,v, od scj
pod karbich. Broni ich led,vie kilkuna. tu pen ·yoiHl- 1110\V do trybunalo,v. Spychanie z rcge:tr6'v . ·pra\v 
rzy skarbowycb, a zreszt~ wszy~cy na nich, jak na praktykujc si~ co dzicn, a co to za grzcch? rfoi da
s6\vk~ ptaszki." 3) A tymcza ·en1 zjcgo relacyi poka- wanie krc .. ek popijane1nu, toz sa1no przyj~cic dcpu
zuje si~, jak te~ bylo i w san1qj istocie, ze skarb darli tacyi bez znajomosci prawa. A ukrzy,vdzenia do
wszy~ cy pod ·karbiowie, Ul'Z§dnicy, obey pallO\Vie, IDOW i dzicci przcz doiywocia, przcz jura COJnmun-i
szlac hta, kupcy nie "riclzieli '" tc1n zadnego grzechu. cativa \vd6\v takzc o pomst~ wo:taj~ do Boga. 
Skarb uwaia1: ~·i~ za ,vJasnosc \Yszy. tkich, to dobrze Caly ten rozdziar przecudo,vny, pel en faktow, 

· by 1 dla wszy tldcb, to wi~cej jak pe,vna, ale nie dl~ 'vygl~da \Vi~c6j ua J)eln~ prawdy i zycia . aty
tcgo i 0,vego \V szczeg6lnosci, tylko dla kraju, dla r~, jak na obrazek \VZi~ty z narodo,vego zycia, 
rplitej: ot6z czego u nas nigdy zrozumiec nie mo- a. ty1nczasen1 jest z zycia. Przcz wlcwki z dozywo
gla szlachta. Dzi,vna rzecz, podskarbiowie, chocby nie- Cia upadly don1y znaczne. 0 '\V prawdzie rplitej 
chcieli brae, mu. ieli, takie juz bylo urz~dzenie grosza ~) Str. 24. 
publicznego. Poczciwsi, widz~c rzcczy jak byly, I~zu- 'J) Str. 26. 

1. d I b t h . . . d b 'd ·t -1) N. ) Str. 26-27. ca 1 po , rar s \VO, c oc1az 1n1 oc o czyn11o. 1e -1) Str. 2 9• 

1
) Str. 15. 

~) Str. 17. 
3) Str. 21. 
") Str. 25. 

5) Str. 30. 
0) Str. 31. 
7) Str. 32. 

·~ ~) Str. 33. 
1 9

) Str. 40. 

• 
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wszystko jedno czy ten, czy drugi bogaty. Ot~z nie- S~ tu wprawdzie rady kt6re podaje, ale te rady 
· sprawiedliwosci~, zlem prawem, a raczej zlym zwy- pomkn~ly mu si~ tylko pod pi6ro; nie plyn~ z dobrze 

czajem, kosztem dawnych wlascicieli, podniesli si~ i calkowicie obmyslonego planu reformy. Zle kt6-
nowi bez zaslugi. re autora uderzalo szczeg6lniej, na kt6rego wspomnie-

Ekonomika d6br prywatnych takze niegodziwa. nie sercc mu si~ krwi~ oblalo, cz~sto to zle, Ieknr
Zagranic~jestczwarty, najwyzej sz6sty procent wu- stwo mu podsun~lo znienacka, nie na zabicie calej 
zyvtraniu, u nas dziesi~ty. Dzierza"rcy dr~ dobra wla- choroby, ale na usuni~cie tych i owych symptomat6w 
~cicieli jcszcze wi~cej, bo dziesi~ty grosz wezmf} go- rozkladu. 
t6,vl\~, okrom mieszkania, drzewa i zycia. Por~kawi- Podskarbiowie nie maj~ pensyi, ale likwiduj~ so
czne nowem jest zdzierstwem, 1) toz samo proccnt bie koszta, kt6reby im pensy~ w dziesi(Jciokroc moze 
wzi(Jty z gory 2

). Czcm si~ zaslaniaj~ludzie po zdzier- przeniosly; np. 60-70,000 brali ,na kalamarz." ' ) 
stwach? ,.,Nie ja to wyn1yslil, powiadaj~ 3) nie ja jeden Podskarbiemu Leszczynskiemu urz~d ten do 500,000 
to czyni~." Dzierlzice niel\t6rzy s~ nierzetelni, wi~c dochodu rocznego przynosil 2). Nie lepiejby pensy~ 
ich wszystltich lupic; alec to b~dzie zasada Lutra, by!o wyznaczyc? Ot6z autor byl za pensy~ podskar
kt6ry pokasowal klasztory dlatego , ze niekt6rzy biow, to jedna jego reforma. 0 innych pensyach nic 
opaci zle zyli. pra"rie nie wspomnial, tylko 0 podskarbich pami~tal, 

Zolnierskie grzcchy s~ tez straszne, pr6zniactwo ale jedno plyn~lo z drugiego. Raz za zasad~ przyj~
tam '\Yiclkic, lei~ wszyscy. 4) Porucznicy s~ jak pro- wszy pensy~, trzeba bylo naznaczyc jehetmanom, kan
wincyaly, sprzedaj~ chor~gwie. Daremniejszego ko- clerzo1n it. d. , a za to odebrac im wszelkie likwida
sztu i niepotrzebniejszej sluzby w Europie nie 1.naj- eye koszt6w i zaprowadzic lad jakis do r6znych ma
dzie, a wszyscy bior~ pensy~ za nic, 11owtarzaj~c l\ie- chin rz~dowych. 
dy si~ ich strofuje: ,Nie ja· jed en bior~." Porucznik Radzi~ dalej au tor, zeby podskarbim zakazano da
drze rplit~; rotmistrz, kt6ry cieszy si~ tytulem, bie- 'vania wszelkich libertacyj, zeby zniesc rachunki 
rze i pensy~ rot1nistrza z kassy, i osobn~ kapitulacy~ i kwity na sejmach, a zamiast tego postanowic zeby 
jeszczc rna od niego, o co nawet i sprawy s~ po podskarbiowie posylali co dwa lata rachunlti docho
trybunalach, gdy porucznik prawen1 swojej niby l\rzy- d6'v i wydatk6w na sejtniki, szlachta zas, 'vejrzawszy 
" rdy dochodzi. Porucznicy bior~ rotmistrzostwa i 'v nie, tniala pisac w instrukcyach poslom, ze ten a ten 
sprzedaj~c je pani~tom, maj~ si~ z tego dobrze, bo wydatek podskarbi nieslusznie polozyl, ie wzi~l wi~-
trac~ godnosc, nie zas wladz~; gdy zas rotmistrz wcale cej jak potrzeba; poslowie zas na sejmie, przewi6d:t
si~ nie pokazuje w chor~gwi, po trzy bior~ kapitula- szy konstytucy~ stoso"'n~ przeciwko poclsknrbiemu, 
eye. Smiej~ si~ wsz~dzie z tego za granic~ i t. d. ,, mieli natychtniast zyskac egzekucy~ wyroku. Bylby 

Na wyliczaniu tych wad konczy autor, ale trzeba to rzeczywiscie rygor na podskarbich, kt6rzy zostajf!c 
czytac jego ksi~zeczk~, nie za ~ sprawozdanie o niej, pocl zagrozeniem, okupowacby si~ nie n1ogli tak na 
bo tresc ktor~smy tutaj podali 'vi~cej og6lna jest, sejmilrach jak na sejmacb, bona sejmach to rzeczy
a sam "ryw6d autora stanowi wartosc jcgo ksi~zeczki. wiscie kupowali sobie polnvitowanie zarz~du skarbu 
Wyw6d zas takjest scisly, ze slowa tam prawie z nie- publicznego. Zabawna anegdota jest o Bnguslawie 
go opuBcic nie n1oina; caJosc do11iero stano"ri obraz, Leszczynskim, l\.t6ry starnj~c si~ o ta.ki k\vit, jednego 
kt6ry diu dziej6w cywilizacyi narodu peln~ garsci~ tylko przcciw sobie n1ial}JOSla na sejmie. Wi~c pod
farb dostarczv au tor albo'''{iem umie malo,vac, umie skarbi, trzymaj~c w r~ku rege tr kupionych przez sie-

.. ' 
zastanawiac si~ i patrzcc, a czytelnika 1n·zeraza wstrg- bie posl6\v, zawolal z niecierpliwosci~: ,A kt6ry to 
tern l\u ten1u ziemu, najakie wskazy"'ai v.r rplit~i· tam taki, com mu nic nie dal'~? ~) Nie odezwal 

Wytykaj~c bl~dy, nie podaje przeciez na nie srod- si~ na to nikczemny posel, bo byl takze poprzednio 
ka; chcialby "i.dac WYT\'olac skrucll~ w narodzie, ale zaplacony. 
nie kazdemu sie wzniesc do skruchy. Autor tez jest · Innych 1nysli wzgl~dein reformy rplitcj autor wca-., 
kaznodziej~, satyrykien1, ale nie reformatorem. W ali, le nie rzuca. Skarb i zia jego administracya najwi~-
ale nie buduje. cej leiala mu na sercu. Nie korzystal widac jak inni 

l) Str. 42. ze skarbu, bo powiada ze ,dobrem sumieniem in6gl-
2) Str. 44. . 1) Str. 23. 
3) Str. 45. 2

) Str. 25. 
') Str. 49. · 3) Str. 21. 
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by odl{rywac sekretne ze skarbem dochody," ale mu 
nato nie pozwolil skrupul przyjazni ku podskarbie
mu. 1

) Ksi~dz Kaluski, kt6rego tutaj J ablonowsl{i 
przy,vodzi, jakas figura popularna w swoitn c zasie, 
kiedy si~ tylko jej nazwisko podaje, ksi~dz Kaluski 
blizej nam nieznany, zwal takie dochody ,paluszko-vv·a
niem." 2) Podskarbim byl wtenczas zi~c autora, Osso
linski, ten sam co umarl dulriem i parem Francyi na 
wygnaniu; nie chcial wi~c tesc kompromitowac poczci
wego zi~cia, za kt6rego zarz~du wejrzal bliiej w spra
wy skarbowe. Opr6cz Ossolinskicgo, mial Jablono
wski podania od Leszczynskich, przez szwagTa swego 
Rafala, co to byl ojcem kr6la, takze podskarbiego, 

·kt6ry mu rozpowiadal wiele szczeg6l6w o Bogusla
wie Leszczyiiskim, jednym z przodk6w swoich i takie 
podskarbim. 

Co wielkiego interesu calej tej ksi~zeczce przyda
je, to anegdotki kt6rych w niej pelno; w zystkie s~ 
doskonale na miejscu, objasniaj~c i sprawy rplitcj, 
i jej rz~d, rzucaj~c sw'iatlo na ludzi. Przypomina si~ 
zaraz Witvvicki i Rzewusld, kt6rzy napisali ze w nu
rodzie naszym pelno bylo poet6w, co to impro\vizo
wali nic nie pisz~c. Jablonowski takze improwizuje 
ale pra"rdy; na kazde twierdzenie swoje, nakazde nic
mal zapotrzebowanie, rna. anegdotk~ stosown~, rna 
ciekawe szczeg6ly historyczne i sypie, jal{by z pel
nego r~kawa, mn6stwo rys6'v charaktery~·tycznych 
z przcszlosci. 

To dowodzi ze patni~c jego obszern~ byla skarbnicf!. 
Zal si~ robikiedysi~ czyta jego ,skrupul," ze pami~
tnik6w nie })isal; rzeczywiscie bylby z niego wieszcz 
przeszlosci, ot"rorzylby j~ pelnc1n intere u rozpo
wiadaniem i obrazowaniem czas6w. 

Prawie wstrzymac si~ nie mozna, zeby in6wif!C o je
go ksi~zce, jednej i drugiej anegdotki z niej nie przy
toczyc; ale oczywiscie oka.ze si~ z nich odwrotna 
strona medalu, nie ta kt6r~ malowal Rzewuski w po
wiesciach, a Pol w gaw§dach szlacheckich. Ci dwaj 
poetyzuj~ przeszlosc i ukazuj~ pi~kne jej strony, ale 
spuszczaj~c J>rawd~ z widoku~ nie maluj~ rzeczywi
stosci. Rzechywistosc, z wszelkiej uludy odarta, po-
kazuje si~ zupelnic inn~ w panli~tnikach i zr6dlach 
sp6lczesnych, taldchjakim jest np. ,Skrupul" Jablo
nowsl{iego. Razi, tak jest cz~sto okropna, zepsucie 
rplitej ostatni ch granic dochodzi. 

,Ksi~z~ Janusz Radziwill, wojewoda wilenski i het
man wiel.h.i litewski, opowiada Jablonowski, staral 

• 
1
) Str. 22. 

:.~) Str. 22-30. 
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si~ o jak~~ konstytucy~ in favorem sui, na kt6r~ ta
dn~ miar~ pose{ litewski pozwolic nie chcial, ani przy
j~c prozby. Uprzykrzylo si~ to lepskiemu owemu 
hetmanowi; posyla v.r senacie susurrone1n do kontra
dycenta, ze mu sto kij6w kaze dac, chocby mialzgi
n~c. A kontradycent zaraz rzekl w glos: ,, Victus ratio
nib us ksi~cia jegomosci, pozwalam." 1) 

; 

Bogusl'aw Leszczynski chcial zloiyc pod ·karb-
stwo, a wzi~c piecz~c. Przcz ostatek sumienia, zwie
rzyl si~ tego Jerzemu Lubomirskiemu, a ten: ,Czy 
szalejesz bracie? tyle intratyw skarbie mnj~c, na urz~d 
pelen pracy, a zadnej pewnej nie maj~cy intraty 
idziesz? '' Leszczynski na to: ,Boj~ si~ zcby mnie da
wne proroctwo nie potkalo: ex male acquiBitis non gau
debit tertius haeres. l) Rada Lubomirsldego pot~pia 
go, a gdy au tor w innem miejscu przyznaje ze mar
sza·lek 6w, niby obronca wolnosci, prowadzil wojn~ 
domow~ pieni~dzmi i ludzmi cesarskiemi, 3) widzimy 
ze przyby,vaj~dwa silne i straszncdowody przeciw Lu
bomirskiemu, kt6ry byl narz~dzicn1 widok6'v cosarza 
i pod tym wzgl~dcm spisal si~ najhaniebni6j. Jest 
takic trzecie swiadectvvo, ~wiezo wydane w zbiorze 
dyplomat6w kon1missyi archcologiczn6j wilenskiej: 
mowimy tutaj o relacyi poselstwa na Ultrain~, jak by
l'a zdan~ l\:r6lowi w roku 1665. 

Za czaso\v tego Lubomirskiego rozpowiadano szla
chcie, zeby j~ poburzyc, jako kr61 mial m6wic kiedys 
w przyst~pie gniewu: ,Wolalbym psa widziec \V pokoju, 
niz szlachcica polskiego. ' Ale K~cki zape\vnial au
tora, ie kr6l tak si~ wyrazil nie o szlachcie w og6-
le, ale o W ejerze, chlopcu cudownie zlo~liwym i swa
wolnym, kt6ry sluzy:l u niego za pazia. Zla wiara z te· 
go korzystala i na niewinnego, w tern przynajmniej, 
kr6la rozpletla pot,varze. 

Pyszne s~ powiastki o klopotach jalde 1nicli Jan 
ICazmirz i Sobieski ze szlacbt~. l{rzyczeli Cycerono
wie nasi na kr616w ze zwyczaju, aby krzyczec, nie dla. 
rzeczywistej potrzeby, ale ze tak powiemy, dla odswie
zenia krwi. Jan Kazmirzmi~dzy powodami do abdy
kacyi kladl i to, ze go jed en posel ci~gle wexuje, a ni
gdy •vzi~c od niego nic nie chce. 4

) Ale zlote to jeszcze 
by!y czasy, zapi .. awd~, w por6vrnaniu z czasami Sobie
ski ego i Sas6w. Sobieski pytal sifd raz autora, czemu 
senator jcdcn, zawsze francuzl{i, przyj~l nagle stron~ 
cesarsk~, a gdy autor cos na to odpowiedziar, kr6l 
rzecze: .,Nie to mospanie, ale wkorzeniona kontra-

1) Str. 27. 
2) Str. 25. 
3) Str. 18. 
4) Str. 19. 

• 

• 

• 



• 

70 

dykcyajego do mnie: niech kr61J an zostanie Zydem, to 
on chrzescianine1n. 1

) za·inn~ raz~ pan jakis w niebo
glosy wrze 'Zczal w scjmie na kr6la za sla,vny traktat 
grzymultovvski. Tymczasem kr6lnie m6gl zrobic ina
czej, jak m6wi Jablonowski, i ust~ pilna wieki Ukrai
ny. Ot6z pewny . iebie kr6l, przcr,val mowEJ senato
rowi co go wexowal i rzekl publicznie do niego: , :~lo
spanie, nie to waszmosc m6w; wie ·z waszmosc dobrze 
zem temu sojuszowi by{ przeciwny i nic nie wi
nienem. Ale 'vaszmosc mow zem "'inien w te1n, zem 
waszmosci tego wakansu nie dal. " 

Jana lEI chwali autor za to, ze nigdy nie rozdawal 
kupionej l\r6lewszczyzny kiedy 'vako1vala, tylko kre
wnym albo dzieciom tego co kupit 2) 0 Tyszkiewiczu 
krajczym litew kim, kt6ry posla francuzkiego marki
za de Vitri najechal w W arszawie, au tor opowiada ze 
to robil 'I chc~c si~ l{r6lest\vu przysluzyc, a malo je
dnak nie przy zlo do 'vojny z tego powodu mi~dzy 
Francy~ i fl)lit~." 3

) Ot6z nierz~d Pol ki. Szlachta, 
kiedy krolowi szkodzic chciala, . obie szkodzila, kie
dy pom6dz kr6lo,vi, szkodzila rplitej. Kr61 Jan ~a
cncgo ~Iatczynskiego (nie M~czyl1 kicgo, jak wydru
kowano bl~dnie \V Bibliotecce }Jolskiej) przymusil, ~e 
z woj<nvody belzkiego poszedlna pod karbstwo; ale 
po dw6ch latach zadn~ miar~ nie chcial ~1atczyf1ski 
trzyn1ac tego mini tcrstwa. J{icdy 1nu ]{wit da,vano 
na j1nic, ie si~ to niby wyracho,vul z dochod6'v i wy
datk6\v l'l)litej, juz wtenczas expod. k<u·birzekl: ,Dzi~
kuj~ za k1vit, ale ten nieJprawiedli,vy, born ukradl 
200,000, kt6re wraca1n.' -l) 

Waznc jest swiadectwo autora, pochodz~ce z pier
v.'szej oczywiscic r~ki, ze dom Sobic.·kich Ul)Udl na 
elekcyi \V roku 1697 dla bajek kt6re roz ie\vano, j a
koby ]{rolo\va z'viq;zek Barauo,vsl\iego pobudzila, gdy 
O\vszcm hctmano1vi J ablouowskien1u dala 50,000,000 
talar6'v bitych za jego rozwi~zauic, ic <lah3j sprowa
dzila cza1nbul: tatnrski 'v bezkr6lc,Yiu, a ow czan1bul 
spalil d\va gl6wne Jej starost,va. 5) 

0 .,voin1 ojcu to jcszcze zanoto,val autor: 
Sluiba \Yojenna (mawin.l hetn1an Jablonow ld) in 

rigore po,vinnosci i dyscypliny od zlachcica odpra
wo"'ana, r6wna si~ najostrzejsze1nu zakono,vi w ko
sciele bozyin albo i przewyz~za, to jet (mo\vil on) 
zeby nic z potrzeby, nie maj~c zyc czcm iunem, nie 
z pr6znosci chwaJy s'vieckh~j i brawn.dy, ale z milosci 

1) Str. 19. 
2) Str. 39. 
3) Str. 19. 
4) Str. 23. 
5) Str. 17. 

Pana Boga, na obron~ wiary swi~tej, ojczyzny, zaci~
gn~l si~ to\varzysz; zcby do najmniejszego punktu 
ustawnie })ilnuj~c chor~gwi, wszystkie bez mruczenia 
odbywal zolnierskie powinnosci, w marszach uie szar
pal, 'vszgd~ie w poslnszenstwie oficero,vi ochoczym, 
'v czystosci i trzezwosci, Yv cnotacb chrzcscianskich 
i nabozenst1vie zyl. Tal{i it~ intency~ uzbrojony w du
chu i na ciele zolnierz, do tego na rany i na smierc 
gotowy, pyta1n si~, jesli kapucyna nie zr6wna? J ako 
to jest 'vedlug duchownego i swieckiego prawa pra
wda, tak quis est hie, kto jest taki, niech si~ w ca
lem woj ku znajdzie i popisze." 1) 

Spraw~ Fleminga o komend~ wojsk cudzoziemskich 
takze objasnia autor. Byl Fleming wodzem niepod
leglym hctmanowi Sieniawskiemu, co i hctmana i szla
cht~ srodzc gniewalo. Komenda ta jego nic nie szko
dzila, ale ze postronni monarchowie nienawidzili Fle
Ininga, zt~cl przeciwko niemu szlacht~ stroili. Sena
torowie i poslowie tedy pieni~dze brali od dwor6w 
i rwali sejmy, kr6la 'vexuj~c o rzecz bez wartosci, dla 
nsluzenia komu innemu. 2) 

Au tor ujmuje si~ za l\:ardynalem Raclziejow kin1-, ze 
cierpial \Viele. 3) 

Aneg<lotka trybunalska o marszalku Radomickim 
powt6rzyc si~ nie da \Ve wszystkich szczegolach, ale 
dostarcza rysu do charakterystyki zepsucia i nikcze
mnosci, 'v jakie popadly te naj,vyzsze s~dy rplitej. 
J ~drzej Radomicki, wojcwoda kaliski a p6zniej po
znan ki, byl mar zalkien1 trybunalu w roku 1709. 
Drugi, Jan Radomicki, ale juz wojewoda inowrocl'aw- · 
ski, byl 1nar zalkie1n 'v roku 1727. Anegdota zape
wne do pi6rw · zego z nich odno i si~, bo au tor m6wi 
o "'ojewod~ic poznal1 kim. Milo je t zacytowac ten 
I)i~kny pl'zyklad cnoty, jaki Jablono'v ki przechowal 
dla potonn1osci 'v s\vohn , ·krupule." 

Niewiele autor podaje lekarstw na zle kt6re widzi; 
zle tylko ogla ·za i pragnie ieby si~ nie1n 1vszyscy brzy
dzili, .ieby je poprawili. Nie chce np. zeby zuiesc tak 
nazwane IJra\va zle\vkowe (jtu"a communicativa), na 
mocy ktorych starost,va u'viecznialy si~ w rodzinach 
ze szkod~ kraju. Jak widzielismy, ch,valil za to Ja
na III, ze ·tarostwa dziedzicznemi robil; O\vszem au
tor gor~co i~ upomina za tern prawem zwyczajowem, 
tak dogodnein dla 6'vcze nej magnatcryi pol ·kiej. 
Ciekawa jest uwaga jego, ze jest z poltora milliona 
intraty 'v starostwach , co je wdowy trzymaj~." 4) 

1) Str. 48. 
2) Str, 18. 
3
) Str. 15. 

4
) Str. 40. 
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Tylko wdowyt C6z za szkoda ogron1na grosza publi- w Podkamiencu 12 lutego 1732, ,sprawionc przez 
cznego! Autor jest owszem ci~gle panem taldm,jn.kich Jmc p. wojC'\\'odzin~ rusk~ i Jmci p. starostQ s'vicc
stosunlri rplitcj 'vyrobily. Liberum veto poj1nnje po kicgo, zalosnego ~ yna, inwento,vane i akkommodo
staropolsku, nie tak jak pojmuj~ je ci, kt6rzy <lhisiaj 'vane od J1nci ks. Chiniclcwskicgo, plcbana podka
rzcczy nie wiedzt1c, krzycz~ na instytucy~. Instytucyi mienieckicgo i firlcjow ·kicgo, kt6rc liczna assysten
nikt nie broni, ale tcz nikt jej dzis nie rozumic, choc glo- cya tak Jntci6w ksiQzy jako i gosci przyozclobila i tych 
sno 0 niej rOZl)fa\viaj~. Za czas6w lepszycb liberum Jnlc p. starosta S\Viccki u siebic w~z r 'tkich lautL·si
veto bylo, a sejmy dochodzily, bo tei wi~cej dalcko bylo me cz(J 'tOV{al. Najprz6d tedy, opr6cz illu1ninacyi pi~
cnoty, 'vi~cej milosci do prawn. Libcru1n veto scjtn6w knic akkomodowancj, \V koscicle bylo teatrurn nizkie, 
nic rwalo ale naduzycie prawa, i zt~d autor o tro kircm pokryte, na kt6rem miasto grudu~ 6\v staly 
przeciw r1vaniu scjm6w po"r tajc. Libcrtun veto zna- dwie osoby, famy i nicsmiertelnosci, na S\voich ramio
czylo glos wolny. Kr61 Leszczyl1 ld, o kt6r \go dziel- nach nio~·~cc gradu · subtelny, a w r~ku kartclu ·z 

ku tal\ze l{iedys \vspomnin1y, nieinaczej widzi libe- z temi lo1vy: Sepulchruin ejus est apud no·. Actor. 
ru1n veto. Prawo to dalo si~ w oczach starych Pola- W slawic i nicsmiertclnosci pogrzeb tcgo J1nci. Ana 

. k6,v, znaj~cych lcpiej jak my konstytucy~ wla n~, po- tym gradusic tala podkowa i kosa hcrbowne, dopicro 
godzic z wolnosci~ i IJorz~clkicn1. W sr6d nicr~~uu po- na nich polegaj~ca truuna, na kt6rcj mia to krucyfixa 
w zechnego au tor J)Okazuje na fakt, kt6ry bardzo 1n6- w glo1vach, tal krzyz berbowny, i tak siQ caly herb 
"ri za szlacht~. Zna pe,vne wojcw6dztwo, w kt6re1n Prus tr~eci reprezento,vaL W glo1vach trunny byl por
zadnego urz~dnika nie mieli z tych co si~ ar£daJnii trct sp. J1nci p. :\vdy, nd vivtnn na pnpicrze tuszowa ... 
zasta \Varni ba wiq. ,, vV szystko, lllO\Vi, przychoclni, a dzie- ny, przcz tnnbrg SiQ ocl swiatla "'C\Yll'1trz nrny bgd~-
dzice po kilkaset lat trwaj~, 1). Szkoda ze au tor nic cego J)okazuj~cr. Na }H'a.wej stronie, na t6mic tea
wskazal nam iJnicnnie tego wojcw6dzt,va,jak 'v:kazal trun1, staJu na posttnucncie Polska z koronnym i lite
na nadomicl\:iego 'pro gloria facti.., Zartuj~c 'Yrcsz- \VSkim hcrbcm, int;ignia S\VOjC koronue i berlo piastu
cie z tycl1, co hierarchi~ Bosk~ na ziemi obalic chc~,, j~ca; a z ty1u jej ~1nicrc jablko zlot , niuy J ablonow
przytacza dla dobitnosci anegdotQ o kozakach. Ci skiego, wielkiego I cnatora \vydzicra, z inskrypcy~ 
chcicli raz bic pulkownika s'vego, a jed en uvvazniejszy na I>ostunlcncie poloion~ i wierszc1n nast(Jpuj~cytn 
pytal: , Zaszczose buntujete?'' Odpo,viedzieli:, Jak se tlumaczon~: Re(Tnu1n meum non c 't. Joan. 18. Signa 
na neho ne buntowaty, koly Inajct li ·iuju ~· zubu. nostra non vidimu . P ·aim. 73. 

Ale autor jednnkie mimo to podal kilka lekarstw. Jcstem korona Polska, ale ukrzy,vdzona, 
Widzielismy zc podskarbiin chcial pen y~ wyznaczyc, . W mych honoracb, skarbach, wiolcc umniojszona. 
chcial 'v wojsku skasowac zwyczaj ze o kapitulacye Main koronfJ i berlo, a znaku trzcciogo, 
pozy"rali n1lod i ~ tarszych, kopgieldy usun~c it. d. 2) Jablka nie mam. WidzfJ, nieszcz~sna, zlotogo. 
Na wojsko cudzozie1nskiego zaci~gu narzeka, 3) a kon- Kt6rem miala dopiero, w panu z Jablono,va, 
czy tern, ze tak jak jest dzisiaj, lcpiej bye zolnierzem Cnym ,vojewodzie ruskim, smicrc 1ni go zla chowa. 
jak oratorem. 4

) WidaC we .wszystldem szkol~ Le- Po lcwCj stronic, takZe na tcatrum wspomnion6m, 
szczynskiego. Autor byl wujem kr6la, ale w sprawie na postumencie, stal herb wojc,v6dztwa ruskiego: 
reformy w l{raju jego uczniem. Mistrz dopiero zdo- le'v trzy g6ry trzy1naj~cy, kt6remu t, kic z tylu smierc 
byl si~ na pomysly stanowcz6j reformy, kt6re uczeD. koron~ z glowy, to jest wojewod~ zrywa, z inskrypcylJI 
za11rowadzil. Reforma jednakze z pnia narodo,vego na postumencie: . 
wyrastala i miala wszystkie gl6wnc zasady rz~du po- Cecidit corona capitis nostri. 'l'hrcn 5. 
zostawic nietknifJtC. 

Jan Stanislaw Jablonowski nie doczekal si(J drugiej 
elekcyi kr6la Leszczynskiego, unlurl28kwietnia 1731 
we l1wowie. 5) Egzekwie zalobne odbyly si~ za niego 

1
) Str. 47. 

2
) Str. 54. 

3
) Str. 49. 

4
) Str. 52. 

!)) Kuryer Polski Nr. 72. 

J estem ja le\v hcrbo·wny Russyi czcr,vonej, 
Pelen smutku ci~zkiego, miny potr,vozon6j. 
Ci~zsze mi zalemoje, nizeli trzy g6ry, 
Kt6re to bez przestanku nosz~ mo pazury. 
ie w wojewodzie spada z glowy mej korona, 
Gdy tego smierc bierze z senatu Katona. 

W g6rze zas nad trumn~ byla jablon malowana, do 
imienia J ablonowskich alluduj~ca, z \vielkiemjablkiem 
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kt6re smierc, poddrzewem stoj~ca,kos~ swoj~ str~ca, 
z inskrypcy~: Fructus ejus dulcis gutturi meo. Cant 2. 
Lecz umartwiona smierc w swoim appetycie, bo Chry
stus z obloka wygl~daj~cy, kaze sobie przyniesc: Sti
pate me malis. Cant. 2. Geniusz tedy, z rozkazu Eo
skiego, odbiera to jablko od smierci, m6,vi~c jej: Non 
dabit tibi fructus suos. Gen. 4. 

Na froncie katafalku, nizko, bylo symbolum, repre
zentuj~ce affekt wielki i zal nieutulony Jmci pani wo
jewodziny ruskiej, po stracie kochauego m~za. Byla 
tedy trumna malowana, stoj~ca na scrcu, z t~ dewiz~: 
Sic tumulatur amol\ Milosc kochancgo grzebie wser
cu u siebie. 

Przytem na jednej stronie kosc iola., na filarze, bylo 
symbolun1, okr~t z masztem zlamanym, z takowem 
dilemma: Male sine malo. Consequens explikowalo elo
gium. Sta dolor in portu, qui soles in lachrymis, 
et Reipublicae Polonae navim conspice, considera, 
quam male illi sine malo, id est sine Joanne Jablo
nowski, palatino generali terrai'Uin Russiae.-Quem 
dum Lachesis in vida de medio n1ortalium et senatus 
tollit, in medio naufragii Reipublicae relinquit na
vim, procellis haec hostium obrui male, verum pro
fundo absorberi sperat aut metuit. Quae omnia, hoc 
superstite, minime sensit aut tin1uit, to gam cjus 
senatoriam pro velis, avitam cruccm adhibens pro 
anchora. Huic tamen navi tanto nauclero et malo de
stitutae, non male viator ominare, cd precare opti
me illi, qui illam citra periculum gubernavit in por
tu aeterno tranquillam stationem. 

St6j ialu w porcie, gdy masz zwyczaj bye we lzach, 
i na okr~t rplitej polskiej S}Jojrzyj i U\Yaz jak zle mu 
bez masztu, to jest bez Jana Jablonow:--kiego, wojcwo
dy gcncrala ziem rusldch. Kt6rego gdy zazdrosna La
chesis z grona ludzi i senatu zabraln., w posrodku bu
rzy zostawia okr~t rplitej, kt6ry spodziewa i~ i oba
wia bye wystawionym na burze nieprzyjaci6l, a nawet 
zaton~c w gl~bokosciach. Czego 'v .,; zystkiego za jego 
tycia nic obawial si~h ani o tern n1yslal, maj~c tog~ 
jego senatorsk~ jako zagle, krzyZ ojczysty za kotwic~
Temu jednak okr~to\vi, takiego sternika i masztu po
zbawioncmu, nie wr6z zle podr6zniku, ale zycz najle
piej tcmu, }{tory rzf}:dzil okr~ten1 'vbrew niebezpie
czenstwu, spokojnego stanowiska w porcie 'viecznym. 

Na drugiej stronie kosciola, na filarze, bylo symbo
l urn palac, za jedn~ kolumn~ poruszon~ upadaj~cy, 
z inskrypcy~: Traxit convulsa ruinam, co bylo impe
tem do tego elogium: 

Spccta via tor, uno ruente, non unam ruinam. 
Unus cecidit, Joannes Jablonowski, palatinus Rus-

• • 

siae, sed per quem multi stabant, patria, domus tot 
et tantae familiae. Quot et quos sanguinis nexu sibi 
conjunxit, tot hodie traxit ad ruinam. Tres regno
rum soles visi occidisse, dum vident hoc suum ceci
dissc columen. Domus principum, senatus universus 
se co1nmoveri existimant, dum huic sepulchrum erui
tur ac erigitur, dum ille sepulchrali involvitur fascia, 
qui heri juste, gloriose, prudenter palatinos gestavit 
fasces. Joannis ille III, Augusti II, invictissimorum 
regum Poloniae creatura fuit, nunc ad supremum mi
gravit creatorem. Sub utroque rege, utramque ex
pertus fortunam, nunc iniquissimam, dum gloriose 
stando, tandem cecidit. Vel in modico tamen cinere, 
magnus genere et genio senator, cui tu viator in 
beatorum sedibus aeternam precare sessionem. 

Patrz podr6zniku, kiedy jeden run~l, niejedna to rui
na. Jeden upadl, Jan Jablonowski wojewoda ruski, 
ale przez niego wielu stalo, ojczyzna, dom, tyle i tak 
"'ielkich familij. Ilu zwi~zkiem krwi z sob~ pol~czyl, 
tylu dzisiaj poci~gn~l z sob~ do ruiny. Zdaje si~ ze 
trzy slonca kr6lestw upadly, gdy widz~ jak ta ich upa
dla kolumna. Domy monarch6w, senat caly wzruszo
ne s~, kicdy jemu gr6b si~ buduje i wznosi, gdy ten 
w grobowe ; wn1i~szany nal~cze, kt6ry wczoraj spra
wiedliwie, slawnie, roztropnie wojewodzinskie podno
sil nal~czc. Byl on Jana ill i Augusta IT, niezwyci~
zonych kr616w polskich, st,vorzeniem, teraz zas do 
najwyz zego pow~drowal Stw6rcy. Pod dzielnym je
dnym i drughn kr6Iem, jednych i drugich doznawal 
los6w, dzisiaj doznaje najgorszego, gdy stoj~c sla
wnie, 'v koncu zgin~l. W miernym jednak prochu, 
wiell{i urodzeuiem i zdolnosciami senator, kt6remu ty 
podr6zniku zycz wiecznego miejsca w siedliskach 
blogosla \Vionycb. 

Byl tei i nade drzwiami koscie1nemi nust~pny na-
• piS: 
Adcstc mortale ! inunortalem Deum cxoraturi, ut 

aniina Joannis Jablonowski, palatini Russiae, super 
pectus Domini in coele~ ti caenaculo rccumbat; bene 
scilicet, bono scnatori precamini, malae morti, male, 
quod Joannen1 Yocem clamantis muttun redclidisset, 
quod Jablonovium fructu et usu vitae 1)rivasset. Quo 
patriae optimum patrem, carae conjugi dilniclium 
animae, libcris cor et pacem, eruditis vohnnen gran
de, ami cis delicium, multis maecenaten1 eripuit, sustu
lit. Multi cum plorent oculi, quia multo rum fuit lu
men et pupilla. 

Sluchajcie ludzie! niesmiertelnego Boga blagajcie, 
zeby dusza Jana Jablonowskiego, wojewody ruskiego 
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na piersiach Panskich spocz~!a w niebieskim przy- kochanej n1alzonce l)Oio,vic~ duszy, dziccio1n ·crcc 
· bytku. To jest dobrze zyczcie dobremu senatorowi, i pok6j, uczony1n \Viclkie dzi lo, przyjaciolon1 roz

a zle zlej smierci, ze Jana glosu pozbawila, ze Jablo- kosz, \Vielu mecena a \Vyrwala.. Wiele go })Iaczc OCZO\V, 

nowskiemu zycie zabrala, ojczyznie najlepszego ojca, ponie\Yai \vielu byl ~hviatlcn1 i '\Yychowaftcern. 
Julian Barlos:e1cir4

: . 

\ 

SZCZ1-\_ VVII~ (0XAL.IS). 
---

z cal~j tej rod~iny7 ktorej dzis z1uuny przcszlo sto 
roznych gatunkow, nie licz~c sztucznych odmian, 
l{luk i Jundzill zostawili nam opis jeduego tylko, 
0. autocella, klvasnica, albo s:czazvik zajcc:y lub 
}Jospolit!J, jako u nas dziko rosn~cy. l{luk jednak m6wi 
ze w6''Tczas jui cztcrnascic innych gatunk6w znali 
botanicy. V\Tszystkie szcza\viki odznaczaj~ si~ pi~kn~ 
barw~ kwiat6\v i !adnym uk!adern lisci, a jednak 
rzadko ldedy widujen1y je '" ogrodach i cieplarniach. 

Dawniejsi botanicy nazywali t~ roslin~ Trtfoli urn 
acetoszun, niemiecka nazwa S'aue1'klee, dot~d zacho
\van~, odpowiada tej dawnej nazwie laciilskiej, a obie 
usprawiedliwione byly kwasko,vatym smaldem i for
In~ lisci, ktore, tak jak u koniczyny Tri(oliunt, stoj~ 
zawsze po trzy na jeclnej szypulce. Ale pr6cz tej for
my lisci dwie te rosliny nie maj~ mi~dzy sob~ zadne
go innego spokrewnienia, owszem szczazoik najblizej 
styka si~ z roslinami nazwa.nemi Geraniunt (nosck) . 

Szczazoik zaj§czy rosnie u nas '" lasach i zaro
slach, kwitnie w kwietniu. l{orzen n1a trwaly, z~bko
wy, liscie serduszkowate, po trzy na dlugich ogou
kach. Pr~tki k\viato¥\re \vyrastaj~ wprost z korzenia, 
s~ cienkie, Jn~otkie i maj~ czasem l)O kilka owalnych 
li ·teczk6w. J{,viaty s~ biale lub jasno r6zo~ve, z czcr
wonenli zylkami. Da,vniej zapi.. ywano t~ roslin~ w Ina
lignie i skorbucie, jako chlodzf1CC1 i przeciwnC"b gniciu; 
listkami jej albo sol~ z nich otrzy1nywan~ wywalJia
no plamy ati,amento,ve z pl6tna, i dzis jeszcze gospo
dynie w podobnyn przypadku posylaj~ do aptek po 
sot s:c:awi/cOltJCfJ i otrzymuj~ ku;as toinny, kt6ry natu
ralnie ten sam skutek sprawia. 

Rozn1aite gatunki szczaloiku rozrzucone s~ po 
ca!ej zicmi od najzimniejszych az do najgor~tszych 
jej stref, i jak to przy wielu innych roslinach zau\va
zyc 1nozna, wielkos6 i swietnosc barw kwiat6w wzra
stn 'v 1niar~ zblizania si~ ich ojczyzny ku pal~cemu 

' Ksi~G.A. SvVI.A.T.A. Cz. I. n. VIII. 

• 

pasowi r6\vnikowemu. Najpigknicjsze gatunki jakic 
dzis znajdujen1y hodowanc w ogrodach curopcjskich, 
pochodz~ z przylfbclkU Dobrej Nad~ici i z poludnio,vcj 
Ameryki. 

Nr 1 na naszej litografii je, t Oxatis JJovies; gatu
nek ten w 1824 roku sprowadzony zostal zprzyl~dka 
Dobrej Nudziei do Anglii, gdzie z powodu swietne
go, r6zowego kwiatu, kt6rcgo zwykle po ldll{a sztuk 
znajduje si~ na jednej lodydze, zostal z 'vi elk~ staran
nosciib przyswojony; ale z powodu trudncgo hodowa
nia nie upowszcchnil si~ dotibd w Europie i tylko 
w botanicznych ogrodach jest utrzymywany. 

Nr 2. Oxalis crenata (s. z~bkowany) zaleca si~ 
pi ~knosci~ duzych z61:tych kwiato\v, przytem rna nader 
przyjc1nny smak i dlatego w niekt6rych ogrodach, 
mianowicie w Anglii, obficie hodowany jest na salat~ . 

Nr 3. Oxatis f!oribunda (s. kwiecisty) w r. 1829 
s prowadzony z Brazylii, tak j ak poprzedzaj~cy \V tym
ie roku z Peru, rna drobniejsze kwiaty, ale niezmier
nie obfite, i k'vitnie ci~gle od maja do pazdziernika. 

Nr 4. Oxalis variabitis, (s. zmicnny) spro,vadzo
ny zostal \V roku 1795 z przyl~dka Dobrej Nadziei 
w 2ch odrnia.nach, bial6j, jak na naszej litografii, i czer
\Vonej. Z pocz~tku botanicy nadavvali d\\rom tym od
Inianom osobne nazwy, ale wkr6tce przckonali si~ ze 
to jest jeden i ten sam gatunek, tylko r6zny barw~, 
i z tego po,vodu dano munaz\V(J zmienny. 

Uprawa tej ladnej roslinki jest nuder prosta. Sieje 
si~ j~ w lekk~ ale zyzn~ ziemi(J na wiosnfJ, kiedy juz 
nie mozna obawiac siEJ przyn1rozk6'N, pod golc~m nie
bcm albo \V doniczkach, sk~po zrazu podlewaj~c; lecz 
kiedy zacznie rosn~c, potrzcbuje w ol>fitosci wody, i tak 
ciibgle, dop6ki utrzymuje si~ zywa wegetacya. Skoro 
zaczynaj~ jakoby wi~dnC"bc, nalezy zmruejszyc ilosc wo
dy, a nakoniec zupelnie zaprzestac pole,vania. Donicz-
ki odstawiaj~ si~ w suche miejsce i tum pozostac po- · 
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-winny, dop6ki nie nadejdzie nowa pora rosniEJcia, po- nadejscie1n zimnej pory dobywaj~ si~ tak jak georgi
czem cebulkowe korzenie wyjmuj~ si~ z ziemi, oczy- nie z ziemi i w sucbym piasku przechowuj~ do czasu, 
szczaj~ z wszelkich obumarlych cz~stek i sadz~ si~ w kt6rym bez obawy zmarzni~cia mog~ bye znowu 
zno,vu. Okazy hodowane na otwartem powietrzu, za powierzone grunto,vi. 

FA WEL MORPHY. 

Zwyci~zca na kong·resie szachowym Nowego Yor
ku, na ostatnich turniejach w Birminghamie i Pary
zu, Pawcl Morphy, urodzil si~ 22 czerwca 1837 r. 
w Nowym Orleanie. Dziadek jego bylrodowitym Hisz
panem, kt6ry osiadlszy w Ameryce, tam si~ ozenit 
Matka Pawla pochodzila z rodziny· pierwotnie fran
cuzkit~j, ocldawna jednak w Luizyanie zamieszka.lej. 
Pier,vsze nauki pobieral w swem miescie rodzinnem, 
a ukoilczyl jer.1854 wkollegium sw. J6zefa wSpring 
Hill pod Mobile. Od tego czasu Morphy poswi~cal si~ 
stuclyon1 prawnym, w zamiarze praktykowania kiedys 
jako adwokat w Stanie Luizyany. 

Ojcicc Pawla wielkim byl milosnikien1 szach6w 
i grywal w nie cz~sto z bratem swyn1 i szwagrem. 
Pawelek przypatrywal siEj tym walkon1 z silnem za
j~ciein, a gdy ojciec 'vskazal 1nu posuni~cia i gl6-
wne prawidla gTy, dziesi~cioletni chlopczyk spro
stal 'v nicj wkr6tce najznako1nit zym szachi tom 
miejsco,vynl. Szczcg6lniejsza wlaschvo ~c gry Pa
wla w wicku dziecinnym, kiedy z'vyklc1ni przeciwni
kami jcgo byli ojciec i brat, pobudzala nieraz do smie
chu k6lko przyjaci6l b~d~cych s'viadkanli tych za)pa
s6w. Pieszki niepotrzebn~ wyda,valy mu si~ zawa
d~; zaraz wi~c w pocz~tku partyi u i1owa1 zamienic 
je lub pos,vi~cic, i dopiero oczysciwszy tym sposobe1n 

stryj jego, Ernest Morphy, gracz r6wnej niemal sily 
co Rousseau. Pocz~wszy od r. 1849 stryj ze synow
cem grali przeszlo sto partyj, z kt6rych Pawel wszy
stkie prawie wygral. 

W maju 1850 przybyl do Nowego Orleanu slynny 
W ~gier Lowenthal i spotkal si~ z mlodym Pawlem, 
maj~cym wtedy lat 13, 'v obec wielkiej liczby zwo
lennik6\v gry zachowej. Pierwsza partya pozostala 
nierozstrzygni~t~, lecz drug~ i trzeci~ wygral nie
zwyci~zony Amerykanin. Z Jamesem M'Connel Pa
wel gTul 30 kilka partyj, z kt6rych przegral tylko je
dn~. Pierwszego marca 1855 probowal si~ w Mobile 
z p. ~leek i pobil go na glowfJ. Tegoz dnia wygral 
dwie partye z rz~du z doktore1n Ayers, j~dnym z naj
lepszych gracz6'v Alabamy. W ci%ou kilku lat ostat
nich grywal stosunkowo niewiele. 

. pole, atakowal przeciwnika zawzi~cie wszystkiemi 
naraz figuran1i, i nie daj~c rnu 'vytchnienia, odnosil 
zwyl{le zwyci~ztwo. 

Otoczony aureol~ tylu zwyciEJztw, mlody zapasnik 
w pazdzicrniku 185 7 udal si~ do N o'vego Yorku, dla 
I)rzyj ~cia udzialu w pier1\'·szym kongresie t~uneczne
go klubu szachist6w. Pon1imo poprzedzaj~cej go 
sla,vy, wielu o nim zw~tpilo, widz~c go tak 1nlodym. 
Zaledvio jednak sprobowal si~ w klubie ze Stan
ley'ein, l\:t6rego pokonal stanowczo, gdy wszyscy 
czlonko,vic jednoglosnie pierwsz~ przyznali mu na
grod~. Do konca tez turnieju Morphy utrzy1nac si~ 
umial na piedestale, obalaj~c kolejno naj,vi~kszych 
dostojnik6'v a1nerykanskiego swiata szachowcgo. 

Nie poprzestaj~c na tych tTyumfach, Morphy ro
ku 1858 I)Oplyn~{ do Anglii, gdzie W8lawil si~ naj
prz6d zwyci~zeniem Lowentbala i Bodcna. Pierw
szego pokonal w zakladzie o 100 f. st. w stosunku 
trzech partyj przeciw jednej; drugiego w stosunku 
pi~ciu partyj przeciw jednej. Bird, Barnes, Lowe 
i inni znakomitsi szachisci londynscy zadnej z nim 
partyi wygrac nie zdolali. 

W cif1gu lat 1849 i 1850 Pawcl gral prze zlo 50 
partyj z Eugeniuszen1 Rousseau, z kt6rych wygral 
dziewi~c dziesi~tych. Rousseau znany jest z walki 
swej ze Stanley' em w r. 1845, jak niemniej z tego, ze 
b~d~c w Europie, gral okolo stu partyj z Kiseryckim, 
w kt6rych slynny Inflantczyk pokona{ go wprawdzie, 
lecz bardzo slab~ tylko wi~kszosci~. · 

Innym przeciwnikiem Pawla w tymze czasie byl Udawszy si~ do Birmingham, gral tam 27 sierpnia 
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jednoczcsnie osm partyj, z najlepszemi szachistami 
miej co,vemi, nie patrz~c na szachownic~ . Z tych 
osmiu partyj wygral szesc, przegral jcdn~, a jedna 
pozos tala nierozstrzygni ~t~. W zdu1niewaj~cen1 tern 
spotkauiu, kt6remu r6wnego nie przedstawialy clot~d 
dzicjc szachowe, podziwiano szczcg6lniej szy bkosc 
z jak~ Morplly dyktowal na pami~c swe posuni~cia, 
nie zastanawiaj~c si~ w najtrudniejszych nawet ra
zach dluzej jak minut~ i poprawiaj~c ldlkakrotnie bl~
dy przeci,vnik6w. 

Przy uczcie wyprawiouej na czcsc l\forphy' ego, pre
zes klubu szachowego, lord Lyttelton, Inial mow~, 
lV kt6rej podzi,viaj~c bajeczn~ bieglosc 1nlodcgo Ame
rykanina, zyczyl 1nu powodzenia 'v czekaj~cych go 
walkach z najs!ynniejszemi szachista1ni Europy, do
daj~c ze pra.gnie szczerze aby pokonal wszystl{ich, 
z wyjf1tldem jednego tylko Stauntona, lct6rego, dla 
slawy Anglii, 'volalby ujrzcc zwyciezc~ jak zwycig
zonym. 

0 os tatniej 'valce mlodego mis trza "r stolicy ~"'ran
cyi korrespondcnt paryzki Kroniki donosi w trcsci co 
nast~puje: 

, Tak nadzwyczajnc rzeczy opwiadano n1i o tyn1 
szachiscie a1nerykanskim, ie uwnzalcm za uchybic
nie n1ojemu powolaniu sprawozdawcy, nic p6jsc i nie 
zobaczyc wlasnemi ocza1ni, o ile slaw a ta, tak glo
sna i powszechna, jest sprawiedliw~. Wybralem wi~c 
na to dzicn 27 wrzesnia, w kt6rym l\iorphy mial grac 
osm partyj na raz, nie patrz~c na szachowuic~ i nie 
widz~c gry przeciwnik6"'". 

, 0 w p6l do pierwszej po poludniu \Y ka wiarni tle 
la Regence, nabitej tlu1nami cieka"rych, osmiu wy
znaczonych od komitetu najlel)Szych gracz6'r zasia
dlo na swoich miejscach, w jednej z sal bocznych. 

· Morphy w przyleglym pokoju, odwr6cony t\V3I'Z~ do 
sciany, (jak to })rzedstawia zal~czony drze,voryt) sic
dzial spokojny, zadumany, nie widz~c naturalnic ni
kogo z publicznosci, kt6ra w gl~bold61n n1ilcze1liu 
czekala wypadku 'valki. Dwaj czlonkowie towarzy
st,va szachowego oznajmiali "r glos posuni~cia gra
cz6"r· Przeciwnikami Amerykanina, wybranen1i z po-

. mi~dzy uajbieglejszych szachist6w paryzkich, byli: 
p. 1). Bauchcr, Bier\vitz, Borne1nann, Guibcrt, Lcque
sne, Potier, Prcti i Seguin. 

,Po kilkunastu pojechaniach widoczn~ bylo rzecz~ 
dla widz6w, ze mlody mistrz poj~l doskonale wzgl~d
n~ sil~ i spos6b grania kaidego z przcci\vnik6w, i ze 
stoso'V\rnie do tego rozporz~dza gr~ wlasn~. Kazde 
swe po. uni~cie wskazywal dokladnic i jasno, ani ra
zu nie pomyliwszy si~ w calym ci~gu walki. 

• 

,Najmniej biegly z przeciwnik6w, p. Preti, pierw
szy zaatakowany zostal gwaltownie, a zn1u zony 
wkr6tce przyj~c pozycy~ obronn~, poznal pra,vic za
raz zc partya przegrana. R6,vnie szybk~ }n·zcwag~ 
zyskal Morphy nad czterema inne1ni graczruni, p. p. 
Potier, Bauchcr, Bicrwitz i Bornemann. Zostalo 'vi~c 
na placu trzech tylko nieprzyjaci6l, p. I>· Lcque 1 ne, 
Seguin i Guibcrt, z kt6re1ni spotkanic bylo dalcko 
trudniej "ze i dluisze. 0 godzinic 9 1

/ 2 'vicczorcm Le
qucsne i Guibcrt, walcz~cy r6,vnemi pra\vic silcuni, 
zaproponow<tli aby partye ich uznauo za rozcgra.ne 
czyli nierozstrzygni~te, co ~iorphy przyj~l, po1nimo 
niezaprzcczon~j lcpszosci S\vej pozycyi. 

,,0 dzicsi~tej jcden tylko p. Seguin 'valczyl jesJ;;cze 
z kr6lcm i trze1na picszkami, przeciw kr6lo\vi i tt·hcm 
pieszkon1 1VIorphy'ego; ale gdy 'vidoczn~ stalo si~rze
cz~, zc jeden z pieszk6w ostatniego dosianic si~ do 
da1ny, to jest 'vyjdzie na kr6low~, 1). Seguin zloiyl 
bron i przyznal: zwyci\}Zt\YO Amcrykaninowi. I\:iedy 
wypadek 'valki zostal ogloszony, tlum zapclniaj~cy 
kawiarni~ de I a Reg·ence okryl oldaska1ni z'vyci~zc~ 
i w tryumfie odpro,vadzil go na ulic<J. 

,~ 'Vidzialcm go kiedy wstal: z krzesla po 1 0 godzi
uach cigildcj pracy umyslo,Ycj, w ci~gu kt6rych pra
"vic nie rnszyl sig z miejsca i nic do ust nie \vzi~t .Za
dncgo zn1§czcnia nic bylo widac na tcj 1nlodej i spo
kojncj t'varzy. Jest micrnego 'vzrostu, przyjctnnych 
ale z'vycz!ljnych rys6,v, i nic w nim na poJ;;6r nic zclra
dza tuk nicpojgtych dar6w pan1i~ci i reflcl\ ·yi. 

,Gra Pawia ~forphy odznacza 5iQ nicz,vyczajno
sciq poru8zen i S'Ya{to,vnosci~ '\Vymicrzanych raz6w·, 
kt6r)1ll niCJ)Odobna 11ra,vie oprzcc si~, tak s~ nicspo
dziane i naglc. Zdajc siEJ bye obcyn1 temu co si~ dzie
je na szacho,vnicy; spoziera na ni~ '''pra,vdzie od cza
su do czasu, lccz jakby lV roztargnieniu, a posu1va. 
figury, jakby nic mysl~c 'vcalc o tern co robi. 

,PodzhYianl 'vraz z innemi niczmiern~ biegl:osc, pa
Iniec i wprawc Amcrykanina, i poklaskuj~ z zachwy
ccnienl tytn 6smiu party om grany1n jednoczcsnie,
lecz obok tego przypominam sobie zclanic Menclcl
sohna o szachach, ze s~ zbyt powaznc jal\O gra. zbyt 
ploche jako nauka: ,, 

rie podzielan1y tego aforyzmu slynncgo filozofa nie
mieckiego; 'vyznajen1y o'vszem ze gr~ w szachy uwa
zamy za r6wnic zajmuj~c~ jal( nauczaj'!C~ i zdoln~ 
wplyn~c na og6lne wludz uinyslo,vych roz,vini~cie. 

Pozo tawalo tcraz ~iorphy' en1u z1nicrzyc si~ zc 
Stauntonem, tym kolosem dlugo niezwyci~zonym, kt6-
rcgo nie zastal w Londynie podczas swej tam bytno
sci, i z professorcm wroclawskim Andersencm, slyn-
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ll) 111 vorrromc~ "" atnego Stauntona, a zatem pier\v- cho,vy z nat£ion~ u\vag~ oczekhval '"YP~Hlku tej pra
. zyn1 szachistfb '" Europie . . Dumny Anglik 'vidocznie 'vdzi\vcj walki olbrzym6w. Lecz i tyn1 razem 'vyi
b potkania unika, nic chc~c zape,Ync narazic nieco jui szosc zostala przy genialny1n Ameryl{aninic: z sied
przyi6lklych swych 'vawrzyn6\v 'v \valce z dwudziesto- miu partyj Morphy wygral pi~6, AnderBcn <hvie tyl
letnilu Jn1odzic1lccn1. Inaczej rzccz t§ lnvazal Ander- ko, dw'6ch przeto pozo .. tnlych grac jni nie bylo po-

• 

• 
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~en . \Vyz\\'any 1)rzcz Amerykanina, zjechal si~ z nirn trzeba. 1,ak \Vi~c An1eryka odniosla stano\vczy try· 
'" I>aryiu podczas ostatnich feryj Boiego Narodzenia. umf nad star~ Europf!;, i Morphy jest dzis pot~g~ 
"Clozono si~ zagrac dzieRi~c partyj, z kt6rych pi~6 wy- niez,valczon~, kt6rej 'Y przyszlosci chyba no"ry jaki 
granych stanowic mialo z"Tyci~zt,vo. Caly swiat sza- zapasnik 'vydrz6c zdola paln1~ pier,vszc1lst,va . 

• 
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TEATR, AKTORZY I DRAMATURG HISZP AN SKI. 
• 

l{ I L l( A R Y S 6 W C H A R A IC 'f E R Y S 'f Y C Z N 0 - H U 11 0 R Y S T 1r C Z Y C H . 

. Od koll~a XVI wieku, przez cale stulccic, ci~gnie 1 jak to rna dziS miejsce, wcalc nie i ·tnialy. Tym po
SI~ 'vspan1aly okres S\'\'ICtnosci dran1atu hi zpan- soben1 fantazya widza niczn1icrnie 'viele n1u. iala do
skiego, kt6ry, pod wzgl~dcm bogactwa i roz1naitosci, peiniac, zwlaszeza zc nieraz zo ta,viano najuic to o
w ·zystkie inne })rze,vyzszyl i stai si~ ella nich, mia- 'vniej z~ dekoracy~ dlatego tylko, ze byla pi~lnu1. 
nowieie dla 'vloskiego i francuzkiego, bogat[b kopal- vV jednej sztuce J(alclerona, bohatcr dran1atu znajdu
ni~. Byl on 'viernym ohrazem narodowych cn6t i prze- jc ~i~ w chwili 'vej ~cia na s een~ 'v gaju Dyany, 'vyo
s~d6w oraz najulubiensz~ rozry,vk~h i nie byio })rawie 1 brazony1n przez kilka drzew, licho na pl6tnie nag,vaz
anijednego 1nia ·teczka, w kt6r6mby nie znajclo"ral · i~ danyelr "·tern, nie ruszaj~c si~ z 1niejsea, o~hriadeza 
tcatr. Grywano sztuki nawet w zaln"ystyach i koscio- , on iz zna.jduje si~ \V dzikicj, skali tej okolicy. W r6-
lach, \V co n1usinJa si~ wdac wladza i z czascm za- wnic dziewiczym stanie byla 1naszynerya. Cervantes, 
kazac, z po\vodu nieprzyz,voitych tanc6"r i seen \V in- ktory tcj stronie scenicznosci oddaje })Ochwaly, san1 
ter1nedyach. Corrales, czyli tcatry, byly to \YO\vczas si~ zbija, 1n6wi~c \V jcdnen1 micj cu s"'cj Ntnnancyi: 
pod,v6rza, do kt6rych przytykaly tylne cz~sci roz- , Tu naleiy toczyc pod seen~ bcczk~, napelnion(}: ka
maitych dom6w. Okna tych dom6w, 'vedle Z\vyezaju 1nienian1i, dla naslado,vania grz1notu .. , Taka byla mu
hiszpanskicgo, okratowanc, sluzyly za loze; ponizcj szynerya w koncu XVI wicku; p6zniej udoskonaliht si~ 
olden dolnych znajdowaly si~ \vzniesione sicdzenia, tak dalcee, ze spuszczano nawet obloki i osoby np. swi~
przed temi zas otwarta przestrzen, z kt6r6j luclzie tych z nieba na zie1ni~. Nie s1niejmy si~ z tej nieudol

.niz~zej klassy przypatrywali si~ wido"'isku. Ci ostatni, nosci \V rna zyneryi i dckoracyi, rac~ej ubolewaj1ny 
z po\vodu halasu i 'vrzaskliwych oznak zado,volenia nad obecnym stan em sztuki. W 6wczas poeta liczyl 
lub nieukontentowania, jakie por6,vnywano do \vy- '·1nialo na 1vsp6lczucie i imaginaey~ \Vidza, kt6rcgo 
~trzalo'v z muszl\iet6w, nazy\vali si~ 'lnosque!eros. \V oka,mgnieniu ezarodziejsk~ lask~ z micjsca namiej
Przed ·am~ ccn~ znajdowaly si~ h:nvki. Dla kobiet sec przenosil, nie potrzebo\Yal: si~ troszczyc co je t 
niz~z6j klassy \Y gl~bi pochvorza urz~dzone bylo od- do \Yykonania na scenie moz1iwe1n lub nie i bujal 
dzielne micj ·ce. Osobn~ loz~ Inial alkad dla policyj- S\Yoboclnie w dziedzinie fantazyi, gdzie unosila si~ za 
nego nadzoru; picrwiastl\owo u1nieszczal Ri~ na sa- nim i fantazya \Vidza. A dzis \Vidzin1y ochvrotny sto
mej sccnie. Pr6cz tego byl rodzaj bufetu, gdzic sprzc- sunek: 1neehaniczna, materyalna strona przedstawie
da \Vano napoj naz"rany aloja, zlozony z "rody, 1nioclu nie zabija mysl tw6rcz~; dzis dyrektoro"'ie najswiet
i korzeni. Siedzenia, albo tcz caly teatr, byl przy- nicj ·zcgo \Y Europie teatru, dyrcktorowie francuzcy, 
kryty pl6tne1n, ktore zabez11ieczalo od pro1nieni slon- wymyslaja tyli{o sposoby przyci~gania \Yidz6w np. 
en, ale nie od de ·zczu, co czascm rozp~dzai widz6w. sionccm elektryczn61n oslepiaj~ecgo blasku, dobrze 
~ecn~ stanowiJ'o rusztowanie, o parg stop nad pozio1n naslado\vanemi bal,vanami i przepysznym okr<atein , 
'rynie . .ione; byla on a bez poro\vnania wi~cej z blizona przeei~gajf!C)W IJO "rzburzonen1 morzu. 
do \Yidz6w niz dzi ·iejsza, nadto 1niala dosyc szerokosci, Co do ubioru, 6wezaso,vi Hiszpanic r6wnie dalekie
alc nie 1niala gl..,bokosci. Orkie tra \vyst~po"'aia na mi byli od archeologicznyeh wysilen nowoczesnej tea
f'Cenic. Nie znano kortyny, dekoracy~ zas stano\vily je- tralncj garderoby. Nieraz starozytni 'vyst~powali tu 
dny1n kolore1n n1alowane zasiony, kt6re zarazcm slu- w ubiorach hi ·zpanskich; dlatego Lope de Vega na
iyly za wej~cia z za kulis. W gl~bi sceny znajdowalo rzcka, zc Rzymianie w jego sztukach ubrani Sfb w spod
f'i~ 'vzniesicnie, ktore mialo wyobraiac 'raly miasta, nie, a Cervantes zastrzega, aby \vjego Numancyi nie 
balkon, "icz~, g6r~ i t. p. Dekoracye i zmiany ich, dawano strzelb rzymskim legiono1n . 

• 

• 



Wyj~tek w tym opisie teatru stanowi teatr dwor
skj, kt6ry :Filip IV z wielkim urz~dzil przepychem. 
Przedsta"ricnia rozpoczynaly si~ w zimie o drugh~j, 
w lecie o trzech~j godzinie po poludniu; nie znano wi~c 
efektu sztucznego oswietlania. Trwaly od dw6ch do 
trzech godzin. 

Co si~ tyczy autos, to jest mistcryow religijnycb, te 
byly dawane na ulicacb, dok~d w za1nkni~tych i oslo
ni~tych wozach przybywali aktorzy; na 1niej 1cu usta
wiano wozy w p6lkole, zaslony zas \Yoz6w sluzyly za 
dekoracye. Autos rozpoczynano o pif!tE~j po poludniu, 

• 

a swiatla i pochodnie zapalano jedynic na czesc Sa-
kramentu Ciala i Krwi, na panli~tk~ kt6rego byly 
przedstawiane te misterya. Do n1istcryj wprowadzano 
rozn1aite figury, l)Otwory, glowy olbrzymie i t. p., 
poruszane przez ukrytych 1v ich wn~trzu ludzi. 
W przerwach dawano zartobliwe i blazcnskie inter
medya. 

Spokojnosc przedsta,vie1l nie byla 'vzoro\v~: uaj,vi~cej 
by,valo halasu w lozy dlakobiet niz "'zej kla sy, gdzie 
swiergotaly nieustaj~CO leltk0111y lne lliC1Viasty, ZU,VSZe 
tl:umnic zcbrane, do kt6rych })rzychodzili magnttci 
i w czaRie gry aktor6w bawili ~· i~ iarcikami, nieraz 
p~kaj~c od smiechu. 

l{iedy si~ zblizala ch,vila rozpocz§cia sztuld, wszyst
l\ic stany, 111nisi nawet, biegli do teatrn; rzeiniesl
nicy i s~cwcy, partacz6'v nie wyjmuj~c, ubicrali si~ 
w pla ·zcze, ~·zpadyi sztylety, nazy,vaj'!c si~ caballeros. 
W tym okazalym stroju niejeden z tej holoty, kt6r~ 
jak 'viemy nazywano ?nosqueteros, byl pra"'odawc~ 
gu tu. Zajtnuj~c dziedzicznie najblizszc micjsce przy 
scenie, glosno dawal oznaki niezadowolenia, poziewal 
lub S\Vi tal'; na niego mlodziei w zelkiego stanu ba
czne z"'racala oko i we wszystki6m szla zajego przy
kladen1. Na 'vspomnienie takiego ?Jlosquete1'0S drzal 
niejeden bicdny autor; uprzeclzaj~c wi~c burz~, szedl 
do niego z r~kopisen1, prczentowal si~ z a posrcdnic
twein jego l>rzyjaciela, a lrlaniaj~c i~ z pokor~, pro
sil 0 poz"rolenie przeczytania swcj ~ ' ztuki; zasi~gal 
rady i polecal si~ wzgl~dom prze1noznego Arystar
cha, blagaj~c aby Inial wzglf!d na ukochane jego mu
zy dzieci~, kt6rego los i sla,va od laski jego zalezy. 
Po tcatrze sze\vc wracal do 1varstatu, dla napra,via
nia starcgo obu\via, aby zno\vu 'v dniu na t~pnym 
ukazac ·iQ przy scenie, jak widn1o groz~ce szyder
stwenl i nics!a\v~. 

Aktorki, jak zawsze, byly w modzie i dozna\Yaly 
protclrcyi wielkich figur. Polozcnie aktor6w bylo 
mniej swictne. Truppy ich nie byly do Iniejsc przy
wi~zane i prowadzily zycie l{oczuj~ce; niekt6re ogra-
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niczaly si~ na wsiach, ci~gn~c zjednej do drugiej. Ta
k~ trupp~ spotkal razznanynam donKichot. W chwili 
kiedy byl zaj~ty rozmow<1 zc s'vym s~dzi~, zajechal 
mu drog~ w6z, najdzi\Yaczniejszemi :figurami zapel
niony. N a kozle siedzial cliabel, za nim smierc z twa
rz~ ludzk~, aniol z ogromnemi malowancmi skrzy
dlami, 1rr6l z koron~ na glowie; u st6p smicrci bozek 
Kupido, z lukien1 i kolczanem pelnym strzal; dalej 
jes:zcze rycerz w calem uzbrojeniu, tylko zc zamiast 
helmu mial kapelusz z piorami r6znokoloro\vemi; 
pr6cz tego kilku arlekin6\v w burkach, ze szpicrutami 
w r~ku. Na zapytanie zdziwioncgo don Kichota, o d
rzekl I)Okornie diabel: ,Jjaskawy panic, my jestesmy 
aktorami nalez~ce1ni do towarzyst\va zleao ducha; 
d 

. 0 
z18 rano, jako 'v tygodniu Boiego Ciala, w jcdnej " 'si 

po za tern "rzgorzcm przeclstawialistny dzvo1l .§nl'ie1'Ci, 
i chcetny z tern samem misteryum wyst~pic ,v tt3j wsi, 
kt6r~ tu oto widac, a ze to tak blizko, wi~c chcieli
smy sobie oszcz~dzic klopotu z przebieraniem. Oto ten 
mlouzieniec je ·t smierci~, ta kobieta, zona autora, 1) 

kr6low~, tam ten zoh1ierzem, ten cesarzem, a ja je
stem diabiem, bo w naszem towarzyst,vie zawsze naj
wazniejsz~ gra1n rol~." 

W bral{u os6b, 'tvprowadzano maryonctki, lub uzy
wano miejscowych wloscian. Uci~zliwosc taldego ko
czuj~ceg0 iycia malujc jeden autor temi slowy: ,Nie
Ina negra, ani niewolnika, kt6ryby nic byl szcz~sliw
szym od aktora. Niewolnik od rana do wieczora pra
cuje, ale gcly skonczy sw~ robot~ i pana zadowolni, 
jest s'vobodnym. Aktor, gdy dzien zas,vita, 1nusi do 
dzicwi~tej r~no uczyc si~ roli, potcm robic pr6by 
i grac. Ledwic ·konczylo L i~ przedNtawienie o 6 Iub 
7 ej, 'vola. go do siebie prezydent, sgdzia lub alkad, 
kt6rego fantazy~ musi zaspakajac. Czy 'viatr, czy 
slota, burza, mr6z lub zawieja, musi on d~iyc do wska
zanego celu, ana domiar biedy ty i~czne gusta sprze
czne z sob~ za pokajac.' Swiadectwcn1 jak dotldiw~ 
byla dla autor6w ta zmicnnosc i 'vymagalnosc s~du, 
s~ l)rologi {toa) poprzedzaj~ce kaid~ sztuk~. W pro
logach tych poeci ucickali si~ do ironii lub pochleb
stwa. I tak jed en poeta 'v ten spos6b zaczyna sw6j 
prolog: ,Szcmrajcie, gadajcie i sn1icjcic si~ z nas 
wszystkich: z jednego dlatego ze odchodzi, z drugie
go iPt wchodzi na scenfJ; powiedzcie ze ko1nedya nic 
nie warta, zc \Viersze n~dzne, muzyka licha, ze plan 
niema sensu, ze artysci niedol~gi; zycz~ 'vam za to 
lraszlu, co by was udusil, i iony, co by was dobrze okla-

• 
1
) W truppic zwykle znajdowal si~ poeta, kt6ry juz to 

dawne sztuki przerabial, jui nowe tworzyt 
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dala .. " Inny autor wprowadza do prologu wszystkich 
aktor6w, z kt6rych kazdy pokornie do inn ego z miejsc 
odzywa si~: ,Okazcie nam wsp61czucie, o lawki, b~dz
cie wzgl~dnemi o loze , laski rycerskie sied~enia! 

Najukochansi 7nuszkiefe1'owie, wy czolo widz6w, daj
cie nam wsparcie, pomoc i cisz~l" Inny jeszcze kaie 
przed rozpocz~ciem sztuki niety lko kr6lom,ale sufle
rowi, kassyerowi, kostiumierowi, a nawet kufrom 
i garderobie calej wyst~pic przed szanown~ publi
cznoscht, do kt6rej w tych slowacb p rzemawia: ,Se
nacie, audytorium, sluchacze,amfiteatrze, kolizeum, ga:.. 
lanci, damy, dziewczyny, panowie, szlachta, plebeju
sze, baby, mnisi, muszkieterowie, "\\rszystl{ich was bla
gamy o przebaczenie." 

Wracaj~c do aktorek, dla kt6rych dosyc bylo miec 
przyjernne ruchy, niezle stukac kastanietami i jalro 
tako spiewac, aby miec powodzenie,-nast~pny rys 
bliiej ich znaczenie dozwoli ocenic. 

Men chili a, wdzi~czne dzie wcz~, juz przeznaczone 
do swi~tobliwego zywota, id~c za naglym poszeptein 
pr6znosci, zrzuca wlosienic~, wklada basldn~ i bie
gnie do trupy komedyant6w. Cala wesola zgraja wnet 
j~ opada; po scislym egzaminie, os\viadczaj~ wszyscy 
iz warta bye ksi~zn~. Gracioso, (trefnis) wlazlszy na 
kufer, tak~ wita j~ prze1now~: ,Sennora donna Men
ga, witajze nam, witaj! Ale jczeli myslisz ze ty lko 
r6ze b~dziesz zrywac, to bardzo si~ mylisz, oj bo liche 
nasze zycie, poznasz to po strawie i zaplacie. Niemac 
to u nas klauzury zakonnej, ale wstac ze sloncem do 
roboty, a nie n1iec nigdzie swobody i spol{oju jak Syzyf, 
to rzecz nie lada; a z glodny1n zol~dl{iem na 1nr6z 
marszerowac w drog~, to tez moze nic, moscia dobro
dziejko? No prawda i to, ze jak si~ do duiego dosta
niemy miasta, to nam si*J jakos nie bo rozjasnia; tam, 
mila donno, zaraz na trzeci dzien posypi~ ci si~ gra
dem oswiaclczenia milosue proz~ i wierszenl; nade
'vszystko w Mn.drycie, tern miescie ksi~z~t, b~d~ chcieli 
oprawic ci~ w zloto. Ale pomimo to ci~zko bye akto
rein; graj trzy godziny, to ci glowy n1alo nie rozsadzi. 
Zastan6w si~ wi~c moje. dziewcz~, czy dobrze robisz 
ze do naszego to,varzystwa 'vst~pujesz." Ale nowo
zaci~zna bynajmniej nie cofn~la swego postanowie
nia, i zaplaci,vszy trefnisiowi oklaskie1n wsp6lnie 
z inncmi, rzekla wdzi~cznym glosem: ,Panie ojcze! 
widzEJ ze w dobrej mysli chcesz mi~ zawr6cic; alem si~ 
uzbroila na wszelkie trudy, a ufam w swoje 'vdzi~ki~ 
kt6re mi i sla'VEJ przynios~, i swietne zapewni~ schro
nienie, gdy schwycEJ na malionka jakie hrabi~tko. 
Twarz moja obiecuje niemale korzysci; zgrabny m6j 
trzewiczek jest uajpewniejsz~ strzal~ milosci; a jak za-

czn~ stukac swemi kastunietami, to poda1n trcsc do ty
si~ca nowelli, i niejedcn kartuz nie oprze si~ memu 
urokowi. Moje ksi<ainiczld, skoro los dal mi~ warn za 
towarzyszln~, dajcie mi zaraz moj~ rol~; nie chc~ ani 
chwili zwlekac z wyst~pieniem. ChcEJ zaraz teatr zro
bic polem boju, na kt6re1n ani jcdna dusza pocisk6w 
mych nic ujdzie; i scena wasza zobaczy takie rzeczy, 
jakich od Islandyi ai do dalekiego Wschodu nie wi
dziano. Jestem gotow~ wszystko co zaz~daj~ przed
stawic swietnyffi jEJzyldcm, dzialanicm i gestami. Med, 
Pers, Macedonczyk i Got lepiej si~ wyda na scenie 
niz 'v historyi; w czterech godzinach skupiajfb si~ tu 
wypadki, 'v dlugich opisane rocznikach; przerwy na
pelnione s~ di,vi~cznerni harmonian1i, kt6re wiatr mi
lem echem roznosi. I ty, zlosliwcze, chcesz mi~ od tylu 
urok6w odwr6cic? B~dZ pewien, ic guybym urodzila 
si~ infantk~h a potem aktork~ zostala, to bylabym 
przekonan~, ze polepszyla1n sw6j stan! J akZe wi~c 
moglabym uganiac si~ za zaslon~ mnisz~ i za }{rat~? 
A tu \VY otaczacie mi~ jak swobodne kwiaty, rozzic
lenione ros~. Zan1ieniam wi~c pustyni~ na swieze 
zrodlo. Wpra,vdzie \Viem zeta droga nie prowadzi 
do celu zycia, lecz do przcpasci; ale, przyjaci6lki, p6-
kismy mlode, kochajmy i zyjmy, a potcm, jesli taka 
b~dzic vvola nieba, niech nas spotka los Baltazara!" 

Z radosci~ i poclziwieniem ca.la trupa sluchala tych 
wyraz6w, i okrzykn~la Menchili~ sw~ kr6low~; po
rwano jf1 i umie ·zczono na 'vzniesieniu obok muzyki. 
Pocze1n dyrektor tak siEJ odezwal: ,Co za szcz~sliwy 
traf, o IJrzyjn.ciele, kt6rcgo pomimo calej mej wymowy 
opisacniczclolaln! w tak mlodych latach, tyle rozumu, 
obok tak trafnego ~du, taka pi~knosc! Czyni to wam 
zaszczyt ze dostajecie j~ do swego grona. Tysi~c rze
czy mozemy przedsiewzi~c przy jej IJomocy. J ako 
aktorka i jako tanccrka, uzbrojona kastanieta1ni, b~
dzie zachwycac i tJumy ·widz6w przyci~gac, a kassa 
nasza b~dzie siEJ coraz bardzi<~j napelniac. 0 jestem 
pewien, ze nasza maia b~clzie odnosic zwyci~ztwa; 
daJa nam tego dzis pr6b~. Pozw6lcie \vi~c jej, przy
jaci6lki, aby nad wami wzi~la g6r~. Najprz6d b~dzie, 
jak . ~dzEJ, najstosowniej przew~drowac kraj caly, 
i odegry,vac sztuki, 'v kt6rych rol nauczy sifJ nasza In a
la; a potem, poprzedzcni rozglosem, nadci~gniem do 
stolicy, i damy szczutka swiatu, zabrawszy mu co 
rQial najlepszego.'' 

Do trupp aktoro"v czepiali si~ wszelkiego rodzaju 
wl6cz~gi, awanturnicy, mnisi, co porzucili szat~ za
konn~ i t. p. Truppy te dzielono na rozmaite rodza
je. I tak: h.ululu jestto aktor ktory sam jed en podr6-
zuje; przybywszy do wsi, udaje si~ do proboszeza, 

• 
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oswiadczaj(}:C zc Ull1ie kilka kolneclyj. Gdy nadejdzic 
cyrulik i organi ta, aktor os\viadcza ze j ei li zro bi~ 
tnu ~ kladkg, zcby mial za co dalcj si~ udac, to hn ode
gra koincdyf!J; poczen1 \vlazi na kufcr i przedstawia 
s\v~ ~ ztukQ, objasniaj~c: ,ze tcraz "'chodzi ten lub ta, 
i 1n6wi to a to.'' Tymczascn1 lc i[};dz z bier a dla niego 
\V kapclu z }{ilka Iniedziak6,v; \V dodatku dajc mu ka-
_,valck chlcba, mi~k~ zupy, i aktor idzic dalej probo
'vac szcz~scia. 1Vaque ( riake) oznacza d\v6ch In~z
czyzu, ktorzy tnni jf1 przcd ta 'vic intern1cclituu, ( eu
treincsc ) a na,vct jakie auto i ldlka prolog6,v, no z~ 
brod~ z 'vlo ·ionia i pobicrajQ; od \vidzo'v 111ara\vedi 
lub dcnara. Zyj~ .·l,romnic, spit1 'v ubraniu, chodz'b 
bo.·o, rr.aclko jcdz~ do syta, lutein 1v polu I oluj~ na 
pch1y, a \V zilnic purdonuj[b hn z po,vodu n1rozu. Gan
olorilia, jc t to jui "'i~k~zc to\varzystwo, z trzcch lub 
czt6rcch 1nezczyzn, z jednego kt6ry un1i6 rol~ blazna, 
i mlodcgo cblopca, kt6rv gra diabla. Prz cd ~ ta,viaj~ 
oni 1nisteryun1 o tracouej Oll'C!J, no. z~ brody i }1Crn

ld, ch~tni voiyc%aj~ uknic kobi6ce i czcpce (kt6re 
cza ·c1n zapon1inaj~ oddac), bior~ ocl "'idz6'v po c~te
ry n1urawcdis, lub nato1nia t chleb, jaju, erdele i t. p., 
. graj~ \V }{Uidej \V i, spi~ na gol6j zien1i i \V "' taj~ Z llO
tlUCZOUCini ran1ionan1i, bo nic 1naj~ pla ·zcz6\v. Canl
baleo sl\lada ~ i~ z jedn6j kobi6ty, kt6ra spiewa, i 
z pi~ciu n1gzczyzn, ktorljy rycz~r pro,vn.dz~ oni z o
b~ zapa , zlozony z jcdncgo dranuttu, (hYoch Ini-

-- teryj, trzcch lub czt6rech int rn1cdyj i lHlkunl\u su
lricn jaki 1nog~ udz"'ignq,c. I\obi t~ \Y drodzc nios~ 
-nu barkach lub 'v lcktycc. Zan1ia ... t oplaty ·ze ~ ciu Ina
ra\v di~, przyjn1njf}: r6w,ni z iy,vno~c, l n, lo\YCln ni
czcnl nic gurdz~. Ba.\Yi~ na jcdn6nl lUiej cu do zcsciu 
dni; ella kobicty najn1uj~ loiko, a san1i, jc '·li zdolaj~ 
pozyslutc la~lH~ karczn1arki, dostnjq po.:lanic i ~pi~ 
\V }{uchni. N a obiad jeclz~ po ka"'alku 111i~ a i po 
zc~c talcrzy zupy, pijQ: "ino z \YOd~ zn1ic zane; u -- t 

po obicdzic uie ocieraj~, bo na 1v~zy~ tkich n1aj~ tyl
ko jcdn~ er,vet~. Pod naz\Yf1 fla1·nac :a rozu1nie ~i§ 
to,varzy t\vo pi~ciu do zc ciu 1n~zczyzn, jeducj kobie
ty, graj~cej I>icrw·~z~ dan1~, i chlopca 1naj~cego rol~ 
drugiej damy. P~dz~ przed ·obf!. o la, na kt6ryn1 sie
dzi st~kaj~c l\obieta, i gdzie un1ie. zczaj~ kufcr z gar
derob~, l\ladajq,c~ i~ z d\v6ch . ukien 111~zkich zc
rol{iej oponczy, trzech zub, brod, peruk i jcduego 
pol\velniancgo kobiecego ubrania; repertoar ich za
wiera cztery kon1edye, trzy auto i tylcz int rmedyj. 
W C cztcrech Spi~ W jcdnem lozku, jcdz~ mi~ 0 \YOIO

've i ·kopo·win~, a wicczorem niekiecly niczly fryka .. ; 
Jnaj~ \vino p6lkwarciami, n1i~ o na uncye, chlcb na 
funty a gl6d na centnary. Daj~ pry\vatne wido"'i ka 

za picczonego l\oguta, goto\vanego zajf!:ca, cztery rca
lc i d'vie l\,Yarty \vina, albo og6lcn1 za d\vanascie reali. 
vV /Joc:io'Oili jc t juz dw·ie kobicty, jedcn chlopiec, 
i s~c.~ciu do "' i (hniu 1n~zczyzn; Rpokojuosc i korzysci 
t.cj truppy czf2~ 'to ~ narazonc, z po"·odu ze rzadko 

· i~ zdarzn, zeby tu .. i~ nie "rei n~l jaki a,,vanturnik, 
nicpo!1, zakochnny lub zazdrosnik. l\Iaj~ z sob~ . zesc 
komedyj, trzy lub cztery auto pi~c intcr1nedyj i d"Ta. 
kufry z garderob~ tcatralnl1 i ubranicn1 kobict; pro
\Vadz~~ czterech Inulo,v, jednego ella kufr6,v, d\v6ch 
ella }(obi6t, a cz,vartego dla icbie, na kt6rcgo co 
k'vadrans kolcjno iadaj~. r a sicd1niu maj~ dwa 
plaszczc. ypiajf1 z'vyl{le pod ko1ninan1i gdzie \Vi Zf1 

ldclba ·y, kt6rc okr~ci\Y zy naokolo ciala, umykaj~. 
~ oni zn1icnni jak kRi~iyc,jesli nie 1nn.j~ dobrego dy-

1·ektora. W }/aranduli znajduje ·i~ trzy kobi6ty i osm
nascic ko1ncdyj; truppa ta jezdzi na 1nulach lub \Vo
zeln, Z\Yiuza znakon1it ze rnia ··ta ubi era si~ dobrze, 
claje przcd ·tawicnia za d"~ie ~ cic dukat6'v i pro,vadzi 
\VC ·ole zycic· aktoro,vie no z~ piora u kapclu zy i ki
ty u hchu6\v. 'I u znt,jdnj~ . i§ gltlanci, 1~t6rzy zaci-
u~w ·zy kapclusze, k~dzicrza,Yi\V zy fa,voryt.y i 

o'vill~,v~zy i~ w pla ·zcz, rzucnj£1 milosnc spojrze
nia, daj~ znak r~lul! i udaj~ zakochanych. Colnpanias 
I f1 roznuticic zlozonc i probuj(b ,v -- zy~tkicgo; znajdujf! 
. ig tu i <lobrzc \Yychowuni, szano\vni 1n~zczyzni do
brcgo rodu, i przyz,roitc dzic,-vcz~ta (bo ta1n gdzie 
w~zclldcj kla .. sy ~ luclzic, i to . ie znalczc mo.ie). 
I\:on1pania 1na pi)~Jzic i~tkon1cclyj ~· icdnH.lzic ic1t pi§c 
centnarO'V pakun]\.U ... zc::,nascie 0 ob kt6r graj~, trzy
dzic ~ci ktor jcclzt! jedu~ kt6ra odbiera \V l\a~. ·ie pie
ni~dzc i Bog 'vic ilc, ktore kradn~. J cdni jnd~ na. 
mulach, inni '' 110\Y oznch lub konno, inni 'v lcl\ty
kach, ale zuden nic "' ~i~clzie na woz bo po,viadaj~ ic 
ich zoh1dck t go nic znie ... ie. Z po,voclu licznych r61 
jakich ~i ... uczQ; starannych pr6b j z1nicnncrro gu'"' tu 
·widzo\Y, nic .... zcz~dz~ u:-5ilow·aii w popisaniu s i~ z na
lciytq gr~. J ak a'Yanturnicz6n1 bylo iycie aktor6\Y , 
o t6n1 przckona ua · 1nale O})O,riaclanie: ktorc kla
dziciny "T u~tn. jego bohatcra: 

. Opu ~cilcn1 'l\'alcncy~ z to,yarz ·~zcn1 moilu 'ola
no ja bcz p] a · zczJ.J on 'v jedny1n tylko kaftani , a to 
·kutl\ienl niefortunnego przypadkn. J ni byl 'vieczor, 
o-dy.' n1y przybyli do jcdnej w· .. :i, 111aj£1C calc (To majqtku 
o ~ 1n . zc1~o·6w'. vV karcztnic nie do~tali '· tny l6ick z po
\Yodu jar1nnrkn· po zedle1n "·i~c do drugicj karczmy, 
gd.zic podalc1n ~ig za inclyj. kiego kul>Ca. Go .. podyni 
zapytala, czy n1a1n z -- obQ: pakunki, na co odpo,vic
dzialcnl zc jedziemy wozen1~ kt6ry \YJ'1H'zedzili my; 
a tyn1czu n1. zan~1n 'voz nadjedzie. zaz~dalc1n (hv6ch 
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16zek i kolacyi. Otrzymawszy co z~dalem, udalem 
si~ do alkada i oswiadczylem mu, ze przybyla truppa 
aktor6w, czy wi~c pozwoli dac widowisko. I udzielil po
zwolenie, gdym go zapewnil ze to b§dzie sztuka tresci 
rcligijnej. Pospieszylem do l\arczmy i powicclzialem 
Solanowi, zeby sobie przy})Omnial auto Kain i Abel i 
niczwlocznie si~ udal na oznaczone 111iejsce, dla prowa
dzenia kassy, gdyz dzis jeszcze trzeba dac przcdsta
wicnie. Postaralem si~ o tan1buryn, przyprawilem 
sobie brodv z klak6w i oglosilcm o majf}:cej si~ ode
grac sztuce, a bylo we wsi nicma!o ludzi na6wczas. 
Odrzuciwszy brocl~, udalem si~ do gospodyni i po
wiedzialem jej: Oto wlasnie przychodzf}: moje towary, 
prosz~ o klucze od mego pokoju, zebym mial je gdzie 
zamkn~c. Za})ytala co to za to,vary, a ja odrzcld:c1n: 
Bakalie. Wpadl zy do izby, posciqgalem przcscicra
dla z l6zek, zabralcn1 z ziemi stary dywan i jcszcze 
kilka r6ZI1ych galgan6w, z'vin~lem wszystko razem 
i 'vyrzucile1n okne1n, a sam p~clcm blyskawicy zbie
glem ze schocl6w. Na clziedzi1lcn spotkale1n gospo
darza, kt6ry rzcl{l do mnie: ,Pauie Indyaninie, przy
byli tu komedyanci, 1naj~ jak~s ztuk~ przcd~tawic; 
n1oie pan p6jdzicsz, poclobno niczle graj~. ~, Odpo
wicdziawszy zc p6jd~, pobieglc1n dla zabrania rzcczy, 
z IJOinoc~ ktorych 1nielismy dac 'vidowisko. Chcialc1n 
to uczynic jaknajpr~dzej , zcby gospodarz nic do
strzcgl zdrady; ale szukalen1 napr6 zno. Strach mi~ 
wziQ:t jak tu z togo wszystkicgo 'vyjsc; bicgn~ do 
szynku, gdzic Solano pobieral za wejscie od widz6,v, 
Opo,viadalll llltl 'Vszy. tko, Oil zauicra pieni~clzc i da
lej obydwa w nogi. Wysta,vcic sobie j ake~n1y 'vy
strychnEJli cal~ 'vies na dudk6,v, znbrawszy jedny1n 
biclizn~, drugilu pieni~dze. 

,1 cj nocy szlisn1y niewielc, i tylko boczne1ni dro
gaini. Rano, zrcwidowawszy uasze kieszenic, znalczli
snly I)6lczwarta real a clro bn~ 1nonct~. Widzicic ie
snly byli bogaci, ale pelni I trachu. Uszcdl·'hy dalcj 
z mil~, do trzcglis1ny cl1atk~, gdzic dostalismy 'vina 
z korbasowej fia~zy, mleka z koryta i chleba z . akw 
do bytcgo. uda,yszy Si§ do lllllQj Inicj~COWOSCi, p0111y~le
lis1ny o zarobku. I ozyskaJ.en1 poz~yolenie grauia, do
~ta-lctn trzy przcscicradla i gitar~, oglosile1n po wsi 
\Vido"'i'"'ko i kazalen1 Solano,vi }Jobierac oplutg od 
'v j ~cin. Riedy don1 juz byl pclny, zaczt!le1n Rpic,vac 
jakq ~ romanz~; ale 1ni si~ ur,valo po picrw~·zQj stro
fic. olano \vyst~pil z prologicn1, tn~c b~ki muzyczne. 
Jn. o'vin~lem ~·ig · w }Jrzcscicradlo i zacz~lc1n grac 
S'YOjEJ rol~. Gdy olano "ryst~pil 'v roli St\v6rcy ze 
~hviatlem w r~ku, osloniEJty 'v przescieracll:o, ktorcmia
ro dzitU~fJ 'YC srodku i by{o }10,Valane wytloczynami 
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z win a, widzt1c to n1alo nic p~kle1n ze smiechu; bicdna 
publicznosc nie 'vicdzinla co sig z ni~ dzicje. Poczcm 
ukazalem si~ w inter1ncdyum jako trcfnis. Nastgpnie 
w scenie, w kt6rej ja jako Kain mialc1n dokonac bra
tob~jst:va, zapon1nialc~ noza; ale zorn nie lcniwy, 
odeJI11UJ~ przeto brod~ l})rzerzynam ni~ gardzicl bic
dnemu Ablowi. 1"'o rozjuszylo 'vidz6,v; zaczynaj~ nns 
lzyc. J a prosz~ o przcbaczenie bl~d6,v, ponicwaz rcsz
ta truppy jeszczc uie przybyla; ale to na nic si~ nie 
przydalo. Kicdy 'vszyscy juz byli o bru ·zeni, nadcho
dzi gospodarz, radz~c abysmy si~ co ZJ'VO wynosili, 
bo nus chc~ obic. I orzystamy z tcj ~ zaco\vncj rady 
i umykamy, wzbogaceni l)i~ci~ realami. " 

Do tego szkico,vcgo obrazka teatru i aktor6~v do
daJczny jeszcze ust~p humorystyczny jcdnego romnn
su Gucvary o lichy1n poccie dramatycznym: · 

W jedtH~j oberiy okolo godziny drugiej 'v nocy dal 
si~ slyszcc trwozny okrzylc , ogicii! ogicn! ' Liczni po
dr6iui, noclegujf1CY \V obcr.iy, z przcraieniem zrywaj~ 
si~ z l6ick, jedni 'vyskakujt! okuanli, drudzy co tchu 
ucickaj~ po wschodach; nickt6rzy z nich, volozy\vszy si<J 
w stroju ojca .A.da1ua, z po,vodu upnJu, \V tyn1 sarnym 
strQju zbicgli na clzicdzinicc. Don J(lcofas \vzj~l pod 
pachg cztcry !okcic sukua, }{t6rych nir zdqzyl wcitt
gn~c, a zan1iast 1niccza uchwycit 'v po.-;picchu miotic, 
stoj~ctl: w ln~cie pokoj u, i podqiyt za iuuc1ni. Wtc1n 
"·szcdl \V ~rodek t go znimpro,vizo\vancgo zgroma
dzcnia gospodarz zc s'vicc~ w r~ku, pro.·z~c aby sig 
u ·pokoili i wr6cili .'}Jac, ponic,va~ hala'> i zalnigsza
nic by lo bcz istotncgo }lo,vodu. .r r a. pro~bg don J{lco
fasa, gospodarz w ten spos6b przyczyng harmidru 
" 'Yj a~nil: ,. Od trzcch mic. ·i~cy nlic ··~Jut tu u n1uic jc
den stndcnt z ~ladrytu, ktury u\vzi~1l r-:i~ pisac dra
nutta, i jnz napisal d\va, lct6rc wyg\vizdnno 'v 1,olcdo. 
Tcraz pi~ ·zc trzcci, maj~cy za przcdn1iot IJOzar 'J'roi; 
zapewnc 'vi~c byl znjgty przed clnvihb O}Jisanicrn 'vy
buchnj~cego ognia, i 'vidac tak sig za}>alil, zc 'vyo
brazni~ s'voj ~ \rziql za rzcczy,visto~c i "yrzucil z .Picr
si grzini[bCYin glo ... cn1 O\re "·yrazy, lctore nas 'vszyl-5t
kich tak przcrazily. J csli chcccic SiQ przekonac 
o pra,v<.lzie sl6wn1oich, to p6jdzciczc 11111~ do jego stuu
cyi."' Zaruz 1vszyscy jak kto star, udali si~ za gospoua
rzcJn. \V szcdlszydo stnucyi poety, znalcili go otoczone
go 1)apierami, zapicnioncgo, \r porozry\vanej sukni, ~·oz
ci~gni<Jtcgo na podlodze i wyl\rzykuj~cego ghtchym 
glosen1: \) Ogicn, ogicf1! ' mieraj~c na p6l od smiechu, 
zblizyli si~ don nl(hvi~c: ,Panie liccncyacie, mozcbys co 
zjadli \vypil dla pokrzepicnia siEJ?" Po eta podni6sl glo
w~ iza\volal: , Jesli je 'tcscieEneasz i Anchizes z pena
tami i ukochanym Askaniuszem, to czegoz tu szukacie? 

11 
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Juz Ilion obr6cony w popi6l, juz Prian1, Paris, He ... 
kuba i Andro1neda zaplacili smierci nalezn~ danin~. 
J uz Helena, przyczyna ta~ ~vi ell iego nieszcz~scia, 
upro'Yadzona prz~z ~ene.laJa 1 Agamemnona, i juz,
co naJgorsza,-M1rm1don1 zagarn~li skarby 'rroi.'' 
. . .J\le przyjdz.ie do rozumu, rzckl gospodarz, boc tu 

n1e 1dz1e nam o glupstwa jakies naplodzH:; najlepiej 
byloby zcby ci~ za wieziono do bonifratr6w, gdzie 
Smiato lllO.iesz bye gl6wnyn1 dow6dzc~ g{upc6w· ry
my zajechaly ci 'v glow~, jak najza,vzi~tsza gor~c'zka. 

Ho! ho! pan gospodarz widz~ zna i~ na a(felctach, 
odrzekl poeta, podno z~c i~ jeszcze 'vi~cej. 

- Co za e(fekla? ja nie man1 nic do czynienia z za
dnemi effektami, tylko swoim zajmuj~ si~ procede
rem. Tu gl6wna rzccz, zcbys mi jutro zaplacil rachu
nek i poszcdl na cztery 'viatry; bo juz dlu.iej nie mo
g(J wytrzyn1ac z takim goscicm, kt6ry mi co noc clom 
do g6ry nogatni przewraca. Zaled,vie tu przybyl za
raz zacz-aly si€J widowisl\:a; bo jak tylko napisal' wy
gwizdan~ p6znicj komedy~ !tlar/ci:, J/antui, zda,valo 
mu si~ ze jest na polowaniu i }{rzyczal \V nieboglosy: 
,Melan1pic, Oliweros, skakunie, "riatrozerco, hola, 
hajzc go!' ' I takiego narobil halasu strzelecl\:iemi 
okrzykan1i i g"'izdaniem, ze z tego powodu zachoro
wala jedna kobieta podrozuj~ca z Andaluzyi do Ma
drytu, ktora w6wczas tu noco,vala. P6zniej, pi z~c 
o zdobyciu Rzy1nn dramat, kt6ry podobnemuz co 
i })iCr\vszy ulcglloso"d, 1)0\Y) bijal w nocy 'vszystkie 
ol{na i drx,vi, co 1nialo na~lado,vac bicie 'v b~bny 
i odglo trqb, i krzyczal grzn1i~cy1n glo. ·em: , N a sgo 
J akubal })O'v taf1cic 1-Iiszpaniet ' .r ic do. ·yc tcgo, uda
"'al glo cn1 hnk arnutt i tnki6j narobil "rojcnnej 'vrza
'vy, i c zolnierzc (bo wtedy noco,vnJa u 1nnic koinpa
nia piechoty), 1ny~lqc ii po'Y ·tala bit"·a, por,vali za 
brOil i sr6d ciCll1110SCi ' valczyli polni~dhy ~ob~. N a
rc zcic z po,vodu tra zncgo hala ·u zbicgla si~ })Olo
'vn. Tolcclu, zeRzcdl "' Q,d i przctrz<t ~ni~to 1ni caly dom, 
a, poeta grozH jeszczc tlranltltcin diabcl. ·kiin; bo trze
ba 'viedzi6c zc on jest jal~ iur,nv, nigdy nie spi i ci~
gle ry1nnjc, dnicn1 i nocq. 

Pocta odpo,viedzial: .. Gdyby ten dr[unat byl ·kon
czony, bo zasta"'ilc1n d'vc.t picr,Y;,.t:c akta dla zapla
cenia tobic panic gospodarzn, toby~ jcszczc inuy po
zna! hala~ ; bo ta ~ztuka nazy,ra i~ . Znlier:clt Pa
teslyny; , w trzeciln akcic 'v lnsnie rozclzicra i~ za
slouu ~" i~1tyni , slolice i k '"' i£;~) c zacnlie,vaj~ i~, ka
ly p~kaj~ i cale sklepicnie niebic ... l\i , z ialu nad 
S\YYill St,v6rc~, sr6cl piorun6"~, bly~kaw"ic, okazania 
si~ l~on1ct i 'vy buch6w " 'tllknnichnych, zapncla si~ . 
No, coi n1y ~lisz o tern, panic gospodarzu? D late go 
tylko nic tlokoi'1czy lem tej ~ ztuki , zc nic zclccyclowulem 
si~ nn, naz,vi ·}{O kata kt6ry w ni6j 'vy t~puj e. 

- To idz j~ dokoi'1czyc na gorzc I ahvaryi, rzecze 
gospodarz; ale ci z gory przepo"~iadanl, ze gdzie
kolwiek j~ przedstawisz, b~dzie~z 'vygwizdany i 'vszel
kiego rodzaju o"rocami zarzucony. 

, ---:- Gru~o si~ mylisz; up_adaj~cy dyFektorowie po
diwign~ SI~ za pomoc~ mo1ch sztuk. Zeby zas ci pa
nowie przekonali si~ o tem i mogli podziwiac styl mo-

ich dramat?":, to im przeczytam jeden z nich skoro 
tak wczes1ue JUZ ze snu si~ zbudzili. ' 

I zaraz. wzi~l si~ do rzeczy: uchwycil stos papicr6w 
o~ro~ny Jak a~~a process?we, wzni6sl do g6ry po~ 
\Vl~k1, ~ogladz1l fa:v?ryty 1 odczytal tytulnast~puj~
cy .. , ~Iagedya troJans~a, podst~p Synona, kon gre
ek!, w1arolon1na :para 1 ~iabelscy 'vladzcy." 

- A~e, przer,v1e mu Jeden z zolnierzy, kt6ry wy
gl~da~ Jakb~ aktor ztej tragedyi: ,Czy taka maszyna 
w Jak~mkohv1ek teat_rze si~ pomicsci? Bo dla nh~j za
~aly 1 teatr d'~orsk1 w Madrycie, choc wspanialszy 
Jest od rzymsk1ch amfiteatr6w, zamaly nawet i cyrk 
do walki byk6w przeznaczony.'' 

-. ~~ odr~ccze. poeta, znajdzie si~ na to spos6b: 
zwal1 ~I~ dw1e ulice? to i mi~j~ce b.~dz~e dla !Da~zyny; 
b? ~o Jest rzecz n~JcudownieJsza 1 naJbardziej zadzi
WI~J~Ca z~ wszystlnego co kiedykolwiek nascenie wi
~HUlO. N1e k.a~dy stworzy taki dramat, a dyrektoro
Wie tyle na nH~J zyskaj~, ze ani b~dzie znac takieg(} 
wydatku. A~e sh1chajcie panowie, t eraz zaczyna si~ 
sztuka; na m1~osc bosk~ nwaga! Wyst~puj~ na s een~ 
Sr6d ol{~Op~CJ_ wszawy i odgl?su )rotl6w i trf1b, kr6i 
Pryam 1 ks1qz~ Pary ; posrod mch Helena konno· 
n~ praw~jedzie kr61 (bo nigdy nie pomijam z uwag{ 
p~er~szcnstwa. naleznego monarszym o obom), a za 
n1e1ni nn. ~zarnych rumakach jedenascie tysi~cy dam. 
. - To Jcszcze trudniejsze do przcdsta,vienia, wtr~cil: 
Jedcn zc sluchacz_6"r, bo zk~die wzi~c tyle kobiet? 

- No, I~c,vna hczba 1noze bye z tektury,-odpo"rie 
po~t~- a 1nue n1oi~1a z r6znych okolic spro\vadzic. 
J ezc_h sztuka _b§dzie gran~ w stolicy, to przcciez 
P~'vu~no b~c 1111l6nl dla dam, ze. ich to~arzy :zki b~d~ 
1111aly. l~lLnal _w tak nadzwyczaJn6m 'viclowi ku, te1n 
bardzi6J ze ~ 1g lnvol~i~ od tych nieznosnych is tot 
pr~c~ caly czas tr\vania sztuki, to jest przcz 7 do 
m1 s1ecy. 

Sluchacze pokladali i~ ocl ~miecbu i szalona \ve
sol~~c tr,vala .z pol godziny; poczcn1 poeta rzccz tak · 
dalCJ !Jl'O\Yadzll: , Tu_ ~ i~ nien~a z czego ~miac; bo z po
tn~c~ b?S k~, ~·podzie,Valn Sl~ napelnic S'Viat 1nen1i 
dztclann, a IJope c~c y ega, to cuclo I-Iiszpanii, b~dzi'e 
\~ygif1clar. przy n1n.1c Jak proch marny. Pocz61n u un~ 
Sl Q l llU!JlSZ~ h crOICZllY poen1at dla, lllOiCh potOn1kOW 
z kt6rcgo bEJtlct si~ . .iy\Yic ryma111i Ilrzez cale i ycie: 
Lecz teraz, pano" IC, ~lucha jcic 'vicr~zy Ineao dra
tnatu!" I na ·ta,vil si~ do cleklainacyi, pochti6 'ls~y 
pra'v~. r k~; lccz 'vszrscy blagali go jcduoglo ~nic aby 
to. na 1nny raz odlozy l, a gospodarz, kt6ry nic,viele 
~1a_l art~~ tycz~eo·o zn1ysh1, o~wiadczyl mu bez ou-r6d
ki, z~ ani goclz1ny dlu..icj w domu 'vohn zno ic g~ nie 
b~dz1e. \Vtedy cale tow·arzy. tw·o, i Cat·alteros i zol
n~erlc, wyglf1dajqcy niby or "zak l\:arna,valowy, ,vclali 
?I~ w t~ . spra'y~ j~ko posrednic}:· D_on IClcofa \\'zi~l 
J ak~~ A~ len.1 }Joeltcan~ ( zt~k~ p1 ·ani~ poczyi), le.i~c~ 
?-a z1e1~1 1111~dz.y pap1era~I, 'v~oz_yl_ J~ 'v r~ce poety 
1 odehr n1 od 1nego przys1~g~, ze JUz 1ugdy nie b~dzie 
pisac tragedyj,. tyl~\:o arne ko_medyc. W ten spos6b 
gospodarz ~'~azal s1~ za zupeln1e zadowolonego i wszy
scy powr6c1h do swych l6i ek; a poeta, wzi~wszy dra
mat pod pach~, zmordowany rzucil si~ na poslanie. 

Boleslaw Wi'klor . 
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RADZIEJO-vviOE . 

• 

Wies nad rzeczk~ Gorgol~ pod Mszczonowem, wsta-
rozytnej ziemi sochaczewskiej, byla rodzinne1n gniaz
dem bardzo dawnej a glosnej w dzicjach na zych mazo
wieckiej rodziny Radziejowskich, hcrbu Junosza. Od 
Radziejowic wzi~li Radziejowscy S\vojc naz\visko. Od
znaczali si~ zas w historyi jc zczc za cza ;6\v udziel
nosci Mazowsza, bo chociaz ksi~zt\vo ra,vskic da
wno juz do Korony wcielone bylo, jcdnak R adzie-
jowscy, mazurami b~d~c i urzEJclllj~c ci~glc w oj
czystych okolicach, na pogranicztl t6j cz~s tki Ma
zowsza, co jcszcze udzielnosc najdluz6j przec how ala, 
mieli z ksi~z~ty \Varszaw~kiemi ci~glc sto unki. Ra
dziejowicc nawct nabyly s1nutnej bardzo ·Ia\vy w his
toryi ostatnich chwil tego k~ i~ztwa i p anuj~cych nad 
nien1 ostatnich Piasto"', Janusza i StauisJ:a\va l{on
radowicz6w. 

J~drzcj z Radziejowic~ jak to wskazuj~ nasze zr6-
dla dyplo1natyczne, juz roku 1503 byl k asztelanem 
sochaczcwskim, z ramienia kr6la polskiego. Aleksan
dcr Jagiellof1czyk na sejmie lubclskim podni6sl go 
na woje\vod(J rawskiego w listopadzie roku 1503 1

), 

po'smierci J ~drzeja z Kutna. Niewiadomo dlaczcgo po-
tcm w kilka n1iesi~cy Radziejowski ust~pil z woje
'"6dztwu ra\\·skiego zno,vu na kasztelani~ sochaczcw
sk~, ella Prandoty z Trzciany, kt6ry \VZif}l wojew6dz
two na nast~pnym sej1nie piotrko\v. ·kiln 2

); bye mozc 
dlatego, zc dostal starostwo ra\Vbkie, co si~ z piasto-
waniem 'vojcwodztwa nie godzilo. B~di co b~dz, nic 
zaraz jcszcze w zr6dlach napotykamy go tym staro
st~. Na trzccim z kolei sejmie radom ·kiln, na kt6rym 
:Ea ki ocldawal sw6j statut wielkoradzcon1 narodo\vym, 
znajdo\val si~ J ~drzej z Radziejo,vic \Y mnju r. 1 505, 
ale jcszcze nazywaj~ go tam po prostu tylko ka zte-
lanein ·ochaczewskim, bez starost,va 3); ze starost,vem 
czytamy go dopiero pod r. 1511, chociaz dosyc cz~-

1) Nominacya ta nast~pila \V Lublinic, \V pi~tck przed 
S\Y. Elzbict~ 1503, jak swiadCZlb metryki kor., a zc podlug 
Bielski ego sejm kr61 zwolal na S\V. Szymona i J udfJ, 
musialo to bye na sejmie w pocz~tkach listopada, jak po
wiedzielismy. 

2) W sobotfJ przed niedziel~ Oculi ta nominacya 1504 rl' 
Metryki. J 

3) Codex dipl. Rzyszczewskiego I. str. 229. 
Kan;GA SwuTA. Cz. L R. VIII. 

sto i przedtem i potemmaj~ go dyplomata. 1) Starost~ 
ra\v kim i kasztelancm sochaczc\v ldm podpisa,l przy
wilej kollcgiaty lowickicj. 1) W r. 1512 J\}drzcj zostal 
woje\vod~ plockhn i znajdowalsi~ \V grudniu na sej1nic 
piotrkowskim, gdzic podpisany ua przy,vil('ju danym 
przez kr6la prytnaso,vi. 3) Z akt6\v 1'o1uickicgo przc
konJ1vamy si~, ze J~drzcj, zatrzynHtj~c ci~rrlc sta
rostwora,vskie, byl 'vojewod~ w latach.l :> 14- 16, '1) i ze 
musiat umrz6c w tJinic ostatnhn r. 1516, gdy J'Jdrzcj 

iszczycki zaraz wtcnczas nazywa siQ po zr6dlach 
woje,vocl~ plockim. 

Ot6i tcgo \VOjC\YOdy cork~ bye Inusiala glosna 
w ostatnich dzicjach Mazo,vsza l{atarzyna z J{adzic
jo\vic. Po\viadaj~ieinatka mlodziuchnych ksi~iq;t L tu.
nisla\ra i J anusza,Anua Radzhvill6,vnn, chc~c .·~una pa
no,vac w Mazo\Yszu, synon1 r6inc ua t rgczala milostki. 
W liczbic innych dzie·wcz~t \VZi~la do shtiby dwo
ru ksi~z~cego 'viellnb zalotnic~, cork~ woje\vody puna 
z Radziejo\vic. Znala :=;i~ ta panna dobi·~c JJa czarach 
i je:zczc za iycia matki zdobyra sobic bczkarnic ksi<J
cia Stanislawa. Nie na r~k~ to bylo ksiQznic n1atcc, 
kt6ra o innc dzicwcz~tan1oght bye spokojn~, ale nie by
la o 'voje,vodzankEJ z J{orony; \vojc,vodzance albo\vicm 
moglo si~ zachcicc kieclys 1nitry. .7;t~d uagabala ma
tk§ I(atarzyny i j~ sa1n~, aby dala pok6j kl· i~z~tku. 
J akoi ohydzila Anna synowi kochauk<J i rzucil j~ Sta
nisla'\Y. .A..lc Katarzyna wtcdy usidlila naj,vi~kszc
nli czar ami drugie k. · i(!z~tko: Janusz zaczq} jC'zdzic 
cz~sto do Radzicjo\vic. Oczy,viscic ICu.tnrzyna nic mic
szkala iuz \vtcdy na d\vorzc 'van:;za\vsldtn, ale u sie
bic na w'si; a bye to 1nusialo jui po s1nicrci \vojc\vody 
prockiego, gdyi za jcgo .iycia obytlwaj ksiqzQta mazo
wicccy byli jcszcze dziecmi. 

Zalhv:-ki, ulubieniec starcj ksi~zny, staral si~ od
wicsc Janu.·za od t.ych przejazdzck do Radziejo
wic; wi~c go otruly razcm matka i c6rka, a potem 

1) 1510 r. Przyjacicl chrzcsciaric;kiej prawdy z r. 1833, 
zeszyt 2gi str. 87 i 3ci str. 95, oraz dodatck tygodniowy 
do gazety hvo,vskicj 185 2 Nr. 38. 

2) Niesiccki, VIII. str. · 31. 
3) Olszowski w Zaluskim T. I. 
4) Tomiciana, T. 3. str. 280 i 4ty str. 65. 
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otruly star~ ksi~zn~ Ann~, ze im stala na przeszko
dzie. Odt~d ksi~z~ Janusz raz wraz przejeidzal si~ 
do Radziejowic. W ojewodzina z cor}{~ zacz~ly si~ 
z }{olei obawiac Stanislawa, zeby czascm brata nie 
odwi6dl od zamyslanego malzei1st,vn.. l(atarzyna, kt6-
rej si~ koniccznie chcialo bye ksi~zn~, postano\vila 
zgubic i t~ trzeci~ ofiar~. Trafilo si~ iz Janusz zapro
sil Stanislavva na \vieczcrz~ do Blonia i tam goduj~c 
obydwaj podochocili sobie. Katarzyna bawila si~ z nie
mi i czekala na szcz~ ~li\v~ sposobnosc; ale nie wiodlo 
si~ jakos tcgo wieczora, trudno bylo wsypnc trucizn~ 
do napoju, bo mogla nicchcqcy zgubic obydwu braci. 
Dopiero nazajutrz zatrzyn1ala Stanislawa na wyjez
dnem i podala 1nu zatrutego ka.J)lona, po kt6rym nie
dlugo umar{ ksi~zQ. Janusz, tcraz pan cal ego udziel
nego Mazowsza, mogl si~ juz bcz 11rzcszkody zenic 
z Katarzyn~, ale zwl6czyL Je~dzil \vpra\vdzie jak da
wniej do Radziejowic, i J ordano\r l\i staro ta blonsld, 
powicrnik \Vojcwodzanld, staral siQ jaknaj,vi~cej usi
dlic l\:SiQcia w tc milosne stosunki; gdy przeciez pa
nowie .rad sprzeci wiali si~ takim zwiq,zko1n i wreszcie 
przckony"'ac zacz~li J anu za , spiskowi uzyli na 
nowo czar6,v. Porniarkowa'v zy siQ \vkr6tcc Katarzy
na, zc \Vszystko zgubionc, chciala J1rzynajmni6j po
~egnac ksi~cia i czarami na clawnym ](ochanku wynlo
gla, ic obiccal podaro,vac jej Blonic. J ordanowski 
zas mial si~ z ni~ ozenic; ale na to io. tra J anusza, 
ksi~zniczlG1 Anna, trafiaj~c 'v 1nysl pan6\vracl, potra:fila 
znalczc sto owne lekarst,vo. Widzq,c raz brata w do
brym humorze, zacz~la prosic dla icbic o Blonie i pa
nowic rad mocno j~ poparli. 1( i~z~ Blonie clal io trzc 
i wtedy Jordanowsldz woje,vodzank~ postanowili otruc 
ostatniego l{si~cia, cz\vartQ: juz ofiar~ ambicyi i py
chy. Janusz, widz~c zlc wzgl~de1n iebie uspo obie
nie Jordanowskiego, dal mu 400 k6p groszy i szesc 
koni zc swojej stajni na przcprosiny.. Ale szkaradny 
mial charakter ten J ordanow, ki: niech~c raz powzi~t~ 
ku ksi~ciu rozpalal nienawisci~, burzyl yno"rca, kt6-
ry przegra.l spraw~ w s~dzie k~ i~z~c;rn1, zdrudzil si~ 
wreszcie listami; wi~c pojma.ny, ognicn1 cgzanlinowa
ny w Ciechanowie i sci~ty. 

Zostala wreszcie sam a jedna czaro,vnica, wojewo
dzanl\:a, kt6ra postano'\Yila dopiqc zein ty na J anuszu. 
Miala kicdys rodzonego brata, kt6ry byl kanonikiem, 
zapewne u sgo Jana w Warszawie; brata tego zabil 
w jakicms zdarzeniu nieznany natn blizej Nosilski. 
Kiedy po smierci kanonika sludzy jego pozos tali bez 
obowi~zku, powiadaj~ ze Katarzyna wplywem swoim 
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ja muzyka, przyj~l do sluiby. Piotr znal si~ to niby 
na medycynic. Przekupila ich obydwu wojewodzan
ka, i gdy ksi~z~ przejezdzal si~ z Rzewna do W arsza
wy, Macicj dal mu w podr6zy trucizn~; Piotr zas, ja
ko praktyk lekarski, leczyl go tal{.ze dozatni trucizny. 
Wydalo si~ to potem, ale juz po smierci ksi~cia; lotry 
zostali straceni, a z Radziejowskiemi, matk~ i c6rk~, 
niewiadomo co si~ stalo. 

Powicsc kt6r~smy tutaj przytoczyli 1
) nic wytrzy

ma we wszystkich szczeg6lach krytyki, jcunakze mu
si bye w nicj wiele pra\Ydy. Ten Jordano\vski, z kucha
rza Radzicjowskich podko1norzy ksi~i~cy i starosta, 
musial troszk~ inaczej 'vygl'}:dac w rzeczywistosci. 
O:fiar tutaj za duzo, wojewodzanka za bardzo szpetna; 
ale nie 1nozna zaprzeczyc milosnego stosunku ksi~cia 
do \VOjewodzanlri, zwlaszcza gdy z kilku sp6lczcsnych 
zr6del wicsc nas otem samem dolatuje. Obyd,vaj ksi~
z~ta bywali \V Radziejowicach, obydwaj si\) l\ochali 
\Y woje\vodzancc; zt~d latwy sp6lczesnych wniosek, 
ze czaro,vac umiala, a gdy w niedlugim czasie po so
bic obydw~j bracia po1narli, legendy ludo\Ye, nie prze
bieraj~c pon1i~dzy poso bami th1maczenia tego natu
ralnego mozc wypadku, zacmily prawd~ cal~ kanw~ 
z1nysle11. Dose zc w kazdym razie Radzicjo,vicc smu
tn~ odcgraly rol~ w dziejach Mazo\vsza i zc Radzie
jowscy juz na pocz~tku zawodu s':vojego publicznego 
zle uprzcdznj~ 0 sobie. 

Bratem JeJdrzcja woje\vody plockiego, a stryjc1n Ka
tarzyny m6gl bye ksi~dz Jan z Radziejowa (jezeli tu
taj lusznic pl~ta Nie iecki Radziej6w z Radziejowi
cami), dominikan, dokt6r tcologii, dobrzc zasluzony 
swemu zakono,vi i prowiucyi, od r. 1505 biskup teodo
zyenski i sufragan gnicznien ki. K . Jan 'v r. 1510 jm 
nie zyl, gdyz w Gnieznie sufraganem byl: wtenczas Mi
kolaj bi kup naturyjski. 

Zygmunt Stary pozyczyl pieni~dzy u wojcwody plo
ckiego. PragnQ:C si~ z dlugu u'vo1nic, do brze bylo to juz 
po Smierci \VOjcwody, wypu ~cil dwomjego pOZOSt'llym 
synom, (trzccim byl 6w bezitnienny kanonik, ukt6rego 
Piotr z Macicje1n luzyli), przylegle dobra w okolicy Ra
dziejo,vic, to jc t mia teczko ~1 .. zczon6\v i ldlka \Vio-
ck. Dwaj ci bracia nazy,vali si~ Jan i Mikolaj, pra

'vo za' to za~ ttnvne zyskali przez l)rzy,vilej w roku 
1530 2). Jan 'vi~ksze n1ial nadanie jak brat, gdyz 
kr61 zobowi~zy,val si~ ze nikomu z l)Oddanych nie 
poz,voli Jana z tych maj~tnosci wykupic, a. nawet za 
siebie i za nast~pc6w swoich r~czyl, ze go nigdy nie 

u ksi~cia Janusza wymogla, ze dw6ch lotr6w z dworu · 
braterskiego, a mianowicie Piotra puszkarza i Macie-

1) Album litera.clde Wojcickiego, T. I. str. 31-37. 
2) Star. Polska, I .. 57 2. 

' .. ~ 

• 

• .. 



• 

• 

85 

wykupi~. Nie byl to wi~c wlasciwic zastaw, ale na
dane prawo :wlasnosci, zupelna darowizna, a raczcj 
powicdzmy len nose, gdyz lrr6l zrzekaj~c si~ wszelkich 
praw swoich do nadanych d6br, tytul \vlasnosci nic
wiadomo dla czcgo zachowywal dla sicbic, i zt~d Ra
dziejowscy zawsze si~ mieli tylko za dzicriawc6w 
mszczonowsldch. Taki im tytul nachnYano wsz~dzie 
po urz~dowych aktach. Zapcwne proccnta od poiy-
czonej surnmy, wzrastaj~c ci qglc, nadaniami pra
~a wJasnosci kazaly si~ l\r6lowi 'v~'viqzywac z dlu-
gu. !nne dobra Bonar oczyszczal i 'vykupywal; 
Mszczon6w zas poswi~cono, zdano na rzccz pry,va
tn~. Od tcgo czasu moina po,viedzicc .ic M ·zczon6'v 
stal si~ urz~dow~ stolic~ Radziejow kich. Zalo.iyli 
sobie tam grol>y rodzinne w koscicle para:fialnym i 
wszyscy si~ w nich chowali. Radziejowice, o mil~ od 
tego n1iasteczka odlcgle, z zamkicm swoim byly ich 
prywatnem micszkaniem. 

0 losach Jana trudno 'viedziec co dzi iaj; brat zas 
jego ~fikola.j wi~cej powazny 'v historyi. Nicsiecki 
zclaje si~ zc tutaj popl~tal dzicje rodziuy, tna albo
wiem dw6ch Mikolaj6w, jednego robi 'v r. 1544 wo
jcwod~ kujawskinl, drugiego zas nicco p6zni6j Ira ztc
lanem go tynskim. o,v wojewoda kujaw. ki nic byl to 
podobno Radzicjowski, ale Potulicld, co i sa1n Nie
siecki juz uwa.ial; zreszt(}: dla d·w6ch pokolcn tutaj 
niema micjsca, wyszlo zas juz 'vtcnczas ze zwycza
ju dw6ch syn6w jednem imienicm uazy,vac. Dlatego 
wypusciwszy z historyi Radziejowskich nicpoti~zebnc
go wtr(Jta, Mil{olaja wojc,vod~ kuja\vskicgo, zajmic
my si~ ~Iikolajem kasztelancm go tyli ld1n, a 'vojc
wodzicem plockim. Kasztclanem tym byl jui 'v roku 
1553, nie zas dopiero w r. 1562, jak to Tic iccki po
daje na zasadzie jakiegos Jn·zy\vil ju miasta krako\v
skiego; znajdowal si~ albowicm na 'vjczdzic do l{ra
ko,va kr61o,vej Katarzyny, trzcci6j iony Zygmunta 
Augusta, juz w roku 1553 jako kasztclan. Zona jego, 
z do1nu Dzialy:llska woje·wodzanka }>omorska, zbliiy
la i~ 'vtenczas do tronu, ldedy krolowcj podjQ!a si~ 
uczyc }JO polsku. Zygmunt August lubil oboje ka:
sztelail~ two, nu\vet trzymal i1n do chrztu malcgo y
na Janka. Zawdzi~czaj~c ,waine u~ lugi, cnot~, pil
nosc, taranie, roztropnosc, nie. kazitclnosc i "'ier
nosc kasztclana i zony,, kt6ra nie szcz~dzi{a zdrowia 
swego dla kr6lowej, wreszcie chc~c zobowi~zac sobie 
ich syn6w, Zygmunt August I)Ono,vil nadania ojca, 
nawet zdaje si~ ze je wi~cej rozszerzyt Podarowal im 
albowiem przywilejem z roku 1554 dobra mszczonow
skie ze wsiami, kt6re nast~pnie wylicza: Zator, Ram
pinos, Wiejca, Wilk6w, Glusk, Wola-Wilkowska i Ma-

la Wics, zastrzegaj~c z\vrot tycb d6br do Korony, po 
wyga~ni~ciu najd~l szcgo potomstwa Ra<i%icjowsldch 
w linii m~zldej. Ot6z widzimy ja,Ynic oln·e~lony sto
sunek lcnnosci. Poprzcdnio jc zczc przcd kilk~ Iaty Zy
gmunt Stary,ua j>rosbQ micszcznn tn ·zczono,vsldclt po. 
twierdzil w r. 154 6 w zu pclnoSci picrwotnc ich pra,~a. 1) 

Ale milno te 1v zystkie nndania, ni rzqd 'vidac gu
bil }{a ztclana gosty1t kicgo. hociai byl lnarszal
k!enl kr6le\v ldn1 i star ~tQ: sochaczcwsl<inl, zadluiyJ 
s1~ po u zy, tak dalccc, zc ldcdy mu iona tnnarla mu-
sial zastawiC Kampinos, Wicjc~ i drugicjeszczc ~woje 
dobra d\VOin Dzialyn~ kin1, J ano,vi 'vojc,vodzic i Micha
lo,vi podko1norzcmu chelmii1sldin, rodzony1n braciom 
zony. Zad1uiyr si~ im, zadluiyl' si<J tci innyn1, dlate
go wypuszczajqc sz,vagronl tc dobra 'v roku 15()2 • wk·ladal zaraz obo,vi~zck icby dluinik<hv splacali i 
wyliczal 'v akcic caly ich szcrcg. Sz,vagrowic micli 
~rzy.1nac tc d~bra az do czasu ldcdysyno,viejcgo, Jan 
1 Michal, doJd:JJ do polnoletnosci. Przcz ten czas 
micli 1vujo,vic l·iostrzcnc<hv iy,vic, odzicwac i I>ami~
tac o ,v. zcll ich potrzcbach. l'ro ldhvy ojcicc do po
Inocy tyn1 g!O\Vl1ym OIJiCkUnOlll dodal innych swycb 
pt:zyjaciot,jakoto k i~zy: '\Vojciccha ~ tnrozrcbskicgo, 
P1otra 1yszkowsl<icgo i Stauisla,va J{arnko,vsldcgo, 
s amych przy~ zlych bi lntpow. Przc,vyil<~ wydat
k6'v po\vinui byli placic opielnnlo,vic 'vycho,va{lcom. 
l{r61 zatwierdzil te uklady w pi~tck przcd ~w. Bar
tlomicjcm 1562 2

). l asztclan gostyl'1 ki poiyczal i 
kr6lo,vi. Dal n1u ra~ 10,000 zl., za co l<rol zasta.wcm 
n1u pu.~cil staro t,,vo socltaczcw ·Ide (31 sicrpnia 1562). 
P6zni(j 'v rok Zyg1nunt Augu t przcni6sl' ow dlug 
zc staro twa na clo 'vodnc we Wlocla\vku (al Jipca. 
1563). Dalcj dal }{asztchtno\vi libcrtacy~ od \Vszcl
kich ci~zar6\v na dorr1 \V M~zczono\vic; narc. ·xcie po
Z\volil mu za!oiyc tam i uposaiyc ~·zpitul 3). 

ic tych sto. unl 6\v fan1iljjnych , l<t6rcsmy tutaj 
'vymicnili, nic zna Nicsiccki, chociaz dzirjovis rotlzin 
zlachcckich. Po Mikolaju ka ·ztclanic gostyft5kim 

opuscil calc jcdno IJOli:olcuic. 
Janka. ·ltclanic go:tyn. ·ki \vychowal siQ na d\vorze 

Zyg1nunta .Augusta. Byl calc zycic tylko dzicriaw
c~ l{anlpino a i Will\O\va, jak si~ . am nazywal. Ka
tolik bardzo gorlhvy, nic ubiegal si~ za 'vielkosci~, mo .. 
.ie tez nic mial czasu ubicgac si (J o ni~, gdyi umarl do
, y c m.fodo, licz~c naj wi~cej lat czterdzicsci. Mamy 
pod r~k~ kopit~ jego testamentu, kt6ry przcd sam~t 

1) Star. Polska, T. I. str. 572. 
:z) Metr. ks. 96, str. 39. 
3
) 25 sicrpnia 1563. Hetr. ks. 96. str. (4, 154- i 166. 
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mierci~ spisal w Radziejowicach w rtoku 1593. Po
chowac si~ kazal w Mszczonowic~· .. ,w grobie przod-
k6w; na kosci6l parafialny n1szczonowski zapisai 
zlotych sto, zas na kaplic~ w kt6rej cia!a Radziejow
skich spoczywaly, a raczej dln ksi£dza, l{t6rego chcial 
zeby utrzymywano przy kaplicy, przcznaczyl dwiescie 
ziotych polskicb: by!a to tcdy novva fundacya. N a po
grzeb osobno zapisal zlp. ty i~c. Wyl(onawcan1i te
stamentu ustanowil Stanislawa z L~zcnic Gostom
skiego wojc,vod~ ra.,vskicgo, dal6j d'v6ch 1,rzcinskich, 
Hieronima czesnika sochaczewskicgo i Stanislawa 
starost~ ra,vsldcgo, wre zcie syno,vca wego rodzo
nego, pana Stanisla,va. ran Stanislt·nv byl pra'\YCID 
oczl{icm stryja. Osobno w testa.Incnci l .. ludl na nie
go obowi~zck, zeby dogl~dal wykonania 1)raw i zapi
s6w, osobno zapisy,val Inn 'vszystkic i'ncho1nosci 
w Radzicjo,vicach , za uczchve po lugi jcgo." Testa
ment pisal 'vidac na skonaniu, gdyz dato'\vany jest 
w okta,vQ Bozego Ciala przcd s,v. ,Jan In, a "\Y d'\va 
tygodnic p6zni6j, t. j. na d. 5 liiJCa 1593 r., juz d'vaj 
z wykonawc6w tej ostatniej 1Yoli tan~li w konsy
storzu warszawskim i testament 6'v zaoblatowali. 
Byli to IIicronin1 Trzcinski i Stanisla'v Radzi jo"\v
ski 1). 

Stani ·law pcwno 'vzi~l po stryju Radzicjowicc. Z tc
stamentu do,viadujcmy siEJ, zc byl syncm ]\iichala, 
o cz61n nic wic Nic iecl\i. ~Iichal tcu1nusial bye n1lod-.. 
szym bratc1n J ana, dzicrztnvcy Kan1piuosa i Wilko-
wa. Stani la\v mial i iostr~ ktora byla '\Y malzcn
stwic za l rz. B~ko"'skin1 podko1norzyn1 po1norsldm. 
Tak zwh1zalismy cal~ nic gcncaloo·iczn~ dzieclzic6w 
Radzicjo·wic, popl~tan~ zupclnic w Nic iecldm. 

Stani law ci~gle od r. 1601 'vyst~pujc na s'viat 
szlachccl\i,jako staro tasochaczc'Y ,ki byl juz obrany 
wtcdy dcputatcm do korrektury pr[nv. "'\V r. 1603 jest 
starost~ bialsldm, zape,vne takze 'v Ila,vskiem. Znaj
dujcmy potcm o niln wzn1iank~ jnko o dobroczyn
cy swicio spalonego pod pano,vanictn Zygmun
ta kosciola do1ninikanskiego "r ochucze'\Yic; znu
czne czynil jalmuzny na oduo~vicnic lcosciola i kla
sztoru r6zne1ni czasy, nareszcie 1Y roku 1610 dal sto 
zlotych na. zy,ynosc dla zgTomadzcnia 2

). W r. 1613 
wyjczdzal za granic~, przynajmniej n1yslal '\ryjezdzac, 
gdy scjm 'vt2dy zatwierdzil jalro za tepee jego na 
starostwie, czylina surrogatora, Jana Mikolajo,vskie
go podczaszego sochaczewskiego 3). Radziejo\vski juz 

1) Akta l\onsystorza 'varsza"-skiego. 
2

) Pami~tnik rei. moral. T. V. str. 119. 
3) Konstytucye. · · 
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byi pod6wczas kasztelanem r awskim, w lat zas pi~c 
potem, w r. 1618, jest wojewod~ rawskim. Starostwo 
grodowe nic godzilo si~ z 'voje,v6dztwem, ztfbd w exor
bitancyach sejmu z r. 1623 szlachta sl\ariyla si~ na 
to naduzycie prawa i chciala R adziejo,vsl\icgo pozba
wic starostwa 1). To bylo najpr~dzej powodem, ze 
w r. 1627 przcsiadl si~ Radziejowsli:i na wojcw6dztwo 
l~czyckie, nietylko albowicm bylo to krzcslo o wiele 
"ryi sze, ale m6gl przy niem 2ostac si~ i na starostwie 
sochacze'\v ·Idem, kt6rc juz w inn em lczalo woje
'v6dztwie. Zdaje si~ ze pobozny byl, ldcdy tak opie
kowal si~ doiniuikanaini '\V Sochaczewic, a jednak nic 
placil dzicsiQcin do stolu biskupiego z grunt6w staro
scinskicb, o co byl pozywany przed sqd biskupi po
znanski w r. 1619 2

). Znajdowal si~ podobno na tym 
ostatniin scj1nie warsza 'vskim, po kt6rym zaraz uma.rl 
ki--61 Zyg1nunt III. To pewna, ze po scjtnic, kiedy 
kr6l zuj~l si~ s~d[uni, juz po ~hvi~tach '\Viclkanocnych, 
ostatui~ ~pr[nv~ kt6r~ s~dzil, byla sprawa 'vojewo
dy. I{anclcrz Radziwill, kt6ry o te1n 1n6,vi, nie opo
wiada jaka to byla spra,va (21 kwietnia 1632 roku). 
Przed snn1~ s1niercit1 pan k~ radzil z })any wojewo
da i zcdl z scnatu do kr6lcv•icz6"·, zeby I)icchot~ "·~
giersk~ i jazdca niemieck~ pozwolili pod poslu zenstwo 
i ordynans marszalka kor. (29 lnvietnia). Od 1 maja 
juz w bczkrolcwiu radzil z pany pod 1n·zc,vodnictwem 
prymasn; na prozb~ tez jego nie od "t~pil ciala kr6le"r_ 
skiego i ci~gle rezyclo,val w ''r ar za,vic. Na korona
cyi, kt6ra pote1n na t~pila, byl '\Yyznaczony z enatu 
do ·~dzcnia cxorbitancyj, na elekcyi do uspokojenia 
tau6w. Znajdo,Yal i~ i na koronacyi \Vladyslawa IV 

w Krako"'ie, po kt6rej razen1 z kanclcrzem lite1vskim 
Radzi,villcin po lughval kr6lO\Yi przy wkladaniu ka
pelusza karclynalskiego na Jann. Olbrachta biskupa 
krak., kr6lc,vicza. Kiedy na rynku l{rako,vsldm stoli
ca lu·6lo,vi hold wykonywala, wojewoua l~czycki ni6sl 
bcrlo. Wspo1ninajf! pot61n zr6dla o 'vasni jcgo z Wo
luchinl kasztclnnen1 1nalogo. kim, kt6r~ kr61 uspo
koil (1 marca 1635) w \Var~za\vie, 'Ysr6d. ~dow·. Bra{ 
dalej udzial woje,Yoda 'v ukladach z l\1oskwt}, ku cze .. 
mu car przyslal 'valne posclst,Yo, '\V skutku ostatniej 
'\Yojny smolci1 ·kiej. Bylo to ono poselnt,vo, kt6rc przy
bylo upon1inac i~ o zwr6cenie dyplomatu elckcyi 
'Vladysla" ·a lHt cara. Ledw'ie si~ to skonczylo, kr6l 
na radzie pry"ratnej, na kt6r~ 'YeZ'\\"al okolo trzydzie
stu senator6w, podni6s1 spraw~ o swoje ma!zcnstwo 

1) Nicmcewicz, Zbi6r pami~tnik6w o dawnej . Polsce, 
T. VI. str. 422, wydanie Bobro,vicza. 

2) Akta konsystorza warsza:wskiego. 
• 
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z Angielk~ wdow~ po kr6lu czeskim, palatynie Renu. 
Rzecz ta poruszylacalysenat, kt6ry glosowal przeciw 
malienstwu, a kazdy mial sobie za powinnosc ostrze
gac kr6la, uwazaj~c to za krok patryotyczny. Tymcza
sem obecny w Warszawie wda l~czycki nic gloso-
wal wcale. Kanclcrz Radziwill, \vspominajqc o te1n i 
o 'vielu innycb, co nie glosowali, piszc: , Niewic1n czc
nlu na rad~ nie przyszli, do ktorych tez l{r6l ani po
sylal, zdania ich si~ wypytuj~c, jako posyial do wo-
jcwody belzkiego i marszalka nad,vorncgo koronne
go, kt6rzy obyd,vaj na podagr~ chorzy w don1u si~ za
trzynlali. ' Okolicznosc ta nie s\viadczylaby wiele 
o dobrych stosunkach ln·6la do wojc\vody 1eczyckie
go, gdyby nie przyszlo pos~dzac tutaj po 1)rostu o ka
prys pana i nic wi~cej. Radzicjowski tcgoi roku, 
3go maja, ilnienie1n rplitcj zrqn~zysi~gal u sw. J ana 
\V "'\Varsza,yie poselst\YU moskic\vskicmu, zc dyplom 
elekcyi na carst,vo nie nalazl siQ w archi\vach i ze 
w t61n niema zn.dnego udania 1). 

Wojewoda leczycki dwa razy si~ zenil: raz z I~ata.
rzyn~ Sobiesl\Q;, sla\rnego 'vojo\vnika Marka \vojc\vo
dy lubelsldego c6rl{q, i z ni~ Inial d\v6ch syn6w, Mi
kolaja i Hieronilua oraz c6rk~ Eulalic1 Eleonore; drugi 
raz z Krystyn~ SapiezanJr~, cork~ tal{iC s]'a,vncgo wo
jo"'nika na Mosk\vie za Sa1nozwanc6\Y, starosty u~'via
ckiego, z Wejher6wny '\vojewodzanl\i cheln1inskh~j. 
Druga ta zona juz przezy!a 'voje\vod~. 

Oboje ci 1)anstwo mieli zaszczyt 'v progach swoicb, 
to jest 'v zamku radziejowskim, spotykac wysokich 
gosci. l{iedy kr6l wreszcie przcni6sl mysl swojg ku 
Cecylii Renucie, siostrze cesarskicj, i nastf!pic mialo 
"resele w War zawie, z mlod~ arcyksi~zniczk~ uadje
cllala Klaudya Florentyna, przedtem wdo\Ya po ksieciu 
urbinackim, a nast~pnie zona Leopolda arcy-ksi~cia 
tyrolskiego. Caly miesi~c byly uroczystosci w War
szawie. Wreszcic zabrala si§ arcy-ksiQzna l{lau<lya 
do powrotu. W ojc'\voda korzystal z okolicznosci i po
tra:fil j~ nam6wic ze drog~ obr6cila na trakt inszy ja
kim jechala do Warszawy i obiccala od,vidziec Ra
dziejowice. W istocie arcy-ksi~zna, dobrze od kr6la 
udarowana, ze 'vszystkiemi kt6rzy na jej uslugach 
byli, (gdyz od najmniejszego do naj,Yi(Jkszego bogate
mi lai1cuszkami, klejnotami it. }J. kr6l, kontent z mlo
dej zony, obsypy\val Niemc6w), ruszyla z 'Varsza
wy z calym dworcm swoim na noc do Radziejowic (26 
'Yrzesnia 1637 r.). Towarzyszyl arcy-ksi~znic ksif1dZ 
~Iaksymilian Eisenreich, jezuita bawarski, kt6ry po-

1
) Pami~tnik A.lbr. Stan. Radziwilla, T. I, str. 10-360 

w r6znych miejscach. 

przednio przyjechal do Polski nawidzicc ~ iostr~ swoj~ 
rodzonq, lrsi~zn~ Ra.dziwillowQ, ]{anclcrzyn~ litc\v
sk~. Oclprowadzn.li arcy-ksiEJzn~ ni do Radzi~jowic 
kr61 Wladysiaw z n1lod~ 1nalzonkn.. Za nicmi orszak , . .., 
S\VICtny, \V ktor r1n Z[t})CWllC znn.jdo,vnl Si<J i kanclcrz 
litc\v ld, bo nan1 o t)rch szczcgola.ch donosi. Caly 
nast~pny dz:ien zcszcdl w Rad~i jo,vicach przy Inu
zyce ~ taiicach \YCsolo, , i dopicro trzcciego duia, nr
cy-kbifiua ku granicy nicmiccl iej, a l\r6lcstwo ku 
W arsza"'ic si~ uclali. 1). 

.To }>ier,vszc na:~vidziny majcstatu u Radzicjo\Yskich: 
b fclZiC ich jCSZCZC 1Yi gcej. 

Wojc\voda l~czycld, jakby czckaJ tylko na ostatni 
ten zuszczyt, co Inial spotkuc go w ~yciu utnarl ku , . , 
konco\VI tcgoz 1637 roku \V kilka 1nicsi~cy. Prxcd 
samfl ~mierci~ dostal starost,vo Jonliyll, 'ldc, kt6rc 
otrzynu1l po nim zaraz bczposrcdnio 1nlodszy syn 
rlicl:ouiln. Innc urze~ly 'Yojc,vouy poszly 'V podzial 
ponu~clzy obcych 2

). Zona \VUO\va Sapiczanka poshla 
poteu1 za ICrzy ztofa GQbickiego podstolcgo koron., 
a. poznicj cokohvick kasztclana. gnicznieftskicgo. Wc
selc odbylo si~ ,,z \Yiclk~ pompQ:, 'v 'Varbza,vic na, 
d'vorzc 24 listo}Htda 1639 r. 3

) . U6r1\Q jcdyn~ 11ie 
'vicmy czy ,yoje\Youa przei)l, ale pr%riyl xi~cia, Pa
wla i~zczyckiego ka. '%tclana sicrpskicgo, o lat szcsc 
przynnjnnliej, ryccrskicgo IU<Jia i arcy gorli\vcgo lnl.
tolika, }{tory si~ pier\vszy z rodziny szczerzc z ko
sciolcin pojednal. 

Historyu ~fikolaja, starszego syna w·ojcwody Jc
czyckiego, malo jest znajoma. Byl \V roku 1648 ka
sztelancln l~czyckhn. Ozcnil sig z Agnic,·zk~ Plich
ciankf1, c6rkC1 \Valcntcgo kasztelanara\v ldcgo, i umarl 
bezpotomny, kiedy i gdzie? nie\viado1no. 

Dalcko 'vaznicjsza jest historya 1nlod ·zego brata 
Hieronin1a, ktory z burzlhvosci charaktcru slyn(!l i zo
stawil po sobie niccne wspomnicnic. 0 nin1 to zapcwne 
opowiada kunclerz Ra.dzi\vill, jako ra~ 'v czasic scj
mu w '\Varsza,vie powadzil si~ na obirdzic u drugiego 
Radzhvilla \Yojc\vody "rilcf1skjego (30 liilCa 1634 r.) 
z Danilo,viczcm \vojc\vodzicem rusl{im. Z malej po
szlo im rzcczy i Zc raz , za lby i czupryny r\vac si~ 
pocz~li, 'tak dalccc ic obyd,va pie5cianli si~ potlukli 
i lysiny obaj do tali.· Byloby nic1nalo kr\vi rozlania 
od nadchodzqccj z obu stron czeladzi, gdyby przcd; 
ni~ drz\Yi nic zamkniQtO. Cala jedna.k iz bn. blyszcza
la si~ od dobytych sza.bel. W oje\voda gospodarz za-

1) Pami~tnik AI. Stan. Radziwilla, I. 360. 
2) Pam. Al. Stan. Radz. L 366. 
3) Pam. Radz. I. 431. 
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J>Olliegl da1szemu zgorszeniu, wadz~cych si~ poskro
mil i rozjechali si~ po przyjacielsl{u 1). 

Historya jednak burzliwego mlokosa, kt6ry do p6-
znej starosci zachowal wielk~ lekkomyslnosc i pr6-
znosc, nienalezy juz do Rudziejowic; m6wic 0 tern WY
pada obszernie w historyi rplitej. Dlatego pominmy 
te stosunld, a wspon1nijmy o tern, co rzeczy naszej 
blizsze. 

Drugie nawidziny kr6lewskie Radziejo,vic odbyly 
si~ za tego Hieronima, wtedy jeszcze tylko starosty 
lomzynskiego. Kr61 Wladyslaw z zon~ i d"'oma brac
mi, Jancm l{azmirzemi Karolem Ferdynandem bisku
lem plockim, odpro\vadzaj~c siostr~ swoj~ Ann~, wy
dan~ za Filipa neuburgskiego, przybyli tutaj dnia 30 
czerwca 1642, gdzie ich wszystkich gospodarz uro
czyscie podejmo\val. T~raz~ byli goscie tylko w prze
jezdzic, i mlody n1alzonek, nie zanocowawszy na,vet, 
puscil siEJ w dalsz~ drog~ ,z podziwieniem wszyst-
kich." :Ze wlasnie wojna bylaw Niemczech, zt:td prze
jazd niebardzo bezpieczny; to nawet bylo powodem 
starszemu kr6le"riczowi, J ano\vi l{azmirzowi, ze nie 
odprowadzal siostry do Neuburga, tak jak sobie tego 
pierwotnie zyczyl 2). 

Radziejowski 'viele so bie cenil takie od,vidziny 
i przechwala! si~ z tego; kazal sporz1tdzic tablic~ 
marmuro"r~ i na niej wyryc ilniona kr616w i l{r6lo
wych, kt6rych w Radziejowicach i ojciec i on sam po
dejmowali. Przejezdzaj~cym przez jego strony cudzo
ziemcom, Jrt6rych SCi~gal do Zillnku, tlnmaczyl S\VOje 
wysbl ic poiozenie " ' s"'iecie pol kim i poknzywal na 
marmuro\v~ tablic~. A slyn~l w istocie z goscinno
sci. Laboureur, kt6ry utrzymywal dziennik pobytu 
w Polsce IJani mar~zalko\vej de Guebriant, opo\viada, 
ze gdy od\viclzal Radziejo,vice z ziomkami, nigdzie 
tyle nie pili jak w do1nu Radziejo\vsldcgo, sla\vnynl 
na cal~ PolskfJ przez S\Yoj~ goscinnosc. 

Mamy obszcrniej ... zy nieco od dw6cl1 poprzednich 
opis tych jui trzecich odvvidzin Radziejo"'ic, nie ma-
jestatycznych wprawdzie, ale zaw ze "'spanialych i 
historycznycb. Pani n1arszalkowa w po\vrocie do 
Francyi, jak poprzednio arcy-k i~zna l{laudya i pala
tynostwo Renu, przyjechala do Radziejo"'ic. Miala 
prywatnic do yc, to jest w malen1 to,varzystwie po
dr6znem, odwidziec pana Hieronima; ale niechcf!CY 
sprawila mu mil~ niespodziank~. Do Falent albowiem, 
gdzie nocowala, (10 kwietnia 1646) przyjecbali rano, 
wlasnie wtenczas gdy si~ zabierala do drogi, ksi~z~ 

1) Pam. Radziwilla. rr'. I. str. 218. 
2) Pam. Radziwilla. T. II, str. 7 a. 

Janusz Radziwill podkomorzy litewski, ten sam co 
potem, hetman em b~d~c, Litw~ w r~ce wydal Szwed om; 
dalej Sluszka podskarbi litewski, margrabia Afyszkow
ski zion~ i synemz pierwszego malzenst,va, w towarzy
stwie wielu szlr..chty. Przyjechali z czulosci na drugie 
pozegnanie i postanowilij~ wszyscy odprowadzic az do 
Radziejowic, jako ostatniego kresu, do kt6rego za
wsze zmierzaly przejazdzki z Warszawy. Radziwill 
przywi6zl z sob~ pelnf!: karet~ muzykant6w, ktorzy 
graj~c na S\voich instrumentach wjechali do Falent., 
daj~c znac ze na swietn~ zabaw~ si~ zanosi. Powi~
kszony orszak podr6zny ruszyl dalej do Radziejo
wic, wsr6d ci~glych pustot wesoh~j mlodzi; panowie 
uganiali siEJ konno, wymijali jeden drugiego, strze
lali z ~uk6w na wiatr, albo do czapek. Dobre 4 mile 
polskie, co na francuzkich 8 zeszlo, bylo z Falent do 
Radziejowic. Skoro si~ do zamku podr6ini zbliiyli, 
trzydziestu dworzan Radziejowsl{iego, przybranycb 
w zalob~, niewiadomo dlaczego, zajechalo im dro
g~ z oswiadczeniem, ze dziedzic z niecierpliwosci~ 
oezekuje pani marszalkowej. Gdy wysiadla, kazal 
j~ pozdrowic wystrzalem z dwudziestu harmat i za
prowadzil do komnat umyslnie juz na to przygotowa
nych. Przy pani de Guebriant i nam wolno b~dzie 
spojrzec we '"nfJtrze palacu, w kt6resmy dot~d nie 
zagl~dali. 'frudno nam tylko objasnic czy zamek ra
dziejowicki pochodzit jeszcze z mazowiecldch'czas6w, 
czy juz z polsl{ich. 

Kiedy wypocz~la pani de Guebriant, Rudziejowski o
prowadzal j~ po swoim palacu, jakby po jakiej osobli
wosci. Bylto jednak dom, nie palac, jak go nazywaLa
boureur, prawda ze 1Ji§kny i regularny. Skladala goal~ 
bowiem znaczna w srodku budowa,z dwiema obszernemi 
officynami, kt6redosc zawieraly pomieszkania; wszyst
ko to bylo z kamienia i z cegly , co nie jest pospolit~ rze
cz~ w Polsce, ' dodaje Laboureur. Po tern zaprowadzil' 
marszalkow~ do ogrodu; byJ i ogr6d dosyc rozlegly, 
wesoly i ozdobiony w to wszystko co si§ oczo1n podobac 
moze. Z jcdnej albowiem strony byly tam wody, z drY
giej k'viaty, szpalery, drzewa i altany czy domlri, 
a jak Laboureur nazywa, gabinety, kt6re luzyly do 
r6znych potrzeb i rozrywek, do odpoczynku i do bi
lardu, do innych gier, a nawet kazdy z tych domk6w 
miaJ: ponad . ob~ pi~tro mieszkalne. Za ogrodem roz
ci~gal siEJ zwierzyniec, przez srodek kt6rego prowa
dzila ulica i daleki po niej widok od wejscia do ogro
du a nawet i podw6rza, kt6ry gin~l gdzies na mura
wie, cbyba ze przebiegaj~c wskr6s, wstrzymal oko 
zwierz jaki dziki, , co si~ nam samym nieraz trafilo," 
m6wi Laboureur. Zwierzyniec byl cz~sci~ oparka-
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niony, cz~sci~ okolcowany sosnin~, jak \Vszystkie 
w Polsce zan1l{ni~cia; plyn~l wsr6d niego strumyk, co 
kanalom ogrodowym dostarczal wody i wpadal,.vstaw 
wiell{i kwadratowy, oblewaj~cy zatnek z jcdn6j stro-
ny. Mile to \VSzystko spra\vialo oku \Vrazenie. w srod 
stawu lezal do1n okr~gly czy li wieza, kt6r~ otaczaly 
zewsz'td gol~bniki. Czasem w tyrrt domku rozwescla
lo sit} towarzystwo radziejowickie. Przed ta,vem plac 
wielki owalny; z jednej strony jego \vnijscic do 'vio
ski, z drugit~j do palacu. 

Pani marszalkowa stala w apartan1encie zlozonym 
z czt6rech wielkich pokojow, wspaniale obitych. Sto
ly i szafy "' nich przyozdobione niemal~ liczb~ sztuk 
bursztynowych, zlotych i srebrnych i w kilka nie-

. zmiernych zcgar6w, w kt6rych si~ kochala szlachta 
polska. 

Gdy nadszedl czas wieczerzy, bo z poludnia sta
n~la pani marszalkowa w Radziejowicach, zastawio
no st6l wielKi kwadratowy na os6b cztcrdziesci, bo tyle 
bylo gosci. 'ralerze i pohniski, ze srebra ulane, staly 
jedne na drugich i nic tkni~to si~ nawet \VSpanialego 
kredensu, takze, jak widac bylo, pelnego sreber. Drugic 
danie ~ylo r6wniez wspaniale jak ph~r,vsze; wety 
skladaly si~ z suchych konfitur wszelkiego rodzaju, 
podawanych na tacach z{ocistycl1. Picia oczywiscie 
bylo co niemiara. ,Mieszkancy l\raju nierodz~ccgo 
wina, mnie1naj~ iz nie mog~ dobrze przyj~c przyjacie
la, jezeli nie str\voni~ dla niego najdrozszego, jakit~tn 
jest WfJgierskie. Niemasz tez banldetu, w kt6rymby 
wino nie kosztowalo wi~cej jak jadlo,' m6wi Labou
reur; a chociai Po lacy czynili co mogli; zeby Francuz6w 
upoic, przy nieustannem brzmieniu muzyki, , wyszli
smy, powiada znowu, z tej utarczki obronn~ r~k~." 
Radziwill musial wyznac ze Francuzi, chociaz nie s~ 
p6lnocnym ludem, a z tego powodu mniej na,vyldi do 
zbytecznego picia, przeciez przez grzecznosc nie u
st~powali nikomu. 

. Marszalkowa miala przy sobie syno,vic~ s\voj~, 
pann~ de Guebriant, do kt6rej jeszcze w Warszawie 
zacz~l smalic cholewki Sluszka podskarbi litewski, 
ten sam, z l{torego siostr~, \vdow~ po Kazanowskim, 
zn6w p6zniej Radziejowski si~ ozenil. Panom na
szym chcialo si~ jeszcze tanecznej hulanki i dlatego 
po kolacyi, odprowadziwszy marszalkow~ do jcj poko
j6w, prosili j~ aby pozwolila synowicy zabawic si~ 
tance1n. Pozwolila; zaczem wszyscy Francuzi zcszli 
do komnaty ba.lowej. Naj\vi~cej popisywal si~ Radziwill, 
i ze wszystkich tancerzy chwalili cudzoziemcy tego 
najglosniej. Jak kto chcial ksi~~ tanczyl, po polsku, 

po wlosku i po francuzku. Bal skonczy~· si~ dopi6ro. 
po p6lnocy. 

Nazajutrz 12go kwietnia mar zall\O\Vc.t zabicr, lo; 
si~ do dDJlszcj drogi. Wysluchala n1szy, pot61n j~ 
wspaniale tral{towal Rndziejo\v ld. Na t~powaly upo
minki: daro,val jcj pi~knego konin, tnrecldego tarn,nto
watego Radziwill:, kt6ry Si(j niezrnicrnic podoba.l E ran .. 
cuzom ze swojej w:spnnialosci, zucnosci · odwngi. '\\' zi~l 
potc1n poz6r z tego, ie pano,vie 1no\vili o chustkach, 
jakich pospolicie uzywaj~, po \vi~l szcj cz~sci ba'v lnia
nych, z haftetn turccld1n, zloty1n, sr brnyn1 lub jc}d\va
bnyn1, i rzeld: do marszall o\vcj ze chcc j6j dn.c na pa
mi~tk~ chu tk~, kt6r~ hafto,vaJa 1nu zona Ilina ~1o
hylunka ho. podar6wna 'voloska, 'vyszyt~~ 'v in1iona 
i herby. J akoz zaraz poszedl po O\V~ chustk~ do swe
go 11okoju i wkr6tce j~ przyslal przez 1nalcgo ln1rla 
tatarskiogo, na bardzo pi~kny1n persldtn kobiercu, 
kt6ry mar~zalko,va takic l)rzyj ~c 1n usiaht. 

Po obirdzic pozcgnaluy1n je .. zcze pijatyka, w lt6r~j 
rej \viedli luszka z Radzi \villem. , a 'v iadanc1n do
konac na chcieli, piszc Laboureur, ale bczskutccznic;, 
podobniei o tnilc od Radbicjo,vic, dok~d odpro,vadzali 
orszak poselski jui IUt ostutnic poicgnanic. lnszce 
markotno by to cokohviek na sercu. Prosil o r~kQ panny 

• 

d~ Gucbriant przcz kr6la; siostra, jego paui ICazanow-
ska, niez1nicrnie rada byta tcmu nutlzeflst,vu. Ale pani 
marszalko\va \V W arsza\vie jeszczc odpowicdziaia lrr6-
lowi i obojgu l{azano,vskirn, ze uie mozc przystac na ten 
projekt bez poz\volcnia ~larya Luchviki, kt6r6j panna de 
Guebriant byla dan1~ d\vorsk~; robila przeciez S!usz
ce nadziejc. Zdaje si~ ze byla to grzcczna od1nowa, gdyz 
co mogla mil~c przcciw malzcnst,vu Marya I.Judwika? i 
dlaczcg6z kr6l nie prosil zony o r~l{~ panny dla luszki? 
Wyprawa do Radziejowic rna gl6,vnie roinanso\vy 
charakter. Starosta lomzynski byl l{rajczy1n kr6lo
wej, \vi~c n1ial u nicj 'vzgl~dy i znajdo,va.f do nicj bar
dzo latwy przyst~p. Przyjnluj~cinarsza!kow~ u sicbie, 
bral kr6lo\v~ za scree, bo MaryaLudwika wielc byla 
winna pani de Guebriant, a Slu zka znowu goni! za 
pann~ az do Radziejowic. Spodziewal si~ dojsc swego 
zamiaru i bylby przyjechal do Francyi \VS paniale, jak 
t 0 Polacy }JOd6wczas jezdzic przywykli po s'viecie, 
b o za jednego z najbogatszych pan6\v uchodzil', ale 
niewczesn~ smierc panny de Guebriant przerwalajego 
zamysly. 1

) 

W lat szesc potem niespelna, wyrok marszalka kor. 
pozbawil wielkicgo pana z Radziejowic czci i urz'J-

1) J. U. Niemcewicz, Zbi6r pami~tnik6w o dawnej Pol
sce, wyd. lipskie, T. IV. str. 179-182. 
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~ow. Starostwa kr61 natychmiast porozdawal, z do- cz~ly si~ kwasy pomi~dzy nim a 1rr6lem. Do tego 
brami zas nie wiemy co si~ staJo; ulegly najpr~dzej przyczyniala si~ i sprawa o Radziejowice. Prymas, 
konfiskacie i w drugie przeszly r~ce. Radziejowski, jak si~ zdaje, nie chcial ust~powac z tej posiadlosci, Ra
nawet powr6ciwszy do czci pod koniec panowania Ja- dziejowski zas przez krola nalegal nato aby ust~pil 
na l{azmirza, nie musial przyjsc do Radziejowic, gdy i prawa swoje sprzedal. Olszowski upieral si~ przez 
za l\r6la Michala w calej tej okolicy 'vladali jeszcze powag~ swojego urz~du i zt~d, ze lubil Radziejowice; 
Prussowie Olszowscy. Tak Wilk6w, Sowi<b Wol~ i Gro- nie trzymal ich albo\viem dla dochod6w,; gdyz nie
chol~ w staroshvie l{ampinosl{iem posiadal Hieronim wielkie przynosily, ale dla prostej przyjemnosci. Zo
Olszowski starosta wielunski, nawet uzyskal pozwo- stawszy nawet prymasem, nie zamienil na Skiernie
lenie kr6lewskie d6br tych nainnego ust~pic (1672r.). wice Radziejowic i ci~gle rad tutaj przemieszkiwal. 
Tak w Radziejowicach wlada:t ks. J ~drzej Olszo"rski, Radziejowski 1nlody jednoczesnie staral si~ o Tyniec, 
biskup chelminsl\i, l)Odkanclerzy koronny, brat ro- kt6ry posiadal czasowo ka,valer maltanski Hiero
dzony starosty vtticlunskiego. Radziejowice byly na- nim Luhomirski. Prymasa gniewala i ta pretensya, 
wet ulubion~ stolic~ podkanclerzego. Rodzin~ mial moze dlatego, ze juz niepokoil si~ mocno z powodu 
daleko od Warsznwy, bo az w sieradzkiem i wielun- Radziejowic,. Wolalby utrzymac przy opactwie ty
sl{iem, i bisl{upst"ro talcie daleko; w Radziejo,vicacb nieckie1n Lubomirskiego, a chociaz kr61 powiadal 
zatem oddychal wiejski61n powictrzem. Wybiegnl tutaj ze kawalerowie maltanscy professowie nie maj~ pra
raz wraz ze stolicy, zwlaszcza w chwilach kiedy l{r6la wa posiadac beneficy6w swieckich, jednak prymas 
nie by~o w Warsza,vie. Zt~d nn,vet, z Radziejowic, wskazY'val na fakta, ze lubo prawo bylo wyrazne, 
wybral si~ na wojn~ tureck~. Kr6l pojcchal naprz6d, w Polsce, naduzyciem czy umyslnie,piastowali nietylko 
a w dwa dni za niin opu~cil War zaw~ podkanclerzy, ducho,vne ale i SY\7ieckie zupelnie dostojenstwa, to 
(4 \vrzesnia 1673 r.) zeby m6gl zan1ieszl{ac ldlka nie- jest chcial utrzymac si~ przy Radziejowicach i Lubo
dzicl w Radziejo,vicach i przygoto,vac si~ w drogfJ. 1) mil1Skicgo za kar~ dla mlodego kortezana chcial 

Czcmu Ilieronhn Radzicjo,vski, 'vr6ci,vszy do Pol- utrzymac przy opactwie tynieckiem. 
ski, nic 'NY kupil zaraz od nowych posiadaczy d6br Zdaje si~ ze posrednikiem, co zgod~·przyni6sl zwa-
swoich, a szczeg6lnh~j Radziejowic~ czy nie n1ial pie- snionym stronom, byl ks. Buzenski regent kancella
ni~dzy, czyli ma1o czasu, gdy zaraz wyjcchal V"Y' posel- ryi kor., ten co napisal zywoty arcybiskup6w gnie
stwie do 1,urcyi? 'viedziec trudno. Nie dlugo potem i znienskich. Olszo,vski byl z nim dobrze,jak z dawnym 
smicrc nadeszla. Powjnnosc ojca, spclnil syn jego podwladnym i przyjacielem. Zn~kany widac natr§t
Michaf. Ale i Micbalowi pon1ogly wielce okolicznosci. stwem, w jednyrrt z list6'v do niego pisze pod d. 4 kwiet. 

Hieroniln byl cioteczno-rodzonym brutem Jana So- 1675 ze Skierniewic, .ieniczego wi~cej sobie nie zyczy 
biesl\:iego, gdyz rodzil si~ jak po,vicdzielisn1y, z Sobie- jak tego, by dorobiwszy si~maj~tku,m6gl: Radziejowski 

• 

skiej, c6rl{i Marka. Syn Hieronin1a byl tedy bratan- odkupic Radziejowice, z kt6rych wyznaje ze nien1a 
kie1n het1nana, kt6ry "'~t~piwszy na tron odznaczyl iadnego dochodtl (nihil optabilius mihi, qua1n ut auc
si~ bardzo nel)otyzn1c1n, to jest milo sci~ dla swoich. tiore fortuna, possessor Radziejo,vicios a me reduciat, · 
Michal Raclziejow .. Jri lU'6sl przy kr6lu bardzo "rysoko jezeli tutaj dobrzc domysla1ny si<a Radziejo,vskiego 
i bardzo pr~dko. Jcszcze to dopicro za,v6d sw6j roz- 'v "ryrazie l)Ossessor). Pisze dah~j ze i przeciw stara
poczynal, i 01Jr6cz prelatur i kanonij nic nie mial, ajuz niom si~ 1nlodego kortczana o Tyniec n i e mialby nic 
t~sl{nit po Radziejo,vicach przcz pych~ i dum~ rodo- do powiedzenia,jezeliby pi~cioletni czas, nakt6ry opac
Wfb i chciaJ: si~ co najpr~dzej ujrzcc panem w posr6d t'vo dano Lubomirskirn, 'vyszedl. Bolesnie mu tylko 
zamku przodk6w. Kr6l popieral pretensye n1lodego li, ze kr6l nic 111u nie oclpowiedzial na,vet na list nie 
bratanka tak gor~co i natarczywie, ai obrazal ludzi. prywatny jl1Z, ale w sprawachrplitej pisany, tak trak
Olszowskicgo, koronatora swojego, kr6l zrobil pry- to,vac albo,viein nie godz:lo si~ arcybiskupa. "Instan
masem, to jest dal mu pewne blaski majestatu, a je- tiis 1nolestus esse nolo, ' m6wi, to jest na ci~gle naga
dnak chcia{ ieby Olszowski klanial' si~ Radziejo\v- bania nie mog~ bye oboj~tnym, s!owa te stosuj~c do " 
skiemu. Prymas bardzo wysoko nosil S\YOj~ inful~ spra,vy o Radziejowice. 1

) W miesi~c potem prymas 
i dbal ogromnie o utrzymanie dostojenstwa arcybi- pisa!do Wicherta rezydenta brandeburgskiego w spra- . 
skupiego; zt~d zaraz w pocz~tkach panowania za- wach dotycz~cych rplitej, ale jeszcze z Radziejowic. z) 

1) Mich. Balinski ego i .Ambr. Grabowskiego Spominki 1) Zaluski Epistolae hist. faruil. T. I, str. 651. 
ojczyste T. ll, str. 252. 2) 4go maja 1675, ta!Me str. 655. 
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Koniec ·konc6w, mlody Radziejowski odzyskal wlo

sci swoich przodk6w, w ci~gu tych kilku lat kt6re 
nast~pily. Nie mozemy wskazac pewnej daty, ale s~ 
tego niejak~ wskaz6wk~ przywileje jal<ie otrzytnal od 
kr6la. Zostawszy biskupem warmiliskin1, \Vyjcdnal 
sobie na pierwszyn1 sejmie grodzienskim, odbytym 
w r. 1677-8, odnowienie pra,va lennego na M zczo-
n6w i wies Zator z w6jtostwami, w ziemi sochaczew
skiej, jakie dawniej dla Radziejowskich sluzylo. Kr6l 
nadawal mu to prawo za ,})rzyslug~ i zdro,via strat~ 
w legacyi u Porty ottomanskiej" ojca i za jego wlasne 
zaslugi; robil to zas ,dla pa1ui~ci i starozytnego do .. 
mu ozdoby." Dobra te Radziejo'v ·Idm na lennosc wie
czn~, in feud urn perpetuurn, nadanc i su1nm~ 2000 czer. 
zlotych i 300 zlp. obci~zone, a przez uic zcz~sliwy 
zbieg okolicznosci odpadle, ,,fatali quadam reru1n 
vicissitudine," przy1vr6cone nie zostaly sam emu no
minatowi, ale cah~j rodzinie Radziejowskich. 1

) 

Trzeba bylo "'ytlumaczyc blizej to prawo rodziny, 
biskup byl albowiem ostatnitn jej potomkiern po mie
czu; zt~d niedlugo potem kr6l w innym przywileju 
z roku 1679 objasnil, ie to dobrodziejst\vo rozci~ga 
si~ na trzech braci Prazmowskich, iostrzenc6\V bi
skupa. 2) Sarno to odzyskanie pra\v lennych naMszczo
now dowodzi, zeRadziejowski juz wtedy posiadal Ra
dziejowice, inaczej albowien1 nie mialby gdzie mie
szkac. 

Najmniej ze dwadziescia lat ostatni ten potomek 
glosnego niegdys imienia przesiadywal ci~glc w Ra
dziejowicach i \vslawil t~ wiesprymasowskim tak dlu
gim w niej pobyte1n. Nie w Skierniewicach albowiem 
mieszkal, dostawszy prymasostwo i purpur~ kardy
nalsk~h ale tutaj, w ziemi przodk6\v. Do Skiernie\vic 
tylko przejezdzal si~ czasami. Sl{ierniewice byly je
go stolic~, ze tak powiemy, urz~dow~, Radziejo,vice 
prywatn~. W Radziejowicach mieszkal na lonie ro
dziny, kt6r~ teraz znalazl w domu Towianskich, bliz
kich kre\Ynych s'voich; do Radziejowic gromadzil 
skrz~tnie skarby, chciwie lapane rozmaitemi sposo
bami; w Radziejowicach kryl nawet sw6j wstyd, gdy 
legendy i podania w piesniach zachowane wskazuj~, ze 
otaczal si~ nawct kobietami i ze dla jednej z opu
szczonych przez siebie straszne urz~dzil tam wi~-

• • z1en1e. 
Do prymasa zwyklc wielki ~wiat polski jezdzil 

w odwidziny do Sl{ierniewic, kardynala zas wszyscy 
szukali w Radziejowicach. Zt~d w podr6i pu~cilsi~ do 

1
) Vol. leg. V. 585. 

2) Star. Polska T. I. str. 57 8. 
Ks~oA Swu.TA. Cz. I. R. VIIL 

• 

Rzymu na elekcy~ AlekRandra VIII w r. 1690, i wr6-
ciwszy z podroiy, z vVarsza\VY prosto do RadzicjO\ViC 
pospieszyl (20 pazdzier.). Wicrny sluga Sobieskich, 
cieszyl si~ kardynal ich rodzinn~ uroczystosci~ i dla
tego postano,vil uczcic \V Radzicjo,vicach \Vjezdzaj~c~ 
do Polslti k ··i~zuiczl ~ ucuburg.·luh z ktor~ si~ 1nial 
ozcnic kr6lewicz Jakub. Ostatnie to juz bylo przyj~
cie ruonarchiczne 'v Radziejowicach, j:.tkie n~un za
noto\vac przyjdzic. Ii:si~iniczka, uiezaslubioua jc~·zcze, 
jcchala do 'Var ·zawy z Wrocht\via. Bylo to cztcry 
miesi~cc l>O przyjczdzie kardynala z ltzymu. Orgzak 
nadjeidiajqcy byl S\vietny; przy narzcczon~j znajdo
\val si~ kr6lcwicz Jakub i poscL·t,vo jcdno ~ol.·Ide, 
drugie nictnieckic. Uprzcdzaj~c go ';ci, kardyual opu
scil stolic~ na t.rzy tygodnie "'l>rz6cly, i cby przygoto
wan duzo })rzycposobic. Potcin \Vyjcchal naprzcciw 
juz z Radziejo,vic. I icdy przy spotkaniu si~ S\vem 
z we clnyn1 orszakicn1 S}JOstrzcgl zc 1narszalek kr6-
lewicza ·puscil pr.zcd nin1 la l<~ na znak holdu, a po
tcin chcial j~ podniesc, za v;icdz~ biskupa por,nanskic
go, kt6ry prze,vodniczyl or.·zako\vi,-ro.xguiewal , j~ 
kardynal i bi ·kupo,vi }JOtc1n to wyrzucat, n16wiq;c ic 
Ia ki kr6le,vicza nic godzi ~·i~ podno!->ic przy arcybi
skuvic. \ l{adzi Jo\vicach przep~tlzili palu;t,vo tnlo
dzi dzi ii jcdcu, \V paniale podcjnlo,vaui przez kardy
nala, pOCZClll Jakub 'vyjcchal do W~n·sza\vy, zostawi
'vszy przy, ·zl~ 1nalionk~ ''~ drodzc ku lralentom. 1) 

Kardynal 'v owym cza ic skupo,val r6i.nc cz~sci d6br. 
nieboro,v;kich, i cby \Vi~cej si~ w sochacze\vskicm 
ustalic. ~) 

Nie ztnieni-l pryma. .·tarcgo Z\vyczaju i p6ini~j; 
przesiady\\'al 'v Radzicjowicach i po sn1ierci Jana III, 
a na\vet za drugicj wojny szwedzkiqj. Wtedy d\vu
znacznem po. t~po,vanie1n ::nvojcrn sci~gnC!l na siebie 
zemst~ Augusta II. Bylo to w clnvilach ldcdy clcktor 
ruszyl si~ od Bugu }{U W arsza,vic, juz po cle]{cyi Lc
szczyn~·kiego. Prymas, }Jrzcwiduj~c nieszcz~scie, za
wcza u }{azal lado,vac na 'vozy \V J~aclzicjo,vicacb 
\vszel1<ie skarby s\voje i ruchomosci, czyli, jak wtedy 
m6,viono, apparenc}~ i 1nobilia i stada nadzwyczaj 
pi~kne. W szy tko to ruszylo ku Gdai1skowi, gdzie 
mial w ostatecznosci scho,vac si~ prymas. Jakoz 
wkr6tce za nu~ t~pieniem Sas6'v ''yjechal co pr~dzej 
do Gdanska. Sasi, \vzi~,v~·zy Warsza\v~, ci~gn~li dalej 
ku PoznaniO\Yi. Mar~zalek z\vi~zkowy, id~c tamze 

1) Faggiuoli, dyaryusz podr6zy do Polski w dodatku 
do Czasu z sierpnia 1858r. str. 285-291 i Zaluski Epi
stolae T. I, str. 1218. 

l) Star. Polska T. l Patrz art. 1\'ieiJorow. 
13 
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ze swoj~ dywizy~, zwietrzyl ponadwislcm uchodz~ce 
tabory prymasowskie. Straz radziejowska schronila si~ 
na k~p~ pod Plocldem,zaslyszawszy coso wojsku. Skla-
dalo j~ 20 rajtar6w, ale zobaczywszy pot~g~, pierzchli 

· w nieladzie. Zdobycz ogromn~ byla. Po rzeczach 
dobrano si~ do skarb6w; poszly i te na lup, co wszy
stko prawem wojny przepadlo. A gdyby nie przepa
dlo w drodze, przepadloby w Radziejo·wicach; albo
wiem malo co przcdtem Konopacki pulkownik, kt6ry 
za kr6le1n szedl z tylu z t[~.borami, zboczyl umyslnie 
do Radziejowic, zrabo,val wies z gruntu, a zamek odarl 
ze wszystl{ich ozd6b. 1'ak nagrodziiy si§ pry1nasowi 
fakcye ze Szwedem, tak w pozarach \Vojny domowej 
przepadla s\vietnosc Radziejowic. N a to ksi~z~ pra
cowa! calc zycic z pos,vi~ceniem godnosci swej i oso
bistego charaktcru, zeby ofiar~ z owoc6\v zycia przy
niesc najgorszemu wrogowi ('vr. 1704). Wrokp6zniej 
juz nie zyll{si~z~ pryinas, ostatni z Radziejo,vsldch. 
Umarl w Gdansku 12 pazdziernika 1705 r. 1) 

Podlug uklad6'v familijnych, do dziedzictwa Ra
dzicjowic przychodzili teraz siostrzency prymasow
scy, trzcj Prazmowscy, synowie Anny Radziejowskiej 
podkanclcrzanki koronn~j i W ojciecba Prazmowskie
go cbor~zego nadwornego }{oronnego, l't6ry byl bra
tern rodzonym sla\vnego prymasa Mikolaja. Trzech 
ich bylo: l{azmirz, Pa"rel i Mikolaj; ostatni tylko 
z nicb, starosta 1nszczonowski, tnial syna uiemego bfi
cbala, tal{ze starost~ n1szczonowskiego; tego syn zno
wu Eligiusz, slawny oryginal i dobry muzyk za Sta
nislawa Augusta, byl talrze starost~ mszczono,vskim. 

Kt6rys z t ych Prazmowskich, najpr§dzej drog~ 
sprzedazy, oddal Radziejowice Ossolinskim, gdyi po
winowactwa rodzinnego, namocy kt6rego w spadku te 
dobra przejsc mialy do nich, dopatrzec nic mozna. 
Eatwiej jui po,viedziec jak~ drog~ wy1nlrn'2lY sifJ Ra
dziejowice Ossolinsliim. Gospodarowal w nich pod 
koniec pano'\\rania Augusta III, Aleksn.nder Ossolin
slti, miecznik lite,vski, starosta drobicld i dziedzic na 
Sterdyni, a mozc jeszczc ojciec jego, Jan Stanislaw 
kasztelan gostynski. Tcmu Aleksandro\vi p6zno juz 
ust'2po,val praw swoich lcnnych na l\f .. zczon6w i Za
tor oraz w6jtostwo i summy oparte na tych dobrach 
i zapewnione konstytucy~ r. 1678 Mikolaj Prazmow
ski. ~) Nie moze to bye 6w Milrolaj Prazmow
ski siostrzeniec prymasa Radzicjowsl{iego, wi~c ja
kis inny; ale z golych fakt6w dociec porz~dhll spra-

• 

•) Erazm Otwinowski, Pa.mi(Jtnik, str. 80. 
2) Konsens l\r6lewski z d. 30 marca 1763. Sygill. ks. 29. 

-

wy trudno. Dlaczego obok tych ust~pstw Prazmowscy 
s~ ci~gle na starostwie mszczonowskh~m az pod ko
niec panowania Stanislawa Augusta? Czy prawne 
zdanie dobr na Ossolinskich nie nast~pilo wcale? 

Aleksander Ossolinski cork~ swoj~ jedynaczk~, 
AnnEJ po imieniu, wydal za J6zefa Ossolinskiego wo
jewod~ podlaskiego; ale kiedy si~ to malzenstwo roze
szlo, ozenil si~ z ni~ w r. 1782 Kazmirz l{orwin 1\:ra
sinski obozny kor. i wzi~lw posagu Radzicjowice. 

Krasinski byl to m~z zacny, syn Antoniego kaszte
lana zakroczymskiego i Barbary Zielinskiej. Pocho
dzil z rodzic6w ubogich, kt6rzy nie mieli juz ani 
Z'Vi~zk6w wielkicb W SWiecie, ani \VJSOkich kolligacyj 
rodzinnych, w szlacheckiej zyj<!c micrnosci. Ale Kaz
mirz sam si~ pokierowalna s'viecic. Wr.1752 wzi~l 
po imienniku, Stanisiawie Krasinskim ojcu kr6le
wiczowej Karolowej, starostwo nowomiejskie-korczyn
skie. 1

) W r. 1755 ozenil si~ z siedmnasto-letni~ Eu
stachi~ Potock~ kasztelank~ slonsk~, c6rk~ Feliksa 
i Maryanny Danilowicz6wny. Tesc dal mu w posagu 
drugie starostwo krasno stawskie na llusi cbehnskiej 
w r. 17 58. Wolal jednak got6wk~, gdy jednoczesnie 
wyrobil sobie przywilej od kr61a z okienkien1 na ust~
pienie tego starostwa. 2) Do sprzedazy nie przyszlo , 
i owszem Krasinski ci~gle mieszkal w Krasnymsta-
'vie. Pochowal tam cztery c6rki s"Toje w kosciele uje
zuit6w: Teress~, Gertrud~ i J6zef~, kt6re zmarly 
przed matk~b oraz Ludwik~, co j~ przezyla. 3) W r. 
1758 byl poslem ciechanowskim na sejmie. W lat kilka 
potem kr61 daje mu jcdnoczesnie dwa przywileje, na 
woln~ wyr6bk~ towar6w lesnych w starostwie krasno
stawskiem (2 stycznia 1762), oraz \V starost,vie no
\vomiejskiem i sochockiem (9 stycznia t. r.). To juz 
trzecie z kolei starostwo sochockie, kt6re wtcdy Krasin
ski posiadal, lezalo w ziemi zakroczymskiej czy ciecha
nowski<~j . Dnia 29 listopada 1762, dostal razem z zon~ 
w6jtostwo Sienic~ w ziemi chehnskiej. •) Nareszcie je
szcze tegoz sam ego roku, kt6ry byl dla niego jak zlo
todajna niwa, dostal now~ darowizn~ ziemskq, to jest 
starostwo prasnyskie, kt6rego dla zony i dla niego 
ust~pila Aniela z Rycht Humiecka, wdowa po Stani
slawie, IUatka krole,viczowej, CO po smierci m~za mia
la na starostwie dozy,vocie. Bylo przy starostwie 
prasnyskiem osobne w6jtostwo i wies Dobrzank6w. ~) 

1
) 9 grudnia, Syg illaty. 

2
) 19 Pazdziernika 1758. Sygillaty, ks .. 29 . 

3
) Kur. Warsz. 1852, Nr. 215. 

4
) Sygill. ks. 29. 

!1) Konsens kr6lewski z 7 grudnia1762. Sygill. tal1Ue . 
• 

• 



93 

W nast~pnym roku przed samym odjazdem do Saksonii Okolo r. 1780 nabyl na wlasnosc B6brk~ w woje
po wojnie siedmioletniej, kr61 mianowal Krasifiskie- w6dztwic rusldem. 1) Poslcm drohickitn obrany na 
go oboznym wiel. kor. i dal mu order Orla Bialego. 1) sejm w r. 1782, moze dlatcgo z Podlasia, zo ozcnil 
Order kr61 zwykle rozdawal na fest Bialego Orla, si~ w tymze roku z Ann~ Ossolinskq;, rozwicdzionq, 
obchodzony w dniu imienin swoich 3 sierpnia; t~ ra- wojewodzan1r~ podlasl{fb na Stcrdyni. Na scjtnic tym 
z~ zrobil wyj~tek. obrany marszalldcn1 30 wrzcsnin, mial do czynnosci 
Elekcy~ Stanislawa Augusta Krasinsl{i podpisal urz~dowych pomoc Piusn Kicinskicgo, kt6rcgo mia

az dwa razy, z ziemi~ chelmsk~ i z ziemi~ rozansk~. nowal sckrctarzem. Caly ten scjtn, jak wiadomo, 
W kilka miesi~cy potem utracil mlod~ 26-letni~ zo- zszedl na sprawie nieszcz~sliwcgo Soltyka, biskupa 
n~, z kt6rfb zyllat dziewi~c (13 grudnia 1764). Scree krakowskiego. Pisal w tym celu do marszalka scjmo
jej zlozyl takze w Krasnymstawie ujezuit6w, kt6rych wego list Pius VI, kt6ry IJotem ogloszono drul{icm po 
tam fundowali Potoccy (30 marca 1765), i tysi~ce polsku i po lacinie. 2) Z }{r6lcm juz tii~ wtcdy l{rasin
mszy zakupil za jej dusz~. 2) Niedlugo za,varl dru- ski przcprosil. Przcd rol{icm byl mu nawct przcdsta
gie zwi~zki malze11skie z El.Zbiet~ wdow~ po Rudzin- wiony od rady nieustaj~cej na kandydata do woje-

. skim wojewodzie mazowieckim, rodzon~ siostrfb pier- w6dztwa mazowieckiego, ale si~ nie ostal przed Mo
wszej zony, wi~c na ten eel wyrabial dyspens~ \V Rzy- kronosldm (w r. 1781). 
mie. Dobrali si~ oboje. M~z i zona nie cierpieli rz~- Poslowal tez na sejmic w r. 1784 z drohicl{iego, 
d6w Poniatowskiego; wszelkie sym1)atye ich byly za i z tego powodu zagajal pierwszy scjn1 grodzienski, 
barsk~ generalnosci~, w kt6rej przy,vodzili sami Po- jald byl za panowania Stanislawa Augusta ( 4 pazdz.) 
toccy i Krasinscy. Obozny jednak nie pl~tal si~ czyn- Kicdy wielu posl6w zqdalo, zeby przy sprtnvdzaniu 
·nie do zabieg6'v przeciw kr6lowi. Na sejmie wr. 1775 wybor6w i rugach ust~pili arbitro,vic, Krasinski 
wyrobil sobie pozwolenie ust~picnia ze starost,va no· oparl si~ tcmujako bez1Jrawiu, utrzymuj~c zc donicsic
womiejskiego, z dw6ch doiywoci6w jakie tam n1ial nie o kondemnatach winno bye publiczn , i cby 'vszy
i dziesi~ciu tysi~cy z!otych na rzecz Radzickiego pod- scy, nictylko poslowic, przekonali si\} o IJOszanowaniu 
komorzego zakroczymskiego. 3)Jurysdykcy~ grodzkfb jakie rna miec pra.wo; na roztrz~snicnic tylko praw
w Korczynie jeszcze w r.1762 oddal Krasinski Fry de- nosci wybor6w winni arbitrowie ust~pic. Stalo si~jak 
rykowi ~foszynsl{iemu. Jednakzejeszcze sejm z r.1780 chcial. Poczem pierwszy dal glos na marszalka na 
pozwala mu uzyc konsens6w, kt6re uzyskal na ust~- Chominskiego, kt6ry w istocie byl \Vybrany. 
pienie ze starostw, znowu do lat trzech. 4) To wszy- 30 grudnia 1783 r. zcznal Krasinski n1oc r6znych 
stko dowodzi, ze cbociaz Krasinski z Radzickim wcho- cessyj jakie mial na dobra narodowc dla trzeci6j io
dzil w uklady, chcial drozej sprzcdac pra,vo swojc ny swojcj Anny z Ossolinsl\ich. 3) vV r. 1786 oboje 
do r6znych ziem koronn:ych j akie posiadal, anizeli juz wyro bili u kr6la przywilej na targi trzygodzinne 
mu dawal podkomorzy. W istocie starostw w przccif1r w Radziejowicach i na trzy walne jarmarki; mialo si~ 
gu tego czasu pozbyc si~ musial, gdy nawct na kra- sprzedawac tam bydJ:o rogatc i nicrogatc, zbozc, ko
snostawskiem pod owe czasy juz kogo innego, nie nie i wszelkie inne towary. 4) Przywilcj ten jednakie 
oboznego, widzimy. Tymczasem w nocy z d. 9 na 10 zostal wi~cej pamiE~:tlrt1, gdy potem zawichrzenia 'VY
czerwca 1781 roku utracil drug~ swoj~ zon~; umaria bucblc w kraju nic poz1\'olily dzicdzico1n pomysl6c 
w Proszo,vie, majf1C lat wieku 52. Chorowala dl:ugo na ozaprowadzcniu na prawdc tychjarmarkow i targ6w. 
suchoty. Pochowana w Sienicy u reformat6w (12 Krasinski i po upadku ojczyzny zacho,val dla niej 
czer,vca). Tego dnia jeszcze kiedy konala, dykto'\vala serdeczne uczucia. Szef Drzewiecki 'v pami~tnikach 
i podpisala przestrogi dla dzieci dobra matka i oby- swoich opowiada, jako dom l{rasinsldcgo 'v Warsza-
watelka. 5) wie za czas6'v pruskich przytulkicn1 byl wszystkich, 

· co myslcli o przyszlosci. Wielkie wtcdy nadzieje budzi-
•) 20 marca i w kwietniu 1763. Sygill. ks. 29, i Kur. ly zwyci~ztwa gencrala Bonapartego we Wloszcch; 

Wa t t 35 mlodziez drzala, Lw6w burzyli adwokaci. Krasinski bvl rsz. . r. s r. . J 

2) Wiadomosci Warszawskie z r. 1765. ogniwcm wiqi~cem w jedno rozstrzclone mysli; prze-
3) Vol. teg. Vill str. 340. 
4) 6 listopada 1780. Gaz. Warsz. Nr. 90 i Vol. leg. 

T"rlvm~. 982. 
5) Gaz. Warsz. 1781. Nr. 47 i 51. suppl. 

1) Star. Polska. T. 2gi. 
2) Jocber, Nr. 8752. Druk jest in folio. 
3) Sygill. ks. 35. 
4
) Star. Polska. T •. L str. 587. 

• 
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~ladowani znajdowali zawsze u niego zach~t~ i wspar- prace zbogacily repertoar narodowy. Dlatego szukal 
cie. Tak bylo przez czas jalds. 1) Przemin~ly i te nadzie- wlasciwszych dla siebie zaslug literackich kasztelan 
je, i wtedy, za czas6w jeszcze pruskich, urnarl byly na drodze technicznej. Stworzyl pismo peryodyczne 
obozny kor. w dobrach s'voich w Zcgrzu 26 wrzesnia ,,Piast," kt6re si~ gl6wnie zaj~lo przemyslem, han-
1802 r. o czwart~j rano, z rezygnacy~ i poboznosci~, diem i naul\ami przyrodzonemi w zastosowaniu. Wy
zostawiwszy wdow~ i dzieci. 2) chodzil 6w Piast malemi tomikami od roku 1829 re-
Sk<nl.czylibysmy history~Radziejowic ua tym oboznym gularnie co miesi~c; wyszlo tych ton1ik6w kilkadzie

kor., gdyby nie przy zlo powicdziec jcszcze slow kil- si~t. Byl to pierwszy przyklad u nas pisma poswi~
ka o synu jego J6zefie, kt6ry niezyl takze pr6zno na conego celon1 specyalnym i udal si~: kraj tak wielk~ 
swiecic i polozyr pewne zaslugi dla kraju. sympaty~ odpowiedzial nakladcy, ze zaraz z pocz~t-

J6zef J(rasinski, dawnh~j dow6dzca gwardyi naro- ku na tom pierwszy pokazalo si~ 1200 prenumerato
do"rej \varsza,vskiej, za ch,vilo,vego panowania Au- r6\v. Liczba ogromna, u nas nadzwyczajna, a zwla-
stryal{OW w r. 1809, pote1n szef z'vadronu i adjutant szcza w owych czasach. 
generala l{niaziewicza w r. 1812, po wojnach napoleon- Nast~pne wypadki sparalizowaly przedsiewzi~cie, 
skich szabl~za1nienil na lemiesz. ZostnJ szambelanem kt6rc si~ tak pi~knie rozwijalo. Redaktor Piasta nie 
dworu pol skiego w odrodzonem kr6le t'vie, w r. 1815 porzucil jednak pracy literackiej, tylko juz wiek star
marszalkowar na sejmilru w Bloniu, a \V r. 1820 jedno- szy wywieral 'vplyw na niego. W roku 1839 jeszcze 
myslnie prawic obrany poslem sej1nowyn1, zasiada{ oglosil u Orgelbranda dzielo pod tytulem: ,Roz
na jednym tylko scjmie, w roku 1825. Na t~pnie zo- ry,vka nadlugie wieczory.' Byl to opis, zbi6rrozmai- . 
stalmistrzem dworu i enatoren1; lra ztelanemnon1ino- tych kabaJek i gicr, zwykle nazywanych pa syansami 
wany w dzien koronacyjny, 24 maja 1829 r. Wi~ksze z francuzka. 
przecicz zaslugi jego byly na polu literackicm. Lubil J{asztelan Krasinski, kt6ry zwykle przesiadywal 
tcatr i zt~d pisal opery, komedye i wode,vile; pisal 'v Radziejo,vicach, umarl w Krakowie 'v r. 1845. 
oryginalnie lub tlumaczyl, przcrabial z nietnieckiego Dzisiaj Radziejowicc zostaj~ 'v r~ku jcgo rodziny. 
i z francuzkiego. Do dw6ch oper jego ,Za1nek na Czor- Palac stary, jeszczc po Radziejowskich. Ale osobliwo
sztynie" i ,LeBniczy w kozienickiej puszczy" dora- sci~ najwi~ksz~ Radziejowic jest biblioteka, w kt6-
hial muzyk~ J{urpins]{i. Znun1y z tytu!u, jeieli nie rej opr6cz kilku tysi~cy ksif1zek co mniejsza, bo osobli
z tresci, pi~tnascie r6znych jego ut,vor6w dramaty- 'vosci tu niema podobno, znajduje si~ wiele r~kopi
cznych; trzeba to jednak przyznac, ze niewiele te s6·w familijnych, jeszcze po Radziejowskich, kt6re 

•) Pod r. 17 n 6, szcf Drzewiecki, pierwsze wydanie przejrzec \Varto; jest wiele papier6w gruntowych, kt6-
str. 57. Ire moglyby jaleko lepiej jak my tutaj objasnic dzieje 

~) Gazeta korrespondenta r. 78 dodatek.. tego historycznego na Mazowszu miejsca. 
Julian Bartoszewicz . 

• --- ----

• 

VVYSPY SHETLANDZKI BJ. 

'female, dzis tak spokojne wysepki morza p6lnoc
nego niegdys byly kryj6wk~ licznej zgrai rozb6jni
k6w morskicb, \vidowni~ mnogich i krwa,vych bitew. 
Zdobyte przez Wikinger6w '), tych nieu traszonych 

1) Liczne toczono rozpra\vy nad pochodzeniem wyrazu 
Wikinger. Rzecz do prawdy podobna, i tak ntrzymuje 
Peterson w swojej starozytnej geografii p6lnocy, ze wy
raz ten pochodzi od 1Viking, naz·wiska jednej z zntok p6l
nocnycb, zk~d wyplyn~ly pierwsze flotylle rozb6jnik6w. 

korsarz6w p6lnocnych, kt6rzy zawladn~li Sycyli~ 
a Sekwan~ podplyn~li az pod mury Paryia, wyspy 
shetlandzkie juz od dziewi~tego stulecia zapisane s~ 
w starych sagach islandzkich pod nazwiskiem Hialt
land 1). 

Gdy jasnowlosy Harald, kt6ry byl jednym z owych 
jar1'6w, naczelnik6w klan6w norwegskich, chc~c o-

1) 1/ialt, czlowiek si1ny, wojownik, mocarz, bohater; po 
dunsku Hicld, po niemiecku field. 
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trzymac serce pewnej dumnej dziewicy, przedsi~wzi~l 
podbic .caly sw6j kraj, wi~ksza cz~sc znal omitych 
Norwegczyk6w, unikaj~c jego ucisku, opuscila S\VC 

siedziby. Jedni })rzeniesli si~ do Islandyi, drudzy na 
wyspy Feroe, orkadzkie i sbetlandzlde. J cdni z nich, 
pracowici rolnicy, osicdli w okolicach kt6rc im daly 
przytulek, drudzy, nie tak S})O}\ojnego usposobicnia, 
oddali si~ morskim rozbojom. 

Zaj~\vszy pod swe pano\vanie cal~ Norwcgi1} i po
slubiw zy pi~kn~ i dumn~ Gyd~, kt6ra os,viadczyla 
ze b~dzie ZOllt! tylko \Viell\iego kr6la, Harald powzi~l 
mysl wyprawy, \V celu wyt~pienia rozb6jniczych blnd 
niszcz~cych p6lnocne okolicc. · Saga, kt6rej on jest 
bohaterem, opiewa, ie przybywszy niespodzianie na 
wyspy hctlandzkie, napadl znicnacl\a na znst~p kor
sarz6w, wyt~pil go bcz litosci, a O\vladn~\vszy archi
pelagiem, dal go razem z Orkadami w lcnnictwo je
dneinu zc ~ woich . ynowc6w. 

a t~pcy jego rozrz~dzali tak jak i on t~ odlegl~ 
.ziemi~ i coraz \Vi~cej zaszczepiali w ni6j j~zyl,, pra,va 
i obyczaje Nor,vcgii. Saga S. Olafa 'vztniankuj , ze 
ten gorli'wy apostol e\vangelii szczycil si~ Iut,vr6cc
nienl na wiar~ chrzesciansk~ micszkal1c6'v 'vy ·p 
shctlandzkich i orkadzkich, kt6rzy, podobnie jak ich 
norwegscy przodkowie, czcili Odina i Thora. 

W O\Yej epoce ani Anglia, ani Szkocya nie mogly 
si~ pokusic o zawladni~cie temi "'ysepkami, tak bliz
kiemi ich brzeg6w. Anglin, pyszna Anglia, ktorej 
1Jaga dzis tak dumnie powie\va na \vszystldch mo
rzach, nie bylui przymuszon~ sama uchylic czola 
przed odleglen1 skandyna,vskiem bcrlem? nie zosta
laz zdobyt~ przez J{anuta W go, tego Alcksandra Pol
nocy, o kt6ryn1 poeci m6wili: ,Kanut panuje na zie
mi, tak jak B6g na niebie!" 

Wyspy shetlandzie w XV wieku nalezaly jeszcze 
do Danii. Nie utracila ona ich przez wojn~, lecz do
browolnie si~ zrzel{la intercyz~ slubn~. Gdy Cbry
styan I, zalozyciel dynastyi oldenburgski6j, zostal 
r. 1449 koronowany na kr6la dunskiego, posiadlosci 
jego rozci~galy si~ od ujscia Elby, do najodleglej. zych 
wybrzezy Nor\vegii, i od granic 1norza p6lnocnego, do 
granic Ros yi. Pomimo tego ogromu posiadlosci, Vt'Y 
dajqc cork~ za Jakuba III kr6la Szkocyi, nie m6gl 
jcj dac wi~cej jak 2000 fl. posagu, a przyrzel\!60,000. 
Do cza u "'i~c zrealizowania tcj summy, oddal mu 
w zastaw "'YSPY shetlandzkie i orkadzkie; lecz posag 
nigdy nie zostal 'vyplacony i Szkocya utrzymala si~ 
przy tych \vyspach. 

W chwi1i zaj~cia tych dw6ch archipelag6w przez 
Szkocy~, mieszkancy ich nie podlegali wcale rzqdo-

wi fcodalnemu, kt6ry w6wczas istnial w calcJ Europie .. 
W edlug starcgo prawa norwcgsl\icgo posiudali oni 
swobodnie gruuta, uzywali bcz ograniczcft prn'v ry
bol6wst,va i przy,vil jc te przcl azy\vali S\VOitn .dzic
ciom. Szkocya obn.lila ten I>atryarchalny systctnat.. 
Biedne w·ysepld, co stano,vily do}lClnicnic 'vyprawy 
slubn6j, zostaly wyda.ne nn. lnp drapiczuyn1 rz~dz
conl, kt6rzy z nicmi post~po\va.li jak z }H'O\vincyami 
buntowniczemi, zdobytcmi sH~ or~in. a \Vy. pach 
shetlandzkich nie zapo1nniano O\vych (hv6ch okru
tnych jarl6'v 1

), d\v6ch Stuart6,v, Roberta, i P.atry
ka, kt6rzy z \Vielki6m okrucieltst,vcxn uciskali i dr~
czyli slab~ ludnosc podlegl~ ieh \vladzy. Robert, znia
nownny 'v 1565 rzqdz c~ tcgo archipclagn, mial za 
eel \vyzuc \vi~ksz~ cz~sc s\vych pod,vladnych z ich 
posiadlosci. Wiclka liczbn z }JOmi~dzy nich, zruino ... 
wana przcz jcgo samowolnc post~po\vanic, zmuszon~ 
byla sprzeduc mu S\ve pola i rodzinnc zagrody zalicllfl 
cen~, lub wyrzcc si~ onych za podatl{i. Jjakomy Ro
bert t\vorzyl z tych drobnych czttstck s'vojc posiadlo
sci, a t reb, kt6rzy niegdys byli ich wlnsciciclnlni, co 
si~ szczycili naz\v~ s'vych przodko,v: odat bender, 
(wolni \Viesniacy), zamienil' na dzicria,vc6'v lub \vy
robnik6\v. Patryk Stuart, kt6ry po swoim ojcu \V ro
ku 1595 obj~l rzqdy na 'vyspach ~ · hetlandzkich, byl 
jeszcze ol\rutnicj. zy i niclitosci,vszy od niego. Do te-
go stopnia naduiy\va! powierzoucj sobie \vladzy, ic 
si~ oba,vial nawct aby to nie doszlo do rudy l<r6lcw
ski6j. Dla znpobiezenia temu nicbczpieczcnst\vu, za
bronil Shetlandczykom pod najsuro,vszcmi karami 
oddalac si~ za obr~b wysp. Pomimo tej jcdnak ostro
znosci zostal oskarzony, uwi~ziony i skazany na 
smierc przcz trybunal edytnburgski. Lecz nicszcz~
sliwi Shetlandczycy, przy,vicdzcni przcz nadliZycia 
jego i ojca do n~dzy, nie otrzymali zadncgo wyna
grodzenia za przecierpiane nieszcz~scia i nie odzy
skali swobodnego posiadania grunt6w ojczystych. Kon
fiskaty dw6ch drapieinych rzfldzc6w zostaly utrzy
mane, a wyspy shetlandzkie znowu oddanc w zarz~d 
namiestnikom, kt6rzy wszelkiemi mozli\vcn1i sposo
bami starali si~ z nich ci~gn~c jaknajwi~ksze ko
rzysci. 

Nie potrzeba wyjasniac ze ten oplakany systemat 
juz nie istnieje; Anglia, obok calcgo poszanowania 
dlaminionych tradycyj, zr~cznic modyfikuje w razie po
trzcby sw6j systemat admiuistracyjny. Wyspy shet-

') Stary tytul norwcgski, oznaczajllCY naczelnika kla
nu lub malego pokolenia, zachowany w wyrazie angj.el
skim earl, hrabia. 

• 
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landzl{ie bior~ udzial w dobrodziejstwach konstytu- ubicga za najmniejsz1b ich cz~stlu~. W Islandyi tak 
cyi brytanskiej. Razem z Orl~adami maj~ one okolo starannie zbicraj~ traw~ rosn%C~ na dachach chatek, 
60,000 ludnosci i wybieraj~ jednego czlonka parla- jak gdzieindziej ]{oniczyn~ lub lucern~ na sztucznycb 
mentu. l~kach. Na })6luoc Finmarku cz~stokroc bydlo kar-

J cdnal<ie wyspy shetlandzkie dlugi czas byly nie- mi~ roslinami morskiemi, gotowancmi \V kotlach, ana 
znane wielkie1nu swiatu stolicy. P. Edmonds ton, kt6- g6rze S. Gotharda nieraz zdarza si~ widziec jak pa
ry napisal bardzo pi~lme dzielko o tej })6lnocnej oko- sterz ci~gnie na }{raju przepasci zglodniale bydl~ na 
licy, przytacza ze jakis mlody Shctlandczyk, mie- sznurze, aby je dopro,vadzic do k~py trawy zielenie
szkaj~cy w Londynie w celu pobierania naulf, zapro- j~cej w rozpadlinie skaly. 
szony byl na obiad, gdzie si~ znajdowal pewien ge- Naj\vi~ksza z wysp shetlandzkich nazywa si~ Main
ncra.l. Gos1)odyni domu z ciekawosci~ rozpytywala land. Dlugosc jej wynosi 60 mil angielskich. W nie
si~ mlodziei1ca o natur~ i zwyczaje jcgo rodzinnej kt6rych miejscach rna ona dziesi~c do dwunastu ta
okolicy. Nagle general przerywa rozmow~ zapyta- kichie 1nil szerokosci, lecz w innych jest tak sciesnio
niem: ,Ale gdziez to s~ te wyspy shetlandzkic?" n~, ze wyglf1da jak w~zka wst~ga, powyszarpywana 
,0 stopi~cdziesi~t mil (rozumie si~ angielsl\ich) na falami, l{t6re bezustannie nurtuj~ jej oba wybrzeza. 
p6lnoc Wielldej-Brytanii," odrzeklmlodzieniec, zmi~- Znaczniejsze po niej wyspy s~: Bressa, Noss, Yell 
szany tern zapytauiem. i Unst. Ich dziwne zarysy, kr~tosc przesmyk6w, ksztalt 

Dzis nicma w Londynie mieszkanca, kt6ryby nie przyl~dk6w przedstawiaj~ malarzowi i turyscie punkta 
wiedzial ie Shctlandczycy owoccm swego rybol6w- widzenia zadziwiaj~cego efektu. P. Ploeyen znalazl 
stwa zaopatruj~ wi~l\sz~ cz~sc targ6w stolicy; niema na nich miejsca niemniej godne podzi,vu,jak niekt6re 
ani jcdnego lubownika literatury, co by nie czytal pi~- okolice archipelagu Fe roe, kt6re r6wniez zasluguj~ na 
knego romansu, kt6rym Walter-Scott wslawil te wy- u'vag~. Na Nossie wznosi si~ skala ostrokr~gowa, jak 
spy 1

). czarny szaniec, na siedmset stop nad spicnione bal"ra-
0 becnie paro,viec prze"rozowy l~czy regularnemi ny. N aBressie olbrzymi hlk roztacza si~ nad grot~ pel

kursami wybrzezc Szkocyi z wyspan1i shetlandzkiemi. Dtl stalaktyt6,v, z kt6rych jedne podobne S% do ksi~zy 
Szerol<i gosciniec przecina gl6wn~ 'vysp~, zwau~ ubranych w apparata koscielne, drugie do aniol6w 
Mainland ; w najmniejszych wioskach s~ szk6lki, l\:l~cz~cy ch z rozpostartemi slu,zydlami. Moinaby 
a w bardzo wiclu micjscach wznosz~ si~ zaklady fa- 1nniemac zc to jakis przybytek z wiek6w czarodziej-
bryczne. skich, pclen skamienialych olbrzy1n6w. 

Nastgpuj~cc wiadomosci o tych wyspach poczer- P. Ploeyen, ktory zwidzal gl6wniejsze miejsca wsla-
pni~tc zosta1y z dw6ch zr6del: z dzielka P. Edmond- wionc w Rozb6jniku morskim, utrzymuje ze Walter
s ton i z opisu P. Ploeyen, gubcrnatora 'vysp Feroe, Scott z wyobrazni odmalo,val Fitfulhead. Ta baje
kt6ry w intercsic tycllze 'vysp, a n1in.no,vicie dla po- czna Ia·yj6,vka czaro\vnicy Norny jest tylko nag~ ska
znania stopnia ich kt~lttu·y. i .rybol~wst,va, z';id~~l lfb, ctzie\vi~cset st6p wysok~. Lecz natomin.st przy
arcbipclag shctlandzlr1, znaJdUJC1CY ~1~ w ponlyslnieJ- wodzi on 'vielc innych zjawi k, kt6re romansopisarz 
szyn1 stnnie niz wyspy Feroe, az do roku 1815 pod- kilk~ lekkicmi dotkni~ciami penzla m6al byl wslawic 
legle surowemu pra.wu monopolu, kt6rym je rzq,d dull- JUt calym Swiccie, mi~dzy innemi ark ad~, kt6r~ roo
ski przygniatat · . . . rze, niby stnialy architekt, otworzylo 'v Dorcholm, 

Archipelag shctlandzlo, lci~cy m1~dzy 59o 1 61° jasldni~ wydrqzonf1 l)rzez balwany w ionic sporeo-o 
szerokoSci, sldada si{} z sctld wyscpck, z kt6rych wzg6rza i amotnlj: ska}~ 1Jlaiden-Stac/r, wzno~zl!~~ 
trzydzicsci jest zan1ieszkanych. p~z? tale slu~~ ty~- si~ z posrodka fa}, jak obeli~k WSrod piasl\OW stare· 
k o zn, past\vi ka dla trz6d; lecz an1 Jedna z n1ch llJC g Egiptu. 
jest opustoszal~. Kazda samotna skala, kazdy l)~g6- Wymicnia takie "iele starozytnych budowl, mn6-
rek, majqcy na swym grzbiccie cboc odrobin~ z1elo- st,vo zajmuj~cych z"·ali k, jak np. \V l\Iouncrs, gdzie 
nosci, zaj~ty jest, stosownie do swej powierzcbni, przcz byl wielki i pi~kny zan1ek o czterech basztacb u
pewn~ liczb~. baran6w, kt6re ~~siedniej .'~·ys~y mi~- zbrojony 'v str7;elnice. Na drzwiach wchodowych te
szkaniec na \VIOSnEJ tu przywoz1, a za zbhz:tnem 81~ go gn1achu czytac si~ daje w narzeczu staro-shet
pory zimowej napowr6t zabiera. Tam gdz1e natura landzkiem: 
nie rozrzuca swych dar6w, czlowiek starannie si~ , Chcesz wiedziec kto zacz%1 bud ow~ tego gmachu? 

1) Rozb6jnik morski. Waleczny Wawrzyniec Bruce, kt6ry usilnie zobowi~-
• 
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zuje swych dziedzic6w i nast~pc6w, azeby podtrzy
mywali i chronili jego dzielo od upadku. Roku pan
skiego 1598." 

Romantyczna legenda opiewa, ze Wawrzyniec Bru
ce byl to szlachcic szkocki, dumnego i gwaltownego 
charakteru, rnoze potomek slawncgo Roberta Bruce, 
bohatera tylu 11oetycznych podan. W skutck pojedyn
ku, w kt6rym polegl jego przeci'wnik, W awrzyniec 
uciekac musial z kraju. Szcz~scicm ze w swym skarb
cu znaczne nagromadzil summy. Cz~sci ich uzyl na 
kupno okr~tu i wsiadl nan z zonq, cork~ i d'vudzic
st~ ludzmi swego klanu, kt6rzy przysi~gli ze go nie., 
odst~pi~. Szukal scbronicnia i znalazl jc na male 
wysepce Unst. Tan1 nabyl obs7;ern~ vrzcstrzen grun
tu i zbudo\val zamek. 

Obawiaj~c si~ jednak i tu !)Ogoni, umocnil go jak 
cytadell~ i zapro,vadzil straic, obowi~zanc czu\Yac 
dzien i noc. Przez dlugi czas chronil si~ przcd zem
st~ l\rcwnych i przyjaci6l swcj ofiary ; nikt nie 
wiedzial co si~ z nim stalo. Milosc jednak, 'vi~ccj 
wynalazcza czy wytrwala, wysledzila go. ~1lody Szkot 
Malcolm, kochaj~cy c6rk~ Bruce'a, za pon1oc~ usil
nych staran dowiedzial si~ wreszcie, ze ona znajduje 
si~ na wyspach shetlandzkich, zamkni~ta w warow
nym zamku, kt6rcgo on nie m6g1: ani otoczyc, ani 
wzi~c sztur1nem. W braku wi~c sily, uzyl podst~pu. 

Pewnego dnia czterej ludzic, 'v odzie~y majt1{6'v, 
przyszli do zaml{u, prosz~c aby im barylktJ wiskey'u 
i kilkanascie butelek jalo,vc6wki zamieniono na zy
wnosc, l\t6rej, wedle swego twicrdzenia, bardzo po
trzebowali. Bajka ich dose zr~cznie byla usnut~, by 
podejsc bystry i nieufny umysl Bruce'a; a moze i mysl 
ze na stole jego ukaze si~ butelka sn1acznego na
poju, kt6rego oddawna byl pozbawiony, sklonila go 
do zaniechania zwyklej ostroznosci. Mniemani nlajt
ko\Yie przest~puj~ :pr6g dot~d tak dobrze strzciony, za
siadaj~ przy ognisku zamkowem, upajaJ~zalog~ i sa
mego Bruce'a, potem podpalaj~ zamek, unosz~ dzie
wic~ i oddaj~ j~ w r~ce Malcolma, kt6ry czekai 
w l6dce ukrytej w przyleglej zatoce. 

Zakochany Malcolm spiesznic upro,vadza })i~knf! 
brank~ do swoich dobr w Szkocyi i tam j~ zaslubia. 
Bruce poprzysi~gl mu zeinstEJ; lecz powoli dal si~ 
zmi~kczyc czulym lis tom swej c6rki, blaganiom zony, 
i w trzy lata pozniej powr6cil do Szkocyj, pozosta
wiaj~c na pastw~ czasu zamek przez siebie zbudo
wany, kt6ry tak usilnie zalecal poszanowaniu poto-

, . 
mnosc1. 

Jakkolwiek · malownicze w niekt6rych miejscach, 
wyspy shetlandzkie w calej swej rozci~glosci cz~sciej 

przedstawiaj1JJ oczom smu tny, ponury widok skalistych 
wzg6rz6w, kt6rc zc wszcch stron stopniowo schodz!! 
ku morzu, grunta bagnistc, przez ]{t6rc z trudnosci~ 
rnozna sig przcbrac, tu i owdzic dJugic a w~zldc za
told, czyli jeziora wody sloncj, z\vanc noes; micj
scami szczuplc past,viska, na kt6rych dlugowlosc, 
o kr6tkich i karlo\va tych czloukach ]{onild, !iavnne 
poney, krowy jcszczc mnicjsze od kr6w brctofiskich 
i chude owcc z cierplhvcm podd anic1n sig iuj~ ln--6tkf} 
i rzadlG}: trawc; gdzicniegdzic odrobina ziclouosci, 
z kt6rej zbi6r starannie zachowuj~ na zim~, 1 n\valek 
pola zasiancgo j~cz1nienicm lub O\VSCin, czQstolrroc 
nie wydajf!cego ty le ilc posiano,- a nigdzic ani ja
blonki, kt6r6j o'voc m6glby rozwcsclic \vzrok dzie
ci~cia, ani d~bu, kt6ryby pod s'vcn1i ziclonemi galg
ziaini dawal schronienic, ani nawct sosny, t6j smu
tnej ozdoby p6lnocnych okolic,-slo,vein iadnego nie 
widac tam drzewa. 

Czemuz przypisac t~ opustoszalosc wysp shctlandz
l{ich? Nic ich poJoicniu, bo 'v Finmarltu, }>od 68o 
stopnicm szcrokosci p6lnocn6j, znajduj~ siQ lasy bar
dzo pi~kne; nic nnturzc gruntu, kt6ry nic jest gor
szym od grunt6w p6lnocn6j Szkocyi; nie tcmpcratu
rze, nie ostri d zej od tcmpcratury J.~ondynu. Nie; l{ra
jowcy utrzymuj~ ie chc~c miec drzc\va, trzcbaby je 
otoczyc wysokim murem, mog~cym jc zaslonic w cza
sie wzrostu przcd dzinJanicm morza. Na calcj roz
ci~glosci wysp shetlandzldch niemaani }{awalka grun- .. 
tu, kt6ryby z jedncj lub drugiej strony by l ocllcgJy od 
morza wi~cej jak na dwie mile. W skutek wi~c g\val
townosci burz, nader cz~stych wtych stronach, szczc
g6lniej przy dzia1aniu bardzo silnego wiatru zacho
dniego, balwany poruszone do gl~bi, rzucaj~ na wy
spy mass~ 'vody slonej, kt6ra przetrawia drzcwa i pali 
kwiaty. 

Pod rz~dem norwcgskim i dunskim wyspy shct
landzkie, jakesmy juz powicdzieli, podzielonc byly na 
drobne cz~c;tki, b~d~ce w posi adaniu r6inych wiasci
cicli, z kt6rych kaidy na s'voim gruncie \Vznosil za
budowania. To s'vobodne posiadanie pod ucisl\iem 
rz~dzcow i urz~dnik6\v skarbowych szli:ockich za
mienione zostaJo w posiadanic oligarchic~nc, istnie
j~ce jeszcze do dzisiejszych czas6,v. Cala przestrz en 
wysp podlega prawu picrworodztwa i nalciy do pe .. 
wnej liczby laird6,v, 1<t6rzy za dosyc wysok~ cenc wy
dzierzawiaj~ cz~stki s'vojego dziedzictwa. 

Zwykly folwark sklada si~ z domu, a raczej chaty 
·niezgrabnie zbudowanej, i z kawalka gruntu, kt6ry wy
starczyc musi na wyzywienie trzech kr6w, dw6ch 

• 
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J>oney'6w i pi~ciu owiec. Za tak maly kawalek grun
tu wiesniak placi niemniej jak pi~c funt6w sterlin
g6w (przeszlo 30 rs.) rocznie. Co wi~cej, umowa zo
-staje zawart~ tylko na rok jeden, a wi~e niebardzo 
go obcbodzi upr~wa gruntu, kt6rego posiadania na 
przyszlosc nie jest pe\vnym. 

Wszystkie mieszkania, tak laird6w jak i dzierzaw
c6w, le.Zt! w blizkosci morza, szczeg6lniej nad noes' a
mi, kt6re tak jak fiord'y norwegsl{ie wchodz~ wgl~b' 
brzeg6w; bo jezeli pola shetlandzkie daj~ szczuple 
zbiory, jezeli jedyne rodzaje zboia kt6re tu ~o~na za
siewac, to jest, j~czmiona i owsy, cz~stokroc niszcze-
j~ od za,vczesnego zitnna, jezeli kartofle, t~ opatr~~a 
roslina zimnych okolic, zawodz~ cz~stokroc nadzieJe 
tego kt6ry je pracowicie zasadzal',-za to morze darzy 
Shetlandczyk6w obfitym plonem. Morze jestnajlepsz~ 
cz~stk~ ich posiadlosci. 

Od najmlodszych lat kazdy tam jest przyzwyczajo
ny do puszczania si~ na fale n1orskie, nawet w cza
sie burzy. Znajduj~ si~ tacy, co uniesieni awantur
niczym za1)alen1 n1lodosci, zaci~gaj~ si~ do marynar
ki ]{r6lewskiej albo handlowej i iegluj~ po wszy~t
kich najoclleglejszych tnorzach swiata. Wi~ksza J~
dnak cz~sc nie opuszcza rodzinnej ziemi i za nic n1~ 
zamieni na inne rzemiosla rybaka., kt6rego nauczyl1 
si~ od swych ojc6w. Wszyscy Shetlandczycy s~ ryba-
kaini, i to zr~cznemi i odwaznemi. 
Zim~ zaopatruj~ targi londynskie za pomoc~ m~

lych, szybkich statk6w, maj~cych w swym ]{ad~bie 
ogromn~ kadz peln~ 'vody, w li:t6rej ryby plywaJ~ uz 
do czasu przybycia do stolicy. W tej porze roku ina 
wiosn~ Shetlandczycy puszczaj~ si~ na wyprawy, 
w szalupach od dwustu pi~cdziesi~ciu do pi~ciuset 
beczek obj~tosci. 

Latem udaj~ si~· na lekldch sto.tkach do um6wione
go miejsca, gdzie zgro1nudzaj~ si~ agenci rozmai
tych kompanij handlowych, gdzie kupcy rozkladaj~ 
swe kramy, a szynkarze napoje, gdzie wtedy przez 
kilka miesi~cy wybrzeze, puste zwykle i milcz~ce, 
oiy,vione jest mro'\viem r6znego gatunku ·ludzi i ru-
cbem halasliwego jarmarku. 

l{azdego poniedzialku rano rybacy opuszczaj ~ swo 
je domy i powracj~ dopierow sobot~ wieczorem. Pod-

. czas tych wypraw odplywaj~ ze swojej stacyi pod wie
cz6r i lowi~ ryby przez noc calq. Kazda l6dZ rna sto 
dwadziescia w~d, dlugich po czterdziesci dwa s~znie, 
kazda zas w~da ma dziesi~c haczyk6w. Ile dorsz6w 
i witliuk6w lowi~ te lodzie, trudno obliczyc. P. Ploeycn 
byl swiadkiem jak jedna szalupa podczas dw6ch 

• 

wypraw odbytych w ci~gu jednego miesit}ca, dostar
czyla kantorowi kupieckiemu 14,000 dorszow. 

Lecz biedny Shetlandczyk, kt6ry podczas tych wy
praw wystawia si~ na tyle trud6w i niebezpieczenstw, 
osi~ga cz~stokroc bardzo male za sw~ prac~ 'vyna
grodzenie. Niekiedy zdobycz dzielon~ bywa pomi~
dzy osad~ nie na r6wne cz~sci, lecz stosownie do sto-
.pnia jaki zajmuj~ na statku jej czlonkowie. Cz~sto
kroc rybak sprzedaje naprz6d za oznaczon~ cen~ 
\vszystko co ulowi, narazaj'c si~ na,vct na strat~,. 

jesli nast~pnie cena ryb p6jdzie w g6r~. 
W og6lnosci zacho,vuje on dla siebie w~trobo 

z dorszow, uzywaj~c jej zamiast masla, a nast~pnie 
gotuje j~ i wyci~ga z 11iej tluszcz, kt6ry w dlugie zi
mowe wieczory pods yea plomien jego lampy. 

Nieustraszeni Shetlandczycy nie poprzestaj~ na. · 
narazaniu w kazdej chwili swego zycia pomi~dzy 
skala1ni i posr6d burz oceanu; wielka ich liczba daje 
si~ unosic na1ni~tnosci, kt6rej powsci~gn~c nie moze 
zadne rozumowanie, a t~ nami~tnosci~ jest wydoby
wanie gniazd i polowanie na dzikie ptastwo. Cz~
stokroc, dla zadowolenia tego szalu dzi wnego, dra
pi~ si~ na szczyty spadzistych skal, lub zawieszaj~ 
na sznurach nad brzegiem okropnej przepasci. Dla 
zdobycia jaj orlich, ukrytych w rozpadlinie skaly, po
gardzajt! wszelkiem niebezpieczenst,vem, a nawet za
pominaj~ o te1n, ze maj~ zony i dzieci, kt6re drz~ 
z }Jrzerazenia, widz~c ich nieroztropnosc. 

Drugiem, wi~cej zasluguj~cem na pochwal~ 1 bez
bezpiecznicjszem zaj~ciem Shetlandczyk6'v jest ho
dowanie owiec i sprzedaz 'vyrob6w zich welny, usku-· 
tecznianych przez kob~ety. Te dzielne Shetlandki wy
trwale dopelniaj~ przykrych obowi~zk6w jakie los na 
nicwlozyl. Podczas pobytum~z0wnamorzu,one upra
wiaj~ grunta, kosz~ siano, kopi~ kartofie, znosz~ torf 
do 1nicszkania i zbieraj~ rosliny morskie, kt6re prze
rabiaj~ si~ na na,v6z. W sr6d tycb ci~ikich i ci~glych 
zaj~c, jal\: tylko znajrl~ swobodn~ chwil~, bior~ si~ do 
drut6w i robi~ ponczochy. 

Podanie · niesie, ze ksi~z~ Medina Sidonia, " '6dz 
niezwyczctouej arnzad!J, kt6rQ: burza rzucila na brze
gi wysp shetlandzkich, sam dawal lekcye robienia 
ponczoch kilku rybaczkom, i ze od owego dopiero 
czasu umiej~tnosc ta rozszerzyla si~ po calym archi
pelagu .. 

0 pr6znosci ludzldch zamysl6wl Gdy Filip II uzbra
jal przeciw Anglii pi~cdziesi~t okr~t6w i dwadziescia 
tysi~cy zolnierza, ktoby pomyslil ze z tych olbrzy. 
mich przygotowan wojennych, z calej tej niezwy
ci,io1lej a1'r11adg zostanie tJlko jeden trwaly slad, 
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sztuka robicnia ponczoch na drobnych wysepkach gi- zatrudnirnicjest dla nich sroclki 111 przcp~dznnin uiyte
n~cych we 1nglach p6lnocy! cznic czasu, gdy t.y1nczascn1 dla bicdnych ~ hctlnndcl\ 

J ezeli przytoczone tn podanie jest pra,vdziwem, je- by"' a ono 'vyplywen1 koniccznqj potrzrby, srodldc1n 
zeli ksi~i~ Medina Sidonia rzeczywiscie raczyl zo- ratunku 'v ~le lata. Gdy cz~stc bnrzc przcszkrt<l?;~j l1 
~ tac nauczycielem kilku biednych Shetlandek, to 'vycicczkon1 rybaka gdy zin1nc \Yrzc.~nio'v(' \Viatry nic 
gdyby dzis n16gl 'vidziec o'voce swej nauki, moi('by cloz"'alaj~ dojrzc"'ac za. ic,vonJ, uuttlut rodziny z po- . 
si~ ucieszyl ze skutk6w dobroczynnych swego dzicla. dw6jn~ gorli\voscif): bicr~c siQ do kolo,vrot.ka i drnt6,v· 

1igdzie, na,vet w stronach najbogatszych \V \vein~ energiczn~ pracf1 czgstokroc"'ynngradzaszkody zrzQ
merynosow, nie przywi~zuj~ '\Vi~kszej wartosci do dzonc przcz nicprzyjaznc iy\violy, zarabiaj~1c lHt 

welny, jak na wyspach shetlanclzkich, i nigdzie jej oplat<a czynszu zc :zczn1>lcgo fol,vnrr~J n i na zakup 
tez zr~czni6j uie wyrabiaj'1. N a wyspach tych znaj- zapas6"' donlO\Yych na por~ zin10\V~. vV po~r6d po
duje si§ szczegolny rodzaj owiec, jakiego nie1na ui- j wszcchncj SlU'O\vosci obyczaj6'v nrchipclagu, \Vsro d 
gdzic, bardzo male, szybldc, dzikie i w ogole r6zn6j tego przywykuicnia pracy, sla·o1nua ~ ;hctlaudka ~a
masci. Patrz~c na ich lichft po,vierzchownosc, nie 1110- sluguje na zastoso\vanic do ni \i szlachctnej de·wi~y 
zna przypuszczac a by ich panowie osi~gali z nich tak rzy1nski6j n1atrony: 
obfite korzysci. Lecz welna ich n1a dclikathosc i Ini§k
kosc aksamitu. Nie strzyg~ ich wielkiemi noiycan1i, 
jak u nas, lecz je skubifh to jest \vyrywaJ~ im powoli 
palcami najlepsz~ cz~sc runa, a robota ta odbywa 

Ca~ta Yixit, 
Lanam fecit, 
Dmnun1 servaYit. 1) 

Si(J tak delikatnie, ze zwierz(J 'vcalc jej nie czuje. Pa- Dzi§ki tcmu dOlllO\VClTIU r>rZCJnyslo\vi, od"raill cj 
mi~taj~ nawet o tern, zeby iln zosta\vic dostatcczn~ clzia!alno ~ ci m~iczyzn, a, Rzczcg6lniej dzicci, ktore 
ilosc 'veiny, ella zabezpieczcnia ocl zilnna. 'v 1nlodych Iatach ucz~ si~ l<icro,vac -lodzic1 i lo,vic 

Po ukonczeniu t6j pracy, prze,viduj~ca Shctlandka ryby "' zatokach, "ry pjnrzc shctlaudzcy, jcsli nic s~ 
starannie przeskubuje zebran~ \veln~ i dzieli jfb na bogaci, to przynajmuicj niy'v~j~ dobrcgo bytu, i jc
partye r6zuego koloru, r6znej dobroci i przczn~czo- sli ich spotka jakic nicszcz~scic, Inog~ bye PC'tVni po
ne do r6znego uzytku. Posledniejsza 'velua sh1iy na mocy . ~siad6,v. Litosc i goscinno~c s~ u nich cn9ta
ponczochy i r~kawice dla rybak6\v; z delikatniejszej mi tradycyjnemi, ktore zacho\V)rwnc poczytuj~ sobi 
tkacze 'vyrabiaj~ koldry; brunatnej uzy,vaj~ na poll.- za honor. Di6dny rybak shctlandzln iyje prawic ci~
czochy ella kobiet, szarej na skarpetki m~zkie, kt6re glc rybf1 i kartofla1ni, bardzo licho przyrz~d~onc 
go .. podynie sprzedaj~ podr6znym lub ln1pco1n "r~dro- mi, a za nap6j ma tylko k'vasnc mlcko , ktorc 
'vnym. zachowalo S\V~ da\vn~ nor,vcgsk~ naz\V(j htanda. 

Pozostaje "'elna najlepszego gatunku, ktorej nie Lecz w razic przybycia krewnego, przyjacicla, a na
gr~pluj~, lecz star annie j~ czcsz~ i udelikatniaj'b, na- de\vszystko obcego goscia, bylby bardzo upoko
cieraj~c olejem. Prz~d~ jf1 z wielk~ ostroinosci~ i u- rzonym, gdyby mu nie m6gl o:fiaro,vac pirczcni bara
zywaj~ do wyrobu szal6w, r~kawiczek lub ponczoch niej, albo Z\rierzyny i butelki 'v6dki. I_jairdo,vic, ary
tak cienkich, ze jedna para sprzeda\van~ bywa po stokracya archipelagu, pclni~ goscinnost \V spos6b 
d\"rie gwineje. wystawniej ~· zy: daj~ 'vielldc obindy, i jak szano\vny 

W p6lnocnych Niemczech, szczeg6lniej zas 'v Sa- Magnus Troil \Valter-Scotta, nutj~ obic za chlub~ 
ksonii i Prusach, poczciwe mieszczki, tak jak i Shet- przeci~gac obiad obfi.temi libacyami. 
landki, maj~ z"ryczaj robic ponczochy. Robi~ j~ "r do- \l., zystkie mic .. zkanja {h;ierza,vc6'v i rybak6\v roz-
mu i na przechadzce, robi~ w porze poludniowej rzucone St1 po jedncj i po ch·ugi4j stronic brzeg6'v i · 
w Lustgarten, popijaj~c filizank~ cienkiej ka-wy, i \Yie- "r og6lnosci Iicho zbudo"ranc. LairJ6,v do1ny by\vaj~ 
czoren1 ·w domu, sluchaj~c czytania po"riesci Auer- wyt,vorniej. ze, a niekt6re z nich, z fa · ad~ o d\v6ch 
bacha lub podr6zy Gerstaeckera. Szczeg6lniej zas lub trzech pi~trach, ganlde1n i ogrodem, 1naj'b bardzo 
zaj1nuj~ si~ t~ robot~ na pocz~tku zimy, aby ,v dniu pi~kn~ powierzcho,vnosc. r1a \vyspach jednak znaj-
24 grudnia na choince zawiesjc dostateczn~ ilosc duje sj~ tylko kilka gromad dom6,v, 'vyobrazaj~cych 
ponczoszek dla swoich malc6\v. Podnoszft one i uszla- '" ~ ie i jeclyne n1ia. to, stolic~ archipelagu, Lerwick. 
chetniaj~ slodkiemi myslami macierzyn t'va to zaj~- Lerwick rna trzy ty i~ce ludnosci (pra"'ie trzeci<! 
cie ponczoszarek, tak fatalnie nacechowane "r czasach II 

pierwszej rewolucyi francuzkiej. Lecz to codzienne 1
) iyla 'v czysto 'ci, })rz~dla weln~ sluzyla do1no,vi. 

K siEGA SWIATA: Cz. I. R. vm. 14 ., 
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CZEJSC ludnosci wszystkich wysp ),. jest miejscem za-
mieszkania znakon1itszych urz§dnik6w krajo·wych i 
konsul6w zagranicznych. s~ tu hotele, sklady, wy
tworne sklepy, doskonaly port, mala 'varownia uzbro-
ona czternast~ dzialan1i, warstaty ciesielskie, ma
gazyny, a statck parowy z Aberdeen przywozi nowiny 
ze Szkocyi, Anglii i innych CZEJSCi swiata. 

Jakie cudowne1n zdaje siEJ Lerwick ella skromnych 
Shetlanclczyk6w, kt6rzy nie byli nigdy dalej jak o piEJt
nascie mil od swych brzeg6w! Jaka r6znica od Thors
hawn, stolicy wysp Feroe, i Reykiawik, stolicy Islan
dyi, kt6rc w lecie widuj~ tyll{O przybywaj~ce statki 
kupieckie, a przez rcszt~ roku s~ san1otne, opuszczo
ne, obcc dla calego swiata! Pocz~tek tego 1niasta nie 
siEJga dalcj jak ph3rwszych lat ubiegiego stulecia; 
Shetlandczycy nie potrafi~, tak jak Amerykanic, je
dnem uderzenicn1 nogi w ziemi~ wyprowaclzac na 
swiat miasta. Widac jednak w Lerwick stopniowy 
post~p i objawy 11rzemyslu; nie mozna 'vi~c w~tpic 
ze kiedys 1niasto to jeszcze wi~cej 'vzrosnie i stanie 
i~ dosyc waznyn1 punkten1 bandlo,vym na p6lnocy 

Wielldej Brytanii. 

Shetlaudczycy, lubo tak oclclaleni od kraj6'v skan
dynawskich, zachowali jeclnak czesc dawnych zwycza
j6w i wiele odznaczaj~cych si~ rys6w p6lnocnego 
swego pochodzenia. Nawet 'v odosobnicniu czlowiek 

d!ugo zdoluy jest zacho"rac szczeg6lnc cechy s"rej 
narodo,vosci, a w gromadzie luclzi nalez~cych do te
goz san1cgo plemicnia, ta cccha jeszcze lepicj opiera 
si~ wply\vowi obcego ln·aju. Sbetlandczycy, odh1czeni 
od Danii blizko od czterystu lat, nie nauczyli si~ 

• 
jeszcze 1nowic l)Olni§dzy sobfb j§zykiem panst'tva do 
kt6rego nalez~, n1o'v~ u~rz~dnik6w kt6rzy nicmi rz~
dz~, kupc6w z kt6rcmi ci~glc 1naj~ stosunki. Narze
cze i ch zlozonc jest z zy,viol6w kandynawskiego i 
angielskiego, lecz skanGlyna 'vski tak dulece przewaza, 
ze kto umie po dtn1sku, z latwoscif1 ich zrozumie. 
0 te1n przekonal si~ P. Plocyen. 

Zachowali oni zwyczaj clodawania do swego imie
nia, ilnienia ojco,vskiego, kt6ry to zwyczaj niegdys 
byl rozszerzonyna ca!ej P6lnocy i jeszcze teraz utrzy
muje si(J \V Rossyi. 'rak syn !\Jagnusa nazywa si~ 
Magnusson, ·albo przez skr6cenie )}fauson; dzieci Ja
kuba, Ja1uessons, albo Janzes daugl1ters. Ten sam 
zwyczaj przedtem panowal we trzech kr6lestwach 
Wielkiej Brytanii. Zt~d w Anglii tyle naz"ri k kon
cz~cych si~ nason, zt~d w h .. landyi tylc nazwisk po
przedzonych przez 0', a w Szkocyi przez Alae, kt6re 
maj~ jednakowe znaczenie. 

Co do rachuby czasu, Shetlandczykowie nie chcieli 
przyj~c kalendarza gregoryanskiego, trzymaj~ si~ oni 
starego stylu i nic nie moze ich sklonic do odst~pie
nia od tego zwyczaju. 

J edu~ z najsilniejszych i najtrwalszych cech cha
rakteru Shetlandczyk6w jestich zabobonnosc. Ze nla
rynarze \V og6le maj~ do niej poci~g, to latwo ,vy
tlumaczyc zycien1 ich, wystawionen1 na tyle wypacl
k6'v nieprzewidz ianych i niebezpiecznych. Wiatr, 
kt6ry swemi nagle1ni zmianami bez ustanku za,voclzi 
ich nadzieje; burza, kt6ra z niedostrzezonego ob!ocz
ku nagle zaciemnia widokr~g i w jednej chwili po
krywa go zalobn~ zas!on~; morze, kt6re przy odply
ni~ciu usmiechalo si~ do ni ch, oswiecone prolnienia
llli jasnego slonca, a potem nagle rozhukanemi ba!
wany ucleria 'v ich twierdze p!ywaj~ce i otwiera si~ 
pod ich stopan1i, jak gr6b niezmierny; lany piasku, 
poruszane falami; skaly podwodne, na kt6re wpaclaj~, 
po1nin1o wszelkich usilowan; szkopuly, kt6rych polo
zenia nie dobrze rozpoznali, lub na kt6re bywaj~ rzu
cani przez uragan; wszystkie niewygody zycia Inor
skiego, wszystlrie zjawiska natury, fautastyczne o've 
kszta!ty, O'YO ltunanie Si~ swiatla, tr~by i chmury,
ffiUSZ~ koniecznie rozbuclzac w duszy marynarza ide~ 
tajemniczej,_nicpoj~tej pot~gi, pewien rodzaj fatalizmu. 

Lecz na wyspach shetlandzkich ta zabobonnosc 
zeglarska '"i~z~ si~ z CZEJStemi 'vypadkami i objawia 
przcz roz1naitc tradycyonalne zwyczaje. W razie roz
bicia si~ statku lub utoni~cia rybaka, przypo1ninaj~ so
hie natychmiast wszystkie przerJowiednie kt6re ostrze
gly o te1n wydarzeniu, a s~siedzi utopionego spogl~
claj~ z przestrachem w okolo siebie, gclyz s~ przekona
ui ze duch jego bl~ka si~ 'v poblizu swego ruieszkania, 
p6ki si~ don nie zaniesie chrzescianskiej prosby, 
a tego zn6w nikt nie odwazy si~ uczynic, dop6ki, 
z'vloki jego, przyniesione fal~ do brzegu, nie zostan~ 
pochowane na cmentarzu. Nawet wypelnienie tego 
obowi~zku religijnego niejest dostatecznem dla uspo-, 
kojenia zabobonnego przestrachu. Nie wymawiaj~ ni-
grly nazwiska tego, co zgin~l tak nieszcz§SD~ Sinier
ci~, a jesli si~ kto odwazy o nim wspomniec, zawsze 
uzywa om6wien zamiast jego imienia. Jesli byl zo
naty, pozostala wdo,va zamyka si~ w mieszkaniu i 
przez kilka miesi~cy unika obcego oka. Od tego nie-
zcz~snego dnia poswi~ca si~ ona ci~glej zalobie, 

a jesli si~ skloni p6jsc drugi raz za m~z, do slubu za
chowuje ciemne suknie, udajf!c si~ do kosciola ze pu
szczon~ glow~ i s1nutn~ twarz~, azeby nie 1nyslano 
zc n1og!a zapon1niec o swej wdowiej bolesci. 

Jezeli rodzina jaka zostanie pogr~zon~ w smutku, 

• 
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nie przez smierc przypadko"r~, lecz przez morder- lV'yn1ykac si(j ua "1'cieczki, wychodz~ ba\Yic ~ i«J na 
st"~o, slacly tego niczem si~ zatrzcc nic dajt1. Znaj- wzg6rzach stano,yi~cych klcpi nie ojco"rsld o·o 1nie
duj~ si~ tu opuszczone domy, ciemne jaskinie, w kto- szkania. Raz stara kobicta z 'YY py ell ujrzala 
rych, 'vedlug mniemania, zan1ieszkt~~ upiory i ]{t6- 'vchoclz~c~ naglc clo sicbic 1nul~ i ; totlq~ dzhvac~ucj 
rych n1ie. zkaf1cy unikaj~ z uczucic1n zgrozy, gdyz zo- po,vicrzcho,vnosci, 'v z6ltej kurtcc i bial 'j czapcczce. 
·taly spla1nione przez zbrodni~. - Kto jcstcs? zapytala zdzhviona. 

'Viara 'v czarnoksi~ztwo, nicgdys rozszcrzona 1)0 - Jcstcn1 sync1n s~sicdnicgo tro\vs'n, odrz ld ntft-
calcj Europic i kt6rej slacly okazt~~ si€J zrzadka vo- ly lata"riec. 
mic;clzy ludan1i najciemniejszen1i, w umyslach Shct- ICobieta przeicgnala I ig i dzicciQ znil lo. zasumi 
landczyk6'v jest jeszcze dzis glQboko zakorzenion~. puszczaj~ ig ina s~ icdnic 'vyspy. ~ oni tal lna
S~ oni przekonani ze znajduj~ si~ ludzic, a szczcgol- logo \vzrostu, ie zdalcka zalcchvie ich spo. trzcdz n1o
ni6j kobicty, co jak Norna w vValtcr-Skocic, taje1nne- zna, chociai nosz~ suknic swietnqj ziclonosci, a jci
mi zakl~ciami 1nog~ sprowadzic nicszcz~sny 'vypa- di~ po })O,vietrzn na zaczarowancj trzcinic, kt6ra i1n 
dek na czlowieka kt6ry ich obrazil, uczynic bogatym zast~pujc n1iejsce poney'a. Shctlanclczyk, spo.·trzprrl
tego, kt6ryn1 si~ opiekuj~, zaklinac 'via try, usmicrzac szy takicgo goscia, odpQdza go, odma,viaj~c Inotllit"'~ 
lub 'vzbudzac burze. lub czyni~c znak krzyia S\Vi~tego. 

Z n1itologii skandynawskiej, kt6ra, l)Odobnie jak Micszkaf1c6'v archipclagu napclniajf1 zabobonny1n 
grccka, zaludniala tlumen1 tajmnniczyn1 lasy, wody 1)rzcstrachcn1, a jcdnak nic maj~ zlosli\v6j 1Httury; 
i gory, Shctlandczycy zacho"rali '"icle syn1bolicz- o'vszem, okazuj~ \Yiclk~ wdzi~cznosc dla tych co iln 
nych znak6'v, "riclc nadprzyrodzonych is tot, Illi§- wys,viadczyli jako\v~ przyslugg. DajQ: czascn1 po
clzy inncn1i zas 1neernzaitls, clzie"'ice n1orskie i trows, moe bicclncmu ryba}{O\vi, a chory1n lcknrst,vn, czg
gnonlY. stokroc bardzo skutccznc; lccz mnj~ poci~g do Jn·a-

Dzie"·ice morskie, te syrcny p61nocnc, nie 1najq, dziciy. z~unierzaj~c wypr[nvic ucztg, nic rohi~ :obic 
jak staroiytne S)Teny, strasznej \Vladzy, przcchv kt6- skrupulu por\vac ldlka sztuk hydra z pa.st\vislra; dla 
rej Orfeusz bronil Argonaut6w cudo\vneini dzwi~ka- ukrycia zas S\vego postgpku zosta\viajf1 nn, zicnli po
mi s"rcj liry, i przcciw kt6ry1n 1n~ch·y Ulisses zasla- dobizn~ wolu lub barana kt6rcgo unicsli, doskonaly 
nial s'voich towarzysz6w. Nie staraj~ si~ one o1na- obraz tych z'vierzf1t. Lccz Shetlandczycy, znaj~c \Vy

mic czlowick a S\vym spie\vcn1, ella l)Oci~gni§cia go biegi tych zlosli\vych is tot, nie daj~ si~ oszukac i od
w przcpasc. Jesli go uwodz~, to tylko dlatego, aby rzucaj~ te z"rodnicze trupy. Co \Vaznicjsza, tro,vsy 
nad nim })anowac slodycz~ spojrzenia i s1nutnym wy- cz<Jsto kr~c~ si~ okolo domu 'v kt6ry1n dzicci~ przy
razem t'varzy. Cz~sto, wsr6d piEJkncgo letniego clnia, szlo na s\viat, i jcsli si~ nie pospicsz~ zc chrztc1n, po
wyplywaj~ na powierzchni~ wody i czesz~ swe jasne ry,yaj~ nicn1owl~. 
"rlosy z1otym grzebienien1. Czasem widziano jc jak llistorye o trollp,ch, nick'ach i meern1aidach zaj-
p~dzily na brzeg stada bialych owicczek. Jesli kt6ra muj~ znako1nite n1iejsce 'v zbiorzc , /Jauslcesrtrl'en" 
z nich zakocha sifJ w mlodym rybaku, to chodzi za Pana Thiele (4 tomy, J{opcnhagn 1818-1 23), \V ba
ninl Z daleka, Spiewaj~C ZU{OSllie; ffiOZe lla,Vet kiedy SlliUCh }UdU TOf,VCgii i sz,VCCyi. 
wejclzie do jego chaty i dla rozczulcnia go zbliiy si~ Lecz istnieje na 'vyspach shctlandzkich idea, kt6-
don \V n1okr6m ubraniu, ze spuszczonym wzrokiem rcj nie znajduje1ny sladu \V podaniach P6lnocy, a 1 t6-
i dri~ca. Powiadaj~ ze ciala utonionycb, kt6rych nie r~ zdaje si~, 'vypadnie przypisac \vyl~cznie nai\vnej 
mozna bylo 'vynalezc, zostaly poch,vyconc przez dzie- hnaginacyi mie ·zkanc6w "'ysp s~ ~·iednich. trzy1nuj~ 
'vice n1orslde, kt6re je pocho,valy ,v gl~binach s\vych oni ze foka, kt6ra Ina tak pi~l<nc oczy, dnze, jasne 
n1ie zkan. Po'\\iadaj~ takie iz dzie"rice 111orskic za- i slodkie jak oczy rrazelli, jest duchcm str~conyn1 za 
po,viadaj~ burz~ i ze jak wile serbskie, przepo,viaclaj~ wazue prze,vinicnic i skazanym na n~dznc zycie z'vie- · 
przyszlosc. rz~cia \Yodno-zicinncgo, kt6ry 'v upadl{u zacho,val 

tylko wyrazi tc spojrzenie, na znal< nadprzyrodzonej Tro,vsy s~ tej samej natury jak trolle skaudyna,v
skie i koboldy legend niemieckich. l\fieszkajt1 z\vykle 
w gl~bi pag6rk6w, w blyszcz~cych grotach, kt6rych 
sciany wylozone s~ zlote1ni i srcbrne1ni blachami. 
Ta1n si~ zeni~ i zostaj~ ojcami rodzin, jak z'vykli 
smiertelnicy. Czase1n ich dzieci, kt6re takie lubi~ 

• 

• 

• 

swej natury. 
\V okolicach 'vysp shctlandzkich napotykac si~ da

jfl: cl\va rodzaje foki: p!toca harhatrt i phoca vitulina. 
J akkolwiek ry bacy tamtejsi nie mog~ siEJ oprzec po
n~cie zy .. ku jaki iln przedsta"ria lowienie tego Z\vie-
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rz§cia, jednak nie bez pe,vnej nies pokojnosci przyst~
puj~ do dzielenia go na CZE8Sci, a z idei Inetempsycho
zy, jak~ przypist'i~ foce, wyradza si§ mn6stwo roz
Inaitych legend nader naiwnego charakteru. Przyto
czymy tu jeden, i na tern skoflczymy tenkr6tki opis ar
chipelagu, kt6ry w swem skromnem i samotne1n istnie
niu nie mi~l nigdy zaszczytu zaj~c sob~ jaki kongres 
europejski, lub nawet wzbudzic sp6r jaki w parlamen
cie angielskim. 

Pewien Shetlandczyk, przechodz~c rankiem po 
morskiem wybrzezu, spostrzegl fok~ spi~c~ na samo
tnej skale. Wlasnie potrzebo,val dobrego obuwia, 
a ze sk6ry foki m6gl sobie wyborne sporz~dzic. Zbli
za siEJ lekkim krokietn, zabija go rydle1n kt6ry mial 
w rE8ku do zbierania slimak6w morskich, a potem 
spiesznie obdziera zef1 sk6r~, rzuca mi~so w morze 
i spieszy do swoich towarzyszow. 

rfymczasem foka, wpadlszy 'N S"\\70j naturalny zy
wiol, odzyla, lecz wstydz~c si~ braku odziezy, plywa 
wsr6d fal, j~czy i "'zywa pomocy przyjaci6l. Spostrze
gla j~ clziewica morska i pyta o przyczyn~ smutku. 
Fol{a blaga o po,vr6cenie jej oclziezy. 

Ty1nczaseni lekkomyslny rybak miotany byl bole
snym niepokoje1n. ZaJowal okrutnego post~pku jakie
go si~ clopuscil i drza:r z obawy przypuszczalnej ka
ry. Dla uniknienia jej n1odlil si~ i uczynil slub od
pokutowac za sw6j post~pek · przez dobre uczynki. 
Ukazuj~c na statku swyn1 towarzyszo1n sk6r~ foki, 
nie smial wyznac jakin1 j~ zdobyl sposobem i powie
dzial ze znalazl fok~ niezyw~ na brzegu. Lecz jakiz 

• 
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byl jego przestrach, gdy po wyci~gni~ciu z 'vody sie
ci, ukazala si~ zlowiona w nie dziewica morska! 

Prosi i zaklina rybak6w aby j~ bezzwlocznie pu
scili na wolnosc, lecz ci nie zgodzili si~ na to. Zwi~
zali j~ sznurami i umiescili na dnie statku;na sk6rze, 
kt6r~ ona pragn~la wyclobyc z r~k rybaka. Biedna 
dziewica morska, ofiara s"'ej szlachetnosci, nie w~tpi 
jednak iz geniusze morskie pomszcz~ si~ za ni~. Rze-
czywiscie wzbudzili oni okropn~ burzEJ. I rybacy 
i dziewica morska, kt6ra nie n1ogla siEJ uwolnic ze 
swych wi~z6w, zginEJli razem, lecz foka odzyskala 
sk6r~. Od tej pory, na pami~tkEJ poswi~cenia si~ 
meer1naidy, foki zostaly obroncarni szlachetnych dzie
wic oceanu. Lowi~ ella nich pozywienie, kt6rego tam
te nie s1ni~ szukac w gl~binach 1norskich, to,varzysz~ 
lin na przechadzkach, uwaznie sluchaj~ ich melan
cholicznych spie,v6'v i z narazenie1n wlasnego zycia 
broni~ ich przecl pociskami rybak6w. 

Ani Lacepede, ani Cuvier, ani autor przesliczne
go clzielka wydanego niecla wno pod tytulem: Sea Si
de Book nie odkTyli nam tych seen wodnych; lecz na
iwny umysl ludu tra.fniejszy1n nieraz bywa w swych 
marzeniach, jak geniusz nauki vv svvych badaniach. 
Kto wie, czy w zyciu tych myriad stworzeti kt6re si~ 
ukrywaj~ przed naszy1n wzrokiem w cie1nnych fa
lach oceanu, nie oclbywaj~ siE8 rzeczywiscie tkli we 
dra1nata n1ilosci, litosci i pos,viEJcenia, zdolne moze 
zawstydzic ziinne rachuby roztropnosci i egoizmu 
lndzkiego. 

• 

PO LOW ANIE N A NIEDZWIEDZIA. 

Kto 1;ubra 'vywiedzie 
Z ostfJpu za rogi? 
Kto kuclly nied~hviedzie 

Podeslal pod nogi? 

JJ!iekiewicz. 

W kazdyn1 ·ryeerskim narodzie, w przer,vach wo
jowniczych zaj~c, polowanie, zwlaszcza na grubego 
zwierza, bywalo zawsze ulubion~ zabaw~ moznych 
wlascicieli obszernych zamk6'v i vvlosci, w kt6rych 

• 
• 

przed wiekan1i rozlegle przestrzenie g(J-stych las6w 
przecl 't::t,vialy nieskonczenie wi~ksz~ nii obecnie obfi
to~c z'vierzyny. Zostawiaj~c WJI·astaj~cej dopiero 
n1ioclziezy i niewiasto1n latwe lowy z sokolan1i na 
drobne ptastwo i z charta1ni na zaj~ce i lisy, czasem 
tylko z 'vyboro,veini wi~kszego gatunku sokola1ni po
luj~c na czapl~ lub z6ra,via, dzielni rycerze szukali 
szlachetniejszej rozrJ'vki w niebezpieczenstwach z ja
kiemi pol~czone bywalo polowanie na tury, losie, 
a szczeg6lniej na nied.Zwiedzie i dziki . 
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Do ostatnich czaso,v, dop6ki stalo g~sto zaroslych, 
nieprzebytych tu i owdzie knici, byla. i u nas 'vicl
ka n1oc tych rogatych albo kucllatych mic zka11cow 
puszczy, a kr6lowie i ksi~z~ta na.·i, i co zumoznicj
sza szlachta i pano,vie z zapalen1 odda,vali si~ lo
woin, 'v kt6rych od"raga, . ila, prhytonn1osc tnnyslu 
i zimna kre'v byly niezb~dnemi "rarunkan1i po,vo
dz enia, a niebezpicczenst,vo spotkania Hi~ z groz
nein z'vierz~ciein, trudy i niewygody jakic pokony
'vac trzcba bylo 'vsr6d clziki6j pn ·zczy, przypolnina
j~c "~ojenne i obozo"re zycic, nada"raly naj,vyzszy 
po,vab tyn1 1nysliwskin1 "rypra,vonl. 

'V 1niarg trzebicnia las6,v, uby\vac 1nu. ·ialo z'vie
rzyny, bo \V coraz przezroczy tszych ln1icjach la
twiej ·ze1n bylo polowanic, a trudniej ·zcnt utrzyiny
'vanie si~ z'vierza. ajprz6d wiQc zacz~l on cofac 
. i~ ku mni6j dost§pnynl puszczon1, a gdy go i tan1 
nie chciano w spokojnosci zosta,vic, nic dzhvncgo zc 
przy tak nicsprzyj~j~cych ol{olicznosciach, ten i 6w 
rodzaj zupel:nie, lub pra\vie zupclnic 'vygin~l. 

Dzis w naszych lasach jcclen dzik tyll<o jeszcze 
niel<iedy 'vywola jak~s waznicj z~ obla.·w~; o zu
brach i lo iach nikt ani zamarzy, a uicdzwicdzia 
juz na,vet 'v bialo,viezskich ost<Jpach uic obachy. 
Z 'vyt~picnien1 zwierzyny, naturaluie zagin~c mu ·ial 
i obyczaj wielkich dawnych lo\v6,v, i juz tylko tra
dycya ustna i I) is ana daje nam 'vyo brazenie o tych 
dziclnych zapasach, o niezliczonych do,vodach 'viel-
kiej, czascn1 nawet az do zuch,val t\va posuni~tcj 
od,vagi, kt6rych polem popisu byl:y knieje nieprze
bytc, co dzi~ ust~pil:y n1icjsca upra,vnym ni\vom 
1ub g~ to zaludniony1n wsion1 i miasto1n. 

... jednak niedawnemi je ·zczc czasy, bo pod ko
uiec ze zlego tulecia, nietylko ksi~ig }Janie kochan
ku os1n niedz\viedzi cho,val w s'voich dobrach, ale 
i 'v 1nniej zych szlachecldch maj~tkach trafial si~ 
nieraz mrukli 'vy bat'ko; p6jsc z niln w taniec, choc 
to nienajbczpieczniej, nie lenil: · i~ ani pan zamozny, 
ani zascianko,vy zlachcic, i 'viele in1ion dzielnych 
· zermierzy z kudlaty1n 1narucb~ }Jrzecho\valo nam 
}Jodanie. W legendach i obrazacb 1(. \Vi. W ojcic
kiego kilka takich spotykan1y podan, jak mi~dzy 

innen1i o . zlachcicu przcz"'any1n J\ietl:.,ll'iednilc, co 
ua. tego groznccro Z\Yicrza nigdy pra"'ic ni uiy,va t 
palnej broni, chyba go ni ·podziaui unpa<ll, ,.,.dy 
'vy.·zedl zc -trzclb~ na lo 'ic luh ry.·i , a ~'vyld 
uz bra.jal si~ na nicdz\vi dzic p, l k~ lHt <hvie r~c ' 
grub~, u g6ry zaokrq;n-lonq,, nasn.d~OIU1 \V ua l·}(hv1nt 
tr6jkf):tflCllli, grubcn1i g\vozdzJni. ~c sro<lka t Ht() Jl[l,

gl6\vka \Vychodzil na lokicc dlurri, o try, ol>o~i 'Cz
ny dziryt. Z t~ hroni~ przyjn10\Vnl za,v:~e ni '<1~\vic
dzia, i gdy ten rozju zony, na chv6ch htpach ,v. pi -
ty, zbliiyl i(j do niego, pchu~l go n(jprzud th:iry
tetn, a potent za jcdn6n1 udcrzenien1 ]><t:lk~1 rotcitt
gal U nog S"'Oich. 

Cztcrnu 'tu 'v ten ~ po:6b po\valil nicdzwicdhi, ldl
ku tcz kul~ ubil, a 'v taldch ra~ach %Wylde przy
puszczal grozncgo z'vicr;.,a ua kilka ln·ok6'v i do
pi6ro da,val ognia. J ak zyl tak i zgin~l: nic tnnart. 
Z\vyczajnQ: stuiercift. Raz gdy 'vyru:zono z legowi
ska ogronnlfb niedz,vicdzir.~, ricdz,vi duil\ \vy~· nnt1l 

si~ z za drzc,va i zadal cios dzirytcn1 rozju ·zonqj 
bestyi; ale iclazo zc. nn~lo siQ }JO l\o~ci i jui ni ' 
1niaJ cza:u popra\Yic cio u. Poclnvyciln go \V \VO

je lapy, i tylko dal sig sly~zyc cichy j~k i chrz~ t 
gruchotanych kosci. 'frafny strzal powalil prawic 
\V t6j sam6j chwili rozjadl~ nicd%\vicdzieQ, ale cl;del
uy lo"riec juz nic iyl. 

l)odobnyn1 zupelnic spo. oben1 zgiiu1l od wazuy i u
lubiony strzelec ostatnicgo z lc · i~z~t Iladzi\vill6\v 
nics,viezskich, k · i~cia Do1ninika. Bral on l':t \vsze 
niedZwicdzia na o~zczep i podobnic 'v zarnachn r.a
\viedziony, sch,vycony 'v pol przcz nicd~\viPclzicQ 
ducha wyzionqJ. 

Dzis, u na przynaj1nni6j, takich 1 iedzwicduik6'v 
nie potrzeba, bo nie Inieliby pol a do okaznnia . ·,vo
j6j od,vagi i ~ily. Zalqczona tu litografia przcd. ta
\via podobn~ po\vyz6j opisany1n sccnQ polowauia, na 
niedz\Yiedzic 'Y jodlo\vy1n le ·ie ~ 'icdiniofrroclu, frclzic 
jeszcze o lcsncgo 1naruchg nie trudno. I t,u \Vitlzi
Iny niefortunncgo . trzclca, co I l<ko zraJti\\'. r.y nie
dz'\'\"iedzia, zo tal przPzeil po,valony na zicnni(j i byl
by drogo oplacil nictrafny , trzal, gdyby go nie oca
li!a rychla po1noc to"'arzy!"za, 1{t6ry pc,vniejsz~ r~
kf1 skutccznicj dal ognia do rozju. zoncrro Z\ViPrza . 

• 
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WSPOMNIENIE~ TATROW. 
7. NOTAT PODR6ZN\'CIJ 
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\V ~<lro,vki })U rodzinnej ziemi byly mi od dziecin- wzdluz i wszerz t~ "rslcr6s dzicjow~ na · z~ \viclo'v ni~ 
1twa naj1nilszem n1arzeniem: od dziesieciu lat jak je zaprzYJazniwszy si~ z cudami jej pnmi~tek, zblizy
zi ·zczac zaczftlem, zebralem w sercu i pami~ci drogi wszy si~ sercen1 do kochanej braci,-czyi dzhv ze z ka
;·karb wraze1l. i wspomnieii, nigdy nie zatartych, ocl- zdej "'YCicczki "'racaJem bogatszy o jedno ogniv~'ko, · 
1nladzaj~cych si~ wieczn~ zieleni~. Przebieglszy co mnic z nowyn1 jakim malym swiatkiem nad Pr~d-

• 

• 

• 
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nikiem lub Nidq, Pilict1lub ,,,r art~, rarwi~ lub \Vie- n1ilcz~cy jakis huzar, dziclua, tnadziar lut po ta \ 
przen1 \Yit1zalo? z na rozony1n \YQ. 1n;-on tern.~ \V dyn1i yi, a b. rl 'V sr6d tego zapalu Inego do krajO\Vych \Y~dr6\\"Ck, JllUjOfClll \Y hOll\VCdach. ]{r6tkl1 [t j£dl'llc~ Za\viodl Z ' 

zawi~zala si~ \V literackim S\viccic, \V dziennikar ldch 11111~ })Ogadank , lauu.tn~ nicn1c:tyzn~ i lacin<l· Znal 
organach, olbrzymia koalicya przcciw podr6io1n za- \vybornic podkarpackie vV ~gry, kon. y~ to\val ci:1glo 
granicznyn1, kt6ra zrazu dose ogl~dnic boj pro\vadzi- '" gol\'kich 1niastach i osoblhvic ci lnt\V opo\viadat 
la; ale uzna,v~·zy potrzeb~ radykaln6j l\:uracyi, 1n·zc- szczcg6ly o kapitulacyi funkaczu prz 'd g neral n1 IT. 
rzucila si~ wnct \V ostatecznosc bez\varunko,vcgo po- a przystanku ludnosc \vagono\vtt J>O\ViQk. zyla . ·i~ 
tgpiania w~zy tldch percgrynacyj na Zach6d, ktory, o d\va bialc lUUlHlury, i \vnet tnuilkl 1n6j huzar, ua
jak nas uczf!, blizki jest ostatccznego rozkladu i ko11a- sroiyl br,vi, l)l'Z)'lnknQ,l oczy i jni jcgo glo. n \Vi~c ~j 
jqc ju.i, \Yalczy tylko przechv zguiliznie 1natcryalizn1u. nic ·ly. ·zalcn1. 
.r ... an1 "'i~c, podobno, zdrowyn1 lHL du ·zy i ciclc, nic- - Czy Inoina sluiyc cygarc1u? znbrztnial rni ,v u-
bezpiccznie pu zczac si~ \V te zaraz~ dotkni.,tc fc- chu dz"·i~czny glo.· ~ ~siada. 

ry. . . . . - przcj1nic dzi~kuj g, nic })UlQ-Od}Htrlcul, i z h ·-
Jakie to inaczcj zupeh1ic przcd ocz[uui ducha n1c- · "'~ cicka\Yoscifb obcjrzalen1 sifJ na to,varzyski \go , cL

go ja\vila siQ ta cywilizo\vn.na Europa! ~foic to 111a- siada, podaj~ccgo 1ni cygarniczkQ. 
rzenie, ale 1nnie si~ zdalo zc w tcn1 zbiorO\Yi ·Jru S\Yia- By! to 1nlody czlo,vi k, lat 34 Iub 36, dobr 'go 
tla i pracy, wiclc, bardzo \Viele pro1nieni <lla 1Jolc- · ,vzro tu, brunet, s1nialego czola, '11 \rgiczn go oka; 
cznego ogniska naszego zdobyc 1noina. vViQc z \via- \V cal6n1 j go obliczu rozlany byl taki \Vyra~ nczciw ',j 
r~ w to nutrzcnic, zbrojny talizmane1n S\Vi~Jtych ro- ot\vartosci, zc 1nnic od razu za crcc sclnvycila. 1\t 
dzinnych uczuc, pu~~cilem sig za granicQ do Au.·tryi, torba podr62nn, przrz plecy! ta I \ciucl1na czap czkn, 
do vVloch, Z\Vajcaryi, cz~sci Francyi i iclnicc, i \Vro- ta CZCl'\\'0110 podbita burka na rnnlfona ·h [1 lnaJ.. fa
cilem do kraju bcz goryczy, bcz za,vodu, ut\vicrdzo- jeczJ~a) z dzi\vn~ fantazyq pu ·zczajctcan1i t 'rne ]{ulecz
uy tylko w przekonaniu, zc celo\Ya podroz po obczy- ka . ilunvcgo c.lyn1u zajtnujQ:c~ dla okn,. Utno\vily e,
znic uczy nas w prawdzi\ven1 {nvictle pojnlo,vac S\v6j lose. 
}{raj, '\V6j nar6d i siebie san1ego. - l)an tlo Dc1nbicy? zapytal zno,vu. 

Dzis, kicdy tyle swietnych pi6r \V D-~iennikac!t i Li- - 0 nic, do Bochni, tylko. 
stac!t kresli \vrazenia ze vV schoclu i Zachodu, zbytc- - I ja talG~c, za\volal. 
cznen1 byloby rozpra"iac o ic1nczech, J.i rancyi lub - Ale ja z Bochni dal6j, niicj ~ iQ je~zczc . pu-
\Vloszech;-ale na dobie n1oic btJdzie zcsta\vic tu szcza1n, do S~cza. 
notatki moje z tatrzanskiej po<lr6zy. Tatry daly mi - Bravi: ilno! za,volal . C!Siad i przy sun~l :iQ do 
blogoslawienstwo na dal z~ drogEJ i znac szcz~slhv~ mnic ochoczo. ~ z ~ 

1 qcza dok~d hogo,\rie In·o,vaclz~'. 
bloo·osla\vily 1ni r~k~. A poten1, zadna nas w Tatrach - Do ~ zcza.\vuicy·, a poten1. .... 
r6znosc zdan nie rozdzieli, bosn1y tan1 silni \Y p6lnf! - \Vybornie .... jedng man1y JH'hrd · ob~ drog.,. 
tnilo ~ci~ i u\vielbienie1n wsp6lu6n1. Alez pan nie tnyslisz \V) •zcza,vnicy o<lbywuc Jruracyi'l 

D\va tygodnic sp~dzone \V 'l'atrach liczQ do naj- - Dzi~l{i Bogu, nic potrzebujQ jej. I)oznac J>i(j-
lJi~kniejszych dni 1uego zycia i za nic '" S\viecie nic knosc tatrzan ldego swiata, to ca1y C('] n1ojqj }HJ

\vydarlbyin ich z IJami~tnika n1ojcj 1nlodosci: prz)j- druzy. 
ll1Uj,~ je jako lask~ Opatrzn6j r~ld, jcszcze \V boju iy- - i\. \Vigc nicch l}j~ Tatry! }{rzylnutl i\YU\VY moj 
cia nie odsluzon~. S~F·iad, l\u zdutnicniu bialych tnunduro\v z zapal lJn ''r yjechalcn1 z ICrakowa kolcj ~ iclazn~ lwo"'Skfb podno~· z~c czapec.t.:k .,· J estern IConrad , . , 1nic zl\aJu 
27 czer\Yca 'v poludnie, pozegnany serdcczuie przez "' l{rako,vie; J>rzy ~po obno~ci 'v t~pi. z tlo 1nojcj pru
zacnego autora Listozv. P6ki nie znikla n1i \YC 111gle co,vni przy I~.,lor rul),]dej ulicy, pokaz<J ci ldlka zajnlu-
oddali o tatnia krakow ·ka "'ieiyca, nie tnoglc1n ode- j~cych o br zthr. 
r\vac oczu od S\vietn6j stolicy, ktor~ po raz })ier\v. zy Po c1nvili byli.' 1ny z . :o b(} j akby od "'iclu lat znajo-
\vidzialem, by ukochac na za,v.·zc. mi i \vt.r6d pogadanki z niepoj~t~ szybl~osci~ i~jrzcli-

Gdy juz i ten obraz znikl, zaj(Jla si~ 1nysl \vy.·nu- s1ny. i<J \Y Bochni. 
\ranienl projekt6w o g6rskiej 1nojej poclr6zy. 0 bcjrza- Dobry to'' arzysz to 'vielki los \v podr6zy. 
lem ~i~ w kolo, badawczo slcdzqc ry ... y i posta\V}"lllO- Rozjusnilcm "i .,c czoro, t~sknota osatnotnicnia 
ich toYrarzysz6\v ,vagonowych. J. \tprzecbv ~iedzial pierzchla. Tatrzan.·l\a \V~ch·o·wl{a nO\Yego nabrala 
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w oczach n1oich uroku. Bo tez 'Y tych pierwszych mo
ich krokach nie 1noglem w nikim lepszego jak \V Kon
radzie znalezc przewodnika. Tatry znal dobrze, ana 
roztaczaj~cej si~ przed nami drodze 'vymienic m6gJ: 
l{azdy strumyk, kazdy pag6rek, nien1al kan1iei1 kazdy. 

Bochnia, dawny Salzberg, fundacya Boleslawa 
W stydlhvego, starsza siostra Wieliczki, na sto lat 
przed pierscienie1n Kunegundy z bogactwa solnego 
znana , "'e we ale korzystnem przedsta 'viJ:a mi si~ 
swietle. 

l(opalnie w obec wieliczkoskich bardzo pozocta
ly w tyle i prawie podrz~dnemibym je naz\val; ale za 
to san1o 1uiasto 'vcale przyjemne i porzfbclnie zbuclo
wane. 

Rynck bochcf1ski przed d\vuuast~ laty grozy peln~ 
przedsta\vial \viclowni~: tu zlozone byly ofiary \Yscie
klego zaslepienia, a gtnach micszcz~cy dzisiaj urz~cl 
cyrkularny, prZC}Jelniony byl kr\vawym tlun1e1n obl~
l{allc6w. Szercg lat Inin~l od owej Ch\vili, a jeszcze 
t>o dzis dzien lud bochenski nie starl z swego czola 
tego pi~tna ponurej za\vzi~tosci, kt6ra go wo\\'czas 
z szatansl(ich podszept6w do zbxodni popchnEJla. Na 
calej drodze ui do S~cza same chmurne, jakby zlo
wrogie tylko SJJotykalein oblicza i znik~d w uchu zy
czliwy glos ,pochwalonego '' nie zabrz1nial. Bochnia 
polozona jest na goscincu "iede11skim, czyli gl6wnym 
trakcie handlowym; zt~d wi~c puscile1n si~ na pohl
dnie, goscincem 'visnicldm, kt6ry wNowym S~czu l~
czy si~ z tak zwanym \vielkim trakten1 karpacldm. 

Dylizans osobowy, cos naksztnJt ar]{i Noego, tylko 
moie nicfortunniejszy ksztalten1 i bezpotrzebnym ci~
zarem, zabral nas w dalszf1 clrog~. Poczciwy Kom--ad 
wiele opowiadal 1ni o galicyjskich stosunkach; az 
wreszcie, po parogodzinnej podr6zy, wychy li \vszy siEJ 
z powozu, ukazal mi w dali stercz~c~ na skale "'ie
zyc~ i za wolnl: 

- Patrz-to Wisniczl ... 
-- Wisnicz? i rzucilem si~ do okna dylizansu. 

A wi~c to gniazdo J{mit6w; tu ostrzyly si~ groty na 
pierwszc ciernie 1nlodej korony Zygn1unta Augusta; 
z tych mur6w trysn(Jlo niejedno zr6dlo lez Barbary; 
tez same mury brzmialy hucznemi fe tyny pojedna
nia.. . . Wyn1owne to mury, zawolalem, gcly juz z ca
l~ powag~ odkresli1y si~ na \Viclok.r~gu. D\Ya s"·ietne 
l{ola, m(Jz6w nauki i stali, opromieniaj~ jasn~ aureol~ 
te sm~tne ruiny: jedno kupi si*E w kolo Piotra Kmity 
z swobod~ sumienia na czole; drugie w sto lat p6zniej 
rycerskiln pierscieniem otacza Stanislawa Lubomir
skiego. 

- Byio to, bylo. ~ .... 

Choc wspotnniec to milo, 
A dzis .... 
Wisnicz wlasnosci~ hr. Maurycego Potockiego, za

Inek w ruinie, a 6w s{a,vny l<lasztor kar1nelit6w, ot 
tam na niZ ze1n wzg6rzu, dodal Konrad- pami~tka 
woty,vna "rypra,vy chocimskiej, pod wezwanien1 Se1~
vato1'i Clt1'z·sto, obr6cony oddawna na gl6\vne w calej 
Galicyi wi~zienie. 

- A owcz slawne grobo,vce, szacowne arcydzie
la penzla? zapytalem. 

- 0 grobo,vce nie pytaj- a co do obraz6w, to uri
lno vviedzy w wiedenskich galeryach spotkasz si ~ 
z niejeclny1n zt~d nabytkien1. ' 

Smutno bit mi \V oczy 1nalowniczy na stoku zielo
nego wzg6rza zan1ek, u"~ienczony trzen1a wiezycami, 
z kt6ryc.h jedna powaznie w ksztalcie kopnly zbudo
wana, swi~tynia zas Boza skromnie osiadla 'v dolinie. 

Ocl stacyi wiejskiej Rzegocin, krajobraz Galicyi za
czyna pi~kniec i podniosle wzg6rza coraz no,vcm 
stroh~ uroz1naicenien1. l(,vietne doliny, rozdoly stru
mieniami }Jrzerzni~te mile bawi~ oko, do dalszych 
sposobi~c wiclok6w. W dobre1n juz usposobieniu po
"ritalenl miasteczko Limanow~. 

- Niegdys bylo to dziedzictwo Stobnickich, obja
snil mnie z westchnienie1n 1\onrad -dzis jest to wla
snosc barona BorO\VSkiego. A Sl11Utne to dzieje po
przedzily przejscie tego majf1tku 'v inne r~ce: ale nie 
odslaniajmy s'viatu ran rodzinnego naszego orga~ 

• 
lllZffiU. 

Od Limanowy juz coraz pi~kniejsze sciel~ si~ wido
ld, coraz rozkoszniej~ ze otwieraj~ kotliny; az wreszcie 
zat~tnil pod nami najdhlZszy poclobno w calej Gali
cyi most na Dunajcu, kt6rego zielone wody juz nieod
st~pnie to"rarzyszyc mi mialy az \Y samo serce ta
trzansldej mojej wycieczld. Okolo p6lnocy stanf!:lem 
w Nowym S~czu. 

Z 'vielu bardzo wzgl(Jcl6'v jest to jedno z najcelniej
szych miast Galicyi. To stolica tatrzm1skich g6rali; 
do sandeckicgo to cyrkulu na1ezy o bszar najpi~kniej
szy kraju, ai do zr6del Dunajca. No'\\ry S~cz i rozle
glosci~ , i ludnosci~, i porz~dnem zabudo,vaniem 
uspra"riedliwia znaczenie swoje. Odnosz~c pocz~tck 
sw6j jeszcze do konca XIII 'viek11, odgrywal S~cz nie
posledni~ rol~ w krajowych d.ziejach, a jego kasztela
no\vie stali na czele mniejszego kola. Byla to naczel
na przystan w~gierskiego handlu, a bogate opactwo 
Norbertan6w, ftmdacyi Jagielly, i zamek staroscinski 
byly ozdob~ i chlub~ miasta. Teraz zamek zniszczal, 
opactwo supryn1o"rane. Stan~lis1ny w zajezdzie pani 
Listo,vej. Tak sama \Ylascicielka, jakotei i jej oberza 
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godne s~ wspomnienia. Wielka, sklepiona izba, na 
nocleg nam oddana, historyczne miala znaczenie 
w najs\vieiszych dziejach Galicyi. Tu sfern1ento,valy 
siEJ zywioly tej burzy, co krwi~ przyschla na nizinach 
Podg6rza. Pani Listowa szeroko na cale Sandcckie 
szczyci siQ slaw~ wybornej kucharki. Na lrarb tych 
zaslug niejedne wybaczyc jej trzeba u.stcrki. Do rz~
du jej dziwactw IniEJdzy inucmi naleiy i to, zc iaden 
gosc przed godzin~ 12t~ w poludnie jcsc u niej nie 
dostanie. Przed silnem jej postanowieniem w tcj Inie
rze wszystko korzyc si~ musi. W cza ie s'vojcj ])O-
dr6zy po Ga1icyi, arcyksi~iEJ l(arol Lud\vik zjecbal tu 
niedawnym czasem i zaz~dal sniadania o godzinie 10. 
Zdeterminowana pani Listowa wyznaczyla arcyksi~
ciu dwugodzinny termin, i n1iino wszelkiej protcsta
cyi, dostojny gosc, snadz spragniony smacznych san
deckich lakoci, do \Yoli rezolutnej pani restauratorki 
zastosowac si~ musial. 

Ciekawetn wspomnieniem przemawialy do 1nnie 
bujnf1 zieleni~ okrytc wzg6rza, staczaj~cc si€2 ku po
ludniowi \vzdlui brzeg6w Dunajca. Przcd 12t~ laty 
zawisla na tych wzg6rzach or~zna chmura g6rskich 
sokol6w. J{rwa,ve, podjazdo\VC z bialcmi n1undurami 
zachodzily tu b6jki, a choc zamiar odbicia osadzo
nych w S~czu wi~zni 6wczesnych nic przyszcdl do 
skutku, to przeciez dla obraduj~cego w Iniescic s~du 
wojennego, byla ta zawieszona w oblokach chmura 
g6rali groznym mieczem Da1noklesa. 

Tu roztwicra si~ urocze wejscie do slynnej sande
ckiej doliny, kt6ra wesp6l z nowotarsk~ stano,vi naj
cudowniejszy szpaler i przysionek Karpat. Na prze
strzeni 10 mjl roztacza si~ drogi dla serca, mily oku, 
prawdzi,vie polski, rolniczy krajobraz, ze zlotozbozo
Weini lananli, z woni~ sianoz~ci. Przed nami zielone 
nurty Dunajca, chyzo, wartko, mlodzienczo plyn~ce 
WSr6d usmicchni~tej doliny, napi~trzonej po obu Stro
nach smugami najbujniejszej wegetacyi. Zyto i o'vies 
najobszerniejsze zalegaj~ tu lany. Inny s·wiat otwiera 
si~ za S~czem. 

- Czy to niebo wypogodnialo? czy 'vypi~kniala 
ziemia?-pytalem w zachwycie Konrada. 

- 0 tak, zawolal, zywo m~ dlon sciskaj~c, i nie
bo jasniejsze, i pi~kniejsza ziemia; bo lud rozpromie
nil juz zno\vu. schmurzone tam ku p6lnocy obliczc i 
poczciw~ I)rac~ pochwalil Boga. Inny to lud, serde
czny, goscinny, a chEJtny i pobozny, pracowity, rz~d
ny i czysty. Na calej przestrzeni od nowego S~cza 
w dol Dunajca az do L~cka krz~ta si~ lud wiejski 
okolo pl6tna kt6re tu gl6wny miejsco\vego handlu ' . . . 
stanowi produkt. Od L~cka ku Szczawn1cy cu~gn1e 

KsqGJ.. SWU.TA. Cz. I. R. vm. . 

si~ pasmo owocowych sad6w. Chlopi na Podg6-
rzu tatrzai1 kiem micwaj~ w s'voich sadach po 1,000 
i 2,000 0\YOCO,vych drzew. Wyborne sli,v] i 'v~gicr
sl<ic naczelnc tu trzynHlj~ mi U ~ .. c , U. hurtO\\'Y handel 
tysit1cami beczek po\vid l dajr znrob k i zatrudnicnie 
wlosciano1n. '\Vrcszcic od O\vcgo Targn \V gl~b' Ta
tr6\v az zn. \v~giersk~ grnnicQ rozci~ga . ig handel zc
lazcm, zatrudnienia g6rniczc, a po cz~ ~cij ' zc~c trans
port "·in WEEgicrskich. I-Iandcl ten iY'"· ·zpgo jcszczc 
spodzic\va si~ rozwoju w obec daj~cych siQ slyszcc 
zamiar6w to,varzyst\Ya \VCgicrskiccro z budo,vania l<o
lei zclaznej z Tarno,va przcz O"'Y S~cz do l{oszyc. 

- Jak t6i rozlcgle by"'aj~ tu z'vyklc osady wlo
scianskie? zaiJytalem. 

- Nie przcchodz~ uigdy 15 do 20 tnorg, nic licr,~c, 
rozumie si~, zape\vnioncj im tu zwyklc sluicbnosci 
Icsncj. 

0 p6l Dlili tylko, tam gdzic \vcgicr.·ki roprad D u
najCO\Vi czolc1n bijc, stanclis1ny \v Staryu1 ~ f~czu. Jc
zcli samo mia~· to dzicjo\vf1 przcszlosci~ bndzilo jui 
iy,vy int res, t 1n bardzicj jcL. zcz Z\vr6cil rn~jCJ uwa
gEJ l\osci6r S\V. I unegundy, przy ]{t6ryin zostaj~ dotqd 
zakonnice S\Y. I lary, rcguly s"'.l~'ranciszka. ]{laHztor 
ten, nicgclys jcdcn z najbogat:hych 'v l)ol. c , palni(J
tny jest 13-lctniln pobyte1n {nv. J(ingi, Z\vancj na,vct 
Ducis. a ~ andeccnsis; zas \V 200 lat potcm Dlugosz, 
znako1nity proboszcz l~cld, chroniqc . " i~ przed zara
z~, tu w Starym S~czu 'vraz z I allimachcn1 'vyk~a
dal nauki d\vo1n mlodym kr6lc,vskiin lataroslo1n Ja
gielloflskim. W ko~cielc tutcjszytn dwa przcdmioty 
szczeg6ln~ 1nojEJ zwr6ci]y uwag~: najprz6d przcsliczna, 
w pania!a, bogata 'v rzczb~, jakicj }{atcdr~r godua 
ambona wyobrazaj~ca symboliczn~ gencalog1~ domu 
Abraha~a, ,vcdlug, 1-go r ozdziulu C\Vangclii Matcu
sza; a potem dziwnie pi~knej roboty 'viclld l\rzyz ja
spisowy nad ch6rem. a okalaj~cy1~ c1ncnt~rz~ d\~a 
ciekawe marmurowe, rodziny Lipslnch, zna;JUUJ~ s1~ 
grobowde. Rozrzewnil mnie napis na pom~iku c~cr
wono-marmuro,vym mlodego potomlta tCJ rodz1ny, 
zmarlego roku 1627. 

.,Ledwiem jak kwiat z galqzki "ronny ''1'Szedl, kt6ry 
Znakiem jablka jest, jam byl rodzicom podpory. 
Kiedy mnie przeciwny wiatr udcrzyl z zachodu, 
Zcif!l nadzieje rodzicom, mnic gl~bszcgo brodu 
Zawisnie nie dopuscil inszych laty gonic, 
Slaw~ diwignqc dom Lipskicb, m~ztwcm Polski bronic 
Com mial 'v sobie ludzkicgo, kamien to przywalil, 
z aniolmi mnie pol~czyl, a od krwi oddalil., 
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Przelotona pp. Klaryselr w Sf!CZu mile bardzo 
uczynila na mnie wrazenie. Oiywiona z zacn~ matro-

4 

n~ pogadanka naleiy do prawdzi,vie przyjemnych 
wspomnien mojej podr6zy. Zalila si~ glosno na nie
dokladne opisy i bl~dne szczeg6ly o kosciele i kla
sztorze tamtejszym szerzone, wciskaj~ce si~ az naz byt 
cz~sto do druku, czego Gwiazdka Cieszyn.~ka dala 
dow6d . 

0 szcz~tki zamku daremnie pytalem; nie wska.Z~ 
ich juz dzisiaj ciekaweiLu badaczowi przeszlosci. 

W Jazowsku na promie przeprawilismy si~ na prze
ciwny brzeg Dunaj ca. Tu jui rozpoczynaj~ si~ polo
wy lososia, odbywane na calej przestrzeni Dunajca 
az za Czorsztyn na wielk~ skalEJ i stanowi~ce jeden 
jeszcze przedmiot handlu. Sam dziedzic E~cka za po-
zwolenie lowienia lososi6w na swojem territorium 

. pobiera rocznie 700 rensl{ich. 
Okolo poludnia stan~lem w E~cku, dziedzictwie 

hr. Seweryna Drobojowskiego. Ogromna to osada, 
z kosciolem, poczt~ i szkol~ trywialn~, liCZf!Cf! prze
szlo 200 uczniow. E~cko uwazane bylo niegdys za 
ostatni~ polslu~ w tych stronach osad~. Dalej juz 
w Podg6rze napotykamy osady rusinskie. Ta linia 
graniczna uwydatnila si~ w stylu swi~tyn, stanowczo 
przewaiaj~cym siEJ ku bizantykowi; gotyku nigdzic juz 
si~ tu nie dopatrzylem. 

W I:,~cku sp~dzala por~ lctni~ w gronie dziatek 
mloda malzonka Konrada. Kt6z z was na obczyznie 
nie potrafil ocenic calej swi~tosci, calego uroku jaki 
opromienia rodzinne ognisko. Za temi ozywczemi pro
mieniami serce juz zywo t~sknilo; wi~c nie dzi'v ze 
'v uprzejmem gronie no"rych moicb prz)jaci6l dhlzsz~ 
zaba,vilem chwil~, nie dziw ze sp~dzonych tu godzin 
bynajmniej nie pozalo"ralem, bo zapelni! je dlugi 
szereg urozmaiconych rozrywek. 

W kosciolku l~ckin1 zaj~la mnie szczeg6lniej sta
rozytna, kamienna kropielnica, o kt6rej szczeg6lowo 
wspomnial :tepkowski 'v archeologicznych swoich 
drobiazgach, zas w "rielkhn oltarzu pi~kny obraz Bo
garodzicy, najczystszy bizantyk. Z rozrzewnieniem 
spogl~dalem na uczciw~ poboznosc tutejszego ludu, 
na gor~ce jego n1odly. vV kazdej r~ce byla nabozna 
ksi~il{a, a dzieci tak obeznane z zasadami wiary, tak 
jasno tlu1nacz~ znaczenie obrz~d61v, tak pojmt~~ zja
wiska przyrocly, ze niepodobna nie oddac gl~bokiej 
czci kaplanowi tej para:fii. W czasie odwidzin moich 
u zacnego dziekana nadeszla mloda, zdrowa g6ralka, 
z dwojgiem drobnych dziatek, po pastersl{ie blogo
slawienstwo, a kazda dziecina niosla o:fiar~ na od
bielenie kosciola. Powszechna calej okolicy uwaga 

zwracala siEJ w6wczas ku kopalniom zlota, jakich do· 
mniemywano si~ w I:,~cku. Na stwierdzenie tych do
mysl6w, Konrad okazal mi odlamek rudy, kt6rego 
stosunkowe bogactwo daleko szemnickie kopalnie 
przewyzsza. 
Pragn~c osobiscie na miejscu obejrzec te nowe 

skarby polskiego Bathurstu, wraz z Konradem i jego 
malzonk~ przeprawilem siEJ na przeciwny brzeg Du
najca i wdrapalismy si~ na wzg6rze, gdzie wyzna
czony od rz~du g6rnik w otwartym szybie czynil usil
ne poszukiwania i jako owoc prac swoich okazal nam 
zapas zlotodajnej rudy, z gl~bi szybu wydobyty. 

- Ze ruda srebrna i zlota, rzekl g6rnik, jest rze
czywiscie w tych g6rach, jui dzisiaj o tem nie w~tpi~. 
Idzie tylko o to, czy to jest jednomiejscowe gniazdo, 
czyli tez poklad caly, a wi~c czy jest to tylko przy
padkowa w tutejszej formacyi g6rskiej osobliwosc, 
czy tez moznaby pomyslec o korzystnem exploatowa
niu na wyzsz~ skal~. 

- Jakai jest przeszlosc tutejszych kopaln? zapy
talem. Czy opr6cz tych odlamk6w rudy niema za
dnych innych wskaz6wek? 

- Alez jakie jeszcze! zawolal zywo l{onrad. Ko
pac, kopac! ot wszystko. Kto tu 1noze w~tpic? Juz 
przed cztere1na wiekami kopano zloto w L~cku. WXV 
wieku Tarnowski mial prawo exploatowania szybu, 
dzis wod~ zalanego. Lud opowiada o wielkich zela
znych drzwiach, jakie istniec mialy przed ostatnim 
napadem Tatar6,v, wiod~c do kopalni i do dobytych 
skarb6w. Dzis te drzwi zasypane; idzie wi~c o to aby 
j e odszukac. 

z usmiechem potrz~sn~lem glow~. 
- Smiejesz si~, nie wierzysz ludowej prawdzie! 

zawolal ZJ"10 Konrad. Moze ci drukowanych potrze
ba clyplomat6,v? Wi~c przeczytaj co m6wi Dlugosz 
o L~cku czy Lacku. 

- Zk~dze nazwa Lacko? . 
- Od nazwy ostatniej osady Mazur6w pod Karpa-

tami; E~ckiem zas nazywaj~ tEJ osad~ od l~k pi~knych· 
Ale nie o to idzie. Ot6z i Dlugosz 'vspomina o tutej
szych kopalniach zlota. Najdokladniejsz~ zas w tej 
mierze instrukcy~ jest testament Wydzgi z XIV wie
ku, szczeg6lowo okreslaj~cy miejsce, gdzie w owym 
czasie 'vybite byly szyby. 

- Wszystkie te slady, zarzucilem, dowodz~ usilo
'van, ale o ich skutecznosci, jak widz~, milczy podanie. 

- Przeci,vnie, przeciwnie, ty niedowiarku, zawo
lal l{onrad, gdysn1y juz lodzi~ w powrotn~ poDunaj
cu plyn~li drog~. Podanie niesie ze Wydzga wykopy
wal zloto w grudkach wielkosci ziarnka grochu, bobu, 
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pol ki~j matki-obywatclki, jakich nnjwi~cej daj uam 
dobry Bozc! • 

a nawet i wiEJksze. Zloto to wsuwano podobno wwy
dr~zone belki i razem z drzewem splawiano do Gdan
ska dla wytopienia. .Defraudacya ta zostala "rykryta 
i Wydiga skazany na turm~ w zamku krakow ldm. azajutrz poi rrnalcm .tqcko i w towarzy ·twie 
Przekazuj!J:C wi~c nast~pcom swoim cxploatacy!J: ko- Kourada w dal 'Z!J: w g6r Dum\jca puScilem si~ dro
palni, Wydiga w testamencie, w razie powodzenia, g«J. Obcjrzaw zy gloSnc z wlasno.\ci J>etryfikacyjnej 
poleca dusz~ swoj~ pomocy i modlom potomk6w. Na Zr6dla po praw6j stronic rzeki, zatrzymaliHmy si~ 
odszukaniu tego testamentu, w tradycyi tyllw znanc- w KroScienku, malCm miastcczku ol rcgowCm, stoli
go, wiele zalc.Zalo dziedzicom .:E!J:clm. Pewien oby- cy bialych g6rali, tak zwanych od bialych opollczy: 
watel, posiadaj!J:C kopi!J: z XVI wieku, Z~dal za nil!: Wznowilem tu zabran1!l na odpuSci w ;tlJ,clm znajo-
20,000 reil kich; nim jednak uld:!d stan~l, od. zuka- moSC z naczclnikicm okr<;;gu, p. Ko. cl, od kt6r go po
no oryginal w archiwum kapituly krakowsldCj. Ale je- wzi~lem wcale cickawe szczeg6ly o administracyjn6j 
Sli idzie o dowody, ma nawet lud tutej zy w poda- organizacyi austryackiqj. Pan naczclnik, zwauy tu 
niach swoich bliisze daleko Slady; prawi bowiem wie- zwykle staro. tq, jest is tot~ poczciwl} i prostodu. ;.;ul!:. 
le o kowalu l~ckim, kt6ry tajemnic mial z rudy wytn- Wbrew zwyczajowi, jest on tu powszcchnic lubiany, 
piaC brylld zlota, a zebrawszy snadZ fortun~, znikn!J:l' a. zczcg6lnc poloiyl za ·htgi okolo dr6g kommuuika
pozostawiwszy zon~ i dzieci. cyjnych t6j okolicy. Kto nie byl tu od dw6ch lat, nie 

poznalby ~·i<a z te1ni stronami. Ito\vny, bity gosci-
- Jeieli takie tylko nast~pstwa tych zakl~tych nice wijc si~ po oblazach 'vzdlui brzcg6'v Dunn;jca, 

skarb<hY, szepn~la z uczucie1n l)ani l{onrado,va, to od ~·amcgo qcza nz do Szcza\vnicy, a zt~unt~d po
pozo ta,vmy je w zald~ciu. Na do,vod ze te gory kry- pro,vadzona jest kuintnunikacya do 1 rynicy. 
j~ \V s\rojcin louie skarby, mnic " 'ystarcza glos lu- . . 
du, co dotl},d t«J oto g6r~ n.azywa Zlolrt: i try.-kajiJ:CY . Stano,:c;.;~ dcmarkacy~, we w.-zysti~I~h prm~JC kra-
z niCj strumiel1 g6rski Zlotym potokiem. Glgboka JUch.od~zi.elaJ~~a. S~(~owmctwo odadmuu. t.racy1.' w Au-
to tresc tych Iudo\vych podan. . . . ~'try1 n1e I.tniCJe: ob1c attrybucyc irtcz~ s1~ \V Jcdncm 

W 
ogniwic \vladzy "'ykona\vczcj, jaldc1n jest w ol<r~gu 

- iesz wiEJC teraz jakic s~ nasze dane, nasze 
prO by, przerwal Konrad. biuro pan a naczclnika, w cyrkule zaS biuro }Jan a sta-

- Daj Boze- ale czekajmy ko1ica. 

~6dz nasza przybila do brzegu i milcz~c wracali-
smy do dworu. ' 

rosty. Jczcli ta w:p6lnosc i s~downictwo biurokra-
tycznc niejcdn~ przcdsta\viaj~ \vadliwosc, to zn to or
ganizacya policyjna okazala si~ o \Viele praktyczniej
sz~. Zarzctd okr~go\vy (Bczirk-Amt) rozci~gajuri:dyk
cy~ policyjn~ ua \vszy 'tlde wsie i miasteczkn swcgo 
obr~bu; nic 1na wi~c w naszem znaczcniu ani burmi
strz6,v, ani \v6jt6w gmin, a istniej~ce po miastach 
obicralne magistraty i burmistrze zajmuj~ , · i~ tylko 
zarz~dem fundu:z6'v gminnych. Jak dot~d1 organiza
cya ta zyskala og6lne zadowolcnie, mozc dlatcgo, ze 
jej bezposrednim skutkiem bylo zniesicnic powszech
nie znicna,vidzonej instytucyi mandataryusz6'v. Cyr
kul · andecki, licz~cy do 300,000 n1ieszkanc6\v i je
denascie miast, rna taldch okr~g6'v dzicsi~c; sklada 
si~ zas biuro z naczelnika, adjunkta policyjncgo 
i s~dow·ego, kanccllist6'v i dyctaryusz6\v. 'V skutek 
no,Yej organizacyi, od urz~dnik6w administracyjnych 
wymaganc ~ egzamina sqdo" e. S~do,vnict,vo jest po
l~czone, C)~Yilno-kryminalne. Pierwsz'1 juri dykcy~ 
jest zarz~d okr~gowy (Bezirk-Amt), nast~pnie s~dy 
powiato"re czyli cyrkularne, ulegaj~cc rewizyi s~d6w 
obwodowych, z kt6rych jeden na kilka przypada cyr
kul6w, 'Wre ·zcie ~dy appellacyjne wKrakowic i Lwo-

• 

Mysli nasze musialy si~ dziwuie w t~ ch,vil~ roz
pierzcbn~c. Co do mnie, zapomnialem \vkr6tce 
o oczeki,vanych skarbach, oko moje bieglo wzdluz 
Dunajca, sladen1 gin~cej w oddali osady, tak wesolt~j, 
zamoznej, skrz~tnej, ochoczej. Taka jasna pogoda, 
tak poczciwe znamiEJ tkwi na l{azdem czole, jakby 
wszystlde troski omijaly je zdaleka. I kt6i takie cu
da dziala z tutejszym ludem? To ten, czyjc imi~ 
brzmi w }{azdych ustach, dziedzic ~~cka. Ujrzalem 
tu w czynie tak rzadki w Galicyi, najszczEJSliwszy, pa
tryarchalny stosunek dziedzica do "rloscian, z cal~ t~ 
sympaty~, czci~ i milosc~ ludow~, jakiemi niegdys 
pol ki rolnik dziedzica i dziedziczk~ opromienial. 
Zblizka i zclala ci~gnie do ~~cka ludek obszernych 
wlosci, by chociaz sklonic si~ panu, co dzieli si~ 
wszystkiem w dobrej i zlej doli, co wolne daje ugaje, 
choc go indemnizacya ze wszystkich prawie wyzula 
dochod6w. Zebrane po cbatkach w ~~cku opowiesci 
o ich dziedziczce, lzami wdzi~cznej milosci zwil.Zone, 
zachowalem w gl~bi serca, jako najdrozszy pomnik wie. NajniZ ·za placa etatowa w biurze okr~gowem · , 
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wynosi 400 renskich (1600 zlp.), placa naczelnika 
cyrkulu 3,000 renskich (12,000 zlp.). 

- J akzez ci przypada do serca nasza biurokra-. 
cya? zapytal mnie Konrad, widz~c ze w upartem mil-
czeniu dosiadam podr6znego w6zka, ktory wnet w dal
sz~ potoczyl si~ z nami drog~. 

- Nie, m6j drogi, zawolalem, nie! Za 10,000 ren
skich nie chcialbym tu bye urz~dnikiem, w takiem 
poj~ciu i na takiem stanowisku, jak tutejsz~ biuro
kracy~ znajduj~. Pra\vda ze malo, bardzo malo Po
lak6w w biurach spotkac mozna; alez doprawdy usil
nie na niepoczciwem polu wstecznych usilowan pra
cowac trzeba, by zyskac sobie tak smutn~ opini~, tak 
stanowcze od krajowej massy obywatclsl{iej odsuni~:.. 
cie, jak tego na kaidym kroku widz~ tutaj do,vody. 
I z t~aknem wspomnieniem pobieglem mysl~ nad na
sz~ Wisl~, w stare Mazowsze ..... 

Tylko p6l mili oddziela Kroscienko od Szczawni
cy, przytulonej dlugim pasem do wynioslego wienca 
g6r. W przeslicznej dolinie Dunajca rozsiadla si~ 
Niznia i Wyznia Szczawnica. Ze szczerem zaj~ciem 
wjezdzalem do tej osady, kt6ra w ostatnich szczeg61-
nie latach tak rozglosnego w kr6lestwie z leczebnej 
sily w6d S\Voich uiywac zacz~la in1ienia. A jakos na 
wst~pie samym nie pocieszyl mnie widok cmentarza. 
Takie memento 1rto1·i zdalo mi si~ ni eszcz~sliwie wy
branym epigrafem dla leczebnego zakladu. Instytut 
polozony jest \vysoko ponad dolin~, wzdluz kt6rej da
leko rozci~ga si~ \vies, stanowi~ca ostatni~ na tn.trzan
ski6m Podg6rzu osad~ g6rali-katolik6w. Zabudowa
nia zakladu otoczone Sf! lancucbem g6r, jczyka111i 
zwanych 1), z pod kt6rych tryslraj~ tak zbawiennego 
wplywu zr6dla kwasne czyli szczawy alkaliczno-sodo
we. Najwyzsze werchy tego laD. eucha Sf!: Jarm uta 
~aski, Zalazie, Fladr, v'lierchonll a, Chomo!a. 

Dunajec, przebiwszy sobie skaliste koryto prz ez 
Pioniny, obmywa pra"ry brzeg Niznej Szczawnicy, zas 
strumien Ruska 'voda przerzyna dolin~ wyzsz~ i zdo
bi ogr6d p. Szalaja, dziedzica Szczawnicy. GlO"wne 
ognisko iycia i ruchu t~tni okolo zdroj6w, }{t6rych 
jest obecnie 5, jakoto: J6zefiny, Szczepana, Magdale
ny, W aleryi i Szy1nona. Tu kaplica gotycka, domki 
szwajcarskie, restauracya i poczta, lekarz i apteka 
i aleje do przechadzki. Ztf1d wreszcie najcudniejszy 
roztacza si~ wid.ok na Szczawnic~ ina Pioniny. 0 nich 
p6zniej obszerniej 'vam powiem; teraz tylko wspomn~, 

1
) JtJzyki szczawnickie zlozone s~ z nast~puj~cych g6r: 

~wiatk6wka, Beresnik, Czeluski, Popia-g6ra i Skale. 
.. 

• 

ze jestto oddzielne pasmo g6r, dzwigaj~ce w niebo ta
kie werchy jak: Sokolica, Plaska-Skala i dwie Okr~
glice. Ze wzgl~du na ten urok natury i tyle pol~czo
nych dogodnosci, niejeden z tysi~cznych gosci Szcza
wnicy pogo.dzi si~ z trudem, jaki dian przedstawia 
cz~sta a m~cz~ca kommunikacya piesza ze wsi~, kt6-
ra jest g!6wnym wszystkich pacyent6w przytulkiem, 
bo mala tylko liczba wybranych zdola znalezc pomie
szczenie w okolicach zakladu, inne rodziny mieszcz~ 
si~ na wsi, w chatacb, opatrzonycb cbarakterystycz
nemi godlami, wyczerpuj~cemi cal~ niemal zoologi~. 

Jezeli z jednej strony przyznac trzeba, ze w ci~gu 
kilku lat <;>statnich do niepoznania dzwign~l si~ za
klad leczebny .w Szczawnicy, to l)rzeciez z drugiej 
strony nie podobna zaprzeczyc, ze dot~ bardzo jeszcze 
wiele pozosta,via do zyczenia i dogodnosci nie ro
sn~ podobno w tym stosunku, w jakim corocznie 
zwi~ksza si~ liczba gosci. Nie w~tpi~ o dobrych ch~
ciach p. Szalaja, ale przy tak wielkiem przedsi~bier
stwie sa1ne ch~ci nie wystarczaj~. Zdaje si~ ze tylko 
stowarzyszenie wi~kszych kapital6w mogloby odrazu 
postawic Szczawnic~ na stopie slusznych wymagafi. 
Hojnie zas oplac~ si~ wszelkie trudy i naklady, bo 
Szczawnicamarozlegl~przed sob~ przyszlosc, po uzy
skaniu opinii takich lekarz6w jak Dietl, jak Chalu
l1inski, kt6rzy w tych latach osobiscie te wody zwi
dzili, uznaj~c glosno zbawienn~ ich skutecznqsc. 

Ze pan Szalay dobrze pojmuje warunki wygody i 
pi~lrna, przyzna to kazdy, kto zwidzi miluchny jego 
palac, gustownym, kwiecistym otoczony ogrodem, 
z kaskad~, wodotryskiem i gotyckiemi altanami, ka
zdy, kto przejrzy wydane przez niego Alhum Szcza
wuickie czyli nadbrzeza Dunajca, z 24 tablicami I~y
cin 'vlasnego rysunku. 1) Sliczne to album w jaknaj
wi~kszej liczbie r~k ''ridziecbym pragn~l. Pi~kniejszy 
to i cenniejszy upominek, niz wszystkie owe wy
brzeza Renu i tysi~czne angielskie l{eapsaki w zloci
stych oprawach. Caly swiat naddunajcowych pi~kno
sci pulsuje w t6m album, kt6rego drugi oddzial ko
niecznie obejmowacby powinien najcudniejsze ust~py 
naszych tatrzanskich okolic. Mozeby bracia i sio
stry nasze uwierzyli wtenczas ile pi~kna B6g rozsia{ 
po naszej ziemi i mozeby si~ zr6wnowazyl stosunek 
polskich turyst6w spiesz~cych do Paryza i .. y ••• w Ta
try. Zawszec to podobno i dla ucha, i <lla serca, i dla 
ciala zdrowsza ta tatrzanska podr6z; przynajmniej 
ducha zahartowa,c si~ w niej godzi. 

1) Tekst do album napisal Szcz~sny Morawski. Ryciny . 
litografowano w Wiedniu, odbito w Krakowie . 
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Szcz~sliwe pod tym wzgl~dem polozenie Szczawni
cy, b~d~cej l{luczem do pi~knego PodtatrzaJ Jcsli sa
ma woda szczawnicka jest w smaln1 najprzyjeinnicj
sz~ ze wszystkich znanych mi w6d mineralnych, to 
polozenie zakladu pod wzgl~dem higienicznym i uro
czych okolic zadnemu .zagranicznemu nic ust~puje. 
Pacyentom szczawnickim cokol,viek tylko iycz~ cier
pliwosci, a panu Szalajowi energii i wytr,vania, a zo
baczymy wtedy czem b~dzie Szczawnica za lat dzie-

si~gn~lbys po Karpaty, kazdy lise policzy. z na na
gich stokacl1, a. to je zcze czt6ry mile g6rsldc ocl ich 
podnoza ci~ dzicl~. J ak jed en D6o- na ni bic, tak jc
dna Jjotnnica 'v l{arpata.ch, a t.rzy "r rchy tatrzaiisldc: 
Tatra, Matra. i E atra, to yn1bolc trzech cudo\v Ilatu
ry, \V macierzyi1skic lono 'l'at.r6'v ~loionych: Zal\O
pane, 1 oscieliska, Morskic-Oko. 

W rozko.·zncj, ziclenicj~ccj buju~ 'v \ rcta y~ doli
nie Dunajca 'rspi~ly si~ naprzcchv si 'bie Gnlic i i 
W ~gier train ice, zb6jccld.1n rozglo 111 ni gdy ': o.·}a
wione zanlld, zorsztyn i Nidzica. Za Czor~·ztyu m, 
cudna no'\votar ·ka dolina, z Manio"' \In i IIarklow~; 
w ~l~bi Babia g6rn, a za idzic~, jak by czarodzi~j
skiein zakJ~cicm, rosn~ ci przcd oczy .·knli~tc Karpat 
opoki. .... 

. , 
SI~C. 

W Szczawnicy rozstac si~ musialem z przyjaciel
skim moim towarzyszem, kt6ry 'vracal do ;t~cka. Po
zcgnalismy si~ jak da"rni znajomi, jak bracia, a w ser
cu mojem rna Konrad r~kojmi~ '\Vdzi~cznej pami~ci. 

Na przechadzkach po g6rzystych okolicach Szcza
wnicy poznalcm, a raczej tylko widzialem, mile dzie,v
cz~, pann~ K. Sliczne to dziecko, takie rozjasnione, 
lekkie jak gazella g6rska, a spojrzcnie tak 'vilgotne, 
jakby '\V wodach Dunajca sk~panc. W calem obejsciu, 
w kazdem sl6,vku tyle naiwnej prostoty, zein z szczc
rem upodobaniem wpatrzylsi~ w t~ tatrzansk~ Orea
d~. Towarzyszyl jej mlody, wcale przystojny, slo,vian
skich rys6w 1n~zczyzna, kt6rego przcdstawiono mi 

· jako pana Z., kommissarza cyrkulu. Zimuc z razu bylo 
nasze spotkanie, tern zimnicjsze, zc mlode dzicwcz~ 
tak rade bylo uslyszec cos od Wisly i o ty1n czaro
dziejskim palacu Warszawy, zln~d tyle rozko ·znych 
dochodzilo jf!: juz wiesci; ale \Vidz~c z lckldego toku 
mojej pogaw~dki, ze pi~l{ne dziewcz~ pozostanie tyl
ko ozdobn~ }{artk~ w turystowskim mojem albumie, 
pankommissarz rozserdecznil si~ nagle. 'fegoz je zcze 
wieczora spro\vadzilem siEJ do niego i zwr6cil si~ do 
mnie z cal~ iyczliwosci~. Po bliiszem poznaniu od ... 
krylem w panu Z. prawdziwie wyj~tko,vy typ urz~dni
ka. administracyi austryackiej i odplacile1n mu i~ 
najrzetelniejszym szacunkiem. 

Ulozylisrny plan wycieczld, a Z. postanowil mi to
warzyszyc jako przewodnik i wymowny ko1nentator. 

Ze S\Vitem opuscilismy uspion~ je ·zcze SzczawniCEJ 
i w cudny poranek lipcowy puscilismy si~ " '6zl{iem do 
Czorsztyna. OkTzyk zachwytu wydar{ mi f'i~ z pier
si, gdym po raz ph~r\vszy z tych wyiyn ujrza{ przed 
sob~ jakby na dloni roztoczony, przepyszny wielko
sci~ i majestatem obraz tatrzansl{iego lancucba. Czar
ne massy skal na szczytach i po rozpadlinach bielej(}: 
lawinami snieg6w i lod6w. Zamarla tam natura i 
skwarne suopy slonca odbijaj(}: si~ od bialych snie
g6w, jak garsc piasku na szklisty pancerz stalowy 
rzucona. Gor~ce modly slonca ani jednej lzy z tych 

· g6rskich lod6w wyblagac nie mog~. Zda si~ ze r~k~ 
• 

Z grozuych ruin Czorsztyna dzhvnic 'v~ panialy roz
tacza si~ krajobraz. Poniiej zantku, nad \vybrzczcm 
Dunajca, w fantast.yczne k ztalty 'vylaly si~ rna ·sy 
skali. tc. To niby zi lcnicjf1c~ o. ron~ otulony ]{olo. , 
kopul~ zwie11czony, ana nin1 ,v.·part \' az ,v falach 
Dunajca nurzaj~ si~ d'vic olbrzy1nic 8kaly, niby roz
'vartc k i~gi dziej6,v, niby tablicc 1n·a"', na kt6rych 
CZll.' \Vi kuistctni glo l\i kolcjc C'zor!-'ztyna \VYr. '!. .... 
A ta1n zno"', '" rozpadlinic ~ kat, nad brzegicn1 z<lroju 
Sf!:CZt1ccgo 'v Duuajec S\voje }(ropclki, ja){ ta1n cicho, 
jak slodko, jak tan1 inn.czcj \Veale przytnila ~,iQ natura 
ja n~ JJOgo<l~ i tajcmniczym ·trtnnicnia szm rcn1! 

Czorsztyn si~ga glQboldch pia.'tov~':ldch czas6\v. 
W obronnen1 s'vojcm poloicniu, przytulony do g6r na 
krancu ''r ~gier, o !a,vione 1nial i1ni~, jako 1n·zcz dlu
gie 'vield iedli. l\o czeskich, ru l\ich Iub JlOl ·l<ich ra
bu ·i6,v. Dopicro gdy poufnik 1hinielnic1dcgo, p. J{o
stka ze ~ 'ztc1nbcrgu, alias lclc auder apiet\·ki, 
glo\v~ naloiyl 'v J(rako,vic \V polowic X II '\vicku, 
od tego cza u przycichla grozna ~ \\'a\vola zmicunych 
wladzc6\v Czor ·ztyna. Jeszczc przcd 60-lat.y za1nek 
byl zamieszkaly. Ostatniln starostc~ byl tu ,Jan l)o .. 
tocki. Piorunny poiar, cza i chci,vo.~c ludzl{a pra
co'\\·aly nad zniszczcni 'm tych n1ur6\\' i przPkazaly 
nam tylko ruine. Czesc kamicni czor··ztyiL l{icrro za.m
ku uiyto na. budo\Y~ parafialncgo kosciola. Przynaj
mni6j po .. zly gruzy na chwal~ Boi~, nic na obor(J lub 
gorzelni~, jak to z'vykli byli u nas goS})Odarzyc pano
wie starosto,vic. Ale to i \V Czor. ztynie byloby wie
le o tern m6wic; 'v poinn~ tylko ze tcraznicjszy dzie
dzic, pan Marcelli Drohojo,vski, mysli o upi~kszeniu 
miejsca tak hojnie od natury uposaionego, mianowi
cie zas pragnie d'v6r sw6j przeniesc do podn6za g6ry 
zamkowej i na jcj stoku zalozyl ogr6d, rozumie si~ 
nie francuzki. 



112 
• 

• 

W skalach tutejszych pi~kne i wielkie znajduj~ si~ 
amolity i slimalri skamieniale, utwierdzaj~ce domysl, 
ze dolina nowotarska byla niegdys loiysl{iem jeziora, 
kt6re sobie przez P1oniny do Dunajca drog~ otwarlo. 

We wsi,mianowicie okolo karczmy, bardzo ruchli
we panowalo ozy,vienie. Zebrali si~ wszyscy "rlo
scianie czorsztynskiego panstwa, dla wysluchania 
wyroku indemnizacyjnego,jaki hn oglosic miano. W ca
!ej Galicyi indemnizacya })ierwszorz~dn~ jest h.'ve
sty~, wyl~cznie cal~ trctVag~ obywateli ziem~ldch zaj
muje i nieslychanie "Tazne gotuje w przyszlosci na
st~pstwa. W ci~gu latjedenastu drugi to i bodaj czy 
nie stanowczy cios w!asnosci ziemskh~j w Galicyi za
dany. Wsr6d tych dr6g, jakien1i r6zne narody i rz~
dy doszly do uregulowania stosunk6w " 'loscianskich, 
z d~znosci~ do u\vlaszczenia rolnika, Austrya nie wy
brala zadnej, lecz stworzyla sobie wlasny system, 
kt6ry najlepiej jej celom dogadzal. Postanowila je
dnym krokjem u'vlaszczyc wloscian i splacic obywa
teli ziemskicb, za posrednictwem tak zwanej indemni-

• zacy1. 
- W jaki spos6b oblicza si~ kapital wlascicielowi 

przypadaj~cy? pytalem dziedzica Czorsztyna. 
W artosc powinnosci wlosciaJ.'lskicb, dziesi~c ra

zy wzi~ta 'vedlug cen normalnych, odrzelrl z westchnie
niem p. Dr., daje lrapital indetnnizacyjny. Z tego rz~d 
wyplaca got6,vk~ tylko 2

/ 3 cz~sci, str11caj~c nadto 5°/o 
na koszta indemnizacyi. 

A reszt~ wyplaca w jal{i spos6b? 
- Papieratni pi~cio-procentowemi, na, kt6rych 

obecnie tracimy 18°/0 • 

- A jakaz hypotcka tych papier6,v? 
Podatek indemnizacyjny, kt6ry plac~ wszyscy; 

rozlozony on jest w r6wnym stosunku na wlasci~ieli 
ziemskich, \vloscian, mieszczan i wyrobnik6w, oraz 
rz~d. 

Alez w takim razie wlasciciele ziemscy plac~ 
podatek od swojej ualezuosci, rzeklem zdziwiony, 

I mnieby si~ tak zdawalo, odparl p. Dr. Wsr6d 
tej pogadanki "rszedl kommissarz Z. 

- I c6z wloscianie? zapytal zywo p. Dr. 
- Appelluj~ od wyroku-odparl Z. Nie pozostaje 

mi jak osnow~ jego drugiej stronie teraz oglosic. 
I olbrzymi 'vyw6d z anielsk~ odczytal cierpliwosci~. 

- Alez panie komn1issarzu! zawolal z gorycz~ oby
watel, ja tak krzycz~cej krzywdy poniesc nie mog~, 
na wyroku nie poprzestaj~. 

Takie sceny obustronnych protestacyj ujrzysz 
wsz~dzie, rzekl do mnie p6lglosem Z. 

- A gdziez zaklada si~ appellacya? zapytalem. t 

Od wyroku kommissyi indemnizacyjnej krakow
skiej, kt6ra ten wyrok wydala, odwolac si~ tylko mo
zna do ministerium wiedenskiego. 

- A potem do Pana Boga, dodal z gorzkim usmie
chem p. Dr. Wierzaj Ini pan, rzekl, zwracajf!C si~ 
nagle do mnie, ze wykonanie tego wyroku byloby dla 
mnie stanowcz~ ruinf!. My tu w innych zupelnie zy
jemy warunkach niz tam dalsi bracia nasi w nizinach. 
Czorsztyn, jak w og6le okolice g6rskie, nie jest ma
j~tldem produkcyjnym, rna on tylko ludnosc konsu-
muj~c~. Dzi~ki Bogu, blogoslawiona to i strzezona 
od kl~sk loso,vych strona. Gradu nigdy tu nie wi
dziano, a o cholerze i ksi~gosuszu slyszymy tylko 
z wiesci. 

- Jakaz jest gl6wna produkcya tutejszych grun-
t6w? · 

- Owies i 1\artofle, a i ro botnik, dzi~ki Bogu, nie
zbyt jeszcze wyg6rowal swoich zf!dan. Od kosy pla
cimy dziennie po 12 do 14 krajcar6w, za pomniejsze 
zas w polu uslugi po 8 do 9 krajcar6w. No"rotarska . 
dolina, szcz~sli,vsza jeszcze polozeniem, rna i osady, 
i obfit~ mierz'v~ z nieprzebranych torfo,visk, pusta
ciami zwanych, i zim~ lzejsz~; ale wyzsze krainy ma
j~ ledwie 4 1niesi~ce wiosny, lata i jesieni. Gospodar
stwo lesne w kwitn~cym jest ta~ stanie, ale kolosal
ny roz,v6j pastwisk halo,vych zywotnie przyszlosci 
ich grozi. 

C6z m6wi~ g6rskie wioski na projekt kolei ze
Iaznej z S~cza do Koszyc? Tozby ona bliziuchno Czor
sztyna dotkn~la. 

- Bylaby to nowa dla nas kl~ska, odparl p. Dr. 
W ~gry, okolice p6lnocnej Galicyi, moglyby skorzystac 
na ozywieniu handlowego ruchu; ale u nas ta arterya 
uspiona. Wlascicielom g6rskich wiosek kolej zelazna 
odebralabyjedyny doch6d, jaki im dzis zapewnia sprze
daz po niezlych jeszcze cenach ziemioplod6w na po
trzeb~ n1iejscow~. G6ral nasz nie jest producentem, 
jak brat jego Bojek i Hucul karpacld. Podchowuje on 
tylko bydlo i owce i podp~dza je do VV ~gier, Szl~zka 
i l{rako,va, nie mysl~c wcale o kolei zelaznej. 

Wtem otworzyly si~ drzwi i ze smialy1n a godno
sci pelnym uklonem wszedl mlody g6ral i zdal panu 
spra'v~ z interes6'v gromadzkich, w jakich poslany 
byl do Nowego Targu. Z zajEJciem wpatrywalem si~ 
w to pi~kne, smialo podniesione czolo, a gdy wyszedl, 
rzekl p. Dr.: 

- To Andrzej Wojtaszek, w6jt, czy jak u was ko
roniarzy nazywaj~ soltys, ze wsi Kosnicy. Jestto pro
sty g6ral, kt6ry konczyl filozofi~ w Peszcie. Cz~sto 
si~ ~o u nas zdarza, ze g6ral, skonczywszy gimnazyum 
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lub szkol~ normaln~, do roli i g6r swoich powraca. 
Rz~d austryacki z wielk~ energi~ wzi~l si~ do szl{6-
lek trywialnych czyli wiejskicb. 'V kaidej osadzie 
maj~ bye zaprowadzone i dzieci z obowi~zku chodzic 
do nich musz~. Ale c6z z tego, kiedy tej d~znosci nie 
przewodniczy czysty eel poczciwej oswiaty, ale wy
l~cznie widoki germanizacyi. 

Ze sciesnionem sercem '\vyszedlem na przechadzk~, 
by wypogodzic czolo widokiem natury. Indemniza
cya cierniem tkwila mi Vi piersi, a to com widzial 
zywo mnie bolalo! U nas, z laski nieba, rozw6j kwe
styi wloscianskiej na najpomyslniejszej jest drodze, 
z dojrzal~ roztrzf}:sana jest rozwag~ i dziEJld rezulta
tom osi~gniEJtym przez s~siednie przyklady, zdolamy 
wywi~zac si(J z tego zadania szcz~slhvie, bez wstrz~
snien gwaltownych, towarzysz~cych zwylde kaidym 
wazniejszym przesileniom spolecznym. Blogosla'v 
Boze poczciwej sprawie i poczciwej drodze! 
Przedemn~ Dunajec, dziwny kaprysnik! Obj~l wmi

losne ra.miona piaszczyst~ lachEJ, niby krew ki, hozy 
mlodzian, tul~cy w objEJcia zwi~dl~, lys~ zalotnic~. 
Zlosliwie zdalo mi si~ przedrzeznial Dunajcc podpa
trzone w biegu swoim, czy zaslyszane zdala tajelnni
ce. Tam na przeciwnym brzegu, na WEJgierskiej zie
mi, pi~trzy si~ z cal~ dum~ i w pelni zycia w skale 

osadzony zamek: to idzica, mlodsza siostra Czor· 
sztyna, to,varzyszka 'vielu a '\vielu jcgo pohulan k, 
dzis tylko rozpami~tuj~ca na jego grtu~ach. Lekl<icm 
cz6lnexn przemknQ:le1n ua przcci\vny brzcg i pn~c si~ 
po lesistych zaroslach, dotarlcn1 do 't6p zamku. 

Nidzica ("'~gicrskic Niccesa) g6rn~ S\Yoj~ c~~sci~, 
basztami zwlaszcza, przedsta\vin zapaclllJJ juz ruin~; 
ale obszerny korpus dobrzc dotqd jc. t utrzy1nauy 
i zamieszkaly. Byla to stolica I>OtQzncgo !>ana fcu
dalncgo, 'vassala w~gicrskiej, a potc1n hnb ·burg ·Idcj 
korony, hrabiego Pallacaya. Dzic,vi~cdzic i~t dzic
wi~c wsi i miast skladalo ten majorat, }{tory, jak 
wszystkie fideikommi sa 'v~gicr kic, znicsiouy zostal 
po roku 1849. Cesarz J6zcf II chcial darfnvac I>alla
cayo,vi \vies, dla zaokrQ:glcnia sctki jcgo d6br, ale 
W ~gier, clumny s'voj~ ojco,viznq, daru nic przyj<1l. 
Ostatni dziedzic rodu rallacayo'v przcd par~ laty 
z1narl w Peszcic, skutkicm zuiycia i 'vyni. ·zczcnia 
sil. Dzis idzica po l<qdzicli przeszla na 'vlasuosc 
baronn, Salomona. Ciekaw~ jc.t pi~l{na, galcrya por
tret6'v familijnych rodu l)allacay6,v, 'v salach zam
kO\\'ych rozwicszona, a portret ostatuicj llrabiny, nHl
tki baronowej Salomon, imponujc rys~uni iuculnej 
pi~knosci i dlugo oczu o<lcrwac nie po~ wala. 

(Dolconczenie w nast~pnynt zeszycie.) 

• 

P ALAC DOZOW \V WENEOYI. 

W pierwszej cz~sci KsifJgi Swiata za rok 185 2 za
miescilismy o bszerny rys historyczno-obyczajowy We
necyi; dzis wi~c do pi~knego stalorytu tej dawnej 
Adryatyku kr6lowcj dol~czamy tylko opis jednego 
z najwspanialszych i najbogatszych w pomniki sztuki 
gmach6\v tameczuych, czerpany z dzie!a pana M. Va
lery, p. t . ,, Voyages historiques et litter aires en Ita-
li , e. 

Palac doz6w, dzis siedlisko naczclnych w!adz au
stryackicb, surow~ architektur~ s woj~ przedsta,via 
dose wierny {)braz dawnego rz~du weueckiego. Jest 
on jak gdyby kapitolem pot~gi arystokratycznej i sa
mym juz pocz~tkiem s'voim przeraia, bo doz Marino 
Falieri, kt6ry budow~ jego rozpocz~l, zostal sci~ty, 

• 
• 

a glowny architckt, Filip Calcndario, powicszony. 
ricktorc cz~sci gmachu nosz~ dotqd naz\vy \Vraicniu 

temu odpo,vieduie: schody olhrzyl!u)zc, przcpysznej 
struktury, by,vaJy nieraz s\\·iadkami .koronacyi do
z6,v, most westchnien zas Ina ksztait dlugicgo sarko
fagu za"·ieszonego nad 1norzem. 

Trudno jednak zaprzcczyc zc opowiadania o mnie
manych okrucienstwach rzt1du 'vencckicgo po \Vi~k
szej cz~sci .:~ przcsadzone. I tak ua przyklad p. Si
n1ond utrzymuje, ic jedyny zbiornik slodkiej 'vody, 
przeznaczony na uiytek miasta, znajdownl si~ w obrEJ
bie palacu doi6w, i ze ci, w razie po,vstania, podda
nych swych pozbawiali napoju. Jest to bajeczka jak 
wiele innycb; wiadomo bowiem iz \V Wenecyi na pia-



• 
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each publicznych znajduj~ si~ cysterny i kazdy dom i trzy inne na prawo s~ penzla Tintoreta, nad tronem 
prawie posiada swoj~ studni~. zas wisi wielkie malowidlo Pawla Weronczyka, z pel-

Mimo ponurego 'Y og6le pozoru, palac doz6w przed- n~ \vdzi~ku })Ostaci~ W enecyi, umieszczon~ w polcie
stawia jednak pelne wykwintnosci i smaku szczeg6ly. niu. Tegoz artysty s~ freski na suficie i nad komin
Cz~sc jego zwana toggietla jest arcydzielem Aleksan- kiem, podpartym figurami Hieronima Campagna. Obi
dra Vittoria; gl6wne drz,vi ze zdobi~cemi je pos~ga- cia przedstawiaj~ce przygody Jowiszapochodz~ z po· 
mi ~ dl6ta mistrza Bartolomeo; osm pi~knych sta- lowy XVI stulecia. 
tuetek greckich zdobi fasad~ zegarow~, mala zas fa- W sali Pregadi ustawione s~ dot~d stalle senato
sada, na lewo od schod6w olbrzym6w, odznacza si~ r6w i caly jej przyb6r mimowolne wraia poszanowa
wytworn~ architektur~; nakoniec schody tak Z\Yane nie. Rzecz dziwna jednak iZ wtym scnacie powaznym 
zlote, wspaniale dekoro\vane przez Sansovina, celuj~ nie bylo prawie m6wc6w. W olnosc no,vozytnych rze
przesliczneini stukateryami Vittorii. czypospolitych niezdoln~ jest, jak si~ zdajc, natchn~c 

We,vn~trz palacu slaw a i swietnosc ubiegla We- wymow~; arystokratyczna w Wenecyi, demokratyczna 
necyi jasniejf1 wsz~dzie niepozyterni pomnikami. 01- we Florencyi i Siennie, wob1osc ta nie wydala a11i 
brzymie malowidla Ticyana, Tintoreta, Pawla We- jcdnego z O\vych licznych trybun6w starozytnycb, 
ronczyl{a i . innych znakon1itych mistrz6w, U})rzyto- wstrz}}saj~cych massan1i narodu. Widac ze wymowa, 
mniaj~ pa1ni~ci 'vielkie epizody historyi wenecldej, aby zostac wp1ywow~, potrzebuje forum publiczne
w kt6rych rzeczpospolita wystawian~ jest zawsze ja- go. Z obraz6w tej sali odznaczaj~ si~ utwory Marka 
ko godlo pot~gi i pi~knoBci. Widzimy j% w postaci Vecellio, ucznia Ticyana; sn1ierc Zba,viciela i osmio
bogini, Jrrusz~c~ kajdany i przyjmt~~c~ hold miast k~t sufitowy Tintoreta; oraz doi Franciszek Venier 
zawojowanych; w niebic posr6d S\vi~tych, otoczon!1 przed Wenecy~ i liga \V Cru.nbray przez mlodszego 
SJlnbolicznenli cnota1ni i \vienczon!! przez ZwycifJztwo. Palm~. · 
Allegorya traci tu Z\vykl~ sw~ oschlosc, bo j~ ozy'''ia Sala przylegla lraplicy zawiera slynnf}: kompozy
uczucie dumy i milosci dla kraju. • cy~, handlarze wygnani ze swi~tyni, przez Bonifazia, 

W jednej z ko1nnat \Yst~pnych znajduje si'J portret zr~cznego nasladowc'J Giorgiona, Pabny i Ticyana, 
Henryka ill Walczyusza, n1alo\vany przez Tintoreta, tudzicz wizerunki swi~tych Tintoreta. Pos~g Naj
juz po ucieczce kr6la tego z Pol ld. Sala c:!erec!t S\Vi~t zej Panny na oltarzu kaplicy jest arcydzielem 
podwoi przyozdobion£1 jest przez Palladia. Nad wspa- Sansoviua. Tu takie znajcluje si~ jedyny w calej We
nialcmi odrz,via1ni wzno~ z~ si~ po ~gi dl6ta. najslyn- necyi fre k Ticyana, wyobrazaj~c.v S\vi~tego Krzy
niej zycb rzczbiarz6w "'lo ·l\ich. Kilka znakomitych sztofa. 
pl6cien tcj ·ali, jak wyobrazenic Wiary Ticyana, doz Sala 1·ady d.,iesiccizt nic przed ta,via zadnego sla
Marino Grimani oddaj~cy hold Najswi~t ·zej Pannie, du dawnego przeznaczenia swojego; sufit jej, malo
oraz S\v.Marck przez kawaleraContarini, zostaly nic- wany jcdnokolorowo (en camaieu) przez Pa,vla We
gdys przeniesione do Paryza i dopiero po r. 1814 po- ronczyka, jest n1oze najwspanialszen1 dzielem tego ro
wr6cone. Zasluguj~ takze na uTrag~ doz Cicogna przyj- dzaju 'v calych Wlo zecb. Z innych obraz6w tej sali 
muj~cy poselstwo per kie, przez Carletto Callari, ulu- godne s~ szczegolnej tnvagi: po,vr6t dozy Sebastyana 
bionego ucznia Pa"rla '\Verof1czyka, tudziez przybycie Ziani, przez Leanclra Ba sano; kongres odbyty w Bo
Hcnryka III do portu Lido, przcz Vincentina. tiuki lonii przez })apicza Klemensa Vll i ce arza Karola V, 
sufitowe wykonal \Tittoria, podlug ryaunku Franci- dzielo Marka \Tecellio i adoracya mag6w artysty gre-
szka Sansovino, freslri zas Tintoreto. ckiego Aliensa. 

Por\vanic Europy, arcydzielo Pa""ln, Wcronczyka, Obok tej ali znajdowala si~ oslawiona w dziejach 
miesci si~ w sali zwanej anti-collegio. Europa przed- wenecl\ich paszc_a oskarie1t, kt6rej dzis tylko otw6r 
sta,viona jest '" ubiorz e W enecyanki, i gdyby nie rna- jc zcze i tniejc. Oskarzcnie wrzucano nie w sam~ 
jestat promicniej~cy z byczej glo"ry J o"ri za, mnie.. l'vi~ paszczEJ~ jak powszechne jest mniemanie, lecz 
macby mozna ze druga jaka Bianka Capello zabicra poniiej tako,vej. Glowa l'va zatart~ zostala w roku 
si~ do ucieczki przez laguny. W tejze sali znajduj~ 1797, razem z innemi tego rodzaju zabytka1ni. 
si~ cztery obrazy Tintoreta, jeden Bass ana, na suficie Sala in/cwizytorow stanu, swiezo dzis przemalowa
freski Pawla W eronczyka, a nade drzwiami trzy sta- na, nie przypomina we ale stra zliwego w og6lnem 
tuetki Vittorii. mniemaniu przeznaczenia swojego. Mniemanie to 

Obraz pomieszczony nade drzwiami sali coltegio zreszt~ nie zgadza si~ bynajmniej z history~, kt6ra 

• 
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nas poucza· ze inkwizytorowie weneccy byli str6zarni bassadorowie, przedstawiaj~cy si~ cesarzowi w Pawii, 
prawa, powazanemi przez lud trybunami, broni~cemi a na suficic zwyci~ztwo Stefana Contarini nad jezio
go od ucisku arystokracyi. rem Garda i Wenecya posr6d bost,v. Obrona Brescii 

Sala wielkiej 1·ady obejmuje cz~s6 galeryi wizerun- jest ~enzl~ Franciszka ~a~baro, a syna jego ~omini
kow doz6w, penzla Tintoreta, Learidra Bassano i J a- k~ bitw.a morska, w ktoreJ Otto. syn cesarsk1 dostal 
kuba Palmy. W miejscu gdzie wypadal portrct Ma- SI~ 'v n1e':ol~ Wenecyan, malow1dlo kolosalnych roz
rina Falieri, znajduje si~ slynny na tle czarnem napis: ~~~r6~v, c1ek~we bardzo z .powo~u ~zcz?g6l6w. uzbro
Hz"c est locus Ma1·ini Faletlt1'i, decapitati pro C1'i- JC.nia I obrotow ~arynarln. ZnaJdUJ% SI~ tam Jeszcze: 
minibus ( Tu miejsce Marina Falieri, sci~tego za PH~rwsze z~obyc1e Konstantynopola przez Dandola; 
zbrodnie), krwawa grozba wymierzona przeciw wla- Wenecya s1edz~ca, mlodsz~go Palmy; cesarz Fryde
dzy we wlasnem jej siedlisku. Dalszy ci~g tego zbio- ryk Rudobrody w obec pap1eza Aleksandra lli, przez 
ru miesci si~ w sali glosowania, z wyj~tkiem tylko FTydery~ra Zt~ccaro~ P?Wr6t dozy Andrz:ja Cont~1:ini, 
wizerunku ostatniego dozy, Manina, kt6ry abdykowal; po z':yci~ztwie odn1eS1on~m nad Gen11:enczykam1 1 na 
portrety bowiem doi6w zawieszano tu dopiero po ich sufic1e apoteoza Wenecy1, przez Pawla Weronczyka. 
smierci. Shlsznie zreszt~ to wyl~czenie dotkn~lo Ma- Wspomnie6 jeszcze nalciy ze w sali glosowania 
nina, kt6ry upasc pozwolil zupelnie zachwianej juz pi~kny luk tryumfalny na czesc Franciszka Morosi
rzeczypospolitej weneckiej, lubo z drugi~ strony los ni, ozdobiony jest szesci~ allegorycznemi obrazami 
tego dozy zasluguje na wsp6lczucie; nie umial on Grzegorza Lazzarini, najlepszego malarza weneckie· 
oprzec si~ powodzi wypadk6w, wstrzymanej chwilowo go w wieku XVII. S~d ostateczny jest utworem nllod
pokojenl w Campo-Formio, lecz uczul gl~boko nie- szego Palmy; bitwa pod Zar~ i wi~ksza cz~sc portre
szcz~scie swej ojczyzny. tow doz6w dziel'em 'l'iutoreta. Galerya nareszcie pro .. 

Ogromne malowidla pokrywaj~ce mury i sufit tej wadz~ca do schod6w olbrzym6w obejmuje przesliczny 
sali, opr6cz swej I)i~knosci, zajmuj~ce s~ pod wzgl~- wizerunek Zbawiciela po smierci, przez Jana Bellini, 
dem historycznyn1, jako wyobrazajf!ce wypadki reli- jednego z najznakomitszych mistrz6'v szkoly wenec
gijne, 'vojenne i polityczne waznego w6wczas wply- kiej. 
wu na losy narod6w europejskich. Wielki obraz, swia- Dodajemy w koiicu, ze w sali wielki<3j rady, opr6cz 
tlosc raju przez Tintoreta, bylby dzis jeszcze arcy- rozlicznych skarb6'v sztuki, miesci si~ od roku 1812 
dzielem, gdyby go nie zniszczyly wplyw czasu i r~- bogata biblioteka sw.Marka,zawieraj~ca okolo 80,000 
ka nieudolnych restaurator6w. Tegoz artyst.y s~ am- tom6w i do 5,000 rzadkich r~kopis6w . 

• • 

I 

JESZCZE SLOW KILKA 0 KOMETACH, 
A MIANO'WICIE 0 KOMECIE DONATI'EGO . 

• 

Od kilku tysi~cy lat historya podaje nam przyl{la
dy zjawiania si~ komet, a zabobonna trwoga, zjawi
skami temi wywolywana, dzis jeszcze wyraia si~ w fan
tastycznych _opowiadaniach, nadaj~cych im ksztalt 
jui to miecza plomiennego, juz wl6czni, juz wreszcie 
r6zgi karc~cej. Uznanie kon1et za ciala niebieskie, 
podlegle og6lny1n prawom obrotowym wszechswiata, 
w ostataich dopiero nast~pil'o stuleciach. Filozofowie 
starozytni, najprzenikliwszy z nich nawet, Arystote
les, widzieli w ko1netach meteory powstale w obr~bie 
ziemskiej powierzchni. Prorocze slowo Seneki, ze 
kiedys istota cial tych zostanie zbadanfb i drogi icb 

Ki~GA SWIAT.A.. Cz. I, R. VUI. 

stale okreslone, sprawdzic si~ mialo nie pr~dzej, jak 
po uplywie 1500 lat. Tycho Brahe z obserwacyi wiel
kiej komety r. 1577 wyprowadzil tylko wniosek, ze 
musi bye odleglejsz~ od ziemi niz ksi~zyc. Nawet Ke
pler poczytywal jeszcze komety za utwory atmosfe
ryczne, d~z~ce w prostej linii ku sloncu. Dopiero po 
zjawieniu si~ wielkiej ko1nety z r. 1680, kt6ra zwr6-
ciia na si~ uwag~ calej Europy, astronom saski Dor
fel 'vyst~pil z twierdzeniem, ze komety kr~z~ naoko
lo slonca w obrotach parabolicznych, a w kilka lat 
p6zniej Newton smiale to przypuszczenie zamienil 
w pewnik naukowy, podci~gaj~c komety pod og6ln 
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prawo ci~zenia i naznaczaj~c ich obrotom ksztalt obiegu, kt6ra nigdy juz zapewne ujrzec jej nie do-
wydluzonej elipsy. zwoli. 

Halley byl pierwszym kt6ry na pocz~tku zeszlego 
stulccia teory~ Ne,vtona zastosowal rachunkowo do 
komet. Obliczyl on 24 dr6g ko1netarnych, a trzy 
z nich znalazl tak dalece do siebic zblizonemi, ze 
uznal je za trzykrotuie powt6rzony obr6t jednej i tej 
samej komety. Wychodz~c z taki6j za ady, oznaczyl 
on czas obicgu tej komety na lat 75 do 76 i przepo
wiedzial jej po"rr6t na rok 1759. bfatcn1atyk fran
cuzki Clairaut i jedna z uczonych dam, pani Lepaute, 
obliczali przez zcsc miesi~cy czas tcgo powrotu, z u
wzgl~dnieniem 'vplywu attrakcyi Jowisza i Saturna, 
i z rachunku ich wypadlo ze najwi~kszc z blizenie si~ 
do slof1ca, czyli przyslonecznosc t6j komcty, przypa
dnic w dniu 13 kwietnia 1759, lubo nie zaprzeczali.ic 
obliczenic to chyhic 1noglo o jakie dni trzydziesci. 
Swiat caly z nat~zon~ u'\vag~ oczckiwal spelnicnia 
sifJ przcpowiedni, i 'vkrotce tez rzcczy,vh;tosc praw-
dzBa j~ 'Y spos6b najswietniejszy, ko1ncta bowie1n 
zjawila si~ i. totnie w oznaczonych z gory konstella
cyach i do i~rrn~ltt prz;y lonecznosci 'v dnit1 12 marca 
1759 r., a vd~c w obr~bie 'vskazanych przcz rachu
nek granic. Od owego cza u komcta Halley'a raz 
jes~cze po,vr6cila '" 1'. 1835, i 'vtedy roinica pomi~
'dzy dat~ rzcczy,vi t~ a obliczon~ llt\jwi~kszego zbli
zenia jcj do slonca "'yno ila tylko trzy dni, co niczem 
jest 'v poro\Ynaniu do dlugoletniego jcj obiegu i wply
WU planet jaldeiUU "~ drodze SWej podlcga. 

Wl{r6tcc po tym tryumfic Halley" a uauka badania 
komet uowc osi~gn~la po,vodzenic. Roku 1770 1\f~ -
sier odkryl ko1nct~, ktor6j cza obicgo,vy Lex ell oznn
czyl na lat 5 i miesi~cy 7. Dziwiono .,i~ wpra,vdzic 
ze kon1eta tak l{r6tkiego obicgn da,vniej nie zo tala 
dostrzczon~, a kiedy jeszcze do tcgo nie zjawila si~ 
w cza ie oznaczonym, naz,vano j~ zarto bliwie ,zgu
bion~ komct~ Lexell a". Lecz nauka wykazala ze ko
meta ta nieda"rno dopiero 1)chni~t~ zo tala w o'v(J 
drogfJ lcr6tkobiego"r~, gdy 27 n1aja 1 7G7 zbliZyla SifJ 
tal< dalece do Jowi za, ze 'vply,venl jcgo zupelnic 
sw6j kicrunek zmienila. Rzeczy,viscic tei, zgodnie 
z rachunl\icm, powr6cila ona w r. 177 6, i dlatego tyl
ko nic zostala dostrzezon~, ze 'v czasie najdogodniej
szyin dla obser,vacyi znajdowala si~ za ·loncem, i to 
w oddalcniu 40 million6w mil od zie1ni. Co \Vi~c6j ra
chunek udowodnH: p6zniej, ze stala si~ istotnie komc
t~ zgubionf!, zbliiyV\rszy si~ bowiem przy powt6rny1n 
powrocie raz jeszcze do J owi za, i to tak bardzo, iz 
przeszla na,vet pomi~dzy nhn a jego ksiezycami, do
znala, skutl\iem attrakcyi tej plancty, nowej zmiany 

Zniknienie tej komety, zaledwo znalezionej, w bez
granicznym przestworze wszechswiata, rzucilo w umy
sly tlumu za.sie\v zabobonu raczej, jak ufnosci. Udzia
lem dO})i6ro XIX stulecia bylo odkrycie komet kr6-
tkoobiegowych, kt6rych po"rr6t regularny wzmocnic 
mial zach\vian~ nieco wiarfJ w nieo1nylnosc ruchunku 
astronomiczncgo. Pons w Marsylii odkry{ 26 listo
pada 1818 komct~, kt6r6j czas obiego"ry Encke usta- . 
nowil na dni 1204, i bylo to rzadkim tryutnfem nauki, 
ze pierwszy jej powr6t w r.l 22 przypadl prawie zupel
nie w czasic i miejscu oznaczonem. Roku 1826 Biela 
w Czechach odkryl inn~ kon1ct~, z obiegie1n obliczonym 
na lat 6 3/*, a p6zniejszc jej po\vroty do tatecznie ra
chub~ t~ potwierdzily. Faye w Paryzu 23 li top. 1843 
odkryl trzcct~ komet~, z obiegiem 7 tj2 lat, kt6ra 'v dru7 
giln swy1n po\vrocie zj awila si~ 7 wrzcsnia rol{u ze
szlego. Czwart~ kon1etEJ odkry l Brorsen 26 lutego 
1846 i obliczyl czas jej obiegu na lat 512, co tez 
mniej wi~cej potwicrdzilo dos,viadczenic, wr6cila bo
wiem powtornie 18 marca r. 1857. D'Arrest 'v Lip
sl\u 27 czerwca 1851 odkryl kometfJ z obicgiem 6 1/2 

• 
lat, kt6r~ w grudniu r. 1857 obserwo,vano zn6w na 
przyl~dku Dobrej Nadziei. Naresz~ie rok 1858 do
starczyl dv,r6ch no,Yych komet kr6tl~oobiegowych; je
dn~ znich, z obiegiem 13 ~~ 0 lat., odkryl 'ruttle 4 sty
cznia, drug~, z o biegiem 5 '/J.. I at, Winneckc 1narca. 

Ocl czasu jak zdolano w ten spos6b przepowiadac 
po,vroty pojcdynczych ko1nct, ustala w znacznej cz~
sci przywi~zana do nich tr,voga zabobonna, a przeciez 
z okazyi o"'cj s'vietnej ko1nety, jaka '" roku zeszlym 
zjawila sifJ ua naszym horyzoncie, nieraz jcszcze mo
zna bylo usly zcc z ust nawet ludzi uksztalcenszych 
za.pytanic, co znaczy to zjawi ko? Najstosowniejsz~ 

na to pytanic odpo·wiedzi£1 b~dzie trcsci\ve wyluszcze
nie wielkichrezultat6w· badan a ·tronomiczuycb. Wple
cieiny je 'v hi tory~ "rzmianko,vanej po\vyzej komety. 

Drugicgo czer,vca r. z. astronom fiorencki Donati 
odkryl \V konstellacyi wiclkiego l\va kon1ctQ podobn~ 
do plamki Illglistcj, bez sladu ogona, a Sil~ ~\Viatla 
wyr6,vnywaj<);c~ zaledwo g,,.iazdon1 dzie i~tej lub je
dena tej wielko ~ci. Lecz bla kjej po,vi~k. zal si~ z nad
z"ryczajn~ zybkosci~, i rachunek 'vyl\azal ie 'vkr6t
ce stanic sig widzialnQ: nieuzbrojonen1u na,vet oku. 
Mrok nocny i niepogoda \V ciQ:gn lipca, prze. zkadzaly 
badaniom astronOlllO\V pod naszem uiebeln I16lnocnem, 
a gdy 7 sier1n1ia znowu j~ dostrzeiono, j~dro jej bylo 
j uz wyraznie ulrsztaltowane i zaczynalo \vydluzac si~ 
w ogon. Dnia 28 sierpnia ujrzano j~ po raz pierwszy 
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golem okiem, w postaci gwiazdy pi~tej lub szostej jeszcze najwi~ksze ostatecznosci jakic zdarzaj~ si~ 
wielkosci. W kill\a dni p6zni6j dosi~gla blaskiem w biegu komet. W zmiankowana juz wielka komcta 
g\viazd czwartej wielkosci, 15 wrzesnia dor6wnala z r. 1680 zblizyla si~ do slonca na mil 128,000, pod
gwiazdom drugiej wielkosci, a w pocz~tku pazdzier- czas gdy najwi~ksza jej odleglosc wynosila 17,700 
nika wsp6Izawodniczyla juz z najswietniejsze1ni g'via- million6w mil. Niemniej uderzaj~ce s~ r6znic.e w szyb
zdami stalemi naszego firmamentu. kosci biegu ko1net, kt6ra, poclh1g prawa attrakcyi, za-

Bieg komety skierowany byl od wielkiego Iwa przez lezn~ jest od oddalenia ich od slonca. !{om eta Dona
konstellacye malego lwa i gonczych, ku konstellacyi ti'ego w przyslonecznosci S'\vej przcbiegla 76

/ 10 mil 
Bootes, kt6rej gl6wn~ gwiazd~, Arktura, w czasie na sekund~, 'v odslonecznosci zas tylko st6p 320. 
najwi~kszej s'vej swietnosci przykrywala ogonen1. Da- Pomimo kr~zenia swego w tak niezmierzonych 
h~j przebiegla cz~sc konstellacyi panny i 'v~iownika, przestrzeniach, komety otrzymuj~ jednakze swiatlo 
na kt6rego granicy w drugiej polowie pazdziernika swe od slonca, za czem przemawia stunajliZ trudnosc 
znikla z naszego widok1 .. ~gu. ujrzenia ich na nicbie w porze dzienncj. Gwiazdy sta-

Dlugie to goszczenie komety Donati' ego dozwolil o le ph~rwszej wielkoscj, jak wiado1no, z latwosci~ uj-. 
astronomom obliczyc bieg jej z przyblizon~ dokla- rzec moina i w dzlcii; planety zas przcciwnie, nawet 
dnosci~. Wiadomo ze drogi planet, z wyj~tl<iem kil- tak swietne jak J o wisz, przy barclzo czystem tylko 
ku nowoodln .. ytych asteroid, nie zbaczaj~ nigdy o wie- powietrzu w dzien spostrzedz mozna, a kometa o kt6-
le od plaszczyzny drogi ziemskiej, gdy tymczasem ko- rej mowa, choc przecie sil~ swiatla wyr6wnywala 
mety w najr6iniejszych kierunkach kr(}:if1 po prze- Arkturowi, przez mocne szk!a TI[nvet stawala si~ wi
stworze niebieskhn. Plaszczyzna na przyklad biegu dzialn~ dopiero przy zachodzie slonca. Wyraznicj 
komety Donati' ego pochylon~ jest na 63° '\vzgl~dem jeszcze obja'\via si~ istota.pozyczanego ~hviatla w szczc
plaszczyzny drogi naszej ziemi. Okolicznosc ta do- g6lnym sposobie znikania komet. Gdyby swiatlo ich 
Inyslac si~ kaze ogromnejliczby przcrzynaj~cych nasz bylo wlasne, 'v takim razic srednica ich, w miar~ od
systein sloneczny komet, a chociuz obserwacya po- dalcnia, musialaby malec stopnio,vo 1)rzcd znikni~
znala ich zaledwo 400-500, przypisac to raczcj na- cien1; bo 'vedlug praw optycznych cialo san1odzielnie 
lezy niedokladnosci badan dawniejszych. ' swiec~cc zachowujc swe swiatlo 'v najwi~kszej nawet 

odleglo~ci. 'fym czasen1 komety, chociai tarcze ich 
Droga komety Donati' ego jest naclzwyczaj \vydlu

dluzon~ elips~, na kt6rej przebieienie, wedlug ra
chunku Bruhns'a, potrzebuje lat 1102. Nie nalezy 
tu jednak spnszczac z uwagi przcszk6d jakich kazda 
kometa doznaje skutkien1 zblizania si~ do 'vielkich 
planet, ktore niejcdn~ juz przepowic dni~ zniweczyly, 
a na\vet, jak widzielismy, komct~ Lexcll'a na za,vsze 
usun~ly z obr~bu iicmskiej obserwacyi. Przeszkocly 
te zwolnic mog~ lub przyspieszyc i obieg w mowie 
b~d~cej komety o jal<ie par~set lat. W przyslone
cznosci swej, kt6r~ do i~gll§l:.t 30 wrzesnia, kometa ta 
oddalon~ byla od slonca na 11°/1 0 million6'v mil, co 
wyr6\\'nywa muiej wi~cej polowie odleglosci ziemi; 
u kresu zas drogi, po uplywie okolo tysi~ca la.t, odie
glosc ta wynie ie 6,800 million6w mil, czy li jedena
~cie razy \vzi~t~ odleglosc Neptuna od sloi1ca. Jal<ze 
nicpoj~te zmiany r6inica ta warunkt~c w stosunkach 
swiatla i ciepla tego ciala nicbiesldego! W czasie 
przyslonecznosci tarcza sloneczna, widziana z jego 
powierzchni, bylaby trzy razy wi~ksz~, ani.Zeli wi
dziana z ziemi; w czasie zas odslonecznosci srednica 
b~jze tarczy wynioslaby 6 sekund, czyli zaledwo wiel
kosc Merkurego albo Marsa. A jednak nie s~ to 

maj~ jc~ ·zcze dose zn acznc srednice, rozplywaj~ si~ 
niejako w przcstrzeni, jak gclyby pojcdyncze ich CZf!t 

stki, kaida z osobna, utracaly zdolnosc swiecenia. 
Nakonicc poczyniono nawet bezposrednie dos,viad
czenia \Vzgl~dem natury ~hviatla kon1etarnego. Swia
tlo odbitc tern si~ r6zni od wlasnego, ic przechodz~c 
przez pryzmat I)Od\v6jnic zalamuj~cy, nic jest zdolne 
ut,vorzyc cl\v6ch jednakowych obraz6\v. Ot6z S}JO

strzezenia Arago nad kometami z r. 1819 i Halley'a 
z r. 1835, oraz obscr,vacye Bruhnsa nacl komct~ Do
nati ego do,viodly, ie wszystkie nicn1al promienie tak 
samego j~dra jak i ogona tych kon1ct byly reflekto
wane czyli odbite. 

Ale zjawienie si~ komety Donati'ego nastr~czylo 
a trono1nom spo obnosc do innej jeszcze pod wzgl~dem 
swiatla u'vagi. Widzielismy z jak nadz,vyczajn~ szyb
kosci~ bla k jej si~ wzmagal, jak w przeci~gu pi~ciu 
dni, ze s'viatla wyr6wnywaj~cego g'viazdom pi~tej 
wielkosci, wzr6sl do wielkosci czwartej, w dni 13 do 
drugiej, a w 17 do pierwszej. W zrost ten,.jezeli przyj
miemy za pe\vnik ie l<omety swiatlo swe odbieraj~ od 
slonca, nie zdaje si~ zgadzac z prawami optyki. We-
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drug praw tych swiatlo obserwowanego przedmiotu . Ba!dziej jeszcze uderzaj~cemjest zjawisko widzial
zwi~ksza lub zmniejsza si~ w stosunku kwadrat6w ne dla oka uzbrojonego, dostrzeione juz w komecie 
z odleglosci, a tym sposobem blask naszej komety z r. 17 44, w komccie Halley' a i swiezo w kotnecieDo
powinien by! dor6wnac zaledwo blasl\owi g\viazd sta- nati'ego: m6wimy tu o promienienit:t id~ccm od jf!dra 
lych czwartej wielkosci. Na zasadzie tychze praw ku s!oncu, po stronie przeciwncj ogono\vi, w kt6rem 
srednica j6j powinna byla rosn~c w 1niar~ zblizania spostrzegac si~ daj~ drgania i blyski, podobnie jak 
si~ komety, a wi~c dosi~gn~c wielkosci 6-7 minut, w zorzy p6lnocnej. Czy to jest skutkiem odpychaj~
to jest 1/~ cz~sci tarczy lrsi~zyca w pclni. Tymczasem cych si~ sil polarnych, wywolanych przyci~ganiem 
w rzeczywistosci stalo si~ inaczej: kotneta podczas slonca i d~z~cych do zr6wnowazenia ogona, czy go
najwi~kszej s'vej swietnosci, w koi1cu 'vrzesnia r. z., dzi si~ l~czyc to zjawisko z innem niemniej uderza
miala zaledwo 4 sckundy srednicy; 'vidocznie wi~c j~cem, ze ogony komet, cz~stokroc w przcci~gu nie
nast~pic mu ialo skupienie si~ czyli zg~stnienie jej wielu godzin, do tego stopnia zmieniaj~ swc rozmia
j~dra, ito wlasnie tlumaczy nam zarazemzadziwiaj~- ry, ze r6znice te w rzeczywistosci odpowiadaj~ mil
co pr~dki wzrost jej s'Yiatlosci. lionom mil, -jest to pytanie na kt6re przyszlosc chy-

Powieclzmy jeszcze slow kilka o ogonach komet, ba ostateczn~ udzieli odpowiedz. 

W og6lnosci wyznac musimy i.Z o naturze komet 
malo jeszczc wiemy pewnego. Ze massa ich nadzwy
czaj jest rzadk~, dowiodla kometa Lexcll'a, kt6ra, lu
bo zblizyla si§ do ziemi na mil 300,000, jednakze za
dnej w jej biegu nie sprawila zmiany, z czego wno
sic nalezy iz massa tej kon1ety nie wynosila nawet 
Vsooo mas ·y naszej ziemi. Wiadomo ze komety s~ 
przezroczystc, ze nietylko przez ogony, lecz nawet 
przez j~dra ich widziec mozna gwiazdy, bez zalama
nia si~ lub oslabienia swiatla ostatnich, co dowodzi 
• 

ze massa ich rzadsz~ bye n1usi nawet od ziemskiej 
powietrzni. 

tern zjawisku najsilnit~j niezawodnie dzialaj~cem na 
wrazliwe utnysly zabobonnego tJumu. Niekt6re ko
mety ZUJlelnie pozbawione s~ ogon6w, jak np. kome
ta Enckc'go, kt6ra przedstawiala si~ tylko w postaci 
okr~glej, Inglistej tarczy; inne zno,vu roztaczaj~ je 
w ksztaltach przerazaj~co wspanialych. J{ometa z ro
ku 1769 miala ogon dlugosci 70°, kometa z r. 1843 
blizko 50°. Cz~sto ogony te bywaj~ zaln .. zywione, 
a niekicdy zjawia si~ ich kilka na raz, jak w kometach 
z lat 1744 i 1825, z kt6rych pier\vsza miala 6, druga 
5 ogon6w. Zazwyczaj ogony zja,viaj~ si~ dopiero 
w przyslonecznosci. Kometa np. Donati' ego, jeszcze 
w sierpniu bez widocznego ogona, pokrywala nim 
w koiicu wrzesnia przestrzei118o, czyli w stosunku do Niepoj~t~ jest dla nas istota tych dzi\vnych cial 
jej odlcglosci 5 v~ million6w mil. niebieskich i gwaltownych przewrot6w odbywaj~cych 

Natura ogon6w kometowych malo jeszcze zostala si~ nieraz w ich 'vn~trzu. Zdumiewajacym przykla
zbadan~. Pra,vdopodobnie skladajf1 sie one z dro- de1n tych ostatnich bylo rozpadni~cie si~ komcty Bieli 
bnych, odbijaj~cych swiatlo cz~ tek 1nglistych, kt6re na d"ie cz~sci 11ier6"rne, lecz obie opatrzone w j~dro 
w oddalcniu tylko spojn~ 'vydaj~ si~ mas ~· To nam i ogou, nast~pione w oczach astronom6w dnia 29 gru
tlumaczy dlaczego widok komety przez tcleskop tak d11ia 1845. W roku 1852 blizniaczki te powr6cily, 
niekorzystnic przedstawia si~ profanom. Swietny jej a rok biez~cy okaze je nam po raz trzeci, jako swia
ogon niknie prawie 'v powi~kszeniu, a brzegi jego dec two jednego z najcudo\vniejszych zja-\visk kosmicz-
pokazuj~ si~ jasniejszemi od s~~odka, z czcg~ niekt6-] nych. 
rzy wnosz~ ze ogony komet maJ~ ksztalt cyhndrowy.. 

• 

• 

• 
• , • • • 

WRZOS I ORLIK. 

Obie te rosliny, Wrzos (Erica) i Orlik (Aquilegia) naot·iensis, nalei~ do roslin kt6re u nas dziko nie 
rozsiane s~ po calej nieledwie naszej zicmskiej kuli, rosn~ i tylko w ogrodach i cieplarniach mog~ bye 
ale przedstawione na dol~czonej tu litografii gatunki, utrzymywane. Za to innych gatunk6w wrzosu mamy 
Erica lng1·arni, tudziez Aquilegia exirnia i Aq. /(a- podostatkiem. l{luk w pierwszem wydaniu swego slo-
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wnika m6wi juz o czterdziestu czterech utrzymuj~
cych si~ dziko w naszym klimacie. Wrzos pospolity 
(E. vulgaris) i czerwony (E. purpurascens ), oba z bia
lym lub r6zowytn kwiatem, s~ u nas niezmiernie po
spolite i kazdemu znane; rosn~ na najnieurodzajniej
szych miejscach, w lasach szczeg61niej, a l\icdy w sierp
niu i wrzesniu zakwitn~, obszerne pokryte niemi prze
strzenie zachwycaj~ oko purpurow~ bar\V~ swego 
kwiecia. Tylko Ameryka ani w zimnych, ani w gor~
cych okolicach niema ani jednego dziko rosn~cego 
gatunku wrzosu, chociaz jej grunt i klin1at wydaje i 
utrzymuje zupelnie pokrewne mu familie rododen
dron6w, azalij i t. p., a i same nawet wrzosy, r~k~ 
ludzk~ posianc, najpomyslniej wytrzy1nuj~ tamtejsze 
gruntowe i atmosferyczne wplywy. Dzis tnamy u sie
bie liczne gatunki ozdobnych, doniczl\o,vych wrzos6w, 
kt6rych wla~ciw~ ojczyzn~ jest przyl~dek Dobrej Na-
dziei. Malo kt6ra roslina tak trudna do hodowania 
i tak {at\VO niszczeje jak E1~ica; dlatego znacznej wiel
kosci dlugo hodowane okazy nielatwo spotkac, lubo 
ogrodnicy corocznie niezmiern~ ilosc mlodych tego 
I·odzaju roslin 'v handel puszczaj~. Chociaz, jak po
'viedzielismy, wi~ksza cz~sc gatunk6w doniczkowych 
wrzosa pochodzi z przyl~dka Dobrej Naclziei, a za
t6m z klimatu zwrotnikowego, jednal\ze w zimie u nas 
nic znosz~ one podwyzszenia temperatury, mianowi
cie gor~ca piec6w cieplarniowycb, i od jednego zbyt
niego ogrzania, przy &uchej zwlaszcza pogodzie, zu
pclnie niszczejf!. W okolicach gdzie temperatura wi~
cej si~ srodkowego punktu trzyma, na przyklad w An
glii, '"idzimy tez pi~kniejsze z biory rozmaitych ga
tunk6w wrzosu i hoduj~ tam nietylko bardzo liczne 
naturalnc gatunki , ale nadto utworzono mn6stwo 
sztucznych odmian, })rzez kunsztowne zapladnianie 
nasion, i pi~kne te odmiany rozpowszechnily si~ ztam
t~d po calej Europie. Podobnym sztucznym utworem 
jest przedstawiony tu na rycinie Wrzos Ing1·ama, tak 
~azwany od swego hodownika, p. Ingram, naczelnego 
Intendenta kr6lewskich ogrod6w w Frogmore w An
glii. W edlug wszelkiego podobiefistwa jest to sztucz
ny. mi~szaniec, z pol~czenia Erica hyemalis i Erica 
Lznnaea. Opr6cz pi~knosci pojedynczych kwiat6w 
odmiana ta zaleca si~ obfitem kwieciem od pocz~tk~ 
lutego, az do maja. Podobnie jak pokrewne jej ga-

tunki., przccho,vuje si~ ona przez zim~ w chlodnych. 
oranzeryach. 

Oba na tejic litografii znajduj~ce si~ gatunki orli
k6w (aquilegia) dadz~ si~ u nas na otwart6m powie
trzu w ogrodach hodowac, bo zim~ nasz~ przetrwac 
mog~ bez szkody. Roslina ta na obu p6lkulach zicmi 
liczne rna gatunki, wi~cej ich jednak znajdujemy na 
p6lnocnej p6lkuli. U nas zupelnie dziko rosnie gatu
nek zwany Orlikiem pospolilym (A. vulgaris). Pelno 
go w lasach, 1nianowicie kamienistych, gdzie kwitnie 
w czer,vcu i lipcu; kwiat rna ciemno bl~kitny, korzeit 
tr\valy, liscie ksztaltnie w lapki wyrzynane. Przesa
dzony i hodowany w ogrodach, zmienia kolor kwiatu, 
przecbodzi nawet w tak zwane pclne kwiecie. Ho
duj~c razem biale i innych kolor6w kwiaty, mozna 
si~ bardzo roztnaitych odmian dochowac. Korona 
pi~cio listna, z pi~ci~ miodownikami, w ksztalcie prze
dluionym jak ostroga,zawieraj~cemi wiclk~ ilosc slo
dyczy. Pszczoly obficie z nich na mi6d i wosk zapa
sy zbieraj~. Poniewaz wi~ksza cz~sc gatunk6w ob
cych orlilra rosnie na g6rach, przeto te nawet cow cie
plejszym pasic dziko rosn~, pod naszem nieben1 nie 
l~kaj~ si~ zimy. · 

Gatunek Orlik wspanialy (A. exilnia) wyhodowany 
zostal w Holandyi przez p. Houtte, z nasienia nadesla
nego z l{alifornii. Swietny pomarai1czowy kolor, ze 
zlocisty1n podkladem, niby wewn~trzn~ podszewkf!, 
nadaje temu kwiatowi blask nadzwyczajny, i mozemy 
gatunek ten lubownikom zalecic, albowiem,jak wszyst
kie gatunki orlik6w, daje si~ bardzo latwo hodowac 
w ogrodach z nasienia lub przez dzielenie korzenia. 

Orlik lcanaoryjski (A. Kanaoriensis ), przedstawio
ny pod liczb~ 3, pochodzi z kraju Kanaor, polozone
go mi~dzy Kaszmirem i Tybetem, gdzie znajdtijemy 
go na g6rach 10 do 15,000 stop wznicsionych nad po
ziom morza. Przyjemny bl~kit ostr6g i jasna z6ltosc 
listk6w korony dziwnie odbija przy ognisto-pomaran
czowej barwie poprzedniego gatunkn. Pi~knosc ka
zdego z nich podwyzszan~ bywa przez s~siedztwo 
drugiego, i ugrupowanie w jednym klombie r6znoro
dnych odmian tego kwiatu, przedstawia nader ozdo
bny, r6znowzory kobierzec. Hodowanie wszystkich ga-
tunk6w jest jednakowe i bardzo latwe. · 

-~---
• 

• 

• 
• 

•• 

• 

• 



• 

120 

• 

-
SPRA WOZDANI..L-t\_ POPULARNE 

Z DZIEDZINY NAUK PRZYRODZONYCH I PRZEMYS£U. 
• 

II. 
Przygotowywanie do druku plan6w, mapp i rysunk6w, 

J>Odlug metody p. de France.-Jal{im sposobem czlowiek 
stac si~ moze sal amand.r~.-Gojenie ran z oparzenia po
chodzi!cych.-Od krycie p. Boinet, dotycz~ce lekarstw jo
dowych. - D owolne tworzenie kosci \V organizmach zwie
rz~cych.-Teorya p. Pouchet o samorodzt\vie istot organi-
cznych.-w ~tlosc j ej w 0 bliczu nauki. 

Ruch i post~p od najdawniejszych czas6w stanowi~ 
rzeczywiscie i uznane s~ powszechnie nietylko za ce
ch~, ale nawet za konieczny warunek bytu i zycia; 
lecz w ostatnich czasach, 'v czasach kolei zelaznych 
i telegraf6w, ruch i post~p przyj~ly za ol1owi~zek bye 
nietylko jak da"rniej nieustaj~cemi, ale nadto szybkie
mi. Kazda gal'~z nauki, kazde szczeg6lnc w ktorej
kolwiek z nich odkrycie, ]{t6rycb roz,v6j da 'vniej byl 
dzielem wiek6w, dzis olbrzy1niemi wysileniami poze
ra przestrzen0 przegania czas i z kazdym dniem bez 
zatrzymania posuwa si~ dah~j i dalej. Dzi~ki latwo
sci przenoszenia mysli zjednego kranca ziemi na dru
gi, dzi~ki jawnosci kt6ra zast~pila przedwiekowy mo
nopol wszelkiej naukowosci, kaida no,va rnysl, kaidy 
nowy wynalazek staje si§ w jednej ch,vili wla nosci~ 
calej ludzkosci, tysi~cc u1nysl6w i r~k rozbiera j e, 
przerabia, uzupelnia i przy pomocy rozumowania, do
swiadczenia, a cz~sto nawet przypadku, z kazdego po
myslu, z kazclego faktu, jak z ziarnka rzuconego 
w zyzn~ zien1i~h szy bko roz\vija si~ krzc'v, kwiat i 
O\Voc. Sctne w r6znych j~zykach pl--zegl~dy post~pu 
nauk i ich zastosowania do sztuk i rzemiosl, notuj~c 
zaledwie pokr6tce now2 zdobycia na tern polu, \vzra
staj~ co chwila w coraz grub ze tomy. 

Nie maj~c pretensyi scigania nieodst~pnie za kaz
dodziennyin post~pen1 odkryc i ulepszen w rozmai
tych gal~ziach nauk przyrodzonych, \V ich zastoso
waniu mianowicie do przemyslu, starac sit} jednak b~
dziemy notowac gl6wniejsze rezultaty tego kazclo
dziennego postfJpu, kieruj~c si~ w wyborze wzgl~da
mi powszechnego uzytku lub zaj~cia, do jakiego ten 
lub 6w faJ\t n1oze miec prawo; w pier,vszym razie od
krycia i udoskonalenia, bezposredniego, praktyczne
go uzytku, starac si~ b~dziemy nieco rozci~glej przed
stawiac, 'v drugim, poprzestaniemy na kr6tkiej tylko 
wzmiance interesuj~cego faktu. 

Wysoki, niezaprzeczalny uzytek figur, obraz6w, 
rysunk6w objasniaj~cych przedmiot opisywany, wy-

wolal oddawna. juz chwalebny zwyczaj zamieszczania 
w r6znorodnych dzielach sztych6w, miedzi oryt6w, 
drze woryt6w i litografij, kt6re stanowi~ niety lko ozdo
b~, ale prawdziwie uzyteczny, objasniajf!:CY dodatek. 
Najwyzsza 1nozliwa taniosc tego waznego, w pewnym 
przynajmniej rodzaju dziel, przydatku, jest pierwszym 
warunkiem upowszechnienia takich wydan, i nie dziw 
ze od lat kilkunastu nauka i przemysl podaly sobie 
r~ce, aby ten poi~dany eel ile moznosci najprostszemi 
srodkami osi~gn~c. Wiele juz na tej drodze uczynio
no. Galwanoplastyka, odciski meta lowe topione (tak 
zwane kliszowanie), fotografia, roboty na kamieniu, 
stali, cynku lub miedzi, daj~ nam dzis srodki, o ja
kich pod wzgl~dem taniosci i szy bkosci przed niewiel~ 
laty jeszcze nie marzylismy nawet. Najnowsze w tym 
przedmiocie odkrycie zakommunikowane zostalo aka
clemii nauk wParyzu przez marszaika Vaillant. Jest
to spos6b latwego przygotowywaniado druku p1an6w, 
mapp i rysunk6w topograficznych, kt6rych rytowanie 
z'vyl{lemi do tego sposobami wymaga duzo czasu, 
W ynalazc~ jest p. de France, urz~dnik zakladu kre
slenia n1app w ministerstwie wojny, a spos6b post~-
powania nast~puj~cy: . 

Rysunek wykonywa si~ na papierze przezroczy
stym, dlatego zeby rozpi~ \vszy go na bialym stole, 
rysunkiem na sp6d, mozna bylo kazdy rys widziec do
kladnie. Na tak rozpi~ty1n papierze daje si~ z lewej 
strony cienki poklad bialego kleju zwierz~cego (ge
latine), rozpuszczonego na ciepio w wodzie, tak a by 
po wyschni~cin poklad ten przedstawial grubosc p6l 
linii. w tym stanie pro,vadzq.c delikatny rylec, scisle 
wedlug rys6w daj~cych si~ dokJ:adnie widziec przez 
poklad kleju, otrzymujemy ten rysunek wklfJslo po
gl~biony na pokladzie kleju. Po ukonczeniu tego 
przerysowania, nalewamy na klej roztw6r gutaperchy 
w siarczyku w~gla (alcohol sulphuris) w tal{i6j ilosci, 
zeby si~ po wyschni~ciu ut,vorzyla warstewka, takie 
na p6llinii, lub nieco grubsza. Po zupemem wyschni~
ciu tej nowej warstwy, najprz6d odejmujemy papier 
z oryginalnym rysunkiem, przez odmoczenie zimn~ 
wod~; nast~pnie bez trudnosci, taltze za pomoc~ wody, 
odclzielamy blonk~ klejow~ i pozostaje nam warste
wka gutaperchy , na kt6rej powierzchni znajduje
my "'ypukly, dokladny rysunek oryginalu. Po
\vierzchnia gutaperchy pokrywa si~ metalicznie pyl
kiem ol6wkowym lub roztworem soli srebrnej i umie-
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szcza ,v k~pieli galwanicznej, dlaotrzymania zwyk!ym scowycb, ludzi nauki i oficer6w strazypozarnej. Przcz 
sposobem platymiedzianej, zrysunldem wygl~bionym . dziwny zbicg,vypaclko\v takie, samezupelnic doswiad-= 
do odbijania, tak jak zwykle miedzioryty (taille douce). czenia wykony,vanc byly \V tym samym czasie w Lon
Najpier,vsze zaraz pr6by tego wynalazku uwienczo- dynie, w sla"rnym ogrodzie spaccrowym Crcmone 
ne zostaly wyzsz.e1n nad wszelkic spodziewanie po- Garden nad Tamizf!, i z r6wnem powoclzenicm. Czlo
wodzeniem. wiek ubrlny \V odziei niczapaln~ i co wazniejsza 

Plata miedziana otrzymana w ten spos6b nic 1no- jeszcze, nieprzcnikliw~ dla ciepla, I)rzechadzal si~ 
glaby dac baTdzo znacznej liczby odbic, co wprawdzie bez szkody w posr6d plomicni, kt6rych gor~co tru
nie stanowi waznego zarzutu, bo z jednej gutapercho- dne bylo do wytrzymania ella widz6w, \V odleglosci 
wej matrycy, galwanoplastyka dostarczyc moze kil- dwudziestu krok6w. Nic potrz ebujcmy tu dodawac, 
kanascie, a na,vet kilkadziesi~t plat 1niedzianych, jak niezmicrnic \Vain yin jest ten wynalaz ck przy gasze
~redlug potrzeby; ale i to staje si~ zbytecznem, bo niu pozar6,v, i tylkozyczycnalezy, zeby tak dobroczyn
prawic jednoczesnic z wynalazkic1n p. de France, na ne odkrycic stalo si~ jaknajpr~dzej wlasnosci~ og6lu., 
innej drodze i dla innych cel6w, p. p. Salmon i Gar
nier odkryli spos6b pokrywania micdzi stal~., przez 
co plata, kt6raby zaledwie par~ set, a czasem tylko 
kilkadziesi~t do brych odbic dac mog1a, da ich po nasta
leniukilka tysiEJcy. Stalowanie 1niedzi odbywa si~ spo
sobcin galwanicznym. W k~piel zlozon~ z 10 cz~sci 
wody i jednej cz~sci \vodochloranu a1nonii ( s61 amo
niaku) zanurzaj~ si~ druty silnej bateryi Bunsena; 
u bieguna dodatniego przyczepia 8i~ blaszka zelazna, 
u bieguna uje1nnego platynowa lub takzc zelazna, o po
lo"·fJ n1niejsza od pierwszej. Przcz dzialanie elektro
chen1iczne, roztw6r nasyca siEJ po dw6ch lub trzcch 
dniuch pod\v6jny1n wodochloranen1 zelaza i a1nonii. 
W taki plyn zanurza siEJ w zetkni~ciu z biegunen1 
ujcmnyn1 11lata miedziana, maj~ca bye pol{ryta stal~, 
po oclj~ciu zawicszonej poprzednio blaszki. W kr6tkiin 
czasic postrzezemy j~ pokrywaj~c~ si~ swietn~ powlo
k~ stalow~. Skoro brzegi zaczynaj~ si~ czernic, 
opcracya jest skonczona, plata obmy,va SiEJ wod~, a po 
uschnieciu olejkiem terpentynowym, i juz jest go tow~ 
do odbijania, jak miedzioryt, jezeli rysune~ jest wkl~
sly, lub jak drzeworyt, jezeli rysunck mamy wypukly, 

Pol~czenie wynalazku p. de France ze stalowanie1n 
n1iedzi jest niezaprzeczenie wielkim post~pem w sztu
ce illustracyi. 

N a inn em zupelnie polu, wazniej ·zy1n jeszcze, bo 
cal~ ludzkosc obchodz~cym rezultatem jest wynala
zek, kt6rego pr6ba odbyt~ zosta1a w Metz z zupel
nein powodzeniem. Dzienniki francuzkie opi uj~ ten 
fakt \V nast~puj~cy spos6 b: ,, Chodzilo tu o narazanie 

Nim to nast~pi, s~dzimy ze uzyteczn61n b§dzie dla 
naszych czytelnik6\v swieze odkrycic sposobu szyb
kiego i zupelncgo zagojcnia ran z oparzenia pocho
dz~cych. Pan Berthaud w dzienniku Patrie przytacza 
dwa nadzwyczajne wypadki w tym przcdmiocie, kt6-
re zdaniem naszem powinnyby bye powt6rzone1ni 
przez wszy tkic dzienuiki, z powolauiem si~ na po
wazne zc \vszcch miar zr6dlo. ,Pe,vncgo razu, m6wi 
Patrie, p. Simon, zamozny i s'viatJy ogrodnik w Bel
leville, przypadkien1 wy lal so bie na nogi duze naczy
nie wrz~ccj 'vody. Byl sam, a gwaltowny b61 nie po
zwolil)nu szukac pomocy. Przed nim stal wazon z aloe
s em (aloe pe1(oliata v. succotrina). Pan Silnon urwal 
jed en lise, przckroil go wzdluz i przylozyl rozcigt~ . 
stron~ do nogi, dla ochlodzenia przynajmniej rany. 
J akiez bylo jego podziwienie, kiedy ziclony sok lis cia 
aloesowego zmienil si~ "r jednej ch\vili \V fioletowy. 
a b6l us tal jakby r~lu~ oclj~ty. Nazajutrz nie bylo pra
wie sladu oparzenia, tylko przez kilka dni llliejsce 
oparzone 1>ozo talo fioleto,ve. 

Pan Lemaire, professor botanild w Gandawie, obwi
n~l liscmi aloesu okropnie oparzon.~ r~k~ swojej ku
charki i osi~gn~l r6wnie pomyslny rezultat. Pan 
Houillet, dyrektor cieplarni wmuzcum tamecznem, uzyl 
tegoz sposobu dla uleczenia robotnika, kt6ry skut
kiem wybuchu pary z kotla mial calc plecy z~ienio
ne w jedn~ okropn~ ran~. Uleczenic bylo tu r6wnie 
szybkie i zupelne, jak w dw6ch poprzcdnich wypad-
kach.' 

siEJ bez shkody na dzialanie ognia. Pan Franciszek Dodan1y tu ze ten gatunek aloesu, nazwany u Klu
Buvcrt przechadzal si~ przez czas doscdlugi mi~dzy ka ptzeszytym, dose u nas jest upowszcchniony i za
dwoina szeregami palf!cych si~ wi~zek chrustu i drze- sluguje na utrzymywanie w salonach, kwitnie bowiem 
wa, pocz6m rzucil si~ na rozpalone ognisko i pozo- bardzo ladnie purpurowo, a liscie jego grube i mi~si
stal zupelnie nietkni~ty ogniem, dzi~ki przyrz~dowi ste daj~ si~ dobrze przechowywac w piasku w piwni
kt6rego jest wynalazc~. Doswiadczenie to p. Buvert cy przez cal~ zim~; nietrudno zatem zapewnic sobie 
po,vtarzal kilkanascie razy, w obecnosci wladz miej- 1 pod r~k~ nader skuteczne lekarstwo na dose cz~stQ. 
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tra:fiaj~ce si~ w gospodarstwie domowem wypadki 
• oparzen1a. 

Sztul{a lekarska, skutl{iem gorliwych prac wielu 
.znakomitych lekarzy, szczeg6lnie przy pomocy fizyki 
i chemii, kt6re w nowszych czasach wi~cej niz kiedy
kolwiek przykladaj~ si~ do rozszerzania wiedzy me
dycznej, niemalo szcz~sliwych poczynila krok6w. Pan 
Boinet, czlonek akademii medycznej 'v Pa.ryzu, po 
dziesi~cioletnich doswiadczeniach wyst~pil publicznie 
w. gronie tego uczonego ciala z rozpraw~, wykazuj~c~ 
ze dla uniknienia draznhtcych skutkow niekt6rych le
karstw jodowycb, przy zupelnem zachowaniu ich do
broczynnego wplywu w rozmaitych slabosciach, ust~
pujf1cych nieomylnie pod clzialaniem tego niedawno 
wprowadzonego w uzycie pierwiastku, na.jstosowni~j
szym srodkiem jeRt zamiast lekarstw przyrz~dzanych 
z rozmaitych pol~czen jodowych, dawac chorym na 
pokarm rosliny zawieraj~ce jod w stanie takiego roz
drobnienia, ze przez to lat,viej moze l~czyc si~ z na
szym organizmem. Pan Boinet, daj~c chorym swo
im 1 .. osliny 1norskie, porosty zawieraj~ce jod i wo
dy mineralne, okazuj~ce slady bytnosci tego ciala, 
z wielkiem powodzeniem Jeczy slabosci skrofuliczne 
i inne, traktowane zwykle preparatami jodowemi, nie 
postrzegaj~c przytem niebezpiecznych skutk6w,jakie 
przy uzywaniu soli jodowych, szczeg6lnie u os6b s!ab
szego piersiowego usposobienia, objawiac si~ zwykly. 

Niemniej waznem, zwlaszcza dla chirurgii, jest 
odl{rycie p. Oilier, mlodego lekarza w Lyonie, ze blo
na otaczaj~ca kosci, (periosteum, przyl<:ostna, koscio
slr6r) oddzielona od kosci z pozostawieniem tylko malej 
cz~steczki stykaj~cej si~ z ni~ i otoczonami~sami,po nie
j akim czasie tworzy oddzieln~ zupelnie kosc, a nawet 
ze oddzieliwszy zupelnie od kosci, na przyklad gole
niowej, pasck tej sk6ry kostnej i zagl~biwszy go w nli~
so innej cz~sci ciala, na przykl:ad przy obojczyku, po 
niejakim czasie znajdziemy ten kawalek blony zmie
niony w zupeln~ kosc, maj~c~ nawet kanal szpikowy. 
Smieli i zr~czni operatorowie potrafi~ uie'v~tpliwic 
wyci~gnf1C niezmiernie waine lrorzysci z tego odradza
nia si~ kosci, w przypadkach gdzie potrzeba albo wzn1o
cnic ko·sc z!aman~, albo brakuj~c~ jej cz~sc utworzyc. 

Nie nowina to ie czasem uajgorlhviej pracujfbcy 
uczony pomylic si~ moze 'v drodze obranej lub osi~
gni'dtych rezultatach. Zdarza si~ to najcz~sciej wtedy, 
gdy zalozywszy sobie z g6ry jakie zadanie, staramy 
si~ wynalezc dowody i fakta na poparcie i ustalenie 
ulubionej mysli. Dawne przyslowie po~'iada, ze zwy
kle spodziewamy siEJ tego, czego pragniemy; nie dziw 
zatem ze badacz, uprzedzony nieco wzgl~dem no\Yej 
swojej mysli, pomijaj~c niekiedy zbijaj~ce j~ okoli
cznosci, chciwie chwyta to wszystko, co j~ poprzec 
moze, i tu i owdzie, jak to m6wi~, stara si~ wod~ na 
sw6j mlyn obr6cic. Podobnywypadek spotykamy·obe
cnie w sprawozdaniu z prac zasruzonego ze wszech 
miar uczonego, p. doktora F. A. Pouchet, dyrektora 
muzeum w Rouen. Znakomity ten naturalista, swie
tnie znany z badait w przedmiocie zaplodnienia r6-
znego rodzaju zwierz~t, zbyt smialo post~puj~c w swo
ich wnioskach, powzi[!l mysl ustalenia teoryi samo
rodztwa, to jest tworzenia si~ pewnych is tot bez za-
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dnego zarodka, i juz nawet zlozyl akademii nauk 
w Paryzu obszerne pismo, zawieraj~ce mn6stwo do
swiadczen maj~cych zwalic zupelnie dotychczasow~ 
powszechn~ teory~, ze kazda zyj~ca istota tylko z po
dobnej sobie istoty zrodzic si~ moze. Parturiunt mon
tes, ale tym razem g6ra w pologu nie zrodzila myszy, . 
ty lko najnizszej organizacyi zwierz~tka mikroskopowe, 
wymoczki najprostszej budo\vy. Pan Poucbet zape
wnia ze przedsi~wzi~wszy wszelkie jakie tylko wymy
slec mozna srodki ostroznosci, aby oddalic z wody 
zamknifJtej w szklanem naczyniu i z powietrza b~d~
cego z ni~ w zetlrni~ciu wszelkie zarodki zwierz~ce 
i roslinne, widzial jednak rodz~ce si~ w tej wodzie 
rozn1aite grzybki i wymoczki, a mi~dzy innemi rosli
n~ kt6r~ nazwal aspergillus Pouchetii, a kt6r~ pan 
Montagne po scislem zbadaniu uznal za nieznan~ 
dot~d zupelnie. Ponawiaj~c doswiadczenie z wod~jak
najstaranniej oczyszczon~ i zagotowan~ z powietrzem 
przepuszczonem przez najg~stsze tkaniny, dodano do 
nich siano wysuszone w tak wysokiej temperaturze, 
ze takowa powinna byla zniszczyc wszelkie zarodki 
roslinne i zwierz~ce, a mianowicie zarodki owej 
aspergillus Pouchetii. Mimo to wszystko szanowny 
dokt6r nietylko otrzymal ow~ slawn~ roslin~, alenad
to rozmaite gattmki wymoczk6w; i oto wedlug p. Pou
chet dow6d samorodztwa tych istot organicznych. 

Niestety, slabe s~ bardzo funda1nenta budowy tej 
nie nowej, ale tym razem ·bardzo powaznie przedsta
wianej troryil C6z bowiem zbudowac zdolamy na tern 
bardzo gi~tkiem przypuszczeniu, ze mozna na,jzupel
nicj oczyscic powietrze i wod~ jakimb~dz mechanicz
nym i fizyczny1n sposobem z niepoj~cie drobnych za
rodk6w istot, kt6re ju.i zupelnie uksztalcone, silnemi 
tylko n1ikroskopami mog~ bye widziane? albo ie nie 
rna w naturze zarodk6w roslinnych lub jajek zwie
rz~cych zdolnych wytrzymac temperatur~ stu sto
pni? Pan l\1ontagne zdefiniowal wprawdzie now~ ro
slink~ krytoplciow~ i oznaczyl jej rniejsce mi~dzy zna
nemi podobnemi rodzajami, ale bynajmniej nie przy
znal jej samorodztwa. o,vszem p. Montagne oswiad.cza 
si~ pr'Jdzej za wieczystosci~ zarodk6\v i przypuszcza 
przypadki 'v l{t6rych one n1og~ od dnia stworzenia 
przetrwac do dzis w postaci zarodk6w i rozwin~c si~ 
dopiero po przebiegu wiek6w, pod wplywem sprzyjaj~
cych okolicznosci. W innej stronie ziemi, w Niemczecb 
i w Rossyi, nie usilowano popierac przypuszczenia 
p. Pouchet, lecz starano si~ poradzic sobie w podo
dobnych "rypadkach teory~ metamorfozy, ntrzymuj~c 
na przyk!ad ze niekt6re porosty mog~ si~ przemieniac 
w mchy i lepnice, a nawet w wymoczki; ale oto swie
zo w raporcie ]{ommissyi do nagrody Demido,va, zlo
zonym akademii petersbm~gskiej, czytamy: 

, Obecnie dowiedzionem jest dotykalnie, ie podo
bne prze1niany nie istniejf!, i nie n1ozna nawet przy
puszczac przerodzenia sitJ nietylJro familij, rodzaj6w, 
ale na 'vet gatuuku w jaki inny. Scisle i niezakl6cone 
zadnem uprzedzeniem badania, poz"rol~ nam za,vsze 
zdetern1inowac z dokladnosci~, pr§dzej lub p6zniej, naj
w~tpliwsze nawet organizmy,kt6rew pierwszej chwili 
zdaj~ si~ nalezec i do roslinnego, i do zwierz~cego 
pans twa." .•... r. 
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J E~RZY BOG UMIT 4 PUSCH . 

• 

Nietrudno to zapewne, moi czytelnicy, zaskarbic 
sobie wasz«J uwag«J, kiedy tytulowy nadpis wyglasza 
jedno z tych wielkich imion, jakie tradycyjnie prze
cbodz~ z pokolenia na pokolenie, po,vszechn~ budz~c 
sympaty~. Lecz mimo ze Pusch nie nalezy do tej licz
by wybranych, a imi~ to dla wielu moze poraz pierw
szy orije si~ o uszy, to jednal\ze pragn~lbym abyscie 
z cierpliwosci~ przejrzeli karty, na kt6rych mamy od
dac hold skrornnej ale rzeczywistej zasludze i zela
znej pracy podj~tej przez cudzoziemca, lccz plodnej 
w bezposrednie dla kraju naszego korzysci. 

Co wied.ziano o ziemiach polskich pod wzglfJdem 
geologicznym przed Puschem? Smialo mozemy od
powiedziec ze nic, a przynajmniej bardzo malo. A je
dnakze kraj nasz, lubo nie najbogatszy w samorodne 
dary natury, posiada niemale korzysci zapewniajf!:ce 
poklady czarnego \V~gla, cynku i najwainiej szego, bo 
wplywaj~cego na rzeczywisty postfJP ludzkosci meta
lu-szarego zelaza, ze juz nie wspomnin1y o ukry
tych pod wod~ rudach srebra i olowiu, tudziez innych 
niebezkorzystnych 1nineralach, jakiemi Sf!: marmury, 
wapienie, glinki, gliny, piaskowce i t. p. Oznaczenie 
miejscowosci, kierunku poklad6w, bogactwa takowych 
stanowi przedmiot systematycznej i na niewzruszo
nych pewnikach opartej nauki, z\vanej powszechnie 
geologi~. Z tego juz naszego rozumowania latwo 
przyjdziemy do wniosku, ze gruntowna zn~jomosc geo
logii i pobratymczych a posilkuj~cych j~ nauk, jak: 
paleontologii, g6rnictwa i hutnict\va, w kraju dotych
czas nietkni~tym badawczem okicm spccyalisty, wy
dac powinna owocc nader pozyteczne dla narodowe
go bogactwa. 

I rzeczywiscie rz~d kr6lestwa polskiego silnie byl 
o tern przekonany, natychmiast bowiem po ustaleniu 
si~ pokoju i porz~dku, otworzono w Kielcach w roku 
1816 przy dyrekcyi gl6wnej g6rniczej szkol~ g6rni
cz~, kt6rej polozono za eel przysposobicnie zdolnycb, 
specyalnic uksztalconych g6rnik6w i hutnik6w. Lecz 
dobrym cb~ciom 6wczesnej zwierzchnosci stal na za
wadzie gl6wnie brak zdolnych krajo,vycb professor6w; 
w. koniecznosci wi~c musiano udac si~ z prozb~ do 
tych 1{raj6w, gdzie oddawna kwitn~ce g6rnictwo 

KsqoA SwUTA. Cz. I. R. vm. 

w swietnym stanie utrzymywalo zaklady naukowe, tej 
umiej~tnosci specyalnie poswifJcone. Za posrednic
twem wi~c rz~du, wlasciw~ drogf!: zwr6cono si~ do na
czelnict\va saskiego g6rnictwa i akademii w Freiber
gu, kt6ra wywi~zala si~ z tego zadania z cal~ sumien
noscif!:, darz~c nas najlepszemi ze swych uczni6w, 
a mi~dzy niemi Jerzym Bogumilem Pusch' em. 

z licznych cudzoziemc6w jacy w ojczyznie naszej 
znalezli chleb dostatni i zaj«Jli wazniejszc stanowiska, 
niewielu godnie \vyplacilo si~ tej nowej chlebodajnej 
macierzy, a najmniej moze Niemcy. Wszelki wi~c wy
j~tek od tego :pra,vidla z przyjemnosci~ przychodzi 
nam zanotowac, dowodzi on bowiem wyzs?;osci umy
slu i serca nad reszt~ przybysz6w z nad Renu, Elby 
lub Sprei. Ta okolicznosc wytlumaczy zarazcm dlacze
go nat~ postac tak szczeg6lo'v~ zwraca1ny uwag~. 

J erzy Bogumil Pusch urodzil si~ dnia 15 grudnia 
1791 roku we 'vsi Kohren w Misnii, a zatcm w kraju 
niegdys s!owianskim. W roku 1806 widzimy go ju.Z 
wst~puj~cego do slynnej akademii g6rniczej w Frei
bergu, }{t6ra sw~ swietnosc za,vdzifJczal'a takim mi
strzom jak Werner (znany powszechnie ze swoich zna
komitych pomysl6w w mineralogii, a szczeg6lniej 
w geologii, kt6r~ z pierwotnych mrzonek na prawdziw
sz~ drog~ sprowadzil i w form~ rzeczywistej nauki 
uksztaltowal), Herder, oryktognosta ~Freisleben, che
mik Lampudius, oraz prawnik gorniczy l{ohler. 

Rodzaj obranego zawodu, zgodny ze zdolnosciami 
mlodzienca, iclazna, prawdziwie niemiecka praca, 
wkr6tce postawily przyszlego uczonego w liczbie naj
pierwszych uczni6w akademii i zjednaly mu zyczliw~ 
przyjazn takich znakomitosci jak Werner i Lampa
dius. Ten ostatni, zwaiaj~c na jego wyzsze zdolnosci, 
polecil 1nu pod koniec juz kurs6w, aby wraz z dr. 
:filozofii Chryzostomem Berchtem uloiyl kurs chemii 
doswiadczalnej, pomocniczej przy wykladzie, co tez 
niebawem uskutccznionem zostalo. 

Byla to pier,vsza literacka praca n1lodego Puscha, 
pierwsza niew~tpliwie z drukowanych, dzielo to bo
wiem \V jednym tomie wyszlo pod nast~puj~cym ty
tulem: ,,Erlauternde Experimente iiber die Grund
lehre der allgemeinen und Mineral-Chemie, von 1809 

17 . 
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auf 1810, durch den Professor Lampaclius angestellt, 
gesammelt und herausgegeben von dr. Christ. Bercht 
und G. G. Pusch." 

Po chlubnem ukonczeniu kurs6w akademickich 
w r. 1810, Pusch pospieszyl na uni,versytet lipski, 
pragn~c stan~c na stanowisku odpowiedniem s'vyn1 
zdolnosciom, i tam zapisal si~ na wydzial g6rnictvva 
i prawa, sluchaj~c pilnie wykladu n1iejscowych zna
komitosci, dojakich tak slusznie zaliczyc mozna Wie
landa, W cncka, IIaubolda, Junghausena i innych pro
fessor6"r lipskiej \vszechnicy. 
Lee~ nie byla to epoka sprzyjaj~ca l\rzc,vieniu si~ 

nauk: wypadki tocz~ce si~ z gwaltownosci~ rozbuka
nego morza, wy,vracaly jak huragan panst,va, trony, 
zasady i ludzl! Narocly zbroily si~, a ,yjelka '\v~dr6w
ka p6hnilliono,voj armii kl6cila spok6j domowy, kt6-
ry da"'llO juz })icrzchn~l, sploszony hukic1n dzial nad 
Wisl~, Nicmnen1, Berezin~ i pod Mosk"r~. 

Przcwidywany upadek Napoleona, poruszyl az do 

Literatura nasza nie przedstawiala zadnych zr6del 
dla study6w vv tym kierunku. Pomin~wszy prace da
wniejsze, jak Spiczynskiego, Marcina Siennika, dr. 
Marcina z Urz~dovva i Syreniusza, kt6re traktuj~c 

o mineralach z medycznego stanowiska, nalei ~ do 
zbyt odlcglej epoki dziecinstwa nauki, azeby mogly 
jak~skolwiek miec wartosc,- nowsze r6wniez nie za
slugiwaly na uwag~. Gabryel Rz~czynski wi~cej jest 
facecyonist~ niz pisarzem ~r6dlo,vym, za jakiego chcia
no go uwazac. Posluchajmy tylko co m6wi ten autor 
w swojej Histo7'ia natu1'al:is curiosa regni Potoniae: 
,Mi~dzy rodzajami zlota odr6zniamy zloto ros11~ce 
(aurum vegetabile), jak nazywaj~ to kt6re znajduje 
si~ nad ziemi~ a nie w ziemi, naksztalt rosn~cej r6z
gi. 'rakowc osobliwosci znajduj~ si~ w W~grzech, 
o czem piSZf! r6zni autorowie. Ferdynandowi Ill im
peratorowi szesc takich poslali klos6w w~gierscy pa
no,vie, kt6re wraz zj~czmieniem ZZ§li zniwacy, 0 czem 
Klausal z'n curios is natu1·ae a1lcanis Bolten1 iae." 

g1Qbi ludnosc niemieckf!. Kto tylko zdolny byl udzwi- Widzicic wi~c, moi czytelnicy, iz pisarz bawi~cy 
gn~c karabin, 'vst~pil 'v szyki licznych arn1ij, jakie si~ w podobne dykteryjki, v.r dobrej wierze nie moze 
for1nowali najrozmaitsi ksi~z~ta Nien1iec. Pusch za- bye U\vazanyn1 za naukow~ powag~. 
ci~gn~l si~ do saskich saper6,v, pozostaj~c w sluzbie Bior~c rzeczy na seryo, Kluk i Eado"rski (Histo-
az clo ustalcnia si~ pokoju, to jest do 1815 roku. rya naturalna kr6lestwa polski ego), a nawet Drze-

Wzif1wszy u\volnienie od sluzby woj ko,vej, '"szedl \vinski, J{umelski i Jako\viecki, r6wniez 11ie dostar
do g6rnictwa, i przcznaczony zostaJ na dozoruj~ccgo czaj~ materyalo'V'', i dopiero z polskich pisarz6w Sta
l{opalnie i huty sasko-turyngsldego kraju, !\:tory na- szic i Zeiszncr stanowic mog~ jak~kolwick powag~. 
st~pnic, moe~ traktatow, przeszcdl 'v po iadauie ko- Lccz ostatni nalezy juz do okresu novvszego, a pierw
l~ony pruskit~j. szy, pomin1o nader trafnych S})OStrzezcn, grzeszy cz~-

Rok na·t(Jpny byl stanowczy w zyciu. Puscha, na sto brakiem krytyki. 
wez\vanic bo"rien1 akademii freiberg ldcj przenj6 l Wi~lrszej "rartosci s~ prace cudzozie1nc6w. Geut
si~ na z uczony g6rnik do Kielc i obj~l 'v ttuntej zej tard juz "' roln1 1762 uskutecznil opis geognostycz
szkole obo,vi~zki profes ora che1nii i hutnictwu, ,v sto- ny dawncj Polsl{i. Nast~pnie. ~Filip Carosi \V r. 1777 
pniu asses ora przy dyrekcyi gl6"rncj g6rniczej. Pusch wydal opis gcognostyczny Mlocin, a "\V r. 1784 po
na tern stanowisku wielkie oddai krajo\vi u 'lugi; ,v na- dr6z po prowincyach polskich. Carosi mial sposo
st~pstwic bowiem czasu, opr6cz po,vyzcj cyto,vanych bnosc poznac kraj polski, albowien1 z rozkazu kr6la 
przedmiot6,v, wyl\ladal kopalnict\YO i gcologi~b przez Stanisla\va Augusta czynil poszukiwania soli ·w oko
co niemalo przyczynil siEJ do wyk~ztalccnia licznych licach Nicly. 
i zdolnych urz~dnik6w g6rniczych. Dalcj prace E.,erbena, Fichtela, Racquet a daly nam 

Lecz dla czynnego umyslu J>uscha zaj~cia tc b)ly })Oznac niekt6re szczeg6ly geologiczne, a Beudant 
tylko zaba"r~; z cal~ "\Yi~c 1n·zed icbierczosci~ mlo- "rydal}Jrzepyszn~ podr6z S\Y~, pod tytulem: , Voyage 
dosci, rzucil · i ~ na nietkni~te je zczc pole badai'1 i tu- 1nincralogique et geologique en Hongrie, pendant 
dyo"\Y nad geologicznem polozenielll kraju polsltiego. rannee 181 ',, 'y kt6rej ffi01Vi 0 l{arpatach i Galicyi. 

Wszy tko tu trzeba bylo zrobic :an1C1nu, chc~c Nareszcic Oeyenhauzen, pisz~c o g6rotworach Szl~
dojsc do jaldchkolwiek '\vypadk6w pc,vnych. Ani }Jra- ska, Sydow o Wi eliczce, Eichwald, Dubois o pokla
ce 110przcdnik6"·, ani pomoce sp6lczcsnych 11ie n1ialy dach litewsldch i 'voiynskich i Becker o formacyach 
dla Puscha iadnego znaczenia; to \Vi~c co zrobir, zro- poludnio,vej Polsld, rzucili s\viatlo na szczeg6ly tych 
bil san1 o wlasnych silach, \vlasn~ i ni ezmordowan~ okolic. Lecz 'vszystkie te pra.ce, n1imo niezaprzeczo
pracf!. · J nej 'yaznosci ostatnio wymienionych, s~ zbyt poje-
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dynczemi, zbyt oderwanemi, aby dokladnie mogly 
pouczac o polozeniu geologicznen1 naszego kraju. 
Wi~c trzeba bylo przeprowadzic badania sainoist

ne, poczerpn~c z najczystszego zr6dla, ze study6w 
nad zyw~ przyrod~. 

Pusch, korzystf\j~c ze swego polozonia, przcdsi~
bral liczne naukowe wycieczl{i 'v r6zne okolice kra
ju. Dzialalnosc naszego uczonego w ty1n kierunku 
byia godn~ podziwu. Jl1Z w roku 1816 zwidzil Mal~ 
Polsk~, a mianowicie okolice Kielc. W nast~pnym 
roku wiosn~ przep~dzil w l{rakowskiem, 'v lecie po
sun~l si~ w Sandomierskie, a w je ieni Wielkopolsk~ 
doli:ladnie zwidzil. Rok 1819 pos,vi~cil specyalnym 
studyom nad pokladami okolic Skalbtnierza, Opatowa 
i Proszowic. 

Z wiosn~ 1820 roku zajmowal si~ poszukiwaniami 
nad wapieniem muszlowym i kredo\vym marglem, roz
ci~gaj~cym si~ mi~dzy Wloszczo'v~, Malogoszczem, 
Sobkowem i Morawicami. W tymze roku zwidzil gu
berni~ lubelsk~, a wnast~pnym 1821 'vschodni~ cz~sc 
p6lnocnych Karpat. 

W roku 1823 badal specyalnic byl~ rzeczpospolit~ 
krakowsk~ i okolice przy legle 'v kr6lestwie, zwidzal 
owe glosne cudnen1i widokatni natm .. y doliny Krzeszo
wic, Filipowic, Szklar, jerzmanowsk~, ojcowsk~ i t. p. 
W roku 1824 podobn~ specyaln~ \vyeieczk~ rozpo
cz~l po Sandomierskiem, w 1826 nad Nid~, a w 1827 
przez poludnio\v~ cz~~c Lubelskiego i Podlasie. 

Temi zbogacony pracami, zebra"'szy n1n6stwo od
no ~nyeh do S\vego przedmiotu spostrzezeu, wyst~pil 
najprzod z rozpraw~ w roku 1821 o szesnastu nlalo
znanych gatunkach mineral6w znalezionych w Pol
sce, pomieszczon~ w ,Leonard's 'faschenbuch fur Mi
neralogic.'' Drukowane byly w tern pismie niekt6re 
jego prace juz poprzednio, lecz te nie przcdsta,viaj~ 
dla nas zadncgo interesu, gclyz nie dotycz~ kraju pol
skiego, ale og6lnych zadan nauki. 

Dalej ze szczeg6lo,vszych badan jego nad Polsk~ 
po =--iadan1y rozprR\Y~ })Od tytule1u: U ebcr die geogno
sti ·che Constitution der I{ar}Jathen und dcr Nordkar
pathen-Laender. Eine geognostische Skizze,' w 1829 
roku pomie zczon~ w ,Archiv ftir Miueralogie, Geo
gno ie, Bergbau uncl Hiittenkundc. ~, 

W rok p6.Zniej (1830) Pusch wypracowal s~oje 
pier,vszc na obszerniejszy rozmiar dzielo, kt6re z r~
kopisu na j~zyk pol ·ki przelozone przez professora 
Kitaje,vskiego, ul{azalo si~ w picr,vszym i drugim to
mie peryodycznego czasopisma Slawianin. Praca ta 
nast~pnie \vyszla w osobnej odbitce. Tutaj to uczony 
nasz, zbieraj~c gl6wne wypadki swoich spostrzezen 

kresli w charakterystycznych rysach obraz gcologi· 
czny naszego }{raju. Byla to pier\vsza 'v polskim j~zy
ku i dotychczas ostatnia praca, traktuj~ca geologicz
ne polozenie naszej ziemi w zupelnosci i 'v calym 
jej ob zurzc. Dot~d nikt nie podn i6~l zlozonych tam 
przcz Puscha badan, nikt z zio1nk6w <lalej ich nie po
prowadzil, lUt\VCt nikt na dzisicjRzy lad i do dziP:dcj
szego stunu naul<i zastosowac ich nie potrudzil si~. 

Opieszalosc godna wym6"1ki! bo przecicz niebrak nam 
ludzi zdolnych i kompetentnych; brak tylko wytrwalo
sci, a jezeli si~ nic my limy, to i dobrej 'voli 'v przed
si~wzi~ciu i 'vykonaniu tej pracy. A ze w obccnym 
czasie bylaby ona stosowniejsz~ niz kiedykolwiek, 
zdaje si~ iz nie potrzebuj~ dowodzic. 

W 6wczesnym stanie umyslowosci kraju, znajomosc 
nauk przyrodzonych byla mniej niieli na nizkim sto
pniu, wi~c Pusch nie m6gl dziel swych pisac po pol sku, 
gdyz 'vtedy pozostalyby w plesni ksi~garskich p6lek. 
Geolog na z pragn~l trudy swe dac poznac calemu 
uczoncmu s\viatu, a moze tez przywi~zanic do mowy 
ojczystej, kt6rego ganic nie myslimy, spowodo,valo iz 
d\va znakomitc dziela, kt6re zjednaly mu tak zaszczyt
ne imi~ w uczonym swiecie, wydal w j~zyku niemic
ckim. 

Pusch, rozwin~\v. zy w szczeg6ly picrwsz~ swoj~ 
rozpraw~, st,vorzyl dzielo pomniko,vc, ktorc nic w~tpi
my ic wyjdzie pr~dzej czy p6zni6j 'v })Olsldm przckla
dzie. M6wim tutaj o d\vutomo,vej pracy, nosz~cej ty- · 
tul: ,,Geogno tischc Beschreibung von Polen und 
dcr l.ibrigen Nord-Karpathen-Laender, von Georg 
Gottlieb Puseh. 1

) 

Do tcj pracy zasadniczej odnosi si~ jc~·zcze da,vniej 
w roku 1824 drukowana: ,Geognostisch - bergman
nische Reise durch einen Theil cler l{arpathcn, 0 ber
und Nieder-Ungarn, angestellt iln Jahre 1821 von G. 
G. Pusch," 2) i rozprawa drukowana w l{arstcn'sAr
chiv: ,Ueber die gcognostischen Verhaeltnisse von Po
len, nach neuen Be'obachtungen und Auft>chltissen." 

Lecz daleko 'vaznicjsze od tych prac drukowanych 
s~ pozostale \V r~kopismach rozpra,vy, zmicniaj~ce 
i uzupclniaj~ce opis geologiczny kr6lest,va polski ego. 
Jest to siedm rozpraw pojedynczych, oznaczonych 
og6lnym tytulem: ,Neue Beitrage zur Geognosie von 
Polen, von Georg G. Pusch., Jest to ostatnia z prac 
Puscha i obcjmujc: 1° 0 utworze szl~zko-polskim wa
pienia mul.; zlowcgo kruszconosnego; 2° o kejprze w g6-

1) Dwa tomy; I \V 1833, ll ·w 1836, u Cotty w Sztut
gardzie. 

2) Leipzig bei Barth, 1824, z 10 tab lie ami. 
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rach sandomierskich i krakowskich; 3° o utworze w~- Opr6cz tych dzie~ miejscowy in teres maj~cycb, 
gla ka.miennego w J;olsce; 4° o ogniwach jura-wapie- uczony nasz wydrukowal lub w rfJkopismie pozosta
nia ikro,vcowego ( oolith) w Krakowskiem i Sando- wil wiele innych, z kt6rych najwainiejsze s~: wyklad 
mierskiem; 5o 0 plycie ikroV\rcowym baltyckim i 6° geologii z 1830 roku, obszerna rozprawa o potopie, 
por6"'nanie uklad6w geologicznych Polsl\i i Rossyi. i ,Allgemeine PaHLontologie oder vollstandige Ver-

W spomagaj~c naukE2 o geologicznen1 polozeniu Pol- steinerungskundc, '' dzielo wykladaj~ce systematy-
• ski, Pusch wypracowal paleontologi~ naszego kraju, cznie cal~ paleontologi~, objasnione mn6stwem rycin 

kt6rej CZfJSC ukazala si~ w roku 1837 pod tytulen1: skamienialosci i tablic synchronistycznych. R4Jkopis 
,Polens Palaontologie" 1) objasniona licznemi, dobrze wystarcza na cztery torny. Z drukowanych wspomniec 
wykonanemi rysunkami, umieszczoncmi na szesnastu jeszcze nalezy o dziele: ,GeognostischerKatecbismus,, 
wielkiego. formatu tablicacb. W dziele tern, niezmier- nie bez uzytku w swoje czasy. 
nic dzis rzadkiem i poszukiwa.nem, Pusch poswi~cil W skutku tych usilowan i prac na pol a nauki, 
ust4Jp lropalnym szcz~tkom zubra i tura, dowoclz~c, Pusch byl zapraszany do grona wielu towarzystw. Mia
wbrew twierdzeniu innych naturalist6,v, jednosci ga- nowany zostal czlonkiem towarzystwa mineralogiczne
tunkowej tych z\vierz~t. Ta okolicznosc WJ'YOlala cie- go w Dreznie (1818), farmaceutycznego w Petersbur
kawe rozpra,vy, a zarazem sklonila naszego uczone- gu (1819), nauk przyrodzonych w Bonn (1820), postEJ
go do obrony swych 1nniemun w klassycznej rozpra- pu. krajowego w Wroclawiu (1823), badacz6w natury 
wie pomieszczonej \V ,Wiegmann's Archiv fur Natur- w Altenburgu ( 1824 ), towarzystwa geologicznego 
geschichte" z 1840 roku, pod tytulem: Neue Beitrae- w Paryzu (1830) i towarzystwa przyjaci6{ uauk w War
gc zur Erlaeuterung und cndlichen Erledigung der sza,vie, a nareszcie (1840) wybrany na czlonka towa
Streitfrage iiber Tur und Zubr (Urus und Bison), rzystwa geologicznego 'v Londynie. 
w kt6rej walczy zwyci~zko z takim kolose1n jak Je- Obok tych wszystldch prac nau.kowych, Pusch zaj-
rzy Cuvier. mowal wazne stanowisko jako urzEJdnik. Po zwini~-

Opi--6cz tych prac naukowych, Pusch r6inemi cza- ciu ,v roku 1826 akademii g6rniczej w l{ielcach, zje
sy pjsywal rozprawy \V j~zyku. polskim, jako to: ,,Hi- chal do W arszawy, gdzic zast~powal czasowo to 
storyczno-statystyczny obraz stanu i proclukcyi g6r- naczelnika g6rnict,va, to naczelnika hutnictwa, az 
nictwa w Polsce," umieszczony w Pami~tniku g6rni- wreszcie mianowanym zostal radzc~ g6rniczym i na-

. czym z roku 1830, kt6ry z powodu 6wcze nych \VY- czelnikiem hut. W roku 1834 obj~l urz~d intendenta 
padk6w nietylko zatamowa11ym zostal w swem istnie- mennicy, a 'v 1842 naczelnictwo sekcyi technicznej 
niu, lecz nawet do bandlu ksi~garskiego nie prze- w wydziale g6rniczym przy kommissyi rz~dowej skar
szedl. Biblioteka W arszawska drukowala kilka cie- bu, zasruguj~c post4Jpowaniem i zdolnosciami na za
ka"'ych urywk6'v z obszernego dziela, obecnie pozo- szczytne znaki honorowe. 
staj~cego w rE2kopismie, a nosz~cego tytul: ,,Pol ens Rozebralisn1y, acz pobieznie, stanowisko naukowe 
Aerometrie., Jest to znakomita, na dwa spore to my Puscha; ma1nyz teraz ocenic go jako czlowieka? Nie, 
wystarczaj~ca praca, obejmuj~ca opisanie tcgo wszy- nie bylo to przedn1iotem naszego zadania; a zreszt~ 
stkiego, co tylko na powierzchni kraju polskiego pod zacne 0 nim wspomnienie zyje jeszcze mi(Jdzy nami, 
wzglEJdem fizycznym istnieje; pragn~cby wiEJc naleza- bo czas jego sn1ierci nie jest tak odlegly:-dnia 2 paz
lo aby trud ten lat 'vielu dosze<ll: wlasciw~ drog~ do dziernika 1846 roku skonczyl swe doczesne zycie. 
wiadomosci publicznej. 

1) Stuttgard, bei Schweizenbarts. • Ada1n wz·.sticki. 

• 

8-wiAr-l.'LO ELEKTRYCZNE. •) 

Wiadomo zapewne naszym czytelnikotn, it 'v ka
zdem ciele istniej~cem w naturze 1nog~ bye wzbu
dzone zjawiska, kt6re w j(Jzyku nauko\vyn1 nosz~ na
ZWEJ elektrycznych. Cialo kt6rego cz~stki pozostaj~ 
w spol\oju i nie objawiaj~ tychie zja"fisk, znajduje si~ 
w stanie ele ktrycznej r6wno,vagi; lecz jezeli cz~stlri 

• 

tego ciala, w skutek jakh~js przyczyny, wyjd~ ze S"7e
go bez,vladnego polozenia, \vtedy zrywa si ~ elektrycz-

1) 0 praktycznych zastoso·waniach swiatla elektryczne
go pisalismy juz w Ksi~dze Swiata z r. 1854 na str. 292 
i nast~p. Artykul niniejszy dac moze og6lne wyobrazenie 
o jego teoryi i 11ajnowszych z niem doswiadczeniacb. 

(Przyp. red.) • 
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na r6wno,vaga i objawia si~ swobodna elektrycz
nosc. Jezeli S\VObodna elektrycznOSC d\VOCh cial jest 
tej natury, ze mi~dzy niemi nast~puje r6wnowaga, 
wtedy, jezeli te ciala s~ lekkie i ruchome, przyci~ga
j~ si~ wzajemnie; jezeli zas elektrycznosc d\v6ch cial 
jest tak~b iZ przyczynia si~ do silnicjszego w jednem 
z nich napi~cia, wtedy ciala te od1)ychaj~ si~. 

Z tego widzimy ze w dzialaniu S"'obodnej elektry
cznosci istnieje wybitna r6znica. Azeby oznaczyc do
kladniej t~ r6znic~, p rzyj€Jto za zasad~ ze w cialach 
rozwin~c si~ mog~ dwa rodzaje elel{trycznosci:-je
dn~ postanowiono nazywac dodatniq, a drug~ uienznCf:. 

Kazda swobodna elektrycznosc, wzbudzona jaldm
. kolwiekb~dz sposobem, zawsze d~iy do r6wnowagi 
1 przechodzi w okoliczne ciala, cz~stokroc nawet prze
zwyci~zaj~c silne przeszkody. Ot6z ciala takie kt6re 
stanowil}: niepokonan~ zawad~ dowolnemu r~zprze
strze~ia~iu si~ elektrycznosci nosz~ nazw~ zlyc!t prze-

. wodnzkow, te zas kt6re ulatwiaj~ ruch i przcpuszcza
j~ przez siebie ten plyn cudowny, zowiemy tlobre77zi 
przewodnika1ni. 

Ruch r6znorodnych elektrycznosci, biegn~cych po 
dobrym przewodniku dla spotkania si~ nazywamy 
p1'qdern elekb·ycznym. Dwie elcktrycznosci r6znoi
mienne r6wnowaz~ si~ i ukladaj~ w stan spoczynku. 
J~z~li taka r6wno,vaga nast.~puje w srojku przedst~
WiaJ~cym male trudnosci swobodncn1u ruchowi stru
~ienia, wtedy zauwazyc mozemy tylko 1·ozgrzanie 
Sl~ tego Srodka, to jest rozw:ni~cie ciepla bez swia
tla. ~rz~ciwnie, jezeli r6"~owaga, albo raczej pol~
c~e~Ie SHJ strumieni, rna miejsce w srodku przedsta
WiaJ~cym dose siln~zapor~ przechodz~cemu pr~dowi, 
~tedy 'v punkcie spotkania przejawia si~ cieplo czyli 
zsk1·a. Nietrudno nam teraz wystawic sobie, iz wprzy
padku ci~glego kr~zenia strumieni otrzymac mozemy 
szereg iskier, z niezmiern~ po sobie nast~puj~cych 
szybkosci~, czyli jedn~ ci~gle swiec~c~ iskr~, cow fi
zyce nazywa si~ elektrycznem swiattem. 

Swiatlo wi~c elektryczne jest, jak widzimy, tylko 
rozwini~t~ iskr~, i dlatego tez istniec ono moze nie
tylko w powietrzu, lecz w pr6zni, w wodzie i w r6-
znych plynach niepalnych. 

Azeby otrzymac swiatlo elektryczne, potrzeba kil
ku uieodzownych warunk6w, a n1iano,vicie: 1° miec 
moznosc wzbudzenia w cialach wielkiej po,vierzcbni 
dw6ch 1n~~d6w przcciwnoimienuych elektrycznosci; 
2° utrzymywac 'vzbudzon~ elektrycznosc ci~gle \V je
d~ym stopniu nat~zenia; 3° ulatwic jak mozna naj
WI~cej drog~ plyn~cytn ku sobie pr~dom i nakoniec 

4 o w jakiemkolwiek miejscu tej drogi wprowadzic 
wlaiicuch zly przewodnik przezroczysty i dozwalaj~
cy latwo przechodzic atomon1 cial twardych. 

Azeby wypelnic pierwszy z przytoczonych warun
k6w, to jest w.zbudzic S\vobodn~ elektrycznosc, uzy
waj~ rozmaitych sposob6\v. NajpOS}1olitszym jest ze
tkni~cie dw6ch metali r6znoimiennyoh, jak np. cyn
ku i miedzi, albo tez me tali i WEJgla i t. p. J ednem 
slowem uzywa si~ tutaj tak nazwanych stos6w galwa
nicznych, mianowicie zas ulepszonych, jak Gra wego, 
kt6rych jednakZe szczeg6lowy opis nie wchodzi w za
kres naszej pracy. Wypelnienie pier\vszego warunku, 
przy uzyciu dokladnego stosu, obejmuje zarazem za
doscuczynienie \varunkowi drugiemu . 

Warunek trzeci latwo mozemy zachowac, prowa
dz~c 'vydobyt~ elektrycznosc ze stosu po drutach me
talicznych, np. platynowych; nakoniec ostatni waru
nek osi~gamy, pozostawiaj~c mi~dzy drutami, albo 
innemi dobremi przewodnikami, woln~ przestrzen po
wietrza, kt6re, jak wiadomo, obok s'vojej przenikli
wosci materyalnej i przezroczystosci, jest zlym prze
wodnikiem. 

Zanim przyjdziemy do opisania pi~knych zjawisk 
elektrycznego swiatla, zrobimy uwag~ iz obecnie w lan
cuch po kt6rym kr~z~ d·wa strumicnie r6znoimien
nych clektrycznosci, wprowadzaj~ paleczki w~gla, 
umieszczajqc je na kof1cach drut6w. Paleczki te 
wyrabiane s~ z tartego koksu , albo tez po pro stu 
z koksu ustruganego i zakonczonego cienko. Mi~dzy 
ostremi koncami paleczek pozostawia si~ tylko nie
wielka przestrzen powietrzna. W ~giel rozgrzewa si~ 
do bialosci; atomiczne pylinki jego, odrywaj~c si~ od 
massy, kr~z~ wraz ze strumieniem przez pust~ po
wietrzn~ przestrzen, czem udzielaj~ swiatlu wi~kszej 
stalosci i czyni~ je silnicjszem niz wtedy, gdy pr~dy 
biegn~ bczposrednio z konc6w metalicznego drutu. 

Przy pilnej uwadze na plomien elektryczny spo-
strzezemy, ze sklada si~ on z j~dra niemal cylindry
cznego ksztaltu, wydaj~cego silny, niemal raz~cy 
blask bialego koloru. Ta srodkowa cz~sc plomienia 
otoczon~ jest okr~glo-podlugowat~, jasn~, lubo mniej 
g~st~, powloczk~· blask tej zewn~trznej cz~sci nieza
wsze bywa jednakowy i zalezy od natury cial z kt6-
rych wyv.ri~zuje si~ elektrycznosc, jak i od srodka 
w kt6ry1n goreje plomien. 

Okr~glo-podlugowaty ksztalt elektrycznego plo
mienia jest skutkiem tego, ze pr~d id~cy tak od do
datniego bieguna (w~gla), jak od ujemnego (cynku) 
bateryi Growego, odrywa od konc6w przewodnik6w 
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malenkie cz~steczki i rozgrzewa takowe do bialosci. 
W szystkic cz~steczki oderwane od bieguna np. do
datniego, j ako posiadaj~ce jednoimienn::}: elcktrycznosc, 
odpychaj~ si~ wzajemnie; lecz na swcj drodze napoty
kaj~ drug<l! sil~, sil~ przyci~gania, kt6r~ wywieraj~ 
cz~stki oder,-vane od przeciwnego bieguna. Z tego 
przyci~gania i odpychania si~ cz~stek po¥vstaje ksztalt 
okr~glo-podlugowaty, ze zas ta a nie inna jego przy
czyna, latwo mozemy si~ przekonac z nast~puj~cego 
doswiadczenia. Jezeli w czyst~ prowanck~ oliw~ na
sypiemy mialko utluczonego w~gla i do tego plynu 
doprowadzimy dwa przewodniki od clw6ch biegu
n6w dzialaj~cego stosu, wtedy cz~stki 'v~gla mi~dzy 
dwoma koncami uloz~ si~ w wydluzon~ kul~, zlozon~ 
z lukowatych szereg6w, tak jakby byly nawleczone 
na niewidzialne nici. Kazdy z tych szereg6w rozpo
czyna si~ u jednego kof1ca i biegnie do drugiego, 
a mi~dzy St1siaduj~cemi dwiema CZf!Stkami tak uszy
kowanego w~gla przelatuj~ ci~gle ledwo dostrzegalne, 
malef1kie iskicrki. 

Temperatura elektrycznego plomienia jest tak wy
sok~, iz topit1 si€d w nim nawet ciala opieraj~ce si~ 
najsilniejszemu gor~cu naszych zwyczajnych i hutni
czych picc6w. Wszystkie metale, nawot platyna, taj~ 
w ogniu clektrycznym, jak l6d albo wosk u swiecy, 
wapno zas, magnezya, szafir i w~gicl przechodz~ 
w pary. l{oilce przewodnik6w mi~dzy kt6remi goreje 
elektryczny plo1nien maj~ wielki wply\v na wy'vi~zu
j~ce si~ cicplo. Jezeli oba prze\vodnil i koncz~ si~ 
ciala1ni tcjzc samej natury, np. 'v~glcn1 albo jedno
imienncrni 1nctalami, to zwykle ty lko koniec dodatnie
go rozpala i~ na calej 'vcj przestrzeni. Przeciwnie 
zas, jezeli przewodniki s~r6znej przyrody, to rozgrze
wa si~ silniej cialo })rzedstawiaj~ce 'vi~ccj przeszk6d 
biez~cen1u 1n·~dowi, bez 'vzgl§du czy znajclt~e siEJ ono 
przyn1ocowane do uje1nnego lub dodatniego bieguna. 
Tak np. jezeli zechcemy zakonczyc srebrem bieguu 
dodatni, a platyn~ ujemny, to platyna, bez wzgl~du 
na to zc znajduje si~ na przeciwnym biegunie, roz
pali si~ silniej anizeli srcbro. 

Jezeli druty miedziane· id~ce od biegun6w zlozy
my na lrrzyz, to przewodnik od bicguna dodatniego 
rozgrzewa si~ i topi niemalna prze trzeni dw6ch cali 
po jednej i drngiej stronie punktu skrzyio,va.nia, gdy 
tymczascm drut ujemny rozplomienia si~ tylko w sa
mem IniejSCll zetkni~cia. 

Zakol1czywszJ: jeden z przewodniko'v platynow~ 
blaszk~, tak aby plaszczyna tejze byla prostopadl~ 
do drugiego z ostro zakonczonego, platynowego szty-

ftu, wtedy blaszka ta, jeieli umieszczon~ zostala przy 
biegunie dodatnim, rozpala i gdy jest cienka topi si~, 
gdy tymczasen1 przeciwny biegun zaledwie niezna
cznego doznaje dzialania. Zupelnie odwrotne nast~
puje zjawisko, skoro blaszka przelozon~ zostanie na 
biegun ujemny. Jezeli nakoniec pogr~zymy przewo
dniki w 'vod~ i mi~dzy niemi zatlilny swiatlo elektry
czne, to koniec przewodnika dodatniego nietylko roz
pala, lecz i to pi si~ w wodzie, a przeciwnie na koncu 
przewodnika ujemnego nie widzimy iadnego z tych 
zja"risk. 

Swiatlo elektrycznego plomienia jest najsilniejsze 
ze wszystkich jakie dotychczas udalo si~ nam otrzy
mac sztucznie; jest ono raz~ce dla oka i ma niejakie 
podobienstwo do swiatla slonecznego, nietylko co do 
sily, ale i co do wlasnosci, gdyz podobnie jak to osta
tnie wplywem swoim pomaga pr~dszemu polflczeniu si~ 
chlorn z wodorem. S wiatlo fosforu pal~cego si~ w tle
nie i tak nazwane swiatlo syderalne wodoru (pal~ce
go si~ w strumieniu tlenu), o wiele u t~puje elektry- · 
cznemu. 

Przy uiyciu silnej bateryi Bunsena, otrzymt~emy 
widmo nie ust~puj~ce w blasku slonecznemu; lecz 
w swietle elcktrycznem daj~ si~ spostrzedz biale pa
sy, jakich nie zauwazono w slonecznem. Jczeli prze
wodniki zakonczymy w~glami i pogr~zymy je w wo
d~, oliw~ lub alkohol, to w wid1nie plo1nienia nie uj
rzymy bialych pa ow; zakonczywszy zas druty kul
kami z mo i~dzu, zauwuzy1ny zn6\v w \Vidtnie pa-
sy blyszcz~ce, ale i kulki ulegaj~ stopieniu i zna
cznie trac~ na wadze a w alkoholu tworzy si~ jakas 
czarna materya, bE2d~ca sladem cz~stek oder\vanych 
od prze\vodnik6w. 

Za przypuszczeniem ze biegun dodatni sprzyjaroz
wijaniu si~ cicpla, a ujemny swiatla, niemalo prze
mawia dowocl6w. Dotychczas jednak \Viadomo tylko 
z cal~ pcwnoschb ze roz,vijanie siE2 swiatla na koncach 
przewodnik6w niezawsze jest jcdnakowcm i stoso
wnie do okolicznosci moze bye silniejszem niekiedy 
przy koncu bicguna ujemnego, a niekiedy dodatniego. 

Swiatlo elektryczne po iada wlasnosc "'ywolywa
nia w niekt6rych cialach fosforescencyi. Dla doswiad
czenia bior~ z'vykle kawalki 'vypalonych skorup 
ostrygi, pomieszczaj~ je 'v malenkie rurki szklane 
i zatopiwszy takowe, klad~ w inne, szerokie, gclzie 
poddaj~ je dzialaniu swiatla elektrycznego, otrzyma
ncgo za pomoc~ silnej bateryi. Tym sposobem przy
gotowane kawalki wypalonych skorup przedstawia
jf! zjawisl{a fosforescencyi dose silnej. 
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Gdy konce przewodnik6w, po kt6rych r6znoimien
ne elektrycznosci biegn~ ku sobie, rozl~czone s~ cia
lem stawiaj~ccm pr~dowi silnc za\vady, to w skutku 
nagro1nadzenia si~ i napr~zcnia elcktrycznosci nio 
maj~ccj wolnego uply,vu, cz11stki sk!adaj~cc to cialo 
do.znaj~ mocncgo dzialania, wyrazaj~ccgo si~ tern, ze 
rozpalaj~ si~ do czerwonosci i odrywaj~ od konc6w 
przewodnika. ' 

Ze w skutku dzialania elektrycznego strumienia 
cz~stki albo raczej pylinki od konc6w kazdecro })rze,vo
dnika odrywaj~ siCJ, latwo moze1ny si~ }>rzekonac na t~
puj~cenl dos,viadczenicm wykonywane1n w pr6zni. Ka
zdy z dw6ch elektrorod6w zakoncza si~ ielazn~, po
przednio zwazon~ kulk~; dla otrzymania zas elektry
cznego swiatla nie J~czy si~ tych kulek z druta1ni, 
tylko si~ mi~dzy niemi przepuszcza elcktryczny stru.
mien. Po ukonczeniu doswiadczenia znajdziemy, ze 
kazda z kulek stracila cz~sc swojej wagi. Lecz strata 
ta nie jest jednakow~ dla obu kulel{; 'v og6le kulka 
dodatnicgo bieguna traci pi~c razy wi~cej niz ujemne
go. Pr6cz tego ubytek cz~stck od bicguna dodatnie
go nietylko ze jest wi~kszyn1, ale cz~stokroc nast~
puje l)rzeniesicnie si~ tychie na bieguu ujen1ny. Tak 
np. jezeli biegun dodatni zakof1czymy paleczk~ gra
:fitow~, a ujemny do brze, wypalony1n 'v~glem, i wznie
cimy mi~dzy niemi swiatlo elcktryczne, wtedy, 'v mia-
r~ jak grafit maleje, w~giel na biegunio ujernnym po
wi~ksza si~, czyli w skutku przybywania cz~stek na
rasta. J ezeli zas przeciwnie dodatni biegun zakon
czymy 'v~gle1n, a ujemny grafitem, to na tym ostatnim 

bardzo malo spostrzezemy przybywaj~cych kulek; 
a na \V~glu zadnych. 

Jezeli ujemny biegun zakonczymy penzelkiem wy
robionym zbardzo cienkich drucik6w, a dodatni czy
stym w~glcm, i wzniccimy swiatlo elcktrycznc, to na 
koncach platynowych drucik6w spostrzcicmy kulc
czki z matcryi blyszcz~cej, kt6ra krajc ·zklo i pod 
\vzgl~dem forn1y odpowiada dyamentowi. 

Cickawe uczyniono doswiadczcnia nad swiatlem 
elektrycznen1, badajf1c je przez okulary zc szkla zie
lonego, ·wtcdy bowie1n spostrzezono jak cz~stki r6-
znego ksztaltu poruszaj~ si~ w plornicniu mi~dzy 
dwoma biegunami prze,vodnik6w. Jcieli jcden z prze
'vodnik6w zakof1czymy koncem ostrym, a drugi wgl~
bieniem w kt6rem umieszczono merkuryusz, to gdy 
ten ostatni znajdujc si~ przy biegunie dodatnim, do
znaje dzialania w skutku kt6rego podnosi si~ w ksztal
cie ostrokr~gu; przeciwnie zas jezcli merl{trryusz znaj
duje si~ przy ujemnyn1 bicgunie, to tworzy si~ na je
go powierzchni wgl~bienie przed ostry1n konccm do
datniego prze\vodnika. 

Nakonicc przytoczy1ny tu jeszczc jcdno z pi~kniej
szych doswiadczen elektrycznych. J czcli o bydwa kon
ce przcwodnik6w zakonczone s~ pa~cczkarni kokso
wemi, i jeden z nich, ujemny, pogr~zymy w wodzie, 
a drugi, dodatni, trzymac b~dziemy nad powierzchni~ 
tejze, to elektryczne s'viatlo od bieguna dodatnicgo 
zagl~bia si~ w 'vod~; przeciwnie zas post~puj~c otrzy
mamy skutek odwrotny, plomien bij~cy z \vody nad 
jej powierzchni~ . 

• 

TRZ~SIEJNIE ZIEJMI 
W OKR~GU SEMIPALATYNSKThL 

• 

- -- -

Roku 1857 12 grudnia (v. s.) o godzinie 2giej 
po poludniu w r6znych punktach semipalatynskiego 
okr~gu mialo miejsce trz~sienie ziemi. 

Czlonek cesarsko-rossyj kiego towarzystwa geo
graficznego, p. AbrainO"', podaje nast~puj~cy opis te
go zja"riska, oparty na zasadzie urz~dowych donie-. , . 
s1en 1 \v!asnych spostrzeien. 

Trz~sicnie ziemi post~powalo smug~ od poludnio
wschodu ku p6lnoco-zachodowi. Gdzic si~ zacz~lo, 
tego z pewnosci~ oznaczyc nie mozna, gdyz pocz~tek 

jego byl za rossyjsk~ granic~, w tych okolicach ce
sarstwa chinskiego, z kt6remi Kirgizy okr~gu semi
palatynskiego nie maj~ zadnych stosunk6w. Do okr~
gu zas naszego, m6wi p. Abramow, weszlo przez je
zioro Nor-Zajssan, lez~ce mi~dzy 47° 60" i 48030' 
szerokosci p6lnocnej i mi~dzy 101° i 102° 50'' d!ugo
sci wschodniej w pro\vincyi cho bdyf1skiej cesarstwa 
chinskiego. Na jeziorze tern bylo 12 grudnia tak silne 
trz~sienie ziemi, ze gruby i mocny 16d w 'vielu miej
scach pop~kal przez cal~ sw~ grubosc, z hukiem po-

• 
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dobnym do wystrzal6w i ze szpar wydobywala si~ 
woda. Chlopi kt6rzy wlasnie wtedy lowili na niem 
ryby, mocno tern niezwyklem zjawiskiem przerazeni 
zostali. 

Trz§sienie ziemi mialo miejsce i dalej na polu
dnio-wsch6d jeziora Nor-Zajssan, i przypuszczaj~ ze 
.zacz~lo si~ w okr§gu Urumcy (po chinsku Di-chua
dzej) w chinskiej Dzungaryi, lez~cej mniej wi~cej pod 
44 ° szerokosci i 108 ° dlugosci, dlatego iz tam w dose 
znacznej liczbie znajduj~ si~ wulkany. 

W miescie Ajaguzie ( w semipalatynskim okr~gu) 
nie bylo trz§sienia ziemi, zapewne dlatego, ze pas 
ktorym ono post~powalo, skierowanym b~d~c bardziej 
na wsch6d, omin~l drugosc geograficzn~ tego miasta 
i jego okolic. 

W miescie Kokbektacb trz~sienie ziemi bylo, 
w por6"'nani u z innemi bardziej na p6lnoco-zacb6d 
posuni~temi punktami, daleko wczesniejsze i silniej
sze, a trwalo okolo 5 sekund. 

N ajprz6d dal si~ tam szyszec podziemny buk, a po
tem nast~pilo tak silne trz§sienie ziemi, ze sciany 
dom6w trzeszczaly, obrazy spadaly ze scian i drzwi 
same si~ ot,vieraly" Przerazeni mieszkancy wybiegali 
z dom6w; zreszt~ zadnych smutnych wypadk6w nie 
bylo. 

Rownie prawie silne trz~sienie ziemi bylo na ar
kackiej pikiecie, lei~cej o 123 werst na p6lnoc od 
miasta AjagllZY, a o 147 1/ 2 na p6lnoco-zach6d od mia
sta Semipalatynska. 

Trz~sienie! ziemi w warowni buchtarminskiej \V po
r6wnaniu z kokbektynsldem bylo cokolwiek slabsze. 

W miescie Ust'kamienog6rsku trz~sienie ziemi za
cz~lo si~ o godzinie 2giej minut 40 po poludniu i 
trwalo blizko 10 sckund, ana pi~c sekund przed niem 
dal si~ slyszec mocny hulr podziemny. Drzenie zie
mi, z poczf1tku slabe, przy koncu tak bylo mocne, iz 
sciany dom6w trzeszczaly, a szyby w oknach trz~sly 
si~. Tutaj takze mieszkancy ze strachu wybiegali 
z dom6w na ulice. 

Na drodze mi~dzy przywiedzionemi wyzej miasta-
mi i Semipalatynskiem, w stannicach kozackich i in
nych rossyjskich wlosciach i kirgizkich aulach, dalo 
si~ takze czuc male trz~sienie ziemi. · 

W ·1niescie Semipalatynsku trz§sienie ziemi roz
pocz~lo si~ o godzinie 2 minut 45 po porudniu pod
ziemnym hukiem i trwalo 5 sekund. Domy, meble 
i inne sprz~ty chwialy si~, naczynia w szafach dzwo
nily, lampki przed swi~temi bujaly si ~. Tutaj r6wnie 
jak i w wyzej wspomnianych miejscach, drzenie zie
mi nie na wszystkich punktach miasta czuc si~ dalo 

i nie wsz~dzie bylo jednakowe. W dw6ch nawet s~
siednich domach zdarzylo si~ , iZ w jednym bylo, 
w drugim nie, albo ze w jednym bylo mocniejsze, w dru
gim slabsze. Pod tym wzgl~dem trz~sienie to podo
bne bylo do trz~sienia ziemi z 30 listopada 1731 r. 
w Pekinie, o kt6rem Duhald m6wi, iz tak bylo nie
r6wne, ze na linii kt6r~ przebieglo w niekt6rych 
miejscach sprawilo ogromne spustoszenia, aj w dru
gich prawie wcale nie dalo si~ uczuc; im grunt .byl 
twardszy, tem bylo silniejsze, im l.Zej~zy, tem slabsze. 

W czasie wyiej opisanego podziemnego dzialania 
w Semipalatynsku, w powietrzu nie zaszla zadna wa
zna zmiana. 

Gdzie si~ skonczylo trz~sienie ziemi, o tem, m6wi 
autor, nie mam wiadomosci, gdyz wyszlo za granice 
naszego okr~gu; tyle tylko pewna, iz mialo takie 
miejsce i w }{opalniach zmieinog6rskich, w gubernii 
tomskiej. 

w kirgizkicb stepach semipalatynskiego okr~gu 
wlasciwie m6wi~c niema wulkan6w, lecz dalej na po
ludnio-wsch6d, zk~d wlasnie szlo trz~sienie ziemi, 
w chinskiej Dzungaryi, dotykajf1cej na poludnie wiel
kiego, pokrytego sniegiem lancucha Tian-szanu, ta
l{owe czgsto daj~ si~ napotykac. W pasmie g6r Tian
szanu, lez~cem mi~dzy 41° i 43° sz. p6ln., kt6re ucze
ni uwazaj~ za gl6wne siedlisko plutonicznej w tam
tych .okolicach dzialalnosci, zjawiska wulkaniczne do
syc s~ cz~ste. Na poludniowej pochylosci tego pa
sma ku wschodowi, znany jest wulkan Ho-czeu albo 
Tilll .. pan. W edlug slow chinskich pisarz6w z wulka
nu tego wznosi si~ bezustannie slup dymu, swiec~cy 
w ciemnosci jak latarnia..morska. 0 30 mil na zach6d 
od Tiurpana czyli Ho-czeu, u stop wspanialej Boh
da-o{y, znajduje si~ wielki urumcyjski krater, na p6l
noc zas od Tian-szanu, wblizkosci Urumcy,lezy prze
strzen przeszlo dziesi~c mil obwodu maj~ca, pokry
ta gor~cym popiolem. Jakikolwiek przedmiot nan 
rzucony sprawia natychmiastowy wybucb plomienia 
i przedmiot zap ala si~; jezeli zas rzucic kamien, to 
z popiolu tego wydobywa si~ czarny dym. W zimie 
nawet nie bywa tam sniegu. Ptaki nie smi~ przela
tywac nad tern miejscem, kt6re krajowcy zwykle na
zywajfb ognistem. 

Na granicy okr~gow ilijskiego i urtuncyjskiego 
znajduje si~przepasc maj~ca do dziesi~ciu mil obwo
du. Miejsce to, znane pod nazwiskiem popiotowego 
dolu, otoczone jest wyziewami amoniakalnemi. Na 
zacb6d od Urumcy idzie pasmo g6r, bardzo obfite 
w w~giel kamienny. 
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0 28 mil na wsch6d odjeziora Issik-Kula '"(jezioro 
cieple ), kt6re nigdy nie za1narza, zasluguj~~ na u\va
g~ gory Peszau (BiaJa) i Agie (Ognista). Nazwisko 
pierwszej pochodzi od bialego koloru jej wierzcholka, 
pokrytego solq, pumexem i wulkanicznym popiolem. 
Wedhlg slow mieszkanc6w Bucharyi, kt6rzy przy
woz~ sol ammoniakaln~ do Syberyi, tak wicle w oko
licach gory Pesza.n zbieraj~ tej soli, ze cz~, to plac~ 
ni~ danin~ chanowi. G6ra Agie czyli ognista tak! sifJ 
nazywa dlatego, iz z niej 'vybucha bezustannie dym 
i })lOinien. Powierzchnia lawy z gory tej plyn~cej, po 
zastygni~ciu pokrywa si~ warstw~ soli ammoniakal
nej, kt6rej krajowcy do lekarSt\V u.iywaj~. 

Z zebranych przeze1nnie, n16wi p. Abramow, wia
domosci od mieszkanc6w semipalatyf1skiego okr~gu 
okazalo sifJ, iz nast~puj~ce trz~sienia ziemi mialy do
t~d miejsce w tym okr~gu: w Semipalatynsku jcdno 
przed 50ci~ laty -v.r zhnie, 061 kt6rego ziemia v,r wielu 
miejscach pop~kala, i drugie "' 1847 roku; w Kok
bektach 'v 1844 roku i pote1n jeszcze dwa razy, ale 
niewiadomo w kt6rych latach; nakoniec w l{opalu, 
w 1856 roku 31 pazdziernika, w kierunku odp6lnocy 
na poludnie. 

Do wiadomosci o trz~sieniu ziemi \V semipalatyfl
skim okrfJgu, autor sprawoz<lania dodaje nast~puj~~ 
cy kr6tki rys trz~sien zie1ni w zachodniej i 'vscho
dniej Syberyi. 

Siedmnastego stycznia 1849 r. bylo trz~sicnie ziemi 
"' miescie Iszymiu w gubernii tobolskiej. 0 godzinie 9 
minut 35 z rana dwakroc, raz po razu, dal siQ slyszec 
gh1chy, podzien1ny odglos, podobny do szumu silnego 
wiatru; odglos ten przeszedl w kierunku od p6lnoco
zachodu ku poludnio-\vschodowi i skonczyl si~ jakby 
odlegl~ sal"'~ z rfJcznej broni. Drzenie ziemi bylo tak 
silne, ze sciany, podlogi, sufity budynkow i dw6ch 
murowanych cerk"ri zachwialy sifJ. Wlasnie w tym 
czasie w katedralnej cerkwi, w przytomnosci licznie 
zgromadzonego ludu, odprawiala si~ liturgia. Gdy 
obecni spostrzegli, iz wielki koscielny paj~k i lampy 
przed oltarzem nagle zaczynaj~ sifJ bujac, obraz sw. 
Mikolaja stoj::}:cy na drewnianym postu1ncncie przy 
lewym ch6rze chwieje si~, swiece zas przed uitn sto
j~ce przewracaj~ si~ na podlog~, sklepienie cerkwi 
trzeszczy i rysuje si~,-przerazcni, rzucili si~ tlumnie 
d? drz"i, a by ucieczk~ ratowac ~ · ~ przed groz~cem 
niebczpieczenstwem. Lecz odprawiaj~cy nabozeiistwo 
protojerej z 1n~zn~ rezygnacy~ "'strzymuje uciekaj~
cych, prosi a by pozostali w kosciele, n1odlili si~ i ufali 
w milosierdzie Boskie. Lud u luchal i nabozenstwo 
odi)ra"'ilo si~ bez 1)rzerwy do konca. Cerkiew zo-

Ksl~GA SWIATA Cz. I. R. vm. . 
... 

stala cal~, nie bez rys jednak w g6rne1n pi~trze, 
w srodkowy1n luku sklepienia, w oknach od strony 
p6lnocnej i w oltarzu. Na miescie w niekt6rych do
mach pokazaly si~ takze male uszkodzenia, w oknach 
szyby potlukly si~, w szafach poprzcwracaly sprz~ty. 
Konie stoj~ce w t~ por~ narynku UJladaly na kolana, 
a wozy trz~sly si~. Mieszkancy prawie wszyscy po-
wybiegali z dom6w na ulic~. · 

Gdy si~ to dzialo w miescie, wwioskach pod mia
stem i nad rzek~ Iszym polozonych trz~sienie ziemi 
1 edwie zostalo dostrzezone. 

We wschodniej Syberyi trz~sicnia ziemi bywaj~ 
nader cz~ste. W Irkucku na przyklad przytrafiaj~ 
sifJ prawie c0rocznie, a czasem nawet kilka razy na 
rok. 

Pierwsze trzfJsienie ziemi o kt6re1n pami~c dot~d 
si~ przechowala, bylo tam 21 stycznia 1725 roku, naj
silniejsze zas w maju 17 42 r., w skutek kt6rego dwie 
murowane cerkwie znacznie uszkodzone zostaly, ana 
wi~k zej cz~sci dom6w kominy si~ poobalaly. 

W roku 1768 trz~sienie ziemi mialo miejsce dwa 
razy, najprz6d 18 marca o godzinie 4tej z rana, a po
tem 5go sierpnia o 2giej po poludniu. Trzynastego 
pazdziernika 1769 roku o godzinic 8ej rano dwakroc 
dal si~ slyszec podziemny huk, dosyc nawet silny 
za drugim razem. 

Dwudziestego 6smego lipca 17 71 r. o godzinie 9 1/'1. 
podobniez byl huk dwa razy si~ powtarzaj~cy, naj
prz6d slaby, a potem nadzwyczaj silny. TakiZ pod
ziemny odglos dal si~ slyszec wzdluz rzek Irkuty i 
Angary do Balagai1ska, oraz w Prorowie. Tegoz dnia, 
r6wniez o godzinie 11 tej rano, uczuli mieszkancy Se
lenginska dosyc mocne drzenie ziemi, po kt6rem na
s t~pil silny huk, rozci~gaj~cy si~ pr a wie az do Kia
chty. 

Dla lepszego udowodnienia, jak cz~sto przytrafia
j~ si~ te podziemne fenomena w Irkucku, podaje pan 
Abramow wykaz ich z dwunastu lat. 

Z wykazu tego okazuje si~, iz trz~sienia ziemi mia
ly miejsce: 

1828 r. 26 kwictnia o godzinie 7ej rano. 
t. r. 5 sierpnia - 7ej wiecz6r. 
t. r. 23 pazdziernika 12 min.17 wnocy. 

1 29 r. 24 stycznia - 5 min. 40 z rana. 
t. r. 27 stycznia okolo godziny 5 rano. 

1830 r. 28 maja 6 rano. 
t. r. 30 pazdziernika 9 wieczor. 

1831 r. 4 lutego o godzinie 11 wiecz6r. 
1 32 r. 31 marca - 7 z rana. 
1833 r. 12 lipca - 1 po p6lnocy. 

18 .. 
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1834 r. nie bylo trz~sienia ziemi. · Kamczadalow, dzwony same dzwonil'y, cerkiew chwia-
1835 ,r. 2 czerwca o godzinie 7ej min. 21 z rana. la si~ i r6zne zatrwazaj~ce objawy nie ustawaly az 
t. r. i t. d. - 8 wiecz6r. do wiosny 17 38 roku. G6ra tolbaczynska, kt6ra od 
t. r. 18 wrzesnia 2 m. 30 po porod. 40 latjuz si~ uspokoila, spra,vila w grudniu 1738 r. 
t. r. 20 pazdziernika okolo godziny 12 w nocy. dosyc silne trzEJsienie ziemi w okolicy, na pocz~tku 

1836 r. 8 stycznia o godzinie 5 min. 52 z rana. zas 1739 r. wyrzucila najprz6d kul~ ognist~, od kt6-
1837 r. 13 maja - 11 m. 12 w nocy. rej spalily si~ lasy g6r s~siednich, a nastEJpnie za-
1838 r. nie bylo trz~sienia ziemi. sypala ziemi~ na 50 mil w okolo popiolem. Wulkan 
1839 r. 6 sierpnia o godzinie 8 rano. awaczynski, oddawna dymi~cy, a niekiedy i ogieii wy-
i t. r. 27 wrzesnia okolo godziny 5 rano. rzucj~cy, w 1737 roku przez cal~ dobEJ buchal plo-
W Kamczatce, gdzie pocz~wszy od przyl~dka olu- ~e?ie~, a w konc1~ wyrz~c.il chmurEJ popiolu. W pa

terskiego, jest 17 zagaslych, dymi~cych siEJ, lub ogien z~zier~~ku t. r. m1alo ~eJsce trzEJsienie zien1i tak 
wybuchaj~cych wulkan6w, w skutek trz~sienia ziemi sllne, Iz poobalalo do1ny I szalasy tatarskie. 
z 23 pazdziernika 1737 roku porozwalaly siEJ chaty (z Czasopisma B ·tcTHMK'h l1Mo. feorp. 06~ecraa.) 
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Nie wszystko okazuje siEJ prawd~, co rozmaici po
dr6zopisarz e, a za nien1i i niekt6rzy naturalisci, po
wiedzieli o odwadze, sile, a szczeg6lnie o mniemanej 
szlachetnosci lwa. Pomin~wszy slonie i nosorozce, 
z kt6remi lew ani moze 1)robowac siEJ, baw6l na
wet jest dla niego nader niebezpieczy1n przeciwni
kiem, i dlatego pojedynczo lwy chyba na ba.rdzo 
mlodego bawohl napadaj~, przeciw tarym zas wal
CZ% one tylko J)O dwa lub trzy na raz. Gl6d '\Ypra
wdzie dodaje lwu odwagi, ale z\vierz~ to jest przy
tem tak ostrozne, ze na przyklad na uwi~zanego 
u drzewa konia lub wolu nie rzuca si~ nigdy, doiny
slaj~c siEJ zapewne jakiejs zasaclzki. W dzien lub przy 
swietle ksi~zyca lew kryje si~ "T jaskini lub W cieniu 
puszczy i tylko noc~ wychodzi za zdobycz~, co takzc 
niebardzo pochlebnie swiadczy o jcgo ocl,vadze. Co 
do szlachetnosci kr6la zwierz~t, ogranicza siEJ ona 
na tern, ze bEJd~c najedzonytn, nie 1·zuca si~ na dro
bne zwierz~ta, ani na ludzi, 1·zeczywiscie bowiem 
gl'6d ty lko lub l)ragnienie o budza jego drapieznosc. 

Inaczej rzecz sitg rna z tygrysem, i co do niego nie 
przesadzajfb bynajn1ni6j ci, co go opisuj~ jal\o najdra
pieiniejsze i najchciwsze krwi i 1norclu zc wszystkich 
zwierz~t ss~cych, do czogo 1nu nieust~pujqca lwu si
la niemalo dopomaga. Francuzi mieli sposobnosc 
zapoznania si~ blizej ze lwan1i w Algieryi; Anglicy 

• 

w Indyach czEJsciej maj~ do czynienia z tygrysami 
kr6lewsl{iemi, kt6rych parEJ przedstawia dol~czona 
tu litografia. Jak Juliusz Gerard wslawil si~ 'v Afry
ce szczEJsliwemi polowaniami na lwa, tak porucznik 
William Rice, z armii prezydentostwa Bon1bay, wypo
wiedzial smierteln~ wojnEJ tygrysom i w pi~ciu latach 
a 385 dniach polo\vania zabil 68 tygrys6w, 3 pan
tery i 25niedzwiedzi. Smialy ten Nimrod "rydal w Lon
dynie ozdobiony 12 illustracyami opis swoich wycie
czek na tygrysy, w kt6ry1n spotykamy niejeden zaj
n1nj~cy ust~p . 

'Tgrysy, 1nowi p. Rice, najcz~sciej trzymaj~ si~ gEJ
stych zarosli tra,vy i trzciny, w bagnistych okolicach 
zwanych w krajo"rem narzeczu dionglarni, tam bo
wiem wsr6d dziennego upalu znajduj~ one cien i 
chl6d; kt6rego potrzebuj~ dla wypocz~cia po trudach 
swoich nocnych rozb6jniczych \vycieczek. 'frudno by
loby bardzo szukac ich w tych zaroslach czyli d.Zon
glach, gdyby inne zwierz~ta, jak na przyklad malpy 
i pawie, nie zdrn.dzaly ich pobytu. Pa 'vic n1ajfb oso
bny zupelnie krz r tl:\vogi, kt6ry zawiaclamia my
sli,vca ze tygrys opuscil s'voje legowisko. 1'a czuj
nosc pawi ten1 Si (J usprawieclliwia, ze one bardzo CZEJ

sto staj~ siEJ past'\v~ mlodych tygrys6w, ktore na. nich 
pierwszych S\vych sil probujfb i do nich uczf): si~ skra
dac powoli i cicbo, jak kot do 1nyszy. Czujnosc 1nalp 
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wsr6d dnia nigdy si~ nie omyli wrozpoznaniu jaki ro- straszny tygrys porwal nieszcz~sliw~ kobiet~, kt6ra 
dzaj zwierza porusza si~ w zaroslach. J ezeli to daniel scinai:a tra w~. Tygrys ten odbyl na nifJ: polowanie, 
albo dzik, siedz~ one nieporuszone mi~dzy gal~zmi jak na daniela. Cicho i zwolna przyczolgal si~ ku 
drzew, lccz jesli tygrys albo pantera, wydaj~ szczeg6l- niej, pot6m jednym skokiem dopadlszy~ pochwycil j~ 
nego roclzaju krzyk, kt6ry sluzy za ostrzezenie wszy- jak kot myszk~ i uciekl. Ludzie kt6rzy to zdaleka 
stki1n w poblizkosci znajduj~cym sie indy,viduoln ich postrzegli, usiiowali glosnym krzykiem zmusic go 
rodu. Jesli })rzedzieraj~c si~ przez zarosle zobaczy do porzucenia zdobyczy, ale nadaremnie. Smutny 
kto malp~ spokojnie siedz~Cfl: na zie1ni, moze bye pe- ten wypadek sprawil wielkie wrazenic mi~dzy miej
wnym, ze zadnego niebezpiecznego zwierz~cia nie rna scow~ ludnosci~; mn6stwo mieszczan i wiesnia
w poblizkosci. k6w ofiarowalo si~ towarzyszyc nam w sciganiu tego 

W pier,vszej mojej wyprawie w okolice miasta zarlocznego potworu. Po wi~kszej cz~sci byli oni do
Dzaat, przez trzy tygodnie nie ubilem nic pr6cz kil- brze uzbrojeni i przytem, jak zwykle w podobnych 
ku niedzwiedzi; ale 'v dniu 22 kwietnia, w chwil~ po przypadkach, zaopatrzyli si~ w b(Jbny i inne halasli
zachodzie sJonca, uslyszalem w blizkosci mego na- we narz~dzia. Nie trudno nam byJo rozpoznac slad 
miotu wiell\~ wrza'v~. Mlody pastuszek, wracaj~cy ludozercy, bo zarosla przez kt6re ni6sl, a raczej wl6kl, 
z trzodfJ: do miasta, zostalprzez tygrysa porwany. Na- swoj~ ofiar~, tu i o'vdzie przedstawialy plamy krwi, 
tychmiastze trzydziestu micszkanc6w, pochwyciwszy kawalki odziezy i t.p. Wszyscymoi towarzysze,prze-
bro:ii i rozmaite brz~cz~ce naczynia domowe, udalo j~ci byli przeraicniem i gniewem. Post~powalismy 
si~ w pogon za ludozerc~, aby go halasem do porzu- zwolna, bo wysoka trawa i g~ste zarosle czynily to 
cenia zdobyczy z1nusic. Jui bylo niestety zap6zno; miejsce niebezpiccznem. Nakoniec po clw6ch godzi
kiedy dosi~gni~to tygTysa, juzpozarl glow~, r~ce i no- nach drogi znalezlismy zwloki nieszcz~slhvej kobiety, 
gi nie zcz~sliwego pastuszka. Straszny ten tygrys przy wcj ciu dogaleryi da,vnej kopalni zelaza. Smierc 
kilkain~otnie juz byl celem oblawy, ale zaw ze napr6·· jej, jak si~ zdaje, byla natychmiasto,va, bo czaszka 
zno, we dnie bowiem mial nieprzyst~pne schronienie zostala zgruchotan~ })Ot~znemi szcz~ka1ni tygrysa. 
w zarzuconych oddawna w pobliiu miasta kopalniach Niekt6rzy z naszych towarzysz6w radzili udusic ty
rudy zclaznej. Postanowilem sobie nie zapomniec grysa dymem w jego legowisku; ale poniewai podo
o nim. bne usB:owania kilkakrotnie juz poprzednio bez sku-

Nazajutrz we wsi Dauletpur dowiedzialem si~ o in- tku byly przedcii~brane, wi~kszosc zatem.radzila po
nym tygrysie, kt6ry juz kilka wolow porwal. Zgro- przestac na odniesieniu do miasta zwlok nieszcz~sli
madzilismy natycbmiast okolo 30 naganiaczy i uda- wej ofiary, odkladaj~c na inny raz zemst~ nad jej 
lismy si~ ku wskazanemu miejscu, kt6rego widok morderc~. 
wzbudzil we 1nnie najzywsze nadzieje. Byl to pi~kny, Wkilka dni potem, kiedy nasze wielbl~dy i konie po 
obfity w wod~ par6w, pelen wierzbiny i innych drzew rannym pochodzie wypoczy,valy, ja z moim towarzy
lubi~cych mokry grunt, pomi~dzy dwiema scianami szem i trzema krajowcami~ kt6rzy naj~li si~ dla po
skalistemi, z liczncmi jaskiniami. Obralem sobie sta- magania nam w wyszukiwaniu tropu tygrys6w, za
nowisko na skale, w jednym koncu w~wozu, gdy tyrn- puscilismy si~ w lasek wierzbowy. Uszedlszy zaledwie 
czasem oblawa, scisnionym szeregie1n, z hukiem i cwierc mi.lki, postrzeglem o kilkanascie krok6w przed 
krzykiem, przypuscila atakw drugim koncu. Po chwili sob~ duz~ tygrysic~, spoczywaj~c~ pod drzewcm roz
ukazala si~ pi~kna tygrysica kt6rej, gdy zaledwie loiystem. Znuiona upalem, niedbale zwr6cila ku nam 
wysun~la si~ z zarosli, ph~rwszym strzale1n zadalem glow~; Little postrzegl j~ 'v tej chwili. Mialem czas 
tak ci~zl\~ ran~, iz padla rycz~c })rzerazliwie; druga wziqc j~ dobrze na eel i wpakowac jej kul~ w czasz
kula strzaskala jej czaszk~, z wielk~ pociechq dla po- · k~; d'ya strzaly Littlego zablysly prawie jednocze
siadacz6'v trz6d. Pyszna jej sk6ra tego sam ego wie- snie z moin1 i zgruchotaly szcz~k~ z'vierza, kt6re pa
czora bylo jui w moim na1niocie. dlo niezywc, nie '\vyda\vszy nawet j~ku. Na widok ty-

W czerwcu rozpocz~lem na no,vo wypraw~ prze- grysicy, na i trzej przewodnicy z komicznym pospie
ciw drapieznym mieszkan.com las6w, w towarzystwie chcm wdrapali si(J na poblizkie drzewa i nic chcieli 
jednego z moich przyjaci6l, porucznika Little. Udali- zejsc, nie wicrz~c w rzeczywistosc tak pr~dkiego zwy
smy si~ najprz6d do Dzaat, i zaraz pierwszego dnia ci~ztwa. Aby ich przekonac, musielismy, uchwyci
ubilismy duzego niedzwiedzia. N azajutrz, kiedy wla- wszy trupa za lapy i ogon~ wyci~gn~c go z zarosla. 
snie "'ybierali~my si~ na lowy, doniesiono nam ze Kiedysmy zdobycz do wsi przyniesli, mieszkancy 
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dziwili siEJ niezmiernie ze we dw6ch, maj~c tylko po 
jednej dubelt6wce, moglismy tak ogromne zwierz§ 
atakowac i ubic. 

Rzeczywiscie niezawsze tak nam siEJpomyslnie wio
dlo. W blizkosci twierdzy Rutgenhur postrzelilismy 
ogromnego starego tygrysa, ale tak lekko, ze zerwal 
si~ i znikl w zaroslach; slady krwi dozwolily na~ 

. scigac za nim kilkaset krok6w, ale nakoniec i te prze
staly bye wyraznemi. Nieco dah~j spotkalismy paste
rza k6z, kt6ry nas zapewnil, ze nie widzial przecho
dz~cego tygrysa; spokojnosc z jak~ si~ pasla jego 
trzoda, potwierdzala prawd~ sl6w jego. Zawr6cili
smy si~ przeto; ale po chwili jeden z towarzysz~cych 
nam krajowc6w niemym znakiem wskazal nam wej
scie do jaskini, schronienia tygrysa. Nasi przewodni
cy usun~li siEJ tyl, tak daleko, jak tego bezpieczen
stwo wymagalo, a n1y })rzykl~knEJlismy na wyskoku 
skaly, o kilkanascie l{rok6w od jaskini, polozywszy 
obok siebie zapasowe strzelby. Poniewaz widzielismy 
tylko oczy tygrysa, kt6re w otworze jaskini jak dwa 
rozzarzone w~gle blyszczaly, uradzilismy przeto ze 
na komend~ wystrzelimy razem. Gdy si~ 1:ozszedl 
dym naszych strza:.t6w, postrzeglismy bialy brzuch 
naszego nieprzyjaciela, lez~cego bez ruchu na grzbie
cie; przyst~pilismy blizej i postrzeglismy nad oczami 
dwie rany, z kt6rych kre\v strumieniami plyn~la. 
W tern jedna lap a tygTysa poruszy:.ta si~, i ja, aby bye 
pe,vniejszym jego smierci, chcialem jeszcze raz strze
lic; ale Little s~dzil ze nie nalezy dziurawic bezpo
trzebnie pi~knej sk6ry, a przynajmniej radzil mi strze
lic w czaszk~ tygrysa, w miejscu gdzie zwykle ob~zy
na siEJ sk6ra nozem przy zdzieraniu jej ze zwierzEJcia. 
Tak tez uczynilem; ale ten sti'zal obudzil widac ty
grysa z odurzenia. Straszne zwierz~ zerwalo siEJ, 
wydalo przerazaj~cy ryl{ i J)Odnioslo siEJ na tylnych 
lapach, jakby gotowe rzucic si~ na nas. Nie zapie
ram si~ ze w tej chwili J)rzej~la n1i~ stJ:aszna tr,vo
ga. Little z nadwyczajn~ zr~cznosci~ skoczyl na bliz-
ki wyskok skaly, gotuj~c si~ do wystrzelenia osta
tniego ladunku; ja rzucilem b1·on juz nieuzyteczn~ i 
skoczylem mi~dzy przewodnik6w, kt6rzy juz takze 
zgromadzili si~ przy otworze jaskini. W ucieczce 
jed en z nich obalir mi~·na ziemi~, a wszyscy, nie ogl~
daj~c si~, biegli ku najblizszym drzewon1, na kt6re 

.wdrapywali siEJ jak mal})y. Na szcz~scie tygrys nie 
mial odwagi albo sily wyjsc z jaskini; ja tymczasem, 
podnioslszy si~ i pochwyciwszy strzelb~ upuszczon~ 
pTzez jednego z przewodnik6w, wdrapalem si~ podo
bnie jak oni na jedno z drzew i ztamt~d poslalem 
tygrysowi, kt6ry straszliwie ryczar i konwulsyjnie si~ 

rzucal, dwanascie kul, kt6re go nareszcie rozci~gn~ly 
bez ruchu. Po niejakim czasie, nabiwszy jeszcze raz 
broil, zblizylem si~ ku jaskini; Jjttle to samo uczy
nit Tym razem tygrys juz byl rzeczywiscie niezywy, 
ale sk6ra jego byla bardzo podziurawiona. Ten przy-
padek, kt6ry m6gl miec najsmutniejsze skutki, staJ 
siEJ dla nas naukf!, ze gdzie idzie o pewnosc czy tygrys 
istotnie jest zabity, nie nalezy uwazac na to, czy jego 
sk6ra mniej lub wi~cej b4Jdzie podziurawion~. 

Innym razem doniesiono nam o wytropieniu w je
dnym w~woziepary tygrys6w. Sa.mica zraniona uszla 
r~k naszych, zabilismy ty lko san1ca, kt6ry byl prze
szlo szesc st6p dhlgi. J ego g~sta sierc i dluga bro
da, nadawaly mu szczeg6lnie przestrasza.j~c~ postac. 

Zgromadziwszy dostateczn~ liczb~ naganiacz6w, 
przedsi~wzielismy scigac zranion~ tygrysic~. W po
dobnych razach zachowJ'Valismy zwykle nastEdpuj~cy 
porz~dek. Przoden1 post~powal przyw6dzca oblawy, 
kt6ry pilnie uwaiaj~c kazdy slad st6plub kropl~ krwi 
uciekaj~cego zwierz~cia, niememi znakami wskazy
wal nam kierunek kt6rym postEJpowac mielismy. My 
szlismy w niejal{h3j odleglosci za nim, to w prawo, to 
w lewo, wedlug jego znak6,v, gotowi ci~gle dac ognia 
z karabin6w. Za nami szli najzr~czniejsi i najodwa
zniejsi z naszych ludzi, nios~c zap as owe strzelby, a za 
niemi orkiestra, zlozona z kilku tamboryn6w, wiel
kiego b~bna, rog6w, piszczalek i dw6ch starych pi
stolet6w, z kt6rych nieustannie strzelano. Zakon
czali oddzial ludzie uz brojeni palaszam.i i dzidami~ 
kt6rych blyszcz~ce ostrza, wznosz~ce si~ nad najwyz
sz~ trawQ, sluzyly nam jakby za chor~giew. Id~cy 
na samym ostatku rzucali ponad glowa1ni naszen1i 
grad kamieni, kt6re paclaj~c na kilkanascie krok6w 
przed nami w zarosla, cz~sto skuteczniej niz halas 
muzyki }Jrzykladaly si~ do wystraszenia tygrysa z g~
stwiny gdzie si~ ukrywal. Niema przykladu zeby naj
bardzi<~j nawet rozjuszony tygrys odwaznie stawil 
czolo tak post~puj~cej halasliwej gromadzie ludzi; 
niekiedy wprawdzie zatrzyn1uje siEJ , on, jakby chcial 
siEJ bronic, lecz jesli tylko moze, cofa si~ po chwili. 
Najkorzystniej jest strzelac w chwili takiego zatrzy
mania si~ tygrysa. Niemal~ takze jest trudnosci~ 
lltrzymac oblaw~ zlozon~ z krajowcow w scisnio
nej gromadzie, bo za najmnicjszym pozorein niebez
pieczenstwa gotowi s~ rozproszyc si~ na wszystkie 
strony. 

Dopiero o kilkaset krok6w od legowiska znalezli
smy nasz~ tygrysic~ w innem zaroslu. Postrzeglszy 
j~, strzelilismy do niej; ale ukryla si~ znowu tak 
szybko, ze nie dala nam czasu do drugiego strzalu. 
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Slyszelismy trzask lami~cych si~ pod jej nogami 
trzcin, lecz nie moglismy jej widziec, tak g~ste bylo za
rosle. Nagle zwr6cila si~ kunam z okropnymrykiem. 
Ten niespodziany zwrot sprawil wielki poploch mi~-
dzy naszemi ludZini, kt6rzy uciekaj~c obalali jeden 
drugiego. Po przywr6ceniu jako tako porz~dku, po
st~pilismy smialo naprz6d, i znalezlismy si~ wkr6tce 
oko w oko ze strasznem zwierz~ciem, kt6re wycien
czone uplywem krwi, nie moglo postf!pic dalej. Kil
ka kul z naszych karabin6w powalilo je bez zycia. 
Przy zdj~ciu sk6ry z dw6ch ubitych tygrys6w prze
konalismy si~ jak wielk~ jest zarlocznosc tych z\vie
rz~t. Samiec dniem pierwej pochwycil malego wiel
bl~da i sam go pozarl, nie dawszy ani skosztowac sa
micy tego przysmaku, zol~dek jej bowiem znalezli
smy zupelnie pustyin. 

Tygrysy, ale tylko samce, i to silne, porywaj~ si~ 
niekiedy na najgro.Zniejszego swego nieprzyjaciela, to 
jest bawolu, kt6ry odznacza si~ niepospolit~ sil~ i od
wagf!. Pojedynczy baw6l nierzadko ulegnie w walce 
z tygrysem, ale jesli nalezy do licznej trzody, towa
rzysze spiesz~ mu zaraz w pomoc, a przed icb strasz
nelni rogami najt~iszy na,vet tygrys szybk~ tylko 
ucieczk~ ocalic si~ moze. D latego pasterze indyjscy, 
kt6rzy.zwykle siedz~c nagrzbiecie bawolu ca~~ trzo
d~ prowadz~, nie boj~ si~ wcale zapuscic si~ 'v zaro
sle zamieszkane przez tygrysy. Widzialen1 raz jak 
bawoly, zwabione 'voni~ krwi zranionego przezemnie 
tygrysa, zapuscily si~ w zarosh1,, ryj~c z wscieklosci~ 
ziemi~ swemi pot~znemi rogami. Samica bawolu jest 
l~kliwa, slabsza niz samiec i nie un1ie si~ bronic, dla
tego cz~sto staje si~ ofiar~ tygl'ysa, kt6ry na ni~ 
ch~tnie poluje. Skrada on si~ pocichu, pelzaj~c jak 
kot, i dopiero gdy siEJ dostatecznie zblizy, jednym sko
kiem rzuca si~ na s'vojEJ zdobycz, pot~znem uderze-

niem strasznej lapy obala j~ na ziemi~, jednem ci~
ciem ogromnych kl6'v rozdziera jej gardlo i z rosko
sz~ poi si~ krwi~ obficie uplywaj~c~. Gdy zwierz~ 
skonalo, tygrys oddala si~ w bezpieczne miejsce i do
ph~ro p6zno wieczorem wraca7 aby pozrzec sw~ zdo· 
bycz. Sierc, sk6r~, 'vn~trznosci, wszystko bez I~6zni
cy polyka zarloczny potw6r, wydaj~c l)rzy tej stra
sznej biesiadzie radosne ryki. Przez trzy dni potem · 
tygrys nie szuka nowej zdobyczy, poprzestaj~c na po
pijaniu par~ razy na dzien z jakiej poblizkiej kaluzy. 

Skoro tylko tygrys zagryzie bawolu albo inne wiel
kie zwierz~, kt6rego na raz pozrzec nie jest w stanie, 
natychmiast na poblizkich drzewach zbieraj~ si~ licz
ne s~py. Bystrosc ich wzroku i w~chu jest zadziwia
j~ca. Szakale zgro1nadzaj~ si~ takic, i gdy tygrys, 
nasyciwszy swoj~ zarlocznosc, oddali si~, sJn~zydlaci 
i czworonozni drapiezcy rozpoczynaj~ zaci~t~ walkt} 
o resztki panskh~j biesiady. Najcz~sciej s~py zmu
szone bywaj~ ust~pic szakalom, lecz jesli te ostatnie, 
mniej liczne lub nieglodne, oddal~ si~ dohrowolnie, 
s~py tak dobrze umiej~ zabrac si~ do roboty, ze nie 
zostawif! na kosciach ani sladu mi~sa. 

Indyanie cz~sto ella })Omszczcnia straty bydl~cia, 
ktore tygrys porwal z ich trzody, upatrzywszy chwil~ 
gdy straszny rabus, nasycony krwi~ ofiary, oddali 
si~ do S\Vojej kryj6wki, zatruwaj~ mi~so zagryzione
go zwierz~cia znanemi sobie sokami pewnych roslin. 
Skoro tygrys wr6ci do hiesiady i otrujc siEJ, rzucaj~ 
jego zwloki na otwarte miejsce, 'v blizkosci zwy
klych pastvYisk, przez co odstraszaj~ innych. Poluj~ 
oni niekiedy na tygrysa z bronit1 paln~, ale ich strzel
by f:>~ zbyt malego kalibru, a proch zlego gatunku, 
i rzadko kiecly uda im siEJ polozyc trupem duzego ty
grysa. 

WSPO IE~NIE T~~ROW, 
Z NOTAT PODR6ZNYCTI 

0 S K A R A FLATT. 

(Dokonczenie.) 

W Czorsztynie czekal juz na mnie niecierpliwie sztyn szybko znikl nam z oczu, ale Nidziea dlugo bie
m6j towarzysz. Pozegnalem p. Dr. i w~gierskiem po- lala na zielonawo-szarawem tle. Zatrzymalismy si~ 
brzezem r~czo puscilismy si~ wzdluz Dunajca. Czor- na ziemi spiskiej w dolinie s. Antoniego, we wsi Le-

• 
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snicy. Wst~pilismy do glosnego w tych Stronach 
Czerwonego klasztoru, fnndacyi mistrza Kokoss 
w XIV wieku, do kt6rego wiara ludowa, wbre"r chro
nologii, wi~ze podania o swi~tej IGndze i Salomei. 
Wkosciolku, gdzie dzis raz tylko do roku, na s. An
toniego padewsldego, w~gierscy ksi~za nabozenstwo 
odpra,viaj~, aoclzien widzcnia szaco,vny obraz wie
czerzy panslriej. Czerwony klasztor nalczy do upo
sazenia biskupa z Lewoczan, i w okolicy jego znaj
duj~ si~ dose zwidzane 'vody mineralne. Dolina s. An
toniego jest jednen1 z najro1nantyczniejszych 1niejsc 
wybrzez6w Dunajca. 

Tu wsiedlismy na zbitc razen1 d'vie malcnkic lodzie 
i pod sterem poczciwych, ciekawych, rozmownych 
dw6ch rybak6w czorsztynskich, puscili 'my i~ ocho
czo pr~de1n "rartkich 'v6d Dunajca, z gnie~'n~ pian~ 
i szumem toruj~cych sobie drog~ J)rzez skaliste kolo
sy Pionin. Sarna ta wycieczka, an1 widok Pionin juz 
jest hojn~ nagrod~ l)Odr6iy, chocby tnny ~Inic "' tym 
celu z War.·za,vy podj~tej. 'rrzechgodzinna prze-
.i aidzka Pioni11ami do Szczawnicy jest najzywszem 
dla gosci szcza,vnickich urozmaicenie1n, kt6rego 
szczerze wszystlde zagraniczue wody pozazdroscic 
mog~. Dla uroz1uaicenia mojej wycieczki, podobalo 
si~ losowi nadac jej najpoetyczniej zy koloryt. Zale
dwie wplyn~lismy 'v rosko zn~ rozpadlin«a skal, ma
mi~c~ zmysly najfantastyczniejszemi 'vidziadly, gdy 
nagle zachmurzylo si~ nicbo, bly kawice rozdarly lono 
oblok6w i jakby z roztwartcj czelusci n1or kh~j ule"'ny 
deszcz zaszumial nad nami. Do pysznego konccrtu 
natury zahuczaly 'vtoruj~ce gromy, rozbijaj~c si~ bl~
dnem echem o ostre skul zalomy, a kazdy piorun bil 
jakby 101 krotnf! salwEJ na nasze po,vitanie. W jednej 
ch,vili wezbraly,vody Dunajca i zn1~cily · i~ czy te, zie
lone jego fale. Z szumem, piau~ i lo kotem por\Yalle
ciuchno nasze Joclzic i ni6sl je na falach, jakby igra-
j~c z dzieckiem w rozbujanej kolysce. Chyba Salvatqr 
Rosa zdolalby na plotnie uwi~zic obraz tych wielkich 
turniej6w natury. Rozeprzyjcie z dzie i~c razy koryto 
Prf!dnika, na skalach Ojco"'a drugi napi~trzcie Oj
c6w, pi~kn~, prosciucbn~ dolin~ Pr~dnika w tysi~ce 
polamcie zygzak6w i kazde1nu dajcie nowy ""dzi~k 
i charakter - to warn lepicj ruz slovva cudne uprzy
tomni Pioniny ..... 

gladlde ramiona, to zn6w zrywa si~ niecierpliwa, d~
sa i szczebiocze, gdy jaka twardsza skala milcz~c 
murem stanie i niezmi~kczona nami~tnym jej poca
lunkiem nie usunie si~, ale ploch~ zalotnic~ zmusi 
okr~iyc si«a z pokor~. Ha, trzcba widziec ten gniew 
ka prysnicy! . . . A w dzi wne to ksztalty natura zakl~
la jej kochank6w! J eden to niby oltarz, drugi korona, 
swi~tyni~ jest inny, a najdorodniej zy juz kolos So
kolicy, rozsiadly na granicy czorsztyn kiego i szcza
wnickiego panstwa. Sokolica ukazala nam si~ w au
reoli t~czy i odslonila nam po za sob<!. zlot~ gwiazd~ 
dzienn~, ku zacbodowi schylonf!. Uroczysta to byla 
chwila: odkrylismy glo,vy, i drz~c z zachwytu rosko
szy, dzi«akczynnie modlilem si~ Bogu. Po takim 
widoku, co mi moze przedstawic Sz"'ajcarya lub Wlo
chy? pytalem siebie. I w istocie, jedna chyba burza 
na Urner-Sec, na jeziorze Czterech l{anton6w, przy
pomniala mi kiedys p6zniej ten cudny wiecz6r ,v pod
tatrzanskiem zaciszu. . . Dziwnie blogie uczucie bu
dzil 've n1nie ten widok cichej J)Ogody rozjasniajf!cego 
si~ nicba: serce zyw~ bilo t~sknot~, n1ysl biegla lo
tein w idealu sfcry. Silnie scisn~lem dlon towarzy
sza, a usta 1nimo wiedzy szeptaly: 

Milosc kobiety! 0 ja z dar6'v nieba 
Niechaj ten jedcn dla siebic uprosz~ ..... 
Ja b~d~ wiclki, cnotliwy i swi~ty 
Samolubnego zrzekn~ si~ starania 
0 ·wlasne szcz~scie i 'vlasne roskoszc; 
I znajd~ 'v sercu do poswi~cen sil~, 
Wiele dobrego bliznim moim zrobi~, 
I 'viele zlego bez szemrania znios~. 
Poblogoslawi~ tym co kln~c mi b~d~, 
Uscisn~ r~k~ kt6ra cios mi zada 

' Otr~ lz~ kazd~, lub z kazdym zaplacz~, 
Kto innej nad to nie chce miec pociechy. 
y.r espr~, ukocham os,viec~, przobacz~, 
Zapomu~ siebie, lecz niech o mnie swi~ta, 
Niech kochaj~ca kobieta pami~t.a. 
• • • • • • • • • • • • • • 

Wr6cilismy do Szcza"rnicr; ale policzone juz byly 
chwile mego pobytu. Pozegnalcm Iicznie zebranych 
tu moich ziomk6w i wyjechalem w towarzystwie Ka
l'Ola Z. W Koscienku rozstalisn1y si~ i on pod~iy! do 
S~cza, ja przez Czor ztyn, pi~kn~ \vies g6rsk~ Manio
w~, okolo wsi w~gicrshiej Frydman 1) do Harklowy. 

Dunajec, to niby clziewczyua-zalotnica, co kazd~ 
skalEJ-kochanka chce wypiescic, wycalo,vac ... 'vi~c 
wije sifJ kr~to, zadncgo nie mija. . . A jaka kaprysna! 
istne dziewcz~mlode, ufne v.r s'v~ pi(Jlrnosc, zep ute hol
dami: to lekko nuci milosny spiew, to w sm~tnej tonie 
zadumie, to z marz~c~ roskosz~ roztoczy przcd tob~ 

1
) Widok rozleglej i zamoznej wsi Frydman , znajd~ 

czytelnicy takze w albumie szcza'Wllickiem p. Szalaya. 
• • 

• 



• 

• 

137 

Przypominacie sobie Harl{low~? Jam si~ nasluchal 
o niej tak cz~sto i tak wiele w pogadankach Trippli
na, zem z zyw~ niecierpliwosci~ pogl~dal na migaj~
cy w oddali szczyt skromnej koscielnej wiezyczki. 
I vvy pew no przypomniecie sobie Harldow~, kt6ra jest 
gl6wn~ widowni~ wspomnien dr. Tr. z przejazdiek 
po stokacb galicyjskich i 'v~gicrskich Tatr6w. Zwi
dzilem najprz6d kosciolek wiejski, ubogi ale starozy
tny. Przykro raz~ oko upiEJkszenia nowoczesnych do
broczyncow i z~ duszy zalowac przychodzi, ze S"\viatlej
szy Sf!!d czy lepsza rada nie kieruje dobremi ch~ciami 
ofiarodawc6w. Dwa obrazy religijne, w zbyt wiernem 
zapatrzeniu si~ na natur~ wymalo,vane, grzesz~ prze
ciw najelementarniejszym wyobrazeniom sztuki. Wiel
ki oltarz, ozdobiony snycersl{iemi robotan1i nieposle
dniego wykoiiczenia, rna istotn~ wartosc i ze wszech 
miar na odnowienie zasluguje. Dawny obraz wielkiego 
oltai~za bardzo zniszczony, ale za to umieszczony 
w g6rze mniejszy wizerunek Nawidzenia N. P. Maryi 
szacownego jest penzla. Proboszcz miejscowy, mlo
dy, skromny, cichy, dla dobra swoich owieczek po-
swi~cony kaplan, przed laty jeszcze w czarnej doli 
zblizyl si~ z zacnym tutejszym dziedzice1n i odt~d 

'vsp6ln~ id~ drog~ milosci i pracy. Z ksi~dzem pro
boszczem wybralismy si~ do dworu. 

Z uczuciern glEJbokiego szacunku wszedle1n w te 
patryarchalnc progi, b~d~ce przystani~ dla wszystl\ich 
ziomk6w pielgrzymuj~cych w nasze Tatry. Harklo,va 
j e;-t niby jak~s stacyjn~ kapliczk~ na tej drodze, gdzie 
kazdy pielgrzym pokrzepia ducha widokien1 obywa
telskich cuot i rodzinnego szcz~scia. Wszedh;zy 
w kon1naty harklowskiego dv¥oru, rosnie ci serce lu
bem w ·pomnieniem 1ninionych lat. Tu sto ' ownh~j niz 
gdzicb~di indziej z~nvolac moina: , W zystko tak jak 
bylol" Dom to je t Bozy, gdzio urz~dzona roclzina 
\vedic ojcow naszych pra\v. Goscinnosc pradziada 
strze:te tych prog6\v, kt6re czynen1 wyznaj~ praw<l~: 
,Gosc w dom, Bog w dom.'' Ojciec rodziny jest type1n 
gasn~cych coraz bardziej staroda"'nych na.:zych cn6t 
a zona i grono doroslycb dzieci tworz~ \V okolo 
nicgo dziwnie pi~kn~ grupp~, opart~ na .·zacunku 
i harn1onii, a Z"\Vi~zan~ w 1niloBci. 

Do "'as, do \vas \volam, zio1nkowie moi, bracia po 
sercu i 1uysli! Czy te kilka o1Jrazk6'v z \Yielkiej gale
ryi ""SIJ6lnej nasz6j rodziuy nie obudz~ <lucha do 
" 'zajen1nego poznaniu si~, zbliienia, do 'v§drowki po 
kraju, kt6ry po tak ognistej pr6bie nieszcz~~c, na tn.
kic jc ~zcze zdoby\va si~ typy? Spieszcie, p6ki cza · 
jeszrzc! ojco,vsl<ie blogosla\"\rielist"'O patryarchalncgo 
starca, uscisnicnie dloni zacnego rodaka, to skarby 

po kt6re daleko wyprawiac si~ warto, bo one czEJsto 
S\Vi~tym, poczciwym tchcm calc zycie namaszcz~, 
a \ve "rsp6lnej milosci zawsze ut,vierdz~. 

Nic warn nie po,viem o ~opu~ znej Tettmaycr6w, 
born j~ \V gl~bokiej min~l zadumie i ockn~lem si~ do
piero, gdy mi m6j woznica ukazal wyraznie juz od
Io~eslon~ na niebie kopul~ kosciola \V Nowym Targu. 
A 'vi~c to juz kres nowotarski~j doliny, kt6ra od 
Szczawnicy tak swietn~ roztaczala przedemn~ pa
noram~! 

- To Tatry! krzykn~l zwawo g6ral, ukazuj~c bi
czyskiem, jakby w odpowiedz na mono log mojej mysli. 

Nie zapomn~ nigdy widoku jaki mnie wtedy olsnil. 
Za IDll(}: zieleniej~ca' kwietna, bujna, usmiechni~ta 
pemi~ zycia dolina, niby raj ski kobierzec, wysadzony 
takiemi perlami jak Szczawnica, Maniowa, Harklowa, 
:topuszna, grupuj~cemi si~ \V kolo dw6ch naczelnych 
klcjnot6w: Czorstyna i Pionin. . . . Przedemn~ w gl~
bi zamyka swiat lancuchem roztoczony, olbrzymi, 
szary kolo , nagie, siwizn~ snicgu przypruszone czolo 
pro to w ·amo dzwigaj~cy niebo. Czy to olbrzymi 
n1ur, dziel~cy dwa s"\l·iaty, czy napi~trzona przez Ty
tan6w barykada, po ktorej do nicba zbuntowane we
drzec si~ maj~ anioly? Nie, to d'va swiaty r6znego 
pi~kna 'vydaly sobie b6j: kwietna r6wnina i g6rskie 
cuda starly si~ tu piersi~ w piers i na rozdrozu swo
ich panstw graniczny wysypaly kopiec. 

W l{ilku slo,vach treszcz~ \Vam geograficzn~ 
stron~ tego obrazu. Tatry, nie 'vit1z~c si~ z zadnym 
obrazem osciennych g6r' samotnym stercz~ kolo
SeJn na przestrzcni C1kolo 8 mil \Vzdluz, a 3 do 5 
-vrszerz. Og6lna podnioslosc massy g6rskiej docho
dzi 6,500 ~top, i na tej dopiero 'vynioslosci pi~trz~ 
i~ szczyty, okolo 1500 st61) wysokie. Samotny ko

los rratr6'v ograniczaj~ dokola cztery IJOdniosle doli
ny: no\votarska nu p6lnocy, liptowska na poludniu, 
ora,vska na zachodzio, a spiska na poludniu i wscho
dzie. Dwic ~lagury stanowifb poluclniowy granicznik 
gorskiego ~,viata, do kt6rego d'va 'viod~ goscince, je
den od Beskidu przcz wylom Dunajca pod S~czcm, 
drugi od },atry przcz 'vylom W agi. J a zbliialcm si~ 
ku 1\1tron1 IJierw~ z~ z tych dwoch dr6g. 

No,vy Targ jest klucze1n do zaczaro,vanego palacu 
tatrzai1sldch dziwo,v. I)iEJlrn~ S"'oj~ pozycy~ w wo
dnej, zielcniej~cej r6wninie, z bogatym plonen1 p61, 
przypon1ina sando1nier ·kie okolicc. Dre\vniane to, 
ale rozleglc miastcczko, licz~ce do 5 tysi~cy Jniesz
ka11C6'vv, jest sicdliskien1 biura okr~go"\"vcgo (Bezirk
anlt). Ludno~c sl\ladaj~ sami gorale, lud pi~l{ny, 

sprytny, szlr..chetnych rysq'v i czystej mowy. Opr6cz 
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rolniczej swojej dzialalnoSci~ rna Nowy Targ i waine I ~~~opi~ te1~, przez poSre~~ictwo zaszcz!tni~ ~ pi
w Galicyi handlowe stano,v1sko. U podn6za Karp at smiennictwie znanych m~zow, byl przed kllk~ JUZ laty 
sama rola nie wyzywi 'vszystkich 1nicszkanc6w. Po- przeslany do Warsza,vy, dot~d wszak.Ze ogloszotiy 
trzeba stworzyla tu przemysl i utorowala drog~ dla nie zostal. Gdy dochod z tego dziela przeznaczony 
handlu. W zakopanskh~m panstwic istniej~ najzna- jest na kosci6l s. Katarzyny w Krakowie, i gdy ma
komitsze prawie 11a cal~ Galicy~ fabryki zelazne. nuskrypt, kt6rym posiikowal si~ Ka1ninski przy ukla
Z g6r p6lnocnych W 'Jgier wydobywuj~ corocznie do dzie swojcj pracy, zagin~l w czasie zaburzen 1846 r . ., 
p6ltora milliona centnar6w zelaza, kt6rc dobroci~ sty- U\vazalcm sobie za obowi~zek podniesc w tcj mierze 
ryjskiemu si~ r6,vna. Ot6z Nowy Targ jest gl6wnym glos za po:~rcdnictwem Biblioteki Warszawskiej, ale 
ekspedycyjnym punktem, z kt6rego zakopanskie zelazo o. sk~tku ~1e slyszalem. A ding ten w iutcre ie n.au- . 
rozchodzi i~ clo Morawii i Pru s. Ten ruch tranzy- k1 lezy 1n1 na scrcu. 
towy niemalo ozJWia miasto, li:t6re i z handlu winein W kaiclym razie bracion1 rodakom, za1nierzaj~cym 
do~c znaczne ci~gnie korzysci. puscic si~ w tatrzanski swiat, nic mog'J lcpszej udzie-

Szeroki tcz rozglos maj~ rzezbiarskic i grawirowa- lie rady, jak pokrzepic ducha ~.v Nowy1n Targu do
ne roboty domoroslych tutejszych i s~siednich arty- swiadczeniem })ana Ludwika. 

8
t6w-gorali; do tal{ich nalei~ Czeszacz i Lig~za Pod san1ym Nowym Targiem dwa g6rskie potoki, 

z W al\smundy, J{ulach ze wsi Bail Ide, a Romuald Bialy i Czarny Dunajec, zle\vaj~ swe 'vody w jedno 
~apin ki \V samem miescie celuje 'vyrobem wytwor- koryto, by juz odt~d zielonym nurtem })Oplyn~c az za 
nych sickierek g6ralskich, zwauych 'v technicznym Tarnow, i pod Opatowcem wislanej wo<ly si~ napic. 
j'Jzyku g6rali wataiki lub ciupagi. Dunajcc przerzyna Galley~ od poludnia ku p6lno-

D\va s~ w Nowym Targu koscioly: modrze'\\7io,vy cy na przc trzeni 34 mil; od Nowego Targu zaczyna 
s\vi~tej Anny, zb6jeckiej podobno fnndacyi, w })ier- bye splawnym, a drzewo opalowe i budulcc, oraz to
wszych latach XIII wieku, \valcz~cy o n1iano najstar- wary w~gierskie, Popradem do S~cza uadchodz~c, s~ 
szego chrzescianskiego kosciola 'v Galicyi; dzwigni~- g:t6wnym przeruniotein handlu. 
ty z npadku, clobrze Si'J jeszcze trzyma. Drugi para- ~ 

fialny, maj~cy w wielkim oltarzu dobry obraz s. Ka- Deszcz lcjc ule"rny, zda si~ cala natura placze na-
tarzyny, kt6rcj herbu n1iasto uiegdys uiywalo, w gl~- demn~, zc tak lekko rzuca1n zielone niwy nowotar
bi zas pi~kny wizerunek tlkrzyzo"rancgo Zba,viciela. skiej doliny i biegn~ ,v nieznan~ dal ciemnycb, twar
z siedmiu o:ttarzy, jakie tu krawcy, kusnierze, ko'\Ya- dych, niegoscinnych ska!. Ale silna je t tajemnicy po
le, szcwcy, rzeznicy, tkacze i piekarze posiadajq, go- n~ta! Dziwnei to musz~ bye skarby w tych g6rach 
dniej zc tylko s~ uwagi obrazy: s. Jana Kantego i sny- zaklfJte, kiedy je tak olbrzymie strzeg~ kolosy! Dla 
cerskiej roboty "rizerunek s. Antoni ego. Inne pre- mlodej 1nysli ten bodziec wystarcza na ch~c do walki. 
tensyonalne bobo1nazy 8~ tegoz sainego fatalnego . Za sob~ zosta,viam '\Yody Dunajca. 
penzla, kt6ry harklowsl{i oszpecil juz kosciolek, a roz- W Szafiarach dopiero znalaziem chwilo'v~ przystan 
paczliwy napis nowotarskiego nlistrza: ,Thomas Nan- wsr6d ulc,vncgo deszczu. Pi~kna to, rozlegla osada, 
ke pinxit" z tak~ umieszczony jest 'vsz~dzie dokla- znana z obfitych zapa ow WfJgierskiego wina. Zt~d 
dnosci~, jakby tu szlo o Rubensa lub Tycyana. puscilem si~ do Poronina, i cit1gle juz gosciniec m6j 

I w tym nawet cichytn, ustronn)'ln owym Targu pi~l si~ w g6r~ i 'v g6r~; coraz bardziej strotn~, ska
sp~dzilein pra,vdzi\vie przyjen1ne clnYile, kt6re za- list~ sta,vala si~ droga, coraz clziksz~ okolica. Ka
wdzi~czam zyczli,ven1u posrednict,vu zacnego J. Kre- mienistyn1 '\Yrcszcie parowen1, trudn~ i 1n~cz~c~ drogq 
mera. Poznalem tu Ludwika Kunrif1skiego, niegdys wjechale1n 'v amfiteatralnie poclniesion~ kotlinfJ, pel
szczerego na literackieJn polu praco'\vnika, dzis po n~ ruchu i zycia: to Zakopane. Jestto ogni ko fa
srogich burzach, jakie przed 12 laty cale jego n1ienie bryczncgo ruchu tatrzaf1 ·kiego Podg6rza, stolica ob
uniosly, oddanego zawodowi handlowcmu. Pani l(a- szernego pafu;twa, kt6re jakby narosl Galicyi klinen1 
minska jest cork~ dziedzica Harklo,vy, a ta 1nysl jc- tatrzaf1skich szczyto'Y 'vbilo si'J w "'~gierskie grani
szcze mnie wi~cej do ich don1u zbliiyla. Owocen1 ldl- ce; wreszcic jc~ t to klucz Tatr6w, pnnkt srodkowy, 
koletniej pracy i mozolnych niegdys po zukiwai1 Ka- z l{t6rcgo 'vszystkie najcelniejsze 'Yycicczki w kilko
minskicgo, byla Kronika Nowego Ta1'{!;~u, arcy,vaina I milowe1n rozpromienieniu najlatwiej i najdost~pniej 
dla calej nowotarskiej doliny i dla g6rskiego ludu. I kazdy podr6zny odbywac 1noze. Pan na Zakopancm, 
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nielada to Kuropatwa 1), pa:itska to fortuna, choc 
i jej dzis indemnizacya niemalo pior wyrwala. Na 
cal~ Galley~ najslawniejsze s~ tu fryszerki, huty, 
walcownie zelaza i kopalnie rudy. Pierwsze ot,varcie 
l{opalni datuje z r. 1807, ale dopiero w r. 1843 dzie
dzic, p. Homulacs, urz~dzil fryszerki, huty i walco
wni~. Gl6wn~ drog~ odbytu dla tutejszej produkcyi 
otwh~ra Galicya i Krak6w, zdarzaj~ si~ przeciez i 
z Polski dose liczne obstalunki. Zaklady g6rnicze 
w Zakop-anem daj~ zarobek i zatrudnienie znacznej 
ludnosci g6rskiej, zapobiegaj~c objawom niedostatku, 
kt6t .. eby bez tej pomocy nie do jednej chaty tatrzan
skiego Podhala w ci~zkie dni dlugiej zimy zajrzaly. 
Syn dziedziczki, mlody Homulac , jest wychowancem 
szkoly g6rniczej w Freibergu i wkr6tce sam kierunek 
tych zaklad6w obejmie. Obecnie zarz~dzc~ hut i ko
palnjest mlody, pelen zdolnosci Krakowianin, Sewe
ryn Chryscienski, z kt6rym wkr6tce, dzi~ki reko
mendacyi Kom .. ada, szczerej zyczliwosci zwi~zaly mnie 
stosunki. Ale tez jest to jedyny Polak w calej admi-
nistracyi d6br i kopaln zakopai1skich; wszyscy inni 
technicy, kassyer, nadlesny i t. d. sami Niemcy. 

Osada fabryczna ci~gnie si~ w~wozem w dwa ro
wnolegle szeregi, dose stromo pod g6rEJ az do st6p dwo
ru. Z trzech stron zapieraj~ gl~boko ten jar napi~
trzone massy skar, g~styu1 zarosle lasem, i odlegla 
w gl~bi panorama bieli snieinemi szczyty. Dziwnie 
to samotne i odludne zacisze, jakby na przek6r natu
rze roznosz~ce lo kot mloto\v w gl~bokie g6r kie 
szczeliny. Powietrze pelne tu zdrowia, S\viezosci i 
aromatu, choc do ~ yc chlodnc nawet w lipcu, wieczo
ranli zwlaszcza, boc dw6r zakopanski i za.klady g6r
nicze wyniesione ~ ~ nad pozio1n Baltyku 3400 st6p. 
W egetacya dose tu jeszcze bujna, ale tylko na owsy 
i swierki; najusilniejsze star ani a i koszta, eel em utwo
rzenia ogrodu przed dworem, rozbily si~ o przeszko
dy klimatu; a przeciez w Harklowy pi~kne jeszcze 
znalazlem r6ze i gwozdziki. Na sztucznym wi~c tylko 
pokladzie ziemi, na skalistej podwalinie urz~dzony 
jest przed dworem wirydarz z wodotryskiem, w pi~
kne zdobny klomby, z samej tylko zieleni. Trzy po
mniki zelazne wpadaj~ tu w oko: jeden przez s. p. 
pana Homulacs na chwal~ Boi~ wotowany, dwa dru
gie powstale z wyzszej woli, jako widome pami~tki 
pobytu w tern miejscu arcyksi~z~t Franciszka Karola 
i Karola Ludwika. Popiersie na ostatnim z tych po
mnikow umieszczone-: a odznaczac si~ maj~ce szcze-

1) Kuropatwq nazywaj~ mieszkancy galicyjskich nizin 
obywateli wiosek g6rskich. 

K!~GA SwU.TA Cz. I. R. vm. 
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g6lnem podobienstwem, wyszlo z pod dluta wspomnio
nego wyzej rzezbiarza-rolnika, nazwiskiem Kulach, 
pochodz~cego ze wsi Banskie pod No,vym Targiem. 

Dziedziczka zakopanskich d6br, przyjaci6lka Go
szczynskiego i Pola, kiedys r6za karpacka, dzis kr6-
lowa 1'atr6w, 1nieszka w Zakopane1n z ynem i dwie
ma c6rkami. W go ~cinnych j6j progach znalazlem 
urok najmilszego urozmaicenia. C6rka karpackicj 
r6iy jest istnie etere1n ducbowosci, ozywiaj~cym t~ 
ustrofi g6rsk~h tyle tan1 wyksztalccnia, a tyle kobie
cosci, tyle serca razem. Z prawdziw~ korzysci~ zwi
dzila celniejsze stolice Europy, a dzis bye godn~ c6r~ 
Tatr6w, to najwyzsza jcj duma; kto PolskfJ i jej g6ry 
kocha, rna prawo do jej sympatyi. Z Zakopanego od
bywalem moje gorskie pielgrzy1nki i cztery dni tu 
bawilen1. Po calodzicnnych wycieczkach, z upojonem 
sercem i rozmarzon~ \vracaj~c wyobrazni~, znajdo
walem zavlsze \V zakopanskin1 d'vorze wsp6lczucie 
dla swoich wrazen i zyw~ milosc pi~kna ojczystych 
stron. 'frzy niezapomniane wieczorY. sp~dzilem 
w ten1 towarzystwie. Gdy nieprzyst~pny dla mnie 
preferans zatrudni zielone stoliki, my wtedy otwiera
my okno 'v cudn~ noc lipco\"\~~, bujamy okiem po ta
trzai'lskich turniach, I)rzypominamy Pola, W arszaw~ 
mysl~ zaczepimy, a pi~kne te 1narzenia, jak przez 
brylantowy upust, przesiewa hoze dziewcz~ przez rze
wne melodye Chopina lub ognistc tarantelle Liszta .... 
Czy znacie Zacharyasic,vicza po,viesc Renata? mniej
sza o jej usterki, jest to obrazek pelen mlodzienczcj 
fantazyi.... Ot6z gdyby 1ni dano \V iyciu odtworzyc 
obrazek Renaty, zdaje mi si~ ze \V Zakopanem zna
la,zlbym 'viele i "'ielc ~'vietnych bar'v do odwzorowa
nia ducha tego dziewiczego, tatrzai1skiego idealu. 

Pierwszy dzien pos,vi~cilem ro kosznej dolinie 
Koscieliska. Ze switem puscilen1 si~ w drog~, w to
warzystwie zwawego i gadatliwego g6rala. Nie obce 
warn s~ Koscieliska, nietylko z naz,vy swojej, ale i 
z cudnego poematu Goszczyll.skiego. W chodzilem 
w t~ dolin~ z mysl~, by trzezwem obejrzec j~ okiem, 
bo zdalo mi si~ ze obloczyste Seweryna slowa az do 
egzaltacyi w idealizm j~ spowily. Ale pr6zne to bylo 
targnienie si~ moje: }{ilkodniowy chl6d i deszcz nie 
zdolal ostudzic mnie ai do zimnej refleksyi i szal poe
zyi uni6sl mnie z sob~, racyonalizm zaton~l na dnie 
Dunajca, a duch ze slep~ wiar~ przylgn~l do ideal6w 
wieszcza. Oko nie wystarcza w tatrzanskiej podr6zy, 
ani go najwyborniejsza nie uzbroi luneta; innych tu 
trzeba skrzydel, inn ego widzenia: wyobrazni, uczucia 
i zapalu. To nie zmateryalizowana wycieczka po 
wygodnych Niemczech; Tatry, to obraz wiecznego 
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boju natury, to skarbiec, ot\vieraj~cy si~ tylko na za- fnie przez lud Organanzi zwane, a w kraw~dzi b3jze 
kl~cic znojnyc-h trnd6'v i ch~tnych po 'wi~cen . skaly u same go szczytu przebity otw6r zwie si~ Zho
. . ·Pioniny s~ niby przygrywk~, \vysnut~ z tychic sa- fjeckq dziurq. Nieopodalzt~d drugie, najobfit ze i naj
mych te1nat6w, na jal{ie w Koscicliskach natura wiel- cickawsze zrodlo Czarnego Dunajca. Z pod nizko 
k~ odgry,va fantazy~. I tu jest dolina, i tu skaliste wydr~zonej turni 'vybija odrazu obfity strumien; prze
sciany, i tu Dunajca 'vody; ale tn juz 'viclmozniej za bieg!szy mal~ przestrzen, znika w skale i nieopodal 
rozlcglosci~ clolina, kolo ·alnc brzez~ j~ turnie, a w gl~ - znowu 'vyply,va. MiJ:y ten ust~p doliny zczeg6ln~ 
bi plyni.c w~zszy "rpra\vdzie, ale nieinniej bystry Czar- w~drowc6w z'vraca uwag~. Skala z pod kt6rej try
ny Dunajec. Dolina ]{OSCieliska jest jcdnyin z owych ska zr6dlo, jest jakby zywc album, pokrytc kilk~set 
uroczych, cieplych dolo- r6,vnin urodzajnych, jnk podpisa1ni. Dawno znajome nazwi ka \Yyczytywalem 
sandccka i no,votar~ka, gdzie '" zaci, zu turni buj- w tym splocie~ 'vi~c i sw6j listek do dobrcj dorzuci-
niej rozv~·ij a siEJ roslinno~c, z1vana 'v ludo,venl narze- !em kompanii. · 
czu uwrocienz. Na 'vst<Jpie cloliny 'vita ci~ sliczny, W chodzin1y \V no,vy ocldzial doliny, to 1nylnia. 
bujn6j zielonosci, lnbym pokoje1n tchn~cy }(rajo,vid, Na 'vst~pie zaraz, po lewej stronie .Dunajca, wita nas 
do n1arzell. i n1ilosci sposobi~cy. Tak sobie "'6wczas z kan1iennej po,va.ly skro1nny drewniany krzyz; na 
;wyobra~alcin w ·tgp do Chan1ouny, i .... Inylile1n si~ roztoczonych ran1ionach czytasz scrdcchny napis: 
najzupclniej. Cichy ten przecici, siclaukowy obraz ,I nic nad Boga" z dat~ 7 sierpnia 1S52 r. 'fu przed 
ci~gnic si~ tylko do da,vncj osady lc~ncj, gdzie urz~... laty stoczonc z turni glazy zabic mia.ly jaldcgos mly- . 
dzono teraz kilka do1nk6\v dla przyby,vuj~cych tu narza; naprzcci"~ krzyza za drog~ 'vznosi si~ jego 
corocznic os6b na rz~tyco\Y~ kuracy~ . Smutnie mogila, na kt6r~ kazdy przecl1odzien gal~zk~ painiEJci 

• 

brzlnia1a llli 'y uchu opo"·ie~c prZC'\YOclnika 0 losacb porzuci, i Z\VOlna rosnie kurhan. Ten krzyi zas po-
tej izdcbki, kt6ra dot~d jeszcze \vybitenl okne1n, jak- stawil zacny autor 1\iohorta, w czasie wycieczki ta
by cicn1nf! zrenic~, patrzy 'Y n1ajo"·~ dolin~. Zbro- trzan.~ldej, odbytej w liczncn1 ICrakowiun gronie. 
duia w · tej atmosfcrzc! to niepodobna, to jal\:ig l)Od- IColosalny i wielkosci~ ilnponuj~cy roztacza si~ 
szept fataliz1nu, jakis zly duch obcych stront ·· przedcn1n~ obraz! Na prawo 'vspanialy, swierkowym 

• 

Tu jui od <tania si<J przecl oldcn1 kraiua olbrzyn1ich las em otulouy \verch Ornok, na le,vo skaliste turuie 
turni. Dzi,vnie to "·iclkhn i ll1QZkiin "\VJ)]y,rcnl oddzia- Zar. v\TproL t zas przed okiem clolin~ i ]~rajobraz caly 
ay"ra . 'vidok i powiotrze gor na lll1odcgo dncba. Cu- Zaffiyka. ShCl'Oko-rozsiudla krolowa ty~h stron, Pyszna. 

· do,vna l)i~l\nosc natury w·ola na u ta lnodlit\Y(J u'vicl- Ogron1i1c l)laty ~nicgu, rozrzucone po calcj g6rze, 
bicnia, olbrzymia kolosalnosc skul uczy pokory przcd zdaj~ si~ bye l\r6lewsl\inl gronostajowy1n plaszczem. 
t\VOl'CZ~ rQk~' strOl11C scieiki, ur"·iska z })rzcpasci Po toku Py. znej trudn:t, lesist~ drog~ 'vyszedlem na 
wzy"raj~ do 'ralld, i tarn, za bialeini \rerchanli turni, slicznc hale g6rskie, Sn1reczyny i Ton1U.l10'\VO. 
jasnf! trud6'Y obiccuj~ nagrod~ . A gdy po raz pier- 1\Iilo 1ni byJ:o I)Owitac t~ zicleniej~c~, blog~ cisz~ i 
wszy ~vcdrzesz si\} na te 'vyzyny i lz~nv6n1 od "\vzru- pokoje1n n~c~cf1 oazQ. Juz i znuzcnic nickicdy przypo
szenia okicn1, z zyvv'icj bij~ce1u erccn1 spojrzyRz nu 1ninac ig zac~ynalo; wi<gc ze szczcr~ radosci~ ujrza
ten pi~kny Bozy s"·int pod t'YCllJi ~·topy, co ci go z 'Yoli {en1na })Olunic 'VZ110SZf1CY si~ skronlny f'Zala~ jucha
nicba ojczyzn~ z""ac wolno, to no,vyin zaren1 zagra ' so"', g·oscinnic 'vabi~cy do siehie lekldn1 slupem bl<J
"T tobie 1\:re.w, okrzyk 1Yydrze si<g z pier i, znik1a nie- l\itncgo <ly1nu. Cala luclnosc polany byla jeszcze 
smiulosc i tr,voga, innyn1 jestes czlo\Yi lden1, czary 'v g6rach, slof1ce wysoko, za kilka goclzin ledw·ie za
g6r now~ zd0byly ofiar~! · dzwonif!: dz,vonki 'vracaj~cych trz6d. 'V Rzala ie przy 

'fo pier'v ze zr6dlo Czarnego Dunajca! Dziwn~ rozpalonen1 ogni:5ku ujrzalem zdala tylko krz~tajf!:ce 
igrn ~·zl\:~ natury dwa strumienic z jcdnego · zr6dl~ si~ mlodc dzic\YCZEJ g6r .. kie, cicho za,vodz~ce sm~tn~ . . 
w przcci"'ne rozchodz~ Ri~ strony, by nizej poteni piosenk~. To ogien rozzarzy, to kociolka uojrzy, a po-
pol~czyc s"'e \vody. vV jak dzi,vnczne ksztalty ula.: te1n ~iadla n drz,vi z prz~dzhven1 . 

. ly si~ tc skalne massy! T~ brylEJ nazy,va lud Zbo- - Nicch b~dzie pochwalony, rzel\le1n, podchodz~c 
jeckim stole1n, a ta wysoko wystrzclona turnia, z za- ku szalasowi. · 
dartem czolcm, to SouJa. Od tego tniejsca dolina - Na :\vicki 'vieko"r' od1)arlo dzie,vcz~, ciekawie 
przybicra. naz,YQ Pisanej . . 'Iuz obok So~vy, 'vysoko po spogl~daj~c na przybysza. 
nad turniami, rozci~ga si~ rozlegla; polana z szalasem Zm~czony i spragniony, })rzychodz~ do \vas od-
juchas6w, Zastolenz zwana. Naprzechv turnie, tra- pocz~c i posilic si~ . 

• 

• 
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P'okrasnialo hoze dziewcz§. . . schronila. Oby ten duch poczciwy nigdy nie opuscil 
- A siadajciez. Podsun~la law~ i szybko pobie- twojej piersi. Izarzucilem jej na szy:j~ skromnykrzy

gla do chaty. Zaleclwiem spocz~l, ~r6cila r.ozjasniona ~yk, cz~stochowsk~pa1ni~tlr~. iegnan1 ci~ Marys! Izy
i obstawiaj~c mnie skro.mnemi, drewnianemi sprz~ta- wo wzruszo.ny, zwr6cilem si~ na polan~, gdzie sma
mi snieznej bialosci, zach~cala ocboczo a skromnie: cznym snem spoczywal zwawy n16j przewodnik . 

- To rz~tyca, napijcie si~, a tu mleko, 1 ser, i ko- - Wy nie p6jdziecie! zawola za n1n~ Marys. 
l'acz, com go wczoraj upiekla. - A to czemu? pytam zdziwiony. 

- Dzi~kuj~, dzi~kuj~ ci, zawolalem. A jakze ~i~ Bo zacze~acie na ojca, co jeno patrzec, jak t~ 
nazywac, !adne moje dziewcz~? w~zk~ pertni~ zsunie si~ do nas z turni, a za nim i 

- Marys, odrzek!a, mocno zaploniona. juchasy wr6c~ na polan~. . 
- Zk~dze przybylas tu Marys, z kim tu jestes . - Nie m.ogfJ; jeszcze przed wieczorem musz~ bye 

w szalasie? u stawu. Ale ja wr6c~. 
- My od Starej Bystrzycy, kolo Czarnego :punaj- . - Wr6cicie? wr6cicie? powtarzalo sm~tnie dzie

ca. Ojciec tu z juchasami; haj do tej turp.i nasze pa- _ wcz~, z pow~tpiewaniem potrz~saj~c glow~. Wyscie 
sniki. I wskazala ku Pysznej. z dui~go miasta, jak warn tu wierzyc? ·. 

- I nie s1nutno ci tak samej dlugie sp~dzac go- Daj~ ci slowo .ze wr6.c~, zape,vnilem. 
dziny w tym odludnym szalasie? ci~gn~lem dalej.... · No to jliZ wierz§, ale wr6ccie. · 

- A choc i smutno-to co? .... Poplacz.~, popla- W gl~bokiem milczeniu szedlen1 obok swego towa-
cz~, i jakos przejdzie .... a ino zawsze c68 boli do .rzysza. r ·en swiezy obr~zek g6rskiej prostoty dzi
swoich . ) . . A jak tam pi~knie u nas na dole, kolo wnie mnie uj~l i rozrze,vnil. W no we ~dzi~ki stroila 
Czarnego. Ale wy nie wiecie. I bystro zmierzyla mnie si~ w oc:zach moich tatrzanska przyroda; kazdy werch 
okiem; a po chwili, z w!asci'v~ g6ralom ciekawosci~, za- grozniejszy, kazdy rozd6l . milszym n1i si~ ~dawal. 
pytala nagle: A zk~dzescie wy? Anim si~ spostrzegl jak stan~lismy u celu wycieczki. 

- Z Warszawy. . Sliczny to," dziwn)'ln pokojen1 tchn~cy krajobraz. 
- Od W arsza"ry! od W arszawy! Slyszalam od Lsni~cy, przezroczy staw na Smreczynach, osiadl 

ojca. Oj to daleko, clalel{O . . . . A po co wy tu do w kotlinie g6r snieznych, s\vierkami utkanych, niby 
nas przyjechali? douala, ciekawie patrz~c. w oczy. olbrzy1nie zwierciad!o w bluszczowe oplecione ramy. 

- Zeby te pi~kne wasze g6ry zobaczyc, swiezem Trudno znalezc sposobniejsze do marzen miejsce. 
powietrzem odetchn~c, rzEJtycy si~ napic i z ,vami I jam uton¥ w zaclurnie; przewo~nik szanowal mil-
poga'\\r~dzic. · czenie swego towarzysza: 

- Abo to prawda? Pa.nicz sobie z biednych zar
tuje! I \;In§tnie pochylila gl6wk~. . 

- Nie , 1\1arys , odpar!em szczerze, ja ci m6-
WiEJ prawd~. Kocha1n wasze gory i g6rski lud i nie 
n1a1n innego celu, jak blizej go poznac i z nim si~ 

Bo j ego mysli 'v innych s wiatach to nih, 
Bo jego oko innih przestrze1i zn1icrza, 
Bo dusza, goni~c za \Vspomnien krain~, 
w uspione struny przeszlosci uderza ..... ·. . , . , . 

poprzyJazruc. :· 

• 

- Toscie wy dobrze zrobili I zowola dziewczEJ, Za dlugo jednak tr,valo milczenie n1oje dla gada- . 
uwaznie patrz~c mi 'v oczy. tli\vego g6rala, rzekl wi~c p6ig!osenJ: 

- J e ... zcze raz dzi~kuj~ ci Marys, rzeklem powsta- - Paniczu, slonce chow a siEJ za J->yszn~, a do sza-
j~c, dzi~kuj~ za tw~ goscinnosc. I spieszylen1 podac lasu daleko. . . . · 
jej drobne wynagrodzenie za doznane przyj~cie. Zbudzony z lubego snu, w kt6ry1n mysl moja tak 

Zy\1:o pokrasnialo dziewcz(J, · i smutnie spuschvszy dalek~ i mil~ oclbyla podr6z, niech~tnie pozegnalem 
oczy, nrilczalo, a po chwili z rzewn~ zapyta!a mnie · smreczynowy staw, n~c~cy mnie do siebie dziwnie 

.prostot~: sympatycznym dla duszy talizmanem. Upornemilcze-
- C6z 1ny wan1 zawinili, ze nas tak krzywdzicie? nie moje zniecierpliwilo ch~tnego do pogaclanki towa

Co w biednej chacie bylo, temesmy radzi; a wy nam rzysza. Nie wprz6d 'vszakze rozjasnilem czo!o, az 
placic chcecie? I rze,vnie zap!akala. mi b~ysn~ly zdala goscinne jakies ogniska. 

- Ja was krzywdzic, moja Marys? zawolalem. - Co to za ogien? zapytalem. 
Bronze mnie Boze! Szanuj~ t~ swi~t~ goscinnosci To polana na Tomariowie, odparl szybko g6-
cnot~~ co si~ s~adz z wielkiego swiata w wasze g6ry ral; juchasy juz wr6cili. . 

' 
• '( 19* • 
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W pol godziny stan~lem przed szalasem. 
- Oni przyszli! za"Tola Marys, klaszcz~c w r~ce; 

widzi ojcicc, oni nie sklamali, choc z wiclkicgo miasta. 
Gromada juchas6w, zalegaj~ca w kolo ogniska, oto

czyla mnie ciekawie, a z szalasu wyszedl ku n1nie 
wysoki, powazny g6ral, z wydatn61n, lysem czolem 
i rzadkicmi tylko koHn1ykan1i wlos6,v. 

- Niech b~clzie pochwalony, rzckl ~ godnosci~ 
podaj~c 1ni r~k~. Pan tu zdalel\:a, slyszfJ, w nasze 
przybylcs gory, a znajdziesz tu tylko bied~ i hied~, 
dodal z wcstcbnicnicin. Gdziez to Pan Bog dzisiaj 
prowadzi? 

- Ta1n z powroten1, "' dolin~ koscielisk~, od
parlein. 

- Dzis z po,vrote1n? togo chyba zaniechajcie. Tyl
ko patrzcc jak slonce zajdzie, a droga na d6l dluga, 
i pertnic a oblazy ella przybysz6w nicbezpieczne. Ot, 
jcsli wola, zostancie u nas, posihcic . i~ razem z na
Ini, i Sl{Ol'O swit, my Z bydle1n W gory, a 'YY podzie
cie w dolin~. 

- Wi~c zgoda, zostaj~. 
---- A to ~cic \VY dobrze po\\rieclzicli, tatku, za,vola 

Marys. 
- Ot pomysl zeby co byJo w kociolku dla goscia, 

odparl surowo ojcicc, i wnet znikla Marys. 
Cudnyz to ten \vidok zachodz~cego slonca \Y g6-

rach! Juz mrok o lania polan~, ale tc cienie mgl~ si~ 
rozply"raj~ \V \vyzszych warst,vach; t~nu jc ·zcze S\via
tlo walczy z mrokicn1, jeszcze \vyzej dzien, a bielej~
cekorony werch6w zloci, jak swoje pic ·zczochy, o ta
tni pro1nic11 zachodz~cego slof1ca. Z odkryten1 czo
lein cicho zm6,vili ·n1y 'vieczorn~ 1nodlit'"~· Nic chc~c 
tracic chwili tak uroczego \Yidoku, uzbroilc1n oko i 
z zaj~ciein sledzilem 1 zczeg6ly okalajf!cego lnnie 
krajobrazu. Pers1Jekty1va moja byln, c len1 szczeg61-
nego podzi\vu; z zachwyte1n i uwiclbicniem unosili 
si~ juchasy nad cudc1n zblizenia i u\vydatnienia pi~

kno~ci ich g6r. 
- To u was nh~1ua takich turni, coscie je do nas 

przyjechali ogl~dac? zapyta n1nie cicka,vie jeden z ju
cha86w. 

- Nie, moj bracic, takich turni \V Jnojej zie1ni nie 
rna. ~ i u na gory, ale rzadkie i niz ze; wsz~dzic 
zreszt~, jak okie1n zatoczysz, uprawne pola i ro-

• wn1ny. 
- rfo i blogoslawienstwoBoskie- nie brak warn 

chleba, ponuro szepn~l n1lody goral. 
- Nie bluznic, Franku! za,vola suro,vo })an To

masz Kita, powazny bacza tutejszych bali. Podzi~

kuj Bogu za twoje gory; daj~ ci sily i zdrowie, na 

halach masz pasz~ dla swoich owiec. I czeg6z ci 
trzeba? J cno pracuj uczci wie, a modl si~ szczerze. 

- 'fo }lrawda, ojcze Tomaszu, ze u nas zdrowo 
i razno, rzecze drugi z juchas6w; ale i to pono pra
wda, zc u nas ci~zko i bieda. Bo to widzi pan, my 
sobie tak 1n6wimy, ze w tych turniach, to koniec 
chleba, a pocz~tek vt'ody. 

- A paini~tacie ojcze, JJrzed trzetna laty, jaka 
to czarna godzina bylaw naszych reglach, jaka bie
da, jaki gl6d? Ja wtedy matk~ stracilem. 

-- Mnie siostra nn1arla. 
- rrak, Inoje dzieci, rzecze ze lz~ w oku p. Kita, 

ci~zko nas B6g nawidzil ~ ale niech si~ dzieje wola 
jego swi~ta. Toe teraz za to niezle s~ pasniki, a ko
mu na zim~ zapasu nie starczy, to go fabryka wy
zywi. 

- Oj gdyby nie te fabryki w Zakopancm, ci~zko
by nam bylo, ci~zko! 

- Alez nie wszyscy w fabrykach zakopanskich 
zaro bek znalezc mozecie. J akze wi~c radz~ so bie 
iuni, gdy pasza i zboze dla zwierz~t i ludzi nie wy
starczy? 

- Ha! jako mozna: furmank~,kosb~, wyrabianiem 
lasu, palcnicm w~gla, splawianiem t~atew, jak B6g 
da; byle w czarn~ godzin~ nie popasc w r~ce zydo w
skie, jal{ nic jeden brat za Nowym Targiem. 

-- A \Yam, ojcze Tomaszu, jakzc si~ powodzi 
na halach? zapytalem. 

• 
- Otjak widzicie. Trun u mnie na dole w starej 

Bukowinic sila jest porz~clnych idose zasobnych gaz
d6w, gospodarzy po \vaszemu; wszystkie wi~c trzo
dy i ~tada razem tu p~dzaj~, a ja iln juz od lat da
\vnych jc.:te1n tutaj bacz~. 

- To tak 11iby po \Vaszemu ojciec, pan, objasnil 
jucbas. 

- Choc tu i koni i jaloszek znajdziecic u nas 
dosyc, ale juz to nic nie dor6\vna poczciwej naszej 
owcy gorski6j~ co i wyzywi mlekiem i rz~tyc~, a wel
D~ odziej i bczpieczna has a po szczotac!t i sternzinach. 

- J akicz to miejsca tak nazyw·acic? zapytalem. 
- zc:otg, paniczku, rzekl z t:tsmiechem pan To-

rna z., to san1e koniu zczki \Yercho'v na turni, a 
ster1niny, to te strome spadki. Ale \vraca1n do rze
czy. Czy \viecie ze jedna owca daje nam rocznie wi~
cej siedmiu rei1skich dochodu? U was to tam wszyst
ko inaczej; prawda paniczu? 

- U nas inaczej , oj prawda bracia ze inaczej 
u nas; ale nie zazdrosccie, bo i do chaty tamtego 
wiesniaka nieraz blada twarz n~dzy 11a I>rzedn6wku 

• zaJrzy. 
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- Wyscie z Warszawy? zagadnie pan Tomasz, za
myslaj~c si~. Nie bylem tam nigdy, alem si~ na
sluchal o tern waszem miescie. Mia:tem dw6ch bra
ci ciotecznycb, obydwa tam s~ u was. 

- Na wsi? zapytalem. 
- Nie, jed en ksi~dzem, jest pro boszczen1 pod ~~-

czyc~, drugi s~dzi~, podobno w Warszawie. 
- Nazywaj~ si~? 
Dose naturalny przypadek zrz~dzil, ze znani 1ni 

byli obydwaj bracia; jeden, juz zmarly, byl probo
szczem w T ., drugi, takZe juz dzis niezyj~cy, byl s~
dzi~ appellacyjnym w W arszawie. 

- To oni znaj~ stryj6w? krzykn~la radosuie Ma
rys. A czy zdrowi, zonaci, mai~ dzieci? 

-- Mlodszy brat, co tam u was jest s~dzi~, l)rze
rwie p. Tomasz, byl tu przed roldem. Biedaczysko, 
co jemu po vtszystkiem, kiedy zclt·o,vie z1narnowal? 

Przez trzy miesi~cc pil u mnic rz~tyc~; ale to juz 
umarlemu kadzidlo. Nie zazdroszcz~ ja mu tam ho
nor6w. Daj 1nu tylko Panie Bozc zdrowie! 

- J aka to ta mow a u nich w tej W arsza,vie, 
lvyr,vie si~ dzi"ruj~c Marys. U nas to tak gadaj~, 
jakby kamyki micli "r us tach, au nich to tak sliczniu
sienko, kazde sl6wko niby pcreleczka. Tatus, po
proscie, niech oni co powiedz~ o W arszawie, jaki to 
tam u nicb obyczaj, jakie chlo11aki, a jakie dziew
cz~ta. 

- Powiedzcie! powiedzcicl zagwarzyla cickawa 
gromada juchas6w. 

I nie bylo rady: si~gn~lem pan1i~ci~ po rodzinne 
wspomnienia i 'vysnulem opowiesc o naszy1n ludzie, 
o jego cnotach i slabosci, o naszem we elu i na
szych nadziejach, o naszej pracy i o naszych lzach. 

P6zno w noc trwaly te rozho,vory, az wreszcie 
i ogien przygasl, i cisza zalegla na polanie. 

Skoro swit ozywila si~ polana. Na haslo baczy, 
pana rromasza, wszystko sian~lo uanogacb; wsp6ln~ 
modlitw~ powitalismy wschodz11ce slonce, a potem 
jui mlekiem wypilisn1y strzemienncgo, i dalej w drog~. 

I znowu przekonalem si~ jak dobrze sluchac star
szych. Mial pan 1,omasz racy~, zatrzymuj~c mnie 
wczoraj na nocleg. Zyskalem tytn sp0sobem na cza
sie i inn~ juz drog~ spuscile1n sie w do lin~. Tu tez 
wlasciwie dopiero zacz~la si~ prawdzi,vie awanturni
cza po skalach i kamieniach przeprawa. Grapami, 
czyli "'~zkim grzebieniem wi~z~cym turnic, dostali
smy si~ do lasu, a zt~d juz wdrapalem si~ na wierzch 
Zar. Rozleglosc krajobrazu zamykaj~ wyzsze turnie, 
lancucbem biegn~ce w kolo. Juz tu spotkalem si~ ze 
zlodowacialemi snieg ami, kamiennej twardosci; po 

ich grzbiecie w przclazie g6rskim zsun~lismy si~ na 
nizsze turnie, zk~djuz kamienisty1n szlakiem spusci
lismy si~ do groty Saturnus, w j~zyku ludowy1n Zbo-
jeckq zwancj. Pyszne to, fantastycznc zjawisko g6r
skie: w~zka stosunkowo rozpadlina w kolosalnych 
turniach, a dzikosc taka, jakby tu nigdy ludzka nie 
postala noga. Niewie1n jaki jest pocz~tek nazwy Sa
turnusa, ale to wiem ze instynkt ludo,vy trafnh3j da
leko t~ grot~ zb6jeck~ nazwal. Taka tu cisza, taki 
chl6d grobowy,.. tylko echo podaje sobie odglos 
kamieni i skal, odry,vaj~cych si~ co chwila i mnoz~
cych ruchliw~ podstaw~ przesmyku, zmyt~ i zoran~ 
przez g6rskie potoki. Mil~ prawie ei~gnie si~ ta gro
ta, smutnie swiec~ca nag~ dzikosci~, odarta niszcz~co 
pracuj~cemi silami przyrody. Z wiorst~ przeszedlem 
t~ grot~, ale mi ci~zko by :to na sercu; zat~skniletn za 
Bozym swiatem, za nie bern, za slof1ccm, za zieleni~. 
Bocznemi wi~c szczelinami przedarlem si~ jakby do 
oazy w rozkoszn~ do lin~ koscielisk~ i przed wieczo
rem wr6cilem do Zakopanego. 

Tyle m6wiono mi o zrodlach Bialcgo Dunajca, ze 
nazajutrz raniutko, sam ty lko, puscilem si~ \V g6r~ 
brzeg6w, szukac jego zr6del. Pelna to poetycznego 
urozmaicenia droga: skaliste urwiska, brzez~ce ko
ryto Dunajca g~stym zarosle lasem, co chwila utru
dniaj~ przyst~p; co ch,vila tracisz z oczu potok, i wnet 
znowu odszukujesz go 'v slad glosnego szumu, z ja
kim ta wspaniala l\atarakta tam w niziny az do wio
ski Bialy Dunajec spada. Samotnosc podnosila jeszcze 
urok, odkrywaj~c co chwila now~ przed okiem taje
mnic~. J uz nie id~ dol em ponad korytem; puscile1n 
si~ wzdluz poclartych skal, pi~trz ~cych si~ po o bu 
Stronach rzeki. Szum wzmaga si~, przedzieram si~ 
przez g~stwin~ lesn~, chwytam silnie jodlowy pieft 
i ciekawy wzrok puszczam w nizin~. Okrzyk zachwy
tu wydarl si~ z piersi. 0 kilka krok6w odemnie wy
pada ze skalnego lona olbrzymia, biala wst~ga, i bry
lantuj~c w tysi~ce rozpryslych l{ro pli, spada wielk~ 
kaskad~ w loiysko i twoxzy nagle })Otok, nad kt6rym 
zwieszalem si~ wsr6d gal~zi. Za ciasno 1ni bylo z tem 
upojenie1n w mojej samotnosci. I mnie ,nektar zy
wota wtenczas jest slodki, gdy z innemi dziel~."
wi~c jednym tchem rozgor~czko,vany, puscilem si~ 
do ludzi, do Zakopanego. 

Wlasnie cala rodzina pp. H. wybierala si~ do ko
sciola; ochoczo przyl~czylem si~. Tyle dzi~kczynnych 
modl6w ci~iylo mi na sercul 0 p6l mili odleglyjest 
kosciolek parafialny. Skromna to, drewniana budo
wla, nie artystycznie, na miejscu, r~k~ g6rali wznie
siona; ale tyle tam prostoty i poboznego ducha, ze 
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mysl hyzo biegla, modlitw~ do nieba niesiona., na 
skrzydlach tych spiew6w ch6ralnych, kt6rych czysta 
harmonia zdziwilaby i uradowala znawcze ucho Si
kor skiego lub Kolberga. Tylko dary dziedziczki, ja.k 
dzwony, organy. i inne aparata koscielne, tego juz ·s~ 

rodzaju, ze mog~ ozdobic nawet wspanialszy kosci6l, 
o czem ku chwale Bozej juz tutaj mysl~. W miejsco
wym proboszczu znalazlem najszacowniejszc, a coraz 
rzadsze przymioty wiejskich pleban6w: prostot~, czy
st~ wiar~ i ewangeliczne swiatlo. 

Po poludniu urz~dzono mil~ i nader urozmaico
n~ "''YCieczkta do zr6del Bialego Dunajca, kt6re juz 
z rana z takim powitalem zapalem. Jezeli wtedy ta 
bystrosc bialego potoku, w pieni~cych kaskadach to
cz~cego si~ z wyzyn, g~stym omszonych lasem, ta 
dziewicza dzikosc okolicy, przypominaly ulamek ame
rykanskiego pejzazu z pod pi6ra Longfellowa-to· te-

• 

• • 

wet skwar letni, utrudniaj~cy podr6z, zlagodnial, i rze
zwo, ochoczo po wodach i skalach mkn~lismy naprz6d, 
w g6r§ i w g6r~. Przed si6dm~ juz na pierwszym by
lem werchu. Jesli sama mysl zwidzenia Tatr6w bu
dzi otuch~ w n1lodej piersi., jesli sam aromat tutejsze- . 
go powietrza czaruje d"'Icha i m~zk~ budzi w nim od
wag~: to jeden rzut oka ze szczytu turni taki ci w ser
ce wleje zapal, zebys wszystkie niebezpieczenstwa i 
trwogi do walki wyzwal, byleby po jeden jeszcze listek 
takiej si~gn~c nagrody. 

Dot~d widzialem tylko pi~kne, malownicze Tatry, 
rajskie obrazy i natury cuda; ale o tej wielkosci, otym 
dzikim ogromie, o tej pot~dze Karpat jaka mi tu w o
czy zajrzala, przeczucia nawet nie mialem. W obra
zach Pola, mlodzieniec smialy na urwisku tatrzan
skiem, wodz~c okiem po turniach, wola w rozpaczy: 

raz, gdy si~ ozy,vil krajobraz, gdy u st6p katarakty Po co nnm nosic nasz~ n~dz~ w g6ry, 
Bialego Dunajca rozsiadlo si~ w n1alowniczem ugrup- , Zk~d wracac trzeba z zalem i t~sknot~? 
powaniu wcsole kolo mlodziezy, ze spiewem na us tach Bo czy si~ zmierzyc z cudami natury, · 
i puharami pieni~cego zdroju w dloni, teraz dzikosc Czy z ludem g6rskim i jego prostot~, 
obrazu przedzierzga si~ w sielankow~ harmoni~ rna- I duch i serce miary nie dotrzyma ..... 
lowidel W ateau. Co do mnie, szczerze przyznam, · 
ze zrodla Bialego Dunajca nieJ·6wnie silniejsze uczy- To chyba w l{oscieliskach tak marzyl mlodzieniec, 
nily na mnie 'vrazenie, niz zr6dla Czarnego, choc te bo w gl~bi Tatrow inny1n do niego m6wi natura glo
ostatni e n1aj~ za sob~ niezwykl~ oryginaJnosc. We- sem: do 'valki tan1 wzy,va, do bojo,v, do czyn6w! Tam 
dlug uswi~conej przez wi~kszosc turystow 1narszruty, natura nie uczy. jak bye nlaty1n, lecz do u;ielkosci 
i mnie radzono na dokof1czenie tatrzaf1 kiej podr6zy goscinca szukac kaze ..... . 
wyjechac z Zakopanego do Buko,viny, a z.tamt~d zro- Coraz '\Vi~cej n1artwicje dokola natura; unosz§ si~ 
bic '\vycieczk~ do ~forskiego Oka. Zrazu, rad nie rad, coraz \vyzcj za obr§b wegetacyi i zycia. Juz nawet 
przy~ta"ralcm na ten projcl{t, choc bolalen1 szczerze, liche O\vsy zostaly niiej, pastwi ka rzedniej~, zy
ze niekt6re nujcudniejsze \vla~nie tatrza11 ·kie \vidoki \viczntt tylko kosodrzewizna i karlowate, suchotnicze 
pozostanfb w takhn razie dla 1nnic ukrytf1 w gl~bi g6r S\vierki to"rarzysz~ mi jeszcze. I coraz smutniej do
tajetnnic~; gdy przeciez natr~cil .ktos 1ny~l o moino- kola. . . . J a na i llogodna przeszlosc za mn~, surowa 
sci dostania si~ do Morskiego 0 ka pieszo, przez wer- rzeczy,vistosc n1nic otacza, b6j i trud przcdemnq. Coraz 
chy rratr6,v, z zapale.m chwycileJn si(J tcgo projektu wyzszcgo samouznauia nabywa istnosc, jeste1n sam 
i wszelkie odraclzania nie skutko"'aly. Zaz~clale1n z sob~! 1\:ruche podpory jakie na1n stawia spolecznosc 
przc\votlnika, i sta,vil si~ dzielny, pi~kny g6ral, do- na kazdyn1 kroku, w odwet za zaprzedan~ jej naj
brze tu znany J ~clrzej J{rzeptow~ld, najzreczniejszy czystsz~ kre\v naszej S\vobody, podpory tc nikn~ tu; 
strzclcc }{arpacki, os\viadczaj~c zc lubo jcszcze w tym 1nam si~ oprzcc na sile wlasnego ducha, wlasnej wia
l~oku, <lla \Vczesnej pory, droga wcrchami przeby,van~ ry, a zan1iast \vszystkich piecyk6w i futer, wolno 
nie byla, przcbycby j~ jeduak moiua. Stau~lo "~i§c 'Yzi~c z sob~ jedn~ tylko i kierk~, 1nilosci Boga 
przy nowy1n projekcie. Serdccznie podzi~kowalem i ludzi. Biacla ten1u, kon1u ona na ogrzanie piersi 
za goscinnoBc i urozmaicenie w zakoptn1 kiln d'vorze nie starczy. 

• 

doznane, i n1niej troszcz~c si~ czy 1nnie kto o roman- Ostatnin1 1nilym obrazkie1n zyj~cy1n po tej stronie 
tyzn1 pos~dzi, clobrze zachowalen1 zer\vane u zr6del tatrzanskich szczytow, je~t pi~kny, wielki staw G~
Bialego Dunajca niezabudki. siennico\vy. Ponizej tego stawu, rozciaga si~ juz mart-

0 trzeciej z rana wyruszylem na upragnio,n~ i nie- wa kraina sniegu i skal; glucho dokola. Od wrzesnia 
z'\vyczajn~ 'vypraw~. Najcudniejsza sprzyja-la nam po- roku zcszlego nie przechodzili t~dy turysci. W gru
goda. Dawno tak jasne, bezmgliste nie byly Tatry; Na- 1 bej, snieznej zaslonie lezy przed nan1i otulony ol-
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brzym, to Zawrot. Przez t~ sniezn~ wyzyn~ wdrapac 
si~ Jnusiiny tam, do bielej~cego szczytu, gdzie jest 
przelom naszego tatrzanskiego laD. eucha. Wi~c w imi~ 
Boze naprz6d! Z energi~ toruje1ny sobie drog~ przez 
gladkic, zlodowaciale sniegu poklady, jakby Lot dru
gi strzeg~c Si(J wstecznego spojrzenia. 

Juz godzin~ prawie pracujemy, a dopiero w polo~ · 
wie stoku; jeszcze pol godziny, i oto juz widac szczyt 
werchu, nagrod~ naszyoh trud6w. Ochoczy przewo
dnik opo,viada mi mysliwskie swoje })rzygody i ust~

py z parlamentarskiego s'vego zawodu, gdy jako de
putowany g6rskich stron na sejmie austryackim za
siadal, jak brabia Stadion.. . . Jedno })Oslizgni~cie, 
i szalony1n p~de1n, po snieznej zan1icci, lee~ 'v gl~b' 
rozdartych turni. Zadymily si~ sniegi lawin~, posypa
ly si~ grade1n zerwane moim upadkicn1 kamienie, 
uderzatn glow~ o jak~s skal~, cal~ sil~ chwytam si~ 
urwiska i zdolalem si~sc na nien1. Dzi~kczynnie we-
stchn~lem ku niebu, sniegie1n utanlO\Valem uplyw 
krwi i razno spojrzalem w kolo siebie. Kilkaset stop. 
dzieli!o mnie od mego prze,Yodnika, a kilkadziesi~t 
stop ponii6j, skalna po,vala. Opatrzna wola zatrzymala 
mnie na urwisku, ponad ru1novviskami potrzaskanych 
ska1, zwanych tu 1-.ypa1ni. Znalazlszy, po blizszem 
opatrzeniu, ze 1)r6cz kilku pokaleczei1 ci~zszego nie 
ponioslen1 szwanku, dalem haslo przowodnikowi, kt6-
ry z trwog~ i przerazeniem zeszedl do 1nnie. Znuzo
ny krwi uplywem, "vytchnE1lem chwil~ 'v lodowej cze
lusci Illi~dzy scian~ turni a pokladem snieg6'\V. Trza
skaj~cy n1r6z febrycznie przej~l kosci, a tymczasem 
przcvvodnik wyr~bywal tropy, po kt6rych powt6rnie 
puscilem si~ na Zawrot. Choc oslabiony, szcz~sliwie 
w godzin~ stan~len1 u szczytu. Tu byla polo,va na
szej drogi. Z ob,vi~zan~ juz r~l\~ i glow~ ruszylen1 
dalej. Nic schmurzyl mi przeciez ton wypadek pogo-
dy hun1oru ~ serdecznego zaj~cia dla widzianych 
obraz6w. Na szczycie Zawrotu roztoczyl si~ przed 
okiem mojem majestatyczny ·widok calego tatrzan
skiego pai1stwa, "'szystkie jego zjawiska i dziwy. Wy
datn~ charakterystyk~ odkreslaly si~ dokola coraz 
wyzej paRy roslinnosci. Tam~ dole, na plaskiej wynio
slosci Podhala, na poziomie 1125 stop rozeslaly si~ 
cztery tatrzaf1skie doliny, zroszone Vtrodan1i Dunajca, 
Popradu, Ora,vy i W agi. Na tysi~c stop wyiej przy
pada dzial wodny mi~dzy orawsk~ i nowotarsk~, 
a jeszcze na 100 st6p dzial wodny mi~dzy liptowsk~ 
a spisk~ dolin~. Nizin~ Podhala zajmuj~ owocowe l~
ki, orne grunta. Na wysokosci 2000 st6p wypada gra
nica powszechnej uprawy, rozpoczynaj~ si~ lasy liscia
ste i koncz~ zimowe ludzi mieszkania. 

G~stemi obsza.rami szpilkowych las6w podnosimy 
si~ w krain~ 'l'egli, ojczyzn~ najlic~niejszych zr6dlisk. 
Caly ten pas, 2000 st6p szeroki, najezony jest tara
sami sosnowych, buko,vycb, jodlowych i swierk()wych 
lesistych wzg6rz6w, rzedniej~cych juz ku polnocy. 
Do polow.y tej krainy widac jeszcze gdzieniegdzie 
karlo,vaty owies, j~czmien i ziemniaki. 

W gl~bi ciemnych las6w wynurza si~ ku p6luocy 
rozlegla kraina past"risk: to hale, si~gaj~ce jeszcze 
za kres~ 6000 stop. Bujny n1ech skalny, kosodrze
\vina i rosliny halskie, to cala \Vegetacya tcj prze
strzeni. 

Od p6lnocnej granicy tego dzialu, jcdnolita 1nassa 
tatrzanska rozszczepia si~ na liczne werchy, 'vystrze
laj~ce \V niebo nag~ i dzik~ krain'1 tu1·ni, jcszczc na 
1500 st6p przeszlo. ,.fu juz i zie1ni, i rosliu, i wody 
nie stalo, widac tylko mchy i liszajce. 

Droga od G~siennicowego do Pi~ciu sta,v6w jest 
dose utrudzaj~ca i \vymaga pe,vnego oswojcnia z g6-
raini. I(to nje1na odwagi lub ch~ci skakac kilka go
dzin po kamicniach i skalach, lulJ kto cierpi zawrot 
na wynioslosciacll, temu nie radz~ puszczac siEJ w t~ 
drog~. Jestto przeciez arcycieka,ve studiutn Tatr6w 
i wlasci,vej ich natuTy. Ta nieuglaskana jeszcze clzi
kosc, charaktorystyczn~ ich cech~ stano'\vi~ca, tu wla
snie tylko zbadan~ bye moze. Od G~siennicowego 
stawu, wyj~wszy jednej kozy g6rskicj, zadnego nie 
spotkalis1ny stworzenia, zadnego szalasu, zadnych 
trz6d. Dot~d w tatrzanskiej wycieczce nie <loznalem 
byl wlasci\vych trud6w, a tern mnh~j braku ph~rwszych 
potrzeb, kt6ry goscinna uprzejmosc \VSZ~(lzie usuwa
la; teraz dopi6ro ograniczyc si~ jui musialem na 'vla
snych zapasach i podobno nie po1nn~ wysmicnitszej 
uczty, jak zlamany z przewodnikien1 moim chleba 
kawal, w~dliny i oiywczy haust w6dki. 

Nader zajmuj~cym ust(Jpem wycieczki jest Pi~c sta
w6w, w blizl{it~j od siebie roztocz;onych odleglosci. Na 
jednymzc prawie co G~siennicowy sta'v polozone Sf! 
poziomie, ale na przeci \vnej stronie, po za werchami 
Tatr6w. Juz tu zn6w nieco ozywiac si~ zaczyna, zie
lonosc zaciera szar~ powlok~ skaln~, a na sk~pem 
jeszcze pastwisku ku niewymownej radosci spotkalem 
dwa g6rskie koniki. Nie mogle1n nacieszyc si~ temi 
zwiastunan1i blizkich mieszkai1 ludzkich. Roskoszny 
na mi~kkim mcb1l mielisn1y spoczynek w pi~knej do
linie Roztoku; naprzeciw dolina Buczynowo i wspa-
nialy werch Woloszyn. · 

Cala juz droga od PifJciu staw6w do Morskiego Oka 
pelna jest swieiosci, zieleni i urozmaicenia. N ajwy
godniejsza tez to cz~sc wycieczki i mog~ j~ nawet 

• 
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()dbywac kobiety, do g6rskich podr6zy nieco zaharto
wane. Malowniczo wiedzie droga po stokach, juz to 
bujnemi trawy, jui las em poroslych; ale pierwszy sza
~as juchas6w napotl{alem juz w dolinie do Morskiego 
Oka prowadzfbcej. Tu posilile1n si~ swiezem mlekiem 
i za kwadrans po kamienistej sciezce stan~lem u Mor
skiego Oka, o kt6rem juz tyle m6wiono i pisano. By-
la dopiero goclzina si6dma wieczorem, tu jednak slon
ce blizkie juz bylo zachodu; widzialem jak ostatnie 
krwawe, powl6czyste jego promienie padalyna wielk~ 
szyb~ w6d, zamkni~t~ w skalnej kotlinie na takiej wy
sokosci. Ale to juz nie cicha woda owych z raua 'vi
dzianych stawo"': tu ona wre, i szumi, i balwani si~, 
i wylewa ze swego lona obfity w dolin~ strumi2n. To 
co jedni zw~ Morsl{iem Okiem, drudzy cudem natury, 
przed tawia w istocie rzadkie zjawisko. J estto bo 
wiem wielki bassen czyli zrodlisko \VOdy, Z t~ tylko 
r6znic~, ze nie ukryte w ziemi, ale ot,varte. Hydro
grafia uwazaMorskie Oko zajezioro halskie, powsta
le ze stopionych sniegow i w6d zr6dlowych, jakie za
laly rozwarte mi~dzy turniami kotliny. Wszystkie te 
wodozbiory, a licz~ ich w og6le 27, poloione s~ na 
wynios!osci 5000 st6p. 

W oda z Morskiego Oka odmienn~ jest zupeluie od 
czystej wody staw6,v, rna ona pewn~ gorycz. ~fimo 
nieslychanego znuzenia, odbylem na trat\vie prze
jazdik~ po Morskie1n Oku, a plon~ce na brzegu ogni-
sko, otoczone fantastycznemi postacia1ni g6rali, odbi
jalo na tle tatrzaf1skich skal ponury1n jakims, krwa
wynl, dziko-pi~kny1n bla kiem. Mimowolnie przypo
mnialy mi i~ karpackie opryszki, a tern zludniejsze 
bylo podobienstwo, gdy junackie rozlegly SiEd Spiewy 
i echo dziesi§Cl{rotnie podalo sobie odbicie g6rskie
go strza~u. 

Noc sp~dzilem w szalasie nad Morskiem Okiem. 
Dach zupelnie przez wiatry byl zerwany, zimno przej
muj~ce: \Vi~c rozpalono ognisko, v.r kolo kt6rego legli I 
g6rale z poblizkiego szalasu ..... 

I 

• 
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Dla dopelnienia w~tka wrazen, rano ze zmrokiem 
jeszcze wybralem siEd dalej 'v gory do Czarnego je
ziora i nad jcgo brzegiem wschodz~ce powitalem 
slonce. Dzi wna to jednak sprzecznosc: uroczysty 
wsch6d slonca-i ten grozny krajobraz, smutniejszy 
daleko jak Morskie Oko, istna zb6jecka siedziba. Ta
khn pejzazon1 tylko blady ksiEdzyc przyswiecac powi
nien; to w moich oczach wlasciwsze stokroc miejsce 
niz ~ysa g6ra na, siedlisko czarownic. 

~ 

I to juz ostatni wzorek z teki tatrzanskich moich 
wspomnien. l{amienistym szlakiem spuscilem si~ juz 
zt~d wprost do Bukowiny, a ztamtf!d we trzy go
dziny stan~lem znowu w Nowym Targu, by przez My
slenice i Wieliczk~ do Krakowa wr6cic. Dwie drogie 
z wycieczki mojej unioslem pami~tki: poczucie pifJkna 
natury g6rskiej, jakiem Bog ojczyzn~ naszfJ ublogo
slawil i wdzi~czn~ pami~c tych ludzi i tych progow, 
co mnie utwierdzily v,r milosci i wierze. Zcgnaj~c ta
trzanski swiat, mimo wiedzy prawie wt6rzyly usta 
slow om zacnego p. Wine entego: 

Chociaz to zycie idzie po grudzie, 
Jak mi B6g mily, niezli s~ ludzie! 
Ten temu swat, ten temu brat, 
A juz dobremu, to kaZdy rad! 

Wol~ ja, wol~ zyc w malem kole, 
Gdzie wszystko wlasne, choc niby ciasne. 
Ten temu swat, ten temu brat, 
A kazdy k~cik-to caly swiat! 

Co \V swiecie zzi~blo, co ordzewieje, 
Tam si~ odswieia, tan1 sifJ rozgrzeje; 
Bo ten mi swat, bo 6w rui brat, 
Zycie jak ml:odosc, serce jak kwiat! 

A gdy zn6w czlowi ek sily nabierze, 
I 'tV swiat Si(J rzuca, to w do brej wierze; 
Kazdy mu swat, kazdy mu brat, 
I wszystek bozy jest jego swiat! 
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WYN ALAZEK TELESKOPlJ . 

• 

Saln. ol)scrwacyjnn gwiuzuarni pnryzkicj. 

Jedno z najwazniejszych odkryc wiel\6w nowozyt
nych, btJd~ce kluczem co roztworzyl przed nami taj
nlki nieba i 'v zech-swiata, wynalazek teleskopu, przy
padkiem podobno zrobiony zostal przez dzieci. Po
wiarlaj~ ze okolo r. 1590 dziatki Zacharyasza Jan
~ en'a, fabrykanta okular6w w Middelburgu \V Hollan
dyi, (o kt6rym 'vzmiankowalismy niedawno warty
kule o 1nikroskopach), bawily si~ soczewkami sz1{la
nemi, kt6rych ojciec znaczny mial zapas. Jcdno z nich, 
trzymaj~c przypadkiem dwie socze"rki na linii pro
stej, w pewneu1 od siebie oddaleniu, spojrzalo przez 
nie ku krzyzowi s~siedniej wiezy, kt6ry przedstawil 
i~ jego oczom znacznie powi~kszonym i zblizony1n. 

Zdziwione dzieci~ powiedzialo o ten1 rodzenstwu, do
~hviadczenie zostalo powt6rzone, a ojciec, dowiedzia
wszy si~ o wszystkiem, obr6cic je potrafil na korzysc 
nauki. Tym sposobem, jak niesie podanie, dokona
ny zostal wynalazek teleskopu i opartego na tychie 
samych zasadach 1nikroskopu, wynalazck tak nie
zmiernej donioslosci i tak niespodzic"wany, ze slynny 
Huyghens, kt6ry p6zniej znacznie go udoskonali:l, 

Kst~GA S\VIATA.. Cz. I. R. VIII. 

• 

wyrzekl w ty1n przedmiocie: , Gdyby byl na s'viecie 
czlowiek co san1~ sil~ rozmyslania i na pod ta,vie 
pewnik6w nauko,vych zdolalby zlozyc podobne narz~
dzie, uznalbym go za is tot~ pra,vie nadziemskf!." 

W szelako kr6tka ta history a \vynalazku teleskopu 
nic jest dostatecznie udowodnion~; kilka bowiem os6 b 
dobija si~ w tym wzgl~dzie o zaszczyt pier,vszenst,va . 
i niewiadomo dotycbczas komu on slusznie przyna
lezy. Przyczyn~ tcj rucpewnosci jest zape,vne taje
Jrulica jal\Q: w pocz~tku pokrywano wynalazek daleko
widz6w czyli przeziernik6w, kt6re obracane bye mia
ly na cele wyl~cznie 'vojenne. Zaledwo jednak 'vi esc 
o tern now61n odkryciu rozeszla si~ po Europie, zna
lezli si~ zaraz ludzie co odgadli konstrukcy~ narz~
dzia i wyrabiac je zacz~li. Byly to naturalnie dale
kowidze slabo tylko po,vi~kszaj~cc i uzywano ich zra
zu tylko do spogl~dania na przedmioty zie1nskie; lecz 
podnioslej ze u1nysly juz wtedy marzyc zacz~ly o za
stosowaniu ich do badania cial niebieskicb. Pierwszy 
teleskop !lasluguj~cy na nazw~ narz~dzia astronomi
cznego zbudowal slynny Galileusz (ur. 1564 t 1642). 

20 
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Jui r. 1610 spostrzegl on przezen gory i doliny na 
ksi~zycu, plamy sloneczne i jch poruszenia, mn6stwo 
nie,vidzialnych gole1n okie1n g1viazd stalych, ksi(Jzy
ce jowiszowe i dziwny ksztalt Saturna, lecz nie zdo
lal jeszcze odr6znic jego pierscienia. Wiadomosc 
o odkryciach badacza \Vloskiego najwifJl{sze obudzila 
zaj~cic i ze,vsz~cl sci~gala tlu1ny ciekawych, pragn~
cych o tern wszystkicm naocznie si(J })rzekonac. Przez 
lat trzydziesci wielki Galileusz, kt6ry pierwszy roz
szerzyl zakres nauki nieboznawst\va, otaczany byl 
czci~ i uwielbieniem \vszystkich 1nilosnik6\v oswiaty. 
Dopiero na lat ldlka przed sn1ierci~ bez\vstydna cie
nlnota rozpoczEJla 11iegodne przesladowanie szano
wnego starca, ina ha1ib<a ludzko~ci ten co rozniecil: 
swiatlo w niejed1u~j gal(Jzi wiedzy, 'v cie1nnosciach 
s~unotnego -vvi~zienia dni swoje zakof1czyl. 

Dawniejsze da
lekowidzc holen
U.crskie urz~dzone 
byly \V S }) 0 S 6 b 
::;zczegolny, albo
\vicin szkl:a oczne 
stanowila \V nich 
soczewka wklEJsla . . 
:Nie zastunawiaj~c 
si§ atoli nad ich 
bud ow~, p r z e j
dzicn1y zaraz do 
uzy,.vanych o be
cnie narz(Jdzi. Tc
orya dalekowidza 
'v gl6\vnych S\Yych 
zasadach jest ta 
~an1a, co teorya 
nukro kopu (kt6- . 
r~ \vyloiyli81ny ob-

• szern1e w poprze-

• 

• 
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dziu s~ stale osadzone, zsuwanie przeto i rozsu\Ya
nie n1a tylko na celu przyblizanie lub oddalanie szl{la 
przedmioto\vego. N astawianie taldc jest niez b~dne, 
z po'\"\rodu ze obraz przedmiot6w odclalonych pada da
lej za szklc1n przed1niotowe.m jak blizkich i ze nie 
wszyscy ludzie jednakowe maj~ oczy. Dalekowidze 
takie nazy,vaj~ siEJ ziemskiemi. Dalekowidze astro
nomiczne czyli uiebiesl<ie 1naj~ o je<ln(J soczewk~ 

mnicj i dlatego przcdmioty odbijajft si~ \V nich od\vro
tnie, cow obserwacyacb tego rodzaju jest rzecz~ obo
j(Jtn~; zyskuje si~ zas przez to na jasno' ci, bo i naj
doskonal ·za soczew ka nie przepuszcza \V ·zystkich 
pron1ieni 8\viatla. . 

Wiclkie dalckowiclze czyli teleskopy, spoczywajt!ce 
na oddzielnych pods taw ach, nazywan1y 1'efi·aktoraJui, 
gdy si~ skl'adaj~ z san1ych soczewek; 1'eflektorarni 

• • • . . 
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zas, gdy zamiast 
s z k l a przecbnio
towego, opatrzone 
s~ w zwierciadlo 
Inetalo,ve. Osta
tnie z tych na
rz~dzi wynalnzl \V 

kof1cu XVII \Vie
ku ksi~dz GuichL 

; . Urz~dzenic i c h 
by\va roz1naite \V 

szc.zeg6lach, cho
ciaz w glownych 
zasadach 11111 i e j 
wi~cej je<lnost~jne . 

dnin1 artyl\ule ) , 
z t~ tylko r6inic~, 
i e przez o. tatni 
patrzy1ny bezpo
srednio 11 a Sa Ill 

przedn1iot, przez 

• . . T clcskop H crschln . 

Wielki t e I e
s k o p Herschla, 
najlcpszy i naj
wi(Jkszy s \V e go 
czasu, Inia1 czter
dziesci st6p dlu
gosci, 5 stop ~re
dnicy i wazyl 4000 
funt6w; lecz me
talowe Z\viercia
dlo jego wkr6tce 

pier,vszy za~ bada1ny mikroskopijnic nie 1n·zcdn1iot, 
lccz o braz jego, odbity na zkle przecln1ioto,ven1. Mozna
by wi§c po,vicdzicc ze dalekowidz jest narz~dzien1 zlozo
nen1 z ka1nery obskury czyli cien1ni optycznej i z mikro· 
sl{opu. J ezcli od~rubujemy cz~sc jego wyzsz~, otrzy
ln~uny prawdzi,vy n1ikroskop, ito ten1 lepszy, im le
pszy jest dalcko,vidz. W szystlde szkla \V te1n narz~-

' 

• 

pol(rylo . i~ snie
dzi~ i dlatego okazal si(J niedogodny1n w uiyciu. vV naj
no"rszych czasach bogaty Anglik, lord Ros e, \vysta
\Vil teleslrop 1naj~cy szesc st6p srednicy i 11iCrO\Vllie 
jeszcze silniej powi§kszaj~cy od telesl\opu Iler ·chla. 
Ze . narz~dzia tak ogromnych rozmiar6\v S}Joczy\vac 
musz~ na un1yslnie ku temu zbudo\vanych IJOd .. ta
\Vach, ulat\viaj~cych dogodne nien1i kiero\vanie, rozn-

• 
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1nie i~ samo z siebie. Zal~czony tu (h·ze,voryt przed
stawia urz~dzenie podstawy telcskopu Herschht. 

Zobaczmy teraz jakiego rodzaju s~ poslugi odda
\Yane przez teleskopy astrono1niczne. W choclzimy na 
g1viazdarni~ czyli obserwatoryum w pi~kn~ noc ksi~
zyco\v~; niebo jest pogodne i czyste, ksi~zyc zbliza 
si~ do pierwsz~j s\vej kwadry, a gwiazdy blada,venl 
polyskuj~ swiatlen1. Spojrz1ny na ksi~zyc1 jako na 
na:jblizsze nas cialo niebieskie. Co za \vidok zachwy
caj~cy i 'vspanialy! Przy n1ierne1n juz powi~lc zeniu 
tarcza jego przedstawia si~ w swietle tak silnem, ze 
oko zniesc go nie moze. Rozpoznajcmy ,vyraznie za
rys y gor i bly zcz~ce ich wierzcholki, Iecz szczeg6-
iowe ich ksztalty pozostaj~ jeszcze ukryten1i. Uzyj
lny teraz znaczniejszego po\'\ri~kszenia. J ui wtedy 
szklo przcdmiotowe nie obejn1ie calej tarczy ksi~zy
ca, lccz cz~sc jej widzialna tern 'vyraznicj 1Ja1n si~ 
przedstawi. Z\vr6cmy narz~dzie naszc najedno zesku
pieil g6rzystych. Jakie r6zne1ni s~ gory ksi~zyco,ve 
od na. zych Alp szwajcarskich lub l{ordillcr6"r, z o
stremi, 'vyz~bionemi ich szczytami i J:agodnie zagl~
bioneini do1ina1ni! Tu na k i~iycu \Yidzien1y po "·i~
kszej cz~sci koli te waly, otaczaj~ce gl~bokic ,vld~
slosci, Z kt6rych Srodka Sterczy Z\Vykle pojedyncza 
g6ra ostrokr~gowa. Ciemniejsze miejsca po pra·wej 

Gdyby kto z czytclnik6·w zagadnq,lnas nie podzia
nie, czy k i~zyc je 't zamieszkany1n, IDtL ielibysn1y 
'vyznac .ic nauka nic poclaje dot~d srodk6w uclziele
nia na to pytanic stuno,vczej odpowicdzi i ze '\v~tpir 

nawet nalezy, aieby kiedykolwiek 'vynaleziono narz~
clzia dose silne, ku clostrzezeniu na jego po,vierzchni 

• 
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• Tarcza ksi ~zyqa .. 

• 

stronie tych wal6w (bo swiatlo sloneczne pada z le-
wej), s~ cieniem ich, kt6rego wielkosc sluzy astrono- istot .iyj~cych. Naj1nniQjsze rn~zed1nioty jakie za pu· 
1110111 do z1nierzenia ich wysokosci. Rachuba okazala moe~ terazniejszych teleskop6w rozr6znic zrlola1ny 
ze niektore z g6r ksi~zycowych dochodz~ wysokosci na ksi~zycn, n1usz~ miec 4-6000 st6p dlugosci, przy 
12-16000 stop. odpo"riedniej 'vysokosci. N ad to cal a natura tego cia-

Podobnych g6rokr~gow naliczono juz na ksi~zycu la niebieskiego zupelnie jest odmienn~ od zie1nsldej, 
przcszlo tysi~c, a "' niekt6rych n1iejscach ilosc ich a wi~c i przypuszczalni jego mieszkai1cy calkicn1 od 
jest tak \vielka, ze t\vorz~ jal\by po"·lok~ konl6rko- nas roznicby si~ musieli. Wszak na ksi~zycn nie 
'vat~. Wi~ksz~ jeszcze jest liczba Inalycb krater6w, dostrzegamy ani sladu wody, atmosfery, chmur i in
kt6rych przez miernej nawet sily telesl\op 811ostrzed~ nych nieodzownych warunkow bytu zien1sldego. Lecz 
mozna do 20,000. Obok tych okolic g6rzystycb, znaj- p~rzuCmy ksi~Zyc, aby si~ przypatrzM innym jeszcze· 
clujemy r6\vniny poprzerzynane prostemi lub slabo cialon1 niebiesldin. 
tylko zakrzywionemi grzbietami. Przedstawiaj~ si~ Oto 'v czerwona"rem S\vietle blyszczy Mars, n~i- ·· 
one w swietle nieco ciemniejszem, i rozroznic je mo- blizszy Sf1siad naszej ziemi w przest\\rorze niebie~ khu 
zna goh~m okiem. Przez dlugi czas r6wniny te uwa- i z wielu wzgl~d6w do niej podobny. Wiadon1o ze 
iano za 1norza, lecz bezzasadnosc tego mnic1nania od- podczas zilny lody nagro1nadzone pr~y biegunie ziein
dawna zostala udowodnion~. W og6lnosci \vyobrazen skim od,vr6conym od slonca obj~tosc sw~ znacznie 
i stosunk6w ziemskich nie naleiy przenosic na ksi~- po,vi~kszaj~ i ze gdybysmy na zie1ni~ patrzyc 1nog1i 
zyc, kt6rego przyroda calkie1n jest odmienn~. Do za- z ksi~zyca, snadnieby nam bylo poznac po silniej
gadkowych zjawisk spostrzeganych na tarczy ksi~iy- szyn1 oclblasku kt6ry biegun n1a zimca. Podobne zja
co"~ej nalez~ jeszcze "'~zkie i gl~bokie, jak si~ zdaje, ,visko za pomoc~ dobrej lunety spo~trzedz mozen1y 
bruzdy, krzyzui~ce si~ w r6znych lderunkach. Czem i na lt'Iarsie. I jego tcz bieguny kolejno zwracaj~ si~ 
s~ te bruzdy, dotychcza~ z pewnosci~ nie,viadomo; ku slo1l.cu, lub od uiego odwracaj~; w pier\vs~yln 
mylnie jednak niekt6rzy uwa.Zali je za rz8ki, lub na-1 przypadku Swiatlo ich siabnie, w drngim wzmaga sig 
wet za drogi bite. I coraz bardzh~j i zbliza ku r6\vnikowi. Przyczyn~ tego 

. 
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s~ zape,vne, jak na ziemi, massy topniej~cych lub no
\VO tworz~cych Si~ lod6w i snieg6w. 
Pomi~dzy Marsem i pot~znyn1 Jowiszcm teleskop 

\V ostatnich kilkudziesi~ciu latach najliczniejsze po
czynil odkrycia. Oddawna juz astronomo\vie domy
slali si~, ze z powodu wielkh3j od siebic odleglosci 
tych d\v6ch planet, znajdowac si~ musz~ mi~dzy nie
mi inne jeszcze ciala niebieskie. Istotnie tez w pier
wszej nocy biez~ccgo stulccia (1 stycznia 1801) J 6-
zef Piazzi \V Palermo oclkryl planet~ Ceres, w tern 
\vlasnie oddaleniu od slonca, w jakiem przypuszczano 
jej istnienie. W nast~pnych latach odkryto w tejze 
. an1ej przcstrzeni J\ill{a jeszcze drobnych planet czyli 
asteroid, a obecnie liczba ich wynosi juz 54. 

J ezeli tcraz zwr6chny teleskop na Jozoisra, to uj
rzynly go w postaci ogromnej kuli, pokrytej bruna
tno-szareJni smugami i pla1nami, szeg6lni6j w srodku 
i J)rzy biegunach. IJlan1y te licznym podlegaj~ zmia
non1, zja,viaj~ si~, przcistaczaj~ i znikaj~, ust~puj~c 
1niejsca innytn. Cztcry ksi~zyce, \vidzialne przez sla
be na"ret lunety, to"'arzysz~ Jo"riszowi i oswiecaj~ 
kl'6tkie jego noce; m6wimy kr6tlde, gdyz planeta ta 
potrzebuje niespelna dzicsi~ciu godzin do obrotu oko
lo swej osi. Liczba zacmie11 sionecznych i ksi~zyco
'vych 'vynosi na Jo,viszu rocznie okolo 4400, a wszy
stkie .. te zjawiska

1 
za pornoc~ dobrych tclcskop6w sle

uzic moicmy W ich przebiegu, i widziemy \Vyraznie 
cieii ksi~zyc6w, naksztalt czarnej chn1ury przesu\va
j~cy si§ po tarczy planety. Rok jo\viszo,vy r6wna si~ 
pra,vie d\vunastu latom ziemskim. 

Lecz przejdzmy do nast~pnego 'v na~ zym systemie 
slonecznym ciala, do Saturna. Przez dlugi czas nic 
,vi~cej o nin1 nie wiedziano, jak tylko zc jest plane
t~ pierwszej wielkosci. Z 'vynalezieniem dopiero te
leskopu dostrzeiono ze ksztnJt jcgo nadcr jest dziwny; 
to zdawalo si~ ze skladaj~ go d\vie kule polozone 
obok siebie, to zn6w przedstawial si~ 'v postaci kuli 
z dwoma uszami. Nakoniec coraz wyzsze doskona
lenie si~ 11arz~dzi postrzega"'czych wykrylo, ze oto
czony jest pierscieniem bardzo szeroldn1 lecz cien
kim. Dokladniejsze badania okazaly, ze pierscien ten 
sklada si~ z dwoch k6l 'vsp6lsrodkowych, a w czasie 
najnowszy1n przekonano si~ ze kolo wewn~trzne 

znown na dwa si~ rozpada, z kt6rych ostatnie 
jest przezroczyste. Nawet nier6wnosci, jakby g6ry, 
spostrzezono na tych pierscieniach , na samcj zas 
kuli Saturna czarniawe w r6znych kierunkach pr~gi. 
Planeta ta, otoczona przez osm ksi~zyc6w, oddalon~ 
jest od nas na 200 million6w mil; ksi~zyce jej, uwa-· 
zane przez najsilniejsze nawet narz~dzia, przedsta-

wiaj~ sieJ w \vielkosci J:ebka od szpilki; a jednak zdola
no dokladnie oznaczyc ich poruszenia. 

Dalej jeszcze od nas znajduje si~ U1·an, orlkryty 
roku 17 87 przcz Herschla. W idziemy go przez silne 
teleskopy \V lrsztalcie tarczy, lecz z powodu zbyt \Yiel
kiej odleglosci 1nalo o nim powiedziec mozcmy. N a
wet liczba jego }{si~zyc6w nie jest doklaclnic ''riado
m~, zdaje si~ jednak iz dochodzi do szesciu. Lecz 
jcszcze i za t~ planet~, w odlcglosci 622 n1illion6w 
mil od slonca, porusza si~ cialo nicbieskie, odkryte 
na zasadzie rachunku astronomicznego r. 1846 przez 
Leverrier 'v Paryzu: 1n6whny o Neptunie. Co \Vi~cej, 
spostrzezono juz nawet parfJ ksi~zyc6'v tej planety, 
1nin1o przochoclz~cego nie1nal poj~cic ludzkie odcla
lenia. 

Zobaczn1yteraz czy w tym pobieznym przegl~dzie 
przestwor6w niebieskicb nie ucla na1n si~ napotkac 
konzety. Cinla te stanowi~ takie cz~stk~ system6'v 
slonecznych, a liczba ich jest ogromna. Lecz jakze 
rzadko staj~ si~ dla nas widzialnemi! Niekt6re do po
wrotu swego potrzebuj~ tysi~ca lat i "'i~cej; nic dzi
wnego \Vi~c ze ludzie od najdawniejszych czas6w \Vi
dzieli w nich zapowiedz kl§sk i nieszcz~sc nadzwy
czajnych. 

Zo kotnety s~ istotnie cialami, a nie chwilowcmi 
zjawiska1ni po\vietrznemi, ze drogi ich po "1i~kszej 

cz~sci ~ ~ 1nocno \vydluzonemi elipsami, a wi~c ze nie
kiedy bardzo si~ do slonca z blizaj~, niel{iedy znow 
'v ogro1nnej od niego kr~z~ odleglosci, oto mniej wi~
cej wszystko, co wiemy 0 tych dzi,vnych tulaczach 
niebieskich. Liczba ich jest zapewne nieogTaniczon~, 
lecz dot~d astronomicznie zbadano zaledwie 600. 
Drogi tych ostatnich zostaly obrachowane z przybli
zon~ dokladnosci~; m6wimy z przyblizon~, gdyz przej
scie ko1ncty niedaleko jednej z planet sprawic moze 
zboczcnie, kt6rego scisle obliczyc niepodobna. Z ca
lej tez rzeszy ko1nct zaledwo pi~c powraca w pe
riodach prawio regularnych, a mianowicie ko1nety: 
Halley'a w lat 76, Encke'go w dni 1200, Bieli w lat 
6 3; t, Faye' a w I at 7 V2 i Donati' ego 'v lat 1102. Co do 
skladu swego, ciala te zdaj~ si~ bye nagTomadzeniem 
gaz6w zg~szczonych, kt6re rozszerzaj~c si~ w blizko
sci slonca, t'vorz~ tak zwane ogony; zt~d na,vet j'1-
dra komet u\vaiac mozna za pozbawione spojnosci i 
wszelkie obawy uderzenia ich o ziemi~ najzupelniej 
s~ pJ:onne. W r. 1770 jedna ze znanych ko1net znaj
dowala si~ od nas w oddaleniu tylko 300,000 mil 
i skutkiem wplywu zicn1i doznala op6znienia swego 
biegu o przeszlo dwa dni, gdy tymczasem wplyw jej 
na ziemi~ byl zaden, bo rok 177 0 ani ojednEJ sekund~ 
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nie by! dluiszym od innych. Obliczono ze gclyby g~stosc 
tej ko1nety wyr6\vnywala g~stosci zien1i, rok nasz slo
neczny bylby doznal' op6znienia o blizko trzy godziny. 

Wypada nam jeszcze poznajomic si~ nicco blizej 
z zyciodawcz~ gwiazd~ naszego systemn ze s!o12Ce1n. 
Wszak dosyc nato zaopatrzyc nasz teleskop \V szklo 
l{oloro\ve, kt6reby do tyla oslabilo blask sloucczny, 
izby oko nasze bez szkody znicsc go zdolalo. Ujrzy
nly "'tedy z zadzi wieniem, ze i ta pi~kna, s wiec~ca 
tarcza rna S\voje niedokladnosci pozorne, gdyz okaze 

niczne, \vedlug naszych nawet poj~c, nie byloby nic_ 
mozliw61n. Zdaje si~ jednak jz mic~·zkancy tamc
czni mnicj jeszcze \Yicdziec musz~ o nas, jak my 
0 nich, gclyz Otoczeni jakby niezmiCl'lU1 placht~ swia
tla, nie znajduj~ si~ w warunkach bardzo korzy t
nych ku czynieniu postrzezen astronotnicznych. 

Lccz opuscmy zakrcs naszego systemu sloneczne
go, a by rzucic jeszczc okiem na niekt6re innc zjawi
ska firmamentu. Mamy pogodny wiccz6r marcowy 
lub wrzcsniowy; niebo jest bezch1nurne, a gwiazdy 

• 

l{ometa z r. 1 i 43, oukryta. 'v IIarlcm 9 gruunio.. 

na1n si~ pokryt~ tu i owdzie jakby rdzawemi plama
nli, kt6re J?O\vstaj~ zwolna, a nast~pnie zmieniaj~ si~ 
i znikaj~ w przeci~gu kilku tygodni lub miesi~cy. Po 
plamach tych astrono1nowie poznali, ze i s!once obra
ca ' si~ okolo s\vej osi w dni 27 1J.2 , a nadto z calym 
t!umem nalez~cych do niego planet, ksi~zyc6 'v i ko
nlet, kr~zy okolo nieznanego dot~d srodka, po dro
uze kt6rej ogrom przecbodzic musi wszelkie nasze 
poj~cia o wielkosci. 

Obok plam wyst~puj~ zwykle miejsca swiatlejsze, 
zwanc pochodniami slonecznen1i, kt6rych natur~ 

\V cz~sci takze objasni na1n tele kop. Pra,vclopodo
hnie slonce ogrzcwa i swjeci tylko za pomoc~ ota
czaj~cej je po,vloki rozzarzonych gaz6w. Gdy ta po
'vloka z jakiejb~dz przyczyny zostanie przerwan~, 
'vidzien1y ch,vilowo wlasciwc, nieswiec~ce cialo sloti
ca, w ksztalcie plam ciemnych. Podlug tej teoryi 
przypuszczenie ze na sloticu mieszkaj~ istoty orga-

• 

swiec~ blaskiem spokojnym, niemigotliwym. Zapra
wd~, wielkim i porywaj~cym jest wid.ok jaki \vtedy 
przcdstawi si~ naszym oczom. Tysi~ce slotic, zwa
nych przcz nas gwz'azdanzi stalerni, polyskuje swia
tlcm jui zywem, juz stlumionem, lecz 'vlasnem, to zna
czy nic pochodz~cem od slonca naszego systemu. Po
mi~dzy niemi ci~gnie si~ pas swietlany r6znej szero
kosci, tak zwana droga mleczna, mieni~c si~ bla
skiem lagodnym millionowych gwiazdeczek. Astro
nomowie ulozyli dokladne ·karty niebicskie, naksztalt 
mapp geograficznych, na kt6rych oznaczone s~ wszy
stkie \vazniejsze gwiazdy i gwiazdozbiory, widzialne 
lub nicwidzialne golym wzrokiem. W szystkie te gwia
zdy podziclone s~ na gromady i kazda z nich rna od
dzielne nazwisko, liter~ albo licz b~, tak iz astronon1 
wieclziec n1oie 'v kazdej chwili, kt6ra z nich przecho .. 
dzi przed szklem teleskop6w. 

Ktoby okiem nieuzbrojonem spojrzal na trzy gwiazdy 
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skladaj~ce tak .zwany ogon wielkiej nieclzwiedzicy, 
nie do1nyslilby si~ pewnie ze srodkowa z nich jest 
podw6jn~; tymczasem szklo miernie powi~kszaj~ce 
juz go o tern przekona w spos6b niezbity. Dostrzeie 
wtedy ze ona sklacla si~ z wielkiej gwiazdy swietnie 
bialej i mniejszej blado-zielonkowatej. Gwiazdy ta
kie uazywamy podwojnenzi i prawie zawsze jedna 
z ich CZEJSCi skladowych r6zni si~ barw~ od drugit~j. 
Zauwa~ano takze iz takie Sf!Siady odbywaj~ nieraz 
obr6t naokolo siebic. 

Najcieka\vsz~ z tych gwiazd podw6jnych opisze1ny 
tu nieco dokladniej. S toi ona 'v gwiazdoz biorze Iiry, 
troch~ powyzej swietnej gwiazdy Wegi, i przy pogo
dnetn niebie przedstawia siEJ bystremu oku jako gwia
zda pi~tej wielkosci, ksztaltu nieco podluznego. Spoj
rzawszy przez lunet~ slabo powi~kszaj~c~, ujrzymy 
juz 'vyraznie dwie gwiazdy, w niewielkiej od siebie od
leglosci. Zastosujmy tcraz szklo powi~kszaj~ce par«J
set razy, a spostrzezemy ze kazda z tych gwiazd jest 
znowu podw6jn~, to jest ze gwiazda na poz6r poje
dyncza, rozprysla si~ w dwie pary, czyli cztery gwia
zdy. P6lnocna z tych par po{yskuje zielono i niebie
sko, poludniowa bialo; u pierwszej przY.blizony czas 
obrotu "'ynosi 2090, u drugh~j 1079 lat. Gdyby je
dnal\ze obie te pary, jak wszystko domyslac si~ kaze, 
wzajemnie zn6w obracac si~ mialy kolo siebie, 'vte
dy obr6t ich tr\Yalby co najmniej 700,000 lat. Takie 
to cuda odslania przed nan1i teleskop, narz~dzie bar
dzo proste, zlozone z rury i kilku szkiel, kt6re zn6'v 
powstaly z kawalka krzemienia, trochy olowiu i po
tazu! 

N owy przedmiot podzhvienia nastrfJczy nam bada
nie gron1ad g"riazdowych czyli pla1n 1nglistyclt. Juz 
golem okiem rozr6znic mozna dose swietn~ gromad~, 
zwan~ pospolicie k'vok~1, a przez astronom6"\v pleja
d~. Przez mierne szklo naliczyc w niej 1nozna 70-80 
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gwiazd pojedynczych. z,vr6cmy teraz teleskop na 
gwiazdozbi6r Herkulesa, a przedsta,vi nam si~ widok 
jeden z najwspanialszych na firmamencie. Gromada 
ta sklada si~ z okolo 6,000 gwiazd doskonale odr6-
znic si~ daj~cych. I moznaz nie ukorzyc sifJ przed 
r~kfb wszechmocn~, co stworzyla te slonca niezliczo
ne i skupil'a je· razem naksztalt ~skier ognistych? Aje
dnakie ciekawszy jeszcze widok daje gwiazdozbi6r 
Orionu. Ta plan1a mglista 'vygl~da jak paszcza roz
twarta ogromnej ryby, maj~ca na g6rnej szcz~ce cos 
naksztalt rogu zakrzywionegu. Cz~sc jej jest bardzo 
swiatla, innamdia i bladawa, inna jeszcze ciemna, az 
do zupelnej czarnosci. W szystko to przedstawia si~ 
jak jedna lllassa s'viatla; a przeciez najsilniejsze te
leskopy, szczcg61niej olbrzy1ni teleskop Rosse' go, i tu 
rozpoznac nam dozwalaj~ gwiazdy pojedyncze. 

Najwi~ksze plamy mgliste, jak na przyklad plamy 
Magellana, widzialne s~ na poludnio,vej p6llruli na
szej ziemi. Podr6zni tamtych stron wspominaj~ 

z uwielbieniem o uroczym, fosforycznym ich b1asku. 
W og6lnosci plam tal\ich naliczono i oznaczono na 
kartach przeszlo 6,000. 

Znaczna liczba gwiazd skladaj~cych drog~ mleczn~, 
co naksztnlt pasa olbrzyn1iego otacza nasz~ ziemi~, 
dosi~ga 6srnej, a nawet si6dmej 'vielkosci. Siynny 
Wilhelm Herschel oznaczyl ilosc ich w przyblizeniu ., 
na 18 milion6,v, a pobiezny rzut oka przez dobry te-
leskop przekonac moze kazdego, ie rachuba ta nie 
jest przesadzon~. Wszystko tu plywac si~ zdaje 
w oceanie swiatla i zdumionemu umyslowi mimowoli 
nasu,va si~ uwaga, ze istoty zyj~ce prawdopodobnie 
w tej krainie wiecznego blasku, musz~ bye doskonal
szej natury i blizsze tronu Przedwiecznego, kt6ry 
gwiazdom i sloncom kr~zyc kazal v; przest"rorze i 
drogom ich niezmienny naznaczyl kierunek . 

IDA PFEIFFER • 

• 

ZNAMIENITA PODR6ZNICZKA NIE~fillOKA. 1
) 

• 
• . 

Ida Pfeiffer urodzila si~ '\V Wiedniu 15 pazdzierni
ka 1797 r. z malzonk6w Reyer, kt6rzy posiadaj~c od-

1) Autor niniejszego zyciorysu znal osobiscie t~ zaclzi
wiaj~c~ kobiet~ i ucz~stniczyl w redagowaniu jej pism. 

powiednie zasoby, dali jej dobre, jak na owe czasy, 
wychowanie. Dziel~c z bracmi swemi r6wnie nauk~ 
jak zabawy, obdarzona wrazliwy.m umys~em i dziwn~ 
energi~h zyskala juz w dzieci~cym wieku przymioty, 
b~d~ce wi~cej wlasciwosciami m~zczyzny, anizeli pl'ci 

• 

• 
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nie,viesciej ozdob~. Upodobanie w m~zkich zaj~ciach 
i przyjen1nosciach posun~la tak daleko, iz rada figlo
\vala, a nawet musztrowala si~ z bracmi, przy,vdzia
'vszy chlOI)i~ce odzienie. Po,vodowana tc1niz uspo
sobieniaini, zywila zarazen1 nanli(Jtne uwielbienie dla 
bohater6w starozytnosci, kt6rzy siEJ wsla wili d~ielno
sci~ tunyslu, sil~ \voli, lub wreszcie chocby cncrgicz
nem jakiems zuchwalstwem. Leonidas, Mucyusz See
vola, Brutus i ICato byli jej ulubiencami, a O\Ve karty 
historyi, w kt6rych niezawislosc umyslu lub 1n~zka 
dzielnosc graly gl6wu~ rol~, przeczytywala cz~sto ze 
wzrastaj~ccm upodobaniem. B~dfbc juz w podesz{y!n 
\Vieku, opowiadala 'v zaiylem k6lku swoje sny nllo
dociane, wspominala o szczeg6lnem pragnieniu uda
nia si~ w 1n~zki6m ubraniu na wojn~ przcciw Napo
leono,vi. Niezwykle to usposobienie uwydatnH:o si~ 
gl6,vnie w czasie \Vln"oczenia Francuz6w do W icdnia 
1809 r. Matkastrzedz jej pilnie musiala, aby czynem 
i slo,vy nie objawila publicznie nicna\visci swej 
przeciw nieprzyjacielowi. l{iedy zmuszona udac si~ 
na wielk~ rewi~ odbywan~ w Schonbrunn, poslyszala 
posr6d cieka"'YCh Wiedenczylr6w okrzyk z'viastuj~cy 
przybycie cesarza, odwr6cila si~ i zamkn~la oczy, a 
tak udalo jej si~ nie widziec ,, tyrana". History a vVil
helma Tella i szcz~sliwego strzalu do historycznego 
jablka, tak silne wywarla wrazenie na mlody jej 
umysl, iz dnia pewnego zastala j~ matka z jablkiem 
na giowie, do ktorego rozkazy"'ala strzelac z h1ku 
swym braciom. 

Z post~pem czasu, do za1nilowania w historyi, przyl~
czyl si~ nieprzezwyci~zony poci~g ku geografii i podr6-
znictwu. Zmuszona porzucic chlopi~ce igraszlri i dal
sz~ nauk~ historyi, dla poznania przyszlych zatru
dnien gospodyni, w tej sferze zcnskieJ praktycznosci 
okazywala tyle powagi i poczucia obowi~zku, iz sta
laby si~ niezawodnie wzorem zony i gospodyni, gdy
by los mniej zawistny na to byl pozwolit ·w 1820 r. 
oddala r~k~ adwokatowi Pfeiffer, zamieszkalemu 
'N Wi edniu; lecz nie znalazla ani szcz~scia, ani spo
koju \V zwiqzku zawartym 'vbrcw sklonnosci. Utra
ciwszy w nieszcz~snem pozyciu znacznq ojcowizn~, roz
l~czyla si~ ostatecznie z m~zem, kt6ry przeni6sl
szy iEJ do Galicyi, pozosta wil j~ w W iedniu, zaj~t~ 
wychowaniem dw6ch syn6w z rozerwanego zwi~zku, 
0. kara i Alfreda, nad kt6ry1ni czuwala troslrliwie, 
az do czasu zapewnienia in1 stanowiska w s'viccie. 

Po ustaleniu przyszlosci syn6,v, zdawalo si~ ze 
dalszy ci~g iycia naszej podr6zniczki uplynie r6wnie 
skron1nie jak spokojnie, tern \Vi~cej ze jej poj~cia o 
zakresie kobiecej dzialalnosci zgadzaly si~ najzupel-

niej z zycien1 w ciszy i odosobnieniu. Oto jak si~ "'yra
za pod tym wzgl~dem w 4-m ton1ie s'vego dziela p. t. 
Druga podr6z na okolo s'viata. , Oby wszystkie no
wozaci~zne emancypantki cbcialy poj~c \Vre zcie, ii 
to powolanie, z pod kt6rego tak gorliwie wybic si~ 
pragn~, jest wlasnie najv.rznioslejszem i najszlachc
tniejszcm. Bo i c6z szlachetniejszego nad powolanic 
matki? Czy nie w jej r~kach lezy najszacowniejszy 
skarb kazdego kraju, wychowanie mlodziezy? Czy 
nie matka zaszczepia w dzieci~ciu od najmlodszych 
lat zamilowanie obo,vi~zku i cnoty? Rozs~dna zona, 
m~dra i kochaj~ca matka byla i nieza 'voclnie pozosta
nie na \Vieki pra\vdzi,vym idealem kobiety.' 

Skoro jednak ujrzala si~ woln~ ocl obowi~zkowych 
zaj~c i pod pewnym wzgl§dem sa1notn~ na S\viecic, da
wny poci~g do podr6znictwa i zwidzania stron obcych 
tak silnie w niej si~ o budzil, iz zacz~la na serio prze .. 
mysliwac nad urzeczywistnieniem marzonych pra
gnie11. W tym celu \VSzelkie fundusze, obracane z'vy
kle przez kobiety na stroje, kosztoVtrnosci i t. p. przy
jenlnostki, skladala na zamierzon~ podr6z, i po kilko
letnicj oszcz~dnosci z ebrala wreszcic sum1n~ 1,000 
zl. rens. ICanonik Salzbacher, kt6ry wlasnie 'v tym 
czasic s'viezo powr6cil z Jerozolimy, opowiedzia.l jej 
jak przy u1niej~tnej oszcz~dnosci odbyl t~ pielgrzyln
k~ za 800 zl. rens. Uszcz~sliwiona "ri~c ze posiada 
znacznie wi~ksz~ summ~, uporz~dkowala interesa 
i po sporz~clzeniu testamentu, puscila si~ cl. 22 marca 
1842 r. san1a jedna w pierwsz~ sw~ podr6z. 

Przyby,vszy do Konstantynopola, udala si~ do 
Brussy, Bejrutu, Jaffy, Jerozolimy, zwidzila morze 
l\1artwe, Nazaret, Damaszek, Balbek, g6ry Libanu, 
Aleksandry~, Kair, i przez mi~dzymorze Suez do
tarla do morza Czerwonego, a nast~pnie z Egiptu 
przez Sycylhh Neapol, Rzym i t. d. wr6cila w gru
dniu 1842 r. do Wicdnia, gdzie po dlugie1n opieranin 
si~ na1nowom zacieka\vionych rodak6w, zaj~la 1~ 
wreszcie uporz~dkowaniem i przygoto,vaniem do dru
ku starannie prowadzonych poclr6znych notat i wra
zen. O"rocem tej pracy byla publikacya nosz~ca ty
tul: ,Piclgrzymka Wiedenki do Ziemi Sw." (2 t. 
Wieden, 1843; 4te wydanie w 1856 r.), rozpoczynaj~ca 
autorski za,v6dna. zej podr6zniczki. Ksi~zka ta wcale 
dobrego doznala przyj~cia i doczekala si~ kilku wydaf1. 

Szcz~sliwe powodzenie dzielka, powi~kszaj~c ma
teryalne zasoby autorki, do nowych pobudzilo j~pla
n6w. W podr6zy do Palestyny przewodnicz~c~ mys1~ 
naszej podr6zniczki bylo zwidzenic lniejsc, gclzie cier
pial i nauczal Zba,viciel; obecnie zat~ knila za zie
mhh gdzie cuda t'vorzenia zostawily jakies niez,vykle 
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a " 'ielkie slady. Islandya i skandynawski p6hvysep spokoju w kraju rodzinnym, 1 maja 1846 r. opuscila 
zaj~ly przedewszystkiem czynny jej umysl. Znalazl- Wieden, udaj~c si~ do Hamburg a, z zamiaren1 odszu
szy eel podr6zy, z tern wi~kszem upragnieniem przy- kania jaknajpr~dzej okazyi do BrazyliL Dokona
st~pila do jej wykonania, ze w poprzedniej juz podr6- wszy tego, 28 czerwca na dunskim brygu puscil:a si~ 
zy nabyla przeswiadczenia, iz kazda kobieta posiada- na pelne morze. Lecz nieprzyjazne wiatry, a potem. 
j~ca sil~ woli, wytrwalosc i dobre zdrowie, zdoln~ zupelna cisza, tak dalece utrudni1:y podr6z1 zo pomie
iest przedsi~brac najdluzsze podr6ze, zwlaszcza gdy si~cznej przeprawie przez ka.nal brytanski, dopiero 
(\vedlug jej wlasnego a cz§sto powtarzanego zdania) w cztery mi~si~ce p6zniej przejechala po raz pierwszy 
.,nalezy juz do minionego stulecia," to znaczy gdy · r6wnik, a 16 wrzesnia zaledwie stan~la w porcie Rio
zdoln~ jest obudzac w plci m~zkh~j juz tylko uczu- Janeiro. 
cia szacunku. Przedsie\vZif!'vszy ze stolicy cesarstwa brazyJij ... 

10 kwietnia 1845 r., t. j. we trzy lata prawie po 
pierwszej wycieczce, puscila siEJ w drog~ na p6lnoc, i 
16 maja, po kr6tkim pobycie w Kopenhadze, wyhJ;dO
wala w Islandyi. Po przebiezeniu tej osobliwej wy
spy w r6znych kierunkach, zwidzeniu Gejzerui innych 
wrz~cych wodotrysk6vv, dotarla szczytu Hekli, kt6ra 
wkr6tce po jej odjezdzie, po 70-letnim blizko wypoczyn
ku, na nowo ogniem buchac pocz~la. Zasad~jej bylo 
przedsta·wianie wszystkiego co widziala lub doswiad
czyla bez fantazyjnych ozd6b i prosto\vanie wszelkiej 
})Od tym 'vzgl~dem przesady, chocby nawet z nara
zenienl si§ poprzednikom. 

W koncu lipca 1845 r. powr6cila na n~dznym sta
tku do Kopenhagi, zk~d udala si§ do Chrystyanii, 
zwidzila rrholemarken, i przybyla przez szw.edzkie 
jeziora do Stokholmu, gdzie zatrzymala si~ przez czas 
jakis. Ze Stokholmu udala si~ do Upsali i kopa.lni 
zelaznych w Danemorze, a nast~pnie przez Trawe
mtinde, Hamburg i BeTtin ·wr6cila do rodzinnego 
n1iasta d. 4 pazdziernika 1845 r. 

skiego 'vycieczki w gl~b' kraju, napadni~t~ w jednej 
z nich zostala przez zbieglego murzyna niewolnika 
i otrzymawszy kilka ran niebezpiecznych, zaledwie 
unikn~l:a nieochybnej smierci. Po zwidzeniu kolonij 
niemieckich w tyro kraju, oraz r6znych plen1ion in
dyjskich, puscila si~ w pocz~tkach grudnia 1846 r. 
z Rio-Janeiro na morze, oplyn~la 3 lutego przyl~
dek Horn i dostala si§ 2 marca 1847 r. do Valpa
raiso, najznakomitszego portu na zachodniem wybrze-

• 

zu poludniowej An1cryki, nalez~cego do rzeczypospo-
litej chilijskiej. Po kr6tkim pobycie w tem miescie,. 
wsiadla na okr~t i przerzn~wszy ocean, wyl~dowala 
w ko1l.cu kwietnia na wyspie Otabiti, gdzie przedstawio
na kr6low6j Pomare, miala sposobnosc przypatrzenia 
si~ zblizka zwyczajom i obyczajom krajowc6w. Jej 
opisy zaj~cia wyspy przez Francuz6w, oraz oburza
j~cej niemoralnosci w koloniach francuzkich, czytane 
z najzywszem zaj~ciem, zwr6cily powszechn~ uwag~, 
z przyczyny ze autorka, niepowodowana stronnosci~, 
przedstawila stan rzeczy w nalezytem swietle. 

Z Otahiti zvvr6cila si§ ku Chin om, i wyl~dowawszy 
Jal{O owoc tej wycieczki oglo ila wkr6tce dzielko na pocz~tku lipca w Makao, otwarty1n portugalskim 

}). n. ,Podr6z na p6lnoc Skandynawii i Islaudyi." (2 t. porcie na wyspie Hiangszang, zwidzila wysp§ Hong
Peszt 1846), kt6re doznalo r6wnie dobrego przyj~cia Kong i miasto Kanton, gdzie zn6w narazon~ byla na 
iak pierwsza praca i przysporzylo jej funduszu na zniewagi ze strony syn6w niebieskiego pa1'lstwa, uwa
now~ podr6z. Bo z kazdem przedsi~wzi~ciem wzra- zaj~cych kobiet~ europejsk~, obywaj~c~ si§ bez towa
staly odwaga ipodr6zniczaz~dzasmial<~j kobiety, kt6- rzystwa jednego chocby m~zczyzny, za nadzwyczaj
ra 'v skutek nabytego doswiadczenia i gl6,vnie ku ne zjawisko. W polowie pazdziernika, dotkn~wszy 
praktycznosci skierowanego zmyslu, uforn1owala so- Singapore, \vyl~dowal'a w Cejlan. Zwidziwszy t~ pi~
bie pewn~ juz sta!~ metod~ przyszlych wypraw, kn~ wysp~, jej dawn~ rezydency~ Kandy i dzisiejsz~ 
polegaj~c~ prze~vaznie na wynajdywaniu tanich i sto- Kolomba, oraz znakomit~ swi~tyni~ Dagoha, przybila 
so,vnych okazyj, oraz zaopatrzeniu si~ w srodki i w koi1cu t. 1n. do wybrzez6w Indyj, gdzie zabawila 
'\\'iudo1nosci konieczne przy polowie owad6"r' ptak6w czas jakis ,v I(alkucie, a znalazlszy wst~p do wielu 
i zbieraniu osobliwosci przyrody, lub historycznej dom6"r, 1niala sposobnosc przypatrzenia si~ zblizka 
kultury. miejsco,vym obyczajom, ucz~stniczyla w polowaniu 

Po powrocie z p6lnocy, dalszc jej podr6znicze pro- na tygrysy, widziala obrz~dek spalenia wdowy indyj
jekta szersze przybraly rozmiary, a mianowicie zaj~l skiej i zajmowala si~ rozpoznaniem dziala1l. angiel
i~ plan podr6zy naokolo swiata, kt6remu poswi~cila skich missyonarz6w. Nie zastraszaj~c si~ znojem lub 
call'!: SWIJ: wrodzoniJ: energi~J:. Nie mog~J:C ju.Z znaleiC I niebezpieczellstwem, gdy szlo o poznanie osobliwoSci 
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kraju, poplyn~la Gangesen1 do Benares, 1nvidzila 
zwali l\a Sarntttu, oraz widownic dzinlaf1 po,vstaf1c6w 
inclyjsl\ich w najs\viezszych czasach: Allahabad, Kawn
porc, Fultipore i Delhi; dalej Bombaj, slawne swi~ty
nie }{ute "r sl{ale Ajunty i Ellory, niemniej 'vyspy 
Elcfanta i Salzct. 

'V kof1cu kwictnia 1848 udaJa si«2 1norzcn1 do Pcr
syi, wy l~clowala w Buszir i miala zamiar zwidzenia 
Szyrasu, Ispahanu i Teheranu, lccz nie mog~c wykonac 
tego planu, z powodu krajowych zaburze11 i bardzo 
rozpo"rszechnionych podtenczas napad6\V rozb6jni
czych, zmienila go czasowo na podr6z przez 1\'Iczopo
taini~ do Basory, zk~d zwr6cila i«2 do Bagdadu. Po 
dokonaniu wycicczki do ruin l{tczyfonu i Babilonu, 
udala si«2 z karawan~ przez pustyni~ do Mossul i nie
dalel{ich zwalisk Niniwy, a pote1n do Urtunii i Tebris, 
ucz~stnicz~c 'v prze})ra,vie polf!:czoncj z tyl'1 trudami 
i niebezpicczenst,vy, ii rzeczywiscie trzeba bylo ze
lazncj \voli i silnej natury na zej })Odr6zniczld, aieby 
przctrzymac tc dlugie dni wsr6d palt1cego upalu i no
ce na plugawen1 cz~sto poslaniu i w obawie nieu tan
n~j rozb6jniczcgo naJ)adu. Konsul angielsld w Te
bris, kt6ren1u opo"riadala o tej })rzepra,vic, wierzyc 
prawie nie cbcial, izby kobieta sama, a przytcm bez 
znajon1osci krajowego j~zyka, 1nogla dokonac czcgos 
})Odobnego. On a jednak czula si~ rzezw~, s~obodn~ i 
jal{by noweln udarowan~ zyciein. 

W Tebris przedsta,yion~ byla 'vice-kr6lo·wi Vali
Ahd i otrzymala od niego pozwolenie Z\vidzenia ha
rcmu, a nast~pnie chwycila zn6\v w r~kfJ podr6zniczy 
kosztw·, jzby 11rzez Armenh1, Gruzy~ i Mingreli~, na 
Ery,van, Tyflis i Kutais dostac si~ do Reclutkale. Za-
·"radziwszy o Anap~, a p6zniej o ICcrcz i Sewastopol 
w I\:ryn1ie, wy 1'1do\vala w Odessie, zk~d przcz Kon
stantynopol, Grccy~ i wyspy jonskic dotarla do 
Tryestu i stan~la w Wiedniu d. 4 listopada 1848 r., 
\V san1 dziei1 zaj~cia go przez arn1i~ ksi~cia ''rindisch
gratza, nie znajduj'1c w rodzinncn1na\vet miescie upra
gnionegp spokoju. 

Po tej podr6iy imi«2 i slawa naszej podr6zniczki, 
nabraly nicz,vyl{lego rozglosu; l\obieta ta bo,viem 
zrobila 2, 7 60 mil angiel ·kich l~de1n i 34,950 mil 
morskich wod~, przy,yoz~c bogaty zbi6r osobliwosci 
ze Z\vidzonych krnj6w, kt6ry sprzedala najznakomit
szym muzeo1n europejskim. Wkr6tce tez rozpocz(Jla 
porz~dkowauie l)Odr6inych notat i wyst~pila z dzie
lem p. n. , Podr6z kobiety naokolo swiata" (3 t. 
Wieden, 1850), kt6re przetlumaczono dwukrotnie na 
j~zyk angielski i raz na francuz1{i. 

Po odbyciu tak wielkiej podr6iy, objawila p. Pfeiffer 
Ks~GA. SWIATA. Cz. I. R. vm. 

chfJc oddania si~ spoczynkowi, zwlaszcza gdy po sta
ranncin rozpatrzeniu swych finans6\Y, ujrzaia je pra
wie 'vyczerpanen1i. Ale to rezygnacyjne usposobicnie 
nie bylo z byt tr,val6m. Wkr6tcc uczula sifJ silniejsz~ 
i zdrowsz'1 jak kicclykol,viek , a ostateczny })Obyt 
w kraju rodzinnym, nie m6gl juz zado~volic ducha 
nawyklcgo do przyg6d. Po ogloszcniu drukiem osta
tnicj podr6zy i uczynicniu tym sposobcm jakby roz
l~ki z przeszlosci~, zwr 6cila zn6\v tgskne spojrzcnic 
ku oceanowi i dalekim strono1n swiata, a 1naj~c po· 
wi~k zone skromnc swe funduszc datkic1n rz~du 
austryackiego \V ilosci 1,500 zl. re!1s., opuscila 18 
marca 1 51 vVicdcn, i licz~c na szcz~scie, udala si~ 
najprz6<l do Lonclynu, zk~cl spodzic,vala si~ dostac 
dalej. 0 ile si~ zdajc nie miala pc\vnego planu, tylko 
, wiclka podr6z" snula si«2 jej po glo,vic. Wah ala si~, 
po wyruszcniu \V koncu Inaja 1851 i przybyciu 11 
sicrpnia. t. r. do Kapstad, czy udac si(J \V gl~b' Afry
ki, czyli tei do Australii. Pierwszy zan1ysl wydal si~, 
po dokladnen1 obliczeniu zasob6w, nadto kosztownym, 
ostatni zas, z po,vodu lJraku stoso\vncj okazyi, . nie
Inoiebnym. Korzy taj~c wi~c z ol{rQtu plyn~cego do 
Singapore, zdecydo\vaia si~ na powtorne od,vidzenie 
tej wyspy. W Singapore porzucila 1nysl przcbicicnia 
Australii; wy l~do,vala 'v Sarawa.k na zachodni61n 
wybrzczu wyspy Borneo, i znalazlszy u Anglika sir 
J a1nes Brooke, kt6ry zalozyl tu rodzaj nieza \vislcgo 
ksi~zt\va, najprzychylnicjsz~ pomoc i siln~ })rotekcy~, 
zwidzila, mimo licznych niebezpicczcn tw, dzikie i wo
jo\vniczc, a ujarzmionc przez Malajczyk6w plemi(J Da
jaks6w i inne nieza\visle, zbrojna jedynie w odwag~ i · 
zhnn~ krew, kt6ra jej wsz«2dzie, nawet i tu, jcdnala 
podziw i poszano,vanie. Dosta,vszy si«2 szcz~sli\vie 
do Sin tang, gdzic przyj ~t~ zostala uroczyscie przez 
panuj~cego sultana, zwr6cila si«2 do Pontianak i dya
mentowych kopalni w Landak, doznaj~c wsz«2dzic po 
drodze jaknajgoscinniejszego przyj~cia i pomocy 
ze strony oficer6w i urz~dnik6\v holenderskich. Nie 
ll10gG1C \VSzakie zna] ezc koniecznego przewodnika do 
polozonych na 1)oludniowem wybrzezu posiadlosci 
holenderskich Bandjer-Massing, na dlug~ a niebez
pieczn~ przez nieznane dot~d Europejczykom stro
ny drog«2, porzucila t~ mysl i zwr6cila si«2 ku J awie. 
W ko{tcu maja 1852 r. przybyla do Batawii, gdzie 
czyni~c liczne wycieczld, wst~pilu na g6r«2 Pangoran
go, 9,500 stop \vysol\~. 

Dnia 8 lipca 1852 r. puscila si~ w drog~ do Suma
try, kt6r~ to podr6z w pismach S\Voich nazywa naj
przyjemniejsz~ ze wszystkich, jakie kiedykolwiek od
byla. Z Padang, naczelnego punktu wyspy, czynila 
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jak zwykle liczne wycieczki w gl~b' kraju i dostala 
si~ az do Battas6w, kt6rzy pomimo niejakiej cywili
zacyi, nie poz bywszy si~ az dot~d ludozerczego na
wyknienia, pozarli przed kilk~ laty dw6ch missyo-
narz6w, przybylych w celu osiedlenia si~ mi~dzy nie-
mi. Niezrazona tern jednak bohaterka, pro,vadzona 
przez miejscowego przewodnika, udala si~ w drog~ 
przez wysp~ od zachodu na wsch6d, celem odszuka
nia wielkiego jeziora Ayer-Tawar, znanego tylko 
z opowiadan krajowc6w, a przebywszy dzicz straszn~ 
i dotarlszy do krainy wlasciwych Kannibal6w, prze
p~dzaj~c noce pod golem niebem, w ci~glej czujnosci 
przed napadem tygrysa lub innego dzikiego zwierza, 
mimo ostrzezen iz zabit~ i zjedzon~ zostanie, dopiero 
wtedy zaniecbala dalszej podr6zy, gdy dzicy zagro
dzili jej drog~ wyci~gnionemi wl6czniami. Mialo to 
miejsce w g~sto zaludnionej dolinie Silidang, o dzien 
drogi od jeziora Ayer-Tawar; wszelkie jej prosby i 
blagania nie zdolaly wym6dz pozwolenia udania sifJ 
don, zmuszon~ przeto byla powr6cic do Padang (7 
pa.Zdziernika 1852). 

Odwidziwszy po raz drugi Jaw~ i Batawi~ i przed
si~bior~c wycieczki do plemion Diokjokarta i Sura
karta, a nadto do swi~tyni Boro-Budar i Surabaja, 
poplyn~la do wysp mniejszych sundzkich i molu·
ckich, t. j. Bandy, A1nboiny, Saparny, Ceran1 i Terna
te, zabawila czas jakis u dzikich Alfur6w i zrobi
la wycieczk'J do Sond6w na Celebesie, gdzie doznala 
r6wniez n1iiego przyj ~cia. 

Z wysp sundzkich udala si~ occanem wielldm 
wprost do l{alifornii, i przez dwa mie i~ce nie widz~c 
nic 'vi~cej . nad ziemi~ i wod~, wysiacl.ta 'vrcszcie 27 
wrzesnia 1853 r. na l~d w San-Francisco. Kaliforni~ 
wlasnie wtcdy oiywiala modna z~dza nabycia zlota, 
a nasza podr6iniczka dostala sifd z }Joel pelnej prosto
ty przyrody Indyj, posr6d najdzikszych wyrzutk6w 
cywilizowanego swiata, kt6rzy tu przeluclnili Ina{~ 

stosunkowoprzestrzen. Nie podzielaj~c naturalnie epi
delnicznej 1nanii, zabawiwszy czas jakis w San-Fran
cisco, zwidziwszy p1:6cznie zlota 'v Sacran1ento i nad 
Yub~, nien1uiej Crescent-City, puscila si~ wzdluz rzc
ki Czer,voiH~j. 

Koniec 1853 r. zastal nasz~ podr6zniczk<J przygo
towan~ na podr6z do Panamy, gclzie zatrzymawszy 
SifJ dni par~, odplynfdla parostatkiem do wy brzezy 
peruanskich. Wyl~dowawszy w l{allao, udala si~ 
do Limy, i przebywaj~c tam czas jakis, czynila wy
cieczl\i w okolice. Zamiarem jej bylo przebyc z Limy 
Kordyliery, a nast~pnie dostac si~ po Amazonce 

• 

na brazylijskim paroplywie, do wschodniego wy
brzeza poludniowej Ameryki; wszakze rewolucya wy
buchla wlasnie w Peru przeszkodzila tym zamiarorn, 
narazaj~cym .iycie podr6zniczki, i skierowala j~ ku 
Quito, zk~d zn6w udala si~ paroplywem do stanu 
Ecuador. W marcu wyruszyl~ z Guajaquil i w po
blizu Chimborasso przebyla grzbiet l{ordylier6w 
(14 -16,000 st6p wysoki), dostaj~c si~ tym spo-
sobem na 'vyniosl~ plaszczyzn~ Ambato, mianowicie 
do Takungu. Tu miala szcz~scie widziec szczeg6lniej
szy wybuch wull{anu Kotopari, czego jej p6zniej Hum
boldt tak bardzo pozazdroscit D. 3 kwietnia 1854 r. 
przybyla do Quito, ale na nieszcz~scic nie znalazla tu 
przyobiecanej od miejscowego rz~du pomocy, t. j. lu
dzi 1naj ~cych jej towarzyszyc w wycieczce po Amazon
ce. Zmuszona przeto clo zmiany pierwiastkowego 
projektu dostania si~ t~ drog~ do wschodniego wy
brzeza Ameryki poludniowej, przedsi~wzi~la po,vt6r
n~ a uci~zliw~ przeprawEJ przez Kordyliery do Gua
jaquil, narazaj~c po dwakroc zycie: raz przez barclzo 
niebezpieczny upadek mula, a powt6rnie przez wypa
dni~cie z malej lodzi w Guaj~, zwlaszcza gdy towa
rzysze nie kwapili si~ z ratunkiem, chc~c zapewne 
zabrac jej chudob~. Ze wstr~tem powr6cila morzem 
do Panamy i w koncu maja przebyla mi~dzymorze. 

Z Aspinwall udala si~ do Nowego Orleanu, gdzie 
zabawila do 30 czerwca; nast~pnie rzek~ Missisippi 
do Napoleonu i dalej rzek~ Arkanzas do Fort-Stnith, 
gdzie przetrzymaw szy czwarty parol{syz1n zawzi~tej 
febry su1natranskiej, zmuszon~ byla })Ozegnac si~ 
z 1nyslt1 od,vidzenia Indyan Eherok~j6w. Powr6cila 
przeto na Missisippi i 14lipca dostala si~ do St. Lou
is, zk~d od \Vidzila z~1anego badenskiego flemokrat~ 
Heck era. D~i~c nast~pnie dalej ku p6lnocy, nliano
wicic do St. Paul i ·katarakty sw. Antoni ego, dostala si~ 
do Chiago, do Wielkichjeziori do Niagary, a po oclby
tej 'vycieczce do Kanady, zatrzy1nala si~ jeszcze czas 
jakis 'v Nowym Jorku, Bostonie i t. p. Nakoniec 
wsiadlszy na okr~t, po dziesi~ciodnio,vej przepra wie 
przybyla d. 21 listopada 1854r. do Liwerpolu. W ca
lej tej wielldej }Joclr6zy ofiaro"·aly jej prawie wszyst
kie amerykanskie i holenderskie parowce bezplatn~ 
jazdfd, co bez 'v~tpienia przewaznie wplyn~lo na szcz~
sli,ve onej dokonanie; ale podobnej bezinteresownosci 
nie doznala na zadnym ze statk6w angielskich. 

Nie tu jednak mial bye koniec owej podr6zy. Je
den z syn6w podr6iniczki zamieszkal od pewnego 
czasu na wyspie San-Miguel, nalez~cej do gruppy 
wysp azorskicb; pragn~c go przeto odwidziec, posta-
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no,vila uczynic maly dodatek do s\viezo odbytej po
dr6zy, a znalazlszy w Liwerpolu 1nicj ce na szouerze, 
dostala si~ po d'vudziesto-dniowcj uci~iliwej i pelnej 
znoju zegludzc do San-Miguel, gdzie zaba,vhvszy od 
stycznia do n1aja 1855 r., wr6ciht wreszcie przez Li
zbon~, Sutan1pton i Londyn do Wiednia. 

I z tej takze podr6zy przy,viozla bogate skarby 
w ptastwie, owadacb, muszlach i licznych przcdmio
tach etnograficznycb, z kt6rych szczeg6ln~ bacznosc 
zwr6cily osobliwosci z krainy Batta; zbogacily one po 
naj,vi~kszej cz~sci zbiory n1uzeun1 brytai1. 1dcgo, lub 
gabinet6w ccsarsldch w vVic<lniu. 0 ile pier"'rj pra
gniono })Oznac ciel{aw~, kobictQ, izby zastoso,vac do 
niej znane })rzyslo,vic o sze,vcu, o ty le teraz uznawa
no jej czyny, osi~gnione tak ograniczoncn1i srodkami, 
okazujfbc jcj czc6c i szacunck. No,ve jej dziclo p. t. 
'Drnga lllOja podr6z naokoio S\Yiata" (4 t. vVieden 
1856), czytano chciwie i przetlt.unaczono zaraz J)O, 

\vyjsciu na jQzyki angielski, fraucuzld i holcnderski. 
Najgor§tszc '" zakze sp6lczucic obja"dli j~j Alcksan
der Hun1boldt i znakon1ity · cograf berlif1 'ld l{arol 
Ritter, a z\vla zcza pier,vszy, obdarzaj~c j~ przyjazn~ 
poch,val~, czcn1 uszcz§sliwiona wyn1a,viala zaw~ ze 
jcgo in1i~ z gl~bol{iem i pelnen1 \Ydzi~cznosci uwiel
bicnicm. Ol)l'OCZ tego, na \Vlliosck poprzeduio wyinie
nionych uczonych, mianowano podr6iniczk~ nasz§ 
\V r. 1856 czlonlde1n honoro\Yyin bcrlinsl\:icgo geogra
ficzncgo to"'arzyst,va i obdarzono z woli kr6la pru
sldcgo zlotyn1 Incdalem za uinicj§tnosci i sztul\i; co 
"'szystko, w poJ ~czcniu z uznanic1n jakiego dozna
la \V Bcrlinic, bcz \v~tpienia "'i§ksz6n1 anizeli w Wie
dniu, SJH'U\Ydza, zn6\Y stnrc !>I'Z}'SlO"rie, ZC llikt nie 
j C t l)IOI'Ol\ieln W swej rodzinncj zicn1i. 

Jak po po\vrocie z poprzednich podr6iy n1iewala 
zwyklc na czas jalds postanowienie oddania ~iQ stale 
'vypoczynkowi, tak po ostatnicj ani n1yslala o tern. 
Zaj~ta przegl~daniem podr6znych no tat, nast~pnie 
\Vyda"'nict\vcm no\vego dziela i \vyprzedaz~ przywie
zionych osobli,vosci, snula juz nowe plany na przysz{~ 
podr6z; na byla bowiem przekonania, iz zdoln~ jest 
przyloiyc si~ do rozszerzenia poj~c o dalckich krajach 
i ludach, i postanowila poswi~cic si§ temu celowl az 
do sil ostatka. Marzyla teraz o Madagaskarzc, a wy
jawhvszy n1ysl s'v~ Humboldtowi, kt6ry radzil raczej 
Meksyk, przyst~pila niezwlocznie do przedwst§pnych 
przygotowan. W maju 1856 r. opuscila Wieden, uda
j~c si~ przez Berlin do Paryza, gdzie zn6w Inianowa
n~ byla czlonkiem honorowym miejscowego geogra
ficzuego to\varzystwa. W Paryzu jednak tak malo 
znalazla zacb~ty do postanowionej podr6zy, iz po-

rzucila chwilowo pierwiastkowy zamiar i zdecydowal a, 

si~ na powt6rne zwidzenie archipelagu indyjskiego. 
Po,viedziano jej Iniano,vicie, iz na Madagaskarze pa
nuje sroga i nicnawistna dla Europejezyk6w kr6lowa, 
i gdy z tego powodn stosunki z \Vysp~ zupelnie s~ 
zerwane, przeto 1nnJo kt6ry okrgt od,vaia si~ zblizyc 
do niegoscinnych \vybrzezy. Dnia. 31 \vrzcsnia 1856 r. 
udala si~ do Indyj, ale 'vyl~do,vawHzy 'v J{apstad, od
sznkana przcz Francuza imienien1 Lambert, ktory ofia
rowal si ~ towarzy zyc jcj na Maclaga kar, przyj~la 
z J)ra\vdzi'v~ radosci~ sposobnosc urzeczy,vistnienia 
picr\Yia 'tkowcgo vlanu i udala sig bezz,vlocznic 
z grzecznyn1 Francuzem na \vy :-.pg Mauritius, gdzie 
tenzc mial swc posiadlosci. 

J cdnakie g\viazda nieszcz~scia za,visla nad t~ wy
praw~. 'V cza. ic bytnosci na Madaga~ karzc w 1855 
r. za\var1 byl Larnbcrt scisle stosunki przyjazni z ta
Incc%nyin nast~pc~ tronu Rakoto. W cillug list6w po
dr6iniczki, k · i~ig Rakoto mial bye za,vzi~tym \vro
gienl tyranskich rz~clo'v s\vej kr6lc,v. ·ldej matki Ra
navali, a przyte1n cz{o,viekienl pragn~cyn1 jaknajry-: 
ch16j dac przyst(Jp \Y .·,vyin kraju curopcj ·kiej oswiacie 
i chrzesciafist\Yll. Zawar-! \Yi~c 'v tyn1 celu z Lam
bertcin przyn1ierze, n1oc~ kt6rcgo stara matka u u
ni§t~ bye miala od tronu, 1nlody zas ksi~i~ obj~c 
l'Zf1dy pallStwa. L:unbcrt ze swcj strony l)rzyj~l obo
\Vi(}zek udania si~ do J.i,rancyi i Anglii, celcn1 wyjedna
nia intcrwencyi. Zan1iary te jednak rozbily si~ o za
wisc 'vyn1ienionych 1nocarstw, kt6re 'vym6wily RitJ 
nie1noinosci~ mi~szania si~ w spra,vy obcc. Gdy 
Lambert obja,vir k ·i§ciu niepon1yslny posclstwa s\vc
go skutek, Rakoto sprzymierzy l si<d z dostojnikami 
wyspy, by tym spo:oben1 odebrac g'valtc1n ina wla
sn~ r§k~ ster rz~clu. Poniewaz jednak charakter Ho
was6\v, przewaznego plemienia wyspy, jest falszy\vy 
i podly, skoro 'vi~c przyszlo do wykonania czynu, 
zabraklo naj\vaznicjszych sprzyn1ierzenc6w, a rzeczy 
pozostaly na da,vnej stopie. 

Towarzystwo angielskich mh;syonarz6w, pisze da
lej podr6iniczka, zawiadomionc dokladnie o zamy
slach La1nberta i oba,viaj~c si§ naturalnie z wply ... 
wen1 francuzkin1 wprowadzenia katolicyzmu na wy
sp~, 'vyslalo mi yonarza Ellisa do Tananarivo, sto
licy 'vyspy, kt6ry \vyja,vil wszystko kr6lowej, ostrze
gaj~c jq przed ksi~ciem i Lambertcm. 

Wsr6d tak nieprzyjaznyeh okolicznosci, przybywszy 
d. 7 maja 1857 r. z La1nbertem do 'fananarivo, po
dr6zniczka nasza doznala jednak jal\najlaskawszego 
przyjQcia, oficerowie bowiem, iolnierze i muzyka, wy
slani od dworu, oczekiwali na jej przybycie. Powita-
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nie ksi(Jcia z Lan1bertem bylo niemniej przyjazne, 
a }(iecly ten ostatni zapadl na febr~, rozl{azala sama 
nawet kr6lowa dowiadywac siEJ codziennie o jego 
zdro\viu. Mimo 'vi(JC intryg missyonarz6\v, interesa 
naszych podroznych staly niezle, clopoki 3go lipca je
den z ochrzczonych Howasow, imienie1n Ratsimandiso, 
nie zdradzil chrzescian sp6lbraci (a bylo ich kilka ty
si~cy), podaniem listy ieh na pismic, kt6ra choc na 
szcz§scie dostala si§ dose wczesnie 'v r~ce ksi~cia, 
spowodowala jednal{ tlumn~ emigracy~ do las6w 
poloionych w gl§bi wyspy i przysi~g~ zemsty kr6lo
wej na tych wszystkicb, co zdolali schronie si~ dose 
wczesnie. 

Pierwszy minister, a zawzi~ty nieprzyjaciel Lam
berta, korzystaj~c z oka.zyi, zadenuncyowal przyby
sz6w jako spiskowych i wichrzycieli, osiadlyc;h na 
wyspie w celu zwalenia dotychczasowych rz~d6w; 
wypadli J)rzeto z laski. Aresztowani oboje i trzyma-=
ni przez dni 14 w najoplakanszej niepewnosci, mieli 
bye karani smierci~ publicznie; ale Rakota tak siln~ 
stawil opozycy~, iz kr6lowa, powodowana moze takZe 
obaw~ narazenia sobie interesowanych mocarstw, 
cofn(Jla wyrok, poprzestaj~c na natychmiastowem wy
gnaniu. Jako·z po formalnein objawieniu wyroku, od
prowadzono delikwent6vv pod straz~ 50 zolnierzy i 25 
officer6w do przystani Tamatawe, lez~cej na wschocl
niem v,ry brzezu. 

Chociaz droga z Tananarivo do Tamatawe w osm 
dni wygodnie odbyt~ bye moze, naszych jednak jen
c6w p~dzono umyslnie przez najniezdrowsze oko
lice, pozba,viwszy ich wszelkich wyg6d i traktuj~c 
jaknajsuro,viej przez dni 53; nic dziwnego wi§c ze 
dr~czeni codziennemi paroksyzmami zjadliwej febry, 
przybyli prawie bez duszy do Tamatawe i na wysp~ 
Mauritius. 
. Tu 60-letnia podr6zniczka nasza zatrzymala si~ 
czas jakis, dla porato\vania ostatecznie nadwer~zo
nego zdrowia; ale nie mog~c doczekae si~ sku~k6w 
kuracyi, przybyla 30 maja 1857 r. najprz6d do An
glii, a potem 12 czerwca do Hainbtu~ga, gdzie na wla
sne z~danie w szpitalu przez 6 tygodni leczon~ byla. 
Na zaprosiny przyjaci6lki udala si~ do Ber!ina, i ba
wi~c tam przez dni 14, odebrala odwidziny Hum
boldta. Ale i tu pozbye si~ nie mogla wlasci,Yego ner.
wowym chorobom niepokoju; udala si~ 'vi~c do innej 
przyjaciolki , zamieszkalej w okolicach Wieliczki. 
Tymczasem zle powiEJkszalo si~ -niemal codziennie, az 
nareszcie, dr~czona t§sknot~ za rodzinnem miaste1n, 
pojechala do Wiednia, i tan1 w domu brata pozosta
wala juz do ostatniej chwili zycia. 

, 

Chwila ta wybila w 6 tygodni po przybyciu jej do 
Wiednia. Doznane trudy i wycienczenie, w skutek 
nieustannych pa.rol{syzm6w febry, spowodowaly naj
prz6d zatwardzenie w~troby, a nast~pnie straszliwy 
rozstr6j nerwowy. Trapiona nieustannem cierpie
niem i niepQkojem, chora zmienila si<a do niepozna
nia, a utraciwszy mow~, porozumiewala si~ juz tylko 
za pomoc~ znak6w lub wzroku z otaczaj~cymi. Gdy 
m6wiono jej, jak zwykle chorym, o wyzdrowieniu, to 
na jej ustach zjawial si~ p6l-ironiczny, p6l-melan
cholijny usmiech. W ostatnich dniach zycia rozdra
znion~ fantazy~ cborej zajmowaly cz~sto cierpienia 
doznane na Madagaskarze. Codziennie prawie od
bierane zapytania ojej zdrowie z r6znych stron swia
ta, dowodzily sp6lczucia dla cierpi~cej, kt6ra wresz
cie dnia 28 pazdziernika 1858 r. o godzinie 1 z polu
dnia ulegla w ostatniej walce. z~ trumn~ jej szly 
wszystkie znakomitosci swieckie i uczone Wiednia. 

·Pogrzebion~ zostala na cmentarzu sw. Maksymiliana 
pod Wiedniem. · 
. Charaktex tej kobiety byl w kazdym razie dziwnie 

niezwykly, i dopiero blizsze z ni~ stosunki dawaly mo
znosc ocenienia go nalezycie, tern bardziej ze m~zka 
jej energia i sila w oli nie objawialy si~ bynajmniej na 
zewn~trz, ze .ZE1dza blyszczenia byla jej najzupelniej 
obc~ i ze n:e silila si~ wcale na wywarcie wrazenia . . 
Z tego wi§c pow odu, choc pod spokojn~ i zimn~ pra
wie powierzcho "\vnosci~ kryla umysl nieugi~ty i pe
len zapalu, uwazalo j~ wielu za kobiet<a dosyc po
spolit~. AI~ ogromna sila woli, nie daj~ca jej chy
ba w obec zelaznej koniecznosci zacbwiae si~ w raz 
powzi~tym zamia rze, oboj§tnose na najsrozsze na
wet cierpienia fizy czne i wrodzona przytomnosc, oka
zana w najdrazliwszych okolicznosciacb, skladaly ra
zem chara]{ter jakby przeznaczony do spelnienia cze
gos niezwyklego w swieci~. 

J{orzystaj~c z tych przymiotow, podr6iniczka na- . 
sza dobrze si~ tez zasluzyla ziemioznawczej umie
j~tnosci, zwi<lzaj'1c juz to nieznane lub maloznane 
strony, to zn6'v wys,viecaj~c sumiennym s~dem szcze
g6ly juz poznanych, a 'vreszcie skrz~tnem zbieraniem 
(choe cz~sto bez znajomosci rzeczy) przedmiot6w et
nograficznego znaczenia i osobliwosci natury, zdobi~
cych dzis muzea zoologiczne Wiednia, Berlina i IJon
dynu, mi(Jdzy kt6remi wiele jest rzadkich i zupel
nie nieznanych okaz6w. 

Kt6z smialby zaprzeczye zywotnych zaslug po
dr6zniczce, co nie czerpif1C srodk6w ku te1nu z za
sobnej szkatuly, odbyla przeszlo 150,000 mil mar
skich wod~ i okolo 20,000 mil ang. l~dem? Lubo nie 
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obznajmionn dostatecznie z nauk~ przyrody, uczynil:a 
jednak co mogla dla jej wzbogacenia, postrzeglszy 
zbyt p6zno t~ pr6zni~ w swen1 wycho\vaniu, odebra
neJn w czasach gdy nawet m~zczyzni mniej, lub wca
le nie zajmowali si~ naukami przyrodzonemi. 

Do dalszych przymiot6'v naszej podr6zniczki zali
czyc jeszcze nalezy: najzupel:niejsz~ niezawisl:osc s~
du, bra.k unizenia, zwl:aszcza w zetkni~ciu z osoban1i 
arystokratycznej lub pieni~znej sfery, przechodz~cy 

niekiedy nawet w szorstkosc, uszanowanie dla wiedzy, 
niezm~cone niczem pojEJcie obowi~zku, milosc pra
wdy, tyle cenn~ w zawodzie kt6remu poswi~eil:a zy
cie, przyjacielskosc dla dobrze zycz~cych, serdecz
nosc i wylanie dla zazylych i wrcszcie dzieci~c~ pra
wie, a niesl\onczenie ujmujf!c~ dobrotliwosc dla bliz
kich sobie. Ponie,vaz te przymioty byly 'vi~cej mEJ
zkiej anizeli niewiesciej natury, wlasciwosci kobie
ce pozostaly tak malo wniej uwydatnionemi, iz wmlo
dziei1czych jeszcze latach trzebaji!: bylo z1nuszacdo za
jEJcia si~ szyciem i t. p. robotami, co \V ·zakze nie prze
szkadzal:o jej bynajmniej w najcloskonalszem pojino
waniu obowi~zk6"' matld. Rada przyj1nuj~c obja
wy naleznego sobie szacunku, patrzyla niech~tnie na 
brak ich zupelny. Fundusze daj~ce si~ uj~c bez 
uszczerbku z potrzeb podr6zniczych, obracala na ce
le dobroczynne i milosierne uczynki. 

Przymioty jej :fizyczne nie odpowiadaly bynajn1niej 
wyobrazeniu, jakie uczynic by sobie moina o tyle he
roicznej kobiecie. Byia nizka, szczupla, przygarbio-

• 

na nieco, 'v skutek utrudzen i znojo,v, i S})Okojnego 
a nie,vy1nu zone go uloienia. 'Ty lko upal z"rrotniko
wy spalil jej nicco cer~; zreszt~ niczwykre przcjscia 
nie pozostawily najntniejszcgo sladu 'v jej rysach, 
kt6re obok pogody i rzetelnosci, przcusta,vialy nade
wszystko pi~tno tego, na czen1 "'lasnic zby,valo jej 
przez cale iycie, to jest spokoju. Ozy,viona roz1now~, 
twarz jcj 'vyrazala zaj~cie, a oczy, spogl~daj~cc dzi
wnie ponuro \V razach niezado,volcnia, przedstawialy 
cos nieskonczenie u jmujf!cego, gdy byla w przyjaznem 
usposobieniu. Ponie\vaz przesta,vala wiele z lud.Zmi 
kt6rych j~zyka nie znala, przeto cz~sto przez zapo
mnienie uzywal:a navtTet mi~dzy swen1i ozywionej ge
stykalacyi, z kt6rej postrzeglszy si~, zwyl\la byla 
smiac si~ serdecznie. 

0 swej podr6zniczej z~dzy tak m6wi w przemowie do 
pierwszego swego dziel:a: ,Podobnie jak malarza tra
pi niezwyci~zonaz~dza odtworzcnia wymarzonycb ry
s6w, a poetEJ pragnienic wypowiedzenia !Jowzi~tej my
sli, tak mnie trapi z~dza zwidzania S'\Viata; bo podr6z 
byla juz snem mej mlodosci, a wspon1nicnie 'vidzia
nych ziem i lud6w stanie si~ kiedys pociech~ mej 
starosci. " 

Ida Pfeiffer zmarla w s'vym zawodzie, niejako .iol
nierz sr6d boju, ale z ran poniesionych przcz zwrot
nikowe upal:y, a przedluzona choroba niezawodnie 
srozszfb byla jcj m~cza.rni'"!, jak gdyby stnierc j~ spo
tkala od paranga dzikich lud6w, lub 'vfalach oceanu. 

• 

DZIEOIOL Y BRAZYLIJSKIE . 

• 

Powierzchowne nawet zapatry,vanie si<J na rozmai- so bern zycia i zewn~trznem ubarwicniem zwierz~t. 
te zwierz~ta, dotykalnie juz wykazuje nan1 zadziwiaj~- Uderzaj~cy tego przyklad daj~ na1n }Jrawie w~zystkie 
c~ zgodnosc ich budo"'Y og6lnej i pojcdynczych cz~- ptaki tak zwane biegaj~ce, (cur sores) kt6rc zwykle 
sci, ze sposobem zycia i potrzcbami. z,vicrz~ta na maj~ plowy kolor pi6r, podobny do piaszczystej ziemi 
I)rzy klad, kt6rych pozywienie stano,vi~ rzeczy bardzo na kt6rej si~ utrzyn1uj~. Ptaki iyj~ce na p6lnocy, 
twarde, tak maj~ urz~dzone z~by i szcz~ki, ze z la- maj~ pi6ra jak snieg biale, i bodaj czy natura nie 
two sci~ przedtnioty te rozdro bniac S'1 zdolne; pt aki dala im tej bar\\ry dlatego, zeby '\vsr6d sniegu nie byly 
drapiezne, zyj~ce mi~sem, maj~ i dzioby silne, haczy- zanadto widocznemi dla czyhaj~cych na nie nieprzy
ste, tn~ce, i szpony tak~ o buarzone zrEJcznosci~, ze jaci6l. Z tej samej moze przyczyny w naszych lasach 
niemi poiy\vienie przytrzymywac 1nog~, poJ.czas gdy najwi~cej jest szarych, brudno-z6ltawych lub czar
je dziobem szarpi~. Mniej moze widocznym, a jednak nych ptak6w, a w strefach podzwrotnikowych, gdzie 
r6wnie niezaprzeczonym, jest stosunek mi~dzy spo- zielen lisci nieskonczenie zywsza, a kwiaty lesnych 
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drzew nawet jaskrawo-barwiste, ptnst\vo w og6le od
znacza si~ zywem, r6znokoloro,ve1n ubraniem. Wszy
stkic na przyklad curopejskie dzi~cioly 1naj~ czarne, 
biale i sza..rc pi6ra, z ldlk~ tylko c~erwonawemi na 
czubku u samc6w, kiedy tyn1czal c1n dzi<Jcioly brazy
lijskic bez wyj~tku odznaczaj~ i~ pstrociznf1 zy,vych 
kolor6w. Bar,va biala, 'vazn~ graj~ca rol~ u dzi~cio
l6'v europejskich, zast~piona by,va u brazylijsldch 
n1ni6j wi ~cej ogni · to-z6lt~. 

Trzy najpi~kniej szc gatunki dzi~ciol6\Y brazyl~j
sl\ich przedsta",ionc ~·~ na zalq,czou6j tu litografii. 
Opis ich 'vinni~my pelncinu zalct clziclu ksi~cia Ma
}{symiliana Wicd o historyi naturalncj Brazylii. 

Najwyzcj un1ies~czony po l)ra,v6j stronie jest dzi<J
ciol z6ltoczul1y (Picus f!aresceus l,inn.). Glo,va i 
dlugi czub, zachodZfbCY "T tyl glo"ry, S:J: pi~kneo·o, z6l
tego koloru; sa1nicc Ina przytcn1 pod ocz~uni podlu
in~ contk<J czer,von~. Brzuch i ogon Rzaro-czarne, 
na gr~biecic i ·krzydlach g~ tc cPntl\i ja~no-i6lte; 
dlugo~c od dzioba do ogona blizko dzi i~c cali. 1'cn 
gatuuckjcst najpos110litszy "r lasachBrazylii, tak 'Ypo
ludnio,vej jak i 'v polnocnej strouic. Glo.1 1na pouo
bny do curopej~·kich dzi~ciol6,v. '\V porzc letniej spo
tykanly go "vV }Jarach; 'v zimniej.'zylu czasie pojedyn
czo sicdzi po drzc,vach i puka dziobcn1, ch,vytaj~c 

o'vady. Cz~sto schodzi i na zien1i~, gclzio n1a obfitosc 
n1ro,vck. Nie je t on zbyt 1~1\:lhvy i J.at,vo go uhic. 
Gniazda jcgo znajcluj~ siEJ ,y "rydr~ionych dr~o,Yach. 
Brazylianie nazy,vaj~ go Pica-Pao. 

Dzi~ciol z6lty, 110 lc,Yej stronie u gory, Ina· g1o"'~ 

podobn~ do poprzeclzaj~cego, lotko\YC pi6ra szaro
brunatuc, z brzega1ni z6ltemi, rcszt~ ~as ciala pokry
t~ blado-z6lten1 pierzcu1. Wielkosci~ r6w·na si~ po
przednicnlu. Znajclt~c si~ 'v Gujanie, tndziez 'v srod
}{O'WQj i p6lnocn6j Brazy lii; 'v poludnio"rej ni61na go 
wcale. 

Dwic nizsze figury przedsta,viaj~ dzi~ciola czcr
wono-czubatego (Picus coronatus); })O })ra,vcj stronie 
jest samicc, po lewej arnica. Czolo i podgardle tego 
ptaka s~ z6lte, brzuch czerwony, boki z6ltaw~e i czar-

no-cen tkowane, grzbiet, szczeg6lni6j w dolnej polo
wie, bialy, skrzydla i ogon czarne, z polyskiem sta
lo"'Ym, podobniez g6rna cz~sc grzbietu. U samca 
'vierzch glowy jaskra\vo- czerwony. Ten gatunek 
mniej ·zy jest niz oba poprzednie, nie przechodzi bo
wienl dlugosci os1niu cali. Ojczyzn~ jego poludniowa 
Brazylia i Paraguay; dah~j ku p6lnocy n1ozna go tak
ze napotkac. W Belmonte i Alcobasa autor po,vyzcj 
wspo1nnionego dziela spotykal go CZ(JSto paran1i, lub 
na,vet licznicjHzemi, zape,vne familijnc1ni, gromadka
mi. Wlazi on na najwyzszc drzewa, kuj~c po drodze 
w kor~, dla 'VY traszenia robak6'v i o'v~1d6,v, kt6remi 
si~ zy\vi. \Vydaje g1o 1 ostry, krzykli,vy, czf2sto si§ 
powtarzaj~cy. '2y,ve i roz1naite bar,vy pi6rza, czyni~ 
go jednyrn z najpi~kniej zych gatunl(O\V togo roclzajn. 

Cechy rodzajowe dzi(jciol6w wsp6lnc s~ przeszlo 
szescdzic~,i~ciu gatunkoln, dok{adnic jui obccnie roz
r6znionyn1 i Ol)i anyn1. W~ zystkic one 1naj~ dzi6b 
mierny, 8ilny, prosty, lub lckko zgi~ty (jak u p_ au-
1·atus i P. ca(er), wieloboczny, na l\oiicu sciesniony, 
klino\vaty. N ozdrza przy osaclzie no a okr~gle, l)i6r
ktuni szczccia temi przykryte; j~zyk 'vy u'Yalny, cllu
gi, zadzicriy "ty po bokacb. \V szy tlde iy,vi~ si~ O\va
daini, ktoro lait1C po drzewie, pukauicn1 dzioba wy
strasznj~ i na j~zyk chwytaj~. vV laiouiu po drze
wach szczcg6lnic dopoinaga hn ogou klino\vaty, z t~
gielni stcr6,vkarni, li:t6rym si§ jakby trzeci~ nog~ 

podpicraj~. J eden tylko gatunek, ]J. ara!o1·, 'Y stro
nach voludnio,vych, nic iazi po drzc,vach, tylko uga
nia si<J za o'vada1ni po zie1ni. N aturalisci francuzcy 
rozr6zniaj~ dw·a podroclzaje dzi~ciol6,v, ~·,to ·ownie do 
sl\ladu n6g. 'Vlaschven1i dzi~ciola1ni, fj'peiclz e albo 
Pic, nazy,vaj~ tc, kt6re 1najf1 po cztery palce u n6g; 
te zas u kt6rych brak tylnego palca zc,vn~trznego, 

nazywaj~ ]Jicoide (Picoidus, l)zi~ciulr) . Do pier,v
szych liczy si~ przeszlo pi~cdzie i~t zc znanych 
gatunk6,v. U da.wniej ~zych naturalist6'v dzi~cioly 
trzypalczaste odr6zniauo tylko gatunko,vyin przy
domldem trydactylus. Przcdstawione tu gatunki bra
zylijskie nalez~ do ·wlasciwych dzi~ciol6'v czteropal
cza ·tych. 

• 

• 
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ROZMAITOSCI~ 

Angielskie kolonie w Australii ci~gn~ si~ tylko 
wzdluz brzeg6w morskich; 'vn~ trze tej obszernej krai
ny stanowi~ albo biota, al bo tez bez,vodne pusty
nie, przez kt6re przejscie jest jezeli nie niepodobne, 
to przynajmnh~j bardzo trudne. Trzy ekspedycye 
z trzech oddzielnych punkt6w wyslane zostaly w ro
ku zeszlyn1, dla dokladnego zbadania tych odludnych 
okolic. Jedna z nich, pod przewodnictwcm n1ajora 
Warboorthona, przybyla do Adelaidy (nadbrzeznej 
kolonii), nie doszedlszy granic pustyni, i nie znalazl
szy na swej dJ. .. odze zadnej oazy sposobnej na miejsce 
zamieszkania. Druga, pod zarz~dc1n Babedga, do
tychczas jeszcze nie powr6cila, i za jej posrednic
twem doszla do wladzy kolonialnej wiaclomosc o smu
tnym losie trzeciej wyprawy, skladaj~cej si~ z Cowl
tardta, Scotta i Brucksa, trzech smialych podr6zni
k6w, kt6rzy zgin~li zapewne w pustyni z glodu i pra-

• • gn1en1a. 
Babedg'e ze swojemi towarzyszan1i znalazl zwloki 

Co,vltardta pod wynioslym krzakie1n; o par~ krok6w 
lezaly rozrzucone podrozne sprz~ty z1narlego. Na pocl
sta\vie olowianej 1niednicy znajdowaly si~ wyryte 
gwozdziem albo inne1n narz~dzien1 ostre1n nast~puj~
ce wyrazy: ,W calej okolicynie znalazle1n kropli wody. 
Nie mog~ scisle oznaczyc kiedy rozstale1n si~ z Bruck
sem i Scottem, zclaje si~ jednak ii bylo to w ponie
dzialek. Ot~vorzylem sobie zylfJ w Pompei, azeby 
krwi~ jej ugasic pal~ce pragnienie, i pojechalem kon
no wyszukac wody. Ostatni~ 1noj~ czynnosci~ jak~ 
zapami~tam bylo u·wolnienie klaczy od siodla i 1vy
pu zczenie jej na wolnosc,-niech ucieka, dop6ki jej 
sil starczy! Niewiem jak duio uplyn~lo czasu ocl tej 
chwili: dwa albo trzy dni moze. J ~zyk lg nie do pod
niebienia, zaledwo widz~ co pisz~. Czuj~ jednak ·iz 
raz to ostatni \vyrazic mog~ mysl swoj~, gdyz trac~ 
przyto1nnosc z pragnienia ... W oczach miga mi siEJ, ..... 
nic nie 'vidz~. Panie, zmiluj si~ nademn~." 

Depesza Babedga datowana jest 16 lipca roku ze
szlego, kiedy ekspedycya zaopatrzon~ jeszcze byla 
w zapasy nieodzowne do odbywania dalszej podr6zy, 
a lubo czula si~ zm~czon~ na silach, nie zw~tpila je
dnak o osi~gni§ciu celu. Dotychczas przeciez niewia-

domo czy rozwi~zala zngadk~ ja]{~ przedstawia Au
stralia dla geograf6w. 

Najpierwsze usilo,vania pr zedarcia si~ w gl~b' te
go dzikiego kraju zalezaly na tern, azeby plyn~c 
"r g6r~ rzeki wpadaj~cej do morza. Lecz smieli po
droznicy, zamiast dojsc do wynioslych g6r jakich si~ 
spodziewali, doplyn<Jli do ogromnego blota, zaroslego 
trzcin~, po kt6rem zegluga byla nie1nozliw~, z przy
czyny niedostatku wody. Nast~puie postanowiono 
zbadac jak daleko rozszerza si~ owo bagno, lccz prze
konano siEJ, iz przechodzi powoli w bezplodn~ pu
styni~, ci~gn~c~ si~ az do ko lonii Adelaidy. 

Coraz to liczniejsze podr6ze 'v krajach pustynnych, 
lub kCddY cywilizacya stoi na nizkin1 bardzo stopniu, 
sklauiaj~ do\vcipnych n1ecbanik6w i podr6znik6w do 
coraz wiCdkszego ulepszania przyboro'v drogowych, 
zape·wniaj~cych jaknajwiCdksz~ 1nozli'v~ wygod~. Do 
takich nalez~ swiezo poprawione przez rr1ajora Rods'a 
namioty, kt6re rokuj~ niemale korzysci nietylko dla 
podr6znik6w, ale i dla wojska. Wyzszosc tego rodza
ju namiot6'v polega gl6wnie na tern, ze s~ nieslycha
nie lekkie, a zatem latwe do przenoszenia lub prze
woienia; nadto, pomimo tej lekkosci, opieraj~ si~ 
zerwaniu podczas burzy, a jednak zwijaj~ si~ nader 
szybko. Namiot taki posiada ksztalt osmioscianu, 
a fundamenta jego, jeBli si(J tak wyrazic \volno, sta
nowi osm jesionowych, bambusowych lub innego ro
dzaju kolko,v, kt6re jeclny1n konce1n umocowuj~ si~ 
W drewnianym wierzcholku, drugin1 ZUS \Vbijaj~ W zie
mi~. Tym sposobem namiot n1a podobie11St\vo do roz
pi~tego parasola, bez srodkowego ]\ija. 

W Nowym Jorku istnieje towarzystwo przyjaci6l 
ludzkosci, kt6re po!ozylo sobie za gl6wne zadanie 
popraw~ moralnosci nieletnich przest~pc6w. W po
cz~tku przeszlego 1858 roku towarzystwo utrzymy
walo 577 chlopc6w i 70 dziewczynek. W ci~gu roku 
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przyj(Jto no,vych 350, zatem wszystkich bylo 94 7. 
Z liczby tej wypuszczono 4 70, micszcz~c ich cz~sci~ 
w sluibic lub fabryl{ach zakontrukta1ni, cz~sci~ u ro
dzin zamoznicjszych czlonkow. nu wychowanie. Re
szta pozostalych na utrzymaniu towarzystwa m~lo
letnich zaj~t~ byla. w '\Varstatach i szkolach, albo tez 
uzy,van~ w inn ego rodzaju fabrykach; jednem slowe1n 
cal~ organizacy~ tych zn.klacl6w z\vr6cono do tego, 
aby maloletnich przest\}pc6w uczynic pozytcczne1ni 
czlonkami spoleczcf1stwa i ukazac in1 drog~ cnoty. 
Dzialalnosc tcgo to,varzystwa bezprzykladne "rydaje 
korzysci i stajc si~ nowyn1 dowoclc1n tej prawdy, ze 
tylko clon1y })Opra,vy ella 1nalolctnich przest~pc6v{, 

a '\Vi~zicnia ella cloroslych, odpo,viadaj~ potrzcbon1 
spoleczcnstwa, kt6rc niechce ani jcdncgo zc S'\Yych 
czlonk6'v bezpo'\vrotnie utracic. 

vV osta tnich czasach, kiedy nicpo,vodzenia \Y ol
brzyn1ic1n przcdsi v \VZi~ciu trans-atlantyckiego tele
grafu tak po'v~zcchnic zajnlo'\valy u"'ag~, radzono za
nicchac tyl~ trudnosci<uni brzemicnncgo dziela, a z\vr6-
cic sily do polo~cuia l£:1dO'\vego drntu, l~cz~cego En-
rop(J z A1nerylub przcz l~:raje p61nocn6j Azyi. I.Jinia 
ta l~do,va, kt6raby silnie ry,valizo,vac 1noght z pod
n1orsl\~b 1niala '\Yychodzic z Moslrwy, ktora jest o~tat
ninl 'v chodni1n punkten1, b~d~cyn1 \V Z"'i~zku z ic
ci~ telegraficznych drut6w pokry,vajqcych lqdy Euro
}1y. Z lVIo kwy druty popro"radzonoby na Niznyj No\v
gor6d, a ztamt~cl11rzcdluzonooy je na " '".· ch6d, do 5 ° 
szerokosri })6lnocnej. Na tej drodzc linia dotkn~laby 
Kazania, l)rzeci~la Ural, kicruj~c si~ na Tobol ·k 
i l(iacht~, ten najgl6wniejszy targ ros yj l\:o-chinslde
go handln; dalej cz§sc roskoszncj tloliny An1uru, cia
sniu~ Bcringa, rossyjsko-ainerykaitsldc posiadlosci 
i uieda"rno odkryte, zlotonosne roz .. ypy "' ~ T O\Y~j Ka
ledonii; <lotarlaby nakoniec do an-Ji rancL co, ktorc 
eiy na linii an1eryka:6sldch telegrnf6,v. Z tej ostat-· 

uicj Jniejsco,vosci lini~ gl6wnQ; n1oinaby przedlniyc 
w r6ine okolice poludnio"\"\·ej An1cryJ·i, Z'\Yiqza\v~zy 

tyn1 posobem "'i~ksz~ cz~sc odlcglych ]\rain, zainic
szkalych przcz Europejczyk6,v, z istniej~c~ jui sieci~ 
telcgraficzn~. Calkowita dlugosc tego lrolosulncgo 
lancucha 'vynosilaby 40,000 ldlo1nctr6w, to jest po-

• 

low~ rozleglosci sieci p6lnocno-amerykanskich tele
graf6,v. Sun11na wszystkich nan wydatk6w~ licz~c po 
500 funt6w na kilomctr, nie przechodzilaby 20 mil
lion6w. 

Gl6,vn~ przcszltod~ temu przedsiC\VZi«Jciu stawiaj~ 
pnstynic, przez kt6re przechodzicby n1usiala telegrafi
czna linia; lecz przeszkody te nie nalcz~ do niezwy
ci\}zonych. W szak amery l\:anskie telegrafy przepro
'vadzono juz tal{ze przez obszerne pustynic, a jednak 
nie zau'\vazano aby przypadki przerywaj~ce zwi~zek 
byly cz~ t~ze niz w innych miej each. . . 

Co sica tyczy korzy~ci~ nie mozna takow·ych za
przcczyc. Przypusciw zy nawet ze podn1orsl{i telegraf 
zostanie bcz nowych zavvod6w do skutku dopro\va
dzonyln, to jednal~ze nawal intereso'\v europejskich 
jest do tatccznyn1 do utrzymania obu tclcgraf6\v. Sa
me Stany p6lnocnej An1eryki prow adz~ z Europ~ han
dlo"re in teresa wartosci przeszlo d w6ch 1niliard6w. 
A zrcszt~, czyz telcgraf l~do\vy nie bylby })Ozytecznyin, 
'\V przypadku zerwania morskiego? 

• 

Nieda wno w angielskiln j ~zyku opuscii prass~ pi~
ty z kolci to1n opisu poclr6zy do wn~trza Afryld, od
bytej przcz Dr. Bartha. Oto co 1n6wi z tego \vzglEJ
du londynski korresponuent dziennika ,Magazin fur 
die Litcratur des Auslaudes: · , Czytalc1n i odczyty
walcin ldka razy ,Poclr6zc i oclkrycia '\V srodko'\vej 
i p6lnocn6j Afryce, ' a zawszc pozostaly one dla 1nnie 
tylko dzienuil\:ienl szcscioletniego pobytu w oddalo
nym }{raju, dziennikien1 za'\vieraj~cyn1 Inn6st'\YO naj
r6znorodniej zych spostrzezen i uwag, lecz o kt6rych 
dotychczas nic 1nogie1n ut\vorzyc sobic clokladnego 
poj~cia i zdcfinio,vac og6lncgo \vrazcnia jakie wywie
raj~ po przeczytaniu. M6,vi~ ze Dr. Barth obowi~za
ny byl czynic codziennie najr6znorodniej ze notatl{i 
o prhc(bniotach i '\Yrazeniach "ridzianych i dozna
nych, i zc 110'\Yinien byl noto"rac nie systen1atycznie, 
a dory'\vczo. Przypusc1ny; lecz w takiln razic gdziez
by siEJ 11oclzial . z'\vi~zek 1ni~dzy wypadl{aini tej dlu
giej podr6iy? Lez~ce przed uami pi~c to1n6w za"rie
raj~ "' sobie groinadnic zebraue matcryaly, z kt6rych 
1nog~ l\orzystac geografia, etnografia, przc1nysl, han
del, zoologia, i botanikn. ,, 

• 

• 
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VVEZU"WIUSZ. 

Poludniowo-wscbodnia cz~sc Kampanii, w kt6rej 
lezy stolica Neapolu, jest niezawodnie jedn~ z najcu
dniejszych okolic swiata. ,, Vedz" Napoli, e poi 1JlU01'i,, 

wola Wloch w zachwyceniu, a Go the utrzymuje, nie
co paradoksalnie, ze ,kto "\\ridzial N eapol, nie moze 
bye nigdy zupelnie nieszcz~sliwym . " Miasto, naj
'vspanialsze ze stolic europejskicb, zapelniaj~ce mas
sami swych dom6w cale amfiteatralnie wznosz~ce si~ 
pobrzeze, oskrzydla niejako obszern~ zatok~ neapo
litansk~, i wydluzaj~c swe konce w obie ~trony, co
raz dalej j~ opasuje. Najwspanialszy widok przedsta
wia cz~sc p6lnocna, gdzie z poza ogrod6w kr6lew
skich wyziera dlugi szereg palac6w i nowych, wy
kwintnie budowanych gmach6w. Cz~sc poludniowa 
nie.r6wnie wi~ksz~ zajmuje przestrzen, lecz zapelnia
j~ j~ domy rzemieslnik6w i rybak6w, pomi~dzy kt6re
mi gdzieniegdzie tylko stercz~ okazalsze wille, fabry
lri i koszary. Nieprzerwanyn1 rz~dem ci~gn~ si~ tu 
do my az do st6p Wezuwiusza, przyjmuj~c kolejno 
nazwy: Resina, Portici, Torre del Greco it. d. Wszy
stkie wzg6rza naokolo miasta pokryte s~ pi~lrne1ni 

will ami i ogrodami, w kt6rycb krzewi~ si~ pornarafi
cze, cytryny i brzoskwinie, o b ok palm szerokolistnych 
i purpurowo kwitn~cych kaktus6w. Jak okiem zasi~
gn~c ci~gn~ si~ ludzkie siedziby, wesol~, zwrotniko
w~ otoczone zieleni~, a nad calym tym rozkosznym 
krajobrazem g6ruje od wschodu lysy i dymi~cy szczyt 
W ezuwiusza, kt6ry tylokrotnie juz wybuchami swemi 
zniszczyl pola, winnice i mieszkania przylegle, a je
dnak zyznosci~ gruntu, wydaj~cego wyborne wino 
Lacrynzae Ch7'istz·, na nowo zawsze wabi osiedlenc6w 
w niebezpieczne swe s~siedztwo. 

Pomi~dzy trzema dzis jeszcze czynnemi \Vulkana
mi Europy najgrozniejszym jest W ezuwiusz. Pierw
szy znany jego wybuch, r. 79 po n. Chr., zasypal mia
sta Pompeji, Stabiae i Herculanu1n; p6zniejsze wy
buchy nast~pily w latach 203, 475, 512, 685, 993, 
1036, 1306, 163~, 1730, 1769, 1779 i 1794. Silne, 
lecz malo szkod1iwe byly wybucby lat 1822, 1833 
i 1834. Roku 1779 luna od bij~cego z paszczy wul-

Ksi~GA SwtATA. Cz. I. R. VIIT. 

kanu slupa ognistego byla tak siln~, ze w okr~gu 10 
mil wloskich mozna bylo czytac sr6d nocy. 

Gora rna dwa wierzcholki: wlasciwy W ezuwiusz, 
z czelusci~ wulkanu, i szczyt zwany Somma, odda
wna juz nieczynny. Kazdy wybuch silniejszy straszny · 
lecz wspanialy przedstawia widok. Ogromny slup 
ogniowy wznosi si~ z krateru prostopadle w g6r~, siej~c 
deszcz pomeks6w i ulamk6w granitowych; przez czar-
ne dy1nu tumany jaskrawe przebiegaj~ blyski, przy
czem nieustanne drganie, mniej wi~cej silne, wstrz~sa 
okolic~. Niekiedy Wezuwiusz wyrzuca tylko law~, · 
buchaj~c~ ze szczyto,vych lub bocznych otwor6w g6-
ry, \V ksztalcie czerwonej, g~sto-plynnej massy, kt6ra 
powoli szerokim tocz~c si~ pasem, niweczy wszystko 
cokolwiek napotka na swej drodze. Potoki tal\ie za
pelniaj~ najglEdbsze doliny , obalaj~ domy i drze
wa najgrubsze, toruj~c sobie odply'\\' ku r6\vninom. 
Zwierzchnia skorupa lawy, po ustaniu wybuchu, po
woli zastyga; lecz w gl~bi, przez dlugie nieraz lata, 
przechowuje sitJ zar plo1nienny. Po zupelnem osty
gni~ciu i zbutwieniu lawy, poklady jej, uprawione r~-
k~ rolnika, w wyborne zamieniaj~ si~ grunta. Cz~ .. 

• 

stokroc takZe wulkan wyrzuca 1nassy gor~cego po-
piolu, kt6ry na kilkanascie mil "rokolo kraj caly przy
prusza. Takie wybuchy najwi~ksze zwykle zrz~dzaj~ 
szl{ody, bo roznosz~ zniszczenie na wszystkie jedno
czesnie strony i unikn~c ich niepodobna, a nadto po
l~czone bywaj~ z wybuchami wrz~cej wody morskiej. 

Od podn6za gory az do polowy jej 'vysokosci ci~n~ 
si~ winnice, kt6re podsycane 'vewn~trznem cieplem 
gruntu, wydaj~ slynne wina Lac1·yrnae Cltrristi i Vino 
G1'eg,o. Bujn~ icb roslinnosc przerzynaj~ czarne, nieu
prawne bruzdy, wiekowe zbiorowiska uslanej falowa
to lawy, naksztalt ciemnego potoku, kt6rego balwa
ny nagle zastygly. Srodkow~ przestrzen g6ry, wmiej
scac4niedotkni~tych wybuchami, zajmuj~ gaje ka
sztanowe i krzewy. Pustelnia, wysokiemi otoczona 
wi~zami, daje tu przytulek podr6znym, zamierzaj~
cym wst~pic na szczyt wulkanu. Nad ni~ zaczyna si~ 
skalisty, pokryty massami lawy taras Pedamontino, 
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si~gaj~cy az do wierzcholku ostrokr~gowego, gdzie w r6zne strony, zapelniaj~cych w~wozy i tworz~cych, 
droga, przyst§pna dot~d dla koni i mul6w, staje siEJ jak w piekle Dantego, jezioro ognistego plynu. Posu .. 
coraz przykrzejsz~, clozwalqj~c juz tylko pieszo dra- waniu siEJ ich to,varzyszyl trzask jakby gTadu spada
pac siEJ ku szczytowi. Kraniec g6rnego ostrokr~gu j~cego na dacby, tylko nier6wnie silniejszy. Do 8-go 
tworzy ogromn~ czelusc, w ksztalcie nieregularnej czerwca wiele dom6w i grunt6w bylo zalanych, mie
elipsy, maj~cej }{ilka tysi~cy krok6w obwodu. Brzeg jej, szkancy jednak zdolali si~ ocalic. Zar lawy wysuszal 
na stop§ zaledwo szeroki i stron1o b:u wn~trzu spadaj~- i zapalal drzewa i krzewy w pro1nieniu cwiercmilo
cy, nie dozwalaprzyst~pu; od strony tylko zachodniej wym. Jcden z·gl6wnych strumieni, plyn~cych w kie
podr6zni zblizyc si~ mog'1 do krater~, tu bo·wiem od- runku poludniowy1n, odbyl "'vV })rzcci~gu 24 godzin 
graniczaj~ca go sci ana skalista jalde takic za1)e,vnia d'vie mile neapolitaiiskic (mila po 1844 metr6w) 
im bezpieczenst,vo. Wn~trze 'vulkanu najezone jest i zdawal siEJ zagrazac Resinie, lecz w pobliZu tego 
ur\viskami skalnen1i i la,vo,vemi, ktore nieustannie 1niasta zV\·r6cil si~ ku Portici, a 1nianowicie ku par
w gl~b' jego si§ staczajf1. Po wybuchu 'v kwietniu · kowi kr6lewskien1u. Z zarr1ku zacz~to juz wynosic ko-
1835 roku 'tV srodku czelusci \vzni6sl si~ pag6rek ~zto\vniejsze sprz~ty, gdy szczEJsciem nachylenie grun
ostroslupowy, z kt6rego mozna bylo zajrzec az na, tu naduJo })Otokowi kierunek ukosny. 

, . 
dno przepasc1. Nn.jzgubniejszemi w tyn1 wybuchu ol{azaly siEJ no-

Osta.tni wybuch 'V czu~riusza, z maja roku 1858, ·wopo,vstale kratery "\V bokach g6ry; bo kiedy clawniej 
o 'viele byl groznicjszy1n od kilku poprzednich. l\ini<~j potrzeba bylo ,vielh:iej bardzo sily dla "Yyrzucenia 
wi~cej silne wstrz~snicnia, z kt6ryc~ jedno rozci~ga- la,vy z gl6wnej czelusci, tym razem droga tak w g6r§ 
lo siEE od Neapolu az do Salerno i Potenzy, odda,vna jak na d6l o wiele zostala skr6con~, i zywiol niszcz~
go zapowiadaly. Dnia 27 maja pod ' viecz6r cicmna cy latwiej dosi~gac m6gl siedzib ludzl<ich. Z drugiej 
clm1ura dymu zalcgla do lin~ A trio del Cavallo, polo- jednak strony przyznac nalezy, iz rozdzielenie si~ po
zon~ mi~dzy glownym szczytcm wulkanu, a wicrzcho!- toku na dziewi~c strun1ieni niemalo sil~ jego zmniej
kiem Monte Somn1a; druga clnnura unosila si~ nad szylo. Podczas katastrofy, kt6ra przeci~gn~la si§ az 
sa1nym krateren1. Po zachodzie s!olica dostrzezono do 17 czerwca, slynny pustelnik Wezuwiusza najlep
wyra.Zne slady ognia, a w nocy czclusc przybrala po- szy zrobil interes. Chat~ sw~ z pewnym ko1nfortem 
stac olbrzytniego pieca, buchaj~cego slupem plon1ie- urz~dzil na restalu·acyt}, w kt6rej kazdemu 'volno 
ni i dymu. Okolo godziny 6smej Z\YOlna spuszczac si~ bylo posilic si~ bezplatnie; lecz z'vyczaj w takin1 ra
zacz~la massa roztopionej lawy, przeplywaj[!c nieo- zie nakazuje zostawic poboznen1u pustclnikowi poda
podal pustelni i Z\vracaj~c si~ pote1n na poh1dnie, ku runek, poclw6jnie lub potrojnie })rzewyzszaj~cy war
cz~sci Wezuw'iusza g6ruj~cej nad Portici. Nazajutrz tosc skonsu1nowanych przedn1iot6w. 
wicczorem mozna bylo rozpoznac tnn6stwo nowol)O- p 0 17 czcrwca ustaiy wybuchy vVezu"\\·iusza; stru
,,~talych krater6w, z kt6rych lawa toczyJ:a si~ obfi- mienie lawy skrzellly i powoli stygn:tC zacz~ly na 
cic" dolina Atrio zamienila si~ w jedn~ mass~ ognia powierzch11i; z krateru wydobywal si~ popiOl, znak 
rOZ~cgo blasku, w miar~ kierunku pr~dOw, a g6ra czasowcgo ugaszenia wcwn~trznego poiaru. Szczyt 
cala przedstawila si~ jakby osnut~ w sieci ogniste. ostrokr~gowy g6ry w ldllm miejscach okazal si~ sze
Widziano wyraZnic trzy gl6wne strumienie lawy: roko rozp~kni~tym; z tych to szczelin buchala wprz6d 
jeclen sun~cy w kicrunku Ottajano, drugi ku l)olnpeji, rozzarzona law a, a 'vlasciciele zalanych grunt6w 
trzeci ku Resinie, loiyskie1n dawnego potoku, co zni- znajdujf1 dzis, z::11niast ,·vinnic S\vych i sad6w owoco
szczyl kiedys Hcrculanum. Okoliczne drogi pelnc ,vych, pot~zne poklacly czarnego konglomeratu, }{t6-
byly cieka,vych, przyby"raj~cych po\vozanlj, konno re, po zupclnem ostygni~ciu, obr6cone zapewne zo
i pieszo; wielu z uich ze smutkieln patrzylo na spu- stan~ IJa lomy kamieni brukowych, podklad6w do 
stoszcnie S\vych posiadlosci, inni l)rzed figuraini S'Yi§- dr6g zclaznych i tyn1 podobnych przcdmiot6w. Dnia 
tych modlili si~ o odwr6cenie nicszcz~scia. Nickt6- 22 czer,vca Wezu·wiusz trysn~! po raz ostatni poto
rzy cudzoziemcy wdrapali si~ na g6r~, od strony lden1 \Yrz~cej wody; lecz wylew ten potrwal zaledwo 
J)rzeciwnej wyb.ucbowi, zk~d oko obej1nowalo od razu godzin§ i dlatego 1nozna go bylo wstrzy1nac za porno-
cal~ t~ seen§ straszn~ lecz w panial~. Ujrzano wte- c~ szybko usypanych grobli. ' 
dy az dziewi~c wielkich pr~d6w lawy, wij~cych si~ 
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KRAJ POLNOCNO-URALSKI. 

Cesarsko-Rossyjskie towarzystwo geograficzne za
rz~clzilo w roku 1847 naukow~ wypraw~, dla zbada
nia krain p6lnocno-uralskich. Wyslani tym celem 
pulkownik Hoffmann, pp. l{owalski (obecnie profes
sor uniwersytetu w Kazaniu), major Strazewski, dw6ch 
topograf6w, jed en artysta i naturalista- kollektor 
Brandt, dopelnili w ci~gu lat 184 7, 1848 i 1850 swe
go poslannictwa, i owoc prac s'vych i postrzezen 
oglosili urukiem, p~d tytulcm: , Ural p6lnocny." 
Ph~rwszy tom tego dziela wyszedl ·w Petersburgu 
w roku 1853; clrugi, ozdobiony litografiami, dopiero 
w roku 1856 opuscil prass~. Tom pierwszy, napisa-. 
ny przez p. Kowalskiego, obejmuje kr6tki, lecz jasno 
i dokladnie skreslony opis podr6zy po Urulu 'v latach 
1847 i 1848 odbytej, z u'vagan1i nad krajem tame
cznym i jego 1nieszkancami; Iniesci Bi~ 'v nin1 takze 
opis 'vybornej mappy p6lnocnego Uralu, sporz~dzo
nej przez czlonko'V wyprawy; "\Vi~Jrsz~ zas CZ~SC to
fill picrwszego zaj1nuj~ tablice astronon1iczne, sluz~
ce do oznaczenia polozenia geograficznego r6znych 
n1iejsc. To1n drugi skreslony zo. tal przez pulkowni
ka Hoffn1anna i za,viera nader cieka\vy dziennik po
dr6zy; dol~czone don ryciny przedstawiaj~ widoki oko
lici typy 1nieszkanc6w; nast~puje potem szcreg artyku
l<hY S})ecyalnych, poswi~conych geologii, geognozyi, mi
neralogii, botanice, zoologii; zakof1czaj~ to dzielo ta
blice Ineteorologiczne. Obejmuje ono dokladny obraz 
p6lnocnej cz~sci g6r uralskich, od 61 stopnia szero
kosci, az do morza Lodowatego, tuclziez krain lei~
cych po obu stronach pusn1a g6r, za1)elniaj~c dotych
czaso\vy brak "'iado1nosci pewnych i prawdzi,vych, 
o tych daleko na polnoc }Josuni~tych krajach, ktore 
pon1in1o cah~j ostrosci klin1atu, nie1nalo ciekawych 
przedst[v~viaj~ szczeg6{6,v i stanowi~, rzec mozna, 
swiat oddzielny: Spodziewamy SiEJ przeto, ie wy
j~tki z tego dziel'a nie b~d~ obojEJtnen1i dla naszych 
czytelni1{6'v. 

I. 

• 

go punktu dzialania wyprawy, az do przesmyku waj
gaczskiego, kraj p6lnocno-uralski rna dlugosci w pro
stym kierunku wiorst 1,000 przeszlo; bior~c zas sze
rokosc opisanych prowincyj z zachodu od rzek Pie
czory i Kamy, a od \vschodu Obi, na wiorst 400, 
otrzymamy powierzchni~ tych ziem na 40,000 wiorst 
kwadratowych. 

~aticuch g6r uralskicb, nazywany przez krajow
c6w kamieniem paso,vym, ci'!gnie si~ wprost ku p6l
nocy, na przestrzeni wiorst 400, Jicz~c od szczyt6w 
Iszerimu, do p6lnocnego sklonu g6ry zwanej Szabl~. 
Zt~d roz. zerza si~ a.i na 7 5 wiorst i za wier a gory, . 
wznosz~ce iEJ do 5000 stop nad powierzchni~ morza; 
zt~d znowu pasmo zwraca si~ ku stronie p6lnocno
wschodniej i ci~gnie si~ az do 0 bdorska, gdzie bie ... 
rze kierunck polnocny, a nie dochodz~c· o kilkadzie
si~t 'viorst od 1norza, spada naglc 'v plaszczyzn~. 
Ostatnia z g6r z'van~ zostala Ita1nienicn1 l(onstanty
now;kim, a wznosi siEJ na 1491 stop nad powierzch
ni~ n1orza. N a zach6d od tej gory, 'v odlcglosci 45 
wiorst, zaczyna si~ oddzielne pa··n1o g6r Paj-Choj, ci~
gn~ce ~i~ 'v kierunku p6lnocno-zachodnim r6wnole
gle od n1orza, g6r nie,vysokich, gdyz naj,vyiszc z nich 
zaled.wie 1000 st6p przenosz~; maj~ k.:ztalt okr~gly, 
pokryte s~ tra'v~, a na niektorych ty lko 'vznosz~ si~ 
szczyty skali~te . Paj-Choj si~ga wyspy W ajgacz. 

P6lnocny kraniec g6r uralskich jest zupelnic bez
lesny; 'v poludniow6j cz~sci drzewa rosn~ do 'vyso
kosci od 1 GOO do 2500 st61) nad po,vierzcllni~ morza; 
dlatego te.i 'vi~ksza cz~sc szczyto'v g6r pozba,viona 
jest drze,v, skalista, poszczerbiona, pelna rOZ})adlin i 
urwisk. Zdaleka przedstawiaj~ si~ jakby porozdzie
rane, zwlaszcza \V miejscach gdzie s~ przejscia, lub 
zk'bd bior~ pocz~tek rzeki tocz~ce wody S\Ve na wsch6d 
do Obi, na zach6d do Pieczory i Kamy. Strumienie 
i potoki w g6rach, przejrzyste, chlodne, miejscami 
szumi~ce i pieniste, gdzieniegdzic tworz~ na,vct 'vo
dospady; jezior nie rna tu wcale. Pochylosci Uralu, 
tak od wschodu jako i zachodu, znizaj~ si~ w blotni
ste tundry 1

); zachodnia, tak zwana wielko-ziemska 
Poczynaj~c od miasta Czerdyni w gubernii perm

skiej, to jest od najbardziej na poludnie posunione-
1
) 1'undrtt nazywaj~ 'v Syberyi rozl6g bagnisty, mchem 

porosly. 
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tundra, zaczyna si~ si~ od brzcg6w Pieczory, ze 
wszystkich stron otacza Paj-Choj i si~ga n1orza Lodo
watego; miejscami wznosz~ si~ na niej niewielkie pa
g6rki, porosle w stronie p6mocn6j karlowat~ brzoz~, 
wicrzb~ i drobnym modrzewiem, a 'v poludniowej igla
stemi drzewami; w og6le zw~ je tu pa1'JnaJni. 

dni~. W oguly i Zyrianie, tak z rys6w twarzy, jako 
i z odziezy, zblizaj~ si~ bardzo do Rossyan; spo
s6b ich iycia jednak r6zni si~ wielce od sposo-
bu zycia wloscian rossyjskich ; Ostiaki zas i Sa
mojedy , kt6rych uwazac nalezy za pierwiastko
wych mieszkanc6w tych krain, ani powierzchowno
sci~, ani sposobem zycia nie s~ do nich podobni, i zu
pelnie harmonizuj~ z dzikosci~ tutejszych g6r i tundr 
szerokich, sr6d kt6rych pCJdz~ zycie. N arody te za
chowaly dawn~ dzikosc; pomimo zblizenia si~ ku nim 
cy"'ilizacyi, nie id~ na jej spotkanie, owszem, ucbyla-

W gl~bszych rozpadlinach g6r, do kt6rych bardzo 
rzadko dochodz~ promienie slo11ca, lezy snieg przez 
cale lato w ogron1nych massacb; slady jego dlugo 
i na szczytach zostaj~, pomhno ie zadna z g6r nie 
dochodzi do · wysokosci linii wieczystych snieg6w. 
Sniegi te na 'viosn~ nadaj~ szczeg6ln~ malo,vni
czosc widokom Uralu; wody zebrane z roztop6w, I)rze
dzieraj~c si(J przez rozpadliny zapelnio ne sniegiem, 
przebijaj~ go l)Od wierzchem i plyn~, niby w tunelu, 
przez znaczn~ cz~sto dlugosc; nast~pnie, kicdy CZCJSC 
snieg6w roztaje i znizy si~ koryto potoku, w6"rczas 
wody zaglCJbiajf1 si~ bardziej i pod poprzedni~, prz~
bijaj~ sobie nowf1 drogCJ; ty1n sposobem tworz~ siCJ 
sniegowe arkady i mosty jednc pod drugiemi, a pod 
najniiszym szumi woda, tworz~c pienist~ kaskad~. 
Arkady g6rne bywaj~ tak 1nocne, ze mozna po nich 
bezpiecznie przejezdiac, nietylko lekkiemi narrtaJni, 1) 

ale i przep'Jdzac, cale stada jeleni. Ostrosc klimatu, 
przy kr6tko trwaj~cem lecie, nazbyt ogranicza roz
wijanie si~ tutaj roslinnosci; z drzew iglastych rosn~: 
sosna, modrzew, s·wierk, jodla, a miejscami, szcze
g6lniej tez na stronie wschodniej g6r, cedr sy birski. 

1,undra pokryta jest mchem; gdzienicgdzic obszer
ne przcstrzenie porasta malina porzeczkowa, kt6ra 
w czasie dojrze,v.ania jag6d oclznacza si~ zdaleka ja
skra wo- pomaranczowym kolorem. Z drzew liscio
'vych trafiaj~ si~ r6zne gatunki "rierzby, brzoza i osi
na. W dlugich dniach letnich rozwija si~ mn6stwo 
zi6l; na satn61n nawet przybrzezu 111orza karskiego 
napotkac mozna, lubo rzadko, fijolki i niezapominaj
ki. Poludnio\va strona kraju p6lnocno-uralskiego g~
sto je t pokryta pi~knemi Iasa1ni, odziewaj~cemi spa
dzistosci g6r i niekt6re ich szczyty. 

Nic b~dziemy rozszerzac si~ nad suro,vosci~ kli
matu, gdyz opisu_j~c narody tu zamieszkale, dotknie
my nicraz i otaczaj~cej ich natury. 

01)r6cz Rossyan, osiadlych \V poludniowej i zacho
dniej stronie, a przybywaj~cych na tundry na pewien 
tylko przeci~g czasu, reszta mieszkai1c6w Uralu jest 
mongolskiego pochodzenia; s~ to: Ostiaki, Samojedy, 
Woguly i Zyrianie; pierwsi zajtnuj~ cz~sc p6luocn~, 
drudzy poludnio\vo- zachodni~ i poludniowo-'vscho-

1
) 1Varta, sanie; kt6rych opis poniz6j. 

j~ si~ od jej wply,vu, odci~aj~ coraz gl~biej w pusty
nie i nikn~ zwolna. 

Ostiaki dziel~ si~ na dwa plemiona: Ostiak6w la
pinskich (Jeg1·ajas, jak si~ sami nazywaj~) czyli da
wnych Jugr6w, i na Ostiak6w obdorskich. Obadwa te 
plemiona osiacll:y wschodni~ stron~ Uralu, chociaz Ia
tem i na zachodni~ przechodz~, szczeg6lniej tez La
pincy, kt6rzy pasaj~ stada swe az nad brzegami Pie
czory. Ostiaki obdorscy mieszkaj~ po obu brzegach 
rzeki Obi, poczynaj~c od 65° szer. Zt~d ku poludnio
wi ci~gn~ si~ zimowiska Jugr6w. 

Z po1ni~dzy wszystkich plemion koczuj~cych na 
p6lnocnym Uralu, Ostiaki lapinscy odznaczaj~ Si{j 

najwi~kszem roz\vini'Jciem umyslowe1n. Ostiak jest 
chudcrlawy, wzrostu dose wysokiego, twarz rna sze
rok~, czolo nizkie i ku tylowi glo"'Y pochy lone, ko
sci policzkowe wydatne, oczy w~zkie, wlosy proste, 
czarnc, na brodzie i w~sach rzadkie, kolor sk6ry z6l
tawy. Wszystko to dowodzi mongolskiego pochodze
nia. Odziez jego sklada si~ z koszul rozmaitej dhtgo
sci, u zytych zylami jeleniemi ze sk6r jelenich, kt6re 
przez glow~ wdzie,va; kobiety tylko nosz~ panz"ce 
otwartc na przodzie. Takich sk6r jelenich Ostiak 
uzywa trzy: letnia, pa1·/ca, dochodzi do kolan i obr6-
cona jest siersci~ na wewn~trz; zimowa, takZe siersci~ 
do ciala obr6cona, nazywa si~ 1nalcq, opatrzona jest 
r~ka,vicami i otwora1ni na bokach dla wysuni~cia r~k; 
na wh3rzch malcy 'vdziewa si~ okrycie zrobione z ja
kiejb~dz tkaniny, dla ochronienia sk6r przed 'vply
wem wilgoci; trzecie futro kladzic si~ ty lko w cza
sie '\Viclkich mroz6w, wlosem na zewn~trz, a do nie
go przyszyty jest wielki kaptur z ot,vorami na oczy, 
nos i usta. Czapek Ostiacy wcale nie uiywaj~. W tniej
scach gdzie trudni~ si~ wiEJcej rybolo\'\'Stwem niz pa
stcrstwem, tak~z sa1n~ odziez robi~ zc sk6r mi~tusa, 
wydaj~cych won odrazaj~c~. Parka i malca ed g6ry 
i dolu przyozdabia si~ futrzanemi wypustkami z wy
dry, lub r6znokuloro"rych sk6r jelenich. Na nogi kla .. -
d~ w lecie buty zamszowe; zim~ zas nosz~ dlugie, do 
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bioder dochodz~ce ponczochy, zwane J1?J7lly, ozdobio
ne na szwach suknem czerwonem. Wszystka taodziez 
wdziewa si~ na gole cialo, gdyz koszule i w og6lno
sci wszelka bielizna nie s~ znane u Ostiak6w. Ko
bi6ty rozdzielaj~ wlosy na kilka warkoczy, 'vplataj~ 
w nie sznurki czerwone, r6znc brz(Jkadla i monety. 

wyznaczyl czt6rech bozk6w, ci jednak pokl6cili si~ 
i roze zli; jcden o iadl w okolicach Obdorska, inni 
w oddzielnych jurtach. Wszyscy czterej u\vazani s~ 
za syn6w Mastcrka; czcz~ ich tylko wtych 1niejscach, 
gdzie osiedli, Masterko zas czczonym je t przez 
wszystkich w og6le Ostiak6w. Opr6cz o:fiar do bro
wolnych, zbierane Sf1 jcszcze i skladanc w swi~tyniach 
·w pe\vnych czasach dary, do czcgo uzy"'ani s~ osobni 
poborcy. Niemuiej hojne ofiary odbieraj~ i nizsze bo
iyszcza; dla nich "~znosz~ si~ sr6d las6w oddzielne 
szopy, ua wysokich slupach podniesioue, gdzie prze
chowuje si~ pos~g oclziany w kaftanzeszyty z r6znych 
kawalk6w sukna z wypustkan1i z tasmy; drobna mo
neta srebrna i zloione w ofierze futra lez~ przcd 
nin1 rozlozonc. Na czesc bozk6w wyprawiaj~ Ostiacy 
uroczystosci rcligijne, w kt6ry ch szaman gl6wn~ gra 
rol~. W dzien oznaczony, okolo szopy boiyszcza 
zbieraj~ si~ pobo.ini, znosz~c zapasy pokar1n6w i je
leniego mi~sa. Szaman wynosi bozyszcze i ukazujc 
ludowi; pocz6n1 rozpoczyna si~ uczta za.bijanicm je
leni. Krcw i mi~so z nich Ostiaki spozywaj~ zaraz na 
miejscu; sk6ry dostaj~ si~ szamanowi. Liczba zabitych 
na ofiar~ jeleni po \vinna bye l{oniccznie sicd1n razy 
po siedm. Po skonczonej uczcie, wchodz~ do poswi(J
conej szopy, staj~ dwoma rz~dami i wolaj~c ltoj! lloj! 
kolysz~ si~ to \V t~, to w OW(J . stron~ i klaszcz~ w r~
ce; krzyki te wzmagaj~ si~ dop6ki sil starczy, po
czem zaczynaj~ si~ opowiadania o czynach wojen- · 
nych i dobrodziej twach Masterki. W ci~gu po,viesci 
ukazuje si~ i samo boiyszcze; przcz posrcdnictwo 
szama na pochwala gorli\vosc o becnych, zaleca im sil
n~ wiar~ i nakazuje pomagac sobie wzajemnie. Na
st~puj~ tance zan1askowanych kobiet, kt6re do tej 
chwili zostawaly zewn~trz szopy. Uroczystosc tako
wa trwa przez siedm nocy ~ kolei i obchodzi si~ raz 
jeden w roku. Bywaj~ takze i mniejsze swi(Jta co 
miesi~c, o bchodzone wr6zb~, bez zadnych "rszakze 
obrz~dk6w religijnych. Przy koncu n1aja lub na 
pocz~tku czer,vca Ostiacy zbieraj~ si~ w miejscu 
przez szan1ana 'vyznaczonem; rozpoczyna si~ uczta, 
poczem wszyscy obecni otaczaj~ w kolo szamana, 
odzianego w ko zulEJ r6zuokolorow~, ozdobion~ brz~
kadlami i stoj~cego przy ogniu, gdyz obch6d ten od- · 
bywa si~ za'\\rsze w nocy. Szaman zaczyna spicw, ude
rzaj~c koscian~ paleczkf1 w b~ben; spie,vem tyln przy
woluje bozyszcze. Spiew i b~bnienie wzrastaj~ sto
pniowo; nareszcie kaplan wpada w ekstaz~, wyrazaj~- . 
c~ si~ konwulsy:jnemi rucha1ni. W r6ciwszy do przyto
Jnnosci, opo,viada uwaznym sluchaczom ze mu si~ 
objawil bozek i co mu ozuajmil. Przepo"riednie odno-

Ostiaki mieszkaj~ w drewnianych szalasach, czyli 
iurtach, nadzwyczajnie lekkich, zlozonych nicdbale 
z cienkich drewien, lub uplecionych z chrustu i wy
lepionych glin~, tak wewn~trz jak i zcwn~trz. Dach 

jurty, plaski, pol\ryty darnin~; zamiast pieca, komin 
z chrustu, grubo oble})iony glin~; w miejscc okien, 
otwory zaci~gni~te cienk~ sk6r~ z mi~tus6w; niekie
dy otw6r taki bywa w dachu i zakrywa Si(J plaskim 
kawalkiem lodu. Po "rypaleniu ognia, komin zatyka 
si~ wi~zk~ trzciny. Przez malef1k~ sionk~ wchodzi 
si~ do jedynej izdebki, opatrzonej po bokach la,vka-

. mi,pod kt6remi stoj~ koszyki znaczyniem do1nowem; 
na scianach rozwiesza si~ odziez i broil. Nieczy
stosc i wo11 obrzydliwa panuj~ 'v tych ubogjch le
piankach, kt6re zreszt~ cz~sto bywaj~ opuszczane 
przez wlascicieli, w lecie dla paszenia stad, w zimie 
dla polowania i rybol6wstwa. Opr6cz jurt, czyli pomie
szkan stalych, Ostiaki maj~ jeszcze chaty przenosne, 
zwane czu1ny; s~ to szalasy ksztaltu ostrokr~gowe
go, zrobione z kory brzozowej lub sk6r jclenich; czum 
caly roz bier a si~ i sklada na narty, w razie zmiany 

. koczowiska. 
Powierzchownosc Samojed6w r6zni si(J pod pewne-

mi 'vzgl(Jdami od ostiackiej; w og6lnosci s~ nizszego 
wzrostu, budowy ciala zwi~zlejszej i silniejszej; rysy 
t"rarzy ich jeszcze wyrazniej wskazuj~ pochodzenie 
mongolskie. Chociaz zajmuj~ najbardzh~j p6lnocn~ 
cz~sc tun dry i g6r, nie mieszkaj~ jedna]{ze w j urtach 
stalych, lecz zim~ i latem koczuj~ ze swemi stadami. 

Tacy to s~ mieszkancy kraju p6lnocno-uralskiego. 
Religia ich balwochwalcza; gl6,vnem zatrudnieniem 
ch6w jeleni, rybol6wstwo i 11olowanie. 

0 religii Ostiak6w pisze p. Kowalski, podlug opo
wiadaniajednego duchownego z Obdorska. Najwyz
szym, azarazem najwaleczniejszym i najlitosciwszym 
bozkiem ichjestMasterko; najdawniejszy i bardzo bo
gaty pos~g jego znajduje si~ teraz w okolicach wsi troi
ckiej, w gl~bi nie.przebytych las6,v. Ostiaki starannie 
ukrywaj~ swych bozk6w, gdyz inue plen1iona, wysle
dziwszy ich schronienie, nie zaniedbalyby obrac ich 
z ofiar skladanych hojnie przez Ostiak6"r w futrach, 
pieni~dzach i innych darach. Troskli,vy o szcz~scie 
s'vych 'vyznawc6'v l\fasterko, przeznaczyl dla kazdej 
wsi mniejsze b6st,vo, a dla jednego jakiegos miejsca 
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sz~ si~ po wi~kszej cz~sci do pory lowienia ryb it. p. wia si~ o jej cen~; przybywa p6zniej pan mlody z or
i cz~stokroc sprawdzaj~ si~, gdyz szamani wiedz~ szakiem i rozpoczyna 'i~ uczta. Po wyplaceniu ka
z doswiadczenia, kiedy ryby wplywaj~ do rzek i lymu, Ojciec panny mlodej odwozi j~, (okryt~ \Vielk~ 
w kt6rych miejscach bywaj~ najliczniejsze. Wr6zby chustk~) do jurty lub czun1u narzeczonego, gdzie by
dla os6b pojedynczych, pragn~cych poznac przyczy- wa przyj~t~ i wprowadzon~ do nowego mieszkania 
n~ nicszcz~scia, odbywaj~ si~ w ten sam spos6b. Sza- przez swiekr~ ina tern wszystko si~ konczy. Rodzi
man ,vzywa najprz6d swojego bozka, a gdy od niego ce nigdy nie zapytuj~ c6rki, czyli malzenstwo zgadza 
nie otrzyma odpowiedzi, zwraca si~ do bozyszcz in- si~ z jej sklonnosci~; trafia sifJ nawet ze dziesi~cio
nych plemion; odpowiedz by,va nietylko 'vyjasnie- letni~ dziewczynEJ wydaj~ za r6wnie maloletniego 
niem przyczyn niepowodzenia lub straty, ale zara- malzonka. W og6le moralnosc nie jest w stanie kwit
zem wskazuje srodki uchylenia nieszczEJscia. Rozu- n~cytn u Ostiak6w; malienstwa cz~sto si~ kl6c~, do
mie sifJ ze "Tr6zbita otrzymuje naprz6d dary od ra- pu zczaj~ nicwiernosci i rozl~czaj~ iEJ z sob~. 
dz~cych siEJ. Szamani, bEJd~c wtajemniczonen1i we Nad nowonarodzonym Ostiacy zadnych szczeg61-
wszystkie szczeg6ly S\vej wiary, prze,vyzszaj~c wsp6l- nych obrz~dk6w nie dopelniaj~; doz6r nad niemowl~
rodak6w rozumem i przebieglosci~, a przez to silny tami calkie1n jest niedbaly; przyzwyczajaj~ je wcze
wy\vieraj~c wplyw na ich umy ly, gl6\vn~ stanowi~ snie do zimna i nieclostatku. ()jciec slucha najobo
zaporg do " 'prowadzenia religii chrzesciaf1skiej 'v tych j~tniej placzu kostniej~cego na d\vorze dzieciEJcia, 
krajach, gdyz nawet ochrzczeni Ostiacy ulegaj~ cz~- dop6l{i nie nadcjdzie matka i nie wnie ie go do jurty. 
sto ich wply,vo"ri. . Ostiacy grzebi~ zn1ariych w ziemi, owin~\vszy zwlo-

Wrazie s1nierci szamana, 111iej ce jcgo zast~puje kom glow~ i odzia,vszy jew najlep ze suknie; raze1n 
szaman wsi najbliiszej, nic dluzej 'vszakze jak przez z cialem wkladaj~ do grobu now~ odziez, bron, na
rok jcdcn. Po uply"rie tego cza u zast~pca oznujn1ia czynia goRpodarsldc i t. p. Na tundrach, gdzie zie
zgromadzonym, ze bozek obja-\vil mu si~ we snie i n1ia nie ocltaja i dlatego trudno jest dol wykopac, 
przcznaczyl tcgo lub O'\vego na S\vego kaplana. W ska- zwloki \Vkladaj~ si~ do niby trtnnuy, i tako'v~ przy
zany nie 1nozc si~ 'vym6wi6 od przyj~cia godnosci; t\vierdzaj'1 nad zien1i~ na czterech \vysokich k6ll{ach; 
dor<Jczajf1 mu zat61n oznaki kaplaf1st"ra, to jest: bEJ- w miejscach zas gdzie ziemia da si~ \Vybrac, kopi~ 
ben, pulasz i stosown~ oclzicz. Wkr6tcc no,vy ofiar- dol niezbyt glEJboki, \Vykladaj~ go darnin~ i \vprost 
nik oglasza, zc \VC snie 'vidzial bozka, l{t6ry Inn na- spuszczaj[! dof1 cialo, z narz~dzian1i potrzcbnen1i nie- · 
kazal \Yiernie sluzyc, co z re zt~ po\Yinno bye st,vier- boszczyko,vi, \Yedlug ich rnnie1nania . .ft[ogil~ przy,va
dzonc przcpo,vicdni~ kt6ra zil,cic ·i~ lHtlsi; \V prze- llajt}: \viclkitn glazc1n i na te1n samem 1niej ·en odbywa 
ci,vny1n zag ra.zic nomino 'vany, dla u trzyn1ania si§ si~ uczta pogrzebo\va, to jest zabijajf!jelenie co lJrzy,vio
przy obo,vi~zkach kuplana, udaje ~i~ (tO ostatnicgo, zly z\vloki; kre\v i cz~cc 1ni§sa zjadnj~ zaraz obecni, 
a za\vszc skutccznego srodlia, to je~t "" o bee ludu re~zta za~ mi~ .. a, 'vraz z nart~ na ktorej wieziono cialo 
przebija sobic bok nozctn, i czynen1 tyn1 1Utby"~a nie- i i z wszelk~ uprz~z~, pozostaje na gTobie. Podlug 'vyo
zaprzcczonego pra\va do dopclnianiu obrz~d6w i odbie- brazc11 Ostiak6,v, z1uarly i na tan1ty1n ~nviecie nie 
rania ofiar. Zabawu'1 jest przysi~ga Ostiako,v: przy- przestaje zajtno\vac . i~ temi ~ an1e1ni sr)ra\vaJni co ina 
si~gajQ;CY bierze glo'v~ lub pazur z niedz,vicdzia, od- zicn1i, i zywi si~ takien1iz jak za zycia potrawami; 
gryza ka,valck i polyka; kobiety calnj~ tylko te zna- dlatego rodzina l>ozostala robi z galgun(hv i rozuo
ki . Ma to \VyTaiac, ze krzy""O przysi~ica poddajc si~ koloro,vych ka\valko'v sukna n1al~ lalk~ z 1netalow~ 
rozdarciu przcz nicdi,viedzia. Na t6j forn1ie przysiEJ- t\varz~. Zacho,vnj~ j~ \V czumie lub jurcie na ulubiQ-a 
gi polcgaj~ w zn1>clnosci \Y1adze miejsco\YC i uiy\vaj~ ne1n nieboszczyka 1niejscu, robi~ z ni~ toi sa1no co 
jej na,Yet "rzgl~dem 1nieszkauc6'v tutcj ·zych, "'Tazie on czyni1 i tr,va to przez rok caly, a u niektorych i 
potrzcby. trzy lata na\vct; poczem lallc~ tEJ grzebi~ 'v zien1i, lub 

Obrz~dy Ostiak6w w naj,vazniejszych ch\Yilach zy- przecho,vuj<1 \V oddzielnej zkatulce. Jeicli w jednej 
cia dosyc s~ pro te. Obchod za,varcia 1nalze11stwa jurcie obchodzi si~ jednoczesnie ta pami~tka po kil
polega na 1nongolskim zwyczaju kupna iony od jej ku zmarlych osobacl1, w takiln razic lalki bywaj~ r6-
rodzic6w; \vysokosc lcaly1nu, czyli O})laty za ion~, by- zn~j wielkosci, stoso,vnie do wieku z1narlych. 
wa wiEJksz~ lub n1niejsz~, stoso,vnie clo pochodzcnia W og6le jest to lud dosyc rozumuj~cy; dowodzi te
narzeczonej. Staraj~cy si~ o zon~ posyla Z\Vykle je- go miEJdzy innemi istniej~ca w ich mo,vie szczeg6lo
dnego ze s'vych przyjaciol do ojca }Janny, kt6ry uma- wa i bardzo dokladna terminologia geograficzna. Go-
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dn~ jest tali:iC uwagi ich zr§cznosc; wszystko robi~ pasterz przyp~dzi stado na sniegi, jelenie pokJadaj~ 
starannie, chociai owo wszystko na malem si~ ogra- sifJ natychmiast i oddaj~ spokojucmu przczuwaniu 
nicza; bo tei i zatrudnienia ich nader s~ jednostajne- pokarrno,v. 

·Ini. MQiczyzni trudni~ si~ chowe1njeleni,rybol6wstwem vV zhnie i w lccic Ostiacy i Sarnojcdzi jczcl.Z~ lek- · 
i polowaniem; kobiety pal~ w piecacl1, gotuj~ jedze- kie1ni sankami, czyli na1·tanzi, zrobione1ni z d'v6ch 
nie, wyprawiaj~ sk6ry, szyj~ z nich oclziez dla cal~j ploz cicnkich, Rpojonych p011rzcczncrni drc'\vnarni. 
rodziny i przygotowuj~ z zyl jelenich sznurki zast(Jpu- N arty s~ tak leklde, zc !a two pocluicsc je jcdn~ r~kf1; 
j~ce im nici; pr.zy zmianie koczowiska zbieraj~ czu- zaklada SiQ clo nich d'va lub czt6ry jelcuie; cala uprz~z 
my i ukiadaj~ je na narty, stawiajt1nawet szalasy na jest z rzen1ienia; zaprz~g kieruje si~ jednym Icjcctn, 
chwilowe micszkania. przy\vi~zanyn1 do szyi jelenia id~ccgo przodcn1 z lc-

Jak u 'vszystkich dzikich lud6"r' tak i u Ostiak6w, 'Yej strony. Kalado,vane narty przywi~zuj~ sig jedna 
tance bardzo s~ uzywanc; maj~ szczeg6lnicj jed en za drugf!; na pier\rsz6j siada \Voznica, z dlug~ a cicn
ulubiony taniec, do kt6rego obwi~zuj'b sobie g!o·wy, k~ zerdk~ brzozo\v~ \V r~ku, sluz~c~ mu zamiast bi
r~ce i uogi r6znokolorowemi, podluinemi szrnatan1i, cza; gdy chce oddalic si~ z sani, zcrdk~ zatyka w zie
ktore im ,v tancu daj'b }Jodobiei1st~.,vo do telegrafu IniEJ i do niej lcjc przywi~zujc . Stado biegnie z tylu 
z flag, bEJd~ccgo w calym ruchu. c,vicz~ si~ takze i po bokach zaprz~gu; pastcrz jedzie za,vszc przy 
"T 1nuzyce; instru1nenta n1uzyczn e skladajf! si~ I)O nien1 pojedynczenii narta1ni, zaprz£zonemi w trzy je
najwi~kszej cz~sci z 'vyzlobionych ka,valk6w drzewa lenie; za nhn zd~ia }Jsow kilku. Takiin spo&obcin 
rozmaitego ksztaltu; naci~gajt1 si~ na I)ic ldszki je- nadz,vyczaj .szybko kn.rawana przcbywa snicgi i tra
lenie, po kt6rych graj~ poci~gaj~c sn1yczkien1, lub \vy, blota i lasy, os,viccona blaskic1n zorzy p6h1ocn6j, 
przebieraj~c palcami. lub bladcmi pron1ieniami s-lonca. 

Jelen, jak \Yiado1no, stano,vi g!6"'"ne bogact,vo tych ''r oznica n1usi bye barclzo uwaznym; bo jc6li narta 
lud6w i 1no~na powiedziec zc bez tych zwierzf1t, nie zaczepi si~ o cokol,viek lub \Vy\vr6ci, }J~ka na drobne 
bylyby zamieszkanemi tunclry 116lnocne. Napotykaj~ ka·walki; gdy jelcii upadnic, z adusi go naszyj11ik sk6-
si~ i teraz jeszcze dzikie jelenie, lecz to ul{ry,vaj~ rzany zast~puj~cy cho1nonto; jczcli \Y drodzc lcjc PQ
si~ w nieprzyst~pnych rozpadlinach p6lnocnych kon- knie, potrzeba '" rngnicniu oka zarzucic jclcnio,vi 
czyn Gralu, Paj-C~hoja, a Rzczeg6lniej na 'YY 'lJie Waj- ark an na rogi, gdyi \V razic przeci'\vnyn1 tr6jka, 110-

gaczn; s~ one przedmioten1 niczmiernie trudnego po- CZU'\YBzy "-olnosc, puszcza sig szalonyin }J~dcnt po 
lowania. Widocznem jest ze Sarnojedzi picrwsi zaj- tundrzc, zakrcslaj~c ogron1nc kola, a \Ytenczas trze
Ino\vali siEJ cho,vcm jeleni, i zc od nich zatrudnienie ba tylko silnie trzyn1ac si~ narty, dop6ki jclenic nic 
to przej~li Ostiacy i Zyrianie; ale dzis nauczyciele pomgcz~ si~ i uie zatrzynu1j~ sa1ne. Zakiadanie 
daleko za uczniami S'\Yen1i I)OZO ·tali. "\f lJra,vclzie jcleni do narty odby,va si§ bardzo szybko, lccz za to 
cho\v jeleni uic 'vy1naga zadnej szczeg6ln6j niniej(Jtno- ujgcie ich poprzcdnio tr,va najn1niej dwie godziny. 
sci, troskli,vo~c jednak jest niezb~dn~, bo bez niej Ty1~1 cele1n cale stado otacza si~ dokola sznurldcm 
'v1asciciel ryzykt~je cale stado. Cho,vanc jclenie za- 11odniesionyn1 do pe,vncj wysokosci; jelcnie sciskaj~ 
chowuj~ za,vsze pe,vien stopiei1 dzikosci i '\Vrodzonej · si~ \Y gron1ad~; 'vowczas pastcrze 'vchodz~ poini~
lEJkliwosci. Zw·ierz ten tnoie bye na pulnocy nietyl- dzy nie, i 1)rzeznaczonych do zaprzggu chwytaj~ za 
ko zr6dle1n zamoznosci, ale na,vet bogact·wa; do,vodzi rogi; na ch,vil~ u~pakaja si~ Z\vierz~ i stajc si~ po
tego przyklad os,viecenszych Zyrian we "·si Izn1y za- slu 'ZlH~tn. 
1nieszkalych, kt6rzy z cho\YU jclcni przyszli do posia- Wlasciciclc sta<l jclcnich ~y,vi~ si~ gh)\vnic ich 
dania znacznych kapital6,v; lecz Ostiacy, jak pr~dko mi~scn1, }{tore jest ulubionym dla nicb })Ol{arincm; 
naby"rajft, tn.k pr~dko trac~ pieni~clze; lenistwo i w6d- do tcgo nalczf1 takzc ryby i z'vicrzyna dzika, kt6re
ka gubi~ to ple111i~. mi \Vy}~cznie iyj~ O.~tiacy nic maj~C)' Sta<l Wlasnych. 

Pasterze jeleni koczuj~ przez cale lato w g6racb, Tak Ostiacy jako i Samojcdzi nie majf! zadnej lito
lub na nurtach, przep~dzaj~c stada swe z n1icjsca na sci nad tym zwierze1n, dostarczaj~CYJ11 dla nich wszel
miejsce; na spoczynek wybieraj~ takic tylko parowy, kich sroclk6w do zycia; zabijaj~ go przy kaidcj sposo
'v kt6rych snieg lezy przez rok caly~ gdyz jelen nie bnosci; gdy jelen pacla ze znuzeuia w zaprz~gu, bij~ go 
moze znosic gor~ca; pr6cz tego dr4dCZ~ go takze roje aby szedi dalej; gdy "'ypadkiem zlamie nog~, nie 
komarow, zatruwaj~cych ch,vile kr6tkiego lata, po- udzielaj~ mu pomocy, lecz zaraz dobijaj~go i zjadaj~. 
sr6d malowniczych i wspanialych lasow. Jak tylko Widok uczty ostiackiej nie jest bynaj1nniej pon~tnym: 
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przyprowadzaj~ na arkanie jelenia otoczonego tlu
mem, kt6ry chciwym wzrokiem pozera swoj~ ofiar~; 
glow~ zwierza przyci~gaj~ do ziemi, uderzaj~ obu
chem w kark, a gdy upadnie na kolana, wbijaj~ mu 
n6z w serce. Wmgnieniu oka prawie zdzieraj~zen sk6-
r~, rozpruwaj~ bok, "ryjmuj~ wn~trznosci i przewi~
zuj~ gl6wne zyly, z kt6rych krew splywa do opr6inio
nego tulowu. Kazdy Ostiak, opatrzony ostrym nozem, 
wyl{rawa sobie dlugie kawalki mi~sa, maczaje w ku
rz~cej si~ krwi i uchwyciwszy z~ba.mi, }{raje przy sa
mych wargach. Taka uczta trwa dop6ty, dop6ki nie 
zostan~ same tylko kosci. Zadziwiaj~c~ jest zr~cz
nosc, z jak~ male nawet dzieci wladaj~ nozem przy 
tej operacyi. Pulkownik Hoffmann m6wi, ie co chwila 
obawial si~ aby dzieci te nic poobcinaly sobie warg 
lub nos6w; na uwagi jego w tyn1 wzgl~dzie smiechem 
odpowiadaly matki. \Vidok zarlocznych Ostiak6w, 
odzianych w sk6ry zwierz~ce i pozeraj~cych ~surowe 
mi~so, w obec g6r dzikich i bezlesnej tundry, odra
zaj~cym jest dla czlowieka obcego; nadto oddaj~ si~ 
oni z takim pospiechem zaspokojeniu swego kanni
balskiego apetytu, ze ich t\varze, r~ce. i odziez cala 
s~ krwi~ zbryzgane. Na pol nagie dzieci pelzaj~ do
kola zabitego jelenia i nie zostaj~ bezczynnemi przy 
uczcie. Szczeg6lniej lakomi s~ na pieczon~ lub suro
w~ sk6r~ z 1nloclych rog6w jelenich, i cz~sto si(J zda
rza, ze Ostiak b~d~cy w podr6zy, zatrzyn1uje nagle 
sw6j zaprz~g i z zy\vego jelenia odrzyna kawalek mlo
dego rogu; ze zas to jest bardzo niebezpiecznem dla 
zwierza, gdyz krew bucha strumieniami, wpierw prze
to przewi~zuje si~ r6g zyl~ lub sznurkiem. N a uspra
wiedli,vienie s'vego barbarzynsl<iego czynu, Ostiak 
przywodzi, ze to dla jelenia zdro\vo, gclyz krew w cza
sie rosni~cia rog6w silnie do nich naplywa, a tym s po
sobem wraca w cialo i wzmacnia zwierza. 

Spos6b zycia Samojed6w niewiele r6zni si~ od 
ostiackiego, tylko ze jednym stopniem nizej jeszcze 
stoj~ od nich pod \vzgl~dem roz,vini(Jcia umyslowego 
i towarzyskiego. Leniwsi i nieschludniejsi koczuj~ 
przez rok caly, przenosz~c swe mieszkania z miejsca 
na miejsce; odziez ich jest prawie takaz sama co i 
Ostiak6w. No\vonarodzone dzieci zawijaj~ w sk6ry 
obr6cone wlosem na wewn~trz; pieluszek takich maj~ 
tylko po d'vie dla ochniany; mozna wi~c sobie wyo
brazic w jakh~j nieczystosci chowaj~ si~ te nieszcz~
sne istoty, kt6rych przytem nigdy nie myj~. Wiele ich 
tez pada ofiar~ tego systeinu; te zas, kt6re przenios~ 
pierwsze m~czarni~ zycia, rozwijaj~ si(J bardzo szyb
ko, rozumie si~ fizycznie. Dzieci nie umiej~ce jeszcze 
chodzic ani m6wic, przypelzaj~ same do naczynia 

z wod~, czerpi~ kubkiem i zaspakajaj~ pragnienie 
Obzarstwo ich niepodobnem jest niemal do wiary; ni
gdy nie s~ syte; jedno z tych dzieci, kt6re przez ja
kis czas zostawalo w mieszkaniu czlonk6w wyprawy, 
do tego stopnia najadalo si~, ze patrz~c na nie z tylu, 
mozna bylo widziec brzuch rozepchany na obiedwie 
strony. Twarze dzieci nie s~ wdzi~ku pozbawione; 
od urodzenia az do lat pi~ciu chodz~ nago. 

Na poludnie ziem zamieszkanych przez Ostiakow, 
na wsch6d i poludnie rzeki Wiszery, w g6rach i za 
g6rami, mieszkaj~ W oguly, lud mongolskiego takte 
pochodzenia, lecz bardziej rozwini~ty niz Ostiacy iSa
mojedzi. Odziez ich, tak z materyalu jako i kroju, 
podobna jest do ubioru wloscian rossyjskich; rysy 
twarzy slabo przypominaj~ typ mongolski; j~zyk ten 
sam prawie co i Ostiak6w lapinskich; mieszkaj~ 
w chatach; polowanie i rybol6wstwo gl6wnemi s~ ich 
zatrudnieniami, kt6rym przez cal~ zim~ ze szczeg61-
nym oddaj~ si~ zapalem; na lato zas powracaj~ do 
dom6w i spoczywaj~ sr6d obfitosci. Jednostajny spo
s6b zycia posr6d tundr i las6w., zrohil Wogula suro
wym, milcz~cym i upartym; nie lubi on tracic sl6w 
napr6zno i w og6le nie jest towarzyskim; lecz za to 
niezmordowany \V pracy, a w spoczynku znowu ni-
czem nie da si~ poruszyc. · 

II. 
Pozosta:je nam mowic o Zyrianach i Rossyanach tu 

osiadlych, kt6rych niew~tpliwem jest przeznaczeniem 
zast~pic kiedys na tundrach Ostiak6w i Samojed6w. 

Zyrianie dziel~ si~ na dwa narody, to jest na wo
logodzkich i archangielskich czyli izemskich. Pierw
si uwazaj~ si~ za potomk6w wychodzc6w z pod No
wogrodu, w czasie obl~zenia tego miasta przez Iwana · 
Groznego; n1ieszkaj~ nad brzegami g6rnej Pieczo
r! .i odznaczaj~ si~ wiell{~ dzialalnosci~; wyznaj~ re
h~Ifb greko-rossyjsk~, trzymaj~c si~ po wi~kszej cz~
sci dawnego obrz~dku; zachowuj~ zwyczaje wloscian 
rossyjskich; trudni~ si~ rolnictwem, chowem bydla 
polowanien1 i rybol6,vstwem. Nieogl~dnosc i sklonnos6 
do wesolego zycia s~ powodem, ze rzadko kt6ry 
z nich przychodzi do zebrania kapitalu. Gdy Zyria
nin wologodzki wybiera si~ na polowanie 1naj~ce 
trwac dluzej, zona jego pakuje na sanki lub w6zek 
wszystko co tylko rna w swej spizarni. Zaopatruje go 
nadto w niezliczon~ liczb~ sk6r jelenich i innych na 
posciel i do ubrania. Przed odjazdem Zyrianin udaje 
si~ do lazni parowej, zk~d, w jednej tylko koszuli, 
kladzie si~ w sanki, i okrywa futrami; .Zona tymcza-
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sem wsiada na konia i odwozi go do pierwszego po
pasu. 

IZemcy jeszcze wi~cej s~ energicznemi i nie tak 
bardzo ceni~ wygody i rozrywki; sama. powierzchow
nosc ich znamionuje stalosc charakteru i umysl przed
si~bierczy. Osiadli na brzegach rzeki Izmy, nazyv;raj~ 
si~ od tego lZeincami, tak jak zamieszkali nad Pieczo
r~, zowi~ si~ Pieczorcami. Odznaczaj~ si~ wielk~ zr~
cznosci~ wprowadzeniu handlu i cz~sto posiadaj~ zna
czne kapitaly; 'v terazniejszych czasach zajmuj~ si~ gl6-
'vnie chowemjeleni, kt6ry przej~li od San1ojed6w. Oto 
co m6wi pu!kownik Hoffmann o Zyrianach izemskich: 

,U1nysl smiaJy, a zaraze1n rozwazny, oboj~tnosc na 
niebezpieczenstwa i trudy, d~znosc do ci~gnieuia ko
rzysci ze wszystkiego, objawiaj~ si~ wmowie IZemca. 
Orli jego nos, czlonki atletyczne, spojrzenie smiale!' 
ch6d pewny, uderzaj~ naph~r,vszy rzut oka i przeko
nywaj~ o r6znosci pocboclzenia .1Zemc6w od Zyrian 
pieczorskich. Z pomoc~ wrodzonej rozwagi i snlialo
sci otrzymuj~ z p6lnocnej tundry takie korzysci, ja
kich nikt nie m6gl spodziewac si~ przed ich przyby
ciem w te strony. Nieustanne starania okolo chowu 
stad, trafue z niemi obchodzenie si~ i umiej~tne ci~
gnienie korzysci goclne s~ podziwu. We dnie i w po
god~ Zyrianin powierza doz6r nad stadem pasterzo
wi Samojedowi; lecz podczas mgly, deszczu lub za
wieruchy znajduje si~ przy niem osobiscie, w dzien 
i w nocy, z 'viernemi psami; na lekkich nartach smia
lo odp~dza wilki, i zeby niewiedziec jak claleko od
biegly jego jelenie od czu1ny, 'vyszukac je musi ko
niecznie i przyp~dzic napowr6t. Ze szczeg6ln~ troskli-
·wosci~ choduje mlode i cllatego szybko rozmnaza si~ 
jego stado. l)oniewaz w jeleniu gl6wn~ wartosc rna 
sk6ra, a ta w jesieni tylko zdatn~ jest do wyprawy, 
Izemcy przeto przez cal:e lato zywi~ si~ ryb~ solon~ 
i upolowanf1 dziczyzn~, a jelenia chyba w najwazniej
szych okolicznosciach zabijaj~. W koncu wrzesnia, 
gdy zaczynaj~ si~ mrozy, wlasciciel zabija lrilkaset, 
a czasem i tysi~c przeszlo sztuk, w miar~ wielkosci sta
da; mi~so cz~sci~ soli, a cz~sci~ zamroione wywozi 
przcz Ural na brzegi Obi, gdzie za kazd~ sztuk~ 
otrzymuje okolo dw6ch rub. sr. Za te pieni~dze ku
puje zn6wjesiotr6w, kt6re dostawia do Archangielska 
i PetersbuTga, futra, id~ce na sprzedaz do Irbitu 
i Nowogrodu Niznego, m~k~, kt6r~ splawia Pieczor~ 
i inne towary, kt6re1ni prowadzi handel zamienny 
z plemionami koczuj~cemi, a na wszystkiem ogt~om
ne odnosi korzysci. Ze sk6r jelenich Izemiec wyra
rabia odziez futrzan~, albo tei wyprawia je na zamsz, 
ktory sprzedaje do Niznego Nowogrodu i Moskwy, 

Ks~QA SwiATA Cz. I. R. vm. 

bior~c za sk6r~ od p6ltora do dw6ch rubli sr. Tym . 
sposobem jelen zabity w czasie wlasciwym przynosi 
wlascicielowi do czterech rubli, nie licz~c korzysci 
z obrotu tego kapitalu. S~ Zyria11ie posiadaj~cy sze
scio i siedmiotysi~czne stada. Z tej liczby mozna za
bic rocznie p6Jtora tysi~ca sztuk; doch6d zatem wy
nosi 6000 rubli. Po str~ceniu z tej summy niewiel
kich koszt6w, tudziez zwazywszy ze. najza1nozniejszy 
mieszkaniec tutejszy niewydaje 'vi~cej jak 500 rubli 
na utrzymanie domu, niedziwnem okaze si~, ze wie
lu Izemc6w posiada po 30 i 50 tysi~cy rubli w }{a
pitale. Zadne przedsi~wzi~cie handlowe ani przemy
slowe nie jest im obce; przedsi~bierczosc zas ta i wy
trwalosc w niej tak s~ silne, ze niepowodzenia na
wet nie zdolaj~ ich zwr6cic z obranej drogi, byleby 
tylko mieli przekonanie, ze zamierzone dzielo l{iedys 
korzysc przyniesie." 

Rossyanie zamieszkali nad brzegami g6rnej Pieczo
ry i Wiszery, opr6cz rolnictwa .i chowu bydla, z naj
wi~kszyln zapalem zajmuj~ si~ polowaniem. Zwroc
my teraz blizsz~ uwag~ na ten rodzaj przemysh1, 
wsp6lny wszystkim narodom uralskim i w jednako
wy spos6b przez nich traktowany. 

Polo,vanie i rybol6wstwo nie1nniej od chowu jeleni 
waznemi s~ dla n1ies~kanc6w p6lnocno- uralskich; 
mozna powiedziec nawetze wazniejszemi, bo niemi tru
dni si~ wi~ksza cz~sc ludnosci i z tego zr6dla zaspo
kaja swoje potrzeby. ~owy odbywaj~ si~ dwoma spo
sobalni, to jest albo za pomoc~ sidel i zapadni, albo 
przy pomocy broni IJalnej. Ro~syanie przekladaj~ ten 
ostatni spos6b; Ostiacy zas i Satnojedzi, kt6rzy nie 
posiaclaj~c strzelb, uzywaj~ dot~d strzal i luk6w, 
lo,viib zwierza w siclla i doly. Przedmiotem polowa
nia s~ nietylko z'vierz~ta daj~ce futra, ale i ptastwo; 
a chociaz pier,vszc mniej s~ cenione niz sybirs.kie i 
liczba ich corocznie si~ zmniejsza, handel jednakie 
ty1n towarem znaczne tu jeszcze przynosi korzysci. 

Mysliwy uzbraja si~ zwyl{le dwiema strzelbami: 
gwint6wk~ i strzelb~ z szerokim wylotem, zwan~ tur
k a. Bron ta tak jest zle urz~dzon~, ze tylko cierpli
wosc i nawyknienie mieszka:6.c6w poduralsl{ich za
pewnic mog~ jakiekolwiek z uzycia jej korzysci. 
G'vint6wki uzywaj~ na mniejszego Z\Vierza i Da pta
stwo; turka sluzy do polowania na grubego zwierza. 
I~adajaki kowal ukuje luf~, a potem juz sam strzelec 
piluje j~, czysci, dorabia niezgrabn~ osad~, wyucza 
si~ wszystkich wad tej br<:>ni i strzela z niej przy po
mocy podstawki, bardzo rzadko chybiaj~e. Strzelac 
w lot nie umiej~ wcale. Gwint6wka nabija si~ ka
walkiem olowiu, kt6ry w ksztalcie d.rutu grubego 
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strzelec nosi przy sobie i wrazic potrzeby odgryza 
po kawalku; do turki lej~ si~ oddzielne kulki. 

Ostiacy i Samojedzi poluj~ nicregularnie; gl6wnym 
celem lo,v6w ich jest zebrac }asak, czyli podatek 
oplacany skarbowi sk6ra1ni. Handel futer dop6ty 
jest tu \vzbroniony, dop6ki jasak nic zostanic w zu
pelnosci zaspokojonym; odbieraj~ go wy~naczeni do 
tego starsi; tym cclem jezdz~ po okolicy i skladaj~ 
go w pcwnych oznaczonychmiejscach. Tu })rzybywaj~ 
kupcy z r6zncmi towarami, i tym sposobcn1 zbicraj~ 
si~ bardzo tlumnie jarmarki, na ktorych oclby,va si~ 
niezmiernie ozy"\\riony handel zamicnny. Zebrane na 
jasak futra oceniane by"raj~ przez osoby 'vyzuaczo-
ne od skarbu; naddatek z"'raca si~ goto\\i%n~, co z rc
szt~ rzadko si~ tra:fia, gdyz taksatoro,vic oceniaj~ fu
tra w massie, a uie po szczeg6lc przy ich odbiorzc. 

' 
Pr6cz tego Ostiacy i Samojedzi poczytuj~ sobie za ""iel-
ki zaszczyt, gdy 1nog~ zlozyc ua jasak naj})rzcdnicj
sze futra. Tak np. jeden Ostiak, tytul:ujf1CY si~ ksi~
ciem obdorsldm, sklada corocznic do skarbu za sic
hie i za s'v~ rodzin~ przepy ·zne futro lisa cz arnego 
kt6rego wartosc znakomicie przc,vyz ·za nalezny od 
niego podatek. W skarbie sortuj~ futra; zwyczajne 
odsy!aj~ do Irbitu, wyborO\Ve zas id~ do Petersbur
ga, gdzie CZ§SC ich sprzedajc si~ corocznie przez licy
tacy~ })Ubliczn~. Futra wymienione przez kupc6w, 
IJrze\vozonc bywaj ~ na j ar1narki do Ir bitu i Niznego 
Nowogrodu, i sprzcdawa~e kupcon1 n1oskiewskim i 
petersburgskhn, kt6rzy je SOrtuj~ na llO,YO i CZCJSCiO
WO rozprzedaj~. 

Zimowa pora jest najbardziej sprzyjaj~c~ do tame
cznego l)Olowania, raz dlatego, ze ubite ptastwo mo
zna }Jrzcwozic daleko, bez oba"ry ZCI)Sucia si~ onego, 
a po,vt6re zc futra od pazdziernika do polowy sty
czni~ maj~ pra,vdziw~ i naj,vyzsz~ wartosc. P. I-Ioff
mann tak opisujc zycie strzclc6'v l)Olnocno-uralsl{ich 

, W listopadzie i grudniu, kiedy najinocnicjszc nlro
zy sp~dzaj~ Z\Yierzyn~ z g6r, a ptast\ro z tundr do 
Ias6,v, kiedy gal~zie drzc'v uginaj~ si~ pod ci~iarem 
sniegu, pokry"raj~cego zienli~ na kilka stop "rysoko
sci, WO,YCZaS I'OZl)OCzyna SiQ }JO}O\Yanie lla 'vielk'1 
skal~. D\v6ch, trzcch, a czasen1 wi~ccj Inysli,vych 
udaj~ si~ razcn1 na 1owy; bior~ zapasy iy,vnosci z soli, 
kaszy, m~ki i suchar6'v zloionc, a 1nog~ce wystar
czyc na kilka tygouni, anlunicy£!, odziei, toluby, na
czynia, i to wszystko ukladaj~ na lckld c, rgczne nar
ty, maj~cc dlugosci od osmiu do clzicsi~ciu, a szero
kosci jedn~ stop~. Sam strzelcc zaprzfJga si~ w nar-
t~, przywi~zuje do n6g dlugie, cienkic lyzwy, kt6-

rych sp6dobci~gni~ty bywa sk6r~ z nog jelenich,aby 

nie obsuwaly si~ przy wchodzeniu pod g6r~, i w kr6t
kiem futrzanem odzieniu, z nozem za pasetn, udaje 
si~ 'v lasy. Kazdy n1ysliwy 1na z sob~ IJSy. Jezeli 
miejscowosc obrana do polowania ob:fitujc w Z\Vierzy
n~, to buduje si~ napr~dcc szalas z drze\va, na sklad 
zdobyczy; jcsli zas na dlugi czas nic obicctije korzy
sci, \V6\vczas strzelcy zosta'\viaj~ zapasy w jakie1n 
bezpiccznem od dzikiego zwierza n1iejscu, co dalcko 
lat,viej da sig uskutecznic w zi1nie, gdy najniebezpic
czniejszy z nich, niedzwiedz, zajmuje lcgowisko, i 
wzi~wszy cz~sc za1)as6w \V lyczane kobialld, z broni~ 
i psan1i })rzenosz~ si~ dalej. W miejscu gd~ie 1naj~ 
nocleg odby"rac, sta\viaj~ w chwilach wytchnicnia dwie 
bucly, obrocone ku sobie otworan1i, zosta,via.j~c Ini~
dzy nicmi w~zk~ przcstrzen prozn~, na kt6rej roz
klada si~ ogief1. Budy te pokrywaj~ ga!Qzmi jedliny, 
a clrobnemi gaJf!zkami posypuj~ g~sto podlog~, to 
jest snieg t\vardo udeptany. Tu strzelcy gotuj~ w ko-
tle Z\vierzyn(J, lub j~ piek~ na roznic, i tu odzieraj~ 
skory z zabitych w ci~gu dnia Z\vierz~t. Sk6ry roz
})inaj ~ i susz~ na otwarten1 po,vietrzu. Bior~ potcn1 
d'va drewna i przez cal~ ich dlugosc '"Yr~buj~ ro,vck; 
jedno z tych dre,vien klad~ na sniegu wzdluz bud, 
wrowck uasypuj~ zarz~cych \V(Jgli i przykrywaj~ dru
gi6In 'vyzlobionem drcwnem. Ogicl1 WQgli uclziela 
si~ di~zc,vu, lecz dla braku powictrza nic })ali si~ plo
Inienicn1, a tylko z obu kolicow wydajc cieply dym, 
kt6ry })l'Zez llOC cal~ otacza SJ..>i~cych \V budach my

slhVCO,V, za\vini~tych w toluby. Id~c na S})OCzynck, 

sttzelcy zdcjn1uj~ buty, azcby \vyschly ua dzic1l. na
st~pny, a mhno to cieplo im jest za"·szc '" tych nic
wybrednych mieszkaniach. 

.. ,Drugiego dnia, po opatrzcniu broni, n1ysliwy je 
obfite sniadanie i puszcza si~ znowu \v lasy na. dzien 
caly. 1"aldc to zycie p~dzi od"'ainy 111ieszkanicc llU

styn tutcjszych, dop6ki nic wyczerpi~ si\1 jego zapa
sy strzclnicze, lub dop6ki nie uzbiera dostatecznej za 
swe trudy zdobyczy. Przez ci~g jcdnej zilny zarabia 
okolo 60 rubli sr. Jezeli 1nu si~ po,viedzie '"' san1em 
pocz~tku }Jolo"·ania i ubije kilka sztuk grub ego zwie
rza, poprzc~ taje na tc1n i rc'"'zt~ zilny lH'ZC})~dza "r do
m U bezczynnie; SkOl'O zas natrafia na RUlllO ptast\YO 
i \viewiorki, w takiln razie na dlugo }JOZOcitaje w la
sach, }Jrzechodzi z micjsca na n1iejscc, oddalaj~c siEJ 
coraz bardziej od swej siedziby; a gdy miJno to wszy
stko uic szcz<dsci 111u si~ zupeluie, WO'\\'Czas wpada 
w dl ugi i jcdyna nadzieja zysku pozostajc dian wry
bol6wst,vie." 

Po powrocie do do1nu, n1ysliwy przez dwa dni od
_poczywa, poczem znowu bierze si~ do pracy: wyprawia 
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sk6ry, a dziczyzn~ zachowuje w !odowni, jop6ki nie 
przyb~dzie handlarz ze wsi lub blizkiego miasteczka. 
Handlarze cijezdifb po wsiach i wymieniaj~ futra za r6-
zne towary, lub zabieraj~ sk6ry na rachunek pozy
czki udzielanej mysliwym przed polowaniem. Rzad
ko kt6ry trzelec nie zadluza si~ kupcowi, kt6ry ze swej 
strony znajdujc korzystnem miec cos na dlugu; przez 
t~ zamian~ kupiec rna ci~gly odbyt na swoje towa
ry, a strzelec otrzymuje od niego wszystko czego po
trzebuje; m6glby bye nawet zadowolonym ze swego 
losu, gdyby go nie gubila w6dka, kt6ra, pomimo naj
surowszych zakaz6w wladzy n1iejscowej, jest tak.Ze 
przedrniotem wymiany. 

Wr6cmy si~ jednak do polowania. Psy tutejsze 
pelni~ zar6wno sluzb~ gonczych i legawc6w, a nie
kt6re obdarzone s~ tak wielk~ odwag~, ze rzucaj~ 
si~ na niedzwiedzia dop6ty go szarpi~ i niepokoj~, 
az kula strzelca trupem go polozy. Psy te bywa-
j~ po wi~kszej cz~sci czarne lub pstrokate, z kszta!
tu podobne do naszych pospolitych ps6w O\Yczar
skich ; sierc maj~ drug~, pysk ostro zakonczony. 
Nie ukladaj~ ich tu bynajmniej do polo,vania, a tyl
ko bior~ po parze w pole, azeby jeden drugie1nu 
dodawal ochoty, i tym sposobe1n przy,vykaj~ do 
low6,v. Bardzo zle s~ zywione i zadn6j od s'vych 
pan6w nie doznaj~ troskliwo~ci; za to strzelec n1usi 
je n1iec na l)ilucm baczeniu, bo gdy takicmu psu wpa
dnie zwierz lub 1)tak zabity, l)Ozrzc go niebawem. "r }{raju 116lnocno-uralskin1 znajduj~ si ~: nicclzwie
dzie, roso1naki, \vill\i, lisy koloro\ve i bialo, czyli tak 
Z\Yane krestou;i/ci, sobole, kuny, gronostajc, wydry 
i \vie"ri6rki. Niedzwiedz bywa bury i bialy, czyli po
larny; z pierw. zych s~ : czarne, kt6rych futro ko
sztuje od 8 do 10 rubli za sztuk<a, cien1no-z6lta\ve, 
\Vartosci 4 rubli i ?Jl7'0toniki, tak nazwane od rozgrze
bywania 1nro"risk i "'yjadania z nich jajek 1nr6wczych. 
Ostatni ten gatunck jestnaj1nniejszy i 1nyslhvi 1n6wi~ 
o niJn z pogarcl~. Niedzwiedz bialy rzadko przycho-

. dzi na tun dry z lod6w 1norza karskiego. Do uiedzwie
dzia . trzelnj~ tn z po1nostu urz~dzonego na drze,vie, 
lub czatuj~ na1i przy porzuconej na pon<at~ vadlinie, 
albo \Vreszcic IJOluj~ Z psami. 

Rosomal{i, kt6rych sk6ra nic je t wysoko cenion~ 
i uzy,va si~ przez krajowcow na czapki i odzici ko
biec~, lapi~ si~ vV doly. Wilk6w obawiaj~ si~ kra
jowcy, jako najnicbezpieczniejszych dla jelcni; s~ one 
przyt6m tak z1nyslne, ze w zaden d6! nie \Vpadn~, 
a strzelca Z\vietrz~ zdaleka; smialosc i zr~cznosc ich 
tak jest 'vielka, zo cz~stol{roc pozeraj~ inne zwierz~
ta, kt6re si~ dostan~ w zapadni~; mysliwi tutejsi maj~ 

je za przebieglejsze od lis6w, dlatego rzadko zdarza 
si~ iln upolowac wilka, a zreszt~ futro wilcze nie 
bardzo jest cenionem. Za to futra z lis6w p6lnocno
uralskich poplacaj~, stosownie do gatunku. W g6-
rach skalistych bywaj~ prawie ca~kicm bial'e; inne 
przedsta\viaj~ wszystkie odcienie, poczynaj~c ocl z6lto
rudego, az do czarno-burego, a nawet czarnego jak 
w~giel; te ostatnie s~ najbardziej poszukiwane, gdyz 
za jcdn~ sk6rk~ placi si~ 30 rubli sr. Mysliwi za
pewniaj~, ze w jednej norze znajrluj~ si~ cz~stol{roc 
mlocle wszystkich odcieni, od czerwonego do ciemno
burego. Lisy lapi~ si~ w samol6wki, albo tez strzela
j~ do nich, lub scigaj~je na nartach. Ostatniego z tych 
sposob6w uzywaj~ szczeg6lniej Sa1nojedzi;jest on ma
lowniczy i zajmuj~cy. Kilka nart, zaln'z~zonych naj
dzielniejszemi jeleniami, tropi Z\Vierza po sladzie; 
dojrzawszy go, puszczaj~ si~ za nim z r6inych stron, 
usiluj~c wyp~dzic na czyste pole, na kt6rem odbywa 
si~ dopiero zapalczywa gonitwa. Gdy lis zm~czony 
ustaje, dobijaj~ go cienkiemi zerdkan1i, zakonczonemi 
ostrze1n zelazuem, kt6rych uzywaj~ do pop~dzania 
jeleni. Mlode lisy \vybieraj~ z nor, a tak je ceni~, 
ze je utrzymuj~ \V domu, przywi~zane na lancuchu 
z mi~kkim naszyjnikicm. Chociaz sk6ra ze zwiorza wy
chowanego w do1nu daleko nizej bywa cenionQ: od 
sk6r dzikiego z'vierza, strzelec jednakze stara si~ 
usilnie, aby przez troskliwe z nim obchodzcnie si~ 
doprowadzic j~ do naJwi~kszej g~stosci i delikatnosci. 
Lisy biale czyli krestowiki chwytaj~ \V samolowki; 
futro ich niezbyt by,va cenione, dlatego uzywaj~ go 
najcz~~ciej sami krajo,vcy. 

\V rzekach znajd uje si~ mn6st"'"O 'vydr; poluj~ na 
nie z psa1ui i zabijajfb oscienie1n; futro z nich pla
ci si~ na 1niejl.;cu od 7 do 10 rubli sr. za sztuk~. Do 
soboli, kun i wie,vi6rek strzelaj~ z gwint6wek lub 
z luk6,v; futra ich dosyc s~ drogie. Drobne te z\vie
rz~ta trzymaj~ si~ pospolicie drzcw i tu je strzelaj~. 
W ie,vi6rki s~ niez1niernie liczne; szare, zimo\ve sk6r
ki z nich stano,vi~ glowny przedn1iot polowania i 
handlu; bo chociai sztuka kos~tuje 5 do 6 kopiejek, 
polo\vanie jednak na nie jest najpewniejszc. 'V la
tach szczeg6lni6j arodzaju szyszek j odlowycb i ce
drowych, wiewi6rki 111noz~ si~ nadzwyczajnie: kazda 
para wydaje rocznie od 10 do 14 1nlodych. 

Futra uralskie, jak juz wspon1nielis1ny, ni.Zej s~ ce
nione od sybirsldch. I talc najpi~kniejsze futro sobo
le placi si~ tutaj 7 rubli za sztuk~, gcly w Irkutsku 
kosztuje rubli 30; przeciwnie zas lruna uralska ceni 
si~ drozej, bo od 3 do 4 rubli. Gronostaje, kt6rych 
niewiele jest na Uralu, bardzo s~ cenione, a ie kryj~ 
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si~ pod korzeniami drzew i kamieniami, trudnc s~ do 
upolo\Yania i lapi~ si~ tylko w zapadnie. 

Opr6cz zwierz~t daj~cych futra, znajduj~ si~ losie 
i jelenie dzikie; J)Oluj~ na nie z broni~ pain~ i psami. 
Polowanic na losic zaczyna sig 'v sierpniu, gdyz 
w tym czasie migso ich jest najs1naczniejsze. Jelenie 
dzikic chwytaj~ i bij~ w zimic, gclyz na lato uchodz~ 
one dalcko na p6lnoc, nie mog~c znosic upalu; naj
wiQcej ich jest na "Nyspie W ajgacz. Sk6ry losie i je
lenie 'vyrabiaj~ si~ na futra, lub na zam z; mi~so . . . . , , , . . 
zuzywa s1~ na liDeJscu, cz~sc zas zrunraza s1~ 1 'vysy-
la na sprzedaz. Znajduj~ si«a tu jcszczc, lubo w Ina
lej ilosci, i nurki; lccz bobry, kt6rych tu nicgdys bylo 
bardzo wiele, zupelnie wygin~ly. 

Przejdzmy teraz do lowiectwa ptaszego, kt6re 
takze znaczny doch6d przynosi micszka:6co1n Uralu 
p6lnocnego. W najwi~kszej obfitosci s~: cietrzcwie, 
kuropat,vy i jarz~bki; potem g~si, kaczki, lab~dzie i 
r6zne gatunki bckas6,v. CietTzcwi Sf1 cztery gatunki: 
jarz~bck pospolity, gluszec, wielki i pi~kny ptak 
z czarno-bronzo,vemi IJi6rami u samc6w, a })Stro
czer"'onemi u samic; cietrzew, zwany tu kosacz lub 
sosacz, takze ciemno-bronzowy, lecz r6zni~cy si~ od 
poprzedniego rozdzielony1n na clwoje ogonen1; naresz
cie najgodniejszy u'vagi cietrze'v ~niego"'Y (tetrao 
lagopus), znajduj~cy si~ wyl~cznie we wschodnio-p6l
nocncj Rossyi. Ptuk ten, w lccie pstro-bury, na zimEJ 
staje si~ zupehlie bialym; nogi ai do szpou6'v g~
stein pierzemma obrosle; przebywa "' niezliczonych 
stadach na tundrach i polach, a chociaz jest duzy, 
trudno go odr6znic od snieg6w, kt6rych ci~gle si«a 
trzyma przez zin1~. Do wszystldch tych ptak6'v strze
laj~ z fuzyj, lecz najkorzystnicj chwytac je 'v sidla. 
Polov.'anie na cietrze,vie bardzo jest zajmuj~ce, lecz 
dla wielki6j ich obfitosci, prawdzi,vy 1nysliwy mozeby 
nie byl z niego zado,volony, i polo"'anie to nazwalby 
raczej rzezi~. 

Do 11olowania na cietrze,vic, nH),vi p. I-Ioffinaun, 
pies jest koniecznie potrzebny; szczekanic bowiem 
przyku,va je do drzewa, jakby czarodziejsk~ sH~; nie
poruszonc \V miejscu, przypatruj~ si~ skacz~cemu na 
dole psu, dop6ki nie dojrz~ zblizaj~cego si~ strzelca. 
W jesieni calemi staclami obsiadaj~ drze,va; za pier
wszym strzalem l{osacze zry,vaj~ SiEJ z gal~zi i })rze
latuj~ na inne niedalekie drze,vo; gluszce zas do te
go stopnia s~ ograniczone, czy przerazone, ze nie 
ruszaj~ siEJ z miejsca i wszystkic je mozna wystrze
lac. Jeden z czlonk6w "rypra,vy ubil tym sposo
bem osm gluszc6w, siedz~cych na jednem drzewie, 
i trzy razy przez ten czas broil nabil. 

Sidla do lapania cietrzewi urJ;~dzaj~ na r6zne spo
soby; za ich IJOmoc~ chwytaj~ corocznie milliony 
cietrzcwi i jarz~bk6w. Najwi«acej pada ofiar~ cietrze
wi snieznych i bialych kuropatw, gnieidz~cych Si(J 

wniezliczonej ilosci 'v wierzbach tundry p6lnocnej. Tak 
np. na 'vyspie Proskani (na Pieczorze) jest pi~c do
m6,v, a kazdy gospodarz w ci~gu jesicni i zimy wy
lawia do 10,000 kuropatw bialych; w miesi~cu listo
}Jadzic 1848 r. jeden z nich posiadal juz 7000 sztuk. 
Cena ich z reszt~ nie\vielka: na Pieczorze para cic
trzewi snieznych kosztuje 3 do 4 kopiejek sr., para 
jarz~bk6w od 7 do 8 kop., para li:osaczy 8 do 9, l)ara 
ghlszc6w 12 do 13. Tym sposobetn kazdy wiesniak 
zarobic na nich moze corocznie ocl 1500 do 2500 ru
bli srebren1. 

Do g~si i lab«adzi strzela si~ poclczas ich przclotu. 
Eab~dzie bij~ kulami; sk6ry z nich, WYJ>ra,vione na fu
tro, plac~ si~ po kop. 30 za sztuk~. Pulko,vnik Hoff
manu byl mimowolnyn1 swiadkiem przywi~zania la
b~dzi do ich malych. Plyn~c l6dkf1 po rzece, do
strzegl})ar~ lab«adzi z trojgiem mlodych; wio larzc 
skierowali ku nim lodk«a. W 6wczas sa1niec, ujrza wszy 
ludzi o dzic::;i~c krok6\Y, zerwal si~ 'v lot i niedaleko 
spuscil si(J znowu na 'vod«a; san1ica zas nic opuscila 
dzieci i zaslaniala icb ucieczk~. Usilo,valy one dac 
nurka, lecz nie n1ialy do tego dostatcczn~j sily. J(ra
jowcy 1)rzyten1 zape,vniali, ze gdy z l)ary lab~dzi nie 
maj~cej jeszcze mlodycb zostanic zabit~ sa1nica, w6w
czas san1icc nie odlatujc, lecz ginie przy niej; 11rzeci
wnie zas, gdy srunicc polegnie, stunica oddala si~ 
w bezpicczniejszc 111iej see. 

Kaczki, kt6rych tu takze jest mn6 t'vo \V kilku od
mianach, bij~ z fuzyj, lub chwytaj~ \V siclla; 'v nie
kt6rych okolicach mieszkancy robi~ dla nich guia
zda sztuczne, z kt6rych kaczki ch~tnie korzystaj~, 
a w6wczas mysliwi od czasu do czasu wybicraj~ 
wszy ·tkic jaja. Gniazda takie, l)Odobuc do wysol{ich 
koszyko,v, sta"riaj~ si~ na pniach nad brzegami rzek. 

Obfitosc I)tastwa dzikicgo "r kraju uralskim jest 
tak \viclk~, ze bez iadnej obawy moina si~ puscic 
w najdal ·zc okolice, nie wzi~wszy z sob~ zapasu zy
wnosci, chociai wsie bardzo s~ rzn.dkie. l\fysli,vi ta.k 
s~ po 'vi~kszej cz~sci niedbali, zc rzadko ogl~daj<'h 
swe sidla; zt~d tei ogron1na ilosc l)tast,va ginie w nich 
z glodu. 

Mi~so z grubej zwierzyny, jako to: losie i jelenie, 
1nieszkai1cy tutejsi wysylaj~ gl6wnie do Petersburga 
i Moskwy, gdzie kupcy trzytnaj~ je w lodowniacb 
i sprzedaj~ w letie po cenach dziesi~c razy wyzszych 
niz kosztuje na miejscu; inna za.s z'vierzyna sprze-
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daje si~ zamroiona na blizszychjarmarkach, zk~d j~ 
handlarze rozwoz~ IJO calym kraju. 

Wspomnin1y teraz o rybol6wstwie, jako o jednej 
z gl6wniejszych ga!~zi przen1yslu mieszkanc6w ural
skicli, zwlaszcza na stronie sybirskiej osiadlych. 
W rzekach plyn~cych po tamtej stronie Uralu do mo
rza Lodowatego nie rna 'vcale jesiotr6w; z na zej zas 
strony w znacznej bywaj~ obfitosci. Czeczugi (ster
lety) od niedawnego dopicro czasu pojawily siEJ 'v rze
kach wpadaj~cych do m6rz Bialego i Lodo\vatego; 
przyszly tu z rzeki Ka1ny przcz Keltm~ poludnio"r~, 
mianowicie od czasu, gdy kanal Katarzyny, l~cz~cy 
d\vie te rzeki, uznano za nicodpowiedni cclo\vi i szlu
zy na nim zniesiono. Zyrianic kt6rzy przedtem wca
le nie znali czcczugi, nazywali j~, dlugonos61n ple
micniem diabl6n1 i wrzucali napo,vr6t do 'vody, co tak
ze sprzyjalo jej rozmnozeniu; teraz zas ryba ta za
czyna bye przcz nich lowion~ i stanie si'J "'kr6tce 
jcdnym z przed1niot6w korzystncgo handlu. 

Pr6cz jcsiotra i czeczugi, w rzekach tutejszych 
znajcluj~ si~: losos, (najs1naczniejszy z Picczory) i r6-
zlle jego gatunki, jak: siga czyli szmnbunga, nelma, 
raJ)uszka, otnnl czyli losos jesienny; s~ nadto stynki, 
lipienie, szczupald, karasic, 1ni~tusy i okonic. 

Zyri ani c-ry bacy prowadz~ zycie bardziej joszcze 
sa1notne niz mysliwi; udaj~ siQ oni na pol6\v poje
dynczo, albo z jcdny1n tylko po1nocnikien1. Opuszcza·
j~c swe don1y na 'viosn~, bior~ z sob~ sol, n1~k~, ka
sz~, narz~dzia rybackie, strzcleckie i ciesielskie ina
czynia kuchennc; dom zostawiaj~ na opiecc zony. 
Tam gdzie pol6'v obiecujo znaczne korzysci, rybak 
sta,via sobie chat~ i w tern 1niejscu zaklada srodko
\VY punkt swoich czynnosci; ro bi beczki z desek so
sno,vych, jodlowych i obr~czek z 'Wierzbiny i przy
sp osabia zerdzic do suszenia ryb; a wszystko to do
po1nia w ch\vilach wolnych od rybol6wstwa. W po-

zatrudnien. Polowanie ze strzclb~ i lapanic wyder 
\V samol6wki s~ dian pobocznemi zaj§ciami, kt6rc
mi jednak nie pogardza. Tak twardc i praco\vite zy
cie zrobilo rybaka uralskiego nadz,vyczajnie silnym 
i pclnym zdro\via. Strawiwszy calc lato na robocie, 
'v jcsieni do piero 'vraca do dom u ze zdo bycz~; podr6z 
t~ odby"ra rzek~, Jla tratwie, na kt6r~ sklada o'voce 
cztcrotniesi~czuych trud6w. Szcz~sli,vy polow przy
nosi jcdnemu rybakowi przez ci~g lata od 60 do 70 
rubli. 

Nau brzegami rz6ki Szczugory (wpadajf}:cej do Pic
czory) znajdujc si~ mnost,vo ccdr6w sybirskich, 
\vznosz~cych wspaniale \vyniosle S\ve szczyty ponad 
lasy 'vieiicz~ce skaliste brzegi tej rzeki. Ccdry przy
nosz~ takze nic1naly dochod okolicznym 1nicszkan
com; lecz na nieszcz~scie licz ba tych pi§knych kr6-
l6"\v pustyni zmniejsza si~ corocznic. Przyczyni!: tc
go jest barbarzynski prawdziwic spos6b zbicrania 
z nich orzecho,v. Zbi6r ten nast~puje 'v jesieni. vV tyn1 
cclu 1nieszkaniec uralski uzbraja si~ jak na polowa
nie i idzie w las z topore1n; znalazlszy drze\vo obfitu-
j~cc 'v szyszki, scina je i obiera z orzech6w do szcz~
tu; "' te1n san1cn1 n1iejscu ukry\va jalrnaj taranuiej 
zbi6r S\v6j i idzie dalcj. Pr6cz 'vie,vi6rek wybieraj~
cych zapasy zbicracza, niebezpiccznym jest takic 
ella niego kruk orzechowy (pestkogryz); jest to nic
wielki ptak zy,vi~cy si§ orzechan1i ccdrowemi. Gdy 
znajclzie sklad orzech6w, przenosi jc z naclz"ryc%aju~ 
szybkosci~ do S\YOjej dziupli, \V ktorcj CZ§ StO znalczc 
ich mo.Zna do 40 funt6w. Powracajq;c do do1nu, zbic
racz wyluszcza z szyszek orzecby. W czasie urodza
ju ich, jeden czlowiek pracowity i staranny 1no.Zr 
przyniesc 8 do 10 pud6w. 

III. 

cz'1tkach \Yiosny naj"ri~cej lowi si~ szczupak6"r' Przedstawilismy czytelnikotn kr6tk~ charaktory-
ktt)rc po rozplatauiu do grzbietu, rozpinaj t1 si~ po- styk~ p6l-dzikich Ostiak6w i Sa1nojcd6w, tuclziez 
:przeczne1ni drc,vicnkami i ulozone rz~da1ni susz~ na \Vi~cej ucy,vilizowanych Zyrian; staralismy si~ obznaj
sloitcu. Nastgpnic trafiaj~ si~ lipienie, sigi, a niekie- mic go z trzema gl6,vnemi gal~z1ni przemyslu Iu
lly ncbny; "rszystkie te ryby sortuj~ podlug wiclko- d6'v p6lnocno-uralskicb, to jest: chowe1n jeleni, po
~ci i sol~. Z wn~trznosci ry bich "rywarza si~ tlu- lowanie1n i rybol6,vst,vcm. Pozostajc nam tcraz, po
sto~c, a cala zdobycz, 'v 1niarg jej przyspoBobienia, dlug 'vspomnioncgo na \Yst~pie dzicla, wskazac nic
uklada si~ '" chacie. Najnicbczpieczniejszyn1 dla kt6re z "\vydatniejszych rJs6w to\varzyskiego zycia 
zbior6w rybaka jest niedzwiedz, kt6ry niel{iedy 'vdzie- mieszkaf1c6w ta1nccznych. 
ra si~ nawet do chaty i pozcra wszystkie ryby. Ry- l{r6tlro mowi~c, iycie spolecznc slabo tujcst roz
bak jest ci~glc na d\vorze, })rzeplywa z n1iejsca na winiQtc; najwi~ksz~ ku temu zaJ)Or~ stanowi sa1no fi
miejsce? nocujc naj~z§sciej .pod ~olem ni~ben1 i rzad~ I zyczne po~oienie_ tc~o kraju. Rzadkosc osad, ogrom 
ko odw1dza S\Ve 1n1eszkaine, azeby up1ec chleba 1 przestrzen1 rozdzielaJ~cych mieszkania ludzkic, a przy
wyparzyc si~ w lazni; poczem \vraca do zwyczajnych I tern brak po najwi~kszej cz~sci dr6g, niepodobuemi 
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prawie czyni~ wszelkie stosnnki; z drugiej zas strony 
te wlasnie okolicznosci pobudzaj~ dzialalnosc i nie
zmordo"ran~ przedsi~bierczosc pojedynczych indywi
<lu6w. 

Z pierwiastkowych mieszkanc6w tej ziemi pier,vsze 
miejsce IJOd wzgl~dem cywilizacyi bez w~tpienia zaj
Inuj~ Zyrianie; do wielu godnych pochwaly przymio
t6"', l~cz~ jeszcze ch§c do nauki i okazuj~ zdolnosc 
ku przyj~ciu wyzszego nawet wyksztalcenia. P. Ko
walski znal jednego z nich, liemca, kt6ry sam przez 
si~ nabyl nien1alo wiadomosci z astronomii. , W cz~
stych z nami rozmowach, pisze tellZe p. l(owalski, 
zwracal on zawsze bieg rozpraw na ruch planet i nie 
kontcnto,val si~ }JO"'ierzchownym opise1n, ktory byl
by dostateczny1n dla 'vi§kszej cz~sci clilletant6w, lecz 
trzeba mu bylo 'vszystko wythtmaczyc z najdrobniej
szemi szczeg6lruni; \Yrazie przeciwny1n bowiem ro-
bil mi zarzuty na kaiden1 slowie, a poniewaz we ale 
nie uczyl si~ matematyki, rozn1owa przeto brala 
zwyczajnie z'\vrot od astronomii, do \vlasnosci figur 
geomctrycznych. ,, Lekcye takie tr"raly nieraz po kil
}{a godzin, i 11n dzien nast~pny Izcmiec 1)rzycboclzil 
zno,vu do p. J{owalskiego, a nawet jezdzil za nim 
z 1niejsca na n1icjsce. Przed kill\~ laty ciekawy ten 
czlowick byl w Pctersburgu i uiBzczal na \vyklad 
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popularny astronomii })rofessora Zielenina ; trze-
ba bylo ~lysz6c, z jukh~n1 zaj~cie1n opo,viaclal co wi
dzial "r stolicy i jak grunto\vnie zbaclal i poj~l dzie
Ja, ktore 1nu "\.;pon1niony professor podaro\val. 

Dziko~c Ostiak6'v i Samojedo\v \vidoczniej jeszcze 
odbija ". poro'\Ynaniu z wyzszen1 nicpor6,Ynanie roz
'viniQcienl un1yslo,Y61n Zyrian. Za do,v6d tcgo sluzyc 
D10ze ich SZU111Ul1St\YO i ofiary bqzkotn. 0 J>ierwszem 
m6wilismy 'vyzej; co si~ zas tyczy ofiar, to zclnjc siEJ . 
zc nie}Jodobna nic lJOtvvorniejszego naclnic 'vymyslec. 
I tak, jclcnio,vi przeznaczonen1u na ofiar~7 Zt\tykaj~ 
ldinan1i drcwninnen1i garclio, uszy, nozdrzn, slowcm 
1vszystkic ot"rory, a pote1n dopiero zabijajq; rnozna 
sobie \vystawic cal~ obrzydli\vosc tego obrazu, l{t6-
rego tlem g~sta puszcza ·lub jar gl~bold, ukrywaj~cy 
S'Viad]~Q-\Y obrz~du przed OCZU111i obcycb. 

Pr~ymioten1 'vsp6lnYJn "r~zystkiln 1nie~zkancom 
l\rajn p6lnocno-ura1sldego, jest od"rieczna goscin
noBc, ktora bogatych San1ojcd6\v przy,vodzi nieraz 
do ub6stwu; tnvazaj~ oni za najswi~tszy obo1vi~~ek 
:ty\vic kazdcgo przychodnia, a ie s~siedzi s~ \V og6le 
ubodzy, a co waznicjsza, leni,vi, za1nozniejsi przeto 
zaled\vo n1og~ nad~zyc z zabijanien1 jelcni. Ty1n spo
sobenl stado zloione z kilkuset, a niekiccly paru ty
si~cy sztuk, spotrzebo,vanem bywa na pokar1n w prze-

, 

ci~gu kilku lat. Gdy podr6zny ukazc si~ w czumie, 
gospodarz zabija natycbmiast jelenia. W sp6ibiesia
dnik6w zawsze mnostwo si~ znajdzie, i chociaz gosc 
b~dzie tylko jedcn, Sf!Siedzi jednak nie zanicclbaj~ 
przybyc gromadnie, aby podzielic uczt~ dla niego 
przygotowan~. liemcy nawet, kt6rzy s~ bardzo o sta
da swojc troskli,vi, na przybycie goscia w ]{azclej 
porze ch~tnie zabijaj~ jelenia. z,vyczaj ten tak 
jest zakorzenionym, ze jesli kt6ry Ostiak lub W ogul 
uchyla si~ od niego przez sk~pstwo~ to bywa zmu
szanym przez s~siad6\v gwaltownemi srodkami. Czlon
kom wy}Jrawy trafia{o si~ nicraz, ze byli ugaszczane
mi przez Zyrian; kazdy im ofiarowal cz~sc plod6w 
swojego przemyslu: rybak oddawal swieze ryby, pa
sterz mi~so jelenie, 1nysliwy zwierzyn~. ,, Co dasz 
podr6zne1nu, to ci Bog powroci," m6wili z cal~ pro
s tot~ i nigdy nie chcieli przyj~c zaplaty. 

W og6lnosci s pos6b zycia mieszkall.c6w tutej
szych przypo1nina czasy patryarchalnej prostoty. 
Drogi,jak wspon1nielismy wyzej, pra\vie tu nie istnie
j~; gdy przychodzi odbywac poclr6z przez g~stwiny 

• 

lesne, wycinaj~ si~ przer~by. l{to rna konie, jezdzi 
na nich wh~rzche1n; ella kogo za~ jazda ta jest utru
dzaj~c~, ten 'v braku \voz6w bierze dwie grube zer
dzie i konce ich przy\vi~zuje do pary koni; na zer
dziach kladzic \vyslanie i rzeczy swojo, siada na nich 
i pogania, konia. 

Podr6ze wod~ jeszcze prosciej si~ odbywaj~. W 'vie
In 1niejscach nic uzywaj~ lodzi, tylko trat\vy; gdy 
'vi~c "rypaclnic przebyc rozleglejsze jezioro, 'v takiln 
razie oczckuj~ na ZU}Jeln~ cisz~. Na. rzece Wogulce 
l6dki \Vracaj~cc jesicni~ z Pieczory nieustannie osia
daj~ na 1nieliznach. Dla wyclobycia si~ z nicb, zegla
rze tutcjsi zbicraj~ si~ ze 'vszystkich lodzi i sypi~ 
tam~ nu rzecc; po uplyYvie pewnego przeci:tgu czasu 
\Voda podnosi si~, zrywa tam~ i unosi }6rlki. Robota 
tak(t po\vtarza si~ kilkakrotnie. Przeci,vnic winnych 
1ni~jscach bystrosc pr~du utruclnia zeglug~; i tak, na 
jedn6j rzeczce, kt6r~ czlonkowie wypra,vy przeby
wali na trat,vie, trat,va tak silnic udcrzyla o hrzeg 
skalisty, ic cz~se j ej rozprysla si~ na kawalki. 

Nnjgodniejsz~ tnvagi u lud6w p6lnocno-uralsldch 
jest lHl.dz,vyczajna uczci,vosc, a"' skutku jej powszcch
ny I{redyt. Rybacy zostawiaj~ budy w n1iejscach pu
stych, bcz zadnego dozoru i bez zan1k6w, a chociaz 
\V nich znajduj~ si~ rozmaitc narz~dzia i znaczne za
pasy, nikt i ni gdy sklad6w tych nie ruszy. Pewnego 
razu pulkownik Hoffmann zatrzymal si~ z to\varzy
szaini swemi na brzegu rzeczki llycza, o bok chaty 
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i clw6ch bud nalez~cych do Pieczorca, kt6ry coro
cznie "rychodzil ua pol6w ryb. W chacie nie bylo ni
kogo; drzwi jcj zamkni~te wprawdzie byly na zasu-
WEJ 'vewn~trzn~, klucz jednak sterc%al \vidocznie 
'" scianie. Wn~trzc chaty rozclzielala na d\vojc prze
groda; jcdua polo"ra sluzyla za lazni~ parow~, "r dru
giej byl sl{lad z bior6w i za1)as6w; staiy 'v uiej ka
dzie z rybami solonen1i, lezaly stosy ryb suszo-
nych; w koszykach z kory brzozowej byl tluszcz ry
bi; w budach przyleglych chacie wisialy i staly na 
deskach nowe naczynia. Przewozuicy paua Hoff
manna " 'ieazicli .ze w ~zystko to bylo })rzeznaczone 
na sprzedaz; ocenili wi~c kazdy przcd1niot i prosili 
czlonk6w 'vyprawy, aby kupili kilka funt6'v szczupa
li:a i tluszczu. Pieni~dze zlozy li 'v chacie 'v miejscu 
\vidoczncm, aby si~ dostaly do r~k wlasciciela; na 
drugi dzieli, gdy go spotkali podr6zni i 'vysluchal 
0})0\Viadania 11I'Ze"\\roznikow, OSWiadczy1 ie jest zupel-

• 

nie zado"rolonytn z ich post~pku. Wypadki poclobne 
nie s~ tu wcalc rzadkie. 

Dla dopelnienia charakterystyki obyczaj6,v, dodac 
musimy ie krajo,vcy tutejsi nio pod l\azdym wzgl~
deln odznaczaj~ si~ podobn~ po,vyzszej })rawosci~. 
Na niewi~rnosc 1naJzensk~ ina poufale stosunlri obu 
plci nie1)0l~czonych zwi~zka1ni malzenst,va, patrz~ 
tu dose oboj~tnie; ale co do tego usprawiedliwia 
ich l)O cz~sci nizlrie l)Oj~cie stosunko'v SIH)lccznych, 
gdyi 'v iadnyn1 razie nie mozna ich uazwac roz,ri~
zlelni. 

Zyrianie odznaczaj~ si~ gorlhV"oBci~ religijn~; bo
gaci przyczyniaj~ si~ ch~tnie do ozcloby S\Yi~tyii. 
Dzicl~ si~ ro\Vniez CZEJSCi~ swych dostatk6w z uboz
szemi roclakan1i. Bcz w~tpienia zaj1n~ oni kicdys lniej
sce gin~cych zwolna sa·n1 ojed6w i Ostiak6,v, bo slu
sznie wyrzeld: pulkown ik Hofiinann w jedncm z n1iejsc 
swego dziela: .. Swiatlo musi rozproszyc cien1nosci. ~ 

POLNOCNE ALKI. 

Iu1 'ry.Zcj post(Jpujen1y ku l)<.Hnocneinu bieguno
wi, tern ubozsz~ znajdujemy miejsco'v~ fior~ i fau
n~; ale ub6stwo to, scisle bior~c, rozci~ga si~ tylko do 
liczby roz1naitych rodzaj6w i gatunk6w 1niej cowych, 
nie zas do ilosci indywidu6w. Szczeg6lnie okazuje si~ 
to w gro1uadzic ptak6w. Chociaz \vysoko na p6lnocy, 
1)rzy brzcgach n1orskich ina nagich "'yspach, niema
lo jest gatunk6'v rybitwy, jask6lki n1orski6j, kaczek, 
alk, tudziez tluscieli, nurk6'v i t. d., jednakie og6lna 
ich liczba bylaby bardzo malo znacz~c~ 'v por6wna-
niu z bogact,venl pod tym 'vzgl~den1 l>oludnio,vych 
okolic, gdyby nie to, ie tu kazdy gatunck znajdujc si~ 
'v wiclkiej obfitosci i nieslychanic licznych stadach. 
Nieled,vic najgl6wnicjsz~ rol~ mi~dzy tetni p6lnocne
n1i, towarzysl\ic zycie prowadz~ce1ui i niektore 'vy
spy 'v calen1 zuaczeniu tego "\\ryrazu zupelnic pokry
'vaj~ccini ptaka1ni odgry\va rodzaj nazwany Alka. 

N a doh:~czonej tu litografii przedsta wione s~ trzy roz
lnaito gatunki tego rodzaju, odznaczaj~cc si~ szcze
g6lnynl skladen1 dziob6w i niezwykl~ ozdob~ pi6r. 

Fig. 1 i 2 przcdsta,viaj~ samca i satnic~ alki sier
powatcj (Alca cirrhata, wedlug Pallasa). Wedlug in-
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nych zaliczouy jest ten gatunek do rodzaju Mor1nou Pa
pugonur, z gatunko\v~ naz'v~ Mormon arcticus, Papu
gonur p6lnocny. Pod t~ nazw~ po1nieszczony jest pig
h.11y cgze1nplarz, znajduj~cy si~ 'v naszyn1 gabinecie 
zoologicznyn1. Majtb one wyt;okij z bok6w bardzo sci
sni~ty dzi6 b, przod glo,vy bialy i dwa })~ki dlugich, 
z6ltawych pi6r, kt6re nad oczan1i ksztaltnyn1 lukiem 
wyginaj~ siEJ 'v tyl po obu stronach glowy. Wiorzch 
glowy, grz biet i skrzydla s ~ czarne, I)icrsi i brzuch 
ciemno-s~are. N ogi o trzech pal each pol~czonycl1 
blon~, ja!~ u ,v --zystkich plywaj~cych ptako,v, s~ ko-

. 
lorn z6lto-czer,voncgo. 

Ptak ten nicco '\ViEJkszy jest od gol(Jbia i rna 'viele 
poclobiei1st,va z nnrkien1 loclowatyn1, kt6ry obficic 
znajdt\je iEJ nad p6lnocnemi 1norzami Europy, Azyi 
i An1eryki. 'fen o kt6rym tu m6,vin1y znajdujc si~ 
najobficiej na droclzc Beringa i na wyspach l{uryl
sldch. Wi~ksz~ cz~sc dnia przep~dza ply,vaj~c po 
morzu, zanurza si~ bardzo z\vinnie i lot 1na dosyc 
szybld , ale rzadko oddala si~ zn acznie od wysp 
lub slral przybrzeznych; tam bowiem gdzie \Voda jest 
gl~boka, nie znalazlby dostateczncj ilosci l)Oiy,vienia, 
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skladaj~cego si~ zrak6w morskich i rozmaitych mi~
czak6w, kt6rych twarde skorupy za pomoc~ swego 
jak n6z ostrego dzioba bardzo zr~cznie otwiera lub 
rozgniata. Na nocleg odlatuje na skaly, w ktorych 
zwietrzalej przez wplyw atmosferyczny powierzcbni, 
przy po1uocy silnego dzioba, wydr~Za sobie na lokiec 
gl~bokie nory. W tych norach samiec i samica skla
dajt1 znoszone ze wszech stron pierze, trawy morskie, 
mchy i ta1n noce przep~dzaj~. W koncu maja i na po
cz~tku czerwca samica znosijedno tylko jaje, stosun
kowo bardzo duze, brudno-bialej bar,vy. Z6ltko tego 
jaja jest pomarai1czowe, nader smaczne i dlatego wy
spiarze troskliwie ich szukaj~ i zjadaj~. Napadni~te 
w swoich gniazdach broni~ si~ dzielnie i uderzenia 
ich dziob6w s~ bardzo silne i niebezpieczne. Mi~so 
ich jest czarniawe i twarde, dlatego nie uzywa si~ 
na pokarm. 

Zgrabne, lukowate, z6ltawe kitki tego ptaka tak po
dobaj~ si~ kobietom kamczackhn, ze nasladuj~c je 
wycinaj~ ze sk6ry rosomaka podobne z6lte lul\:i i przy
wi~zujf1 je za usza1ni. Jest to tak ulubiony str6j tych 
kobiet, ze Ka1nczadanin nie moze poz~danszego zro
bic podarunku swojej zonie albo narzeczonej, jak 
przynosz~c jej futerko rosomal{a. Steller, slawny po-
dr6znik i badacz natury, wspomina o innym jeszcze 
uzytku jaki Kamczadanie maj~ z tego rodzaju alki. 

Czarownicy ta1ntejsi zawieszaJ~ na szyi, jako szcze
g6lny talizman, cienki rzemyk, na kt6ry pona\vlekane 
s~ dzioby tych })tak6w, naprzcmian z kos1nykami fu
tra J)S6w morsl\ich; ten zwyczaj atoli, r6wnie jak mn6-
st,vo innych zabobon6w, usuni~ty zostal prawie zu
})elnic przez \vply\v chrystianiz1nu. Dot~d jeclnak nie 
juz jako taliz1nan, ale jako ozdob~ czapek i l\:apelu
szy, l{rajo\vcy ta1ntejsi uzywaj~jaskra,vo-z6ltych dzio
b6w tych I)tak6,v, a z brzuch6'v ich szyj~ sobie cieple 
l\:OSZtlle. 

Mniejszy niz poprzedzaj~cy gatunek jest Alka pa-
pugo,vata ( Alca psittacula Pallas). G6rne cz~sci jej 
s~ szaro-czarne, piersi i brzuch biale, a pod oczami 
wyrastaj~ dlugic, podobne do "rlos6,v, biale pi6rka. 
G6rna cz~sc dzioba, z boku widziana, \vyg1~da jak 
ziarno dyni, dolna jest w g6r~ zakrzy,viona; obie po
lowy z6lto-czerwone; nogi s~ brudno-z6lte, a blony 
mi~dzy}Jalcowe sza1~e. 

Ten gatunelr alki 'v dzien wielkiemi gro1nadami 

plywa po morzu, nie oddalaj~c si~ nigdy zbytnie od 
brzeg6w i skalistych wysp na kt6rych nocuje. Nie 
chowa si~ on tak jak poprzedzaj~cy w wydr~zonych 
przez siebie jamach, ale wyszul\:uje gotowe juz roz
padliny w skalach i tu takze sklada swc jaja. Sarrli
ca takze jedno ty lko znosi jaje, szare z brunatne1ni 
centkami. 

Ptak ten oslawiony jest jako wz6r glupoty i Pallas 
opisuje spos6b lowienia go, uzywany przez wyspia
rz6w, dowodz~cy rzeczywiscie zupelnej niedol~zno
sci ' tak dalece ze opowiadanie to, gdyby pocho
dzilo od mniej sumiennego autora, mozbaby wzi~c 
za zupeln~ bajk~. Przytoczymy tu wlasne jego slo
wa: ,Ptasznik, ubrawszy si~ w obszerny lrozuch, na
zywany kul\lanka, kladzie si~ niedaleko od brzegu, 
z wyci~gni~temi przed siebie szerokiemi rekawa1ni ... 
i bez pon1szenia czeka na wracaj~ce na l~d gromady 
alk, kt6re, niewiele i tak widz~c w cicmnosci, bez za
dnej obawy \Vlaz~ w r~kawy i pod szeroko rozlozony 
kozuch, jako w wygodne i bezpieczne schronienie, 
gdzie ukryty nieprzyjaciel po jednej je chwyta i dusi, 
dop6ki mu si~ zmieszcz~ pocl kozuche1n." Bo tez rze
czywiscie gdyby polowanie to nie bylo tak latwem, 
truclby si~ nie oplacil, albowietn mi~so tych ptak6w 
jest czarne i twarde, a pierze i puch tak g~ste, ze 
skubac ich do czysta niepodobna; dlatego obdzieraj~ 
z nich skor~ i tak do11h~ro piek~ i jeclz~. Jajka za to 
bardzo s~ sn1aczne. 

Alka czubata {Ale a cristatella Pallas), IJrzedsta
wiona na fig. 4, jest naj1nniejszym z trzcch tych ga .. 
tunk6\V. vVielkosci~ jest 011 pra\vie r6WDf1naszen1U 
drozdowj, rna kr6tkj, nuder dziwnie zbudowany dzi6b 
i z6ltawc nogi z czarnen1i blonami. · Oale jej pierze 
jest czarne, tylko brzuch i konce skrzydcl szare. Przy 
oczach 1na takie jak POIJrzedzajfbCY 11~czki 'vloskowa
tych 11i6rek, a na czole k<Jpk~ k{}dzierza,vych pi or ua
prz6d zgi~tych. 

Ten gatunek alki zyje g16wnie na ostatnich od stro
ny J aponii polozonyeh \vyspach kurylskich, a naj
obficicj przy brzegach Marmey. Spos6b iycia jego 
bardzo podobny jest do obu poprzcdzaj~cych, to jest 
w dzie1t plywa po morzu w blizkosci brzeg6w, a no
cuje w rozpadlinach skal i naturalnych 'vydr~ieniach 
w ziemi. W naszym gabinecie znajdnjc si~ jes~cze 
Alka dwu-1nascista {Atca To1'da). 



179 

LOPE DE VEG ~- • 

Najplodniejszy pisarz dramatyczny, tw6rca prze
szlo 1500 dziel, kt6ry na zawsze zostanie podziwem 
s'v.iata, ojciec dramatu hiszpatl.skiego, urodzil siEJ 
z niezamoznych rodzic6w w Ma.drycie 1562 roku. Po
dobno juz \V pi~tym rolm zamienial z towarzyszami 
S"'"eini poezye wlasnego pomyslu za zabawki i obrazki. 
Sam o so hie wspomina, ze zalcdwie umial n16wic, ajui 
skladal wiersze, i por6wnywa swe poetyczne pr6by 
z pierwszyin s'viegotem ptasz~t w gniazdku. J uz w je
denasty!h roku pisal czteroaktowe komedye, kazd~ 
na czterech arkuszach. W czternastym roku napisal 
dran1at pasterski, kt6ry jest najgawniejszemze wszy
stkich jego dziel drukiEm ogloszonycb, i zasluguje na 
uwag~ ze wzgl~du na pi~kn~ 'versyfikacy~. 1,en wcze
sny objaw 1)oetycznosci bye moze, ze "rywolal swym 
przykladem ojciec, kt6ry sam byl poet~. Jeszcze 
w mlodyn1 bardzo wieku niespokojny un1ysl Lope' go 
popchn~l go do awanturniczej W(Jdr6wki z towarzy
szenl szk6luym , kt6ra skonczyla si~ uwi~zieniem 
w Segowii, gdy sprzedac chcial jak~s sw~ koszto
wnosc, i odeslaniem do rodzic6w. w dwunastytn roku 
sluiyl "rojskowo i mial udzial w zamorski6j wypra
wie, zapcwne do Tunis, pod dow6dztwem don Juana 
austryackicgo w r. 1573. 

Cb6stwo rodzic6w zmusilo go szukac I>Otnicszcze
nia w domach znakomitych pan6"r' z pomi~dzy kt6-
rych ze czci~ wspomina Hieronima Manrique bisku
pa A viii, kt6rcmu zawdzi~czal l)ierwiastko,ve swe 
uksztal'cenie. Cztery lata bawil na uniwersytecie 
w Alkala, gdzic uczyl si~ filozofii i matematyki, po
cz 61n zajtno\val si~ magi~, za JJrzewodem slawnego 
Raj1nunda Lullusa. Przebywszy niejaki czas w Sa
lamance, otrzy1nal stopien bakalarza i mial zamiar 
wstt1pic do stanu duchownego, ale milosc tak go za
slepila, ze o 'vszystkiem dla nh~j zapomnial. Mial 
"rtedy lat siedmnascie i bawil u bogatego krewnego, 
gd~ie ])ozysl{al wzajemnosc mlodej Marfizy. Szcz~
scie rozkochanej J)ary niedJ:ugo trwalo, bo Marfiza 
ztnuszona byla oddac r~k~ starcmu juryscie. l,atwo 
zapalne serce tnlodzienca pocieszylo siQ stosunkiem 
z inn~ kobi6tf!, tnlod~ m~zatk~, kt6rej m~z byl nieo
becnyin. Wplyw fan1ilii zmusil j~ do zerwania zwi~z
k6"r z Lopem, kt6ry oddal si~ rozpaczy, s~dz~c ze 
zostal odepchni~tym dla jednego bogatego Alneryka-

Ks~GA SwiATA. Cz. I. R. VIII. 

nina. P~dzony niepokojem bl~dzil po r6inych mia
stach, gdy wr6cil do Madrytu, spotkal si~ z ukocha
n~ i zawi~zal z ni~ uowe ale juz potajemne stosunki. 
Lecz upewniwszy si~ o zupelnej z jej strony \vzaje
mnosci, zerwal z ni~, zwr6ci,vszy si~ do innej. Pogar
dzona kochanka przez intryg~ wtrl1cila go do wi~zie
nia, z kt6rego zdolal uciec. 

W roku 1582 czy 1583, wst~piwszy znowu do woj
ska, nalezal do zdobycia wysp Azorsl{ich. W r. 1588 
udalsi~ z flot~ Filipall poddow6dztwem ksi~ciaMe
dina Sidonia przeciwko Anglii. W czasie tej wypra
wy w obj~ciach jego skonal brat, raniony kul~. Po
wr6chvszy z wyprawy, ozenil si~. Spot,varzony nie
slusznie, zemscil sit} na potwarcy satyrycznym 'vier
szem, kt6ry przeciwnika okTyl smicsznoscif1; a wy
zwany przez wyszydzonego, rani go smiertelnic i .u
cieka do W alencyi. Znajomosc \V te1n miescic ze zna
l{omitymi poctami, kt6rzy wysoko teatr l)Odniesli, 
z Viruesem, Tarreg~, Aguilar'cm i Guillen de Casto, 
dodala nowej podniety Lope de Vedze do poswiQce
nia si~ tej gal~zi literatury. Wygnanie i poiycic z zo
n~ trwaly lat siedm. 

Powr6ciwszy do Madrytu, 'vlrrotce poslubil' drug~ 
ion~. Oto obraz jego szcz~scia domo,vego, wlasne1ni 
jego slowy opisany: , Kazdego poranku 1)atrzylen1 na 
czyste oblicze slodki6j 1nej maizonki; 1na1nka przy
nosila mi malego Karlosa, kwitn~ccgo jak r6za i lilie, 
kt6ry mi figle dziecinne prawil. Przy tern sloncu i tej 
jutrzence ubieralem si~. Chlopicc skakal kolo n1nie, 
jak owieczka na l~ce sr6d zarania; kazdy jego zarcik 
uwazany byl })rzez nas za wyroczni~ i wynagradzany 
pocalunkami. Potem szedle1n do mego pokoju pisac, 
dop6ki mi~ nie zawolano do jedzenia. Wtedy nieraz 
z gnie,vem odpo,viadalem zeby mi nie przeszkadzano; 
ale gdy przyszedl po mnie m6j Karlos, i cla,valoczom 
moim swiatlo, a l)iersiom usciski, i ch,vytal mi~ za 
r~k~, wtedy nie moglem si~ mu oprzec i siadalem 
przy stole obok matki. Bez swietnej uslugi, bez zbyt
kowncgo stolu, zastawionego krysztalo,ve1ni naczy
niami i zlotemi p6lmiskami, ub6stwo dawalo nam je
dnak to co bylo potrzebnen1, bo natura na 1nalem 
poprzestaje. ,~ 

Pierwszym ciosem kt6ry zakl6cil to szcz~scie byla 
smierc Karlosa. Oda, wywolana tern zdarzeniem, w kt6 .. 
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.rej maluje walk~ chrzescianskiego poddania si~ z mi- Ta plodnosc pi6ra i na innych objawiala si~ po
losci~ ojcowsk~, ualezy do najwi~c~j natchnionych lach: nie bylo wielkiego \Yypadku, kt6regoby on pie
w poezyi hiszpanskiej. Podajemy z ni~j par~ ust~- sni~ nie uczcil; mial jakby na pogotowiu epitalamium 
p6w: na zaslubiny kazdego magnata, piesn na powitanie 

,Ten slodki owoc mego jestestwa, o Przedwieczny kazdego nowonarodzonego, elegi~ na kazd~ smierc, 
Ojeze, z pokor~ skladam na oltarzu Twoiln, pod bl~- epigrammat na kazde zwyci~ztwo, hymn na kazde 
goslawienstwem Tvrojem; bo jezeli ze wszystkich o- swi~to. Na kazd~ publiczn~ uroczystosc ukazywaly 
fiar czyste i niewinne serce jest najwi~ksz~, to osmie- si~ jego wiersze; do kazdego literackiego konkursu 
lam si~ ofiarowac Ci moje serce, mego Karlosa. Ja nalezal jal{o wsp6lubiegaj~cy si~ lub s~dzia. Ale je
kochalem Ci~ o Panie, odk~d otwor.z.yles oczy moje zeli latwym i szybkim byl wpisaniu, to za to niesko
na poznanie Twego swiatla; i przyszedl na ziemi~ rym do drukowania, i trzymal siEJ w tym wzgl~dzie 
syn m6j Karlos, i stal si~ niby oblokiem, kt6ry mi przepisu Horacyusza. Co do korzysci z wydawania 
widolr Twego niebieskiego slonca przeslanial; ate- swych dziel, t~ Lope mial niewielk~h bo ksi~zk~ wy
raz tchnienie Twej boskiej opiel{i p~dzi korab' mego drukowan~ w jednej prowincyi, wolno bylo w6wczas 
zywota po morzu lez moicb do portu wiecznego zba- przedrukowac w innej; nadto cena ksi~g oznaczon~ 
wienia. I dobrze si~ stalo, ze mi wydartym zostal byla przez wladz~ ito w stosunku jedynie do mate
ten, kt6ry przeszkadzal mi Ciebie ukochac, i zem Ci ryalnej wartosci, to jest do koszt6w druku i papieru. 
musial t~ wdziEJczn~ owieczk~ dac w ofierze. A ty, Od 1600 roku, w kt6rym otworzono zamkni~ty 
blogoslawiony chlopczyno, cos w siedmiu latach swe- przez d'va lata teatr madrycki, dlugi czas Lope pra
go zywota nigdy nie przeciwil si~ woli rodzica, po- wie wyl'~cznie panowal na scenie, kt6r~ nieustannie 
ciesz zasmucone me oko, ty co mieszkasz w panstwie zaopatrywal; obok tego dziela jego byly chciwie czy
swiatlosci. Od kolebki az do ostatniego spoczynku. tane we Wloszech, Francyi i Ameryce. 
nie dales nam ani jednej godziny troski; smierc two- Ze wst~pienien1 do stanu duchownego rozpoczyna 
ja jest pierwszfb bolesci~, jak~s nam sprawil. Kiedym si~ najswietniejszy okres jego zycia. Slawajego wznio
ci~ tak roztropnyn1 widzial w 1nlodych twych latach, sla si~ do najwyiszego szczytu; ksi~i~ta i grandowie 
myslalem sobie: tak konczy starzec, jakze moze dzie- ubiegali siEJ o jego przyjazn; poeci szukali jego wzgl~
ci~ takzaczynac?-Jakze cz~sto, slodkim6j chlopcze, d6w i nar6d ub6stwial go. Nazwisko jego stalo si~ 
chwytalem ci ptaszk6w, r6znych pieniem i barw~; modnym wyrazem najwyzszej closkonalosci. I tak, 
jakze cz~sto sadzilem ci zielone gal~zki w twoim n16wiono: to obraz-Lope, diam~nt-Lope. Gdy si~ 
ogr6dku, i kwiatki, w kt6rych obraz tw6j widzialem; ukazal na ulicy, otaczaly go tlumy ludu; san1 kr61 na 
a ty, m6j Karlosie, zaledwie, w czystem powietrzu ro- jego widok ze czci~ si~ zatrzymywat Nazywano go 
s~ jutrzenki ol{ryty rozkwitles, wnet, jak biala lilia jeniksetn Hz·szpanii, cude1n nat?t11y. On jednak nie dal 
gdy zwi~dnie, omdlony padles na zien1i~, aby do nie- si~ odurzyc })r6znosci~ i pod portretem swoim kaza1: 
ba bye przeszczepionym. 0 z jak bosko pi~knemi polozyc slo,va Seneki: ,,Pochwaly i obelgi tlumu 
ptaszkami mozesz teraz igrac, kt6re roznobarwnemi bierz za jedno. '' J akoz usun~l si~ od zewn~trznego 
skrzydelkami bujaj~ po niebieskich bloniach wie- blasku, i cal~ sw~ dzialalnosc rozdzielil na 'vypel
cznego ogrodu!" nienie obowi~zk6w stanu duchownego ina zasilanie 

Utraciwszy niebawem i zon~ oddal si~ zyciu zakon- sccny. W domu swoim mial kaplic~, gdzie codziennie 
nemu w r. 1609, anast~pnie przyj~l regul~ sgo Fran- odprawial n1sz~, wyjfb'vszy dnie w kt6rych musial j~ 
ciszka. miec w kosciele; nie opuscil takze zadnego pogrzebu 

Jeszcze przed zmian~ powolania, sztuki Lope'go i zadn{~j processyi. Hojnosc i dobroczynnosc uczynily 
zyskaly pot~zny wply'v na seen~. Do zaj~cia si~ gl6- dom jego przytulkiem ub6stwa; r~ka jego zawsze by
wnie pisaniem sztuk teatl'"alnycb sklanialy go nietyl- la otwart~ dla potrzebuj~cego. Razu jednego, gdy 
ko ,vrodzony pop~d, ale i koniecznosc szukania srod- licho ubrany l{si~dz prosil_go o jahnuzn~, Lope odzial 
k6w utrzymania, gdyz najkorzystniejsz~ w6wczas ga- go we wlasne szaty i oddal mu jedyny kapelusz, cho
l~zi~ pis1ni~nnictwa byla dramaturgia, a chociaz licho ciaz sa1n z domu zaraz wyjsc musial. Poboznosc je
placono, jednak z powodu nieslychanej plodnosci swe- go byla szczer~, dowodem tego rozliczne religijne 
go pi6ra Lope niemalo m6gl zyskiwac. 0 szybkosci utwory, nalez~ce clonajpi~kniejszychdzielmuzy chrze
tworzenia jego mozna wnosic z tego, co sam o sobie scijanskh~j. Od chwili zostania duchownym, chociaz 
m6wi, ze ze sto sztuk napisal, kazd~ we 24 godzin. w 1nomentach poboznego zapalu uwazal religi~ za 
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jedyny przedmiot godny natchnienia, nie porzucil je
dnal( obrabiania utwor6w najr6znorodniejszej tresci. 

Zazdrosc sci~gn~la na niego przesladowanie ze 
strony innych poet6w, mianowicie utalentowanego 
Gongory, kt6ry stworzyl niesmaczny, JJrzesadzony 
styl w rodzaju naszego z 17 i picrwszej polowy XVIII 
wieku. Lope byl jednak umiarko,vanyin i sprawiedli
wym \'\rzgl~dem swych nieprzyjaci6l; czasen1 tylko 
mscil si~ prawdzi,vym dowcipem. I tak naprzyklad 
uracza swych krytyk6w allegory~ o SI)Orze mi~dzy 
drozdem a slowil\iem; to znowu na tytulc jednego ze 
swych dziel un1ieszcza clu .. zab~szcza, kt6ry rzuci
wszy si~ na r6z~, zamiera woni~jej odurzony. Mniej 
byli umiarkowani zagorzali jego obroncy. Gdy jeden 
antagonista obelzywe })ismo na Lope de Veg~ wy
drukowal, zwolennik poety w odpowiedzi oswiadcza, 
iz , taki literacki kacerz powinien bye : publicznie 
ochlostany, a potem powieszony;" uczony zas Ma
ryana nazywa owego antagonist§ ,glupcem, plagia
torem i szubienicznikien1." 

Gdy Filip IV w pa!acu swoin1 Buen Retiro urz~
dzil przepyszny teatr, w kt6rym mu szlo gl6wnie 
o dekoracye i 1naszynerye, Lope napisa1: kilka sztuk 
dla tego tcatru; narzeka jednak na to, ze zacz~to 
przywi~zywac zawiele do podrzEJdnych wzgl~d6w see-

nicznosci, pojmowal bowiem, ze to raczej kr~puje, 
anizeli rozwija sztuk~ dramatyczn~. 

W roku 1618 mianowany zostal protonotaryuszem 
apostolskiln przy arcybiskupstwie tolcdanskiem; od
dawna zas byl pozt(atym inkwizycyi, tytul poszuki
wany przez wszystkich tych, kt6rzy wedle poj~c hi
szpanskich chcieli usun~c wszelk~ "r~tpliwosc co do 
czystosci swego pochodzenia. 

Lord Holland o bliczyl, iz Lope za dziela swoje 
otrzymal przeszlo 400,000 zlp. na dzisiejsz~ monet~. 
Chociazby to w6wczas i dwa razy tyle co dzis zna
czylo, zawsze mala to sumn1a za taki ogrom dziel, 
zwlaszcza w por6wnaniu z kolosalncmi dochodami . 
jakie literatura przyniosla Walterskotowi, Dickenso
wi, Dumasowi i inny1n dzisiejszym zachodnim pisa
rzom. 

W wigili~ sn1ierci, to jest w dniu 20 sierpnia 1635 
roku, powiedzial do swego przyjaciela: ,Prawdziwa 
slawa zasadza si~ na cnocie, i ch§tniebym odda{ 
wszystkie holdy jakie pozyskalem, za jeden jeszcze 
dobry uczynek." 

Pogrzeb jego odbyl si~ z nicslycban~ okazaloscif!:, 
a cala Hiszpania dziewi~ciodniow~ przybrala zalob~. 

Bolestaw Wikto1\ 

UOZT A OHINSKA. 

Sztuka kucharska w Chinach wyzej stoi od an
gielskiej, chociaz nizej od francuzkiej. Chi11czyk wnaj
drobniejszych czynnosciach swoich jest pod pewnyn1 
\vzgl~dem filozofem, bo nic nie czyni bez roztnnowa
uej zasady. W jego rnniemaniu cywilizacya i sztuka 
kucharska, s~ to dwie rzeczy najscislej z sob~ pol~-
czone - w czem, m6wi~c miinochodem, zgadza si~ 
on z wiel~ znakomitymiEuropejczykami, ijest przeko
nania, ze Anglik pod wzgl§den1 uksztalcenia i moral
nosci musi stac bardzo nizko, a '\Yielkie zuaczenie swoje 
politycznejcdynie grubej pot~dze tnateryalnej zawdzi~
cza. Co do sposobu karmienia si~ Anglik, zdaniem 
Chh'lczyka, moze zaledwie r6wnac si~ z dziki1ni mie
szkatl.canli wyspy Formozy. Sicdz~c za stolem, do
kony"ra on 'vi~kszej cz~sci roboty rzeznika, a naj,va
zniejsz~ czynnosc kucharza porucza swe1nu zol~dko-

wi. , W prastarych czasach zanim stalismy si~ na
rodem ucy,vilizowanym - m6wil pe,vien wykwintny 
Chinczyk do pan a Will. Russell korrcspondenta Ti
?nesa, uiy\valismy jak wy noza i \videlc6w, nic znaj~c 
jeszcze patyczk6w. Wprawdzie zachowalismy dotych
czas n6z, ale tylko jako pami~tk~ dawnego barba-
rzynst,va; nie sluzy nam tez do zadnego uzytku. Sia
damy do stolu azeby jesc, nie zas zeby rzezac bydlo, 
jak \V szlachtuzie." 

Ludzie przywykli do zycia sieclz~cego i nic mog~
cy dobrze trawic, mysl~, podobnie ja.k Chinczyk, ze 
udziec, piersi i jelita, w postaci przypominaj~cej zy
we cialo, s~ potraw~ dobr~ tylko dla Anglika lub dra
pieznego z'vierza. Pokarmem zdrowym, prostym na
zywa si~ w Wielkiej Brytanii kawalli:rwawego mi~sa 
lub jarzyna ugotowana w wodzie, dla. kt6rych strawie-
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nia potrzeba miec wiele ciepla zwierz~cego, podnie
sionego jeszcze przez ruch i prac~ fizyczn~. Stoso
wne to pozywienie dla ludzi zyj~c~ch w stanie natu
ry. Od stanu tego nadzwyczajnie oddalony jest Chin
czyk, kt6ry tez z najwi~ksz~ starannosci~ przypra
wia swoje jcdzenie, i jakichkolwiek uzywa materya
low, obchoclzi si~ z niemi ze sztuk~ godn~ Francuza. 

Wprawdzie w Chinach, podobnie jak w kazdym in
nym kraju ucywilizowanym, jest bardzo wiele stopni 
sztuki l\ucbarskiej, i ktoby cbcial miec wyobraZenie 
o jej rozwini~ciu najwyzszem, niech jej nie studyuje 
w pierwszej lepszej garkuchni chinskiej. Klassa ro
bocza je tylko ryz, nierownie zreszt~ zdrowszy od go-
towanej pszenicy ATa b6w, a pozywniejszy od kartofli. 
U najbiedniejszych wyrobnil\6w prosta ta potrawa 
jest wybornie przyrz~dzana; gotuj~ j~ na sypko, tak 
iz jedz~cy ka.ide ziarnko osobno do ust niesie. Nizej 
od klassy ro botnik6w stoj~ zebracy i w ogolnosci 
uposledzone warstwy ludnosci, kt6rych zwyklym po
karmem s~ psy, szczury i tym podobne pTzysmaki. 
Nie upodobanie jednak, ale n~dza zmusza ich do te
go, bo nie s~ w stanie kupic sobie ryiu; niesprawie
dliwie tci uwazaj~ w Europie ich spos6b zywienia si~ 
za typ prawdziwie chinski. 

0 sztucc kucharskiej w Chinach nie daj~ takze 
wyobrazcnia kuchnie uliczne, jakkol,:viek najbardziej 
wpadaj~ w oczy Europejczyko1n i drazni~ ich powo
nienie. s~ to piecyki podpalane w~glem, na kt6rych 
stoj~ p6ln1iski i 1nisy, a w nich gotuje si~ zupa z mi~
sa i jarzyn, pozorem swoin1 wcale nie n~c~ca. Na tych 
takze piccykach warz~ si~ w kotlach 1ni~siwa z klu
skami, nie.Zle smakuj~ce zglodnialen1u a niebardzo 
wybreclnc1nu Europejczykowi; obok nich na patel
niach sk,varz~ si~ 'v oleju ryby i ptastwo. Wyziewy 
tych potraw silnie bij~ w nos przechodnia; w Ch1n
czyku zaostrzaj~1 apetyt, ale delikatnicjszy Europej
czyk widzi 'v. nich slab~ stron~ kuchni chinskiej. Czy 

do kt6rych, zapewne przez nieostroznosc kucharza, 
cz~sto zamieszaj~ si ~ kocie pazury. 

Niepodobna dzis bye na uczcie pra"'dziwie naro
dowej u obywatela chinskiego, gdyi gospodarz uwa
za za pierwszy warunek grzecznosci, raczyc swojego 
biesiadnika wedlug jego zwyczaj6w krajowych. Ku
pcy chinscy w Ningpo-opowiada p. Russell-zapro
sili mnie i innych Anglikow na wielki obiad w nowej 
swi~tyni, ale na nieszcz~scie naj~li kucharz6w od 
swych bie. iadnik6w angielskich. Wywzajemniaj~c 
si~ naszym amfitryonom, zaprosiletn ich do oberzy 
chinskiej zwanej 6aleryce akademika cesarskiego, 
a slyn~cej z najlepszej kuchni w calych Chinach, po 
Pekinie. Zallroszenie zostalo przyj~te, sala przygo
towana, aobiad sporz~dzony pod kierunkiem biegJe .. 
go gastronoma chinskiego. W dniu oznaczonym za
proszone damy chinskie przeniesiono w lektykach do 
galeryi akademika chinskiego; reszta gosci przyszla 

• p1eszo. 
Sala jadalna byla dluga, ale w~zka; przednie jej 

okna wychodzily na ulic~. St6l ci~gn~cy si~ wzdluZ 
pokoju pokryty byl r6znemi przek~skami, maj~cemi 
zaostrzyc apetyt: p6lg~ski, flaki rozgotowane, jaja na 
twardo, pomalowane i zakonserwowane w ,vapnic,
przysmak z kazdym 1·okiem nabieraj~cy wi~kszej 
wartosci,-jagody i r6zne rosliny marynowane, jakas 
nieznuna muszla, raki morskie ngotowane, orzechy 
i o'voce smazone w cukrze, wszystko to bylo wy
smienicie przyrz~dzone i dziwuie zaostrzalo apetyt. 
~ pocz~tku z .pewn~m niedowierzaniem zblizalismy 
s1~ do tego sn1adan1a, ale powoli nieufnosc znikala 
'v miar~ jak spozywalismy owoce i prze,vyborne mu~ 
szle. 

Nareszcie rozpocz~l si~ \Vlasciwy obiad. Gdy za
j~lismy miejsca za stolem, dostal kazdy talerz i lyzk~ 
porcelano'v~- patyczki goscie przyniesli ze sob~. 
R~cznik zlozony i Z\Vilzony w wodzie, zast~puj~cy na
sze ser,vety, lezal przy kazdym talerzu, a przy bie
siaduj~ch stalo po dwakielichy metalowe. Obokmnie 
siedzial najpo,vazniejszy z Chinczyl{6w, ktorego obo
wi~zl\:ienl bylo CZU\VUC nad SCisletn wykonywaniem 
przepis6w ceremonialu. Na glowie n1ial letni~ cza
pk~ mandarynsk~, gdyz byl tlumaczem jcdnego z na
szych konsulatow. 

jcdnak potr.awy 'lnaz~ w Chinach na oleju rycyno
wynl,-jak utrzymuj~ niekt6rzy, chociaz temu Hue 
zaprzecza-czy na oleju z herbaty, z nasienia bawel
ny, czy na jakilnkolwiek innyn1 oleju roslinnym, kt6-
rego w Chinach jest do dwudziestu gatunkow,-rzecz 
to dosyc oboj4Etna. OleJ ten bowiem bywa zwykle tak 
stary i zepsuty, ze won jego nieznosna wielce przy
czynia siQ do zag~szczenia wyziewow zarazliwych, 
jakich pelne s~ 1niasta i wsie chinskie. Z tego je
dnakzc tak malo mozna wnosic o sztuce kucharskiej 
chinskiej, jak o francuzkiej z gotowanych w garkuch
niach paryzkich w blizkosci Odeonu zup zaj~czycb, 

Pierwsz~ p~traw~, wed:lug przyj~tego zwyczaju, 
byla zupa z gn1azd ptak6w indyjsl\ich. Nicjeden mo
ze mniema, ze gnia.zda te plywaly w p6lmisku ze 
mchem, pi6rami i innemi przyleglosciami. Nie wiem 
jakiemi s~ te gniazda ptasie w swym stanie natural
nym , gdyz nie mam zadnej ksi~iki ornitologicznej . 
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pod rEJk~, a nie bylem na morzu indyjskiem podczas rzeniami, ostre i przyjemne kt6rego wyborny smak 
wybierania gniazd ptasicb. Na stole podobne one by- zach~cal do cz~stego powtarza11ia libacyj; trzecim 
ly do g~stego }{lejku, plywaj~cego na powierzchni zu- wreszcie gatunkiem bylo wino lekkie, zwyczajne, ni
py. Sarna zupa byla mdla i bez smaku, ale tez ona by nasze stolowe, maj~ce gasic pragnienie. Chinczy
nie jest wlascbv~ potraw~; przynoRz~ do niej na ta- cy przepijali do kaidego z biesiadnik6w, prawie tak 

• 

lerzykacb mn6stwo sos6wr6znego smaku i mocy. Na- samo jak Anglicy, scisle jednak przestrzegali cere-
lezalo nam p6jsc za przykladen1 i w kaz6wk~ nasze- monialu chin skiego, i nie dose grzeczni .dla dam, roz
go Cbinczyka, kt6ry z niepospolitt! znajomosci~ rze.. poczynali toasty od 1n~zkiej cz~sci towarzystwa. 
czy mi~szal je do zupy. Zreszt~, jak latwo si~ do- Po samych potrawach ostrych, wprawdzie pozy
myslic, zupy tej nie je si~ patyczkami, ale czerpie wnych ale klejowutych, podniebienia i zol~dki bie
spodkami z wazy, a nast~pnie lyzkami porcelanowe- siadnik6w zapragn~ly leguminy: zewsz~d wolano 
mi do ust si~ j~ niesie. Z niespokojnem oczekiwaniem o chleb i ryz. Usluguj~cy chlopcy, baczni na kaide 
patrzylismy na drugie danie. Byla to potrawka ze skinienie, natychmiast przyniesli chleba; ale nasz 
slimak6w morskicb. W Macao widzialem je biale, tu a1~hz·ter edendi ani chcial o tem slyszec. Chleb na 
zas w Ningpo byly zielone. S~ one tak slizkie, ze nie- uczcic chinskiej jest grub em 'vykroczaniem przeci,vko 
wprawny nie moze sobie z niemi dac rady. Potrawa ceremonialowi. Pomscilismy si~ za to, glosno oswiad
to bardzo soczysta i smaczna, maj~ca wiele podobien- czaj~c, iZ niepodawanie chleba do stolu kazi zalety 
stwa do tluszczu z6lwiego. Kto przyzwyc:lajony jesc gastronomii chinskiej. 
to tylko, co jedli jego dziady i pradziady, ten zaiste , Tymczasem p6lmiski porcelano 've zmienialy si~ 
pozostac musi przy swoich n1uszlach, ostrygach i ra- bez przerwy; najprz6d dano tak zwany ~ryi niesrnie1·
kach, i trudno od niego wymagac, a by bardzo smako- telnyclt, albo raczej potravv~ nies1niertelnycb, bo wla
wal w slimakach morskich. W kazdym jednalr razie sciwego ryzu wcale nie widzialem ua p6hnisku; byla to 
rodowity Brytanczyk, najadlszy si~ do syta ostryg, marmelada ze sliwek i innych owoc6w smaz onychkt6-
nie rna pra,va wznosic oczy i r~ce ku niebu z polito- rych smak kwasno-slodki stanowil bardzo przyjfnnn~ 
waniem, gdy zobaczy jak poczciwy Chif1czyk zajada odmian~, po ci~glych potravYach z ryb i 1ni~siwa. Po 
z dobrym apetytem wybornie przyprawione slimaki. marmcladzie wniesiono jak~s \vlosist~ jarzyn~, bar-

Kiedysmy tak rozmyslali jakby si~ wzi~c do owej dzo podobn~ do endywii, kt6r~ we Francyi zowi~ 
potrawy, nasz chinski mistrz ceremonji poprosil nas brod~ kapucynsk~; potem maryno\vane grzyby z Mand
uroczyscie o glos. Zaniedba.lismy dopelnic najwazniej- znryi, r6zne sosy i przyprawy, mi~dzy kt6remi figu
szego punktu grzecznosci chinskiej: zaden z nas do- rowal pewien korzci'1, ze smaku podobny do cbrzanu 
tychczas nic })Odal do ust swcmu s~siadowi smaczne- morskiego. Nieodzownf1 jeszcze potra"'~ jest sos z jCd
go acz sliskiego k~ska, gl~boko zanurzonego w so- zy1r6w kaczych, szczeg6lniejszy przysmak Chinczy
sie. Probowalismy wynagrodzic t~ zwlok~, ale za- l{6W. Lo,vilismy dose zr~cznie 1nale j~zyczki nasze
wsze bezskutecznie, gdyz slizkie slimaki wy1nykaly mi patyczkan1i, bo wreszcie os,voilismy si~ z uzywa
si~ z r~k jak w~gorze. niem tych narz~dzi, gdy glosne okrzyki chinskie Ey 

Trzeci~ potraw~ byla sk6ra z glow jesiotr6w, roz- yatv oder\valy nus od jedzenia. G·losy te pochodzily 
gotowana na galaret~; 111a WIJra\vdzie " 'lasciwy sobie z przeciwleglego domu, n1oze o cztcry lokcie od okien 
przyjemny s1nak, ale zgola nie usprawiedliwia ni- naszej sali jadalnej: IU1,vp6l nadzy Chinczycy zalegali 
szczenia tylu ryb koszto,vnych, dla jedncgo p6lmiska. galcry~ i dacb, patrz~c ciekawie, jakby na przedsta
NastEJpnie podano potrawki z psa morsk iego i z wie- wienie w teatrze; zdaje si~ n~nvct zc miejsca swoje 
przo,viny. Chinczycy sn1ieli si~ w due hu z niedo- oplacili. Przez ca!y czas siedzieli spokojnie, w mil
rzecznego przes~du Europejczyk6,v, ujrza,vszy jak czeuiu J)rzypatruj~c si~ jak jedz~ barbarzyncy. Mo
wielu z nas skwa.plhvie rzucilo si~ do wie l)rzowiny, glibysmy wpra\vdzie kazac zaslonic okna, ale byloby 
a na potrawk~ z psa 1norskicgo spogl~dalo z ukosa. to niegTzecznie; ciekawosc Chinczyk6w bynajmniej 
Po psie n1orskim dano zup~ rako'v~ z kluskan1i. nan1 nie za wadzala, a spuszczone rolety nie dopu-

rfymczasem stojf1CY za nami chl opcy nieustannie szczaly by przewiewu swiezego powietrza: tak wi~c 
napelniali biesiadnikom lan1pld. gor~cen1 winem ze jedlismy publicznie, nie zwracaj~c uwagi na patrz~
dzbana metalowego. Nap6j ten byl trzech gatunk6w: cych. 
pierwszy, nadz,vyczajnie mocny, pito duszkiem, jak Gdy nal{oniec podano potrawkEJ z 1nuszli, nikt juz 
w6dk~; drugim gatunkiem bylo wino zaprawione ko- 1 jesc nie chcial. .Potrawa nietkni~ta jest znakiem za-
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koiiczenia uczty. Gospodarz zapewnial, ze czekalo 
nas jeszcze ze dwadziescia najpi~kniejszych i naj
rzadszych dan, ale nasz mistrz ceremonii nie dal si~ 
zmi~kczyc i my takze. Na zakonczenie obiadu poda
no poprostu ugotowanego ryzu, cukry, owoce w cu
krze sn1azone, jagody zakonserwowane w spirytusie, 
a wreszcie her'bat~. Na obiedzie chinskim nigdy nie 
podaj~ owoc6w surowych. Stare przyslowie chinskie 
opiewa, ze owoc z rana lekki jestjak pi6rko, w poludnie 
jak jedwab', a wieczorem ci~zki jak ol6\v. Gastrono
mowie najbieglejsi zapewniali lniEJ, ze nie podano na 
st6l niczego, coby nic bylo w najwyzszym stopniu 
zdrowe, pozywne i latwe do strawienia. I przyznac 
trzeba ze powiedzieli zupeln~ prawd~; tegoz bowiem 
jeszcze dnia starczylo nam apetytu na 'vysmienit~ 
wieczerz~, na kt6r~ nas zaprosii jeden ze wsp6lbie
siaclnik6w obiadu. 

Kiedy \vszyscy juz je~c przestali, 1nistrz ceren1onii 
obejrzal si~ dokola zzadowoleniem-i z ust jego wy
plyn~l potol{ slow krzykliwych i grzmi~cych. Widac 
bylo ile on, Chinczyk, dmnny byl ze swojej sztuki. 
ZaklOl)Otani, niespokojnie siedzielismy na krzeslach, 
nie pojmuj~c do czego z1nierza!a ta halasliwa gada-

nina; jeden z mowi~cych po chinsku dal to do zrozu
mi enia mistrzowi ceretnonii, ale ten odpowiedzial 
z emfaz~, ze nie wyslawiac glosno bogactwa i wy
kwintnosci uczty, byloby to najdotkliwiej obrazic go
spodarza. Zaled\vie zdolalismy go nam6wic, aby za
niechal tego dzialu ceremonii. 

Talr zakonczyla si~ nasza uczta. Zanim jednak 
wsiedlismy do lektyk, zwidzilismy caly zaklad gastro
nomiczny, spizarnie w kt6rych przechowywano wszy
stkie te dziwne rzeczy jakie niedavn1o pozywalismy, 
obejrzelismy kuchnie, kotly i piece, w kt6rych nowy 
gotowano obiad. Wszystko by!o czyste i porz~dne, 
jak w najpierwsz~j restauracyi europejskiej. 

Nie b€Jdziemy, rozu1nie si~ satno z siebie, twierdzili, 
iZ obiad ten byl zupelnie w naszy1n guscie; ale wy
chowanie i zwyczaje ludu chmskiego wymagaj~ podo
bnego pozywienia. Potrawy s~ lekkie i latwo daj~ce 
si~ strawic, zarzucic im tylko mozna zbytni~ jedno
stajnosc, mdlosc i ckliwosc, lubo wad~ t~ Chinczycy 
bardzo rozu1nnie i filozoficznie staraj~ si~ usprawie
dliwic. Nie zapo1ninajmy zreszt~, ze zamozniejsze 
klassy w Chinach bardzo malo u.iywaj~ ruchu i po
spolicie cierpi~ na dyspepsy~ (trudnosc trawienia). 

ODKRYCIA 
NA OCEANIE POLUDNIOWYM. 

Od kola bieguna p6lnocnego do poludniowego si~ga 
nieztnierne morze, roztr~caj~ce swe balwany o brze
gi najdawniejszych i najnllodszych w oswiacie krain, 
granicz~ce ze czterema cz~scia1ni swiata, morze oble
waj~ce Chiny i In dye, porlo bnie jak Australi~ i nie
zliczone wysp gromady. Posr6d nieustannej ry,vali
zacyi dw6ch najpot~:iniejszych na swiecie narod6\v 
handluj~cycb, zegluga na tern n1orzu z zadziwiaj~c~ 
roz,vija si§ szybkosci~. Australia, w czasie podr6ey 
Cook'a ojczyzna dzikiego plcmienia, zalewa nas dzis 
potokami zlota, a welnajej wsp6lza'\vodniczy z euro
pejsk~. Now a Zelandya o biecuje w przyszlosci zostac 
Wielk~ Brytanijf! oceanu poludniowego, a wyspa Ta
hiti posiada us taw~ konstytucyjn~. Otwarcie dla han
diu Chin i J aponii, post~py Rossyi nad Amurem, 

osiedlenia p6lnocnych Amerykan6w na zachodnich 
brzegach ichkontynentu, usilowania Anglik6w ku po
wetowaniu na ten1 morzu strat poniesionych na Atlan
tyku, wszystko to 'vr6zy mu przysz~osc najswiet-

• • 
llleJSZ~. 

Pier,vszym i najglowniejszym oclkry,vc~ na temmo
rzu byl Coole Szukaj~c kontynentu poludniowego, 
kt6rego znalezc nie m6gi, z powodu ze nie istnial, 
smialy ten zeglarz przekroczyl kolo biegunowe~ zba
dal brzegi Australii, kt6r~ nazwal No'v~ Holandy~, 
i podal dokladniejsz~ '\viadon1osc o tamecznych archi
pelagach. Doniesienia jego wprawil'y wsp6lczesnych 
w zapal nieslychany. Marz~cy o szcz~sli,vosci zycia 
w stanie natury, znaleili na wyspie Tahiti ideal prze
scigaj~cy najsmielsze rojenia ich wyobrazni, rozkoly-

• 
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sanej przez Jakuba Rousseau. Powstalo radosne po
ruszenie, podobne do tego jakie kiedys wywolal wiel
ki Genuenczyk, gdy szukaj~c wyspy Cipango odkryl 
Ameryk~. 

Do czasu Cook'a o morzu pohldniowem wiedziano 
tyle tylko, ile Holendrzy i Hiszpanie uwazali za sto
sowne podac do wiadomosci powszechnej. Bylo to 
niewiele, gdyz oba te narody trzymaly w tajemnicy 
fakta najwazniejsze. Wspomnierny tu pokr6tce o po
dr6zach ich i odln'yciach, azeby czytelnikom podac 
sposobnosc ocenienia, jak wiele pod tym wzgl§dem 
zawdzi~czamy Cook'o,vi. 

Po raz pierwszy oko Europejczyka ujrzalo to mo
rze 25 wrzesnia 1513 r. W dniu tym Balboa dotarl 
przez lasy dziewicze przesmyku Daryjskiego az do 
brzegu, ustawil na nim swych ludzi, a sam z podnie
sionym miecze1n wkroczyl w morze, zabieraj~c je 
w posiadanie imieniem kr6la Kastylii i Leonu. Nieco 
p6zniej Magellan, Portugalczyk w sluzbie hiszpan
skiej, dosi~gn~l tego miejsca clrog~ wodn~. Dnia 27 
listopada 1520roku prze:plyn~l on nosz~c~ nazwisko 
jego ciasnin~ na poludniowym krancu Ameryki i do
stal si~ tamt~dy na ocean poludniowy, kt6remu na
dal nazw~ Spokojnego. Miano to wszakze przystoi 
ty lko cz~sci polozonej miEJdzy zwrotnikami, kt6r~ 
Hiszpanie przezwali morzem damskiem, z przyczyny 
ze slab a r~ka dziewicy pro\vadzic na niem zclola ster 
olrr~tu. 

~lagellan odkryl wyspy Roz b6jnicze i Filipif1skie, 
na kt6rych zostal zabity. W pi~tnascie lat p6zniej dwaj 
podwladni zdobywcyJ Meksyku, Alvarado i Grijatva, 
pozeglowali do wysp Moluckich, dosi~gn~li r6vvnika i 
zwidzili kilka pomniejszych archipelag6w '\V po blizu 
Nowej Gwinei. Z portu Callao Nlendano przedsi~
wzi~l w latach mi~dzy 1567 i 1595 trzy podr6ze, 
wkt6rych odkryl 'vyspy Markizy i kilka innych. To
warzysz jego, Ferclynand de Quiros, byl jak si~ zdaje 
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piel"Wszym co utworzyl teory~ o kontynencie polu-
dniowym. W liczbie d?;icwi~ciu wysp jalde zeglarz 
ten zwidzil we wschodniej cz~sci morza poludniowe
go, znajduje si~ Sagittaria, dzisiejsza Tahiti. J edno
czesnie prawie Ludwik de Torres prz eplyn~l ciasni
n~ mi~dzy No'v~ Gwine~ i Australi~. 

Po tych ph~rwszych odl\ryciach zapal Hiszpan6w 
nieco ostygl. Wprawdzie corocznie jeszcze galiona 
z bogatym ladunkie1n towar6w plynEJla przez ocean 
Spokojny ku \vyspom Filipinskim, lecz nie zbaczala 
nigdy z przyj'dtej raz na zawsze clrogi. ObojEJtnosc ta 
wynikala z niedokladnej budowy okr~t6w, z niskiego 
stanu wiadomosci zeglarskicb i z trwogi jak~ morza 
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te powszechnie obudzaly. Przyl~dek Horn, w kt6re
go szerokosciach wypadki l"Ozbicia nalez~ dzis do 
rzadkosci, przejmowai wtedy 1narynarz6w postra
chem. L~kano siEJ napotkac tam burze lub g6ry lo
dowe, i rzeczywiscie pierwsze cz~sto napotykano. Ni~
jeden okr~t zgin~l albo zmuszony byl powr6cic, po 
bezskutecznem usilowaniu oplyni~cia przyl~dka. 

Skorbut, nielagodzony jeszcze post~pami sztuki 
lekarsldej, najsrozszym byl nieprzyjacielem odkryw
c6w. Ta Rtraszna zaraza morska, kt6rf1 dzis zeglarze 
jako tako pokonywac umiej~, liczne zabierala ofiary, 
sprowadzaj~c za sob~ zgnil~ gor~czk~, silne bole 
reumatyczne, owrzoclzenia, gnicie kosci i tym podo• 
bne cierpienia. Chorzy, wygl~daj~cy w l6zkach okr~
towych jakby byli zdrowynu, umierali skoro ich wy
noszono na poklad, Iub skoro sa1ni podniesc si~ usi
lowali. 

Silniejsz~ wszakze od obawy przyl~dka Horn 
i skorbutu byla ch~c przywlaszczenia sobie bogact'v 
kolonii hiszpanskich, na zachodnim brzegu Ameryki. 
Drake, Cavendish, Cordes, lord Anson i wielu innych 
szukalo w swych wyprawach tylko zdobyczy matery
alnych. P6zniejsi tez zeglarze bolenderscy nie poczy
nili na oceanie Spokojnym zadnych odkryc wazniej
szych. Tasn1an roku 1642, dostal si~ z Batawii az 
do zien1i Vandiemen i Nol\rej Zelandyi. Anglicy: Ro
che, Dampierre, I-Ialley i Byron, Francuzi: Logiers~ 
BoLivet i Guyot podobniez obfitych na tern polu nie 
zeb1~ali plon6w. Kr61 angielski J erzy III, gorli'\vy or~
downik odkryc geograficznych, wyprawil w tym celu 
Wallis'a i Carteret'a, z kt6rych l)ier,vszy zwiclzil Ta
hiti, drugi \VYSPEJ kr6lowej Karoliny. 

Podczas zawojowania l{anady 1)rzez generaJa W ol
fe, 1najtek jeclen m~ztwem i gorliwosci~ zwr6cil na 
siebie uwag~ przelozonych. Dzielnym tym n1aryna
rzem byl Jakub Cook, syu ubogiego wyrobnika 
w Yorkshire, urodzony roku1728. Porr1ijamy tu szcze
g6ly zycia tego znakomitego odkry,vcy, obszern~ bo
wiem biografi~ jego podalismy w Ksi~dze Swiata za 
rok 1857; wymienimy jednak gl6V\rniejsze jego od
krycia. 

Owocem pierwszej podr6zy Cook'a naokolo swiata 
bylo dokladniejsze poznanie Tahiti i kilku innych 
wysp oceanu poludniowego, oraz \viadomosc ze No\va 
Zelandya sklada si~ z dw6ch l~d6w przedzielonych 
w~zk~ ciasnin~. W drugiej swej podr6zy odl\ryl No
w~ Kaledoni~, wyspy Norfolk, tudziez poludniow~ 
Georgi~, i przekonal si~ niezbicie, ze na p6lkuli po
ludniowej, w obr~bie strefy umiarkowanej, niema 
wielkiego kontynentu. Trzecia podr6z, odznaczona 
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odkryciem gromady wysp Sandwich, zakonczyla si~ 
smierci~ wielkiego zeglarza, kt6ry 14 lutego 1779 
polegl w potyczce z krajowcami. 

w kilka lat po smierci Cook'a IJOWZi~to w Anglii 
zamiar zalozenia w Australii osady karnej. Obrano 
na ten eel jed en z punktow brzegu wschodniego, z po
wodu bogatej s'vej roslinnosci zwany Botany-Bay. 
Pierwsi osiedlency przybyli tam r. 1787, lccz wlrr6tce 
przeniesiono ich clalej na p6hloc do Sidney. Miejsce 
to odpowiadalo 'vpra,vdzic celowi pod wzgl~dem sci
slego odosobnienia przest~pcow, lccz strome pasmo 
g6r, z'vanych Niebieskicmi, tan1uj~ce im ucieczk~, 
utrudnialo zarazem ko1nmunikacy~ z \Vn~trzein kraju 
i czynienie w nim odkryc. Kolonia Karna dlugo nie
zdoln~ byla utrzymac si~ o wlasnej sile, dop6ki je
den z wolnych osiedlenc6,v, posiadacz kilku owiec 
europejskicb, nie wpad! na mysl skrzyzowania ich 
z o\vcami Bengalu i Przyl~dka Dobrej Nadziei. Od
t~d hodowla owiec stala si~ gl6wne1n zr6dle1n do
chod6w Australii, i ona tez spowodowala p6zniejszc 
odkrycia w gl~bi tego kraju. 

W czasie wielki~j posuchy roku 1813 o'vce cier
pialy niezn1iernie z braku wocly; robiono wi~c rozpa
czliwe usilowania, eel em wynalezienia pastwisk ina
poju. Dw6ch osiedlenc6"r, Wentworth i Blaxland, 
post~puj~c za biegiem malej rzeczki, dosi~gn~lo grzbie
tu g6r Niebieskich. P. Evans, id~c tyn1ze sladem, od
kryl r6wniny Bathurst oraz cz~sc wyzsz~ rzek Mac
quarie i Lachlan. Okolicznosc zc obie te rzeki po
zornie konczyly si~ w bagnach, dala pow6d do mnie
mania, ze wszys tl\.ic rzeki Anstralii podo bny maj~ 
pocz~tek, co naturalnie odstr~czac musialo od dal
szych poszukiwa1l. w gl~bi kraju. W latach 1818 do 
1828 'vyl~cznie prawie zajino,vano si~ badaniem pa
sa nadbrzezncgo; podr6ze jednak do "'n~trza nigdy 
zupelnie nie ustawaly i przyniosly 'viado1nosc o rze
kach Karanla czyli Darling, Murumbidzi i Murray. 
Ostatni~ znalezli Ho,vell i Hnme; przekroczywszy go
ry i posuwaj~c si§ ku Australii dowie,lz;iano si~ o in
nych jeszcze rzekacb, plyn~cych ua p6lnoc od Mac-

• quar1es. 
Nowa posucha w roku 1828, nowe tcz SIJro,vadzila 

odkrycia. Upal byl tak 'viclki, iZ przy1Juszczano ze 
bagna ta1nuj~ce przyst~p do wn~trza musialy powy
sychac. Domniemanie to pokazalo siEJ uzasadnionem, 
a w dodatku przekonano si~ zc ani l\1acquarie ani 
Lachlan nie koncz~ si~ w bagnach. W latach nast~
pnych Sturt, Mitchells i Barker dowicdli, .ie rzeki 
Darling, Lachlan, Murtnnbiclii i naplywowe ich zo
staj~ w zwi~zku z rzek~ 1vlurray, oraz ze ta ostatnia 

uchodzi do jeziora Aleksandrina, przez co znajomosc 
systemu rzecznego pohldniowo-wschodniej Australii 
zostala dopelnion~. Wysokic szczyty tej cz~sci kra
ju, pokryte zwykle sniegiem, zatrzy1nuj~ 'vilgoc i wply
waj~ ty1n sposobem na iyznosc okolicy, kt6r~ kolo-
nisci z tej przyczyny uazwali Australia felix. Strona 
poludniowa, z miastem stolecznen1 Adelaida, zawdzi«J
cza sw~ pomyslnosc znalezionym w niej kopalniom 
Iniedzi, olowiu i cynku, 'vydaj~cy1n bajeczn~ niemal 
ilosc tych n1etal6v;r. 

Now a Walija poludnio,va, Australia Szcz«Jsliwa 
i Australia poludnio,va s~ dzis jedynie osiedlonemi 
miejscami tej cz~sci swiata. Roku 1848 bylo w uich 
okolo 260,000 bialych Inieszkanc6w, a w cah~j Au
stralii tylko 343,764. Przyw6z towar6w europejskich 
wyuosil 2,600,000 f. st. wartosci, wyw6z zas, zlozo
ny gl6wnie z welny 2 ,900,000. Do }JOmniejszych arty
kul6'v wywozo,vych zaliczyc mozna sk6ry, l6j, konie 
i Inineraly, a mianowicic miedz, kt6rej sa1na kopal
nia Btu·-ra dostarcza rocznie do 7000 beczek. Wszy
stkie te bogactwa zostaly od owego czasu przycmio
ne odkryciem zlota australskiego. Powiadaj% ze rz~d 
kolonialny przecl clwudziest~ jeszcze laty 'viedzial o je
go istnieniu, lecz nie oglaszal go, obawiaj~c si~ sku
tk6\v jakieby zloto \vywrzec moglo 'v r~ku prze
st~pc6w. Pod koniec roku 1850 rada kolonialna w Si
dney otrzy1uala nowc pod tym 'vzg1~dem doniesicnia, 
i tym razem wiaclom.osc o zualczieniu zlota rozeszla 
si~ mi~dzy publicznosch1, kt6ra czynnie zaraz wzi~la 
si~ do poszukiwania. Przetrz~sniono najprz6d okoli
ce rzeki Turon, nast~I)nie zr6dla rzek Pee i Abercom
bry. W Australii })01udnio"\"\1ej najobficiej zlotodajne
nemi okazaly si~: Mount Aleksander, Ballarat, Ben
digo, w~w6z Adelaidy i pobrzeze Krorang. W latach 
1852- 1854 wydobyto ogolem w Australii zlota za 
60 million6w f. st., i odt~d kraj ten w angielskiej po
lityce kolonialnej przewazne zaj~l 1niejsce. 

Znajomosc brzegu zachotlniego Australii, zaj~tego 
przez Holendr6w, bardzo jest niedoklacln~. Polozenie 
jego sprzyja handlo,vi, z powodu wi~kszego zblizenia 
do Kapu, IndJ1 wschodnich i EurO})y. Posuchy, tak 
szkodlhvc w stronie 'vschodnh~j zyciu zwierz~ce1nu, 
tutaj s~ ~ieznane. vVielka iloHc fzeczek po1nniejszych 
nawodnia wsz~dzie ziemi~, a wiatr zachodni wiej~cy 
od morza sprowadza z sob~ tyle wilgoci, ze nie zby
wa na deszczu. 1\IIimo to wszal,.ze brak dobrycb por
t6\v staje na za\vadzie rozcif1glejszemu na tych brze
gach osiedleniu. Kolonia nad rzek~ ~ab§dzi~ zostala 
zalozon~ jeszcze r. 1820, a 'v r. 1848 cale pobrzeze 
zacl1odnie mialo tylko 4400 bialych mieszkai1c6w. 
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Przez dlugi czas mniemano, .ze wn~trze Australii 
przedstawia te same stosunki przyrodzone, jak kazdy 
wielki kontynent, to jest lancuch g6r, rozsylaj~cy 
w r6znych l\ierunl\.ach pasma swc rzcki i strumienie, 
tworz~cy niejako zr~b, l\.t6rego otoczenie stanowi~ 
plaszczyzny i wybrzeza; podania atoli krajowc6w 
sprzeciwialy si~ ten1u przypuszczeniu, gdyz "Y.'edlug 
nich znajdowac si~ mialo we wn~trzu ogro1nne morze, 
a raczej jezioro. Morze to istnieje rzeczywiscie, tylko 
ze zamiast z wody sklada siEJ z piasku. Podr6inicy 
Sturt, Stockes, Leichardt i Greg~ry w badaniach 
swych nie obj~li tylko szesciu stopni szerokosci. 
Opr6cz tej ziemi nieznanej cale wn~trze A ustralii 
przedstawia niezmierne stepy piasczyste, z pojedyn
czemi zagl~bieniami, gdzie w porze dzdzystej zbie
ra si~ woda w lachy, wysychaj~ee podczas letnich 
U})al6w. 

W jednym z takich step6w podr6znik niemi ecki 
Leichardt w ostatniej sweJ wyc ieczce, kt6r~ rozpo
cz~l pod koniec r. 1846, zgin~l bez sladu. Pierwsza 
podr6z tego badacza wykazala mozliwosc kommuni
kacyi mi~dzy Sidney i Port-Effington, koniecznej 
w widokach zaludnienia brzegu p6lnocnego. Chciano 
tam pozakladac osady, sci~gn~c Malajczyk6w z wysp 
przyleg!ych i urz~dzic sta!~ zeglug~ parow~ mi~dzy 
Sidney i Singapore. Z cel6'v tych ostatni tylko zo
stal osi~gniEJty. Osady wszystkic nicmal upadly, lub 
w najgorszyn1 znajduj~ si~ stanie, gl6wnie z powodu 
ie pozakladano je Vi miejscach niezdrowych.. Malaj
czycy tei niebardzo kwapili si~ z 1)rzesiedlina1ni. Mor
skie za to poszukiwania w ciasninie Torres wykryly 
drog~ najdogodniejsz~ dla zeglugi w tym niebezpie
cznym przeplywie. 

Od rol\u 1846, 1narynarze angielscy badali Now~ 
Gwine~ i arcl1ipelag Luizyady. Ostatni obejmuje 
okolo 80 znanych wysp ijak si~ zdaje znaczn~ jeszcze 
liczb~ nicznanych, czekaj~cych odkrycia w przyszlo
sci. Wn~trze Nowej GwJnei, z })OWOdR dzikosci jej 
mieszkaf1c6w, malo dotychczas jest zbaclane. Brzegi 
po Wif2kszej cz~sci s~ bagniste i pokryte las ami; w stro
nie ty lko wschodniej rozci~ga sifJ Ian cuch pot~znycb 
g6r, z kt6rych najwyzsza rna 13205 st6p wysokosci. 
Cz~sc poludniowo-zachodni~ tej wyspy trzymaj~ 'v po
siadaniu Holendrzy, nietyle dla l\.Orzysci, jak raczej 
dla przeszkodzenia kolonizacyi angielsl<iej. Zeglarze 
ich: Boer, Langenberg, Kool i inni zwiedzili tylko 
brzegi, a najwazniejszem ich odkryciem bylo powzi~
te w roku 1835 przekonanie, ze mniemana rzeka 
Dorga jest ciasnin~ oddzielaj~c~ wysp~ ksi~cia Hen
ryka od gl6wnego l~du. 

KSIJEGA Swi.&TA Cz. I. R. vm. 
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Po Australii, glown~ koloni~ angielsk~ na oceanie 
Spokojnym jest Now a Zelandya. Malownicza ta dwu
wyspa, z kilk~ rz~dami gor, za kt6re1ni 11iebotyczne 
wznosz~ si<a sniezyce, z pot~znemi rumowiskami, stro
memi przyl~dkami, z braman1i slralnemi, przez kt6re 
z szumem morskie tocz~ si~ balwany, z bujn~ roslin
nosci~ i g~ste1ni zatokami, })Osiada klimat miry i la
godny, urodzajne grunta, wydaj~ce w obfitosci plody 
miejscowe i curopejskic, wyborny budulec okr~towy, 
co wszystko razem zrobilo z niej wazn~ stacy~ dla 
tamecznych wielorybolowc6w. 

Osiedlenie Nowej Zelandyi rozpocz~li w roku 1814 
1nissyonarze angielscy, lecz usilowania ich w celu 
nawr6ceniakrajowc6w dlugo pozostaly bezowocnemi. 
Polepszenie dopiero ich bytu materyalncgo przez 
podniesienie rolnictwa, wplyn~lo ina post~p ducho
wy. Mieszkancy garn~c si~ zacz~li do szk6lek, imis
syonarze wkr6tce osmielili si~ wkroczyc w gl~b' kra
ju. Po ustaleniu si~ tyrn sposobem kolonizacyi chrze
scianskiej, powstalo w Londynie towarzystwo swie-
ckie, w celu systematycznego osiedlania Nowej Ze
landyi; towarzystwo to usadowilo si~ gl6wnie pouad 
ciasnin~ Cook' a. Wkrotce z tego powodu wynikly za
targi Z lllissyonarzatni, a srod takowych 'V roku 1845 
wybucblo pow8tanie krajowc6w, l\.tore nic bez tru
dnosci usmierzono prze,vag~ or~za angielsl\.iego. Od
t~d spokojnosc nie zostala juz przerwan~ i pomysl
nosc kolonii ci~gle post~puje. Roku 1852 No\va Ze
landya, pod oddzielnym namicstnikicm, miala 140,000 
mieszkanc6w, mi~dzy kt6re1ni 20,000 bialych. 

Okoliczne archipelagi przyjQly takie udzial w tym 
ruchu ogolnym na oceanie Spokojnym. 0<.1 czasu jak 
Indye Zachodnie upadly, skutkiem emancypacyi nie
wolnik6w, powszechna uwaga zwr6cila si~ nate gro
mady obfituj~ce w ,plody kolonialnc: rozpocz~lo si~ 
"'sp6lzawodnict,vo Anglik6w i Francuz6w. Ostatni 
z tych narod6'v obj~liJrotektorat nad wyspami Towa
rzysl\ieini, obsadzil Markizy,i Now~I{aledonij~, a mis
syonarze jego, czynnicjsi i zr~czniej i od protestan
ckicb, zaczynaj~ brae prze\vag~. Obecnie na morzu 
Poludnio,venl niewiele wysp ty lko pozostalo niedo
tkni~tych tchnieniem cywilizacyi~ lccz tchnienie to 
dla nich zdaje si~ bye smiertelne1n. Wyspa Tahiti, 
l\.tora za_czas6\v Cook'a i Forster'a 1niala miec do 
200,000 mieszkanc6w, dzis liczy ich zaledwo 10,000. 
Gromada Sandwich wyludnia si~ w spos6b prawdzi
wie zatrwazaj~cy; ludnosc jej wynosila: 

w r. 1825. 
" 1832. 

. . . 142,000 glow 
. . . 130,313 " 

25 

\ 
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w r. 1836. . . . 108,579 glow 
, 1850. . . . 84,165 " 

Roku 1849 liczba sinierci l)rzewyzszala liczb~ na
rodzin o 6,465. Krzewiciele wiary chrzesciaitskiej 
chlubi~ si~ zpost~pu swych usilowan na Tahiti i wy
spach Sandwich. Prawda ze chrzescianiz1n wyparl 
ztamt~d czesc Tabu, .ze kobiety zaczynaj~ bye skro
mniejszemi i jadac mog~ razem z m~zczyznami, ze 
upowszechnily si~ niekt6re pojEJcia naszej religii i nlo
ralnosci, lubo w lrsztalcie zagmatwanym; lecz zabi
janie dzieci nie ustalo. 

Pojedynczych wypraw na oceanie Spokojnym, kt6-
rych owocem bylo odkrycie tej lub owej wysepki, tak 
wielka jest liczba, ze wymienic tu wszystkich niepo
dobna; latwh~j b~dzie wskazac gl6wniejsze po Cook'u 
podr6ze ku biegunowi poludniowemu. Pierwszy z je-

go nast~pc6w, wielorybol6wcaBristol, odkryl r . 1806 
gromad~ wysp .Auckland, na poludnie od ziemi Van- · 
diemen; Haglebourg r. 1810 wysp~ Campbell, a Ros
syanin .Bellinghausen r. 1821 wyspy Aleksandra Igo 
i Piotra Igo. Wedell przekroczyl pier,vszy najwyzsz~ 
szerokosc dosi~gni~t~ przez Cook'a, posun~wszy si~ 
az do 7 4 stopni 15 minut szerokosci poludniowej, 
gdzie znalazl morze zupelnie jeszcze wolne od lod6w. 
Zt%d zrazu powstalo mnien1anie, ze latwiej b«Jdzie 
dotrzec do bieguna poludnio\vego jak do p6lnocne
go; nast~pne jednak wyprawy dowiodly mylnosci te
go przypuszczenia. Jeden tylko zeglarz, Jakub Ross, 
dosi~gn~l na morzu poludniowe1n 78 stopnia szero
kosci, podczas gdy na p6lnocy Paary, Martin, Whit
worth, Kane i inni posun~li si~ az do 82 stopnia, 
a nawet jeszcze dalej . 

., 

ATLAS. 

Cmy, motyle nocne, odznaczaj~ si~ powszechnie pro
stem ale przyjemnem ubarwicniem skrzydel; pi~knosc 
ich zasadza si~ na nieskoitczonej rozmaitosci, stopnio
wania i delikatnosci odcieni, tudziez na kontrascie ja
ki tworz~ liczne plamki, kreski i rysunki na ich skrzy
dlach. Niekt6re jednak gatunki, a mi~dzy niemi mia
nowicie Atlas (Satu1'nz·a Atlas) stanowi~ uderzaj~cy 
wyj~tek od tej og6lnej reguly, blyszcz~ bowiem naj
pi~kniejszemi, jaskrawemi barwami. 

Europa bogat~ jest w motyle i ich historya dzis 
dokladnie zostala zgl~bion~; ale rodzaje w innych 
czEJsciach swiata zyj~ce daleko mniej s~ znane, szcze
g61nie zas zmierzchnice i cmy, to jest wieczorne i no
cne motyle za obr~be1n Europy zyj~ce, bardzo malo 
dot~d znane s~ i opisywane. l\iotyle dzienne przez 
swoje zywr, barwy i rucbliwe zycie latwo wpadaj~ 
w oczy i sci~gaj~ uwag~ podr6znik6w, dla tego w zbio
rach publicznych a uawet prywatnych znajduje si~ 
ich wielka obfitosc; ale zagraniczne cmy' bardzo 
sk~po bywaj~ w nich reprezentowanc, jest ich bowiem 
w og6le mniej, a poniewaz w dzien ukrywaj~ si~ w cie
mnych zak~tkach, mog~ wi~c iatwo ujsc uwagi na
wet starannych zbieracz6w. W ucywilizowanych kra
jach Europy latwo si~ o cmy postarac, szukamy ich 

• 

bowiem w nocy uzbroiwszy si~ latarni~ i switk~ zna
n~ powszecnic mlodziezy; ale w odwiecznych lasach 
Brazylii albo Indyi, gdzie wlasnie w porze nocnej 
drapiezne zwierz~ta nazdobycz wychodz<!, nocny po
l6w motyli jest bardzo niebezpiecznem przedsi~wzi~~ 

• c1em. 
Jednym z najwi~kszych motyli znanych dot~d na

turalistom jest Atlas przedstawiony na dol~czonej tu 
litografii. Jest on dose pospolity w Chinach, ale znaj
duje si~ takze w innych cz~sciach Indyi i w Ameryce. 
Wplyw klimatu, szczeg6lnie u owad6w, jest nieza
przeczony; w Surynam na przyk!ad, znajdujemy naj
wi~ksze i najciemniejszych barw odmiany opisywane
go tu rodzaju; chinskie s~ hn najblizsze; w tych prze
waza kolor pomaranczowy i przednie ich skrzydla 
wi~cej s~ sierpowato wyci~te. Pomi~dzy kilku egzem
plarzami znajduj~cemi si~ w naszyn1 gabinecie zoo
logicznym jeden ma wszerz przeszio 10 cali. Liszka 
Atlasa jest okolo 4 cale dluga, zielona, z z6ltym pa
s em wzdluz. Na kazdymjej pierscieniowatym odcinku 
znajduje si~ cztery kolorowej barwy guziczki otoczo
ne nader delikatnemi wloskami. P oczwarka jest duza, 
czerwono-brunatna, osnuta cie1nno-z6ltym opr~dem. 
Pojedyncza nitka tego opr~du jest mocna w swoim 

• 
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skladzie, i dala pow6d do przypuszczenia, ze z niej 
mozna otrzyn1y,vac mocniejszy i tr"ralszy jedwab od 
tego, kt6ry daj~ wlasciwe jedwabniki. 

Te ostatnie netlez~ do tej samej fa1nilii co i Atlas 
i jak wiemy zyj~ obficie w Chinach. Sztuka otrzy
my,vania jedwabiu z ich opr~d6w, siEJga odleglej sta
rozytnosci. Wynalazek tej sztuki przypisywany jest 
ludowi Seres, od kt6rego, jak si~ zdaje, pochodzi r6d 
Chinczyk6w. Za czas6w Salomona, m6,vi basil, byla 
niewiasta imieniem Panfilia, mieszkaj~ca na wyspie 
Co, i posiadaj~ca sztuk~ wyrabiania z prz~dzy jedwa
bnej, przywozonej w6wczas z l\raju Seres, tkaniu 
z kt6rych suknie robion.o. Najdawniejsi autorowie 

, chinscy przypisuj~ wynalazek jedwabiu i wyrobienia 
z niego rozmaitych tkanin, jednej z zon chana Ho
ang-ti, kt6ra nazywala si~ Si-ling a p6zniej otrzyma
la tytul honorowy Ynensei. Wynalazek ten uznany 
zaraz zostal za tak wainy, ie wszystkie kobiety w pa
lacu cesarskim musialy si~ zajachodowaniem jedwa
bnik6w i rozwijaniem ich opr~d6w. Wkr6tce handel 
jedwabiu stal si~ jedn~ z najwazniejszych gal~zi 
przychod6w panstwa chitiskiego, ale nast~pnie stra
cil wiele ze swojej waznosci kiedy h odowla jedwabni
k6w rozszerzyla si~ w innych rozn1aitych krajach. 
Chociaz obecnie z tego powodu 1nalo jedwabiu wy
wozi si~ z Chin za granic~, jednakze w samym tym 
kraju duzo bardzo wyra bia si~ i zuiywa, poniewaz 
chil1czycy bardzo malo znaj~ si~ na hodowaniu lnu 
i wyrabianiu pl6tna, sukno na,vet chociaz stosunko
wo malo uzywane, nie jest wyrobem krajowym i tyl
ko sprowadza si~ z obcych kraj6w. 

Poniewaz 'v Chinach uzywaj~ SiEJ bardzo liczne i 
roz1naite gatunki jedwabiu, jedne odznaczaj~ce si~ 

nadz,vyczajn~ swietnoscht, polyskiem, i w og6le pi~
kn~ powicrzchownosci~, inne szczeg6ln~ trwalosci~ 
i moe~, zdajc si~ zatem ze przypuszczenie niekt6rych 
podr6znik6w, iz Chinczycy uzywaj~ do wyrabiania 
jed,vabiu pocz,varek czyli oprz~d6,v, (kokon6w) roz
maitego rodzuju owad6w zmierzchowych lub nocnych, 
nie jest bezzasadnem; tembardziej ze skutkicm wi~
kszej przyst~pnosci Indyi, wiemy z pewnosci~ iz 
w tych okolicach hoduj~ dla fabrykacyijedwabiu roz
maite cmy, pr6cz wlasciwych jedwabnik6w morwo-

wych. Szczeg6lnie odznacza si~ mi~dzy niemi rodzaj 
nazywany u Indyan Arrindi, z kt6rym nawet przed 
kilku laty przedsi~brano pr6by we Francyi, obecnie 
zas, to,varzystwo aklimatyzowania cuclzoziemskich 
zwierz~t i roslin, zajmuje si~ na wielk~ stop~ pr6bami 
z oprz~da.mi cmy d~bowej tudziez gatunku utrzymuj~
cego si~ na lisciach rosliny zwanej Ricinus (Kleszczo
wina) i tej ostatniej prz~dza zdaje si~ bye przezna
czon~ zaj~c wazne miejsce w przemysle jedwabni-
~ym. . 

Pewien rodzaj choroby jakby epidemicznej, kt6ra 
w wielu miejscach mianowicie poludnio,vej Francyi, Au· 
stryi, Hiszpani i i Wloch dotkn~la w ostatnich latach, 
tak uiyteczny r6d jedwabnik6"~, wywolal mysl potrze
by sprowadzenia nowej ich rasy z wlasciwej ich ojczy
zny. W tym celu pod opiek~ i za gl6\vnem natchnie
ruem arcy-ksi~cia Fcrdynanda Maksymiliana austrya
ckiego ulozony zostal plan wycieczki do Chin dla 
sprowadzenia jaj jedwabnik6w. Dwaj zamozni posia
dacze ziemscy a wysoko uksztalceni i doswiadczeni 
hodo,vnicy jed,vabnik6w, hrabiowie: Castellani i Fies
chi maj~ puscic si~ w t~ podr6z, z zamiarem studyo
wania calej hodowli i fabrJkacyijedwabiu na obszer
n~ sl\:al~, i spro,vadzenia takiej ilosci jajck zeby mo
zna rozeslac je dla doswiadczeii po \vszystkich okoli
cach Europy gdzie jedwabnictwo jest zaprowadzone. 
Naturalnie niepodobienstwem byloby sprowadzic ta
k~ ilosc tych jajek, zeby odrazu zadosc uczynic dzis 
juz istniej~cym potrzebom, ale juz to samo b~dzie na
der waznem i pclnem zash1gi, jesli wyprawa ta do
starczy srodk6w odnowienia stopniowo rasy jedwa
bnik6w w miejscach l{t6re ich hodowaniem zajmuj~ 
si~. Przeclsi~biercy zglosili si~ ze swoim planem do 
wspo1nniouego wyzej towarzystwa aklimatyzacyi, i o
trzymali od niego zapewnienie, ze zaleci ich szcze
g6lnie swoim ajentom w Chinacb, i zam6wienie pe
wnej ilosci jajek jedwabnik6w. Opr6cz tego francuzki 
minister handlu rolnictwa i budowli l)Ublicznych we
zwal lzby handlowe, tudziez towarzystwa i komitety 
rolnicze, aby wzi~ly udzial w podi>isach na zakupno 
jaj jedwabniczych maj~cych bye z Chin sprowadza-

• nem1. 
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HANDEL KARA W ANOWY W 8AHARZE .. 

Podczas gdy Anglicy od zachodu i poludnia zapu
szczaj~ si~ w glf!:b' Afryki, szukajl!C nowych targo
wisk dla swych fabrykant6w, Francuzi od niedawna 
zaczynaj~ takze korzystac ze sposobnosci jalr~ in1 na
daje posiadanie Algieryi, dla rozszcszenia swego han
diu na kraje pograniczne. I\:westya ta od kilku juz 
lat zajmuje prass~ francuzk~, a swiezo jeden z osta
tnich poszyt6'v Recue Conle1nporaine poda1 w tym 
przedmiocie obszerny i gruntowny artykul, kt6ry 
o wlasciwosciach handlu pustyniowego tyle cieka
wych i nieznanych zawiera szczeg616w, ze uwazamy 
za stoso,vne obznajmic z jego tresci~ czytelnik6w te-

• go p1sn1a. 
Pod wyrazcin Sahara og6l rozun1ie zwykle pust~ 

i wyschl~ od skwaru slonecznego r6wnin~, ocean 
piasku, ktorego waly kl~bifb si~ nieustannie pod 
tchnieniem strasznego san1umu. Wyobrazenie to 
wszakzc niezupelnie jest prawdziwe., przyjmuje bo
wien1 stan wyj~tkowy za regul~ og6ln~. Dla Arab6w 
Sahara znaczy tylko r6-w·nin~, jak Tell kraj g6rzysty. 
Pustyuia afrykanska, obejmuj~ca caly pas ziemi po-· 
mi~dzy Tellem od p6lnocy i Sudanem od poludnia, 
nazywa si~ u nich Rt(a1· albo Falat, stosownie do te
go czy jest czasowo zamieszkan~, czy tez zupelnie 
z mieszkanc6'v ogolocon~. Rifar zaczyna si~ na po
gTaniczu Tellu; strumienic plyn~ce ku poludniowi 
gubi~ si~ tu w piaskach, i nie znajduj~c ujscia, two
rz~ w nich wiellde lachy pr~dzej luh p6zniej wysu
szane przez slonce. Przestrze~ ta rozci~ga si~ na 
szerokosci 30-40 mil i dozn.aje jeszcz·e w cz~sci do
brodziejstwa uzyzniaj~cych deszCZO\Y, podczas kt6-
rycb ziemia pokrywa si~ zielonyn1 kobiercem zi6l aro
matycznych, dostarczaj~cych trzodom zdrowej i obfi
tej paszy. Sr6.d lata jednak deszeze te ustaj~, slonce 
wysusza grunta i wszelkie iycie obumiera. 

Na poludnic tego obszaru deszcze staj~ si~ coraz 
rzadszemi i plyn~cc od p6lnocy stru1nienie, z powo
du malej pochylosci gruntu, zatrzymuj~ si~ w biegu. 
Jest to wlasciwa pustynia, Falat, bezgraniczna, pu
sta, nieurodzajna, kt6r6j jedynf& roslinnosc stanowi~ 
gdzieniegdzie karlowate krzaki, poprzerzynane spie
klemi od slonca grzbietami i wzg6rzami piasczyste-

-
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mi, za kazdym powiewem wiatru zmieniaj~cemi wzgl~
dne swe polozenie. 

Jednakze przejscie pomi§dzy temi dwiema strefa
mi stopniowane jest w spos6b nieznaczny. Jak l~dy 
stale bywajf! opasane wyspami, tak i pustynia rna 
swoJe wyspy, zwane oazami. Napotykane dosyc cz~
sto w pasie ziemi przyleg:tym strefie pierwszej, nikn~ 
one prawie zupelnie w drugiej, i zjawiaj(f silJ zn6w po 
ta1ntej stronie pustyni, zapowiadaj~c zblizanie si~ 

obszar6w urodzajnych. Oaza jest wynildem zdarzaj~
cych si~ przypadkowo wsr6d og6lnej martwoty przy
czyn zyciodawczych: zr6dla, studni, strumyka, nie 
wysychaj~cych nawet 'v lccie, dla szczeg6lnych ja
kich powod6w n1iejscowych. Kazda z nich sklada si~ 
z wi~kszcgo lub mniejszcgo kawala zyznego gruntu 
i z osady z"ranej ksa1', otoczonej murem. Niekiedy 
kj.ll{a taldch oaz lezy obok siebie, tworz~c jakby ar
chipelag na morzu pustyni. 

Podobnie jak strefy Sahary, r6znorodnemi s~ i jej 
mieszkancy. Arabo,vie Tellu, od czasu ukrzcpienia 
si~ wladzy francuzkiej, pod wplywem s~siedniej cy
wilizacyi, przemienili si~ vv stalych niemal osadni
k6w. Arabovvie Sabary przeciwnie prowadz~ zycie 
zupclnie jeszcze pustyniowe. W ~drowcowi, kt6ry na
potka ich pod namiotami, otoczonych rodzin~ i slu
zb~, zdawac si~ moze istotnie jakoby nagle przenie
sionyin zostal w czasy patryarchalne, biblijne. Bo
gactwem koczuj~cego Araba s~ jego trzody; z niemi 
przenosi on si~ z miejsca na miejsce, rozpinaj~c swe 
namioty gdzie znajdzie dogodne pastwisko. J esli za
mozny, pracowac nie potrzebuje weal~; trzody do
starczaj~ 1nu jadla i napoju; z wclny ich niewiasty 
sporz~dzaj~ jego odziez, zbywaj~ce zas zapasy wy
mienia 'v Tellu na zboze. Nie,volnicy i kobiety robit! 
m.aslo, miel~ zboze, siodJ:aj~ konia panskiego, tkaj~ 
kobierce, burnusy i koldry i przygotowuj~ potrawy. 
Ubogi nawet prowadzi zycie wygodniejsze jak w Tel
lu, bo przyJ:~cza si~ do bogatszej rodziny, kt6rej r6-
znemi poslugami usiluje stac si~ uzytecznym, za co 
w zamian otrzymuje opiek~ i straw~. Na jednem tyl
ko zbywa w Saharze: na 'vodzie. Wprawdzie Arab 
pije tylko mleko, a nawet poi niem swe konie; lecz 
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trzody poprzestac musz~ na nielicznych podczas zi
my i wiosny zr6dlach, a gdy te wyschn~ latem, po
kolenie cale przenosi si~ do Tellu lub do najbliiszej 
oazy. 

Przenosiny te odbywaj~ si~ regularnie w peryo
dach p6lrocznych. W polowie lata koczownicy Sa
bary w~druj~ ku p6lnocy, star~jf!C si~ .w drodze r6-
znego rodzaju tkaniny, piora strusie i t. p. zamienic 
na zboze, kt6rego sami produkowac nie mog~. Tym 
sposobem Arabowie Sahary zdaj~ si~ bye zaleznemi 
od mieszkafic6w Tellu; lecz solidarnosc interes6w 
r6wnowazy ten stosunek, dla ostatnich bowiem plo
dy pustyni r6wnie Sf! potrzebnemi do handlu, jak dla 
ph3rwszych zboze do wyzywienia. 

Podobny stosunek zachodzi z oazami. Mieszkaficy 
ich po wi~kszej cz~sci nie s~ Arab ami, ale pochodz~ 
z miast nadbrzeznych. Przywykli do stalych siedzib, 
r6zni~ si~ od koczownik6w pustyni nietylko obycza .. 
jami i sposobe1n zycia, lecz takze typem twarzy i mo
,v~ zblizon~ wi~cej do narzecza berberyjskiego. Ksa
ry ich czyli wsic, polozone na szlakach wielkich ka
ra,van, bywaj~ nieraz bardzo bogate, do czego przy
czynia sieJ niemalo i urodzajnosc zien1i. Uprawiaj~ 
kukurydz~, ryz, j~czmieii i innejarzyny. Palmy da
ktylowe, drzewa granatowe, brzoskwiniowe i figowe 
rozposcieraj~ po oazach cieniste swe gal~zie, pol~
czone zywemi festonami winuej latorosli. Obok upra
wy roli i ogrodnictwa, zajmuj~ si~ takze przemyslem. 
Po ksarach znalezc mozna kowali i platnerz6w, sto
larz6'v i ciesli przerabiaj~cych drzewo 1)almowe na 
belki i deski, zlotnik6w sporz~dzaj~cych pierscienie 
kt6remi niewiasty Sahary ozdabiac lubi~ r~c~ swe 
i szyje, farbiarz6w, tkacz6w i nakoniec korzennik6w, 
sprzedaj~cych w~drowcom mn6stwo niezb~dnych dla 
nich przed miot6w. 

Arab Sahary mimo ci~glego przestawania z mie
szkaiicami oaz, spogl~da na nich i na mieszkaiic6w 
Tellu z rodzajem lekcewazenia, podobnie jak niegdys 
rycerze sredniowieczni patrzyli na pracowitych mie
szczan i kupc6w. Z tern wszystkiem interes osobisty 
zmusza go pozostac z niemi w stosunkach przyja
znych. W porze skwarnej, gdy wszystkie zr6dla w o
kolo wysychaj~, koczownik uwaza si~ za szcz~sliwe
go, jesli mieszkaniec ksaru pozwoli mu napoic trzod~ 
u zr6dla. Pr6cz tego w razie niebezpieczenstwa znaj
duje tam schronienie. Zagrozeni napadem Tuarekow , 
owych smialych rozb6jnik6w pustyni, co na szybkich 
swych wielbl~dach latwo dop~dzic mog~ koczuj~cego 
Araba, zabrac mu zony, trzody i towary, zwijaj~ na
~ioty i przenosz~ si~ do przyjaznego ksaru, kt6rego 

• 

mury bezpieczny daj~ im przytulek. Tam takze skla
daj~ zbywaj~ce od potrzeby zboze, zakupione w Tel
lu. Mieszkaniec oazy m6glby je zabrac be7;karniet 
lecz trzody jego s~ zakladem "\V r~ku koczownika, 
kt6ry podczas pory deszczowej p~dzi je na pastwiska. 
Tym sposobem siec wsp6lnych interess6w l~czy obie 
te rasy w spos6b tak scisly, ze jedna bez drugiej 
obejsc si~ nie moze. W og6lnosci charakter mie
szka:6.c6 w oaz lagodniejszym jest od charakteru ko
czownik6w. Cz~stsze przestawanie z obcymi lagodzi 
ich obyczaje, a handel uczy ich grzecznosci, uprzej
mosci; karawany tez liczyc zawsze mog~ na przyja
zne w oazach przyj~cie. 

Po za siedzibami tych dw6ch ludnosci rozposciera 
si~ pustynia. W przes trzeni okolo 250 mil szeroko
sci, mi~dzy morzem Sr6dziemnem i r6wnikiem, mie
szkafic6w niema prawie wcale, z powodu gl6wnie ze 
w tych strefach nie padaj~ deszcze. Ty1n sp osobem 
powstaje ojczyzna nieuroclzajnosci i posuchy, wlasci
wa pustynia Falat. Niepodobienstwem byloby prze
byc t~ krain~, gdyby przyroda nie m~z~dzila w niej 
miejscami naturalnych zbiornik6w wody, kt6re, acz 
sk~po, doz,valaj~ podr6znikowi zaopatrzyc si~ w na
p6j na kilka dni nast~pnych. Zewn~trzny widok Fa
latu dosyc jest urozmaicony; ujrzysz tam skaly kolo
ru z6ltawego, g6ry piasczyste usypane z pylu tak 
subtelnego, ze przejscie. najmniejszego owadu ghabo
ki w nim slad pozostawia, to zn6w plaszczyzn~ r6-
wn~ i gladk~ jak morze 'v czas pogodny i jak ono 
bezgraniczn~, a zawsze charakter krajobrazu b~dzie 
r6wnie przejmuj~cy jak wspanialy. Ten obraz nie
skoiiczonosci, ta linia prosta, cofaj~ca si~ w miar~ 
jak w~drowiec post~puje naprzod, samotnosc przery
wana tylko krzykiem wielbl~d6w lub spiewem nlono
tonnym przewodnik6w, ten dreszcz instynktowy prze
chodz~cy czlowieka w obec pr6zni, silniejjeszcze pod
budzany widokiem zbielalych od slonca kosci ludz
kich, prowadzi mimowolnie do uwielbiania Stw6rcy 
i poczucia wlasnej nicosci. Zaprawd~, kazdy kto po 
raz pierwszy spogl~da na te sceny przerazaj~ce, d.zi
wic si~ musi ze znajduj~ si~ ludzie dose od wazni, aze
by przebyc t~ straszliw~ samotni~; a jednakze czlo
wiek o'vladn~c zdolal pustyni£1, podobnie jak ow!a
dn~l morzc. 

Przypuscmy ze towarzystwo kupc6w powzi~lo za
miar odstawienia towar6w w gl~b' Afryki, do Tom
buktu, Kaszna lub Sakkatu, celem wymienienia ich 
na plody Sudanu. Karawana zgromadza si~; wiado
mosc otem przebiega okolic~ i zwabia innych podr6· 
znik6w. Towary s~ zakupione, wielbl~dy przygoto-
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wane do dalszej w~dr6wki, i tylko czas odjazdu nie pieczcnstwcm z'vierz~t, kt6 re w takim wypadku Uo
zostal jeszcze oznaczonym. Ruszenie z miejsca na- czyc i~ z'vykly jedne przez drugie, i nad calosci~ to
st~puje za'\\rsze w zimie, bow porze tej podr6zni spo- war6w, za kt6r~ jest odpowiedzialny. Od rana wi~c 
dziewac si~ mog~ w drodze deszczu przypadkowego, do wieczora biega tam i nazad, pelni~c tak~ sam~ 
a przynajmniej z pewnosci~ napotkaj~ go nad brze- nien1al slu.ib§ jak pies pasterski przy trzodzie bydla. 
gami Nigru. Czlonkowie takiej karawany niczawsze Posr6d tej pracy m~cz~cej, jedyne pozywienie jego sta
jednak do wsp6lnego d~z~ celu. Podobnie jak na po- nowi kilka garsci 1n~ki daktylowej lub j~czmiennej, 
ci~gach kolei zelaznych, podr6zni na kazdej niemal jedyne pokrycie w zimnych nocach pustyni poszar
stacyi 'vsiadaj~ i wysiRdaj~, tak i w pustyni sklad to- pany nieraz burnus, jedyn~ oslon~ n6g przeciw pa
warzystwa niekiedy calkowicie si~ zmienia. I kara- l~cemu piaskowi, ostrym kamieniom i jadowitym 
wany maj~ swoje stacye w wielkich oazach Ain Sa- zmijom, liche sandaly sk6rzane. 
lab, Timimun i Gat, gdzie spotykaj~ siEJ z innemi Jezeli karawana jest wielka, to znajduje si~ przy 
i cz~sciowo odnawiaj~. Nie dzieje si~ to przypadl{o- niej jeszcze kodia i }{ilku szua(ow. Kodia jest rodza
wo, lecz z przewidzian~ naprz6d regularnosci~; bo jem pisarza, prowadz~cego rachunki i kontroluj~ce
kara,vany ruszaj~ w ter1ninach stale oznaczonych go jednakowy rozklad strat wyniklych z padania wiel-

•a tem samem handluj~cy wiedziec mog~, mniej wi~cej bl~d6\v i tym podobnych nast~pstw podr6zy przez 
dokladnie, 'v jakich miejscach z niemi si~ spotkaj~. pustyni~. Szuafy przebiegaj~ okolic~ dla przekona
Znajomosc gl6\vnych szlak6w karawan i czasu pra- nia si~ o bezpieczenstwie drogi, szukaj~ w piasku 
wdopodobncgo ich przybycia stanowi 9ddzieln~ nan- slad6w innych kara,van albo koczuj~cych rozb6jni-
k~ kebirow. k6w i dostaj~ j~zy ka, gdzie tego zachodzi potrzeba. 

Kebir jest retmanem pustyni. Znac on powinien Pozna,vszy,vewn~trzne urz~dzenie karawany,pusc-
nietyU\O kierunek drogi i miej ·ca gdzic si~ znajduj~ n1y si~ teraz razem z ni~ w drog~. Dla udaj~cych si~ 
studnie i zclroje, lecz nadto o tyle przynajmniej bye z Algieryi lnb Marokko do zachodniego Sudanu, po
swiadomyin sztuki lekarsldej, azeby w naglych 'vy- dr6z rozpada si~ na dwie cz~sci; nie idzie tu bo,viem 
padkach zaradzic 1n6gl najcz~sciej zdarzaj~cym si~ o to, ieby jednym ci~giem dosi~gu~c celn, lccz zeby 
cicrpieniom ludzi i zwierz~t. Zostaje zwyklc w sto- dostac si~ do jednej z wi~kszych oaz, gdzie karawa
sunl{ach przyjucielskichz naczelnikami pokolen, przez ny sica krzyzuj~. \V stronie zachodniej oaz~ tak~ jest 
kt6rych sicdziby l\arawana przeciQ:ga, a wlasna jego Tuat, \Ve wschodnh~j Gat i Fezzan. Ta pierwsza cz~sc 
rodzinn, i maj~tek jaki posiada w 1niej: cu stale go osie- podr6iy by,va mniej uciqzliw~ i niebezpieczn~ od dru
dlenia, stano,vi dla towarzysz6w r~kojmi~ jego wier- giej: studnie i zr6d-la lez~ blizej sicbie, ludnosc sto
nosci. Otl ch,vili gdy kurfnvana ru~za V{ drog~, l{ebir sunko\vo nie tyle jest dzik~h nie potrzeba obawiac si~ 
stajc si~ jej glow~ polityczn~ i \Yojskow~, a w r~ku rozb6jniczych napad6w i chyba pojeclynczy przybl~
iego jcdnocz~ si~ wszystlde attrybucye w!adzy na- kany zlodziej sp~dzi ukradkiem wielblQ:da lub scif}:
czelnej. Kebir "'skazuje drog~ i mi J "" Ca odpoczynku, i gnie puke z to,varami. Dnie uplywaj~ dosyc jedno
zarz~dza nieodzownc srodld ostro2nosci, kieruje bi- stajnie. Ze \Yscllode1n slonca zaczyna si~ ladowanie 
tw~ w razie spotkania i rozstrzyga zdarzaj~ce si~ . wiebl~d6,v, potcm z"·ijaj~ si~ namioty, zabieraj~ za
spory; on takze \Ychodzi w ukiady z naczelnikami po- pasy \vody na l{ilka dni nast~pnych i kazdy pospie
koleil wzgl~den1 oplat jakie zwyczaj 1niejscowy skla- sznie pozywa kilka daktyl6w i filizank~ ka,vy. Na 
dac im nakazuje. znak udzielony przez Kebira, karawana rusza w po-

l{upcy tworZf!:CY karawan~ posiadaj~ zwykle pewn~ ch6d, kieruj~c i~ z"rykle ku szarzcj~cej na ,vidokr~
ilosc wielblqd6''\ z kt6rych po osm lub dzie i~c zo- gu g6rce, skale lub innemu przedmioto\vi. W labi
staje pod dozoren1 oddzielnego poganiacza. Poga- ryncie ruchomych wzg6rz piasko\vych sam Kebir 
niacz taki rna obowi~zek objuczania wielbl~d6,v, })rzewodniczy. Wielkie karawany dziel~ si~ w pocbo
co z po1vodu upornosci tych zwierz~t nie jest rzecz~ dzie na gromady od 80 do 100 wielbl~d6w, majqcych 
latw~. Najwi~kszajednak pracajego rozpoczyna si~ kazda oddzielnego przewodnika i nast~puj~cych po 
w pochodzie. Dop6ki karawana ci~gnie przez r6wni- sobie w odleglosci okolo tysi~ca krok6w. 
n~, kazdy wielbl~d obiera sobi e drog~ wedlug upo- Dni6wk~ przerywa tylko kr6tki odpoczynek w po
dobania, byle tylko nie zboczyl zanadto z kierunku ludnie, podczas kt6rego wielbl~dy posilaj~ si~ lich~ 
prostego; lecz skoro przebyc wypadnie w~w6z lub roslinnosci~ miejscow~. Gl6wny wypoczynek nast~
miejsce g6rzyste, poganiacz czuwac musi nad bez- puje wieczorem przy zr6dle, studni lub lasze. Wtedy 
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wielbl~dy bywaj~ rozjuczane, a paki z to,varami ukla
daj~ si~ dla obrony naokolo zaimprowizowanego obo
zo"'iSl\a. Bogatsi rozbijaj~ namioty, podczas gdy 
ubozsi i sluzba siadaj~ przy ogniach bi\vuako,vych. 
Przybycie do oazy radosnem jest zdarzenie1n 'v tej 
nuifbccj w~drowcc. Podr6zni znajduj~ tu ochlod~ pod 
cieniem drzcw szerokolistnych, lepszc pozywienie, 
}Jodostatl{ie1n mleka, a nade,vszystko uprzejn1e przy
j~cic: dla n1ieszkanc6'v bowiem oazy zjawienie si~ 
karawany r6wnie jest poit!danem, jak dla t6j os ta
tnicj spoczynek. Naczelnicy i ich zony otrzymuj~ po
darunki zlozone z tkanin ba,velnianych, haik6,v, ldl
ku funt6'v tytuniu i pieprzu, ol~jku r6iancgo, kadzi
dellub korali, og6l zas mieszkaf1c6'Y znajduje poit!
dant! oddawna sposobnosc zamiany nagrotnadzonych 
s'vych produkt6w lub spieni~zenia ich za got6wk~. 
Po kilku dniach odpoczynl{u kara,vana rusza dalt~j, 

i zn6w rozpoczyna si~ jednostajna podr6z przez pu
styni~, dop6ki nie dosi~gnie jednego z \vyn1ienio
nych "'yzej 'vielkich punkt6'v centralnych. Za przy
byciem 'v miej~ce podobne, to,varzyst\vo zwylde cal
kowicie si~ zmicnia: kazdy stara si~ zasi~gn~c wia
domosci, czy kara\vana z kt6r~ pol~czyc si~ pragnie 
jui przyby"Ta, albo kiedy przyb~dzie i kiedy wypra-
\Via si~ \V drog~. Chwile oczel{iwania kupcy poswi~
caj~ l1andlowi zamienne1nu, oddaj~c ci~zlde s've to
wary za }Jrzedmioty lzejszc, a mianowicic takic, kt6-
rych odbyt u celu podr6zy nie ulega w~tplhvosci. 

Gdy wreszcic nadcif!gn~ oczcld,vane karawany i 
kazdy z podr6znik6w do jednej z nich si~ przyl~czy, 
'vszyscy ruszaj~ w poch6d. Teraz nast~puje druga 
cz~sc podr6zy przez wlaschY~ })ustyni~, a z ni~ ocze
kuj~ WEJdrowc6w trzy najgrozniejsze dla nich widma: 
brak 'vody, uragany i napady rozb6jnik6w. 

vV oda s'vi~t~ jest \V pustyni. Zdarza si~ ona w trzech 
r6znych })Ostaciach; w lachach czyli plytkich i iatwo 
\vysychajt!cych kaluzach wody deszczo,v6j, w studniach 
po\vstalych z przeciekania deszczu przez })Oklady 
piasko,vc i niekicdy, chociai rzadko bardzo, w zr6-
dlach. Znajomosc tych miejsco,vosci zaopatrzonych 
'v wod~ stauowi gl6wn~ zalet~ l{ebir6w. Kebir pra
\lic nigdy nie pomyli si~ co do polozenia zr6del zy
ciodawczych i 'vedlug tego kicruje pochodem kara-
"rany. Niekiedy jednak zdarza si~ ze nadzwyczajna po
sucha omyli wszystkie jego rachuby, albo ze koczuj~cy 
roz b6jnicy pustyni, kt6rzy nie smi~ udcrzyc otwarcie 
na l{arawan~, gotuj~ jej zdrad~ zgubniej ,·z~ od or~za. 

Jezeli banda takich opryszk6'v powez1nie wiado
mosc 0 zblizaniu si~ karawany, oblicza z godn~ po
dziwienia trafnosci~ do jakiego stopnia wycienczenia 

dojsc powinni ludzie i zwierz~ta w danym punkcie 
pustyni. Zasadzaj~ si~ potem przy studni, do kt6rej 
karawana dojsc n1oze doph~ro po kilku dniach zupcl
nego braku 'vody. Otw6r taldej studni przykrywaj~ 
sk6rruni i zasypuj~ z \Vierzchu 'varst\v~ 1nialkiego 
piasku, tak iz nie r6zni siE2 zupclnic ocllnicj~cowosci 
przylegl6j. Zrobiwszy to, oczekuj~ 'v zasadzcc przy
bycia karawany. Biada wtedy wgclro\vcoln, jczcli \Vpra
wne oko Kebira podejscia nie dostrzcic, jczcli spra
gnionc 'vielbl~dy nie z\vietrz~ blizkosci 'vody, przccl 
oldem ludzkiem tak starannie ukryt6j, jczeli lG1ra,va
na, w pe,vnej nadziei napotkania studni, za1>as S\v6j 
wody wyczerpala: naj1nniejsz~ ofiar~ jak~ l)rzyniesc 
jej wypadnie b~dzie zabicie ldlku wielbl~d6,v, dla 
wys~czenia z ich zol~dk6w cieczy cucbnQ:c6j. Ale 
zabic \Vielbl~dy, znaczy zarazem wyrzcc si~ towar6w 
kt6re one dzwigaly, i kt6re pozostawione na miejscu, 
staj£1 si~ lupem czyhajt!cych rozb6jnik6,v. 

Straszniejszy jeszcze los czeka karawau~, jczcli ta 
ofiara nie okaze si~ dostateczn~ dla dosi~gni~cia 
miejsca gdzie znajduje siE2 woda: brak \vody odda j~ 
wtedy bezbronn~ \V r~ce nie}>rzyjaci6l, \viedz~cych 
bardzo dobrze ze czekac tylko potrzebuj~ na lup pe
wny, kt6ry smierc sama im nastr~cza. Wszclkie po
darunki i okupy w takim razie s~ darc1nneini, bo 
IJr~dzej lub p6znh~j cala 'vlasnosc karawany stac si~ 
mnsi ich zdobyczt!. Rozb6jnicy jak s~py ci~gn~ 'v slad 
w~drowc6w, a skoro czlowiek lub zwierz~ 1)adnie od 
znuzenia, bez trudu przywlaszczaj~ sobie towary. 

Spra,vcami tych napad6w niekrwawych rzadko kie· 
dy bywaj~ naczelnicy plemion pustyni, ci bowiem 
wiedz~ doskonalc, ze nie nalezy zabijac kury nio
s~cej zlote jaja i poprzestawac \Vol~ na poborze cla 
uswi~conego zwyczajem. Rozboje i zdrady po wi~
kszej cz~sci s~ dzielem Tuarek6w koczuj~cycb l)O· 

mi~dzy Tuatem i poludniowym kranco1n pustyni. Ban
dy te, b~d~ce postrachem nietylko kara,vau lecz na
wet mieszkanc6w oaz, uzbrojone s~ w palaszc, dzidy 
i tarcze ze sk6ry sloniowej lub ba,volej; starszyzna 
tylko uzywa broni palnej. Postrach jaki oni rzucaj~ 
na Arab6w pochodzi g16wnie z tego, ie walcz~c nie 
mierz~ nigdy w glowE2 albo w piersi, lccz podcinaj~c 
ludziom i z'vierz~ton1 nogi i zabra,vszy co mozna 

. ' 
zostawiaj~ s"rc ofiary mEJczarniom po\volnej s1nierci. 

Na szczEJscie hordy te, zbyt slabe zwykle dla otwar
tego ataku, walczyc ty lko mog~ broni~ pods t~pu, lrt6-
r~ i tak zbyt straszne niekiedy zrz~dzaj~ kl~ski. 

Grozniejszemi jeszcze od czlowieka s~ na })Ustyni 
niebezpieczenstwa przyrody, a zwlaszcza straszli,vy 
"riatr guehti. Jcsli taki orkan napotka karawan~ na 
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gruncie skalistym i ubitym, wtedy zrz~dzona przezen 
szkoda ogranicza si~ zwykle na kilkogodzinnych cier
pieniach i pojedynczych wypadkach smierci; lecz je
sli j~ napadnie sr6d labiryntu ruchomych wzg6rz pia
skowych, natenczas calkowitem grozi jej zasypaniem. 

Z dziwnem tern zjawiskiem i jego przyczynami bli
zej obeznac si~ nam wypada. Przyr6wnywano nieraz 
pustyni~ do morza; lecz jesli por6wnanie to rna bye 
prawdziwe1n, nalezy wyobrazic sobie morze z po
wierzchni~ nie gladln~, ty lko pokl~ bion~ w nieruchome 
balwany. Kazdy z tych wal6\v olbrzymich przedzie
lony jest od drugiego wkl~slosci~ czyli rodzajem w~
wozu, kt6ry przebyc musz~ podr6inicy; skladaj~ si~ 
zas z pylu mialkiego jak m~ka. Lekki powiew wia
tru gladzi ich powierzchni~ naksztalt polerowanego 
marmuru, silniejszy wpra\via je w ruch wirowy, gwal
towna zas burza rozpryskuje piasek w millionowych 
cz~stkacb po przestrzeni i przenosi go ze wzg6rza na 
wzg6rze. Tym sposobem nieraz w przeci~gu jednej 
godziny nast~puje zupelne przeistoczenie labiryntu 
piaskowego; wzg6rza pozostaly, lubo w ksztalcie od
miennym, lecz skladaj~ce je pylki nie s~ juz te same. 
Wyobraziwszy sobie zywo ten proces przyrody, la
t,vo poj~c ze karawana napadni~ta przez orkan w ta
kim labiryncie, dlugim nieraz na mil osm do dzie
si~ciu, a tak w~zkim ie wielbl~dy post~powac musz~ 
jeden za drughn, znuzonajuz poprzcdnio trudami po
chodu, duszona pyl'e1n i gor~cem, sick ana ostren1i l{a
mykami, kt6re wsciekly ura.gan w twarz miota podr6-
znil\om, moze bye rzeczywiscie zasypan~. Usilowanie 
ucicczl{i byloby nadaremrH~tn, bo gdziez uciekac w pu
styni? a przytem cala atlnosfcra tak jest napelnion~ 
tumancrn pylu, zc ciemnosc nie pozwala karawanie 
post~powac w stale oznaczony1n kicrunku. Nadto 
wielbl~dy za zblizanicrn si~ niebezpieczenstwa staj~ 
si~ nieczulcmi na razy poganiacz6w, klad~ si~ na 
ziemi~, zakopuj~ nozdrza w piasek i czel{aj~ nieru
chomie swcgo losu. Lecz jesli nawet l\ara,vana ujsc 
zdola zaRypania, to i tak jcszcze niebezpieczeilstwo 
jej nie min~lo. Pal~cy wiatr wysusza wod~ w wojlo
l\acb, w studniach i lachach na kt6re liczono: jeieli 
w takim stanie wycienczenia napadnie j~ borda Tua
arek6w, wtedy zadnego juz dla nh~j niema srodka 
ocalenia. 

w Sudanie cywilizacy~ polowiczn~, bardzo r6zn~ od 
dzikosci koczuj~cych Tuarek6w. Bujna roslinnosc, 
skutek orzezwiaj~cych deszcz6w letnicb, zwraca mie-
szkanc6w ku rolnictwu. W sz~dzie widac pola zasia
ue zbozen1, czer,vonyrn ryzem, lnem i baweln~, wsz*J
dzie ogrody warzywne i owocowe. Liczne trzody 
wielbl~d6w, bydla, owiec, koni, osl6w i k6z pokrywa
j~ pastwiska. Obok rolnictwa kwitnie i przemysl; 
krawcy, stolarze, kowale, zlotnicy, garbarze, farbia
rze, rzeznicy i korzennicy znajduj~ korzystny odbyt 
na swe towary. Ruch kupuj~cych i sprzedajf!cych 
swiadczy 0 wp{ywie cywilizacyi. 

Pierwsz~ czynnosci~ przybylej karawany jest wy
b6r stosownych podarunk6w dla ksi~cia w kt6rego 
kraiku znalaz!a przytulek. Po dopelnieniu tego zwy
czaju, kazdy z handluj~cych zajmowac si~ moze swo
bodnie swojemi interesami, sprzedawac, kupowac 
lub zamieniac. To wary wystawione na sprzedaz shla
daj~ si~ zwykle z wyrob6w ba,velnianycb, grubego 
sukna, chustek fularowych, surowego jedwabiu, bur
nus6w, haik6w, korzeni, cynamonu, drzewa sandalo
wego, opiu1n, an1bry, mydla i swiec, }{antaryd, sza
franu, koszenili, siekier, motyk, mlot6w,pil~ gwozdzi
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nozow, igiel, nozyczek, paciork6w, korali,papieru, ma
lych lusterek, wj~kszych i mniejszych naczyn blasza
nycb, nara1niennik6w ze zlota, srebra lub rogu bawole
go, tudziez z broni wszelkiego rodzaju -co wszystko 
w Sudanie pe\vny znajduje odbyt. 

Przcdruioty te nie bywaj~ placone pieni~dz1ni 
a rzadko nawet piaskiem zloty1n, inaczej bowiem ka: 
ra,vana 1nusialaby powr6cic bez ladunku, gdy tym 
cza.sem interes kupca nakazuje zabrac w zamian ta
kie artykuly, kt6re \V domu korzystnie spieni§.Zyc mo
zc. Ploda1ni tego roclzaju s~ opr6cz piasku zlotea-0: 

pi6ra strusie,. k~SC sloniowa, r6g nosoroZc6w, gum~a, 
sod~, "roslr, ~ISCle s,ennesowe i sk6ry wypra wne. Grly
by Je~nak n~1eszkancy Sudanu te tylko artykuiy ofia
ro,vac mogh karawanom, })Otrzeby ich nie zostalyby 
pokryte, . bo ~rod~k.cya takowych jest ograniczon~., 
Lecz posiadaJ~ on1 1nny artyku!, bardzo poszukiwany 
przez kupc6w, alatwydo nabycia wewn~trzu Afryki: 
m6wimy o niewolnikach negrach, na kt6I'ych mie
szkancy tameczni robi~ formalne oblawy i kt6rych 
nast(Jpnie karawany sprzedaj~ g!6wnie do Marokko. 

Gdy wreszcie wszystkie przywiezione towarv zo-., 

stan~ wymienione na produkta Sudanu, karawana 
Zaledwo jcdnak karawana, unikn~wszy szcz~sliwie 

ty lu kl~sk r6znorodnych~ przy b~dzie do Sudanu, no
we dla niej nastaje zycie i rozpoczynaj~ si~ dzialania 
kupieckie. Osiedlenie w miastach, rozliczne stosunki 
z plernionami p6lnocnej Afryki, faktorye kupc6w 
.z Tunis, Mogador, Tripolis i Gadames wywolaly 

przyst~puje do drogi powrotnej, kt6ra trwa zwykle 
4-5 miesi~cy. Sarna zamiana towar6w przyniosla 
jej juz zysku 200-300 °/0 , za przybyciem zas w stro
ny nadbrzezne artykuly te podwajaj~ lub potrajaj~ 



, 

195 
• 

sw~ warto~c, nie m6wi~c jut o niewolnikach, na kt6-
rych korzysc bywa jeszcze wi~ksz~. Widzimy wi~c 
ze zysk r6wnowazy niebezpieczeiistwa i trudy na ja
kie kupcy narazeni s~ w tym rodzaju handlu. 

Po wyluszczeniu w ten spos6b wlasnosci handlu 
karawanowego, autor artykuru z kt6rego zdajemy 
spraw~ rzuca pytanie, czy Europejczycy, a mianowi
cie Francuzi, powinni w nim brae udzial. Odpowiedz 
jego jest przeczqc~. Gdyby pojedynczy kupcy E~
ropejscy lf!czyli si~ z karawanami, ~fahometarue 

wia si~ jak nast~puje: droga-do Sudanu daje korzy
sci 200 °/o, droga pOWrOtna 50 °/o Od potr0j0neg0 juz. 
kapitalu, razem 350 °/0 , od czego wszakZe potr~ci~ 
nalezy koszta, l{t6re dla karawany zlozonej ze 100 
wielbl~d6w wynosz~: 

1. Najem wielbl~d6w. . . . . . . 14,000 fr. 
2. Koszta utrzymaniapoganiacz. i jczdzc6w 5,512-
3. Wydatkinieprzewidz. podar. igratyfikacyc4·,ooo-

Razcm 23,512 fr. 

niezwalczone stawialiby im przeszkody. Gdyby zn6w Za t~ summ~ prze,viezc mozna od brzegu morskie
karawany zlozone byly z samych Europejczyk6w, go 15,000 ldlogram6w towaru, kt6rc zakupionc za 
walczycby mush1.ly z podejrzliwosci~ i zl~ wiar~ cen~ okolo 45,000 fr., przyniesc mog~ w przeci~gu 
Tuarek6w i innych plemion Arab skich. Nie smiano- dw6ch miesi~cy 180,000 fr. czystego zysku. Przy do
by wprawdzie rzucac si~ na nie otwarcie, lecz za to brze urz~dzonym handlu, operacya ta dalaby si~w je
tysi~czne gotowanoby im zdrady. Zreszt~, pomin~- dnej zimie dwa razy powt6rzyc, i nicwielki stosun
wszy nawet te trudnosci, bezposredni handel z Su- kowo kapital ogromny uczynilby doch6d. 
dan em nie bylby korzystnym dla Europejczyk6w, z po- Tak swietne \vidoki otwieraloby dla Francyi utwier
wodu ze nie mogliby przyjmowac w zamian niewolni- dzenie jej pot~gi w Algieryi; pytanie tylko czy Fran
k6w, a wlasnie taniosc tego towaru ludzkiego w tam- cuzi korzystac z nich potrafi~. W uplynionem jcszcze 
tych stronach najwi~ksze obiecuje zyski. Najstoso- stulcciu byliby to niezawodnie uczynili. Lecz energic 
wniej wi~c,podlug autora, byloby dla Europejczyk6w ich 6wczesna, co nad brzegami Missisippi i w Kana
przyj~c udzial w tych przedsi~wzi~ciach handlowych dzie kwitn~ce zalozyla kolonie, a w lndyach Wscbo
za posrednictwem poufnych agent6w, kt6rzy zaj~c- dnich wsp6lza,vodniczyla z Anglikami i bial~ flag~ 
by si~ mogli kupnem odpowiednicb towar6w, i od- Burbon6w postawila na r6wni z flag~ Albionu,- wy
bywszy podr6z razetn z karawanami arabskiemi, spie- gas!a, jak si~ zdajc, na szafotach rewolucyi i na wiel
ni~iyC je lub wymieniC w Sudanie. Swiadomi sto- kich bojowiskach cesarstwa. TeraZnicjszc przynaj
sunk6w miejscowych zapewniaj~, ze towar kosztuj~cy mniej usilowania kolonizacyjne i handlowc Francu
w miescie portowem 100 franl{6w, placony bywa w Su- z6w nie pokazuj~ jej sladu, a gra gieldowa, zach~ca
danie przynajmniej 300 frank6w. Zysk przeto, gdy- na przykladem z g6ry, nie wskrzesi zapewne dawnej 
by nawet karawana wracala pr6zno, wynosilby juz przedsi~bierczosci, lub gdzieby ona jeszcze istniala, 
200 frank6w; lecz ze przedmioty powrotne przynosz~ nie naprowadzi jej na drog~ wlasciw~. 
takZe korzysci okolo 50 °/0 , caly przeto interes sta- ; 

SPRAVVOZD E POPULARNE 
Z DZIEDZINY NAUK PRZYRODZONYCH I PRZEMYS~U. 

1 II, 

Uczone fantazye astronomiczne, wymiary wielkosci, 
szy bkosci biegu i przypuszczalne sku tki spadni~cia na zie
mi~ niekt6rych aerolit6w-Wysokosc atmosfery.-Nowe 
przypuszczenia o naturze slonca. Plynny kwas w~glowy, 
i przypuszczenie otrzymania dyament6w drog~ mokr~.
Bistorya drogich kamieni i innych kosztownosci.-Sztu
czne kamec chmskie.-Drzewo uzywane na pozywienie 

KsUJaA SwaTA .. cz. I. R. vm. 

u Chinczyk6w.-Materyaly mog~ce zast~pic zboze i kar
tofie.-M·:i~so kro,vie.- Sztuczne rozmnazanie ostryg.
Nowa gutaperka.-Sposoby nadania niepalnosci drzewu 
i tkaninom.-Konduktory czyli piorunochrony slomiane.
F otografia w 17 6 0 roku.-U zycie fotografii na poslug~ 
drzeworytnictwa; klisze gutaperkowe. 

Jak wszystkie nauki maj~ce bliski zwi~zek z ma
tematykl!, tak i astronomia chociaz polem jej poszu-

26 
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kiwan jest przestwor nieskonczony, wymaga ~cislosci 
niezmiernej w postrzezeniach, i chociaz oko astrono
ma uzbraja si~ wszelkiemi mozliwemi srodkami, kt6-
reby mu dopomogly si~gn~cjak najdalej spojrzeniem, 
ale zato powinien on wyobrazni~ swoj~ trzymac nie
zmiernie na wodzy i przykladem przeogromnych cial 
kt6rych bieg6w sledzi, nie dac jej ani na chwil~ zbo
.czyc z drogi zdrowego rozumowania i scisle wyracho
wanych wniosk6w, bo jeden wlos zboczenia na na
szej mikroskopowej, wzgl~dnie do wszechswiecia, pla
-necie, to miliardy 1nil omylki w owej bezgranicznej 
przestrzeni. Kto o ty1n zasadniczym })rzepisie na 
chwil~ zapomni, w bl~d })Opasc musi. Taki przyl\lad 
zapomnienia o scislej rachubie wyobrazni, znajduje
my w dytyrambiczncj formie rozprawy pana Petit, 
dyrektora obser,vatorytnn w Tuluzie, kt6rego aero
lity, czyli bolidy, widocznie natcbn~ly zbyt poety
cznyin zapalem. Mi~dzy znane1ni cialami Ineteory
cznemi, m6wi on, niekt6re maj~ niezmierne wyn1iary 
i przcrazaj~c~ szybkosc biegu. ~aprzyklad bolid wi
dziany w nocy z 4 na 5 stycznia 1857 r. biegl z szyb
kosci~ 28,000 stop na sekund~, w odleglosci 68 n1il 
francuzkich od ziemi, a srednica jego wynosila 7000 
stop; ten kt6ry wiclziano w dniu 18 sierpnia 1841 r. 
mial przeszlo 14,000 stop srednicy; bolidy z dnia 3 
czerwca 1842 i 27 pa.zdziernika 1844 biegly po 18 
.mil francuzkich na sekund~ bardzo blisko ziemi, abo
lid 6 lipca 1850 maj~cy 700 st6p srednicy, bieglw od
]eglosci 32 mil fran. od ziemi szybkoscifb 19 mil fr. 
na sekund~. Gdyby kt6re z tych cial, naprzyk!ad 
ostatnie, spadlo na ziemi~, zrz~dziloby niew~tpliwie 
straszne 'Jn'iejscozL·e :,niszczenia kt6re wyobrazic so
bie mozemy, przypuszczajf1C ze naprzyklad 100 dzial 
ci~zkiego kalibru strzela bez przerwy przez czfe1y
dz'iesci tysiccy lat kazde po jednej kuli na sekund~, 
do miejsca na ziemi na kt6re spadlby ow aerolit. 
Ph~rwszy z wspomnionych bolid6w, wiclziany w nocy 
z 4 na 5 stycznia 1857 r. bylby jeszcze straszliwsze 
sprawil skutlti, bo sila jego uderzenia (przypuszcza-
j~c r6wnie jak w pierwszym razie ze g~stosc aerolitu 
r6wna si~ mniej wifdcej g~stosci sredniej naszej zie
mi) wyr6,vnywa!oby dzialaniu dzz·esi~ciu tysi~cy dzial 
pozycyjnrch, kt6reby rzucal:y ka.zde jedn~ kul~ na 
sekund~ przez czteryk1·oc sto tysiccy lat (kto nie wie
rzy niech sprawdzi). Pomilno tak przerazaj~cej w sku
tkach miejscowych, sily spadni~cia nazien1i~ tej wiel
kosci aerolit6w, dodaje p. Petit, dodac musimy ze 
og6lny bieg naszej planety nie doznalby za.kl6cenia 
daj~cego si~ ocenic, ale [z di·ugiej strony i temu za
.i>rzeczyc nie mozna, ze s~siedzt\vo wielkiej liczby po-
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dobnycb mass, moze wywierac waZ1ly wplyw na ilosc 
cieplika jak~ otrzymujemy od slonca, a zatem spra
wiac niejakie niewtaschvosci w zjawiskach meteorolo
gicznych ktore postrzegamy. 

(Dziwny przypadek zrz~dzil ze p. Pteit przeslal t~ 
gaskonad~ astronomiczn~ do Gazette de la Haute 6a-
1'onne). 

Nie tak przesadnym, ale jednak wedlug wszelkie
go prawdopodobienstwa cokofwiek za bardzo gomolo
tnym, jest p. Liais w swoich obliczeniach wysoko
sci atmosfery. z obserwacyi nad polaryzacy~ swia
tla i lukami przedswito'\\Temi i pozachodowemi w stre
fach podzwrotnikowych, astronom ten oblicza ze wy
sokosc atmosfery wynosi 320 kilometr6w. P. Liais 
podaje te wyrachowania jako nieomylne i wolne od 
wszelkich przypuszczen; nie smie1ny wprost i bezwa
runkowo slowom jego zaprzeczac, chociaz dot~d przy
puszczano tylko 60 kilometr6w jako wysokosc atmo
sfery, a wed!ug p. Biota nawet tylko 40 kilometr6w. 
P. Liais powiEJkszyl t~ cyfr~ o 280 kilometr6,v, czyli 
okolo szesc razy; s~dzimy ze niepodobna aby mistrze 
nauki pozostawili bez odpowiedzi tak kategoryczne 
zaprzeczenie dotychczasowy1n rezultato1n postrzezen 
uwazanych za dokladne i stanowcze. PP. Leverrier, 
Babinet, albo Faye powinniby powiedziec cos decy
duj~cego w tej sprawie, bez zaprzeczenia bardzo wa
znej dla nauki, tak jak ostatni z wymienionych zna
komitych astrono1n6w, nie 'vahal si~ uczynic wzgl~
dem przedstawionych akademji nauk w Paryzu, przy
puszczefi p. Geniller z Liege o naturze fizycznej slon
ca. W edlug p. Geniller, kt6ry t~ sam~ rozpraw~ 
przed dwoma laty przedstawil akademji belgijskiej, 
slonce jest 1° kul'1 plynnfb i plon~c~, i ono jest 
dla nas .Zr6dlem ciepla; 2° swiatlo slonca ... jest sku
tkiem blyskawic nieustannie powstaj~cych w chmu
rach otaczaj~cych slonce, a powstaj~cych jednocze
snie na calej po,vierzchni tego ciala niebieskiego. 3° 
plamy postrzegane na powierzchni sloitca s~ skut
kiem pr~d6w atmosferycznych odsrodkowych, prze-
dzieraj~cych oslon~ chmurn~ i odkrywaj~cych j~dro 
(kt6re okazuje si~ czarnem chociaz p. Geniller ·po
wiada ze ono plonie i jest mass~ w stanie stopio
nym, do czego zapewne potrzeba trocb~ wi~cej niz 
bialego ognia). W akademji belgijskiej na posiedze
niu 7 lutego 1857 Toku, p. Liayrc, zdaj~c po przyja
cielsku zapewnie spra'v~ z przypuszenia p. Geniller 
powiedzial: ,Wkoncu, po dojrzalem rozwazeniu pro
ponujemy aby akademia podzi~kowala panu Geniller 
zajego rozpraw~, ale nowe mysli przedstawione przez 
niego wzgl~dem natury sloiica, nie zdaj~ na~ si~ bye 
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opartemi na dose silnych podstawacl1, i dlatego nie 
smiemy proponowac, aby je akademia uzna~a za sta-
nowcze. " 

Przypadkiem, tego satnego dnia 7 lutego, ale we 
dwa lata p6zniej, to jest w roku biezqcym p. Faye 
kt6remu alrademia francuzka powierzyla rozpatrze
nie tej rozprawy i danie zdania czy ona zashl.guje na 
urz~dowe sprawozdanie, oswiadczyl ze przypuszcze
nia p. Geniller nie poparte zadnym najslabszym na
wet dowodem, najmniej navvet usprawiedliwiaj~cem 
podobienstwem z jakimkolwick dowiedzionym faktem, 
nie zashlguje na poddanie roztrz~saniu osobnej ko
misyi. P. Geniller zatem jeszcze ci'dzej s padl w Pa
ryzu niz w Bruxelli. 

Mniej niebezpiecznym zwykle bywa upadek jak to 
m6wi~ na r6wnej drodze, niz z pewnej, a tembardziej 
tak nieskonczonej wysokosci jak ta w kt6rej kr~z~ 
slonca, a nawet chociaz znacznie blizsze, bolidy, dla 
tego smielej daleko wolno czynic przypuszczenia 
w rzeczach ziemskich, w cialach kt6rych si~ dotkn~c 
mozemy; tern bardziej ze nawet mylne przypuszcze
llie, moze ubocznie chociaz doprowadzic do jakich uzy
tecznych 1·ezultat6w. Temi zapewnie uwagami spo
wodowany p. Teodor Simler, w Wroc!awiu, 'vzywa 
ludzi fachowych, szczodrzej niz on obdarzonych ma
teryalnemi srodkami powodzenia, w kazdem niestety 
przedsiEJwzi~ciu na tym padole placzu i n~dzy, aby 
si~ gorliwie wzi~li do poszukiwan na nowej drodze 
otrzymania sztuk~ dyament6w, kt6r~ to drog~ wska
zuje im bezinteresownie. 

A najprz6d p. Simler dowodzi stanowczo zc plyn 
jaki cz~sto znajdujemy zamkni~ty 've wn~trzu pe
wnych krysztal6w w skalach, jezeli nie zawsze, to 
przynajmniej w niekt6rych razach, moze bye kwasem 
W'Bglowym plynnym. Gl6wne1ni dowodami na popar
cie tego twierdzenia s~: wielka rozszerzalnosc od 
ciepla cieczy tych, kt6re blizej rozpoznawano, slaba 
bardzo ich wladza lamania s·wiatla, nakoniec nie
slychana ich rozpr~zliwosc. Jeden taki plyn znajdu
j~cy si~ w krysztale kwarcu, studyowanym przez sir 
Dawida Brewster w te1nperaturze mi~dzy 10 i 20 
stop ciepla okazal rozszerzalnosc 83 razy wi~ksz~ od 
wody, co wlasnie wedlug dowodzen p. Thilorier jest 
mniej wi~cej wsp6lczynnikiem rozszerzalnosci kwasu 
w~glanego cieklego. Pewnego razu p. Sanderson (syn) 
wlozyl w usta krysztal kwasu przywieziony z Kana
dy, maj~cy wydr~zenie napelnione ciecz~; slabe roz
grzanie przez cieplo ust tak dalece rozszerzylo 6w 
plyn, ze krysztal roztrzasl si~ w kawalki i ci~zko 
skaleczyl nieszcz~sliwego mlodzienca. Inny badacz 

przyrody, rozbiwszy mlotkiem krysztal za\vieraj~cy 
podobn~ ciecz wewn~trz, uslyszal huk podobny do 
tego jakie przy doswiadczeniach })Ublicznych p. Thi
lorier sprawialo rozgniecenic malych kulck szkla
nych zawieraj~cych ciekly lrwas w~glowy. Przyjfbw
szy za fakt m6,vi p, Simler, ze kwas w~glowy m6gl 
istniec i istnieje jeszcze w naturze w stanic cieklym, 
i jesli olraze si~, co jest bardzo pra,vdopodobnem, 2e 
w~giol rozpuszczac si~ moze w kwasie w~glowym 
cieklym, jak s61 kuchenna w wodzie, jak siarka 
w kwasie siarkow ~glowym czyli w siarczyku w~gla . 
{alcohol sulp!turio ), jak fosfor w fosforku siarki, 
i t. p. czyz to nie l)Owinno naprowadzic nas na mysl 
zc dyamenty mogly si~ tworzyc w naturze, przez str~
cenie {pt·aecipitatzo) i lrrystalizacy~, pod wplywem 
sprzyjaj~cych okolicznosci, W§gla rozpuszczonego 
w cieklym l{wasie w~glowym? Mysl ta jest w najgor
szym razie dose oryginaln~, a })oniewaz p. Simler 
malo ma nadziei zcby zdo!ano otrzymac dyamenty za 
posrcdnictwem ognia, })rzeto t~ now~ drog~ wskazuje 
do dokla<lnego bac.lania chemikom i przemyslowcon1. 
Pan Sin1ler moze si~ my lie w swojcm przypuszczeniu, 
ale jak powiedzielis1ny wyzej, podobucgo rodzaju po
szukiwania, chocby nie dopro\vadzily do zamierzo
ncgo celu, mog~ posrednio przyniesc wicle korzysci 
nauce. 

Nader cieka'\\'Cm \V tym wzgl~dzie jest dzielko pa
na l~ambosson: Historya drogiclt kamieni i innyc!t 
mate?'yalow kosztouJnych. Znajdujemy tam nader in
teresuj~Cfb tresc \vszystkiego co kicdykolwiek pisano 
o dyamentach, ich historyi, dos,viadczeniach czynio
nych 'v celuzbadania ich natury i sposob6w sztuczne
go ich "ryrabiania, dalej o koryndonie, rubinic, szma
ragdzie, szafirzc, topazie, opalu, turkusie, amctyscie, 
turmalinie, granacic, lazurze, {tapis lasutz) agacie, 
perlowej macicy, perlach naturalnych i sztucznych, 
koralu, ambrze, kosci sloniow6j, gagacie it. p. zlocie, 
srebrze, platynie i alun1inie (glin). W dodatku autor 
}{resli pokr6tce history~ sztuki zlotniczej i po szcze
g6le O}Jisuje historycznie gl6,vne ozdoby zlotnicze: 
obr~czki, pierscienie, bransolety, naszyjniki, pasy, 
szarfy, diademy i korony ( dziwna rzecz tylko, ze zu
pelnie zapomnial. o kolczykach). 

W dzielku tem jednak pod artykulem o perlach, 
ani mi~dzy robotami zlotniczemi nie znajdujemy wy
jasnienia wzgl~dem pi~knych kamei, czyli medalio
n6w z perlowej macicy nie okazuj~cych zadnego sla
du roboty rylca, a przedstawiaj~cych pi~kne plasko
rzezby. Kamee te sprowadzane s~ oddawna z Chin 
i tam tylko posiadano dot~d sekret ich wyrabiania· 

26* 
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Na szcz~scie ten brak w dziele p. Rambosson za
pelniony zostal przez jednego z missyonarzy zamie
szkalych w Chinach, kt6ry t~ rzecz w nast~puj~cy 
spos6b opisuje: Pi~kne te kamee wyrabiane s~ przez 
biedne mi~czaki, przymuszane do tego przez chin
czyk6w. TymmiEJczakiemjest mieszkaniec dwuskoru
powej muszli zwanej anodonta; Chinczycy lowi~ je, 
otwieraj~ i za pomoc~ klinik6w drewnianych niepo
zwalaj~ im zamkn~c si~, dop6l{i nie un1ieszcz~ we
wn~trz formy z~danej kamei, wyrobionej wkl~slo,jak 
piecz~c nametalu. Przytwierdzaj~ t~ form~ do skoru
py n1uszli zapomoc~ substancyi nie rozpuszczaj~cej 
si~ w wodzie, wyjmuj~ kliniki, dozwalaj~ muszli za
mkn~c si~ i wpuszczaj~ j~ w stosownie urz~dzone sa
dzawki wody w jukiej one zwyl\le si~ utrzyinuj~. Po 
pewnym przeci~gu czasu lowi~ je znowu i wydoby
waj~ form~ metalow~ wypelnion~ dokladnie mass~ 
perlow~, kamea jest juz zupelnie goto\va. Zamiast 
podobnej formy wkladajtJ:c w muszle okr~gle kamy
ki, otrzymuj~ sztuczne perly dochodz~ce do p6l cala 
srednicy. 

Ten sam missyonarz w liscie z Tong-King datowa
nym 2 kwietnia 1858 r. opisuje okropny glod· spowo
dowany przez zalanie wod~ kilku pro"rincyi i powia
da iz wsie polozone na podn6zu g6r znalazly wielk~ 
pomoc \V pewnym rodzaju palmy, kt6rej drzewo daje 
mfl:kt) zclatn~ na chleb dose smaczny i poiywny. Ale 
trudno opisac, dodaje, ile to nieslycbanych trud6w 
podj~c trzeba, aby dostac tego nieocenionego drze
wa, kt6re staje si~ coraz I~zadszem, z powodu mno
gosci ludu kt6ry z glodu musi je wyt~piac. Potrzeba 
kilka nieraz dni bl~kac si~ w dalekich stronach, bez 
zadnych dr6g mi~dzy zaroslami, albo skalami ostre
mi jak noze i naraiac si~ na rozszarpanie przez ty
grysy, kt6re niczmiernie wiele ofiar pory-\vaj~. Kiedy 
nieszcz~sliwi zglodniali znajd~ takie drzewo, scinaj~ 
je, lupi~ w polana, dziel~ si~ niemi i unosz~ do domu 
w posr6d nowycb nie bezpieczefist,v. Porz~dne nar~
cze tego drzewamoze wy.zywickilkanascie os6b przez 
trzy lub cztery dni; ja sam, m6wi ks. Retord, wika
riusz apostolski, z braku lepszej stra,vy, zjadlem go 
kilka 'vi~zek. (Szkoda ze zacny misyonarz nie opis~l 
dokladnie tego gatunku palmy jada.lnej, kt6rej tkan
ka kom6rkowa nie rozwija si~ jak widac do zupelnej 
formacyi i pozostaje w cz~sci przynajmniej, w stanie 
m~czki czyli krochmalu). 

Chociai u nas dzi~ki Opatrznosci, plaga glodu na
der jest rzadkim wypadkiem, nie byloby jednak zby
tecznem wskazac niekiedy, mianowicie dla klas uboz
szycb, srodki pozywne na }{tore zwykle mniej zwraca 

si~ uwagi. Do takich nalez~ przedewszystkiem roz
maite cz~sci roslinne zawierajf!ce obfitosc krochmalu. 
Kasztan dziki, kt6rego owoc u nas najzupelniej bez 
uzytku pozostaje, zawiera stotunkowo niezmiern~ ilosc 
krochmalu, i gdybysmy nawet nie chcieli uzywac m~
ki z tego owocu na chleb, w pomi~szaniu z zytem, 
chociaz po odj~ciu miazdze kasztan6w goryczy za po
moc~ stosownego wymoczenia, m~ka z nich w po
lowie mi~szana z zytni~ daje chh~b bardzo smaczny 
i pozywny, chocbysmy, m6wi~, nie chcieli uciekac si~ 
do tego surrogatu zia.rn zbozowych, na chleb, m6glby 
on posrednio przysporzyc nam m~ki chlebnej i karto
fii na jad!o, gdybysmy w wyrobie kroehmalu zast~
pili w zupelnosci uzywan~ dot~d na ten eel psze
nic~ i kartofle. Wszakze w Anglii obliczono, ze przez 
\Vprowadzenie szkla wodnego do apretury pl6cien i 
karton6w w miejsce krochmalu, zyskano rocznie ilosc 
n1~ki wystarczaj~c~ na · wyzywienie przez ten czas 
100,000 ludzi. Zniesienie zupelne wyrabiania kroch
malu z l)Szenicy i kartofii, a wprowadzenie wyrabia
nia go z kasztan6w, nie mal~ takze ilosc pozywienia 
przysporzyloby dla kraju. 

Ale wainiejszym jeszcze niew~tpiwie artykulem 
zywnosci jest mi~so, mianowicie wolowe, i co do tego 
przedmiotu interesuj~c~ jest zupelna urz~dowa reha
bilitacya mi~sa lrrowiego, dotychczas nieslusznie po
mieszczanego mi~dzy drugorz~dnemi mi~sami. 

P. Lefour jcneralny inspektor rolnictwa we Fran
cyi, m6wi w dzienniku Patrie: W wielkich miastach, 
a szczeg6lniej 'v Paryzu, krowy dostaj~ si~ do rzezni
k6w zwykle wycienczone dlugiem dojeniem, z powodu 
korzystnego odbytu nabial6w; mi~so ich z tego po
wodu mniej jest smaczne nii mi~so wol6w tuczonycb 
nalezycie przed oddaniem na rzez; zt~d tez natural
nie wynika opinia nie korzystna dla mi~sa krowiego, 
ale jego ni.Zszosc rzeczywista jest tylko u kr6w zbyt 
starych. "\V Grignon tucz~ ln'owy kt6re przedaj~ si~ 
zawsze na mi~so pier\Yszego rz~du i przekonano si~ 
z doswiadczenia ze krowa stosunkowo do swojej wagi 
'vi~cej daje wyborowego mi~sa niz w6J, dlatego w og6-
le p. Lefour oswiadcza, ze nalezy najglosniej powsta
wac przeciw przes~dowi poniiaj~cemu w oczach kon
sument6w mi~so, 1 .. 6,vnie dobre jak to kt6remu oni 
powszechnie oddaj~ ph~rwszenstwo. 

Nie poprzestaj~c na pierwszych potrzebach ludno
sci, nauka nie zapomina nawet o jej przyjemnosciach 
i jednym z najgorliwszych w tym przedmiocie jest 
p. Coste, kt6ry nietylko najenergiczniejszy dal po
p~d sztucznemu rozmnazaniu rozmaitego rodzaju rybt 
w czem dot~d z niezmordowan~ gorliwosci~ i najpo-
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myslniejszem powodzeniem post~puje, ale nadto po
wzi~l mysl rozmnazania w podobnym sposobie ostryg 
i usilowania jcg·o najzupelniejszy skutek odniosly. 
Monz·teu1' Unive1·sel umiescil niedawno dlugi raport 
zlozony cesarzowi, wzgl~dem sztucznego, ze si~ tak 
wyrazimy, zasiewu ostryg w zatoce Saint-Brien e. Po
damy tu tresc tego waznego dokumentu, z kt6rego 
wynil{a przel{onanie, ze morze tak mozna uprawiac 
jak ziemi~. 

,Zapuszczenie w morze muszli zapladniaj~cych, 
m6wi p. Coste, odbylo si~ pod mojem okiem w mar
cu i do konca kwietnia (r. z.). W tym kr6tkim prze
ciqgu czasu trzy milliony sztuk, wzi~tych z poblizkie
go morza tudziez z Cancale i Tregnier, zostaly roz
lozone na dzieBi~ciu podluznych pokladach, urz~
dzonych w r6znych punl{tach zatol{i, i przedstawia
j~cych og6Inie, powierzchni~ 1000 hektar6w. Pokla
dy te wskazane zostaly uprzednio na Inappie mor
skh3j, i oznaczone slupami z powiewaj~cemi bande
rami na wskaz6wk~ dla olrr~t6w kt6re mialy te miej
sca zasiewac. Niedosc bylo dla powodzenia tego dzie
la umi escic muszle ostrygowe w wa1~unkach najko
rzystniejszych dla ich mnozenia si~, potrzeba bylo je
szcze urz~dzic okolo nich i pod niemi pewue srodki 
przyjmowauia ich rozplodu i sklonienia ich do osie
dlenia si~ w danem miejscu, gdzie je zloiono wporze 
w kt6rej zaczyna si~ ich rozpladnianie. 

To drugie dzialanie kt6re zmienia przystan Saint
Briene w pe,vien rodzaj podmorskiego folwarlru, ma
j~cego bye praktycznem polem racionalnej exploata
cyi, dokonane zostalo za pomoc~ dw6ch sztacznych 
srodk6w, kt6rych jednoczesne uzycie dalo juz nie
zmierne rezultaty, a w niedalekiej przyszlosci n1ozna 
b~dzie w~dlug upodobania powi~kszyc zbi6r w miar~ 
potrzeby. Pierwszym srodkiem jest wybrukowanie, 
ze si~ tak wyraz~, pola proclukcyjnego, skorupami 
ostryg lub innych muszli, tak zeby ani jeden zarodek 
nie padl inaczej jak na poklad t'\vardy na kt6rymby 
si~ m6gl przyczepic. Skorupy muszli zcbrane w tym 
celu na wybrzezu Cancale zostaly przywiezione tu 
przez umyslnie naj~te statki rybackie i usypane na 
sztucznych lawicach w mojej obecnosci. 

Drugim srodkiem kt6rego przeznaczeniem jest 
2bierac zarodl\i uniesione l)rzez pfJd, str~cac je na 
owe poklady muszlowe lub przyjmowac je w swoje 
sploty, stano,vi~ dlugie linie drobnej faszyny ulozone 
w poprzek jak stopniowe tamy od jedncgo do drugie
go konca poklad6w. Faszyny te odpowiednio obci~
zone aby si~ mogly utrzymywac na kilkanascie call 
nad pokladami muszli, spuszczone zostaly starannie 
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przez nurk6w, kt6rzy je zarazem pokryli pewn~ licz
b~ ostryg wlasnie w porze rzucania nasienia. 

'V p6l roku po dokonaniu tego dziela, juz przewi
dywania oparte na podstawach nauki, urzeczywistnia
j~ si~ dotykalnie. Skarby nowego pokolcnia prze
chodz~ najsmielsze przypuszczenia; faszyny w swoich 
splotach, na najmniejszych gal~zkach, pokryte s~ 
tak nieslychanem mn6stwem p~k6w ostryg, jak gal~
zie drzew owocowych kryj~ce si~ pod l\.wiatami. 
Trzeba widziec naocznie te cudowne rezultaty, aby iin 
uwierzyc. Mlode ostrygi maj~ od cala do p6ltora sre
dnicy, s~ to zatem owoce kt6re za osmnascie miesi~
cy dojrzewaj~c stanowic b~d~ zbi6r nieslychany, na 
przestrzeni faszyny nie zajmuj~cej wi~cej miejsca jak 
snop zboza, naliczyc mozna do 20,000 ostryg. Taka 
liczba ostryg w stanie dojrzalym przedstawia war
tosc 400 fr. przedaje si~ b owiem zwykle na miejscu 
po 20 fr. za tysi~c (po 1/ 2 kop. za sztuk~). Tak wi~c 
przemysl ten moze dac niewyczerpane korzysci, bo 
mozna urz~izic w morzu tyle pok{ad6w ile siQ tylko 
podoba, a kazda sztuka dojrzala daje okolo trzcch mil
lion6w zarodk6w. Zatoka Saint-Briene stanie si~ prze
to prawdziwym spichrzem obfitosci, j esli przez pol~
czenie juz utworzonych lan6w zmienimy j~ cal~ w ob
szern~ niw~ produkcyjn~. 

Doswiadczenie wykonane w zatoce Saint-Briene 
zbyt jest stanowcze, zbyt dotykalnie przekonywaj~ce 
zebysmy nie mieli, korzystac z tej nauki. Dowodzi 
ono swietnym rezultatem, ze wszEJdzie gdzie grunt mo
rza przybrzezny nie podlega zasypywaniu i zamula
niu, przemysl kierowany przez nauk~, moze na dnie 
morza zapewnic sobie obfitsze zniwa niz te jakie zie
mia mu daje. Dlatego m6wi p. Coste, osmielam si~ 
przedstawic propozycy~ nakazania zaplodnienia ca
lych naszych brzeg6w morza Sr6dzicmnego, Oceanu, 
Algieryi, Korsyki, nie pomijaj~c nawet slonych sta
w6w na poludniu Francyi, co zapewni znaczne bo
gactwo ludnosci zamieszkuj~cej na tych br~egach. 

Amatorowie ostryg i osoby slabe dla ktorych one 
s~ prawdziwem lekarstwem, ~og~ si~ spodziewac 
w kr6tkim czasie znacznego zn1zen1a cen tego arty-
kulu. 

Troskliwosc o zapobiezenie wyczerpania si~ uzy
tecznych materyal6w wszelkiego rodzaju, kt6rych 
ubytek stanowilby wazn~ szkodEJ w potrzebach lub 
wygodach zycia, jest wysok~ zaslug~ i ma najzupel
niejsze prawo do publicznej wdz iEJcznosci, dlatego za 
obowi~zek mamy zanotowac tu pomysny skutek usi
lowan p. Serres kt6remu udalo siEJ wykryc wyborny 
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surrogat gutaperki, tak rozliczne maj~cej juz uzytki 
a tak nieogl~dnie wyt~pianej w swojej ojczyznie Ame
ryce, zc ludzie facbowi wr6z~ niedalekie zupelne zni
knienie jej z handlu. Jeszcze na powszechnej wysta
wie w Paryzu, zwr6cono uwag~ na sol{ drzewa zwanego 
Baluta albo wedlug Linneusza A1·chas dissecta przy
slany przez gubernatora Gujany francuzkiej. Sok ten 
przedstawia si~ jako massa g~bczasta Iekka koloru 
blado-r6zowego, krusz~ca si~ pod naciskiem palcy 
zmi§kczona w gor~cej wodzie ksztaltuje si~ ona w cien
kie listeczki, ale nie daj~ce si~ scisle l~czyc z sob~ 
w jednolite ciasto. P. Serres trafil na szcz~sliw~ mysl 
ze przyczyn~ tego zupelnego braku sp6juosci musi 
bye obecnosc jaltiegos ciala tlustego; udalo mu si~ 
dose latwemi srodkami t~ tlustosc usun~c i otrzymal 
z tego soku Baluty materyal posiadaj~cy wszystkie 
przymioty zalecaj~ce i stanowi~ce uzytecznosc guta
perki, a nawet to ciasto jest delikatniejsze i spr~zystsze 
od gutaperld. Mi~knic ono w nieco wyzszej niz guta
perka temperaturze i nie staje si~ }{ruchem jak ona 
nawet b~d~c poddanem naglym i wielokrotnym zmia
nom temperatury. Wszystko zdaje si~ wskazywac 
ze ten nowy produkt bardzo korzystnie zast~pi guta
perk~ jako materyal odosobniaj~cy dla konduktor6w 
elel{trycznosci i jako materyal plastyczny na matryce 
dla elektrotypii. B~dzie to no,ve zr6dlo bogact,va dla 
kolonii francuzkich z korzysci~ dla konsument6w eu
ropejskich, kt6rzy w ostatnich czasach uskarzaj~ si~ 
nie bezzasadnie na coraz gorszy to jest w rozmaity 
spos6b falszowany przymi~szaniem obcych cial, pro
dukt amerykanski. 

Na polu zastosowania wiadomosci chemicznych do 
powszechnego uiytku, jednym z najwazniejszych wy
nalazl{6W naszych czas6w jest przyrz~dzanie drzewa: 
i rozmaitych tkanin tak, aby si~ nie latwo nawet od 
natEJzonego ognia zapalaly. Pr6by wynalazku p. Ca-
telton w tym przedmiocie wykonywane na dekora
cyach teatralnych przygotowanych wedlug jego me
tody, nie !)Ozostawiaj~ nic do iyczenia i teatra fran
cuzlde otrzymaly podobno zalecenie preparowania 
w ten spos6b nietylko wszelkich dekoracyi pl6cien
nych, ale nawet wszelkich ubior6w uzywanych na 
scenie. Obecnie p. Caterton znalazl silnego wsp6lza
wodnika w osobie p. Thouret, w Berlinie, wynalazcy 
wody w kt6rej zanurzywszy jak~ tkanin~ lub kawa
lek drzewa, jak jedno tak drugie staje si~ najzupel
niej niepalnem. P. Thouret pr6by swego wynalazku 
odbywal juz w Berlinie, w Bruxelli, w Paryzu i udal 
si~ do Londynu. Tkaniny krochmalone z dodaniem 
do krochmalu tej wody pana Thouret, nie trac~ nic 

ze swojej mi~kko~ci i polysku, a drzewo ni~ napojone 
staje si~ nieprzyst~pnem owadom i gniciu. 

Poniewaz m6wimy o srodkach zabezpieczaj~cych 
od ognia, dodamy jeszcze kilka sl6w w tej samej kate~ 
goryi z dziennika La Sentinelle de Jura: ,Pewien czlo
wielt przemyslowy przekonawszy si~, ze sloma moze 
usun~c niebezpieczenstwo piorun6w, zbudowal kon
duktor (piorunochron) tego rodzaju. Dowiedzionem 
jest ze baterya naladowana elektrycznosci~ tak, .ie 
moglaby zabic wolu, zos taje natycbmiastowo wylado
wan~, bez iskry i wybuchu, zapomoc~ kawalka slom
ki na par~ call dlugiego. T ak wi~c najubozsza chata 
moze si~ zaopatrzy c takim bardzo tanim kondukto· 
rein. Dose jest wat~kocz upleciony ze slomy przymo
cowac drutem zelaznym wzdluz dr~ga drewnianego 
opatrzonego u wierzchu kolcem miedzianym. 

Takie konduktory zostaly zaprowadzone w osmna
stu gminacb w okolicacb Tarbes tak iz na 20 hekta
r6w przestrzeni przypada jeden konduktor i od tego 
czasu gminy te wolue s~ me tylko od piorun6w ale 
nawet od grad6w." 

Do tycb sl6w dziennikajurajsl{iego, dQdamy, ze pier
wszym kt6ry wykazal ze sloma skutkiem tysi~cz

nych ostrych konc6w kt6remi jest najezona, rna wla
snosc rozbrajania cial naelektryzowanycb, byl p. La
postolle z Amiens; odkrycie wi~c nie jest swieze, bo 
juz w roku 1826 z wielkiem powodzeniem powtarza
no jego doswiadczenia, ale odkrycie to poszlo w za
pomnienie i trzydziesci lat uplyn~lo nim wprowadzo
no w zastosowanie tak prosty, tani i skuteczny kon
duktor, kt6rego p. Lapostolle jest prawdziwym \vy-
nalazc~. . 

Nie jeden wazny i pi~kny 'vynalazek albo dlugie 
lata wyczekiwac musi na uznanie i zastosowanie, albo 
idzie zupelnie w zapomnienie i nieraz po wielu wie
kach dopiero no\ve badania lub przypadek, nowego 
wynalazc~ naprowadz~ nato co juz dawno bylo zna
ne, ale zagin~lo; tak ze bez mala, moznaby w sci
slenl literalnem znaczeniu przyj~c slowa starozytne
go m~drca: nicnowego pod slo1zcem. Te slowa z doda
niem: co jui z1·ohiono, a co jeszcze da si~ ztohic wzi~l 
p. Edward Flourens na dewiz~ dziela pod napisemStare 
nowosci z kt6rego dowiadujemy si~, kt6zby uwierzyl, 
ze nawet fotografia, z kt6rej nasz wiek tak si~ slu
sznie chlubi, jest tylko wzuowienien1 sztuki znanej 
moze nie Grekom albo Egipcyanom, ale przynajmniej 
Gallom, Francuzon1 siedmnastego wieku. W dziele 
pana Flourens czytamy nast~puj~cy ust~p: 

, W tymze czasie (1670) pewien utopista nazwi
skiem Tiphaigue de la Roche, odkryl dagierotyp, ale 
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nie dzisicjszy, lecz przyszly dagierotyp, daj~cy obra
zy $ kolorach naturalnych, dagierotyp w najwyzszem 
udoskonaleniu, slowem taki jaki odkryjemy, jutro, 
albo w sto lat moze. Opis post~powania p. Tiphai-
• 

gue jest dose dhtgi, ale tak ciekawy ze nie 1nog~ oprzec 
siQ pokusie podania go tu w calosci. 

, Wiadomo ci, pisze Tiphaigue, ze promienie swiatla 
9qbite od rozmaitych cial, Jnaluj~ te ciala i tworz~ 
ich obraz na wszelkiej powierzchni wypolerowanej 
jak naprzyklad na siatce oka, na wodzic, na zwier
ciadlc. Umysly badawcze staraly si~ obraz ten utrwa
Iic. Udalo si'J ten eel osi~gn~c za pomoc~ substan-

. cyi nadcr kleistt3j szybko Rchn~cej i twardniej~cej, na 
· kt6rej w jednem mgnieniu oka powstaje obraz. T~ 
substancy~ pokrywa siQ 1)l6tno, naprzeciw kt6rego 
stan~wszy widzimy w nim obraz nasz jak w zwier
ciedle. Zwierciadlo wiernie oddaje obraz przedmiotu 
naprzeciw niego umieszczonego, ale usun~wszy przed
rniot, obraz znika, kiedy tymczasem na pl6tnie po
krytem ow~ substancy~ pozostaje w zupclnosci. Po 
otrzymaniu tego obrazu pokrywa si~ Ill6tno inn~zno
\vu substancy~, a po wysuszeniu mamy obraz tem 
cenniejszy, ze zadna sztuka nie bylaby w moznosci 
oddac go z tak~ prawd~. Tu bowiem z naj\vi~kszego 
zr6dla, z swiatla samego, bierzemy barwy kt6re ma
larze Vtrydobywaj~ z rozmaitych materyal6w l{t6re 
pr~dzej lub p6zniej zmieniaj~ si~. Scislosc rysunku, roz· 
maitosc ton6w, stopniowanie cicni, prawidla perspe
ktywy, to wszystko zostawiamy tu dzialaniu natury 

t6ra z o"r~ nigdy niczachwian~ pewnosci~ jak~ si~ 
w ~zystkie jej dziela odznaczaj~, rysuje o brazy kt6re 
· zadziwiaj~ oko, i pozwalaj~ rozumo'vi w~tpic, czy t0 
co nazywamy rzeczywistosci~ nie jest takze widmem 
zwodz~cem oczy, uszy, dotykanie i wszystldc zmysly." 

Gdybysmy dzis chcieli scisle opisac post~powanie 
w fotografii, przyznac trzeba, ze trudno byloby nam 
dac dokladniejsze okreslenie tej sztuki nowoczesnej, 
jak to ktorc si~ga 1670 roku. 

Tymczasem fotografia nie ustaje w post~pach i 
opr6cz wielu nowych ulepszen, o kt6rych powiemy 
nieco w nast~pnym }lrzegl~dzie, stara si~ ona bye 
uiyteczn~ na polu praktycznem sztuk pi~knych, dla 
kt6rego w pocz~tkach zdawala siQ bye groin~ wsp6l
zawodniczk~. Wiemy juz o rezultatach otrzymanych, 
przez fotografi~ na kamieniu litograficznym, na stali 
miedzi, cynku it. p.; dzis przy coraz szerz~cem si~ i 
u nas juz. nawet uzyciu drzeworyt6w nieoboj~tnem 
jest uiycie fotografii w pomoc do rysowania na drze
wie, tego co rytownik ma nast~pnie wykroic. P. Cro
ckes, redaktor glowny dziennika Photographic News 

• 

podaje na ten ceJ nast~puj~cy opis swcgo wyna
zku: 

'Powierzchnia drzewa bukszpanowego lub gruszko
wego stosownic do potrzeby dclikatnicjszego lub 
grubszego t~ytowania, pokrywa si<J w cicn1nosci to jest 
w pokoju slabo oswietlonym mal~ lampk~ lub latar
ni~ z z6ltemi szybami, mi~szanin~ szczawianu srebra 
z wod~ i troch~ gumy lub m~czl{i ceglanej wedlug 
woli drzeworytnika. Pokrycie tfb n1i~szanin~ odby,va 
si~ zupelnie w takim sposobie jak zwykle dot~d 110-

krywanie mi~szanin~ bialego wosl{u i wody gumo'\v6j, 
to jest,· posypuje si~ drzewo troch~ tej substancyi 
i palcem umoczonym w wodzie z gum~ lub bcz nicj 
rozciera si~ i rozprowadza na calej powicrzchni drzc
wa, trze palcem w kolo w rozmaitych kierunkach; 
dop6ki woda nie wsiw{nie zupclnic, a 11owicrzchnia 
drzewa zostaje pokryt~ warsztcwk~ szczawianu src
bra, nie daJ~C~ si~ czuc pod palcami. Drzcwo tak 
przyrzl!dzone wstawia si~ \V miejscu nieprzyst~pnem 
swiatlu naprzyklad w szufladzie i 110 kilku miesi~
cach jest ono r6wnie zdatne do uzycia jak w pierw
szej chwili po uschni~ciu. Szczawian srebra czuly 
jest na wplyw chemiczny promieni S\viatla i przy
krywszy tak przyrz~dzone drze,vo zwyczajn~ kli
sz~ odwrotn~ (negatif) na szklc wykonan~, poczem 
wystawiwszy j~ na swiatto sloneczne, otrzymamy o
braz pozytywny, tak jakby na papicrze fotografi
cznym. Nie potrzeba jl1Z zadnych dalszych opcracyi 
ani obmywan, drzewo z tak otrzymanym obrazem 
idzie w r~ce rytownika, kt6remu sluzy tal{ jakbyrysu
nek byl wykonany zwyklym sposobem r~cznym. Mu
si on tylko wystrzegac si~ wystawienia tego obrazu 
na wplyw bezposredni promieni slonecznych, od kt6-
rych cala powierzchnia drzewa zczernialaby zupel
nie.- Wplyw swiatla dziennego bardzo jest malyi 
chyba po kilku godzinach dalby si~ spostrzedz, a wie
my ze rytownicy zwykle przykrywaj~ caly rysunek 
papierem, zeby nie zetrzec rQk~ rysunku, zostawia
j~c tylko maly kawalek odkryty, po kt6rym rylcem 
prowadz~ ') 

1) Spos6b podany przez p. Crockes ma \VSzelkie zale
ty pod wzgl~dem prostoty operacyi, ale pozosta·wia nader 
wazn~ i w niekt6rych rzeczach, naprzy klad przy wszys· 
tkich widokach krajobraz6w a nawet wielu portretach 
i t. p., zupelnie niedaj ~c::J: si~ pokonac niedogodnosc, ze 
rysunek na drzewie ma taki kierunek jak \V naturze, 
a zatem w odbiciu przybiera polozenie odwrotne, tak ze 
prawa strona staje si~ lew::J:, spos6b ten zatem sl:uzyc mo
ze tylko do przedstawienia przedmiot6w zupelnie syme-

• 

• 
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Spos6b ten oszc~aj~c kosztowny rysunek r~
.ezny artystyczny', moze bye bardzo uzytecznym 
w drzeworytnictwie, zni.Zaj~c znacznie cen~ illustra
cyi, ilekroc mozna uzyc pomocy kamery fotografi
cznej do skopiowania przedmiotu maj~cego bye ry-
'towanym. 

Koitcz~c niniejsze sprawozdanie otrzymalismy ma-
jowy nnmer Bulletin de la Societe Photograpltique 
w kt6rym znajdujemy sprawozdanie z konkursu do pre .. 
mium ksi~cia de Luynes, kt6ry jak czytelnikom na
szym zapewnie wiadomo, wyznaczyl nagrod~ za spo
s6b nadania fotografiom niezaprzeczonej trwalosci, da
j~cej si~ dowiesc a priori, bo naturalnie trudno cze
kac sto lat z wynagrodzeniem wynalazcy, jesliby ina
czej nie moina by~o przekonac si~ o dobroci jego wy
nalazku. Dzisicjsze pr6by otrzymania fotografii na 
papierze maj~ mo.ie zupelne prawo do wyznaczonej 
przez ksi~cia de Luynes nagrody, bo s~dz~c po utrzy
maniu si~ w calej swietnosci, fotografii starannie wy
robionycb, przez lat killra, mozna bardzo slusznie 
przepowiadac im nieograniczon~ trwalosc ale zawsze 
jest to tylko przypuszczenie, a tu chodzi o pewnosc. 
Drul{ naprzyklad przed niejakim czasem m6gl tylko 
na swiadectwo swojej trwalosci stawic trzy wieki 
przetrwane zwyci«azko; dzis przy wysokiem stanowi
sku chemii, swiadectwo wiek6\v jest mu niepotrze
bne, bo silne odczynniki niszcz~ce wszystko, sklada
j1}: broil przed w~glem kt6rego zmienic ani zniszczyc 
nie potrafi~. Tal\iej \Vlasnie pr6by, takiego swiade
ctwa z~da da\vca nagrody, i dlatego ubiegaj~cy si~ 
o ni~, na tej drodze starali si~ eel sw6j osi~gn~c. Fo
tografie otrzymy"'ane jak dot~~ zapomoc~ rozmai
tych soli metalowych, przy stosownych procesach che
micznych 1nogq bye bezw~tpienia nieczulemi na wplyw 
czasu, i dot~d mamy prawo tak sqdzic, ale fotografie 

trycznych to jest kt6rych prn\va strona zupemie jest ta
ka sama jak lewa, do innych zas przedmiot6w; jak naprzy
klad krajobraz6w, potrzeba koniecznie innego post~powa
nia. Na szcz~scie srodek zaradczy nie tak jest trudny jak
by s i~ zdawalo. Wiemy bowiem ze od niejakiego czasu 
wprowadzone zostalo w uzycie n pp. fotograf6w przcno
szenie blonki kolodyonowej ze szkla na kt6rem si~ otrzy
muje negatywa, na powierzchni~ niezmiernie delikatnej 
blonki gutaperkowej, kt6r.a nast~pnie s}uzy do otrzytna
nia licznych kopii pozytywnych na papierze, pl6tnie it. p. 
Ponie,vaz taka klisza gutaperkowa nieslychanie jest cie
niuchna, nie czyni to zadnej r6znicyw dokladnosci kopii po
zytywn6j kt6r~ stront1 blonka gutaperko"'a przylozonf}jest 
do czulego fotograficznego papieru lub jak w tymrazie, drze
wa. Dose zatem polozyc t~ gutaperkow~ klisz~ na drzewie 
przyrz~dzonem sposobem p. Crockes, t~ stron' kt6r~ ko
lodyon dotykal szkla, a by otrzymac na drzewie rysunek po-

• 

w~glowe bed~ nieza wodnie trwalemi tak jak farba dru
karska, i juz tylko idzie o spos6b otrzymywania do
brych fotografii w~ glowycb. 

Na tej drodze przedstawi~o si~ kilku wsp6lzawodni
k6w i komissya po odbytycb pr6bach i roztrz~snieniu 
wszelkich szcze g6l6w kazdego systemu, WJznaczyla 
medal z~oty wartosci 600 frank6w p. Poitevin kt6ry 
pierwszy podal mysl uzycia w~gla i wprowadzil j~ 
w wykonanie, tudziez dwa medale srebrne po 400 fr .. 
pp. Garnier i Salmon, tudziez p. Poncey kt6rzy na tej 
drodze doszli do najpomyslniejszych dot~d rezulta
t6w. Nakoniec pozostale z wyznaczonych na rok 1858 
2000 fr. komissya, przeznaczyla w medalu zlotym 600 
fr. pp. Davanne 1 Girard za peln~ zashtgi, prawdzi
wie herkulesow~ czteroletni~ ich prac~ nad rozinai
temi dzialaniami fizycznemi i chemicznemi, zachodz~
cemi w dotychczasowych operacyach fotograficznych 
i mog~cemi wplywac na mniejsz~ lub 'vi~ksz~ trwa
losc obraz6w fotograficznych. Studya tych uczonych 
i sumiennych chemikow, stanowi~ nieoceniony skarb 
naulri dla fotograf6w cbc~cych wiedziec dlaczego co 
robi~ i jak n1aj~ robic, zeby otrzymac zawsze pomysl
ne rezultaty. Kommissyanajsprawiedliwiej wyznaczy
la t~ czwart~ nagrod~. 
• 

Wrap or cie kommissyi znajdujemy wyliczone wszy
stlde przedstawione do konkursu rozprawy i wyna
lazl{i; nie pomini~to nawet tych, kt6re jako nie odpo
wiadaj~ce zalozeniu usuni~te zostaly i dziwimy si~ze 
na wet IniEJdzy temi nie znalezlistny wynalazku tutej-. 
szego fotografa p. Sachozvicza, o kt6ry1n czytali~ "'. 
w przeszlym roku w Kuryerze, ze odkryl spc .. "~ 1: ..... .va
lenia fotografii 1 odkrycie s\voje do konkursu ogloszo
nego przez ksi~cia Luynes przeslal. Gclyby tak bylo, 
kotnmissya niew~tpli"·ie nie zamilczalaby o tern. 

zytywny od,vr6cony, kt6ry przeto po wyrytowaniu odbity 
na papierze b~dzie mial polozenie takie, jak przedmiot 
jego w naturze. W przypadku gdyby rytownik potrzebo
\val koniecznie pracowac przy swietle slonecznem mozna
by obawiac si~ znikni~cia rysunku i w takim r~zie, spo
s6b p. Crockes bylby niezupelnie odpowiednim celowi 
i nalezaloby zast~pic· go zwyklym sposobem uzywanym 
po\vszechnie przez fotograf6w do przyrz~dzenia papieru 
na kopije pozytywne, to jest roztwor6w soli kuchennej 
w wodzie z dodaniem polowy co do wagi bialka, a na
st~pnie roztworu saletranu srebra; spos6b ten wprawdzie 
wymaga po otrzymaniu obrazn przez wplyw slonca, utrwa
lenia go zapomoc~ k~pieli \V podsiarkanie sody, ale to po
wi~kszenie trud6w operacyi, oplaci si~ pewnosci~ zacho
wania rysunku na przewie nie uszkodzonym i nienaru
szonym przy najdluzszej nawet robocie drzeworytniczej. 

..... r . 
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HANNOVVER. 

Stolica kr6lestwa hannowerskiego, miasto Hanno- i zycia dokonal. Pomnik ten, maj~cy przcszlo 40 st6p 
wer, lezy w pi~knej, dose plaskh~j okolicy nad rzek~ wysokosci, a 32 stopy srednicy, wystawiony zostal 
Lan~ (Leine), dziel~c~ je na dwic niezupelnie r6wne w roku 1790, pod kierunkiem budowniczego Ram
CZEJSCi. Wi(Jksza, zbudowana na prawym brzegu rze- berga. 
ki, wraz z kilk~ cyrkulami na le,vym, t\vorzy Stare Do najdawniejszych kosciol6w \V Hanno\vcrzc na
miasto; pozostale cz~sci na lewym brzegu nosz~ na- lez~: St. Ja/cuha i Jetzego, St. Krzyia, Egidiusza 
zw~ Nowcgo miasta, albo Nowego miasta kalenber- i St. Jana. W tym ostatnim koscicle, po lewcj stronie 
skiego. Pospolicie w starem miescic od.r6zni~j~ wla- oltarza, 'vmurowany jest w scian~ kamic1\ grobo,vy 
sciwc Stare miasto od Nowego miasta egidyjsl{icgo: z tym prosty1n napisem: Ossa Leibni!ii. A jcdnak 
to ostatnic jest nier6wnie pi~kniej i leph~j zabudowa- przez dlugi czas nic wicdziano gdzie spoczywaj~ ko
ne. Za przedmiescia uwazaj~ wies Linden i Ogrodow- sci wielkiego czlowieka.-W szystkie tc swi~tynic zda
szczyzny, prawie ze 'vszystkich stron otaczaj~ce j~ si~ pochodzic z XII wieku, przynaj1nni6j na pocz~-
miasto. tkach wieku XIII czytamy juz o nich wzmianki. 

Kroniki milcz~ o dacie wybudowania Hannoweru; Najgodniejsz~ u'vagi z gmacho\v publicznych jest 
pier,ysza o nim wzmianka si~ga roku 1163, "'szclako biblioteka kr6le,vska, posiadaj~ca rzadkie i szacowne 
przypuszczac nalezy, ze pocz~tki jego s~ nier6,vnie dziela, z'vlaszcza historyczne i prawnc. Zalozycie
dawniejszc. Pan na Hanno,vorze, hr. Konrad Lauen- lem i tw6rc~ tcj bibliotcki byl ksi~z~ Fryderyk, kt6ry 
rod, odst~pil go w r. 1241 wnukowi Hcnryka Lwa, odst~pil ella nicj trzy sale S\vojego zamku. Pi6rwszy 
Ottonowi Dziecko; a w r. 1481 Hannower 'vszedl do bibliotekarz, Tobiasz Fleischer, wkr6tco przcni6sl si~ 
zwiqzku hanzeatyckiego. W r. 1636 ksi~z(J Jcrzy, kt6- na radc~ kr6lcwskicgo do Kopcnhagi, a jogo urz~d 
ry jcden z siedmiu syn6w \Vilhelma 1nlodszego byl obj~l Leibnitz, kt6ry w roku 1676, po,vracaj~c z Pa
si~ ozenil, przeni6sl swojEJ rezydency~ do Hannoweru, ryza do Anglii, zatrzymal si~ w I-Iannowerzc i ch~
gdy po braciach bezdzietnych spadly nan ksi~ztwaKa- tnie przyj~l sluzb~ u wspomnionego ksi~cia. \Ve dwa 
lenberg i Gettingen. Odt~d miasto bylo rezydency~ lata p6zniej zbiory MarcinaFogeliusza znacznie zbo
panuj~cych do r. 1714, w kt6rym elektor hannower- gacily bibliotek~. Elektor Ernest August przcni6sl 
ski 'vst~pil na tron angielski. W roku 1837 kr6l Er- j~ z zamku do s~siednicgo gmachu, wyl~cznie na bi
nest August, wst~piwszy na tron hannowerski, odl~- bliotek~ obr6conego. Leibnitz mial pomieszkanie 
czony od korony, znowu obral Hannower na rezy- w bibliotcce, aby tern wygodniej i swobodniej m6gl 
dency~ panujt1cych. Obecnie 1niasto rna 30,000 mie- rozpatry,vac si~ w jej skarbach i miec je zawsze pod 
szkai1c6w, zas z przedmiesciami 38,800 przeszlo, licz~c r~k~. N aj,viEJccj jest tam rzadkich r ~kopis6'\v doty-
'v to 1600 'vojskowych. Od r. 1826 ulice Hannoweru CZf!Cych historyi i prawoda'\vst,va hannowcrskiego. 
oswiccone s~ gazem. Wymieniamy wazniejsze egzemplarze: bardzo rzadkie 

Z pomni~6'v, zdobhtcych miasto, zasluguje na i stare \vydanic Cicero de officiis, druk na pergaminie 
wzmiankEJ Szciqtynia Leihnitza, wznosz~ca si~ w u J6zefa ITusta w Moguncyi roku 1465; biblia z ro
ksztalcie rotundy na lekko pochylonem \vzg6rzu; ku 1494, w narzeczu gminno-niemieckicm (platt
wspauialajej kopula spoczywa na d\vunastu granito- deutsch); Nowy Testan1ent po grecku in Academia 
wych kolumnach porz~clku jonskiego. Na frontonie Complutensi, drukowany 1514 roku; przeklad Lutra 
czytasz zlotcmi Jiterami napis, projektowany przez Nowego Testamentu, drukowanyw Wittcmbergu 1522 
Heinego, Genio Leihnitz·z·. W srodl\u rotundy spoczy- roku; Godfreda Arnolda history a berezyi, 1700 roku; 
wa na postumencie, wyrobione z n1armuru karraryj· brewiarz cesarza Karola V, podarowany przez Hen
skiego, olbrzymich rozmiar6w popiersie niesmiertel- ryka Vill kr6la angielskiego; dziela chinskie orygi
nego m~za, kt6ry w Hannowerze mieszkal, pl~acowall nalne; kodeksy arabskie it. d. Nadto kopie wyj~te 
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z oryginal6w biblioteki wolfenbuettelskiej,przedstawia
j~ce zyciorysy dw6ch obywateli augsburgskich, Ma
tiasa i Konrada Szwarc6w, ojca i syna, kt6rzy wa
zniejsze wypadki ze swego zycia kazali odmalowac 
obrazowo w kostiumach owoczesnych; r~kopisy Leib
nitza, zbi6r jego notat, wyci~g6w, ksiEJga kt6r~ trzy
mal w chwili smierci i wreszcie krzeslo, na kt6rem 
slawny ten filozof skonal nagle na apopleksy~, dnia 
14 listopada 1716 roku. s~ takze d wa jego portrety 
z natury, jeden gdy miallat 40, drugi z p6znej staro
sci. Do ciekawosci biblioteki hannowerskiej zaliczyc 
nalezy szacowny zbi6r monet brunszwicko-luneburg
skicb, kt6re Jerzy II nabyl w roku 1744 po opacie 
z Loccum, Gerardzie Molam. Bialym krukiem te
go zbioru jest moneta hrabi Ottona z Hoya. 

Okolice Hannoweru, jak juz wspomnielis1ny, s~ 
piEJkne i malownicze: miasto otoczone jest dokola ros
kosznemi ogrodami, kt6re s~ wlasnosci~ cz~sci~ ro
dziny kr6lewskiej, cz~sci~ miasta, cz~sci~ zamozniej-

szych jego mieszkanc6w. Najpi~kniejszy widok na 
Hannower jest od strony poludniowo-zachodniej, od 
tak zwanych g6r lipowych (Lindner-Berg) , jak go 
zal~czona tu rycina przedstawia. Aby mozna bylo 
do syta lubowac si~ pi~kn~ panoram~ rozwjjaj~c~ 
siEJ z tego punktu, wystawiono w ostatnich czasach 
na wzg6rzu pomi~dzy mlynami dom wyniosly. l{a
zda ze czterech scian przedstawia inny, r6wnie pi~
kny widok: tu miasto kr6lewsl{ie z wiezycami, staro
zytnemi domami, w dati ocienione lasem, na przed
nim planie umajone ogrodami; tam Harz, glow~ si~
gaj~cy oblok<.iw, owdzie g6ry Benter, stanowi~ce niby 
mur graniczny mi~dzy plaszczyzn~ i krajem g6rzy
stym; z czwartej nakoniec strony malownicza '¥ioska 
Limmer,pyszny letni palac kr6lewski, otoczony ogro
dami, a w oddaleniu stercz~ wiezyce kosciol6w Is ern
hager i wzg6rza pod Liebanau i Nienburgiem. 

Malo jest okolic w Niemczech r6wnie pi~kny i u
rozmaicony przedstawiaj~cych widok. 

0 POEZYI 
W STOSUNKU DO HISTORYI POLITYCZNEJ. 

BITWA POD LEPANTO.- POET A HISZPANSKI HERRERA. 

Pismo ,Revue des deux mondes" w poszycie swo
im z 1 wrzesnia 1858 r. umiescilo artykul piora pa
na Villemain, pod napisem: 0 poezyi w stosunku do 
historyi politycznej. 

Zal'ozeniem tego arty kulu jest: ze glos ludu, pop~
dy narodowe, kt6re zwykly si~ streszczac w poetach 
i kt6re polityka, chc~c ponizyc, nazwala poezy~, s~ 
prawdziw~ polityk~ czasu i zawsze si~ ziszczaj~ w hi
storyi. 

Autor, dowodz~c tej prawdy na tle sprawy wscho
dniej, z porywaj~c~ wymow~ i w· szlachetnych unie
sieniach osobistych, wykazuje z jak~ szkod~ dla cy
wilizacyi i ponizeniem dla czl'owieczenstwa Turcy ze
laznem jarzmem tlocz~ najpi~kniejsze krainy chrze
scianskie i przepowiada hlizki koniec ich barbarzyn
~kiego panowania w Europie i Malej Azyi, jako wy
padek nieuchronny, kt6rego domaga si~ i glos ludu, 
j interes cywilizacyi, i godnosc ludzkosci, i sama na-
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"ret sprawiedliwosc. Nic szlachetniejszego nad usilo
wania Europy ku wyzwoleniu nieszcz~sliwych, od na
cisku jarzma tureckiego obumarlych uarod6w wscho
dnich. Zwyci~ztwo szczeg6lniej morskie, jakie cbrze
scianstwo odnioslo nad dzik~ potEJg~ tureck~, to uaj
pi~kniejsze wspomnienie swego czasu; a c6z dopiero 
powiedziec o Grekach, tych co juz si~ wylamaliz pod 
niewoli tuTeckiej, i tych co jeszcze 1naj~ si~ "rydobyc 
z pod nh~j? Ilez to sy1npatyi a nawet pomocy nalezy 
si~ odEuropyich usilowaniom, ich odwadze, ich cier
pieniom! Jest tam mowa i o wielkosci, wspanialo
myslnosci, bezinteresownosci Francyi, i juz jakby za
czynala switac w duszy czytaj~cego swietna przy
szlosc tego piEJknego Wschodu, kiedy natr~tna pa
mi~c przyniesie na mysl ostatni~ wojn~ tureck~ i roz
proszy wszystkie te uroki i jasne zludzenia, wywolane 
pi6rem p. Villemain, i z calego z tak unosz~cem na
tchnieniem napisanego artykwu, nie zostaje ~a nasz 
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u~ytek.jak tylko podpis autora, pod kt6rym wyobra- dewszystko nie kosztuj~ce nic. Przytaczatny tu po
zanly sobie m~za zaszczyconego godnosci~, czynnego mieniony artykul p. Villemain w cickawszych je
czlonka Rady panstwa, ozdobionego krzyzem legii go ust~pacb, bcz zadnych u\vag, bo do zart6w ,v po
bonorowej, l~cz~cego 'v jednej i nicrozdzielnej osobie dobnym przedmiocic usposobieni nie jcstes1ny, a zn6w 
S\Voj~j obydwie, nawzajem nazwami sit} ponizaj~ce trakto\vac na scryo mysli rzuconc na papicr w swa
ostatecznosci, })Oezy~ i proz~ polityki. Zniklo widze- woli zart6w, jak nam si~ wydajc, miclibysn1y sobie 
nie przyszlosci W schodu, nie przed zw~tpieniem, ale za ublizenie. 
przed dotkni~ciem r~ki swi~tokradzkicj. Nie pozostaje do iyczenia, jn.k tylko aicby p. Vil-

Istotnie nam, co iyjemy w przekonaniu, ze slowa lemain zechcial poglQ:d sw6j ua Sl)rn,w~ \vscbodni~ 
i c=zyny jcdnej i tej samej osoby pochodz~ z jednego w tym samym duchu przeprowadzic je 1 zczc przt'z 
i tego san1ego zr6dla, ze to s~ dwa tylko sposoby najswiezsze wypadki az po dzi~ dziei1; \vszakze od bi
objawiania si~ jednego charakteru, a nie dwa chara- twy I>Od Nawarynem zaszlo tyle cicka:wych 'vydarzefi, 
ktery odr(Jbne; nam, co zwyklismy po czynie wygl~- nawet i bitwa morska, skoro autor podobal sobie wo
dac sl6,v, tlmnacz~cych ten czyn, a po slowach odpo- d~J, iywiol ruchomy, przyj~c za po<t· taw~ do rozbic-
wi ednicgo czynu, trudno jest poj~c, zk~d p. Villemain, rani a tej kwestyi. 
wyszedlszy z posiedzenia Rady pailstwa, na kt6rein ~ 
jednomyslnie uchwalono nabory wojska i pozyczk~ na W szesnastynt wicku, IJOiuimo 1n·zcwagi crudycyi 
zag"'aranto"'anic calosci i nictykalno~ci panowania i spor6w religijnych, pomimo nasladownictwa nic
turcckiego \V Europie i na przymocowanie jarzma 1 wolniczego, poezya wr6cila do swcgo odwieczne
Greko\vi, kt6ry zdawal si«J probowac, czy silnie ono go i rzcczywistego powolania, byla powiernic~ lu
zwarte na jego karku, zk~d p. Villemain, zaled"·o za- du, opiC\Yala m~z two i zagrze"'ala do oswobodze-
szedlszy z tego posiedzenia do s\vego gabinetu, na- nia. Wielldc bo tcz i grozilo 'vtcdy niebczpieczeil
bral tej iarli,vosci, z jak~ usiluje si~ zapalic istn~ stwo Europie, szarpanej tyl~ 'vasniami \VC\vn~trzncmi. 
krucyat~ nowoczesn~, w kt6rej znak wolnosci, cywi- Dziwna istotnie, zc niema jeszczc trzcch wick6w, jak 
lizacyi, ludzkosci i sprawiedliwosci, ma zast~pic sta- Turcy, samowladzcy najpi~knicjszych l\raiu Wscho-

ry znak krzyz a. du, pano wali swemi flotami na Srodzicn1ne1n morzu, 
Nie pojmujemy, ale dziwic si~ nic dziwin1y, boc s~ i uwolnieni od I\arola V, zdawali si~ nic mice jui wi~

jeszczc dziwnicjsze i trudniejsze do poj~Jcia rzeczy na cej przeci\vnik(nv w Europie. 
s"'iecic, a })rzecicz cz~ste1n napotykaniem ich oswa- A przeciez tak jest; zaled\vie jcstestny w stanic po
jamy si(J z niemi. Dzi~ki Bogu, uie dzisiejsi juz je- j~c, co za poploch i tr,vog~ naj1nniejszc poruszenie 
stesmy i przygl~dalismy si~ z daleka i z blizka wielu licznych 'vojsk Solimana i elima rzucalo })Omi~dzy 
dwoistosciom, nictylko pojedynczych osobistoscj, ale ludy chrzescianslde. Panstwo tureclde bylo jeszcze 
i powazniejszych cial zbiorowycb, i juz trochfJ z niemi w nawalnym toku swej \vielkoBci i pod natchnienicm 
jestes1ny os,vojeni; ze jednak nie przystaje to do na- tej okrutnej polityki, kt6ra zdawa!a si~ bye du 'Zlf: 
szych umysl6w, ze pot~})ianie Turk6w wtenczas, kie- jego pot~gi. Nast§pstwo tronu, regularnic zbroczone 
dy slady ich scrdecznego uscisnienia na r~ce nie krwi~ mord6w familijnych, rz~d serajowy z kar~ 
zaszly jeszcze jcj naturalnytn kolore1n, ze wynosze- smierci za najlzejsze uchybicnie, za najdrobniejsze 
nie "r Grckach \Ylasnie tych pop«Jd6w, na przytlumie- niepowodzenie, skarb zbogacony konfiskatami i Ju
nic kt6rych dopiero co wymierzalo si~ dziala i. wszel- piez~, hordy janczar6w zasilanc naborami szlache
kie narz~dzia zniszczenia, wydaje si~ nam iartami, tniejszej krwi chrzescianskiej, nj«Jtej i zfanatyzowa
naigrawaniem si~ z prostoty ducha drugicb, i ze obu- nej za dzieci:6.stwa, a do t~go druga ~rmia posiadaczy 
rza nas troch~J, to zape,vne b~Jdzie skutkiem nizkiego ziemi, kt6rzy sluzb~ 'voJemu~ plac1li za przypadl~ 
stopnia naszej cy,vilizacyi i niewygladzonych jeszcze im posiadlosc i bronili swej ziemi, jak zwierz dziki 
uczuc; ale da Bog, jak si«J zr6wnamy v.r cywilizacyi broni swego lupu: ~sz_ystko to przynajn1niej zr6-
z Zachode1n, to nietylko ze pojmiemy wszystkie te "\\rnywalo or~i ottomansk1 z or§zem Europy, zas przed 
tajemnice natury Iudzkiej, lecz sami bQdziemy miec zamieszkami zaszlemi w panstwach cbrzescianskich 
kazden po dwa istnienia, jedno do czynu, a drugie do zdawal on sifJ przewazac. 
slow a, i slowo tei nie bfJdzie tak skromne jak teraz, Duch kunszt6w zeszedl juz byl na Zachodzie, u nie
p6ki si~ mierzy miar~ usposobienia naszego rlo czy- go to Turcya brala dopiero narz~dzia sily materyal
nu, ale wspaniale, lotne, obejmuj~ce caly swiat, ana- nej: artylery~, sztuk~ budowania warowni i niekt6re 
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poj~cia dotycz~ce marynarki, zastosowane przez re- zwi~zku przeciw Solimanowi, wym6gl na papie~u 
negat6w; ale potrzeba ta obcej pomocy, zamiast osla- upowaznienie pobierania na calej przestrzeni swego 
biac zaufanie Turk6w, utwierdzala je jeszcze i na- panstwa cz~sci rocz:nych dochod6w z d6br kosciel
bawiala icb dumy, bo rozumieli si~ bye przeznaczeni nych, jak dlugo b~dzie trwala wojna; ale ta pon~ta 
do zabrania w jassyr calego cbrzescianstwa, z jego stawala si~ wlasnie powodem zwloki. Sk~py i podst~
bogactwy i kunsztami. pny monarcba odkladalprzygotowania imnozylprze-

Nie zapomniano jeszcze wezbrania tureckich zabo- szkody do jakiejkolwiek wyprawy stanowczej, azeby 
r6w za Mabometa II i niebezpieczenstwa jakiem sul- dluzej korzystac z otrzymanego przywileju. Moze tez 
tan ten ze Stambulu zagrazal Rzymowi, kiedy go za- i w zazdrosci serca obawial si~ dac synowi Karola V 
skoczyla smierc. z kobiety nieznanej, swemu przyrodniemu bratu, bo-

Dlugo panuj~cy Soliman II podni6sl jeszcze t~ po- baterskiemu Don Juanowi, tak wielkiej sposobnosci 
t~g~, zdobyl Rodus, syustoszyl W~gry, upokorzyl do nabycia slawy. Tak wi~c, pomimo przysposobio
Austry~ i parl tak samo na Europ~ jak na Wscb6d. nej ligi i w obec fioty sprzymierzonej, r6wnaj~cej si~ 
Nawet pod jego malo znanym nast~pc~ Selimem, slu- okr~tom tureckim co do liczby, w manewrach zas 
sznie przezwanym pijakiem, pans two tureckie, niepo- przewyzszaj~cej je, wyspa cypryjska, po upornem 
hamowane jeszcze w zap~dzie swych podboj6w, goto- obl~zeniu i opanowaniu jej dw6ch stolic, Nikozyi i Fa-
walo si~ zabrac Wenecyanom wysp~ cypryjsk~. magusty, zostala zdobyt~ bez zadnego usilowania do 

"¥1 tedy dopiero, w obec wzmagaj~cej si~ pot~gi zrobienia znaczniejszej dywersyi ze strony cbrzescian. 
i du1ny tureckiej, posr6d wyracbowanej nieczynnosci Ohydne to by!o zwyci~ztwo i jakby zaszle umysl
Anglii, bojazliwosci Austryi i wyczerpania Polski nie na podzegni~cie oburzenia w Europie. W Niko
w wojnie z s~siadami, nie wspominaj~c ju.Z o wsp61ni- zyi, gdzie Turcy weszli na mocy kapitulacyi, cala 
ctwie Karola IX, kt6ra to nikczemnosc jego byla tyl- zaloga zostala wyci~t~ w pien. W Famaguscie zn6w 
ko wst~pem do wielkiej zbrodni jego panowania, do- pasza, kt6rego wycienczona n~dz~ i glodem zaloga 
piero wtedy rozbudzil siEJ duch chrzescianski i zaja- wpuscila ta.kze pod pewnemi warunkami na gru
sniala gwiazda Zachodu. Komuz si~ nalezy slawa tego zy miasta, kazal pod wplywem dzikiego gniewu wy
oporu i zwyci~zkiego odwetu, jaki nareszcie wzi~lo mordowac wyzszych oficer6w weneckich, z bohater
cbrzescianstwo? Wymienmy nasamprz6d pewnego skiego zas gubernatora kazal zywcem drzec pasy. 
czlowieka bardzo nizkiego pochodzenia, kt6ry z pro- Zelazne jarzmo Turk6w, pogorszone jeszcze zgrajami 
stego zakonnika wyszedl na papieza. Byl to Pius V, lupiezc6w azyatyckich, kt6re posci~galo przedluze
kaplan surowy i gorliwy, gwaltownego usposobienia, nie obl~zenia, rozpostarlo si~ odt~d po tej nieszcz~
ale posiadaj~cy wielkosc duszy i przezornosc. sliwej wyspie. Zaplakal Pius V i rozni6sl po zaburzo-

Papiez ten zaraz od pierwszego zagrozenia wyspie nej Europie rozglos swej bolesci. Z niezr6wnanfb zar
staral si~ usilnie o przymierze niekt6rycb panstw liwoscifb nastawal na wykonanie za\vartego juz trak
chrzescianskich. Glosic wojn~ krzyzowf!: w Europie tatu, na zcbranie floty sprzymierzonej i na wywarcie 
por6znionej przez wynioslosc panuj~cyeh i odszcze- zemsty, skoro pomoc przychodzila juz za. p6zno. Naj
pienstwa religijnc, bylo juz niepodo bna; ale jezeli pa- wi~kszym dowodem tej zarli w osci by la jak dot~d nie
piezniem6gljuzwci~gn~c calej Europyw wojn~swifJ- slychana jeszcze obecnosc eskadry i armii papiez
t~, ktor~ Luter nazywal niesprawiedliw~ i nieludz- kiej. Pius V oddal naczelne dow6dztwo nad temi si
k~h to m6gl przynajmniej wzi~c w niej udzial, a tak lami ni~jakiemu Colonna, potomkowi starej familii 
uzyc w najgodniejszy spos6b swojej udzielnosci swie- rzymskiej , dlugo podejrzanej papiezom; jednakze 
ckiej. wszystko zacieralo si~ wtedy przed wielkosci~ po-

Nic, ani nawet samolubna powolnosc i zimna chy- trzeby i niebezpieczenstwa. Przyklad ten byl wymo
trosc monarchy, od kt6rego najwi~cej powinienby si~ wniejszy nad wszelkie odezwy; to tez wszystkie pra
byl spodziewac pomocy, nie powstrzymalo gorliwosci ·wie panstwa wloskie pol~czyly swoje okr~ty wojenne 
wielkodusznego papieza. Filip IT, chociaz nieubla~ i wojska z flot~ weneck~. 
gany dla szcz~tk6w mabometanizmu, rozrzuconycb Tak tedy w jesieni roku 1571, w pi~c miesiEJCY po 
jeszcze po jego panstwie, wahal si~ istotnie wejsc opanowaniu wyspy cypryjskiej, posu,vala si~ na mo
w zapasy z pot«Jgf1 tureck~, a nadewszystko bronic rzu Sr6dziemnem sila chrzescianska, zlozona z dwu
przeciwko niej Wenecyi, kt6rej zazdroscil jej bogate- stu wysokich galer i mn6stwa innycb statk6w, nios~
go handlu. Wezwany przed innemi do zamierzonego s~cych 50,000 wojska. Bitwa pod Lepanto! niema, 
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Europa z XVI wieku pi~kniejszegp nad ni~ wspo- hiszpaiiskie, Wlosi i Grecy zwyci~zyli po pi~ciogo
dzinnych zapasach. • • mn1en1a. 

Bylo to w niedziel~ 7 paZdziernika 1571, w tej sta
rozytn~j zatoce korynckiE3j, kt6ra rozci~ga si~ pomi~
dzy brzegami Albanii a p6lwyspem Morei, w l)Oblizu 
ciasniny, gdzie zostala stoczon~ bitwa pod Akcyum, 
w kt6rej geniusz rzymski odni6sl na korzysc jednego 
wladzcy zwyci~ztwo nad zgraj~ znak6'v wojennych 
barbarzyfiskiego Wschodu .. 

Niezmierna byla kl~ska otomai'1skicgo or~za. W ~zlra 
ciasnina zdawala si~ bye ca:ta pokryta trupami i dy
mi~cemi si~ gruzami. Sto trzydziesci galer turcckich 
wpadlo w r~ce zwyci~zcom, \Viele innych rozbilo 
si~ o brzeg albo splon~lo. Turcy stracili w zabitych 
i 'vzi~tych do niewoli 30,000. 5,000 nic,volnik6w 
chrzescianskich zostalo uwolnionych od kajdan i '\vio
sel, a ich okrzyki radosci zdaj~ si~ brz1niec dot~d 
wniejednem z wymownych wspomnie!1 nicsmicrtclne
go Cerwantesa, kt6ry, nieznany wtedy zolnierz, wal
czyl na fiocie hiszpanskiej. 

Flota otomafiska, licz~ca wyzej dwustu galer o wio
slach poruszanych sil~ jefic6w chrzescianskich, stala 
pod brzegiem. Flota chrzescianska, maj~c na czelc 
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szesc wielkich okr~t6w weneckich, kt6rych ognia wy-
trzymac, ani oprzec si~ ich wysokim pokladom mkt 
nie zdolal, podsuwala si~ pod nieprzyjaciela, ci~gn~c 
wzdluz brzeg 6w albafiskich, od p6mocy na poludnie. 

Tutaj dowodz.il Don Juan, g6ruj~cy sw~ odwag~ 
nad radami niekt6rych malodusznych general6w Fi
lipa II. Gl6wna jego sila, tak w okr~tach jak w zol
nierzu, byla wloska, a raczej wlosko-grecka, bo to 
jest faktem dzis sprawdzonym ze nic licz~c dwuna
stu galer papiezkich, galer sabaudzkich, genuen
skich i kilku innych miast, a nawct pojedynczych 
wielkodusznych obywateli vVloch, Wenecyanie mieli 
ta1n 104 galer, a na t~j eskadrze mn6stwo Grek6w, 
tak wychodzc6w z Morei, jak nabranych w Kandyi, 
Korfu i w innych wyspach podlegaj~cych jeszcze 
wladzy Wenecyi. Stosownie do zazdrosnej surowosci 
polityki weneckiej, zaden z tych poddanych rzeczypo
spolitej nie n1ial ani l{omendy morskiej, ani stopnia 
wojskowego; jednakowoz walczyli oni m~znie pod tym 
sztandarem, obryzganym krwi1115 kapitan6w 'vene
cld ch i pierwszego i ch admirala. 

Don Juan sam urz~dzil szyk bojowy i przcbiegal 
przedni~ straz i boki floty, stoj~c na lodzi z krucy
fiksem w I''dku, zagrzewaj~c do boju gestami i glosem 
wszystkich sprzymierzonych, bandery ich pomi~szaw
szy poprzednio, aby z nich zrobic jeden tylko nar6d. 
\Yr6ciwszy potem na poklad swego okr~tu, gdzie go 
otaczal wyb6r szlacheckiej mlodziezy Kastylii i wo-
jo1rnik6w sardynskicb, kiedy ciosy wiclkich okr~t6w 
liniowych weneckich juz byly wypadly i szcroki zro
bily wylom, zaciekl si~ w natarczywosci na okr~t ad
miralski i zabraniem tego okr~tu oraz zabiciem admi
rala wiele si~ przylozyl do zwyci~ztwa. 

Ta.k to bywalo niegdys w pierwszych bitwach Jnor
s kich Rzymian z Kartaginczykami; galery obu stron 
cz~sto uderzaly o siebie i zahaczaly si~ zelaznemi 
klamrami: walka morska wtedy stawala siEJ zwar
tym boje1n na l~dzie stalym, w kt6rym stare hufce 
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Od t6j kl~ski, kt6r~ nie}lrzezornosc mu~ulmanska 
zwi~kszyla jeszcze, zdolala za.lcd,vo 'pod zaslonfb no
cy umkn~c jcdna tylko cz~stka floty tureckiej, eska
dra algiersl\a, kt6rej przywodzi! san1 dej, co niczalei
nie od paszy turecldego, manewrowaJ smialemi okr~
taini, nawyklemi do })Odwodnych skal tych m6rz, 
zar6wno r~czen1i do ucieczkijak do lupiczy. Ten sa1n 
nie najuleglcjszy wasal Porty przywi6z! do Stambu
lu wiadomosc o porazce i przedsta,vil Solimanowi te 
kilka jedynych okr'dt6w, wyrato,vanych ou po·wszcch
IH~j zguby. Wielkie byl'o przerazcnie barbarzynskie
go rz~du sultana. Arsenaly wyczcrpane, port wypr6-
zniony z okr~t6w, wejscie do ciasniny niedostatecznie 
bronione kill{~ ogromnemi dzialami zclaznemi, wszy
stko zdawalo si~ sprzyjac smialosci napastnik6,v. 

Ale pora sp6zniona, straty Sl)rzyinierzonych ponie
sione "\V bitwie, a nadewszystko polityka Filipa II, 
kt6rej mlody zwyci'dzca ulegal z po,volnosci~, jak 
skoro widok nieprzyjaciela nie unosil jego od\vagi, 
wszystko to byio l)OWodem do bczczynnosci. Chrzc
scianie nie smieli korzystac zc swego szcz~scia, na
trzec jakby byli powinni, gQstcmi razy na 11anstwo 
otomanskie i przynajmniej ode brae mu jcgo s'viezy 
zab6r. Schi·onieni w przystani Korfu, clzielili pomi~
dzy siebie zclobycze zwyci~ztwa: uziala, jenc6w i nie
przyjacielskie galery, z kt6rych dali Hiszpanii 55, We
necyi 39, a papiezowi 19; ale nic wi~cej nie I)rzed
si~wzi~to przeci\vko na\vp6l skruszonemu jarzmu 
barbarzync6w. · 

N a zabiegi na1ni~tne papieza, poslom jcgo nale
gaj~cym o dalszc IJrowadzenie wojny, dal Filip II 
za cal~ odpowiedz, ze kaze swej flocie zin1owac pod 
brzegami Wloch i bronic ich; zresztfb wyznawal, ze 
co do niego, to mniej si~ oba,vial 6wczesnych Tur
k6w, nizeli dyssydent6w belgijskicb. Niedol~zny ce
sarz niemiecki trwal w swej neutralnosci, i jakkol
wiek wielki oka.zywal wstr~t dla s~siedztwa Turk6w, 
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zastania! si~ jednak rozejmen1, jaki na kilka lat za
warl z sultanem. 

Nie taki zape,vne ozywial duch w ·zystkic narody 
chrzescianskic w Europie. Radosc ich z poruzki Tur
k ow byla wiclk~1, nade\vszyst]\o u plen1iou poludnio
wycb, gdzie UCi;UCie religijue bylo 'vydatni~jszc i kt6-
rych bezpicczenst,vo szczeg6lni~j od trzech '\Vlck6w 
bylo zagroionc 'vst~pnemi zabor:uni n1ahotnctanizmu 
\V Europic. 

Wlocby odzyly dla slawy \vojcnn6j przcz t~ pa
nli~tn~ bit,vg pod Lepanto. W ·panialomyslny pa
piei sam zach~cal wtedy do naslado,vnictwa sta~ 
rozytucgo Rzynnl, kt6rcln Rienzi, d'\va \Vicki tetnu, 
tylc zatr,voiyl stolic~ apostolsk~. o,ve ho11ory try
utnf6w, kt6rc staroiytui cezarowie zniesli lub je za
cho,vali tyll\o dla siebie, zostaly przy'.vr6conc dla 'vo
dr.a eskadry rzyn1sldej, Antonicgo Colonna. Szesna
stcgo grudnia 15 71 r., \ve trzy n1ic. i(J:CC 1>0 po biciu Tur
k6,v, wjezclial on do Rzyn1u odziany \V szaty tryum
falnc, bogata zdobycz prz0d niln~ a za nim jcncy, po
mi~dzy kt6rcn1i znajdowal · i~ ~ yn siostry Sclin1a. Je
chal \V })Osr6d szcreg6w iolnicrzy i unieRicn rado
snych ludu ai do Kapitolu, a zt::nnt~d udal si~ do 
w atykanu po uscisnienie })apiczl{ie i a by ode brae 
po\vinszo"'ania caJego kosciola rzymskicgo. Naza
jutrz 1nsza pontyfikalna, odpra,viona w Kapitolu w ka-
:plicy ,Ara cocli, ~ nadala ostatuic znami~ chrze
~cianskosci ten1u no,remu tryuinfo"'i, podczas kiedy 
troskli\vosc i po,vazanie dla jci1c6,r, lct6rzy zdobili 
{nvietnosc tcgo l>Ochodu, oznaczala cy,vilizacy~ zwy-. , 
c1ezco,v. . 

Do "·szy ·tl\ich honoro'\\" kt6ren1i papiez obsy
py,val Colonn~, chcial on dolttczyc takze bogactwa 
i darowal1nu 50,000 czer,vonych zlotych; ale boha
ter, ze wspanialomyslnosci~ gocln~ lepszych czas6w 
rzcczypospolitej rzyn1ski~j, nic zachowal 11ic dla sie
bie z tcgo hojnego podarunku, Iecz }{azal go rozdac na 
posagi dla bieclnych dzie'\rcz~t i na "r~parcic dla ubo
gich. 

W Hiszpanii poezya, natchniona unicsicniem WO · 

jennctn, sla,vila tryu1nf krzyia i do1uagala si~ oswo
bodzcnia 'V schoclu chrzesciali }(iego. Uczucia tc, ubra
ue w najpi~kniej ·zy j~zyk, 1n·zclc,valy i~ '" ryn1 nie 
przcz usta poct6'v cl\voru, Filip II ich nie mial, ale przez 
usta Hcrrery z Sc,villi, opie,vaj~cego religijn~ radosc 
i dumg narodow~ swej ojczyzny. 

Pierwsza jego oda na czesc Don Juana jest jedna
ko,voz zanadto przesi~kla erudycy~ 1nitologiczn~, 

przepelniona wspomnienian1i o Encykladesie, o Mar
sie i o muzach, pis ana w zywy slad za Pindarcm. Nie 

poganskie piesni Olimpu, ale spiew o przejsciu Czer
wonego morza przystal sztuce poety i powinien go 
byl natchn~c. Wnet tez go widzin1y w tym czysto 
chrzcscianskim przedmiocie, unosz~cego si~ z proro
kicm i nasladuj~ccgo jezeli nie t.resciwosc, to przynaj
mnicj wiclkosc jego. 

,Spicwajn1y chwal~ }lana, kt6ry narozleglem prze
st,vorze morza z'vyci~iyl okrutnego 'fracyusza. Bo
ze armij! 'fy by les nasz~ chwal~. Tys sl{ruszyl po
t~g~ i wyniosle zuchwalstwo Faraonu, dzikiego wo
jownika; jego najdzielniejsi \vodzo,vic zalegli otchla
nie morskie trupami sv.'emi, przcpadli jak kamien 
na samo dno. Znn.gl~11 gniew Tw6j IJrzyci~gn~l ich, 
jak plomien przyci~ga i }Jozera wyschl~ slom~. Pcl
ny zaufania z okaznlosci s"rych okr~tow, dumny ty
ran, kt6ry zaprz~gl "' jarzmo }{arki naszych braci 
i uzy\va ich ramicnia do niecnej })Oslugi s"·ej pot~gi, 
po,valH: ich r~koma cedry o wynioslych szczJ tach, 
i drzewo kt6re stcrczalo najwyzej, przychodzi mol{nqc 
w cudzych wodach, gniot~c pniem swoiln zabronion:}: 
przcstrzcn. 

,Slabsi zadrzeli, przcrazeni t~ bezbozn~ zapami~~ 
talosci~. On podni6 ·l czolo przeci,vko Tobie, Boze 
i Panie, i z zuch,valem obliczem, rozpostarlszy oby
d,va ramiona uzbrojone, potrz~sl szalon~ glow:}: i 
roziarzyl w s'v61n scrcu zawisc przcciwko obyd,vom 
He peryom oblanyn1 morzem, za to, zc ufaj~c w 'To
bie, op6r mu sta,viaj~, i odziev.raj~ si~ zbroj~ Twej 
wiary i Tv.rej milosci. 

~, V\' zarozumialosci swej i wzgardzie rzekl: Te kra-. . . . . . , . 
tny IUC znaJ~ an1 mego gmewu, ant S\Vletnych czyn6w 
mych pt'zodli:ow·. Gdyby albo w szcregach bojazli
wych "\V ~grow, albo 'v 'vojnie dalmackiej, albo w \vojnie 
rodyjskiej, byly siEJ po,vazyly walczyc z nimi, i{t6zby 
zdolal ich ocalic? Kt6i byl w stanie wy ba"·ic Au
stry~ i Nicmcy? Zobaczym, czy Bog ich potrafi wy
drzcc mi je dzi iaj Z Inojej msciwej r~Jd? 

,Ich Rzy1n drz~cy i upokorzony za1nienil swe hytnny 
na lzy. Stolica ta i dzieci jej strapionc oczekuj~ me
go gnie,vu i sn1ierci po kl~sce . Fraucya rozchwiala 
sit} 'v niesnaskach, a w Hisz panii ohydna smierc cze
ka kazdego, co czci sztandary p6lksi~iyca. Te wojo
wnicze narody zaj~te s~ \Ylasn~ obron~, a gdyby i nie 
byly, to kt6z smie mi nblizyc? 

,Pot~znc narody s~ mi ulegle, chyl~ glow~ pod ja
rzmem mojem i dla wlasnego zbawienia podaj~ mi r~
k~. Daremna ich walecznosc, bo ich chyl~ce si~ ku 
upadkowi dni juz si~ mrocz~, bo ich wojownicy id~ 
na smierc, ich dzic,vice zabrane w jassyr, a slawa ich 
pod mojc przeszla berlo. Od Nilu az do zyznego 
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Eufratu i zimnego Dunaju, wszystko co slonce oswie- les Twe pioruny w pogon za niini, i okryles ich obli-
ca jest moje. · cze . romot~. ~, 

,Panie, kt6ry nie zcierpisz aby slaw~ Twoj~ przy- . Te obrazy Bog a bite,v, 'vzi~tc od prorok6w, te ,vy-
wlaszczyl sobie tEln, co ceni swe sily wedlug swej du- n1o~le ccd~~y, pochylonc pod r~k~ jego, nast~puj~ po 
my. i swoich zlosci, ten wr6g 'vyniosly, patrz jak sob1e \V wier~ zach poety z 'vi~ksz~ uroczosciC! nizcli 
w zwyci~ztwie poni.Zyl Twoje oltarze; nie pozwalaj n1u nowosci~. Nade,vszystko udcrza nas kilka . ·low 0 Grc
tak gn~bic Twoich, azeby mial trupa1ni ich drapie- cyi, kt6re zbyt jasno 'vyraiaj~ jak J:atwo nieszcx£slhvi 
zne karmic zwierz~ta, rozlewac ich krew na dowod staj~ si~ winnymi \V oczach tych, kt6rzy ich opu _ 
swej zawisci, i azeby po spelnieniu takich obelg smial szczaj~. Poeta nic wymieni!, nie poznal Grck6w w szc
rzec: Gdziez jest B6g tych ludzi? przed kim to on si~ regach zwyci§zkich chrzescian, a oh,vinia ich 0 obe
kryje?" cnosc w szeregach nieprzyjacielskich i na !awkach 

Pi~kny obr6t jakim ta zwrotka si~ rozpoczyna nie okr~t6w, kt6re nttzy\va tyryjskicmi. 
moze ujsc uwagi czytelnika-Po eta ci~gnie dalej: . ,Bab.ilo_n, n:6\vi ?n, i Egipt zatrwoiony przestraszy 

,,Dla slusznej chwaly twego imienia, dla sprawie- s1~ ogn1a 1 \VOlenneJ laney, zictnia uchyli si~ pod swia
dliwej pomsty krzywd Twego ludu, przez j~ld ty lu nie- ti~sc~~ niebios, a rozpaczaj~c ~ c~olen1 zas~pionem, 
szcz~sliwych, wyci~gnij Twe rami~ i skieruj je przc- zdJ~CI strachcm na widok swcgo odosobnicnia nie
ciwko temu, kt6ry oburza si~ na to Ze jest czlowie- przyjaciele 'l'woi Panie! zaplacz~ nad swoj~ ki~sk~ . 
kiem. Trzy, cztery razy dopusc ci~zkiej kary na Twe- Ale ty Grecyo! co si ~ po,voclujeRz nadziejami Egiptu 
go nieprzyjaciela~ niechaj obelga uczyniona Twemu i chelpisz si~ jego zaufanic1n, jaka szkoda ic jemu 
imieniowi stanie si~ zgubnym wyst~pkiem iycia jego. sluzysz, nic boj~c si~ Boga i nie umicj~c rozeznac 

,Dzwign~l glow~ ten mocarz, kt6ry tak~ niena\visc gdzie jest zbawienie. 
zywi ku Tobie. Zebra! rad~ na nasze zniszczenie, a ci ,, To tak, 11ieszcz~sna nicwdzi~cznico! przyozdobiin~ 
co radzili tam, przemysliwali o naszej zgubie. Chod.Z- c6rki swoje, aby byly bezwstydne1ni naloznicami na
my, rzel\:li oni, i z krwi ich zr6bmy wielkie jezioro na rodu S\Vi~tokradzldego, kt6ry chcial zbezczescic two
kolysz~cem si~ morzu. Zagladzmy cale to plemi~, je plemi~. Okie1n obl~kan6n1 sledzilas jego krol{i nic
i dziel~c si~ icb zdobycz~, nasycmy oczy nasze w i- cne, szlas w sla dy jego ohydnych i zgubnych post~p
dokiem ich zgonu. k6w. B6g ~mierci~ twoj~ nasyci sw6j gnie\v, jego 

,Z Azyi i z cudownego Egiptu przyszli Arabow~e, straszny miccz za,vicszony nad glow~ twoj~. Kt6i, 
Afryl\:anie o lekkich ruchach i ci dla kt6rych Grecya narodzie bojazliwy! zdola wstrzymac r~lc~ jego juz 
zhJ: byla towarzyszk~, wojownicy o dumnych bar- podniesion~?·' 
kach, wielkiej sile i w nieskonczonej liczbie. Oni Po te1n \Vyi·zekaniu przeciwko Grekom, kt6re do
ostni~lili si~ zapowiedziec nam, ze dlonmi swemi roz- wodzi do jakiego stopnia ci nieszcz~sli·wi byli wtcdy 
niec~ pozar na naszych granicacb, ze 'vyt~pi~ mie- zapomniani, na~'et od tych za kt6rych spraw~ umie
czem mlodziez nasz~, ze zabior~ nan1 dzieci i dzie- rali, nie }Jozostajc jui poecie, jak tylko rzucic jeszcze 
wice nasze i skalaj~ slaw~ i niewinnosc ich. raz stare przeklef1st,vo proroka na 'ryr i jego zniszczo-

,,Zaj~li zatoki morza, a ziemia zaniemiala z prze- ne okr~ty. Zwracaj~c si~ do Azyi, zatopioncj w swycb 
strachu i wojownicy nasi stali w milczeniu i \Vahali wyst~pkach, jak powiada, i 'odt~d powaloncj bez ra
si~, az Pan stawi! przeciwko wsciekiosci Saracen6w tunku, uie widzi nikogo, komuby mia} podzi~kowac 
nowego nieprzyjaciela: stan~{ przed nimi szlachetny za tak wielki tryu1nf, jak tylko Boga, i wola: 
mlodzian z domu austryackiego, pospolu ze swie- , Ci co widzieli pot~g~ t"~oj<J skruszon~ i Inorze wol
tnynl i wojowniczym Hiszpanem, bo B6g nie scierpi, ne, oswobodzone od lasu okr~t6\v, kt6re niepokoily 
aby w Babilonie w ci~g!ej niewoli zyla ul ubiona sto- jego wody, patrz~c na t'v~ haniebn~ smierc~ powiedz~ 
lica jego Syon. o t'vych tulaj~cych si~ rozbitkach: I 1rt6z to mial ty-

Dostojni zmi~s:Zali si~, silni, 110t~zni zdj~ci stra- le mocy przcciwko stra~ ·znej Azyi? Pan nieba, kt6-
chem poddali si~, a Ty Bo~e! tak samo jak hamu- ry silnen1 swe1n ran1ienien1 poparl ·wiar~ monarchy 
lee mlyna wstrzymuje zap~d rozpasanego wiatru, chrzescianskiego i na chwal~ swego ~\VifJtego imienia 
podales tych n~dznik6w hanbie, ze pobledliprzed je- uzyczyl tego tryurnfu Hiszpanii. 
dnym czlowiekiem i pierzchli tysi~cami. Jak kiedy ,Niech b~dzie blogoslawiona wielkosc Twoja, Paille! 
pozar ogarnie lasy i rozniesie swe plomienie po ich za to ze po zniesieniu tylu cierpien, po tylu pobl~
g~stych szczytach, tak Ty w gniewie Twoim posla- dzeniach naszycb i tylu karach zsylanych na nas, 
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zlamales nareszcie star~ dum~ nieprzyjaciela. Nie
cbaj ci Paniel oddaj~ czesc wybrani Twoi, niechaj 
wszystko co otacza niebiosa wyznaje imi~ Twoje, B~
ic nasz, podporo nasza! a pot~piona glowa buntowni
ka niechaj przepaduie w plomieniach." 

z,vyci~zt\VO to pod Lepanto bylo plonne, powie
dzialo kilku historyk6w. 

Liga chrzescianska podziclila si~; Filip II, przez nie
nawisc ku W enecyanom i nieufn~ zazdrosc wzgl~dem 
Don Juana nic chcial panstwu tureckiemu zadawac no
wych cios6w. W cnecya, wi~cej jcszcze handlowa j~k 
wojownicza, 'vzdychala do pokoju, zadna llomoc. n~e 
przybywala z Niemiec, a cala wytr:va:os~ ~lap1eza 
nie moo·la dac Wlochom tej jednosc1, Jakie 1m by
lo potl~eba. Podpisano wi~c pok6j.' ~tOry zosta
wial najazdo,vi tureckiemu wszystk1e JCgo zahory, 
,ve dwa lata po bitwie pod Lepanto, kiedy juz z war
stat6w stambulsl{icb wyplywala nowa flota o 200 ga
lerach. Tyl~ zapasami bogact\v i czynnosci rozpo
rz~dzal wtcdy ten nar6d barbarzynski. To samo do
wodzi, jak potrzebnem bylo zwyci~ztwo to, naz,vane 
plonne1n. J ezeli kl~ska Ttu~kow n1ogla bye tak pr~clko 
po,vctowan~ i 1narynarka icb stac si~ zn6\v grozn~, 
na c6zby nie bylo si~ od,vaiylo panstwo to przeci
wko Wlochom, gclyby nie liga i zwyci~ztwo pod Le
})anto? Oddaj1ny tu w wierszn.ch Herrery czcsc ten1u 
rrloso,vi ludu, telDU szlachetnemu instynktO\Vi, kt6ry 
~ic o1nyla nigdy co do prawdziwej polityki czasu, 
a bywa czase1n zapoznany w historyi. 

We dwa wiel{i po bitwie po Lepanto, inne zwyci~ztwo 
morskie, juz nie konieczne ella bczpieczenst,va Euro
py, ale niezn1iernic glosne "' s"riccie, dokoualo polity
czncgo upadku pans twa tureckiego. T~ rnzq ,byly to 
okr~ty angiclskic, pol~czonc z rossyjskic1ni, kt6re 
zniszczyly fiot~ oto1nansk~ w przystani Czes1nc, 6lipca 
1770 roku. · 

Nie wiedzi66 czy admiral angielski zalo,val tego 
p6zniej lub nie, ale cios zadany byl straszuy i zda,ral 
si~ juz rozpoczynac dzielo oclrodzenia pa1'1st,va gre
cl\:ieo·o i wyswo bodzenia Europy 'vschodniej. Bitwa 

b . 
ta juz nie wynika!a ani z potrzcby obrony wlasiH~J, 
ani tez b1la skutl~iem gorlhvosci religijnej n1ocarstw 
cbrzescianskich; ale w duchu szlacbetnyn1 o~vycb cza
s6w, byla ona rzecz~ sprawicdliwosci i cywilizacyi, 
}{t6r~ zalecaly najszlachetniejszc pobudki. Usposo
bienie to, z kt6rcgo filantropia J 6zefa IIi gcniusz Ka
tarzyny nie omicszkaly korzystac, stawalo si~ coraz 
wydatniejszem w ostatnich latach monarchii fran
cuzkiej XVlli wieku. Jedna tyll\o "'ojna Stan6w Zje-

dnoczonych sprawila dywersy~, ale zasa da cywiliza
cyi i wymiaru sprawiedliwosci, kt6ra emancypowala 
kolonie angielskie, 1)rzemawiala jeszcze glosniej na 
korzysc tych pi~knych krain wschodniej Europy i Ma
lej Azyi, kt6re z tak~ szkod~ dla ludzkosci posia
dali ciemni i okrutni ciemi~zcy. 

Przy takiem nastrojeniu opinii 'v Europie, tylc obo
j~tnej na zachowanie panstwa tureckiego, a raczej do
magaj~cej si~ upadku jego, samo tylko wybuchni42cie 
gwaltowne zasad wolnosci, jedna rewolucya, przez 
swe nie bezposrednie ale nieilOwstrzymane nast~
pstwa, wybawila Turcy~ od wisz~cego nad ni~ nicbez
pieczcnstwa. W r.1787 Rossya, natchniona geniu ·zem 
Katarzyny, b~d~c juz pani~ l{rymu, z silnem posta
no,vieniem nie oddania go wi~cej, pani~ morza Czar
nego, groz~c juz Stambulowi, I)rzygotowywala isto
tnie wypraw~, do kt6rej droga zda,vala si~ juz \V)> 

tkni~ta, a skutek j6j nieuchronny. Nic bylby to sku
tek wy,volany przez pos1niertn~ zarli"'osc krucyat, 
lub usluznosc intcrcsowan~ niekt6rych J)Ublicyst6w 
platnych przez pc,vne wielkie 1nocarstw o, ale lezal 
on \V naturze rzeczy i byl wiar~ niezach,vian~ do
S\viadczonego umyslu jednego z najprzenikli"'szych 
podr6znik6w po W schodzie, filozofa Volney' a. Nic 
cickawszego nad ksi~zk§ jego l)Od tytulem: Conside
rations sur la gucrrc des Turcs en 1788, t~ sam~, kt6-
r~ Napoleon przypomnial Volneyo\vi, robi~c go bCHa

torenl i odzy"raj~c si~ do niego 'v te slowa: ,Pa~1u "·i
nion bylcn1 mysl "'ypra"ry do Egiptu.' 

Nikt istotnie nic potrafilby lcpiej rozebrac nie
zn1icrnych wad mocarstwa azyatyckiego, kt6rc \vtar
gn~lo do Europy, gdzie juz nic panuje 'vi~cej pier\Y
szynl szalem dzikicgo fanatyzmu, ale Inarnieje 'v nie
db~lst,vie i znie\viescialosci. Nie bez tego zeby Tur
cy dot~d nie star ali si~ o swiccic. ·v· olney "'ykazuje 
co bylo zrobionc pod tym wzgl~dem i odt~d tyle po
wtarzalo si~ razy: \YZY"'anie oficcr6w i inzcnier6w 
cudzoziemc6w, reforn1y ekonomicz ne, udoskonalenie 
tal{tyki; ale zaraz i dowodzi z gl~bok~ znajomoscif} 
S'Yiata \YSChodnicgo daremnosci tych wszystkich USi

loY\ran, a raczej wszystkich tych pozor6w. ,Nie, po
wiada on, daremno si~ ludzic nadziej~, nic sig nie 
zmicni u Ttu·k6w, ani duch rz~du, ani istniej~cy sklad 
rzeczy; zawsze sultan b~dzie wcgeto,val w s"·oiJn pa
lacu, kobiety i eunuchy b~d~ rozdawali godnosci, we
zyrowic b~d~ sprzeclawali gubernn.torstwa i posady 
te1nu, kto da wi~cej; paszowie nie l)rzestan~ zdzicrac 
poddanych i zubozac prowincyj i t. d., az jedno o~ta
tnie \Ystrz~snienic nngle powali w gruzy ten budynek 
bez wi~zan, bez podp6r, trac~cy juz r6wnowag~, i je-



• • 

• 

211 

den wi~cej przyklacl wielkich zwalisk dolozy do tych, Nie b~dziemy tutaj poszukiwac ani w natychn1ia-
kt6re ziemia juz widziala. '' stowych widokach, ani w ogl~dnosci nadal, co 1uoglo 

,Podczas kiedy inne mocarstwo wz1nacnialo si~, bye powodcm do tych dzhvnych narzclnu1 i })Otgpia
milicya turecka nikczemniala., a sultan Mahmut osla- nia bit,vy, kt6r~ Anglia stoczyla bardzo ch~tnie, i te
bia! janczar6w, kt6rych si~ obawial, rozpraszaj~c ich go tryumfn, kt6ry }loclziclala; ale czyi 1noglo bye ]{ie
po calem panstwie i wyt~piaj~c czolo tej groznej in- dy zwyci~ztwo 1nnicj plonne jak to, kt6rc 1)owstrzy
styt11cyi, kt6r~ drugi sultan Mahrnut ogniem i mie- mawszy 'vyt~pianic jcdnego z plcn1ion chrzcscian
czem wygubil do szcz~tu. A czy zast~pil j~ czem? skich, prze,va.iylo \vygran~ na stronQ najspra,vieclli
Kan1pania krymska, zdaje si~, nic dala tcgo zadnych \vszego oporu, zrobilo n1ozli,vcn1 i przyspies~ylo za-
do,vod6\v. Pozostaj~ jeszcze reformy finansowe, prze- lozenie no,vego nanst,va cywilizo,vancgo? \Viele nl6- · 
n1yslo\ve, moraine, a nawet polityczne. Nic smiemy wiono wtedy, ic to zganienic kilku llOlityk6\v angicl
po,viedziec jak surowo zostala os~dzonf!: nieuclolno~c skich pochodzilo gl6,vnic z rywalizacyi handlo,vcj na 
ducha muzul1nanskiego pod wzgl~dcm zaprowadza- Sr6dziemncm 1norzu i z obawy taniosci !H'ze,vozu na 
nia ulcpszen i przyswajania sobie cy,vilizacyi euro- malych okr~tach grcckich. Za1n·a,vd~ oba,va ta nie 
pejskicj; bl~dy tylko.jej przybiera do \Vlasnycb, a zt~d miala zadnej podstawy dla tn.k \viclkicgo n1ocarstwa 
wi~cej przebieglosci w barbarzynstwje, wi~cej kombi- kt6re tak dalcko wsz~dzic si~ga S\voj6nl ramicnic~ 
nacyi w przedajnosci. Takie jest stanowczo 'vypo- 1 i s'voin1 handlc1n. To tcz nie poch,valano we Francyi 
wicdziane zdanie filozofa Volney. · tej markotnosci 'vyspiarzy, pomilno,volnych zwyci~z-

Obok tego przewidzenia przyszlosci, kt6remu wy- c6w, czyni~cych al{t skrucl1y za zniszczone l>Od Na
padki p6zniejsze nie zadaly klamst\va, trzeba bylo warynem ol{r~ty turecl{ie. Duch fraucuzki, podo\v
z 6wczesnego stanowiska rozwazyc jcszcze nast~- czas tak silnic zajn1uj~cy si~ wszystkicnli ~ pra \Va1ni 
pst,vo tego domniemanego zaboru, nadwer~ienie r6- cy,vilizacyi, po,vital z zywen1 unicsicnic1n dziclnego 
wnowagi europejskiej, trudnosci poclziah1, interes admiraht Rigny, kt6rcgo stalos6 tak dobrze odhi
handlowy Francyi. Volney rozbiera te rozn1aite kwe- jala od. p6znego zal11: jcgo sprzyinicrzcuco\v. Radosc 
stye z wielk~ dokladnosci~. z tcgo 'vypadku byla po\vszcchna 'vc Frnncyi i naj-

W latach nastfJpnycb, w posr6d wielkich zablu .. zelt ulubie!1sze talcnta wkraju, od l{aznlirza Delavignc do 
w Europie, zaszla jeszcze raz okolicznosc, kt6ra zda- Wiktora l-Ingo, sla,vily go z r6,vn~ zclolnosci~ i z nic
\vala si~ na niejaki czas utwierdzac Turcy~. Roku 1809 mniejsz~ \vzi~tosci~ u ludu, ja,k znalazl niegdys Ilcr
~Iolda\via i W oloszczyzna zostaly pol~czone z roz- rera. 
leglcm panst,venl rossyjskiem. We d'va lata p6znit~j T~ raz~ jcszczc glos po\vszcchny i to uczucic ~ zla
Rossya, kt6ra po1nimo tego nabytku, uznanego przez chetne, ktore 1nyslano ponizy6~ nazy,vaj~c jc poczy~, 
Francy~, pro\vadzila dalej wojn~ z sultanem, zezwala byly zgodnc z history~ i 1nialy bye przcz ni~ spra
nagle na llOk6j i zwraca mu obydwic prowincye, a by wdzone. Ubczpieczona przez zwyci~ztwo pod N a'va
zer\vac wszystkic swoje sily do obrony pr~eci\v cal- ryncm 'vypra\va na ~lore~ z roku 1828, ]Jolozyla ]{o
kienl inncmu nieprzyjacielowi, przybylemu z Zacho- niec ci~~kiej '\Valcc Grek6w z nicprzyjacicle1n o tylc 
du. Wiaclo1no ile ten pok6j z Turcy~ i niezwloczne liczb~ ich przc,vyzszaj~cym i us,vi~cila narcszcic usa
przybycic jednej armii rossyjskiej 'vi~ccj, przyczynil Ino,volnienic Grecyi, zasluzonc przcz tyle cierpien i 
si~ Francuzom do wypadku nieszcz~snej l{ampanii z ro-j m~ztwa. ic przczornosc dyplomatyczna za bardzo 
ku 1812. sciesnila pole tcgo usaino\volnienia, ze odj~la Grccyi, 

W gruncie te wielkie walki narod6w cywilizowa- aby zwr6cic Turko1u, ka,valki nawet ich oswobodzo
nych, te 'vojny patryotyzmu z ambicyfb byly szcz~sli- nej juz zie1ni, niekt6rc \vyspy tak hri.ndlowe i skrz~
wynl rozcjn1em; folg~ dla odetchnienia upadaj~cego tne, dzisiaj zamarlc po powrocic pod clawne jarzmo; 
pailst\va otomanskiego. W roku 1827, po bitwie pod mniejsza o to, uznanie Grecyi przcz Europ~ bylo 
... Ta,varynem, w kt6rej Francya miala tak s\vietny "ielkiem za\vsze dobrodziejstwe1n, nic1nniej jak al{ten1 
udzial, stanowi~c czolo eskadry angielskiej, w r. 1827 scislej ludzkosci, 
'v ·lawionym t~ bitwfb, nie braklo takze takich, kt6- I zapra\vd~, kiedy w b3j Grccyi, systematycznie na 
rzy to zwyci~ztwo znajdywali plonncm, nie,vczesnem tak ciasnym ogtaniczonej obszarze, obchodzono przed 
a nawet nieszcz~snem. ,, Unto\vard" bylo pami~tne kilk~ micsi~cami 25-letni~ rocznic~ tera.Zniejszego pa
wyrazenie i skarga w parlamencie angielskim, pewne- nowania, posr6d radosci ludnosci praco,vitej, poj~tnej, 
go sla\vncgo m~za stanu. powi~kszonej blizko o million dusz, niepodobna bylo 
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nie uczuc bitwy pod Nawarynem, nie blogoslawic i lla Opatrznosc. Z tylu wojen, tylu niesmiertelnych 
mysli jej, i dzielu, i skutkom. Naleiy si~ to przez zwyci~ztw, z tylu zabranych krajow, nie pozostal 
wzgl~d na post~p kosmopolityczny i przez wzgl~d na Francyi jak tylko jeden trwaly nabytek, jedno po .. 
wymiar sprawiedliwosci sp6lcczncj, kt6rym polityka wi~kszenie ito to, kt6re jej si~ dostalo w nast~pstwie 
zdajc si~ zajmowac. Podo bno tez i Francya, tak slu- wojny najbardziej ludzlci.ej i najliberalniejszej jak~ 
sznie dumna ze swej roli bezinteresownej i ze swe- kiedykolwick prowadzil nar6d wielki. Istotnie, nie 
go wspanialo1nyslnego obstawania przy ostatecznem mozna w~tpic, aby bitwa l)Od Nawarynem i wyprawa 
usamowolnienitt Grecyi, zebrala zt~d korzysci kt6- na More~ nie ulatwily zaboru Algieryi; one przyspo
rych nie szukala, a nawet nie przc,vidy,vala z po- sobily do tego Turko'\'\r, one nasun~ly t~ mysl Fran
CZ=!:tku. Picr,vsz'L z tych korzysci bylo zaj~cie Al- cuzom, a przej~wszy trwog~ ducha muzulmanskie
gieru, kt6rc jcj po ·luzylo clo nabycia tak rozle- go, rozpocz~ly t~ wielk% rewolucy11, kt6ra kiedys 
g{ych posiadlosci i dalo 11ocz~tck panstwu, kt6- wr6ci chrzescianst,vu 1 geniuszowi sztuk najpi~kniej
re leiy za blizko od swej n1etropoli, aby si~ kie- sze klimata Europy, jak to przewidywal blizko trzy 
dy moglo odl~czyc ocl niej. Tak zdajr si~ chcia- wieki temu poeta hiszpanski Herrera. 

CH Z4SZCZ AFRYKANSK.I. 

Niema nloi . bardziej kosn1opolitycznej rodziny, f t6w, jakiemi glowa jego, grzbiet i pokry,vy skrzydlo
na\vct 1ni~dzy O\vadami, jak chrz~ zcze, kt6re spoty- we s~ jakby 'vybrukowane. Ale nie sa1n cbrz~szcz 
kamy nietylko \V calym ~,viccie, ale nadto we wszy- dyamentowy slynie z pi~knosci S\vego przystrojenia; 
stldch trzech iywiolach dawnych filozof6w, bo w po- zal~czona litografia przedstawia inny rodzaj pyszne· 
wietrzu, wodzic i ziemi; cz\varty 1nn imy chc~c nie- go i wielkiego chrz~szcza afrykaf1skiego, kt6remu od~ 
chc~c pozostawic nieznJudnionyu1 1unvet przez te la- powiedniego wielkosci~ i przepychem barw napr6zno ... 
tuwcc, bo IH1 przekor bajecznyn1 ·ahunandrom czyli bysmy w naszej europejsldej familji szukali. Jest to 
ogniozylom, ogicn nic przecl 'ta,via. goscinnego mie- Chelorrhina polyphemus, licz~cy si~ do familii kt6r~ 
szkania dla zadnej iyj~cej i toty. Ale tez procz ognia, dawni entomologo"rie obejmo,vali og6lnem nazwa
jak po,viedziclismy '" Jzej, 'vsz~clzir znajdujemy obfi- niem Goliatides, i ten gatunek znany jui byl dose da
tosc rozuorodnych odmjan chrz~ ... zcz6"W, od olbrzy- "'no zoologom. Pierwsze jego opisanie znajdujemy 
miego, bo okolo \·zcsc call dlngie(To IIerkulesa i nie- "' dziele Burn1ei tra, a opis ten kreslony byl z pi~knie 
wiclc ust~puj~cego Inn 'viclli:osciq, naszego jelonka, zacho,vanych egzemplarzy obojej plci, znajduj~cych 
az do niedojrzanych okicn1 chrz~ zczyli:6w, stano- i~ 'v sla,vnyin zbiorze B~u1ka, l-t6rcgo stanowil jedn~ 
wi~cych shva,vy })Y' na ~tary1n kro,Yiin serzc. ICluk z najwi~k zych ozd6b. l{iedy }lO smierci Banka zbi6r 
przrd 80 laty \Vylnienil juz prze~ xlo 1000 no,vych ga- ten zapisany zostal to\varzyst\vu LiniJeuszo\vemu, 
tunk6\v; dzis zas, 1\.iccly liczni nnturalisci zwidzaj~cy niedh1go cicszouo si~ tan1 t~ pi~kn~ ozdob~h albo
star~ ale tak dlugo 1nalo })rzy~ t~pn~ Afryk~ i now~ 'vien1 6'v "' ·panialy chrz~ ·zcz zostal 'vkr6tcc skra
Ameryk~, a. jc zcze now zt1. u trn.lif!, coraz nowNzcmi dziony. Dzis juzby 1nozna wyJiczyc kilkanascie pi~
odkrycianli wzbogacaj~ na ·zc \viadotno ~ci z zoologii, knych egzcn1plarzy w bogatszych zbiorach curopej-
mozna juzliczyc do 3000 dokladnie OI)i anych rodza- skich publicznych i a1natorskich. ' 
j6W i gatunk6\v tcj \viclkiej rodziny, kt6r~og6lnen1 na- Litografia przed~tawia samca i samic~; pierw zy od
zwanicin chrz~szczowych obj~to. l\1i~dzy nn zemi znucza si~ szczeg6lnie110dobnen1i dorog6wwyrostami 
chrz~ ·zczatui niejeden uderza 11iQkn~ bar\Vf1 woich na glo"ric, ubar,vienie zu ~ ich obu ozdobne. Ojczy
pokry\v sl\rzydlowych i niekiedy cal ego ciala; ale nic zn~ tego chrz~szcze:t jest rzeczpospolita Liberya, na 
nie moze isc w por6,vnanie z cudowncn1i, tfJCZO\venli po- 'vschodnim brzegu Afryki. 
lyskami ws}Janialego stroju chrz~szcza dyamcntowego, Rosliuf1 na kt6rej przedstawione ~ ~ te chrz~szcze 
kt6ry pod moe no powi~kszaj~cem szklem przedsta- jest 1nalpie drzewo, (Adansonia digitata). 
wia przepych ognia i kolor6'v prawdziwych dyamen-
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VVYSOKIE L UBELSKIE. 

Tomasz Swi~cki wydal staroiytn~ Polsk~ w dw6ch 
tomach, Tymoteusz Lipinski i Michal Balinski roz
szerzyli to dzielo do czterech obszernych tom6w, 
a 1nimo to jednak wiele jeszcze miejsc pozostalo za
pomnianych, kt6re niemniej przeto wazn~ odgrywa
ly rol~ w przeszlosci, i o kt6rych nasi bistorycy zna
lezliby :lapewne co powiedziec, gdyby ogrom pracy 
nie tamowal ich najlepszych ch~ci.. Z przekonania 
m6wimy ze obyd,va te dziela s~ dopiero materyalem 
do powstac maj~cego kiedys dokladnego opisu dawnej 
Polski, opisu kt6ry dop6ty nie stanie u kresu swego 
zalozenia, dop6ki kazdy powiat nie znajdzie swego 
historyka, i to nie takiego kt6ryby nie znaj~c go pi
sal o tern co zaslyszal od drugich, lu b co zaczerpn11:l 
z innych opis6w, lecz kt6ryby wzr6sl i wychowal si~ 
w tym powiecie i z kijem w r~ku obszedl wszystkie 
miasta i wioski, obejr~al wszystkie mogily, kopce i 
rozwaliny, pogwarzyl z ludcm o miejscowycb legen
dach, obejrzal sciany SWi1l:tyn i starych gmach6w. 
Z takich pojedynczych prac utworzy si(J kiedys do
kladny opis naszego kraju, jezeli umiej~tna rCdka 
zbierze je i wystawi ten granitowy pomnik przeszlo
sci. Strach pomyslec jak to jeszcze do tego daleko, 
a kazdy dzien zaciera slady praojc6w, a kazda chwila 
przywoluje nowe idee, nowe cele. Pi6ra i ol6wka wo
la przeszlosc, kolei zelaznych, warstat6w, fabryk, 
wt!zeszczy terazniejszosc; kt6rejze sluchac? Zapewne 
tej co glosniej krzyczy. 

Uwagi te podajemy jako wst~p do opisu kt6ry za
mierzalilY przedstawic naszym czytelnikom. 0 ile one 
~~ sluszne, niech sami os~dz11:. Nie ubliiamy bynaj
mniej zaslugom uczonych m~z6w, kt6rzy i tak bardzo 
wiele zrobili z malemi srodkami, bo niepodobien
stwem jest a by dw6cb, trzecb, a chocby i dziesi~ciu 
ludzi podolalo zakresowi pracy jaki pojmujemy i ja
ki jest konieczny,jezeli rna odpowiedziec celowi. Wy
sokie Lubelskie nie znalazlo miejsca ani u Swi~ckie
go, ani u Lipinski ego, a jednakze rzeczy jakie tu przy
toczymy nie b~d~ bez interesu, bo ma!o jest takich 
zak~tk6'v w naszej ziemi, aby nie wi~zaly si~ z niemi 
pami~tki historycznej przeszlosci. Teraz do rzeczy. 

I. 
Wysokie lezy o pi(JC mil od Lublina, o mil~ od mia-

steczka ordynacyi zamojskiej Turobina, w kt6rem 

niegdys, choc kr6tko, ksi11:dz Staszic byl1u·oboszczen1, 
o mil~ od miasteczka Z6lkiewl i, przy goscincu pro
wadz~cym z Lublina przez Szczebrzeszyn do Zaino
scia. 

W Volum. leg. tom I, pag. 728 znale~lismy pod 
rokiem 1382 podpis Tornislaus de Wysokie, a pod 
r. 1436 Dobies taus de Wysokie Castel:Luhlinensis. Kto 
by! Tomisla,v, trudno wicdz iec; Dobieslawa z Sien
ny herbu D~bno znalezlismy w liczbie ]{asztelan6w 
lubelskich. Byl on potem wojewod~ sandomit~rskim 
iz Katurzyny,DymitraBozy dar podskarbiego koron
nego c6rki, mial dwunastu Ryn6vv, z kt6rycl1 jed en, J a
kub, glosny ze spor6w z Gruszczynsldm o biskupstwo 
krakowskie" zostal nare. zcie arcy biskupem gnie
znienskim. Niesiecki wyn1ienia, ze posiadali dobra Bo
hotnic~, Romanow, Chroslin, Olesnic(J, ale o Wyso
kiem nie wspomina. Voltunina legum maj~ jednak za. 
sob~ wi~ksz~ powag~, i na nich opieraj~c si~, uwaza
my Dobieslawa Siennickiego za ph~rwszego ze zna
nych dziedzic6w nowo powstalego miasta, bo wiado
mosci zaczerpni~te z akt kosciola wysockiego m6wi~ 
iZ Wysokie zalozone bylo okolo r. 1360 przez ~u
kasza G6rk~ i przez niego w trzy lata potem, za ze
zwoleniem kr6la Kuzmir~a Wgo, prawem magde
burgsl{iem obdarowane. Wiadomosci tej, jako nieopar
tej na zadnym waznytn dowodzie, nie podajemy za 
rzeczywist~, bo i zk~dby przyszlo rodzinie G6rk6w 
osiedlonej wPoznanskiem, zakladac n1iasteczko w Lu
belskiem. Okolo roku 1414 posiadal Wysokie Ste
fan Bidzinski herbu Janina, m=1z 'vslawiony z dziel 
rycerskich. On wystawil kosci6l i uposazyl go na
daniem, o czem l)rzekonywa erekcya tego~ kosciola. 

Rodzina Bidzinskich szeroko byla rozrodzona w wo
jewodztwie sandomierskiem, (do kt6rego, jak wiado
mo nalezalo p6zniejsze woje,v6dztwo lubelskie do ro
ku 1471). Paprocki, choc nader oszcz~dny w po .. 
chwalach, oddaje zalety trzen1 braciom, Jerzemu, 
Wladyslawowi i Krzysztofowi, z kt6rych ostatni pod·· 
pisal ustawy zjazdu koprzywnickiego w roku 1587. 
Jak dlugo posiadali Bidzinscy Wysokie, nie mozna 
znalezc pewnych dowod6w; zdaje si~ jednak najpra
wdopodobniej, ze do konca pierwszej polowy XVI wie
ku. Potem dostalo si~ Kaszowskim, takze Janinom, 
gdyi ten herb najwi~cej byl upowszechniony w Lu-
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belskiem. Sobiescy, Pszonko"rie, Kielczewscy, Kar
scy, l{aszowscy, Chodelscy, Kolaczko\vscy, Maciejo
wscy, Piaseccy, Podlodowscy, Rzeczyccy, Stoi11scy, 
Suchodolscy, Tarnawscy, z a,vaccy, Zawie1)rzyccy, Ze
rzynscy, \vszystko JaHino,vie, posiadali w Lubelskiem 
obszcrne 'vlosci, daj~c im lub przybieraj~c od nich 
naz,vy. Zt~d po,vstaly osady: Sobiccka-wola, Kiel
czew (ztnienioua p6zniej na Giclcze,v) Chodel, Pia
ski, Suchodoly, Tarnawa, rrarnawka, za,vady, Zawie
przycc, Zyrzyn i t . p. Pszonk(,,v lllOznaby uwazac 
·za· ro7;krze,vicicli J anin·ow 'v Lube1sl\iern. · J eszcze 
przcd ''rladysla'\vCnl Lokietldcn1 razcn1 z Tarlami 
nalezcli do naj1nozniejszych rodzin, n niech~tni ~o

kietko,vi, kt6ry uj~l rz~dy siln~ r~k~, popicrali na
jazd Litvvin6,v, za co \vies ich dzicdziczna ICrzczan6w, 
( dzisi~jszy l{rzczon6w), przyl~czona byla do staro
st\va lubelskicgo. Pozniej przyszli zn6'v do da,vnej 
}Jrzc,vagi i posiadali dobra ICuro,\r, zamek ~owieni

ca, 'vies Kolczkon 1
), wies Babin i t. p. 

l(aszo,vscy posiedli vVysokie po Janinach Bidzin-
skich, zape,vne sposobem spaclku lub dzial6'v faini
lijnych. Za pano\vania Zygmunta Augusta okolo ro
ku 1570 znajdujen1y dziedzicc1n Wysol\iego Piotra 
Kas zou:skieg·o, s~dzicgo zie1nskicgo lubelskiego, sla
"rncgo kanclerza rzeczypospolitcj babinskiej, kt6ry 

· wsp6lnie ze szwagrcm S'\Yoiln, StunisJ:a"ren1 Pszonk~t, 
' powzi~! 1nysl zulozenia tej rzcczypospolitcj, tyle glo
sucj ". o've czasy, a dzis nalczycie nic ocenionej. 

Nicda"rno w jcdn6m powaznen1 czasopis1nic, n16wi~c 
o JauJno.§ci czy li Sf[ dzie puhlicznyJJl, po,viedziano: ze 
takicj jawnosci nie n1ielismy nigdy. Ot6i f'zanowny 
autor zal10111nial zapewne o rplitcj babinskicj, kt6ra 
jest najoczy"ristszyn1 dowodc1n s~clu publicznego. Po
czq,,vszy ocl pano,vania Kazmirza J agiellof1czyka, oby
czajc naroclu zacz~ly bye 'volniqjsze. Cy,vilizacya 
IJrzy\viodla za sob~ nieoddziclnc s'vc towarzyszki, 
111i~kkosc i zbytki. ,n1Jodzicz nic nie robila, ino 'vlo-
sy sobic czesala i trefila, " I)O"'iacla Bielsld, a saino
ch,valstwo, pr6inosc, dtuna, zaj~ly Iniejsce da"·nej su
ro,vosci zasad i czyn6w. 

, .. A patrz jeno na postaw~, po,viada Rej, jezeli 
si~ nic 1nasz czen1u i pogn1iac i podzi,ro,rac. A oto 
on idzic, na\1;icsza\vszy dzhvnych pstrych cbobot6w 
okolo sicbie, na luclzi nie patrzy, ·tylko san1ua si~ po-

1) Zamku !Jowicnicy i 'vsi Irolczkona. nicma tcraz V{ L u
belski6In i nio n1oicmy nawet clojsc do zblizonego tych 

naz'v podobicJ.istwa. S~dzimy 'Yi~c ic Niesiccki po1nylil 
siQ ·w uazwiskach. 

gl~da, cien upatruje, spluwa choc mu nie trzeba, r~
kawice z tej rEJki na kt6rej sygnet zdejmuje, a w dru
giej j~ dzierzy, kaszle, kTz%ka, choc mu si~ nie chce, 
z kamyka na ka1nyk st~pa, kroku strzeie aby go nie 
zmylil, ana pacholki si~ ogl~da, jesli ich niema. 

,Albo zn6w czy moze bye szkodliwsza rzecz, jako 
gdy kto nadobnemi, farbowanemi sJ:6wki, a onfb aniel
sk~ posta'v~ pokrywa prawdEJ swi~t~, a falsz, one
go nieszlachetnika, chce prawd~ uczynic. J eszcze 
to szkoclliwszy nizli on pies, co si~ id~c do ciebie lasi 
a majda ogone1n, a gdy siEJ nie obaczysz, alic on za 
nog~ cap. Bo "rzdy 6w co szczeka jeszcze przestrze .. 
ga, ze wzdy czlek nai1 sobie kija szuka albo sobie 
korda poprawi." 

Podobnc1ni ostremi, z nag~ szczerosci~ wypowie
dziancmi prawd~1ni, na11elniona jest wyborna satyra 
-"'1ikol~ja R~ja: Z!Jwot poczeilvego cztouJieka; a nie
tylko Rcj spostrzegal i IJrostowal 'vady 6wczesnego 
spoleczenstwa. G6rnicki w Dwo1·zaninie, Paprocki 
w Gniezd z'e cnoty i w Herhac!t 1'lJCe1'siloa, Piasecki 
w Rocznikach, Grochowski i Klono,vicz \V poezyach 
z 'viclk~ smialosch!, jak m6wi przyslo\vie, bryzgali 
1)rawd~ ~ oczy. 

l{iedy poeci i historycy dzielan1i s'vetni staraj~ si~ 
wply\vac na popraw~ obyczaj6w, niekt6rzy swiatli i 
przezorni obywatelc SI}Ostrzegaj%, zc niedosc jest je
szczc tych nauk i Ilrzcstr6g druko,vanych, ze llotrze
ba s~du opinii publicznej, aby zakorzcnione nalogi . , 
popraw1c. 

A nalogi te s~ wazne i w skutlrach szkodlivve. Sa
nlochwalstlvo, zarozlunialosc, "rspinanie si~ na naj
wyz zc w l{raju godnosci, raZ~ najpowszechniE~j . Sa
Inoch,valca 'vszystkich poniza, a o S\voich zn.slugach 
tysi~cznc brednie prawi. Zarozmnialec o wszystkie1n 
s~dzi i wyrokuje, kandydat do urz~d6w p11ic si~ w g6-
r~, nic l)rzcbierajftC 'v srodkach. Satyra nie l110ie 'vszy- . 
stkich 'vytykac, bo pra,vda wyrazna sci~ga oburzenie, 
potrzeba "'i~c 'Yymy~lec cos posrednicz~ccgo rni~tlzy 
satyr~ i zarten1. 

Stanishtw Pszonka, dziedzic Babina 'v bubelskiem, 
radzqc o ten1 ze swohn szwagrern, Piotren1 l{aszo\v
skiln, 'vpadaj~ na szcz~sliw~ n1ysl utworzenia zar
tobli"rcj instytucyi, kt6raby naslacluj~c organizacy~ 
rplitcj po1ski6j, w smicsznosc obracala 'vacly szkodlhve 
spolcczcnst,vu. Naz,visko wsi dziedzicznej Pszonki, 
Babin, silnic do11omaga ich zamiaro1n. Babin, babie
niec, babie kolo, oznaczaj~ babie zebraniu, babie ra
dy, po,vstaje "~i~c rplita babinska. 

I 1nyslalby kto ic ci chYnj mEJzo,vie, pory"rajf!,cy·. ·iEJ 
na rzccz tak smial~, s~ znako1nity1ni dostojnikami 

• 
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kraju; bynajmniej, i Pszonka i l(aszowski s~ tylko s~- cow. Kto o religii bez powagi stosownej, nicprzyzwoi
dziami ziemskiemi lubelskiemi, jedyna ich tarcza cie przy stole lub zabawic odezwal si~ z niewczesn~ 
i zaslona poparcie opinii publicznej. Pszonka przyj- gorliwosci~, tego nazywano lraznodziej~ babh1sl{im 
muje dobrowolnie urz~d burgrabiego, to Jest rz~dzcy lub inkwizytorem." 
no,vo utworzouej rplitej, a Kaszowski kanclerza, i pi- Z pocz<btku nas1niewano si~ z tcj zaimprozowanej 
sz~ organizacyt1 tej instytucyi, i oglaszaj~ zjazdy do rplitej, ale gdy z pierwszych no1ninacyj IJoznano roz
stolicy rplitej, do Babina. Rozglos o tej nowej, llO- .legly eel tej zabawki, z zapale1n si~ jej chwycono. 
zytecznej zabawce rozchodzi Si(J po calym kraju, Zaslugiwali na to zaufanie m~drzy l)rawoda"rcy no
jedni s~ ciekawi ustaw, inni pierwszych krok6w wego panstwa; obrady odbywaly si~ z wszclk~ powa-
mlodej rplitej, i dworzec Pszonki zaledwie moze po- g~, a czlonkowie rz~du 1nicli tak~ bieglosc w rozpo
miescic uczestnik6w pierwszego zjazdu. znawaniu. \Vad i smiesznosci r6znych os6 b, ze kazda 

Ustawy tego zartoblhvego panstwa nie doszly do ich nominacya og6lny poklask zyskiwala. Strzezono 
naszych czas6w. Wszystko co wiemy o niem 11ocho- przytem najsilniej, aby ob1n6wcy, nie szanuj~cy cu
dzi z protok6l6w posiedzen, kt6re Felicyan Biernacki, dzej slawy, szydercy, potwarcy, oraz ludzie zlej opi
czlonek Towarzystwa Przyjaci6l Nauk, przywi6zl zc uii, nie mieli przyst~pu do granic panstwa, co takze 
Sz,vecyi i oddal do biblioteki pula"rskiej, jak r6wniez bardzo wiele na powodzenic gl6wnego celu 'vplyn~la. 
z Rocznik6w Sarnickiego. Ksi~dz arcybiskup gnie- Jan Kochanowski, Rej, Trzecieski, Paprocki, S(Jp, 
z nienski, Ignacy Krasicki, m6vri~c o Babinie powiada (Szarzynski) wkr6tce stan~li w liczbie urz~dnik6w 

Tu Pszonka, dobrej mysli chc~c bye sprawc~, 
No,vego pat'1stwa zostal prawodawc~, 
I tak za slawnym id~c przcwodnikiem, 
Kto glupstwo zrobU-zostal urz~dnikiem. 
Gdyby tych indzi6j uzywano wzgl~d6,v, 
Bylby niezmierny nacisk do urz~d6w. 

Te kilka wierszy bardzo dobrze maluj~ eel zapro
wadzonej przez Pszonk~ i Kaszowskiego instytucyi. 
Ksi~dz Szaniawski, w rozprawie o rplitej babinskiej, 
czytanej na publicznem ·posiedzeniu Towarzystwa 
Przyjaci6l Nauk dnia 15 stycznia 1818 r. powiada: 

,Przy rozdawaniu urz~d6w postrzegano pilnie vva
dy os6b i przesady post~powania, przeciwne przymio
tom jakich pe'\V11J urz~d w kraju rzeczywiscie wyma
ga. Dawano na pismie patent, przywilej czyli uroczy
ste na urz~d mianowanie, z I>iecz~ci~ na laku i wszel
kiemi formalnosciami. Jezeli kto rozprawial wiele 
o rzeczach wyzszych i niestosownych dla niego, czy
niono go natychrniast arcybiskupem albo jedny1n 
z '\vielkich pan6w (z senatoro,v). Gdy ktory 'vyn16wil 
si~ zanadto, rzecz niepodobn~ do uwierzenia l)OWie
dzial, nazwany byl m6,vc~ albo kanclerzem babin
skim. J{to przyzna\\ral sobie 'viele, chlubil si§ z od
wagi i tn~ztwa, o rzeczach 'vojeunych nie w swoiln 
czasie i miejscu rozszerzal si~ nad miar(J, 1nianowano 
go betmanem albo rycerzem paso,vanym. lVI6wi~cy 

, roz,vlekle~ z zapalem, nie chroni~cy si(J slow klamli
wych o sokolacb, psach, koniach i innych zwierz(Jtach 
i r6znych gatunkach gospodarstwa, uznani byli na 
ptasznik6w, lowczycb, koniuszych, lub na wz6r wiel
korzftdzc6w krakowskich za babi~skich 'vielkorz~dz-

rplitej, i nie uplyn~lo lat kilka, a n1alo kto byl w du
cho,vienstwie, w senacie i przy dworze krolewskim, 
kt6ryby na jaki urz~d miano,vanym nie zostat 

J ezeli ktos z no1ninowanych nie bylna posiedzeniu 
rz~du babinsl{iego, albo uznano zc b~dzie krzywo pa
trzyl na nominacyf!:, 'vysylano z grona urz~dnikow 
najdostojniejsze osoby, aby mu publicznir. i uroczy
scie dyplom dor§czyly; rad wi~c lub nie rad, musial 
zaszczyt przyj~c, bo ch<;>cby i nie przyj~l, to tytul na
dany m.u przez rplit~ zawszeby przy nim pozostal. 
Rozs~dni z ch~ci~ nadane urz(Jdy przyjmo,vali, a nie
jedni poczytywali nawet za zaszczyt uczestnictwo 
w towarzystwie babinskien1. 

Zalowac nalezy ze pier,vsze protok6ly posi edzen 
rplitej zagin~ly. Te o kt6rych wspominalisrny iz 'vy
szukane zostaly w Szwecyi, poczynaj~ si~ od r. 1601 
i doprowadzone s~ do r. 1677; ale ani wyb6r os6b, ani 
nominacye nie odznaczaj~ si~ szczcg6lnym dowcipem. 
Nieoszacowanej wartosci bylyby protok6ly od pocz~
tk6w zalozenia rplitej babiuskiej do r. 1601, redago
wane 1)rzez Stanislawa Pszonk~ i Kaszowskiego. Za
kres ich dzialan nie ograniczal si~ na wojew6dztwie, 
ale obejn:o,val kraj caly, si~gaj~c najwyzszych w kra
ju dostojnik6w. Jan Zamojski, hetman i kanclerz wiel
ki koronny, przewag~ rozumu i zdolnosci od pocz~tku 
swego zawodu })Ublicznego "rywicral wiclki wplyw 
na rz~dy Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, byl 
ich przyjaciclein, domownikiem i doradzc~, zyskal wi(Jc 
tytul tottaufac babinski i bynajmniej sit} o to nie 
obrazit Zyg1nunt August na sejmie lubelskim zapy
tal Si(J Pszonki, dlaczego sobie do swej rplitej kr6la 
nie obior~. Burgrabia babi:6.ski odpowiedzial smialo: 
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,,Niech B6g nie dopuszcza, abysmy za zycia W. K. M. 
o innym kr6lu myslec mieli." Rozs~dny kr6l przyj~l 
t~ delikatn~ nominacy~ beznajmniejszej urazy, i obra
caj'!C si~ pote1n do l{aszowsldego, rzekl: 

--- -~ jakze dawne ,jest to wasze pans two? 
- Dawniejsze, odpowiedzial wymowny kanclerz, 

anizeli greckie i perskie, bo jeszcze Dawid kr61 izra
elski powiedzial: ,.,/{aidy czlozviek klamca" a to jest 
zasada i istota naszej rplitej 1). 

Rozszerzylisn1y si~ nadprzedmiotem nie wchodz~
cym w nasze zalozenie, a to dla wykazania zaslug 
Kaszowskiego i Pszonl{i, kt6rzy lekcewai~c przykro
~ci jal{ie ich spotkac mogly, dla dobra powszechnego 
posun~li si~ az do ja,vnej i w czyn zamienionej satyry. 
Kiedys rozpisze1ny si~ jeszcze o samej rplitej babiil
skicj, godnej gl~bszych study6w, a teraz wracamy do 
1·zeczy. 

Piotr l{aszowski Inial zon~ Ann~ Zawadzk~ Swia
topelk6wn~, a z niej dw6ch syn6w i pi~c c6rek, kt6re 
rych~o i dobrze 'vydal za m~i. J(atarzyna wyszla za 
Samuela ~aszcza z Obrowca., straznika koronnego, 
chor~zego podolskiego, m~za wielkich zaslug wojsko
wych, kt6ry umieraj~c w roku 1649 w Krakowie, tego 
tylko zalowul, ze na l6zku nie w b itwie umieral 2

), 

Elzbieta za J ozefa Podniesinskiego, Krystyna za Ale
ksandra Eaganowskiego z ;Eaganowic herbu Nowina, 
Katarzyna za Stefana Gostynskiego her. Jastrz~biec, 
Anna za Samuela Polanowskiego her. Pob6g, rotmi
strza, kt6ry dwa razy byl 'v niewoli tatarskiej 3

). 

S yn sta.rszy ·w a claw byl s~dzi~ ziemskitn belzkim, 
a n1lodszy Jan pods to lim h1kowsldm. 

Brat Piotra, ~ul{asz, daleko n1lodszy od niego, slu
z~c wojskowo dlugi czas, nie upon1inal si~ o rozdzial 
maj~tku, i dopiero w r. 1597 dwaj bracia podzielili si~ 
Wysokiem w ten spos6b, ze Piotr, jako starszy, wzi~l 
pol ow~ miasteczka z zamkiem i wsi~ Slupeczne, a ~u
kasz drug~ polow~ 1niasteczka i Nowy-dw6r ze wsi~ 
Dragany. Ten san1 ~ukasz mial za sob~ Katru.~zyn~ 
Drohojowsk~. Siostry ich wyszly jedna za Stanisla
wa Kazmirza Bieniewskiego, wojewod~ czerniehow
sl{iego, a druga za Mikolaja Cetnera, i obydwie po
sag sw6j w gotowiznie od braci otrzymaly. 

1) Akta kosciola 'vysockiego. 
2) Potocki Centur. fol. 206. Niesiecki mi~dzy innemi 

rzeczami przytacza, ze ~aszcz byl pierwszym wynalazc~ 
strzyzenia wysoko czupryny. 

3) Z tych samych Polanowskich byl 6w dzielny rycerz, 
.Aleksander Polanowski, stolnik koronny, pulkownik wojsk 
rplitej, lrt6ry na elekcyi w roku 1668 za kandydata do 
t ronu by I podany. 

Syn Piotra, Waclaw, zeni~c si~ po trzykroc 1° z Char
l~sk~, 2° z Rzeczyck~, 3° z Gorajsk~, przeni6sl si~ 
w Belzkie, a Wysokic posiadl Jan, ozeniony z Kurce
wicz6wn~. 0 dzieciach ~ukasza nie mamy zadnej 
wiadomosci. 

R6d Kaszowskich niedrugo posiadal W ysokie, bo 
okolo roku 1645 znajdujemy je juz w r~kach Lubie
nieckicb, a mianowicie w posiadaniu Stanislawa Lu
bienieckiego, aryanina, autora 1 u Historyi reformacyi 
w Polsce; 2° Polski umier.aj~cej; 39 Widowiskakomet, 
dziel niezmiernej teraz rzadkosci. Wysokie, b~d~c 
wlasnosci~ jednego z najgorliwszych wyznawc6w arya
nizmu, stalo si~ ogniskie1n zjazd6w i narad, maj~cycn 
na celu orlwr6cenie groz~cej temu wyznanitt kl~ski. 
Do tego czasu odnosz~ si~ r6zne podania miejscowe. 
Lud utrzymuje, ze pod cal~ g6r~ zamkow~ znajduj~ 
si~ podziemne lochy, napelnione dzialami i kulami, 
ze gdy raz zrobil si~ otw6r do tych loch6w i spu
szczono w nie czlowieka na linie, to on widzial wy
raznie kilka dzial, ale gdy dla nieznosnego powie
trza swiatlo nie chcialo si~ palic, Jnusial wracac; ze 
w chv;ili ust~pienia aryan z Wysokiego, zamek za-· 
padl si~, ze aryanie, opuszczaj~c domy, topili w sta
wach, sadzawkach w studniach r6znc bogate sprz~ty 
a nawet i pienit1dze w barylkach, tnysl~c ze gdy wr6-
c~ do kraju, to i wlasnosc swoj~ odzyskaj~. Ten osta
tni szczeg6l potwierdza zclarzenie, kt6rego sami byli
smy swiadkami. Gdy w Nowym-dwoxze przebierano 
studni~, w blocie wyrzucanym ze srodka znalazl ro
botnik kilka podw6jnych dukat6w. Na rozglos o tern 
zdarzeniu wyl\:radano w nocy bloto do dom6w, szu
kano zlota i, jak wiesc niesie, wiele go znajdo\vano. 
Widzielismy par~ sztuk tych dukat6w, pochodzily 
z pocz~tk6w panowania J ana Kazmirza. Mieszkaj~c lat 
kilka w Wysokiem, chcielismy koniecznie dokopac si~ 
do o\tvych gloszonych podziemi zamkowych, ale usilo
wania nasze nie mialy poparcia ze strony wlasciciela 
tych d6br; a ciekawyto bylby szczegol, znalezc te 
aryanskie dziala i kule, fakt ten m6wilby wyraznie, 
ze przeciez one przeciwko komus musialy bye przy
gotowywane. 

Stanis~a'v Lubieniecki w roku 1663 opuscil Jrraj 
z dwiema c6rkami i osiadl w Hamburgu, staraj~c si~ 
usilnje o wyjednanie wsp6lczucia i protckcyi ella ary
an polskich. Nie spelnily si~ jednakze najgor~tsze jego 
zyczenia i, jak pisze Niesiecki, w roku 1675 trucizn~ 
zgladzony ze swiata zostal. 

Od Lubienieckich nabyl obydwie polowy Wysokie
go Wawrzyniec Widlica Domaszewski her.. Nieczu
ja i zostawil synom swoim, Kazmirzowi i Jakubowi 
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Domaszewskim. Kazmirz, ozeniwszy sit} z Maryan
n~ Zolkiewsk~, po zmarlym Eliaszu Z6lkiewskim rot-: 
mistrzu pozos tal~ wdow~ , wzi~l po niej w posagu 
W 6lk~-z6lkie,vsk~ i Poperczyn, i te bratu swemu, cho
r~zemu lukowskiemu, puscil, a cale Wysokie przy 
sobie zatrzymal. Ten Kazmirz byl starost~ lukow
skim, poslem na sejm w roku 1678, kommissarzem 
do uznania pretensyj kurfirszta brandeburgskiego, 
kasztelanem sanockim i kommissarzem do sprawdze
nia krzywd od W ~gier poniesionych; tnusial wi~c 
bye czlowiekiem obrotnym i w sprawach rplitej bie
glym. Rzecz dziwna, ze wszyscy trzej jego syno,vie 
obrali sobie powolanie zakonu. Bernard zostal jezui
t~, brat jego, niewiadomego imienia, karmelit~ bosym, 
a drugi brat reformatem. Nie mozna przypuscic aby 
szczeg6lniejszy jakis wypadek nie wplyn~l na to po
stanowienie trzech braci. 

Gdy za czas6w Jana lll rodzina Jablonowskicb 
zacz~la rozszerzac Si'J na Rusi, dobra Wysokie nabyl 
od Domaszewskich Stanislaw Jablonowski, kasztelan 
krako"rski i hetman w. k. Rodzina Jablonowskicb 

. ' 
pomimo bardzo daleko si~gaj~cej genealogii 1), nie 
miala znaczenia w rplitej. Ojciec Stanislawa byl tyl
ko miecznikie1n w. k., a i syn O\Vi z pocz~tku nie naj
ponlyslniej si~ wiodlo; dopiero gdy poj~l za zon~ Ma
ryann~ Kazanowsk~, c6rk'J Aleksandra Kazanowskie
go z Potocl{iej urodz on~ 2) przyszlosc jego zacz«Bla 
si~ poprawiac. Po Stefanie Czarnieckim otrzymal 
wojew6dztwo ruskie, a potem za czyny rycerskie zo
stal hetmanem w. k. i wostatku kasztelanem krako
'vskim. Umarl r. 1702. 

Po ojcu wzi~l Wysokie Jan Stanislaw, takze wo
je\voda ruski, autor Historyi Ob1~azu Panny Ma1·yi 

okalskiej, oraz dziela nosz~cego tytul Skruput 
hez sk1~upulu. Maj~c za sob~ Joann~ de Bethune 
. ' SI.ostrzenic~ kr6lo,vej Maryi Kazmiry, stale przy-

WI~zany byl do rodzi ny Sobieskicb i to spowodowal'o 
ze wpl~tany w intryg~ mlodych kr6lewicz6w przeci'v 
Augustowi II, cztery lata w zamku Konigstein w Sa-

1
) Tabulae J ablonovianae, Amsteloda1ni anno 17 43. 
~) Rodzice Maryanny Kazanowskiej mieszkali w ma

j~tku swym Fradze. W czasie niespodziewanego napadu 
Tatar6,,r, matka schronila si~ do zamku w Podkamieniu 

. ' zo ta\VIWSZY ·wypadkiem cork~. Ojciec, do·wiedzia,vszy si~ 
o tern, oglosil, ze temu odda t~ c6rk~ za zon~, kto j~ ura
tuje. Znalazl si~ taki odwazny dworzanin, kt6ry przedarl 
si~ do Fragi i dziecko ukryte odni6sl rodzicom, ale przy
rzeczenie nie zostalo spelnione. J aka pi~kna tresc do dra
matu. 

ksonii przep~dzil, gdzie przetlumaczyl Telemaka 
i zebral wiele przysl6w, kt6re w r~kopismie zostawil. 
Opr6cz wyiej wymienionych napisal i wydal: Trakta
cik o Opatrznosci Bozkiej, Zabawa Chrzescianska 
albo Zywot Zbawienny Jezusa Chrystusa, wierszami 
modlitw 4 7 na }lost Wielki i t. p. U1narl roku 1731, 
zostawiwszy trzech syn6w, Stanislaw a, Kajetana i Dy
mitra, oraz trzy c6rki. 

Jablonowscy, urodzeni z matki l~rancuzki, call{iem 
tez w cudzoziemc6w si~ przestroili. W ychowali Si'J za 
granic~, zaslugiwali si~ po obcych dworach i tylko 
dla honoru domu Stanislaw zostal wojewod~ braclaw
skim, ale za to dostojenstw zagranicznych ruicli bez 
liku. Najprz6d Stanislaw zostal ksi~ciem Sgo pan
stwa rzymskiego dnia 2 czerwca 17 44 roku, a w trzy 
miesi~ce potem i bratjego, JanKajetan, kt6ryopr6cz 
tego byl jeszcze grandem hiszpanskim, feldlnarszal
kiem wojsk cesarskich, kawalere1n order6w zlotego 
runa i Sgo Huberta. Stanisla\v posiadal dobra na 
Wolyniu i starostwo bialocerkie,vskie, a Jan Kajetan 
dziedziczyl mi~dzy innemi Wysokie i podni6sl je do 
godnosci hrabstwa. Dyplom ten brzmi jak nast~puje: 
,Jan Kajetan na ksi'Jztwach ostrogsl{ie1n i berez
do,vskiem z Prus6w ksi~z~ Jablonowski, hrabia na 
Siemiatyczacb, Maryampolu, Jezopolu, Strzeliskach, 
Pruskuniewie, Zabotynie, Wilii i Wysokiem, l{awaler 
orderu zlotego runa, postanawiam i miec chc~, aby 
jak dwie pierwsze maj'Jtnosci tytul ksi~ztwa, tak o 'm 
ostatnich tytul hrabstwa nosily. , 

Akt ten datowany roku 1755. 
Obyd,va Jablonowscy, a szczeg6lniej Jan Kajetan, 

odznaczali si~ du1n~, pr6znosci~ i lckcewazeniern dru
gicb, a jak oni przybrani z francuzka nie lubili kraju 
z kt6rego czerpa.Ii bogact,va, tak wzaje1nnie nie 1nieli 
zadnego u wsp6lobywateli uwazania. 

0 ile grand hiszpaitski a polski wojewoda braclaw
ski byl nielubiany, o tyle zona jego, Anna z ksi~z~t 
Sapieh6w, kobieta swiatla i z najlepszymsercem, byla 
czczon~ powszechnie. Po smierci m~za obj~la sama 
zarz~d obszernych jego maj~tk6,v, a jak rz~dzila 
swiadcz~ liczne nadania wloscianom, uwalniaj~ce ich, 
od uci~zli,vych daremszczyzn i polepszaj~ce ich los. 
Czynna, rozsqdna, sama we wszystko wgl~dala, pisa
la i oglaszala drukiem instrukcye dlarz~dzc6w i eko
nom6w d6br swoich, \vkt6rychnajatu .. owiej przestrze
gala, aby wloscianom zadnej krzywdy nie czyniono. 
Ignacy Krasicki, jad~c przez Wysokie, takie dal swia
dectwo rz~dom ksi'Jznej: 

W szystkim chlopom, mieszczanom tego losu zycz~, 
Jaki maj% Wysokie, Kock i Siemiatycze. 
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· A zn6w pod Sieniaw~, gdzie sama ksi~zna mi-e 
szkala, tak si~ wyraza: 

Gdzie pani, a nie modna, z zgorszeniem Warszawy, 
Zarniast gotowaln1anej przyjemnej zabawy, 
Poc1l~ si~ prac~ bawi, smie myslec o roli 
I 'v posr6cl swoich chl:op6w bardziej mieszkac woli, 

Niz blyszczec w wielkim swiecie. 

Trudno o lepsz~ i delikatniejsz~ pochwal~. 
Za rz~d6w ksi~znej Anny uporz~dkowalo si~ ·wyso-

lde. Wloscianie poprawili sw6j byt, wsie zapelnily si~ 
nowemi budowlami, n i stary za.mek przybral inn~ 
postac; bo takie to s~ skutki dobrych i sprawiedli
dliwych rz~d6w. Z prawdziwym tez zalem dowiedzia
no si~ w r. 1803, ze ksi~zna darowala dobra Macie
jo,vi J ablonowskiemu,!ksi§ciu na Nizniowie, Boguszy
nie i Krzywinie, synowi Antoni ego Barnaby J ablonow
skiego, I)Ulkownika 'vojsk hussarskicb, cbociaz gdy 
ksif!z~ lVlaciej objf!l dobra, przekonano si~ ze zasady 
rz~d6w ksi~zuej Anny nie z1nienily si~. Mamy pod 
r~k~ dokument z dnia 1 lipca 1806, z wlasnor~cznym 
podpisem ksi~cia, moe~ kt6rego opuscil 'vloscianom 
przeszlo 3000 dni p ai1szczyzny, uwolnil ich od uci~
zliwych darems.zczyzn i postanowil ie za najern kazdy 
wloscianin nie moze bye uzytym w ci~gu roku wi§cej 
nad dni 21. 

Kosci6l, wystfl\Viony wroku 1414 przez Bidzinskie
go, konsekrowanyprzezWojciecha Jastrz~bca, bisku
pa krakowskiego, zgorzal za rz~d6w ksi§znej Anny, 
kt6ra zaraz zaj~la si ~ 'vystawieniem nowego, muro
wanego. Ksi~zca Maciej konczyl rozpocz~t~ budow§, 
ale ze,jak. wszyscy Jab1onowscy, byl 'vielkim zwolen
nil\iem cudzoziemszczyzny, "ri~c kosci6l urz~dzil 
w nowym, nieznanym dot~cl sposobie. Oltarz umiescil 
na srodku kosciola, a za oltarzem i z obyd,v6ch jego 
bok6\v da1 siedzenia ella os6b znakomitszych; resztEd 
zas kosciola zostawil dla gn1inu. Ukonczenie koscio
la przypadlo w cbwili przyl~czenia cz~sci Galicyi do 
ksi~ztwa warszawskiego. · 

Ksi~z~ Maciej, zacny, spra\viedliwy, goscinny, ale 
wychowany z cudzozien1ska, z wszelkien1i narowami 
mi~kkosci, wybrany zostal prefekte1n . departamentu 
lubelskiego, jedynie dla pogodzenia stron niech~t
nych byle1nu rz~dowi centralnemu, na czele kt~rego 
stal: n1lody w6wczas i odznaczaj~cy si~ wielkiemi 
przymiotan1i rozumu i serca Stanislaw ordynat hr. 
Zamojski. Glosn~ byla powszechnie owa niefortunna 
'(lrzygoda, gdy prefekt, witaj~cy wchodz~ce wojska, 

' spadl z konia, ale za to nikt nie m6gl uj~c goscinno-
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sci jak~ odznaczalo si~ Wysokie. 0 dwie mile od 
Wysokiego, w Bychawie, mieszkali hr. Scypionowie. 
Sarna hrabina, inloda, przystojna, zywa, lubila zabaw]' 
i ch~tnie je dzielila. Ksi~z~ Maciej, przewodnicz~~y 
departamentowi, a przytem zapalony wielbiciel ga
lanteryi zachodniej, nie byl takze od tego; ztf}:d CZEJ
ste stosunki Bychawy z Wysokiem. Jezeli jednego 
tygodnia byl bal 'v Wysokiem, to z pewnoscif!: na dru
gi tydzien p~dzono do .Bycha.wy. Fortuna ksi§cia Ma
cieja cierpiala, na tern, ale nie upadla zupelnie; Scy
pionowie zrujnowali si~ do szcz~tu, tak dalece ze je
d en z 6wczesnych, znanych z dowcipu obywateli po
wiedzial: 

Dw6ch Scypion6w zasluzylo na slaw~, 
Jeden zburzyl Kartagin~-a drugi Byohaw~. 

W podeszlym wieku ksi~zEd Maciej, widz~c ze for
tuna coraz bardziej maleje, oddaJ: Wysokie synowi 
swemu, Ludwikowi, ambasadorowi austryackiemu przy 
jednem z panstw niemieckich, a sam przeni6sl si~ na 
mieszkanie do Wiednia. Ksi~zEJ Ludwik, zaj§ty dyplo
macy~, niemial czasu myslec o Wysol{iem, i jak tylko 
syn jego l{arol ·doszedl do lat, oddal mu dziedzictwo 
Wysokiego, kt6rego bypoteka byla juz dobrze obci~
zon~. Za czaso'v w kt6rych stary palac stal pr6zny, 
zapuszczono ogien, i dworzec Domaszewskich, wysta
wiony jak wiesc niesie na miejscu zapadni~tego zam-· 
ku, stal si~ pastw~ plomieni. 

Mlody ksi~z~ Karol rz~clzil jeszcze jakis czas Wy
sokiem, przy pon1ocy starego slugi domu Jablonow
skicb, Gorclaszewskiego i plenipotenta Zaniewicza; 
ale widz~c ze nieda sobie rady z wierzycielami, naj
prz6d wypuscil Wysokie 'v dzierzaw§ kupcowi z Kaz
mirza, ~fajerowi Wolfowi Feuersteint a potem \V ro
ku 1839 sprzedal je Kajetanowi hr. Karnickiemu, 
szan1belanowi dworu cesarsko- austryackiego. Wi
dac ze napisano bylo w ksi~dze I;rzeznaczen, n.by 
Wysolde dziedziczyl dygnitarz austryacki. 

Z ostatnicb czas6w nie mamy nic do powieclzenia 
o Wysokien1, bo rz~dy ostatnich dziedzic6\v, nie mie
szkaj~cych w Wysokiem i pobieraj~cych tylko skru
pulatnie intrat~, niczem waznem nie odznaczyly si~; 
ale ze wspon1nielisn1y o starym sludze domu J ablonow
skich, Gordaszewskim, wi§C powiemy jeszcze o nim 
slow kiika. 

Poznalismy go podeszlym juz starce1n, lecz slysz'lc 
wiele o jego prawclziwie stoickich cnotacb, ze czci~ 
zblizalismy si§ do niego. Od mlodosci sluzyl ksi~z~
tom J ablonowskim, i choc na starosc otrzymal od 
nich laskaw~ pensy~, dobrowolnie zamieszkal mi~dzy 
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staremi dziadami koscielnemi 'v miejscowym szpitalu 
i tam umart Posiadaj~c nieograniczone zaufanie 
ksi~z~t, nic nie zebral, nic nie oszcz~dzil, zyj~c z dnia 
na dzien groszem zapracowanym. Wierzyl w prze
znaczenie i scisle si~ do swej zasady stosowal. Kie
dy raz okradli go zlodzieje i radzono n1u aby swie
zynl sladem \Vyslal za niemi pogon, odpO\Viedzial: 
, Dac i~ pok6j, tak B6g chcial ieby mnie okradzio
no." Ozdobil Wysokie sliczn~ statu~ karuienn~ Bo
garodzicy, postawion~ przy gosch1cu lubelskim. Gdy 
spostrzegl zc kamieniarz na jednym z kamieni wyryl 
jego nazwisko, zgniewal si~ niezmiernie i kazal ka
mien odmienic, m6wi~c: ,Swiat powinien 'vicdziec kie
dy ten pomnik wystawiony, ale kto go st[nvial, to niech 
tylko Bogu b~dzie wiadomo." Wychowal d\v6ch sy
n6w, Franciszka i Zygmunta, znanych z dowcipu i nan
ki. Gdy Ludwik-Filip myslal o obwarowaniu Pary
za, Zygmunt, biegly inzenier, podal mu plan obwaro
wania, za kt6ry otrzymal wlasnor~czne kr6lewskie po
dzi~ko,vanie. Choc w wieku podeszlym oddalony od 
syn6w i zosta\viony sam sobie, nie narzekal na to, 
m6wi~c za,vsze: , Tak Bog chcial," i z tym \vyrazem 
religijnej rezygnacyi skonczyl dni swoje. Radziby
smy a by z post~powania jego wszyscy tak zwani offi
cyalisci prywatni czerpali przyklad, ~c uczciwosci~ 
i prawem post~powaniem zjednaj~ solje szacunek 
u ludzi i n1ilosc u Boga. 

rr_ 
W aktach kosciola \V Wysokiem znalezlismy ksi~

g~ in folio 'v sk6r~ oprawn~, 'v kt6rej przeszlo od 
dw6ch wiek6w proboszcze tameczni zapisy\vali sta
rannie n1iejsco\ve i krajowe zdarzenia. S. p. ksi~dz 
kanonik l(rasusl{i wielk~ wag~ przywi~zy,val do tej 
ksi~gi i tylko u siebie dozwalal j~ przegl~dac. Wy
pisujenly 'vi~c z nh~j jeszcze niekt6re szczeg6ly od
nosz~cc si~ do Wysokiego. 

Wspomnic1is1ny wyzej ze Wysol{ie by~o miastem, 
i zapewne jednem z "ri~kszych, skoro rz~dzilo si~ 
prawem magdeburgskiem. 

W dziale Piotra i ~ukaszaKaszowskich, kt6ry cal
kov.icie zuajduie si~ w tej ksi~dze, czyta1ny: 

,,Ratnsz i rz~d wszelaki 'N miescie nalezec jednako 
ma do ich-mosc pan6w, a terazniejszem pis ani em wa
ruj~, ze od srodoposcia kazdy z ich-mosc pan6,v, z mie
szczany s'vemi, rajcy na urz~d radziecki obierac ma
j~. Takze micszczanie po jednemu z }{a.~dej dzielnice 
obierac n1aj~ w6jta z alternat~ i przysi~zniki poda
wac maj~ , kt6rzy jednego roku z jednej dzielnice, 
a drugiego roku z drugiej dzielnice urz~d sw6j od-

Ksn~oA SwiATA Cz. I. R. vm. 

prawowac maj~. Owo zgola urz~dowi przysi~glemu 
wszyscy mieszczanie gwoli posluszni bye maj~, we
die porz~dku magdeburgskiego, s~dy swe i inne po
winnosci swe, tak w uczynieniu sprawiedli,vosci i in
nych nalez~cych sprawach odprawowac maj~, a gdzie
by wi~c tak co zatrudnionego bylo, zeby tego urz~d 
potrafic nie m6gl, albo tez kt6ry z mieszczan dla upo
ru byl nieposluszny, tedy naznaezywszy czas, sami 
panowie albo namiestnicy ich do gromady zjechac 
n1aj~ i tam wcdle namowy zobop6lnej s~dy odpra\vic, 
przychylaj~c si~ do prawa ich magdeburgskicgo." 

Mieszczanie nic robili zadnych powinnosci, lecz ty 1-
ko oplacali czynsz, jak to okazuje si~ z tcgoi dziaht, 
w kt6rym powiedziano: 

,,Mieszczany o bydw6cb dzielnic z pulanko\v czyusz 
p~acic maj~, a zadnej robocizny." 

Dopiero gdy skutl\iem pozaru i kl~sk zadanych 
w czasie wojen ze Szwedami i J{ozakami, nlieszcza
nie podupadli, sa1ni prosili dziedzic6w o zamienie
nic czynszu. na pewn~ ilosc robocizny. 

1\'Iiasteczko Wysokie, zupclnie podupad!e, w r.1822 
z 1nocy rozporz~dzen rz~dowych, zamienionc zosta
lo na o ad~. 

W ksi~dze o kt6r6j wyzej m6wilismy, w inwentarzu 
z r. 1663 nast~puj~ca jest wz1nianka: 

,,Droga od 1nia 'ta "\Vprost przez g6r~ do Tarnawki 
wtedy uczyniona, kiedy kr6l jegomosc ci~gn~~ z woj
sldem pocl Zbarai. " 

Podanie zas n1iejs co we dodaje, ze Jan Kazmirz 
stan~l w zamku u 6wczesnych dziedzic6,v, Lubienie
ckicb, ze 1nial dac 'vojsku calodniow y od!)Oczynek, 
ale 'v skutek 'viesci odebranych z pod Zbaraza, JJrze
nocowawszy tylko poszedl dalcj. 

Opo,viadano nam takze zdarzenie z p6zniejszych 
czas6w. Ksi~zna wojewodzina braclawska w miejscu 
rozwalonego ratusza kazala w ystawic w miasteczku 
porz~dn~, murowan~ austery~, kt6ra dopiero za r-z~
d6\v l\:Si§cia Macieja Jablonowsldego dokonczon~ 
byla. Gdy wojska pod dow6dzt,vein ksi~cia J6ze-
fa Poniatowskiego d~zyly pod Lw6w, general So- · 
kolnicki przybyl do Wysokiego, a ze nie chcial si~ 
przebierac i prezentowac wpalacu, stan~l w austeryi, 
w sali obszernej i nad miar~ wysokiej. W najlepszym 
hurnorze zjadl sniadanie z oficerami sztabowemi i 
zaledwie wyszedl za pr6g sali, gdy caly sufit z nie
zmiernynl trzasl\iem oberwal si~. Wiese o tym wy
padku i nienajlepszem zt~d usposobieniu generala, 
gdyz nawet 'vszystkie jego rzeczy gruzy przysypaly, 
doszla szybko do palacu, a ze ksi~cia Macieja nie by-
lo w do1nu, w i~c sama ksi~zna przybyla do austeryi, 
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przepraszaj~c generala za przykrosc j akiej doznal 
i dzi~kuj~c Bogu ze natchn~l go 1nysl~ Ol)uszczenia 
sali na kilka minut przed wypadkie1n, kt6ry m6gl 
najgrozniejsze sprowadzic skutki. 

l{oficzymy nasz opis Wysokicgo wiadomosciami 
statystycznemi, kt6re moze p6zniej przydac si~ ko
mus b~d~ mogly. 

Dobra Wysokie skladaj~ si~ z fol\vark6wWysokie, 
Slupno, Nowyclw6r, Zofij6wka, Gielczew i Kajetan6w, 
z osady Wysokie i wsi6w Dra gany, Slupeczuo, Ma
ciej6w stary, Maciej6w nowy i Gielcze"r· Cztery pier
wszc fol,varki 1naj~ zien1i~ })SZ enn~ 'vybornt}:, a dwa 
ostatnie zytni~ dobr~. Las6 \v maj~ 1

/ 3 CZEJSC rozle-, 
glosci, ale zc starodrzew6w wyniszczonych, l~k malo 
i wcalc nieosobli,vych. Wloscianie z Dragan i Slu
pcczna oraz z dw6ch Maciejo"'6w, praco,vici, poczci
'vi, ale nieza1nozni; z Gie:tcz,vi maj~ si(J leph~j i s~ 
wiEJcej przemyslni. Osadnicy z n1iasteczka prawie 
\vszyscy biedni. Hr. Karnicki da:t za tc dobra w ro
ku 1839 zlp. 920,000; dzis one s~ daleko '"i~cej war-
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te, ze wzgl~du na podwyzszon~ wartosc ziemi. Polo
zenie W ysokiego sliczne, g6rzyste. Palac, a raczej je
dna z oficyn dawncgo palacu, znajduje si~ wsr6d pi~
knego lasu, po11izej ogr6d owocowy, a od miasteczka 
az do folwarku droga prosta i szeroka obsadzona 
dwo1na rz~dan1i 'vynioslych topoli. Nowydw6r w niz
kiem polozeniu, s1nutny i ponury; Gielczeyr, chociaz 
g6rzysta, nie odznacza si~ jednak llrzyjemnem polo
zenicnl. 

A teraz wyznajemy warn, czytelnicy, nasze osobiste 
sympatye. W Wysol~iem uplyn~lo nam kilka przy
jemnych chwil mlodosci, staralis1ny si~ "ri~c odplacic 
mu za to przekazaniem p6zniejszy1n czaso1n jego hi
storyi. Szukalismy jej po starych ksi~gach, po z~ku
rzonych dokumcntach, i co moglismy zebrac, to wier
nie podaje1ny, w przekonaniu ze splacatny dlug obo
wi~zku i przyczyniamy siEJ choc w 1nalej cz~steczce 
do owego opisu starozytnej Polski, o kt6rym na wstEJ
pie marzylismy. 

Antoni Wienia1·ski . 
• 

GENERAL DlJ~OUR. 

Wilhelm I-Ienryk Dufour lu·odzil si~ 17 'vrzesnia \ pi tan Dufour byl jedny1n z najgorliwszych stronnik6w 
1787 roku w J(onstancyi, dokqd rodzice jeo·o 'vyemi- scentralizo,vania wladzy 'vojskowej, kt6rc tez, dzi~ki 
grow ali ze Sz,vajcaryi. Przeznaczony na praw11ika~ zabieglo~ci jego, zostalo w czyn wpro"radzouem. Mia
gdy z rodzicami osindl w Gene\vie, rzucil si~ z 've- no"'any podpulkownikicn1, obj~ll<icrunek szkoly woj
wn~trznego po~olania do za,vodu 'Yojsko"'cgo. Pier- sko"rej 'v 1,hun i zostal wkr6tce dusz~ tego zakladu. 
wsze wychowauie 1n!ody Dufour odebral 'v szkole Okolo rol\u 1830 Dufour, 'v stopniu pulkownika, 
politcchnicznej pa.ryzkiej, gdyz Gcnc,va nalezala 'vte- zaj~l miejsce zmarlcgo Finslera, jako general-kwa
dy do cesarst,va francuzkiego. lrko!1czy"~szy chlu- ter1nistrz armii Z"\Vi~zkowej. Na stano"'isku te1n tak 
bnie nauki, otrzymal stopien iuzcnicra-porucznika skuteczne przed ifJ'vzi~l reformy, ze postawil Szwaj
i rozpocz~l sw~ dzialalnosc facho'v~ uleJ1Szcniem for- caryq, w 111oznosci zgro1nadzenia \V razic wojny 100,000 
tyfikacyj Korfu, kt6rej to })racy dokonal, 1nitno nie- ludzi, bez potrzeby utrzymywania ar1nii stalej. Pr6cz 
pokojenia jej przez statki angielsldc. tego przykladal s1~ czynnie do wydawania wielkiej kar-

Roku 1814 powr6cil do Francyi i w czasic ~,stu tytopograficznej Szwajcaryi, kt6r~ pod ""zgl~dem 'vy
dni' bronil warowni Ecluse w dolinic Rodanu prze- czerpania szczeg6l6w territoryalnych calego kraju 
ciw generalowi austryackiemu Frin1ont. Gdy \V ro- uwaiac mozna za 'vzoro"r~. Znako1nit~ slaw~ zjednal 
}{u 1815 Genewa zostala zn6w po\vr6con~ Szwajca- sobie juz llOprzednio ja.ko pisarz wojskowy, wydanicm 
ryi, Dufour opuscil sluzb~ francuzk~ i wst~pil do ar- swej , Taktyki" i dziela , 0 fortyfikacyi" (1824), za kt6-

, mii zwi~zku hel,veckiego, julio oficer inzenieryi. Osta- re ce~arz Aleksandcr I ofiarowal mu miejsce general
tnie lat clziesi~tki skolataly wi~lce organizacy~ "'oj- majora w sluzbie rossyjskiej, czego jcdnak Dufour nie 
skow~ Szwajcaryi i myslano o jej pod.Zwignieniu; ka- przyj~l. 
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Zyj~c jak Cyncynnat w ustroniu, zdala od zabie- podzegnionego duchem stronniczym. W podobny spo ... 
g6w stronniczych, otrzymal w roku 1847, podczas sob Dufour opanowal kanton Zug, i wtedy doph~ro, 
zamieszek szwajcarskich znanycb pod imieniem woj- skupiwszy wszystlde swe sily kolo Lucerny, 23 listo
ny Sonderbundu, wezwanie wladzy kantonalnej Ber- pada uderzyl przemocfb na armi~ Sonderbundu, pod 
nu, do obj~cia naczelnego dow6dztwa nad wojskiem generalem Salis Soglio. Wallra nie trwala dlugo, 
egzekucyjnem, wystawionem przez !{antony radykal- i mimo silnej kanonady, kilkadziesifbt tylko koszto
ne przeciw kantonom konserwatystowskim. Stary wo- wala ofiar. W ojsl{a Sonderbundu cofn~ly si~ w Alpy, 
jak napoleonski przewidzial od razu czego tu po- i widz~c bez~ku tecznosc dalszego oporu, zakoit
trzeba. Nie ulegaj~c naciskowi przyw6clzc6w partyi czyly przez kapitulacy~ t~ wojn~ bratob6jczf!, kt6-

..... .......... 
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General Dufour. 

radykalnej, rozkazal przed rozpocz~ciem krok6w za
czepnych cwiczyc milicyfb przez szesc tygodni w ro
bieniu broni~ i strzelaniu. Tym tylko sposobem 
spodziewal si~ zakonczyc wojn~ domow~ szybko i 
bez wielkiego krwi rozlewu. Skutek· tez w zupel
nosci przewidywaniom jego odpowiedzial. Przez 
zr~czne kombinacye strategiczne otoczyl najprz6d 
Fryburg w 25,000 ludzi i zmusil rzf!d tameczny po 
malej utarczce do kapitulacyi; nieszcz~sciem jednak 
nie zdolal zapobiedz naduzyciom ze strony zoldactwa, 

ra jednemu tylko . Dufour'owi zasluzon~ zjednala 
chwal~. 

Roku 1857, w czasie zawikla:ii o ksi~ztwo nefsza
telskie, groz~cych wojn~ z Prusami, Dufour powt6r
nie stan~{ na czele armii zwi~zkowej; tym razem je
dnak dyplomacya rozplf!tala w~zel nieporozumien. 
Nakoniec w r. b. 1859 objf!l poraz trzeci dow6dztwo 
wojsk szwajcarskich, i zdaje si~ ze rola jego w roz
pocz~tej obecnie wojnie nie b~dzie bezczynn~. 

Dufour jest patryot~ w najszlachetniejszem zna-
29* 

• 
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czeniu tego \vyrazu; nie bior~c udzialu '\V zabiegach znajduj~ w nim podobienstwo z Lafayette'm. Nauka 
stronnictw, umial pozyskac milosc i szacunek calego i uciechy rodzinne zapelniaj<b dnie jego w ustroniu 
narodu. Zycie jego prywatne naccchowane jest repu- wiejski6m jakie posiada w Sabaudyi, lub w skromnym 
blikai1sk~ prostot~, a powierzchownosc nie odznacza choc gustownie urz~dzonym domku niedaleko Gene
si~ marsowatosci~ wlasciw~ starym zolnierzom, nie wy, z l{t6rego ostatnie dopiero wypadki na nowo go 
nosi bowiem ani w~s6w, ani faworyt6w. Niekt6rzy wywiodly . 

• 

• 

KI I ZAB 

PomifddzY pomnikami z epoki napoleonskiej, kt6-
rych stawianiem lub napraw~ zajmuje Sifd dzisiejszy 
ccsarz Francuz6w, jedno z pierwszycl1 micjsc na
lezy Sifd swiezo UkOllCZODelnU, pifdkllelnU nagrobkowi, 
jaki Napoleon III postawil s'vej matce, kr6lowej Hor
tensyi, w starym li:osciele w Rueil.J{osci6l ten, zaslu
guj~cy na uwag~ dla swojego 'vspanialego portyku, 
oraz nagrobkow ccsarzowej J6zefiny i jej c6rki Hor
tensyi, odno,viony zostal przez kardynala Richelicu, 
do kt6rego posiadiosci za1nek Rueil nalezat 'fe
l~az po\vt6rnie, kosztem listy cy,vilncj, odno,viono sta
ry ten i zajmuj~cy gmach, staranie1n utalentowanych 
budo"'niczych Lacroix i Maguin, kt6rzy 1)lany rcstau
racyjne doskonalc zastosowali do stylu l)icr,votncj 
budo,vy. Nowy pomnik, po~hvigcony przez ccsarza 
r)amifdCi matki, jest z bialego marnlln,u i \vyobra-
za t~ nieszcz~sliw~ kr6lo"'~ na ld~czkach Jnodl<b
c~ sig, z pokor~ i poddanie1n si~, kt6re to d\va uczu
cia najlcpiej charakteryznj~ cale jej zrcic. N aprze
ciw pomnika tego stoi nagrobek cesarzowej J6zefiny, 
dhlta Cartellier'a; widzimy tu piEJkn~ cesarzo"r~, kl~
cz~c~ z ksi~zk~ od nabozenstwa \V r~ku. Na grobo
wcu czytamy lakoniczny nadpis, ze jej dzieci, Euge
niusz i Hortensya, wystawily go w roku 1825. Z po
wodu tych smutnych a wiele znaczfbcych }Jami~tek, 
kosci6l w Rueil stal si~ gl6wn~ S\vi£!tynifb nabozen
st,va napoleonslriego. Polozony w blizkosci zamku 
Malmaison, ulubionem miejscu pobytu J6zefiny, gdzie 
przcp§dzila ostatnie lata zycia w saJnotnein roziny
slaniu 0 swietnej przeszlosci, kosci6l ten byl cz~sto 
powiernikiem bolesci jej serca ci§.Zko zranionego. 
Obecnie cesarz tu odpra,viac kaze coroczne nabozen
stwo zalobne za dusze cesarzowej J6zefiny i kr6lo-
·wej Hortensyi. Po raz pierwszy mialo ono miejsce 
6 pazdziernika 1857 r. Poniewaz Rueil lezy \V bliz-

• 

• 

• 

I N APOLEONSKI E~. 

kosci Paryza, na nabozenst\Yo to zcbrala si~ liczna 
publicznosc, Z\vlaszcza wszyscy starzy sludzy Napo
leona I i J 6zefiny, Ini~dzy kt6remi byla tei zyj~ca 
jeszcze jedna dama honorowa krolow6j I-Iortensyi. . 

Obccnie takze cesarz kaze stawiac na wyspie Mar
tynice }JO .. ~g cesarzo,vej .J6zefiny. 

Przyj~\vszy na si~ poslannict"·o zbieracza panli~
tek napolconskich; Lud,vik Napoleon zalozyl bardzo 
zajn1uj~cc muzeum napoleo1l.skie w Lu,vrzc. Muzemn 
to, zwanc takze sal~ cesarsk~, tworzy jcdcn 'vydzial 
'v otwartcj roku 1855 galcryi luwrskicj czyli sali pa
nuj~cych, 1nieszcz~c6j w sol)ie pami£!tki kr616w fran
cuzkich, ofl Chilpcryka i Dagoberta, az do Napoleo
na Igo. I tu 'vidac \V)Taznf!: d£!znosc l)OWi~zania naj
scislejszcgo drogich SZCZ£!tl{OW Napolconizmu, z pa
Dli~tkatni \Yczcsniejszych dynastyj francuzkich, aby 
tyn1 sposobem ~ .. ta,Yic llrzed oczy nieprzerwany ci~g 
pra,vych n1onarch6\v Franc~ri, od najda,vniejszych do 
najnowszych czas6''r. 

Przegl~daj~c naiprz6d muzeum panuj~cych i por6-
wnywaj~c z sob~ })rzcdJnioty n1icszcz£!ce si~ 'v tym 
przcpyszny1n skladzic pami~tek historycznych, zda 
ci si~ ze iestcs na 'vystawie przen1yslo,vej in ·ygni6w 
kr6lcwskich, kt6ra z cal£! t~ zbieranin~ r6zuobarw
nych a blyszcz~cych rupieci jest jakby dopelnieniem 
po,va.znycb, marmuro,vych grobo\vc6'v kr6le\Yskich 
w St. Denis. Tron Dagoberta, na kt6rym musialo 
bye niezwykle t"'ardo siedziec, zelazna korona Hu
nalda, dlakt6rej ozdoby starczylo kilka gwozdzi wpa
l~~ zgifdtych, stawiaj~ nam przed oczyma owe dobrc, 
praktyczne czasy kr6lewskosci, w kt6rych przyrz~dy 
wladzy niewiele kosztowaly, a 1narmur i zelazo dosta
tecznym byly matcryalem do podparcia rz~du. Po
mi~dzy osamotnion~, IJrzeraiaj~cej prostoty koron~ 
zelazn~ Hunalda, a pyszn~, bogato oprawn~ szpad~ 
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i n1i(Jkkiem siedzeniem Ludwika XVI, historyk widzi 
caly szereg cierpien, "\Vzrastaj~cych z przepychem 
kr6le,vskosci, a gdy dopelnila si(J ich miara, spada
j~cych na glow~ nieszcz~sliwego kr6la. Na boku lei~ 
narz~dzia slusarskie, kt6remi biedny Ludwik XVI, 
jako szczery przyjaciel prac ludu, zwykl byr wyra.:. 
biac r6zne przedmioty z zelaza. Pokazuj~ do dzis 
dnia w palacu Fontainebleau pok6j kr6lowej Maryi 
Antoniny, w kt6rym szruby okien s~ roboty Ludwi-
ka XVI. Szruby te, wyrobione ze stali nic bieskiej 
i slicznie pozlacne, wpro"\vadzaj~ na Inysl, ze kr61 Lu
dwik m6glby bye bardzo zdolnym i poczciwytn rze
mieslnikiem, narz~dzia bowiem przechowy'\\'ane w Lu
wrze nie sluzyly bynajmniej do zaba,vki panskiej, 
ale do usilnej i gorliwcj pracy, i nosz~ na sobie wy
razne slady cz~stego uzywania. Opodal od warstatu 
slusarskiego lezy trzewik pi~knej Maryi Antoniny, 
z materyi jedwabnej, z nosem spiczastym, na wyso
khn obcasie i niebardzo maly. Pokazuje to, ie nad
zwyczajna pi~knosc ksztalt6w, kt6r~ pospolicie przy-
})isuj~ kr6lowej Maryi Antoninie, nie rozci~gala si~ 
az do jej n6iek. Jeden ten trzewik, od kt6rego dru
gi zdajc si~ jakoby zgin~l podczas ucieczki lub win
nero polozeniu tragicznem, budzi w patrz~cyul uczu
cia smutne, pos~pne: przypomina oplakany koniec 
slicznej kobiety, dawniejszej jego wJ:ascicielki. Skro
mna ta relikwia jest rozczulaj~cy1n szcz~tkie1n kr6-
lestwa francuzkiego, co zst~pilo do grobu na zawsze. 
Dol~czmy do trze"rika 1\faryi Antoniny parasol Lu
dwika Filipa, }Jod kt6rym kr6l-mieszczanin umykal 
podczas mglistej nocy roku 1848 z palacu Tuilleries, 
a miec b~dziemy ostatnie symbole upadaj~cej wladzy 
kr6lewskiej we Francyi. 

Na tych pami~tkach koncz~ si~ czasy starej legi
tymicznosci, i nagle przeniesieni jestesmy do napo
leonskiej sali cesarskiej, w kt6rej Lud,vik Napoleon 
zebral wszystkie przedtnioty z waznicjszych epok zy
cia Napoleona I. Za pierwszen1 spojrzeniem widzisz 
przed sob~ inn~ sfer~ panowania, w ktorej stara le
gitymicznosc powolan~ jest do iycia na innych zgo
la warunkach. Nowata legitymicznosc or~za otacza 
si~ swietnemi trofeami \vojennenli. N ajprz6d zwracaj~ 
oczy pyszne siodla wschodnie, kt6rych uiywal Napo
leon podczas wyprawy do Egiptu: blyszcz~ one od 
zlota, purpury i drogich kamieni. Mlody bohater prze
biega na nich pustynie egipskie, odnosi swietne zwy
ci~ztwa, kt6re do jego skroni przyczepiaj~ na zawsze 
wieniec slawy niepozytej. Obok tego przepychu wo
jownika, \vidzisz liche loze obozowe, prosty st6l do 
pisania, swiadcz~ce ze wielki wojo",rnik umial znosic 

niedostatek prostego zolnierza. Dalej widzhny cal~ 
t(J historyczn~ garderob~, po kt6r6j poznajemy znako
mjtsze epoki zyciaNapoleona Wielkiego. Obok mun
duru pierwszego konsula, wisi J>yszua tunika z biale
go atlasu, zlotem haftowaua, kt6rf1 cz~sto nosic lubil 
Napoleon, a obok korony monarchii powszechncj Ka
rola Wielkiego, widzisz t~ kt6r~ Napoleon 'vlozyl na 
sw~ glow~, przyj~wszy namaszczenie na in1pcratora. 
Plaszcz purpurowy, bogato wyszywany zlotem i ozdo
biony gwiazd~ cesarsk~, wraz z wielf1 innemi Inun
durami dworskietni, nalezy do swietnych czas6w ce
sarstwa. l{apelusz kt6rego cesarz uzywar podczas 
kampanii 1814 r. przenosi mysl ku czasom mniej po
myslnym i jest jakoby przejscien1 do wisz~cego opo· 
dal zlowrogicgo kapclusza czarncgo, kt6ry Napoleon 
nosH~ przybywszy na wysp~ sw. Heleny. Kapelusz ten, 
nieco wi~kszy od zwyczajnego, Ina jak~s nieszcz~sli
w~ form~, i "\vraz z innemi cz~sciami toalety wyspy 
sw. Heleny ba.rdzo niekorzystne wrazenic sprawia ua 
u1nyslewidza. Pospolity, micszczanski kapclusz okr~
gly, kt6ren cesarz zwykle nosilna "\Yyspie, swiadczyc 
si~ zdaje, zc bohater ten, gasn~cy w powolnen1 zapo
nlnieniu, od czasu jak go str~cono z olin11Jijski6j wy
sokosci dziej6"r' skazany zostal' na prowadzenie po
spolitego, mieszczanskiego zycia, na odby,vanic re
gularnych przechadzek poobiednich, dla ulatwienia 
strawnosci ina stlumienie w s'vej piersi wiecznie bu
dz~cego si(J ducha zabor6w. 

Inna jeszczc strona, bardziej tragiczna, dziej6w N a
poleona na wyspie sw. Heleny, zakonczonych snlier
ci~ bohatera, znajduje 'vmuzeum smutn~ przedstawi
cielk~. Jest ni~ chustka Napoleona, kt6r~ ocierano 
smiertelny pot z twarzy konaj~cego cesarza: widzilny 
na ni6j ciemne pi~tna, pochodz~ce z ostatnich chwil 
pasowania si~ 'vielkiego ilnperatora ze smierci~. 

Ciemne, nieco brudne kroplc potu na chustce cesa
rza, oto ostatni slad jego ziemskiego istnienia! 

Niedaleko od tej chustki smiertelnej widzimy swie
zy, mlodzienczy wizerunek, kt6ry nagle przenosi nas 
do ph3rwszych czas6w ml'odosci Napoleona. Widzimy 
w tej starozytnych rys6w glowie, z krotko obstrzyzo
nym \vlosem, pierwotne wiclkie zclolnosci przyszlego 
bohatera. Linie smiale, jakby ulane z bronzu, s~ nie
jako przed1now~ do bohaterskiej ksi~gi, co wl\r6tce ma 
roztoczyc s've karty majestatyczne, na kt6rych spi
sane s~ dzieje swiata. Jak malo ta genialna natura 
odTodzila si~ w synu Napoleona, mamy jakoby wska
z6wk~ w sali cesarskiej, gdzie pomi~dzy relikwiami 
napoleonskiemi widzimy zabawki krola rzymskiego 
i mal~ czapeczk~ dziecinn~ , kt6r~ niegdys nosil. . \ 
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Dzisiejszy cesarz Francuz6w jedyne pami~tki po Na
poleonie II napotkal' tylko w garderobie dziecinnej. 
Czyzby juz njc bylo godniejszych slad6w istnienia 
nieszcz~sliwego ksi~cia Reichstadt? Nalezalo przy
najmniej zachowac kt6ry z jego liscik6w milosnych 
do tanccrki Fanny Eisler! ie muzeum napoleonskie 
miesci po niln jedynie zabawlti i czapeczk~ dziecin
n~, jc t to zbyt krwa'v~ ironi~ z niedojrzalosci cha
rakteru nieszcz~sliwego 1nlodziana. 

Najtrwalszym zreszt~ ze wszystkich pomnik6w na
poleoilskich b~dfbcych w te1n muzeum, jest pi~kny, 
na pergaminie drukowany egzemplarz l{odeksu Na
poleona, 'v przepysznej oprawie. Chwala prawodawcy 
walczy o pierwszenstwo ze slaw~ wojownika, aby 
uczynic niesmiertelnem imi~ Napoleonal Obok lez~ 
ksi~gi Inatetnatyczne, cz~sto przez Napoleona uzy
wane. Egzen1plarz poezyj Ossyana, ulubionego poety 
Napoleona, s'viadczy o chaotycznych zywiolach tej 

.. 
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natury, w kt6rej wysoka poetycznosc J~czyla si~ z du
chem praktycznym, prawodawczym i matematycznym. 

Od niejal{iego czasu publicznosc tiumnie zwidza 
muzeu1n napoleoiiskie. Spotykamy tu mn6stwo osob 
z prowincyi, kt6re ze czci~ religijn~ patrz~ na te 
przedmioty historyi napoleonskiej. Po1ni~dzy wie
sniactwem francuzkiem dose pospolita jest opinia, ze 
dzis pan uj~cy cesarz Napoleon, je.st jeszcze ten sam 
stary bohater, co na czele s'vej armii przebiegal zwy
ci~zko cal~ Europ~, a kt6rego smierc na wyspie sw. 
Heleny stala si~ mytem ludowym, upoetyzowanym 
w tajemniczych klechdach. Zapewniaj~ przynajmniej, 
ze ta mistyczna dzwignia niemal~ grala rol~ w po
zyskaniu siedmiu million6w glos6w, kt6re oswiadczy
ly si~ za wyborem cesarza Napoleona Ill,'gdyz w wie
lu gminach francuzkich przewazalo przes~dne prze
konanie, iz chodzilo o powtorne wyniesienie na tron 
Francyi starego Napoleona . 

BEN ARES. 
• .. 

Swi~te miasto Bramin6w, Benarcs albo W arana- my trwoniono na budow~ gmach6w publicznych, Be· 
szi, lei~ce "T po,viecie tegoz naz,vi~ I\ a, prowincyi Alia- nares nic po~iada ani jednej tak wspanialej swi~tyni, 
habad, zar6,vno zasluguje na U\Yagg ze s'vych staro- jakie 'vidzhny 'v innych miastach ·Indyj, a slawna 
zytnosci i s·wi~tosci jak~ nHl przypisuj~ 'vyzna,vcy swi~tynia ~fahadcwa, kt6r~ corocznie zwidza mil
Brainy, jako i z osobli,vszej architcktury, bogactwa liony pielgrzym6'v indyjskicb, })rzy kt6rej l1si~z~ta 

i njezliczonej liczby 1nieszkanc6w. Le~y ua lewym i bogatsi ntieszkai1cy Indyj utrzy1nuj~ swoich 'vakil 
brzegu Gangcsu, ci~gn~c siEJ 'vzd1nz uicgo na liilka · (posl6w), a by za nich modlili si~ i odpt·a,viali ceremo
godzin drogi. vVlasci,vo miasto zbudowane jest na nie pielgrzyn1stwa, bynajmniej nic moze nazwac si~ 
wzg6rzu 30 Ht6p wznosz~cem si~ nad rzel\~, do kt6_ wspanialy1n, imponuj~cym gmachem. Calosc wiel
rej scl1odzi si~ po szerokich schodach, ci~gnQ:cych si~ kiego mia&ta sklada si~ z niezliczonej ilosci drobnych 
mi~dzy fa.ntastycznemi gn1achan1i najdziwaczniejszej szczcg6l6w, kt6re rozrzucone bez planu, 1nalowniczy 
struktnry. Bez ladu rozrzucone, olorzymie budynki, przedsta\viaj~ \Yidok. Pomi~dzy budynkan1i, pelnemi 
niekt6re s~ tak 'vysokie i o tak grubych tuuracb, ze n1o- dziwactw fantazyi, niekt6re odznaczaj~ si~ czystym 
.ina je \Vzi~c za fortece; tu i o'vdzie . potykasz n1ale smaldem, a n1ale,. stare pagody, kt6re dostrzegasz 
pagody, za kt6remi \vznosz11 si~ siedmio-pi~trowe ka- w kazdyn1 kierunku, s~ zadziwiaj~cej pi~l{nosci. 
mienicc, ozdobione gotyckiemi kruigankami, wiezy- Pokrywajf1ce je bogate plaskorzezby z kan1ienia 
can1i, 1ukami, balkonami, balustra.dami i kopulan1i, swiadcz~ o niepospolitym talencie artysty kt6ry je 

• 

w smaku r6znych epok. Od czasu zawojowania mia- stawial, a prawie wszystkie domy miasta zbudowane 
sta przez Aurengzeba, rnahometanie zaprowadzili s~ w lepszym smaku nizeli w innych miastach indyj
swoj~ architektur~ lekk~ i eleganck~, i wy mukle skich. Ozdoby, rzczbione z drzewa i kamienia na fasa
minarcty wznosz~ce si~ na meczetach, dziwnie odbi- dach dom6w, przypominaj~ bardzo Wenecy~, z kt6-
jaj~ od starozytnych, ci~zkiego stylu swi~tyn bramin- r~ Benares w ogolnosci rna wiele podobienstwa. 
skich. Pomimo ze w dawnych czasacb ogromne sum- j Widok na miasto od strony rzeki jest pi~kny, ma-
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lowniczy i nie nuz~cy oka. Pomi~dzy wiezycami i pa
lacami widzisz swi~tynie, seraje i bazary, ktore ci~
gn~ si~ ku wn~trzu miasta. Tu, przez otwarte wrota 
podw6rza i tarasu, widzisz wn~trze mieszkania boga
cza, tam kr~c~ si~ dlugie klasztorne korytarze, pro
\vadz~ce do okrytych nieprzedart~ za.slon~ tajemnic 
Sinanah; 6wdzie stercz~ ponure gmachy, niby strazni
cc grodow srednio,viecznych. Brzegi rzeki wylozone 
s~ schoda1ni marmurowemi, po kt6rych zst~puje si~ 
do swi~tej k~pieli w Gangesie. Pelno tam jest ludzi 
w kazdej godzinie dnia, a w kazdym zak~tku brzegu 
stoj~ na kotwicy lodzic i statki wszelkicb form i ga
tunk6w. Zaden OJ)is nie da wyobrazenia o tym wi-
doku wyl~cznie miejscowyn1, jalriego inue okolice 
Wschodu nie przedstawiaj~ wzoru;jakkolwiek bowiem 
rna on charakter wschodni, r6zni si~ bardzo od wszy
stkiego co widziec mozna w Indyach. Tylko dlugi -
szereg obraz6w m6glby dac dol\:ladne poj~cie owej 
mi~szaniny pi~kna i dziwacznej fantastycznosci, kt6-
ra cechuje miasto ci~gn~ce si~ nad Gangesem. 

Niewiele Europejczyk6w odwazylo si~ stale zainie
szkac w tem miescie o w~zkich ulicach, przeJ)elnio
nych ludnosci~. Zaloga angielska i urz~dnicy cywil
ni mieszkaj~ w Secrole, })Ol mili drogi za wrotami 
miaHta, gdzie trzymaj~ straz trzy pulki sipaj6w, pulk 
jazdy i baterya artyleryi. Zaraz za koszarami droga 
wiod~ca do swi~tych przybytk6w bralninizmu jest 
bardzo zajmuj~ca; widac tu szereg })i~knych mau
zole6w 1nahon1etanskich i wysrnukle wiezyce mecze
tu ccsarza A.urengzeba, kt6ry nie zdolal wstrz~sn~c 
posad starej wiary indyjskiej. Wszelako naplyw ob
cej ludnosci znacznie z!agodzil drazliwosc przes~d6w 
indyjskich; dzis na })rzyklad Indyanie oboj~t11ie pa
trz~, ze tuz obok ich miejsc poswifJconych stoj~ an-
gielsl~ic jatki rzeznicze, chociaz w pierwszych cza
sach po zaj~ciu miasta Anglicy nie stnieli za bijac 
swi~tych 'vol6'v i ciel~t, a by nie oburzyc na siebie lu-
du. Przed wrotami miasta ci~g·nie si~ dlugie przed
miescie, zabudo,vane \-val~cemi si~ :ruderami w cieniu 
drzew i krzew6w. Tu Z\vykle zatrzymuj~ si~ po,vozy 
europejskie, bow miescie uzywac ich nie wolno; trze
ba jezdzic albo na sloniach, albo na koniach, a naj
cz~sciej chodzic piechot~, bo w wielu miejscach ulice 
literalnie Sfb zabarykadowane przez tlumy SWi~tych 
byk6,v, malp, fakir6w, zebrak6w, chorych it. p. 

0 swicie Benares jest cichsze niz wi~ksza cz~sc 
wielkich miast: wszystkic domy poza.mykane, a bra
my otoczone lancuchami; w~zkie ulice s~ czystsze, 
a powietr~e chlodniejsze niZby spod%iewac si~ mozna 
bylo po takiej ciasnocie. Swi~te byki przechadzaj~ 
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si~ po ulicach, malpy skacz~ po balustradach, a sta-
da gol~bi i papug swobodnie siadaj~ na placach i do
mach. Powoli ukazuj~ si~ kaplani id~cy do SV\'Oich 
swi~tyn i wierni nios~cy wod~ swi~t~ z Gangesu do 
r6znych pag6d. Przed drz,viami swi~ty11 stoj~ prze
kupnie, sprzedaj~cy cH:ugie girlandy z kwiat6w l)ia
lych, r6zowych i i6ltych, kt6rcmi pobozni zascielaj~ 
posadzk~ swi~tyni. Nust~pnic otwieraj~ kramy i 
wszczyna si~ na rynkach wrzawa, okolo godziny 10 do
chodz~ca do swcgo szczytu. W cdle z'vyczaju zacho
wy,vanego 'v Indostanic, kramarze nie pokazt~~ bo
gatych towar6w kt6remi 1niasto jest przepelnione, 
i tylko w warstatach krawieckich ogl~dac moina ko
sztowne wyroby kraj6w osciennycb. w kranlach 1no
si~znik6w widzisz r6znego gattmku naczynia, cz~sci~ 
do poslugi koscielnej sluz~ce; na ulicach siedz~ 'veks
larzc, a obok nich lez~ worki pelne srebrnej i lnie
dzianej monety; dah~j cukiernicy, farbiarze i inni prze
myslowcy pod gole1n nicben1 prowadz~ handel. 

Benares do dzis dnia slynie z uczonosci, choc nie 
tak wielkiej jak~ bye n1iala do czas6w zaboru 1naho-
1netanskiego; w kolegiach indyjsl{ich bra1nini ksztal
c~ do 4000 uczni6w, ale nics~ tak biegli w sanskry
cie, jakby spodziew~c 5ie mozna bylo po wielkich za
poma.gach, kt6re1ni rz~d angielski wspiera te instytu
cye. Obserwatorium stoi \-vprawdzie, ale pozbawione 
astronom6w: jest tylko olbrzymim pomnikiem wicl
kiego zapalu do nauk w czasach da,vniejszych. Od
krycia czas6w nowszych, kt6re, lubo zwolna, poczynili 
astronomowie "'schodni, nie1Jrzydatnyn1 zrobi!y ten 
g1nach, chyl~cy siEJ do upadku, szczeg6lnicj odk~d 
radza Benares przestal wspierac go zasilkami pie
ui~zneini. 

Bcnares 1na do 600,000 mieszkancow, z kt6rych 
"rielu jest bardzo bogatych. Znaczna liczba ksi~i'!t 
i pan6w indyjskich rna wlasne domy w swi~ten1 mie
scic, kt6re zarazem jest miejscetn schronicnia detro
nizowanych kr616w, uzurpator6w i powstanc6"', oraz 
ludzi poboznych, co reszt~ zycia cl1c~ przep~dzic 
w s"'i~tych jego murach. Ubozsi pielgrzymi ze wszech 
stron Indyj l)rzyby"·aj~ tu, aby si~ obrnyc w swiQtych 
wodach Gangesu. 

Dawnh~j wi~cej niz w innych cz~sciB.ch Indyj palo
no tu na stosach 'vdowy; ale rz~d angielski zni6sl 
ten zwyczaj barbarzynski, na co bardzo uzalaly si~ 
damy tutejsze; 'vycbowane bo,viem w zbytku i pr6-
zniactwie, podw6jnie czuj~ ci~zar wdowienstwa. Od 
czasu zakazu palenia wd6w, uwazaj~ \V Indyach za 
rzecz nieprzyzwoit~, jezeli wdowa po 6sn1iu latach 
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zaloby oka.ze si~ w zdrowiu kwitn~cem; powinna, 
w skutek ci~gcych post6w i umartwien, wygl~dac cho
rowicie i przedwczesnie starzec. Nie godzi si~jej zby
tl<owac w strojach, a chocby byla z najwyzszej kasty, 
powinna 'vypelniac roboty niewolnicze, bez wzgl~du 
na to, ze dawniej przywykla do poslugiwania siEJ mn6-
stwem domownik6,v. 

Handel i rzemiosla kwitn~ \V Benares. Pr6cz roz
leglego handlu dyament6w, perel i drogich kamieni, 
s~ w miescie liczne r~kodzielnie tkanin srebrnych 
i zlotycb, zwanych tu kinkob, w kt6re odziewaj~ si(j 
w dni uroczyste wszystkie klassy Indostanu, zar6wno 
mahometanic jak Indyanie, i kt6rych europejskie ba
welniane 'vyroby fabryczne zast~pic nie mog~. Prze
slicznej roboty szale, chustki, makaty i zlotogl6w wy
\VOi~ nawet do Anglii, gdzie wyroby te, z powodu 
osobliwego blasku, wielce s~ szacowane, chociaz nie 
mog~ isc w por6wnanie z swietnelni tkaninami kt6re 
tu 'vyrabiaj~ na turbany. Pr6cz togo Benares slynie 
ria Wschodzie z wyrobu cacek z gliny i drzewa, jak 
Norymberga 'v Europie. Wyrabiane tu lalki oddaj~ 
do swi~tyn, juko wota i pos~zki bog6w. Radza Bena
res, kt6ry wszelk~ wladzEJ po przodkach utracil, lubo 
pozostal wierny Anglikon1 w czasie ostatniej wojny 
indyj skh~j, zacho,val tylko tytul ksi~cia i pobiera od
po,vieclni~ tej godnosei pensy~. Mieszka w Ranlna
gur, warownym za1nku w blizl<osci Benares; rna tak
ze niedaleko koszar angielsldch zbudowany w sma
ktl angielski1n palac, w kt6rym wydaje uczty dla Eu
ropejczyk6w 'v czasie wiell\ich swi~t indyjskich. Do 
ozdoby uczt tal{ich nalez~ tance bajaderek {notsz), 
wykonywane z 'vi elk~ doskonalosci~. Tancerki zaczy
najQ: od spiewu: 11odnosz~ glos do najwyzszego tonu, 
piSZCZ~C jak lllOZllU najdh1zej, 0 Inodulacyi zas glosu 
nie n1aj~ zadnego wyobrazenia. Niewiele lepsze od 

spiewu s~ narz(jdzia muzyczne, kt6remi sobie akom
paniuj~: skladaj~ si~ one z dw6ch dziwnego ksztaltu 
gitar i tamburynka, kt6rego dzwi(Jki od czasu do 
czasu mi(Jszaj~ ze swym piskiem zalosnym. Ich ta
niec jeszcze jest dziwaczniejszy: nie podnosz~ nigdy 
n6g od ziemi, tylko suwaj~ niemi tu i owdzie, podno
sz~ w g6r~ ramiona, to odslaniaj~, to znowu zaslania
j~ twarze, suwaj~c si~ to naprz6d, to wtyl, to opisu- · 
j~c kola. Taniec taki powtarza si~ z wieczn~ jedno
stajnosci~, dop6ki pierwsze pary tancerek nie ust~pi~ 
miejsca innym, kt6re rozpoczynaj~ na nowo tez same 
poruszenia i obroty. Europejczylra prEJdko znudzi to 
widowisko, ale Indyanin cierpliwie siedzi od wieczo
ra do switu i nie moze siEJ nasycic widokiem bajade
rek, kt6re przez noc cal~ zmieniaj~ si~ wtancu. U bo
gatszych Indyan notsz taki zwykle konczy si~ py
sznelni fajerwerkan1i, kt6re sztukmistrze krajowi do
prowaclzili do najwi(Jkszej doskonalosci. 

Nigdzie tak okazale nie obchodz~ uroczysto
sci indyjskich, jak w Benares, zwlaszcza tez SWi(J
to zwane Duwatli. Wieczorem zapalaj~ lampy glinia
ne, napelnione oliw~, i stawiaj~ je jedne przy dru
gich, na wszystkich wyst~pach wszystkich budynk6w 
tak iZ domy, palace, Swil!Jtynie, wieZyce, zdaj~ si~ 
z gwiazd ulozone. Europejczycy zwykli wtedy wozic 
si~ w lodziach na rzece pod miastem, napa,vaj~c si~ 
uroczym 'vidokie1n. Linie wszystkich gmach6w zda
j~ sifJ bye nakreslone ognie1n, a cale 1niasto rna po-
stac stolicy kr6la plomieni! Indyanie s~ przekona
nia, ze co si~ powiedzie w wili~ tej uroczystosci, caly 
rok b~dzie sifJ wiodlo; z tego powodu wdniu tym pro
buj~ szczEJscia gracze, rze1nieslnicy pibtie zajmuj~ si ~ 
robot~, inni ucztuj~ i IJij~, a by przez rok caly do brze 
jesc i pic mogli. 

PODROZ 
L4DEM Z NOWEGO ORLEANU DO KALIFORNII. 

We wszystkich krajach srodko"\\rej Europy przyroda nie baw6l i antylopa, majestatyczne jeziora., przy kt6-
1na rozmiary tak ograniczone, ze mieszkancowi ich tru- rycb nasze zdaj~ si~ bye stawkami, zaledwie kiedy 
dno sobie wystawic niezmierne pl!lszcze, olbrzymie niekiedy przeplywa l6dka rybaka. Ku tym obrazom 
g6ry i do m6rz lJOdobne jeziora now ego swiata. Ogro- bez ko1ica niewidzialna sila ci~gnie Iudnosc stare
mne lJrzestrzenic zierni nieuprawnej oczekuj~ tam go spoleczenstwa; w t~ stron~ d~z~ hartowni synowie 
pracy r~k ludzkich, bezdrozne lasy zamieszkuj~ jedy- pracy, dla zdobycia sobie dostatk6w i niezawislosci. 
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W ostatnich czasach, o bok pon «EtY wyro bienia so
bie przez prac~ niezawislego stanowiska, stan~la z~
dza zlota, trawi~ca, nienasycona. Nie idzie tu juz 
o byt niezalezny, trudem uczciwJm zdobyty, gdyz z~
dza pr~dkiego wzbogacenia si~ i skorego uzycia ze
branych skarbuw ogarn~la umysly: l{alifornia i Au
stralia staly si~ haslem nowych rycerzy zlotego runa. 

W koncu roku 1849 mieszkal w Nowym Orleanie 
mlody kupiec, czlowiek uksztalcony i starannie wy
chowany, syn zamoznych rodzic6w, pochodz~cych 

z poludniowej Karoliny. Interesa jego, jak na po
cz~tkuj~cego, szly dobrze, a prac~ i wytrwalosci~ 
m6gl z czasem przyjsc do znacznego maj~tku. Glo
wny pr~d emigracyi do Kalifornii szedl wtedy na No
wy Orlean i gor~czka zlota przejezdzaj~cych przezen 
wychodzc6w udzielala si~ w cz~sci i stalym jego mie
szkanconl. Charakterystyczn~ cech~ tej nowej wy
prawy argonaut6w, byl brak prawie zupelny kobiet, 
i tern wlasnie wychodztwo do Kalifornii r6znilo si~ 
od innych emigracyj, gdzie m~z liczy gl6wnie na po
moc i pociecb~ towarzysz~cej mu zony. C6z je
dnak mogly miec wsp6lnego czule kobiety i slabe 
dzieci, z olbrzymiem wysileniem i trudami oczekuj~
cemi poszukiwacz6w drogiego metalu w kopalniach 
ziemi zlotodajnej? M~zczyzni tez gotuj~cy sifJ do zno
szenia tylu cierpien i ponoszenia takiej pracy, wo
leli zostawic w domu kobiety, ufaj~c szcz~sliwej 
gwiazdzie, ze wkr6tce w nagrod~ sweJ wytrwal:osci 
powr6c~ z bogaceni i podziel~ siEJ z niemi roskoszami 
zbytku, kt6ry daje krwawym potem zdobyty kruszec. 

Mi~dzy udaj~cemi si~ lub wracaj~cemi z Kalifornii 
bylo wielu przyjaci6l i znajomych p. Edwardson,mlo
dego kupca o kt6rym wspomnielismy. Wszyscy je
dnoglosnie byli tego zdania, ze kupiec przedsi~bier
czy, przybywaj~cy z malym tylko kapitalem do San
Franeisco, byle posiadal kredyt i stosunki handlowe, 
w kr6tkim bardzo czasie millionov.' dorobic si~ moze. 
Umysl mlodego czlowieka zaj~ly mocno te ci~gle po
wtarzane rozglosy. Nie tyle go jednak uj~la strona 
materyalna, ile poetyczna podr6z rzek~ Missisippi, 
nastEJpnie przez nieprzejrzane okiem l~ki, stepy, go
ry i lasy, przez miejsca zupelnie puste lub zamie
szkale tylko przez dzikich. Usmiechalo mu si~ wper
spektywie zycie koczuj~ce, pe1ne przyg6d; mlodzien
ca chciwego czynu ludzily ma.rzenia o polowaniu na 
dzika i niedzwiedzia, o krwawych starciach z przebie
glemi synami las6w. 

Urz~dziwszy wi~c swoje interesa pieni~zne i do
brawszy trzech podobnego swemu usposobienia przy
jaci6l, p. Edwardson 8 kwietnia siadl na statek pa
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rowy, kursuj~cy mi~dzy St. Louis i Nowym Orlea
nem. Miasta te oddalone s~ od sicbie o 175 mil pol
sl{ich. Statek byl przepelniouy podr6znen1i; niekt6-
rzy udawali si~ do Kalifornii, inni do Stan6w zacho
dnich. Moz~a ich bylo latwo od sicbie odr6znic, bo 
ostatni mieli po wi~kszej cz~sci przy sobie rodziny. 
w tej porze roku pi~kny byl \Yidok rzeki Missisippi, 
tego ojca w6d, jak go nazywaj~ A1nerykanie. Zrzuci
wszy niedawno lodowat~ pokrow~, rzeka wspaniale 
toczyla swe nurty, i gd}rby nie pr~d jej silny, wyda
walaby si~ raczej wielkiem jeziorem, brzeg6w jcj bo
wiem miejscami najbystrzejsze ol{o dostrzedz nie bv
lo w stanie. Tu i owdzie w oddali sterczaly wierzch~l
ki dom6w i drze,v, a na k~})ach pasly si~ trzody by
dl~t i owiec. ~6dki kr~z~ce nieustannic rni~dzy owe
mi domami i k~pa1ni, dowodzily ze i tu zyje czlowiek 
w stanie spoleczef1skim. Byl to na mal~ skal~ obraz 
potopu w pierwszych jego fazach, osobliwie gdy po 
ulewnym deszczu t~cza obj~la w swe rarniona krance 
wodnego horyzontu. Na widok cudnej tej przyrody 
serca podr6znych napelnialy si~ nadziej~ i pos~pnosc 
znikala z twarzy wielu, co niedawno porzucili wszystko 
co mieli najdr ozszego na. swiecie. 

Niedlugo to j ednak potrwalo. Drugiego dnia po
dr6zy zjawila si~ na statku cholera; zabrano j~ z so
b~ z Nowego Orleanu, gdzie panowala od dni kilku. 
Wielkie to zrobilo wrazenie na parostatku, kt6ry uno
sil z sob~ zar6wno troski jak i nadzieje podr6znych. 

Pasazerowie lubili bardzo jednego z kelner6w re
stauratora, mlodego, rzez\vego murzyna. Przy o bie
dzie zapytano go czy nie obawial si~ cholery w cza
sie postoju w Nowym Orleanie. ,Nie," odpowiedzial 
chlopiec, , wszystko mi jedno, czy dzis, czy jutro umie
rac." Nazajutrz przy herbacie nie bylo Iimma. ,lim, 
gdziezes chlopcze?'' odezwaly si~ r6zne glosy. Nikt 
nie odpowjedzial. Biedak w nocy umarl na choler(J 
i w ci~gu dnia oddano cialo jego na pastw~ rybom 
Missisippi. Nielitosciwa smierc rozerwala w~zly kil
ku mlodych malzenstw, plyn~cych z wiar~ i nadziej~ 
w :przyszlosc do nowej swojej ojczyzny. Spodziewali 
si~ przep~dzic dlugie lata pracy i milosci wzajemn~j, 
a pasmo tych marzeil tak pr~dko przeci~tem zostalo. 
Pierwszy zaklad milosci jednego ubogiego stadla za
brala cholera, a kilkoro dzieci przy piersi zostalo sie
rotami bez schronienia i opieki. Los jednej familii 
1nocno zaj~l towarzystwo pasazer6w. Skladala si~ 
ona z ojca s~dziwcgo i matki, czerstwego i pi~knego 
mlodziana i ladnej siechnnastoletniej c6rki. Przybyli · 
z Anglii na wezwanie drugiego syna, osiadlego w Sta
nie lllinois, kt6ry zdobywszy prac~ byt dobry, chcial 
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si~ nim podzielic z reszt~ rodzenstwa. Wycierpieli son. Po tych wst~pnych czynnosciach zebrano si~ 
wiele trud6w i niewyg6d, by zadosyc uczy11ic zyczeniu dla ulozenia prawidel, kt6rym l{azdy powinien si~ 
swego serca i szcz~sliwie dostali si~ do No,vego Or- byl poddac w czasie podr6zy i dla zrobienia spisu 
leanu. Teraz syn zachorowal na choler~ i umarl. potrzebnych przedmiot6w. Zaopatrzono si~ w m~kEd, 
Bylo to okropnym dla nich ciosem; lecz zaledwie bie- kaw~, herb at~, \V~dliny, rum i dwie kon1pletne kqchnie 
dni ochlonEJli nieco po tej stracie, gdy zapadli raze1n podr6zne, kupiono dwie bryki, dwa namioty i zna
ojciec i n1atka i po kilkogodzinnej chorobie poszli za czn~ ilosc powroz6w. l{azcly wzi~l z sob~, opr6cz 
synem. Pozostala sama nieszcz(Jsliwa dziewczyna, zwyklych nowych sukni, kilka })ar b6to"' Inysliw
zdawala si~ upadac pod ci~zarem rozpaczy. OdrEd- skich, odzienie ze sk6ry bawoh3j i pled szkocki; ten 
twienie i obojEJtnosc jej zupelna na wszystko co j~ ota- ostatni Inial sluzyc za })laszcz 've dnie, a za koldr~ 
czalo byly wymowniejsze od glosnych krzyk6w in- w nocy. Postarali si~ przedewszystkiem o bron do
nycb nieszcz~sliwych, kt6rzy mnicj bolesnc poniesli br~,niezb~dn~ dlaobrony od n~pad6w dzikichlndyan 
straty. Cale towarzystwo wzi§lo udzial w tej niemej i do polowania, kt6re mialo im dostarczac swiezego 
rozpaczy, ina prozbymlodej dziewczyny skloniono ka- mi(Jsa wpo~1·6zy; kazdy wi~c wzi~l ze sob~ dubelt6w
pitana statku do zatrzymania siEJ przy jednej z wyse- k~, n6z Inysli,vski i par~ rewol,ver6w, oraz dostate
pek. Odezwal si~ dzwonek pogrzcbny i wszyscy po- czny zapas prochu, olowiu i piston6w. Przygotowa
dr6zni odprowadzili \vraz z osierocon~ c6rk~ zwloki nia te zaj~ly dzicsi~c dni czasu. Nakoniec 25 kwie
rodzic6w jej na wieczny spoczynek. Pochowano je tnia wyruszyli rzek~ Miss uri do n1iasta Independence, 
pod samotnie stoj~cemi nad urwiskiem l\ill\~ olbrzy- odleglego od St. Louis 112 mil polskich. W czasie 
miemi d~bami. Dla c6rki zrobiono hojn~ skladkEJ tcj drugiej podr6zy "'od~, cholera to,varzyszyla in1 
i oddano j~ w opiek~ zacnej rodzinie, udaj~cej si~ do ci~gle. Bystro niosla ich para wzdlui malowniczych 
niedaleldej od zamieszkania brata jej miejscowosci. brzeg6w tej rzcki; nigdzie siEJ riic zatrzymy\vali, 

Podobne sceny zlamaly nieco energi~ naszych })O- opr6cz 'v jednej 'viosce niemieckiej, sla,vnej z dosko
dr6znych, gdy po szesciodniow6j podr6iy zdrowo nalego \Vina~ l\iieszka11cy jej pochodz~ z winodajnych 
przybyli do St. Louis. W t61n miescie " 'ychodzcy zao- ol{olic Rcnu i zuajduj~c l\limat i glebEJ po tc1nu, prze
patruj~ si~ zwykle w odzicnie, zywnosc, broil i in- niesli "' t(J strony rodzinne latorosle, ktore si~ wybor
ne rzeczy potrzebne do daleki6j drogi przez gory nic przyj~ly. Spodziewano si~ znakomitcgo rozwoju 
i plaszczyzny. Tu dopiero, majt1C tuz przcd sob~ da- tej gal~zi prze1nyslu rolnego na brzcgach Missuri. 
lek~ podr6z przez stepy i zasi~gn~'vtizy hlizszych \via- Czterodniowa podr6z parowccm miala zakrcs mia
domosci o niebezpieczenstwach z l\t6remi byla pol~- steczko Z\vane Wayne's City, odl{~d do Independen
czon~, podr6zni nasi, ze wzgl~du na brak doswiadcze- ce, odleglego od rzeld o milQ, trzeba si~ bylo do
nia wlasnego, zaczfJli myslec o po,vi~kszcniu s'vego stac pieszo, })Oniewaz "' tej n(Jdznej 1niescinie nie 
towarzyst,va. \V hotelach miasta wiele pojedynczych mozna bylo znalezc 1nul6w do przewiezienia woz6'v 
os6b czekalo na sposobnosc ruszenia w t(J sam~ dro- ladownych. Miasto Independence zostalo tak na
g~ w liczniejszem to\vai .. zystwie. Z tych wybrano kil- zwane przez Mormon6w, kt6rzy tu osicdli po wygna
ku, daj~cych p. Edwardson i jego przyjaciolom naj- niu ich z Nauvoo, azeby wkr6tce znowu je opuscic. 
wi(Jksz~ r~kojmiEJ . Byli w liczbie wybranych: p. Perks, Przepelnione ono bylo 'vychodzcami, i mieszkancy 
mlody wesoly Irlandczyk, pp. Powell, Bro\vne, Wil- starali si~ ile moinosci ciq.gn~c z nich zyski. Wie
helm Meyers, Niemiec bardzo biegly, jak m6wil, dzieli ze bez mul6w podr6zni ani na krok posun~c si~ 
w sztuce kucharskiej i Williams dokt6r medycyny. nie b~d~ mogli, a dostarczanie takowych bylo zupel
Pierwotne towarzystwo skladali, opr6cz p. Edward- nie w ich r~ku. Postanowili wi(Jc skorzystac na tern, 
son, pp. Joe Powell kupiec z Karoliny poludniowej, i cena tych zwierz~t poszla nadzwyczaj 'v g6rQ. Nasi 
Blackwell, czlowiek wyksztalcony i niezalczny z No- podr6zni, dowiedziawszy Hi~ zcmiano muly na sprze
wego Yorku, podr6znj~cy ella przyjen1nosci i w chEJci daz na folwarku o cztery mile od miasta, najEJli konie~ 
wzbogacenia wiedzy, oraz Livingston, kt6ry od- i pp. Edwardson i Powell udali si~ za kupnem. Po
byl juz podr6ze do Meksyku i Teksas i uczestniczyl kazano im stado mul6w nawp6l dzildch, zupelnie 
w niejednej dalekiej wyprawie 1nysli \vskiej. Zgodzono nie ujezdionycb, kt6re malo zdawaly si§ miec sklon
si~ na uformowanie og6lnego kapitalu i kazdy z na- nosci do ugi~cia karku pod jarzmo. Nie byio jednak 
lez~cych do ekspedycyi zlozyl do kassy 'vsp6lnej po 60 co robic, wi~c 'vybrawszy z nich sztuk dwanascie, za-
funt6w sterling6w. Kass~ powierzono p. Edward- placili za kazdego IJO 18 funt6w sterling6w . 
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1\llieli pr6bk~ trudnosci, jakie ich w drodze z t~ 
uprz§z~ czekaly, przypatruj~c si~ sposobowi ich chwy .. 
tania. Uzywano do tego meksykansl{iego lasso czyli 
stryczl{a, kt6ry jezdziec w calym p~clzie konia znie
nacka zarzuca na szyj§ bydl~cia. Sprowadzone do 
Independence a nast~pnie do Wayne's City, muly te 
z njemal~ n1itr~g~ wprz~gni~te zostaly do woz6'v na
szych J>Odr6inych; trudno bylo takze zniewolic je 
do ruszenia naprz6d po nier6\vnej drodze; obznajmie
ni nawet z ich narowami poganiacze, kt6rych naj~to 
na micjscu, nielatwo z niemi trafiali do ladu. 

Irlanclczyk, }{t6ry si~ byl przyl~czyl do towarzy-
stwa, umarl na choler~, co op6znilo o dni kilka wy
jazd naszych W§drowc6w. Nakoniec 1 n1aja wyru
szyli w drog~. Opisanie pochodu tego malego towa
rzystwa 1noze dac wyobrazenie o trudnosciach z ja
kiemi musz~ 'valczyc tysi~ce 'vychodzc6w d~z~cych 
t~ sam~ drog~ i zyskuj~cych nieraz w nagrod~ swych 
wysilen, zalniast bogact,va, ln1lectwo lub srnierc. 

Kazdy z naszych podr6znych zaopatrzyl si~ z wla
snej kieszcni 'v konia wierzchowego, by podr6z od
byc wygodniej. Wielka mi~dzy niemi byla mi~szani
na rass; od kudlatego szkockiego kucyka, do szla
cbetnego 1ncksykanskiego mustanga, przejscie bJlo 
raz~ce. Do kazdego z woz6w zaprz~zono po trzy pary 
mul6w. Woznica siedzial na mule po lewej stronie 
dyszla i uzbrojony ogromnym biczem kierowal re
szt~, trzymaj~c w r~ku l~jce l)ierwszej pary, a opr6cz 
tego jad~cy obok konno trzymali uzdeczki poj_edyn
czych mul6,v, bo lagodnosci ich nie. bardzo mozna 
bylo zaufac. 

J ezdzcy mieli na sobie bluzy czer\vone, przepasa
ne szerokim sk6rzanym pasem, z kt6rego sterczaly 
I)istolety i noze mysliwskie; przez plecy wisiala du
belt6wka i laclownica. Sk6rzane spodnie, b6ty za ko
lana i kapelusze z szerokh~m ronde1n .dokoncza!y ich 
ubioru. Niclrt6rzy mieli przy sobie psy kosmate no
\Vozelandzkie, inni brytany i \vyzly angielskie. Dali-
~my umyslnie opisanie stanu \V jakim puscili si~ w dro
g~, by go }J6zniej por6\vnac z ty1n w kt6ryn1 przybyli 
do Kalifornii. 

Pier,vsz~ noc przep~dzili pod namiotem, zrobiwszy 
zaledwic trzy mile polskie, po dobrej dosyc drodze. 
.~.. T azajutrz przy zaprz~ganiu mul6w spostrzezono ze 
p. Edwardson zapadl na choler~. Bardzo to przera
zilo towarzystwo, bo kazdy czul, ze on byl jego dusz~ 
i pra\vdziwy1n J)rzyw6dzc~. Rozbito na nowo namio
ty i po trzech godzinach udalo si~ staraniom Dr. Wil· 
liams wypro"radzic go z niebezpieczenstwa. Zaledwie 
wyruszyli na no"ro, gdy sam dokt6r zachorowal na 

odr~, co zn6w op6znilo poch6d kilk~ dniami. W cza .. 
sie tej przymusowej zwloki cz~sc podr6znych zaj~la 
si~ ujezdzaniem mul6w, drudzy 'zas robili wycieczki 
w okolic~ i przysparzali zapas6w upolowanemi sarna .. 
mi, dzikiemi indykatni i cietrzewiami. Tu takze prze
konali si~ ze llei-r Wilhelm Meyers nie posiadal szla
chetnej sztuki kucharskiej, kt6r~ sifJ chlubil, i prze
stali liczyc na jego talent. 

Wyzdrowienie doktora!przeci~gn~lo si~ dlugo, i ba
cz~c na czas potrzebny do odbycia calcj podr6zy 
przed nastf1pieniem pory dzdzystej, zgodzono si~ nie
ch~tnie na pozostawienie go na miejscu. Ruszono da
lej, a Dr. Williams powr6cil do Independence, by tam 
oczekiwac zupelnego wyzdrowienia. Towarzystwo 
obiecalo mu odbywac podr6z bardzo powoli, azeby je 
m6gl dop~dzic, co rzeczywiscie czwartego dnia na
st~pilo. Byl jeszcze bardzo slaby, lecz postanowil, 
iscza wlozonemi do kassy pieni~dzmi, chociazby przy
szlo u1nrzec z wycienczenia. 

Wyprawa zd~iala prosto ku rzece Kanzas, w g6-
rze kt6rej znajduje si~ faktorya wraz z missy~, gdzie 
rezyduje urz~dnik Stan6w Zjednoczonych. Po drodze 
wyprzedzono kilka partyj innych wychodzc6w, z kt6-
remi wyn1ieniwszy zwykle grzccznosci lub uzyska
wszy od nich pomoc, post~powano dal6j. Pomoc ta 
nieraz bardzo im si~ nadala, bo z krn~brnemi mulami 
na nier6\vnych drogach niezawsze latwa byla spra
wa. Po kilku clnictch uci~zliwej podrozy dostali si~ . 
do osady przy r~ecc l{anzas, zro biwszy 38 mil polskich. 

Od kilku uni przyjaciele nasi uwazali brak zaufa
nia i zuzylosci \V towarzyszach kt6rzy si~ w St. Louis 
z niemi pol~czy li. Nieporozun1ienie wyniklo gl6wnie 
z powodu, ze p. Browne z~dal by jemu wyl~cznie od
dano dow6dztwo wyprawy i r6wniez jak Dr. Williams 
nie chcial brae na siebie z kolei o bowi~zk6w kucba
rza, kt6re inni, widz~c tego nieodzown~ potrzeb~, pel
niH z ochot~. Drobiazgowe starcia wifJcej jeszcze za
ch,vialy ten z'vi~zck, w skutek czego uradzono rozl~
czenie si~ po przyjacielsku. Podzielono tedy zapasy 
i muly, i dwa towarzystwa puscily si~ w dalsz~ drog~ 
oddzielnie. 

Osady J{anzas zamieszkuj~ na,vp6l ucywilizowa
ni Indyanie pokolcnia Pattawattimi. Mieszkali da
wniej w Stanie Illinois, zk~cl przeniosl ich w t~ stro
ny rz~cl Stan6w Zjednoczonych, odkup1wszy oj nich 
grunta, kt6re posiadali w Illinois i zapewniwszy hn 
corocznie pieni~in~ zapomog~ oraz opiek~ rz~du 
w nowej osadzie. Opr6cz tego punktualnie wedlug 
oznaczonej taksy odbieraj~ zaplat~ za r6zne wyroby 
i slr6ry upolowanych zwierz~t. lndyanie ci ubieraj~ 

30* 

• 



230 

si~ nawp6l po europejsku, m6wi~ niezle po angielsku 
i stanowi~ jakby spojni~ mi~dzy Indyanami J)Okole
nia Pooni i osadatni ttmerykanskiemi na rzece Mis
suri. Wies zawiera okolo 500 mieszkafic6w, zkt6rych 
trzecia cz~se stale w niE3j nic mieszka, lecz koczuje 
w lecie w okolicy po cyga11sku, na zim~ zas wraca 
do \vsi. Sza!asy dosyc porz~dne fonnuj~ ulice, majf1-
ce pretensy~ do regularnosci. Dziwna w tej osadzie 

.mi~szanina obyczaj6\v dzilrich i cywilizowanych. Tu 
wojownik eery bronzowej st~pa hardo, w spodniach 
perkalowych, indyjskiej koszuli mysliwskiej ze sk6ry 
bawolej i czapce borsuczej; tam skrada si~ cichym 
krokiem. czarnooka dziewczyna, owini~ta w S7.:al r6-
znobarwny, stanowif!CY cale jej ubranie. Przez franzle 
zakrywaj~ce jej twarzyczk~, dziewcz~ strzela figlar
nie oczkami na blade twarze Europejczyk6w; lecz 
biada jej jesli brunatny wojownik schwyta to spojrze
nie, zapomnialby ze jest obywatelem Stan6w Zjedno
czonych i wywarlby natycbmiast zemst~ mieszkanca 
las6w. Gdy kawalkada podr6znych zblizala si~ do 
wsi, wyjechalo na jej spotkanie kilkunastu Indyan 
na raznych koniach, bez siodel, w r6znorodnym, dzi
wnym ubiorze. Krzyczeli: ,Rumu, rumu!" Lecz nasi 
podr6znicy, znaj~c prawo zakazuj~ce sprzedazy mo-
cnych napoj6w, oswiadczy li im, ze go nie posiadaj~, 
a zatem i sprzedac nie ·mog~. Prawo to wielce jest 
zbawiennem, tamuje bowiem zbyteczny poci~g Indyan 
do ,ognistej wody;"~ ajenci zas l'ZG1dU dostarczaj~ im 
jej tylko w ilosciach umiarkowanych, i to w wyj~tko
wych okolicznosciach. 

W tej wiosce oclpocz~to dni kilka, dla nabrania sil 
do dalszych trudow. W don1ach missyonarz6w i u
rz~dnik6w amerykal1skich tu osiadlych podr6zni po
zegnali ostatnie slady cywilizacyi. Indyanie przyjmo
wali ich goscinnie, przyjacielsko i zdawali si~ bye du
mnemi z miana ,, braci," kt6re dawali i odbierali od 
bialych. Przed odjazdem po raz ostatni uraczono mu
l6w zytem; nie mia{y go one kosztowac az za przy
byciem do Kalifornii. 
Rzek~ Kanzas przebyto na promie, utrzymyV\ranym 

przez s~dziwego i wielce powaznego Indyanina, kt6ry 
za t~ uslug~ kazal sobie zaplacie dwa dukaty. Na 
srodku rzeki jednego z koni wzi~la ch~tka wskoczyc 
do wody; nie zrobil sobie nic zlego i przyplyn~l 
szcz~sliwie do drugiego brzegu, lecz niemalo ko
sztowalo trudu sch,vytae go napowr6t. 

Droga prowadzila teraz malowniczemi brzega1ni 
Kanzas; odbywano j~ w towarzystwie innych podr6-
znych, spiesz~cych 'v t~ sam~ stron~. Z pocz~tku 
przyjemnem bylo to spotkanie; lecz wkr6tce droga 
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stala si~ tak przykr~, ze w~drowcy, zmuszeni zajmo
wac si~ wyl~czrue przepraw~ woz6w przez biota i po
toki, nie mieli czasu do rozmowy i nawet rozstac si~ 
musieli. Gdy opuscili nizki brzeg rzeki, jazda po su
chym gruncie stala si~ znosniejsz~, a pogoda ci~gle 
im sprzyjala. Post~powali teraz stepem zielonym, 
cz~stokroc w ci~gu dni kilku nie spotykaj~c zywej 
duszy, bo drog~ t~ nikt nie wracal, i tylko kiedy nie
kiedy mijal ich na r~czym koniu Indyanin, pozdra
wiaj~c przylozeniem r~ki do ust. Malo tu nawet zda
walo si~ bye slad6w zycia zwierz~cego; rzadko prze
latywal nad ich glowami j~dor dziki, lub pierzchalo 
w oddaleniu stado r~czych antylop. Miejsca te je
dnak byly zyzne i obfitowaly w bujn~ traw~. Noco
wali zwykle pod kilkoma samotnie stoj~cemi drze
wami, nad brzegiem rzeczki lub strumyka, a maj~c 
podostatkiem paszy dla mul6w i koni, byli weseli 
i bez troski o jutro. Przekroczywszy nieoznaczo
n~ scisle granic~ koczowiska Indyan pokolenia Pat
tawattimi, weszli 'v territoryum pokolenia Pooni, 
kt6re rz~d Stan6'\\r Zjednoczonych pr6zno staral si~ 
zjednac lagodnosci~ lub zwi~zac przymierzem. W ci~
glej s~ wojnie z pokoleniem Pattawattimi z jednej, 
a Siju z drugh~j strony; oba zas te ostatnie pokole
nia zostaj% z bialemi w przyjaznych stosunkach han
dlowych. Trzeba wit}c bylo miec si~ odt~d na ba
cznosci, bo rabusie ci z wielk~ zr~cznosci~ uprowa
dzaj~ noc~ bycllo i konie, a raz zabrane nielatwo od 
nich odzyskae. Z przerazliwym krzykiem najezdzaj~ 
oni konno, wsr6d ciemnej nocy, miejsca gdzie przy
'vi~zanc s~ bydl~ta, kt6re przestraszone krzykiem 
zrywaj~ postronki; '\Ytedy Indyanie p-adz~ w cwal da
lej, a sploszone zwierz~ta, czuj~c si~ wolnemi, dt1i~ 
instynktownie w stron~ zk~d daje si~ slyszec ten
tent, az nakoniec obskoczone i schwytane, staj~ si~ 
zdobycz~ rabusi6w. Kazdej wi~c nocy nasi podr6zni 
wystawiali wart~, zmieniaj~c si(J co dwie godziny. 
Jednego razu p. Edwardson, czuwaj~c z kolei, zau
wazyl szczegolniejsz~ cisz~ w atmosferze. Maj~c to 
za przepowiedni~ burzy, obudzil swoich towarzysz6w, 
kt6rzy zwin~wszy co pr~dzej namiot, przymocowali 
w6z do mocnych, wbitych w ziemi~ pali, a sa1ni pod 
nim szukali schronienia. Nawalnica rzeczywiscie 
wkr6tce wybuchl:a i byia okropn~; kilka razy obawia
no si~ ze tabor nie oprze si~ jej natarczywosci i zo
stanie rozerwany. Niekiedy zn6"' zdawalo si~ w-a
drowcom, ze zrykiem piorun6w !~cz~ si(J przerazliwe 
glosy ludzkie, bo wiedzieli ze Indyanie wy bieraj~ ta
kie wlasnie noce do swoich napad6w. 

W godzin~ jednak burza ucichla i gwiazdy zn6w 
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zablysly na niebie, lecz kilka mul6w ncieklo z miej- plemion. Po calodziennych uci~zliwych rozjazdach, 
sea gd~ie byl:y przywi~zane i dopiero nazajutrz po napotkano na drugi dzien swieze slady zabitego wolu 
dlugiem szukaniu znaleziono je o mil~ przeszlo od iid~c za tropem, zastano rabusi6w rozlozonych obozem 
miejsca noclegu. w g~stych krzakach wierzbiny. Zblizono si~ w kilku 

Podr6z coraz stawala si~ mniej urozmaicou~. Za- do ichstanowiska, z oznakami przyjazni. Dwaj Indya
cz~lo brakowac paszy dla bydl~t poci~gowych i koni, nie, uzbrojeni od stop do glowy, wyszli na spotkanie 
a droga na.dzwyczaj byla przykr~. We dwa dni po przybylych. Objawiono im eel przyjscia i z~dano zwro
burzy spotkano si~ z dose licznem towarzystwem po- tu pochwyconego bydla. Odpowiedzieli ze nic zabrali 
dr6znych i I>owitawszy si~ z niemi, rozbito namioty bydla i nie maj~ zadnej wiadomosci o dokonanym ra-
o kilkadziesi~t staj od uich. W nocy kazde towarzy- bunku. Pokazano im zebranc w blizkosci ich obozo
stwo wystawilo swoj~ wart~. P. Powell, odbywaj~cy wiska szcz~tki zabitych zwierz~t; lecz lndyanie za
j~, uslyszal w s~siednim obozie wystrzal, pol~czony parli si~ stanowczo 'vszelkiego udzialu w kradziezy. 
z krzykiem ,Indyanie!" Na ten odglos wypalil sam Uwa.Zano przytem, ze pozostali w krzakach podej-
z dubelt6wki i zaalarmowal tern swoich towarzysz6w. mowali bron i gotowali si~ do orlporu. Wtedy 'vysu
Przygotowani od odporu, czekali dose dlugo napr6zno; n~l si~ naprz6d wachmistrz dragon6\v i glosem pio- . 
nakonicc wyprawili dw6ch z grona swcgo na zwiady ronuj~cyn1 zawolal: ,Klamiecie bezczelnie, i jesli po
do s~siedniego obozowiska. Okazalo si~ ie przyczy- chwyconego bydla nie oddacie natychmiast, sci~gnie
n~ cal ego przestrachu byly suknie jednego z podr6- cie na siebie straszn~ zen1st~ \vaszego dziada, (pre
znych, kt6re powieszone na drzewie stoj~cy na stra- zydentaStan6wZjednoczonych). Wiclokmunduruame
zy wp6lsenny szyldwach uwazal za podkradaj~cego rykanskiego jaJkby piorunem ich razit W6dz ich 
si~ lndyanina. W zi~l jednak dobrze ua eel swego oswiadczyl, ze jcsli uzyskaj~ przcbaczeuic, skradzio
przeciwnika, bo nieszcz~sliwy paletot podziurawiony ne bydlo b~dzie zwr6cone. Ponicwaz w czasie spel
byl sruten1 jak sito. nionej grabiezy nie bylo krwi rozle,vu, })rzyrzeczono 

Bez innych przyg6d dosi~gli twierdzy Kearney, im bezkarnose, pod warunkiem zaplaccnia za zabite 
pierwszego wojennego stanowiska Amerykan w terri- sztul{i, zwrotu reszty i dania trzech wojowuik6w w za
toryum indyjskiem. Trzymaj~ tu do 100 ludzi zalogi, klad dotrzymania umowy. Indyanie pokornie nato 
po wi~kszej cz~sci konnej, i tak~ jest sila moralna przystali, pocz6m ochotnicy, w oczekiwaniu rczultatu, 
rz~du Stan6w Zjednoczonych, ze mala ta liczba wy- rozlozyli si~ w niejakiej od nich odleglosci. Czekali 
starcza na utrzymanie spokojnosci mi~dzy kilkunasto- do nocy i na~t~pny dzien caly, i zacz~li juz po\v~tpie
tysi~czn~ ludnoscif! indyjsk~. W arownia ta lezy na wac o spelnieniu przyrzeczenia, gdy o zmroku wie
odkrytej plaszczyznie, niedaleko rzeki Nebraska; do- 1 czornym ukazal si~ starszy z kilk~ Indyanau1i, p~
piero o kilka mil od twierdzy zaczynaj~ si~ zarosla. dz~c przed sob~ skradzione bydlo. Spostrzezono 
Polozenie to bardzo jest korzystne, nie pozwala bo- wkr6tce ze niedostawalo trzech byk6w; za kazdego 
wiem dzikim a przebieglytn wojownikom stepu zbli- wi~c podoficer amerykanski z~dal})O 20 dollar6w. In
zye si~ do twierdzy. dyanie pokazali pr6zne r~ce, na znak ze nic maj~ pie-

Malowniczy byl widok okolicy, w czasie przybycia ni~dzy; lecz to im nicVtriele pomoglo: musieli zaplacic 
naszych 'v~drowc6w. 1500 do 2000 wychodzc6w d~- wartosc zatraconych sztuk w sk6rach i futrach. Na
z~cych do l(alifornii, obozowalo pod 1nurami portu. st~pnie wachmistrz przem6wil do nich, os\viadczaj~c 
Moina tu bylo napotkac narodo,vosci prawie calego w imieniu ich dziada, ze na ten raz zyskaj~ przeba
ucywilizowanego swiata, a kupcy Stan6w s~siednicb, czenie; lecz gdyby si§ cos podobnego powt6rnic Inia
przewiduj~c wielki stek podr6znych, zai1nprowizowali lo wydarzyc, surowo ukarani b~d~. Starszyna mial 
jarmark, kt6ry im si~ udal wybornie. takZe przemo'v~, oswiadczaj~c ze clziacl ich bardzo 

Obozuj~cy pod Kearney uorganizo\vali oddzial Jitosciwy, ze kocha go bardzo, zaluje tego co si~ zro
konnych ochotnik6w, dla odzyskania uprowadzonego bilo i przykladnie ukarze mlodych ludzi, kt6rzy do
nocy poprzedniej przez Indyan kilkunastu sztuk by- puscili si~ kradziezy i tern zrobili przykrosc bialym 
dla. P. Edwardson, chciwy przyg6d, pol~czyl si~ swym braciom. Stary ten wojownik Inial min~ nic
z niemi; wzi~wszy w pomoc dzicsi~ciu dragon6w bardzo uczciw~; wyrazy tez jego przyjcato za prost~ 
z twierdzy, rozpocz~to natychmiast w stepie poszuki- tylko form~. Bardzo bye moze, ze sam byl w tej spra
wania. To"rarzyszyl wyprawie mysliwiec z professyi, wie zlodziejskiej przyw6dzc~. Ochotnicy nasi w try
dobrze obeznany z obyczajami i j~zykiem dzikich umfie wr6cili do fortecy . 
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Po czterodniowym odpoczynku, towarzysze w dal- namiotu grzechotnika i upolowano antylop~, kt6ra 
sz~ ruszyli drog~ i doszedlszy rzeki Nebraska, po- im dostarczyla wybornego mi~sa na dni kilka. Mimo 
st~powali wzdluz jej brzeg6w. Napotykali tu wiele tak dlugiego wytchnienia mul jeden na drugi dziefi 
mogil; na niekt6rych znajdowaly si~ krzyze z nie- po wyruszeniu w dalsz~ drog~ padl z utrudzenia i w za
zgrabnie wyrznhatemi na drzewie napisa1ni, ze zwy- mian za niego trzeba bylo wprz~gac z kolei wierz
klym dodatkiem: ,umarl na choler~." Wiele z tych chowc6w. Min~wszy stercz~cy wysoko wsr6d pla
mogil rozkopaly szakale, a szcz~tki czlonk6w i odzie- szczyzny kamien, zwany skal~-kominem, weszli na 
zy okolo nich si~ walaly. Wycie tych zwierz~t kar- gol~, piaszczyst~ pustyni~, gdzie czasem przez dzien 
mi~cych si~ cialem ludzkh~m przerywalo zwykle ci- caly nienapotykali zdZbla trawy. Pal~ceslonce afry
sz~ nocn~ i scinalo krew w zylach stoj~cego samo- kanskie towarzyszylo im stale, w6z po osie zagl~
tnie na strazy. bial si~ w piasek. Jedyn~ pociech~ posr6d tych tru-

Jednej nocy obudzil ich z gl~bokiego snu krzyk d6w byla nadzieja skorego dosi~gni~cia twierdzy 
jakby nieziemskiego stworzenia. Krzyk ten tak byl Laramie, gdzie spodziewano si~ znalezc wytchnienie. 
dziwny i przerazaj~cy, ze najodwazniejszego przejmo- W przeddzien dojscia do tego miejsca, cierpienia po-

. wal dreszcze1n. Niepodobny byl wcale do glosu wil- dr6znych byly okropne; ludzie i bydl~ta, przybywszy 
ka lub ostrego gwizdu wojownika indyjskiego, prze-· na brzeg rzeki oddzielajf1cej ich od portu, nie mieli sil 
bijala si~ w nim jakas nieludzka, smiertelna rozpacz. dostatecznych do przebyciajej dnia tego i przep~dzili 
W slad za tym odglosem wpa)dl do ich namiotu wy- noc na l~kach nad rzekf1. Nast~pnego dopiero poran
chudly jakis czlowiek w lachmanach; rysy jego okro- ku przeprawili si~ przez ten bystry i gl~boki stru
pnie byly wykrzywione; zdawal si~ szukac pokarmu mien razem z inenmi wychod.Zcami, kt6rych r6wnie . 
obl~kanym wzrokiem, a na pytania nie zwracal za- strudzonych zastali tu na wypoczynku, zasilaj~c si~ 
dnej uwagi. Zastawiono przed nin1 jadlo, kt6rez chci- nawzajem mulami, poniewaz zaledwo dziesi~ciu do 
wosci~ zwierz~cf1 pozarl; nast~pnie nasyciwszy si~ wozu zaprz~.Zonych oprzec si~ moglo pr~dowi. 
wyskoczyl nagle z namiotu i znikl w ciemnosci no- Twierdza Laramie nazywala si~ poprzednio Fort 
cnej. Dowiedziano si~ od innych podr6znych, ze ten John i nalezala do amerykanskiej kompanii, handlu
nieszcz~sliwy stracil byl przez choler~ cale swoje j~cej futrami i sk6rami nabywanemi od Indyan, lecz 
rodzenstwo, ze odszedlszy od zmysl6w nie chcial si~ b~d~c punkte1n srodkowym w siedzibach pokolenia 
z zadnem towarzystwem pol~czyc i samotnie bl~kal Sionx, nabyt~ zostala przez rz~d Stan6'v Zjednoczo
si~ po stepie. Indyanie, maj~cy w poszanowaniu nych. Ple1ni~ to jest jednem z najliczniejszych i naj
obl~kanych, nie robili mu nic zlego, lecz smierc olrro- pot~zniejszych i zostaje z Amerykanami w przyjaciel
pna glodoY\ra czekala go za nastaniem pory zimnej. skich stosunkach. Tu schodz~ si~ raz do roku starsi 

Przeszlo pi~cdziesi~t mil polskich szli nasi podr6- tego i r6znych innych pokolen, zostaj~cych na zol· 
zni brzegiem rzeki Nebraski. Przywykli do trud6w, dzie amerykanskim, ella rozmo,vy z bialemi swemi 
sami gotowali sobie straw~ i IJrali bielizn~. Najwi~- ,bracmi," a raczej dla odbioru podark6w i pensyj im 
cej przysparzaly im pracy CZ~Ste przeprawy przez 'VYZDUCZOnych i WZTIO\Vienia zobop6lnego przymierza. 
rzeki i strun1ienie, a wytchnienie znajdo\vali w polo- Warownia z budowana jest z cegiel suszonych na 
waniu na bawola, dla kt6rego tobili niekiedy st6jki sloncu, uzbrojona kilk~ dziala.mi 1nalego kalibru i rna 
kilkodniowe. P6zniej gorzko tej straty czasu zalo- dose liczn~ zalogQ. ~1iano tu sposobnosc poznac wie
wali, tembardziej ze i konie mocno na tych wypra- lu okolicznych Inclyan i nahrano o nich dobrego wyo
wach ucierpialy, a zamienic ich na inne nie bylo s_po- brazenia. Byli silnej i pi~knej budo,vy ciala, a rysy 
sobnosci. Paszy bylo sk~po, bo ci co ich wyprzedzili ich wyrazaly ID§zkosc i baTt ducha; niekt6re z kobiet 
wyniszczyli wszystko jak szarancza. Po przejsciu nazwac mozna bylo IJi~knemi. Indyanie ci, r6zni 
wplaw Nebraski, muly tak byly znuione, ze dwa dni w tern od innych pokolen ich rassy, nie nabyli wad 
odpoczywac musialy. Rzeka ta rna przeszlo wiorst~ cywilizacyi przez obco\vanie z bialen1i, a zachowali 
szerokosci i chociaz plytka, bardzo jest bystr~, tak nietkni~temi wroclzone sobie uczucia godnosci osobi
ii z najwi~kszem tylko wysilenien1 mogli si~ oprzec stej i niezawislosci. Prowadz~ dose znaczny handel 
pr~dowi i ocalic swoje pakunki. Odpoczywali w gaju sk6ran1i i futrami i w stosunkach swoich okazuj~· 
cedrowym, otoczonym pi~knemi wzg6rzami, na brze- wiele zaufania w prawosci i przyjazni bialych swych 
gu czystego strumienia, spadaj~cego z loskote1n ze wsp6l-braci. Zauwazono tu fakt szczeg6lniejszy ama
stromego ur\viska. Zabito tu skradaj~cego si~ do ich lo znany, ze cholera nie tyka ludzi rassy indyjskiej . 

• 
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Nawet pijacy, kt6rych tu nie brakuje, zdaj~ si~ rzad
ko ulegac tej zab6jczej cborobie. 

P. Edwardson mial niespodzian~ przyje1nnosc spo
tkania si~ tu z dawnym towarzyszem szk6lnym, ofi
cerem miejscowej zalogi. Dopom6gl on im niemalo 
do pr~dkiego i taniego zaopatrzenia si~ 'v rzeczy po
trzebne, i w j ego towarzystwie sp~dzili mile dni kil
ka. Nadaremnie jednak starali si~ dostac konia dla 
p. Powell, kt6rego wierzcho·wiec padl ofiarf! ostatnie-
go polowania na ba,voly; konie dw6ch innych towa
rzysz6w takze zaledwo wlokly nogi, a zamienic ich 
na inne, nie bylo sposobu. Jeden tylko siwy ogier 
p. Ed\vardson \vytrwale znosil trudy. 

W polowie lipca wyszli zt~d po trzydniowym od
poczynku i skierowali si~ ku g6rom Skalistym. Upa
ly byly nieznosne, step 'vyschly malo dawal pozy
wienia strudzonym bydl~toin, a droga stawala si~ 
nier6wn~ i lrrzemienist~. Po dziesi~ciu dniach takiej 
podr6zy, w czasie kt6rej stracili jednego z najlepszych 
mul6w, stan~li u koryta 'vyschlej rzeki; wysokie i ur
wiste jej brzegi wskazywaly, ze w porze zimowej byla 
gl~bok~ i bystrq. Rzeka ta oddalon~ jest o trzydzie
sci siedm mil od portu Laramie. Tu po raz pierwszy 
znalezli si~ 'v koniecznosci dokopywania siEJ wody, 
lecz szcz~scien1 natrafili na ni~ wkr6tce. Okolica zno
wu zamicnila si~ w piaszczyst~ pustyni~ i pozostala 
tak~ az do rzeki Zielonej. Wyszukawszy br6d, prze-
szli j~ nie bez trudnosci i odbyli dni6wk~ na obfitem 
w pasz~ jej wybrzezu. Wst~powali teraz w siedziby 
pokolenia zwanego W~zowem. Liczny ten szczep in
dyjski w dobrych zostaje z biale1ni stosunkach, cho-
ciaz nie gardzi takze sposobnosci~ korzystnej kra
dziezy. 1,rzeba si~ '"i~c bylo miec na bacznosci i nie 
za?iedbywac 'vystawiania wart noc~, co strudzonym 
dz1enn~ podr6z~ niemalo robilo przykrosci. 

W czasie odpoczynku nad rzek~ Zielon~ dwaj z to
':arzyst"'a odwidzili s~siednie obozowisko indyjskie, 
li~z~ce do 200 mieszkanc6w. Szalasy pokryte sk6ra
mi r~zr~ucone byly tu i owdzie; wn~trze ich bylo bru
dne 1 n1eporz~dne; n1~zczyzni, kobiety i dzieci Iezeli 
tu pospole1n. Sluzyly one jednak tylko za nocne schro
nie~ie, bo we dnie \vszyscy czlonkowie rodziny odby
wah zwykle s1ve zaj~cia })Od drzewami na otwartem 
powietrzu. W ewn~trz i zewn:);trz wisiala w festonach 
suszon~ zwierzyna. Zakupiono od nich za star~ ko
szul~ kilka })ar cizm6w indyjskich, mokassinami zwa
n~ch, _i zwierzyny ~le jej mozna bylo udzwign~c. Od
wulzaJ~cy wykurzyli z s~dziwym starszyn~ wioski 
lulk~ zgody, co dawalo im wst~p do wszystkich mie-

• 

szkan. Za mal~ ilosc tytuniu, obiecano im dostarczyc 
jeszcze zwierzyny swiezej i suszon6j na drog~. 

W poblizu odbywal si~ szczeg6lniejszego rodzaju 
jarmark. Byl to coroczny zjazcl haudlarz6w ze Sta
n6w Zjednoczonych z mysli,vcn1i i Indyauami, dla 
'vymiany zebranych sk6r i futer na proch, ol6w, w6d
k~, grube sukna i inne uiezb~dn(-\ ella nich przcdmio
ty. R6,vnie handlarze jako i Inysli\vcy uzywaj~ Inu
i6w do przewozu towar6w, co koczowisku ich odr~bny 
nadawalo charakter. Wielu bialy1n mysliwco1n towa
rzyszyly z dziecmi ich zony indyjskie. Taki strzclcc 
z rzemiosla oderwany jest zupelnic od cywilizowane
go swiata i przestajc prawie wyi~cznie z Indyanami. 
Przywi~zawszy do siebie jal{~ mlod~ Indyank~, zyje 
z nhJjak z zon~,p6ki si~jej podoba dzielic trudy i przy
jemnosci jego koczuj~cego zycia. Gdy jej si~ to sprzy
l\rzy, wraca z dziecmi do swego pokolenia, a on szuka 
sobie drugiej podobnej towarzyszki. Jednakzc rozl~
czenie takie rzadko mie'\\'an1icjsce, 'vyj~wszy gdy my
sliwiec opuszcza czasowo stepy, by si~ udac mi~dzy 
ludzi osiadlych. Przypatruj~c si~ z zaj~ciem tym sto
som kosztownych futer, odda,vanym tu za bezcen 
w stosunku do pozniejszej ich ceny w handlu, ty1n na
wp6l dzikim ludzion1, kt6rzy ich dostarczaj~~ tym 
bojazliwym, ciemnego lica kobictom i mi~szanej krwi 
dzieciom, trudno wr6zyc wiele dobrcgo ztego zetkni~
cia si~ cywilizacyi z barbarzy!1st,vem, chociaz kilku 
pisarz6w z talentem upoetyzowalo i otoczylo szczcg61-
niejszym urokicm zycie amerykanskiego Hawkeye'a: 
Mi~dzy innemi w~dkami zastawiancmi na syn6w 
pustyni, znajdowaly siEJ tu stoly gry, przy kt6-
rych oddawano si~ z zapami~talosci~ hiszpansk~ grze 
w karty, zwanej monte; niejeden strzelec tracil tam 
w kilka godzin owoce znoj6w i trud6w calorocznego 
polowania. Pijanstwo i rozpusta okazywaly si~ tu 
w nagiej, ponizaj~cej czlowieka }Jostaci; podr6zni tez 
radzi miejsca te opuscili. • 

Z tego przystanku nad rzek~ Zielon~ niekt6re par
tye wychodzc6\v tu zebranych obraly drogEJ na Fort 
Hall, inni poszli na osady Mormon6w zwane Deseret. 
Na~~. podr6zni 'vybrali kierunek prostszy, chociaz 
InnieJ ucz~szczany, w kt6rym szedl slawny w tych 
stronach z m~zt\va, ~ytrwaloscl i szcz~sliwie dopi~te
g? celu ~dkryw?a l{I~ ?a~~so~. Odt~d drogi siEJ dla 
n1ch skoncz~ly 1 mu~1eh _s1~ k1crowac kompasem ku 
p~,zesmyko~I polud~Iowemu g6r Skalistych, zk~d rze
kl zaczynaJ~ plyn~c na zach6d, d~z~c do oceanu 
Spokojne~o. Kraj zyzny, kt6rym teraz przechodzili, 
zd~wa~ s1~ prze~n~czony na siedzib~ licznej i oply _ 
waJ~CeJ w dostatk1 ludnosci. Przerzyna!y go we 

• 
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wszystkich kierunkach splawne strumienie, wpada- dy cokolwiek wodnego ptastwa, mianowicie kaczek. 
j~ce do rzeki Nebraska, a tyle niezbEJdne do krzewie- BydlEJta stawaly siEJ coraz slabszemi i brakowalo im 
nia si~ przemyslu i handlu. juz sil do ci~gnienia ci~zkiego wozu z rzeczami. Je-

Na b1~zegu j edn~j z tych rzek naplywowych, nader szcze jednego konia stracili tu w skutek wycieficzenia, 
gl~bokiej i bystrej, przetnyslni dwaj Amerykanie ze pozostal im wi~c jedynie wierzchowiec p. Edward
Stanu Ne'v York (Niu Jork) urz~dzili prom, zbudo- son, na kt6rym jeidzili naprzemian. Pokazalo si~ · 
wany z dw6ch zwi~zanych z sob~ woz6w bez k6l, wkr6tce, ze w takich okolicznosciach trzeba si~ b~
i kaz~c cifbgn~cym do ziemi obiecanej dobrze placic dzie rozstac z wozem i porzucic na drodze mn6stwo 
za przew6z, pewniejszyn1 od nich sposobem zdoby- · rzeczy, uwazanych dot~d za niezb~dne. Teraz dopiero 
wall zloto. Wybudowali sobie wygodny domek po- przekonali si~, jak nierozwaznie post~pili puszczaj~c 
sr6d drzew bawelnianych i wierzbiny pokrywaj~cych si~ w drog~ z wozem; lepiej nier6wnie byloby wzi~c 
brzegi, i zebrali juz znaczny kapital, z kt6rym wr6- tylko s-z~sc lub osm mul6w ladownych. Rzeczy takze 
cic 'vkr6tce zamierzali w strony rodzinne. Przepra- zabrali z sob~ za wiele; dosyc byloby wzi~c namiot, 
wialo si~ tu wielu wychodzc6w i w~drowcy nasi byli par~ kotl6w i troch~ bielizny, nieco m~ki, kawy, cu-
swiadkami nader smutnego wypadku. Na promie prze- kru i troch~ rumu na wypadek slabosci; gl6wni~ zas 
wozono ludzi i wozy ladowne, konie zas i muly mu- wypadalo zaopatrzyc si~ w amunicy~ i got6wk~. 
sialy rzek~ przeplywac i uskutecznialy to zwykle Zdj~to tedy z woz.u paki i tlomoki, przepakowano 
z pomyslnym skutkiem. T~ raz·~ jednak pi~kny je- wszystko i z b6lem serca porzucono na drodze nieje
den mul, czy to ze znuzenia, czyli z uporu, zhoczyl i dnEJ rzecz, z kt6r~ si~ wi~zaly dawne wspomnienia 
na samym srodku rzelri. Wlasciciel jego skoczyl za lub dlugoletnie przyzwyczajenie. Trzeba to by·lo uczy-:
nim w wod~, lecz zd~zyl go uchwycic,tylko za ogon, nic koniecznie, by mulom ile moznosci ulzyc ci~zaru, 
a bystrosc prf!du nie dozwalala mu dosi~sc zwierz~- inaczej te wkr6tce padlyby pod brzemieniem juk6w. 
cia i skierowac go ku l~dowi. W olano na niego by J akze odmienn~ teraz byla postawa podr6znych, od 
porzucil bydl(J, a san1 si~ staral ratowac, ale napro- tej w jakiej opuscili Independence. Kilku obdartych 
zno. Nareszcie poniesiony pr~dem o staj kilkanascie, ludzi szlo obok objuczonycb, n~dznych mul6w; jeden 
puscil ogon zwierz(Jcia, lecz bylo juz za p6zno, bo wypoczywal odznuzenia, siedz~c na grzbiecie wychu
straciwszy sily, do brzegu doplyn~c niem6gl, pomocy dlego koniska, ledwie wlok~cego nogi. B6t6w nie 
zas bez l6dki podac mu bylo niepodobna. Pokazal stalo i musieli siEJ obywac indyjskiemi mokasinami; 
si~ jeszcze razy kilka, wolaj~c zalosnie o ratunek, spali pod golem niebem, bo namiot trzeba bylo po
i znikl na zawsze w balwanacb. Zniklo wraz z nim rzn~c na sztuki, by w nie zapakowac zapasy prowa-
zapewne wiele zlotych nadziei przyszlosci. dzone na mulach. 

Post~powali teraz coraz wyzej i wyzej po nacbylo- Na brzegu rzeki Niedzwiedziej spQtkali si~ z d~z~-
nej plaszczyznie, kt6ra doprowadzila ich do prze- cemi w tymze kierunku wychodzcami i z przyjemno
smyku pohldniowego g6r Skalistych. Przypuszczal- sci~ przepEJdzili noc pod ich goscinnym namiotern. 
nie znajdo"rali si~ tuna wysokosci kilku tysi~cy st6p Poganiaczy mul6w, kt6rycb teraz nie potrzebowali, 
nad powierzchni~ morza; bylo zimno i kolejne odby- pozostawili z temi podr6znemi. Zacz~to z rana ukla
wanie nocnych strazy stalo si~ wielce uci~zliwem. dac rzeczy, by si~ udac w dalsz~ drogEJ, gdy do na
Postanowili odpocz~c dni kilka. Odt~d rozpocz~ly si(J miotu wszedl powazny Indyanin ogromnego wzrostu. 
dopieroprawdziwe trudy podr6zy, wpor6wnaniu z kt6- Mi.erzyl przeszlo szesc stop wysokosci, czlonlii mial 
remi to czego dotycbczas doswiadczyli bylo tylko olbrzymich rozmiar6w i w dzikiem swem ubraniu, 
igraszk~. Przebywali to w~zkie, otoczone skalami w kolpaku z pi6r na glowie, wydawal si~ jeszcze wyz
doliny, to strome, kamieniste 'vzg6rza, to trz~sawi- szym. Zdawal si~ bye dumnym ze swego wzrostu i si
ska, z kt6rych braly pocz~tek rzeki i strumienie. ly, bo spogl~dal na nizszycb od siebie bialych z ko
Czasami dokopujfbc si~ wody znajdowali tuz pod po- micznie pysznem lekcewazeniem i pogard~, mierz~c 
wierzchni~ ziemi bryly Iodu. Trzy tygodnie bl~kali ich okiem iuchwalem i daj~c poznac sw~ wyzszosc 
siEJ w tej zimnej, g6rzystej okolicy, wyszukuj~c sobie cz~sto powtarzanem ,ugh." To post~powanie dzikie-. 
drog~. Niekiedy wypadalo im isc brzegiem rzeczek, go sci~gn~lo na siebie uwag~ jednego z wychod.Zc6w 
b~d~cych tu blizkiemi swego ir6dla, i chEJtnie to czy- lez~cego w k~cie namiotu; wstawszy zwolna, zblizyl 
nili, poniewaz znajdowali tam troch~ trawy na pasz~ si~ do Indyanina, od kt6rego okazal si~ o glow~ pra
dla mul6w i koni i udawalo si~ im upolowac niekie- wie dorodniejszym, i z wyrazistym usmiechem pokle-
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pawszy go po glowie i pierzastym kolpaku, jak mal
ca jakiego, wr6cil na swe loze doiJalac fajki-pocie
szycielki. Indyanin, jalrby piorunen1 razony, osh1pial 
z razu, a przyszedlszy do siebie, cichaczem wyni6sl 
si~ z namiotu. Pokolenie Utach, do kt6rego nalezal 
ten gosc nieproszony, jest nieliczne, lecz g6ruje fizy
cznie nad inne1ni; charaktcru jest lagodncgo i zyje 
z bialemi w zgodzie. 
Pe~nego dnia droga prowadzila podr6inych brze

giem '\viclkiego jeziora, kt6remu dostarczaly wody 
gor~ce siarczane zr6dla okolicy. Pili z nich wod~, 
i wzi~li jej z sob~ na drog~, jako \viclce pomocn~ 
przechvko rozwini~ciu si~ zguilca czyli skorbutu kt6-
rego zdawalo si~ im ze maj~ pocz~tki, b~d~c zmu
szeni jcsc ci~gle mi~sne i solone potra,vy. Znajdo
wali takzc '\V g6rach zrocUa zawieraj~ce s61 kuchen
n~, kt6rej zrobili sobie zapas na drog~, oraz stawy 
nasycone rodzilnym w~glane1n sody. TfJ ostatni~ s6l 
zbieraj~ n1ieszkaj~cy w s~siedztwie; Mor1noni uzywaj~ 
jej zamiast drozdzy do pieczenia chleba. 'fu przytra
filo im siQ nieszcz~scie nielada; utracili bo\viem osta
tniego konia, ktory llU}Jiwszy SiEJ U zrodla ll10CDO al
kaliczncgo, zdechl tego satnego wie czora. 'V killra 
dni pad~ jeden z mul6w z tej samej przyczyny, przez 
co zmuszcni byli porzucic 'vi~cej jeszcze rzeczy na 
drodze. Pozostale trzy wyn~dznionc muly po,vlokly 

' 
dalej parEJ kotl6w, trochEJ odzie11ia, ka\vy i cukru oraz 
zap a y mysliwskie. Psy naszych "r~dro,vc6\Y, dla bra
ku porz~dnego jadla, takze: wygin£lY po1nalu; osta
tni z nich, pysz11y wodolaz p. Edwardson, kt6rego 
ten "rycbo\val i kt6ry to\\rarzyszyl mu od sam ego No
"rego Orleanu, padl w g6rach Skali tych. 

Ze smutnem przeczuciem w~drowcy dosi~gn~li tak 
zwanej rzeki Slodkiej i szli jej brzegiem, dop6ki kom
pas nie zrnusil ich do obrania innego lderuuku. Ply
nie ona plasko"rzg6rzem, lecz \Y takiej wysokosci ,1ad 
poziome1n morza, ze powietrze na jej wybrzeiach 
przez caly rok prawie by"ra mrozne. W niedalekiej 
od rzeki odleglosci znajduje si~ skala ogromna, sto
j~ca pionowo i jakby z ziemi 'vyrosla, z"rana ,Niepod
leglosc," a to z powodu, ze po raz pierwszy odkryt~ 
zostala 4 lipca, w dzien ogloszenia amerykanskiej 
niepodleglosci. Gladkie jej sciany zapisane s~ naz"·i
skami przechodni6w; i nasi tez zosta,vili tu swoje 
imiona. Przeszedlszy przepasciste, lascm obrosle 
wzg6rza, spuscili siEJ w skalist~ dolin<J, poczcm wst~
pili w jar gl~boki, uslany wywroconend drzewami i 
kamieniami rozlicznej wiell{osci. Droga stala si~ pra
wie niepodobn~ do przebycia. Szczuply zapas m~ki 
zmusil ich do rozdawania jej w malych cz~stkach i zy-, 
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wienia si~ gl6wnie upolowan~ Z\Vierzyn~, kt6r6j gcly 
niekiedy nie mozna bylo dostac, zaczEJli doswiadczac 
glodu. Zastali tu kika partyj podroznych, ktorych 
wozy, nie mog~c dalt~j post~powac, musialy bye po
rzucone na 1niejscu, i winszo,vali sobie ze to juz po
przcdnio uczynili. Gdy wys~li z jaru, ukazala siQ im 
pi~kna, podluina dolina, zasiana tu i owdzic wrzosa
mi, a pokryta gQst~, krotk~ tra'v~. l)rzcjrzysty stru
mien plyn~l jej srodkiem, jakby zapraszaj~c do Rpo
czynku zw~tlalych na silach w~dro,vc6w. Odbywszy 
dni6wk~ pod\vojn~, post~powali zwolna; J>O dlugim 
nieclostatku bydlfJta poci~gowe znalazly tu pasz~ obfi
t~ i nabraly nieco sil do dalszej drogi. Przep~<lzali 
noce w g~stych zaroslach, czujnc z obawy napadu In
dyan odbywaj~c straze. 

J{oczuj~cy w tych stronach nalez~ do pol<:olenia 
Kopaczy, nosz~cych to miano z 110\vodu ze nie sioj~ ani 
polujQ:, a iywi~ si~ wylf!cznie lrorzonkan1i i orzccha
mi znajdujQ:cemi si~ w szyszkacb, oraz 1nloden1i od
ro 'tkan1i po\vnego gatunku sosny, rosn~cej \V ~6rach. 

Smak tych odrostkow poclobny jcs t nicco do \Y·loskie
go or~echa, lccz tr~ci mocno zywic~. Znaj<luj<-1 si~ na 
najnizszym szczeblu oswiaty, chodz~, bcz 'vzglgdn ua 
o~ trosc klimatu, zupelnie nago i nic znaj~ iadnych 
zwi~zk6w sp6lecznych. Lasy okolicznc za1nic~zkuje 
ogromny gatunek nicdzwiedzia, niepogardzaj~cy Inu
lcm lub koniem, co zmuszalo do czujniejszego jeszczc 
'v nocy warto\vania. Odpoczywaj~c 'v zaroslem ustro
niu na brzegu ~ trun1yka, gwarzyli przy kotlc, w kt6-
rym goto\valo si<J ldlka ubitych z wieczora kaczek, 
bo polo,vanic micli pomyslne: gdy nagle zajfJla si~ 
})lomieniem tra\va i tylko z niebezpieczcll.st,vem wla
snego zycia mogli ocalic pas~ce si~ w oddalcniu 1nuly. 
Zaledwie ukladli si~ do spoczynku, gcly }Jrzybliiyl 
sit) do nich jakis czlo,viek, kt6ry na \volanic bcd~ce
go na strazy odpo,viedzial czyst~ nngielszczyzn~ i zo
stal wpuszczonym do obozowiska. Zja"7icuio si~ jego 
o p6lnocy, w 1niejscu tak dzild6n1 bylo niezwykle. 
Zdawal si~ bye tak przestraszony czy uradowany, ze 
zalcdwo m6gl m6wic. Pokazalo siEJ iz nalcial do to
\varzystwa wychodzc6w, kt6re ich dnia tego wyprze
dzilo, i \vyslany byl na odszukanie zgubionego wolu 
o mil kilka. Po,viadal ze uszedlszy zc d\vie mile i 
blf1kaj~c si~ w g~szczach za zgub~, 'vpadl nagle na 
obozowisko lndyan-kopaczy, licz~ce do dwustu glow. 
Zdj~ty przerazeniem uGiekl, na szcz~scic niepostrze
zony. Wiadomosc ta bardzo si~ przydala naszym po
dr6znym, poniewaz Indyanie, znajduj~cy si~ od nich 
najdalej o p6l mili, nie robiliby sobie skrupul6w z wy
mordowaniem ich wszystkich, by zabrac pakunki 
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a szczeg61niej n1uly. Plomien i dym pal~cej si~ trawy 1 jeden z mul6w padl skutkiem zbytniego wycienczenia 
wskazal do nich drog~ Amerykanino,vi, m6gl j~ wska- i musial bye pozosta,viony na lup goszcz~cym tu 
zac tal{ze i nieproszonym gosciom indyjskim. Na- wilkom i niedzwiedziom. Polozenie czterech przyja
tychnliast wi~c, nie zwazaj~c na strudzenie, zabrali ci6l stawalo si~ coraz krytyczniejszem. Zapasy ich 
l{otly z niedogotowan~ straw~ i gl'odni ruszyli w dal- ograniczaly si~ na malej ilosci }{awy i m~ki, lrt6r~ 
szy poch6d, unikaj~c g~stwiny, bona otwartem miej- zalecl,vie wlokly dwa pozostale n1uly. Zwierzyny nie 
sen lat,viej si~ im byJ:o obronic napadu. Pospieszaj~c napotykali w blizkosci, a zapuszczac si(J po ni~ w g6-
zrobili bez wypoczynku pi~c mil przeszlo, poczem ry, z po1Vodu zamieszkuj~cych je dzikich plemion i 
czuj~c si(J nadzwyczaj strudzonemi, wypoczywali dzien zwierz~t drapieznych, bylo niebezpiecznie. Schodzili 
caJy. Na wzg6rzach okolicznych plon~ly ognie, znak si(J wprawdzie cz(Jsto z oddzialami podr6znych maj~
niechybny ie Iudyanie telegrafowali sobie wiado· cych 'vi~cej zapasu, lecz nie posiadaj~c srodk6w trans ... 
mosc iz ,, blade t'warze" znajduj~ siEJ w ich kraju. portu, niewiele mogli na raz kupowac; do tego ~~da
Znaj~c podst~pny i zdradliwy charakter tych dzikich, ne ceny byly ogromne. Na domiar nieszcz(Jscia nie 
biwakowali teraz zawsze w oddaleniu od drzew i zaopatrzyli si~ w dostateczn~ ilosc brz~cz~cej mone-
zarosli, nieplonn~ maj~c nadziej~, ze na otwarte1n ty, bo nie prze widuj~c tego potrzeby, wzi~li z sob~ 
miejscu re"\\'Olwery ich i dwururki wystarcz~ na roz- weksle, kt6re tu w pustyni zadnego naturalnie nie 
p~dzcnie stokroc liczniejszej od nich clnnary. Do- mialy kursu. 
gna,vszy to'V'rarzysz6w now ego swego znajomego, zwr6- P. Edwardson i jego towarzysze }{up ow ali p6ki mo
cili im koleg~, lecz za sw~ uczynnosc niewiele odnie- gli, nareszcie zebrali pomocy, ale nikt nie dawal nic 
sli podzi~ki; przykro bylo ta1ntym, ze wr6cil bez zgu- darn1o. Silni ci ludzie ulegli nakoniec wysileniu nad 
bionego bydl~cia. miarEJ, oslabli znacznie na silach, a jednak musieli 

l)o kilkodniowej dose znosnej po<h .. 6zy n:i~dzy ska- spuszcza.j~c si~ z g6r podtrzyn1ywac jeszcze znuzone 
listemi wzg6rzami, stan~li oboze1n na rozleglej, jezio- bydlEJta, inaczejby te stoczyly si~ w szumi~ce pod ich 
rami poprzerzynanej plaszczyznie u st6p Sierra Ne- nogami strutnienie lub \V w~wozy. Raz przez dwa tygo .. 
wada. Plaszczyzna ta pokryta byla wychodzcami, gnic nie koszto\vali mi~sa, zyj~c jedynie lraw~ i In~
odpoczywaj~ccmi tu dla nabrania sil do przejscia tych czn~ polewl\~. P. Livingston, dawniej jeden z naj
g6r wysolrich. G6ry nie byly tak strome jak si~ oba- silnicjszych, tak oslabl, ze nien16g! isc pieszo, co wie
wiali i w przebywaniu ich niewielkiej doBwiadczyli le przyczynilo tru<lu 'vycienczonym mulom. 
trudnosci; lecz rozrzedzenie pow'ietrza, gdy doszli Dostanie zwierzyny stalo si~ dla nich warunkiem 
wysokosci 6000 st6p nad powierzchni~ 1norza, bylo zycia; postano,vili 'vi~c zatrzymac si(J w najpierwszem 
znaczne; tnogli post~powac tylko zwolna, a z powodu miejscu, gdzieby znalezli traw(J i 'vod~ zdatn~ do pi
podartego odzienia zimno dalo im s1~ dobrze 've e;na- cia. Natrafiwszy po kilku dniach zmudnej podr6zy 
ki. Dosi~gn~wszy wysokosci 10,000 st6p, zaled,vie . na takowe, rozloiyli ogieti, a pp. Ed,vardson i Powell, 
mogli oddychac i n1usieli siEJ zatrzymy,vac, dla 'vy- I jako najsilniejsi, zarzuciwszy na l)lecy dwu.curlri, po
tchni~cia, co kilkadziesi~t krok6w. Snieg padal tug~- szli szukac zdobyczy. Po calodzienn6m pr6zne1n cho
sty, gdy zas zacz~li si~ spuszczac z wierzcholka g6- dzeniu po g6rach, odbiwszy nogi o rozrzucone \vsz~
ry, nast~pBa odwili, a wkr6tcc i na"'alnica z pioru- dy luzne odlamy skaJ, wyszh kolo \vieczora na zaro
nanli. Noc~ szukali schronienia 'v ja~kiniach, gdzie sl~ tra'v~ i rzadkirn lasem lisciasty1n dolinkEJ, srod-
rozpaliwszy ogien, lezeli z mula1ni pospole1n; cierpli- kien1 kt6rej plyn~l strumyk, bior~cy pocz~tek z po
\VC tc Z\vierz~ta tulily si~ jak vsy do n6g poddaj~cego blizkiego zr6dla, i postanowili tu nocowac. Napiwszy 
je tylu wysilenion1 czlowieka. Blyskawice i bicie pio- si~ u zr6dla i przypatruj~c si~ uwazniej piaszczystym 
run6w okropne tytn miejsco1n pos~pnyn1 nada,valy brzegom poczynaj~cej si~ z niego rzeczulki, spostrze
zycie; stoki g6r pokryte byly olbrzyn1ie1ni sosnan1i, gli s"'ieze slady sarny. Niemalo icb to uradowalo, 
z po1ni~clzy l\t6rych wystawaly nagie, nie.botyczne, bo mieli nadziej~ ze zwierz~ wr6ci, moze jeszcze wie
wiecznynl pokrytc sniegiem skaly. Znanyn1 jest fa- czorcm, do miejsca gdzie pic przy,vyklo. Nie rozpa
}{tem, ze w lasach iglastych trawa nadz,vyczaj bywa laj~c WiEJC ognia, jak byli sobie zamierzyli, ukryli si~ 
rzadk~, malo jej wi~c znajdowali na pasz~ i probowali za drzewan1i i czekali co szCZfdSCie hn przyniesie . 
karmic 1nuly odrostkami sosen, (l{tOI'e jedz~ Indya- Oczekiwania ich nie byly pr6zne, bo pi~kny kozio· 
nie i kt6remi si'2 zywi zamieszkuj~cy te lasy nie- lek zjawil si~ spragnionym ich oczom. Z bij~cem ser
dzwiedi) co siEJ im wybornie udalo. Mimo to wszakze cern wzi~li go na eel i wypalili razem, a biedne 
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zwierz~, zrobiwszy skok smiertelny, rozci~gn~lo si~ 
na trawie. Przyskoczyli do11 uszcz~sliwieni 1nyslhv-

.. cy, szybko sci~gn~li sk6r~ i roznieciwszy ogie11 za
tkn~li na iinprow·izowanym roznie prawie drgaj~
c~ jeszcze pol~dwlc(J. Dlugo gaw~dzili jeszcze przy 
ogniu, ai nakoniec posileni udali si~ na spoczynek. 
N azajutrz, zabrawszy mi§SU ile mogli udz,vign~c, 

wr6cili do towarzysz6w. Przyj(Jto ich z radosci~; na
wet oslabiony p. Livingston zdobyl si(J ua slabe 
,niech zyj~. '' U dali siEJ nast~pnie wszyscy z mulami 
i caly1n pakunkiem do kniei, gdzie zastali reszt~ po
zostawionej zwierzyny nietkni§t~. Odbyli w tern 
Iniejscu dniowk~, by swiez~ traw~ pokrzepic sily by
dl~t jucznych i wzmocnic wlasne sutym ze zwierzy
ny zaprawionej m~k~ obiadem. Zdawalo im si~, ze 
si(J znajduj~ nie dalej nad n1il trzynascie od najbliz
szej kopalni zlota, wyruszyli zatem wesolo i dobrej 
mysli. W ci~gu trzech dni nast(Jpnych wyprzedzali 
1ub byli wyprzedzanemi przezmn6stwo wychodzc6,v, 
po cz~sci w nie lepszym od nich znajduj~cych si~ sta
nie. Ci co n1ieli jeszcze zapasy~ nie udzielali ich in
nym jak za grube }:>ieni~dze, i to wkr6tce \vyczerpa
lo clo reszty i tak juz szczuply ich zas6b gotowizny. 
Post~powac ile moznosci najpr~dzej stalo si~ gl6w
nem dla uich zadaniem, bo tylko pr~dkic UkOilCZenie 
podr6zy 1noglo ich ocalic ocl zguby. By li prawie bo-
so, w lachmanacb, a koszule od n1iesi~ca nie opuszcza
ly ich ciala; do tego, po spotrzebo\vaniu m~ki, zyli 
wyl~cznie kaw~ i gl6d zacz~l im silnie dolruczac. 
Udalo sitB iin wprawdzie raz jeszcze upolowac sarn~; 
lecz nie mog~c zabrac wicle mi~sa, l<t6re si(J psulo 
z powodu wzrastajacych upalow, posilku tego mieli 
nie na dlugo. W o~tatnich dniach zdarzylo im si~ 
bye bez WSze}kiego posilku }H'Zez trzydziesci SZeSC 
godzin. 

Jedncgo uakoniec poranku, wyszedlszy z g~stwiny, 
spostrzegli namiot, a na nim napis ogromnemi lite
rami , 'vodka na sprzedaz." Trudno opisac jak~ ra
dosci~ napelnil ich ten objaw niezawodny blizkosci 
kopalni. W eszli do namiotu i pokrzcpili upadaj~ce 
sily blogim w tej chwili nektarem, z j edynego znaj .. 
duj~cego si~ tu nadlamanego kieliszka. Dobrze je
dnak kazano sobie za ten posilek zaplacic, bo z osta
tniej posiadanej sztuki ziota ode brali reszty tylko ta
lara. W zmocnieni nieco na ciele i umysle, lecz zmar
twieni zaraze1n, ze pozostali teraz literalnie bez gro
sza, opuscili goscinne progi szanownego gospodarza 
pustyni. Dowiedzieli si§ od niego, ze do miasta Sa
cramento pozostaje tylko dzics1~c mil drogi, i do by
waj~c ostatnich sit, pospieszyli dalej. Noc~, mimo 

okropnego znuzenia, trzeba bylo czuwac pilnie, bo 
tu juz nietylko od napadu dziczy, lecz i ludzi ucy,vi
lizowanych trzeba si~ bylo miec na bacznosci. Na 
brzegu niewielkit~j rzeczki, obiecuj~cym nioco paszy 
dla mul6w, rozci~gn~lo si§ na tra\vic trzcch naszych 
podr6znych; p. Edwardson stal na straZy. Noc byla 
pifJkna; ksi(Jzyc w pelni OS\Yiecal mdla "ren1 S\viatle1n 
nikn:tce w oddaleniu skaly i szczyty nicbotycznych 
cl~b6\v, so sen i buk6w, a mlody podr6zny buj al tny
sl~ po Stronach rodzinnych, zk~d wk.r6tce spodziewal 
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si~ znalezc wiadomosc w San Francisco. Wt6m cien 
jakis przesun~l si~ kolo miejsca gdzie byly uwi~zane 
muly. Krzykn~c i wzi~c go na eel, bylo dziele1n jc
dnej chwili. Postac spokojnie wysun~la si~ naprz6d 
i \vymierzywszy takze karabin, oclez\vala si~ z fle
gm~: ,,Hola przyjacielu, w t~ gr~ i ja grac potrafi§l" 
Okazalo si(J, ze gosc 6w nocny byl kopacze1n zlota 
i ze nie b§d~c zadowolony z wydajnosci gleby w kt6-
rej dotychczas pracowal, uda\val si~ na odszukanie 
lepszej. Takie poszul\iwania staraj~ si(J tu z"rykle 
pokryc gl~bok~ tajemnic~. Przyszly n1illioncr ·wska
zal iin najkr6tsz~ drogEJ do Wcawer Town, dodaj~c 
ze wyruszywszy 'vczesnie, mog~ go dosi~gnac naza
jutrz okolo poludnia. Po dl'ugiej rozmowic i 'vzajc
muem wypytywaniu odszedl, uzyczy,vszy hn nicco ty-
tuniu. 

Z no"T~ tedy nudziej~ 1n·~dkicgo konca s"·ych tru
d6w, przed switem jeszcze wyrnszyli w drog~. l{raj 
]{torym przechodzili pokrywa:ty wzg6rza, zaroslc niz
k~ krzewin~; pogoda byla przcsliczna i \V nicspo
kojnem oczekiwaniu zapomnicli ze nie jedli sniadania, 
a obiadu wfbtla bardzo byla nadzieja. Dzi,viio ich ie 
tak blizko miasta nie spotykali podr6znych d~i~cych 
w t(J sam(J stron~, ani slad6w k6l i lropyt bydl~cych. 
Nareszcie spostrzegli ze w gor~czkowen1 oczekiwa
niu konca swych cierpien z b!~dzili i tern przyspo
rzyli ich sobie niemalo. Nie chcieli siEJ 'vracac; kie
ruj~c si~ wi~c ko1npasem, torowali sobie drog~ topo
rem i dosi(Jgli nareszcie osady zwanej Weawer To\vn 
okolo godziny pi~tej po poludniu. Mias teczko to 
przedstawialo szczeg6lniejszy 'vidok. N an1ioty, roz
rucone w bezladzie na zaroslej lasem spadzistosci 
gl~bohiego jaru, gdzieniegdzie przeplataly budy 
z drzewa nieobciosanego. Nikt sobie nie zada"'al pra
cy budowac porz~dniej; szlo tylko o czasowc schro
nienie od sloty i slonca. D~by, sosny i buki olbrzy
mie ocienialy niekt6re z tych siedzib roclz~cej si~ cy
wilizacyi. Miejscami wystawaly ponad domarni z po
sr6d bujnej, dzikiej roslinnosci nagie skaly, lub wi
ly si~ gl~boko rozkopane doly. Te ostatnie byly. sla-
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dami dawniejszej czynnosci g6rnik6w, kt6rzy nic tu 
nie znajduj~c, posun~li dalej swoje roboty okolo wy
szukiwania zlota. 

Zaprz~tni~ci widokiem miejsca, na ktore zwr6cone 
byly oczy calego cywilizowanego swiata, zapomnieli 
o glodzie i znuzeniu. Kopi~cy zloto byli przy robo
cie po obu stronach w~wozu, ci~gn~cego si~ w~zyko
wato na p6hloc i zach6d od miasta. Pracuj~cy wy
gl~dali obdarto; wielu nie mialo nawet na sobie ko
szuli. Pozara stane twarze i dlugie wlosy swiadczyly 
wymownie, ze i~dza zlota ogarn~la ich zupelnie; nie 
n1ieli czasu biedacy pami~tac o och~d6stwie, a nawet 
o zdrowiu wlasnem. Niekt6rzy z nich rozbijali skal~ 
oskardami, inni zbierali rozdrobione szcz~tki, tluk~c 
je w wielkich moidzierzacb, inni jeszcze przesiewali 
je i przemywali. Podzieleni .byli na male partye, z kt6-
rych kazda zdawala si~ pracowac na wlasny rachu
nek; niekt6rzy, ale tych bylo bardzo malo, pracowali 
pojedynczo. Bardziej swiadomi rzeczy, mianowicie 
g6rnicy z professyi, przybyli z Niemiec i Szkocyi, byli 
bardzo szcz~sliwi, bo dobywali od 6 do 7 uncyj na 
t'obotnika dziennie, kiedy inni tuz obok dostawali nie 
wi~cej od dw6ch do trzech uncyj. Postawa i rysy wie
lu robotnik6w, kt6rych ogorzale cialo pokrywaly bru
dne galgany, zdradzaly ludzi wyzszego towarzystwa. 

Wkr6tce wymagania iol~dka wzi~ly g6r~ nad cie
kawosci~ naszych podr6znych; zacz~li si~ wypytywac 
gdzieby mozna jesc dostac. Pokazano in1 dom wi~kszy 
od innych, stoj~cy osobno. Znalezli tu wielk~ sal~ 
i }{ilka innych pokoi urz~dzonych dla gosci; lawki 
i stoly shladaly sprz~t caly, a miasto pulapu i da
cbu, rozci~gni~te bylo latane pl6tno zaglowe. Chalu
pa sluzyla za miejs ce wieczornych zebra.n towarzy
stwa Weawer Town; tu przegry,vano cz~stokroc sum
my bajeczne, 0 kt6rych si~ nie snilo bohaterom zielo
nego stolika wHamburgu iBaden-Baden. Na wzmian
k~ ze nie maj~ gotowych pieni~dzy, gospodarz zrobH: 
kwasn~ min~; wekslom wystawionym na San Franci-
sco nie dawal wiary. Nie bylo rady, trzeba bylo um
rzec z glodu, lub sprzedac jednego z pozostalych je
szcze dw6ch mul6w. Wybrali ostatnie, i tu przeko
nali si~ o ogromnej r6znicy mi~dzy cen~ sprzedazy 
a kupna. Po dhigim targu, gospodarz dal za lepsze
go z mul6w czterdziesci dollar6w. Prawda ze biedne 
bydl~ mia!o nogi rozbite i mocno wychudlo; lecz by
lo mlode i tydzien wypoczynku, przy dobrej paszy, 
n16gl mu powr6cic tusz'J i sily; okazalo si~ tei p6zniej 
.ze tu szczeg6lniej warte bylo trzy razy wi~cej. 

Podano im tedy obiad, zlozony z dobrego rostbifu, 
pszennych burek i doskonalej kawy, i policzono za to 

. 
po pi~c dollar6w od osoby. Nie mog~c dostac siana, 
kupili za dwa dollary splesnialych suchar6w dla mu
la i zostalo im calej got6wki dollar6w osmnascie, za 
ktore niepodobna bylo dostac noclegu pod strzech~. 
W dzi~czni jednak Opatrznosci Boskiej za doprowa
dzenie ich zdrowo do celu, przep~dzili noc spokojnie 
na wzg6rzu, w blizkosci niegoscinnego miasteczka. 
Nazajutrz, pokrzepieni straw~ i spoczynkiem, poszli 
dalej i o zmroku stan~li w Sacramento. I tu znowu 
nocowali zamiastem na otwartem polu, nie wchodz~c 
tego wieczora do miasta, na kt6rego goscinnosc za 
osmnascie dollar6w liczyc nie mogli. 
Nast~pnego dnia dopiero odprawili wjazd tryum

falny do miasta, podobni do niedobitk6w pulku Fal
staff'a. 

Miasto Sacramento zbudowane jest dosyc porz~
dnie; domy po wi~kszej cz~sci drewniane, niekt6re 
l{ilkopi~trowe, ulice niebrukowane. Gl6wna ulica 
kipiala ludem; lecz szczeg6lniejsza, w tym scisku nie 
widac bylo prawie kobiet. Na srodku ulicy odbywa
zy si~ licytacye r6znych przedmiot6w, kt6re rozkupy
wano po nadzwyczaj wyg6rowanych cenach w lot pra
wie, Nastr~czylo to im mysl blog~ puszczenia na 
sprzedaz pozostalego mula. Pan Powell, dla zach~ty 
kupuj~cych, przejechal si~ na nim po rynku, przypo
minaj~c postaw~ i calem wyst~pieniem Don Kichota. 
Bez but6w, koszuli i czapld, dobrze si~ wydawal na 
wychudlem jak szkielet bydl~ciu. Nie zwazaj~c je
dnak na to, liczba ch~c kupna maj~cych byla zna
czna: j eden przesadzal drugiego i do bito targu na 105 
dollarach; dziesi~c procent otrzymal kieruj~cy licy
tacy~. 

Zdobywszy troch~ niezb~dnej na pierwsze potrze
by got6wki, nasi przyjaciele rozdzielili j~ sumiennie 
na r6wne cz~sci, i powiedziawszy sobie serdecznie 
,,do zobaczenia," rozstali si~. Jeden z nich pozostal 
w Sacramento, gdzie si~ wkr6tce zbogacil; dwaj inni 
osiedli w San Francisco; czwarty powr6cil do domu 
rr1orzen1, przez mi~dzymorze Panama. Pan Edward
son,zastawszy na rzece kilka statk6w zaglowych na
ladowanych drzewem i plyn~cych do San Francisco, 
zabral si~ na jednym z nich natychmiast i po trzech
dniowej uci~zliwej podr6zy stan~l w tern miescie. 
W zatoce ponizej miasta zastal do dw6ch tysiEJCY 
okr~t6w r6znych narod6w. Towar6w byly ogromne 
massy, a jednak ceny nieslychanie wysoko si~ trzy
maly. Szc~eg6lniejszy widok sprawialy okr~ty opu
szczone przez kupc6w z San Francisco, wci~gnicate 
w g6r~ rzeki, ile moznosci blizko brzegu. Polfb
czono je z l~dem i mi~dzy sob~ za pomoc~ porno-
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stow, pobud owano na pokladzie wygodne kantory, 
a w srodku urz~dzono sklady towar6w i piwnice na 
wino. Kipia{ na nich ruch nieustanny najr6znoro
dniejszych narodowosci. Nasz podr6znik poszedl na
samprz6d do bankiera, na kt6rego mial wekslc, a do
sta wszy got6wki i Qporz~dziwszy si~ przyzwoicie, po
biegl na poczt~, gdzie zastal oczekuj~ce go listy. No
winy z domu byly pomyslne; najwi~cej uradowala go 
wiadomosc, ze jeden z mlodszych braci jego, powzi~
wszy w kilka miesi~cy po jego odjezdzie zamiar uda
nia si~ tak.ie do l{alifornii, wyprzedzil go i juz si~ 
znajdowal w miescie lub jego okolicy. Udal si~ byl 
przez Meksyk i siadlszy na okr~t w San Diego, przy
byl morzem do San Francisco. Wypytywal si~ onie-

go u wszystkich znajomych, ale napr6zno; az naresz_ 
cie, po dlugich poszuki\vaniach, SIJOtl{al go przypad
kicm na ulicy. Odt~d dwaj bracia, az do przeniesic
nia si~ na folwark pod miastem, pozostali raze1n. 

Dodajemy tylko jeszcze, zc nasz podr6zny, do
swiadczywszy tyle przyg6d i trud6w dla dostania si~ 
do KaJifornii, niedlugo ta1n pozos tal. W pra\v<lzie intc
resajego wzi~ly dobry obr6t i zaledwie w p6l roku po 
s'vojen1 tu przybyciu mia! juz pewnosc zebrania 'v kr6-
tkim czasie kolosalnego maj~tku; lecz cialo jego, sku
tkiem wysilenia w drodze i niezdrowego miejscowe
go klimatu, mocno ucierpial o. Po jedenastomiesi~
cznej wi~c nieobecnosci, wrocil: 1110fZ em do Nowego 
Orleanu. 

J AJ A PTASIE. 

Komuz nie zdarzylo si~ w przechadzkach po gaju 
i lesie, albo wsr6d krzew6w ogrodu~ znalezc mi~dzy 
gal~zkami i lisc1ni sztucznie zbudowane gniazdko, 
a. w niem ladne, dro bniuchne jajeczka? Ten widok 
zwykle szczeg6lne sprawia na nas wraienie; oddala
my si~ zwolna i zcicha, a by nie zestraszyc ptaszka do 
kt6rego to gniazdko nalezy i kt6ry chwilowo z niego 
si~ oddalil, bo s~dz~c ze juz mu w niem niezupelnie 
b~dzie bczpiecznie, m6glby je opuscic, zrzekaj~c si~ 
swego potomstwa. Ale znalezc gniazdko nielatwo, bo 
natura podaje ptakom rozn1aite S.t'odki zabezpi~cze
nia swego potomstwa i wi~ksza ich cz~sc tak swoje 
gniazdka buduje, ze je trudno dostrzedz. Spos6b bu
dowania gniazdka i rodzaj miejsca w kt6rem ono si~ 
znajduje zwykle u r6znych ptak6'v nader jest rozmai
ty. Niekt6re buduj~ je 'v dziuplach drzew, jak na przy
klad jask6lli:i nadbrzezne, buduj~ce dlugie, pionowo
walcowate kanaly w gliniastym gruncie; wi ~ksza cz~sc 
lesnych ptak6w umieszcza kunsztownie zlepione 
gniazdka mi~dzy ga~~zmi drzew, w krzakach, pod 
korzenia1ni i w rozpadlinach skal; inn c narcszcie skla· 
daj~ swc jaja na golej ziemi lub w piasku. R6,vniez 
rozmaite s~ w lrsztalcic, barwie i bu dowie skorupy, 
jaja rozmaitych ptak6w. Widzh~n1y niekiecly ze nie
kt6re ptaki stosunkowo zbyt male jaja w por6wna
niu swojej wielkosci ciala skladaj~,jalr na przyklad ku-

• 

ku~ka; inne zas zadziwiaj~co duie, jak kulig i siwka. 
Dalej u'vazamy zc jaja ptak6 wgniezdi~cych si<J w dziu
rach drzew lub skal prawie wszystkie s~ biale, lub 
przynajmniej jednokolorowe, ie n a wet niekt6re ptal\i 
w rozmaitym 'vieku zycia niejcdnakowe co do bar-

• • • wy n1os~ JaJa. 
W zeszycie III roku 1858 dalismy juz obraz kil

kunastu gatunk6'v jaj, zacz~wszy od olbrzymiego dron
ta ( aepyornis maxim us), az do kolibra \vlasciwego 
(trochelin moschitus); tam skreslilismy fizyologiczny 
przebieg roz,vij ania si~ jaja, od pit~rwszej chwili zal~
gni~cia, az do wyjscia na swiat mlodego piskl~cia, i dali
Siny kr6tkie wyobrazenie o owologii, to jest specyalnej 
nauce o jajach; obecnie na zal~cznej tu kolorowanej 
litografii przedstawiamy kilka roznych mi~dzy sob~ 
jaj ptak6w z rz~du grzebi~cych. 

Fig. 1. przedsta\via jaje brazylijskiego Kusaka 
(Crypturus brasiliensis). Ptak ten, w ojczyznie swojej 
nazwany ynamku, micszka wyl~cznie w poludniowej 
Ameryce i w sposobie zycia bardzo podobny jest do 
europejskiej kuropat\vy. Jaje tego ptaka przewyzsza 
pod wzgl~dem polysku i pi~knej b~xwy wszystkie ja
kie tylko znamy dotychczas. Przedstawiona tufigura 
w naturalnej wielkosci rna 2 cale i 2 linie dlugosci, 
a 1 cal i 9 linij w srednicy poprzecznej; kolor rna 
bl~kitno-zielony, polysk nadz wyczajny i na calej po-
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wierzchni skorupy mn6stwo okrf1glych dziurek. Cry
pturus brasiliensis znajduje Si'J obficie w gEJstyc~ la
sach Brazylii i Snrynamie; samica nosi od 9 do 15 
jaj i sklada je w plytkiem, w piasku wygrzebanem wy
dr~zeniu. 

Kusak plamisty (Crypturus maculatus ), kt6rego jaje 
przedstawione jest na fig. 2, zyje takze w Brazylii i 
Paraguaju, ale mieszka na l~kach otwartych, obfitych 
w traw'J. Cz§sto daje on slyszec sw6j silny, niemily 
lrrzyk. J aja., kt6rych samica znosi od 6 do 8, s~ na 
p6ltora cala dlugie, a troch'J wi~cej niz cal w poprzek 
szerokie, majf1 bar\V'J czerwonawo-brunatn~ i nad
zwyczajny polysk, jakby polerowanego metalu. 

Zwyc.zajny indyk, (1\'leleagris Gallop avo L.)., pocho~ 
dz~cy z p6lnocnej Ameryki, sprowadzony zostal pr7.;ed 
kilk~set laty do Europy i dzis liczy si~ do pospoli
tych domowych ptak6w. W stanie dzikin1 samica 
grzebie w ukrytem miejscu mi~dzy traV\r~ i krzakami 
lvydr~zenie i tu sklada 10 do 15_ jaj. Gdy potrzebuje 
opuscic chwilowo gnia.zdo, zakrywa je liscmi, tak iz 
trudno je znalezc wsr6d trawy. Jaja ~dzikich indyk6w 
niczem si~ nie r6zni~ od jaj swojskich, s~ w przeci'J

. ciu na p6ltora cala dlugie, a cal i 9linij szerokie i ma
j~ dose grubf!, gladk~, \vidocznemi dziurkami pokryt~ 
skorup~, koloru s.zaro-z6ltawo-bialego, z okr~glawe
mi, czerwono-szaremi plamkami. Przedstawiono je na 
fig. 3. 

Jaja pospolitej kuropatwy (perdrix cinerea), przed
stawione pod n. 4, dlugie na 1 cal i trzy linij, Jnaj~ je
dnostajny kolor szaro-zielony. San1ica znosi 10 do 20 

ze skorupki, zwawo biegaj~ po polu. Niekiedy zdarza 
Si'J ze dwie kuropatwy jaja swoje w jednem gniazdku 
skladaj~, tak iz znajdowano iuz po 40 jaj razem. 

Blizko z ni~ spokrewnion~ jest kuropatwa czerwona 
(pe_rdrix rubra). Znajduje si'J ona obficie w znacznej 
CZ'JSCi Francyi, Wloch, Dalmacyi i poludniowej An
glii i w sposobiezycia podobn~ jest naszej kuropatwie. 
Znosi 10 do 20 jaj (fig. 5), kt6re w· 28 dniach wysiada. 
S~ one bardzo malo wi~ksze od jaj lruropat'\VY imaj~ 
czerwonaw~ lub z6ltaw~ barw~, z nieforemnemi, z6l
to-brunatnemi plamkami. 

Przepi6rka., ulubiony ptak rolnika, kt6ry jako W'J
_ druj~cy w poez~tku maja do kraj6w srodkowej Euro
py przybywa i pospolicie jest znany z glosu jaki sa
miec wydaje, znosi okolo 16 jaj w gniazdku ulozonem 
z trawy, ukrytem na polu zasianem lub l~ce. Jaja 
stosunkowo do wzrostu ptaka s~ dose duze, dochodz~ 
bowiem do 1 cala dlugosci; skorupka ich z6~ta po
kryta jest g~sto brunatno-oliwkowemi, roznoksztaltne
n1i plamkami. 

· jaj, kt6re przez 20 dni wysiada 'v gniazdku wygrze
banem w ziemi, poczem piskl~ta, zaledwie wyszedlszy 

Fig. 7 i 8 przedstawiaj~ jaja alpejskiej pardwy, Te
trao-Lagopus., tego g6rskiego ptaszka, kt6ry w lecie 
rna pstrokate, a Yv zimie, jakby dla ukrywania si~ przed 
licznen1i swemi nieprzyjaciolmi, zupelnie sniezno
biale pierze. W g6rach poludniowych okolic Europy, 
Azyi i Ameryki, ptak ten obficie si~ znajduje . . Czy 
na Alpach szwajcars kicb, czy w Islandyi, czas zno
szenia jest ten sam. J aj bywa w gniezdzie 6 do 8 na 
p6ltora cala dlugich, rozmaitego odcienia, od bialego, 
zol~ego, az do brunatnego, z licznemi plamkami czar
no-brunatnemi, albo ognisto-brunatno-czerwonemi. 

. 

KONCERT W SYDNEY. 

(UsT~P z PAMIJi1TNIKA SKRZYPKA. \V~GIERSKIEGO, M rszKr [MrcHA~A.] HA.uzERA.) . 

• 

Pi(Jc tygodni z g6r~ bylismy w drodze z Tahiti do rza, jak fata morgana. Miasto lezy w pysznej zatoce, 
Sydney. G'Jsta mgla unosila si~ nad zatok~ w dzieit rnifJdzy dwoma wysokiemi przyl~dkami; najwi'Jksze 
naszego przyjazdu, lecz cieple promienie wschodz~- okr'Jty stoj~ tu spokojnie na kotwicy. Flagi wszyRt
cego slonca rozp'Jdzily j~, i wlrr6tce ujrzelismy Sydney kich niemal narod6w handel morski prowadz~cych 
w calej okazalqsci; zdawalo si~ wyrastac z lona mo- igraly z lekkim, wiej~cym od zachodu wiatrem; harde 
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parowce pruly balwany we wszystkich kierunkach; 
na kr~z~cych Jodziach i l6dkach rozlegaly siEJ glosy 
w jEJzykach cal ego swiata. Okalajfbce nas brzegi po
krywaly roskoszne gaje, z pomiEJdzy kt6rych 'vygl~
daly pi~kne r>alacyki i domki wiejskie rozmaitej bu
dowy. Przybilisn1y do brzegu w posr6d tJ:un1u ludzi 
rozmaitego pochodzenia, l\rz~taj~cych siEJjakby w mro
wisku. 

Sydney, stolica poludniowej W alii, jest miejscem 
srodkowem handlu na oceanie Spokojnym. Posiada 
piEJkne gmachy publiczne, trzy tea try, kilka bank6w, 
dom podrzutk6w, szpitale, towarzystwa uczone i rol
nicze, nawet uniwersytet i obserwatoryum astrono
miczne. W jak ]{r6tkim wszystko to powstalo czasie! 
Na placu Wiktoryi koncentrt~e si~ ruch miasta. Tu 
najwi~cej ksi~garni, restauracyj, hotel6w, cukierni 
i sklep6w, z przepysznemi wystawami europejskiego 
zbytku. Jaka tu miEJszanina narodowosci, j«Jzyk6w, 
Z\vyczaj6w i obyczaj6w! Tu sztywny Anglik prowadzi 
si«a pod r~k(j z przebieglym, ostrych rys6w Ameryka
ninem; tam ci~zki, flegmatyczny Niemiec spiera si~ 
z przebieglym synem Niebieskiego panstwa; owdzie 
krzykliwy, czuj~cy si~ jakby w domu Irlandczyk, 
dZwiga towary, pospolem z mieszkancem wysp mo
luckicb. Kazd~ jednostk~ tego tlumu opanowala 
mania robienia pieni~dzy; cala ta r6znorodna lu
dnosc wyznaje jedn~ wiar~, wiar~ w zloty cielec. 

Przebieglszy miasto w towarzystwie napotkanycb 
kilku rodak6w, poszedlem z\vidziec przedmiescie zaj
mowane wyl~cznie przez Chin.czyk6w. Na samyn1 wstfJ
pie spotkal mnie ogluszaj~cy krzyk sztukmistrz6w, 
tancerzy, kratnarzy, z kt6rych kazcly staral si~ wci~
gn~c nas do . wego sklepu lub budy. Wsp6lzawodni
ctwo to niweczylo ich usilowania, bo gdy sp6r wyra
dzal si~ w b6jk~ i cbwytali si~ za dlugic swc warko
cze, my uchodzHismy cali. Chinczycy sklad aj~ wiel
k~ cz~sc tutejszej ludnosci, lecz najcz «asciej podobno 
zbogaciwszy si~ 'vracaj~ do swego kraju. 

Po zachodzie slonca wst~pilis1ny z:r.tuzeni do je
dnej z modnych tutejszych restauracyj. Ze wszystkich 
konc6w ogromnej sali i przyleglych pokoj6,y dolaty
waly nas smiechy, krzyki i pukania kork6\v szampa
na. Dzi\vne zbiorowisko ludzi uczciwych i hultaj6w, 
lekarzy, szuler6w i kupc6w, Alnerykan6w, Chinczy
k6w i Zyd6w, otaczalo nas; ci ostat ni pochodzili po 
WiEJkszej cz~sci z Niemiec i Rossyi i zdawali si~ po
dobac sobie w nowej swej ojczyznie. Zloto 'VSZEJdzie 
ich zywiolem, nic dziwnego wi«ac ze im bylo dobrze 
w krainie zlota. Restauracye i hotele urz~dzone Sf! 
na spos6b angielski i r6wnie kosztowne jakpodobne-

go rodzaju zaklady w San Francisco. Potrzeba dzien
nie, by zyc przyzwoicie, do 1)6ltorasta zlotych pol
skich. Cbci,vosc i zmyslo,vosc obraly, zdaje si~, gl6-
wn~ kwater~ w te1n n1iescie, chociai uczucie moraine 
tutejszego to\varzystwa znacznic SifJ w ostatnich cza
sach polepszylo. Gra "'Y'vicra ogrornny 'vplyw na 
spolcczeiistwo togo portu; przyczyn~ tego jest po cz~
sci brak kobiet, a 'vi~c zycia rodzinnego. Znajduje 
si«a tu przeszlo })i~cset dom6w gry, w kt6rych tysi~
ce przepEJclzaj~ wi~ksz~ cz«Jsc zycia. Rozmaitych uzy
waj~ sposob6w, by sci~gn~c nicdoswiadczonych cu
dzoziemc6w. Wjeclnym na przyklad bywaj~ dwa razy 
na tydzieit sute, bezplatne obiady, na kt6re kaidy 
posiadaj~cy fralr czarny, bialy krawat i b6ty lakiero
wane rna wst«Jp '\Volny. Po stole, gdy hojnie kr~z~cy 
szampan \V glowie zaszumi, zalH'aszaj~ do kart, i nie
jeden si~ dobrze za bezplatny obiad oplaci. 

Ogr6d botaniczny, 'vysadzony rz~dami sztywne 
mimozy, jest punktem zbiorowy1n modnego ~wiata. 
Na J'awkach i krzeslach przed znajduj~c~ si~ w nim 
cukierni~ siedzf1 damy, po wi~kszcj cz~sci nie w kwie
cie mlodosci bEJd~ce; otaczaj~je tlumymlodziezy. Nie
jeden lakn~cy malzenskiego szcz~scia Sydnejczyk u
waia wzdychaj~c, jak malo rna do wyboru panien, 
bo \vszystkie prawie s~ stare i przybyly tu sprzedac 
ostatki uwi~dlych 'vdziEJk6w; lccz poddaje si~ swemu 
losowi, towar ten bowiem bardzo jest poszukiwany, 
dow6z jego szczuply, a Europa daleko. Na przyle
glym zielonym J)lacu przyszle pokolenie sydnejskiej 
zlotol<racyi robi niemniej halasu jak jego ojcowie, 
sprzedaj~cy i kupuj~cy zloto z krzykiem i 'vrzaskiem 
niPslychanyn1, na\vct w miejscu tern do rozrywki i 
przechadzki }Jrzeznaczonem. 

W kilka clni po moin1 przyjezdzie, oddalem \Vizyty 
wydawcom dziennik6w. Pierwszy do kt6rego przy
szedlem n1ieszlral w pi~knym pn.lacyku, przy jednej 
z gl6wnych ulic miasta; na dole byla drukarnia. Na 
tablicy umieszczonej w sieni znajdowalo sifJ uwiado
mienie dla odwidzaj~cycb, ze 1)an redaktor nie moze 
poswi~cac drogiego czasu darmo i ze bez biletu nikt 
do nicgo wpuszczonym nie b~dzie. Godzina poslu
chania koszto\vala 20, p6l goclziny 12, kwadrans 3 
zlote. Wszedlszy na schody, kupi!em w przedpokoju 
u sluz~cego w czer"ronej liberyi godzin~ czasu jego 
pana, i mocno zaintrygowany, wpuszczony zostalem 
do jego gabinetu. Redaktor przyj~l mnie leniwo, obo
jEJtnie. ,Pan jestes artyst~ i przyjezdiasz z Europy 
robic tu pienhtdze," rzekl tonem niebardzo przyja
cielskim. Gdy si~ dowiedzia{ ze przybylem z Ame
ryki poludniowej i Kalifornii, twarz jego rozjasnila 
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si~ i glos zmi~kczal. Zapytal mnie bez ogr6dki, wie- towal si~ .nademn~ i z prawdziwie niemieck~ uslu
le ofiarowac mog~ pieni~dzy, by zostac okrzycza- znosci~ sprzedal mi frak, niekoniecznie czarny, bo 
nym w jego dzienniku. Zmi~szany nieco, powie- jasno-niebieski, z z6ltemi, brfbzowemi guzikami, tro
dzialem mu ze w razie powodzenia, nie omieszkam ch~ przyciasny za zlp. 300. Byl to zawsze frak, i s~
dac mu materyalnych dowod6w n1ojej wdzi~cznosci; dz~c ze tern zadosyc uczyni~ etykiecio sydnejskiej, 
nie poprzestal jednak na tern i dotnagal si~ naprz6d pospieszylen1 do teatru Royal-Victoria. 
okr~glej sumki, bez czego, m6wil, niepodobna mi b~- Sala byla nawp6l pelna gdy przybylem; wkr6tce 
dzie 1niec jakiekolwiek powodzenie. Odrzeklem mu orkiestra skonczyla uwertur~ z Hugonot6w, kurtyn~ 
ze si~ namysl~ i opuscilem owego kierownika opinii pu- podj~to i wyst~pilem naprz6d. Skloniwszy si~ publi
blicznej. Inni redaktorowiemniej okazali si~ pochopni cznosci, braiem smyczek do r~ki, gdy zrobil si~ ha
do zdzierstwa; os"riecili mnie 'v tern co czynic wypa- las oki·opny; wolano zews~~d zebym si~ oddalil. Zmi~
dalo. l{oszta dla daj~cych tu koncorta s~ ogromne, szany i zdziwiony takit~m przyj~ciem, oddalilem si~ 
lecz i bilety sprzedaj~ si~ drogo: loza 300 zip.; krze- spiesznie. Za kulisami spotkal mnie dyrektor teatru, 
slo 7 5 zlp.; paradyz 18 zip. W og6le jcdnak niewie- wyrzucaj~c n1i jak sn1ialem obrazic najdystyngowansze 
le sobie po,vodzenia obiecywalem. Nie czulern poci~- towarzyst,vo antypod6w, wyst~puj~c bez 1·~kawiczek 
gu do ludnosci tutejszej i nie s~dzilem zeby mogla i w jasnym fraku. Opowiedzialem mu \V kilku wyra
ze mn~ sympatyzowac. Ludzi zaj~tych wyl~cznie ro- · zach co si~ stalo z moimi fraka1ni. Tyinczasempubli
bieniem pieni~dzy, malo interesuje sztuka; wi~cej cznosc wrzeszczala z cah~j sily: ,Dyrektorl" Wy
ich zaj1nuj~ lamance pajac6w i walki kogut6w. szedl dyrektor i z pokorn ~ minf! zakomunikowal pu-

Anglicy zachowuj~ tu swi~cie zwyczaje i obyczaje blicznosci przygod~ obudwu moich frak6w; zaimpro
swoje, nie zwazaj~c byn~jmniej na to, ze sam klimat wizowal przyte1n kr6tk~ moi~ biografi~, dodaj~c ze 
powinienby je modyfikowac. Tuziemcy, nasladuj~cy w takich okolicznosciach n1oznaby wybacJ~;yc geniu
ich w najmniejszych szczeg6lach, dziwn~ z siebie ro- szowi muzykalnemu brak wzgl~d6,v, na,vet dla tak 
bi~ l\:arykatur~. Popuanie ci zdaj~ mi si~ najobrzy- znakomitego tawarzystwa. Zakonczyl przemow~ za • . 
dlejszem plemieniem rodu ludzkiego; s~ nieskladni, pytanie1n, czy panowie i panie pozwol~ grac p. Miszce 
brzydkich rys6w, o chudych, dlugich czlonkach. Tch6- Hauzer, lub nie. , Yes" odezwal si~ glos z pierwszego 
rzostwo ich dochodzi do najwyzszego stopnia; padaj~ rz~du krzesel i ,yes, yes!,, rozleglo si~ \V cah~j sali. 
na widok obnazonej szabli lub pistoletu. Kilka ty- W nieszczeg6ln6m usposobieniu wyszedlem na sce
si~cy ich mieszka w Sydney, gdzic przyswoili sobie n~ po raz drugi, lecz przyszedlszy do siebie, wyko
str6j pseudo-europejski. nalen1 sn1ialy atak na uszy etykietalnych moich siu-

W dzien naznaczony do koncertu ukradziono mi chaczow. Zagralem im fantazy~ mego utworu na kar
frak czarny, ktory dalem byl do wyczyszczenia slu- na,val 'venecki. Rz~siste oklaski dodaly mi otuchy, 
dze hotelowemu. Na szcz~scie posiadalem clrugi i i gdy skonczyle1n Rule Britannia z waryacyami On
przywdziawszy go, mialem si~ udac do sali koncer- slow' a, ogluszajf!ce zewsz~d rozleglo si~ brawo; damy 
towej, gdy deszcz ulewny "\vstrzymal 1nnie na chwi- nawet z krzcsel i l6z klaskaly, wrzeszcz~c piskliwym 
I~. U stal jednak wkr6tce i ubrany star annie, siaclletn giosem , very fine!" 
do powozu. Trzebaz bylo nieszcz§scia, ze niezgra- Koncert, rozpocz~ty sr6d tak nieprzyjemnych oko
bny woznica wywr6cil mnie w drodze; 'vpadlem jak licznosci, zakonczyl si~ pomyslnie nad wszelkie ocze
dlugi w bloto i caly m6j garnitur na nic. ,,Fraka, fra- kiwanie. Na nast~pny wszystkie miejsca zostaly za
kal kr6lestwo za frak!" Jakis krawiec niemiecki zli- m6wione i zaplacone . 
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